(นักศึกษา)

ติดรูปถ่าย
นักศึกษา

สัญญาการเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาเภสัชศาสตร์

สัญญาทาที่
วันที่
เดือน

พ.ศ.

โดยที่ รัฐ บาลมี เจตจ านงมุ่ งหมายที่ จ ะให้ นั ก ศึก ษาวิช าเภสั ช ศาสตร์ทุ ก คนท างาน หรือ รับ
ราชการสนองความต้องการของประเทศชาติ ภ ายหลั งส าเร็จการศึกษาแล้ ว และในการนี้เป็ น หน้ าที่ ของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนและคณะกรรมการพิจารณาจัดสรร
นักศึกษาวิชาเภสัชศาสตร์ ผู้สาเร็จการศึกษาไปปฏิบัติงานในส่วนราชการหรือองค์การของรั ฐบาลต่าง ๆ ซึ่ง
คณะรัฐมนตรีได้หรือจะได้แต่งตั้งขึ้นเพื่อจัดสรรนักศึกษาวิชาเภสัชศาสตร์เข้าทางานหรือรับราชการสนองความ
ต้องการของประเทศชาติ ที่จะดาเนินการให้สาเร็จผลสมความมุ่งหมายดังกล่าวโดยที่
“ข้าพเจ้า นาย/นางสาว
เกิดเมื่อวันที่
เดือน
พ.ศ.
อายุ
ปี
อยู่บ้านเลขที่
ซอย
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
บิดาชื่อ นาย
อยู่บ้านเลขที่
ซอย
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
.จังหวัด
อาชีพ
ตาแหน่ง
สังกัดหน่วยงาน
มารดาชื่อ นาง/นางสาว
อยู่บ้านเลขที่
ซอย
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
.จังหวัด
อาชีพ
ตาแหน่ง
สังกัดหน่วยงาน
ผู้ปกครองชื่อ นาย/นาง/นางสาว
อยู่บ้านเลขที่
ซอย
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
.จังหวัด
อาชีพ
ตาแหน่ง
สังกัดหน่วยงาน

นักศึกษาผู้ให้สัญญา
/เป็นผู้หนึ่ง…..

(นักศึกษา)
-๒–
เป็นผู้หนึ่งซึ่งประสงค์จะเข้าศึกษาวิชาเภสัชศาสตร์เพื่อสนองความต้องการของประเทศชาติ ตามเจตจานงของ
รัฐบาลดังกล่าวข้างต้น
ข้ า พเจ้ า จึ ง ขอท าสั ญ ญาให้ ไว้ แ ก่ ม หาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ ซึ่ ง ต่ อ ไปในสั ญ ญานี้ เรี ย กว่ า
“มหาวิทยาลัย” ดังมีข้อความต่อไปนี้
ข้อ ๑. ข้าพเจ้าตกลงเข้าศึกษาวิชาเภสัชศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยนี้ ตั้งแต่วันที่ทาสัญญาเป็นต้นไป
จนกว่าจะสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเภสัชศาสตร์บัณฑิต
ในระหว่างที่ข้าพเจ้าศึกษาวิชาเภสัชศาสตร์ตามสัญญานี้ ข้าพเจ้ายินยอมประพฤติและปฏิบัติ
ตามระเบียบข้อบังคับหรือคาสั่งของมหาวิทยาลัยที่ได้กาหนดหรือสั่งการเกี่ยวกับการเป็นนักศึกษาวิชาเภสัช
ศาสตร์ ทั้งที่ได้ออกใช้บังคับอยู่แล้วก่อนวันที่ข้าพเจ้าลงนามในสัญญานี้ และที่จะได้ออกใช้บังคับต่อไปในภาย
หน้าโดยเคร่งครัด และให้ถือว่าระเบียบข้อบังคับหรือคาสั่งต่างๆ ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ด้วย
ข้อ ๒. ในระหว่างที่ข้าพเจ้ าเข้าศึกษาวิชาตามสัญ ญานี้ ข้าพเจ้าจะตั้งใจและเพียรพยายาม
อย่ างดีที่ สุ ดในการศึกษาเล่ าเรี ย น โดยจะไม่ห ลี กเลี่ ยง ละเลย ทอดทิ้ ง ยุ ติ หรือเลิ ก การศึกษาก่อนส าเร็ จ
การศึกษาตามหลักสูตร ดังได้ระบุไว้ในข้อ ๑. ของสัญญานี้
ข้อ ๓. ภายหลังจากที่สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแล้ว ข้าพเจ้าตกลงยินยอมจะปฏิบัติการให้
เป็นไปตามคาสั่งของสานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน และหรือคณะกรรมการพิจารณาจัดสรร
นักศึกษาวิชาเภสัชศาสตร์ผู้สาเร็จการศึกษาไปปฏิบัติงานในส่วนราชการหรือองค์การของรัฐบาลต่างๆ ในการ
จัดสรรให้ข้าพเจ้าเข้ารับการศึกษาอบรมเพิ่มเติม ณ แห่งใดๆหรือเข้ารับราชการ หรือทางานในสถานศึกษา
ส่วนราชการหรือองค์การของรัฐบาลแห่ง ใดทุกประการ และในกรณีที่สานั กงานคณะกรรมการข้าราชการ
พลเรือนและหรือคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรนักศึกษาวิชาเภสัชศาสตร์ผู้สาเร็จการศึกษาไปปฏิบัติงานใน
ส่วนราชการ หรือองค์การของรัฐบาลต่าง ๆ สั่งให้ข้าพเจ้าเข้ารับราชการหรือทางาน ข้าพเจ้าจะรับราชการ
หรือทางานนั้นอยู่ต่อไปเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสองปีติดต่อกันไป นับตั้งแต่วันที่ได้กาหนดในคาสั่ง
แต่ถ้าหลังจากสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแล้ว สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
และหรือคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรนักศึกษาวิชาเภสัช ศาสตร์ ผู้ สาเร็จการศึกษาไปปฏิบัติงานในส่ วน
ราชการหรือองค์การของรัฐบาลต่างๆ ได้ให้ ข้าพเจ้าเข้ารับการศึกษาอบรมเพิ่มเติมตามความต้องการของ
กระทรวงทบวงกรมใดต่อไปอีกแล้ว เมื่อข้าพเจ้าได้ศึกษาอบรมเพิ่มเติมเสร็จแล้วหรือไม่ได้ทาการศึกษาอบรม
เพิ่ ม เติ ม ต่ อ ไปจนส าเร็ จ ด้ ว ยเหตุ ใ ดก็ ดี ข้ า พ เจ้ า ยิ น ยอมเข้ า รั บ ราชการหรื อ ท างานตามที่ ส านั ก งาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน และหรือคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรนักศึกษาวิชาเภสัชศาสตร์ผู้สาเร็จ
การศึกษาไปปฏิบัติงานในส่วนราชการหรือองค์การของรัฐบาลต่างๆ สั่งให้เข้ารับราชการหรือทางานนั้น โดย
จะรับราชการหรือทางานนั้น อยู่ต่อไปเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสองปีติดต่อกันไปนับตั้งแต่วันที่ได้กาหนดในคาสั่ง
แต่ถ้าเป็นการเข้ารับการศึกษาอบรมเพิ่มเติมในระหว่างที่รับราชการหรือทางานตามคาสั่งในวรรคแรก เมื่อ
ข้าพเจ้าได้ศึกษาอบรมเพิ่มเติมเสร็จแล้ว หรือไม่ได้ทาการศึกษาอบรมเพิ่มเติมต่อไปจนสาเร็จด้วยเหตุใดก็ดี
ข้าพเจ้าจะยินยอมเข้ารับราชการหรือทางานต่อไปจนครบกาหนดระยะเวลาไม่น้อยกว่าสองปี ทั้งนี้ ไม่นับ
ระยะเวลาระหว่างเข้ารับการศึกษาอบรมเพิ่มเติมรวมคานวณเข้าด้วย

นักศึกษาผู้ให้สัญญา
/ถ้าข้าพเจ้า…..

-๓–
ถ้าข้าพเจ้ าไม่รั บ ราชการ หรือ ทางานตามที่ กล่ าวในวรรคแรก หรือวรรคสองแล้ วแต่ กรณี
ข้าพเจ้ายินยอมรับผิดชดใช้เงินให้แก่มหาวิทยาลัยเป็นจานวน ๒๕๐,๐๐๐ บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
ภายในกาหนดเวลาที่มหาวิทยาลัยเรียกร้องให้ชาระ
ถ้าข้าพเจ้ารับราชการ หรือทางานไม่ครบกาหนดเวลาตามที่กล่าวไว้ในวรรคแรกหรือวรรคสอง
แล้วแต่กรณี ข้าพเจ้ายินยอมรับผิดชดใช้เงินให้แก่มหาวิทยาลัยตามระยะเวลาที่ขาด โดยคิดคานวณลดลงตาม
ส่วนเฉลี่ยจากจานวนเงินที่ต้องชดใช้ในวรรคก่อน
ถ้าการที่ข้าพเจ้ามิได้เข้ารับราชการหรือทางานตามความในวรรคสาม หรือออกจากราชการ
หรืองานก่อนครบกาหนดเวลาดังกล่าวในวรรคสี่ เป็นเพราะเหตุที่ข้าพเจ้า เจ็บป่วยหรือพิการ และสานักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ข้าพเจ้าไม่อาจ หรือไม่สามารถที่จะรับราชการหรือ
ทางานได้ ข้าพเจ้าจึงจะไม่ต้องรับผิดตามที่ระบุไว้ในวรรคสามหรือวรรคสี่แล้วแต่กรณี
ข้อ ๔. เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติตามสัญญานี้ ข้าพเจ้าจะจัดหาบุคคลที่มีคุณสมบัติและ
หลักทรัพย์ ซึ่งมหาวิทยาลัยเห็นสมควรทาสัญญาค้าประกันข้าพเจ้า ภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด และใน
กรณีที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควรให้ข้าพเจ้าเปลี่ยนผู้ค้าประกันข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามทุกประการ
ข้าพเจ้ าได้ ท ราบและเข้าใจข้อ ความในสั ญ ญาฉบั บ นี้ ดี แ ล้ ว จึงได้ ล งนามในสั ญ ญานี้ ไว้เป็ น
หลักฐาน
(ลงนาม)
(

นักศึกษาเภสัชศาสตร์ผู้ให้สัญญา
)

(

อธิการบดีมหาวิทยาลัยหรือผู้แทนผู้รับสัญญา
)

(

พยาน
)

(

พยาน
)

(ลงนาม)
(ลงนาม)
(ลงนาม)

นักศึกษาผู้ให้สัญญา

-๔(นักศึกษา)
หนังสือแนบท้ายสัญญาการเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาเภสัชศาสตร์
ตามที่ข้าพเจ้า ...................................................................ได้ทาสัญญาการเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชา
เภสัชศาสตร์ ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตามสัญญาลงวันที่..............เดือน.............................
พุทธศักราช.....................................โดยมี.............................................................................เป็นผู้ค้าประกันนั้น
ข้อ ๑. ข้าพเจ้ารับ ทราบเงื่อนไขเพิ่มเติมแล้ วว่า ในกรณี ที่ข้าพเจ้าลาออกหรือพ้นสภาพจากการเป็น
นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ก่อนสาเร็จการศึกษา หรือข้าพเจ้ามีเจตนา จงใจ ละเลย
ทอดทิ้งการศึกษา หรื อประพฤติตน ไม่ส มควรจนเป็นเหตุให้ ต้องพ้นสภาพการเป็ นนัก ศึ กษาของ
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมิได้สาเร็จการศึกษา ข้าพเจ้ายินยอมที่จะรับโทษเป็น
เบี้ยปรับตามที่กาหนดไว้ใน ข้อ ๒.
ข้ อ ๒. หากข้ า พเจ้ า ไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามเงื่ อ นไขในข้ อ ๑. ข้ า พเจ้ า ยิ น ยอมรั บ ผิ ด ชดใช้ เ งิ น ให้ แ ก่
มห าวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ เป็ นเงิ น ตามระยะเวลาที่ มี ส ภ าพ เป็ น นั กศึ ก ษ าคณ ะเภ สั ช ศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยคิดคานวณตามส่วนเฉลี่ยจากจานวนเงินที่จะต้องชดใช้ทั้งหมด (หากสาเร็จ
การศึกษาและไม่ไปปฏิบั ติราชการตามที่กาหนด จะต้องช าระเงิน ๒๕๐,๐๐๐ บาท (ตัวอย่างเช่น นาย ก
ลาออกจากการเป็นนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งมีหลักสูตร ๖ ปี เพื่อไปศึกษาใน
สาขาอื่น หรือมหาวิทยาลัยอื่น ภายหลังจากเป็นนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ ๑ ปี
จะต้องชดใช้เงินเท่ากับ ๑ ใน ๖ ของยอดเงิน ๒๕๐,๐๐๐บาท เป็นเงินประมาณ ๔๒,๐๐๐ บาท เป็นต้น)
ข้อ ๓. ให้ถือว่าหนังสือนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาการเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาเภสัชศาสตร์
ฉบับลงวันที่...............................เดือน....................................................พ.ศ.……………………………………………
(ลงนาม
(

นักศึกษาเภสัชศาสตร์ผู้ให้สัญญา
)

(

อธิการบดีมหาวิทยาลัยหรือผู้แทนผู้รับสัญญา
)

(

พยาน
)

(

พยาน
)

(ลงนาม)
(ลงนาม)
(ลงนาม)
(ลงนาม)
(

ผู้ค้าประกัน
)
นักศึกษาผู้ให้สัญญา

-๕(ผู้ปกครอง)
หนังสือแสดงความยินยอมของผู้แทนโดยชอบธรรม
เขียนที่
วันที่
ข้าพเจ้า

เดือน

(บิดา) อายุ

พ.ศ.
ปี อยู่บ้านเลขที่

ตรอก/ซอย
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
โทร
และข้าพเจ้า
(มารดา) อายุ
ปี อยู่บ้านเลขที่
ตรอก/ซอย
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
โทร
หรือ ข้าพเจ้า
(ผู้ปกครองตามกฎหมาย) อายุ
ปี
อยู่บ้านเลขที่
ตรอก/ซอย
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
โทร
โดยเกี่ยวข้องเป็น
เป็นผู้แทนโดยชอบธรรมตามกฎหมายของ
นักศึกษาวิชาเภสัชศาสตร์
ได้ทราบข้อความในสัญญาการเป็นนักศึกษาเพื่อศึก ษาวิช าเภสั ช ศาสตร์ที่
ได้ทาให้ไว้ต่อมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตามสัญญาฉบับลงวันที่
เดือน
พ.ศ.
แล้ว ขอแสดงความยินยอมในการที่
ได้ทาสัญญา
ดังกล่าวให้ไว้ต่อมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทุกประการ
(ลงนาม)
(

ผู้แทนโดยชอบธรรมของนักศึกษาวิชาเภสัชศาสตร์
)

(

ผู้แทนโดยชอบธรรมของนักศึกษาวิชาเภสัชศาสตร์
)

(

พยาน
)

(

พยาน
)

(ลงนาม)
(ลงนาม)
(ลงนาม)

นักศึกษาผู้ให้สัญญา

(ผู้ค้าประกัน)
1

1

อากรแสตมป์

อากรแสตมป์

สัญญาค้าประกันการเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาเภสัชศาสตร์
สัญญาทาที่
วันที่
เดือน

พ.ศ.

ข้าพเจ้า ....................................................................อายุ....................ปี อาชีพ......................................
ตาแหน่ง..............................สังกัด...........................................อยู่บ้านเลขที่.......................หมู่ ที่........................
ตรอก/ซอย.........................................ถนน..........................................ตาบล/แขวง..............................................
อาเภอ/เขต............................................จังหวัด.........................................รหัสไปรษณีย์......................................
โทรศัพท์บ้าน...........................................โทรศัพท์เคลื่อนที่....................................ผู้ถือบัตรประจาตัวประชาชน
ดังปรากฏตามสาเนาแนบท้ายนี้
คู่สมรสชื่อ (ถ้ามี)......................................................................................................ขอทา สัญญาค้าประกันฉบับ
นี้ให้ไว้ต่อมหาวิทยาลัย..................................................................ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า ”มหาวิทยาลัย”ดัง
มีข้อความต่อไปนี้
ข้ อ ๑ . ข้ า พเจ้ า ได้ ท ราบ และเข้ า ใจข้ อ ความในสั ญ ญ าการเป็ น นั ก ศึ ก ษ าเพื่ อ ศึ ก ษาวิ ช า
เภสัชศาสตร์ที่............................................................(ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “นักศึกษา”) ได้ทาให้ไว้ต่อ
มหาวิ ท ยาลั ย ตามสั ญ ญาฉบั บ ลงวั น ที่ ......เดื อ น................พ.ศ............ปรากฏตามส าเนาสั ญ ญาการ
เป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาเภสัชศาสตร์แนบท้ายสัญญานี้ แล้ว ข้าพเจ้าขอสัญญาว่าถ้านักศึกษากระทาผิด
สั ญ ญาการเป็ น นั ก ศึ ก ษาดั งกล่ า วที่ ให้ ไว้ ต่ อ มหาวิ ท ยาลั ย เป็ น เหตุ ให้ เกิ ด ความรั บ ผิ ด ต้ อ งชดใช้ เงิน ให้ แ ก่
มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยได้มีหนังสือบอกกล่าวไปยังข้าพเจ้าภายใน ๖๐ (หกสิบ) วันนับแต่วันที่นักศึกษา
ผิดนัดแล้ว ข้าพเจ้าตกลงยินยอมรับผิดชดใช้เงินไม่เกินกว่าจานวนเงินที่นักศึกษาต้องรับผิดตามข้อผูกพันที่ระบุ
ไว้ในสัญญาการเป็นนักศึกษาข้างต้นนั้น รวมทั้งดอกเบี้ย ค่าสินไหมทดแทน ค่าฤชาธรรมเนียม ค่าภาระติดพัน
อัน เป็ นอุปกรณ์แห่งหนี้รายนี้ และค่าเสียหายใดๆ บรรดาที่มหาวิทยาลัยมีสิทธิเรียกร้องกับนักศึก ษาทั้งสิ้น
ให้แก่มหาวิทยาลัยจนครบถ้วนภายในกาหนดเวลาที่มหาวิทยาลัยมีหนังสือบอกกล่าวให้ข้าพเจ้าชาระหนี้ และ
ข้าพเจ้าจะรับผิดตามสัญญาค้าประกันนี้ตลอดไปจนกว่าจะมีการชาระหนี้ครบเต็มตามจานวน ทั้งนี้ ไม่เกิน
วงเงินค้าประกันจานวน.............................................บาท (...........................................................)
นักศึกษาผู้ให้สัญญา
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ในกรณี ที่ มหาวิท ยาลั ย ไม่ได้มี ห นั งสื อบอกกล่ าวไปยังข้าพเจ้าภายใน ๖๐ (หกสิ บ) วัน นับ แต่ วัน ที่
นักศึกษาผิดนัด ก็ให้ข้าพเจ้าหลุดพ้นจากความรับผิดในดอกเบี้ย ค่าสินไหมทดแทน ตลอดจนค่าภาระติดพันอัน
เป็นอุปกรณ์แห่งหนี้ตามสัญญาการเป็นนักศึกษาดังกล่าวเฉพาะที่เกิดขึ้นภายหลังจากล่วงพ้น ๖๐ (หกสิบ) วัน
แล้ว
ในกรณีที่นักศึกษาได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัยให้ขยายเวลาอยู่ศึกษาต่อด้วยทุนหรือเงินอื่นใดหรือ
เหตุ ใ ดๆ ก็ ต าม แม้ ก ารขยายเวลาอยู่ ศึ ก ษาต่ อ นั้ น จะมี ก ารเปลี่ ย นแปลงสาขาวิ ช า ระดั บ การศึ ก ษา
หรือสถานศึกษาที่ศึกษาไปจากเดิม และมหาวิทยาลัยได้มีหนังสือแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบแล้ว ให้ถือว่าข้าพเจ้า
ตกลงรับเป็นผู้ค้าประกันนักศึกษาต่อไปอีกตลอดระยะเวลาที่นักศึกษาได้รับการขยายเวลาอยู่ศึกษาต่อดัง กล่าว
ด้วย
ข้อ ๒. หากมีการผ่อนเวลาหรือผ่อนจานวนเงินในการชาระหนี้ตามสั ญญาการเป็นนักศึกษาให้แก่
นักศึกษา โดยได้มีหนังสือแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบและข้าพเจ้าได้ตกลงยินยอมในการผ่อนเวลาหรือผ่อนจานวนเงิน
ในการชาระหนี้นั้น ให้ถือว่าข้าพเจ้ายินยอมมิให้ถือเอาการผ่อนเวลาหรือผ่อนจานวนในการชาระหนี้ดังกล่าว
เป็ น เหตุป ลดเปลื้ องความรั บ ผิ ดชอบของข้าพเจ้า และข้าพเจ้าจะรับ ผิ ดในฐานะผู้ ค้าประกัน ตามสั ญ ญานี้
ตลอดไป จนกว่าจะมีการชาระหนี้ครบเต็มตามจานวน แต่ไม่เกินกว่าระยะเวลาในการก่อหนี้ค้าประกันตามที่
กาหนดไว้ในข้อ ๕. ของสัญญาค้าประกันนี้ หรือไม่เกินกว่าระยะเวลาอยู่ศึกษาต่อของนักศึกษาที่ขยายออกไป
ตามข้อ ๑. วรรคสอง ของสัญญาค้าประกันนี้
ในกรณีที่การพิจารณาอนุมัติจากมหาวิทยาลัยให้นักศึกษาขยายเวลาอยู่ศึกษาต่อจะทาให้ระยะเวลาใน
การก่อหนี้ค้าประกันเกินกว่าระยะเวลาตามที่กาหนดไว้ในข้อ ๕. ของสัญญาค้าประกันนั้น เมื่อมหาวิทยาลัยได้
มีหนังสือแจ้งข้าพเจ้าและข้าพเจ้าได้ยินยอมด้วยแล้ว ข้าพเจ้าตกลงจะมาทาสัญญาค้าประกันฉบับใหม่เพื่อให้
การค้าประกันของข้าพเจ้าครอบคลุมระยะเวลาในการก่อหนี้ที่จะค้าประกันตามที่นักศึกษาจะได้รับอนุมัติให้
ขยายเวลาอยู่ศึกษาต่อด้วย และถึง แม้ข้าพเจ้าจะไม่มาทาสัญญาค้าประกันฉบับใหม่ แต่ถ้าหากข้าพเจ้าได้ให้
ความยินยอมในการขยายเวลาอยู่ศึกษาต่อแล้ว ให้ถือว่าข้าพเจ้ายังตกลงรับเป็นผู้ค้าประกันนักศึกษาต่อไปอีก
ตลอดระยะเวลาที่นักศึกษาได้รับการขยายเวลาอยู่ศึกษาต่อตามที่ได้กาหนดไว้ในข้อ ๑. วรรคสอง ของสัญญา
ค้าประกันนี้
ข้อ ๓. ข้าพเจ้าจะไม่ยกเลิกเพิกถอนการค้าประกันไม่ว่ากรณีใดๆ ตลอดระยะเวลาที่นักศึกษายังต้อง
รับผิดชอบอยู่ตามเงื่อนไขในสัญญาการเป็นนักศึกษา
ข้อ ๔. เพื่อเป็นหลักฐานในการค้าประกัน ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าข้าพเจ้าเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติตรงตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกาหนด โดยมีรายละเอียดในข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
๔.๑ ข้าพเจ้ามีความเกี่ยวพันกับนักศึกษาโดยเป็น.....................................................ของนักศึกษา หรือ
๔.๒ ข้าพเจ้าเป็นข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/เจ้าหน้าที่ของรัฐ ตาแหน่ง........................................
ระดับ..........................สังกัด....................................................โดยได้รับเงินเดือน.........................................บาท
(...........................................................................................) หรือ
นักศึกษาผู้ให้สัญญา
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๔.๓ ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน โดยปลอดจากภาระผูกพันใดๆทั้งสิ้นตาม
กฎหมาย ปรากฏตามโฉนดเลขที่................................................หน้าสารวจ..........................ระวาง..............
เนื้อที่..................ไร่.............งาน............วา อยู่ที่ตาบล/แขวง..............................อาเภอ/เขต.......... ..................
จังหวัด................................................ราคาประมาณ....................................................................................บาท
(.........................................) และข้าพเจ้าตกลงจะไม่จาหน่าย โอน ก่อหนี้สิน หรือภาระผูกพันใด ๆ ในที่ดินของ
ข้าพเจ้าตามที่ระบุในข้อ ๔.๓ นี้ ตลอดระยะเวลาที่สัญญาค้าประกันฉบับนี้มีผลใช้บังคับอยู่ เว้นแต่จะได้รับ
ความยินยอมเป็นหนังสือจากมหาวิทยาลัยก่อน
ข้อ ๕. ระยะเวลาในการก่อหนี้ค้าประกันตามสัญญานี้ ให้เริ่มตั้งแต่วันที่นักศึกษาทาสัญญาการเป็น
นักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาเภสัชศาสตร์ จนถึงวันที่นักศึกษาได้ปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานครบถ้วนตามสัญญา
การเป็นนักศึกษาดังกล่าว แต่ไม่เกิน.......( ๑๒ )..ปี.......(....-....)...เดือน........(....-....)...วัน
ข้อ ๖. ที่อยู่ของข้าพเจ้าที่ปรากฏในสัญญาค้าประกันนี้ให้ ถือเป็นภูมิลาเนาของข้าพเจ้า การส่งหนังสือ
หรือเอกสารเพื่อบอกกล่าว แจ้ง หรือทวงถาม ไปยังข้าพเจ้า ให้ส่งไปยังภูมิลาเนาดังกล่าว และถือว่าเป็นการส่ง
โดยชอบ โดยถือว่าข้าพเจ้าได้ทราบข้อความในหนังสือหรือเอกสารดังกล่าว นับแต่วันที่หนังสือหรือเอกสารไป
ถึงภูมิลาเนาของข้ าพเจ้า ไม่ว่าข้าพเจ้าหรือบุคคลอื่นใดที่พานักอยู่ในภูมิลาเนาของข้าพเจ้าจะได้รับหนังสือ
หรือเอกสารนั้นไว้หรือไม่ก็ตาม
หากข้ า พเจ้ าเปลี่ ย นแปลงภู มิ ล าเนา ข้ า พเจ้ า จะต้ อ งมี ห นั งสื อ แจ้ งเปลี่ ย นแปลงภู มิ ล าเนามายั ง
มหาวิทยาลัย หรือได้บันทึกถ้อยคาการเปลี่ยนแปลงภูมิลาเนาไว้กับเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย การละเลยไม่
แจ้งเปลี่ยนแปลงภูมิลาเนาดังกล่าวให้มหาวิทยาลัยทราบ หากมหาวิทยาลัยได้ส่งหนังสือหรือเอกสารเพื่อบอก
กล่าว แจ้ง หรือทวงถาม ไปยังข้าพเจ้าตามที่ปรากฏอยู่ในสัญญาค้าประกันนี้ ให้ถือว่าข้าพเจ้าได้ทราบข้อความ
ในหนังสือหรือเอกสารดังกล่าวโดยชอบแล้ว
ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาค้าประกันฉบับนี้โดยละเอียดตลอดดีแล้ว จึงได้ลงลายมือ
ชื่อไว้เป็นสาคัญต่อหน้าพยาน
(ลงนาม)................................................................ ผู้ค้าประกัน
(...............................................................)
(ลงนาม)................................................................ พยาน
(...............................................................)
(ลงนาม)................................................................ พยาน
(...............................................................)

นักศึกษาผู้ให้สัญญา
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(ผู้ค้าประกัน)
(คู่สมรสผู้ค้าประกัน)
หนังสือให้ความยินยอม
เขียนที่
วันที่
ข้าพเจ้าชื่อ
เป็นคู่สมรสของ
ที่
ฉบับลงวันที่
เดือน

เดือน

พ.ศ.

อายุ
ปี
ได้ทราบข้อความในสัญญาค้าประกัน
ได้ทาให้ไว้ต่อมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตามสัญญา
พ.ศ.
แล้ว ขอให้ความยินยอมในการที่
ได้ทาสัญญาดังกล่าวให้ไว้ต่อมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทุกประการ
(ลงนาม)

ผู้ให้ความยินยอม
)

(

(ลงนาม)................................................................ พยาน
(...............................................................)

(ลงนาม)................................................................ พยาน
(...............................................................)

นักศึกษาผู้ให้สัญญา

-๕–

(กรณีท่ ผี ้ ูคา้ ประกันไม่ มีค่ สู มรส)

หนังสือรั บรอง

เขียนที่
วันที่

เดือน

ข้ าพเจ้ าชื่อ

พ.ศ.

อายุ

ปี

ขอรับรองว่าในเวลาที่ได้ ทาสัญญาค ้าประกันต่อมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ข้ าพเจ้ าไม่มีคสู่ มรสในเวลาที่ทาสัญญา
ค ้าประกัน
 โสด
 คูส่ มรสตาย
 หย่า

(ลงนาม)................................................................ ผู้ค้าประกัน

(...............................................................)
(ลงนาม)................................................................ พยาน
(...............................................................)
(ลงนาม)................................................................ พยาน
(...............................................................)

นักศึกษาผู้ให้สัญญา

