ระเบียบคณะกรรมการบริ หารศาลยุติธรรม
ว่าด้วยการไปศึกษา ฝึ กอบรม ปฏิ บตั ิ การวิ จยั และดูงาน ณ ต่างประเทศ
พ.ศ. ๒๕๔๙
โดยทีเ่ ป็ นการสมควรวางระเบียบว่าด้วยการไปศึกษา ฝึ กอบรม ปฏิบตั กิ ารวิจยั
และดูงาน ณ ต่า งประเทศ อาศัย อานาจตามความในมาตรา ๑๗ (๑) แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการศาลยุตธิ รรม พ.ศ. ๒๕๔๓ คณะกรรมการบริหารศาลยุตธิ รรม (ก.บ.ศ.)
จึงออกระเบียบ ว่าด้วยการไปศึก ษา ฝึ กอบรม ปฏิบตั ิการวิจยั และดูงาน ณ ต่างประเทศ
ไว้ดงั ต่อไปนี้
ข้ อ ๑ ระเบียบนี้ เรียกว่า “ระเบียบคณะกรรมการบริห ารศาลยุติธ รรม ว่า ด้ว ย
การไปศึกษา ฝึ กอบรม ปฏิบตั กิ ารวิจยั และดูงาน ณ ต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙”
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บงั คับตัง้ แต่วนั ประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ บรรดาระเบียบในส่วนทีม่ กี าหนดไว้แล้วหรือซึง่ ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้
ระเบียบนี้แทน
การใดมิได้ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้เป็ นไปตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบส านั ก
นายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยการให้ขา้ ราชการไปศึกษา ฝึ กอบรม ปฏิบตั กิ ารวิจยั และดูงาน ณ ต่างประเทศ
โดยอนุโลม เว้นแต่ ก.บ.ศ. จะมีมติเป็นอย่างอื่น
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“ข้าราชการ” หมายความว่า ข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุตธิ รรมตามพระราช
บัญญัตริ ะเบียบข้าราชการฝา่ ยตุลาการศาลยุตธิ รรม
“คณะอนุ ก รรมการ” หมายความว่า คณะอนุ กรรมการบริห ารศาลยุติธรรม
ด้านกิจการต่างประเทศทีก่ าหนดไว้ในระเบียบนี้
“ศึก ษา” หมายความว่า การเพิ่ม พูน ความรู้ด้ว ยการเรีย นหรือ การวิจ ัย ตาม
หลักสูตรของสถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิชาชีพ เพือ่ ให้ได้มาซึง่ ปริญญาหรือประกาศนียบัตร
วิช าชีพ ที่ค ณะกรรมการตุ ล าการศาลยุติธ รรม (ก.ต.) หรือ ก.พ. รับ รอง และหมายความ
รวมตลอดถึงการฝึ กฝนภาษาและการรับคาแนะนาก่อนเข้าศึกษาและการฝึ กอบรม หรือการ
ดูงานทีเ่ ป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาหรือต่อจากการศึกษานัน้ ด้วย
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“ฝึ กอบรม” หมายความว่า การเพิม่ พูนความรู้ ความชานาญ หรือประสบการณ์
ด้วยการเรียน หรือการวิจยั ตามหลักสูตรของการฝึ กอบรม หรือการสัมมนาอบรมเชิงปฏิบตั กิ าร
การดาเนินงานตามโครงการแลกเปลีย่ นกับต่างประเทศ การไปเสนอผลงานทางวิชาการและ
การประชุ ม เชิ ง ปฏิ บ ัติ ก าร ทัง้ นี้ โดยมิ ไ ด้ มี ว ัต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ให้ ไ ด้ ม าซึ่ ง ปริญ ญาหรื อ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพที่ ก.ต. หรือ ก.พ. รับรอง และหมายความตลอดถึงการฝึ กฝนภาษา
และการรับคาแนะนาก่ อนเข้าฝึ ก อบรมหรือการดูงานที่เป็ นส่วนหนึ่งของการฝึ กอบรมหรือ
ต่อจากการฝึ กอบรมนัน้ ด้วย
“ปฏิบตั กิ ารวิจยั ” หมายความว่า การทางานวิจยั เพือ่ นาผลทีไ่ ด้รบั มาใช้ประโยชน์
ของศาลยุติธ รรมโดยตรง ซึ่ง ไม่ร วมถึง การวิจ ัย ตามลัก ษณะของการศึก ษาหรือ ฝึ ก อบรม
โดยต้องอยูภ่ ายใต้หลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(๑) ผู้วิจ ัย จะต้อ งเป็ น นัก วิจ ัย ที่มีผ ลงานวิจ ัย ที่เ ป็ น ประโยชน์ และได้ตีพิม พ์
เผยแพร่ในระดับนานาชาติมาแล้วอย่างน้อยสองผลงาน
(๒) เป็นการวิจยั ทีส่ อดคล้องกับยุทธศาสตร์ศาลยุตธิ รรม โครงการหรือแผนงาน
ทีส่ านักงานศาลยุตธิ รรมดาเนินงานอยู่หรือเตรียมทีจ่ ะดาเนินงาน และหัวข้อวิจยั เป็ นส่วนหนึ่ง
ของแผนงานวิจยั ของสานักงานศาลยุตธิ รรมซึ่งกาหนดผู้รบั ผิดชอบและมีงบประมาณรองรับ
ชัดเจน หรือหากเตรียมที่จะดาเนินการจะต้องมีแผนงานรองรับที่ชดั เจนที่จะให้ข้าราชการ
กลับมาดาเนินการวิจยั ต่อไป และหัวข้อวิจยั เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยโดยตรง
(๓) เป็ นการปฏิบตั กิ ารวิจยั ทีห่ วั ข้อการวิจยั อยู่ในโครงการความร่วมมือระหว่าง
ศาลยุติธรรมไทยกับศาลต่างประเทศ รัฐบาลต่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศ องค์การ
ต่ า งประเทศ หรือ นิ ติบุ ค คลต่ า งประเทศ โดยเป็ น การปฏิบ ัติก ารวิจ ัย ซึ่ง เจ้า ของทุน ให้แ ก่
สานักงานศาลยุตธิ รรมโดยตรง
(๔) ค่าใช้จ่ายในการปฏิบตั ิการวิจยั และค่าครองชีพสาหรับข้าราชการที่ได้รบั
อนุ ม ตั ิใ ห้ไ ปปฏิบ ัติก ารวิจ ัย ณ ต่ า งประเทศ ตลอดจนค่า พาหนะเดิน ทางไปกลับ จะต้อ ง
ไม่เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณ และจะต้องไม่เป็นไปในลักษณะว่าจ้าง
(๕) เป็ น การปฏิบ ัติก ารวิจ ัย ตามโครงการและแผนปฏิบ ัติง านที่ไ ด้ร ับ ความ
เห็นชอบจากสานักงานศาลยุตธิ รรมแล้ว
“ดูงาน” หมายความว่า การเพิม่ พูนความรู้หรือประสบการณ์ ด้วยการสังเกตการณ์
และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และต้องเป็ นส่วนหนึ่งของการศึกษาหรือฝึ กอบรม ณ ต่างประ เทศ
หรือต่อจากการศึกษาหรือฝึ กอบรม ณ ต่างประเทศ อันถือเป็นการศึกษาหรือฝึ กอบรมด้วย
“ทุน” หมายความว่า เงินค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษา ฝึ กอบรม ปฏิบตั กิ ารวิจยั หรือ
ดูงาน และเพือ่ การครองชีพระหว่างศึกษา ฝึ กอบรม ปฏิบตั กิ ารวิจยั หรือดูงาน และหมายความ
รวมตลอดถึงเงินค่าพาหนะเดินทางเพือ่ การนี้ดว้ ย แต่ไม่รวมถึงเงินทีไ่ ด้รบั เป็ นค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางไปราชการ
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“ทุนประเภท ๑” หมายความว่า ทุนดังต่อไปนี้
(ก) ทุ น ที่ส านั ก งานศาลยุ ติ ธ รรมเป็ น ผู้ ใ ห้ ทัง้ นี้ ไม่ ว่ า ทุ น นั ้น จะจ่ า ยจาก
งบประมาณรายจ่าย หรือจากเงินอื่นใดของทางราชการ
(ข) ทุนทีร่ ฐั บาลต่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศ องค์การต่างประเทศ หรือ
นิตบิ ุคคลต่างประเทศ มอบให้รฐั บาลไทยเพื่อส่งข้าราชการไปศึกษา ฝึ กอบรม ปฏิบตั กิ ารวิจยั
หรือ ดูง าน ณ ต่ า งประเทศ และรัฐ บาลไทยตกลงรับ ทุน นัน้ ตามที่ สานัก งานความร่ว มมือ
เพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศจะได้ประกาศให้ทราบ ทัง้ นี้ ไม่ว่าทุนนัน้ จะจ่ายผ่านสานักงาน
ศาลยุตธิ รรม หรือจ่ายให้ผรู้ บั ทุนโดยตรง หรือจ่ายโดยวิธกี ารอื่นใด
(ค) ทุ น ที่ นิ ติ บุ ค คลหรื อ บุ ค คลธรรมดาในประเทศมอบให้ แ ก่ ส านั ก งาน
ศาลยุตธิ รรมเพื่อส่งข้าราชการไปศึกษา ฝึ กอบรม ปฏิบตั กิ ารวิจยั หรือดูงาน ณ ต่างประเทศ
โดย ก.บ.ศ. หรือผูท้ ่ี ก.บ.ศ. พิจารณามอบหมาย พิจารณาเห็นชอบ
“ทุนประเภท ๒” หมายความว่า ทุนอื่นทีม่ ใิ ช่ทนุ ประเภท ๑
ข้ อ ๕ ให้ ป ระธาน ก.บ.ศ. รัก ษาการตามระเบี ย บนี้ โดยให้ ส านั ก งาน
ั หาในทางปฏิ บ ัติ ต ามระเบี ย บนี้ หากไม่ ไ ด้ ข้อ ยุ ติ
ศาลยุ ติ ธ รรมด าเนิ น การเกี่ ย วกับ ป ญ
ให้นาเสนอคณะอนุกรรมการเป็นผูพ้ จิ ารณาวินิจฉัย
หมวด ๑
คณะอนุกรรมการบริ หารศาลยุติธรรมด้านกิ จการต่างประเทศ
ข้ อ ๖ ให้มีค ณะอนุ ก รรมการบริห ารศาลยุ ติธ รรมด้า นกิจ การต่ า งประเทศ
คณะหนึ่ง ประกอบด้วย
(๑) รองประธานศาลฎี ก าที่ ป ระธานศาลฎี ก ามอบหมาย เป็ น ประธาน
อนุกรรมการ
(๒) อนุ กรรมการที่ ก.บ.ศ. เป็ นผูเ้ ลือกจากข้าราชการตุลาการในแต่ละชัน้ ศาล
ซึ่ง ต้ อ งเป็ น ผู้ท่ีไ ด้ร ับ ปริญ ญาทางกฎหมายจากต่ า งประเทศและมีผ ลการปฏิบ ัติร าชการ
ด้านงานวิชาการต่างประเทศของศาลยุตธิ รรม และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(ก) ศาลฎีก า ให้เ ลือ กจากข้า ราชการตุ ล าการที่ด ารงต าแหน่ ง ในศาลฎี ก า
ในตาแหน่งทีไ่ ม่ต่ากว่าผูพ้ พิ ากษาศาลฎีกา จานวน ๑ คน
(ข) ศาลอุทธรณ์ ให้เลือกจากข้าราชการตุลาการทีด่ ารงตาแหน่งในศาลอุทธรณ์
และศาลอุทธรณ์ภาคในตาแหน่งทีไ่ ม่ต่ากว่าผูพ้ พิ ากษาศาลอุทธรณ์หรือผูพ้ พิ ากษาศาลอุทธรณ์
ภาค จานวน ๑ คน และ
(ค) ศาลชัน้ ต้น ให้เลือกจากข้าราชการตุลาการที่ดารงตาแหน่ งในศาลชัน้ ต้น
ซึง่ มีชนั ้ เงินเดือนและเงินประจาตาแหน่งไม่ต่ากว่าชัน้ ๓ ขัน้ สูงสุด จานวน ๑ คน
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(๓) ข้าราชการศาลยุตธิ รรมผูด้ ารงตาแหน่ งระดับ ๘ ขึ้นไป ซึ่งได้รบั เลือกจาก
ก.บ.ศ. จานวน ๑ คน
(๔) ผู้ท รงคุ ณ วุ ฒ ิด้ า นการต่ า งประเทศ ซึ่ง ก.บ.ศ. เป็ น ผู้เ ลือ กจากบุ ค คล
ซึ่งไม่เป็ นหรือเคยเป็ นข้าราชการตุลาการหรือข้าราชการศาลยุตธิ รรม จานวน ๒ คน โดยให้
เป็นผูแ้ ทนจากสถาบันการศึกษา อย่างน้อย ๑ คน
(๕) เลขาธิการ ก.พ. หรือผูท้ เ่ี ลขาธิการ ก.พ. มอบหมาย และ
(๖) เลขาธิการสานักงานศาลยุตธิ รรม หรือผูท้ เ่ี ลขาธิการสานักงานศาลยุตธิ รรม
มอบหมาย
ให้เ ลขาธิก ารสานัก งานศาลยุติธรรมแต่งตัง้ ข้า ราชการตุลาการศาลยุติธ รรม
เป็ นอนุ กรรมการและเลขานุ การ และผูอ้ านวยการกองการต่างประเทศ เป็ นอนุ กรรมการและ
ผูช้ ว่ ยเลขานุการ และข้าราชการศาลยุตธิ รรมอีก ๑ คน เป็นผูช้ ว่ ยเลขานุการ
อนุ กรรมการมีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละ ๒ ปี สาหรับอนุกรรมการตาม (๒)
ซึง่ ต่อมาได้รบั การแต่งตัง้ ให้ดารงตาแหน่งข้าราชการตุลาการในชัน้ ศาลอื่น ให้คงปฏิบตั หิ น้าที่
อนุกรรมการต่อไปจนครบวาระ
ข้อ ๗ ให้คณะอนุกรรมการมีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) กาหนดโครงการศึกษา ฝึ กอบรม ปฏิบตั ิการวิจยั ดูงาน และประชุมหรือ
สัมมนา ณ ต่างประเทศ สาหรับข้าราชการ และโครงการทุนการศึกษา ณ ต่างประเทศสาหรับ
บุคคลภายนอก
(๒) สนับสนุ นให้ขา้ ราชการเข้าร่วมในโครงการศึกษา ฝึ กอบรม ปฏิบตั กิ ารวิจยั
ดูงาน และประชุมหรือสัมมนา ณ ต่างประเทศ ทีไ่ ด้กาหนดไว้
(๓) ติดตามและประเมินผลการดาเนินการตามแผนและโครงการใน (๑) และ
วางแผนการปรับปรุงพัฒนางานดังกล่าว
(๔) ให้ค วามเห็น ชอบแผนและโครงการจัดท าความร่ว มมือระหว่า งประเทศ
ทางด้านกฎหมาย การศาล และการบริหารงานศาลยุตธิ รรม
(๕) แต่ ง ตัง้ คณะท างานเพื่อ สนับ สนุ น การด าเนิ น งานหรือ ปฏิบ ัติง านตามที่
คณะอนุกรรมการมอบหมาย
(๖) พิจารณาและวินิจฉัยปญั หาในการปฏิบตั ติ ามระเบียบนี้
(๗) ออกระเบียบ ประกาศ หรือคาสังเพื
่ อ่ ปฏิบตั ติ ามระเบียบนี้
(๘) ปฏิบตั กิ ารอื่นใดทีจ่ าเป็นหรือเกีย่ วเนื่องเพือ่ ให้เป็นไปตามระเบียบนี้
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หมวด ๒
การศึกษาหรือฝึ กอบรม ณ ต่างประเทศ
ข้อ ๘ การให้ขา้ ราชการผูใ้ ดไปศึกษาหรือฝึ กอบรม ณ ต่างประเทศ ให้พจิ ารณา
ถึงหลักการ ดังต่อไปนี้
(๑) ความจาเป็นและความต้องการของทางราชการทีจ่ ะได้ผทู้ ม่ี คี วามรูค้ วามชานาญ
ในสาขาวิชาและระดับความรู้ท่เี หมาะสมแก่หน้ าที่ท่กี าหนด ซึ่งต้องกาหนดโครงการศึกษา
หรือฝึ กอบรม และแผนงานหรือโครงการทีจ่ ะให้ขา้ ราชการผูน้ ั น้ กลับมาปฏิบตั งิ านไว้ล่วงหน้า
เป็นการแน่นอน
(๒) สาขาวิชาและระดับความรู้ท่จี ะให้ขา้ ราชการไปศึกษา ณ ต่างประเทศนัน้
ต้องเป็ นสาขาและระดับทีท่ างราชการต้องการมาก ซึ่งไม่มกี ารศึกษาในประเทศ หรือมีแต่ยงั
ไม่เพียงพอหรือไม่สูงพอ ซึ่งโดยปกติจ ะให้ไปศึกษาได้เฉพาะในระดั บที่สูงกว่าปริญญาตรี
และไม่สงู กว่าระดับปริญญาโท
ถ้าสานักงานศาลยุติธรรมมีความจาเป็ นอย่างยิง่ ที่จะต้องใช้ผสู้ าเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรีจากต่างประเทศในสาขาวิชาทีส่ าคัญมาก และจะให้ขา้ ราชการศึกษาในระดับ
นัน้ ก็ดี หรือต้องการจะใช้ผมู้ คี วามรูร้ ะดับปริญญาเอกเป็ นพิเศษ และจะให้ขา้ ราชการไปศึกษา
ในระดับนัน้ ก็ดี ให้คณะอนุกรรมการพิจารณาอนุมตั เิ ป็นพิเศษตามควรแก่กรณีเป็ นราย ๆ ไป
แต่สาหรับการอนุมตั ใิ ห้ไปศึกษาในระดับปริญญาเอก โดยปกติจะอนุมตั ใิ ห้เฉพาะผูท้ จ่ี ะกลับมา
ทางานทีส่ านักงานศาลยุตธิ รรมยืนยันเหตุผลความจาเป็ นทีช่ ดั เจนว่าต้องใช้ผมู้ คี ุณวุฒใิ นระดับ
ปริญญาเอก หรือกลับมาทาการวิจยั หรือผูท้ ม่ี ผี ลการศึกษาดีเด่นเป็ นพิเศษ หรืออาจพิจารณา
ให้ตามเหตุผลความจาเป็นเฉพาะกรณีกไ็ ด้
ข้ อ ๙ การให้ข้า ราชการไปศึก ษาหรือ ฝึ ก อบรม ณ ต่ า งประเทศ สานัก งาน
ศาลยุติธ รรมต้อ งพิจ ารณาถึง อัต ราก าลัง ที่มีอ ยู่ โดยให้มีผู้อ ยู่ป ฏิบ ัติง านเพีย งพอ ไม่ใ ห้
เสียราชการและไม่ตอ้ งตัง้ อัตรากาลังเพิม่
ข้อ ๑๐ ข้าราชการทีจ่ ะไปศึกษาหรือฝึ กอบรม ณ ต่างประเทศ ต้องมีคุณสมบัติ
ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นผูท้ เ่ี มือ่ ศึกษาหรือฝึ กอบรมเสร็จแล้ว จะต้องมีเวลากลับมาปฏิบตั ริ าชการ
ชดใช้ได้ครบก่อนเกษียณอายุราชการ การชดใช้เวลาราชการนี้ให้รวมถึงการปฏิบตั ิราชการ
ชดใช้ การลาศึกษา ฝึ กอบรม หรือปฏิบตั กิ ารวิจยั หรือดูงานเดิมทีค่ า้ งอยูด่ ว้ ย
(๒) เป็ นผู้ทไ่ี ด้รบั การบรรจุและมีวนั รับราชการเป็ นข้าราชการในศาลยุติธรรม
หรือหน่ วยงานในสังกัด สานัก งานศาลยุติธรรมมาแล้วเป็ นเวลาไม่น้ อยกว่า ๑ ปี นับ ถึงวัน
ปิ ดรับสมัครของแหล่งทุน หรือวันที่ย่นื ขออนุ มตั ิไปศึกษาหรือฝึ กอบรม ณ ต่างประเทศด้วย
ทุนส่วนตัว เว้นแต่มคี วามจาเป็นอย่างยิง่ ทีเ่ ลขาธิการสานักงานศาลยุตธิ รรมจะยกเว้นคุณสมบัติ
ข้อนี้ให้เป็นกรณีพเิ ศษเฉพาะราย
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(๓) เป็ นผู้มีความรู้ภ าษาต่างประเทศที่จะใช้ในการศึกษาหรือฝึ กอบรมนัน้ ได้
ซึง่ ต้องมีความรูภ้ าษานัน้ ๆ ในระดับทีส่ านักงานศาลยุตธิ รรมกาหนด ยกเว้นทุนประเภท ๑ (ข)
ให้เป็นไปตามทีส่ านักงานความร่วมมือเพือ่ การพัฒนาระหว่างประเทศกาหนดด้วย
(๔) เป็นผูม้ รี า่ งกายสมบูรณ์และมีสขุ ภาพอนามัยดีพอทีจ่ ะไปศึกษาหรือฝึ กอบรม
ณ ต่างประเทศได้ โดยผ่านการตรวจรับรองจากแพทย์ประจาสถานพยาบาลที่สานักงาน
ศาลยุตธิ รรมกาหนด สาหรับผูไ้ ปศึกษาหรือฝึ กอบรม ด้วยทุนประเภท ๑ (ข) จะให้แพทย์อ่นื
ทีท่ างการของประเทศทีจ่ ะไปศึกษารับรองตรวจรับ รองก็ได้ แต่หากประเทศทีจ่ ะไปศึกษา
หรือฝึ ก อบรมมิได้กาหนดให้ต้องตรวจร่างกาย ต้องผ่านการตรวจรับรองจากแพทย์ประจา
สถานพยาบาลทีส่ านักงานศาลยุตธิ รรมกาหนด
(๕) เป็ นผู้ท่ีไ ม่อ ยู่ในระหว่างถู ก ตัง้ กรรมการสอบสวนทางวินัย หรือ ถูก ฟ้ อ ง
คดีอาญา เว้นแต่กรณีถูกฟ้องคดีอาญาในความผิดทีไ่ ม่อยู่ในข่ายต้องรอการเลื่อนขัน้ เงินเดือน
ตามระเบียบ ก.ต. หรือกฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนขัน้ เงินเดือน แล้วแต่กรณี
(๖) เป็นผูม้ คี วามอุตสาหะเอาใจใส่อุทศิ เวลาให้แก่งานในหน้าที่
ข้อ ๑๑ ข้าราชการทีจ่ ะไปศึกษาหรือฝึ กอบรม ณ ต่างประเทศ ด้วยทุนประเภท ๑
ที่เ ป็ น ทุน ของส านัก งานศาลยุติธ รรมจัด สรรให้แ ก่ ข้า ราชการ หรือ เป็ น ทุน ที่แ หล่ ง ทุน หรือ
สานักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศขอให้สานักงานศาลยุตธิ รรมพิจารณา
เสนอชื่อข้าราชการเพื่อให้แหล่งทุนหรือสานักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ
คัดเลือกผูส้ มัครรับทุนการศึกษาหรือฝึ กอบรม ต้องมีคณ
ุ สมบัติ ดังต่อไปนี้
(๑) มีคณ
ุ สมบัตติ ามทีแ่ หล่งทุนกาหนด
(๒) เป็ นข้าราชการตุลาการตัง้ แต่ ตาแหน่ งผู้พิพากษาศาลชัน้ ต้น ขึ้น ไป หรือ
ข้าราชการศาลยุตธิ รรมตัง้ แต่ระดับ ๓ ขึน้ ไป หรือเทียบเท่า
(๓) ไม่อยูใ่ นระหว่างการรับทุนจากแหล่งทุนอื่นใด
(๔) กรณีเคยได้รบั ทุนไปศึกษา ณ ต่างประเทศ จะต้องกลับมาปฏิบตั งิ านแล้ว
ไม่ ต่ า กว่ า ๒ ปี และในกรณี ท่ีเ คยได้ ร ับ ทุ น ไปฝึ ก อบรม หรือ ปฏิบ ัติก ารวิจ ัย หรือ ดู ง าน
ณ ต่างประเทศ ที่มรี ะยะเวลาเกินกว่า ๑ เดือน จะต้องกลับมาปฏิบตั งิ านแล้วไม่ต่ ากว่า ๑ ปี
นับถึงวันปิดรับสมัครของแหล่งทุน
(๕) กรณีเคยสละสิทธิการสมั
ครรับทุนการศึกษาหรือฝึ กอบรม จะต้องสละสิทธิ ์
์
มาแล้วไม่ต่ากว่า ๑ ปี นับแต่วนั ทีก่ ารสละสิทธิมี์ ผลถึงวันปิดรับสมัครของแหล่งทุน
(๖) กรณี ท่ีเ คยได้ร บั ทุน และได้ยุ ติก ารรับ ทุน ก่ อ นที่จ ะสาเร็จ การศึก ษาหรือ
เสร็จสิน้ การฝึ กอบรมตามหลักสูตรนัน้ ๆ โดยไม่มเี หตุผลอันสมควร และไม่ได้รบั อนุญาตจาก
แหล่งทุนหรือสานักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ จะไม่มสี ทิ ธิสมัครรับทุน
ใด ๆ เป็นเวลา ๒ ปี นับแต่วนั ทีผ่ รู้ บั ทุนได้ยตุ กิ ารรับทุนถึงวันปิดรับสมัครของแหล่งทุน
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ข้อ ๑๒ การให้ขา้ ราชการไปศึกษาหรือฝึ กอบรม ณ ต่างประเทศ ด้วยทุนประเภท ๑
(ก) ให้เลขาธิการสานักงานศาลยุตธิ รรมพิจารณาอนุมตั ิ
ข้อ ๑๓ การให้ขา้ ราชการไปศึกษาหรือฝึ กอบรม ณ ต่างประเทศ ด้วยทุนประเภท ๑
(ข) ให้สานักงานศาลยุตธิ รรมทาความตกลงกับ สานักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่าง
ประเทศก่อน เมื่อรัฐบาลต่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศ องค์การต่างประเทศ หรือ
นิตบิ ุคคลต่างประเทศ ได้อนุมตั ใิ ห้ทุนสาหรับข้าราชการผูน้ นั ้ แล้ว และสานักงานความร่วมมือ
เพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศแจ้งไปยังสานักงานศาลยุตธิ รรมเพื่อเสนอเลขาธิการสานักงาน
ศาลยุตธิ รรมพิจารณา เมือ่ ได้รบั อนุมตั แิ ล้ว ข้าราชการผูน้ นั ้ จึงจะออกเดินทางไปต่างประเทศได้
แล้วให้สานักงานศาลยุตธิ รรมแจ้งการอนุ มตั ใิ ห้สานักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่าง
ประเทศทราบภายใน ๑๕ วัน นับแต่วนั ทีเ่ ลขาธิการสานักงานศาลยุตธิ รรมสังอนุ
่ มตั ิ
ข้อ ๑๔ การให้ขา้ ราชการไปศึกษาหรือฝึ กอบรม ณ ต่างประเทศ ด้วยทุนประเภท ๑
(ค) และทุนประเภท ๒ ให้เลขาธิการสานักงานศาลยุตธิ รรมพิจารณาอนุ มตั ิ โดยให้ขา้ ราชการ
ที่จะไปศึกษาหรือฝึ กอบรม ณ ต่างประเทศ ด้วยทุนประเภทดังกล่ าว ส่งเอกสารหลักฐาน
ดังต่อไปนี้ไปยังสานักงานศาลยุตธิ รรม เพือ่ ให้เลขาธิการสานักงานศาลยุตธิ รรมพิจารณาอนุมตั ิ
(๑) หลักฐานการได้รบั ทุน ซึง่ ระบุลกั ษณะทุน จานวนทุน และระยะเวลาให้ทนุ
(๒) โครงการหรือแนวการศึกษาหรือฝึ กอบรม
(๓) บันทึกแสดงเหตุผลความจาเป็ น และความต้องการในการไปศึกษาหรือ
ฝึ กอบรม ณ ต่างประเทศ ตลอดจนแผนงานหรือโครงการทีจ่ ะกลับมาปฏิบตั ริ าชการ
(๔) หลักฐานการตอบรับจากสถานศึกษาหรือสถานฝึ กอบรม ซึง่ ระบุรายละเอียด
ชัดเจนว่ารับเข้าศึกษาระดับใด หรือฝึ กอบรมสาขาวิชาใด เมือ่ ใด มีเงือ่ นไขหรือไม่ประการใด
(๕) ผลการตรวจรับรองจากแพทย์ประจาสถานพยาบาลทีส่ านักงานศาลยุตธิ รรม
กาหนด
(๖) หลักฐานจาเป็นอื่นตามทีค่ ณะอนุกรรมการกาหนด
ข้อ ๑๕ ข้าราชการที่ได้รบั อนุ มตั ิให้ไปศึกษาหรือฝึ กอบรมด้วยทุนใด ๆ หาก
ประสงค์จะอยู่ศึก ษาหรือฝึ ก อบรมต่อด้วยทุนเดิมนัน้ หรือด้วยทุนประเภทอื่น หลังจากครบ
ก าหนดเวลาที่ไ ด้ร ับ อนุ ม ัติแ ล้ว ให้ย่ืน ค าขอพร้อ มด้ ว ยหลัก ฐาน ดัง ต่ อ ไปนี้ ต่ อ ส านัก งาน
ศาลยุติธรรม ไม่น้ อยกว่า ๖๐ วัน ก่ อนครบกาหนดเวลาที่ได้รบั อนุ มตั ิไว้เดิม เพื่อเสนอให้
เลขาธิการสานักงานศาลยุตธิ รรมพิจารณาอนุมตั ิ เมื่อเลขาธิการสานักงานศาลยุตธิ รรมอนุ มตั ิ
แล้วเป็นเวลาเท่าใด จึงจะอยูศ่ กึ ษาหรือฝึ กอบรมต่อได้ตามระยะเวลาทีไ่ ด้รบั อนุมตั นิ นั ้
(๑) หลักฐานการอนุมตั ใิ ห้ทุนเพื่ออยู่ศกึ ษาหรือฝึ กอบรมต่อ เว้นแต่เป็ นทุนประเภท
๑ (ก)
(๒) หลักฐานเกีย่ วกับผลการศึกษาหรือฝึ กอบรมทีผ่ า่ นมาแล้ว

-๘-

(๓) คาชี้แจงเหตุผลความจาเป็ นที่จะต้องอยู่ศกึ ษาหรือฝึ กอบรมต่อ โดยระบุ
กาหนดเวลาทีค่ าดว่าจะสาเร็จการศึกษาหรือฝึ กอบรมได้
(๔) หนังสือรับรองของอาจารย์ทป่ี รึกษาแสดงเหตุจาเป็ นทีจ่ ะต้องอยู่ศกึ ษาหรือ
ฝึ กอบรมต่อ และในกรณีทส่ี ถานศึกษาตอบรับให้เข้าศึกษาให้แสดงหลักฐานการตอบรับ
(๕) หลักฐานจาเป็นอื่นตามทีค่ ณะอนุกรรมการกาหนด
สาหรับข้าราชการทีไ่ ด้รบั อนุมตั ไิ ปศึกษาหรือฝึ กอบรม ณ ต่างประเทศ ด้วยทุน
ประเภท ๑ (ข) ต้องได้รบั อนุมตั จิ ากสานักงานความร่วมมือเพือ่ การพัฒนาระหว่างประเทศ แล้ว
จึงจะดาเนินการตามความในวรรคก่อนได้
ข้อ ๑๖ ข้าราชการที่ได้รบั อนุ มตั ใิ ห้ไปศึกษาด้วยทุนใด ๆ หากประสงค์จะอยู่
ฝึ กงานต่อหลังจากสาเร็จการศึกษาแล้ว เพื่อเพิม่ พูนความรูแ้ ละประสบการณ์ในสาขาวิชา
ทีศ่ กึ ษาต่อ ให้ย่นื คาขอพร้อมด้วยหลักฐานดังต่อไปนี้ต่อสานักงานศาลยุติธรรม ไม่น้อยกว่า
๖๐ วัน ก่ อ นส าเร็ จ การศึ ก ษา เพื่ อ เสนอให้ ค ณะอนุ ก รรมการพิ จ ารณาอนุ ม ั ติ เมื่ อ
คณะอนุกรรมการอนุมตั แิ ล้ว จึงจะอยูฝ่ ึ กงานตามระยะเวลาทีไ่ ด้รบั อนุมตั ิ
(๑) หลักฐานเกีย่ วกับผลการศึกษาทีผ่ า่ นมาแล้ว
(๒) คาชี้แจงเหตุผ ลความจาเป็ นที่จะต้องอยู่ฝึกงานต่อ โดยระบุกาหนดเวลา
ของการฝึ กงานไว้ดว้ ย
(๓) หนังสือตอบรับให้เข้าฝึ กงานจากหน่วยงานในต่างประเทศ
ข้อ ๑๗ ข้าราชการที่ได้รบั อนุ มตั ิให้ไปศึกษาหรือฝึ กอบรม ณ ต่างประเทศจะ
เปลี่ย นแปลงก าหนดระยะเวลา สถานศึก ษาหรือ สถานฝึ ก อบรม หรือ แนวการศึก ษาหรือ
ฝึ กอบรมให้ผ ิดไปจากที่ได้รบั อนุ มตั ิไว้มิได้ เว้นแต่จะได้รบั อนุ มตั ิจากเลขาธิ การสานักงาน
ศาลยุตธิ รรมตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารทีค่ ณะอนุกรรมการกาหนด
ส าหรับ กรณี ผู้ไ ปศึก ษาหรือ ฝึ ก อบรมด้ ว ยทุ น ประเภท ๑ (ข) จะต้อ งได้ร ับ
ความเห็นชอบจากสานักงานความร่วมมือเพือ่ การพัฒนาระหว่างประเทศด้วย
ข้ อ ๑๘ การให้ข้า ราชการตุ ล าการที่ด ารงต าแหน่ ง ผู้ช่ ว ยผู้ พิพ ากษาหรือ ผู้
พิพากษาประจาศาล หรือข้าราชการศาลยุตธิ รรมทีอ่ ยู่ระหว่างทดลองปฏิบตั หิ น้าทีร่ าชการไป
ศึกษาหรือฝึ กอบรม ณ ต่างประเทศ จะกระทามิได้
ข้ อ ๑๙ ให้ส านัก งานศาลยุติธ รรมท าสัญ ญาผูกมัด ให้ข้าราชการที่ไ ปศึก ษา
หรือฝึ กอบรม ณ ต่างประเทศ กลับมารับราชการตามแผนงานหรือโครงการ และในส่วนราชการ
ทีก่ าหนดเป็นระยะเวลาเท่ากับระยะเวลาทีศ่ กึ ษาหรือฝึ กอบรม ณ ต่างประเทศ
ข้าราชการผูใ้ ดไม่ได้รบั ราชการตามสัญญา ต้องชดใช้เงินแก่ทางราชการ ดังนี้

-๙-

(๑) สาหรับผูไ้ ปศึกษาหรือฝึ กอบรมด้วยทุนประเภท ๑ (ก) หรือทุนประเภท ๑
(ค) ให้ชดใช้ทุน เงินเดือน และเงินประจาตาแหน่ งที่ได้รบั ระหว่างการศึกษาหรือฝึ กอบรม
และเงินทีท่ างราชการจ่ายช่วยเหลือ กับให้ใช้เงินอีกจานวนหนึ่งเท่าของจานวนทุน เงินเดือน
เงินประจาตาแหน่ง และเงินทีท่ างราชการจ่ายช่วยเหลือดังกล่าวให้เป็ นเบี้ยปรับแก่ทางราชการ
อีกด้วย
(๒) สาหรับผู้ไปศึกษาหรือฝึ กอบรมด้วยทุนประเภท ๑ (ข) ให้ชดใช้เงินเดือน
และเงินประจาตาแหน่งทีไ่ ด้รบั ระหว่างศึกษาหรือฝึ กอบรม และเงินทีท่ างราชการจ่ายช่วยเหลือ
กับให้ใช้เงินอีกจานวนหนึ่งเท่าของจานวนเงินเดือน เงินประจาตาแหน่ง และเงินทีท่ างราชการ
จ่ายช่วยเหลือดังกล่าวให้เป็นเบีย้ ปรับแก่ทางราชการอีกด้วย
สาหรับส่วนที่เป็ นเงินทุนที่ได้รบั ให้ชดใช้เป็ นเบี้ยปรับรายเดือนตามจานวน
ทีก่ ระทรวงการคลังและสานักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศกาหนดขึน้ โดย
ใช้ฐ านอัต ราค่า ใช้จ่ า ยที่ส านัก งานศาลยุ ติธ รรมก าหนดส าหรับ ผู้ไ ปศึก ษา ฝึ ก อบรม หรือ
ปฏิบตั กิ ารวิจยั ณ ต่างประเทศเป็นเกณฑ์
(๓) สาหรับผู้ไปศึกษาหรือฝึ กอบรมด้วยทุนประเภท ๒ ให้ชดใช้เงินเดือนและ
เงินประจาตาแหน่งทีไ่ ด้รบั ระหว่างการศึกษาหรือฝึ กอบรม และเงินทีท่ างราชการจ่ายช่วยเหลือ
กับให้ใช้เงินอีกจานวนหนึ่งเท่าของจานวนเงินเดือน เงินประจาตาแหน่ง และเงินทีท่ างราชการ
จ่ายช่วยเหลือดังกล่าวให้เป็นเบีย้ ปรับแก่ทางราชการอีกด้วย
ในกรณีท่ผี ู้ไ ปศึก ษาหรือฝึ กอบรมกลับมาแล้วรับราชการไม่ครบกาหนดเวลา
ตามสัญญา ให้ลดเงินทีจ่ ะต้องชดใช้และเบีย้ ปรับตาม (๑) (๒) หรือ (๓) ลงตามส่วน
การท าสัญญาตามข้อนี้ ให้เป็ นไปตามแบบและวิธีการที่สานักงานศาลยุติธรรม
กาหนด
หมวด ๓
การปฏิ บตั ิ การวิ จยั ณ ต่างประเทศ
ข้ อ ๒๐ การให้ข้า ราชการไปปฏิบ ัติก ารวิจ ัย ณ ต่ า งประเทศ ส านั ก งาน
ศาลยุ ติธ รรมต้อ งพิจ ารณาถึ ง อัต ราก าลัง ที่มีอ ยู่โ ดยให้มีผู้อ ยู่ ป ฏิบ ัติง านเพีย งพอ ไม่ ใ ห้
เสียราชการ และไม่ต้อ งตัง้ อัต รากาลังเพิ่ม โดยข้าราชการที่จ ะไปปฏิบ ัติก ารวิจยั จะต้อ งมี
คุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นผูม้ คี ณ
ุ วุฒไิ ม่ต่ากว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
(๒) เป็ นผูม้ วี นั รับราชการเป็ นข้าราชการติดต่อกันมาแล้วเป็ นเวลาไม่น้อยกว่า
หนึ่ ง ปี แต่ ถ้ า มีค วามจ าเป็ น อย่ า งยิ่ง จะให้ข้า ราชการที่มีว ัน รับ ราชการไม่ ค รบหนึ่ ง ปี ไ ป
ปฏิบตั กิ ารวิจยั ณ ต่างประเทศก็ได้ แต่ตอ้ งเป็นผูท้ พ่ี น้ การทดลองปฏิบตั หิ น้าทีร่ าชการแล้ว

- ๑๐ -

(๓) เป็นผูท้ ส่ี ามารถกลับมารับราชการชดใช้ครบตามสัญญาภายในกาหนดเวลา
ก่อนเกษียณอายุราชการ
(๔) เป็ น ผู้ท่ีมีป ระสบการณ์ ใ นด้ า นการวิ จ ัย หรือ งานสอน หรือ ปฏิบ ัติ ง าน
รับ ผิด ชอบในเรื่อ งที่จ ะท าการวิจ ัย มาแล้ว ไม่ น้ อ ยกว่า สองปี และมีค วามเหมาะสมในการ
ปฏิบตั กิ ารวิจยั
(๕) ส าหรับ ผู้ท่ีเ คยได้ร ับ อนุ ม ัติใ ห้ไ ปศึก ษา ฝึ ก อบรม หรือ ปฏิบ ัติก ารวิจ ัย
ณ ต่ า งประเทศมาแล้ ว จะต้ อ งกลับ มาปฏิ บ ัติ ร าชการเป็ น เ วลาไม่ น้ อ ยกว่ า ระยะเวลา
ทีค่ ณะอนุกรรมการกาหนด จึงจะได้รบั การพิจารณาให้ไปปฏิบตั กิ ารวิจยั ณ ต่างประเทศได้
ข้ อ ๒๑ การให้ข้า ราชการไปปฏิบ ัติก ารวิจ ัย ณ ต่ า งประเทศ ให้เ ลขาธิก าร
สานักงานศาลยุตธิ รรมพิจารณาอนุ มตั ติ ามหลักเกณฑ์ทก่ี าหนดไว้ในระเบียบนี้หรือที่ กาหนด
เพิม่ เติม โดยให้ขา้ ราชการทีจ่ ะไปปฏิบตั กิ ารวิจยั ณ ต่างประเทศดังกล่าว ส่งเอกสารหลักฐาน
ดังต่อไปนี้ไปยังสานักงานศาลยุตธิ รรม เพือ่ ให้เลขาธิการสานักงานศาลยุตธิ รรมพิจารณาอนุมตั ิ
(๑) โครงการพร้อมทัง้ แผนปฏิบตั ิการวิจยั โดยสมบูรณ์ ซึ่งต้องแสดงกาหนด
ระยะเวลาและขัน้ ตอนการปฏิบตั กิ ารวิจยั โดยละเอียด
(๒) บันทึกแสดงเหตุผลความจาเป็ นทีจ่ ะต้องไปปฏิบตั กิ ารวิจยั ความสอดคล้อง
ของนโยบายรัฐ บาล โครงการวิจ ัย กับ แผนงานของหน่ ว ยงาน และโครงการวิจ ัย ที่ร ะบุ
รายละเอียดทีช่ ดั เจนและงบประมาณ รวมทัง้ ประโยชน์ทท่ี างราชการจะได้รบั
(๓) รายละเอียดข้อตกลงเกีย่ วกับการไปปฏิบตั กิ ารวิจยั
(๔) รายละเอียดอัตรากาลังทีข่ า้ ราชการผูน้ นั ้ สังกัดอยู่
(๕) ผลงานวิจยั ของข้าราชการทีไ่ ด้รบั การเผยแพร่ในระดับนานาชาติ
เมื่อ เลขาธิก ารส านัก งานศาลยุติธ รรมอนุ ม ตั ิแ ล้ว ให้สานัก งานศาลยุติธ รรม
รายงานการอนุมตั ใิ ห้คณะอนุกรรมการทราบภายในเจ็ดวันนับแต่วนั ทีอ่ นุมตั ิ
ข้อ ๒๒ ข้าราชการทีไ่ ปปฏิบตั กิ ารวิจยั ณ ต่างประเทศ ต้องปฏิบตั ดิ งั นี้
(๑) จะขยายกาหนดระยะเวลาหรือเปลีย่ นแปลงโครงการวิจยั จากทีไ่ ด้รบั อนุมตั ิ
ไว้ไ ด้ต่อเมื่อได้รบั อนุ มตั ิจ ากเลขาธิการสานัก งานศาลยุติธรรม เมื่อได้รบั อนุ มตั ิแล้ ว จึงจะ
ปฏิบตั กิ ารวิจยั ต่อไปได้ และให้เลขาธิการสานักงานศาลยุตธิ รรมรายงานให้คณะอนุ กรรมการ
ทราบภายในสิบห้าวันนับจากวันที่อนุ มตั ิ แต่เลขาธิการสานักงานศาลยุติธรรมจะอนุ มตั ิให้
ข้าราชการอยู่ปฏิบตั กิ ารวิจยั ณ ต่างประเทศได้ไม่เกินสองปี นับแต่วนั ทีเ่ ริม่ ไปปฏิบตั กิ ารวิ จยั
ณ ต่างประเทศ
(๒) จะอยูศ่ กึ ษา ฝึ กอบรม หรือดูงานต่อมิได้
(๓) รายงานความก้าวหน้ าของการปฏิบตั ิการวิจยั ให้สานักงานศาลยุติธรรม
ทราบทุกหกเดือน และจะต้องส่งรายงานผลการปฏิบตั กิ ารวิจยั ฉบับสมบูรณ์จานวนสองฉบับไป
ยังสานักงานศาลยุตธิ รรมภายในสีส่ บิ ห้าวันนับแต่วนั สิน้ สุดโครงการปฏิบตั กิ ารวิจยั
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ข้าราชการที่ได้รบั อนุ มตั ิให้ไปปฏิบตั กิ ารวิจยั ณ ต่างประเทศ เมื่อได้กลับเข้า
ปฏิบตั หิ น้าทีร่ าชการแล้ว ให้รายงานให้สานักงานศาลยุตธิ รรมทราบ สาหรับผูท้ ไ่ี ปปฏิบตั กิ าร
วิจ ัย ด้ว ยทุน ประเภท ๑ (ข) ให้ส านัก งานศาลยุติธ รรมรายงานให้สานัก งานความร่ว มมือ
เพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศทราบด้วย โดยให้รายงานภายในกาหนดสิบห้าวันนับแต่วนั
กลับเข้าปฏิบตั ริ าชการ
ข้อ ๒๓ ให้นาความในข้อ ๑๘ และข้อ ๑๙ มาใช้บงั คับกับการให้ขา้ ราชการไป
ปฏิบตั กิ ารวิจยั ณ ต่างประเทศโดยอนุโลม
หมวด ๔
การดูงาน ณ ต่างประเทศ
ข้ อ ๒๔ การดูงาน ณ ต่างประเทศ ให้ก ระทาได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ดังต่อไปนี้
(๑) การให้ขา้ ราชการดูงานโดยเป็ นส่วนหนึ่งของการศึกษาหรือฝึ กอบรม หรือ
ต่อจากการศึกษาหรือฝึ กอบรมอันถือเป็ นการศึกษาหรือฝึ กอบรมด้วย ต้องดาเนินการตามที่
กาหนดไว้สาหรับกรณีศกึ ษาหรือฝึ กอบรม
(๒) การให้ข้าราชการดูงานด้วยทุนประเภท๑ (ก) ทุนประเภท ๑ (ค) หรือทุ น
ประเภท ๒ ให้เลขาธิการสานักงานยุตธิ รรมพิจารณาอนุมตั ไิ ด้ตามทีเ่ ห็นสมควร
(๓) การให้ขา้ ราชการดูงานด้วยทุนประเภท ๑ (ข) ให้สานักงานศาลยุตธิ รรมและ
สานักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศทาความตกลงกัน แล้วเสนอเลขาธิการ
สานักงานศาลยุตธิ รรมพิจารณาอนุมตั ิ
(๔) เป็ นการดูงานทีม่ รี ะยะเวลาไม่เกินสิบห้าวันตามหลักสูตรหรือโครงการหรือ
แผนการดูงานต่างประเทศ หากมีระยะเวลาเกินกาหนดให้ดาเนินการเป็นการฝึ กอบรม
ข้อ ๒๕ ข้าราชการที่ได้รบั อนุ มตั ิให้ไปดูงาน ณ ต่างประเทศ จะเปลี่ยนแปลง
กาหนดระยะเวลา สถานที่ หรือแนวการดูงานให้ผดิ ไปจากทีไ่ ด้รบั อนุมตั ไิ ว้ไม่ได้ ทัง้ นี้ เว้นแต่
จะได้รบั อนุมตั จิ ากผูม้ อี านาจตามข้อ ๒๔ แต่ถา้ มีความจาเป็นต้องเปลีย่ นแปลงระยะเวลา สถานที่
หรือแนวการดูงานโดยกะทันหัน ซึ่งไม่อาจรอรับการอนุ มตั ิได้ ก็ให้รบี รายงานให้ผู้มีอานาจ
ดังกล่าวทราบ พร้อมทัง้ ชีแ้ จงเหตุผลความจาเป็นด้วย ทัง้ นี้ หากระยะเวลาในการดูงานครัง้ ก่อน
นี้รวมการขยายเวลาในครัง้ นี้เกินสิบห้าวัน ให้ดาเนินการขยายเวลาครัง้ นี้เป็นการฝึ กอบรม
ข้ อ ๒๖ ให้น าความในข้อ ๑๘ มาใช้บ ัง คับ กับ การให้ ข้า ราชการไปดู ง าน
ณ ต่างประเทศโดยอนุโลม
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หมวด ๕
การให้ทุนการศึกษา ณ ต่างประเทศแก่บุคคลภายนอก
ข้อ ๒๗ การจัดสรรทุนประเภท ๑ (ก) ให้แก่บุคคลภายนอกเพื่อไปศึกษา
ณ ต่างประเทศ ให้เลขาธิการสานักงานศาลยุตธิ รรมพิจารณาอนุมตั ติ ามหลักการ ดังต่อไปนี้
(๑) ความจ าเป็ น และความต้ อ งการของทางราชการที่จ ะได้ ผู้ ท่ีมีค วามรู้
ความชานาญในสาขาวิชา และระดับความรู้ท่เี หมาะสมแก่หน้ าที่ท่กี าหนด ซึ่งต้องกาหนด
ตาแหน่ งหน้าทีท่ จ่ี ะให้กลับมารับราชการ ตลอดจนโครงการศึกษาและแผนงานหรือโครงการ
ทีจ่ ะให้ผไู้ ด้รบั ทุนกลับมาปฏิบตั งิ านไว้เป็นการล่วงหน้าแน่นอน
(๒) สาขาวิชาและระดับความรูท้ จ่ี ะให้ผรู้ บั ทุนไปศึกษา ณ ต่างประเทศ ต้องเป็ น
สาขาและระดับทีท่ างราชการต้องการมาก ซึ่งไม่มกี ารศึกษาในประเทศหรือมีแต่ยงั ไม่เพียงพอ
หรือไม่สงู พอ ซึ่งโดยปกติจะให้ไปศึกษาได้เฉพาะในระดับทีส่ งู กว่าปริญญาตรีและไม่สงู กว่า
ปริญญาโท เว้นแต่สานัก งานศาลยุติธรรมเห็นว่ามีความจาเป็ นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้ผู้สาเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาตรีจากต่างประเทศในสาขาวิชาทีส่ าคัญ หรือต้องการจะใช้ผมู้ คี วามรู้
ระดับปริญญาเอกจากต่างประเทศเป็ นพิเศษ ให้เสนอคณะอนุ กรรมการพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ
ข้ อ ๒๘ บุ ค คลภายนอกที่ จ ะรั บ ทุ น ส านั ก งานศาลยุ ติ ธ รรมไปศึ ก ษา
ณ ต่างประเทศ ต้องมีคณ
ุ สมบัติ ดังต่อไปนี้
(๑) เป็ น ผู้ มีคุ ณ สมบัติ ต ามที่ก าหนดไว้ ใ นกฎหมายว่ า ด้ ว ยการบรรจุ เ ป็ น
ข้าราชการฝา่ ยตุลาการศาลยุตธิ รรม
(๒) เป็ นผูส้ อบไล่ได้ในระดับและสาขาวิชาทีส่ านักงานศาลยุตธิ รรมกาหนด และ
มีค วามรู้ภ าษาต่ างประเทศที่จะใช้ในการศึก ษาต่อ นัน้ ได้ใ นระดับ ที่สานักงานศาลยุติธรรม
กาหนด
(๓) เป็ นผู้ มี ร่ า งกายสมบู ร ณ์ แ ละมี สุ ข ภาพอนามั ย ดี พ อที่ จ ะไปศึ ก ษา
ณ ต่างประเทศได้ โดยผ่านการตรวจรับรองจากแพทย์ประจาสถานพยาบาลที่สานักงาน
ศาลยุตธิ รรมกาหนด
(๔) มีคณ
ุ สมบัตอิ ่นื ตามทีส่ านักงานศาลยุตธิ รรมกาหนด
ข้ อ ๒๙ ให้ส านัก งานศาลยุ ติธ รรมท าสัญ ญาผูก มัด ให้บุ ค คลภายนอกที่ไ ด้
รับทุนสานัก งานศาลยุติธรรมไปศึกษา ณ ต่างประเทศ กลับมารับราชการในตาแหน่ งและ
ในส่วนราชการตามแผนงานหรือโครงการที่กาหนด เป็ นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสองเท่าของ
ระยะเวลาทีผ่ นู้ นั ้ ได้ไปศึกษา ณ ต่างประเทศ
หากผู้ร ับ ทุ น ผู้ใ ดไม่ ก ลับ มารับ ราชการตามสัญ ญา ต้ อ งชดใช้ทุ น และเงิน ที่
ทางราชการจ่ายช่วยเหลือ กับให้ใช้เงินอีกจานวนสองเท่าของจานวนทุนและเงินทีท่ างราชการ
จ่ายช่วยเหลือดังกล่าวให้เป็นเบีย้ ปรับแก่ทางราชการด้วย
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ในกรณีทผ่ี รู้ บั ทุนไปศึกษากลับมาแล้วรับราชการไม่ครบกาหนดเวลาตามสัญญา
ให้ลดเงินทีจ่ ะต้องชดใช้และเบีย้ ปรับตามวรรคสองลงตามส่วน
การทาสัญญาตามข้อนี้ให้เป็ นไปตามแบบและวิธกี ารที่สานักงานศาลยุติธรรม
กาหนด
ข้ อ ๓๐ ให้น าความในข้อ ๑๕ ข้อ ๑๖ และข้อ ๑๗ มาใช้บ ัง คับ กับ การให้
ทุนการศึกษา ณ ต่างประเทศแก่บุคคลภายนอกโดยอนุโลม
หมวด ๖
การกากับดูแลข้าราชการและบุคคลภายนอกผูร้ บั ทุน
ข้อ ๓๑ ข้าราชการที่ได้รบั อนุ มตั ิให้ไปศึกษา ฝึ กอบรม ปฏิบตั ิการวิจยั หรือ
ดู ง าน ณ ต่ า งประเทศ และบุ ค คลภายนอกผู้ ร ับ ทุ น ส านั ก งานศาลยุ ติ ธ รรมไปศึ ก ษา
ณ ต่างประเทศ ต้องอยูใ่ นความดูแลของผูท้ เ่ี ลขาธิการสานักงานศาลยุตธิ รรมมอบหมายให้เป็ น
ผู้ดูแลในต่างประเทศ ปฏิบตั ิตามระเบียบ ข้อบังคับ คาสัง่ หรือคาแนะนาของผู้ท่เี ลขาธิการ
สานักงานศาลยุตธิ รรมมอบหมายให้เป็ นผูด้ ูแลในต่างประเทศโดยเคร่ งครัด และต้องรายงาน
ความก้าวหน้ าในการศึก ษา ฝึ ก อบรม ปฏิบตั ิการวิจยั หรือดูงาน แล้วแต่กรณี รวมทัง้ การ
เปลีย่ นแปลงต่าง ๆ ให้สานักงานศาลยุตธิ รรมและผูด้ แู ลในต่างประเทศเพือ่ ทราบด้วย
ส าหรับ ข้ า ราชการที่ ไ ปศึ ก ษา ฝึ กอบรม ปฏิ บ ั ติ ก ารวิ จ ั ย หรื อ ดู ง าน ณ
ต่างประเทศ ด้วยทุนประเภท ๑ (ข) นอกจากต้องปฏิบตั ติ ามวรรคหนึ่งแล้ว ต้องอยู่ในความ
ดูแลของเจ้าหน้าทีซ่ ง่ึ ได้รบั มอบหมายจากรัฐบาลต่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศ องค์การ
ต่างประเทศ หรือนิตบิ ุคคลต่างประเทศ ทีใ่ ห้ทนุ แก่ขา้ ราชการผูน้ นั ้ อีกด้วย
ข้อ ๓๒ ข้าราชการที่ได้รบั อนุ มตั ิให้ไปศึกษา ฝึ กอบรม ปฏิบตั ิการวิจยั หรือ
ดู ง าน ณ ต่ า งประเทศ และบุ ค คลภายนอกผู้ ร ับ ทุ น ส านั ก งานศาลยุ ติ ธ รรมไปศึ ก ษา
ณ ต่ า งประเทศ เมื่อ ครบก าหนดเวลาที่ไ ด้ร ับ อนุ ม ัติ หรือ เสร็จ จากการศึก ษา ฝึ ก อบรม
ปฏิบ ัติก ารวิจ ัย หรือ ดูง านก่ อ นครบก าหนดเวลาที่ไ ด้ร บั อนุ ม ตั ิ ต้อ งรีบ เดิน ทางกลับ ให้ถึง
ประเทศไทย และรายงานตัว กลับเข้าปฏิบตั ิห น้ าที่ราชการ หรือ รายงานตัวเข้ารับราชการ
แล้วแต่กรณี ภายในระยะเวลาทีก่ าหนด ดังนี้
(๑) ภายในระยะเวลาไม่เกิน ๒๐ วัน สาหรับผู้ท่ไี ด้รบั อนุ มตั ิให้ไปศึกษา
ฝึ กอบรม หรือปฏิบตั กิ ารวิจยั เกิน ๑ ปี
(๒) ภายในระยะเวลาไม่เกิน ๑๐ วัน สาหรับผู้ท่ไี ด้รบั อนุ มตั ิให้ไปศึกษา
ฝึ กอบรม หรือปฏิบตั กิ ารวิจยั เกิน ๖ เดือน
(๓) ภายในระยะเวลาไม่เกิน ๕ วัน สาหรับผูท้ ไ่ี ด้รบั อนุมตั ใิ ห้ไปศึกษา ฝึ กอบรม
หรือปฏิบตั กิ ารวิจยั ไม่เกิน ๖ เดือน
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(๔) ภายในระยะเวลาไม่เกิน ๒ วัน สาหรับผูไ้ ด้รบั อนุมตั ใิ ห้ไปดูงาน
เมื่อ ได้ ร ายงานตัว ตามวรรคหนึ่ ง แล้ ว ให้ ร ายงานผลการศึก ษา ฝึ ก อบรม
ปฏิบตั กิ ารวิจยั หรือดูงานต่อผูบ้ งั คับบัญชาและเลขาธิการสานักงานศาลยุตธิ รรมโดยด่วนต่อไป
ข้อ ๓๓ เมื่อข้าราชการทีไ่ ด้รบั อนุมตั ใิ ห้ไปศึกษา ฝึ กอบรม ปฏิบตั กิ ารวิจยั หรือ
ดูง าน ณ ต่ า งประเทศ ด้ว ยทุน ประเภท ๑ (ข) กลับ เข้า ปฏิบ ัติห น้ า ที่ร าชการแล้ว เมื่อ ใด
ให้สานักงานศาลยุตธิ รรมแจ้งให้สานักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศทราบ
ด้วย ทัง้ นี้ภายในกาหนด ๑๕ วัน นับแต่วนั กลับเข้าปฏิบตั หิ น้าทีร่ าชการ
หมวด ๗
การเบิ กจ่ายเงิน
ข้อ ๓๔ ให้นำข้อบังคับ ก.พ. ว่ำด้วยกำรจัดกำรกำรศึกษำ ควบคุมดูแล และกำร
ให้ควำมช่วยเหลือบุคลำกรภำครัฐและนักเรียนทีอ่ ยู่ในควำมดูแลของ ก.พ. ในต่ำงประเทศ และ
คู่มอื กำรเบิกเงินค่ำใช้จ่ำยต่ำง ๆ ของนักเรียนทุนรัฐบำลทีศ่ กึ ษำในต่ำงประเทศของสำนักงำน
ก.พ. มำใช้ในกำรเบิกจ่ำยของข้ำรำชกำรผูไ้ ด้รบั อนุ มตั ใิ ห้ไปศึกษำ ณ ต่ำงประเทศ ด้วยทุน
สำนักงำนศำลยุตธิ รรม โดยอนุโลม เว้นแต่ ก.บ.ศ. จะมีมติเป็นอย่ำงอื่น
ข้อ ๓๕ ให้นำระเบียบกระทรวงกำรคลัง ว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึ กอบรม กำรจัด
งำนและกำรประชุมระหว่ำงประเทศ ของกระทรวงกำรคลัง มำใช้ในกำรเบิกจ่ำยของข้ำรำชกำร
ผูไ้ ด้รบั อนุมตั ใิ ห้ไปฝึ กอบรม ณ ต่ำงประเทศ ด้วยทุนสำนักงำนศำลยุตธิ รรม โดยอนุโลม เว้นแต่
ก.บ.ศ. จะมีมติเป็นอย่ำงอื่น
บทเฉพาะกาล
ข้ อ ๓๖ ข้าราชการผู้ได้ร บั อนุ มตั ิให้ไปศึกษา ฝึ กอบรม ปฏิบตั ิการวิจยั หรือ
ดูงาน ณ ต่างประเทศ ตามระเบียบว่าด้วยการให้ขา้ ราชการไปศึกษา ฝึ กอบรม ปฏิบตั กิ ารวิจยั
หรือดูงาน ณ ต่างประเทศ อยู่ในวันที่ระเบียบนี้มผี ลใช้บงั คับ ให้ถือว่าข้าราชการผู้นนั ้ ได้รบั
อนุมตั ใิ ห้ไปศึกษา ฝึ กอบรม ปฏิบตั กิ ารวิจยั หรือดูงานตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๙
(ลงชือ่ )

ชาญชัย ลิขติ จิตถะ
(นายชาญชัย ลิขติ จิตถะ)
ประธานกรรมการบริหารศาลยุตธิ รรม

แก้ไขโดยระเบียบคณะกรรมกำรบริหำรศำลยุตธิ รรม ว่ำด้วยกำรไปศึกษำ ฝึกอบรม ปฏิบตั กิ ำรวิจยั และดูงำน ณ ต่ำงประเทศ
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกำศ ณ วันที่ ๙ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๕๓

