สัญญาเข้ าศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาช่ างทันตกรรม ประจาปี การศึกษา ............
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
สัญญาทาที่ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
วันที่ …………….เดือน………………….. พ.ศ……………
ข้ าพเจ้ า…………................…………..............….…………............................ อายุ…….........… ปี
เกิดเมื่อวันที่ …............ เดือน …....................…............พ.ศ. …….............. อยูบ่ ้ านเลขที่ .........................หมู่ ............
ตรอก/ซอย .......................................... ถนน .............................................. ตาบล/แขวง .................................
อาเภอ/เขต …….................……….....… จังหวัด …......……………................…… รหัสไปรษณี ย์ …………...…..
โทรศัพท์ …....…………...............……....... เลขที่บตั รประจาตัวประชาชน ...................................................................
บิดาชื่อ ........................................................................ มารดาชื่อ ............................................................................
ขอสมัครเข้ ารับการศึกษาในหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาช่างทันตกรรม ประจาปี การศึกษา ............
ที่คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งต่อไปในสัญญานี ้จะเรี ยกว่า “มหาวิทยาลัย” และขอให้ สญ
ั ญาไว้ แก่
มหาวิทยาลัย ดังต่อไปนี ้
ข้ อ ๑. ข้ าพเจ้ าตกลงเข้ าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาช่างทันตกรรม ทีค่ ณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล ตังแต่
้ ปีการศึกษา ...................... เป็ นต้ นไป จนกว่าจะสาเร็ จการศึกษาตามหลักสูตร
ในระหว่างที่ข้าพเจ้ าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาช่างทันตกรรมตามสัญญานี ้ ข้ าพเจ้ า
ยินยอมประพฤติและปฏิบตั ิตามระเบียบ ข้ อบังคับ หรื อคาสัง่ ของมหาวิทยาลัยที่กาหนดหรื อสัง่ ไว้ ทกุ ประการ ทังที
้ ่
ได้ ออกใช้ บงั คับอยู่ก่อนวันที่ข้าพเจ้ าลงลายมือชื่อในสัญญานี ้ และ/หรื อที่จะออกใช้ บงั คับในภายหน้ าโดยเคร่ งครัด โดย
ข้ าพเจ้ ายอมให้ ถือว่าระเบียบ ข้ อบังคับ และ/หรื อคาสัง่ ต่าง ๆ ดังกล่าว เป็ นส่วนหนึง่ ของสัญญานี ้ด้ วย
ข้ อ ๒. เมื่อข้ าพเจ้ าสาเร็ จการศึกษาตามหลักสูตรในสัญญานี ้แล้ ว ข้ าพเจ้ ายินยอมปฏิบตั ิให้ เป็ นไป
ตามคาสัง่ ของมหาวิทยาลัย ในการจัดสรรให้ ข้าพเจ้ าเข้ าทางานในมหาวิทยาลัยมหิดล ส่วนราชการ หรื อองค์การของรัฐอื่น
ใดที่มหาวิทยาลัยเห็นชอบ ติดต่อกันเป็ นเวลาไม่น้อยกว่าสองปี ติดต่อกันตังแต่
้ เริ่ มทางานในมหาวิทยาลัย ส่วนราชการ
หรื อองค์กรของรัฐนัน้
ถ้ าข้ าพเจ้ าไม่เข้ าทางานตามที่กล่าวในวรรคหนึ่ง ข้ าพเจ้ ายินยอมรับผิด ชดใช้ เงินให้ แก่มหาวิทยาลัย
เป็ นเงินทังสิ
้ ้น ๑๕๐,๐๐๐ บาท (หนึง่ แสนห้ าหมื่นบาทถ้ วน) ภายในกาหนดเวลาที่มหาวิทยาลัยเรี ยกร้ องให้ ชาระ

ลายมือชื่อ……………………………………….นักศึกษาผู้ให้ สญ
ั ญา
หน้ า ๑ จาก ๒

ถ้ าข้ าพเจ้ าทางานไม่ครบกาหนดเวลาตามที่กล่าวในวรรคหนึ่ง ไม่ว่าด้ วยเหตุได้ รับอนุญาตให้ ลาออก
หรื อถูกสัง่ ให้ ออก หรื อถูกสัง่ ลงโทษปลดออกหรื อไล่ออก ก่อนครบกาหนดเวลาตามที่กล่าวในวรรคหนึง่ ข้ าพเจ้ ายินยอมรับ
ผิดชดใช้ เงินให้ แก่มหาวิทยาลัยตามระยะเวลาที่ขาด โดยคานวณลดลงตามส่วนเฉลีย่ จากเงินที่ต้องชดใช้ ในวรรคสอง
ถ้ าการที่ข้าพเจ้ ามิได้ เข้ าทางานตามความในวรรคสอง หรื อทางานไม่ครบกาหนดเวลาดังกล่าวในวรรค
สาม เป็ นเพราะเหตุที่ข้าพเจ้ าเจ็บป่ วย หรื อพิการ และมหาวิทยาลัยได้ พิจารณาแล้ ว เห็นว่า ข้ าพเจ้ าไม่อาจ หรื อไม่สามารถ
ที่จะทางานได้ ข้ าพเจ้ าไม่ต้องรับผิดตามที่ระบุไว้ ในวรรคสองหรื อสาม แล้ วแต่กรณี
ข้ อ ๓. ข้ าพเจ้ าสัญญาว่าจะชดใช้ เงินทังหมดที
้
่ ข้าพเจ้ าจะต้ องชาระตามที่ระบุไว้ ในข้ อ ๒. ให้ แก่
มหาวิทยาลัยภายใน ๓๐ (สามสิบ) วัน นับแต่วนั ที่ข้าพเจ้ าได้ รับแจ้ งจากมหาวิทยาลัยให้ ชดใช้ เงิน หากข้ าพเจ้ าไม่ชาระ
เงินดังกล่าวให้ แล้ วเสร็ จภายในกาหนดไม่ว่าด้ วยเหตุใด ๆ ก็ตาม ข้ าพเจ้ ายินยอมให้ คิดดอกเบี ้ยในอัตราร้ อยละ ๑๕ ต่อปี
ด้ วย
ข้ อ ๔. ข้ าพเจ้ าไม่ต้องรับผิดชอบตามสัญญานี ้ ในกรณีตอ่ ไปนี ้
๔.๑ ตาย
๔.๒ เจ็บป่ วยหรื อพิการ และมหาวิทยาลัยพิจารณาแล้ วเห็นว่าข้ าพเจ้ าไม่อาจ หรื อ
ไม่สามารถศึกษา รับราชการหรื อทางานได้
๔.๓ ได้ รับอนุมตั ิให้ ลาไปศึกษาต่อโดยทุนของรัฐบาล หรื อทุนขององค์การอื่นใด และ
มหาวิทยาลัยพิจารณาเห็นชอบด้ วยแล้ ว
๔.๔ เหตุอื่นใดที่มหาวิทยาลัยพิจารณาแล้ วเห็นว่ามีเหตุอนั ควรที่ข้าพเจ้ าจะไม่ต้องรับผิดชอบ
ข้ อ ๕. ข้ าพเจ้ ายอมรับรู้วา่ เมื่อข้ าพเจ้ าสาเร็ จการศึกษาแล้ ว หากมหาวิทยาลัยไม่รับ หรื อไม่จดั สรร
ให้ ข้าพเจ้ าเข้ าทางานในส่วนราชการ หรื อองค์การของรัฐ ไม่วา่ ด้ วยเหตุใด ๆ ก็ตาม ข้ าพเจ้ าจะไม่เรี ยกร้ องสิทธิใด ๆ จาก
มหาวิทยาลัย โดยข้ าพเจ้ าถือว่ามหาวิทยาลัยไม่มีข้อผูกพันในการที่จะต้ องหาสถานที่ทางานให้ ข้าพเจ้ า และให้ ถือว่า
ข้ าพเจ้ าหลุดพ้ นข้ อผูกพันตามสัญญานี ้ด้ วย
ข้ อ ๖. เพื่อเป็ นหลักประกันในการปฏิบตั ิตามสัญญานี ้ ข้ าพเจ้ าได้ จดั หาบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติ และ/
หรื อหลักทรัพย์ ซึง่ มหาวิทยาลัยเห็นสมควรมาทาสัญญาค ้าประกันข้ าพเจ้ า ภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด และ
ในกรณีที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควรให้ ข้าพเจ้ าเปลีย่ นผู้ค ้าประกัน และ/หรื อหลักทรัพย์ค ้าประกัน ข้ าพเจ้ าจะปฏิบตั ิตามทุก
ประการ
ข้ าพเจ้ าได้ ทราบและเข้ าใจข้ อความในสัญญานี ้ดีแล้ ว จึงลงลายมือชื่อไว้ เป็ นหลักฐานต่อหน้ าพยาน
ลายมือชื่อ………………………………....นักศึกษาผู้ให้ สญ
ั ญา ลายมือชื่อ ………………………..………………… ผู้รับทาสัญญา
(…………………………..............)
(ศาสตราจารย์ ดร. ทันตแพทย์หญิง วรานันท์ บัวจีบ)
คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ลายมือชื่อ………………………………………………..พยาน
(…..................……………………...............)

ลายมือชื่อ………………………………………………..พยาน
( …................……………………...............)
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ติดอากรแสตมป์

สัญญาคา้ ประกันการเข้ าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาช่ างทันตกรรม
สัญญาทาที่ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
วันที่............เดือน........................พ.ศ....................
ข้ าพเจ้ าชื่อ...........................................................เกิดเมื่อวันที่.....................................อายุ..........ปี
อาชีพ..............................................ตาแหน่ง.....................................บริ ษัท/หน่วยงาน...............................................
สังกัด.....................................................อยูบ่ ้ านเลขที่........................หมูท่ ี่.................ตรอก/ซอย................................
ถนน.......................................ตาบล/แขวง.................................อาเภอ/เขต..............................จังหวัด.......................
รหัสไปรษณีย์.......................โทรศัพท์บ้าน.........................โทรศัพท์เคลื่อนที่.......................ผู้ถือบัตรประจาตัวประชาชน
เลขที่...............................................ดังปรากฏตามสาเนาแนบท้ ายนี ้ คูส่ มรสชื่อ (ถ้ ามี)................................................
ขอทาสัญญาค ้าประกัน ฉบับนีใ้ ห้ ไว้ ต่อคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งต่อ ไปในสัญ ญานีเ้ รี ยกว่า
“ มหาวิทยาลัยมหิดล” ดังมีข้อความต่อไปนี ้
ข้ อ ๑. ข้ า พเจ้ าได้ ท ราบและเข้ า ใจข้ อ ความในสัญ ญาเข้ า ศึ ก ษาหลัก สูต รประกาศนี ย บัต รวิ ช า
ช่ า งทัน ตกรรม ที่ . ........................................ ..........ซึ่ ง ต่ อ ไปในสัญ ญานี เ้ รี ย กว่า “ผู้ เ ข้ า ศึ ก ษา” ได้ ทาให้ ไ ว้
ต่อมหาวิทยาลัย ตามสัญญาฉบับลงวันที่................เดือน.............................พ.ศ...............ปรากฏตามสาเนาสัญญาเข้ า
ศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาช่างทันตกรรมแนบท้ ายสัญญานี ้แล้ ว ข้ าพเจ้ าขอให้ สญ
ั ญาว่า ถ้ าผู้เข้ าศึกษากระทาผิด
สัญญาเข้ าศึกษาดังกล่าวที่ได้ ให้ ไว้ ต่อมหาวิทยาลัย เป็ นเหตุให้ เกิ ดความรั บผิดต้ องชดใช้ เงินให้ แก่มหาวิทยาลัย และ
มหาวิทยาลัยได้ มีหนังสือบอกกล่าวไปยังข้ าพเจ้ าภายใน ๖๐ (หกสิบ) วันนับตังแต่
้ วนั ที่ผ้ เู ข้ าศึกษาผิดนัดแล้ ว ข้ าพเจ้ าตก
ลงยินยอมรับผิดชดใช้ เงินไม่เกินกว่าจานวนเงินที่ผ้ เู ข้ าศึกษาต้ องรับผิดตามข้ อผูกพันที่ระบุไว้ ในสัญญาเข้ าศึกษาข้ างต้ น
นัน้ รวมทังดอกเบี
้
้ย ค่าสินไหมทดแทน ค่าฤชาธรรมเนียม ค่าภาระติดพันอันเป็ นอุปกรณ์แห่งหนี ้รายนี ้ และค่าเสียหาย
ใด ๆ บรรดาที่มหาวิทยาลัยมีสิทธิ เรี ยกร้ องกับผู้เข้ าศึกษาทังสิ
้ ้น โดยจะชดใช้ เงินให้ แก่มหาวิทยาลัยจนครบถ้ วนภายใน
กาหนดเวลาที่มหาวิทยาลัยมีหนังสือบอกกล่าวให้ ข้าพเจ้ าชาระหนี ้ และข้ าพเจ้ าจะรับผิดตามสัญญาค ้าประกันนี ้ตลอดไป
จนกว่าจะมีการชาระหนี ้ ครบเต็มตามจานวน ทังนี
้ ้ไม่เกินวงเงินค ้าประกันจานวน ๑๕๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้ าหมื่นบาท
ถ้ วน) ในกรณีที่มหาวิทยาลัยมิได้ มีหนังสือบอกกล่าวไปยังข้ าพเจ้ าภายใน ๖๐ (หกสิบ) วันนับตังแต่
้ วนั ที่ผ้ เู ข้ าศึกษาผิดนัด
ก็ให้ ข้าพเจ้ าหลุดพ้ นจากความรับผิดในดอกเบี ้ยค่าสินไหมทดแทน ตลอดจนค่าภาระติดพันอันเป็ นอุปกรณ์ แห่งหนี ้ตาม
สัญญาเข้ าศึกษาดังกล่าวเฉพาะที่เกิดขึ ้นภายหลังจากล่วงพ้ น ๖๐ (หกสิบ) วันแล้ ว
ในกรณีที่ผ้ เู ข้ าศึกษาได้ รับอนุมตั ิจากมหาวิทยาลัย ให้ ขยายเวลาอยู่ศึกษาต่อด้ วยเหตุใดๆ ก็ตาม แม้
การขยายเวลาอยู่ศึกษาต่อนัน้ จะมีการเปลี่ยนแปลงสาขาวิชา ระดับการศึกษา หรื อสถานศึกษาที่ศึกษาไปจากเดิมและ
มหาวิทยาลัยได้ มีหนังสือแจ้ งให้ ข้าพเจ้ าทราบแล้ ว ให้ ถือว่าข้ าพเจ้ าตกลงรับเป็ นผู้ค ้าประกันผู้เข้ าศึก ษาต่อไปอีกตลอด
ระยะเวลาที่ผ้ เู ข้ าศึกษาได้ รับอนุมตั ิให้ ขยายเวลาอยูศ่ กึ ษาต่อดังกล่าวด้ วย
ข้ อ ๒. หากมีการผ่อนเวลาหรื อผ่อนจานวนเงินในการชาระหนี ้ตามสัญญาการเป็ นผู้เข้ าศึกษาให้ แก่ผ้ ู
เข้ าศึกษา โดยมหาวิทยาลัยได้ มีหนังสือแจ้ งให้ ข้าพเจ้ าทราบ และข้ าพเจ้ าได้ ตกลงยินยอมในการผ่อนเวลาหรื อผ่อนจานวน
เงินในการชาระหนี ้ตามสัญญาแล้ วนัน้ ให้ ถือว่าข้ าพเจ้ ายินยอมมิให้ ถือเอาการผ่อนเวลาหรื อผ่อนจานวนเงินในการชาระ
หนี ้ดังกล่าวเป็ นเหตุปลดเปลื ้องความรับผิดของข้ าพเจ้ า และข้ าพเจ้ าจะรับผิดในฐานะผู้ค ้าประกันตามสัญญานี ้ตลอดไป
หน้ า ๑ จาก ๔

จนกว่าจะมีการชาระหนี ้ครบตามจานวน แต่ไม่เกินกว่าระยะเวลาในการก่อหนี ้ค ้าประกันตามที่กาหนดไว้ ในข้ อ ๕ ของ
สัญญาค ้าประกันนี ้ หรื อไม่เกินกว่าระยะเวลาอยูศ่ กึ ษาต่อของผู้เข้ าศึกษาที่ขยายออกไปตามข้ อ ๑ วรรคสองของสัญญา
ค ้าประกันนี ้
ในกรณี ที่ ก ารพิ จ ารณาอนุมัติ จ ากมหาวิ ท ยาลัย ให้ ผ้ ูเ ข้ า ศึ ก ษาขยายเวลาอยู่ศึก ษาต่ อ จะท าให้
ระยะเวลาในการก่อหนี ้ค ้าประกันเกินกว่าระยะเวลาตามที่กาหนดไว้ ในข้ อ ๕ ของสัญญาค ้าประกันนัน้ เมื่อมหาวิทยาลัย
ได้ มีหนังสือแจ้ งไปยังข้ าพเจ้ า และข้ าพเจ้ าได้ ยินยอมด้ วยแล้ ว ข้ าพเจ้ าตกลงจะมาทาสัญญาค ้าประกันฉบับใหม่เพื่อให้ การ
ค ้าประกันของข้ าพเจ้ าครอบคลุมระยะเวลาในการก่อหนี ้ที่จะค ้าประกันตามที่ผ้ เู ข้ า ศึกษาจะได้ รับอนุมตั ิให้ ขยายเวลาอยู่
ศึกษาต่อด้ วย และถึงแม้ ข้าพเจ้ าจะไม่มาทาสัญญาค ้าประกันฉบับใหม่ แต่ถ้าหากข้ าพเข้ าได้ ให้ ความยินยอมในการ
ขยายเวลาอยูศ่ กึ ษาต่อแล้ ว ให้ ถือว่าข้ าพเจ้ ายังตกลงรับเป็ นผู้ค ้าประกันผู้เข้ าศึกษาต่อไปอีกตลอดระยะเวลาที่ผ้ เู ข้ าศึกษา
ได้ รับการขยายเวลาอยูศ่ กึ ษาต่อตามที่ได้ กาหนดไว้ ในข้ อ ๑ วรรคสอง ของสัญญาค ้าประกันนี ้
ข้ อ ๓. ข้ าพเจ้ าจะไม่ยกเลิกเพิกถอนการค ้าประกันไม่วา่ กรณีใด ๆ ตลอดระยะเวลาที่ผ้ เู ข้ าศึกษายังต้ อง
รับผิดชอบอยูต่ ามเงื่อนไขในสัญญาเข้ าศึกษา
ข้ อ ๔. เพื่อเป็ นหลักฐานในการค ้าประกัน ข้ าพเจ้ าขอยืนยันว่าข้ าพเจ้ าเป็ นบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติตรงตาม
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกาหนด โดยมีรายละเอียดในข้ อใดข้ อหนึง่ ดังต่อไปนี ้
๔.๑ ข้ าพเจ้ ามีความเกี่ยวพันกับผู้เข้ าศึกษา โดยเป็ น...........................................ของผู้เข้ าศึกษา หรื อ
๔.๒ ข้ าพเจ้ าเป็ นข้ าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิ จ/เจ้ าหน้ าที่ของรัฐ ตาแหน่ง..................................
ระดับ.................................................สังกัด...........................................โดยได้ รับเงินเดือน..................................บาท
(........................................................................) หรื อ
๔.๓ ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าข้ าพเจ้ าเป็ นเจ้ าของหลักทรัพย์ซึ่งเป็ นกรรมสิทธิ์ของข้ าพเจ้ า และปลอดจาก
ภาระผูกพันใดๆ ทังสิ
้ ้นตามกฎหมาย ดังนี ้
๔.๓.๑ ที่ดินโฉนดเลขที่..........................................หน้ าสารวจ...............................ระวาง................
เนื ้อที่................ไร่...............งาน...............ตารางวา อยูท่ ี่ตาบล/แขวง...............................อาเภอ/เขต............................
จังหวัด.................................ราคาประเมิน.........................................บาท (............................................)
๔.๓.๒ หลักทรัพย์อื่นๆ ............................................................................................................
ข้ าพเจ้ าสัญญาว่าจะไม่ทาการจาหน่าย โอน ก่อหนี ้สิน หรื อภาระผูกพันใดๆ ในทรัพย์สินของข้ าพเจ้ า
ตามที่ระบุในข้ อ ๔.๓ นี ้ ตลอดระยะเวลาที่สญ
ั ญาค ้าประกันฉบับนี ้ยังคงมี ผลใช้ บงั คับอยู่ เว้ นแต่จะได้ รับความยินยอม
เป็ นหนังสือจากมหาวิทยาลัยก่อน
ข้ อ ๕. ระยะเวลาในการก่อหนี ้ค ้าประกันตามสัญญานี ้ ให้ เริ่ มตังแต่
้ วนั ที่ผ้ เู ข้ าศึกษาทาสัญญาเข้ าศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาช่างทันตกรรม จนถึงวันที่ผ้ เู ข้ าศึกษาได้ ปฏิบตั ิงานครบถ้ วนตามสัญญาเข้ าศึกษาดังกล่าว
แต่ไม่เกิน ๑๐ (สิบ) ปี .......................... (................) เดือน.............................................. (.......................) วัน
ข้ อ ๖. ที่อยูข่ องข้ าพเจ้ าที่ปรากฎในสัญญาค ้าประกันนี ้ ให้ ถือเป็ นภูมิลาเนาของข้ าพเจ้ า การส่งหนังสือ
หรื อเอกสารเพื่อบอกกล่าว แจ้ งหรื อทวงถามไปยังข้ าพเจ้ า ให้ สง่ ไปยังภูมิลาเนาดังกล่าว และถือว่าเป็ นการส่งโดยชอบ โดย
ถือว่าข้ าพเจ้ าได้ ทราบข้ อความในหนังสือหรื อเอกสารดังกล่าว นับตัง้ แต่วันที่หนังสือหรื อเอกสารไปถึงภูมิลาเนาของ
ข้ าพเจ้ า ไม่วา่ ข้ าพเจ้ าหรื อบุคคลอื่นใดที่พานักอยูใ่ นภูมิลาเนาของข้ าพเจ้ าจะได้ รับหนังสือ หรื อเอกสารนันหรื
้ อไม่ก็ตาม
หากข้ าพเจ้ าเปลีย่ นแปลงภูมิลาเนา ข้ าพเจ้ าจะมีหนังสือแจ้ งเปลีย่ นแปลงภูมิลาเนามายังมหาวิทยาลัย
หรื อได้ บนั ทึกถ้ อยคาการเปลีย่ นแปลงภูมิลาเนาดังกล่าวให้ มหาวิทยาลัยทราบ หากมหาวิทยาลัยได้ สง่ หนังสือหรื อเอกสาร
หน้ า ๒ จาก ๔

เพื่อบอกกล่าว แจ้ ง หรื อทวงถาม ไปยังข้ าพเจ้ าตามที่ปรากฏอยู่ในสัญญาค ้าประกันนี ้ ให้ ถือว่าข้ าพเจ้ าได้ ทราบข้ อความ
ในหนังสือหรื อเอกสารดังกล่าวโดยชอบแล้ ว
ข้ าพเจ้ าได้ อา่ นและเข้ าใจข้ อความในสัญญาค ้าประกันฉบับนี ้โดยละเอียดดีแล้ ว จึงได้ ลงลายมือชื่อไว้
เป็ นสาคัญต่อหน้ าพยาน

(ลงชื่อ)...........................................................ผู้คา้ ประกัน
(..........................................................)
(ลงชื่อ)..........................................................พยาน
(..........................................................)
(ลงชื่อ)..........................................................พยาน
(..........................................................)

หน้ า ๓ จาก ๔

หนังสือให้ ความยินยอมของคูส่ มรสผู้ค ้าประกัน
ข้ าพเจ้ า...........................................................................อายุ...................ปี เป็ นคู่สมรสตาม
กฎหมายของ............................................................................................ได้ รับทราบข้ อความในสัญญาค ้าประกัน
ฉบับลงวันที่.....................เดือน.................................................พ.ศ...................แล้ ว ขอให้ ความยินยอมในการที่
..............................................................( ชื่ อผู้ค ้าประกัน) ได้ ทาสัญญาดังกล่าวให้ ไว้ ต่อคณะทันตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล ทุกประการ
(ลงชื่อ)....................................................คู่สมรสผู้ให้ ความยินยอม
(...................................................)
(ลงชื่อ).....................................................พยาน
(...................................................)
(ลงชื่อ).....................................................พยาน
(...................................................)
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่าไม่มีคสู่ มรสโดย  เป็ นโสด  คูส่ มรสตาย  หย่า ในขณะที่ทาสัญญานี ้

หน้ า ๔ จาก ๔

หนังสือแสดงความยินยอมของผู้แทนโดยชอบธรรม
เขียนที่ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
วันที่.................เดือน.............................พ.ศ..................
ข้ าพเจ้ า...................................................................................................(บิดา) อายุ...................ปี
อยูบ่ ้ านเลขที่......................หมูท่ ี่...........ตรอก/ซอย............................ถนน...................................................................
ตาบล/แขวง…………………………………...อาเภอ/เขต...................................จังหวัด.........................รหัสไปรษณีย์.................
โทรศัพท์............................................................
ข้ าพเจ้ า...............................................................................................(มารดา) อายุ...................ปี
อยูบ่ ้ านเลขที่......................หมูท่ ี่...........ตรอก/ซอย............................ถนน...................................................................
ตาบล/แขวง…………………………………...อาเภอ/เขต...................................จังหวัด.........................รหัสไปรษณีย์.................
โทรศัพท์.............................................เป็ นผู้แทนโดยชอบธรรมตามกฎหมายของ..........................................................
โดยเกี่ ย วข้ อ งเป็ น..............................................................ได้ รับ ทราบข้ อ ความในสัญ ญาเข้ าศึก ษาหลัก สูต ร
ประกาศนียบัตรวิชาช่างทันตกรรม ที่.........................................................................................................(ผู้เข้ าศึกษา)
ได้ ทาสัญญาให้ ไว้ ตอ่ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ตามสัญญาฉบับลงวันที่.................เดือน....................
พ.ศ....................แล้ ว ขอแสดงความยินยอมในการที่................................................................................(ผู้เข้ าศึกษา)
ได้ ทาสัญญาดังกล่าวให้ ไว้ ตอ่ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ทุกประการ

(ลงชื่อ)...................................................บิดา
(...................................................)
(ลงชื่อ).................................................มารดา
(..................................................)

