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สัญญารับทุนการศึกษาและสัญญาค้าประกัน
สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
แบบที่ 1-A:

“ทุนการศึกษาต่อเนื่อง 4 ปี สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (ระดับปริญญาตรี)”
SIIT 4-Year Continuing Scholarship (Undergraduate Student)

.

(แบบที่ 1-A: สาหรับนักศึกษาผู้รับทุน ที่เป็นบุคคลซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะ (นักศึกษามีอายุต่ากว่า 20 ปีบริบูรณ์ในวันทาสัญญารับทุนฯ)
และผู้ค้าประกันเป็น บิดาหรือมารดา ของนักศึกษาผู้รับทุน)

เลขที่
ประเภท [ ] ทุนเต็มจานวน [ ] ทุนครึ่งจานวน
[ ] ทุน Quarter (25%)

วันที่
เดือน
พ.ศ.
ทาที่ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

.

สัญญารับทุนการศึกษาและสัญญาค้าประกันฉบับนี้ ทาขึ้นระหว่าง สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ จะเรียกว่า “สถาบัน” กับ นาย/นาง/นางสาว
.
เลขทะเบียนนักศึกษา
อายุ
ปี มีภูมิลาเนาอยู่เลขที่ .
หมู่ที่ ตาบล
อาเภอ
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
.โทรศัพท์บ้าน/ที่พัก
โทรศัพท์มือถือ
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ จะเรียกว่า “ผู้รับทุน” ฝ่ายหนึ่ง และนาย/นาง/นางสาว
อายุ
ปี. มีภมู ิลาเนาอยู่เลขที่
หมู่ที่
ตาบล
อาเภอ
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
.โทรศัพท์บ้าน/ที่พัก
โทรศัพท์มือถือ
ทางานในตาแหน่ง
ชื่อบริษัท/หน่วยงาน
ที่อยู่ของบริษัท/หน่วยงาน เลขที่
หมูท่ ี่
ตาบล
อาเภอ
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์ของบริษัท/หน่วยงาน
โทรสารของบริษัท/หน่วยงาน
มีความสัมพันธ์กับนักศึกษาผู้รับทุน คือ เป็น
[ ] บิดา/มารดา [ ] อื่นๆ (ระบุ)
ซึ่งสมัครใจเข้าเป็นผู้ ค้าประกันผู้รับทุน และต่อไปในสัญญานี้จะ
เรียกว่า “ผู้ค้าประกัน” อีกฝ่ายหนึ่ง
ทั้งสามฝ่ายตกลงทาสัญญารับทุนการศึกษาและสัญญาค้าประกันขึ้น มีข้อความดังต่อไปนี้
ข้อ 1. “ผู้รับทุน ” ตกลงเข้าเป็นผู้รับทุนการศึกษาจาก “สถาบัน ” ที่จ่ายจากเงินรายได้ของ “สถาบั น” หรือที่จ่ายจากเงินที่
บุคคลภายนอกมอบให้ ”สถาบัน” จัดสรร หรือจ่ายผ่าน“สถาบัน” ตามหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายตลอดจนอัตราที“สถาบั
่
น” กาหนด
ข้อ 2 สัญญานี้มีผลเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ “ผู้รับทุน” รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาของสถาบัน โดย “ผู้รับทุน” ได้รับทุนในส่วนของค่า
บารุงการศึกษา (Educational Fee) ไว้แล้ว ตามใบเสร็จรับเงิน เลขที………………….…ลงวั
่
นที…
่ ………………จานวน……………บาท
(…………………………………………………..) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของค่าใช้จ่ายในการศึกษา ประจภาาคการศึกษาที่1/2551
ข้อ 3. “ผู้รับทุน” ตกลงปฏิบัติตามเงื่อนไขสาหรับนักศึกษาผู้รับทุนต่อเนื่อง อย่างเคร่งครัดทุกข้อ มิฉะนั้น “สถาบัน ” สงวนสิทธิที่จะ
ตัดสิทธิการรับทุนการศึกษาของ “ผู้รับทุน” ในภาคการศึกษาใดภาคการศึกษาหนึ่ง หรือตัดทุนการศึกษาตลอดไปได้ เงื่อนไขมีดังนี้
3.1 “ผู้รับทุน ” ต้องรักษาระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative GPA) ให้ไม่ต่ากว่า 2.50 ในทุกภาคการศึกษาตลอด
หลักสูตร และไม่ต่ากว่า 2.75 ติดต่อกันสองภาคการศึกษา เว้นแต่ในกรณี “ผู้รับทุน” ที่มีสถานภาพนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จะมีสิทธิได้รับ
ทุนการศึกษาอย่างน้อยในภาคที่ 1 และภาคที่ 2 ของการศึกษาในปีแรก แม้จะมีคะแนนเฉลี่ยสะสม (Cumulative GPA) ต่ากว่า 2.50
และ ห้ามไม่ให้ “ผู้รับทุน” ทุกชั้นปีมีผลการเรียน “F”, “U” หรือ “W” ในภาคการศึกษาใดๆ ตลอดหลักสูตร มิฉะนั้น “ผู้รับทุน” จะต้อง
ชาระคืนเงินค่าหน่วยกิตเต็มจานวนสาหรับวิชาที่สอบได้ “F”, “U” หรือ “W” นั้น คืนให้แก่สถาบันภายใน 30 วัน หรือก่อนวันที่นักศึกษา
ต้องลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาถัดไป
3.2 “ผู้รับทุน” เมื่อได้ลงทะเบียนแล้วจะถอนรายวิชาใดๆ ไม่ได้ ทั้งสิ้น เว้น แต่กรณีที่มี เหตุสุดวิสัยหรือเหตุ จาเป็น อันสมควร
“ผู้รับทุน” จะต้องแจ้งให้สถาบันทราบเพื่อขออนุมัติฯ เมื่อได้รบั อนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรจากสถาบันแล้ว “ผู้รับทุน” จึงจะดาเนินการ
ต่อไปได้ ซึ่งการดาเนินการถอน (Drop) วิชาใดๆ และ/หรือต้องเพิ่ม (Add) รายวิชาใดๆ “ผู้รับทุน” ต้องดาเนินการให้เสร็จสิ้นในระหว่าง
ช่วงเวลาลงทะเบียนเพิ่มหรือถอนรายวิชาของสถาบัน (ภายใน 2 สัปดาห์ แรกของภาคการศึกษา ที่ 1 และภาคการศึกษาที่ 2)
โดย “ผู้รับทุน” ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยตนเองเต็มจานวนซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเนื่องจากการเพิ่มหรือถอนรายวิชานั้น
(ต่อ ข้อ 3.3, หน้า 2/2)
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3.3 “ผู้รับทุน” ต้องลงทะเบียนเรียนที่ “สถาบัน” อย่างต่อเนื่องทุกภาคการศึกษาอย่างเคร่งครัด (ภาคการศึกษาที่ 1 และ
ภาคการศึกษาที่ 2 ของแต่ละปีการศึกษา) รวม 8 ภาคการศึกษา และต้องสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีภายในเวลาปกติของแต่
ละหลักสูตรที่สถาบันกาหนด ทั้งนี้ ห้าม “ผู้รับทุน” ลาพักการศึกษา เว้นแต่ มีเหตุผลอันสมควรซึ่งต้องได้รับอนุมัติเป็นลายลักษณ์
อักษรจากสถาบัน และ “ผู้รับทุน” ตกลงรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองทั้งหมดทุกกรณีที่อาจมีเพิ่มเติมเนื่องจากการลาพักการศึกษานั้น
3.4 เนื่องจากการพิจารณาทุนฯ ได้คัดแยกผู้รับทุนไว้ตามสายวิชา (สายวิศวกรรมศาสตร์ หรือ สายวิทยาศาสตร์) ไว้แต่แรก
แล้ว และการเปลี่ยนสายวิชาจะกระทบกับศักยภาพในการศึกษาและระดับผลการเรียนของ “ผู้รับทุน” สถาบันจึงห้ามไม่ให้ “ผู้รับทุน”
เปลี่ยนสายวิชาที่เข้าเรียน เว้นแต่กรณีมเี หตุผลอันสมควรซึ่งต้องได้รับอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรจากสถาบัน โดย “ผู้รับทุน” ต้อง
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยตนเองทั้งหมดทุกกรณีที่อาจมีเพิ่มเติมเนื่องจากการย้ายสายวิชานั้น
3.5 “ผู้รับทุน ” จะได้รับทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่องในภาคการศึกษา ที่ 1 และภาคการศึกษา ที่ 2 ในแต่ละปีการศึกษา จน
สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี “ผู้รับทุน ” สามารถลงทะเบียนเรียนภาคฤดูร้อน หรือเรี ยนวิชาใดๆ เพิ่มเติมจากวิชาที่กาหนดไว้
ตามโครงสร้างหลักสูตรของสถาบันได้ ซึ่ง “ผู้รับทุน” ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในภาคฤดูร้อนและค่าใช้จ่ายสาหรับการลงทะเบียนเรียน
ในรายวิชาที่ “ผู้รับทุน” เรียนเพิ่มเติมเอง แต่ทั้งนี้ ห้ามมีผลการเรียน “F”, “U” หรือ “W” ในทุกวิชาที่เรียนเพิ่มเองดังกล่าวนั้นด้วย
3.6 กรณีที่ “ผู้รับทุน” เป็นนักศึกษาใหม่ สละสิทธิก์ ารรับทุน หรือมิได้มาลงทะเบียนรายวิชา ก่อนเปิดภาคการศึกษาแรก
ของการศึกษาในชั้นปีที่ 1 ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ “ผู้รับทุน” จะต้องชดใช้เงินให้แก่ “สถาบัน” เท่ากับทุนการศึกษาของภาคการศึกษาแรก
(Educational Support and Tuition Fees) ภายใน 60 วันนับตั้งแต่วันที่สละสิทธิ์หรือวันที่ “สถาบัน” แจ้งให้นาเงินมาชดใช้ หากพ้น
กาหนดดังกล่าว “ผู้รับทุน” ยินยอมให้ “สถาบัน” คิดดอกเบี้ยได้ในอัตราร้อยละ15 ต่อปี นับตั้งแต่วันครบกาหนดเวลาให้ชาระ
กรณีที่ “ผู้รับทุน” เข้าศึกษาทีส่ ถาบันฯ แล้วนับจากวันเปิดภาคการศึกษาแรกของการศึกษาในชั้นปีท1ี่ และต่อมา “ผู้รับทุน”
ลาออก หรือสินสภาพจากการเป็นนักศึกษาของ “สถาบัน” ก่อนสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ เว้นแต่กรณี
การเสียชีวิต “ผู้รับทุน” ยินยอมชดใช้เงินทุนการศึกษาคืนให้แก่ “สถาบัน” เป็นจานวนสองเท่าของเงินทั้งหมดที่ “ผู้รับทุน” ได้รับเป็น
ทุนการศึกษาไปแล้วภายใน 60 วัน นับตั้งแต่วันที่ “ผู้รับทุน” แจ้งสละสิทธิ์การรับทุนหรือตั้งแต่วันที่ “ผู้รับทุน” พ้นสภาพจากการเป็น
นักศึกษาของสถาบัน หาก “ผู้รับทุน” ไม่ชาระเงินให้แก่ “สถาบัน” ให้ครบตามจานวนภายในกาหนดเวลาดังกล่าว “ผู้รับทุน” ยินยอม
ให้ “สถาบัน” คิดดอกเบี้ยได้ในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี นับตั้งแต่วันครบกาหนดเวลาให้ชาระ
3.7 ห้าม “ผู้รับทุน ” ประพฤติเสื่อมเสียจนเป็นเหตุให้ต้องถูกลงโทษฐานผิดวินัยนั กศึกษาอย่างร้ายแรง หาก “ผู้รับทุน ” ได้
ประพฤติเสื่อมจนเป็นเหตุให้รับโทษดังกล่าว ถือว่า “ผู้รับทุน” ได้ประพฤติผิดต่อสัญญาฉบับนี้ “สถาบัน” มีสิทธิระงับทุนการศึกษาโดย
ทันที และ “ผู้รับทุน” ต้องชดใช้เงินทุนการศึกษาคืนให้แก่ “สถาบัน” ตามหลักเกณฑ์และอัตราที่กาหนดใน ข้อ 3.6 ข้างต้น
3.8 “ผู้รับทุน” ตกลงช่วยงานของ “สถาบัน” ตามที่สถาบันได้มอบหมาย (เช่น การช่วย ทางานกับอาจารย์ และ /หรือ
หน่วยงานต่างๆ ภายในสถาบัน ) สัปดาห์ละ 2 ชั่วโมง หรือไม่ต่ากว่า 20 ชั่วโมงต่อภาคการศึกษา (“สถาบัน” อนุญาตให้นักศึกษาไม่
ต้องช่วยงานในช่วงสอบกลางภาคและสอบปลายภาค) และ “ผู้รับทุน” ต้องสละเวลาและร่วมกิจกรรมที่สถาบันกาหนดตามสมควร
ข้อ 4. “ผู้ค้าประกัน” ตกลงว่าหาก “ผู้รับทุน” ประพฤติผิดต่อสัญญานี้ในข้อหนึ่งข้อใดหรือทั้งหมดจนเป็นเหตุให้ “ผู้รับทุน ” ต้องรับ
ผิดและชดใช้เงินทุนที่ได้รับ ไว้เป็นทุนการศึกษาคืนให้แก่ “สถาบัน ” ตามหลักเกณฑ์และอัตราที่กาหนดใน ข้อ 3. นั้น “ผู้ค้าประกัน ”
ยินยอมเข้าผูกพันรับผิดร่วมกับ “ผู้รับทุน” ด้วยในฐานะลูกหนี้ร่วมและจะไม่ยกข้อต่อสู้ในเรื่องการผ่อนเวลา การบอกกล่าวหรือข้อต่อสู้
อื่นใดขึ้นต่อสู้กับ “สถาบัน” ในการเรียกให้ชาระหนี้ดังกล่าว
ข้อ 5. เป็นที่ตกลงกันด้วยว่า การจัดสรรทุนการศึกษา , การกาหนดอัตราและวิธีการจ่ายเงินทุนการศึกษา , การกาหนดหรือ
เปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของผู้มีสิทธิรับทุนการศึกษา หรือการดาเนินงานในเรื่องที่เกี่ยวข้อง เป็นสิทธิโดยเด็ดขาดของ “สถาบัน ” ที่จะ
ดาเนินการตามที่ “สถาบัน” และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เห็นเป็นการเหมาะสมเพื่อประโยชน์แก่การดาเนินงานของ “สถาบัน ” และ
การปฏิบัติตามหรือดาเนินการใดๆ เกี่ยวกับทุนการศึกษาที่ “สถาบัน” หรือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ดาเนินการไปตามมติ, คาสั่ง,
ประกาศ หรือระเบียบของ “สถาบัน” หรือของมหาวิทยาลัยที่มีอยู่แล้ว หรือที่จะมีขึ้นใหม่ในอนาคต จะไม่ก่อให้เกิดสิทธิเรียกร้อง
หรือฟ้องร้องแก่ “ผู้รับทุน” หรือ “ผู้ค้าประกัน” ไม่ว่าทางใดๆ
สัญญารับทุนการศึกษาและสัญญาค้าประกันฉบับนี้ทาขึ้นเป็นสามฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ทุกฝ่ายได้อ่านข้อความ
และเห็นว่าถูกต้องตามเจตนาแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน
ลงชื่อ
(

ลงชื่อ
(

ผู้รับทุน /นักศึกษา
)

ผู้ค้าประกัน
)

ลงชื่อ

สถาบัน /ผู้อานวยการ หรือผู้รับมอบอานาจ

(รศ. ดร. เรืองศักดิ์ แก้วธรรมชัย )

ลงชื่อ
(

พยาน /ฝ่ายกิจการนักศึกษาSIIT
)
formA_สัญญาทุนต่อเนื่องSIIT2551_v0.2_Example 11/11/2010 17:25

ทาที่ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
วันที่….…..เดือน……………….……พ.ศ. ………….
หนังสือยินยอมของคู่สมรสให้ทานิติกรรม
(สาหรับ คู่สมรสของผู้คาประกัน กรอก)
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว………………………………………………………อายุ………………..ปี
อยู่บ้านเลขที…
่ ……..……….หมู่ที่………ซอย…………………………………ถนน………………………………………
ตาบล…………………..……อาเภอ…………………….จังหวัด……………………………รหัสไปรษณีย์...……………..
โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก ………………………………………………………………………………………. ยินยอมให้
คู่สมรสของข้าพเจ้ า คือ นาย/นาง/นางสาว……………………………………….เป็นผู้คาประกัน การรับทุนการศึกษา
ของ นาย/นาง/นางสาว…………………………………………………………..... (นักศึกษาผู้รับทุน) ตามหนังสือสัญญา
รับทุนการศึกษาและสัญญาคาประกัน ลงวันที่ ……………………………..….โดยการคาประกันของคู่สมรสของข้าพเจ้า
ให้มีผลผูกพันต่อสินสมรสในส่วนของข้าพเจ้า
ลงนาม………………………………………………... ผู้ให้ความยินยอม
(………………………………………………..)
หนังสือยืนยันการมิได้จดทะเบียนสมรส
(สาหรับ ผู้คาประกัน กรอก)
ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว………………………………………………………อายุ………………..ปี
อยู่บ้านเลขที่………..……….หมู่ที่………ซอย…………………………………ถนน………………………………………
ตาบล…………………..……อาเภอ…………………….จังหวัด……………………………รหัสไปรษณีย์...……………..
โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก ……………………………………………………..………. ขอยืนยันว่า ในขณะที่ข้าพเจ้า ทา
นิติกรรม คาประกันการรับทุนการศึกษาขอ ง นาย/นาง/นางสาว ………………………………………………………....
(นักศึกษาผู้รับทุน) ตามหนังสือสัญญารับทุนการศึกษาและสัญญาคาประกัน ลงวันที่ ……………………………..…. นี
ข้าพเจ้ามิได้จดทะเบียนสมรสกับบุคคลใด

ลงนาม………………………………………………...ผูค้ าประกัน
(………………………………………………..)

ลงนาม………………………………………………...พยาน
น.ส. สุชญา รัตนงาม
(…………………………………………….….)
ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

