(สําเนา)
ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
วาดว ยการชําระหนี้ข องนักศึกษา พ.ศ. 2540
----------------------------เพื่อใหการชําระเงินคาลงทะเบียน เงินคาบํารุงมหาวิทยาลัย เงินยืมฉุกเฉิน เงินคาหอพัก หรือ
หนี้สินอื ่นๆ ที่นัก ศึก ษายังคา งชํา ระมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีสุรนารีเปนไปดว ยความเรีย บรอ ย ฉะนั้น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา16 (2) และมาตรา 16 (10) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี พ.ศ. 2533 สภามหาวิ ทยาลั ยเทคโนโลยี สุ รนารี ในการประชุ ม ครั้งที่ 1/2540 เมื่ อ วั น ที่ 14
มีนาคม 2540 จึงออกระเบียบไวดังตอไปนี้
ขอ 1 ระเบี ยบนี้ เรี ยกว า "ระเบี ยบมหาวิ ทยาลั ยเทคโนโลยี สุ รนารี ว าด วย การชํ า ระหนี้ ข อง
นักศึกษา พ.ศ. 2540"
ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตภาคการศึกษาที่ 1 ปการศึกษา 2540 เปนตนไป
ขอ 3 ใหอ ธิก ารบดีรักษาการตามระเบี ยบนี้และใหมีอํานาจวินิจฉัยชี้ข าด คําวินิจฉัยของ
อธิการบดีใหเปนที่สุด
ขอ 4 ในระเบียบนี้
"มหาวิทยาลัย"
หมายถึง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
"อธิการบดี"
หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีและ
ใหหมายความรวมถึงผูที่อธิการบดี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีมอบหมายดวย
"นักศึกษา"
หมายถึง นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และให
หมายความรวมถึ ง นั ก ศึ ก ษาตามโครงการ
แลก เป ลี ่ย น ตา ง ๆ ข อ งม ห า วิท ย าลัย
เทคโนโลยีสุรนารี และหรือนักศึกษาจากสถาบัน
การศึ ก ษาอื่ น ๆ ซึ่ ง มาศึ ก ษาที่ ม หาวิ ท ยาลั ย
เทคโนโลยีสุรนารีดวย
"คาลงทะเบียน"
หมายถึง คาลงทะเบียนตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี วาดวยคาธรรมเนียมการศึกษาสําหรับ
นักศึกษาขั้นปริญญาตรีและหรือขั้นบัณฑิตศึกษา
ไมวาจะเปนหลัก สูตรใดก็ตาม ซึ่งบังคับ ใชใน
ขณะนี้ และหรือที่จะกําหนดขึ้นใชในภายหนา
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"คาบํารุงมหาวิทยาลัย"

"เงินยืมฉุกเฉิน"

"คาหอพัก"

"หนี้สินอื่น ๆ"

หมายถึง คาบํารุงมหาวิทยาลัย ตามระเบียบมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี วาดวยคาธรรมเนียมการศึกษา
สําหรับ นัก ศึกษาขั้นปริญ ญาตรี และหรือขั้น
บัณ ฑิต ศึก ษา ไมวา จะเปนหลัก สูต รใดก็ตาม
ซึ่งบังคับใชในขณะนี้ และหรือที่จะกําหนดขึ้นใช
ในภายหนา
หมายถึง เงินยืมตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
วาดวย เงินยืมฉุกเฉินสําหรับนักศึกษา ซึ่งบังคับใช
ในขณะนี้ และหรือที่จะกําหนดขึ้นใชในภายหนา
หมายถึง คาหอพักตามระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุรนารี วาดวยคาธรรมเนียมหอพักนักศึกษา
ซึ่งบังคับใชในขณะนี้และหรือที่จะกําหนดขึ้นใช
ในภายหนา
หมายถึง หนี้ตาง ๆ ตามประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย ซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารียังมิได
กําหนดหลักเกณฑและหรือวิธีการชําระหนี้ไว

สว นที่ 1
คาลงทะเบียน คาบํารุงมหาวิทยาลัย
ขอ 5 นักศึกษาที่คางชําระเงินคาลงทะเบียนและหรือคาบํารุงมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยจะ
ดําเนินการประกาศรายชื่อใหทราบในวันจันทรสัปดาหที่ 4 นับจากวันเปดภาคการศึกษา
ขอ 6 นักศึกษาที่มีรายชื่อตามขอ 5 จะตองนําเงินที่คางชําระทั้งหมดไปชําระใหมหาวิทยาลัย
ใหเสร็จสิ้นภายในสัปดาหที่ 7 นับจากวันเปดภาคการศึกษา มิฉะนั้นมหาวิทยาลัยจะถือวานักศึกษาผูนั้น
พนสภาพการเปนนักศึกษา เวนแตไดรับการผอนผันการชําระเงินดังกลาวจากอธิการบดี
นักศึกษาซึ่งลงทะเบียนเรียนแตชําระเงินไมครบวิชาตามจํานวนที่ลงทะเบียนเรียน ใหถือวาวิชา
ที่ไมไดชําระเงินคาลงทะเบียนเรียนเปนวิชาที่ไมไดลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้น ๆ
สว นที่ 2
เงินยืมฉุกเฉิน เงินคาหอพัก
ขอ 7 นักศึกษาที่คางชําระเงินยืมฉุกเฉินและหรือเงินคาหอพัก มหาวิทยาลัยจะดําเนินการ
ประกาศรายชื่อใหทราบกอนการสอบประจําภาคไมนอยกวา 3 สัปดาห
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ขอ 8 นักศึกษาที่มีรายชื่อตามขอ 7 จะตองนําเงินที่คางชําระทั้งหมด ไปชําระใหมหาวิทยาลัยให
เสร็จสิ้นภายใน 1 สัปดาห กอนการสอบประจําภาค มิฉะนั้น มหาวิทยาลัยจะตัดสิทธิ์ไมใหเขาสอบทุกวิชา
และจะไดเกรด F ทุกวิชา เวนแตไดรับการผอนผันการชําระเงินดังกลาวจากอธิการบดี
สว นที่ 3
หนี้สินอื่น ๆ
ขอ 9 นักศึกษาที่ผิดนัดชําระหนี้สินอื่นๆ มหาวิทยาลัยจะดําเนินการประกาศรายชื่อใหทราบ
กอนการสอบประจําภาคไมนอยกวา 3 สัปดาห
ขอ 10 นัก ศึก ษาที่มีรายชื่อ ตามข อ 9 จะตอ งชํา ระหนี้ทั้งหมดให มหาวิ ทยาลัย ให เสร็จ สิ้น
ภายใน 1 สัปดาหกอนการสอบประจําภาค มิฉะนั้น มหาวิทยาลัยจะตัดสิทธิ์ไมใหเขาสอบทุกวิชา และจะ
ไดเกรด F ทุกวิชา เวนแตจะไดรับการผอนผันการชําระเงินดังกลาวจากอธิการบดี
สว นที่ 4
การผอนผันการชําระเงิน
ขอ 11 นักศึกษาที่มีรายชื่อตามขอ 5 หรือ ขอ 7 และหรือขอ 9 ซึ่งไดรับการผอนผันใหชําระ
เงิน และหรือชําระหนี้จากอธิการบดีแลว มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อใหทราบกอนครบกําหนดเวลาที่
ขอผอนผันไมนอยกวา 1 สัปดาหเพื่อใหนําเงินและหรือหนี้ที่คางมาชําระ หากนักศึกษาดังกลาวไมชําระเงิน
และหรือชําระหนี้ภายในกําหนดที่ขอผอนผัน มหาวิทยาลัยจะดําเนินการตามขอ 6 และหรือขอ 8 และ
หรือขอ 10 แลวแตกรณี
ประกาศ ณ วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2540

ลงนาม

คนึง ฦๅไชย
(ศาสตราจารยคนึง ฦๅไชย)
นายกสภามหาวิทยาลัยทคโนโลยีสุรนารี
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