เอกสารแนบ 2

รายละเอียด การทาสัญญาการเป็นนิสิต
เพื่อศึกษาวิชาเภสัชศาสตร์
ประจาปีการศึกษา 2561

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาบูรพา

----------------------------------------------------------------------หลักเกณฑ์ / กาหนดการ / และเอกสารประกอบการทาสัญญาฯ

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

หลักเกณฑ์การทาสัญญาการเป็นนิสิตเภสัชศาสตร์ และสัญญาคาประกัน
1. ผู้ทำสัญญำทุกคน (ทั้งนิสิตผูแ้ ทนนิสติ หมำยถึงบิดำและมำรดำโดยชอบธรรม ผู้ค้ำประกัน และคู่สมรส)
ต้องมำทำสัญญำและลงชื่อต่อหน้ำเจ้ำหน้ำที่ของมหำวิทยำลัยในวันทำสัญญำ
2. ในกรณีที่ผู้ค้ำประกันเป็นข้ำรำชกำร พนักงำนเทศบำล หรือพนักงำนรัฐวิสำหกิจ ต้องเป็นข้ำรำชกำร
ประจำตัง้ แต่ระดับ 4 ขึ้นไป หรือพนักงำนเทศบำลหรือพนักงำนรัฐวิสำหกิจ ซึ่งเทียบเท่ำข้ำรำชกำรตั้งแต่ระดับ 5 ขึ้น
ไป โดยต้องนำหนังสือรับรองตำแหน่งระดับ อัตรำเงินเดือน สังกัด จำกหน่วยงำนต้นสังกัดพร้อมบัตรประจำตัวมำ
แสดงต่อเจ้ำหน้ำทีด่ ้วย
3. ในกรณีที่ผู้ค้ำประกันแสดงหลักทรัพย์เป็นหลักฐำนในกำรค้ำประกันหลักทรัพย์ต้องมีรำคำไม่ต่ำกว่ำ
250,000 บำท (สองแสนห้ำหมื่นแสนบำทถ้วน) โดยต้องมีหนังสือรับรองกำรประเมินหลักทรัพย์นั้นจำกหน่วยงำน
รำชกำรที่เกี่ยวข้องพร้อมหลักฐำนควำมเป็นเจ้ำของกรรมสิทธิ์ในหลักทรัพย์นั้น มำแสดงต่อเจ้ำหน้ำที่ด้วย
4. บิดำ – มำรดำ หรือญำติ ของนิสิตที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ตำม ข้อ 1 – 3 สำมำรถเป็นผู้ค้ำประกันได้
5. ผู้ค้ำประกันหนึ่งคน มีสิทธิค้ำประกันนิสิตได้หนึ่งคนเท่ำนัน้
------------------------------เอกสารหลักฐานที่ต้องนามาในวันทาสัญญา
1. บัตรประชำชน หรือบัตรข้ำรำชกำร พร้อมสำเนำ จำนวน 1 ชุด ของผู้ทำสัญญำทุกคน (ทั้งนิสิต ผู้แทน
โดยชอบธรรม ผู้ค้ำประกันและคู่สมรส)
2. สำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้ทำสัญญำทุกคน จำนวน 1 ชุด โดยนำตัวจริงมำแสดงด้วย
3. กรณีผู้ค้ำประกันเป็นข้ำรำชกำร พนักงำนเทศบำล หรือพนักงำนรัฐวิสำหกิจ ต้องนำหนังสือรับรองควำม
เป็นข้ำรำชกำร ตำแหน่ง ระดับ อัตรำเงินเดือน และสังกัด จำกหน่วยงำนต้นสังกัด จำนวน 1 ชุด มำมอบให้เจ้ำหน้ำที่
ด้วย (ตำมเอกสำรตัวอย่ำง)
4. กรณีผู้ค้ำประกันแสดงหลักทรัพย์ในกำรค้ำประกัน ต้องนำหลักฐำนกำรประเมินรำคำทรัพย์นั้น จำก
หน่วยงำนรำชกำรที่เกี่ยวข้อง เช่น หนังสือรับรองกำรประเมินรำคำจำกสำนักงำนที่ดินที่หลักทรัพย์นั้นตั้งอยู่ (กรณี
หลักทรัพย์เป็นที่ดิน) พร้อมด้วยหลักฐำนกำรเป็นเจ้ำของทรัพย์ที่นำมำแสดงนั้น ต้องปลอดจำกภำระผูกพันใดๆ ด้วย
กรณีใช้เงินสดค้ำประกันต้องไปติดต่อกับธนำคำรเพื่อเปิดบัญชีค้ำประกัน (ตำมเอกสำรตัวอย่ำง)
5. หลักฐำนอื่น ๆ เช่น ใบทะเบียนสมรส ใบหย่ำ ใบมรณบัตร (ของคู่สมรส) ใบเปลี่ยนชื่อ – นำมสกุล คำสั่ง
หรือคำพิพำกษำของศำลที่แสดงกำรเป็นผู้แทน โดยชอบธรรมของนิสิตแทนบิดำ- มำรดำ
เป็นต้น (กรณีหย่ำ ขอให้นำสำเนำบันทึกท้ำยหย่ำที่ระบุวำ่ ใครเป็นผูป้ กครองนิสิตมำด้วย)
6. อำกรแสตมป์ ดวงละ 5 บำท จำนวน 2 ดวง (หำกไม่สำมำรถเตรียมมำได้กรุณำเตรียมค่ำอำกรแสตมป์
(จำนวน 10 บำท)
7. ใบเปลี่ยนชื่อ หรือนำมสกุล (ถ้ำมี) ฉบับจริง พร้อมสำเนำ จำนวน ๑ ฉบับ

หมายเหตุ : สงสัยประการใด ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
งานวิชาการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 0 3810 2222 ต่อ 5040

สรุปเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการทาสัญญา
ลำดับ
รำยกำร
๑ บัตรประชำชนตัวจริง และสำเนำ ๑ ชุด
- นิสิต
- ผู้ค้ำประกัน
- คู่สมรสผู้ค้ำประกัน
- บิดำ
- มำรดำ
บัตรข้ำรำชกำรตัวจริง และสำเนำ ๑ ชุด
- ผู้ค้ำประกัน
๒ สำเนำทะเบียนบ้ำนตัวจริง และสำเนำ ๑ ชุด
- นิสิต
- ผู้ค้ำประกัน
- คู่สมรสผู้ค้ำประกัน
- บิดำ
- มำรดำ
๓ กรณีผู้ค้ำประกันเป็นข้ำรำชกำร พนักงำนเทศบำล หรือ พนักงำนรัฐวิสำหกิจ
- หนังสือรับรองควำมเป็นข้ำรำชกำร ตำแหน่ง ระดับ
อัตรำเงินเดือน และสังกัดจำกหน่วยงำนต้นสังกัดตัวจริง
และสำเนำ ๑ ชุด
กรณีผู้ค้ำประกันแสดงหลักทรัพย์
- หนังสือรับรองกำรประเมินรำคำจำกสำนักที่ดินที่
หลักทรัพย์นั้นตั้งอยู่
- หลักฐำนกำรเป็นเจ้ำของทรัพย์สินนั้น
(เช่น โฉนดที่ดิน ต้องปลอดจำกภำระผูกพันใดๆ)
กรณีผู้ค้ำประกันใช้เงินสดค้ำประกัน
- บัญชีค้ำประกันจำกธนำคำร
(จำนวนเงิน 25๐,๐๐๐บาท)
๔ หลักฐำนอื่นๆ
- ใบทะเบียนสมรส
- ใบหย่ำ และนำสำเนำบันทึกหย่ำที่ระบุว่ำใครเป็น
ผู้ปกครองนิสิต และคำสั่งหรือคำพิพำกษำของศำลที่
แสดงกำรเป็นผู้แทนโดยชอบธรรมของนิสิต
- ใบมรณบัตร
- ใบเปลี่ยนชื่อ – นำมสกุล
๕ อำกรแสตมป์ ดวงละ ๕ บำท จำนวน ๒ ดวง
(ถ้ำไม่มี ชำระค่ำอำกรแสตมป์ ๑๐ บำท

---------------------------------------------ตัวอย่างการกรอกรายละเอียดสัญญา
---------------------------------------------

สัญญาการเป็นนิสิตเพื่อศึกษาวิชาเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา
สัญญำทำที่ มหาวิทยาลัยบูรพา
(วันที่ทาสัญญา) วันที่ …………….เดือน……………….พ.ศ…………….
โดยที่รัฐบำลมีเจตจำนงมุง่ หมำยที่จะให้นิสิต นักศึกษำวิชำเภสัชศำสตร์ทุกคนทำงำนหรือรับรำชกำรสนอง
ควำมต้องกำรของประเทศชำติภำยหลังสำเร็จกำรศึกษำแล้ว และในกำรที่เป็นหน้ำที่ของมหำวิทยำลัย สำนักงำน
คณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือนและคณะกรรมกำรพิจำรณำจัดสรรนิสิต นักศึกษำวิชำเภสัชศำสตร์ผู้สำเร็จ
กำรศึกษำไปปฏิบัตงิ ำนในส่วนรำชกำรหรือองค์กำรของรัฐบำลต่ำง ๆ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้หรือจะได้แต่งตัง้ ขึ้นเพื่อ
จัดสรรนิสิตนักศึกษำวิชำเภสัชศำสตร์เข้ำทำงำนหรือรับรำชกำรสนองควำมต้องกำรของประเทศชำติที่จะดำเนินกำรให้
สำเร็จผลสมควำมมุ่งหมำยดังกล่ำว
และโดยข้ำพเจ้ำ…นาย/นางสาว (ชื่อนิสิต)……………….…..…เกิดเมื่อวันที่........... เดือน………………….
พ.ศ…………….อำยุ………..ปี อยู่บ้ำนเลขที…่ …………ตรอก…………………ซอย………………………......................
ถนน………………………….ตำบล………………………...อำเภอ…………………………..จังหวัด………………………
โทร...............................................บิดำชื่อ...................................................................…………………………............
มำรดำชื่อ…………………………………………………………...................................................เป็นผู้หนึ่งซึ่งประสงค์
จะเข้ำศึกษำวิชำเภสัชศำสตร์เพือ่ สนองควำมต้องกำรของประเทศชำติตำมเจตจำนงของรัฐบำลดังกล่ำวข้ำงต้น
ข้ำพเจ้ำจึงขอทำสัญญำให้ไว้แก่มหำวิทยำลัยบูรพำ ซึ่งต่อไปในสัญญำนี้จะเรียกว่ำ “มหำวิทยำลัย” ดังมี
ข้อควำมต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้ำพเจ้ำตกลงเข้ำศึกษำวิชำเภสัชศำสตร์ที่มหำวิทยำลัยนี้ ตั้งแต่ปีกำรศึกษำ 25…(ปัจจุบนั ) เป็นต้นไป
จนกว่ำจะสำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตรเภสัชศำสตรบัณฑิตในระหว่ำงที่ข้ำพเจ้ำศึกษำวิชำเภสัชศำสตร์ตำมสัญญำนี้
ข้ำพเจ้ำยินยอมประพฤติและปฏิบัติตำมระเบียบข้อบังคับหรือคำสั่งของมหำวิทยำลัยทีไ่ ด้กำหนดหรือสั่งกำรเกี่ยวกับ
กำรเป็นนิสติ วิชำเภสัชศำสตร์ทงั้ ที่ได้ออกใช้บังคับอยู่แล้วก่อนวันที่ข้ำพเจ้ำลงนำมในสัญญำนี้ และที่จะได้ออกใช้บังคับ
ต่อไปในภำยหน้ำโดยเคร่งครัด และให้ถือว่ำระเบียบข้อบังคับหรือคำสั่งต่ำง ๆ ดังกล่ำวเป็นส่วนหนึ่งของสัญญำนี้ด้วย
ข้อ 2 ในระหว่ำงที่ข้ำพเจ้ำศึกษำวิชำตำมสัญญำนี้ ข้ำพเจ้ำจะตัง้ ใจและเพียรพยำยำมอย่ำงดีที่สดุ ใน
กำรศึกษำเล่ำเรียนโดยจะไม่หลีกเลี่ยง ละเลย ทอดทิ้ง ยุติ หรือเลิกกำรศึกษำก่อนสำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตร ดังได้
ระบุไว้ในข้อ 1 ของสัญญำนี้
ข้อ 3 ภำยหลังจำกทีส่ ำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตรแล้ว ข้ำพเจ้ำตกลงยินยอมจะปฏิบัติกำรให้เป็นไปตำม
คำสั่งของสำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน และหรือคณะกรรมกำรพิจำรณำจัดสรรนิสิตนักศึกษำวิชำเภสัช
ศำสตร์ ผู้สำเร็จกำรศึกษำไปปฏิบัติงำนในส่วนรำชกำรหรือองค์กำรของรัฐบำลต่ำง ๆ ในกำรจัดสรรให้ข้ำพเจ้ำเข้ำรับ
กำรศึกษำอบรมเพิ่มเติม ณ แห่งใด ๆ หรือเข้ำรับรำชกำรหรือทำงำนในสถำนศึกษำ ส่วนรำชกำรหรือองค์กำรของ
รัฐบำลแห่งใดทุกประกำร และในกรณีที่สำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน และหรือคณะกรรมกำรพิจำรณำ
จัดสรรนิสิตนักศึกษำวิชำเภสัชศำสตร์ผู้สำเร็จกำรศึกษำ ไปปฏิบตั ิงำนในส่วนรำชกำร หรือองค์กำรของรัฐบำลต่ำง ๆ
สั่งให้ข้ำพเจ้ำเข้ำรับรำชกำรหรือทำงำนข้ำพเจ้ำจะรับรำชกำรหรือทำงำนนั้นอยู่ต่อไปเป็นเวลำ 2 ปี ติดต่อกันไป
นับตั้งแต่วนั ทีไ่ ด้กำหนดในคำสัง่

แต่ถ้ำหลังจำกสำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตรแล้ว สำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือนและหรือ
คณะกรรมกำรพิจำรณำจัดสรรนิสิตนักศึกษำวิชำเภสัชศำสตร์ ผู้สำเร็จกำรศึกษำไปปฏิบัติงำนในส่วนรำชกำรหรือ
องค์กำรของรัฐบำลต่ำง ๆ ได้ให้ข้ำพเจ้ำเข้ำรับกำรศึกษำอบรมเพิ่มเติมตำมควำมต้องกำรของกระทรวงทบวงกรมใด
ต่อไปอีกแล้วเมื่อข้ำพเจ้ำได้ศึกษำอบรมเพิ่มเติมเสร็จแล้วหรือไม่ได้ทำกำรศึกษำอบรมเพิ่มเติมต่อไปจนสำเร็จด้วยเหตุ
ใดก็ดี ข้ำพเจ้ำยินยอมเข้ำรับรำชกำรหรือทำงำนตำมทีส่ ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน และหรือ
คณะกรรมกำรพิจำรณำจัดสรรนิสิตนักศึกษำวิชำเภสัชศำสตร์ผสู้ ำเร็จกำรศึกษำไปปฏิบัติงำนในส่วนรำชกำรหรือ
องค์กำรของรัฐบำลต่ำง ๆ สั่งให้เข้ำรับรำชกำรหรือทำงำนนัน้ โดยจะรับรำชกำรหรือทำงำนนัน้ อยู่ต่อไปเป็นเวลำ 2 ปี
ติดต่อกันไปนับแต่วนั ทีไ่ ด้กำหนดในคำสั่งแต่ถำ้ เป็นกำรเข้ำรับกำรศึกษำอบรมเพิ่มเติมในระหว่ำงที่รับรำชกำรหรือ
ทำงำนตำมคำสัง่ ในวรรคแรก เมื่อข้ำพเจ้ำได้ศึกษำอบรมเพิ่มเติมเสร็จแล้ว หรือไม่ได้ทำกำรศึกษำอบรมเพิ่มเติมต่อไป
จนสำเร็จด้วยเหตุใดก็ดี ข้ำพเจ้ำจะยินยอมเข้ำรับรำชกำรหรือทำงำนต่อไปจนครบกำหนดระยะเวลำ 2 ปี ทั้งนี้ ไม่นับ
ระยะเวลำระหว่ำงเข้ำรับกำรศึกษำอบรมเพิ่มเติมรวมคำนวณเข้ำด้วย
ถ้ำข้ำพเจ้ำไม่เข้ำรับรำชกำรหรือทำงำนตำมที่กล่ำวในวรรคแรกหรือวรรคสองแล้วแต่กรณี ข้ำพเจ้ำยินยอมรับ
ผิดชดใช้เงินให้แก่มหำวิทยำลัยเป็นเงิน จำนวน 250,000 บำท (สองแสนห้ำหมื่นบำทถ้วน) ภำยในกำหนดเวลำที่
มหำวิทยำลัยเรียกร้องให้ชำระ
ถ้ำข้ำพเจ้ำรับรำชกำรหรือทำงำนไม่ครบกำหนดเวลำตำมที่กล่ำวไว้ในวรรคแรกหรือวรรคสองแล้วแต่กรณี
ข้ำพเจ้ำยินยอมรับผิดชดใช้เงินให้แก่มหำวิทยำลัยตำมระยะเวลำที่ขำด โดยคิดคำนวณลดลงตำมส่วนเฉลี่ยจำกจำนวน
เงินที่ต้องชดใช้ในวรรคก่อน
ถ้ำกำรที่ข้ำพเจ้ำมิได้เข้ำรับรำชกำรหรือทำงำนตำมควำมในวรรคสำมหรือออกจำกรำชกำรหรืองำนก่อนครบ
กำหนดในวรรคสี่ ข้ำพเจ้ำไม่ต้องรับผิดตำมวรรคดังกล่ำวในกรณีต่อไปนี้
1. ตำย
2. เจ็บป่วยหรือพิกำรและสำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือนได้พิจำรณำแล้วเห็นว่ำไม่สำมำรถรับ
รำชกำรได้
3. ผู้รับสัญญำและกระทรวงกำรคลังพิจำรณำเห็นว่ำมีเหตุอันสมควรที่ข้ำพเจ้ำไม่ต้องรับผิดเพรำะถูกทำง
รำชกำรไล่ออก ปลดออก หรือให้ออก
ข้อ 4 เพื่อเป็นหลักประกันในกำรปฏิบัติตำมสัญญำนี้ ข้ำพเจ้ำจะได้จัดหำบุคคลที่มีคุณสมบัติ และหลักทรัพย์
ซึ่งมหำวิทยำลัยเห็นสมควรมำทำสัญญำค้ำประกันข้ำพเจ้ำภำยในเวลำที่มหำวิทยำลัยกำหนด และในกรณีที่
มหำวิทยำลัยเห็นสมควรจะให้ข้ำพเจ้ำเปลี่ยนผู้คำประกั
้
น ข้ำพเจ้ำจะปฏิบัติตำมทุกประกำร
ข้ำพเจ้ำได้ทรำบและเข้ำใจข้อควำมในสัญญำฉบับนี้ดีแล้ว จึงได้ลงนำมในสัญญำนีไ้ ว้เป็นหลักฐำน
ข้ อ 5 อนึ่ ง หำกปรำกฏว่ ำ นิ สิ ต เภสั ช ศำสตร์ ร ำยใดละทิ้ ง กำรศึ ก ษำกลำงคั น โดยนั ย ก ำหนดตำมมติ
คณะรัฐมนตรี ในกำรทำสัญญำชดใช้ทุนฯ นิสิตเภสัชศำสตร์รำยนั้นจักต้องชำระเงินค่ำปรับฐำนผิดสัญญำฯตำมจำนวน
ปีที่ศึกษำ โดยกำหนดค่ำปรับ รำยละ ปีละ 41,667 บำท (สี่หมื่นหนึ่งพันหกร้อยหกสิบเจ็ดบำทถ้วน)
ข้ำพเจ้ำได้ทรำบและเข้ำใจข้อควำมในสัญญำฉบับนี้ดีแล้ว จึงได้ลงนำมในสัญญำนีไ้ ว้เป็นหลักฐำน
ลงนำม….......ลงลายมือชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่..…………….…….นิสติ วิชำเภสัชศำสตร์
(………………………………………………………) ผู้ให้สัญญำ
ลงนำม……………………………………………………………………..….อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยหรือ
(………………………………………………………..) ผู้แทนผู้รับสัญญำ
ลงนำม …………………………เจ้าหน้าที…่ ……………………. พยำน
(………………………………………………………..)
ลงนำม …………………………เจ้าหน้าที…่ …………………….พยำน
(……………………………………………………….)

วิธีการกรอกเอกสารแนบท้ายสัญญา

หนังสือแนบท้ายสัญญาการเป็นนิสิตเพื่อศึกษาวิชาเภสัชศาสตร์
---------------------------------

ทำที่มหำวิทยำลัยบูรพำ
(วันที่ทาสัญญา) วันที…่ ……..เดือน………….…….พ.ศ…….……
ตำมที่ข้ำพเจ้ำ…นาย / นางสาว (ชื่อนิสิต)…ได้ทำสัญญำกำรเป็นนิสิตเพื่อศึกษำวิชำเภสัชศำสตร์ ณ
คณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ ตำมสัญญำลงวันที.่ ....(วันที่ทาสัญญา)……..เดือน……………………
พ.ศ………………… โดยมี………นาย/นาง/นางสาว (ชื่อผู้คาประกัน)………………………เป็นผู้คำประกั
้
นนั้น
ข้อ 1. ข้ำพเจ้ำรับทรำบเงื่อนไขเพิ่มเติมแล้วว่ำ ในกรณีที่ข้ำพเจ้ำลำออกจำกกำรเป็นนิสิตคณะเภสัชศำสตร์
มหำวิทยำลัยบูรพำ ก่อนสำเร็จกำรศึกษำ หรือข้ำพเจ้ำมีเจตนำ จงใจ ละเลย ทอดทิ้งกำรศึกษำ หรือประพฤติตนไม่
สมควรจนเป็นเหตุให้ต้องพ้นสภำพกำรเป็นนิสิตของคณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ โดยมิได้สำเร็จ
กำรศึกษำข้ำพเจ้ำยินยอมที่จะชดใช้เงินเบี้ยปรับตำมที่กำหนดไว้ในข้อ 2.
ข้อ 2. จำนวนเงินที่ต้องชดใช้ตำมควำมในข้อ1 นั้น ข้ำพเจ้ำยินยอมชดใช้เงินให้แก่มหำวิทยำลัยบูรพำเป็นเงิน
ตำมระยะเวลำที่มีสภำพเป็นนิสติ เภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ โดยคิดคำนวณตำมส่วนเฉลีย่ จำกจำนวนเงินที่
จะต้องชดใช้ทั้งหมดหำกสำเร็จกำรศึกษำและไม่ปฏิบัติรำชกำรตำมที่กำหนด (สองแสนห้ำหมื่นบำทถ้วน)
(ตัวอย่ำง เช่น นำย ก ลำออกจำกกำรเป็นนิสิตคณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ ซึ่งมีหลักสูตร 6 ปี เพื่อ
ไปศึกษำต่อในสำขำอืน่ หรือมหำวิทยำลัยอื่น ภำยหลังจำกเป็นนิสิตคณะเภสัชศำสตร์ มหำวิทยำลัยบูรพำ ได้ 1 ปี
จะต้องชดใช้เงินเท่ำกับ 1 ใน 6 ของยอดเงิน 250,000 บำท เป็นเงิน 41,667 บำท)
ข้อ 3. ให้ถือว่ำหนังสือนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญำกำรเป็นนิสิตเพื่อศึกษำวิชำเภสัชศำสตร์ตำมทีอ่ ้ำงถึงในส่วน
แรก
ลงนำม……ลงลายมือชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่ (ชื่อนิสิต)….นิสิตวิชำเภสัชศำสตร์
(………………………………………………) ผู้ให้สัญญำ
ลงนำม ………………………………………………….อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยหรือ
(………………………………………………) ผู้แทนผู้รับสัญญำ
ลงนำม……………เจ้าหน้าที…่ ………………………..พยำน
(……………………………………………….)
ลงนำม………………เจ้าหน้าที…่ ……………………..พยำน
(……………………………………………….)
ลงนำม……ลงลายมือชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่ (ผู้คาประกัน)…..ผู้ค้ำประกัน
(……………………………………………….)

วิธีการกรอกหนังสื อยินยอม

หนังสือแสดงความยินยอม
เขียนที่ มหาวิทยาลัยบูรพา
(วันที่ทาสัญญา) วันที…่ ………..เดือน………………………………พ.ศ………………….
(2) นำย...(ชื่อบิดาของนิสิต) (2) .................... (2)...........................
ข้ำพเจ้ำ (1)….…(ชื่อมารดาของนิสิต)… อำยุ (1)………..……ปี อยู่บ้ำนเลขที่ (1) ……………….
(2)
(2)
(2)
(2)
หมู่ที่ (1)………ถนน (1) ……………………………..ตำบล (1)………………………อำเภอ (1) …………………………
(2)
จังหวัด (1)…………………………….เป็นผู้แทนโดยชอบธรรมตำมกฎหมำยของ…นาย/นางสาว (ชื่อนิสิต)…………..
(2) ....บิดา.................................................
นิสิตวิชำเภสัชศำสตร์ โดยเกี่ยวข้องเป็น (1)..…มารดา……………………………….ได้ทรำบข้อควำมในสัญญำกำร
เป็นนิสติ เพื่อศึกษำวิชำเภสัชศำสตร์ที่ …นาย/นางสาว (ชื่อนิสติ )……..ได้ทำให้ไว้ต่อมหำวิทยำลัยบูรพำ ตำม
สัญญำฉบับลงวันที่ ..(วันที่ทาสัญญา)………….เดือน……………………………พ.ศ…………….แล้ว ขอแสดงควำม
ยินยอมในกำรที…่ ……นาย/นางสาว (ชื่อนิสิต)….ได้ทำสัญญำดังกล่ำวให้ไว้ต่อมหำวิทยำลัยบูรพำทุกประกำร
(2)........ลงลายมือต่อหน้าเจ้าทีห่ น้า...............................
ลงนำม(1)......ลงลายมือต่อหน้าเจ้าหน้าที…่ ….ผู้แทนโดยชอบธรรมของนิสิตเภสัชศำสตร์
( (2) ……บิดา ………………………………………)
( (1)…… .มารดา…………………………..………..)
ลงนำม………เจ้าหน้าที…่ …………………….พยำน
(…………………………………………)
ลงนำม ……เจ้าหน้าที…่ ………………………. พยำน
(…………………………………………..)

วิธีการกรอกสัญญาคาประกัน

สัญญาคาประกัน
สัญญำทำที…่ มหาวิทยาลัยบูรพา
(วันที่ทาสัญญาฯ) วันที…่ ……..เดือน…………. ……………พ.ศ………..
ข้ำพเจ้ำ ……นาย/นาง/นางสาว (ชื่อผู้คาประกัน)….อำยุ…….......…….ปี อำชีพ……………………………..……………
สังกัด……….........................………..ตั้งบ้ำนเรือนอยู่บำ้ นเลขที…่ ….....................………ตรอก………….……………..
ซอย……………….………………………ถนน……..............………………..ตำบล……………………..….…………….
อำเภอ………………………………………………จังหวัด…………………………ขอทำสัญญำค้ำประกันฉบับนี้ให้ไว้ต่อ
มหำวิทยำลัยบูรพำ ดังมีข้อควำมต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้ำพเจ้ำได้ทรำบข้อควำมในสัญญำกำรเป็นนิสิตเพื่อศึกษำวิชำเภสัชศำสตร์ที่ นาย/นางสาว (ชื่อนิสิต)
ได้ทำให้ไว้ต่อมหำวิทยำลัยบูรพำ ตำมสัญญำฉบับลงวันที่ ..(วันที่ทาสัญญา)…เดือน…………….พ.ศ……………
พร้อมด้วยหนังสือแนบท้ำยสัญญำฉบับลงวันที่…...(วันที่ทาสัญญา)...…เดือน…………...…..พ.ศ…………..แล้วข้ำพเจ้ำ
ขอให้สัญญำว่ำถ้ำ…นาย/นางสาว (ชื่อนิสิต)……..กระทำผิดสัญญำที่ให้ไว้ต่อมหำวิทยำลัยบูรพำเป็นเหตุให้เกิด
ควำมรับผิดชอบต้องชดใช้เงินให้แก่มหำวิทยำลัยบูรพำแล้ว ข้ำพเจ้ำยินยอมชดใช้เงินตำมจำนวนที่…..นาย/นางสาว
(ชื่อนิสิต)…จะต้องรับผิดนัน้ ให้แก่มหำวิทยำลัยบูรพำ จนครบถ้วนโดยมหำวิทยำลัยบูรพำมิจำต้องเรียกร้องให้………
นาย/นางสาว (ชื่อนิสิต)……...ชดใช้เงินดังกล่ำวนัน้ ก่อน
ข้อ 2 หำกมีกำรผ่อนเวลำชำระหนี้ตำมสัญญำดังกล่ำวแล้วให้แก่…นาย/นางสาว (ชื่อนิสิต) ไม่วำ่ กรณีใด ๆ ให้
ถือว่ำข้ำพเจ้ำได้ตกลงให้ควำมยินยอมในกำรผ่อนชำระหนีน้ ั้นด้วยทุกครั้งและยังรับเป็นผู้คำประกั
้
นตำมสัญญำนี้
ตลอดไป
ข้อ 3 ข้ำพเจ้ำจะไม่เพิกถอนกำรค้ำประกันในระหว่ำงเวลำที่ ……นาย/นางสาว (ชื่อนิสิต)…ต้องรับผิดชอบอยู่
ตำมสัญญำ
ข้อ 4 เพื่อเป็นหลักฐำนในกำรค้ำประกัน ข้ำพเจ้ำขอแสดงหลักทรัพย์ซึ่งข้ำพเจ้ำมีกรรมสิทธิ์โดยปลอดจำก
ภำระผูกพันใด ๆ ทั้งสิน้ ดังนี้ (กรณีที่ผู้คาประกันไม่ใช่ขา้ ราชการ ใช้โฉนดที่ดนิ ในการคาประกัน ให้ระบุรายละเอียด
โฉนดที่ดนิ )
(1) ที่ดินโฉนดเลขที่ ………………………………….หน้ำสำรวจ………………………………………………….
เนื้อที…่ ……………ไร่……………..……งำน…………………….…………วำ อยู่ที่ตำบล…….......................….…….
อำเภอ………………………….…………………….จังหวัด…………………………………………………………………
วิธีกำรกรอกสัญญำฯ
(2) หลักทรัพย์อื่น ๆ ………………….……………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

(3) เป็น ......................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
ข้ำพเจ้ำได้ทรำบและเข้ำใจข้อควำมในสัญญำฉบับนี้ดีแล้ว จึงได้ลงนำมในสัญญำนี้
(ลงนำม)…(ผู้คาประกันลงลายมือชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่)..…ผู้ค้ำประกัน
(…………………………………..………………..)
(ลงนำม)..........................................................................คู่สมรสผู้ค้ำประกัน
(.......................................................................)ให้ควำมยินยอม
(ลงนำม)……………………………………………………พยำน
(…………………………………………………..)
(ลงนำม)……………………………………………………พยำน
(…………………………………………………..)
(กรณีผู้คาประกันเป็นข้าราชการ ให้กรอกรายละเอียด)
บัตรประจำตัวข้ำรำชกำร กรม ……………………………………….
เลขที่………………………………………………………………...
ตำแหน่ง…………………………………………………….
วันออกบัตร…………………………………………………
บัตรหมดอำยุ……………………………………………….
(ขีดเส้นใต้ระบุสถานภาพ)
ข้ำพเจ้ำขอรับรองว่ำไม่มีคู่สมรส (เป็นโสด/คู่สมรสตำย/หย่ำ) ในขณะทีทำสัญญำนี้
…….(ผู้คาประกันลงลายมือชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่)..........…………ผู้ค้ำประกัน
(……………………………………………)
หมายเหตุ :
ใช้ข้ำรำชกำรประจำตั้งแต่ระดับ 4 ขึ้นไป หรือพนักงำนรัฐวิสำหกิจ พนักงำนเทศบำลซึ่งเทียบเท่ำกับข้ำรำชกำร
ระดับ 5 ขึ้นไปเป็นผู้ค้ำประกันได้ โดยต้องนำหนังสือรับรองควำมเป็นข้ำรำชกำรหรือพนักงำนรัฐวิสำหกิจ หรือ
พนักงำน
เทศบำลจำกผู้บงั คับบัญชำ พร้อมกับบัตรประจำตัวของผูน้ ั้นไปแสดงแก่เจ้ำหน้ำที่ดว้ ย
อนึ่ง ข้ำรำชกำรระดับมำตรฐำนกลำงที่ 4 ขึ้นไป หนึ่งคน มีสิทธิค์ ้ำประกันผู้สอบคัดเลือกเข้ำคณะเภสัชศำสตร์ ได้
หนึ่งคนเท่ำนั้น

ตัวอย่างเอกสารคาประกัน

