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ขอบังคับ  ก.พ. 
วาดวยการจัดการการศึกษา  ควบคุมดูแล  และการใหความชวยเหลือบุคลากรภาครัฐ   

และนักเรียนที่อยูในความดูแลของ  ก.พ.  ในตางประเทศ   
พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

 

 

โดยท่ีเปนการสมควรกําหนดใหมีขอบังคับ  ก.พ.  วาดวยการจัดการการศึกษา  ควบคุมดูแล

และการใหความชวยเหลือบุคลากรภาครัฐ  และนักเรียนในความดูแลของ  ก.พ.  ในตางประเทศ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๘  (๙)  แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน   

พ.ศ.  ๒๕๕๑  ก.พ.  จึงออกขอบังคับไว  ดังตอไปนี้ 

ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา  “ขอบังคับ  ก.พ.  วาดวยการจัดการการศึกษา  ควบคุมดูแล   

และการใหความชวยเหลือบุคลากรภาครัฐ  และนักเรียนที่อยูในความดูแลของ  ก.พ.  ในตางประเทศ  

พ.ศ.  ๒๕๕๑” 

ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

ขอ ๓ ใหยกเลิกขอบังคับ  ก.พ.  วาดวยการดูแลจัดการการศึกษาของนักเรียนฝายพลเรือน

ในตางประเทศ  พ.ศ.  ๒๕๓๘  และขอบังคับ  ก.พ.  วาดวยการดูแลจัดการการศึกษาของนักเรียน 

ฝายพลเรือนในตางประเทศ  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๐ 

ขอ ๔ ใหเลขาธิการ  ก.พ.  รักษาการตามขอบังคับนี้ 

ขอ ๕ ในขอบังคับนี้ 

“บุคลากรภาครัฐ”  หมายความวา  ขาราชการทุกประเภทรวมทั้งพนักงาน  ลูกจางของสวนราชการ  

หรือหนวยงานของรัฐ  ที่อยูในความดูแลของ  ก.พ.  แตไมรวมถึงขาราชการ  พนักงาน  ลูกจาง  ซึ่งรับทุน

ของรัฐบาล 

“นักเรียนที่อยูในความดูแลของ  ก.พ.” 

 (ก) นักเรียนทุนของรัฐบาล 

 (ข) นักเรียนทุนสวนตัว 

 “นักเรียนทุนของรัฐบาล”  หมายความวา  นักเรียนซึ่งรับทุนของรัฐบาลเพื่อการศึกษา 

หรือฝกอบรม  หรือผูรับทุนของรัฐบาลเพื่อชดเชยคาใชจายในการศึกษา  ทั้งนี้  ทุนดังกลาวเปนทุนซึ่ง
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จายจากเงินงบประมาณแผนดิน  หรือทุนที่ไดจากแหลงทุนอื่นที่  ก.พ.  กําหนดใหเปนทุนของรัฐบาล  

และใหหมายความรวมถึงนักเรียนทุนเลาเรียนหลวงดวย 

 “นักเรียนทุนสวนตัว”  หมายความวา  นักเรียนทุนอื่น ๆ  ที่ไมใชนักเรียนทุนของ 

รัฐบาลที่ฝากอยูในความดูแลของ  ก.พ. 

“ศึกษา”  หมายความวา   การเพิ่มพูนความรูดวยการเรียน   หรือการวิจัยตามหลักสูตร 

ของสถาบันการศึกษา  หรือสถาบันวิชาชีพ  เพ่ือใหไดมาซึ่งปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพและ 

ใหหมายความรวมถึงการฝกฝนภาษา  การรับคําแนะนํากอนเขาศึกษา  การฝกอบรม  หรือการดูงาน 

ที่เปนสวนหนึ่งของการศึกษา  หรือตอจากการศึกษานั้นดวย 

“ฝกอบรม”  หมายความวา  การเพิ่มพูนความรู  ความชํานาญ  หรือประสบการณดวยการเรียน

หรือการวิจัยตามหลักสูตรของการฝกอบรม  หรือการสัมมนา  อบรมเชิงปฏิบัติการ  การดําเนินงาน 

ตามโครงการแลกเปลี่ยนกับตางประเทศ  การไปเสนอผลงานทางวิชาการและการประชุมเชิงปฏิบัติการ  

ทั้งนี้  โดยมิไดมีวัตถุประสงคเพื่อใหไดมาซึ่งปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ  และใหหมายความ

รวมถึงการฝกฝนภาษา  การรับคําแนะนํากอนเขาฝกอบรมหรือการดูงานที่เปนสวนหนึ่งของการ

ฝกอบรม  หรือตอจากการฝกอบรมนั้นดวย 

“สถานศึกษา”  หมายความวา  สถานที่ที่บุคลากรภาครัฐ  และนักเรียนที่อยูในความดูแลของ  ก.พ.  

เขาศึกษาหรือฝกอบรมในตางประเทศ 

“ผูฝากและออกคาใชจาย”  หมายความวา  บุคคลซึ่งทําความตกลงกับสํานักงาน  ก.พ.  รับเปน 

ผูฝากและออกคาใชจายใหแกบุคลากรภาครัฐ  หรือนักเรียนทุนสวนตัวท่ีอยูในความดูแลของ  ก.พ. 

“สํานักงานผูดูแลนักเรียน”  หมายความวา  สํานักงานผูดูแลนักเรียนในตางประเทศ  ซึ่งเปน

สวนราชการสังกัดสํานักงาน  ก.พ.  ที่ทําหนาที่ดูแลบุคลากรภาครัฐ  และนักเรียนที่อยูในความดูแลของ  ก.พ.  

และใหหมายความรวมถึงสถานเอกอัครราชทูต  สถานกงสุล  หรือสํานักงานของบุคคลอื่นที่สํานักงาน  ก.พ.  

มอบหมายใหทําหนาที่ดังกลาวดวย 

ขอ ๖ ใหสํานักงาน  ก.พ.  เปนผูดูแลจัดการการศึกษา  ควบคุมดูแล  และการใหความ

ชวยเหลือบุคลากรภาครัฐ  และนักเรียนที่อยูในความดูแลของ  ก.พ.  ตามขอบังคับนี้   ในการนี้   

สํานักงาน  ก.พ.  จะมอบหมายใหสํานักงานผูดูแลนักเรียนเปนผูดําเนินการแทนก็ได 
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หมวด  ๑ 
สถานศึกษา 

 
ขอ ๗ บุคลากรภาครัฐตองเขาศึกษา  ณ  สถานศึกษาที่  ก.พ.  รับรอง  การยายสถานศึกษา  

จะกระทําไดตอเมื่อไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติในแตละประเภททุน  ตามหลักเกณฑวิธีการ 

หรือระเบียบที่กําหนดไว 

ขอ ๘ นักเรียนทุนของรัฐบาลตองเขาศึกษา  ณ  สถานศึกษาที่สํานักงาน  ก.พ.  กําหนด  

การยายสถานศึกษาจะกระทําไดตอเมื่อไดรับอนุมัติจากสํานักงาน  ก.พ.  หรือสํานักงานผูดูแลนักเรียน 

ขอ ๙ นักเรียนทุนสวนตัวจะเขาศึกษา   ณ  สถานศึกษาใด   หรือจะยายสถานศึกษา   

ใหเปนไปตามที่ผูฝากและออกคาใชจายไดทําความตกลงไวกับสํานักงาน  ก.พ.  หากไมมีขอตกลง   

ใหเปนไปตามที่สํานักงาน  ก.พ.  หรือสํานักงานผูดูแลนักเรียนจะไดกําหนดให 
 

หมวด  ๒ 
ที่พักอาศัย 

 
ขอ ๑๐ บุคลากรภาครัฐตองพักอาศัยในสถานที่ที่เหมาะสม  ทั้งนี้  จะตองแจงที่พักอาศัย 

ใหสวนราชการหรือหนวยงานเจาสังกัดและสํานักงานผูดูแลนักเรียนทราบ  ในกรณีมีการยายที่พักอาศัย

จะตองแจงที่พักอาศัยแหงใหมใหสวนราชการหรือหนวยงานเจาสังกัดและสํานักงานผูดูแลนักเรียน

ทราบโดยดวนทุกครั้ง 

ขอ ๑๑ นักเรียนทุนของรัฐบาลตองพักอาศัยในสถานที่ที่เหมาะสม  หากสํานักงาน  ก.พ.  

หรือสํานักงานผูดูแลนักเรียนพิจารณาเห็นวาไมเหมาะสม  สํานักงาน  ก.พ.  หรือสํานักงานผูดูแล

นักเรียนอาจจัดใหใหมหรือแนะนําใหยายไปพักในที่ที่ เหมาะสม  ทั้งนี้   จะตองแจงที่พักอาศัย 

ใหสํานักงานผูดูแลนักเรียนทราบ  ในกรณีมีการยายที่พักอาศัย  จะตองแจงที่พักอาศัยแหงใหม 

ใหสํานักงานผูดูแลนักเรียนทราบโดยดวนทุกครั้ง 

ขอ ๑๒ นักเรียนทุนสวนตัวอาจจัดหาหรือยายที่พักอาศัยไดตามที่ผูฝากและออกคาใชจาย 

ไดทําความตกลงไวกับสํานักงาน  ก.พ.  หากไมมีขอตกลงใหเปนไปตามที่สํานักงาน  ก.พ.  หรือ

สํานักงานผูดูแลนักเรียนจะไดกําหนดให  ทั้งนี้  จะตองแจงที่พักอาศัยใหสํานักงานผูดูแลนักเรียนทราบ  
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ในกรณีมีการยายที่พักอาศัย  จะตองแจงที่พักอาศัยแหงใหมใหสํานักงานผูดูแลนักเรียนทราบโดยดวน

ทุกครั้ง 
 

หมวด  ๓ 
การศึกษา 

 
ขอ ๑๓ บุคลากรภาครัฐตองปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา  ดังนี้ 
(๑) ตองศึกษาตามสาขาวิชา  ระดับการศึกษา  ภายในระยะเวลาที่ไดรับอนุมัติจากทางราชการ

หรือหนวยงานเจาสังกัดโดยเครงครัด  หากจําเปนจะตองเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงสาขาวิชา  ระดับการศึกษา  
หรือขยายเวลาในการศึกษา  จะตองยื่นคําขอภายในระยะเวลาที่กําหนดโดยจะตองไดรับอนุมัติจากผูมี
อํานาจอนุมัติในแตละประเภททุนกอน 

(๒) ตองตั้งใจศึกษา  อุทิศเวลาใหแกการศึกษาอยางเต็มที่  และพยายามศึกษาใหสําเร็จภายใน
ระยะเวลาที่ทางราชการหรือหนวยงานเจาสังกัดอนุมัติ  หากศึกษาครบกําหนดเวลาดังกลาวแลว   
ยังไมสําเร็จ  และไมประสงคจะขอขยายเวลาการลาตอไป  หรือไมไดรับอนุมัติใหขยายเวลาการลา   
ก็ใหยุติการศึกษา 

(๓) ตองรายงานผลการศึกษาตอสวนราชการหรือหนวยงานเจาสังกัดและสํานักงานผูดูแล
นักเรียนทุก ๆ  สิ้นภาคการศึกษา  หรือตามระยะเวลาที่ทางราชการหรือหนวยงานเจาสังกัดกําหนด   
หากมีอุปสรรคในการศึกษา  ก็ใหรายงานทันทีโดยทํารายงานผานสํานักงานผูดูแลนักเรียน  และในกรณี
ที่จําเปนตองทําคํารับรองตอสถานศึกษา  ยินยอมใหสถานศึกษาสงรายงานผลการศึกษาไปยังสํานักงาน
ผูดูแลนักเรียนโดยตรง 

ขอ ๑๔ นักเรียนทุนของรัฐบาลตองปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา  ดังนี้ 
(๑) ตองศึกษาตามสาขาวิชาและระดับการศึกษาที่  ก.พ.  หรือหนวยงานเจาของทุนกําหนด

โดยเครงครัด  หากจําเปนจะตองเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงสาขาวิชาหรือระดับการศึกษา  จะตองไดรับอนุมัติ
จาก  ก.พ.  หรือหนวยงานเจาของทุนกอน  แลวแตกรณี 

(๒) ตองตั้งใจศึกษา  อุทิศเวลาใหแกการศึกษาอยางเต็มที่  และพยายามศึกษาใหสําเร็จภายใน
ระยะเวลาที่สํานักงาน  ก.พ.  กําหนด  หรือท่ีสํานักงาน  ก.พ.  ขยายให  หากศึกษาครบกําหนดเวลาดังกลาว
แลวยังไมสําเร็จ  สํานักงาน  ก.พ.  จะใหยุติการศึกษา  และเดินทางกลับประเทศไทย  หรือจะอนุญาต 
ใหอยูศึกษาตอตามระยะเวลาที่สํานักงาน  ก.พ.  กําหนด  โดยสํานักงาน  ก.พ.  จะระงับการจายเงิน
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คาใชจายตาง ๆ  สําหรับผูนั้นในระหวางนั้น  เวนแตคาพาหนะเดินทาง  และคาขนสงสิ่งของกลับ
ประเทศไทยก็ได 

(๓) ตองรายงานผลการศึกษาตอสํานักงาน  ก.พ.  ทุก ๆ  สิ้นภาคการศึกษาหรือตามระยะเวลา 
ที่สํานักงาน  ก.พ.  กําหนด  หากมีอุปสรรคในการศึกษา  ก็ใหรายงานทันที  โดยทํารายงานผาน
สํานักงานผูดูแลนักเรียน  และในกรณีที่จําเปนตองทําคํารับรองตอสถานศึกษา  ยินยอมใหสถานศึกษา 
สงรายงานผลการศึกษาไปยังสํานักงานผูดูแลนักเรียนโดยตรง 

ขอ ๑๕ นักเรียนทุนสวนตัวตองปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา  ดังนี้ 
(๑) ตองศึกษาตามแนวการศึกษาที่ผูฝากและออกคาใชจายไดทําความตกลงไวกับสํานักงาน  ก.พ.  

โดยเครงครัด  การเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงสาขาวิชา  หรือระดับการศึกษา  กระทําไดตามที่ผูฝากและ 
ออกคาใชจายไดทําความตกลงไวกับสํานักงาน  ก.พ. 

(๒) ตองรายงานผลการศึกษา  ความคืบหนาตอสํานักงาน  ก.พ.  ทุก ๆ  สิ้นภาคการศึกษา  
หรือตามระยะเวลาที่สํานักงาน  ก.พ.  กําหนด  โดยทํารายงานผานสํานักงานผูดูแลนักเรียน  และในกรณี
ที่จําเปนตองทําคํารับรองตอสถานศึกษา  ยินยอมใหสถานศึกษาสงรายงานผลการศึกษาไปยังสํานักงาน
ผูดูแลนักเรียนโดยตรง 

 
หมวด  ๔ 

การใชจายเงิน 
 
ขอ ๑๖ เงินคาใชจายของบุคลากรภาครัฐใหเปนความรับผิดชอบของตัวบุคลากรภาครัฐเอง  

โดยไมตองสงเงินผานสํานักงาน  ก.พ.  เวนแตหนวยงานเจาของทุนหรือหนวยงานเจาสังกัดไดทํา
ขอตกลงฝากอยูในความดูแลของ  ก.พ.  ใหกําหนดเงินคาใชจายตามขอตกลงนั้น  ในกรณีที่ไมมีขอตกลง
เรื่องคาใชจายใหกําหนดเงินคาใชจายเชนเดียวกับนักเรียนทุนของรัฐบาล 

ขอ ๑๗ นักเรียนทุนของรัฐบาลตองศึกษาและทําความเขาใจคูมือการเบิกจายเงิน 
ของนักเรียนทุนของรัฐบาลและตองใชจายเงินตามประเภทคาใชจายในหมวดนี้ 

ขอ ๑๘ นักเรียนทุนสวนตัวตองศึกษาและทําความเขาใจประเภทคาใชจาย  และวิธีการเบิก
จายเงินคาใชจายตามที่กําหนดไวในขอตกลงฝากอยูในความดูแลของ  ก.พ. 

ขอ ๑๙ ทุนการศึกษาของนักเรียนทุนของรัฐบาลประกอบดวยคาใชจายประเภทตาง ๆ  
ตามที่สํานักงาน  ก.พ.  กําหนด  ดังตอไปนี้ 



 หนา   ๖๔ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๑๘๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   ธันวาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

  ๑. คาตรวจสุขภาพและอนามัย 
  ๒. คาธรรมเนียมในการทําและตออายุหนังสือเดินทาง 
  ๓. คาธรรมเนียมในการขออนุมัติและตอวีซา 
  ๔. คาใชจายในการจัดหาสถานศึกษา 
  ๕. คาเรียนภาษาตางประเทศ  และคาเรียนเพื่อเตรียมความพรอมในการทดสอบ

ความรูเพ่ือใชประกอบในการสมัครเขาศึกษา 
  ๖. คาธรรมเนียมในการทดสอบความรูเพ่ือใชประกอบในการสมัครเขาศึกษา 
  ๗. คาเครื่องแตงกาย 
  ๘. คาเครื่องคอมพิวเตอร 
  ๙. คาพาหนะเดินทางและขนสงสิ่งของ 
  ๑๐. คาใชจายระหวางเดินทางไปประเทศที่ศึกษาและกลับประเทศไทย 
  ๑๑. คาธรรมเนียมในการศึกษา  และคาเลาเรียน 
  ๑๒. คาประกันสุขภาพและคารักษาพยาบาล 
  ๑๓. คาอาหาร  คาที่พักและคาใชจายอื่นในการครองชีพ 
  ๑๔. คาหนังสือและอุปกรณการศึกษา 
  ๑๕. คาใชจายในการฝกอบรม  ฝกงานและดูงาน 
  ๑๖. คาใชจายอื่น ๆ  ตามที่สํานักงาน  ก.พ.  กําหนด 
ขอ ๒๐ เงินคาใชจายและวิธีการเบิกจายสําหรับนักเรียนทุนสวนตัวใหเปนไปตามที่ผูฝาก

และออกคาใชจายไดทําความตกลงไวกับสํานักงาน  ก.พ. 
ขอ ๒๑ งบประมาณคาใชจาย  รายละเอียดเกี่ยวกับเงินที่จะจาย  จํานวนเงินที่จะจาย  

กําหนดเวลาที่จะจายเงิน  และวิธีการเบิกจายเงินตามขอ  ๑๗  และขอ  ๑๙  ใหเปนไปตามที่สํานักงาน  ก.พ.  
กําหนด 

ขอ ๒๒ การจายเงินทุนของรัฐบาลเพื่อชดเชยคาใชจายในการไปศึกษาของผูรับทุนใหจาย
ตามขอตกลงระหวางสํานักงาน  ก.พ.  และผูรับทุนตามที่กําหนดไวในสัญญาการรับทุน  ซึ่งอยางนอย
ตองกําหนดเรื่องตอไปนี้   จํานวนเงินที่จะจาย   กําหนดเวลาที่จะจายเงิน   วิธีการเบิกจายเงิน   
การประเมินผลการปฏิบัติงาน  การควบคุมดูแลการศึกษา  การเขารับราชการ  หรือปฏิบัติงานของทางราชการ  
การชดใชเงินทุนกรณีผิดสัญญา 



 หนา   ๖๕ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๑๘๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   ธันวาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

ขอ ๒๓ ใหสํานักงานผูดูแลนักเรียนทํารายงานคาครองชีพในประเทศซึ่งรับผิดชอบและ
คาใชจายในการครองชีพของทุนอื่น ๆ  ที่ใหกับนักเรียนทุนที่ศึกษาในประเทศนั้น  พรอมความเห็น 
วาสมควรปรับปรุงคาใชจายใหเหมาะสมกับประเทศหรือเมืองในประเทศนั้นหรือไมตอสํานักงาน  ก.พ.  
อยางนอยทุก  ๒  ป  เพ่ือใหสํานักงาน  ก.พ.  พิจารณาปรับปรุงคาใชจายตามความในหมวดนี้ 
ใหเหมาะสมตอไป 

 
หมวด  ๕ 

เงินชดเชยคาใชจาย 
 

ขอ ๒๔ ใหสํานักงาน  ก.พ.  เรียกเก็บเงินชดเชยคาใชจายในการดูแลจัดการการศึกษา 
ของบุคลากรภาครัฐ  และนักเรียนที่อยูในความดูแลของ  ก.พ.  ในตางประเทศ  ตามอัตราที่  ก.พ.  
กําหนด 

หมวด  ๖ 
วินัยและการปฏิบัติตน 

 
ขอ ๒๕ บุคลากรภาครัฐ  นักเรียนทุนของรัฐบาล  และนักเรียนทุนสวนตัวในความดูแลของ  ก.พ.  

ในตางประเทศ  ตองรักษาวินัยและปฏิบัติตนตามที่บัญญัติในหมวดนี้โดยเครงครัด 
ขอ ๒๖ กอนการศึกษาหรือฝกอบรมในตางประเทศ 
(๑) บุคลากรภาครัฐ  ตองรายงานตัวตอสวนราชการ  หรือหนวยงานเจาสังกัดและตองรับทราบ

และถือปฏิบัติตามระเบียบและขอปฏิบัติที่เกี่ยวของ 
(๒) นักเรียนทุนของรัฐบาล  และนักเรียนทุนสวนตัว  ตองรายงานตัวตอสํานักงาน  ก.พ.   

และตองรับทราบและถือปฏิบัติตามระเบียบและขอปฏิบัติที่เกี่ยวของ 
ขอ ๒๗ เมื่อเดินทางถึงประเทศที่ศึกษาหรือฝกอบรม  และระหวางที่ศึกษาหรือฝกอบรม 

อยูในตางประเทศ 
(๑) บุคลากรภาครัฐ   นักเรียนทุนของรัฐบาลและนักเรียนทุนสวนตัวตองรายงานตัว 

ตอสํานักงานผูดูแลนักเรียนโดยดวน  ในกรณีที่ไมอาจไปรายงานตัวดวยตนเองได  ก็ใหสงรายงาน 
การเดินทางและแจงสถานที่พักอาศัย 

(๒) บุคลากรภาครัฐ   และนักเรียนทุนของรัฐบาลที่อยู ระหวางศึกษาหรือฝกอบรม 
ในตางประเทศ  หากประสงคจะทําการสมรสใหรีบรายงาน  พรอมสงหลักฐานเอกสารที่เกี่ยวของ 



 หนา   ๖๖ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๑๘๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   ธันวาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

ใหสํานักงานผูดูแลนักเรียนทราบ  ในกรณีจะทําการสมรสกับชาวตางชาติ  ตองแสดงเหตุผลใหเปน 
ที่พอใจวาจะไมสละสัญชาติไทย 

สําหรับนักเรียนทุนสวนตัวใหเปนไปตามขอตกลงของผูฝากและออกคาใชจายที่ไดทําไวกับ
สํานักงาน  ก.พ. 

(๓) บุคลากรภาครัฐ  และนักเรียนทุนของรัฐบาลจะทํางานเพื่อหารายไดในระหวางศึกษา 
หรือฝกอบรมมิได  เวนแตจะไดรับอนุมัติจากสํานักงาน  ก.พ.  หรือสํานักงานผูดูแลนักเรียน 

สําหรับนักเรียนทุนสวนตัวใหเปนไปตามขอตกลงของผูฝากและออกคาใชจายที่ไดทําไวกับ
สํานักงาน  ก.พ. 

(๔) บุคลากรภาครัฐ   และนักเรียนทุนของรัฐบาลจะเดินทางกลับประเทศไทย   หรือ 
เดินทางออกจากประเทศที่กําลังศึกษาหรือฝกอบรมมิได  เวนแตจะไดรับอนุมัติจากสํานักงาน  ก.พ.  
หรือสํานักงานผูดูแลนักเรียน 

สําหรับนักเรียนทุนสวนตัวใหเปนไปตามขอตกลงของผูฝากและออกคาใชจายที่ไดทําไว 
กับสํานักงาน  ก.พ. 

(๕) บุคลากรภาครัฐ  นักเรียนทุนของรัฐบาล  และนักเรียนทุนสวนตัวในความดูแลของ  ก.พ.  
ในตางประเทศ  ตองปฏิบัติตน  ดังตอไปนี้ 

 (ก) ตองปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ  ขอบังคับของประเทศที่ศึกษาหรือฝกอบรมอยู  
และประเทศที่เดินทางผานโดยเครงครัด 

 (ข) ตองเชื่อฟงและปฏิบัติตามขอบังคับ  ระเบียบ  คําสั่ง  และคําแนะนําของสํานักงาน  ก.พ.  
และสํานักงานผูดูแลนักเรียนโดยเครงครัด 

 (ค) ตองรักษาความสามัคคี  ในระหวางนักเรียนและคนไทยดวยกัน  และตองรักษา
ความสัมพันธอันดีกับประชาชนของประเทศที่ไปศึกษาดวย 

 (ง) ตองไมรายงานเท็จ   หรือรายงานโดยปกปดขอเท็จจริงที่ควรแจงใหทราบ   
ตอสํานักงาน  ก.พ.  หรือสํานักงานผูดูแลนักเรียน 

 (จ) ตองไมกระทําการหรือยอมใหผูอื่นกระทําการหาประโยชนจากทางราชการโดยมชิอบ 
 (ฉ) ตองไมกระทําการใด ๆ  อันอาจนํามาซึ่งความเสียหายแกชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย  

และการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขตามรัฐธรรมนูญ 
แหงราชอาณาจักรไทย 



 หนา   ๖๗ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๑๘๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   ธันวาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

 (ช) ตองไมกระทําการใด ๆ  อันอาจนํามาซึ่งความเสียหายแกเกียรติยศชื่อเสียงของตน  
เชน  ประพฤติตนเปนคนเสเพล  เสพของมึนเมาจนไมสามารถครองสติได  หมกมุนในการพนัน   
กอหนี้สินจนเปนที่เสียหายแกชื่อเสียงของตน  กอการวิวาท  แสดงกิริยาอันไมสุภาพเรียบรอย  กอเรื่องชูสาว  
เสพหรือคายาเสพติดใหโทษ 

 (ซ) การอื่นซึ่งสํานักงาน  ก.พ.  ประกาศกําหนด 
ขอ ๒๘ บุคลากรภาครัฐ  นักเรียนทุนของรัฐบาล  และนักเรียนทุนสวนตัวในความดูแลของ  

ก.พ.  ผูใดไมปฏิบัติตามขอบังคับหรือฝาฝนขอ  ๒๕  ขอ  ๒๖  หรือขอ  ๒๗  แหงขอบังคับนี้  ผูนั้นเปน
ผูกระทําผิดวินัยตามระเบียบนี้  ตองไดรับการพิจารณาความผิดและกําหนดโทษตามความรายแรง 
แหงกรณี  ดังนี้ 

(๑) ในกรณีที่เปนบุคลากรภาครัฐ  สํานักงาน  ก.พ.  หรือสํานักงานผูดูแลนักเรียนอาจดําเนินการ  
ดังตอไปนี้ 

 (ก) ตักเตือนเปนลายลักษณอักษร 
 (ข) ใหยุติการศึกษา  และเดินทางกลับประเทศไทย 
 (ค) แจงใหสวนราชการหรือหนวยงานเจาสังกัด  ดําเนินการทางวินัยตามกฎหมาย 
(๒) ในกรณีที่เปนนักเรียนทุนของรัฐบาล  สํานักงาน  ก.พ.  หรือสํานักงานผูดูแลนักเรียน  

อาจดําเนินการ  ดังตอไปนี้ 
 (ก) ตักเตือนเปนลายลักษณอักษร 
 (ข) ชะลอการจายเงินคาใชจายประจําเดือน  และคาใชจายอื่น ๆ  ตามที่สํานักงาน  ก.พ.

เห็นสมควร 
 (ค) ใหคืนเงินคาใชจายที่ไดรับไปโดยไมมีสิทธิ์แกทางราชการ 
 (ง) ใหยุติการศึกษา  และเดินทางกลับประเทศไทย 
 (จ) แจงใหสวนราชการหรือหนวยงานเจาสังกัด  ดําเนินการทางวินัยตามกฎหมาย 
(๓) ในกรณีที่ เปนนักเรียนทุนสวนตัว  สํานักงาน  ก.พ.  หรือสํานักงานผูดูแลนักเรียน   

อาจดําเนินการ  ดังตอไปนี้ 
 (ก) ตักเตือนเปนลายลักษณอักษร 
 (ข) เสนอใหผูฝากชะลอการจายเงินคาใชจายประจําเดือน  หรือยุติการศึกษา  และ

เดินทางกลับประเทศไทย 



 หนา   ๖๘ 
เลม   ๑๒๕   ตอนพิเศษ   ๑๘๗   ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐   ธันวาคม   ๒๕๕๑ 
 

 

 (ค) ใหพนจากความดูแลของ  ก.พ. 
 (ง) แจงใหผูฝากหรือออกคาใชจายดําเนินการทางวินัยตามกฎหมาย 
ขอ ๒๙ เมื่อสําเร็จการศึกษาหรือฝกอบรมในตางประเทศ  หรือเมื่อทางราชการไมอนุมัติ 

ใหอยูศึกษาหรือฝกอบรมตอ  หรือไดรับอนุมัติใหยุติการศึกษา  ใหปฏิบัติ  ดังนี้ 
(๑) บุคลากรภาครัฐ  และนักเรียนทนุของรัฐบาลตองเดินทางกลับประเทศไทยและรายงานตัว

ภายในระยะเวลาตามที่กําหนดไวในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการใหขาราชการไปศึกษา  
ฝกอบรม  ปฏิบัติการวิจัย  และดูงาน  ณ  ตางประเทศ 

(๒) นักเรียนทุนสวนตัวใหเปนไปตามขอตกลงของผูฝากและออกคาใชจายที่ไดทําไวกับ
สํานักงาน  ก.พ. 

ขอ ๓๐ ใหสํานักงาน  ก.พ.  และสํานักงานผูดูแลนักเรียนมีหนาที่  ดังนี้ 
(๑) ใหความชวยเหลือแกบุคลากรภาครัฐและนักเรียนที่อยูในความดูแลของ  ก.พ.  ตามที่

ประกาศกําหนด 
(๒) รวบรวมรายชื่อ  ที่อยูที่ติดตอไดของบุคลากรภาครัฐและนักเรียนที่อยูในความดูแลของ  ก.พ.  

ซึ่งสําเร็จการศึกษาหรือฝกอบรมแลว  และติดตามการปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานของบุคคลดังกลาว  
รวมทั้งสรางเครือขายหรือรวมกันบําเพ็ญประโยชนตอประเทศชาติตอไป 

(๓) หนาที่อื่นตามที่  ก.พ.  กําหนด 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑  ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
ชวรัตน  ชาญวีรกูล 
รองนายกรัฐมนตรี 
ประธาน  ก.พ. 


	ข้อบังคับ  ก.พ. 

