เรียน ผู้รับทุนทุกท่าน
สิ่งที่ส่งมาด้วย มีดังนี้
1. สัญญารับทุน 2 ฉบับ (ต้นฉบับ และคู่ฉบับ)
2. สัญญาค้าประกัน 2 ฉบับ (ต้นฉบับ และคู่ฉบับ)
เพื่อป้องกันความผิดพลาดก่อนส่งสัญญาขอให้ผู้รับทุน กรอกข้อมูลดังนี
1. สัญญารับทุน ทัง 2 ฉบับ
===> กรอกเฉพาะข้อมูลส่วนตัว บรรทัดที่ 6-9 และ ข้อ 6 หน้า 2 ชื่อผู้ค้าประกัน และ ก. ที่อยู่ผู้รับทุน หน้าที่ 3
===> ลงลายมือชื่อ (ลายเซ็น) ทุกที่ที่เว้นไว้ให้ลงลายมือชื่อผู้รบั ทุน มีทั้งหมด 3 ที่ (ลายมือชือ่ ในสัญญากับเอกสารแนบ
ต้องตรงกันทุกแห่ง)
===> ให้ อ.ที่ปรึกษาลงนาม เป็นพยาน 1 ที่
===> ให้ คณบดีลงนามเป็นพยาน 1 ที่
2. สัญญาค้าประกัน ทัง 2 ฉบับ ผู้ค้าประกันเป็น บิดา มารดา ผูป้ กครองตามกฎหมาย หรือญาติที่มีสายเลือดเดียวกัน
===> ผู้ค้าประกันกรอกข้อมูลส่วนตัวเฉพาะ บรรทัดที่ 1-5
===> ลงชื่อผู้ค้าประกัน 1 ที่ กรณีมีคู่สมรส หรือ 2 ที่ กรณีผู้ค้าไม่มีคู่สมรส
===> กรณีมีคู่สมรส ให้คู่สมรสกรอกเฉพาะข้อมูลส่วนตัว และลงชื่อให้ความยินยอมด้วย
3.กรณีผู้รับทุนสมรสแล้ว ต้องท้าหนังสือแสดงความยินยอมของคู่สมรสผู้รับทุน
===> ให้คู่สมรสกรอกเฉพาะข้อมูลส่วนตัว และลงลายมือชื่อให้ความยินยอมด้วย โดยเอกสารที่จะต้องใช้แนบคือ
ส้าเนาบัตรประชาชน + ส้าเนาทะเบียนบ้าน และ ส้าเนาใบทะเบียนสมรส พร้อมรับรองส้าเนาถูกต้องทุกฉบับ
เอกสารที่ต้องเตรียมมาด้วย (ส้าเนา ต้องลงลายมือชื่อก้ากับด้วยทุกแผ่นและส้าเนาบัตรทุกประเภทต้องไม่หมดอายุ
ณ วันท้าสัญญา) เตรียมมาอย่างละ จ้านวน 2 ชุด
1. ส้าเนาบัตร นศ. ผู้รับทุน
2. ส้าเนาบัตรประชาชน ผู้รบั ทุน
3. ส้าเนาทะเบียนบ้าน ผู้รับทุน
4. ส้าเนาบัตรประชาชน ผู้คา้ ประกัน
5. ส้าเนาทะเบียนบ้าน ผู้คา้ ประกัน
6. ส้าเนาบัตรประชาชนของคู่สมรสผู้ค้าประกัน กรณีผู้ค้าประกันมีคู่สมรส
7. ส้าเนาทะเบียนบ้านของคู่สมรสผู้ค้าประกัน กรณีผู้ค้าประกันมีคู่สมรส
8. ส้าเนาบัตรประชาชนของคู่สมรสผู้รับทุน กรณีผู้รบั ทุนมีคสู่ มรส
9. ส้าเนาทะเบียนบ้านของคู่สมรสผู้รับทุน กรณีผู้รบั ทุนมีคสู่ มรส
10. ส้าเนาบัตรประชาชน พยาน (พยานเป็นบุคคลธรรมดาอายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึนไป)
11.ส้าเนาใบมรณบัตร ส้าเนาใบส้าคัญการหย่า ส้าเนาทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)
**หมายเหตุ**
1.กรอกข้อมูลด้วยปากกาลูกลืน่ สีน้าเงินเท่านั้น
2. ลายมือชื่อ (ลายเซ็น) ในเอกสารทุกฉบับต้องตรงกันกับทีล่ งนามในสัญญา
ส่งเอกสารสัญญาทีง่ านทุนการศึกษา ส่วนกิจการนักศึกษา (พี่โบ) โทร.044-223115

ต้นฉบับ
สัญญารับทุน “กิตติบัณฑิต”
แก่บัณฑิตเกียรตินิยมเพื่อศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สัญญาเลขที่.......................
สัญญารับทุนฉบับนีท้าขึน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เมื่อวันที่........ เดือน .......................
พ.ศ. ......... ระหว่าง มหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีสุ รนารี โดย อาจารย์ นายแพทย์ ดร.นิวัฒ น์ชัย นามวิชัยศิริกุล
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ผู้มีอ้านาจลงนามผูกพัน
เป็นผู้ให้ทุนในสั ญญารั บทุน “กิตติบัณฑิต” แก่บัณฑิตเกียรตินิยมเพื่อศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลั ย
เทคโนโลยี สุ รนารี ตามหนั งสื อมอบอ้ านาจฉบั บ ลงวั นที่ 2 กรกฎาคม 2561 ซึ่ ง ต่ อ ไปในสั ญ ญาฉบั บ นี เรี ย กว่ า
“ผู้ให้ทุน” ฝ่ายหนึ่ง กับ ……………………......................................................นักศึกษาระดับปริญญา..........................
รหัสประจ้าตัวนักศึกษา ……...................................สาขาวิชา...................................ส้านักวิชา................................
ที่อยู่....................................................................................................................................................................................................
หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้...................................................ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงนีเรียกว่า “ผู้รับทุน” อีกฝ่ายหนึ่ง
คู่สัญญาทังสองฝ่ายได้ตกลงท้าสัญญากันโดยมีข้อความดังต่อไปนี
ข้อ 1 ผู้ให้ทุนตกลงให้ทุนการศึกษาและผู้รับทุนตกลงรับทุนการศึกษาตังแต่ภาคการศึ กษาที่
............/................. ถึงภาคการศึกษาที่ ............/................. โดยมีเงื่อนไขและรายละเอียดตามประกาศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง การให้ทุนการศึกษา “กิตติบัณฑิต” แก่บัณฑิตเกียรตินิยมเพื่อศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 และประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุ ร นารี เรื่ อ ง การให้ ทุ น การศึ ก ษา “กิ ต ติ บั ณ ฑิ ต ”แก่ บั ณ ฑิ ต เกี ย รติ นิ ย มเพื่ อ ศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2559 (เอกสารแนบท้ายสัญญานี)
ข้อ 2 เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี
1) ประกาศมหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีสุ รนารี เรื่อง การให้ ทุนการศึกษา “กิตติบัณฑิต ”
แก่บัณฑิตเกียรตินิยมเพื่อศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2558

ลงชื่อ...........................................................ผู้รับทุน

และประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง การให้ทุนการศึกษา “กิตติบัณฑิต”แก่บัณฑิตเกียรตินิย ม
เพื่อศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2559
2) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง ผู้มีสิทธิได้รับทุนการศึกษา “กิตติบัณฑิต”
ภาคการศึกษา…………………….…...................
3) ส้าเนาหนังสือมอบอ้านาจฉบับลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2561
4) ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชน ส้าเนาบัตรประจ้าตัวนักศึกษา และส้าเนาทะเบียนบ้าน
ของผู้รับทุน
ข้อ 3 ผู้รับทุนตกลงปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง การให้ทุนการศึกษา
“กิตติบัณฑิต ” แก่บัณฑิตเกีย รตินิย มเพื่อศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ลงวันที่
15 กรกฎาคม 2558 และประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง การให้ ทุ นการศึกษา “กิตติบัณฑิต”
แก่บัณฑิตเกียรตินิยมเพื่อศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2559
ซึ่งรวมถึงภาระหน้าที่ของผู้รับทุน และเงื่อนไขการส้าเร็จการศึกษาของผู้รับทุน รวมทังแนวปฏิบัติหรือประกาศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีอื่นใด ที่เกี่ยวข้องกับการได้รับทุนนี
ข้อ 4 หากผู้ รั บ ทุน ไม่ป ฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขการส้ าเร็จการศึกษาของผู้ รับทุ น ตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง การให้ทุนการศึกษา “กิตติบัณฑิต” แก่บัณฑิตเกียรตินิยมเพื่อศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 และประกาศมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง การให้ทุนการศึกษา “กิตติบัณฑิต”แก่บัณฑิตเกียรตินิยมเพื่อศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2559 ผู้ให้ทุนขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา
ให้ความเห็นชอบค้าขอส้าเร็จการศึกษาของผู้รับทุนต่อคณะกรรมการประจ้าส้านักวิชาตามเงื่อนไขการส้ าเร็จ
การศึกษาของการรับทุนนี เว้นแต่จะมีการตกลงเป็นอย่างอื่น
ข้อ 5 หากผู้ รั บ ทุน สิ นสุ ดสภาพการรับทุนและเข้ากรณีช ดใช้ทุน ตามประกาศมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง การให้ทุนการศึกษา “กิตติบัณฑิต” แก่บัณฑิตเกียรตินิยมเพื่อศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาใน
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี สุ ร นารี ลงวั น ที่ 15 กรกฎาคม 2558 และประกาศมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยีสุ รนารี
เรื่อง การให้ทุนการศึกษา “กิตติบัณฑิต ”แก่บั ณฑิตเกียรตินิยมเพื่อศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลั ย
เทคโนโลยีสุรนารี (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2559 ผู้รับทุนจะต้องชดใช้ทุนภายในระยะเวลา 6 เดือน นับตังแต่
วันที่ประกาศสินสุดสภาพทุน เว้นแต่จะมีการตกลงเป็นอย่างอื่น
ข้อ 6 ผู้รับทุนยินยอมให้............................................................................เป็นผู้ค้าประกัน
ตามสัญญารับทุนฉบับนี

ลงชื่อ......................................................ผู้รับทุน

ข้อ 7 บรรดาค้าบอกกล่าวหรือการให้ความยินยอมหรือความเห็นชอบใด ๆ ตามสัญญานีต้องท้า
เป็นหนังสือและจะถือว่าได้ส่งไปโดยชอบแล้ว หากได้จัดส่งโดยทางหนึ่งทางใดดังต่อไปนี คือ
- ส่งมอบโดยบุคคลแก่ผู้แทนที่ได้รับมอบหมายของคู่สัญญาแต่ละฝ่าย
- ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
- โทรสาร แล้วยืนยันเป็นหนังสือโดยเร็วไปยังชื่อและที่อยู่ ของคู่สัญญา ดังต่อไปนี
ก. ที่อยู่ของผูร้ ับทุน
(ตามทะเบียนบ้าน)

ข. ที่อยู่ของผูใ้ ห้ทุน

……………………………..…………………………………………
บ้านเลขที่ …………………………………………………………….
……………………………….………………………………………….
หมายเลขโทรศัพท์ ………………………………………………….
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
111 ถนนมหาวิทยาลัย ต้าบลสุรนารี
อ้าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์ 0-4422-3129
โทรสาร 0-4422-3115

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี ให้ใช้ข้อความในสัญญานี
บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเองหรือมิได้กล่าวไว้ ผู้รับทุนจะต้องปฏิบัติตามค้าวินิจฉัย
ของผู้ให้ทุน
สัญญานีท้าขึนสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ทังสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความในบันทึก
ข้อตกลงโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือไว้เป็นส้าคัญต่อหน้าพยานและแต่ละฝ่าย ต่างเก็บไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ) ...…………...................………..........ผู้ให้ทุน
(อาจารย์ นายแพทย์ ดร.นิวัฒน์ชัย นามวิชัยศิริกุล)
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

(ลงชื่อ) ……….......……….........……….............ผู้รับทุน
(.......................................................................)

(ลงชื่อ) ...…………...................………..........พยาน
(.......................................................................)
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

(ลงชื่อ) ……….......……….........……….............พยาน
(.......................................................................)
คณบดีส้านักวิชา.......................

ต้นฉบับ
สัญญาค้าประกันการรับทุน “กิตติบัณฑิต”
แก่บัณฑิตเกียรตินิยมเพื่อศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เขียนที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
วันที่

เดือน

พ.ศ.

ข้าพเจ้า…………………………………………………. อายุ……..ปี สถานภาพ...........อาชีพ ........................
รายได้เดือนละ............................... บาท (........................................................) มีความเกี่ยวพันกับผู้รับทุน
โดยเป็น................อยู่บ้านเลขที่.........………………………………………………………………………………………………..
โทรศัพท์ …………………………………. บัตรประจ้าตัว ประชาชนเลขที่ .........................................................
วันออกบัตร.............................................. วันบัตรหมดอายุ...................................................... ซึ่งต่อไปในสัญญา
นีเรียกว่า “ผู้ค้าประกัน” ขอท้าสัญญาค้าประกันนีไว้ให้แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตังอยู่ที่ 111
ถนนมหาวิ ทยาลั ย ต้ าบลสุ รนารี อ้ าเภอเมื อง จั งหวั ดนครราชสี มา 30000 โดย อาจารย์ นายแพทย์
ดร.นิวัฒน์ชัย นามวิชัยศิริกุล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งต่อไปในสัญญานีเรียกว่า “ผู้รับค้้าประกัน” ดังต่อไปนี
ข้อ 1 ผู้ค้าประกันได้รับทราบข้อความตามสัญญารับทุน “กิตติบัณฑิต”แก่บัณฑิตเกียรตินิยมเพื่อ
ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่ง............................................................
ได้ให้ไว้ต่อผู้รับค้าประกันตามสัญญาฉบับลงวันที่…………………………………….. แล้ว ผู้ค้าประกันขอให้สัญญา
ว่าถ้า............................................................ถูกเรียกร้องให้รับผิดชดใช้เงินให้แก่ผู้รับค้าประกันเพราะการ
ผิดสัญญารับทุนดังกล่าวนันแล้ว ผู้ค้าประกันยินยอมผูกพันรับผิดช้าระเงินให้แก่ผู้รับค้าประกันตามจ้า นวน
เงิ น ที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นสั ญ ญารั บ ทุ น “กิ ต ติ บั ณ ฑิ ต ” แก่ บั ณ ฑิ ต เกี ย รติ นิ ย มเพื่ อ ศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา
ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีรวมทังดอกเบีย ค่าสินไหมทดแทน ค่าฤชาธรรมเนียม ค่าภาระติดพัน
อันเป็นอุปกรณ์แห่งหนีรายนี และค่าเสียหายใด ๆ บรรดาที่มหาวิทยาลัยมีสิทธิเรียกร้องกับผู้รับทุนทังสิน
ให้ แก่มหาวิทยาลั ย จนครบถ้ว นภายในก้าหนดเวลาที่มหาวิทยาลั ยมีห นังสือบอกกล่ าวให้ ผู้ ค้าประกัน
ช้าระหนี และผู้ค้าประกันจะรับผิดตามสัญญาค้าประกันนีตลอดไปจนกว่าจะมีการช้าระหนีครบเต็มตาม
จ้านวน ทังนี เป็นจ้านวน ไม่เกิน 1,000,000.- บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)
ข้อ 2 ในกรณีทผี่ ู้รับทุนได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัยให้ขยายเวลาศึกษาต่อ ด้วยทุนหรือเงินอื่นใด
หรือเหตุใด ๆ ก็ตาม และมหาวิทยาลัยได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ค้าประกันทราบแล้วให้ถือว่าผู้ค้าประกันตกลง
รับเป็นผู้ค้าประกันผู้รับทุนต่อไปอีกตลอดระยะเวลาที่ผู้รับทุนได้รับการขยายเวลาดังกล่าวด้วย
ลงชื่อ......................................................ผู้ ค้าประกัน

ข้อ 3 สัญญาค้าประกันนีมีผลใช้บังคับ 18 ปี (สิบแปดปี) นับตังแต่วันท้าสัญญารับทุนฉบับนี
ข้อ 4 ผู้ค้าประกันจะไม่เพิกถอนการค้าประกันในระหว่างเวลาที่ต้องผูกพันอยู่ตามสัญญารับทุน
“กิตติบัณฑิต”แก่บัณฑิตเกียรตินิยมเพื่อศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ให้ไว้
แก่ผู้รับค้าประกัน
สั ญญานี ท้าขึนสองฉบั บ มีข้อความตรงกัน ผู้ ค้าประกันได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญานีโดย
ละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส้าคัญต่อหน้าพยาน
ลายมือชื่อ............................................................ผู้ค้าประกัน
(............................................................)
ลายมือชื่อ...............................................พยาน
(...................................................)

ลายมือชื่อ............................................พยาน
(.................................................)

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว.....................................................................................อายุ ............ ปี เป็นคู่
สมรสตามกฎหมายของ นาย/นาง/นางสาว......................................................................... ได้ทราบและเข้าใจ
ข้อความในสัญญาค้าประกันฉบับลงวันที่ …........ เดือน ................................... พ.ศ…………......... แล้วยินยอมให้
นาย/นาง/นางสาว ……………………………………………………………...... ท้าสัญญาค้าประกันได้
(ลงชื่อ) ……………………………………………...........…….. ผู้ให้ความยินยอม
(
)
(ลงชื่อ) ……………………………………………………..…….. พยาน
(
)
(ลงชื่อ) ……………………………………………………………. พยาน
(
)
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าไม่มีคู่สมรส (เป็นโสด/คู่สมรสตาย/หย่า) ในขณะที่ท้าสัญญานี้
(ลงชื่อ) ……………………………………………….........….. ผู้ค้าประกัน
(………………………………………………..........…)

คูฉ่ บับ
สัญญารับทุน “กิตติบัณฑิต”
แก่บัณฑิตเกียรตินิยมเพื่อศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สัญญาเลขที่.......................
สัญญารับทุนฉบับนีท้าขึน ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เมื่อวันที่........ เดือน .......................
พ.ศ. ......... ระหว่าง มหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีสุ รนารี โดย อาจารย์ นายแพทย์ ดร.นิวัฒ น์ ชัย นามวิชัยศิริกุล
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ผู้มีอ้านาจลงนามผูกพัน
เป็นผู้ให้ทุนในสั ญญารั บทุน “กิตติบัณฑิต” แก่บัณฑิตเกียรตินิยมเพื่อศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลั ย
เทคโนโลยี สุ รนารี ตามหนั งสื อมอบอ้ านาจฉบั บลงวั นที่ 2 กรกฎาคม 2561 ซึ่ ง ต่ อ ไปในสั ญ ญาฉบั บ นี เรี ย กว่ า
“ผู้ให้ทุน” ฝ่ายหนึ่ง กับ ……………………......................................................นักศึกษาระดับปริญญา..........................
รหัสประจ้าตัวนักศึกษา ……...................................สาขาวิชา...................................ส้านักวิชา................................
ที่อยู่....................................................................................................................................................................................................
หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้...................................................ซึ่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงนีเรียกว่า “ผู้รับทุน” อีกฝ่ายหนึ่ง
คู่สัญญาทังสองฝ่ายได้ตกลงท้าสัญญากันโดยมีข้อความดังต่อไปนี
ข้อ 1 ผู้ให้ทุนตกลงให้ทุนการศึกษาและผู้รับทุนตกลงรับทุนการศึกษาตังแต่ภาคการศึ กษาที่
............/................. ถึงภาคการศึกษาที่ ............/................. โดยมีเงื่อนไขและรายละเอียดตามประกาศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง การให้ทุนการศึกษา “กิตติบัณฑิต” แก่บัณฑิตเกียรตินิยมเพื่อศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 และประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
สุ ร นารี เรื่ อ ง การให้ ทุ น การศึ ก ษา “กิ ต ติ บั ณ ฑิ ต ”แก่ บั ณ ฑิ ต เกี ย รติ นิ ย มเพื่ อ ศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษาใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2559 (เอกสารแนบท้ายสัญญานี)
ข้อ 2 เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี
1) ประกาศมหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีสุ รนารี เรื่อง การให้ ทุนการศึกษา “กิตติ บัณฑิต ”
แก่บัณฑิตเกียรตินิยมเพื่อศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2558
ลงชื่อ...........................................................ผู้รับทุน

และประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง การให้ทุนการศึกษา “กิตติบัณฑิต”แก่บัณฑิตเกียรตินิย ม
เพื่อศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2559
2) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง ผู้มีสิทธิได้รับทุนการศึกษา “กิตติบัณฑิต”
ภาคการศึกษา…………………….…...................
3) ส้าเนาหนังสือมอบอ้านาจฉบับลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2561
4) ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชน ส้าเนาบัตรประจ้าตัวนักศึกษา และส้าเนาทะเบียนบ้าน
ของผู้รับทุน
ข้อ 3 ผู้รับทุนตกลงปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง การให้ทุนการศึกษา
“กิตติบัณฑิต ” แก่บัณฑิตเกีย รตินิย มเพื่อศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ลงวันที่
15 กรกฎาคม 2558 และประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง การให้ ทุนการศึกษา “กิตติบัณฑิต”
แก่บัณฑิตเกียรตินิยมเพื่อศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2559
ซึ่งรวมถึงภาระหน้าที่ของผู้รับทุน และเงื่อนไขการส้าเร็จการศึกษาของผู้รับทุน รวมทังแนวปฏิบัติหรือประกาศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีอื่นใด ที่เกี่ยวข้องกับการได้รับทุนนี
ข้อ 4 หากผู้ รั บ ทุน ไม่ป ฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขการส้ าเร็จการศึกษาของผู้ รับทุ น ตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง การให้ทุนการศึกษา “กิตติบัณฑิต” แก่บัณฑิตเกียรตินิยมเพื่อศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 และประกาศมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง การให้ทุนการศึกษา “กิตติบัณฑิต”แก่บัณฑิตเกียรตินิยมเพื่อศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2559 ผู้ให้ทุนขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา
ให้ความเห็นชอบค้าขอส้าเร็จการศึก ษาของผู้รับทุนต่อคณะกรรมการประจ้าส้านักวิชาตามเงื่อนไขการส้ าเร็จ
การศึกษาของการรับทุนนี เว้นแต่จะมีการตกลงเป็นอย่างอื่น
ข้อ 5 หากผู้ รั บ ทุน สิ นสุ ดสภาพการรับทุนและเข้ากรณีช ดใช้ทุน ตามประกาศมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง การให้ทุนการศึกษา “กิตติบัณฑิต” แก่บัณฑิตเกียรตินิยมเพื่อศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาใน
มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี สุ ร นารี ลงวั น ที่ 15 กรกฎาคม 2558 และประกาศมหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยีสุ รนารี
เรื่อง การให้ทุนการศึกษา “กิตติบัณฑิต ”แก่บัณฑิตเกียรตินิยมเพื่อศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลั ย
เทคโนโลยีสุรนารี (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2559 ผู้รับทุนจะต้องชดใช้ทุนภายในระยะเวลา 6 เดือน นับตังแต่
วันที่ประกาศสินสุดสภาพทุน เว้นแต่จะมีการตกลงเป็นอย่างอื่น
ข้อ 6 ผู้รับทุนยินยอมให้............................................................................ เป็นผู้ค้าประกัน
ตามสัญญารับทุนฉบับนี
ลงชื่อ......................................................ผู้รับทุน

ข้อ 7 บรรดาค้าบอกกล่าวหรือการให้ความยินยอมหรือความเห็นชอบใด ๆ ตามสัญญานีต้องท้า
เป็นหนังสือและจะถือว่าได้ส่งไปโดยชอบแล้ว หากได้จัดส่งโดยทางหนึ่งทางใดดังต่อไปนี คือ
- ส่งมอบโดยบุคคลแก่ผู้แทนที่ได้รับมอบหมายของคู่สัญญาแต่ละฝ่าย
- ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
- โทรสาร แล้วยืนยันเป็นหนังสือโดยเร็วไปยังชื่อและที่อยู่ ของคู่สัญญา ดังต่อไปนี
ก. ที่อยู่ของผูร้ ับทุน
(ตามทะเบียนบ้าน)

ข. ที่อยู่ของผูใ้ ห้ทุน

……………………………..…………………………………………
บ้านเลขที่ …………………………………………………………….
……………………………….………………………………………….
หมายเลขโทรศัพท์ ………………………………………………….
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
111 ถนนมหาวิทยาลัย ต้าบลสุรนารี
อ้าเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์ 0-4422-3129
โทรสาร 0-4422-3115

ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี ให้ใช้ข้อความในสัญญานี
บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเองหรือมิได้กล่าวไว้ ผู้รับทุนจะต้องปฏิบัติตามค้าวินิจฉัย
ของผู้ให้ทุน
สัญญานีท้าขึนสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ทังสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความในบันทึก
ข้อตกลงโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือไว้เป็นส้าคัญต่อหน้าพยานและแต่ละฝ่าย ต่างเก็บไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ) ...…………...................………..........ผู้ให้ทุน
(อาจารย์ นายแพทย์ ดร.นิวัฒน์ชัย นามวิชัยศิริกุล)
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

(ลงชื่อ) ……….......……….........……….............ผู้รับทุน
(.......................................................................)

(ลงชื่อ) ...…………...................………..........พยาน
(.......................................................................)
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์

(ลงชื่อ) ……….......……….........……….............พยาน
(.......................................................................)
คณบดีส้านักวิชา.......................

คูฉ่ บับ
สัญญาค้าประกันการรับทุน “กิตติบัณฑิต”
แก่บัณฑิตเกียรตินิยมเพื่อศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
เขียนที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
วันที่

เดือน

พ.ศ.

ข้าพเจ้า…………………………………………………. อายุ……..ปี สถานภาพ...........อาชีพ ........................
รายได้เดือนละ............................... บาท (........................................................) มีความเกี่ยวพันกับผู้รบั ทุน
โดยเป็น................อยู่บ้านเลขที่.........………………………………………………………………………………………………..
โทรศัพท์ …………………………………. บัตรประจ้าตัว ประชาชนเลขที่ .........................................................
วันออกบัตร.............................................. วันบัตรหมดอายุ...................................................... ซึ่งต่อไปในสัญญา
นีเรียกว่า “ผู้ค้าประกัน” ขอท้าสัญญาค้าประกันนีไว้ให้แก่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตังอยู่ที่ 111
ถนนมหาวิ ทยาลั ย ต้ าบลสุ รนารี อ้ าเภอเมื อง จั งหวั ดนครราชสี มา 30000 โดย อาจารย์ นายแพทย์
ดร.นิวัฒน์ชัย นามวิชัยศิริกุล รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี ซึ่งต่อไปในสัญญานีเรียกว่า “ผู้รับค้้าประกัน” ดังต่อไปนี
ข้อ 1 ผู้ค้าประกันได้รับทราบข้อความตามสัญญารับทุน “กิตติบัณฑิต”แก่บัณฑิตเกียรตินิยมเพื่อ
ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ซึ่ง............................................................
ได้ให้ไว้ต่อผู้รับค้าประกันตามสัญญาฉบับลงวันที่…………………………………….. แล้ว ผู้ค้าประกันขอให้สัญญา
ว่าถ้า............................................................ถูกเรียกร้องให้รับผิดชดใช้เงินให้แก่ผู้รับค้าประกันเพราะการ
ผิดสัญญารับทุนดังกล่าวนันแล้ว ผู้ค้าประกันยินยอมผูกพันรับผิดช้าระเงินให้แก่ผู้รับค้าประกันตามจ้านวน
เงิ น ที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นสั ญ ญารั บ ทุ น “กิ ต ติ บั ณ ฑิ ต ” แก่ บั ณ ฑิ ต เกี ย รติ นิ ย มเพื่ อ ศึ ก ษาระดั บ บั ณ ฑิ ต ศึ ก ษา
ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีรวมทังดอกเบีย ค่าสินไหมทดแทน ค่าฤชาธรรมเนียม ค่าภาระติดพัน
อันเป็นอุปกรณ์แห่งหนีรายนี และค่าเสียหายใด ๆ บรรดาที่มหาวิทยาลัยมีสิทธิเรียกร้องกับผู้รับทุนทังสิน
ให้ แก่มหาวิทยาลั ย จนครบถ้ว นภายในก้าหนดเวลาที่มหาวิทยาลั ยมีห นังสือบอกกล่ าวให้ ผู้ ค้าประกัน
ช้าระหนี และผู้ค้าประกันจะรับผิดตามสัญญาค้าประกันนีตลอดไปจนกว่าจะมีการช้าระหนีครบเต็มตาม
จ้านวน ทังนี เป็นจ้านวน ไม่เกิน 1,000,000.- บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)
ข้อ 2 ในกรณีทผี่ ู้รับทุนได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัยให้ขยายเวลาศึกษาต่อด้วยทุนหรือเงินอื่นใด
หรือเหตุใด ๆ ก็ตาม และมหาวิทยาลัยได้มีหนังสือแจ้งให้ผู้ค้าประกันทราบแล้วให้ถือว่าผู้ค้าประกันตกลง
รับเป็นผู้ค้าประกันผู้รับทุนต่อไปอีกตลอดระยะเวลาที่ผู้รับทุนได้รับการขยายเวลาดังกล่าวด้วย
ลงชื่อ......................................................ผู้ ค้าประกัน

ข้อ 3 สัญญาค้าประกันนีมีผลใช้บังคับ 18 ปี (สิบแปดปี) นับตังแต่วันท้าสัญญารับทุนฉบับนี
ข้อ 4 ผู้ค้าประกันจะไม่เพิกถอนการค้าประกันในระหว่างเวลาที่ต้องผูกพันอยู่ตามสัญญารับทุน
“กิตติบัณฑิต”แก่บัณฑิตเกียรตินิยมเพื่อศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ให้ไว้
แก่ผู้รับค้าประกัน
สั ญญานี ท้าขึนสองฉบั บ มีข้อความตรงกัน ผู้ ค้าประกันได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญานีโดย
ละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส้าคัญต่อหน้าพยาน
ลายมือชื่อ............................................................ผู้ค้าประกัน
(............................................................)
ลายมือชื่อ...............................................พยาน
(...................................................)

ลายมือชื่อ............................................พยาน
(.................................................)

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว.....................................................................................อายุ ............ ปี
เป็นคู่สมรสตามกฎหมายของ นาย/นาง/นางสาว......................................................................... ได้ทราบ
และเข้าใจข้อความในสัญญาค้าประกันฉบับลงวันที่ …........ เดือน ................................... พ.ศ………….........
แล้วยินยอมให้ นาย/นาง/นางสาว ……………………………………………………………...... ท้าสัญญาค้าประกันได้
(ลงชื่อ) ……………………………………………...........…….. ผู้ให้ความยินยอม
(
)
(ลงชื่อ) ……………………………………………………..…….. พยาน
(
)
(ลงชื่อ) ……………………………………………………………. พยาน
(
)
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าไม่มีคู่สมรส (เป็นโสด/คู่สมรสตาย/หย่า) ในขณะที่ท้าสัญญานี้
(ลงชื่อ) ……………………………………………….........….. ผู้ค้าประกัน
(………………………………………………..........…)

หนังสือแสดงความยินยอมของคู่สมรสผู้รับทุนกิตติบัณฑิต
ท้าที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
วันที่ ……………. เดือน ...................................... พ.ศ. ……………
ข้าพเจ้านาย/นาง/นางสาว...............................................................................................................
อายุ ................ ปี เกี่ยวข้องเป็นคู่สมรส ของนาย/นาง/นางสาว....................................................................
นักศึกษาผู้รับทุน อยู่บ้านเลขที่ .......................หมู่ที่ ..................ตรอก................................ซอย....................
ถนน ……………………….........ต้าบล................................อ้าเภอ ....................................จังหวัด .....................
รหัสไปรษณีย์ .................... โทรศัพท์ที่ติดต่อได้.............................................................................................
ได้รับทราบข้อความในสัญญาและเข้าใจข้อตกลงตามสัญญารับทุนกิตติบัณฑิตฉบับนีที่ นาย/นาง/
นางสาว.............................................................ได้ท้าไว้ต่อมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ตามสัญญาฉบับ
ลงวันที่..........เดือน...........................พ.ศ.............................โดยละเอียดแล้ว ข้าพเจ้ายินยอมให้ นาย/นาง/
นางสาว …………………………………………….........................ซึ่งเป็นคู่สมรสโดยชอบด้วยกฎหมายของข้าพเจ้า
เข้าท้าสัญญารับทุนกิตติบัณฑิตดังกล่าวกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีและข้าพเจ้ายินยอมรับผิดชอบ
ในการชดใช้ทุนหาก นาย/นาง/นางสาว ……………………………………………......................... ไม่ปฏิบัติตาม
ข้อตกลง ตามสัญญาที่ท้าไว้ทุกประการ
(ลงชื่อ) …………………………………………………..
(…………………………………………………)

คู่สมรสของผู้รับทุน
(ผู้ให้ความยินยอม)

(ลงชื่อ) …………………………………………………..

พยาน
)

(
ต้าแหน่ง คณบดีส้านักวิชา
(ลงชื่อ) …………………………………………………..
(
)
อาจารย์ที่ปรึกษา

พยาน

