
หลักเกณฑเกีย่วกับประเภททุน 
๏ ทุนประเภท 1 (ก) 
 คือ “ทุนที่สวนราชการเปนผูให ทั้งนี้ ไมวาทุนนั้นจะจายจากงบประมาณรายจายหรือจาก          
เงินอื่นใดของทางราชการ” 
 เงินทุนประเภทนี้จะตองเปนเงินของทางราชการ หรือเงินงบประมาณแผนดิน แตถาเปนเงินรายได หรือเงิน
บริจาคใหกับราชการ อาจเกิดปญหาในการตีความ ทั้งนี้ เงินที่ใหกับราชการนั้น จะตองเปนการใหขาด และใหกับทาง
ราชการ โดยทางราชการรับเขาเปนสวนหนึ่งของเงินรายไดของทางการ และการจะนําเงินนั้นไปจัดใหกับขาราชการก็
ถือเปนเงินของทางราชการ เงินทุนนั้น ถือเปน ทุนประเภท 1 (ก) หากอยูในเงื่อนไขดังตอไปนี้ดวย คือ 

1.  เปนเงินที่จัดสรรใหแกขาราชการเกินกวา 75% ของเงินคาใชจายทั้งหมดที่ขาราชการจะ
พึงตองใชในชวงเวลาที่ทางราชการอนุมัติ (คาใชจายดังกลาวรวมถึงคาโดยสารเครื่องบินดวย) 

2.  หนวยราชการเปนผูบริหารเงินกองทุน หรือเปนผูคัดเลือกกําหนดตัวบุคคลผูจะรับทุน 
๏ ทุนประเภท 1 (ข) 
 คือ “ทุนที่รัฐบาลตางประเทศ องคการระหวางประเทศ องคการตางประเทศ หรือนิติบุคคล
ตางประเทศ มอบใหแกรัฐบาลไทยเพื่อสงขาราชการไปศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน                 
ณ ตางประเทศ และรัฐบาลไทยตกลงรับทุนนั้น ตามที่สํานักงานความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวาง
ประเทศ (สพร.) จะไดประกาศใหทราบ ทั้งนี้ ไมวาทุนนั้นจะใหผานสวนราชการ หรือผูไดรับทุน
โดยตรง หรือจะใหโดยวิธีการอื่นใด” 
 ทุนประเภท 1(ข) จะตองเปนทุนที่อยูในประกาศ สพร. และจะตองผานการพิจารณาใหความเห็นชอบจาก 
สพร. ในบางกรณี แมทุนนี้จะเปนทุนที่อยูในประกาศ สพร. แลว แตขาราชการเปนผูดําเนินการติดตอขอรับทุน และ
ไดรับทุนนั้นโดยตรง โดย สพร. มิไดใหความเห็นชอบ (ภายหลังจากที่ประสานงานกับ สพร. แลว) ทุนนั้นจะตอง
ดําเนินการในลักษณะเปนทุนประเภท 2 
๏ ทุนประเภท 1 (ค) 
 คือ “ทุนที่นิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาในประเทศ มอบใหแกสวนราชการ เพื่อสงขาราชการ
ไปศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน ณ ตางประเทศ โดย ก.พ. หรือผูที่ ก.พ. มอบหมาย
พิจารณาเห็นชอบ” 
 หลักเกณฑที่ ก.พ. กําหนดไวเปนแนวทางสําหรับการพิจารณาใหความเห็นชอบใหทุนใดๆ 
เปนทุนประเภท 1 (ค) คือ 

1) ผูใหทุนเปนบุคคลหรือนิติบุคคลมีภูมิลําเนาในประเทศไทย 
2) จะตองใหทุนแกกระทรวง ทบวง กรม หรือสวนราชการ เพื่อการจัดสงขาราชการไป

ศึกษา ฝกอบรม ปฏิบัติการวิจัย หรือดูงาน ณ ตางประเทศ 
3) ทุนที่ใหรวมท้ังคาเครื่องบินไป-กลับดวย จะตองมีจํานวนไมนอยกวา 3 ใน 4 หรือ 75% 

งบประมาณคาใชจายที่ ก.พ. กําหนดไว สําหรับนักเรียนที่ศึกษาในประเทศนั้นๆ 
ทั้งนี้ ตองไดรับความเห็นชอบจาก ก.พ. กอน จึงจะถือเปนทุนประเภท 1 (ค) 

๏ ทุนประเภท 2 ไดแก ทุนอื่นๆ ท่ีไมใชทุนประเภท 1 



 
รายชื่อทุนประเภท 1 (ก) 

1. ทุนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
2. ทุนกรมไปรษณียโทรเลข 
3. ทุนคุรุสภา 
4. ทุน ก.พ. 
5. ทุนโครงการเงินกูของกรมอาชีวศึกษา 
6. ทุนเงินกูธนาคารโลกเพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
7. ทุนโครงการเงินยืมธนาคารโลกของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 
8. ทุนโครงการพัฒนาการศึกษา คร้ังที่ 1 (กระทรวงศึกษาธิการ) 
9. ทุนจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
10. ทุนองคการอุตสาหกรรมปาไม ใหแกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (อ.อ.ป.) 
11. ทุนวิทยาลัยพยาบาลสงขลา 
12. ทุนธนาคารโลกใหแกกรมทางหลวง 
13. ทุนมหาวิทยาลัยรามคําแหง 
14. โครงการเงินกูธนาคารโลกภายใตโครงการปรับปรุงขาวนา น้ําฝนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ของกรมวิชาการเกษตร 
15. โครงการแลกเปลี่ยนการฝกอบรมนานาชาติ (IAESIE) 
16. เงินกูธนาคารโลกในโครงการพัฒนาสถานีทดลองพืชไรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
17. ทุน เอ ไอ ดี โครงการปรับปรุงระบบการติดตามและประเมินผลการพัฒนาชนบท 
18. ทุนสํานักงานตํารวจแหงชาติ 
19. ทุนงบประมาณของ กทม. 
20. ทุนโครงการปรับปรุงระบบสงเสริมการเกษตรของกรมสงเสริมการเกษตร 
21. ทุนโครงการผลิตและขยายพันธุพืชภายใตเงินกูจากสหรัฐอเมริกา ระยะที่ 2 ของกรมสงเสริม

การเกษตร 
22. ทุนธนาคารโลกใหแกสํานักนโยบายและแผน กระทรวงมหาดไทย 
23. ทุนมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ตามโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาตางชาติ (ISEP) 
24. ทุนภายใตโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพ การวางแผน และการบริหารการศึกษา (คพศ.6) 
25. ทุนงบพิเศษการคนควายาง 5% ของกรมวิชาการเกษตร 
26. ทุนศิริราช – ไชนาเมดิคัลบอรดของมหาวิทยาลัยมหิดล 
27. ทุนธนาคารโลกใหแกกรมชลประทาน 
28. ทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
29. ทุนของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
30. ทุนกระทรวงการคลัง 
31. ทุนกรมสรรพากร 
32. ทุนกองทุนเพื่อสงเสริมการอนุรักษพลังงาน 
33. ทุนคณะแพทยศาสตร ศิริราชพยาบาล 
34. ทุนคณะแพทยศาสตร (โรงพยาบาลรามาธิบดี) 



 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
 



 
 
 

รายชื่อทุนท่ี ก.พ. พิจารณาเห็นชอบเปนทุนประเภท 1 (ค) 
 
1. ทุนธนาคารไทยพาณิชยใหแกคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
2. ทุนบริษัทโรงกลั่นน้ํามันไทย จํากดั 
3. ทุนบริษัท Amoco Thailand Petroleum 
4. ทุนบริษัท Thailand Gulf Oil 
5. ทุนบริษัท Tenneco Thailand, Inc. 
6. ทุนองคการสงเสริมกีฬาแหงประเทศไทย 
7. ทุนโรงงานสุราบางยี่ขัน ใหแกกรมวิทยาศาสตร 
8. ทุนของศูนยพฒันาการประมงแหงเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต 
9. ทุนธรณีวิทยา จุฬาลงกรณอะโมโค 
10. ทุนสมาคมเหมืองแรอังกฤษ 
11. ทุนบริษัทเอสโซ ใหแกสํานกังาน ก.พ. 
12. ทุนบริษัทเอสโซ ใหแกแผนกวชิาวิศวกรรมเหมืองแรและธรณีวิทยาเหมืองแร คณะ

วิศวกรรมศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั 
13. ทุนอุดหนนุการศึกษาวจิัยปองกันสิ่งแวดลอมเปนพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม  

กระทรวงอุตสาหกรรม 
14. ทุนบริษัท ไทยซิงค ใหแกกรมทรัพยากรธรณี 
15. ทุนบริษัท ผูไดรับสัมปทานปโตรเลียม ใหแกกรมทรัพยากรธรณี 
16. ทุนสมเด็จพระบรมราชชนก ใหแกมหาวทิยาลัยมหดิล 
17. ทุนมูลนิธิพัฒนางานอัยการ 
18. ทุนการศึกษาของบริษัทเอสโซ แสตนดารด ประเทศไทย จํากัด มอบใหแกกระทรวง

อุตสาหกรรม 
19. ทุนตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
20. ทุนอุดหนนุจากสัญญาเกี่ยวกบัอุตสาหกรรมแร (กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร) 
21. ทุนสํานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องคการมหาชน) 
 
 
 
 
 

กขต:แนวทางและเอกสารที่ใชในการดําเนินการ 


