เอกสารตัวอย่าง

สัญญาการรับทุนพระราชทาน ม.ท.ศ.
สัญญาเลขที่
สัญญาทาที่
วันที่
โดยที่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์ประธานมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร (ม.ท.ศ.) ทรงพระราชทานทุนการศึกษา เพื่อสนับสนุนให้ นั กเรียนที่เรียนดี ประพฤติดี
มีคุณธรรม ทีผ่ ่านการคัดเลือก คัดสรร และคัดกรอง ได้มีโอกาสศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ต่อเนื่อง
ไปจนจบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ในสาขาที่เป็นความต้องการของประเทศ สาขาขาดแคลน
สาขาด้านการเกษตร สาขาด้านความมั่นคงในสายทหาร ตารวจ และเข้าสู่การมีอาชีพได้อย่างมั่นคง รวมถึง
เสริมสร้างทัศนคติที่ถูกต้อง ดีงาม ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และประเทศชาติ บ่มเพาะความมีวินัย และพัฒนา
ศักยภาพความสามารถในการเรียนรู้ ให้เป็นผู้ใฝุเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง มีทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ อันจะช่วยสร้าง
พืน้ ฐานชีวิตที่มั่นคงเข้มแข็งแก่ผู้ได้รับทุนการศึกษาพระราชทาน เป็นนักเรียนทุนในพระองค์ฯ สามารถเติบโตเป็น
คนดี มีคุณภาพ นาความรู้กลับไปทางานพัฒนาท้องถิ่นชุมชน มีสัมมาชีพมั่นคง เป็นพลเมืองที่ทาประโยชน์ให้แก่
ประเทศชาติ โดยมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. จะจัดสรรเงินพระราชทานเป็นค่าใช้จ่ายเพื่อศึกษา
ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายต่อเนื่องในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ให้แก่ผู้ได้รับการอนุมัติเป็นนักเรียนทุน
พระราชทาน ม.ท.ศ. และได้ รั บ อนุ มั ติ ทุ น พระราชทานต่ อ เนื่ อ งในแต่ ล ะปี โดยนั ก เรี ย นทุ น พระราชทาน
ม.ท.ศ. จะได้รับการพัฒนาศักยภาพความสามารถในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง และการดูแลตลอดระยะเวลา
ที่ศึกษา ตามข้อความที่ระบุในสัญญานี้
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/ ผู้ปกครอง ...
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ผู้ปกครองชื่อ
เลขที่บัตรประจาตัวประชาชน

โดยเกี่ยวข้องเป็น
หมายเลขโทรศัพท์

ข้าพเจ้าเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก คัดสรร และผ่านการคัดกรองเป็นนักเรียนทุนพระราชทานในโครงการทุน ม.ท.ศ.
รุ่นที่ ๑๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ซึง่ ต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ผู้ให้สัญญา”
ผู้ให้สัญญา จึงขอทาสัญญาให้ไว้แก่มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร หรือ มูลนิธิ ม.ท.ศ. ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ผู้รับสัญญา” ตามข้อความดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ให้สัญญาฉบับนี้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่

เป็นต้นไป

ข้อ ๒ ผู้ให้สัญญาตกลงรับเงินทุนพระราชทานค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาจากมูลนิธิ ม.ท.ศ. ซึ่งต่อไป
ในสัญญานี้จะเรียกว่า “ทุนพระราชทาน ม.ท.ศ.” โดยจะรับทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. ในระดับชั้นมัธยมศึกษา
ตอนปลาย เป็นค่าครองชีพ และค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียน ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขโครงการทุนพระราชทาน ม.ท.ศ.
ซึ่งจะมีการพิจารณาอนุมัติทุนพระราชทานต่อเนื่องในแต่ละปี จนจบในช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย และเมื่อ
สามารถสอบเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าได้ ตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขโครงการทุนพระราชทาน ม.ท.ศ.
โดยจะรับทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. เป็นค่าครองชีพ ค่าหนังสือและอุปกรณ์การเรียน ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเรียน
และค่าหอพัก ซึ่งจะมีการพิจารณาอนุมัติทุนพระราชทานต่อเนื่องในแต่ละปีเช่นเดียวกัน จนจบการศึกษาตาม
ระยะเวลาหลักสูตรในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
ข้อ ๓ ในระหว่างที่ผู้ให้สัญญารับทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. ตามสัญญานี้ จะยินยอมอยู่ในการกากับ
ควบคุม ดูแลของคณะกรรมการมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. และคณะอนุกรรมการขับเคลื่ อนงาน
ม.ท.ศ.ฯ โดยผู้ให้สัญญาจะประพฤติแ ละปฏิบัติตามเงื่อนไข หลักเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับ เกี่ยวกับการเรียน
ความประพฤติ และการใช้จ่ายเงินทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. ทั้งที่ได้ออกใช้บังคับอยู่แล้วก่อนวันที่ ผู้ให้สัญญา
ลงนามในสัญญานี้ และที่จะออกใช้บังคับต่อไปในภายหลัง โดยผู้ให้สัญญาตกลงยินยอมถือว่า ระเบียบข้อบังคับ
หรือคาสั่งต่างๆ เป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้
ข้อ ๔ ในระหว่างที่ผู้ให้สัญญารับทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. ตามสัญญาฉบับนี้ ผู้ให้สัญญาจะตั้งใจ
และเพียรพยายามศึกษาอย่างดีที่สุด เพื่อพัฒนาความสามารถทางวิชาการ และสอบเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี
หรือเทียบเท่า ในสาขาที่เป็นความต้องการของประเทศ สาขาขาดแคลน สาขาด้านการเกษตร รวมทั้งสาขาด้าน
ความมั่นคง ในสายทหาร ตารวจ หรือสาขาที่คณะกรรมการมูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. กาหนด
โดยจะไม่หลีกเลี่ยง ละเลย ทอดทิ้ง ยุติหรือเลิกการศึกษาก่อนสาเร็จการศึกษาตามระยะเวลาที่หลักสูตรกาหนด
เว้นแต่จะยุติหรือเลิกการศึกษาโดยความเห็นชอบของผู้รับสัญญา
ข้อ ๕ ในระหว่างที่ผู้ให้สัญญารับทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. ตามสัญญาฉบับนี้ ผู้ให้สัญญาจะใช้จ่าย
เงิ น ทุ น พระราชทาน อย่ า งคุ้ ม ค่ า เกิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด เป็ น ไปตามวั ต ถุ ป ระสงค์ แ ละเปู า หมายโครงการทุ น
พระราชทาน ม.ท.ศ. และยิ นยอมเข้ารั บ การฝึ กและพัฒ นาศักยภาพอย่างต่อเนื่องตามระยะเวลา และตาม
หลักสูตรการฝึกที่กาหนด ทั้งในด้านการพัฒนาศักยภาพสร้างเสริมพื้นฐานชีวิต ด้านความมีวินัย ความรับผิดชอบ
การมีทัศนคติที่ถูกต้องดีงาม การพัฒนาศักยภาพด้านการเรียนรู้ทักษะทางวิชาการ และการพัฒนาศักยภาพการ
เรียนรู้เชิงวิชาชีพ และเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่างๆ นับตั้งแต่รับทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. ในระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย ต่อเนื่องไปจนจบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
/ ข้อ ๖ ในระหว่าง ...

๓
ข้อ ๖ ในระหว่างที่ผู้ให้สัญญารับทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. ตามสัญญาฉบับนี้ ถ้าผู้ให้สัญญาสละสิทธิ์
การรับทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. ก็ดี หรือไม่ศึกษา หรือฝุ าฝืนสัญญาข้อใดข้อหนึ่งในข้อ ๒ ถึงข้อ ๕ ส่งผลให้
คณะกรรมการ ม.ท.ศ. สั่ ง ยุ ติ งดให้ ทุ น พระราชทาน ม.ท.ศ. แก่ ผู้ ใ ห้ สั ญ ญาก็ ดี ผู้ ใ ห้ สั ญ ญายิ น ยอมชดใช้
ทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. ที่จ่ายให้ไปแล้วทั้งสิ้นคืนให้แก่มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ทันที
หากกรณีผู้ให้สัญญา มีเหตุจาเป็นที่ต้องสละสิทธิ์การรับทุน อันเนื่องมาจากการได้รับโอกาสใน
การศึกษาต่อต่างประเทศด้วยทุนอื่นของรัฐบาล หรือหน่วยราชการ หรือเข้าเรียนต่อในสาขาความมั่นคง ทหาร ตารวจ
หรือได้รับโอกาสเข้ารับราชการในสาขาความมั่นคง ทหาร ตารวจ หรือสาขาอื่น จะมีการนากรณีนั้นเข้าสู่การพิจารณา
ของคณะกรรมการ ม.ท.ศ. และคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนงาน ม.ท.ศ.ฯ เป็นรายกรณี โดยผู้รับสัญญาจะพิจารณา
อย่ างรอบคอบ รอบด้ าน และเป็ นธรรม รวมทั้ งความเหมาะสมในการยกเว้ นให้ ผู้ ใ ห้ สั ญ ญาไม่ ต้ อ งชดใช้ ทุ น
พระราชทาน
หากกรณีที่มีเหตุจาเป็นที่มิได้เกิดจากผู้ให้สัญญา และการปฏิบัติของผู้ให้สัญญา ที่ทาให้
ผู้ให้สัญญาไม่สามารถศึกษาได้ หรือไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาข้อใดข้อหนึ่งใน ข้อ ๒ ถึงข้อ ๕ จะมีการนากรณี
นั้นเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการ ม.ท.ศ. เป็นรายกรณี โดยผู้รับสัญญาจะพิจารณาอย่างรอบคอบ รอบด้าน
และเป็นธรรม รวมทั้งความเหมาะสมในการยกเว้นให้ ผู้ให้สัญญาไม่ต้องชดใช้ทุนพระราชทาน
ข้อ ๗ ผู้ รั บ สั ญ ญา มี สิ ท ธิ ร ะงั บ การให้ ทุ น พระราชทาน ม.ท.ศ. ตามสั ญ ญา หรื อ พิ จ ารณา
ให้ทุนพระราชทานเพียงบางส่วน หรือยุติการให้ทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. แก่ผู้ให้สัญญา ในกรณีที่ผู้ให้สัญญา
กระทาผิดระเบียบวินัยของสถานศึกษา หรือมีความประพฤติไม่เหมาะสมกับสถานะนักเรียนทุนพระราชทานฯ
หรือมีผลการเรียนต่ากว่าเกณฑ์ดีอย่างไม่มีเหตุผลอันสมควร โดยผู้รับสัญญาจะพิจารณาอย่างรอบคอบ รอบด้าน
และเป็นธรรม
หากเป็นกรณีผู้ให้สัญญามีความประพฤติไม่เหมาะสม ตั้งครรภ์ระหว่างเรียน เกี่ยวข้องกับ
ยาเสพติด กระทาการผิดกฎหมายจนต้องคดีอาญา ให้ถือว่าเป็นการสิ้นสุดสถานะนักเรียนทุนพระราชทาน และผู้รับ
สัญญายุติการให้ทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. โดยทันที
ข้อ ๘ เมื่อผู้ให้สัญญาสาเร็จการศึกษาตามสัญญานี้แล้ว ผู้ให้สัญญา สัญญาว่าจะเข้าสู่การทางาน
ตามเงื่ อ นไขที่ โ ครงการทุ น พระราชทาน ม.ท.ศ. จะเชื่ อ มโยงต าแหน่ ง งานรองรั บ สู่ ก ารเป็ น ข้ า ราชบริ พ าร
ในพระองค์ฯ หรือการทางานในภาครัฐ ส่วนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ หรือองค์การมหาชน หรือการทางานในสายงาน
ความมั่นคง ทหาร ตารวจ ดารงตนเป็นพลเมืองดี มีสัมมาชีพที่มั่นคง คืนถิ่นไปทางานช่วยเหลือชุมชน สังคม
ทาประโยชน์ให้กับประเทศชาติ ซึ่งหากผู้ให้สัญญาไม่ดาเนินการตามเงื่อนไขที่ผู้รับสัญญากาหนด ผู้ให้สัญญา
ยินยอมชดใช้ทุนพระราชทาน ม.ท.ศ. ที่จ่ายให้ไปแล้วทั้งสิ้น คืนให้ผู้รับสัญญา และผู้ให้สัญญาจะต้องชดใช้เงินอีก
จานวนหนึ่งเท่าของจานวนเงินทุนพระราชทาน เป็นเบี้ยปรับแก่มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทาน ม.ท.ศ. ภายใน
สามสิบวัน

/ สัญญานี้ ...

๔
สัญญานี้ทาขึ้นสองฉบับ ผู้ให้สัญญาได้ทราบและเข้าใจข้อความในสัญญาฉบับนี้โดยละเอียดตลอด
แล้ ว จึ งได้ล งลายมือชื่อไว้เป็ น ส าคัญต่อหน้ าพยาน และผู้ ให้ สั ญญาถือไว้ ๑ ฉบับ ผู้ รับสั ญญาถือไว้ ๑ ฉบับ
โดยมีเอกสารแนบท้ายสัญญา ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้

ลงชื่อ
(

ผู้ให้สัญญา
)

ลงชื่อ
(

นักเรียนทุนพระราชทานฯ รุ่นที่ ๑๑
ลงชื่อ
ผู้รับสัญญา
( พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล )
เลขาธิการ ม.ท.ศ.

พยาน
)
ครูผู้ดูแลนักเรียนทุนฯ

ลงชื่อ
(

พลอากาศตรี วีระพันธ์ ภูวจินดา
เหรัญญิก ม.ท.ศ.

พยาน
)

