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ตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลัง เรื่อง 
หลักเกณฑ์การรับทุนการศึกษาส าหรับข้าราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง 
ภายใต้เงินกองทุนพัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลัง ประกาศ ณ วันที่ 20 
เมษายน 2564 ข้อ 2 (4) สถานศึกษาในต่างประเทศ ได้แก่ สถานศึกษาใน
ต่างประเทศ ที่ส านักงาน ก.พ. รับรอง

มีสถานศึกษาใดบ้างที่สามารถขอรับทุนการศึกษาในต่างประเทศได้

ตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลัง เรื่อง 
หลักเกณฑ์การรับทุนการศึกษาส าหรับข้าราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง ภายใต้
เงินกองทุนพัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลัง ประกาศ ณ วันที่ 20 เมษายน 2564 
ข้อ 4 (3) (ก)  อายุไม่เกิน 50 ปีบริบูรณ์ ส าหรับผู้ขอรับทุนการศึกษาในประเทศ

กรณีผู้ขอรับทุนการศึกษาระดับปริญญาโทภายในประเทศต้องมีอายุไม่เกินกี่ปี

ไม่สามารถยื่นใบสมัครได้ เนื่องจากตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรของ
กระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทุนการศึกษาส าหรับข้าราชการในสังกัด
กระทรวงการคลัง ภายใต้เงินกองทุนพัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลัง ประกาศ ณ วันที่ 
20 เมษายน 2564 ข้อ 4 (9) ผู้ไม่มีสิทธิ์ยื่นใบสมัครขอรับทุนการศึกษา คือ ผู้ที่เคยได้รับ
ทุนการศึกษาจากกองทุนพัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลังมาแล้ว แต่ขอสละสิทธิ์การรับ
ทุนการศึกษา

กรณีผู้ได้รับทุนการศึกษา แต่ขอสละสิทธิ์การรับทุน การศึกษา จะยังสามารถย่ืน
ใบสมัครใหม่ได้อีกหรือไม่

ทุนการศึกษา

ผู้ได้รับทุนการศึกษาจะต้องจัดท าสัญญารับทุน การศึกษาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาเท่าใด

ตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์การรับ
ทุนการศึกษาส าหรับข้าราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง ภายใต้เงินกองทุนพัฒนาบุคลากรของ
กระทรวงการคลัง ประกาศ ณ วันที่ 20 เมษายน 2564 ข้อ 8 (3) ผู้ขอรับทุนการศึกษาต้อง
จัดท าสัญญารับทุนการศึกษาในฐานะ “ผู้ให้สัญญา” ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับแต่วันที่
รับทราบการแจ้งเป็นผู้ได้รับทุนการศึกษาจากหน่วยงานต้นสังกัด

ตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลัง 
เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทุนการศึกษาส าหรับข้าราชการในสังกัด
ก ร ะ ท ร ว ง ก า ร ค ลั ง  ภ า ย ใ ต้ เ งิ น ก อ ง ทุ น พั ฒ น า บุ ค ล า ก ร ข อ ง
กระทรวงการคลัง ประกาศ ณ วันที่ 20 เมษายน 2564 ข้อ 9 (3) (ก) 
กรณีบิดา มารดา พี่หรือน้องร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกัน ของผู้รับทุน 
การศึกษา ไม่ต้องแสดงหลักทรัพย์ประกอบการท าสัญญาค้ าประกัน

กรณีบิดามารดา หรือพี่น้องของผู้รับทุนการศึกษา เป็นผู้ค้ าประกัน
จะต้องแสดงหลักทรัพย์ในการค้ าประกันหรือไม่
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ตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลัง เรื่อง 
หลักเกณฑ์การรับทุนการศึกษาส าหรับข้าราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง 
ภายใต้เงินกองทุนพัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลัง ประกาศ ณ วันที่ 20 
เมษายน 2564 ข้อ 10 (3) ผู้รับทุนการศึกษาต้องยื่นค าขอเบิกเงินทุนการศึกษา
คร้ังแรก ภายใน 4 เดือนนับจากวันท าสัญญารับทุนการศึกษา

การขอเบิกค่าใช้จ่ายในการศึกษา มีระยะเวลาก าหนดหรือไม่

ตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์การ
รับทุนการศึกษาส าหรับข้าราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง ภายใต้เงินกองทุนพัฒนา
บุคลากรของกระทรวงการคลัง ประกาศ ณ วันที่ 20 เมษายน 2564 ข้อ 12 (2)    ผู้รับ
ทุนการศึกษาในต่างประเทศที่อยู่ในความดูแล ของส านักงาน ก.พ. ให้ผู้รับทุนการศึกษา
รายงานผลการศึกษา ความคืบหน้าในการศึกษาต่อส านักงาน ก.พ. และส่วนราชการต้น
สังกัด เป็นรายภาคการศึกษาตลอดระยะเวลาที่ได้รับทุนการศึกษา

ผู้รับทุนการศึกษาในต่างประเทศจะต้องรายงานผลการศึกษาต่อหน่วยงานใด

ตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์การ
รับทุนการศึกษาส าหรับข้าราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง ภายใต้เงินกองทุนพัฒนา
บุคลากรของกระทรวงการคลัง ประกาศ ณ วันที่  20 เมษายน 2564 ข้อ 18 (4)            
ผู้รับทุนส าเร็จการศึกษา แต่ไม่ปฏิบัติราชการชดใช้ทุน ผู้รับทุนการศึกษาจะต้องชดใช้คืน
เงินทุนที่ได้รับไปแล้วทั้งหมดพร้อมเบี้ยปรับอีกสองเท่าของจ านวนเงินทุนที่ได้รับไปแล้ว
ทั้งหมด

กรณีผู้รับทุนการศึกษาผิดสัญญารับทุน โดยส าเร็จการศึกษา แต่ไม่ปฏิบัติงานใน
สังกัดกระทรวงการคลัง จะต้องชดใช้ทุนอย่างไร

ทุนการศึกษา

ตามเอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรของ
กระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทุนการศึกษาส าหรับข้าราชการในสังกัด
กระทรวงการคลัง ภายใต้เงินกองทุนพัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลัง ประกาศ 
ณ วันที่ 20 เมษายน 2564 หมายเลข 2 ก าหนดว่า ทุนการศึกษาระดับปริญญา
เอกภายในประเทศ เป็นทุนศึกษาให้ตลอดหลักสูตร ซึ่งกระทรวงการคลังจะอนุมัติเงิน
ให้ส่วนราชการต้นสังกัดของผู้รับทุนการศึกษา (ไม่เกินทุนละ 2,500,000.00 บาท)

วงเงินทุนการศึกษาระดับปริญญาเอกภายในประเทศเป็นจ านวนเท่าใด

กรณีผู้รับทุนการศึกษาเจ็บป่วย จนไม่สามารถศึกษาได้ จะถือว่าเป็นผู้ผิด
สัญญารับทุนการศึกษาหรือไม่

ไม่ผิดสัญญารับทุนการศึกษา ซึ่งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลัง เรื่อง หลักเกณฑ์การ
รับทุนการศึกษาส าหรับข้าราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง ภายใต้เงินกองทุนพัฒนาบุคลากรของกระทรวงการคลัง ประกาศ ณ วันที่ 20 เมษายน 2564 ข้อ 20 (3) 
เจ็บป่วย ทุพพลภาพ จนไม่สามารถศึกษาได้ โดยมีค ารับรองจากสถานพยาบาลที่กระทรวงสาธารณสุขรับรอง)


