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สัญญาการรับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

ทุนส่งเสริมการศึกษา 30% (ปวส. ต่อเน่ือง 2 ปี) 
 

ท าที่  มหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 

วนัที่  เดือน .. พ.ศ. 
     สัญญาฉบับนี ้ท าขึน้ระหว่างมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยอาจารย์ ดร.มานะ   ตรีรยาภิวัฒน ์
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.................................................. 
ซึ่งต่อไปในสญัญานี ้เรียกว่า “ผูร้บัทนุ” คู่สญัญาอีกฝ่ายหนึ่ง คู่สญัญาทัง้สองฝ่ายตกลงท าสญัญาต่อกนั  
ดงัมีขอ้ความต่อไปนี ้
     ขอ้ 1. มหาวิทยาลยั ตกลงใหท้นุการศกึษาและผูร้บัทนุตกลงรบัทุนการศกึษาในระดบัปรญิญาตรี 
(คณะ/สาขาวิชา)................................................................................................................................. 
โดยเริ่มตัง้แต่ปีการศกึษา 2563 เป็นตน้ไป “ทนุการศกึษา” หมายถึง ทนุเรียนดีมหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 
ทุนส่งเสริมการศึกษา 30% (ปวส. ต่อเน่ือง 2 ปี) 
          1.1 ได้รบัค่าเล่าเรียน และค่าธรรมเนียมต่างๆ 30% ตลอดระยะเวลาตามหลักสูตร รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารแนบทา้ยสญัญา หมายเลข 1 
      “ระยะเวลาตามหลักสูตร” หมายถึง ก าหนดระยะเวลาตามหลักสูตรทวิภาคต่อเนื่อง แต่ไม่เกิน 2 ปี
การศกึษา 
          1.2 ไดร้บัอปุกรณป์ระกอบการเรียนระบบ Digital Hybrid Learning System จ านวน 1 ชุด โดยผูร้บั
ทนุจะตอ้งเป็นผูช้  าระเองจ านวน 8,500 บาท (แปดพนัหา้รอ้ยบาทถว้น) 
     ขอ้ 2. ผูร้บัทุนจะตอ้งช าระเงิน จ านวน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถว้น) ซึ่งต่อไปในสญัญานีเ้รียกว่า 
“เงินประกันการรบัทุนการศึกษา” ใหก้ับมหาวิทยาลัยในวันที่ผูร้บัทุนรายงานตัวเขา้รบัทุนการศึกษากับ
มหาวิทยาลยั 
 

ลงชื่อ.................................................................ผูร้บัทุน 
(นาย/นาง/นางสาว.................................................................) 
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     ผูร้บัทุนจะตอ้งลงทะเบียนเรียน และเรียนในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 โดยมหาวิทยาลยัจะโอน
เงินประกันการรบัทุนการศึกษา เป็นค่าลงทะเบียนภาคเรียน ที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ทั้งนีผู้ร้บัทุนจะตอ้ง
ด าเนินการช าระสว่นต่างค่าเลา่เรียนเพิ่มเติมตามความจรงิที่ไดล้งทะเบียน  
     หากผู้รับทุนลาออก หรือไม่ได้เข้าศึกษากับมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจะไม่คืนเงินประกัน
ทุนการศึกษาให้แก่ผู้รับทุนไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ผู้รับทุนยินยอมให้มหาวิทยาลัยริบเงินประกัน
ทุนการศึกษาไว้ทัง้หมด 
     ขอ้ 3. คณุสมบติัของผูร้บัทนุ 
          3.1 ผูร้บัทนุตอ้งผ่านการคดัเลือกจากคณะกรรมการคณะวิชา หรือ คณะกรรมการสอบคดัเลือก 
          3.2 ผูร้บัทุนจะตอ้งส าเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ที่หน่วยงานของรฐัรบัรอง 
และมีคะแนนเฉลี่ยสะสม ตัง้แต่ 2.65 ขึน้ไป 
          3.3 ผูร้บัทนุจะตอ้งไม่ถกูลงโทษทางวินยัสถานใดสถานหนึ่ง 
     ขอ้ 4. ขอ้ก าหนดของผูร้บัทนุ  
          4.1 ผูร้บัทุนจะตอ้งศึกษาที่มหาวิทยาลยั เพียงสถานศึกษาเดียวเท่านัน้จนกว่าจะส าเร็จการศึกษา
ตามระยะเวลาตามหลกัสตูร ดว้ยความมุ่งมั่น ตัง้ใจ และขยนัหมั่นเพียร 
          4.2 ผูร้บัทุนจะตอ้งลงทะเบียนเรียน และสอบไดไ้ม่ต ่ากว่า 15 หน่วยกิต ในทุกภาคการศึกษาปกติ
ยกเวน้แผนสหกิจศกึษา หรือภาคการศกึษาสดุทา้ยท่ีจะส าเรจ็การศกึษา 
          4.3 หากไม่เป็นไปตาม ขอ้ 4.2 ตอ้งไดร้บัการอนุมัติจากคณบดี หรือผูไ้ดร้บัมอบหมาย โดยท าเป็น
ลายลกัษณอ์กัษร    
          4.4 ผูร้บัทุนจะตอ้งมีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตัง้แต่ 2.50 ขึน้ไปในทุกภาคการศึกษา หากผูร้บั
ทุนมีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ต ่ากว่า 2.50 ในภาคการศึกษาใด จะถูกระงบัการไดร้บัทุนการศึกษาใน
ภาคการศึกษาถัดไป จนกว่าผูร้บัทุนจะมีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ตัง้แต่ 2.50 ขึน้ไปในภาคการศึกษา
ใด ผูร้บัทนุก็จะไดร้บัทนุการศกึษาต่อในภาคการศกึษาถดัไป 
          4.5 ผูร้บัทุนที่มีความประสงคจ์ะเปลี่ยนแปลง คณะ หรือ สาขาวิชา ตามที่ระบใุนสญัญาฉบบันี ้ผูร้บั
ทนุจะตอ้งไดร้บัอนญุาตจากมหาวิทยาลยั เป็นลายลกัษณอ์กัษร 
          4.6 ผูร้บัทุนจะตอ้งปฏิบติัหนา้ที่ตามไดร้บัมอบหมายจากมหาวิทยาลยัฯ และผูร้บัทุนจะตอ้งเขา้ร่วม
กิจกรรมประชาสมัพนัธม์หาวิทยาลยัอย่างนอ้ยภาคเรียนละ 1 ครัง้ 
          4.7 ผู้รบัทุนจะตอ้งปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างที่ดีแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยหอการคา้ไทย ทั้งในเรื่อง
ความมีระเบียบวินยั การมีคณุธรรม การแต่งกาย การมีกิริยามารยาทสุภาพเรียบรอ้ย รวมทัง้การใหค้วาม
เคารพต่อคณาจารย ์และปฏิบติัตนตามระเบียบ ขอ้บงัคบั หรือค าสั่งของมหาวิทยาลัยหอการคา้ไทย ที่ได้
ก าหนดไว ้หรือ ที่จะก าหนดขึน้ภายหนา้โดยเครง่ครดั 

 
ลงชื่อ.................................................................ผูร้บัทุน 

(นาย/นาง/นางสาว.................................................................) 
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     ขอ้ 5. มหาวิทยาลยั จะประเมิน หรือ พิจารณาการใหท้นุการศกึษาแก่ผูร้บัทนุ โดยค านึงถึง ขอ้ 3. และ 
ขอ้ 4. หากผูร้บัทนุไม่ผ่านการประเมิน มหาวิทยาลยั มีสิทธิบอกเลิกสญัญาไดท้นัที 
     ขอ้ 6. หากผูร้บัทนุกระท าการอนัก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่ชื่อเสียงของมหาวิทยาลยั ไม่ว่าการกระท า
นัน้จะเกิดขึน้ภายในหรือภายนอกมหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมีสิทธิบอกเลิกสญัญาไดท้นัที 
     ขอ้ 7. หากความปรากฏว่าผูร้บัทนุใหข้อ้มลูอนัเป็นเท็จเก่ียวกบัประวติัการศึกษา หรือ ใหข้อ้มลูอนัเป็น
เท็จท าใหข้าดคณุสมบติัที่จะเป็นผูร้บัทุน ตามระเบียบของมหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมีสิทธิบอกเลิก
สญัญาไดท้นัที 
     ขอ้ 8. ในระหว่างที่ผูร้บัทุนยงัไม่ส  าเรจ็การศึกษาตามสญัญานี ้หากผูร้บัทุนลาออก หรือ พน้สภาพจาก
การเป็นผูร้บัทนุ หรือผิดสญัญาขอ้หนึ่งขอ้ใด มหาวิทยาลยั มีสิทธิบอกเลิกสญัญาไดท้นัที ซึ่งผูร้บัทุน 
ไม่สามารถเรียกรอ้งค่าเสียหายใดๆ อนัเนื่องมาจากการบอกเลิกสญัญาในทกุกรณี 
     ขอ้ 9. เพื่อเป็นการยินยอมในการปฏิบติัตามสญัญาของผูร้บัทนุ ผูป้กครองยินยอมตามหนงัสือยินยอม
จากผูป้กครองในการรบัทนุการศกึษามหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 

ทุนส่งเสริมการศึกษา 30% (ปวส. ต่อเน่ือง 2 ปี) ฉบบัลงวนัที่  เดือน .. พ.ศ. 
จึงไดใ้หก้ารรบัรองกบัมหาวิทยาลยั ดงัเอกสารแนบทา้ยสญัญา หมายเลข 2 
     เอกสารแนบทา้ยสญัญานีม้ี 2 ฉบบั และคู่สญัญารบัว่าเป็นส่วนหนึ่งของสญัญาฉบบันี ้และในกรณีที่
เอกสารแนบทา้ยสญัญาขดัแยง้กนัเอง ผูร้บัทนุจะตอ้งปฏิบติัตามค าวินิจฉยัของมหาวิทยาลยั 
     สญัญานีไ้ดท้ าขึน้ 2 ชุด มีขอ้ความตรงกนัทุกประการ คู่สญัญาไดอ่้านขอ้ความ และเขา้ใจโดยตลอดดี
แลว้ จึงไดล้งลายมือชื่อ และประทบัตรา (ถา้มี) ไวเ้ป็นส าคญัต่อหนา้พยานและเก็บรกัษาไวฝ่้ายละ 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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เอกสารแนบท้าย หมายเลข 1 

เงือ่นไขการได้รับทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
ทุนส่งเสริมการศึกษา 30% (ปวส. ต่อเน่ือง 2 ปี) ประจ าปีการศึกษา 2563 

 
     ไดร้บัค่าเล่าเรียน และค่าธรรมเนียมต่างๆ 30% ตลอดระยะเวลาตามหลกัสูตร ตามปรากฏในสญัญา 
ไม่รวมถึง 
ภาคต้น 
     1. ค่าธรรมเนียมการใชร้ะบบสารสนเทศ 
     2. ค่าธรรมเนียมสาธารณปูโภค 
     3. ค่ากิจกรรมนกัศกึษา 
     4. ค่าประกนัของเสียหาย 
     5. ค่าเบีย้ประกนัอบุติัเหตกุลุม่ 
     6. ค่าอปุกรณเ์ครื่องแต่งกาย 
ภาคปลาย 
     1. ค่าธรรมเนียมสาธารณปูโภค 
     2. ค่ากิจกรรมนกัศกึษา 
 
*** มหาวิทยาลยัฯ สามารถเรียกเก็บค่าใชจ้่ายอ่ืนๆ ที่อาจเกิดขึน้ไดใ้นอนาคตจากผูร้บัทุน โดยจะประกาศ
แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้เป็นลายลกัษณอ์กัษร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ.................................................................ผูร้บัทุน 
(นาย/นาง/นางสาว.................................................................) 
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เอกสารแนบท้าย หมายเลข 2 

หนังสือยินยอมจากผู้ปกครอง ในการรับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
ทุนส่งเสริมการศึกษา 30% (ปวส. ต่อเน่ือง 2 ปี) ประจ าปีการศึกษา 2563 

 
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)    
     ซึ่งต่อไปในหนังสือฉบับนีเ้รียกว่า “ผูย้ินยอม” ขอใหก้ารยินยอมไวก้ับมหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย ซึ่ง
ต่อไปในหนงัสือฉบบันีเ้รียกว่า “คู่สญัญาการรบัทนุ” ดงันี ้
    ตามที่ (ขอ้มลูผูร้บัทนุ) 
ชื่อ นาย/นาง/นางสาว................................................... นามสกลุ........................... สญัชาติ.................. 
ซึ่งต่อไปในหนงัสือฉบบันี ้ เรียกว่า “ผูร้บัทนุ” ไดท้ าสญัญาการรบัทนุการศกึษามหาวิทยาลยัหอการคา้ไทย 

ทุนส่งเสริมการศึกษา 30% (ปวส. ต่อเน่ือง 2 ปี) ฉบบัลงวนัที่  เดือน .. พ.ศ. 
ซึ่งต่อไปในหนังสือฉบับนี ้ เรียกว่า “สัญญาการรบัทุน” กับคู่สัญญาการรบัทุน นั้น ผูย้ินยอมขอให้การ
รบัรองว่า หากผูร้บัทุนผิดสญัญา หรือไม่ปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามสญัญาการรบัทุน ผูย้ินยอมตกลงยินยอมให้
คู่สญัญาการรบัทนุปฏิบติัตามเงื่อนไขของสญัญาทกุประการ  
     เพื่อเป็นหลกัฐาน ขา้พเจา้จึงไดล้งลายมือชื่อไวเ้ป็นส าคญัต่อหนา้พยาน และมอบใหคู้่สญัญาการรบัทนุยดึถือ 

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

 
ลงชื่อ..........................................ผูร้บัทุน(พยาน) ลงชื่อ..........................................พยาน 
(นาย/นาง/นางสาว............................................) (นางชลุีพรรณ  แขวงแดง) 

 อาจารยท์ี่ปรกึษากองสวสัดิการนกัศกึษา 
 


