
สัญญาเลขที่ RC1-................../2561 
สัญญารับทุนการศึกษา 

เพื่อเข้าศึกษาในระบบ Residential College คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

------------------------------------------------------------------------- 
 

สัญญาฉบับนี้ท าขึ้น ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เมื่อวันที่   ..... เดือน .............      
พ.ศ.2561 ระหว่าง ศาสตราจารย์ ดร.ชัย  จาตุรพิทักษ์กุล  ต าแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  ตั้งอยู่เลขที่ 126 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 
ตามหนังสือมอบอ านาจ/ค าสั่งมอบอ านาจให้ปฏิบัติการแทนอธิการบดี ลงวันที่  14 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2559 
ซ่ึงต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า“ผู้ให้ทุน” ฝ่ายหนึ่งกับ(นาย/นาง/นางสาว).................................................................. 
อายุ..................ป ีเกิดวันที่........................อยู่บ้านเลขท่ี.........................หมู่...................ตรอก/ซอย...............ถนน
....................................................ต าบล/แขวง............................................อ าเภอ/เขต..........................................
จังหวัด.......................................รหสัไปรษณีย์........................โทรศัพท์ติดต่อ.............................................บิดาชื่อ
................................................................มารดาชื่อ...................................................................ซึ่งต่อไปในสัญญา
นี้เรียกว่า “ผู้รับทุน” อีกฝ่ายหนึ่ง 
 โดยที่วัตถุประสงค์ของการให้ทุน เพ่ือเป็นการสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษาผู้รับทุน เพื่อศึกษาต่อ
ระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ประจ าปีการศึกษา 2561 
ในระบบ Residential College โดยผู้ให้ทุนจะเป็นผู้คัดเลือกนักศึกษาผู้รับทุนเข้าศึกษา ดังนี้ 

- ชั้นปีที่ 1 และ 2 ผู้รับทุนจะเข้าศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (ราชบุรี) 
- ชั้นปีที่ 3 และ 4 ผู้รับทุนจะเข้าศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางมด)     

โดยแยกตามสาขาวิชาต่างๆ จนกระท่ังส าเร็จการศึกษา 
 คู่สัญญาได้ตกลงท าสัญญากันไว้ โดยมีข้อความดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1  ผู้ให้ทุนตกลงให้ทุนและผู้รับทุนตกลงรับทุนการศึกษา และเข้าศึกษาในระบบ Residential 
College คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มีก าหนดระยะเวลาตั้งแต่       
ภาคการศึกษาที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2561 ถึงภาคการศึกษาที่ 2 ประจ าปีการศึกษา 2561 โดยระยะเวลา
การศึกษาให้เป็นไปตามประกาศที่ก าหนดไว้ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
 ข้อ 2  ผู้ให้ทุนตกลงให้ทุน ได้แก่ ค่าบ ารุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน แก่ผู้รับทุน เป็นภาคการศึกษา    
ตามหลักเกณฑ์ในข้อ............. ดังนี้ 
  2.1  กรณีที่ผู้รับทุนมีคุณสมบัติตามเงื่อนไข โดยมีผลการเรียนเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด
และผ่านกระบวนการคัดเลือกจากผู้ให้ทุน ผู้ให้ทุนตกลงจะมอบทุนการศึกษาภาคการศึกษาละ 56,000 บาท       
(ห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) 

          2.2  กรณีที่ผู้รับทุนมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามเงื่อนไข โดยมีผลการเรียนไม่เป็นไปตามเกณฑ์
ที่ก าหนด แต่ผ่านกระบวนการคัดเลือกของผู้ให้ทุน ผู้ให้ทุนตกลงจะมอบทุนการศึกษา ดังนี้ 

 
/2.2.1  ปีการศึกษาที่ 1... 

ลายมือชื่อผู้รับทุน........................................................ 



2 
 

   2.2.1  ปีการศึ กษาที่  1 ผู้ ให้ ทุ นตกลงให้ทุ นการศึ กษา ภาคการศึ กษาละ       
37,400 บาท (สามหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) ทั้งนี้ ผู้รับทุนจะต้องรับผิดชอบค่าลงทะเบียนและค่าบ ารุง
การศึกษาในส่วนที่เหลือด้วยตนเอง คิดเป็นจ านวนเงิน 18,600 บาท(หนึ่งหมื่นแปดพันหกร้อยบาทถ้วน)       
ต่อภาคการศึกษา 
 ข้อ 3 ในกรณีที่ผู้รับทุนสอบไม่ผ่านในรายวิชาใด และจ าเป็นต้องลงทะเบียนในรายวิชานั้นซ้ า เพ่ือให้
จบการศึกษาตามหลักสูตร ผู้รับทุนต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นด้วยตนเอง แต่ถ้าผู้รับทุนมีเหตุผลอัน
ควรที่จะขอยกเว้นค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึน ผู้รับทุนมีสิทธิ์ท าค าร้องถึงผู้ให้ทุนเพื่อให้ผู้ให้ทุนพิจารณา และให้อยู่ในดุลย
พินิจของผู้ให้ทุนว่าจะให้ยกเว้นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นหรือไม่ และถือการพิจารณาของผู้ให้ทุนเป็นที่สุด 
 ข้อ 4  ผู้รับทุนจะต้องรับผิดชอบค่าหอพักนักศึกษาและค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้รับทุนเอง เช่น         
ค่าประกันอุบัติเหตุ ค่าเอกสารมอบตัวเป็นนักศึกษา ค่าหนังสือ ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่น
ใดอันจ าเป็นต่อการศึกษาของผู้รับทุนตลอดระยะเวลาการศึกษาตามข้อ 1 
 ข้อ 5  ผู้รับทุนที่ได้ตกลงเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
ในระบบ Residential College แล้ว จะต้องไม่สมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนใดอีก    
เว้นแต่จะได้สละสิทธิ์การเข้าศึกษาในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี        
ในระบบ Residential College ภายหลังท าสัญญารับทุนการศึกษาแล้วไม่เกิน 30 วัน ผู้รับทุนจึงจะสามารถ
สมัครสอบคัดเลือก  เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาอ่ืนได้ 
 ข้อ 6  ในระหว่างการศึกษา ผู้รับทุนจะต้องตั้งใจศึกษาหาความรู้และเพียรพยายามอย่างดีที่สุดที่จะ
ศึกษาในรูปแบบการเรียนการสอนในระบบ Residential College เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการศึกษา  
ตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในข้อ 1 โดยจะไม่หลีกเลี่ยง ละเลย เพิกเฉย ทอดทิ้ง ยุติ หรือเลิกการศึกษาก่อนส าเร็จ
การศึกษา และจะต้องประพฤติตนอยู่ในระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัด เว้นแต่ผู้รับทุนจะยุติหรือเลิกการศึกษาไม่ว่า
กรณีใดๆ จะต้องได้รับความเห็นชอบเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ให้ทุนก่อน 
 ข้อ 7  การเลือกสาขาวิชา กรณีมีปัญหาให้ถือการพิจารณาของผู้ ให้ทุ นเป็นที่สุด การก าหนด
รายละเอียดวิชา และการพิจารณาตัดสินผลทางการศึกษา ถือเป็นสิทธิของผู้ให้ทุนในการพิจารณาด าเนินการ 
 ข้อ 8 หากผู้ให้ทุนเห็นสมควรไม่ให้ทุนการศึกษาแก่ผู้รับทุนต่อไปไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม ผู้ให้ทุนมี
อ านาจสั่งงดให้ทุนการศึกษาแก่ผู้รับทุนได้ทันที 
 ข้อ 9 หากผู้รับทุนไม่ประพฤติหรือไม่ปฏิบัติตามสัญญานี้ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใด หรือผู้ให้ทุนสั่งยุติ
การศึกษา หรืองดให้ทุนการศึกษาแก่ผู้รับทุนตามสัญญานี้ เนื่องจากความผิดหรือความบกพร่องของผู้รับทุน 
หรือผู้รับทุนหลีกเลี่ยง ละเลย เพิกเฉย ทอดทิ้ง ยุติ หรือเลิกการศึกษาตามระยะเวลาที่ก าหนด หรือผู้ให้ทุนบอก
เลิกสัญญา หรือผู้รับทุนบอกงดการรับทุน หรือยกเลิกสัญญากับผู้ให้ทุนในระหว่างระยะเวลาการรับทุน ผู้รับทุน
จะต้องชดใช้เงินทุนหรือเงินอ่ืนใดที่ได้รับไปในระหว่างระยะเวลาการรับทุนทั้งหมดที่ได้รับตามสัญญานี้คืนให้แก่ 
ผู้ให้ทุนภายในก าหนดเวลา 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ให้ทุน หากผู้รับทุนไม่ชดใช้เงินภายใน
ก าหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือชดใช้เงินไม่ครบถ้วน ผู้รับทุนจะต้องช าระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี 
นับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ครบก าหนดระยะเวลาดังกล่าวจนกว่าจะช าระครบถ้วนคืนให้แก่ผู้ให้ทุน 
 

/ข้อ 10... 
ลายมือชื่อผู้รับทุน........................................................ 

 



ข้อ 10  ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยแก่ผู้รับทุนและน าไปสู่การยกเลิกทุน ให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ให้ทุนว่า
จะให้ผู้รับทุนชดใช้เงินทุนหรือเงินอ่ืนใดที่ได้รับในระหว่างระยะเวลาการรับทุนคืนทั้งหมดหรือบางส่วนแก่ผู้ให้ทุน
หรือไม ่

ข้อ 11 ผู้รับทุนไม่ต้องรับผิดชอบตามสัญญา ในกรณีต่อไปนี้ 
 11.1  ตาย พิการ หรือทุพพลภาพ โดยต้องได้รับหนังสือรับรองจากแพทย์ 
 11.2  ผู้ให้ทุนได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุผลอันสมควรที่จะไม่ต้องรับผิด 

 ข้อ 12  เพ่ื อ เป็ น ห ลั ก ป ระกั น ใน การป ฏิ บั ติ ต าม สั ญ ญ านี้  ผู้ รั บ ทุ น ได้ จั ด ให้ (น าย /น าง/
นางสาว)................................................................ .............................ซึ่งมีความสัมพันธ์เกี่ยวพันกับผู้รับทุนโดย
เป็น..................................กับผู้รบัทุนเปน็ผู้ค้ าประกันการปฏิบตัิและความรบัผิดชอบของผู้รบัทุนตามสญัญานี้ 
 ในกรณีที่ผู้ให้ทุนเห็นสมควรให้ผู้รับทุนเปลี่ยนผู้ค้ าประกัน หรือผู้ค้ าประกันตาย หรือตกเป็นคนไร้
ความสามารถ หรือถูกศาลมีค าสั่งให้พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือศาลมีค าสั่งให้ล้มละลายในระหว่างอายุการ      
ค้ าประกันตามสัญญานี้ ผู้รับทุนจะจัดให้มีผู้ค้ าประกันรายใหม่ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือ
จากผู้ให้ทุน หรือวันที่ผู้ค้ าประกันเดิมตาย หรือตกเป็นคนไร้ความสามารถ หรือถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรือเป็น
บุคคลล้มละลายแล้วแต่กรณี โดยผู้ค้ าประกันรายใหม่จะต้องค้ าประกันตามสัญญาค้ าประกันเดิมทุกประการ 
และหากผู้รับทุนไม่ปฏิบัติตามให้ถือว่าเป็นการปฏิบัติผิดสัญญานี้ 
 สัญญานี้ท าขึ้น 2  ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญานี้โดย
ละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยานและเก็บไว้ฝ่ายละฉบับ 
  
      ลงชื่อ..........................................................ผู้ให้ทุน 
 

    (ศาสตราจารย์ ดร.ชัย  จาตุรพิทักษ์กุล) 
 
ลงชื่อ...........................................................ผู้รับทุน 
 

      (..........................................................) 
 
ลงชื่อ............................................................พยาน 
 

          (รศ.ดร.สมชาย  จันทร์ชาวนา) 
 
ลงชื่อ............................................................พยาน 
 

            (ดร.อนันทวิทย์   ตูจ้ินดา) 
 

ข้าพเจ้า(นาย/นาง/นางสาว)...................................................................บัตรประจ าตัวประชาชนเลขที่
.........................................เก่ียวข้องกับผู้รบัทุนในฐานะ...........................................ขอใหค้วามยนิยอมแก่ผู้รับทุน
ในการเข้าท าสัญญาฉบับนี้เพ่ือให้มีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย 

 
ลงชื่อ................................................................ผู้ให้ความยินยอม 
 

       (...............................................................) 
 



สัญญาเลขที่ RC1-................../2561 
สัญญาค ้าประกัน 

สัญญารับทุนการศึกษา เพื่อเข้าศึกษาในระบบ Residential College คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

------------------------------------------------------------------------- 
 

ท าท่ี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
วันที่ .......  เดือน ...................  พ.ศ.2561 

 
ข้าพเจ้า(นาย/นาง/นางสาว)...................................................เกิดวันที่........เดือน......................พ.ศ.........

อายุ...........ปี  อยู่บ้านเลขที่...........................หมู่.............ตรอก/ซอย................................................................
ถนน..............................................ต าบล/แขวง...........................................อ าเภอ/เขต............... ...........................
จังหวัด............................................... รหัสไปรษณีย์......................... โทรศัพท์......................................               
อาชีพ...................................เป็นข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ.............. ......................ระดับ..................
ต าแหน่ง........................................สังกัดกรม.............................กระทรวง................................. ..โทรศัพท์
......................... ...................คู่สมรสชื่อ.......... ..................................................เกี่ยวข้องกับ(นาย /นาง/
นางสาว).....................................................................ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้รับทุน”  โดยเป็น
............................................ของผู้รับทุน  ข้าพเจ้าขอท าสัญญาค้ าประกันให้ไว้ต่อคณะวิศวกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ให้ทุน”  มีข้อความดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1 ตามที่ผู้รับทุนได้ท าสัญญารับทุนการศึกษา เพ่ือเข้าศึกษาในระบบ  Resident College คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กับผู้ให้ทุน ตามสัญญาเลขที่ RC1-…………../2561 
ลงวันที่ .............. เดือน ............................ พ.ศ.2561 นั้น ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาดังกล่าวดี
แล้ว ข้าพเจ้ายอมตกลงผูกพันตนเข้าค้ าประกันผู้รับทุนต่อผู้ให้ทุน กล่าวคือ ถ้าผู้รับทุนปฏิบัติผิดสัญญารับทุนไม่
ว่าข้อหนึ่งข้อใดด้วยประการใดๆ ข้าพเจ้ายินยอมช าระหนี้ไม่เกินกว่า จ านวนเงินที่ผู้รับทุนต้องรับผิดชอบตามข้อ
ผูกพันที่ระบุไว้ในสัญญารับทุนดังกล่าวนั้นให้แก่ผู้ให้ทุนทันทีที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ให้ทุน และผู้ค้ าประกัน
จะรับผิดตามสัญญานี้จนกว่าจะมีการช าระหนี้พร้อมดอกเบี้ยและความเสียหาย (ถ้าหากมี) ครบเต็มจ านวน 
 ในกรณีที่ผู้รับทุนได้รับอนุญาตจากผู้ให้ทุนให้ขยายระยะเวลาการศึกษา เปลี่ยนแปลงสาขาวิชา หรือ
สถานศึกษาไปจากเดิม และผู้ให้ทุนได้แจ้งให้ข้าพเจ้าทราบแล้ว ให้ถือว่าข้าพเจ้าตกลงรับเป็นผู้ค้ าประกันผู้รับทุน
ต่อไปอีกตลอดระยะเวลาที่ผู้รับทุนได้ขยายเวลาอยู่ศึกษา ฝึกอบรมหรือปฏิบัติการวิจัยต่อดังกล่าวด้วย 

ข้อ 2 ในกรณีที่ผู้รับทุนผ่อนเวลาหรือผ่อนจ านวนเงินในการช าระหนี้ตามสัญญารับทุนให้แก่ผู้รับทุนโดย
ได้แจ้งให้ข้าพเจ้าทราบและข้าพเจ้าได้ตกลงยินยอมในการผ่อนเวลา หรือผ่อนจ านวนเงินในการช าระหนี้นั้น ให้
ถือว่า ข้าพเจ้าตกลงมิให้ถือเอาการผ่อนเวลาหรือผ่อนจ านวนเงินในการช าระหนี้ดังกล่าวเป็นเหตุปลดเปลื้อง
ความรับผิดของข้าพเจ้าและจะรับผิดในฐานะผู้ค้ าประกันตามสัญญานี้ตลอดไปจนกว่าจะมีการช าระหนี้พร้อม
ดอกเบี้ยและค่าเสียหาย (ถ้ามี) ครบเต็มจ านวน 

/ข้อ 3 
ลายมือชื่อผู้ค้ าประกัน........................................................ ..... 
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 ข้อ  3 ข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ าประกันตลอดระยะเวลาที่ผู้รับทุนต้องรับผิดชอบอยู่ตามเงื่อนไขใน
สัญญารับทุนดังกล่าว 
 สัญญานี้ท าข้ึน 2 ฉบับ  มีข้อความถูกต้องตรงกัน ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาฉบับนี้โดย
ละเอียดตลอดแล้ว  จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยาน 
 

ลงชื่อ............................................................ผู้ค้ าประกัน 
 

       (...........................................................) 
 

ลงชื่อ.............................................................คู่สมรสให้ความยินยอม 
 

       (...........................................................) 
 

ลงชื่อ.............................................................พยาน 
 

(รศ.ดร.สมชาย  จันทร์ชาวนา) 
 

ลงชื่อ.............................................................พยาน      
        

                                 (ดร.อนันทวิทย์   ตู้จินดา) 

 
ข้าพเจ้าขอรับรองว่าไม่มีคู่สมรส (เป็นโสด/คู่สมรสตาย/หย่า) ในขณะที่ท าสัญญานี้ 

 
    ลงชื่อ.........................................................ผู้ค้ าประกัน 
 

      (...........................................................) 
 
 
 


