
 

 

 
สัญญาการรับทุน ก.พ. เพือ่ศึกษาวชิาในประเทศและหรือต่างประเทศ  

 
 

          สัญญาท าที.่........................................................... 
 

วนัที่…………..เดือน……..………….…..พ.ศ. ….  
 
 

  โดยที่รัฐบาลมีเจตจ านงจะส่งบุคคลไปศึกษาวิชาในประเทศและหรือต่างประเทศ  เพื่อให้เกิด
ความรู้ความช านาญงาน แล้วให้กลับมารับราชการเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่ประเทศชาติสืบไป  และเป็นหน้าที่
ของส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ที่จะด าเนินการให้ส าเร็จผลสมความมุ่งหมายดังกล่าว  รวมทั้ง
จัดการในเร่ืองเงินค่าใช้จ่าย ค่าเดินทาง ค่าเล่าเรียน ค่าฝึกงาน ค่าดูงาน หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จะต้องจ่าย                   
ตามระเบียบข้อบังคับที่ ก.พ. ก าหนดให้แก่ผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อศึกษาวิชาในประเทศและหรือต่างประเทศ
ตลอดระยะเวลาทีศึ่กษาและควบคุมดูแลจัดการศึกษาส าหรับผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นไปตามข้อความที่ระบุไว้
ในสัญญานี ้
 

  และโดยที่ข้าพเจ้า……….………………………….………………เกดิเมื่อวนัที.่...................
เดือน....................................พ.ศ. ................ อายุ…….…….…..ปี  อยู่บ้านเลขที่………………….………….
ตรอก/ซอย…………………….…………………………ถนน………………………………………….……….
ต าบล/แขวง…………………………….………………อ าเภอ/เขต...…......................…….………….…………
จังหวดั….………..………….……...............................บดิาช่ือ…......................................……………………… 
มารดาช่ือ….………………………………..………..………... เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกเพือ่ศึกษาวชิาในประเทศ
และหรือต่างประเทศตามเจตจ านงดังกล่าวข้างต้น 
  

  ข้าพเจ้าจึงขอท าสัญญาให้ไว้แก่ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ซ่ึงต่อไปในสัญญา
นีจ้ะเรียกว่า “ผู้รับสัญญา” ตามข้อความดังต่อไปนี ้
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ข้อ 1.  ข้าพเจ้าตกลงรับเงินค่าใช้จ่ายต่างๆ เพื่อศึกษาจนส าเร็จปริญญาตรี ค่าใช้จ่ายในการ
เตรียมตัวก่อนไปศึกษาวิชาในต่างประเทศ ค่าเดินทาง ค่าเล่าเรียน ค่าฝึกงาน ค่าดูงาน หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ                    
ที่จะต้องจ่ายตามระเบียบข้อบังคับที่ ก.พ.ก าหนดจากผู้รับสัญญา  ซ่ึงต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ทุน ก.พ.” 
เพื่อศึกษาวิชาในประเทศและหรือต่างประเทศจนกว่าจะส าเร็จการศึกษาตามโครงการศึกษาที่ ก.พ. หรือ                
ผู้รับสัญญาก าหนด 
 

  ข้อ 2.  ในระหว่างทีข้่าพเจ้ารับทุน ก.พ. ตามสัญญานี ้และในกรณีที่ ก.พ. หรือผู้รับสัญญาจัดให้
ข้าพเจ้าไปศึกษาต่างประเทศ โดยให้ต้องเข้าศึกษาภาษาต่างประเทศเพิ่มเติมในประเทศไทยก่อนเดินทางไป
ศึกษาวชิาในต่างประเทศ ข้าพเจ้ายนิยอมเข้าศึกษาและจะตั้งใจและเพยีรพยายามศึกษาอย่างดีทีสุ่ด 
 

  ข้อ 3.  ในระหว่างทีข้่าพเจ้ารับทุน ก.พ.ศึกษาวิชาในประเทศและหรือต่างประเทศตามสัญญานี ้  
ข้าพเจ้ายนิยอมอยู่ในความควบคุมดูแลของ ก.พ. โดยข้าพเจ้าจะประพฤติและปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ หรือ
ค าส่ังของ ก.พ. และของผู้รับสัญญา ที่ได้ก าหนดหรือส่ังการเกี่ยวกับการควบคุมการศึกษา ความประพฤติและ
หรือการใช้จ่ายเงินของนักเรียนในประเทศและหรือต่างประเทศ ทั้งที่ได้ออกใช้บังคับอยู่แล้วก่อนวันที่ข้าพเจ้า 
ลงนามในสัญญานี ้ และทีจ่ะออกใช้บังคับต่อไปในภายหลงั โดยข้าพเจ้าตกลงยนิยอมถือว่าระเบียบข้อบังคับหรือ
ค าส่ังต่างๆ ดังกล่าวเป็นส่วนหน่ึงของสัญญานี้ และข้าพเจ้าจะเช่ือฟังและปฏิบัติตามค าส่ังและค าตักเตือนของ          
ผู้ที ่ก.พ. มอบหมายให้ควบคุมดูแลนักเรียนในต่างประเทศด้วย 
 

  ข้อ 4.  ในระหว่างที่ข้าพเจ้ารับทุน ก.พ.ตามสัญญานี้ ถ้าข้าพเจ้าสละสิทธิการรับทุน ก.พ.ก็ดี 
หรือไม่เดินทางไปศึกษาวชิาในต่างประเทศ ตามที่ ก.พ. หรือผู้รับสัญญาก าหนดก็ดี หรือถ้าข้าพเจ้าฝ่าฝืนสัญญา
ข้อ 2 หรือข้อ 12 วรรคสอง จน ก.พ.หรือผู้รับสัญญาส่ังงดให้ทุน ก.พ. หรือบอกเลิกสัญญาการรับทุน ก.พ.แก่
ข้าพเจ้าก็ดี ข้าพเจ้ายินยอมชดใช้ทุน ก.พ.ที่ผู้รับสัญญาได้จ่ายไปแล้วทั้งส้ินกับใช้เงินอีกสองเท่าของจ านวนทุน 
ก.พ.ดังกล่าว ให้เป็นเบีย้ปรับแก่ผู้รับสัญญาด้วยทันท ี

 

  ข้อ 5.  ในระหว่างที่ข้าพเจ้ารับทุน ก.พ.ศึกษาวิชาในต่างประเทศ  ตามสัญญานี้ข้าพเจ้าจะตั้งใจ
และเพยีรพยายามอย่างดีทีสุ่ดทีจ่ะศึกษาวิชาตรงตามโครงการศึกษาที่ ก.พ. หรือผู้รับสัญญาก าหนด  ข้าพเจ้าจะ 
ไม่หลกีเลีย่ง ละเลย ทอดทิง้ ยุติหรือเลิกการศึกษาก่อนส าเร็จการศึกษาตามโครงการศึกษาน้ัน เว้นแต่จะยุติหรือ
เลกิการศึกษาโดยความเห็นชอบของ ก.พ.หรือผู้รับสัญญา 
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  ข้อ 6. ถ้าข้าพเจ้าไม่ประพฤติหรือไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อ 3 ข้อ 5 ในประการหน่ึงประการใด 
ข้าพเจ้ายนิยอมทีจ่ะรับโทษตามทีก่ าหนดไว้ในข้อบังคับหรือระเบียบของ ก.พ. ว่าด้วยการควบคุมการศึกษาและ
ความประพฤติของนักเรียนในประเทศและหรือต่างประเทศ 
 

  ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ประพฤติหรือไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อ 5 โดยหลีกเลี่ยงไม่เข้าหรืออยู่ศึกษา 
ในสถานศึกษาที ่ก.พ.หรือผู้รับสัญญาก าหนด หรือละเลย ทอดทิง้ ยุติหรือเลิกการศึกษาประการหน่ึงประการใด  
ข้าพเจ้ายนิยอมรับผิดชดใช้ทุน ก.พ.ที่ผู้รับสัญญาได้จ่ายไปแล้วทั้งส้ิน กับใช้เงินอีกสองเท่าของจ านวนทุน ก.พ. 
ดังกล่าวให้เป็นเบีย้ปรับแก่ผู้รับสัญญาด้วยทนัท ี
 

  ข้อ 7.  ในระหว่างที่ข้าพเจ้ารับทุน ก.พ. ศึกษาวิชาตามสัญญานี้ หาก ก.พ.หรือผู้รับสัญญา
พจิารณาเห็นว่า ข้าพเจ้าไม่มีทางทีจ่ะส าเร็จการศึกษาภายในเวลาที่ก าหนดหรือมีเหตุอันไม่สมควรจะให้ข้าพเจ้า
คงอยู่ศึกษาต่อไปไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ หรือข้าพเจ้าได้รับโทษให้กลับประเทศไทย  ก.พ.หรือผู้รับสัญญามีอ านาจส่ัง
ให้ข้าพเจ้ายุติหรือเลิกการศึกษาและหรือส่ังให้ข้าพเจ้าเดินทางกลับประเทศไทยได้ ในกรณีนี้ ก.พ.หรือผู้รับ
สัญญาจะส่ังงดให้ทุน ก.พ. แก่ข้าพเจ้าเสียตั้งแต่วันที่ส่ังให้ยุติหรือเลิกการศึกษาหรือตั้งแต่วันหน่ึงวันใดถัดจาก
วนัทีส่ั่งดังกล่าวน้ันด้วยกไ็ด้ 
 

  ข้อ 8.  เมื่อ ก.พ.หรือผู้รับสัญญาก าหนดให้ข้าพเจ้าเข้ารับราชการในกระทรวงทบวงกรมใด 
เมื่อใด โดยให้ได้รับเงินเดือนตามที่ ก.พ.ก าหนดให้แล้ว  ข้าพเจ้าสัญญาว่าข้าพเจ้าจะเข้ารับราชการในกระทรวง
ทบวงกรมตามที่ ก.พ.หรือผู้รับสัญญาก าหนดให้  และจะรับราชการอยู่ต่อไปอีกในกระทรวงทบวงกรมน้ันและ
หรือกระทรวงทบวงกรมอืน่ที ่ก.พ.หรือผู้รับสัญญาเห็นชอบติดต่อกนัเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสองเท่าของระยะเวลา
ที่ข้าพเจ้าได้รับทุน ก.พ.ตามสัญญานี้ หรือระยะเวลาที่ข้าพเจ้าได้รับเงินเดือนรวมทั้งเงินเพิ่มจากทางราชการ               
ในระหว่างศึกษาวชิาในต่างประเทศตามสัญญานี ้ทั้งนี ้สุดแต่เวลาใดจะมากกว่ากนั 
 

  ข้อ 9.  ถ้าข้าพเจ้าไม่กลับประเทศไทยภายในเวลาที่ ก.พ.หรือผู้รับสัญญาก าหนดก็ดี หรือ              
ไม่ยอมเข้ารับราชการในกระทรวงทบวงกรมตามที่ ก.พ.หรือผู้รับสัญญาก าหนดให้ก็ดี หรือข้าพเจ้าไม่ประพฤติ
หรือไม่ปฏิบัติตามสัญญานีใ้นประการหน่ึงประการใดจน ก.พ.หรือผู้รับสัญญาส่ังให้ข้าพเจ้ากลับประเทศไทยก็ดี 
ข้าพเจ้ายนิยอมรับผดิชดใช้ทุน ก.พ. ทีผู้่รับสัญญาได้จ่ายไปแล้วทั้งส้ิน กับใช้เงินอีกสองเท่าของจ านวนทุน ก.พ.
ดังกล่าวให้เป็นเบีย้ปรับแก่ผู้รับสัญญาด้วยทนัท ี
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  ถ้าข้าพเจ้ารับราชการไม่ครบก าหนดเวลาตามที่กล่าวในข้อ 8 แห่งสัญญานี้ ข้าพเจ้ายินยอมรับ
ผิดชดใช้ทุน ก.พ.ที่ผู้รับสัญญาได้จ่ายไปแล้วรวมทั้งเบี้ยปรับดังกล่าวในวรรคแรกทันที โดยลดลงตามส่วน
จ านวนเวลาที่ข้าพเจ้ารับราชการชดใช้ไปบ้างแล้ว เว้นแต่ในกรณีซ่ึง ก.พ. และกระทรวงการคลังจะใช้ดุลพินิจ
พจิารณาเห็นว่ามีเหตุผลอนัสมควรให้ข้าพเจ้าพ้นความรับผดิ 
 

  ถ้าการทีข้่าพเจ้าไม่เข้ารับราชการหรือออกจากราชการก่อนครบก าหนดเวลาดังกล่าวในวรรคแรก
หรือวรรคสอง แล้วแต่กรณ ีเป็นเพราะเหตุทีข้่าพเจ้าเจ็บป่วยและ ก.พ. และกระทรวงการคลังได้พิจารณาแล้วเห็นว่า 
ข้าพเจ้าไม่อาจหรือไม่เหมาะสมที่จะรับราชการ ข้าพเจ้าจึงจะไม่ต้องรับผิดดังกล่าว ในวรรคแรกหรือวรรคสอง 
แล้วแต่กรณี แต่ถ้าในระหว่างเวลาสามปีนับแต่วันที ก.พ.หรือผู้รับสัญญาก าหนดให้เข้ารับราชการหรือวันที่
ข้าพเจ้าได้ออกจากราชการ ข้าพเจ้าไปท างานในรัฐวสิาหกจิหรือบริษัท ห้างร้านของเอกชน หรือองค์การระหว่าง-
ประเทศ หรือองค์การต่างประเทศ โดยได้รับเงินเดือน และประโยชน์อย่างอืน่สูงกว่าเงินเดือนทีข้่าพเจ้าได้รับจาก
กระทรวงทบวงกรม ข้าพเจ้ายินยอมรับผิดชดใช้ทุน ก.พ. และเบี้ยปรับตามที่กล่าวในวรรคแรกหรือวรรคสอง 
แล้วแต่กรณี เว้นแต่ในกรณีซ่ึง ก.พ.และกระทรวงการคลังจะใช้ดุลพินิจพิจารณาเห็นว่ามีเหตุผลอันสมควรให้
ข้าพเจ้าพ้นความรับผดิ 
 

  ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ประพฤติหรือไม่ปฏิบัติตามสัญญานี้ในประการหน่ึงประการใด จน ก.พ.
หรือผู้รับสัญญาส่ังให้ข้าพเจ้ากลับประเทศไทยน้ัน ถ้าข้าพเจ้าได้เข้ารับราชการในกระทรวงทบวงกรมตามที ่
ก.พ.หรือผู้รับสัญญาก าหนดให้แล้ว ข้าพเจ้าจึงจะไม่ต้องรับผดิดังกล่าวในวรรคแรก 
 

  ข้อ 10.  ในกรณีที่ข้าพเจ้ามีหนี้สินหรือความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ไม่ว่าจะเกี่ยวกับการศึกษา
หรือไม่ก็ตาม ในระหว่างที่ข้าพเจ้ารับทุน ก.พ.ตามสัญญานี้หรือในระหว่างที่ข้าพเจ้าอยู่ในต่างประเทศโดย
ต่อเน่ืองกับเวลาดังกล่าว รวมทั้งระหว่างที่ข้าพเจ้าเดินทางกลับประเทศไทย เมื่อผู้รับสัญญาพิจารณาเห็นเป็น
การจ าเป็นหรือสมควรที่จะออกเงินทดรองจ่ายเพื่อช าระหนี้สินหรือปลดเปลือ้งความรับผิดแก่บุคคลภายนอก
แทนข้าพเจ้า ข้าพเจ้าตกลงยนิยอมให้ผู้รับสัญญาออกเงินทดรองจ่ายเพือ่การดังกล่าวไปก่อนได้ แม้จะมิได้แจ้งให้
ข้าพเจ้าทราบล่วงหน้าก่อนก็ตาม และให้ถือว่าเงินจ านวนที่ผู้รับสัญญาได้ออกทดรองจ่ายไปแล้วดังกล่าวเป็น
หนีสิ้นทีข้่าพเจ้ามีต่อผู้รับสัญญา ซ่ึงข้าพเจ้าจะชดใช้ให้แก่ผู้รับสัญญาทนัทเีมื่อได้รับแจ้งจากผู้รับสัญญา 

 

  ข้อ 11.  ในกรณทีีข้่าพเจ้าได้รับเงินจากผู้รับสัญญาเพือ่เป็นค่าใช้จ่ายในการใดๆ หรือผู้รับสัญญา
ได้ออกเงินทดรองจ่ายเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใด ๆ ของข้าพเจ้าอันมิใช่ค่าใช้จ่ายที่ผู้รับสัญญาจะต้องจ่ายเป็นทุน ก.พ.
ตามสัญญานี้ ข้าพเจ้าตกลงยินยอมให้ถือว่าเงินจ านวนที่ข้าพเจ้าได้รับไป หรือที่ผู้รับสัญญาได้ออกทดรองจ่าย 
ไปแล้วดังกล่าวเป็นหนี้สินที่ข้าพเจ้ามีต่อผู้รับสัญญาซ่ึงข้าพเจ้าจะชดใช้แก่ผู้รับสัญญาทันทีเมื่อได้รับแจ้งจาก
ผู้รับสัญญา  
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ข้อ 12.  เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติตามสัญญาฉบับนี้ ข้าพเจ้าจะได้จัดหาบุคคลที่มี
คุณสมบัติและหลักทรัพย์ ซ่ึงผู้รับสัญญาเห็นสมควรมาท าสัญญาค ้าประกันข้าพเจ้าภายในเวลาที่ผู้รับสัญญา
ก าหนด  และในกรณทีีผู้่รับสัญญาเห็นสมควรจะให้ข้าพเจ้าเปลี่ยนผู้ค า้ประกนั ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามทุกประการ 

  ในกรณผู้ีค า้ประกนัตายหรือถูกศาลพพิากษาให้เป็นบุคคลล้มละลายในระหว่างอายุประกันตาม
สัญญานี้ ข้าพเจ้าจะต้องจัดให้มีผู้ค ้าประกันรายใหม่ภายใน 3  เดือน นับแต่วันที่ผู้ค ้าประกันเดิมตายหรือเป็น
บุคคลล้มละลาย โดยผู้ค า้ประกันรายใหม่จะต้องค า้ประกันตามสัญญาค า้ประกันเดิมทุกประการ  และหากข้าพเจ้า
ไม่ปฏิบัติตามให้ถือว่าผดิสัญญาซ่ึงผู้รับสัญญามีสิทธิบอกเลกิสัญญาได้ทนัที 
 

  ข้าพเจ้าได้ทราบและเข้าใจข้อความในสัญญาฉบับนีด้ีแล้ว จึงได้ลงนามในสัญญานี้ 
 
 

     ลงนาม………………….…………….…..…………..ผู้ให้สัญญา 
      (…...................................................……….) 
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....................................................................................ให้ไว้ข้างต้น 
 
 

ลงนาม…………………….…………………..…..ผู้รับสัญญา 
      (…......................................…..……..….) 
        เลขาธิการ ก.พ. หรือผู้รับมอบอ านาจ 
 
 
 
 
 




