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สัญญาการรับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
  ทุนผู้ประกอบการรุ่นใหม่เพ่ือสังคม (คร่ึงหน่ึง) 

       ท าที่  มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 

วนัที่  เดือน .. พ.ศ. 
     สัญญาฉบับนี ้ท าขึน้ระหว่างมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยอาจารย์ ดร.มานะ  ตรีรยาภิวัฒน์  
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนกัศึกษา ผูร้บัมอบอ านาจ ตัง้อยู่เลขที่ 126/1 ถนนวิภาวดีรงัสิต แขวงรชัดาภิเษก 
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร  ซึ่งต่อไปในสญัญานีเ้รียกว่า “มหาวิทยาลยั” คู่สญัญาฝ่ายหนึ่งกบั 
ชื่อ นาย/นาง/นางสาว.................................................. นามสกลุ.......................... สญัชาติ................. 

เลขประจ าตวัประชาชน     ----     ปี พ.ศ.เกิด      อาย ุ ปี 
ที่อยู่เลขที่....................หมู่ที่…….. ถนน................................... แขวง/ต าบล..................................... 
เขต/อ าเภอ.................................. จงัหวดั.................................................. 
ซึ่งต่อไปในสญัญานีเ้รียกว่า “ผู้รับทุน” คู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่ง คู่สญัญาทัง้สองฝ่ายตกลงท าสญัญาต่อกนั ดงั
มีขอ้ความต่อไปนี ้

ขอ้ 1. มหาวิทยาลยัตกลงใหทุ้นการศึกษาและผูร้บัทุนตกลงรบัทุนการศึกษา ในระดบั ปริญญาตรี 
วิทยาลัยผู้ประกอบการ สาขาผู้ประกอบการ ณ มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย ก าหนดระยะเวลาตาม
หลกัสตูรต่อเนื่องแต่ไม่เกิน 4 ปีการศกึษา โดยเริ่มตัง้แต่ปีการศกึษา 2563 เป็นตน้ไป 

“ทนุการศกึษา” หมายถึง  ทนุผูป้ระกอบการรุน่ใหม่เพื่อสงัคม (ครึง่หนึ่ง) 
1.1 ไดร้บัค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมต่างๆ เต็มจ านวน ตลอดหลกัสูตร รายละเอียดปรากฏ

ตามเอกสารแนบท้ายสัญญา  
1.2 ไดร้บัอุปกรณ์ประกอบการเรียนระบบ Digital Hybrid Learning System จ านวน 1 ชุด โดย

ผูร้บัทนุจะตอ้งเป็นผูช้  าระเองจ านวน 8,500 บาท (แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น)   
ขอ้ 2. ผูร้บัทนุจะตอ้งช าระเงินจ านวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถว้น) ซึ่งต่อไปในสญัญานี ้

เรียกว่า “เงินประกันการรับทุนการศึกษา” ให้กับมหาวิทยาลัย ในวันที่ผู ้ร ับทุนรายงานตัวเข้ารับ
ทนุการศกึษากบัมหาวิทยาลยั  

ผูร้บัทนุจะตอ้งลงทะเบียนเรียน และเรียนในภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึษา 2563 โดยมหาวิทยาลยั 
ตกลงคืนเงินประกนัรบัทนุการศกึษา ภายหลงัปรากฎผลการเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศกึษา 2563 
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หากผู้รับทุนลาออก หรือไม่ได้เข้าศึกษากับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงนิประกัน
ทุนการศึกษาให้แก่ผู้รับทุนไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม ผู้รับทุนยินยอมให้มหาวิทยาลัยริบเงินประกัน
ทุนการศึกษาไว้ทัง้หมด 

ขอ้ 3. ขอ้ปฏิบติัของผูร้บัทนุ  
3.1 ผูร้บัทุนจะตอ้งท าการศึกษาที่มหาวิทยาลยั เพียงแห่งเดียวเท่านัน้ จนกว่าจะส าเร็จการศึกษา

ตามหลกัสตูรที่ก าหนดไวใ้นสญัญานี ้ดว้ยความมุ่งมั่น ตัง้ใจ และขยนั หมั่นเพียร  
3.2 ผูร้บัทุนจะตอ้งปฏิบติัตนเป็นตัวอย่างที่ดีแก่นักศึกษาของมหาวิทยาลยั ทัง้ในเรื่องของความ

ประพฤติ ความมีระเบียบวินัย การแต่งกาย การใหค้วามเคารพต่อคณาจารย ์มีความสุภาพเรียบร้อย 
ปฏิบติัตนตามระเบียบ ขอ้บงัคบัหรือค าสั่งของมหาวิทยาลยัที่ไดก้ าหนดไวแ้ลว้หรือที่จะก าหนดขึน้ในภาย
หนา้โดยเครง่ครดั 

3.3 ผูร้บัทุนจะตอ้งไม่กระท าการใดๆอันไดช้ื่อว่าเป็นผูม้ีความประพฤติชั่วอันจะก่อใหเ้กิดความ
เสียหายแก่ตนเองและมหาวิทยาลยั  

3.4 ในระหว่างรับทุนการศึกษา ผู้ร ับทุนจะต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่ ได้รับมอบหมายจาก
มหาวิทยาลยัอย่างนอ้ย 6 ชั่วโมงต่อสปัดาห ์

3.5 ผูร้บัทนุตอ้งผ่านการคดัเลือกจากคณะกรรมการคณะวิชา หรือคณะกรรมการสอบคดัเลือก 
 3.6 ผู้รับทุนต้องลงทะเบียนเรียนและสอบได้ไม่ต ่ากว่า 15 หน่วยกิตในทุกภาคการศึกษาปกติ 
ยกเวน้ภาคการศกึษาสดุทา้ยท่ีจะส าเรจ็การศกึษา 
 3.7 ผูร้บัทนุจะตอ้งไม่ถกูลงโทษทางวินยัสถานใดสถานหนึ่ง 

ขอ้ 4. ในแต่ละภาคการศึกษาผูร้บัทุนจะตอ้งลงทะเบียนเรียนตามที่หลกัสูตรก าหนด ทัง้นีต้อ้ง
สอบใหผ้่านไม่ต ่ากว่า 15 หน่วยกิต ยกเวน้ภาคการศึกษาสดุทา้ย และสอบผ่านโดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสม
ไม่ต ่ากว่า 2.75 หากภาคการศกึษาใดผูร้บัทนุไดร้บัคะแนนเฉลี่ยสะสมต ่ากว่า 2.75 ผูร้บัทนุจะถกูตดัสิทธิ์

ไม่ใหร้บัทนุการศึกษาค่าใชจ้่ายค่าเลา่เรียน ค่าธรรมเนียมต่างๆ ของภาคการศึกษาถดัไป  ทัง้นี ้นกัศึกษา
ตอ้งลงทะเบียนเรียนใหค้รบตามจ านวนหน่วยกิตที่หลักสูตรก าหนด ภายในระยะเวลา 4 ปี หากเกิน
ระยะเวลา 4 ปี นกัศกึษาจะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบค่าเลา่เรียนและค่าใชจ้่ายดว้ยตนเองทัง้หมด 

ขอ้ 5 . มหาวิทยาลยัจะประเมินและพิจารณาการใหท้นุการศกึษาแก่ผูร้บัทนุเป็นรายภาคการศึกษา 
โดยจะค านึงถึงผลการศึกษา ความประพฤติของผู้รับทุนและการปฏิบัติงานทางวิชาการ  หรือ ตามที่
มหาวิทยาลยัมอบหมายให ้หากผูร้บัทนุไม่ผ่านการประเมิน มหาวิทยาลยัมีสิทธิบอกเลิกสญัญาได ้โดยผูร้บั
ทนุจะไม่เรียกรอ้งค่าเสียหายใดๆ อนัเนื่องมาจากการบอกเลิกสญัญาก่อนก าหนดดงักลา่ว 

ขอ้ 6. หากผูร้บัทุนกระท าการซึ่งก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย ไม่ว่าการ
กระท านัน้จะเกิดขึน้ภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมีสิทธิบอกเลิกสญัญาไดท้นัที 

ขอ้ 7. หากความปรากฏว่า ผูร้บัทุนใหข้อ้มลูอนัเป็นเท็จเก่ียวกับประวัติการศึกษา หรือให ้  ขอ้มูล
อันเป็นเท็จอันท าใหข้าดคุณสมบติัที่จะเป็นนักศึกษาทุนตามที่ไดแ้จง้ไวแ้ก่มหาวิทยาลยั หรือผูร้บัทุนขาด
คณุสมบติัที่จะเขา้เป็นนกัศกึษาตามระเบียบของมหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมีสิทธิบอกเลิกสญัญาไดท้นัท ี
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ขอ้ 8. ในระหว่างที่ผูร้บัทุนยงัไม่ส  าเร็จการศึกษาตามสญัญานี ้หากผูร้บัทุนลาออก หรือพน้สภาพ
จากการเป็นนกัศึกษาไม่ว่ากรณีใด หรือผูร้บัทนุปฏิบติัผิดสญัญาขอ้หนึ่งขอ้ใด มหาวิทยาลยัมีสิทธิบอกเลิก
สญัญาไดท้นัที 

ขอ้ 9. เพื่อเป็นการยินยอมในการปฏิบติัตามสญัญาของผูร้บัทนุ ขา้พเจา้ (ชื่อ – สกุล ผู้ปกครอง) 
ชื่อ นาย/นาง/นางสาว.................................................. นามสกลุ.......................... สญัชาติ................. 
ขอให้การรับรองกับมหาวิทยาลัยดังรายละเอียดปรากฏตามหนังสือยินยอมจากผู้ปกครอง ในการรับ
ทุนการศึกษามหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย ทุนผูป้ระกอบการรุ่นใหม่เพื่อสงัคม (ครึ่งหนึ่ง) ฉบบัลงวันที่วันนี ้
แนบมาพรอ้มสญัญานีแ้ลว้ 

เอกสารแนบทา้ยสัญญานีม้ี 1 ฉบับ และคู่สัญญารบัว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาฉบับนี ้และในกรณี  
ที่เอกสารแนบทา้ยสญัญาขดัแยง้กนัเอง “ผูร้บัทนุ” จะตอ้งปฏิบติัตามค าวินิจฉยัของมหาวิทยาลยั 

สญัญานีไ้ดท้ าขึน้เป็น 2 ชุด มีขอ้ความตรงกนัทุกประการ คู่สญัญาไดอ่้านขอ้ความและเขา้ใจโดย
ตลอดดีแลว้ จึงไดล้งลายมือชื่อและประทบัตรา (ถา้มี) ไวเ้ป็นส าคญัต่อหนา้พยาน และเก็บรกัษาไวฝ่้ายละ 
1 ชดุ 

 
  
  

ลงชื่อ..............................................ผูร้บัทนุ ลงชื่อ..............................................มหาวิทยาลยั 
(นาย/นาง/นางสาว............................................) มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 

โดย อาจารย ์ดร.มานะ  ตรีรยาภิวฒัน ์
 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนกัศกึษา 

ผูร้บัมอบอ านาจ 
  

ลงชื่อ..............................................ผูป้กครอง ลงชื่อ..............................................พยาน 
(นาย/นาง/นางสาว............................................) (นายบรรจรตัน ์ อินทน)ู 

หวัหนา้กองสวสัดิการนกัศึกษา 
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เอกสารแนบท้ายสัญญา 
 

เงือ่นไขการรับทุนการศึกษา “ทุนผู้ประกอบการรุ่นใหม่เพ่ือสังคม (คร่ึงหน่ึง)” 

      1. ไดร้บัค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมต่างๆ คร่ึงหน่ึง ตลอดหลกัสตูร 4 ปี ภาคตน้ และ ภาคปลาย 
ยกเว้น ผูไ้ดร้บัทนุตอ้งช าระเอง ดงันี ้   
  ภาคต้น 
  1.1   ค่าธรรมเนียมการใชร้ะบบสารสนเทศ ภาคเรียนละ   1,200  บาท 
  1.2   ค่าธรรมเนียมสาธารณูปโภค   ภาคเรียนละ   1,200  บาท 
  1.3   ค่ากิจกรรมนกัศกึษา    ภาคเรียนละ      600  บาท 
  1.4   ค่าประกนัของเสียหาย   แรกเขา้             600  บาท 
   1.5   ค่าเบีย้ประกนัอบุติัเหตกุลุม่   ปีละ                  200  บาท 
  1.6   ค่าอปุกรณเ์ครื่องแต่งกาย   แรกเขา้              500  บาท 
            รวม        4,200  บาท 
  ภาคปลาย 
  1.1   ค่าธรรมเนียมสาธารณูปโภค  
  1.2   ค่ากิจกรรมนกัศกึษา 

      2. นกัศกึษาจะตอ้งมีคะแนนเฉลี่ยสะสม 2.75 ขึน้ไป ถา้คะแนนเฉลี่ยสะสมต ่ากว่า 2.75 จะถกูระงบัทนุ
ค่าเลา่เรียนและค่าธรรมเนียมต่างๆ  ในภาคการศึกษาถดัไป 
      3. นกัศกึษาตอ้งสอบไดไ้ม่ต ่ากว่า 15 หน่วยกิต / ภาคการศึกษา ยกเวน้เป็นไปตามแผนการศกึษาของ 
หลกัสตูร 
      4. นกัศึกษาตอ้งมีจ านวนครัง้ในการรว่มกิจกรรมที่ทางโครงการทนุผูป้ระกอบการรุน่ใหม่เพื่อสงัคม และ
ของมหาวิทยาลยัจดัขึน้ในแต่ละภาคการศึกษาจะตอ้ง 100%  หากต ่ากว่า 80%  จะถกูระงบัทนุค่าเลา่เรียน
และค่าธรรมเนียมต่างๆ  โดยรายละเอียดของกิจกรรมมีดงันี ้ 

1. กิจกรรมทดลองแผนธุรกิจ 20,000 บาท  
2. กิจกรรมธุรกิจจ าลอง 
3. กิจกรรมสมัมนา 2 ครัง้/ปี  
4. กิจกรรมสนบัสนนุวิทยาลยั 10 ชั่วโมง/ปี 
5. กิจกรรมระดบัคณะจ านวน 30 ชั่วโมง  
6. กิจกรรมระดบัมหาวิทยาลยัจ านวน 30 ชั่วโมง 

      5. หากนกัศกึษาไม่ส  าเร็จการศึกษาภายใน 4 ปี  นกัศกึษาจะตอ้งเป็นผูร้บัผิดชอบค่าใชจ้่ายในสว่นของ 
ค่าเลา่เรียน และค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่ทางมหาวิทยาลยัหอการคา้ไทยก าหนด ดว้ยตนเอง 
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เอกสารแนบท้าย 2 

หนังสือยินยอมจากผู้ปกครอง ในการรับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
ทุนผู้ประกอบการรุ่นใหม่เพ่ือสังคม (คร่ึงหน่ึง) 

ท าที่  มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 

วนัที่  เดือน .. พ.ศ. 
     ขา้พเจา้ (ขอ้มลูผูป้กครอง) 
ชื่อ นาย/นาง/นางสาว................................................... นามสกลุ........................... สญัชาติ.................. 

เลขประจ าตวัประชาชน     ----     ปี พ.ศ.เกิด      อาย ุ ปี 
ที่อยู่เลขที่.....................หมู่ที่……….. ถนน................................... แขวง/ต าบล..................................... 
เขต/อ าเภอ....................................... จงัหวดั.................................................. 

หมายเลขโทรศพัท ์(มือถือ)    
ซึ่งต่อไปในหนงัสือฉบบันี ้ เรียกว่า “ผู้ยินยอม” ขอใหก้ารยินยอมไวก้บัมหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 

ซึ่งต่อไปในหนงัสือฉบบันี ้ เรียกว่า “คู่สัญญาการรับทุน” ดงันี ้ 
 ตามที่ (ข้อมูลผู้รับทุน)  

ชื่อ นาย/นาง/นางสาว................................................... นามสกลุ........................... สญัชาติ.................. 
ซึ่งต่อไปในหนงัสือฉบบันี ้เรียกว่า “ผู้รับทุน” ไดท้ าสญัญาการรบัทุนการศึกษามหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 

ทนุผูป้ระกอบการรุน่ใหม่เพื่อสงัคม (ครึง่หนึ่ง) ฉบบัลงวนัที่  เดือน .. พ.ศ. 
ซึ่งต่อไปในหนังสือฉบบันี ้ เรียกว่า  “สัญญาการรับทุน” กับคู่สญัญาการรบัทุน นัน้ ผูย้ินยอมขอใหก้าร
รบัรองว่า หากผูร้บัทุนผิดสญัญา หรือไม่ปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามสญัญาการรบัทุน ผูย้ินยอมตกลงยินยอมให้
คู่สญัญาการรบัทนุปฏิบติัตามเงื่อนไขของสญัญาทกุประการ  

เพื่อเป็นหลกัฐาน ขา้พเจา้จึงไดล้งลายมือชื่อไวเ้ป็นส าคญัต่อหนา้พยาน และมอบใหคู้่สญัญาการ
รบัทนุยดึถือ 

ลงชื่อ..............................................ผูป้กครอง/ผูย้ินยอม 
(นาย/นาง/นางสาว..............................................) 

 

ลงชื่อ..........................................ผูร้บัทุน(พยาน) ลงชื่อ..........................................พยาน 
(นาย/นาง/นางสาว............................................) (อาจารย ์ดร.พีรพงษ ์ฟศิูริ) 

 รกัษาการคณบดีวิทยาลยัผูป้ระกอบการ 
 


