ตัวอย่างการเขียนสัญญารับทุน
*ใช้ปากกาสีน้ำเงินเท่านั้น
**ห้ามมีรอยลบ ขูด ขีด ฆ่า เด็ดขาด

ตรงไหนที่เว้นว่างไว้ไม่ต้องเขียน

คู่ฉบับ

สัญญารับทุน “กิตติบัณฑิต”
แก่บัณฑิตเกียรตินิยมเพื่อศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
สัญญาเลขที่.......................
สัญญารับทุนฉบับนี้ทาขึ้น ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เมื่อวันที่....... เดือน ..........................
พ.ศ. ............ ระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โดย ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า ตาแหน่ง อธิการบดี
มหาวิ ทยาลั ย เทคโนโลยี สุ ร นารี ผู้ มี อ านาจลงนามผู กพั นมหาวิ ทยาลั ยเทคโนโลยี สุ รนารี ตามประกาศส านั ก
นายกรัฐมนตรี เรื่องแต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2556 ซึ่งต่อไปในสัญญา
นางสาวมนัฐค์ษญา บางคงหลวง กศึกษาระดับปริญญา..........................
โท
ฉบับนี้เรียกว่า “ผู้ให้ทุน” ฝ่ายหนึ่ง กับ …………………………………………………นั
M6012345
เทคโนโลยีสารสนเทศ
รหัสประจาตัวนักศึกษา ………………………………..
สาขาวิชา........................................................................ส
านักวิชา
20 หมู่ 13 ตำบลบางหลวง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม73190
เทคโนโลยีสังคม
...................................................................
ที่อยู่......................................................................................................................
086-1763768
หมายเลขโทรศัพท์.......................................ซึ
่งต่อไปในบันทึกข้อตกลงนี้เรียกว่า “ผู้รับทุน” อีกฝ่ายหนึ่ง
คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายได้ตกลงทาสัญญากันโดยมีข้อความดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ผู้ให้ทุนตกลงให้ ทุนการศึกษาและผู้ รับทุน ตกลงรับทุนการศึกษาตั้งแต่ภ าคการศึกษาที่
............/................. ถึงภาคการศึกษาที่ ............/................. โดยมีเงื่อนไขและรายละเอียดตามประกาศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง การให้ทุนการศึกษา “กิตติบัณฑิต” แก่บัณฑิตเกียรตินิยมเพื่อศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 (เอกสารแนบท้ายสัญญานี้)
ข้อ 2 เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้
1) ประกาศมหาวิทยาลั ยเทคโนโลยีสุ รนารี เรื่อง การให้ทุนการศึกษา “กิตติบัณฑิต ”
แก่บัณฑิตเกียรตินิยมเพื่อศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2558
2) ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง ผู้มีสิทธิได้รับทุนการศึกษา “กิตติบัณฑิต”
ภาคการศึกษา…………………….…...................
3) ประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ลงวันที่
28 มิถุนายน 2556 สาเนาบัตรพนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
4) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน สาเนาบัตรประจาตัวนักศึกษา และสาเนาทะเบียนบ้าน
ของผู้รับทุน
ลงชื่อ...................................................ผู้ให้ทุน

มนัฐค์ษญา
ลงชื่อ......................................................ผู
้รับทุน
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ข้อ 3 ผู้รับทุนตกลงปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง การให้ทุนการศึกษา
“กิตติบั ณฑิต ” แก่บัณฑิตเกียรตินิย มเพื่อศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุ รนารี ลงวันที่
15 กรกฎาคม 2558 โดยเฉพาะภาระหน้าที่ของผู้รับทุน และเงื่อนไขการสาเร็จการศึกษาของผู้รับทุน รวมทั้งแนว
ปฏิบัติหรือประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีอื่นใด ที่เกี่ยวข้องกับการได้รับทุนนี้
ข้อ 4 หากผู้ รั บ ทุน ไม่ ป ฏิบัติตามข้ อตกลงและเงื่อนไขการส าเร็จการศึกษาของผู้ รับ ทุ นตาม
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง การให้ทุนการศึกษา “กิตติบัณฑิต” แก่บัณฑิตเกียรตินิยมเพื่อศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 ผู้ให้ทุนขอสงวนสิทธิ์ในการ
พิจารณาให้ความเห็นชอบคาขอสาเร็จการศึกษาของผู้รับทุนต่อคณะกรรมการประจาสานักวิชาตามเงื่อนไขการ
สาเร็จการศึกษาของการรับทุนนี้ เว้นแต่จะมีการตกลงเป็นอย่างอื่น
ข้อ 5 หากผู้รั บ ทุน สิ้น สุ ดสภาพการรับทุนและเข้ากรณีชดใช้ทุน ตามประกาศมหาวิทยาลั ย
เทคโนโลยีสุรนารี เรื่อง การให้ทุนการศึกษา “กิตติบัณฑิต” แก่บัณฑิตเกียรตินิยมเพื่อศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2558 ผู้รับทุนจะต้องชดใช้ทุนภายในระยะเวลา 6 เดือน
นับตั้งแต่วันที่ประกาศสิ้นสุดสภาพทุน เว้นแต่จะมีการตกลงเป็นอย่างอื่น
นายสมชาย บางคงหลวง
ข้อ 6 ผู้รับทุนยินยอมให้.........................................................................เป็
นผู้ค้าประกันตาม
สัญญารับทุนฉบับนี้
ข้อ 7 บรรดาคาบอกกล่าวหรือการให้ความยินยอมหรือความเห็นชอบใด ๆ ตามสัญญานี้ต้องทา
เป็นหนังสือและจะถือว่าได้ส่งไปโดยชอบแล้ว หากได้จัดส่งโดยทางหนึ่งทางใดดังต่อไปนี้ คือ
- ส่งมอบโดยบุคคลแก่ผู้แทนที่ได้รับมอบหมายของคู่สัญญาแต่ละฝ่าย
- ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
- โทรสาร แล้วยืนยันเป็นหนังสือโดยเร็วไปยังชื่อและที่อยู่ ของคู่สัญญา ดังต่อไปนี้
ก. ที่อยู่ของผูร้ ับทุน

นางสาวมนัฐค์ษญา บางคงหลวง
……………………………..…………………………………………
20 หมู่ที่13 ต.บางหลวง อ.บางเลน
บ้านเลขที่ …………………………………………………………….
จ.นครปฐม 73190
……………………………….………………………………………….
086-1763768
หมายเลขโทรศัพท์ …………………………………………………..

ข. ที่อยู่ของผูใ้ ห้ทุน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
111 ถนนมหาวิทยาลัย ตาบลสุรนารี
อาเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
โทรศัพท์ 0-4422-4224

ลงชื่อ...................................................ผู้ให้ทุน

โทรสาร 0-4422-4220
มนัฐค์ษญา
ลงชื่อ......................................................ผู
้รับทุน
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ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้
บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเองหรือมิได้กล่าวไว้ ผู้รับทุนจะต้องปฏิบัติตามคาวินิจฉัย
ของผู้ให้ทุน
สัญญานี้ทาขึ้นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ทั้งสองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความในบันทึก
ข้อตกลงโดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือไว้เป็นสาคัญต่อหน้าพยานและแต่ละฝ่าย ต่างเก็บไว้ฝ่ายละหนึ่ง
ฉบับ

(ลงชื่อ) …....................……….......................ผู้ให้ทุน
(ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท สืบค้า)
อธิการบดี

มนัฐค์ษญา
(ลงชื่อ) ....................…………..................ผู้รบั ทุน
นางสาวมนัฐค์ษญา บางคงหลวง
(.......................................................................)

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

คณบดีลงนาม
(ลงชื่อ) ……….......……….........……….............พยาน
(.......................................................................)
คณบดีสานักวิชา.......................

ลงชื่อ...................................................ผู้ให้ทุน

มนัฐค์ษญา
ลงชื่อ......................................................ผู้ รับทุน

