การสงแบบฟอรมการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ของผูรับทุน (สวนภูมิภาค)
๑. กรณีเปลีย่ นแปลงหลักสูตร (คณะ)/สาขาวิชา/สถานศึกษา ใหทําหนังสือ/บันทึกขอความนําสง
พรอมแนบแบบเปลี่ยนแปลงการรับทุน พรอมชี้แจงเหตุผลความจําเปน และหลักฐานประกอบ
(ถามี) เพื่อขออนุญาตจากประธานกรรมการดําเนินการใหทุนสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาโท
ภายในประเทศ ตามคําสัง่ สํานักงานอธิบดีผูพิพากษาภาค ๒ ซึ่งเลขานุการคณะกรรมการภาคฯจะ
สรุปการขอเปลี่ยนแปลงเสนอตอประธานกรรมการฯ ตอไป ทั้งนีป้ ระธานกรรมการฯ จะทํา
ความเห็นเสนอตอผูมีอํานาจอนุญาตซึ่งผูมีอํานาจในการอนุญาตอาจเปนประธานกรรมการฯ หาก
ไดรับมอบอํานาจหนาที่ตามคําสั่งจากผูใหทุน
- หากผูรับทุนขอเปลี่ยนแปลงรายการในการรับทุน เชน การเปลี่ยนแปลงสาขาวิชาที่ศึกษา
ตอ ตองเปนสาขาที่สอดคลองกับสายงานในตําแหนงที่ปฏิบตั ิงานอยูขณะรับทุนการศึกษา
อนึ่ง โดยหลักการแลว ผูใหทุน เป นผูมีอํ านาจอนุมัติอนุญ าตในการเปลี่ยนแปลงซึ่งกรณี ที่
กําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการในการทําความเห็นเสนอตอผูมีอํานาจหรืออาจเสนอให
ผูที่ไดรับมอบอํานาจ พิจารณาลงนามอนุญาต
๒. กรณีสละสิทธิ์รับทุน ใหทําหนังสือ/บันทึกขอความนําสงพรอมแนบแบบสละสิทธิ์ทุน โดยกรอก
แบบฟอร มระบุสาเหตุ และชี้แ จงเหตุ ผลความจํ าเป น ใหชั ดเจน โดยลงนามรั บ รองและเสนอให
ผูบังคับบัญชาทําความเห็นและรับรองขอเท็จจริง พรอมสงหลักฐานประกอบ เชน ใบรับรองแพทย
กรณีเจ็บปวยจนไมสามารถที่จะรับทุนตอได เปนตน ซึ่งเลขานุการคณะกรรมการภาคฯ จะสรุปการขอ
อนุญาตสละสิทธิ์เสนอตอประธานกรรมการดําเนินการใหทุนสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญาโท
ภายในประเทศ ประจําสํานักงานอธิบดีผูพิพากษาภาค ๒ ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ จะไดพิจารณาจากคํา
ชี้แจงเหตุ ผลในการอนุญาตให สละสิ ทธิ์คืน ทุน โดยอาจใหชี้แ จงหรื อสงเอกสารหลักฐานประกอบ
เพิ่มเติม เพื่อใหคณะกรรมการฯ ทําความเห็นเสนอตอผูใหทุน ซึ่งมีอํานาจอนุญาตอนุมัติสละสิทธิ์คืน
ทุน
- ผูขอสละสิทธิ์ทุน ในรายที่ยังไมไดเบิกจายคาใชจายในการศึกษา เมื่อผูใหทุนอนุญาตถือวา
ไดสละสิทธิ์
- ผูขอสละสิทธิ์ทุน ที่เบิกคาใชจายแลว ใหคืนทุนในวงเงินที่เบิกจายแลวพรอมเบี้ยปรับเปน
เงินจํานวนอีกหนึ่งเทาของเงินทุนที่ผูรับทุนตองชดใชคืน พรอมการขออนุญาตสละสิทธิ์ (ตัวอยาง หาก
ผูรับทุนไดเบิกจายทุนสนับสนุนการศึกษา เปนเงินจํานวน 10๐,๐๐๐ บาท ดังนั้น ผูรับทุนตองชดใช
คืนทุนที่ไดรับไป 10๐,๐๐๐ บาท พรอมเบี้ยปรับอีกหนึ่งเทา จํานวน 10๐,๐๐๐ บาท รวมแลวผูรับ
ทุนตองจายคืนใหภาค จํานวนทั้งสิ้น 2๐๐,๐๐๐ บาท)
- เมื่อผูใหทุนอนุญาตใหผูรับทุนสละสิทธิ์ทุนแลว ใหภาคดําเนินการเรียกเงินคืนพรอมเบี้ยปรับ
โดยออกใบเสร็ จรั บเงิน ตามระเบี ยบของทางราชการ แลว ให แ จงพร อมนํา สงเงิ น ทั้ง หมดกลับ คืน
สํานักงานศาลยุติธรรม(สํานักการคลัง)ตามขั้นตอนการสงคืนเงินโดยเร็ว ทั้งนี้ ใหสงสําเนาสัญญารับ
ทุนรวมทั้งเอกสารรายการที่เบิกจายแจกแจงรายละเอียดแตละครั้งที่มีการเบิกจายของผูรับทุนที่สละ
สิทธิ์คืนทุนพรอมหนังสือนําสงเงินกลับสํานักงานศาลยุติธรรม เพื่อใหทราบไดชัดเจนวาวงเงินสวนใด
เปนเบี้ยปรับที่ตองสงคืนเปนรายไดแผนดินตอไป
/จากนั้น...

-๒- จากนั้ น สํ า เนาหนั ง สื อ การส ง เงิ น คื น กลั บ สํ า นั ก งานศาลยุ ติ ธ รรมไปยั ง สถาบั น พั ฒ นา
ขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรมเพื่อทราบตอไป
๓. กรณีขอขยายระยะเวลาการศึกษา ใหทําหนังสือ/บันทึกขอความนําสงพรอมแนบแบบขอขยาย
ระยะเวลาการรับทุน โดยกรอกแบบฟอรมระบุ สาเหตุ รวมถึงชี้แจงเหตุผลความจําเปน และแนบ
เอกสารหลักฐานประกอบใหชัดเจน โดยลงนามรับรอง และเสนอใหผูบังคับบัญชาทําความเห็นและ
รับรองขอเท็จจริง ซึ่งเลขานุการคณะกรรมการภาคฯ จะสรุปการขออนุญาตขยายระยะเวลาการศึกษา
เสนอตอประธานกรรมการดําเนิน การให ทุ นสนั บสนุน การศึกษาระดับปริญญาโทภายในประเทศ
ประจําสํานักงานอธิบดีผูพิพากษาภาค ๒ ทั้งนี้ คณะกรรมการฯ จะไดพิจารณาจากคําชี้แจงเหตุผลใน
การอนุญาตใหขยายระยะเวลาการศึกษาและใหชี้แจงหรือสงเอกสารหลักฐานประกอบเพิ่มเติม เพือ่ ให
คณะกรรมการฯทํ าความเห็น เสนอต อ ผูให ทุ น ซึ่งมีอํ านาจอนุ ญ าตให ข ยายระยะเวลาการศึ กษา
(รับทุน)
- โดยมีหลักเกณฑการขยายระยะเวลาการศึกษาไดคราวละ ๑ ปการศึกษา แตไมเกิน 2 ครั้ง
ซึ่งผูรับทุนจะตองสําเร็จการศึกษาภายในกําหนด
หมายเหตุ: ๑. ผูมีอํานาจอนุมตั ิ/อนุญาต เกี่ยวกับการจัดสรรทุน คือ ผูใหทุนตามสัญญารับทุน
หมายรวมถึงผูที่มอี ํานาจอนุมัติเบิกจายโดยนัยยะ ซึ่งผูมอี ํานาจอนุมตั ิ/อนุญาตใน
การเปลี่ยนแปลงหลักสูตรตางไปจากสัญญารับทุนที่ผูรบั ทุนไดใหไว หรือ
การสละสิทธิ์คนื ทุน หรือการขอขยายระยะเวลาการศึกษา (รับทุน) จึงเปนอํานาจ
ของผูใหทนุ หรือผูที่ไดรับมอบหมายกระจายอํานาจ ทั้งนี้ อาจเปนประธานกรรมการ
ของคณะกรรมการก็ได หากกําหนดไวในอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ ตามที่ผูมี
อํานาจแตงตัง้ มอบอํานาจหนาที่ใหกับคณะกรรมการ
๒. การเปลี่ยนแปลงของผูรับทุนในทุกกรณี ขอใหสว นภูมิภาคมีหนังสือแจงไปยัง
สถาบันพัฒนาขาราชการฝายตุลาการศาลยุตธิ รรมเพื่อทราบดวย

แผนผังขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงการรับทุน:
ของผูรับทุนสนับสนุนการศึกษาภายในประเทศระดับปริญญาโท (สวนภูมิภาค)
ผูรับทุน ขอแบบฟอรมการเปลี่ยนแปลงการรับทุนจาก
สํานักศาลยุตธิ รรมประจําภาค หรือดาวนโหลด
แบบฟอรมจากเว็บไซตของภาค ที่ตนขอรับการจัดสรรทุน
 ผูรับทุนจัดทําหนังสือ/บันทึกขอความนําสงถึง
ประธานกรรมการดําเนินการใหทุนสนับสนุน
การศึกษาระดับปริญญาโทภายในประเทศประจํา
สํานักงานอธิบดีผูพิพากษาภาค พรอมแนบแบบ
การเปลี่ยนแปลงการรับทุนและหลักฐานตาง ๆ
เลือกรายการที่ตอ งการขอเปลี่ยน พรอมระบุ
สาเหตุ และชี้แจงเหตุผลความจําเปน ใหชัดเจน
ลงนามรับรอง และเสนอใหผูบังคับบัญชา
ทําความเห็นและรับรองขอเท็จจริง
รายการรับทุนที่ขออนุญาตเปลี่ยนแปลง ไดแก
- คณะ/หลักสูตร
- สาขาวิชา
- สถานศึกษา
- หัวขอวิทยานิพนธ
เอกสารที่ตองแนบทายแบบการเปลีย่ นแปลงรับทุน
เพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาต ไดแก
1. สําเนาผลการศึกษาตั้งแตแรกถึงปการศึกษา
ปจจุบัน
2. เอกสารทีแ่ สดงหัวขอวิชาที่คงเหลือ
***************

แผนผังขั้นตอนการสละสิทธิ์การรับทุน:
ของผูรับทุนสนับสนุนการศึกษาภายในประเทศระดับปริญญาโท (สวนภูมิภาค)
ผูรับทุน ขอแบบฟอรมการสละสิทธิ์ทุน
จากสํานักศาลยุติธรรมประจําภาค
หรือดาวนโหลดแบบฟอรมจากเว็บไซต
ของภาคที่ตนขอรับการจัดสรรทุน
ผูรับทุนจัดทําหนังสือ/บันทึกขอความนําสงถึงประธาน
กรรมการดําเนินการใหทุนสนับสนุนการศึกษาระดับปริญญา
โทภายในประเทศประจําสํานักงานอธิบดีผูพิพากษาภาค
พรอมแนบแบบสละสิทธิ์ทุนและหลักฐานประกอบ
โดยกรอกแบบฟอรมระบุสาเหตุ และชี้แจงเหตุผลความ
จําเปนใหชัดเจน โดยลงนามรับรอง และเสนอให
ผูบังคับบัญชาทําความเห็นและรับรองขอเท็จจริง
สําหรับผูขอสละสิทธิ์ทุนที่ไดยื่นเบิกคาใชจายแลวใหคืนทุนใน
วงเงินที่เบิกจายแลวพรอมเบี้ยปรับเปนเงินจํานวน
อีกหนึ่งเทาของเงินทุนที่ผูรับทุนตองชดใชคืน พรอมการขอ
อนุญาตสละสิทธิ์
(ตัวอยาง หากผูรับทุนไดเบิกจายทุนสนับสนุนการศึกษา เปนเงิน
จํานวน 50,000 บาท ดังนั้น ผูรับทุนตองชดใชคืนทุนที่ไดรับไป
50,000 บาท พรอมเบี้ยปรับอีกหนึ่งเทา จํานวน 50,000 บาท
รวมแลวผูร ับทุนตองจายคืนใหภาค จํานวนทั้งสิ้น 100,000 บาท)
หากไมชดใชทุนและเบี้ยปรับภายในกําหนดระยะเวลา ผูรับทุน
จะถูกคิดดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 15 ตอปของตนเงินที่ยังมิไดชําระ
นับตั้งแตวันที่ครบกําหนดระยะเวลาดังกลาวจนกวาจะชําระเงิน
ครบถวน
เอกสารที่ตองแนบทายแบบสละสิทธิ์ทุน เพื่อประกอบการ
พิจารณาอนุญาต ไดแก
1. สําเนาผลการศึกษาตั้งแตแรกถึงปการศึกษาปจจุบัน
2. เอกสารที่แสดงหัวขอวิชาที่คงเหลือ
วิธีการจายคืนเงิน
1. เงินสด ดวยตนเองที่สวนคลังของภาคที่รับทุน
2. แคชเชียรเช็ค สั่งจายภาค ผานธนาคารกรุงไทย

*************

แผนผังขั้นตอนการขยายระยะเวลาการรับทุน:
ของผูรับทุนสนับสนุนการศึกษาภายในประเทศระดับปริญญาโท (สวนภูมิภาค)
ผูรับทุน ขอแบบฟอรมการขยายระยะเวลา
การรับทุนจากสํานักศาลยุตธิ รรมประจําภาค หรือ
ดาวนโหลดแบบฟอรมจากเว็บไซต
ของภาคทีต่ นขอรับการจัดสรรทุน
- ผูรับทุนจัดทําหนังสือ/บันทึกขอความนําสงถึง
ประธานกรรมการดําเนินการใหทุนสนับสนุน
การศึกษาระดับปริญญาโทภายในประเทศประจํา
สํานักงานอธิบดีผูพิพากษาภาค พรอมแนบแบบ
การขยายระยะเวลาการรับทุน
- กรอกระยะเวลาการขอขยาย พรอมระบุสาเหตุ
และชี้แจงเหตุผลความจําเปนใหชัดเจน
- ลงนามรับรอง และเสนอใหผบู ังคับบัญชา
ทําความเห็นและรับรองขอเท็จจริง
เอกสารที่ตองแนบทายแบบขอขยายระยะเวลา
การรับทุน เพื่อประกอบการพิจารณาอนุญาต ไดแก
1. สําเนาผลการศึกษาตั้งแตแรกถึงปการศึกษาปจจุบัน
2. เอกสารที่แสดงหัวขอวิชาที่คงเหลือ
ระยะเวลาที่จะไดรับการอนุญาต
ผูรับทุนจะไดรับการอนุญาตใหขยายระยะเวลา
ในการศึกษา รวมถึงตองสําเร็จการศึกษาใหแลวเสร็จ
ภายใน 1 ปการศึกษา

***************

