
 

 

 

สัญญาการเปนนักศึกษาเพ่ือศึกษาวิชาเภสัชศาสตร 

 

 

 

   สัญญาทําท่ี............................................................................ 

             วันท่ี...............เดือน...............................พ.ศ........................... 

 

โดยท่ีรัฐบาลมีเจตจํานงมุงหมายท่ีจะใหนักศึกษาวิชาเภสัชศาสตรทุกคนทํางาน  หรือรับ

ราชการสนองความตองการของประเทศชาติภายหลังสําเร็จการศึกษาแลว  และในการนี้เปนหนาท่ีของ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือนและคณะกรรมการพิจารณาจัดสรร

นักศึกษาวิชาเภสัชศาสตร ผูสําเร็จการศึกษาไปปฏิบัติงานในสวนราชการหรือองคการของรัฐบาลตาง ๆ ซ่ึง

คณะรัฐมนตรีไดหรือจะไดแตงตั้งข้ึนเพ่ือจัดสรรนักศึกษาวิชาเภสัชศาสตรเขาทํางานหรือรับราชการสนองความ

ตองการของประเทศชาติ ท่ีจะดําเนินการใหสําเร็จผลสมความมุงหมายดังกลาวโดยท่ี 

“ขาพเจา นาย/นางสาว           

เกิดเม่ือวันท่ี                เดือน                               พ.ศ.                           อาย ุ                ป                       

อยูบานเลขท่ี                    ซอย                     ถนน                      ตําบล/แขวง                              

อําเภอ/เขต                                               จังหวัด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

บิดาช่ือ นาย                                                                                                                                                                                                   

อยูบานเลขท่ี                 ซอย                           ถนน                       ตําบล/แขวง   

อําเภอ/เขต                              .จังหวัด                         อาชีพ                                  

ตําแหนง                                                          สงักัดหนวยงาน                                           

มารดาช่ือ นาง/นางสาว                                     

อยูบานเลขท่ี                  ซอย                         ถนน                            ตําบล/แขวง   

อําเภอ/เขต                          .จังหวัด                            อาชีพ                                

ตําแหนง                                                     สังกัดหนวยงาน                                   

ผูปกครองช่ือ นาย/นาง/นางสาว          

อยูบานเลขท่ี                   ซอย                     ถนน                          ตําบล/แขวง   

อําเภอ/เขต                          .จังหวัด                           อาชีพ                                  

ตําแหนง                                                     สังกัดหนวยงาน                                    

 

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

/เปนผูหนึ่ง….. 

   

(นักศึกษา) 

 

ติดรูปถ่าย

นกัศึกษา  

 



(นักศึกษา) 

- ๒ – 

เปนผูหนึ่งซ่ึงประสงคจะเขาศึกษาวิชาเภสัชศาสตรเพ่ือสนองความตองการของประเทศชาติ ตามเจตจํานงของ

รัฐบาลดังกลาวขางตน 

ขาพเจาจึงขอทําสัญญาใหไวแกมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ซ่ึงตอไปในสัญญานี้เรียกวา 

“มหาวิทยาลัย” ดังมีขอความตอไปนี้ 

 ขอ ๑. ขาพเจาตกลงเขาศึกษาวิชาเภสัชศาสตรท่ีมหาวิทยาลัยนี้ ตั้งแตวันท่ีทําสัญญาเปนตนไป   

จนกวาจะสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต 

   ในระหวางท่ีขาพเจาศึกษาวิชาเภสัชศาสตรตามสัญญานี้  ขาพเจายินยอมประพฤติและปฏิบัติ

ตามระเบียบขอบังคับหรือคําสั่งของมหาวิทยาลัยท่ีไดกําหนดหรือสั่งการเก่ียวกับการเปนนักศึกษาวิชาเภสัช

ศาสตร  ท้ังท่ีไดออกใชบังคับอยูแลวกอนวันท่ีขาพเจาลงนามในสัญญานี้  และท่ีจะไดออกใชบังคับตอไปในภาย

หนาโดยเครงครัด และใหถือวาระเบียบขอบังคับหรือคําสั่งตางๆ  ดังกลาวเปนสวนหนึ่งของสัญญานี้ดวย 

ขอ ๒. ในระหวางท่ีขาพเจาเขาศึกษาวิชาตามสัญญานี้  ขาพเจาจะตั้งใจและเพียรพยายามอยาง

ดีท่ีสุดในการศึกษาเลาเรียน โดยจะไมหลีกเลี่ยง ละเลย ทอดท้ิง ยุติ หรือเลิกการศึกษากอนสําเร็จการศึกษา

ตามหลักสูตร ดังไดระบุไวในขอ ๑. ของสัญญานี้ 

ขอ ๓.  ภายหลังจากท่ีสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแลว ขาพเจาตกลงยินยอมจะปฏิบัติการให 

เปนไปตามคําสั่งของสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน  และหรือคณะกรรมการพิจารณาจัดสรร

นักศึกษาวิชาเภสัชศาสตรผูสําเร็จการศึกษาไปปฏิบัติงานในสวนราชการหรือองคการของรัฐบาลตางๆ  ในการ

จัดสรรใหขาพเจาเขารับการศึกษาอบรมเพ่ิมเติม  ณ  แหงใดๆหรือเขารับราชการ หรือทํางานในสถานศึกษา 

สวนราชการหรือองคการของรัฐบาลแหงใดทุกประการ และในกรณีท่ีสํานักงานคณะกรรมการขาราชการ 

พลเรือนและหรือคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรนักศึกษาวิชาเภสัชศาสตรผูสําเร็จการศึกษาไปปฏิบัติงานใน

สวนราชการ  หรือองคการของรัฐบาลตาง ๆ  สั่งใหขาพเจาเขารับราชการหรือทํางาน  ขาพเจาจะรับราชการ

หรือทํางานนั้นอยูตอไปเปนเวลาไมนอยกวาสองปติดตอกันไป  นับตั้งแตวันท่ีไดกําหนดในคําสั่ง 

   แตถาหลังจากสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแลว สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน  

และหรือคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรนักศึกษาวิชาเภสัชศาสตร ผูสําเร็จการศึกษาไปปฏิบัติงานในสวน

ราชการหรือองคการของรัฐบาลตางๆ  ไดใหขาพเจาเขารับการศึกษาอบรมเพ่ิมเติมตามความตองการของ

กระทรวงทบวงกรมใดตอไปอีกแลว เม่ือขาพเจาไดศึกษาอบรมเพ่ิมเติมเสร็จแลวหรือไมไดทําการศึกษาอบรม

เพ่ิมเติมตอไปจนสําเร็จดวยเหตุใดก็ดี  ขาพเจายินยอมเขารับราชการหรือทํางานตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการ

ขาราชการพลเรือน  และหรือคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรนักศึกษาวิชาเภสัชศาสตรผูสําเร็จการศึกษาไป

ปฏิบัติงานในสวนราชการหรือองคการของรัฐบาลตางๆ สั่งใหเขารับราชการหรือทํางานนั้น  โดยจะรับราชการ

หรือทํางานนั้นอยูตอไปเปนเวลาไมนอยกวาสองปติดตอกันไปนับตั้งแตวันท่ีไดกําหนดในคําสั่ง  แตถาเปนการ

เขารับการศึกษาอบรมเพ่ิมเติมในระหวางท่ีรับราชการหรือทํางานตามคําสั่งในวรรคแรก  เม่ือขาพเจาไดศึกษา

อบรมเพ่ิมเติมเสร็จแลว หรือไมไดทําการศึกษาอบรมเพ่ิมเติมตอไปจนสําเร็จดวยเหตุใดก็ดี  ขาพเจาจะยินยอม

เขารับราชการหรือทํางานตอไปจนครบกําหนดระยะเวลาไมนอยกวาสองป ท้ังนี้  ไมนับระยะเวลาระหวางเขา

รับการศึกษาอบรมเพ่ิมเติมรวมคํานวณเขาดวย 

    นักศึกษาผูใหสัญญา............................................................../ถาขาพเจา….. 



- ๓ – 

 

  ถาขาพเจาไมรับราชการ หรือทํางานตามท่ีกลาวในวรรคแรก  หรือวรรคสองแลวแตกรณี  

ขาพเจายินยอมรับผิดชดใชเงินใหแกมหาวิทยาลัย เปนจํานวน  ๒๕๐,๐๐๐ บาท (สองแสนหาหม่ืนบาทถวน) 

ภายในกําหนดเวลาท่ีมหาวิทยาลัยเรียกรองใหชําระ 

  ถาขาพเจารับราชการ หรือทํางานไมครบกําหนดเวลาตามท่ีกลาวไวในวรรคแรกหรือวรรคสอง  

แลวแตกรณี  ขาพเจายินยอมรับผิดชดใชเงินใหแกมหาวิทยาลัยตามระยะเวลาท่ีขาด  โดยคิดคํานวณลดลงตาม

สวนเฉลี่ยจากจํานวนเงินท่ีตองชดใชในวรรคกอน 

 ถาการท่ีขาพเจามิไดเขารับราชการหรือทํางานตามความในวรรคสาม  หรือออกจากราชการ

หรืองานกอนครบกําหนดเวลาดังกลาวในวรรคสี่ เปนเพราะเหตุท่ีขาพเจา เจ็บปวยหรือพิการ  และสํานักงาน

คณะกรรมการขาราชการพลเรือนไดพิจารณาแลวเห็นวา ขาพเจาไมอาจ หรือไมสามารถท่ีจะรับราชการหรือ

ทํางานได   ขาพเจาจึงจะไมตองรับผิดตามท่ีระบุไวในวรรคสามหรือวรรคสี่แลวแตกรณี 

ขอ ๔. เพ่ือเปนหลักประกันในการปฏิบัติตามสัญญานี้ ขาพเจาจะจัดหาบุคคลท่ีมีคุณสมบัติและ

หลักทรัพย ซ่ึงมหาวิทยาลัยเห็นสมควรทําสัญญาคํ้าประกันขาพเจา ภายในเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด และใน

กรณีท่ีมหาวิทยาลัยเห็นสมควรใหขาพเจาเปลี่ยนผูคํ้าประกันขาพเจาจะปฏิบัติตามทุกประการ 

ขาพเจาไดทราบและเขาใจขอความในสัญญาฉบับนี้ดีแลว จึงไดลงนามในสัญญานี้ไวเปน

หลักฐาน 

 

 (ลงนาม)                นักศึกษาเภสัชศาสตรผูใหสัญญา 

  (     )   

 

 (ลงนาม)                อธิการบดีมหาวิทยาลัยหรือผูแทนผูรับสัญญา 

  (     )   

 

 (ลงนาม)                พยาน 

  (     )   

  

 (ลงนาม)               พยาน 

  (     )   

 

 

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

 

 

 

 



-๔- 

 

 (ผูปกครอง) 

หนังสือแสดงความยินยอมของผูแทนโดยชอบธรรม 

 

   เขียนท่ี       

             วันท่ี        เดือน   พ.ศ.   

 

 ขาพเจา     (บิดา) อายุ  ป อยูบานเลขท่ี   

ตรอก/ซอย    ถนน                 ตําบล/แขวง     

อําเภอ/เขต    จังหวัด                        โทร     

และขาพเจา                                (มารดา) อายุ  ป อยูบานเลขท่ี               

ตรอก/ซอย                   ถนน                           ตําบล/แขวง               

อําเภอ/เขต      จังหวัด    โทร      

หรือ ขาพเจา               (ผูปกครองตามกฎหมาย) อายุ           ป  

อยูบานเลขท่ี                ตรอก/ซอย                        ถนน                                                                                  

ตําบล/แขวง                     อําเภอ/เขต   จังหวัด                           

โทร     โดยเก่ียวของเปน                                                                      

เปนผูแทนโดยชอบธรรมตามกฎหมายของ                      นักศึกษาวิชาเภสชัศาสตร  

ไดทราบขอความในสัญญาการเปนนักศึกษาเพ่ือศึกษาวิชาเภสัชศาสตรที่                 

ไดทําใหไวตอมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  ตามสัญญาฉบับลงวันท่ี          เดือน         พ.ศ.          

แลว ขอแสดงความยินยอมในการท่ี                                                         ไดทําสัญญา

ดังกลาวใหไวตอมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรทุกประการ 

 

 (ลงนาม)               ผูแทนโดยชอบธรรมของนักศึกษาวิชาเภสัชศาสตร 

  (     )   

 

 (ลงนาม)               ผูแทนโดยชอบธรรมของนักศึกษาวิชาเภสัชศาสตร 

  (     )   

 

 (ลงนาม)                พยาน 

  (     )   

  

 (ลงนาม)                พยาน 

  (     )   

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



1 

 

อากรแสตมป์ 

1 

 

อากรแสตมป์ 

(ผูค้ําประกัน) 

  

 

 

 

สัญญาค้ําประกันการเปนนักศึกษาเพ่ือศึกษาวิชาเภสัชศาสตร 

   สัญญาทําท่ี                 

             วันท่ี        เดือน   พ.ศ.   

 

 ขาพเจา ....................................................................อายุ....................ป อาชีพ...................................... 

ตําแหนง..............................สังกัด...........................................อยูบานเลขท่ี.......................หมู ท่ี........................

ตรอก/ซอย.........................................ถนน..........................................ตําบล/แขวง.............................................. 

อําเภอ/เขต............................................จังหวัด.........................................รหัสไปรษณีย...................................... 

โทรศัพทบาน...........................................โทรศัพทเคลื่อนท่ี....................................ผูถือบัตรประจําตัวประชาชน 

ดังปรากฏตามสําเนาแนบทายนี้ 

คูสมรสชื่อ (ถามี)......................................................................................................ขอทําสัญญาคํ้าประกันฉบับ

นี้ใหไวตอมหาวิทยาลัย..................................................................ซ่ึงตอไปในสัญญานีเ้รียกวา”มหาวิทยาลัย”ดัง 

มีขอความตอไปนี้ 

 ขอ  ๑ .  ข าพเจ า ไดทราบและเข า ใจขอความในสัญญาการ เปนนัก ศึกษา เ พ่ือ ศึกษาวิชา 

เภสัชศาสตรท่ี............................................................(ซ่ึงตอไปในสัญญานี้เรียกวา “นักศึกษา”) ไดทําใหไวตอ 

มหาวิทยาลัยตามสัญญาฉบับลงวันท่ี......เดือน................พ.ศ.... ... .....ปรากฏตามสําเนาสัญญาการ 

เปนนักศึกษาเพ่ือศึกษาวิชาเภสัชศาสตรแนบทายสัญญานี้ แลว ขาพเจาขอสัญญาวาถานักศึกษากระทําผิด

สัญญาการเปนนักศึกษาดังกลาวท่ีใหไวตอมหาวิทยาลัยเปนเหตุใหเกิดความรับผิดตองชดใชเงินใหแก

มหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยไดมีหนังสือบอกกลาวไปยังขาพเจาภายใน ๖๐ (หกสิบ) วันนับแตวันท่ีนักศึกษา

ผิดนัดแลว ขาพเจาตกลงยินยอมรับผิดชดใชเงินไมเกินกวาจํานวนเงินท่ีนักศึกษาตองรับผิดตามขอผูกพันท่ีระบุ

ไวในสัญญาการเปนนักศึกษาขางตนนั้น รวมท้ังดอกเบี้ย คาสินไหมทดแทน คาฤชาธรรมเนียม คาภาระติดพัน

อันเปนอุปกรณแหงหนี้รายนี้ และคาเสียหายใดๆ บรรดาท่ีมหาวิทยาลัยมีสิทธิเรียกรองกับนักศึกษาท้ังสิ้น 

ใหแกมหาวิทยาลัยจนครบถวนภายในกําหนดเวลาท่ีมหาวิทยาลัยมีหนังสือบอกกลาวใหขาพเจาชําระหนี้ และ

ขาพเจาจะรับผิดตามสัญญาคํ้าประกันนี้ตลอดไปจนกวาจะมีการชําระหนี้ครบเต็มตามจํานวน ท้ังนี้ ไมเกิน

วงเงินคํ้าประกันจํานวน.............................................บาท (...........................................................)  
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ในกรณีท่ีมหาวิทยาลัยไมไดมีหนังสือบอกกลาวไปยังขาพเจาภายใน ๖๐ (หกสิบ) วันนับแตวันท่ี

นักศึกษาผิดนัด ก็ใหขาพเจาหลุดพนจากความรับผิดในดอกเบี้ย คาสินไหมทดแทน ตลอดจนคาภาระติดพันอัน

เปนอุปกรณแหงหนี้ตามสัญญาการเปนนักศึกษาดังกลาวเฉพาะท่ีเกิดข้ึนภายหลังจากลวงพน ๖๐ (หกสิบ) วันแลว 

ในกรณีท่ีนักศึกษาไดรับอนุญาตจากมหาวิทยาลัยใหขยายเวลาอยูศึกษาตอดวยทุนหรือเงินอ่ืนใดหรือ

เหตุใดๆ ก็ตาม แมการขยายเวลาอยู ศึกษาตอนั้น จะมีการเปลี่ยนแปลงสาขาวิชา ระดับการศึกษา  

หรือสถานศึกษาท่ีศึกษาไปจากเดิม และมหาวิทยาลัยไดมีหนังสือแจงใหขาพเจาทราบแลว ใหถือวาขาพเจา 

ตกลงรับเปนผูคํ้าประกันนักศึกษาตอไปอีกตลอดระยะเวลาท่ีนักศึกษาไดรับการขยายเวลาอยูศึกษาตอดังกลาวดวย  

ขอ ๒. หากมีการผอนเวลาหรือผอนจํานวนเงินในการชําระหนี้ตามสัญญาการเปนนักศึกษาใหแก 

นักศึกษา โดยไดมีหนังสือแจงใหขาพเจาทราบและขาพเจาไดตกลงยินยอมในการผอนเวลาหรือผอนจํานวนเงิน 

ในการชําระหนี้นั้น ใหถือวาขาพเจายินยอมมิใหถือเอาการผอนเวลาหรือผอนจํานวนในการชําระหนี้ดังกลาว 

เปนเหตุปลดเปลื้องความรับผิดชอบของขาพเจา และขาพเจาจะรับผิดในฐานะผูคํ้าประกันตามสัญญานี้

ตลอดไป จนกวาจะมีการชําระหนี้ครบเต็มตามจํานวน แตไมเกินกวาระยะเวลาในการกอหนี้คํ้าประกันตามท่ี

กําหนดไวในขอ ๕. ของสัญญาคํ้าประกันนี้ หรือไมเกินกวาระยะเวลาอยูศึกษาตอของนักศึกษาท่ีขยายออกไป

ตามขอ ๑. วรรคสอง ของสัญญาคํ้าประกันนี้ 

 ในกรณีท่ีการพิจารณาอนุมัติจากมหาวิทยาลัยใหนักศึกษาขยายเวลาอยูศึกษาตอจะทําใหระยะเวลาใน

การกอหนี้คํ้าประกันเกินกวาระยะเวลาตามท่ีกําหนดไวในขอ ๕. ของสัญญาคํ้าประกันนั้น เม่ือมหาวิทยาลัยได

มีหนังสือแจงขาพเจาและขาพเจาไดยินยอมดวยแลว ขาพเจาตกลงจะมาทําสัญญาคํ้าประกันฉบับใหมเพ่ือให 

การคํ้าประกันของขาพเจาครอบคลุมระยะเวลาในการกอหนี้ท่ีจะคํ้าประกันตามท่ีนักศึกษาจะไดรับอนุมัติให

ขยายเวลาอยูศึกษาตอดวย และถึงแมขาพเจาจะไมมาทําสัญญาคํ้าประกันฉบับใหม แตถาหากขาพเจาไดให

ความยินยอมในการขยายเวลาอยูศึกษาตอแลว ใหถือวาขาพเจายังตกลงรับเปนผูคํ้าประกันนักศึกษาตอไปอีก 

ตลอดระยะเวลาท่ีนักศึกษาไดรับการขยายเวลาอยูศึกษาตอตามท่ีไดกําหนดไวในขอ ๑. วรรคสอง ของสัญญา

คํ้าประกันนี้ 

 ขอ ๓. ขาพเจาจะไมยกเลิกเพิกถอนการคํ้าประกันไมวากรณีใดๆ ตลอดระยะเวลาท่ีนักศึกษายังตอง

รับผิดชอบอยูตามเง่ือนไขในสัญญาการเปนนักศึกษา 

 ขอ ๔. เพ่ือเปนหลักฐานในการคํ้าประกัน ขาพเจาขอยืนยันวาขาพเจาเปนบุคคลท่ีมีคุณสมบัติตรงตาม

หลักเกณฑและเง่ือนไขท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด โดยมีรายละเอียดในขอใดขอหนึ่งดังตอไปนี้ 

 ๔.๑ ขาพเจามีความเก่ียวพันกับนักศึกษาโดยเปน.....................................................ของนักศึกษา หรือ 

 ๔.๒ ขาพเจาเปนขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/เจาหนาท่ีของรัฐ ตําแหนง........................................ 

ระดับ..........................สังกัด....................................................โดยไดรบัเงินเดอืน.........................................บาท 

(...........................................................................................) หรือ 
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๔.๓ ขาพเจาขอรับรองวาขาพเจาเปนเจาของกรรมสิทธิ์ท่ีดิน โดยปลอดจากภาระผูกพันใดๆท้ังสิ้นตาม

กฎหมาย ปรากฏตามโฉนดเลขท่ี................................................หนาสํารวจ..........................ระวาง.............. 

เนื้อท่ี..................ไร.............งาน............วา อยูท่ีตําบล/แขวง..............................อําเภอ/เขต............................

จังหวัด................................................ราคาประมาณ....................................................................................บาท 

(.........................................) และขาพเจาตกลงจะไมจําหนาย โอน กอหนี้สิน หรือภาระผูกพันใด ๆ ในท่ีดินของ 

ขาพเจาตามท่ีระบุในขอ ๔.๓ นี้ ตลอดระยะเวลาท่ีสัญญาคํ้าประกันฉบับนี้มีผลใชบังคับอยู เวนแตจะไดรับ

ความยินยอมเปนหนังสือจากมหาวิทยาลัยกอน 

 ขอ ๕. ระยะเวลาในการกอหนี้คํ้าประกันตามสัญญานี้ ใหเริ่มตั้งแตวันท่ีนักศึกษาทําสัญญาการเปน

นักศึกษาเพ่ือศึกษาวิชาเภสัชศาสตร จนถึงวันท่ีนักศึกษาไดปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานครบถวนตามสัญญา

การเปนนักศึกษาดังกลาว แตไมเกิน.......( ๑๒ )..ป.......(....-....)...เดือน........(....-....)...วัน 

ขอ ๖. ท่ีอยูของขาพเจาท่ีปรากฏในสัญญาคํ้าประกันนี้ใหถือเปนภูมิลําเนาของขาพเจา การสงหนังสือ

หรือเอกสารเพ่ือบอกกลาว แจง หรือทวงถาม ไปยังขาพเจา ใหสงไปยังภูมิลําเนาดังกลาว และถือวาเปนการสง

โดยชอบ โดยถือวาขาพเจาไดทราบขอความในหนังสือหรือเอกสารดังกลาว นับแตวันท่ีหนังสือหรือเอกสารไป

ถึงภูมิลําเนาของขาพเจา ไมวาขาพเจาหรือบุคคลอ่ืนใดท่ีพํานักอยูในภูมิลําเนาของขาพเจาจะไดรับหนังสือ 

หรือเอกสารนั้นไวหรือไมก็ตาม 

 หากขาพเจาเปลี่ยนแปลงภูมิลําเนา ขาพเจาจะตองมีหนังสือแจงเปลี่ยนแปลงภูมิลําเนามายัง

มหาวิทยาลัย หรือไดบันทึกถอยคําการเปลี่ยนแปลงภูมิลําเนาไวกับเจาหนาท่ีของมหาวิทยาลัย การละเลยไม

แจงเปลี่ยนแปลงภูมิลําเนาดังกลาวใหมหาวิทยาลัยทราบ หากมหาวิทยาลัยไดสงหนังสือหรือเอกสารเพ่ือบอก

กลาว แจง หรือทวงถาม ไปยังขาพเจาตามท่ีปรากฏอยูในสัญญาคํ้าประกันนี้ ใหถือวาขาพเจาไดทราบขอความ

ในหนังสือหรือเอกสารดังกลาวโดยชอบแลว 

ขาพเจาไดอานและเขาใจขอความในสัญญาคํ้าประกันฉบับนี้โดยละเอียดตลอดดีแลว จึงไดลงลายมือ

ชื่อไวเปนสําคัญตอหนาพยาน 

      (ลงนาม)................................................................  ผูคํ้าประกัน 

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

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

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

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

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

 (คูสมรสผูค้ําประกัน) 

 

หนังสือใหความยินยอม 

 

เขียนท่ี                   

วันท่ี  เดือน   พ.ศ.   

 

 ขาพเจาชื่อ                     อาย ุ                ป 

เปนคูสมรสของ                    ไดทราบขอความในสัญญาคํ้าประกัน 

ท่ี                        ไดทําใหไวตอมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรตามสัญญา 

ฉบับลงวันท่ี                  เดือน         พ.ศ.         แลว  ขอใหความยินยอมในการท่ี 

                         ไดทําสัญญาดังกลาวใหไวตอมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรทุกประการ 

 

 

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

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

 

 

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

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

 

 

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

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

 

 

 

 

      นักศึกษาผูใหสัญญา     
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 (กรณีทีผู้่คํา้ประกันไม่มีคู่สมรส) 

 

หนังสือรับรอง 

 

                          เขียนท่ี                   

วันท่ี  เดือน   พ.ศ.   

 

 

 ขา้พเจา้ช่ือ                     อาย ุ                             ปี 

ขอรบัรองวา่ในเวลาท่ีไดท้าํสญัญาคํา้ประกนัตอ่มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ์ ขา้พเจา้ไมมี่คูส่มรสในเวลาท่ีทาํสญัญา

คํา้ประกนั 

 � โสด 

 � คูส่มรสตาย 

 � หย่า 

 

     (ลงนาม)................................................................  ผูคํ้าประกัน 

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

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

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

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

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

 

 

 

 

 

 นักศึกษาผูใหสัญญา     


