สัญญาการรับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ทุนรัตนมงคล (ปวส. ต่อเนื่อง 2 ปี )
ทาที่ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
วันที่  เดือน .. พ.ศ.
สัญ ญาฉบับ นี ้ท าขึ น้ ระหว่ า งมหาวิ ท ยาลัย หอการค้า ไทย โดยอาจารย์ ดร.มานะ ตรีร ยาภิ วัฒ น์
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ผูร้ บั มอบอานาจ ตัง้ อยู่เลขที่ 126/1 ถนนวิภาวดีรงั สิต แขวงรัชดาภิเษก
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ซึ่งต่อไปในสัญญานีเ้ รียกว่า “มหาวิทยาลัย” คู่สญ
ั ญาฝ่ ายหนึ่งกับ
ชื่อ นาย/นาง/นางสาว................................................... นามสกุล........................... สัญชาติ..................
เลขประจาตัวประชาชน ---- ปี พ.ศ.เกิด  อายุ  ปี
ที่อยู่เลขที่.....................หมู่ท่ี……….. ถนน................................... แขวง/ตาบล.....................................
เขต/อาเภอ....................................... จังหวัด..................................................
ซึ่งต่อไปในสัญญานี ้ เรียกว่า “ผูร้ บั ทุน” คู่สญ
ั ญาอีกฝ่ ายหนึ่ง คู่สญ
ั ญาทัง้ สองฝ่ ายตกลงทาสัญญาต่อกัน
ดังมีขอ้ ความต่อไปนี ้
ข้อ 1. มหาวิทยาลัย ตกลงให้ทนุ การศึกษาและผูร้ บั ทุนตกลงรับทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี
(คณะ/สาขาวิชา).................................................................................................................................
โดยเริ่มตัง้ แต่ปีการศึกษา 2563 เป็ นต้นไป “ทุนการศึกษา” หมายถึง ทุนเรียนดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ทุนรัตนมงคล (ปวส. ต่อเนื่อง 2 ปี )
1.1 ได้รับ ค่ า เล่ า เรี ย น และค่ า ธรรมเนี ย มต่ า งๆ เต็ ม จ านวน ตลอดระยะเวลาตามหลั ก สู ต ร
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายสัญญา หมายเลข 1
“ระยะเวลาตามหลักสูตร” หมายถึง กาหนดระยะเวลาตามหลักสูตรทวิภาคต่อเนื่อง แต่ไม่เกิน 2 ปี การศึกษา
1.2 ได้รบั อุปกรณ์ประกอบการเรียนระบบ Digital Hybrid Learning System จานวน 1 ชุด โดยผูร้ บั
ทุนจะต้องเป็ นผูช้ าระเองจานวน 8,500 บาท (แปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)
ข้อ 2. ผูร้ บั ทุนจะต้องชาระเงิน จานวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ซึ่งต่อไปในสัญญานีเ้ รียกว่า
“เงินประกันการรับทุนการศึกษา” ให้กับมหาวิทยาลัยในวันที่ผูร้ บั ทุนรายงานตัวเข้ารับทุนการศึกษากับ
มหาวิทยาลัย
ผูร้ บั ทุนจะต้องลงทะเบียนเรียน และเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2563 โดยมหาวิทยาลัยตกลงคืน
เงินประกันการรับทุนการศึกษา ภายหลังปรากฎผลการเรียนภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2563
ลงชื่อ.................................................................ผูร้ บั ทุน
(นาย/นาง/นางสาว.................................................................)
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หากผู้รับ ทุนลาออก หรือไม่ได้ เข้าศึก ษากับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินประกั น
ทุนการศึกษาให้แก่ผู้รับทุนไม่ว่ากรณี ใดๆก็ตาม ผู้รับทุนยินยอมให้มหาวิทยาลัยริบเงินประกัน
ทุนการศึกษาไว้ทงั้ หมด
ข้อ 3. คุณสมบัติของผูร้ บั ทุน
3.1 ผูร้ บั ทุนต้องผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการคณะวิชา หรือ คณะกรรมการสอบคัดเลือก
3.2 ผูร้ บั ทุนจะต้องสาเร็จการศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ที่หน่วยงานของรัฐรับรอง
และมีคะแนนเฉลี่ยสะสม ตัง้ แต่ 3.00 ขึน้ ไป
3.3 ผูร้ บั ทุนจะต้องไม่ถกู ลงโทษทางวินยั สถานใดสถานหนึ่ง
ข้อ 4. ข้อกาหนดของผูร้ บั ทุน
4.1 ผูร้ บั ทุนจะต้องศึกษาที่มหาวิทยาลัย เพียงสถานศึกษาเดียวเท่านัน้ จนกว่าจะสาเร็จการศึกษา
ตามระยะเวลาตามหลักสูตร ด้วยความมุ่งมั่น ตัง้ ใจ และขยันหมั่นเพียร
4.2 ผูร้ บั ทุนจะต้องลงทะเบียนเรียน และสอบได้ไม่ต่ากว่า 15 หน่วยกิต ในทุกภาคการศึกษาปกติ
ยกเว้นแผนสหกิจศึกษา หรือภาคการศึกษาสุดท้ายที่จะสาเร็จการศึกษา
4.3 หากไม่เป็ นไปตาม ข้อ 4.2 ต้องได้รบั การอนุมัติจากคณบดี หรือผูไ้ ด้รบั มอบหมาย โดยทาเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษร
4.4 ผูร้ บั ทุนจะต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตัง้ แต่ 3.00 ขึน้ ไปในทุกภาคการศึกษา หากผูร้ บั
ทุนมีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ต่ากว่า 3.00 ในภาคการศึกษาใด จะถูกระงับการได้รบั ทุนการศึกษาใน
ภาคการศึกษาถัดไป จนกว่าผูร้ บั ทุนจะมีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตัง้ แต่ 3.00 ขึน้ ไปในภาคการศึกษา
ใด ผูร้ บั ทุนก็จะได้รบั ทุนการศึกษาต่อในภาคการศึกษาถัดไป
4.5 ผูร้ บั ทุนที่มีความประสงค์จะเปลี่ยนแปลง คณะ หรือ สาขาวิชา ตามที่ระบุในสัญญาฉบับนี ้ ผูร้ บั
ทุนจะต้องได้รบั อนุญาตจากมหาวิทยาลัย เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
4.6 ผูร้ บั ทุนจะต้องปฏิบตั ิหน้าที่ตามได้รบั มอบหมายจากมหาวิทยาลัยฯ และผูร้ บั ทุนจะต้องเข้าร่วม
กิจกรรมประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยอย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครัง้
4.7 ผูร้ บั ทุนจะต้องปฏิบัติตนเป็ นตัวอย่างที่ดีแก่นักศึกษามหาวิทยาลัย ทัง้ ในเรื่องความมีระเบียบ
วินัย การมี คุณ ธรรม การแต่ งกาย การมี กิ ริย ามารยาทสุภ าพเรียบร้อ ย รวมทั้ง การให้ค วามเคารพต่ อ
คณาจารย์ และปฏิบตั ิตนตามระเบียบ ข้อบังคับ หรือคาสั่งของมหาวิทยาลั ยหอการค้าไทย ที่ได้กาหนดไว้
หรือ ที่จะกาหนดขึน้ ภายหน้าโดยเคร่งครัด
ข้อ 5. มหาวิทยาลัย จะประเมิน หรือ พิจารณาการให้ทนุ การศึกษาแก่ผรู้ บั ทุน โดยคานึงถึง ข้อ 3.
และข้อ 4. หากผูร้ บั ทุนไม่ผ่านการประเมิน มหาวิทยาลัย มีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ทนั ที

ลงชื่อ.................................................................ผูร้ บั ทุน
(นาย/นาง/นางสาว.................................................................)
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ข้อ 6. หากผูร้ บั ทุนกระทาการอันก่อให้เกิดความเสียหายแก่ช่ือเสียงของมหาวิทยาลัย ไม่ว่าการกระทา
นัน้ จะเกิดขึน้ ภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ทนั ที
ข้อ 7. หากความปรากฏว่าผูร้ บั ทุนให้ขอ้ มูลอันเป็ นเท็จเกี่ยวกับประวัติการศึกษา หรือ ให้ขอ้ มูลอันเป็ น
เท็จ ทาให้ขาดคุณ สมบัติท่ีจ ะเป็ นผู้รบั ทุน ตามระเบี ยบของมหาวิท ยาลัย มหาวิท ยาลัยมี สิท ธิบ อกเลิ ก
สัญญาได้ทนั ที
ข้อ 8. ในระหว่างที่ผูร้ บั ทุนยังไม่สาเร็จการศึกษาตามสัญญานี ้ หากผูร้ บั ทุนลาออก หรือ พ้นสภาพจาก
การเป็ นผูร้ บั ทุน หรือผิดสัญ ญาข้อหนึ่งข้อใด มหาวิทยาลัย มีสิทธิบอกเลิกสัญ ญาได้ทันที ซึ่งผูร้ บั ทุนไม่
สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ อันเนื่องมาจากการบอกเลิกสัญญาในทุกกรณี
ข้อ 9. เพื่อเป็ นการยินยอมในการปฏิบตั ิตามสัญญาของผูร้ บั ทุน ผู้ปกครองยินยอมตามหนังสือยินยอม
จากผูป้ กครองในการรับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ทุนรัตนมงคล (ปวส. ต่อเนื่อง 2 ปี ) ฉบับลงวันที่  เดือน .. พ.ศ.
จึงได้ให้การรับรองกับมหาวิทยาลัย ดังเอกสารแนบท้ายสัญญา หมายเลข 2
เอกสารแนบท้ายสัญญานีม้ ี 2 ฉบับ และคู่สญ
ั ญารับว่าเป็ นส่วนหนึ่งของสัญญาฉบับนี ้ และในกรณีท่ี
เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผูร้ บั ทุนจะต้องปฏิบตั ิตามคาวินิจฉัยของมหาวิทยาลัย
สัญญานีไ้ ด้ทาขึน้ 2 ชุด มีขอ้ ความตรงกันทุกประการ คู่สญ
ั ญาได้อ่านข้อความ และเข้าใจโดยตลอดดี
แล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อ และประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็ นสาคัญต่อหน้าพยานและเก็บรักษาไว้ฝ่ายละ 1 ชุด

ลงชื่อ..............................................ผูร้ บั ทุน
ลงชื่อ..............................................มหาวิทยาลัย
(นาย/นาง/นางสาว..............................................)
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
โดย อาจารย์ ดร.มานะ ตรีรยาภิวฒ
ั น์
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
ผูร้ บั มอบอานาจ
ลงชื่อ..............................................ผูป้ กครอง
(นาย/นาง/นางสาว..............................................)
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ลงชื่อ..............................................พยาน
(นายบรรจรัตน์ อินทนู)
หัวหน้ากองสวัสดิการนักศึกษา

เอกสารแนบท้าย หมายเลข 2
เงือ่ นไขการได้รับทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ทุนรัตนมงคล (ปวส. ต่อเนื่อง 2 ปี ) ประจาปี การศึกษา 2563
ได้รบั ค่าเล่าเรียน และค่าธรรมเนียมต่างๆ เต็ม จานวน ตลอดระยะเวลาตามหลักสูตร ตามปรากฏ
ในสัญญา ไม่รวมถึง
ภาคต้น
1. ค่าธรรมเนียมการใช้ระบบสารสนเทศ
2. ค่าธรรมเนียมสาธารณูปโภค
3. ค่ากิจกรรมนักศึกษา
4. ค่าประกันของเสียหาย
5. ค่าเบีย้ ประกันอุบตั ิเหตุกลุม่
6. ค่าอุปกรณ์เครื่องแต่งกาย
ภาคปลาย
1. ค่าธรรมเนียมสาธารณูปโภค
2. ค่ากิจกรรมนักศึกษา
3. ค่าธรรมเนียมการใช้ระบบสารสนเทศ
*** มหาวิทยาลัยฯ สามารถเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่อาจเกิดขึน้ ได้ในอนาคตจากผูร้ บั ทุน โดยจะประกาศ
แจ้งให้ทราบล่วงหน้าเป็ นลายลักษณ์อกั ษร

ลงชื่อ.................................................................ผูร้ บั ทุน
(นาย/นาง/นางสาว.................................................................)
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เอกสารแนบท้าย หมายเลข 2
หนังสือยินยอมจากผู้ปกครอง ในการรับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ทุนรัตนมงคล (ปวส. ต่อเนื่อง 2 ปี ) ประจาปี การศึกษา 2563
ทาที่ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
วันที่  เดือน .. พ.ศ.
ข้าพเจ้า (ข้อมูลผูป้ กครอง)
ชื่อ นาย/นาง/นางสาว................................................... นามสกุล........................... สัญชาติ..................
เลขประจาตัวประชาชน ---- ปี พ.ศ.เกิด  อายุ  ปี
ที่อยู่เลขที่.....................หมู่ท่ี……….. ถนน................................... แขวง/ตาบล.....................................
เขต/อาเภอ....................................... จังหวัด..................................................
หมายเลขโทรศัพท์ (มือถือ)   
ซึ่งต่อไปในหนังสือฉบับนีเ้ รียกว่า “ผูย้ ินยอม” ขอให้การยินยอมไว้กับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ซึ่ง
ต่อไปในหนังสือฉบับนีเ้ รียกว่า “คู่สญ
ั ญาการรับทุน” ดังนี ้
ตามที่ (ข้อมูลผูร้ บั ทุน)
ชื่อ นาย/นาง/นางสาว................................................... นามสกุล........................... สัญชาติ..................
ซึ่งต่อไปในหนังสือฉบับนี ้ เรียกว่า “ผูร้ บั ทุน” ได้ทาสัญญาการรับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
ทุนรัตนมงคล (ปวส. ต่อเนื่อง 2 ปี ) ฉบับลงวันที่  เดือน .. พ.ศ.
ซึ่งต่อไปในหนังสื อฉบับนี ้ เรียกว่า “สัญ ญาการรับทุน” กับคู่สัญ ญาการรับทุน นั้น ผูย้ ินยอมขอให้การ
รับรองว่า หากผูร้ บั ทุนผิดสัญญา หรือไม่ปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามสัญญาการรับทุน ผูย้ ินยอมตกลงยินยอมให้
คู่สญ
ั ญาการรับทุนปฏิบตั ิตามเงื่อนไขของสัญญาทุกประการ
เพื่อเป็ นหลักฐาน ข้าพเจ้าจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็ นสาคัญต่อหน้าพยาน และมอบให้ค่สู ญ
ั ญาการรับทุนยึดถือ
ลงชื่อ..............................................ผูป้ กครอง
(นาย/นาง/นางสาว..............................................)
ลงชื่อ..........................................ผูร้ บั ทุน(พยาน)
(นาย/นาง/นางสาว............................................)
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ลงชื่อ..........................................พยาน
(นางกนกพร กาเนิดแก้ว)
อาจารย์ท่ปี รึกษากองสวัสดิการนักศึกษา

