หลักเกณฑที่ผูดําเนินการใหทุน (สวนภูมิภาค) ควรทราบและพึงระวัง
คําวา “การศึกษา” หมายความวา การเพิ่มพูนความรูดวยการศึกษาในชั้นเรียนเปนสวนใหญ
โดยมีการวัดผลการศึกษาและไดรับวุฒิบัตร ประกาศนียบัตร หรือปริญญาบัตร ในสถาบันการศึกษาที่
คณะกรรมการจัดสรรใหทุน
คําวา “ทุน” หมายความวา เงินหรือประโยชนอื่นใดที่สํานักงานศาลยุติธรรมจัดสรรใหแก
ผูรับทุนสําหรับการศึกษาภายในประเทศไมวาทั้งหมดหรือบางสวน แตไมรวมถึง คาสมัคร คาธรรมเนียม
คาหนังสือ ตํารา อุปกรณการศึกษาและเงินประกันความเสียหาย ซึ่งไดรับคืนเมื่อสําเร็จการศึกษา
คุณสมบัติของผูสมัคร
1. เปนขาราชการตุลาการศาลยุตธิ รรม ตั้งแตตําแหนงผูพิพากษาศาลชั้นตนขึ้นไป หรือขาราชการ
ศาลยุติธรรมซึ่งสังกัดภาค ๒ ศาลในสังกัดภาค ๒ ศาลอุทธรณภาค ๒ ศาลแรงงานภาค ๒
รวมถึงศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 2 โดยตองมีผูบังคับบั ญชารับรองวามีผล
การปฏิบัติงานอยูในเกณฑดี (สําหรับขาราชการตุลาการศาลยุติธรรมใหผูบังคับบัญชาอยางนอย
๑ ระดับรับรอง และขาราชการศาลยุติธรรมใหผูบังคับบัญชาอยางนอย ๒ ระดับรับรอง)
2. ตองปฏิบัติราชการในศาลยุติธรรมหรือสํานักงานศาลยุติธรรมติดตอกันมาแลวไมนอยกวา ๒ ป
นับถึงวันปดรับสมัคร
3. เปนขาราชการตุลาการที่มีอายุไมเกิน 60 ปบริบูรณ หรือเปนขาราชการศาลยุติธรรมที่มีอายุ
ไมเกิน ๕๕ ปบริบูรณ ในวันปดรับสมัคร
4. เปนผูที่ไมเคยถูกลงโทษทางวินัยมากอน หรือไมอยูระหวางถูกดําเนินการทางวินัย
5. ไมอยูระหวางขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาภายในประเทศของสํานักงานศาลยุติธรรม กรณีที่
ผูขอรับทุนเคยไดรับทุนการศึกษาระดับปริญญาโทจากสํานักศาลยุติธรรมประจําภาค และหรือ
สํานักงานศาลยุติธรรมสามารถสมัครได แตจะไดรับสิทธิ์ในการสมัครครั้งนี้หรือไมตองขึ้นอยูใน
ดุลพินิจของผูใหทุนของภาค ทั้งนี้ เพื่อเปนการกระจายโอกาสทางการศึกษาจึงควรจัดสรรทุน
ใหกับขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรมที่สังกัดภาคและศาลในภาคที่ยังไมเคยไดรับทุนมากอน
เพื่อใหการใหทุนเปนไปอยางทั่วถึง และควรเปนหลักสูตรที่ไมซ้ําซอนกัน
6. เปนผูที่มีความประพฤติดี ปฏิบัติตามขอบังคับและประกาศของมหาวิทยาลัยและคณะกรรมการ
ดําเนินการใหทุนสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาโทภายในประเทศ
7. ผูสมัครจะตองเปนผูที่กําลังศึกษาในสาขาวิชาตามแนบทายประกาศ โดยจะตองมีสถานภาพเปน
นิสิตนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแลว หรือไดรับการประกาศรายชื่อใหเปนผูมีสิทธิ์เขาศึกษาใน
สถานศึกษานั้นๆ กอนวันปดรับสมัครรับทุนสนับสนุนการศึกษานี้
8. เกณฑคุณสมบัติของผูสมัครที่เขารับการศึกษามาแลวนั้น ใหภาคกําหนดวา “หากผูสมัครขอรับทุน
เปนผูที่ไดศึกษามาแลวระยะหนึ่ง จะตองมีผลการศึกษาอยูในเกณฑดี” ทั้งนี้ เพื่อใหเปนเกณฑ
มาตรฐานเดียวกันแกทุกๆ ภาค จึง “ไมใหระบุตวั เลขคะแนนเกรดเฉลี่ย”

ลักษณะทุน...

ลักษณะทุน
1. เปนทุนสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาโทภายในประเทศ ในสาขาวิชาตามที่ปรากฏในเอกสาร
แนบทายประกาศ (ซึ่งตองเปนหลักสูตรนอกเวลาราชการ) โดยผูใหทุนตกลงใหทุนและผูรับทุน
ตกลงรั บทุ น เพื่อชํา ระค าใชจ ายในการศึกษาตามจํ านวนที่ จ ายจริง ทุ น ละ 28๐,๐๐๐ บาท
(สองแสนแปดหมื่นบาทถวน) ตลอดหลักสูตรไมเกิน ๓ ป (ตามที่ ก.บ.ศ.มีมติอนุมัติแผนการใช
จายงบประมาณ ไดกําหนดใหการดําเนินงานตองเปนไปตามระเบียบเบิกจายฯ โดยเครงครัด
ทั้งนี้ ใหจัดสรรทุน ๑ คนตอ ๑ ทุน ทุนละ 28๐,๐๐๐ บาท โดยมิใหกระจายวงเงินเพื่อใหได
จํานวนผูรับทุนในปริมาณที่เกินกวาที่สํานักงานศาลยุติธรรมไดอนุมัติไว) และตองเปนหลักสูตร
ที่ไดรับการรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ทั้งนี้ หากมีคาใชจายใน
การศึกษาเพิ่มเติมผูรับทุนตองยินดีชาํ ระคาใชจายเพิ่มขึ้นทั้งหมดดวยตนเอง
2. ผู ส มั ค รรั บ ทุน ทุ ก คนจะต อ งระบุ ชื่ อ หลั กสู ต ร/สาขา/มหาวิ ท ยาลั ย /จํ า นวนระยะเวลาใน
การศึกษา/วันเดือนปที่เริ่มศึกษาหรือไดรับทุ น และวันเดือนปที่คาดวาจะสํ าเร็จการศึกษา
ในใบสมัคร และลงทะเบียนที่เว็บไซต http://app.coj.intra/inst ใหครบถวน ในกรณีที่จําเปน
หรื อ มี เ หตุ อั น สมควร คณะกรรมการให ทุ น อาจพิ จ ารณาให ทุ น สนั บ สนุ น ในสาขาอื่ น
นอกเหนือไปจากที่กําหนดไวแลว ตามความตองการเฉพาะของหนวยงาน
การสมัครขอรับทุน
๑. ผูประสงคจะสมัครขอรับทุนสามารถดูรายละเอียดไดที่เว็บไซตของสํานักศาลยุติธรรมประจําภาค ๒
แนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวของผานระบบอิน เทอรเน็ ตที่ เว็บไซต http://app.coj.intra/inst
ในวัน และเวลาราชการไดที่สํานักศาลยุติธรรมประจําภาคที่ตนสังกัด โดยใหดําเนิน การใหแลว
เสร็จไมเกินวันที่ 30 มิถุนายน 2563
อนึ่ง ผูสมัครรับทุนทุกคนจะตองกรอกขอมูลการสมัครในชองรายการที่กําหนดในระบบ
โปรแกรมผานทางอิ นเทอรเน็ต ซึ่ งระบบจะเริ่ มดําเนิ นการตั้งแต วั นที่ 1 กุมภาพั นธ 2563
เวลา 08.30 นาฬิกา จนถึงวันปดรับสมัครในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 16.30 นาฬิกา
ซึ่งการรับสมัครตองเปนการลงทะเบียนกรอกขอมูลการผานทางระบบอินเทอรเน็ตที่เว็บไซต
http://app.coj.intra/inst ทั้ งนี้ ใหลงรูปผูสมัคร รวมถึงแนบไฟลใบรับรองจากผูบังคับบัญชา
และหัวขอวิทยานิพนธ/สารนิพนธที่สนใจ พรอมทั้งรายละเอียดพอสังเขป ไมเกิน 5 หนากระดาษ A4
รวมทั้งไฟลเอกสารหลักฐานตางๆ ตามที่กําหนด โดยรับรองสําเนาถูกตองทุกฉบับ (สแกนเปน
ไฟล PDF) สงผานระบบรับสมัครทางอินเทอรเน็ต หรือสงทาง E-mail : jdrt_policy@coj.go.th
จึงจะถือวาเปนการสมัครที่สมบูรณ ในกรณี ผูสมั ครขอรั บทุนสนับสนุนมีสถานภาพเป นนิ สิต
นั กศึ กษาของมหาวิ ท ยาลั ย แล ว หรื อ ได รับ การประกาศรายชื่ อ ให เ ป น ผู มี สิ ท ธิ์ เ ข า ศึ ก ษาใน
สถานศึกษานั้นๆ ตองยื่นเอกสารหลักฐาน ดังนี้
- หลักฐานที่แสดงวาผูสมัครกําลังศึกษาในสาขาวิชาตามแนบทายประกาศ หรือหลักฐานที่
แสดงถึงการมีสถานภาพเปนนิสิตนักศึกษาของมหาวิทยาลัยนั้นๆ แลว หรือสําเนาประกาศ
รายชื่อที่แสดงใหเห็นวาผูสมัครเปนผูมีสิทธิ์เขาศึกษาในสถานศึกษานั้นๆ
สําหรับ...

- สําหรับผูที่เขาศึกษาแลวระยะหนึ่ง ใหแสดงผลการศึกษาที่ผานมาทั้งหมดของสาขาวิชาที่จะ
ขอรับทุน
- สําเนารายละเอียดของหลักสูตรสาขาวิชาที่จะขอรับทุน และคาใช จายในการศึกษาตลอด
หลักสูตร (เอกสารของสถานศึกษา)
- สําเนาบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ
- เคาโครงวิทยานิพนธ/สารนิพนธ
- สําเนา Transcript หรือผลการศึกษาระดับสูงสุด
- หลักฐานการรับรองหลักสูตรจากสํานักคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
- สําเนาใบประกาศนียบัตรหรือใบรับรองคุณวุฒการฝกอบรม ปฏิบัติวิจัย การศึกษาดูงาน และ
อื่นๆ (ถามี)
2. ผูสมัครขอรับทุนมีสิทธิขอรับทุนไดคนละ ๑ สาขาวิชาเทานั้น
หลักเกณฑ และวิธีการคัดเลือกผูส มัครขอรับทุน
๑. ผูสมัครตองผานการสอบสัมภาษณหรือการคัดเลือกแบบอื่นๆ ตามความเหมาะสม โดยคณะกรรมการ
ซึ่ง จะพิ จ ารณาถึ ง ผลการปฏิ บั ติ ร าชการที่ ผ า นมา ความรั บ ผิ ด ชอบต อ งาน ความประพฤติ
ความอุ ตสาหะ และการเสี ย สละในการปฏิ บั ติ ง าน ผลของงานที่ เ กิ ด ประโยชน นอกจากนี้
คณะกรรมการใหทุนจะพิจารณาถึงความเหมาะสม ความพรอมในการศึกษา และเกรดเฉลี่ยของ
วุฒิการศึกษาเดิม รวมทั้งพิจารณาจากบุคลิกภาพ ทัศนคติ และศักยภาพในการศึกษาตอตลอดจน
สาขาที่ขอรับทุน โดยคํานึงถึงประโยชนโดยตรงตอการปฏิบัติงาน และเกิดประโยชนกับศาลยุติธรรม
และสํานักงานศาลยุติธรรมเปนสําคัญ
๒. กรณีสอบสัมภาษณ ผูสมัครขอรับทุนที่สอบไดคะแนนสัมภาษณตามลําดับสูงสุด จะเปนผูไดรับ
การคัดเลือกใหเปนผูรับทุนและตองทําสัญญารับทุนและสัญญาค้ําประกันกับสํานักศาลยุติธรรม
ประจําภาค 2
๓. กรณีผูไดรับการคัดเลือกใหรบั ทุน ไมแจงยืนยันการรับทุนพรอมกับทําสัญญารับทุน และสัญญาค้ํา
ประกัน พรอมทําหนังสือยินยอมใหหักเงินเดือนผูรับทุน (๓ ฉบับ) ผูค้ําประกัน (๓ ฉบับ) ภายใน
ระยะเวลาที่ ค ณะกรรมการให ทุน กํ า หนด ให ถื อ ว า ผู ไ ด รั บ ทุ น นั้ น สละสิ ทธิ์ คณะกรรมการจะ
พิจารณาเลือกผูทขี่ ึ้นบัญชีสํารองตามลําดับใหเปนผูมีสิทธิ์ไดรับทุนตอไป
ทั้งนี้ กรณีผูสมัครขอรับทุนนอยกวาทุนที่ไดรับจัดสรรจะดําเนินการคัดเลือกผูรับทุนโดย
ไมมีการสัมภาษณก็ได แตตองขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการใหทุนของสํานักศาลยุติธรรมประจํา
ภาค 2 วาจะมีมติเห็นชอบหรือไม
ขอผูกพันของผูไดรับคัดเลือกใหรับทุน
1. ผูรับทุนจะตองปฏิบัติราชการในหนวยงาน ศาลยุติธรรมหรือสํานักงานศาลยุติธรรม เพื่อเปนการ
ชดใชทุน เปนระยะเวลาไมนอยกวาระยะเวลาที่ใชในการศึกษานับแตสําเร็จการศึกษา
2. ผูรับทุนตองทําวิทยานิพนธหรือสารนิพนธให เสร็จสิ้นภายในระยะเวลา ๓ ป นับแตวันที่รับ
ทุนการศึกษา
3.ผูรับทุน...

3. ผูรับทุนตองรายงานผลการศึกษาใหผูให ทุนทราบ โดยเปนการรายงานผลการศึกษาตลอดป
การศึกษา (ประจําป) ภายในวันที่ ๒๐ สิงหาคม ของทุกป และหรือเมื่อไดรับการรองขอหาก
ผูรับทุนไมรายงานผลการศึกษา โดยไมมีเหตุอันควร ผูใหทุนอาจพิจารณางดใหทุนแกผูรับทุน
ในทันทีและอาจสั่งยุติการศึกษาได ทั้งนี้ สํานักศาลยุติธรรมประจําภาค 2 จะตองรายงานผล
ใหกับสถาบันพัฒนาขาราชการฝายตุลาการศาลยุตธิ รรมทราบ เพื่อจะไดสรุปผลการศึกษาในป
การศึกษาที่ผานมาในการประชุมคณะกรรมการใหทุน
4. กรณีสําเร็จการศึกษา ผูรับทุนตองมีหนังสือแจงผลการสําเร็จการศึกษา โดยแนบสําเนาหลักฐาน
แสดงผลการสําเร็จการศึกษาที่มขี อความระบุหลักสูตร และวัน เดือน ป ที่สําเร็จการศึกษา พรอม
สงวิทยานิพนธหรือสารนิพนธในรูปแบบไฟล PDF เสมือนสงเลมจริงแทนการสงเลมใหสํานักงาน
ศาลยุติธรรมทราบในทัน ทีที่เอกสารสมบู รณครบถวน และมอบสิทธิ์ใหสํานั กงานศาลยุติธรรม
เผยแพรวิทยานิพนธหรือสารนิพนธได
5. เนื่องจากการศึกษาดังกลาวเปนการศึกษาภาคนอกเวลาราชการ ดังนั้น ผูรับทุนไมควรขอใชสิทธิ์
ในการลาเพื่อศึกษาและหรือลาเพื่อทําวิทยานิพนธ/สารนิพนธ เวน แตคณะกรรมการใหทุนจะ
เห็นชอบกอนเสนอผูมีอํานาจอนุญาตใหลา
6. กรณีผูรับทุน มีการเปลี่ยนแปลงชื่อ – สกุล / ตําแหนงและหนวยงานที่สังกัด รวมถึงหมายเลข
โทรศัพทที่สามารถติดตอไดสะดวก ตองแจงผูใหทุนทราบโดยทันที
7. ผูรับทุนตองปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาการรับทุน หากประสงคเปลี่ยนแปลงสิ่งใดไปจากที่
ไดรับอนุมัติตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการใหทุน
การยุติการใหทุน
คณะกรรมการใหทุนจะพิจารณายุติการใหทุนสนับสนุน เมื่อมีกรณีหนึ่งกรณีใด ดังตอไปนี้
๑. ผูไดรับทุนสนับสนุนพนจากสถานภาพการเปนนักศึกษาในสถาบันการศึกษานั้นๆ
๒. ไมสามารถสําเร็จการศึกษาไดตามกําหนดระยะเวลาการใหทุนสนับสนุน
๓. เป นผูที่คณะกรรมการใหทุ นพิจารณาแลวเห็นว าการศึกษาเป นผลทําใหเกิ ดความเสียหายแก
ราชการของศาลยุติธรรมและสํานักงานศาลยุติธรรม หรือผลการปฏิบัติงานต่ํากวาระดับปกติมาก
หรือ ผลการศึกษาอยูในระดับที่ไมนาพอใจ
๔. เหตุอื่นที่คณะกรรมการฯ เห็นสมควร
การชดใชทุน กรณีไมปฏิบตั ิตามสัญญา
หากผูไดรับทุนมีเหตุใหคณะกรรมการพิจารณายุติการใหทุน หรือผูรับทุนบอกงดการรับ
ทุนหรือผูรับทุนไมสําเร็จการศึกษา ผูรับทุนตองชดใชเงินทุนทั้งหมดที่ไดเบิกไปแลวพรอมทั้งชําระเบี้ย
ปรับเปนเงินจํานวนอีกหนึ่งเทาของเงินทุนที่ผูรับทุนตองชดใชคืนภายในกําหนดเวลา ๓๐ วัน นับถัด
จากวันที่ไมปฏิบัตติ ามสัญญา โดยผูใหทุนไมจําเปนตองบอกกลาวลวงหนากอน หากผูรับทุนไมชดใชทุน
และเบี้ยปรับภายในกําหนดระยะเวลาดังกลาว หรือชําระไมครบถวน ผูรับทุนยินยอมใหคิดดอกเบี้ยใน
อัตรารอยละ ๑๕ ตอป ของเงินตนที่ยังมิไดชาํ ระ นับตั้งแตวันที่ครบกําหนดระยะเวลาดังกลาวจนกวาจะ
ชําระเงินครบถวน
การยืนยัน...

การยืนยันรับทุน ภายใน 2 วันทําการ
๑. เปนความรับผิดชอบของผูรับทุนในการติดตามขาวสารการใหทุนของสํานักศาลยุติธรรมประจํา
ภาค 2 ทุกกรณี เมื่อออกประกาศรายชื่อผูรับทุนแลว ใหผูรับทุนแจงยืนยันการรับทุนทาง E-mail
ที่ภาคกําหนดกอนในเบื้องตนภายใน 2 วันทําการ
๒. หากผูมีรายชื่อตามประกาศคณะกรรมการใหทุนไมยืนยันการรับทุนภายในกําหนด ถือวาผูนั้น
สละสิทธิ์ เพื่อคณะกรรมการใหทุนจะไดแจงใหผูขึ้นบัญชีสาํ รองเปนผูรับทุนตอไป
การทําสัญญารับทุน – สัญญาค้ําประกัน – หนังสือยินยอมใหหักเงินเดือน
1. ผูไดรับคัดเลือกใหรับทุนตองทําสัญญารับทุนระหวางสํานักศาลยุติธรรมประจําภาค 2 โดยอธิบดี
ผูพิพากษาภาค 2 หรือผูที่อธิบดีผูพิพากษาภาค 2 มอบหมาย ตามแบบสัญญาที่คณะกรรมการ
กําหนด (หากผูรับทุนยุติการศึกษาหรือไมสําเร็จการศึกษา โดยไมมีเหตุอันควรผูรับทุนตองชดใช
คืนจํานวนเงินทุนที่เบิกจายแลวทั้งหมดใหกับสํานักงานศาลยุติธรรม พรอมเบี้ยปรับและดอกเบี้ย
กรณีชําระไมครบถวนตามกําหนด) โดยสามารถดาวนโหลดสัญญารับทุนสัญญาค้ําประกัน และ
หนังสือยินยอมใหหักเงินเดือน ทางเว็บไซตของของแตละภาค หรือในเว็บไซตของสถาบันพัฒนา
ขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรมที่ www.jti.coj.go.th
2. เพื่อเปนหลักประกันในการปฏิบัติตามสัญญารับทุนนั้น ผูรับทุนทุกคนจะตองจัดหาผูค้ําประกัน
เพื่อตกลงทําสัญญาค้ําประกันใหไวแกสํานักศาลยุติธรรมประจํ าภาค 2 จํานวน ๒ ฉบั บ โดยผูค้ํา
ประกันตองเปนขาราชการศาลยุติธรรมตั้งแตระดับชํานาญงานหรือชํานาญการขึ้นไป หรือตองเปน
ขาราชการตุลาการศาลยุติธรรมตั้งแตชั้น ๒ ขึ้นไป โดยที่ผูค้ําประกันคนหนึ่ง สามารถค้ําประกัน
ผูรับทุน ไดจํานวนไมเกิน ๒ คน โดยผูค้ําประกันตองลงลายมือชื่อตอหนาพยาน ซึ่งพยานที่จะลง
ลายมือชื่อใหแ กผูค้ําประกันซึ่ง เปนขาราชการตุล าการศาลยุ ติธ รรมจะต องดํา รงตํ าแหน ง
ผูพิ พ ากษาผู บ ริ ห ารศาลยุ ติธ รรม ส ว นพยานที่ จ ะลงลายมื อ ชื่ อ ให แ ก ผู ค้ํ า ประกั น ซึ่ ง เป น
ขาราชการศาลยุติธรรมจะตองเปนผูอํานวยการสํานักอํานวยการประจําศาล/ผูอํานวยการ
สํานักงานประจําศาล/ผูอํานวยการสํ านัก/ผูอํานวยการสถาบัน/ผูอํานวยการกอง (แลวแต
กรณี)
ทั้งนี้ สัญญารับทุนจะทําขึ้น ๒ ฉบับ โดยมีขอความถูกตองตรงกัน เมื่อคูสัญญาไดอาน
และเขาใจขอความในสัญญานี้โดยละเอียดตลอดแลว จึ งไดลงลายมือชื่อไวเปน สําคัญตอหนา
พยาน โดยสงคืนสําเนาใหผูรับทุนถือไว ๑ ฉบับ และผูใหทุนถือไว ๑ ฉบับ พรอมทั้งจัดทําหนังสือ
ยินยอมใหหั กเงินเดือ นผูรับทุน จํานวน ๓ ฉบั บ และผูค้ําประกัน จํานวน ๓ ฉบับ มีข อความ
ตรงกัน (ทุกประเภทสัญญาใหเขียนดวยลายมือตัวบรรจง กรอกขอมูลในสัญญาใหครบถวน
และชัดเจน พรอมลงนามครบถวน หามทําเปนสําเนาหรือพิมพโดยเด็ดขาด)
3. ใหผูรับทุนสวนภูมิภาคสงสัญญารับทุน สัญญาค้ําประกัน และหนังสือยินยอมใหหักเงินเดือน
ภายในวันเวลาที่กําหนด หากขัดของใหแจงทางโทรศัพทหรือโทรสารกอน และสงหนังสือ/บันทึก
ขอความแจงขอขั ดของหรือความประสงคในการเปลี่ยนแปลงแกไขให กับนักทรัพยากรบุคคล
สังกั ดสํานักศาลยุติธรรมประจํา ภาคกอนสิ้น สุด กํา หนดเวลา เพื่ อภาคจะได รวบรวมข อมู ลส ง
สถาบันพัฒนาขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรมตามวันเวลาที่กําหนดตอไป
4.สัญญา...

4. สัญญารับทุนใชเปนหลักฐานสําคัญในการกันเงิ นเหลื่อมป และขยายระยะเวลาการเบิกจา ย
และสั ญญารับ ทุ นมีผลใช บั งคั บ ตลอดหลัก สูต รจนกวา ผู รับ ทุ น จะสํ า เร็จ การศึ ก ษาหรื อ ได รั บ
อนุญาตใหสละสิทธิท์ ุน
5. กรณีที่ สํ านัก ศาลยุ ติธรรมประจํ า ภาคเห็ นควรเปลี่ ย นผู ค้ํา ประกั น ให ผู รั บทุ น ปฏิบั ติ ตามทุ ก
ประการ โดยเฉพาะอยางยิ่ง กรณีมีเหตุที่ผูค้ําประกันไมสามารถค้าํ ประกันตอไปไดการเปลี่ยนผูค้ํา
ประกันยอมตองกระทําโดยผูรับทุน ซึ่งตองจัดใหมีผูค้ําประกันรายใหมภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่
ไดรับแจง โดยผูค้ําประกันรายใหมตองค้ําประกันตามสัญญาค้ําประกันเดิมทุกประการ
กรณีอื่นใด ที่นอกเหนือจากที่กลาวมาขางตน ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการดําเนินการให
ทุนสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาโทภายในประเทศ (สวนภูมิภาค)
การเบิกจายเงินทุนการศึกษา
ผูไดรับทุนสนับสนุนการศึกษา เมื่อทําสัญญาเรียบรอยแลว จึงสามารถเบิกคาใชจายในการศึกษา
ตามใบเสร็จรั บ เงิ นที่ อ อกโดยสถาบัน การศึ ก ษา ซึ่ ง สามารถเบิ กจ ายตามรายการที่ ร ะบุ รายละเอีย ด
คาใชจายในใบเสร็จรับเงินจากสถาบันการศึกษาเทานั้น เชน คาลงทะเบียน คาเลาเรียน คาหนังสือ ตํารา
อุปกรณการศึกษาและคาใชจายอื่นๆ ซึ่งสถาบันการศึกษาเรียกเก็บคาใช จายพรอมคาหนวยกิต แตไม
รวมถึงคาประกันความเสียหาย ซึ่งไดรับคืนเมื่อสําเร็จการศึกษา เปนตน ทั้งนี้ ตองแนบใบเสร็จรับเงินตัว
จริงเพื่อเปนหลักฐานประกอบการเบิกจาย
1. ทุนการศึกษารวมถึง คาหนังสือ ตํารา อุปกรณการศึกษา และคาใชจายอื่น ที่สถาบันการศึกษา
เรียกเก็บพรอมคาหนวยกิตในการลงทะเบียน ตามที่จายจริงไมเกินวงเงินที่ไดรับ ทุนละไมเกิน
28๐,๐๐๐ บาท ตลอดหลักสูตร แตไมรวม คาสมัครเรียน คาประกันความเสียหายซึ่งไดรับคืน
เมื่ อ สํ า เร็ จ การศึ ก ษา ค า ลงทะเบี ย นรายวิ ช าเดิม ที่ ส อบซ อ ม ค า ปรั บ กรณี ลงทะเบี ย นล า ช า
คาประกันอุบัติเหตุ คาเทียบโอนหนวยกิต (กรณีที่ไมระบุภาค/ปการศึกษา) และใบเสร็จรับเงิน
ที่แยกเฉพาะคาหนังสือ/ตํารา
2. ใหผูรับทุนทําหนังสือ/บันทึกขอความนําสงในการเบิกจาย พรอมระบุเลขที่บัญชีธนาคาร และแจง
ความประสงคในการโอนเงินเขาบัญชีธนาคาร (สามารถดาวนโหลดจากเว็บไซตสถาบันฯ) ทุกครั้ง
(บัญ ชีเงินเดือนธนาคารกรุงไทย) เพื่อการโอนเงิ นผานบั ญ ชีธนาคารให ผูรับ ทุนโดยให ผูรับทุ น
รับผิดชอบคาธรรมเนียมการโอนเงินทางธนาคาร
3. ทั้งนี้ ตองยื่นเบิกจายในครั้งแรกภายใน ๑ เดือนนับแตวันที่ทําสัญญา หากไมดําเนินการยื่นเบิกจาย
ภายในกําหนด ผูใหทุนจะยุติการใหทุนทันที (หากผูรับทุนมีเหตุผลความจําเปนในการเบิกจาย
ลาชาใหชี้แจงเปนรายๆ ไปเพื่อนําเสนอคณะกรรมการพิจารณาเห็นชอบใหกันเงินไวเหลื่อมป
ตอไป)
4. ในการเบิกจาย ผูรับทุนตองรับรองความถูกตองของวงเงินที่เบิกจายในแบบรับรองการเบิกจายทุน
(สามารถดาวนโหลดจากเว็บไซตสถาบันฯ) ทั้งนี้ ผูรับทุนตองรับผิดชอบในความถูกตองของการ
เบิกจาย หากสุมตรวจ พบวาไมเปนไปตามเงื่อนไขหรือไมถูกตอง คณะกรรมการใหทุนอาจให
ผูรับทุนชี้แจงเปนรายบุคคลในการพิจารณาใหทุนตอไป โดยอาจงดการใหทุน เรียกคืนทุนพรอม
เบี้ยปรับ หรือเรียกคืนทุนที่เบิกจายแลวสวนเกิน แลวแตกรณี
5.ผูรับทุน...

5. ผูรับทุนตองกรอกขอมูลลงในแบบรับรองการเบิกจายทุนใหครบถวน ถูกตอง ชัดเจน และเปนไป
ตามเงื่อนไขที่กําหนด
6. ในการเบิกจายใหแนบใบเสร็จรับเงิน พรอมเอกสารลงทะเบียนรายวิชาในหลักสูตรการศึกษานั้น
รวมถึงแบบรับรองการเบิกจายทุน
7. ผูรับทุนนําสงหนังสือ/บันทึกขอความในการเบิกจายทุนการศึกษา ๒ ทาง ไดแก
- สงทางไปรษณีย (EMS) จาหนาซองถึง สํานักศาลยุติธรรมประจําภาค ๒ โดยวงเล็บมุมซองวา
“เบิกทุนปริญญาโท” หรือ
- สงดวยตนเอง ที่สํานักศาลยุติธรรมประจําภาค ๒

หากมีขอสงสัย กรุณาติดตอสอบถามสวนบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักศาลยุติธรรมประจําภาค ๒
ทางโทรศัพทหมายเลข ๐ ๓๘๒๗ ๗๗๐๐

