
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
วาดวยการใหขาราชการไปศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ตางประเทศ 

พ.ศ. ๒๕๔๙ 
   

 
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงระเบียบวาดวยการใหขาราชการไปศึกษา ฝกอบรม 

และดูงาน ณ ตางประเทศ ใหเหมาะสมกับสภาพการณในปจจุบัน เพื่อเปนการกระจายอํานาจ
ใหกับสวนราชการ ในการพิจารณาอนุมัติใหขาราชการไปศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดู
งาน ณ ตางประเทศ ลดข้ันตอนการดําเนินงานใหมีความรวดเร็วข้ึน และสนับสนุนใหขาราชการ
พัฒนาตนเอง 

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๑ (๘) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร

ราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจึงวางระเบียบ
ไว ดังตอไปนี ้

 
ขอ ๑  ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการใหขาราชการ

ไปศึกษาฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ตางประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙” 
 
ขอ ๒๑  ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เปนตนไป 
 
ขอ ๓  ใหยกเลิก 
(๑)  ระเบียบ วาดวยการใหขาราชการไปศึกษา ฝกอบรม และดูงาน ณ 

ตางประเทศ พ.ศ. ๒๕๑๒ 
(๒)  ระเบียบ วาดวยการใหขาราชการไปศึกษา ฝกอบรม และดูงาน ณ 

ตางประเทศ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๑๘ 
(๓)  ระเบียบ วาดวยการใหขาราชการไปศึกษา ฝกอบรม และดูงาน ณ 

ตางประเทศ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๑๘ 
(๔)  ระเบียบ วาดวยการใหขาราชการไปศึกษา ฝกอบรม และดูงาน ณ 

ตางประเทศ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๐ 
(๕)  ระเบียบ วาดวยการใหขาราชการไปศึกษา ฝกอบรม และดูงาน ณ 

ตางประเทศ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๒๓ 
(๖)  ระเบียบ วาดวยการใหขาราชการไปศึกษา ฝกอบรม และดูงาน ณ 

ตางประเทศ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๒๕ 

                                                 
๑
 ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๓/ตอนพิเศษ ๕๙ ง/หนา ๑๖/๑๐ พฤษภาคม ๒๕๔๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๗)  ระเบียบ วาดวยการใหขาราชการไปศึกษา ฝกอบรม และดูงาน ณ 
ตางประเทศ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๓๓ 

(๘)  ระเบียบ วาดวยการใหขาราชการไปศึกษา ฝกอบรม และดูงาน ณ 
ตางประเทศ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๓๕ 

(๙)  ระเบียบ วาดวยการใหขาราชการไปศึกษา ฝกอบรม และดูงาน ณ 
ตางประเทศ (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 
ขอ ๔  ในระเบียบนี้ 
“ผูมีอํานาจอนุมัติ” หมายความวา 
(๑)  นายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี สําหรับตําแหนงขาราชการผูดํารงตําแหนง

ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวง ปลัดทบวง หรือหัวหนาสวนราชการท่ีเทียบเทา หรือ
หัวหนาสวนราชการ ที่ขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตร ี

(๒)  ปลัดกระทรวง ปลัดทบวง รองปลัดกระทรวงผูทําหนาท่ีหัวหนากลุมภารกิจ 
หรือหัวหนาสวนราชการท่ีเทียบเทา หรือหัวหนาสวนราชการท่ีข้ึนตรงตอนายกรัฐมนตรีหรือ
รัฐมนตร ีหรืออธิบดี สําหรับขาราชการในสังกัด 

(๓)  หัวหนาสวนราชการซ่ึงไมมีฐานะเปนกรม สําหรับขาราชการในสวนราชการ
ซึ่งไมมีฐานะเปนกรม 

“สวนราชการ” หมายความวา กระทรวง ทบวง กรม หรือสวนราชการท่ีเรียกชื่อ
อยางอื่นและมีฐานะเปนกรมหรือสวนราชการท่ีไมมีฐานะเปนกรมแตมีหัวหนาสวนราชการเปน
อธิบดีหรือเทียบเทา ท้ังน้ี ที่อยูในบังคับบัญชาหรือในกํากับดูแลของฝายบริหาร 

“ขาราชการ” หมายความวา ขาราชการท่ีอยูในสังกัดสวนราชการ ยกเวน
ขาราชการทหารและขาราชการพลเรือนสังกัดกระทรวงกลาโหม 

“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการกําหนดโครงการใหขาราชการไป
ศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ตางประเทศ 

“ศึกษา” หมายความวา การเพิ่มพูนความรูดวยการเรียน หรือการวิจัย ตาม
หลักสูตรของสถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิชาชีพ เพื่อใหไดมาซ่ึงปริญญาหรือประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ท่ี ก.พ. รับรองและหมายความรวมถึงการฝกฝนภาษาและการรับคําแนะนํากอนเขาศึกษา 
และการฝกอบรมหรือการดูงานที่เปนสวนหนึ่งของการศึกษาหรือตอจากการศึกษานั้นดวย 

“ฝกอบรม” หมายความวา การเพิ่มพูนความรู ความชํานาญ หรือประสบการณ 
ดวยการเรียนหรือการวิจัยตามหลักสูตรของการฝกอบรม หรือการสัมมนาอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การดําเนินงานตามโครงการแลกเปล่ียนกับตางประเทศ การไปเสนอผลงานทางวิชาการและการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ ท้ังนี้ โดยมิไดมีวัตถุประสงคเพื่อใหไดมาซ่ึงปริญญาหรือประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ท่ี ก.พ. รับรอง และหมายความรวมถึงการฝกฝนภาษาและการรับคําแนะนํากอนเขา
ฝกอบรมหรือการดูงานที่เปนสวนหนึ่งของการฝกอบรมหรือตอจากการฝกอบรมนั้นดวย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

“ปฏิบัติการวิจัย” หมายความวา การทํางานวิจัยเพื่อนําผลท่ีไดรับมาใชประโยชน
ของสวนราชการโดยตรง ซึ่งไมรวมถึงการวิจัยตามลักษณะของการศึกษาหรือฝกอบรม โดยตองอยู
ภายใตหลักเกณฑ ดังตอไปนี ้

(๑)  ผูวิจัยจะตองเปนนักวิจัยท่ีมีผลงานวิจัยท่ีเปนประโยชน และไดตีพิมพ
เผยแพรในระดับนานาชาติแลว อยางนอยสองผลงาน 

(๒)  เปนการวิจัยท่ีสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล โครงการหรือแผนงานท่ี
สวนราชการดําเนินงานอยูหรือเตรียมที่จะดําเนินงาน และหัวขอวิจัยเปนสวนหนึ่งของแผนงานวิจัย
ของสวนราชการนั้นๆ ซ่ึงกําหนดผูรับผิดชอบและมีงบประมาณรองรับชัดเจนหรือหากเตรียมท่ีจะ
ดําเนินการจะตองมีแผนงานรองรับท่ีชัดเจน ท่ีจะใหขาราชการกลับมาดําเนินการวิจัยตอไป และ
หัวขอวิจัยเปนประโยชนตอประเทศไทยโดยตรง 

(๓)  เปนการปฏิบัติการวิจัยท่ีหัวขอการวิจัยอยูในโครงการความรวมมือระหวาง
รัฐบาลไทยหรือสวนราชการ กับรัฐบาลตางประเทศ องคการระหวางประเทศ องคการตางประเทศ 
หรือนิติบุคคลตางประเทศ โดยเปนการปฏิบัติการวิจัยซึ่งเจาของทุนใหแกสวนราชการโดยตรง 

(๔)  คาใชจายในการปฏิบัติการวิจัยและคาครองชีพสําหรับขาราชการท่ีไดรับ
อนุมัติใหไปปฏิบัติการวิจัย ณ ตางประเทศ ตลอดจนคาพาหนะเดินทางไปกลับ จะตองไมเบิกจาย
จากเงินงบประมาณและจะตองไมเปนไปในลักษณะวาจาง 

(๕)  เปนการปฏิบัติการวิจัยตามโครงการและแผนปฏิบัติงานท่ีไดรับความ
เห็นชอบจากสวนราชการเจาสังกัดแลว 

“ดูงาน” หมายความวา  การเพิ่มพูนความรูและประสบการณ  ดวยการ
สังเกตการณ และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 

“ทุน” หมายความวา เงินคาใชจายเพื่อการศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือ
ดูงาน และเพื่อการครองชีพระหวางศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน และหมายความ
รวมถึงเงินคาพาหนะเดินทางเพื่อการนี้ดวย แตไมรวมถึงเงินท่ีไดรับเปนคาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการ 

“ทุนประเภท ๑” หมายความวา ทุนดังตอไปนี้ 
(ก)  ทุนท่ีสวนราชการเปนผูให ท้ังนี้ ไมวาทุนนั้นจะจายจากงบประมาณรายจาย 

หรือจากเงินอื่นใดของทางราชการ 
(ข)  ทุนท่ีรัฐบาลตางประเทศ องคการระหวางประเทศ องคการตางประเทศ 

หรือนิติบุคคลตางประเทศมอบใหแกรัฐบาลไทยเพื่อสงขาราชการไปศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติการ
วิจัย หรือดูงาน ณ ตางประเทศ และรัฐบาลไทยตกลงรับทุนนั้น ตามท่ีสํานักงานความรวมมือเพื่อ
การพัฒนาระหวางประเทศจะไดประกาศใหทราบ ท้ังนี้ ไมวาทุนนั้นจะใหผานสวนราชการ หรือผู
ไดรับทุนโดยตรง หรือจะใหโดยวิธีการอื่นใด 

(ค)  ทุนที่นิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาในประเทศ มอบใหแกสวนราชการ เพื่อ
สงขาราชการไปศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน ณ ตางประเทศ โดย ก.พ. หรือผูท่ี 
ก.พ. มอบหมายพิจารณาเห็นชอบ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

“ทุนประเภท ๒” หมายความวา ทุนอื่นที่ไมใชทุนประเภท ๑ 
 
ขอ ๕  ใหนายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้ โดยใหสํานักงาน ก.พ. และ

สํานักงานความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศดําเนินการเกี่ยวกับปญหาในทางปฏิบัติตาม
ระเบียบนี้ หากไมไดขอยุติใหนําเสนอคณะกรรมการเพื่อวินิจฉัย คําวินิจฉัยของคณะกรรมการให
เปนท่ีสุด 

 
หมวด  ๑ 

คณะกรรมการกําหนดโครงการใหขาราชการไปศึกษา ฝกอบรม 
ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ตางประเทศ 

   
 

ขอ ๖  ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา “คณะกรรมการกําหนดโครงการให
ขาราชการไปศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ตางประเทศ” เรียกโดยยอวา 
“ก.ข.ต.” ประกอบดวย เลขาธิการ ก.พ. เปนประธานกรรมการ เลขาธิการคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ เลขาธิการคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา เลขาธิการสภาการศึกษา อธิบดีกรมบัญชีกลาง ผูอํานวยการสํานักงานความ
รวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศ และเลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ เปนกรรมการ 

ใหเลขาธิการ ก.พ. แตงต้ังขาราชการในสํานักงาน ก.พ. เปนกรรมการและ
เลขานุการ และเปนผูชวยเลขานุการจํานวนสองคน 

 
ขอ ๗  ใหคณะกรรมการมีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปนี ้
(๑)  กําหนดโครงการศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ตางประเทศ 
(๒)  สนับสนุนใหขาราชการเขารวมในโครงการศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัย 

และดูงาน ณ ตางประเทศ ท่ีไดกําหนดไว 
(๓)  ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของสวนราชการในการอนุมัติให

ขาราชการไปศึกษาฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และดูงาน ณ ตางประเทศ 
(๔)  แตงต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานหรือ

ปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
(๕)  พิจารณาและวินิจฉัยปญหาในการปฏิบัติตามระเบียบนี ้
(๖)  ออกระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งเพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้ 
(๗)  ปฏิบัติการอื่นใดที่จําเปนหรือเกี่ยวเนื่องเพื่อใหเปนไปตามระเบียบนี้ 

 
หมวด  ๒ 

การศึกษาหรือฝกอบรม ณ ตางประเทศ 
   

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขอ ๘  การใหขาราชการไปศึกษาหรือฝกอบรม ณ ตางประเทศ ใหสวนราชการ
พิจารณาถึงหลักการ ดังตอไปนี ้

(๑)  ความจําเปนและความตองการของทางราชการท่ีจะไดผูท่ีมีความรูความ
ชํานาญในสาขาวิชาและระดับความรูที่เหมาะสมแกหนาท่ีที่กําหนด ซ่ึงตองกําหนดโครงการศึกษา
หรือฝกอบรม และแผนงาน หรือโครงการท่ีจะใหขาราชการผูนั้นกลับมาปฏิบัติงานไวลวงหนาเปน
การแนนอน 

(๒)  สาขาวิชาและระดับความรูท่ีจะใหขาราชการไปศึกษา ณ ตางประเทศ นั้น 
ตองเปนสาขาและระดับท่ีทางราชการตองการมาก ซ่ึงไมมีการศึกษาในประเทศ หรือมีแตยังไม
เพียงพอหรือไมสูงพอ ซ่ึงโดยปกติจะใหไปศึกษาไดเฉพาะในระดับท่ีสูงกวาปริญญาตรีและไมสูง
กวาปริญญาโท 

ถาสวนราชการใดมีความจําเปนอยางย่ิงท่ีจะตองใชผูสําเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีจากตางประเทศในสาขาวิชาท่ีสําคัญมาก และจะใหขาราชการไปศึกษาในระดับนั้นก็ดี 
หรือตองการจะใชผูมีความรูระดับปริญญาเอกเปนพิเศษ และจะใหขาราชการไปศึกษาในระดับนั้น
ก็ดี ใหผูมีอํานาจตามขอ ๑๑ ขอ ๑๒ ขอ ๑๓ หรือขอ ๑๕ แลวแตกรณี พิจารณาอนุมัติเปนพิเศษ 
ตามควรแกกรณีเปนราย  ๆ ไป แตสําหรับการอนุมัติใหไปศึกษาระดับปริญญาเอก โดยปกติ จะ
อนุมัติใหเฉพาะผูที่จะกลับมาทําการสอนในระดับที่สวนราชการยืนยันเหตุผลความจําเปนที่ชัดเจน
วาตองใชผูมีคุณวุฒิในระดับปริญญาเอก หรือกลับมาทําการวิจัย หรือผูท่ีมีผลการศึกษาดีเดนเปน
พิเศษ หรอื ก.พ. หรือผูท่ี ก.พ.มอบหมาย อาจจะพิจารณาใหตามเหตุผลความจําเปนเฉพาะกรณี
ก็ได 

 
ขอ ๙  การใหขาราชการไปศึกษาหรือฝกอบรม ณ ตางประเทศ สวนราชการเจา

สังกัดตองพิจารณาถึงอัตรากําลังท่ีมีอยู โดยใหมีผูอยูปฏิบัติงานเพียงพอ ไมใหเสียราชการ และไม
ตองต้ังอัตรากําลังเพ่ิม 

 
ขอ ๑๐  ขาราชการที่จะไปศึกษา ณ ตางประเทศ ตองมีคุณสมบติั ดังตอไปนี ้
(๑)  เปนขาราชการท่ีเม่ือศึกษาเสร็จแลว จะตองมีเวลากลับมาปฏิบัติราชการ

ชดใชไดครบกอนเกษียณอายุราชการ การชดใชเวลาราชการนี้ใหรวมถึงการปฏิบัติราชการชดใช
การลาศึกษาฝกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยเดิมท่ีคางอยูดวย 

(๒)  เปนผูท่ีมีวันรับราชการเปนขาราชการติดตอกันมาแลวเปนเวลาไมนอยกวา
หนึ่งป แตถามีความจําเปนอยางย่ิงสวนราชการใดจะใหขาราชการท่ีมีวันรับราชการไมครบหนึ่งป
ไปศึกษา ณ ตางประเทศก็ได แตตองเปนผูที่พนการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการแลว 

(๓)  เปนผูมีความรูภาษาตางประเทศที่จะใชในการศึกษานั้นได ซ่ึงตองมีความรู
ภาษานั้นๆ ในระดับท่ี ก.พ. กําหนด ยกเวนทุนประเภท ๑ (ข) ใหเปนไปตามท่ีสํานักงานความ
รวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศกําหนด 

(๔)  เปนผู มีรางกายสมบูรณและมีสุขภาพอนามัยดีพอท่ีจะไปศึกษา ณ 
ตางประเทศได โดยผานการตรวจรับรองจากคณะกรรมการแพทยของ ก.พ. หรือสถานพยาบาล



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ของรัฐตามที่คณะกรรมการแพทยของ ก.พ. กําหนด สําหรับผูไปศึกษาดวยทุนประเภท ๑ (ข) จะ
ใหแพทยอื่นท่ีทางการของประเทศท่ีจะไปศึกษาเปนผูตรวจรับรองก็ได แตหากประเทศท่ีจะไป
ศึกษามิไดกําหนดใหตองตรวจรางกาย ตองผานการตรวจรางกายโดยคณะกรรมการแพทยของ 
ก.พ. หรือสถานพยาบาลของรัฐตามท่ีคณะกรรมการแพทยของ ก.พ. กําหนด 

(๕)  เปนผูท่ีไมอยูในระหวางถูกต้ังกรรมการสอบสวนทางวินัย หรือถูกฟอง
คดีอาญา เวนแตกรณีถูกฟองคดีอาญาในความผิดท่ีไมอยูในขายตองรอการเล่ือนข้ันเงินเดือน 
ตามกฎ ก.พ. วาดวยการเลื่อนขั้นเงินเดือน 

 
ขอ ๑๑  การใหขาราชการท่ีไดรับทุนรัฐบาลไทย ตามท่ี ก.พ. หรือผูทําการแทน 

ก.พ. จัดการสอบแขงขันไปศึกษาหรือฝกอบรม ณ ตางประเทศ และการใหอยูศึกษาหรือฝกอบรม
ตอดวยทุนเดิมให ก.พ. หรือผูท่ี ก.พ. มอบหมายพิจารณาอนุมัติ 

 
ขอ ๑๒  ภายใตบังคับขอ ๑๑ การใหขาราชการไปศึกษาหรือฝกอบรม ณ 

ตางประเทศ ดวยทุนประเภท ๑ (ก) หรือทุนประเภท ๑ (ค) และการใหอยูศึกษาหรือฝกอบรม
ตอดวยทุนเดิมเม่ือผูมีอํานาจอนุมัติไดส่ังอนุมัติแลว ใหสวนราชการเจาสังกัดรายงานให ก.พ. 
หรือผูท่ี ก.พ. มอบหมายทราบภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีผูมีอํานาจอนุมัติส่ังอนุมัต ิพรอมทั้งแจง
วันกําหนดเดินทางและสงเอกสารหลักฐาน ดังตอไปนี ้

(๑)  หลักฐานการไดรับทุน ซึ่งระบุลักษณะทุน จํานวนทุน และระยะเวลาใหทุน 
(๒)  โครงการหรือแนวการศึกษาหรือฝกอบรม พรอมหนังสือตอบรับของ

สถานศึกษาหรือสถานฝกอบรม 
(๓)  บันทึกแสดงเหตุผลความจําเปน และความตองการของทางราชการท่ี

จะตองใหขาราชการผูนั้นไปศึกษาหรือฝกอบรม ณ ตางประเทศ ตลอดจนแผนงานหรือโครงการ 
ที่จะใหขาราชการผูนั้นกลับมาปฏิบัติราชการตามขอ ๘ 

(๔)  ผลการตรวจรางกายจากคณะกรรมการแพทยของ ก.พ. หรือสถานพยาบาล
ของรัฐตามที่คณะกรรมการแพทยของ ก.พ. กําหนด 

(๕)  เอกสารอื่นตามที่ ก.พ. กําหนด 
 
ขอ ๑๓  การใหขาราชการไปศึกษาหรือฝกอบรม ณ ตางประเทศ ดวยทุน

ประเภท ๑ (ข) ใหสวนราชการเจาสังกัด และสํานักงานความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวาง
ประเทศทําความตกลงกันกอน โดยสวนราชการเจาสังกัดตองสงเอกสารดังตอไปนี้ เพื่อให
สํานักงานความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศพิจารณา 

(๑)  โครงการหรือแนวการศึกษาหรือฝกอบรม เวนแตกรณีท่ีสํานักงานความ
รวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศเปนผูจัดสรรทุนใหเอง 

(๒)  บันทึกแสดงเหตุผลความจําเปน และความตองการของทางราชการท่ี
จะตองใหขาราชการผูนั้นไปศึกษาหรือฝกอบรม ณ ตางประเทศ ตลอดจนแผนงานหรือโครงการ 
ที่จะใหขาราชการผูนั้นกลับมาปฏิบัติราชการตามขอ ๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เม่ือรัฐบาลตางประเทศ องคการระหวางประเทศ องคการตางประเทศ หรือนิติ
บุคคลตางประเทศไดอนุมัติใหทุนหรือใหอยูศึกษาหรือฝกอบรมตอดวยทุนเดิมสําหรับขาราชการ
ผูนั้นแลว ใหสํานักงานความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศแจงไปยังสวนราชการเจาสังกัด 
เพื่อเสนอผูมีอํานาจอนุมัติพิจารณา เม่ือไดรับอนุมัติแลวขาราชการผูนั้น จึงจะออกเดินทางไป
ตางประเทศ หรืออยูศึกษาหรือฝกอบรมตอไปได แลวใหสวนราชการเจาสังกัดแจงรายชื่อผูรับทุน 
พรอมท้ังระยะเวลาใหทุนและวันกําหนดเดินทางให ก.พ. หรือผูท่ี ก.พ. มอบหมาย และสํานักงาน
ความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศทราบภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีผูมีอํานาจอนุมัติส่ัง
อนุมัต ิ

 
ขอ ๑๔  การใหขาราชการท่ีอยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาท่ีราชการไปศึกษาหรือ

ฝกอบรม ณ ตางประเทศ จะกระทํามิได 
 
ขอ ๑๕  การใหขาราชการไปศึกษาหรือฝกอบรม ณ ตางประเทศ ดวยทุน

ประเภท ๒ ใหสวนราชการเจาสังกัดดําเนินการใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกําหนดไวใน
ระเบียบนี้ หรือท่ี ก.พ. หรือคณะกรรมการกําหนดเพิ่มเติม เพื่อเสนอผูมีอํานาจอนุมัติพิจารณา
อนุมัต ิ

ในการอนุมัติทุกครั้งใหสวนราชการเจาสังกัดแจงสํานักงาน ก.พ. ทราบเพื่อการ
ติดตามผลภายในเจ็ดวันนับแตวันท่ีผูมีอํานาจอนุมัติส่ังอนุมัติ ในการแจงสํานักงาน ก.พ. ใหจัดสง
เอกสารหลักฐานดังตอไปนี้ เพื่อประกอบการติดตามผล 

(๑)  โครงการหรือแนวการศึกษาหรือฝกอบรม พรอมหนังสือตอบรับจาก
สถานศึกษาหรือสถานฝกอบรม 

(๒)  บันทึกของสวนราชการเจาสังกัดแสดงเหตุผลความจําเปน และความ
ตองการของทางราชการ ท่ีใหขาราชการผูนั้นไปศึกษาหรือฝกอบรม ณ ตางประเทศ ตลอดจน
แผนงานหรือโครงการที่จะใหขาราชการผูนั้นกลับมาปฏิบัติราชการตามขอ ๘ 

(๓)  ผลการตรวจรางกายจากคณะกรรมการแพทยของ ก.พ. หรือสถานพยาบาล
ของรัฐตามที่คณะกรรมการแพทยของ ก.พ. กําหนด 

(๔)  เอกสารอื่นตามที่ ก.พ. กําหนด 
 
ขอ ๑๖  ใหสวนราชการทําสัญญาผูกมัดใหขาราชการท่ีไปศึกษาหรือฝกอบรม ณ 

ตางประเทศ กลับมารับราชการตามแผนงานหรือโครงการ และในสวนราชการท่ีทางราชการ
กําหนดเปนระยะเวลาเทากับระยะเวลาที่ศึกษาหรือฝกอบรม ณ ตางประเทศ 

ขาราชการผูใดไมไดรับราชการตามสัญญา ตองชดใชเงินใหแกทางราชการ ดังน้ี 
(๑)  สําหรับผูไปศึกษา หรือฝกอบรม ดวยทุนประเภท ๑ (ก) หรือทุนประเภท 

๑ (ค) ใหชดใชทุน เงินเดือนท่ีไดรับระหวางศึกษา หรือฝกอบรม และเงินท่ีทางราชการจาย
ชวยเหลือ กับใหใชเงินอีกจํานวนหนึ่งเทาของจํานวนทุน เงินเดือน และเงินท่ีทางราชการจาย
ชวยเหลือดังกลาวใหเปนเบี้ยปรับแกทางราชการอีกดวย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๒)  สําหรับผูไปศึกษา หรือฝกอบรม ดวยทุนประเภท ๑ (ข) ใหชดใชเงินเดือน
ท่ีไดรับระหวางศึกษา หรือฝกอบรม และเงินท่ีทางราชการจายชวยเหลือ กับใหใชเงินอีกจํานวน
หนึ่งเทาของจํานวนเงินเดือนและเงินท่ีทางราชการจายชวยเหลือดังกลาวใหเปนเบี้ยปรับแกทาง
ราชการอีกดวย 

สําหรับสวนท่ีเปนเงินทุนท่ีไดรับใหชดใชเปนเบี้ยปรับรายเดือน ตามจํานวนท่ี
กระทรวงการคลังและสํานักงานความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศกําหนดข้ึน โดยใช
ฐานอัตราคาใชจายท่ีสํานักงาน ก.พ. กําหนดสําหรับผูไปศึกษา ฝกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ณ 
ตางประเทศ เปนเกณฑ 

(๓)  สําหรับผูไปศึกษา หรือฝกอบรม ดวยทุนประเภท ๒ ใหชดใชเงินเดือนท่ี
ไดรับระหวางศึกษาหรือฝกอบรม และเงินท่ีทางราชการจายชวยเหลือ กับใหใชเงินอีกจํานวนหนึ่ง
เทาของจํานวนเงินเดือนและเงินที่ทางราชการจายชวยเหลือดังกลาวใหเปนเบี้ยปรับแกทางราชการ
อีกดวย 

ในกรณีท่ีผูไปศึกษา หรือฝกอบรม กลับมาแลวรับราชการไมครบกําหนด ตาม
สัญญา ใหลดเงินท่ีจะตองใชและเบ้ียปรับตาม (๑) (๒) หรอื (๓) ลงตามสวน 

กรณีขาราชการท่ีอยูในระหวางปฏิบัติราชการชดใช แตโอนไปรับราชการท่ีสวน
ราชการหรือหนวยงานของรัฐแหงใหม โดยไดรับอนุมัติผอนผันใหนับเวลาท่ีไปปฏิบัติราชการ
ดังกลาวเปนเวลารับราชการชดใชทุนตอเนื่อง ใหสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐแหงใหมนั้นรับ
โอนทั้งสิทธิและหนาที่ตามสัญญาที่กําหนดในระเบียบนี้ดวย 

การทําสัญญาตามขอนี ้ใหเปนไปตามแบบและวิธีการที่กระทรวงการคลังกําหนด 
 
ขอ ๑๗  ขาราชการท่ีไดรับอนุมัติใหไปศึกษาหรือฝกอบรม ณ ตางประเทศ จะ

เปลี่ยนแปลงกําหนดระยะเวลา สถานศึกษาหรือฝกอบรม หรือแนวการศึกษาหรือฝกอบรม จากท่ี
ไดรับอนุมัติไวไดตอเม่ือการเปล่ียนแปลงนั้นเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.พ. กําหนด 
และไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจ ดังตอไปนี ้

(๑)  ก.พ. หรือผูท่ี ก.พ. มอบหมายสําหรับผูไปศึกษาหรือฝกอบรมดวยทุน
รัฐบาลไทย 

(๒)  ผูมีอํานาจอนุมัติ สําหรับผูไปศึกษาหรือฝกอบรมดวยทุนประเภท ๑ (ก) 
และทุนประเภท ๑ (ค) ยกเวนกรณีตาม (๑) 

(๓)  ผูมีอํานาจอนุมัติ และสํานักงานความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวาง
ประเทศสําหรับผูไปศึกษาหรือฝกอบรมดวยทุนประเภท ๑ (ข) 

(๔)  ผูมีอํานาจอนุมัติ สําหรับผูไปศึกษาหรือฝกอบรมดวยทุนประเภท ๒ 
เม่ือพิจารณาและดําเนินการไปแลวเปนประการใด ตองแจงใหสํานักงาน ก.พ. 

ทราบเพื่อติดตามผล ท้ังนี้ ภายในกําหนดเวลาไมเกินสิบหาวันนับต้ังแตวันท่ีผูมีอํานาจอนุมัติส่ัง
การ 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขอ ๑๘  ขาราชการท่ีไดรับอนุมัติใหไปศึกษาหรือฝกอบรม ณ ตางประเทศ ดวย
ทุนใดๆ หากประสงคจะอยูศึกษาหรือฝกอบรมตอดวยทุนประเภท ๒ หลังจากครบกําหนดท่ีไดรับ
อนุมัติแลวใหย่ืนคําขอพรอมดวยหลักฐานเกี่ยวกับผลการศึกษาหรือฝกอบรมท่ีผานมาแลว และ
คําชี้แจงเหตุผลความจําเปนท่ีจะตองอยูศึกษาหรือฝกอบรมตออีก ใหสวนราชการเจาสังกัด
พิจารณา โดยปกติไมนอยกวาหกสิบวันกอนครบกําหนดเวลาที่ไดรับอนุมัติไวเดิมเพื่อสวนราชการ
เจาสังกัดจะไดทําความเห็นรายงานใหผูมีอํานาจอนุมัติพิจารณา และรายงานใหสํานักงาน ก.พ. 
ทราบตอไป เม่ือผูมีอํานาจอนุมัติส่ังอนุมัติใหอยูศึกษาหรือฝกอบรมตอไดเปนเวลาเทาใด จึงจะอยู
ศึกษาหรือฝกอบรมตอไดตามระยะเวลาที่ไดรับอนุมัตินั้น 

สําหรับขาราชการท่ีไดรับอนุมัติใหไปศึกษาหรือฝกอบรม ณ ตางประเทศ ดวย
ทุนประเภท ๑ (ข) ตองไดรับอนุมัติจากสํานักงานความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศ
กอนแลวจึงดําเนินการตามวรรคหนึ่งได 

 
หมวด  ๓ 

การปฏิบัติการวิจัย ณ ตางประเทศ 
   

 
ขอ ๑๙  การใหขาราชการไปปฏิบัติการวิจัย ณ ตางประเทศ สวนราชการเจา

สังกัดตองพิจารณาถึงอัตรากําลังที่มีอยูโดยใหมีผูอยูปฏิบัติงานเพียงพอ ไมใหเสียราชการ และไม
ตองตั้งอัตรากําลังเพิ่มโดยขาราชการที่จะไปปฏิบัติการวิจัยจะตองมีคุณสมบัติ ดังตอไปนี ้

(๑)  เปนผูที่มีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรีหรือเทียบเทา 
(๒)  เปนผูท่ีมีวันรับราชการเปนขาราชการติดตอกันมาแลวเปนเวลาไมนอยกวา

หนึ่งป แตถามีความจําเปนอยางย่ิงสวนราชการใดจะใหขาราชการท่ีมีวันรับราชการไมครบหนึ่งป
ไปปฏิบัติการวิจัย ณ ตางประเทศ ก็ได แตตองเปนผูที่พนการทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการแลว 

(๓)  เปนผูท่ีสวนราชการเจาสังกัดรับรองวามีประสบการณในดานการวิจัย หรือ
งานสอนหรือปฏิบัติงานรับผิดชอบในเรื่องท่ีจะทําการวิจัยมาแลวไมนอยกวาสองป และมีความ
เหมาะสมในการปฏิบัติการวิจัย 

(๔)  สําหรับผูท่ีเคยไดรับอนุมัติใหไปศึกษา ฝกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย ณ 
ตางประเทศ มาแลว จะตองกลับมาปฏิบัติราชการเปนเวลาไมนอยกวาระยะเวลาท่ีคณะกรรมการ
กําหนด จึงจะไดรับการพิจารณาใหไปปฏิบัติการวิจัย ณ ตางประเทศได 

 
ขอ ๒๐  การใหขาราชการไปปฏิบัติการวิจัย ณ ตางประเทศ ใหผูมีอํานาจอนุมัติ

พิจารณาอนุมัติตามหลักเกณฑท่ีกําหนดไวในระเบียบนี้หรือท่ีกําหนดเพิ่มเติม เม่ือผูมีอํานาจ
อนุมัติสั่งอนุมัติแลวใหสวนราชการรายงานใหสํานักงาน ก.พ. ทราบ เพื่อติดตามผลภายในเจ็ดวัน
นับแตวันท่ีผูมีอํานาจส่ังอนุมัติ ในการแจงสํานักงาน ก.พ. ใหสงเอกสารหลักฐานดังตอไปนี้เพื่อ
ประกอบการติดตามผล 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑)  โครงการพรอมท้ังแผนปฏิบัติการวิจัยโดยสมบูรณ ซ่ึงตองแสดงกําหนด
ระยะเวลาและขั้นตอนการปฏิบัติการวิจัยโดยละเอียด 

(๒)  บันทึกของสวนราชการเจาสังกัดซ่ึงแสดงเหตุผลความจําเปนท่ีจะตองให
ขาราชการไปปฏิบัติการวิจัย ความสอดคลองของนโยบายรัฐบาล โครงการวิจัยกับแผนงานของ
หนวยงาน และโครงการวิจัยท่ีระบุรายละเอียดท่ีชัดเจนและงบประมาณ รวมท้ังประโยชนท่ีทาง
ราชการจะไดรับ 

(๓)  รายละเอียดขอตกลงเกี่ยวกับการไปปฏิบัติการวิจัย 
(๔)  รายละเอียดอัตรากําลังที่ขาราชการผูนั้นสังกัดอยู 
(๕)  ผลงานวิจัยของขาราชการท่ีไดรับการเผยแพรในระดับนานาชาติ 
 
ขอ ๒๑  ขาราชการที่ไปปฏิบัติการวิจัย ณ ตางประเทศ ตองปฏิบัติดังน้ี 
(๑)  จะขยายกําหนดระยะเวลาหรือเปล่ียนแปลงโครงการวิจัยจากท่ีไดรับอนุมัติ

ไวไดตอเม่ือไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติ เม่ือไดรับอนุมัติแลวจึงจะปฏิบัติการวิจัยตอไปได 
และใหสวนราชการรายงานใหสํานักงาน ก.พ. ทราบ ภายในสิบหาวันนับจากวันท่ีอนุมัติ แตสวน
ราชการจะอนุมัติใหขาราชการอยูปฏิบัติการวิจัย ณ ตางประเทศไดไมเกินสองปนับแตวันท่ีเริ่มไป
ปฏิบัติการวิจัย ณ ตางประเทศ 

(๒)  จะอยูศึกษา ฝกอบรม หรือดูงานตอมิได 
(๓)  รายงานความกาวหนาของการปฏิบัติการวิจัยใหสวนราชการเจาสังกัดทราบ

ทุกหกเดือนและจะตองสงรายงานผลการปฏิบัติการวิจัยฉบับสมบูรณจํานวนสองฉบับไปยัง
สํานักงาน ก.พ. ภายในสี่สิบหาวันนับแตวันสิ้นสุดโครงการปฏิบัติการวิจัย 

ขาราชการท่ีไดรับอนุมัติใหไปปฏิบัติการวิจัย ณ ตางประเทศ เม่ือไดกลับเขา
ปฏิบัติหนาท่ีราชการแลวใหสวนราชการเจาสังกัดรายงานใหสํานักงาน ก.พ. ทราบ สําหรับผูท่ีไป
ปฏิบัติการวิจัยดวยทุนประเภท ๑ (ข) ใหสวนราชการเจาสังกัดรายงานใหสํานักงานความรวมมือ
เพื่อการพัฒนาระหวางประเทศทราบดวย โดยใหรายงานภายในกําหนดสิบหาวันนับแตวันกลับเขา
ปฏิบัติหนาที่ราชการ 

 
ขอ ๒๒  ใหนําความในขอ ๑๔ และขอ ๑๖ มาใชบังคับกับการใหขาราชการไป

ปฏิบัติการวิจัย ณ ตางประเทศ โดยอนุโลม 
 

หมวด  ๔ 
การดูงาน ณ ตางประเทศ 

   
 

ขอ ๒๓  การดูงาน ณ ตางประเทศ ใหกระทําไดตามหลักเกณฑและวิธีการ 
ดังตอไปนี ้



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑)  การใหขาราชการดูงานโดยเปนสวนหนึ่งของการศึกษาหรือฝกอบรม หรือ
ตอจากการศึกษาหรือฝกอบรมอันถือเปนการศึกษาหรือฝกอบรมดวย ตองดําเนินการตามท่ี
กําหนดไวสําหรับกรณีศึกษาหรือฝกอบรม 

(๒)  การใหขาราชการดูงานดวยทุนประเภท ๑ (ก) ทุนประเภท ๑ (ค) หรือทุน
ประเภท ๒ ใหผูมีอํานาจอนุมัติพิจารณาอนุมัติ 

(๓)  การใหขาราชการดูงานดวยทุนประเภท ๑ (ข) ใหสวนราชการเจาสังกัด 
และสํานักงานความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศ ทําความตกลงกันกอนแลวดําเนินการ
เพื่อเสนอผูมีอํานาจอนุมัติพิจารณาอนุมัติ 

(๔)  เปนการดูงานท่ีมีระยะเวลาไมเกินสิบหาวันตามหลักสูตรหรือโครงการหรือ
แผนการดูงานตางประเทศ หากมีระยะเวลาเกินกําหนดใหดําเนินการเปนการฝกอบรม 

 
ขอ ๒๔  ขาราชการท่ีไดรับอนุมัติใหไปดูงาน ณ ตางประเทศ จะเปล่ียนแปลง

กําหนดระยะเวลาสถานท่ี หรือแนวการดูงานจากท่ีไดรับอนุมัติไวไดตอเม่ือไดรับอนุมัติจากผูมี
อํานาจอนุมัติแลว แตถามีความจําเปนตองเปล่ียนแปลงระยะเวลา สถานท่ีหรือแนวการดูงานโดย
กะทันหันซ่ึงไมอาจรอการอนุมัติได ใหรีบรายงานใหผูมีอํานาจดังกลาวทราบ พรอมท้ังชี้แจง
เหตุผลความจําเปนดวย ท้ังนี้ หากระยะเวลาในการดูงานครั้งกอนรวมการขยายเวลาในครั้งนี้เกิน
สิบหาวัน ใหดําเนินการขยายเวลาครั้งนี้เปนการฝกอบรม 

 
ขอ ๒๕  ใหนําความในขอ ๑๔ มาใชบังคับกับการใหขาราชการไปดูงาน ณ 

ตางประเทศ โดยอนุโลม 
 

หมวด  ๕ 
การกํากับดูแลขาราชการ 

   
 

ขอ ๒๖  ขาราชการท่ีไดรับอนุมัติใหไปศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดู
งาน ณ ตางประเทศ ตองอยูในความดูแลของสวนราชการเจาสังกัด และ ก.พ. หรือผูท่ี ก.พ. 
มอบหมายปฏิบัติตามระเบียบ ขอบังคับ หรือคําส่ังและคําแนะนําของสวนราชการเจาสังกัด และ 
ก.พ. หรือผูท่ี ก.พ. มอบหมายใหดูแลนักเรียนไทยในตางประเทศโดยเครงครัด และตองรายงาน
ความกาวหนาในการศึกษาและการเปลี่ยนแปลงตางๆ ใหสวนราชการเจาสังกัดและผูดูแลนักเรียน
ไทยในตางประเทศเพื่อทราบดวย 

สําหรับขาราชการท่ีไปศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัยหรือดูงาน ณ ตางประเทศ
ดวยทุนประเภท ๑ (ข) นอกจากตองปฏิบัติตามวรรคหนึ่งแลว ตองอยูในความดูแลของเจาหนาท่ี
ซึ่งไดรับมอบหมายจากรัฐบาลตางประเทศ องคการระหวางประเทศ องคการตางประเทศ หรือนิติ
บุคคลตางประเทศ ที่ใหทุนแกขาราชการผูนั้นอีกดวย 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขอ ๒๗  ขาราชการท่ีไดรับอนุมัติใหไปศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดู
งาน ณ ตางประเทศ เม่ือครบกําหนดเวลาท่ีไดรับอนุมัติหรือเสร็จจากการศึกษา ฝกอบรม 
ปฏิบัติการวิจัยหรือดูงานกอนครบกําหนดเวลาท่ีไดรับอนุมัติ ตองรีบเดินทางกลับใหถึงประเทศ
ไทยและรายงานตัวกลับเขาปฏิบัติราชการภายในระยะเวลาที่กําหนด ดังน้ี 

(๑)  ภายในระยะเวลาไมเกินย่ีสิบวัน สําหรับผู ท่ีไดรับอนุมัติใหไปศึกษา 
ฝกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัย เกินหนึ่งป 

(๒)  ภายในระยะเวลาไมเกินสิบวัน สําหรับผูที่ไดรับอนุมัติใหไปศึกษา ฝกอบรม 
หรือปฏิบัติการวิจัย เกินหกเดือน 

(๓)  ภายในระยะเวลาไมเกินหาวัน สําหรับผูท่ีไดรับอนุมัติใหไปศึกษา ฝกอบรม 
หรือปฏิบัติการวิจัย ไมเกินหกเดือน 

(๔)  ภายในระยะเวลาไมเกินสองวัน สําหรับผูไดรับอนุมัติใหไปดูงาน 
เม่ือไดรายงานตัวเขาปฏิบัติหนาท่ีราชการตามวรรคหนึ่งแลว ใหรายงานผล

การศึกษาฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงานตอผูบังคับบัญชาโดยดวนตอไป 
 
ขอ ๒๘  เม่ือขาราชการท่ีไดรับอนุมัติใหไปศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือ

ดูงาน ณ ตางประเทศ ไดกลับเขาปฏิบัติหนาท่ีราชการแลว ใหสวนราชการเจาสังกัดรายงานให 
ก.พ. หรือผูท่ี ก.พ. มอบหมายทราบ สําหรับผูไปศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน ดวย
ทุนประเภท ๑ (ข) ใหสวนราชการเจาสังกัดรายงานใหสํานักงานความรวมมือเพื่อการพัฒนา
ระหวางประเทศทราบดวย ท้ังน้ี ภายในกําหนดสิบหาวันนับแตวันกลับเขาปฏิบัติหนาท่ีราชการ 

 
บทเฉพาะกาล 

   
 

ขอ ๒๙  ขาราชการผูไดรับอนุมัติใหไปศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดู
งาน ณ ตางประเทศ ตามระเบียบ วาดวยการใหขาราชการไปศึกษา ฝกอบรม และดูงาน ณ 
ตางประเทศ พ.ศ. ๒๕๑๒ และท่ีแกไขเพิ่มเติม อยูในวันท่ีระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีนี้มีผลใช
บังคับใหถือวาขาราชการผูนั้นไดรับอนุมัติใหไปศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน ตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีนี้ 

 
 

ประกาศ ณ วันที ่๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๙ 
พันตํารวจโท ทักษิณ ชินวัตร 

นายกรัฐมนตร ี
 
 
 
 
 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 
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