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ประกาศสำนกังาน ก.พ. 
รืไอง  รบัสมัครสอบขงขนัพืไอรับทุนสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ละตลาดหลักทรัพย์ 

พืไอดงึดดูผูຌมศีักยภาพสูงทีไกำลังศึกษาอยู฿นสถาบนัการศึกษา฿นประทศ 

ประจำป ๎๑๒๐ 

- - - - - - - - - - - - - - 
 

 ดຌวยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ละตลาดหลักทรัพย์ขอความรวมมือจาก
สำนักงาน ก.พ. ฿หຌดำนินการสอบขงขันพืไอรับทุนสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ละตลาดหลักทรัพย์
พืไอดึงดูดผูຌมีศักยภาพสูงทีไกำลังศึกษาอยู฿นสถาบันการศึกษา฿นประทศ ประจำป ๎๑๒๐ ฉะนัๅน อาศัยอำนาจ 

ตามความ฿นมาตรา ํ๏ (๕) หงพระราชบัญญัติระบียบขຌาราชการพลรือน พ .ศ. ๎๑๑ํ ละระบียบ ก.พ.  
วาดຌวยทุนของรัฐบาล พ .ศ. ๎๑๑ํ จึงประกาศรับสมัครสอบขงขัน พรຌอมทัๅงกำหนดหลักสูตรละวิธีการ
สอบขงขันพืไอรับทุน ดังตอเปนีๅ 
 

 ํ. ทุนทีไรบัสมคัรสอบ  จำนวน  ํ  หนวย  รวม  ํ  ทุน  
  (รายละอียดของทุนตามอกสารนบทຌาย ํ)   

 

 ๎. กำหนดชวงวลาการ฿หຌทุน   บงป็น ๎ ระยะ คือ 
  ๎.ํ  ระยะทีไ ํ ฿หຌทุนสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ละตลาดหลักทรัพย์พืไอศึกษา
฿นชัๅนปสุดทຌายจนสำรใจการศึกษาระดับปริญญาตรีตามครงสรຌางหลักสูตร ทัๅงนีๅ ตຌอง฿ชຌระยะวลาศึกษาเมกิน ํ ป 
  ๎.๎  ระยะทีไ ๎ ฿หຌทุนสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ละตลาดหลักทรัพย์
พืไอศึกษาตอระดับปริญญาท฿นตางประทศ ตามงืไอนเขทีไสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์  
ละตลาดหลักทรัพย์กำหนด ดยภายหลังสำรใจการศึกษาตຌองกลับมาปฏิบัติงานชด฿ชຌทุน฿นสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ละตลาดหลักทรัพย์ 
 

 ๏.  ขຌอผูกพนั฿นการรบัทนุ 

  ๏.ํ  มืไอสำรใจการศึกษาตามระยะวลา฿หຌทุนระยะทีไ ํ ละ ๎ ผูຌเดຌรับทุนตຌองปฏิบัติงาน
ชด฿ชຌทุ น ฿นส วน งานทีไ ส ำน ัก งาน ค ณ ะก รรม การก ำก ับ ห ล ัก ท ร ัพ ย ์ ล ะตล าด ห ล ักท ร ัพ ย ์กำหนด  
ป็นวลา ๎ ทาของระยะวลาทีไเดຌรับทุน 

  ๏.๎   กรณีทีไผูຌ เดຌรับทุนเมขຌาปฏิบัติงาน฿นสวนงานชด฿ชຌทุนตามสัญญาทีไเดຌทำเวຌกับ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ละตลาดหลักทรัพย์  นอกจากจะตຌองชด฿ชຌงินทุนทีไเดຌจายเปลຌว
ทัๅงสิๅน ยังตຌองชด฿ชຌงินอีก ๎ ทาของจำนวนงินทุนดังกลาว฿หຌป็นบีๅยปรับอีกดຌวย 
    

 ๐. งืไอนเขการ฿หຌทุนระยะทีไ ๎ พืไอศึกษาตอระดบัปรญิญาท   
๐.ํ   ผูຌเดຌรับทุนตຌองมีผลการศึกษาระดับปริญญาตรีตามกณฑ์ทีไกำหนด 

 ๐.๎   ผูຌเดຌรับทุนตຌองรับทุนระยะทีไ ๎ พืไอเปศึกษาตอ฿นระดับปริญญาทตามทีไสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ละตลาดหลักทรัพย์กำหนด ภาย฿นระยะวลาเมกิน ๎ ป  นับถัดจาก 

ปทีไ ริไมปฏิบัติงานทีไสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ละตลาดหลักทรัพย์  ดยตຌองมีผลประมิน 

การปฏิบัติงานดี - ดีมาก ละเดຌรับความหในชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ละตลาดหลักทรัพย์
ป็นกรณี โ เป   



- ๎ - 
 

 ทัๅงนีๅ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ละตลาดหลักทรัพย์ จะป็นผูຌประมิน
ศักยภาพละความหมาะสมของผูຌเดຌรับทุน฿นการศึกษาตอตางประทศ 
  ๐.๏  รายละอียดภารกิจละงานทีไจะมอบหมายภายหลังจากสำรใจการศึกษาสำหรับ
หนวยทุนตาง โ ิรายละอียดตามอกสารนบทຌาย ๎ี 
 

 ๑.  คุณสมบตัขิองผูຌมสีทิธสิมคัรสอบ 

  ๑.ํ   ผูຌมีสิทธิสมัครสอบจะตຌองมีคุณสมบัติ ดังนีๅ 
    ๑.ํ.ํ ป็นผู ຌมีคุณสมบัติทั ไว เปละเมมีลักษณะตຌองหຌามตามมาตรา ๏๒    
หงพระราชบัญญัติระบียบขຌาราชการพลรือน พ.ศ. ๎๑๑ํ ิรายละอียดตามอกสารนบทຌาย ๏ี ละป็นผูຌมี
คุณสมบัติฉพาะตามทีไกำหนดเวຌ฿นทุนตละหนวย ิรายละอียดตามอกสารนบทຌาย ํี  
    ๑.ํ.๎  ป็นผูຌทีไศึกษา฿นชัๅนปสุดทຌายของสถาบันการศึกษา฿นประทศ       ฿น
ปการศึกษา ๎๑๒๐ ตามครงสรຌางของหลักสูตรระดับปริญญาตรี ฿นสาขาวิชาตามทีไกำหนด฿นคุณสมบัติฉพาะต
ละหนวยทุน ละตຌองเดຌคะนนฉลีไยสะสมรวมทุกภาคการศึกษาทีไผานมา฿นระดับปริญญาตรีเมตไำ กวา ๏.์์ 
ละมืไอสำรใจการศึกษาระดับปริญญาตรีลຌว  จะตຌองเดຌคะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรปริญญาตรี   
เมตไำกวา ๏.์์ ตามทีไเดຌกำหนดเวຌ฿นตละหนวยทุน  ิรายละอียดตามอกสารนบทຌาย ํี (฿นระบบการวัดผลทีไคิด
คะนน฿หຌ  A=๐, B=๏, C=๎, D=ํ, E หรือ F=์) หรือรຌอยละ ๓์ หรือรຌอยละ ๓๑ หรือทียบเดຌเมตไำกวานีๅ ละตຌองมี
อายุเมกิน ๎๑ ป นับถึงวันทีไปຂดรับสมัคร ิวันทีไ ๎๔ ธันวาคม ๎๑๒๏ี 
    ผูຌสมัครสอบทีไมีผลการรียนฉลีไยสะสมทุกภาคการศึกษาทีไผานมา หรือตลอดหลักสูตร
การศึกษาเมป็นเปตามหลักกณฑ์ทีไกำหนดเวຌ ตຌองมีหนังสือรับรองผลการรียนจากสถานศึกษามาสดงวา ป็น
ผูຌมีผลการรียนทียบเดຌกับผลการรียนทีไกำหนดเวຌ฿นตละหนวยทุน หากผูຌ฿ดเมมีหนังสือรับรองผลการรียน มา
สดงจะถือวาขาดคุณสมบัติ฿นการสมัครสอบครัๅงนีๅ 
  ๑.๎  เมป็นผูຌอยูระหวางการรับทุน฿ด โ ของหนวยงานอืไน เมวาทุนดังกลาวจะมีขຌอผูกพัน
฿หຌตຌองชด฿ชຌหรือเมกใตาม 

  ๑.๏  ป็นผูຌทีไมีศีลธรรม วัฒนธรรม ละความประพฤติด ี

  ๑.๐  สำหรับภิกษุสามณร ทางราชการเมรับสมัครสอบละเมอาจ฿หຌขຌาสอบขงขัน 

พืไอรับทุนสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ละตลาดหลักทรัพย์  ทัๅงนีๅ ตามหนังสือกรมสารบรรณ
คณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ทีไ นว ๔๕/๎๑์ํ ลงวันทีไ ๎๓ มิถุนายน ๎๑์ํ ละตามความ฿นขຌอ ๒ ของคำสัไงมหาถร
สมาคม ลงวันทีไ ํ๓ มีนาคม ๎๑๏๔ 

 

 ๒.  การรบัสมคัรสอบ 
            ๒.ํ  ผู ຌประสงค์จะสมัครสอบ ดูรายละอียดเด ຌ฿น ว ใบ เซต์ของสำนักงาน ก .พ .          
ทีไ http://www.ocsc.go.th/scholarship หรือ http://uis.ocsc.go.th พรຌอมทัๅงสามารถพิมพ์บบฟอร์มทีไ฿ชຌ฿น
การสมัครสอบจากวใบเซต์ดังกลาวเดຌ  

       ๒.๎  กำหนดวนัรับสมัครสอบ ละวธิกีารสมคัร 
    ๒.๎.ํ ผูຌ ประสงค์ จะสมั ครสอบ สมั ครเดຌ ตัๅ งต วันทีไ  ๐ – ๎๔ ธันวาคม ๎๑๒๏  
ทางอินทอร์นใตตลอด ๎๐ ชัไวมง เมวຌนวันหยุดราชการ ตามขัๅนตอนดังนีๅ 
      ิํี   ปຂดวใบเซต์  http://uis.ocsc.go.th 
      ิ๎ี กรอกขຌอความ฿น฿บสมัคร฿หຌถูกตຌองละครบถຌวน ปฏิบัติตามขัๅนตอน  
ทีไกำหนด ระบบจะออกบบฟอร์มการชำระงินผานคาน์ตอร์ ธนาคารกรุงเทย จำกัด ิมหาชนี ฿หຌดยอัตนมัติ 

http://www.ocsc.go.th/
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      ิ๏ี พิมพ์บบฟอร์มการชำระงินลง฿นกระดาษขนาด Aไ จำนวน ํ ผน 

หรือหากเมมีครืไองพิมพ์฿นขณะนัๅน ฿หຌบันทึกขຌอมูลกใบเวຌ฿นรูปบบ File ลง฿นสืไอบันทึกขຌอมูล 

                                  ฿นกรณีที ไเมสามารถพิมพ์บบฟอร์มการชำระงินหรือบันทึกขຌอมูลเดຌ 
ผูຌสมัครสอบสามารถขຌาเปพิมพ์บบฟอร์มการชำระงิน หรือบันทึกขຌอมูลลง฿นสืไอบันทึกขຌอมูล฿หมเดຌอีก 

ตจะกຌเขขຌอมูลทีไเดຌกรอก฿บสมัคร฿นครัๅงรกเวຌลຌวเมเดຌ   
                                 ๒.๎.๎ นำบบฟอร์มการชำระงินเปชำระงินคาธรรมนียม฿นการสมัครสอบ
ฉพาะทีไคาน์ตอร์ ธนาคารกรุงเทย จำกัด ิมหาชนี ทุกสาขาทัไวประทศ ตัๅงตวันทีไ ๐ – ๎๕ ธันวาคม ๎๑๒๏ ภาย฿น
วลาทำการของธนาคาร การสมัครสอบจะมีผลสมบูรณ์มืไอชำระคาธรรมนียม฿นการสมัครสอบลຌว 
    ๒.๎.๏ คาธรรมนียม฿นการสมัครสอบ ประกอบดຌวย 
                      (ํ)  คาธรรมนียมสอบ หนวยละ ํ์์ บาท 
      ิ๎)  คาธรรมนียมธนาคารรวมคาบริการทางอินทอร์นใต จำนวน ๏์ บาท 
               คาธรรมนยีม฿นการสมัครสอบจะเมจายคนื฿หຌเมวากรณี฿ด โ ทัๅงสิๅน 
    ๒.๎.๐ ผูຌ สมัครสอบทีไ ชำระค าธรรมนี ยม ฿นการสมัครสอบลຌ ว จะเดຌ รับ 

ลขประจำตัวสอบ ดยจะกำหนดลขประจำตัวสอบตามลำดับของการชำระงิน ทัๅงนีๅ ผูຌสมัครสอบสามารถตรวจสอบ
สถานะของการชำระงิน เดຌภายหลังการชำระงิน ๓ วัน  
    ๒.๎.๑ ผูຌสมัครสอบสามารถสมัครสอบเดຌพียงครัๅงดียวทานัๅน 

    ๒.๎.๒ การสมัครสอบตามขัๅนตอนขຌางตຌน ถือวาผูຌสมัครสอบป็นผูຌลงลายมือชืไอ
ละรับรองความถูกตຌองของขຌอมูลดังกลาว ตามพระราชบัญญัติวาดຌวยธุรกรรมทางอิลใกทรอนิกส์ พ .ศ. ๎๑๐๐ 
ละทีไกຌเขพิไมติม ดังนัๅน หากผูຌสมัครสอบจง฿จกรอกขຌอมูลอันป็นทใจ อาจมีความผิดฐานจຌงความทใจตอ 

จຌาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ํ๏๓ 

 

  ๒.๏  อกสาร หลกัฐานทีไตຌองยืไน฿นวนัสอบขຌอขยีน 

    (ํ)  ฿บสมัคร ติดรูปถายหนຌาตรงขนาด ํ x ํ.๑ นิๅว เมสวมหมวก เมสวมวนตาดำ 
ถายเวຌเมกิน ํ ป ละลงลายมือชืไอ฿น฿บสมัคร฿หຌครบถຌวน 
    (๎)   หนังสือรับรองสถานภาพการศึกษาสำหรับ฿ชຌ฿นการสมัครสอบพืไอรับทุน
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ละตลาดหลักทรัพย์ พืไอดึงดูดผูຌมีศักยภาพสูงทีไกำลังศึกษาอยู฿น
สถาบันการศึกษา฿นประทศ ดย฿ชຌบบฟอร์ม สนง.ก.พ. ๑ 
    ิ๏ี สำนาระบียนสดงผลการรียน (Transcript of Records) ทุกภาคการศึกษา
ทีไผานมาถึงภาคการศึกษาทีไ ํ ของชัๅนปกอนชัๅนปสุดทຌายตามครงสรຌางของหลักสูตรระดับปริญญาตรี จำนวน ํ ชุด 

    ิ๐ี  หนังสือรับรองความประพฤติละกิจกรรมจากอาจารย์ทีไปรึกษา ตามบบฟอร์ม   
ทีไ ก.พ. กำหนด จำนวน ํ ฉบับ 

    ิ๑ี  สำนาบัตรประจำตัวประชาชน  จำนวน ํ ฉบับ 
    ิ๒ี อกสารอืไน โ (ถຌามี) ชน สำนาหลักฐานการปลีไยนชืไอ-นามสกุล  หนังสือ
รับรองผลการรียน ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ป็นตຌน  
        สำนาอกสารทุกฉบับ฿หຌขียนรับรอง สำนาถูกตຌอง  ลงชืไอ วันทีไ ระบุลขประจำตัวสอบ 
กำกับเวຌมุมดຌานขวาของอกสารทุกฉบับ ฿หຌบรรจุอกสารดังกลาว฿นซองอกสารขนาด Aไ ขียนชืไอ นามสกุล 
ละลขประจำตัวสอบเวຌทีไหนຌาซอง 
 



- ๐ - 
 

      ๒.๐  ฿นการสมัครสอบ ผูຌสมัครสอบตຌองตรวจสอบละรับรองตนองวามีคุณสมบัติตรงตาม
ประกาศรับสมัครสอบจริง ละตຌองกรอกรายละอียดตาง โ ฿หຌถูกตຌองครบถຌวน ตรงตามความป็นจริง หากปรากฏ 
ภายหลังวาผูຌสมัครสอบผูຌ฿ดมีคุณสมบัติเมตรงตามประกาศรับสมัครสอบ หรือมีความผิดพลาดอันกิดจากผูຌสมัครสอบ 
จะถือวาผูຌนัๅนป็นผูຌขาดคุณสมบัติ฿นการสมัครสอบครัๅงนีๅมาตัๅงตตຌน ละจะเมคืนคาธรรมนียม฿นการสมัครสอบ 
       ๒.๑  ผูຌสมัครสอบมีสิทธิสมัครสอบเดຌคนละ ๎ ประภททุน  
  ๒.๒  ผูຌทีไเดຌสมัครสอบเวຌลຌว จะขอพิไม ถอน หรือขอปลีไยนหนวยทุนทีไสมัครสอบเวຌเมเดຌ 
       ๒.๓ การสอบขຌอขียน ละการประมินความหมาะสมของบุคคลพืไอรับทุน จะดำนินการสอบ 
ทีไสนามสอบกรุงทพมหานครละ/หรือปริมณฑล    

       ๒.๔ ผู ຌสมัครสอบที ไป็นผู ຌพิการทางการหใน ทางการเดຌยินหรือการสื ไอความหมาย 
ทางการคลืไอนเหว หรือทางรางกาย ตามประกาศกระทรวงการพัฒนาสังคมละความมัไนคงของมนุษย์  
รืไอง ประภทละหลักกณฑ์ ความพิการ พ.ศ. ๎๑๑๎ ละทีไกຌเขพิไมติม สำนักงาน ก.พ. จะพยายามจัดหาสิไงอำนวย 
ความสะดวก฿หຌ฿นวันสอบตามทีไจຌง฿หຌสำนักงาน ก.พ. ทราบ฿นวันสมัครสอบ ละตามทีไสำนักงาน ก.พ. หในสมควร 
 

 ๓.  การตงตัๅงกรรมการกีไยวกบัการสอบ 

  ๓.ํ  ก.พ. จะตงตัๅงคณะกรรมการดำนินการสอบขงขันละคัดลือกบุคคลพืไอรับ
ทุนลารียนหลวง ละทุนรัฐบาล ตามความตຌองการของกระทรวง กรม หรือหนวยงานของรัฐ  

  ๓.๎   คณะกรรมการดำนินการสอบขงขันละคัดลือกฯ จะตงตัๅงกรรมการออกขຌอสอบ
ประจำวิชา ละกรรมการประมินความหมาะสมของบุคคลพืไอรับทุน 
  ๓.๏   คณะกรรมการดำนินการสอบขงขันละคัดลือกฯ จะกำหนดวัน วลา ละสถานทีไสอบ 
วางระบียบละวิธีการสอบ ตัดสินปัญหากีไยวกับคุณสมบัติของผูຌสมัครสอบ ละปัญหาอืไน โ ทีไกิดขึๅน฿นการ
ดำนินการสอบขงขันทีไเมขัดกับประกาศรับสมัครสอบ ละพิจารณาผูຌเดຌรับทุนทน 
  ๓.๐  คณะกรรมการดำนินการสอบขงขันละคัดลือกฯ จะประกาศรายชืไอผูຌสมัคร
สอบขงขันฯ ประกาศรายชืไอผูຌมีสิทธิขຌารับการประมินความหมาะสมของบุคคลพืไอรับทุน ประกาศรายชืไอผูຌมีสิทธิ
เดຌรับทุน ละประกาศรายชืไอผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนทน   
  ๓.๑  สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ละตลาดหลักทรัพย์จะตงตัๅง
คณะกรรมการประมินผลการฝຄกงาน 
  ๓.๒  คณะกรรมการประมินผลการฝຄกงาน จะประมินผลการฝຄกงานของผูຌ ขຌา รับ 

การฝຄกงาน ละสงผลการประมิน฿หຌสำนักงาน ก.พ. พืไอ฿ชຌประกอบการประมินความหมาะสมของบุคคลพืไอรับทุน 
    

 ๔.   การประกาศรายชืไอผูຌสมคัรสอบ วนั วลา สถานทีไสอบ ระบยีบละวธิกีารสอบ 

  สำนักงาน ก.พ. จะประกาศรายชืไอผูຌสมัครสอบ วัน วลา สถานทีไสอบ ระบียบละวิธีการสอบ 
฿นวันทีไ ํ๕ มกราคม ๎๑๒๐ ทางวใบเซต์ http://uis.ocsc.go.th หัวขຌอการประกาศรายชืไอผูຌสมัครสอบ วัน วลา 
สถานทีไสอบ ระบียบละวิธีการสอบ  
 
 
 
 
 
 
 
 

http://uis.ocsc.go.th/
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 ๕.  การสอบละกณฑก์ารตดัสนิ 
       ๕.ํ  ผูຌสมัครสอบตຌองสอบตามหลักสตูร ดยวิธีการสอบขຌอขียน ดังนีๅ 
    ๕.ํ.ํ  วิชาภาษาอังกฤษ   
       - Vocabulary and Expressions 
       -  Error Recognition 
       -  Reading Comprehension 
    ๕.ํ.๎  วิชาความสามารถทัไวเปชิงวิชาการ 
              ทดสอบความสามารถ฿นการวิ คราะห์ละการ฿ชຌ หตุผล ดยการ฿หຌ  
ปลความ ตีความ สรุปความ อานจับประดในจากขຌอความ หรือบทความ กຌปัญหาขຌอมูลชิงปริมาณ ละวิคราะห์
หานวนຌมหรือการปลีไยนปลงทีไนาจะป็นเปเดຌจากขຌอมูล หตุการณ์ทางศรษฐกิจ การมือง หรือสังคม 

 ๕.ํ.๏  การประมินความหมาะสมของบุคคลพืไอรับทุน 
       จะประมินจากประวัติสวนตัว ประวัติการศึกษา ผลการประมินการฝຄกงาน 
ของผูຌสมัครพืไอพิจารณาความหมาะสม฿นดຌานตาง โ ทีไจำป็นตอการรับราชการละเปศึกษาตอตางประทศ 
ชน พืๅนความรูຌทีไจำป็นตอการปฏิบัติงาน฿นตำหนงทีไสมัครสอบ ความสามารถทางภาษาอังกฤษ ความตัๅง฿จจริง 
ทัศนคติตอการรับราชการละการรับทุน ประสบการณ์ ทวงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ การปรับตัวขຌากับสังคม 

ละสิไงวดลຌอม การบำพใญประยชน์ตอสังคม ความคิดริริไมสรຌางสรรค์ ชาวน์ปัญญา ละบุคลิกภาพอยางอืไน ป็นตຌน 
ดยวิธีการสัมภาษณ์ละ/หรือดยการพิจารณาประมินดຌวยวิธีการตาง โ หลายวิธีรวมกัน (Assessment Center 
Methods : ACM) 
  ๕.๎  ผูຌทีไมีสิทธิขຌารับการประมินความหมาะสมของบุคคลพืไอรับทุนตละหนวยทุน ตຌองสอบ
ผานขຌอขียน ตามกณฑ์การตัดสิน ดังนีๅ 
    ๕.๎.ํ วิชาภาษาอังกฤษ ตຌองเดຌคะนนเมตไำกวาคะนนฉลีไย (Mean) ของผูຌขຌาสอบ
ทัๅงหมด 
    ๕.๎.๎ วิชาความสามารถทัไวเปชิงวิชาการ ตຌองเดຌคะนนเมตไำกวาคะนนฉลีไย 
(Mean) ของผูຌขຌาสอบทัๅงหมด 
         ๕.๎.๏  ผูຌมีสิทธิขຌารับการประมินความหมาะสมของบุคคลพืไอรับทุนตຌองเดຌ
คะนนรวมวิชาภาษาอังกฤษ ละวิชาความสามารถทัไวเปชิงวิชาการตามทีไกำหนด฿นขຌอ 9.2.1 ละ ้.2.2 สูงสุด 
ทัๅงนีๅ จะรียงคะนนสูงสุดลงมาตามลำดับเวຌจำนวนเมกิน ๑ ทาตอ ํ ทุน  
           ผูຌมีสิทธิขຌารับการประมินความหมาะสมของบุคคลพืไอรับทุน จะตຌองขຌารับ 

การฝຄกงาน฿นสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ละตลาดหลักทรัพย์ป็นระยะวลา ๒ สัปดาห์ ิระยะทีไ ํ 
ป็นวลา ํ สัปดาห์ ละระยะทีไ ๎ ป็นวลา ๑ สัปดาห์ี ละจะเดຌรับการประมินผลการฝຄกงานจากสำนักงาน
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ละตลาดหลักทรัพย์ตามองค์ประกอบทีไสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
ละตลาดหลักทรัพยก์ำหนด 
  ๕.๏  ผูຌมีสิทธิขຌารับการประมินความหมาะสมของบุคคลพืไอรับทุนตละหนวยทุนตຌอง 

มีระบียนสดงผลการรียน (Transcript of Records) ทุกภาคการศึกษาทีไผานมาถึงภาคการศึกษาทีไ ํ ของชัๅนป
กอนชัๅนปสุดทຌายตามครงสรຌางของหลักสูตรระดับปริญญาตรี ละขຌารับการฝຄกงาน฿นสำนักงานคณะกรรมการ
กำกับหลักทรัพย์ละตลาดหลักทรัพย์ป็นระยะวลาเมตไำกวารຌอยละ ๔์ ของระยะวลาการฝຄกงาน หากผูຌ฿ดเมขຌา
รับการฝຄกงานหรือฝຄกงานเมครบตามทีไกำหนด จะถือวาสละสิทธิ์การขຌารับการประมินความหมาะสมของบุคคลพืไอ
รับทุน฿นครัๅงนีๅ 
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  กรณีผูຌมีสิทธิขຌารับการประมินความหมาะสมของบุคคลพืไอรับทุนมีสิทธิขຌารับการฝຄกงาน
หลายหนวยทุนตຌองพิจารณาลือกหนวยทุนทีไมีความประสงค์ทีไจะขຌารับการฝຄกงานระยะทีไ ๎ ิ๑ สัปดาห์ี 
ภายหลังจากเดຌขຌาฝຄกงานระยะทีไ ํ กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ละตลาดหลักทรัพย์  
หรือสวนราชการ หรือธนาคารหงประทศเทยลຌว พืไอประมินความหมาะสมของบุคคลพืไอรับทุนตอเป ทัๅงนีๅ  
มืไอลือกหนวยทุนทีไจะฝຄกงาน฿นระยะทีไ  ๎ ลຌว จะถือวาสละสิทธิ์การขຌารับการฝຄกงานละประมิน 

ความหมาะสมของบุคคลพืไอรับทุนทีไหลือ 
  ๕.๐  ผูຌสอบขงขันเดຌ฿นตละหนวยทุนจะตຌองป็นผูຌสอบเดຌคะนนการประมินความหมาะสม
ของบุคคลพืไอรับทุนเมตไำกวารຌอยละ ๓์ 

  ๕.๑  ผูຌสอบขงขันเดຌทีไเดຌคะนนการประมินความหมาะสมของบุคคลพืไอรับทุนสูงสุด     
มีสิทธิเดຌรับทุนกอนผูຌสอบขงขันเดຌทีไเดຌคะนนตไำกวาลงมาตามลำดับ 

  ๕.๒  ฿นกรณีที ไผู ຌสอบขงขันเดຌที ไเดຌคะนนการประมินความหมาะสมของบุคคล       
พืไอรับทุนทากัน ฿หຌผูຌทีไเดຌคะนนรวมของวิชาภาษาอังกฤษละวิชาความสามารถทัไวเปชิงวิชาการสูงกวา ป็นผูຌมี
สิทธิเดຌรับทุนกอน ถຌาเดຌคะนนทากันอีก ฿หຌสัมภาษณ์ป็นภาษาอังกฤษอีกครัๅง ละ฿หຌผูຌทีไเดຌคะนนสัมภาษณ์ ป็น
ภาษาอังกฤษสูงกวาป็นผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนกอน   

  ๕.๓  คณะกรรมการดำนินการสอบขงขันละคัดลือกฯ จะประกาศรายชืไอฉพาะผูຌมีสิทธิ 
เดຌรับทุนทานัๅน 

  ๕.๔  ผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนราย฿ดเมมารายงานตัวตามวัน วลา ละสถานทีไทีไกำหนดเวຌ฿นประกาศ
รายชืไอผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนดยมิเดຌจຌง฿หຌสำนักงาน ก.พ. ทราบลวงหนຌา จะถือวาสละสิทธิ์การรับทุน 

  ๕.๕  ถຌาผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนสละสิทธิ์การรับทุน หรือถูกพิกถอนการ฿หຌทุน หรือปรากฏ
ภายหลังวาขาดคุณสมบัติของผูຌมีสิทธิสมัครสอบ ซึไงยังอยูภาย฿นระยะวลา ๏ ดือน นับตวันประกาศรายชืไอผูຌมี
สิทธิเดຌรับทุน คณะกรรมการดำนินสอบขงขันละคัดลือกฯ จะพิจารณา฿หຌผูຌทีไสอบขงขันเดຌทีไอยู฿นลำดับถัดเป
ของทุนหนวยนัๅน ละยังเมเดຌรับทุน฿ด฿นการสอบครัๅงดียวกันนีๅป็นผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนทน 

  ๕.ํ์ กรณีที ไทุนหนวย฿ดเมมีผู ຌสมัครสอบหรือเมมีผู ຌมีสิทธิเดຌรับทุน  คณะกรรมการ
ดำนินการสอบขงขันละคัดลือกฯ อาจพิจารณา฿หຌผูຌสอบขงขันเดຌจากทุนหนวยอืไนทีไมีคุณวุฒิอยางดียวกัน 

ป็นผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนทน 
 

 ํ์.  การรายงานตวัละการอบรม 
  ผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนตຌองเปรายงานตัวละขຌารับการอบรมตามทีไสำนักงาน ก.พ.กำหนด 
 

 ํํ.   การทำสญัญา 

         ผูຌมีสิทธิเดຌรับทุนตຌองทำสัญญาตามบบสัญญาทีไ สำน ักงานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์ละตลาดหลักทรัพย์กำหนด  
 

 ํ๎.   การรบังนิทนุ 
  ผูຌเดຌรับทุนจะเดຌรับงินทุน มืไอทำสัญญารียบรຌอยลຌว หากภายหลังผูຌเดຌรับทุนสละสิทธิ์ 
การรับทุน หรือถูกพิกถอนการ฿หຌทุน จะตຌองชด฿ชຌงินทุนทีไเดຌจายเปลຌวทัๅงสิๅน ละยังจะตຌองชด฿ชຌงินอีก ๎ ทา
ของจำนวนงินทุนดังกลาว฿หຌป็นบีๅยปรับอีกดຌวย รายละอียดคา฿ชຌจายของนักรียนทุนสำนักงานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์ละตลาดหลักทรัพย์ป็นตามกณฑ์ทีไสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ละตลาดหลักทรัพย์กำหนด 
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 ํ๏.   นวทางการพัฒนาทีไสำคัญระหวางการรับทุนรัฐบาล ละระหวางการปฏิบัติงานชด฿ชຌทุน 
   ผูຌเดຌรับทุนจะเดຌรับการพัฒนาทีไสำคัญ ชน การฝຄกงาน฿นสวนราชการ ละ/หรือ หนวยงาน
ทีไกีไยวขຌอง การพัฒนาความรูຌ ทักษะละสมรรถนะ พืไอสรຌางความพรຌอม฿นการทำงานมืไอสำรใจการศึกษา การจัดทำผน 
การพัฒนาความกຌาวหนຌา฿นอาชีพ ป็นตຌน  

 

 ํ๐.  การพกิถอนการ฿หຌทนุ 

      ก.พ. จะพิจารณาพิกถอนการ฿หຌทุนกผูຌเดຌรับทุน หากขຌากรณีหนึไงกรณ฿ีด ดังนีๅ 
   ํ๐.ํ การพิกถอนทุนระยะทีไ ํ 
   ํี  หลีกลีไยง ละลยการรายงานตัว การอบรม ละการทำสัญญาตามทีไสำนักงาน ก .พ .  
ละสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ละตลาดหลักทรัพย์กำหนด 
   ี๎  ป็นผู ຌมีความประพฤติสื ไอมสีย  หรือเมอยู ฿นมาตรฐาน หรือเมหมาะสม  
หรือเมประพฤติตนตามนวทางทีไ ก.พ. ละสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ละตลาดหลักทรัพย์กำหนด 
   ํ๐.๎ การพิกถอนทุนระยะทีไ ๎ 
   ํี เมสำรใจการศึกษาระดับปริญญาตรีภาย฿นปการศึกษา ๎๑๒๐ หรือมืไอสำรใจ
การศึกษาระดับปริญญาตรี เดຌคะนนฉลีไยสะสมตลอดหลักสูตรตไำกวา ๏.์์  
    ๎ี หลี ก ลีไ ย ง ละลยการรายงานตั ว  การอบรม ละการทำสั ญ ญ าตามทีไ  
สำนักงาน ก.พ. ละสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ละตลาดหลักทรัพย์กำหนด 
       ๏ี ป็นผู ຌมีความประพฤติสื ไอมสีย  หรือเมอยู ฿นมาตรฐาน หรือเมหมาะสม  
หรือเมประพฤติตนตามนวทางทีไ ก.พ. ละสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ละตลาดหลักทรัพย์กำหนด 
   ๐ี  ป็นผูຌอยู ระหวางการรับทุน฿ด โ ของหนวยงานอืไน เมวาทุนดังกลาวจะมี  
ขຌอผูกพัน฿หຌตຌองชด฿ชຌหรือเมกใตาม ถือป็นกรณีรับทุนซๅำซຌอน 
   ๑ี จตนาสดงขຌอความอันป็นทใจ หรือปกปຂดขຌอความจริงซึไงควรบอก฿หຌจຌง 
พืไอ฿หຌตนเดຌรับทุนจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ละตลาดหลักทรัพย์ 
   ๒ี ขาดการติดตอกับจຌาหนຌาทีไกิน ํ ป 
   ๓ี เมผานการประมินผลการทดลองปฏิบัติงานของสำนักงานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์ละตลาดหลักทรัพย์ 
   ๔ี มีผลประมินการปฏิบัติงานเมป็นเปตามกณฑ์ทีไกำหนด 
   ๕ี หลีกลีไยง หรือพยายามหลีกลีไยงกำหนดการดินทางเปศึกษาตอมืไอสถานศึกษา
ตอบรับลຌว 
   ํ์ี เมเดຌรับการตอบรับ฿หຌขຌาศึกษาจากสถานศึกษาทีไจะเปศึกษาตอ ภาย฿นระยะวลา 
๎ ป นับถัดจากปทีไริไมปฏิบัติงานทีไสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ละตลาดหลักทรัพย์ 
 

 ํ๑. ฐานขຌอมูลคลังคนคุณภาพ 
  ํ๑.ํ สำนักงาน ก.พ. จะจัดกใบขຌอมูลผูຌขຌารับการประมินความหมาะสมของบุคคล 

พืไอรับทุนฯ ทีไเดຌคะนนการประมินความหมาะสมของบุคคลพืไอรับทุนฯ เมตไำกวารຌอยละ ๓์ ละยังเมเดຌรับทุน
ประภท฿ด ขຌาสูคลังคนคุณภาพป็นระยะวลา ๏ ปนับจากวันประกาศรายชืไอผูຌมีสิทธิเดຌรับทุน  
  ํ๑.๎ สำนักงาน ก.พ. จะออก฿บรับรอง฿หຌกับผูຌทีไมีรายชืไอ฿นคลังคนคุณภาพ ภาย฿น ํ ดือน
นับจากวันประกาศรายชืไอผูຌมีสิทธิเดຌรับทุน 
  ํ๑.๏ สำนักงาน ก.พ. จะนำรายชืไอตามขຌอ ํ๑.ํ ออกจากคลังคนคุณภาพ มืไอผูຌนัๅน
เดຌรับทุนรัฐบาลลຌว หรือรายชืไอดังกลาวอยู฿นคลังคนคุณภาพกิน ๏ ป นับจากวันประกาศรายชืไอผูຌมีสิทธิเดຌรับทุน 
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ประกาศ  ณ  วันทีไ   ๐   ธันวาคม  พ.ศ. ๎๑๒๏ 

 

(ลงชืไอ)                  ชมนาด  ศรีสวาสดิ์ 
 

(นางสาวชมนาด  ศรีสวาสดิ์) 
รองลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการทน 

ลขาธิการ ก.พ. 

  ํ๑.๐ สำนักงาน ก.พ. อาจพิจารณาคัดลือกผูຌทีไมีรายชืไอ฿นคลังคนคุณภาพทีไมีคุณสมบัติ
ป็นเปตามทีไ ก.พ. กำหนด พืไอรับทุนทดทนทุนวางสำหรับทุนรัฐบาลพืไอดึงดูดผูຌมีศักยภาพสูงทีไกำลังศึกษาอยู฿น
สถาบันการศึกษา฿นประทศละทุนบุคคลทัไวเประดับปริญญา 
  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

สำนาถูกตຌอง 

 
(นางสาวสุภร  ปุริสังคหะ) 

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิศษ 

 



อกสารนบ ํ  

รายละอยีดทนุสำนกังานคณะกรรมการกำกบัหลกัทรพัย์ละตลาดหลกัทรพัย์ 
พืไอดงึดดูผูຌมศีกัยภาพสงูทีไกำลงัศกึษาอยู฿นสถาบนัการศกึษา฿นประทศ ประจำป ๎๑๒๐ 

 
หนวยทีไ หนวยงาน ตำหนง คุณสมบตัิฉพาะสำหรบัตำหนง จำนวนทนุ 
๑๐์์ํ สำนักงานคณะกรรมการกำกับ

ตลาดหลักทรัพย์ละตลาด
หลักทรัพย์ 

จຌาหนຌาทีไบริหาร ํ. ป็นผูຌทีไจะศึกษาชัๅนปสุดทຌาย฿นสถาบันการศึกษา฿นประทศหลักสูตรระดับปริญญาตรี 
ปการศึกษา ๎๑๒๐ 

๎. ป็นผูຌทีไศึกษา฿นสาขาวิชาคอมพิวตอร์ สาขาวิชาสารสนทศศาสตร์  
ทางทคนลยีสารสนทศ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมคอมพิวตอร์  
ทางวิศวกรรมครือขาย ทางวิศวกรรมครือขายคอมพิวตอร์ ทางวิศวกรรมความปลอดภัย  
หรือวุฒิการศึกษาอืไนทีไมีความรูຌพืๅนฐานพียงพอทีไจะศึกษาตอ฿นสาขาวิชาทีไกำหนด 

๏. มีคะนนฉลีไยสะสมทุกภาคการศึกษาทีไผานมาเมตไำกวา ๏.์์ 
 

ํ 

หมายหตุ ทุนทีไจะ฿หຌเปศึกษาระยะทีไ ๎ : ปริญญาท สาขา Data Science / Data Analytic /Business Analytic สาขาวิทยาการคอมพิวตอร์ ิComputer Science)  
สาขาทคนลยีสารสนทศ ิInformation Technology) สาขาวิศวกรรมซอฟท์วร์  ิSoftware Engineering) สาขาวิศวกรรมคอมพิวตอร์ ิComputer Engineering)  
สาขาความมัไนคงปลอดภัยเซบอร์ ิCyber Security) สาขาสถิตประยุกต์ ิApplied Statistic นຌน Computer Science หรือ Data Science) หรือสาขาทีไ
กีไยวขຌองดຌาน Artificial Intelligence and Machine Learning, Blockchain, FinTech, Digital transformation ละ Digital Organization Development 
฿นมหาวิทยาลัยเดຌรับการจัดอันดับอยู฿นระดับ Top ๑์ ของ QS World University Ranking ฿นปทีไจะเปศกึษาตอ ณ ประทศ฿ดกใเดຌ 
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ภารกจิละงานทีไจะมอบหมายผูຌทีไรบัทนุสำนกังานคณะกรรมการกำกบัหลกัทรพัย์ละตลาดหลกัทรพัย์ 
พืไอดงึดดูผูຌมศีกัยภาพสงูทีไกำลงัศกึษาอยู฿นสถาบนัการศกึษา฿นประทศ ประจำป ๎๑๒๐ 

 

หนวยทีไ หนวยงาน ตำหนง ภารกจิละงานทีไจะมอบหมายภายหลังจากสำรใจการศกึษา 

๑๐์์ํ สำนักงานคณะกรรมการกำกับ
ตลาดหลักทรัพย์ละตลาด
หลักทรัพย์ 

จຌาหนຌาทีไบริหาร  
ฝ่ายทคนลยี
สารสนทศ 

ละการสืไอสาร  
หรือ 

ํ. พัฒนาระบบดຌวย Scrum Methodology ดังนีๅ 
    ํ.ํ. ทำความขຌา฿จ requirement ฿น product backlog พืไอกำหนดรายละอียดงาน ิitem)  
฿น sprint backlog 
    ํ.๎. ประมินระยะวลาทีไ฿ชຌ฿นการพัฒนา ตามนืๅองาน฿น sprint backlog 
    ํ.๏. พัฒนาปรกรมตาม sprint item ทีไรับผิดชอบ 
    .ํ๐. ดำนนิการตาม engineering practice พืไอ฿หຌปรกรมมีคุณภาพ ิtest-driven development) 
    ํ.๑. นำสนองานทีไพัฒนาตอ product owner 
๎. จัดทำอกสารตาง โ ทีไกีไยวขຌอง 
๏. ตอบคำถามละดูกຌเขปัญหาการ฿ชຌงานระบบ 

  
จຌาหนຌาทีไบริหาร  
ฝ่ายกำกับ 

ละตรวจสอบ 

ความสีไยง 
ดຌานทคนลยี
สารสนทศ  
หรือ 

ํ งานดຌานการกำกับละตรวจสอบความสีไยงดຌานทคนลยีสารสนทศตลาดทุน 
   ํ.ํ พัฒนานวทางการกำกับดูลความสีไยงดຌาน IT Risk ละ Cyber Risk ฿หຌสอดคลຌองกับมาตรฐานสากล 
กฎหมายดิจิทัล ละกฎกณฑ์ทีไสำนักงานกำหนด ทัๅงรูปบบ offsite monitoring ละ onsite inspection 
   ํ.๎ กำกับดูลละตรวจสอบระบบทคนลยีสารสนทศของผูຌประกอบการ฿นตลาดทุนพืไอประมินการ
บริหารจัดการความสีไยงดຌาน IT รวมทัๅงประมินความพรຌอมรับมือภัยคุกคามทางเซบอร์ ิCyber Resilience) 
   ํ.๏ ฿หຌคำปรึกษาดຌานความปลอดภัยของทคนลยีสารสนทศ ตามกณฑ์ทีไสำนักงานกำหนดก
ผูຌประกอบการ รวมถึง฿หຌความหในหรือคำปรึกษาดຌานการอนุญาตคำขอประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล 
   ํ.๐ ประสานงานกับหนวยงานทีไกีไยวขຌอง฿นการกำกับดูลระบบทคนลยีสารสนทศ฿นตลาดทุน 
   ํ.๑ งานอืไน โ ทีไเดຌรับมอบหมาย 
๎. งานดຌานการรักษาความมัไนคงปลอดภัยเซบอร์ตลาดทุน 
   ๎.ํ วิคราะห์ละติดตามพัฒนาการดຌานทคนลยี฿หม ตลอดจนการปลีไยนปลงหรือหตุการณ์ผิดปกติ
ดຌานทคนลยีสารสนทศ ละภัยคุกคามทางเซบอร์฿นตลาดทุน 

 

อกสารนบ ๒  
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หนวยทีไ หนวยงาน ตำหนง ภารกจิละงานทีไจะมอบหมายภายหลังจากสำรใจการศกึษา 

  
    ๎.๎ สรຌางศักยภาพดຌานการรักษาความมัไนคงปลอดภัยเซบอร์฿หຌกับผูຌประกอบการ 

฿นตลาดทุน ละสรຌางครือขาย฿นการลกปลีไยนขຌอมูลหตุการณ์ดຌานเซบอร์ทีไกิดขึๅน 
   ๎.๏ ทบทวนกณฑ์ละนวทางปฏิบัติ฿หຌสอดคลຌองกับกฎหมาย ระบียบ ละกรอบมาตรฐานดຌานการ
รักษาความมัไนคงปลอดภัยเซบอร์฿หຌสอดคลຌองกับนยบายละผนวาดຌวยการรักษาความมัไนคงปลอดภัยเซ
บอร์ ละประมวลนวทางปฏิบัติขัๅนตไำ 
   ๎.๐ กำกับดูลการดำนินงานของหนวยงานครงสรຌางพืๅนฐาน฿หຌป็นเปตามมาตรฐาน 

ละนวทางปฏิบัติตามกรอบกฎหมายละมาตรฐานสากล 
   ๎.๑ ดูลละบริหารจัดการ TCM-CERT ละประสานงานกับหนวยงานทีไกีไยวขຌอง ชน FS-CERT,  
TB-CERT, TI-CERT 
   ๎.๒ จัดการฝຄกซຌอม capital market cyber exercise ละประสานงาน การฝຄกซຌอม financial market 
cyber exercise พืไอ฿หຌมัไน฿จวามีผนรับมือกับภัยเซบอร์ทีไปฏิบัติเดຌจริง ละผูຌประกอบการ฿นตลาดทุนมี
ความขຌา฿จละพรຌอมปฏิบัติ 
   .๎๓  ป็นลขานุการของลขาธิการ฿นฐานะกรรมการ฿นคณะกรรมการกำกับดูลดຌานความมัไนคง ปลอดภัยเซบอร์ 
   ๎.๔ งานอืไน โ ทีไเดຌรับมอบหมาย 

  
จຌาหนຌาทีไบริหาร  
ฝ่ายจัดการ 

ละวิคราะห์
ขຌอมูลตลาดทุน 

ํ. ออกบบครงสรຌางขຌอมูลชิงธุรกิจพืไอรองรับการ฿ชຌงานขຌอมูล฿นมุมมองการ฿ชຌงานตาง โ รวมถึงสามารถ
พัฒนาหรือกຌเขปรกรมหรือระบบงานคอมพิวตอร์฿หຌสามารถทำงานเดຌตามฟังก์ชัไนงานตาง โ เดຌครบถຌวน
ถูกตຌอง ภาย฿ตຌการออกบบละ Framework  
ตามทีไสำนักงานกำหนด 
๎. วิคราะห์ขຌอมูล สรຌางครืไองมือ฿นการนำสนอขຌอมูลพืไอ฿หຌผูຌ฿ชຌงานขຌาถึงขຌอมูลเดຌยืดหยุน สะดวก ละรวดรใว 
๏. ฿นการพัฒนาปรกรม฿หຌคำนึงถึงประสิทธิภาพการ฿ชຌงาน 
๐. จัดทำอกสารคูมือการ฿ชຌงานละคูมือการพัฒนาระบบ 
๑. ปฏิบัติงานหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอืไนทีไกีไยวขຌองตามทีไเดຌรับมอบหมาย 

หมายหตุ ตำหนง ภารกิจละงานทีไจะมอบหมายภายหลังสำรใจการศึกษา อาจมีการปลีไยนปลงตามทีไสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ละตลาดหลักทรัพย์หในวาหมาะสม 

 

๎ 



   

มาตรา ๏๒ หงพระราชบัญญัติระบียบขຌาราชการพลรือน พ.ศ. ๎๑๑ํ 

 

 ผู ຌที ไจะขຌารับราชการปຓนขຌาราชการพลรือนตຌองมีคุณสมบัติทั ไวเป ละเมมีลักษณะตຌองหຌาม      
ดังตอเปนีๅ 
 ก.  คุณสมบัติทัไวเป 

      (ํ)   มีสัญชาติเทย 

      (๎)    มีอายุเมตไำกวาสิบปดปี 
      (๏)    ปຓนผูຌลืไอม฿ส฿นการปกครองระบอบประชาธิปเตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงปຓนประมุขดຌวย
ความบริสุทธิ์฿จ 

 ข.  ลักษณะตຌองหຌาม 

      (ํ)    ปຓนผูຌดำรงตำหนงทางการมือง    
  (๎)    ปຓนคนเรຌความสามารถ คนสมือนเรຌความสามารถ คนวิกลจริตหรือจิตฟัດนฟือน เมสมประกอบ 

หรือปຓนรคตามทีไกำหนด฿นกฎ ก.พ. 

      (๏)    ปຓนผูຌอยู฿นระหวางถูกสัไงพักราชการหรือถูกสัไง฿หຌออกจากราชการเวຌกอนตามพระราชบัญญัตินีๅ
หรือตามกฎหมายอืไน 

     (๐)   ปຓนผูຌบกพรอง฿นศีลธรรมอันดีจนปຓนทีไรังกียจของสังคม 

      (๑)    ปຓนกรรมการหรือผูຌดำรงตำหนงทีไรับผิดชอบ฿นการบริหารพรรคการมือง หรือจຌาหนຌาทีไ
฿นพรรคการมือง 
       (๒)    ปຓนบุคคลลຌมละลาย 

      (๓)    ปຓนผูຌคยตຌองรับทษจำคุกดยคำพิพากษาถึงทีไสุด฿หຌจำคุกพราะกระทำความผิดทางอาญา  

วຌนตปຓนทษสำหรับความผิดทีไเดຌกระทำดยประมาทหรือความผิดลหุทษ 

      (๔)  ปຓนผูຌคยถูกลงทษ฿หຌออก ปลดออก หรือเลออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือ หนวยงานอืไนของรัฐ 

      (๕)    ปຓนผูຌคยถูกลงทษ฿หຌออก หรือปลดออก พราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินีๅ หรือ
ตามกฎหมายอืไน 

     (ํ์)  ปຓนผูຌคยถูกลงทษเลออก พราะกระทำผิดวินัยตามพระราชบัญญัตินีๅ หรือตามกฎหมายอืไน 

     (ํํ)  ปຓนผูຌคยกระทำการทุจริต฿นการสอบขຌารับราชการ หรือขຌาปฏิบัติงาน฿น หนวยงานของรัฐ 
 

 ผูຌทีไจะขຌารับราชการปຓนขຌาราชการพลรือนซึไงมีลักษณะตຌองหຌามตาม ข. (๐) (๒) (๓) (๔) (๕) (ํ์)   
หรือ (ํํ) ก.พ. อาจพิจารณายกวຌน฿หຌขຌารับราชการเดຌ ตถຌาปຓนกรณีมีลักษณะตຌองหຌามตาม (๔) หรือ (๕) ผูຌนัๅน
ตຌองออกจากงานหรือออกจากราชการเปกินสองปีลຌว ละ฿นกรณีมีลักษณะตຌองหຌามตาม (ํ์) ผูຌนัๅนตຌองออกจากงาน
หรือออกจากราชการเปกินสามปีลຌว ละตຌองมิ฿ชปຓนกรณีออกจากงานหรือออกจากราชการพราะทุจริตตอหนຌาทีไ 
                                               
 

-------------------------------------- 

อกสารนบทຌาย ๏ 


