(นักศึกษา)

สัญญาการเปนนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาเภสัชศาสตร

ติดรูปถ่าย
นักศึกษา

สัญญาทําที่............................................................................
วันที่...............เดือน...............................พ.ศ...........................
โดยที่ รั ฐ บาลมี เ จตจํ า นงมุ งหมายที่จ ะใหนั กศึ ก ษาวิช าเภสัช ศาสตร ทุก คนทํางาน หรือรับ
ราชการสนองความต องการของประเทศชาติภ ายหลังสําเร็จ การศึกษาแลว และในการนี้เปน หนาที่ของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือนและคณะกรรมการพิจารณาจัดสรร
นักศึกษาวิชาเภสัชศาสตร ผูสําเร็จการศึกษาไปปฏิบัติงานในสวนราชการหรือองคการของรัฐบาลตาง ๆ ซึ่ง
คณะรัฐมนตรีไดหรือจะไดแตงตั้งขึ้นเพื่อจัดสรรนักศึกษาวิชาเภสัชศาสตรเขาทํางานหรือรับราชการสนองความ
ตองการของประเทศชาติ ที่จะดําเนินการใหสําเร็จผลสมความมุงหมายดังกลาวโดยที่
“ขาพเจา นาย/นางสาว
เกิดเมื่อวันที่
เดือน
พ.ศ.
อายุ
ป
อยูบานเลขที่
ซอย
ถนน
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
จังหวัด
บิดาชื่อ นาย
อยูบานเลขที่
ซอย
ถนน
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
.จังหวัด
อาชีพ
ตําแหนง
สังกัดหนวยงาน
มารดาชื่อ นาง/นางสาว
อยูบานเลขที่
ซอย
ถนน
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
.จังหวัด
อาชีพ
ตําแหนง
สังกัดหนวยงาน
ผูปกครองชื่อ นาย/นาง/นางสาว
อยูบานเลขที่
ซอย
ถนน
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
.จังหวัด
อาชีพ
ตําแหนง
สังกัดหนวยงาน
นักศึกษาผูใหสัญญา..............................................................
/เปนผูหนึ่ง…..

(นักศึกษา)
-๒–
เปนผูหนึ่งซึ่งประสงคจะเขาศึกษาวิชาเภสัชศาสตรเพื่อสนองความตองการของประเทศชาติ ตามเจตจํานงของ
รัฐบาลดังกลาวขางตน
ข า พเจ า จึ ง ขอทํ า สั ญ ญาให ไ ว แ ก ม หาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร ซึ่ ง ต อ ไปในสั ญ ญานี้ เ รี ย กว า
“มหาวิทยาลัย” ดังมีขอความตอไปนี้
ขอ ๑. ขาพเจาตกลงเขาศึกษาวิชาเภสัชศาสตรที่มหาวิทยาลัยนี้ ตั้งแตวันที่ทําสัญญาเปนตนไป
จนกวาจะสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
ในระหวางที่ขาพเจาศึกษาวิชาเภสัชศาสตรตามสัญญานี้ ขาพเจายินยอมประพฤติและปฏิบัติ
ตามระเบียบขอบังคับหรือคําสั่งของมหาวิทยาลัยที่ไดกําหนดหรือสั่งการเกี่ยวกับการเปนนักศึกษาวิชาเภสัช
ศาสตร ทั้งที่ไดออกใชบังคับอยูแลวกอนวันที่ขาพเจาลงนามในสัญญานี้ และที่จะไดออกใชบังคับตอไปในภาย
หนาโดยเครงครัด และใหถือวาระเบียบขอบังคับหรือคําสั่งตางๆ ดังกลาวเปนสวนหนึ่งของสัญญานี้ดวย
ขอ ๒. ในระหวางที่ขาพเจาเขาศึกษาวิชาตามสัญญานี้ ขาพเจาจะตั้งใจและเพียรพยายามอยาง
ดีที่สุดในการศึกษาเลาเรียน โดยจะไมหลีกเลี่ยง ละเลย ทอดทิ้ง ยุติ หรือเลิกการศึกษากอนสําเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตร ดังไดระบุไวในขอ ๑. ของสัญญานี้
ขอ ๓. ภายหลังจากที่สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแลว ขาพเจาตกลงยินยอมจะปฏิบัติการให
เปนไปตามคําสั่งของสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน และหรือคณะกรรมการพิจารณาจั ดสรร
นักศึกษาวิชาเภสัชศาสตรผูสําเร็จการศึกษาไปปฏิบัติงานในสวนราชการหรือองคการของรัฐบาลตางๆ ในการ
จัดสรรใหขาพเจาเขารับการศึกษาอบรมเพิ่มเติม ณ แหงใดๆหรือเขารับราชการ หรือทํางานในสถานศึกษา
สวนราชการหรือองคการของรัฐบาลแหงใดทุกประการ และในกรณีที่สํานักงานคณะกรรมการขาราชการ
พลเรือนและหรือคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรนักศึกษาวิชาเภสัชศาสตรผูสําเร็จการศึกษาไปปฏิบัติงานใน
สวนราชการ หรือองคการของรัฐบาลตาง ๆ สั่งใหขาพเจาเขารับราชการหรือทํางาน ขาพเจาจะรับราชการ
หรือทํางานนั้นอยูตอไปเปนเวลาไมนอยกวาสองปติดตอกันไป นับตั้งแตวันที่ไดกําหนดในคําสั่ง
แตถาหลังจากสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแลว สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน
และหรือคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรนักศึกษาวิชาเภสัชศาสตร ผูสําเร็จการศึกษาไปปฏิบัติงานในส ว น
ราชการหรือองคการของรัฐบาลตางๆ ไดใหขาพเจาเขารับการศึกษาอบรมเพิ่มเติมตามความตองการของ
กระทรวงทบวงกรมใดตอไปอีกแลว เมื่อขาพเจาไดศึกษาอบรมเพิ่มเติมเสร็จแลวหรือไมไดทําการศึกษาอบรม
เพิ่มเติมตอไปจนสําเร็จดวยเหตุใดก็ดี ขาพเจายินยอมเขารับราชการหรือทํางานตามที่สํานักงานคณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือน และหรือคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรนักศึกษาวิชาเภสัชศาสตรผูสําเร็จการศึกษาไป
ปฏิบัติงานในสวนราชการหรือองคการของรัฐบาลตางๆ สั่งใหเขารับราชการหรือทํางานนั้น โดยจะรับราชการ
หรือทํางานนั้นอยูตอไปเปนเวลาไมนอยกวาสองปติดตอกันไปนับตั้งแตวันที่ไดกําหนดในคําสั่ง แตถาเปนการ
เขารับการศึกษาอบรมเพิ่มเติมในระหวางที่รับราชการหรือทํางานตามคําสั่งในวรรคแรก เมื่อขาพเจาไดศึกษา
อบรมเพิ่มเติมเสร็จแลว หรือไมไดทําการศึกษาอบรมเพิ่มเติมตอไปจนสําเร็จดวยเหตุใดก็ดี ขาพเจาจะยินยอม
เขารับราชการหรือทํางานตอไปจนครบกําหนดระยะเวลาไมนอยกวาสองป ทั้งนี้ ไมนับระยะเวลาระหวางเขา
รับการศึกษาอบรมเพิ่มเติมรวมคํานวณเขาดวย
นักศึกษาผูใหสัญญา............................................................../ถาขาพเจา…..

-๓–
ถ า ข า พเจ า ไม รั บ ราชการ หรือทํางานตามที่กลาวในวรรคแรก หรื อวรรคสองแลว แตกรณี
ขาพเจายินยอมรับผิดชดใชเงินใหแกมหาวิทยาลัย เปนจํานวน ๒๕๐,๐๐๐ บาท (สองแสนหาหมื่นบาทถวน)
ภายในกําหนดเวลาที่มหาวิทยาลัยเรียกรองใหชําระ
ถาขาพเจารับราชการ หรือทํางานไมครบกําหนดเวลาตามที่กลาวไวในวรรคแรกหรือวรรคสอง
แลวแตกรณี ขาพเจายินยอมรับผิดชดใชเงินใหแกมหาวิทยาลัยตามระยะเวลาที่ขาด โดยคิดคํานวณลดลงตาม
สวนเฉลี่ยจากจํานวนเงินที่ตองชดใชในวรรคกอน
ถาการที่ขาพเจามิไดเขารับราชการหรือทํางานตามความในวรรคสาม หรือออกจากราชการ
หรืองานกอนครบกําหนดเวลาดังกลาวในวรรคสี่ เปนเพราะเหตุที่ขาพเจา เจ็บปวยหรือพิการ และสํานักงาน
คณะกรรมการขาราชการพลเรือนไดพิจารณาแลวเห็นวา ขาพเจาไมอาจ หรือไมสามารถที่จะรับราชการหรือ
ทํางานได ขาพเจาจึงจะไมตองรับผิดตามที่ระบุไวในวรรคสามหรือวรรคสี่แลวแตกรณี
ขอ ๔. เพื่อเปนหลักประกันในการปฏิบัติตามสัญญานี้ ขาพเจาจะจัดหาบุคคลที่มีคุณสมบัติและ
หลักทรัพย ซึ่งมหาวิทยาลัยเห็นสมควรทําสัญญาค้ําประกันขาพเจา ภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด และใน
กรณีที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควรใหขาพเจาเปลี่ยนผูค้ําประกันขาพเจาจะปฏิบัติตามทุกประการ
ข า พเจ า ได ทราบและเข า ใจข อความในสัญ ญาฉบับ นี้ดี แลว จึงไดล งนามในสัญ ญานี้ ไ ว เ ป น
หลักฐาน
(ลงนาม)
(

นักศึกษาเภสัชศาสตรผูใหสัญญา
)

(

อธิการบดีมหาวิทยาลัยหรือผูแทนผูรับสัญญา
)

(

พยาน
)

(

พยาน
)

(ลงนาม)

(ลงนาม)

(ลงนาม)

นักศึกษาผูใหสัญญา..............................................................

-๔(ผูปกครอง)
หนังสือแสดงความยินยอมของผูแทนโดยชอบธรรม
เขียนที่
วันที่
ขาพเจา

เดือน

(บิดา) อายุ

พ.ศ.
ป อยูบานเลขที่

ตรอก/ซอย
ถนน
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
จังหวัด
โทร
และขาพเจา
(มารดา) อายุ
ป อยูบานเลขที่
ตรอก/ซอย
ถนน
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
จังหวัด
โทร
หรือ ขาพเจา
(ผูปกครองตามกฎหมาย) อายุ
ป
อยูบานเลขที่
ตรอก/ซอย
ถนน
ตําบล/แขวง
อําเภอ/เขต
จังหวัด
โทร
โดยเกี่ยวของเปน
เปนผูแทนโดยชอบธรรมตามกฎหมายของ
นักศึกษาวิชาเภสัชศาสตร
ไดทราบขอความในสัญญาการเปนนักศึกษาเพื่อศึก ษาวิช าเภสัช ศาสตรที่
ไดทําใหไวตอมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ตามสัญญาฉบับลงวันที่
เดือน
พ.ศ.
แลว ขอแสดงความยินยอมในการที่
ไดทําสัญญา
ดังกลาวใหไวตอมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรทุกประการ
(ลงนาม)
(

ผูแทนโดยชอบธรรมของนักศึกษาวิชาเภสัชศาสตร
)

(

ผูแทนโดยชอบธรรมของนักศึกษาวิชาเภสัชศาสตร
)

(

พยาน
)

(ลงนาม)

(ลงนาม)

(ลงนาม)
(

พยาน
)
นักศึกษาผูใหสัญญา..............................................................

(ผูค้ําประกัน)
1

1

อากรแสตมป์

อากรแสตมป์

สัญญาค้ําประกันการเปนนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาเภสัชศาสตร
สัญญาทําที่
วันที่
เดือน

พ.ศ.

ขาพเจา ....................................................................อายุ....................ป อาชีพ......................................
ตําแหนง..............................สังกัด...........................................อยูบานเลขที่.......................หมู ที่........................
ตรอก/ซอย.........................................ถนน..........................................ตําบล/แขวง..............................................
อําเภอ/เขต............................................จังหวัด.........................................รหัสไปรษณีย......................................
โทรศัพทบาน...........................................โทรศัพทเคลื่อนที่....................................ผูถือบัตรประจําตัวประชาชน
ดังปรากฏตามสําเนาแนบทายนี้
คูสมรสชื่อ (ถามี)......................................................................................................ขอทําสัญญาค้ําประกันฉบับ
นี้ใหไวตอมหาวิทยาลัย..................................................................ซึง่ ตอไปในสัญญานีเ้ รียกวา”มหาวิทยาลัย”ดัง
มีขอความตอไปนี้
ข อ ๑. ข า พเจ า ได ท ราบและเข า ใจข อ ความในสั ญ ญาการเป น นั ก ศึ ก ษาเพื่ อ ศึ ก ษาวิ ช า
เภสัชศาสตรที่............................................................(ซึ่งตอไปในสัญญานี้เรียกวา “นักศึกษา”) ไดทําใหไวตอ
มหาวิ ท ยาลั ย ตามสั ญ ญาฉบั บ ลงวั น ที่ . .....เดื อ น................พ.ศ............ปรากฏตามสํ า เนาสั ญ ญาการ
เปนนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาเภสัชศาสตรแนบทายสัญญานี้ แลว ขาพเจาขอสัญญาวาถานักศึกษากระทํ าผิด
สั ญ ญาการเป น นั ก ศึ ก ษาดั ง กล า วที่ ใ ห ไ ว ต อ มหาวิ ท ยาลั ย เป น เหตุ ใ ห เ กิ ด ความรั บ ผิ ด ต อ งชดใช เ งิ น ให แ ก
มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยไดมีหนังสือบอกกลาวไปยังขาพเจาภายใน ๖๐ (หกสิบ) วันนับแตวันที่นักศึกษา
ผิดนัดแลว ขาพเจาตกลงยินยอมรับผิดชดใชเงินไมเกินกวาจํานวนเงินที่นักศึกษาตองรับผิดตามขอผูกพันที่ระบุ
ไวในสัญญาการเปนนักศึกษาขางตนนั้น รวมทั้งดอกเบี้ย คาสินไหมทดแทน คาฤชาธรรมเนียม คาภาระติดพัน
อันเปนอุปกรณแหงหนี้รายนี้ และคาเสียหายใดๆ บรรดาที่มหาวิทยาลัยมีสิทธิเรียกรองกับนักศึกษาทั้งสิ้น
ใหแกมหาวิทยาลัยจนครบถวนภายในกําหนดเวลาที่มหาวิทยาลัยมีหนังสือบอกกลาวใหขาพเจาชําระหนี้ และ
ขาพเจาจะรับผิดตามสัญญาค้ําประกันนี้ตลอดไปจนกวาจะมีการชําระหนี้ครบเต็มตามจํานวน ทั้งนี้ ไมเกิน
วงเงินค้ําประกันจํานวน.............................................บาท (...........................................................)
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ในกรณี ที่มหาวิ ทยาลั ยไม ได มีห นั งสือบอกกลาวไปยังขาพเจาภายใน ๖๐ (หกสิบ ) วัน นับ แตวันที่
นักศึกษาผิดนัด ก็ใหขาพเจาหลุดพนจากความรับผิดในดอกเบี้ย คาสินไหมทดแทน ตลอดจนคาภาระติดพันอัน
เปนอุปกรณแหงหนี้ตามสัญญาการเปนนักศึกษาดังกลาวเฉพาะที่เกิดขึ้นภายหลังจากลวงพน ๖๐ (หกสิบ) วันแลว
ในกรณีที่นักศึกษาไดรับอนุญาตจากมหาวิทยาลัยใหขยายเวลาอยูศึกษาตอดวยทุนหรือเงินอื่นใดหรือ
เหตุ ใ ดๆ ก็ ต าม แม ก ารขยายเวลาอยู ศึ ก ษาต อ นั้ น จะมี ก ารเปลี่ ย นแปลงสาขาวิ ช า ระดั บ การศึ ก ษา
หรือสถานศึกษาที่ศึกษาไปจากเดิม และมหาวิทยาลัยไดมีหนังสือแจงใหขาพเจาทราบแลว ใหถือวาขาพเจา
ตกลงรับเปนผูค้ําประกันนักศึกษาตอไปอีกตลอดระยะเวลาที่นักศึกษาไดรับการขยายเวลาอยูศึกษาตอดังกลาวดวย
ขอ ๒. หากมีการผอนเวลาหรือผอนจํานวนเงินในการชําระหนี้ตามสัญญาการเปนนักศึกษาให แก
นักศึกษา โดยไดมีหนังสือแจงใหขาพเจาทราบและขาพเจาไดตกลงยินยอมในการผอนเวลาหรือผอนจํานวนเงิน
ในการชําระหนี้นั้น ใหถือวาขาพเจายินยอมมิใหถือเอาการผอนเวลาหรือผอนจํานวนในการชําระหนี้ดังกลาว
เป น เหตุ ป ลดเปลื้ องความรั บ ผิ ดชอบของข า พเจา และขาพเจาจะรับ ผิดในฐานะผูค้ําประกัน ตามสัญ ญานี้
ตลอดไป จนกวาจะมีการชําระหนี้ครบเต็มตามจํานวน แตไมเกินกวาระยะเวลาในการกอหนี้ค้ําประกันตามที่
กําหนดไวในขอ ๕. ของสัญญาค้ําประกันนี้ หรือไมเกินกวาระยะเวลาอยูศึกษาตอของนักศึกษาที่ขยายออกไป
ตามขอ ๑. วรรคสอง ของสัญญาค้ําประกันนี้
ในกรณีที่การพิจารณาอนุมัติจากมหาวิทยาลัยใหนักศึกษาขยายเวลาอยูศึกษาตอจะทําใหระยะเวลาใน
การกอหนี้ค้ําประกันเกินกวาระยะเวลาตามที่กําหนดไวในขอ ๕. ของสัญญาค้ําประกันนั้น เมื่อมหาวิทยาลัยได
มีหนังสือแจงขาพเจาและขาพเจาไดยินยอมดวยแลว ขาพเจาตกลงจะมาทําสัญญาค้ําประกันฉบับใหมเพื่อให
การค้ําประกันของขาพเจาครอบคลุมระยะเวลาในการกอหนี้ที่จะค้ําประกันตามที่นักศึกษาจะไดรับอนุมัติให
ขยายเวลาอยูศึกษาตอดวย และถึงแมขาพเจาจะไมมาทําสัญญาค้ําประกันฉบับใหม แตถาหากขาพเจาไดให
ความยินยอมในการขยายเวลาอยูศึกษาตอแลว ใหถือวาขาพเจายังตกลงรับเปนผูคํ้าประกันนักศึกษาตอไปอีก
ตลอดระยะเวลาที่นักศึกษาไดรับการขยายเวลาอยูศึกษาตอตามที่ไดกําหนดไวในขอ ๑. วรรคสอง ของสัญญา
ค้ําประกันนี้
ขอ ๓. ขาพเจาจะไมยกเลิกเพิกถอนการค้ําประกันไมวากรณีใดๆ ตลอดระยะเวลาที่นักศึกษายังตอง
รับผิดชอบอยูตามเงื่อนไขในสัญญาการเปนนักศึกษา
ขอ ๔. เพื่อเปนหลักฐานในการค้ําประกัน ขาพเจาขอยืนยันวาขาพเจาเปนบุคคลที่มีคุณสมบัติตรงตาม
หลักเกณฑและเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดยมีรายละเอียดในขอใดขอหนึ่งดังตอไปนี้
๔.๑ ขาพเจามีความเกี่ยวพันกับนักศึกษาโดยเปน.....................................................ของนักศึกษา หรือ
๔.๒ ขาพเจาเปนขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/เจาหนาที่ของรัฐ ตําแหนง........................................
ระดับ..........................สังกัด....................................................โดยไดรบั เงินเดือน.........................................บาท
(...........................................................................................) หรือ
นักศึกษาผูใหสัญญา..............................................................
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๔.๓ ขาพเจาขอรับรองวาขาพเจาเปนเจาของกรรมสิทธิ์ที่ดิน โดยปลอดจากภาระผูกพันใดๆทั้งสิ้นตาม
กฎหมาย ปรากฏตามโฉนดเลขที่................................................หนาสํารวจ..........................ระวาง..............
เนื้อที่..................ไร.............งาน............วา อยูที่ตําบล/แขวง..............................อําเภอ/เขต............................
จังหวัด................................................ราคาประมาณ....................................................................................บาท
(.........................................) และขาพเจาตกลงจะไมจําหนาย โอน กอหนี้สิน หรือภาระผูกพันใด ๆ ในที่ดินของ
ขาพเจาตามที่ระบุในขอ ๔.๓ นี้ ตลอดระยะเวลาที่สัญญาค้ําประกันฉบับนี้มีผลใชบังคับอยู เวนแตจะไดรับ
ความยินยอมเปนหนังสือจากมหาวิทยาลัยกอน
ขอ ๕. ระยะเวลาในการกอหนี้ค้ําประกันตามสัญญานี้ ใหเริ่มตั้งแตวันที่นักศึกษาทําสัญญาการเปน
นักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาเภสัชศาสตร จนถึงวันที่นักศึกษาไดปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานครบถวนตามสัญญา
การเปนนักศึกษาดังกลาว แตไมเกิน.......( ๑๒ )..ป.......(....-....)...เดือน........(....-....)...วัน
ขอ ๖. ที่อยูของขาพเจาที่ปรากฏในสัญญาค้ําประกันนี้ใหถือเปนภูมิลําเนาของขาพเจา การสงหนังสือ
หรือเอกสารเพื่อบอกกลาว แจง หรือทวงถาม ไปยังขาพเจา ใหสงไปยังภูมิลําเนาดังกลาว และถือวาเปนการสง
โดยชอบ โดยถือวาขาพเจาไดทราบขอความในหนังสือหรือเอกสารดังกลาว นับแตวันที่หนังสือหรือเอกสารไป
ถึงภูมิลําเนาของขาพเจา ไมวาขาพเจาหรือบุคคลอื่นใดที่พํานักอยูในภูมิลําเนาของขาพเจาจะไดรับหนังสื อ
หรือเอกสารนั้นไวหรือไมก็ตาม
หากข า พเจ า เปลี่ ย นแปลงภู มิ ลํ า เนา ข า พเจ า จะต อ งมี ห นั ง สื อ แจ ง เปลี่ ย นแปลงภู มิ ลํ า เนามายั ง
มหาวิทยาลัย หรือไดบันทึกถอยคําการเปลี่ยนแปลงภูมิลําเนาไวกับเจาหนาที่ของมหาวิทยาลัย การละเลยไม
แจงเปลี่ยนแปลงภูมิลําเนาดังกลาวใหมหาวิทยาลัยทราบ หากมหาวิทยาลัยไดสงหนังสือหรือเอกสารเพื่อบอก
กลาว แจง หรือทวงถาม ไปยังขาพเจาตามที่ปรากฏอยูในสัญญาค้ําประกันนี้ ใหถือวาขาพเจาไดทราบขอความ
ในหนังสือหรือเอกสารดังกลาวโดยชอบแลว
ขาพเจาไดอานและเขาใจขอความในสัญญาค้ําประกันฉบับนี้โดยละเอียดตลอดดีแลว จึงไดลงลายมือ
ชื่อไวเปนสําคัญตอหนาพยาน
(ลงนาม)................................................................ ผูค้ําประกัน
(...............................................................)
(ลงนาม)................................................................ พยาน
(...............................................................)
(ลงนาม)................................................................ พยาน
(...............................................................)
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(ผูค้ําประกัน)
(คูสมรสผูค้ําประกัน)
หนังสือใหความยินยอม
เขียนที่
วันที่
ขาพเจาชื่อ
เปนคูสมรสของ
ที่
ฉบับลงวันที่
เดือน

เดือน

พ.ศ.

อายุ
ป
ไดทราบขอความในสัญญาค้ําประกัน
ไดทําใหไวตอมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรตามสัญญา
พ.ศ.
แลว ขอใหความยินยอมในการที่
ไดทําสัญญาดังกลาวใหไวตอมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรทุกประการ

(ลงนาม) ................................................................ผูใหความยินยอม
(..............................................................)

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

(ลงนาม)................................................................ พยาน
(...............................................................)
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(กรณีทผี่ ู้คา้ํ ประกันไม่มีคู่สมรส)

หนังสือรับรอง

เขียนที่
วันที่

เดือน

ข้าพเจ้าชื่อ

พ.ศ.

อายุ

ปี

ขอรับรองว่าในเวลาที่ได้ทาํ สัญญาคํา้ ประกันต่อมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ข้าพเจ้าไม่มีคสู่ มรสในเวลาที่ทาํ สัญญา
คํา้ ประกัน
โสด
คูส่ มรสตาย
หย่า

(ลงนาม)................................................................ ผูค้ําประกัน

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