ทุนระดับปริญญาโท

เลขที่สัญญา.................../............

สัญญารับทุนการศึกษาภายในประเทศ
สานักงานศาลยุติธรรม
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 25.....
เว้นไว้

หลักสูตร.................................สาขา....................................... มหาวิทยาลัย............................................
สัญญาฉบับนี้ทาขึ้น ณ สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ...... เดือน ................... พ.ศ. .......... ระหว่างสานักงานศาลยุติธรรม
โดย........................................................ตาแหน่ ง ...........................................................................
เรียกว่า “ผู้ให้ทุน” ฝ่ายหนึ่ง กับ (นาย/นาง/นางสาว) ............................................................................
เกิดเมื่อวันที่ ......... เดือน ............... พ.ศ. ......... อายุ ....... ปี รับราชการเป็นข้าราชการฝ่ายตุลาการ
ศาลยุติธรรมในตาแหน่ง.....................................................................ระดับ/ชั้น ......................... .........
ผู้รับ
อัตราเงินเดือนปัจจุบัน...........................บาท สังกัด..............................................................................
ทุน
กลุ่ม/งาน..........................................................................โทรศัพท์ (ที่ทางาน).........................................
กรอก
ภูมิลาเนาปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่...............หมู่ที่..........ถนน...................ตาบล/แขวง............................
ข้อมูล
อ าเภอ/เขต...........................จั ง หวั ด ................................. ......โทรศั พ ท์ (บ้ า น)..........................
โทรศัพท์ (มือถือ) .....................................
ชื่อคู่สมรส (ถ้ามี).....................................................................
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ เรียกว่า “ผู้รับทุน” อีกฝ่ายหนึ่ง โดยมีข้อตกลงร่วมกันดังต่อไปนี้
ข้อ 1. เพื่อประโยชน์แห่งสัญญานี้ ให้มีคาจากัดความของถ้อยคาที่ปรากฏในสัญญาไว้ต่อไปนี้
คาว่า “การศึกษา” หมายความว่า การเพิ่มพูนความรู้ดว้ ยการศึกษาในชั้นเรียนเป็นส่วนใหญ่
โดยมีการวัดผลการศึกษาและได้รับวุฒิบัตร ประกาศนียบัตร หรือปริญญาบัตร ในสถาบันการศึกษา
ที่คณะกรรมการจัดสรรให้ทุน
คาว่า “ทุน” หมายความว่า เงินหรือประโยชน์อื่นใดที่สานักงานศาลยุติธรรมจัดสรร
ให้ แ ก่ ผู้ รับ ทุ น ส าหรั บ การศึ ก ษาภายในประเทศไม่ ว่า ทั้ งหมดหรื อ บางส่ วน แต่ ไม่ รวมถึ ง ค่ าสมั ค ร
ค่าธรรมเนี ยม ค่ าหนั งสือ ต ารา หรือ อุ ป กรณ์ ก ารศึ ก ษา และค่ าประกั น ความเสี ยหายซึ่ งได้ รับ คื น
เมื่อสาเร็จการศึกษา
ข้อ 2. ผู้ให้ ทุน ตกลงให้ทุนและผู้รับทุนตกลงรับทุนเพื่ อ ชาระค่าใช้จ่ายในการศึกษา
ตามจานวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 280,000 บาท (สองแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ตลอดหลักสูตรไม่เกิน 3 ปี
และหากมีค่าใช้จ่ายในการศึกษาเพิ่มเติม “ผู้รับทุน” ยินดีชาระค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นทั้งหมด
ผู้รับทุนลงลายมือชื่อ ...............................................
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ผู้รับทุน
กรอก
ข้อมูล

ข้ อ 3. ผู้ รั บ ทุ น ตกลงรั บ ทุ น การศึ ก ษา เพื่ อ ศึ ก ษาต่ อ ภายในประเทศนอกเวลาราชการ
ในหลักสูตร........................................................สาขา.........................................................................
มหาวิทยาลัย..........................................................มีกาหนดระยะเวลาในการศึกษา............. ปีการศึกษา
นั บ แต่ วั น ที่ ...................เดื อ น.............................พ.ศ...... ................... และจะส าเร็ จ การศึ ก ษา
ไม่เกินเดือน.............................พ.ศ.........................(ไม่เกิน 5 ปีการศึกษา)
ข้อ 4. ในระหว่างเวลาที่ผู้ให้สัญญารับทุนการศึกษาตามสัญญานี้ “ผู้รับทุน” จะต้องรักษาวินัย
และประพฤติ ป ฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บข้ อ บั งคั บ ของข้ าราชการ หรือ ค าสั่ งทางราชการของ “ผู้ ให้ ทุ น ”
และของสถานศึกษาที่ผู้รับทุน ศึกษา และกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คาสั่งอื่นๆ ที่ได้กาหนดและ
สั่งการเกี่ยวกับการจ่ายเงินทุน ทั้งที่ได้ออกใช้บังคับอยู่แล้วในวันทาสัญญานี้ และที่จะออกใช้บังคับต่อไป
โดยเคร่งครัดและให้ถือว่ากฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และคาสั่งดังกล่าวนั้นเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา
ฉบับนี้
ข้อ 5. ผู้รับทุนจะต้องตั้งใจศึกษา และเพียรพยายามอย่างดีที่สุดที่จะศึกษาวิชาให้ตรงตามที่
ผู้ให้ทุนกาหนด โดยจะไม่หลีกเลี่ยง ละเลย เพิกเฉย ทอดทิ้ง ยุติ หรือเลิกการศึกษาก่อนสาเร็จการศึกษา
เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ให้ทุน
ข้อ 6. ผู้รับทุนต้องไม่ใช้สิทธิในการลาเพื่อศึกษาหรือการลาเพื่อทาวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์
ข้อ 7. ผู้รับทุนต้องรายงานผลการศึกษาให้ผู้รับทุ นทราบ โดยเป็นการรายงานผลการศึกษาตลอดปี
การศึกษา (ประจาปี) ภายในวันที่ 20 สิงหาคม ของทุกปี และหรือเมื่อได้รับการร้องขอ หากผู้รับทุน
ไม่รายงานผลการศึกษา โดยไม่มีเหตุอันควร ผู้ให้ทุนอาจพิจารณางดให้ทุนแก่ผู้รับทุนในทันที
ข้อ 8. เมื่อสาเร็จการศึกษาที่ได้รับทุนแล้ว ผู้รับทุนต้องมีหนังสือแจ้งผลการสาเร็จการศึกษา
โดยแนบสาเนาหลัก ฐานแสดงผลการสาเร็จการศึก ษาที่มีข้อความระบุห ลัก สูต ร และวัน เดือน ปี
ที่ ส าเร็ จการศึ กษา พร้ อมส่ งวิ ทยานิ พนธ์ หรื อสารนิ พนธ์ ในรู ปแบบไฟล์ PDF เสมื อนส่ งเล่ มจริ งแทน
การส่งเล่มให้สานักงานศาลยุติธรรม และมอบสิทธิให้ผู้ให้ทุนเผยแพร่วิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ได้
ข้อ 9. ผูร้ ับทุนจะต้องปฏิบัตริ าชการในหน่วยงานศาลยุตธิ รรมหรือสานักงานศาลยุตธิ รรม เพื่อ
เป็นการชดใช้ทุนเป็นระยะเวลาเท่ากับระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษานับแต่สาเร็จการศึกษา
การนับระยะเวลาที่ใช้ในการศึกษาตามวรรคหนึ่ง ให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่ทาสัญญาฉบับนี้จนถึง
วันที่ผู้รับทุนสาเร็จการศึกษาที่ได้รับทุน
ในกรณีที่ผู้รับทุนเคยได้รับอนุญาตให้ไปศึกษา ฝึกอบรม หรือปฏิบัติการวิจัยตามสัญญาอื่นและ
ยังปฏิ บั ติ ราชการชดใช้ ไ ด้ ไม่ ค รบระยะเวลาตามสั ญ ญานั้ น การปฏิ บั ติ ราชการชดใช้ ต ามสั ญ ญานี้
ให้เริ่มต้นนับตั้งแต่วันที่ปฏิบัติราชการชดใช้ครบกาหนดเวลาตามสัญญาเดิมแล้ว
ข้อ 10. ถ้าผู้รับทุนบอกงดการรับทุนหรือผู้รับทุนไม่สาเร็จการศึกษา หรือผู้ให้ทุนสั่ งงดให้ทุน
แก่ผู้รับทุนเนื่องจากความผิดหรือความบกพร่องของผู้รับทุน หรือไม่ยอมเข้าปฏิบัตงิ านชดใช้ทุนตามสัญญา
ข้อ 9. หรือผู้รับทุนไม่ปฏิบัติตามสัญญาไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใด ผู้รับทุนต้องชดใช้เงินทุนทั้งหมดที่ได้รับตามสัญญานี้
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คืนแก่ผู้ให้ทุนพร้อมทั้งชาระเบี้ยปรับเป็นเงินจานวนอีกหนึ่งเท่าของเงินทุนที่ผู้รับทุนต้องชดใช้คืนภายใน
กาหนดเวลา 30 วัน นับถัดจากวันที่ไม่ปฏิบัติตามสัญญา โดยผู้ให้ทุนไม่จาเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้าก่อน
หากผู้รับทุนไม่ชดใช้ทุนและเบี้ยปรับภายในกาหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือชาระไม่ครบถ้วนผู้รับทุน
ยินยอมให้ คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปีของต้นเงินที่ยังมิได้ชาระ นับตั้งแต่วันที่ครบกาหนด
ระยะเวลาดังกล่าวจนกว่าจะชาระเงินครบถ้วน
ในกรณี ที่ ผู้ ให้ ทุ น ได้ พิ จ ารณาแล้ ว เห็ น สมควรจะให้ ผู้ รั บ ทุ น ปฏิ บั ติ ร าชการในหน่ ว ยงาน
ศาลยุ ติ ธ รรมหรือ สานั ก งานศาลยุ ติ ธรรมเป็ น ระยะเวลาที่ เห็ น สมควรทดแทนโดยผู้ รับ ทุ น ยิน ยอม
ให้หักเงินเดือน หรือเงินอื่นใด ที่ผู้รับทุนจะพึงรับจากทางราชการเพื่อชดใช้เงินตามวรรคหนึ่งก็ได้
ข้อ 11. ในกรณี ที่ ผู้รับทุ น มีพั นธะต้อ งชาระเงิน ให้แก่ ผู้ให้ ทุ นตามสัญ ญานี้ ผู้รับ ทุ นยอมให้
ผู้ให้ทุน หักเงิน บาเหน็ จ บานาญ และเงินอื่นใด ที่ผู้รับทุนจะพึงได้รับจากทางราชการเพื่อชดใช้เงิน
ที่ผู้รับทุนต้องรับผิดชอบตามสัญญานี้ได้
ข้อ 12. เงือ่ นไขการเบิกทุนการศึกษา
ก. ใบเสร็จรับเงินค่าใช้จ่ายในการศึกษาที่ใช้สาหรับเบิกทุนการศึกษา ต้องเป็นฉบับจริง
ซึ่งลงนามและออกโดยสถาบัน การศึกษาตามที่อนุมัติให้ได้รับทุน โดยให้เริ่มรับ ทุน การศึกษาตั้งแต่
ภาคการศึกษาที่ 1 ประจาปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป
ข. ผู้รับทุนไม่สามารถเบิกค่าใช้จ่ายในการศึกษาตามรายการดังต่อไปนี้
- ค่าลงทะเบียนศึกษาในรายวิชาเดิมซึ่งผู้รับทุนได้เคยลงทะเบียนเรียนไปแล้ว และได้
ทาการเบิกทุนจากสานักงานศาลยุติธรรมไปก่อนหน้านี้แล้ว
- ค่าประกันความเสียหายต่างๆ ซึ่งผู้รับทุนจะได้รับคืนจากสถาบันการศึกษาเมื่อสาเร็จ
การศึกษาแล้ว
- ค่าหนังสือ ตาราประกอบการศึกษาต่างๆ (เว้นแต่ที่เรียกเก็บพร้อมการลงทะเบียน)
- ค่าปรับกรณีลงทะเบียนล่าช้า
- ค่าใช้จ่ายอื่นใดซึ่งคณะกรรมการจัดสรรทุนฯ อาจพิจารณาให้ไม่สามารถเบิกจ่ายได้
แต่ละกรณีไป
หากผู้รับทุนไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น ผู้ ให้ทุนอาจพิจารณาตัดสิทธิ ในการรับทุน
โดยต้องคืนเงินที่ได้เบิกจ่ายครบทั้งจานวนที่เบิกจ่ายแล้ว พร้อมเบี้ยปรับได้
ข้อ 13. ผู้รับทุนอาจไม่ต้องรับผิดตามสัญญานี้ได้ ในกรณีต่อไปนี้
(1) ตาย
(2) เป็นคนไร้ความสามารถ
(3) ผู้ให้ทุนพิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุผลอันสมควรที่จะไม่ต้องรับผิด
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ข้อ 14. กรณีผู้รับทุน มีการเปลี่ยนแปลงชื่อ – สกุล / ตาแหน่งและหน่วยงานที่สังกัดรวมถึง
หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้สะดวก ต้องแจ้งให้ผู้ให้ทุนทราบทันที
ข้อ 15. เพื่อ เป็น หลัก ประกัน ในการปฏิบ ัต ิต ามสัญ ญานี้ ผู้รับ ทุน ได้ใ ห้ (ชื่อ ผู้ค้าประกัน )
กรอก นาย/นาง/นางสาว....................................................................อายุ .............ปี เกี่ ย วพั น กั บ ผู้ รับ ทุ น
ข้อมูล โดยเป็น...................... อยู่บ้านเลขที่............หมู่ที่......ถนน......................ตาบล/แขวง................................
ของ อาเภอ/เขต....................................จังหวัด....................................โทรศัพท์ (บ้าน)....................................
ผู้คาฯ โทรศัพท์ (ที่ทางาน)..........................โทรศัพท์ (มือถือ) .................................... ซึ่งผู้ให้ทุนเห็นสมควร
ให้ ท าสั ญ ญาค้ าประกั น และในกรณี ที่ ผู้ ให้ ทุ น เห็ น สมควรให้ ผู้ รั บ ทุ น เปลี่ ย นผู้ ค้ าประกั น ผู้ รั บ ทุ น
ต้องยินยอมปฏิบัติตามทุกประการ
ในกรณี ผู้ ค้ าประกั น ตาย หรื อ ตกเป็ น คนไร้ ค วามสามารถหรือ คนเสมื อ นไร้ ค วามสามารถ
หรือถูกศาลมีคาสั่งให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรือศาลมีคาสั่งให้ล้มละลายในระหว่างอายุการค้าประกัน
ตามสัญญานี้ ผู้รับทุนจะจัดให้มีผู้ค้าประกันรายใหม่ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ผู้ค้าประกั นเดิมตาย หรือ
ตกเป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรือเป็นบุคคล
ล้มละลายโดยผู้ค้าประกัน รายใหม่จะต้องค้าประกันตามสัญ ญาค้าประกันเดิมทุกประการและหาก
ผู้รับทุนไม่ปฏิบัติตามให้ถือว่าเป็นการปฏิบัติผิดสัญญานี้
สั ญ ญาฉบั บ นี้ ท าขึ้ น 2 ฉบั บ มี ข้ อ ความถู ก ต้ อ งตรงกั น คู่ สั ญ ญาได้ อ่ านและเข้ าใจข้ อ ความ
ในสัญ ญานี้ โดยละเอี ยดตลอดแล้ว จึงได้ล งลายมือชื่ อไว้เป็น สาคัญ ต่อ หน้ าพยาน โดยผู้ รับ ทุ น ถือ ไว้
1 ฉบับ และผู้ให้ทุนถือไว้ 1 ฉบับ

ลงชื่อ ............................................... ผู้ให้ทุน
(...............................................)

ลงชื่อ ............................................... ผู้รับทุน
(...............................................)

ลงชื่อ ............................................... พยาน
(...............................................)
ตาแหน่ง..................................................

ลงชื่อ ............................................... พยาน
(...............................................)
ตาแหน่ง..................................................

