คําแนะนําเกี่ยวกับการทําสัญญาการเป็ นนักศึกษา
เพื่อศึกษาวิ ชาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิ ทยาลัยธรรมศาสตร์
------------------------ตามทีค่ ณะรัฐมนตรีได้มมี ติให้ผทู้ จ่ี ะเข้าศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยทุกแห่งในปี การศึกษา 2526 ทํา
สัญญากับมหาวิทยาลัยว่าเมื่อสําเร็จการศึกษาแล้วจะเข้ารับราชการหรือทํางานตามเงือ่ นไขทีก่ าํ หนดตามสัญญา
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงขอแจ้งรายละเอียดต่างๆ ในการทําสัญญาการเป็ นนักศึกษาคณะ
ทันตแพทยศาสตร์ ดังนี้
1. เอกสาร (ประกอบการทําสัญญาการเป็ นนักศึกษา และสัญญาคํ้าประกัน) มีดงั นี้
1.1 สําเนาทะเบียนบ้านของ นักศึกษา บิดา มารดา
1.2 สําเนาบัตรประชาชนของ นักศึกษา บิดา มารดา
1.3 สําเนาทะเบียนหย่า, ใบมรณะบัตร หรือคําสังศาลที
่
ส่ งให้
ั ่ บคุ คลดังกล่าวเป็ นคนสาบสูญ
ในกรณีบดิ าหรือมารดา คูห่ ย่าร้าง หรือคู่สมรสเสียชีวติ หรือหายสาบสูญ
1.4 กรณีบดิ ากับมารดา หย่าร้าง ให้ผทู้ ม่ี อี าํ นาจในปกครองบุตรมาแสดงยินยอมพร้อมด้วย
หลักฐานการมีสทิ ธิปกครองบุตร (ทะเบียนการหย่า คร.6)
1.5 ชําระอากรแสตมป์ 10 บาท มิ ใช่ดวงตราไปรษณียากร(สัญญา สัญญาคํ้าประกัน 10 บาท)
หมายเหตุ สําเนาเอกสารทุกอย่าง รับรองสําเนาถูกต้องด้วย และนําเอกสารฉบับจริงมาแสดงเพื่อตรวจสอบด้วย
2. เอกสารสัญญาการเป็ นนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตร์
กรณีนกั ศึกษาผูท้ าํ สัญญายังไม่บรรลุนิตภิ าวะ (อายุยงั ไม่ครบ 20 ปี บริบรู ณ์ นับถึงวันทําสัญญา) ผูแ้ ทนโดยชอบธรรม
ในข้อใดข้อหนึ่ง ต่อไปนี้ จะต้องมาแสดงความยินยอมต่อเจ้าหน้าทีใ่ นวันทําสัญญา
2.1 บิดาและมารดา จะต้องมาลงลายมือชื่อแสดงความยินยอมทัง้ สองคน
2.2 กรณีบดิ าหรือมารดา ฝา่ ยใดฝา่ ยหนึ่งถึงแก่กรรมให้นําใบมรณะบัตรมาแสดง และให้ ผูป้ กครอง
ตามคําสังศาลเป็
่
นผูท้ ม่ี อี าํ นาจ มาลงลายมือชื่อแสดงความยินยอม
2.3 กรณีบดิ าและมารดา หย่าร้าง ให้ผทู้ ม่ี อี าํ นาจในปกครองบุตรมาแสดงด้วยหลักฐานการมีสทิ ธิ
ปกครองบุตร มาลงลายมือชื่อแสดงความยินยอม
3. เอกสารการคํ้าประกัน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
3.1 บิดาหรือมารดา เป็ นผูค้ า้ํ ประกันในสัญญานักศึกษาทันตแพทย์ เท่านัน้
3.2 หากบิดาหรือมารดาไม่สามารถคํ้าประกันได้ อาจให้พ่ี หรือน้อง ทีร่ ่วมบิดามารดาเดียวกันกับ
นักศึกษาทันตแพทย์ ซึง่ เป็ นผูบ้ รรลุนิตภิ าวะตามกฎหมายแล้วคํา้ ประกันได้
3.3 การทําสัญญาคํ้าประกันผูค้ ้าํ ประกันไม่ตอ้ งแสดง หลักทรัพย์ในข้อ 4 (1) ทีด่ นิ โฉนดเลขที.่ ...
และข้อ 4 (2) หลักทรัพย์อ่นื ๆ ....... ของสัญญาคํ้าประกัน

(กรณีใชโฉนดที่ดินใหเปนเอกสารสาร ขนาด A4 ตัวคมชัดอานงาย)

4. คําแนะนําอื่นๆ
สําหรับการลงลายมือชื่อ นักศึกษาผูท้ าํ สัญญา ผูป้ กครอง ผูค้ ้าํ ประกัน ในเอกสารการทําสัญญาฯ ทุกแห่ง จะต้องมา
เซ็นชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าทีข่ องคณะฯ เท่านัน้ ห้ามเซ็นชื่อมาก่อน และเจ้าหน้าทีข่ องคณะฯ จะเป็ นพยานทุกแห่งในสัญญา
การเขียนเอกสาร สัญญาการเป็นนักศึกษาเพือ่ ศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตร์, หนังสือให้ความยินยอม, สัญญาคํ้าประกัน
4.1 ในการเขียนสัญญาการเป็ นนักศึกษาฯ โดยเฉพาะคํานําหน้าชื่อต้องเขียนตัวเต็ม เช่น น.ส.ให้เขียนเป็ น
นางสาว หากมีการเขียนหรือกรอกข้อความใดผิด ห้ามลบโดยเด็ดขาด ห้ามใช้น้ํายาลบคําผิด ให้ขดี ฆ่าเส้นทับคําผิดหรือ
ข้อความผิดเพียงเส้นเดียว แล้วเขียนข้อความทีถ่ ูกต้องไว้บนหรือล่าง พร้อมกับเซ็นชื่อกากับทุกครัง้
4.2 กรณีนกั ศึกษายังไม่บรรลุนติ ภิ าวะ (อายุไม่ถงึ 20 ปี ) จะต้องมีผแู้ ทนโดยชอบธรรมโดยบิดาและมารดา
ซึง่ เป็ นผูใ้ ห้ความยินยอมให้นกั ศึกษาทําสัญญาฯ หากมิใช่บดิ า,มารดา (บิดา, มารดาเสียชีวติ หายสาบสูญหรือถูกศาลสังให้
่ เป็ น
บุคคลไร้ความสามารถ) จะต้องมีคาํ สังของศาลที
่
ส่ งให้
ั ่ บุคคลดังกล่าวเป็ นผูแ้ ทนโดยชอบธรรมของนักศึกษามาด้วย
4.3 หากผูค้ ้าํ ประกัน, คู่สมรสของผูค้ ้าํ ประกันหรือผูใ้ ห้ความยินยอม ไม่สามารถมาเซ็นชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่
ของคณะฯ จะต้องเซ็นชื่อต่อหน้านายอําเภอหรือผูไ้ ด้รบั มอบหมาย ณ ทีว่ ่าการอําเภอทีผ่ คู้ ้าํ ประกันมีภูมลิ าํ เนาอยู่ และให้
นายอําเภอ หรือผูท้ ไ่ี ด้รบั มอบหมาย รับรองการเซ็นชื่อดังกล่าวด้วย
* กรณีเซ็นชื่อมาก่อน ต้องมีคาํ รับรองจากนายอําเภอหรือผูท้ ไ่ี ด้รบั มอบหมาย รับรองการลงลายมือชื่อดังกล่าว และประทับตรา
ของทางอําเภอมาด้วย
คําแนะนําการเขียนสัญญาการเป็ นนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตร์
1. การเขียนข้อความในสัญญาการเป็ นนักศึกษา
1.1 สัญญาทําที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (หากทําทีอ่ าํ เภอให้เขียนทีว่ ่าการอําเภอ……….)
1.2 กรอกรายละเอียดข้อมูลของนักศึกษา
1.3 ลายเซ็นนักศึกษา (หน้า 2)
1.4 ให้นกั ศึกษาอ่านข้อความในสัญญาฯ และลงชื่อท้ายกระดาษ (ลายมือชื่อ............................นักศึกษาผูใ้ ห้สญ
ั ญา)ทุกหน้า
ข้อที่ 1.1-1.4 กรอกข้อความมาให้เรียบร้อย หากมีการเขียนผิดห้ามขูดลบ ให้ขดี เส้นทับคําผิดแล้วเซ็นชื่อนักศึกษากํากับไว้
1.5 ลายเซ็นชื่อนักศึกษา (เซ็นต่อหน้าเจ้าหน้าทีข่ องมหาวิทยาลัยเท่านัน้ ห้ามเซ็นมาก่อน)
2. การเขียนข้อความในหนังสือให้ความยิ นยอมของผูแ้ ทนโดยชอบธรรม
ในกรณีทน่ี กั ศึกษาผูท้ าํ สัญญายังไม่บรรลุนิตภิ าวะ (อายุไม่ครบ 20 ปีบริบรู ณ์) ผูท้ จ่ี ะทําหนังสือให้ความยินยอมได้ตอ้ งเป็ นบิดา,
มารดาของนักศึกษา หรือบุคคลทีศ่ าลสังให้
่ เป็ นผูแ้ ทนโดยชอบธรรม ผูป้ กครองของนักศึกษา เช่น พี่ ลุง ป้า น้า อา ซึง่ ศาลมิ ได้
สังให้
่ เป็ นผูแ้ ทนโดยชอบธรรม หรือผูป้ กครองของนักศึกษา จะทําหนังสือให้ความยินยอมมิได้
2.1 เขียนที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (หากทําทีอ่ าํ เภอให้เขียนทีว่ ่าการอําเภอ……….)
2.2 กรอกรายละเอียดของผูแ้ ทนโดยชอบธรรม (บิดา มารดา)
2.3 ชื่อนักศึกษา (นาย....., นางสาว......)
2.4 กรอกคําว่า บิดา หรือ มารดา หรือผูแ้ ทนโดยชอบธรรมหรือผูป้ กครองตามคําสังศาลแล้
่
วแต่กรณี
2.5 ชื่อนักศึกษา (นาย....., นางสาว......)

ข้อที่ 2.1-2.5 กรอกข้อความมาให้เรียบร้อย หากมีการเขียนผิดห้ามขูดลบ ให้ขดี เส้นทับคําผิด แล้วลงชือ่ ของผูแ้ ทนกํากับไว้ดว้ ย
(บิดา มารดา)
(6) ลายเซ็นของผูแ้ ทนโดยชอบธรรม (บิดา มารดา) เซ็นต่อหน้าเจ้าทีข่ องมหาวิทยาลัยเท่านัน้
3. การเขียนข้อความในสัญญาคํา้ ประกัน
3.1 สัญญาทําที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (หากทาทีอ่ าํ เภอให้เขียนทีว่ ่าการอําเภอ...)
3.2 ลายเซ็นผูค้ ้าํ ประกันกํากับไว้ (บิดา หรือมารดาเป็ นผูค้ ้าํ ประกัน) ไม่ตอ้ ง ลงวัน/เดือน/ปี
3.3 รายละเอียดผูค้ ้าํ ประกัน
3.4 ชื่อนักศึกษา (นาย..., นางสาว...)
3.5 ข้อ 4.1 บิดา หรือมารดา
หมายเหตุ ข้อ 4 .3 ไม่ตอ้ งเขียนข้อความใดๆ ในตัวสัญญาคํ้าประกันนี้
3.6 ลายเซ็นผูค้ ้าํ ประกัน (บิดา หรือมารดา) เซ็นต่อหน้าเจ้าหน้าทีม่ หาวิทยาลัยเท่านัน้
3.7 ชื่อคู่สมรสผูใ้ ห้ความยินยอม (บิดา หรือมารดา)
3.8-3.9 ชื่อผูค้ ้าํ ประกัน (บิดา หรือมารดา)
3.10 ลายเซ็นผูใ้ ห้ความยินยอมคํ้าประกัน (บิดา หรือมารดา) เซ็นต่อหน้าเจ้าหน้าทีม่ หาวิทยาลัย เท่านัน้
หมายเหตุ **กรุณาอ่านให้ละเอียด
1. ข้อความทุกแห่งทีเ่ ขียนในสัญญาการเป็ นนักศึกษาฯ หนังสือยินยอมและสัญญาคํ้าประกัน กรุณาเขียนด้วยปากกาลูกลื่น
สีน้ําเงินเท่านัน้
2. การกรอกทีอ่ ยูข่ องบิดา มารดา และนักศึกษา ให้เขียนทีอ่ ยูใ่ ห้ตรงกับเล่มสําเนาทะเบียนบ้านเท่านัน้
3. กรุณาเตรียมเอกสารมาให้ครบถ้วนในวันทําสัญญา และสําเนาเอกสารทุกอย่าง ต้องรับรองสําเนาถูกต้องด้วยทุกฉบับ
4. อากรแสตมป์ ให้นกั ศึกษามาติดอากรแสตมป์ 10 บาทในสัญญาฯฉบับจริง อากรแสตมป์ 5 บาท 2 ฉบับ ในวันทําสัญญาที่
คณะฯ
* กรณีเซ็นชื่อมาก่อน ต้องมีคาํ รับรองจากนายอําเภอหรือผูท้ ไ่ี ด้รบั มอบหมายรับรองการลงลายมือชื่อดังกล่าว และประทับตรา
อําเภอมาด้วย
ตัวอย่างการรับรองการลงลายมือชื่อของทางอําเภอ (ทําทุกแผ่นที่มีการลงชื่อ)
จําหน่าย โอน ก่อหนี้สนิ หรือภาระผูกพันใดๆ ในทีด่ นิ ของข้าพเจ้าตามทีร่ ะบุในข้อ 4.3 นี้ ตลอดระยะเวลาทีส่ ญ
ั ญาคํ้าประกัน
ฉบับนี้มผี ลใช้บงั คับอยู่ เว้นแต่จะได้รบั ความยินยอมเป็ นหนังสือจากมหาวิทยาลัยก่อน
ข้อ 5. ระยะเวลาในการก่อหนี้ค้าํ ประกันตามสัญญานี้ให้เริม่ ตัง้ แต่วนั ทีน่ กั ศึกษาทําสัญญาการเป็ นนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาทันต
แพทยศาสตร์ จนถึงวันทีน่ กั ศึกษาได้ปฏิบตั ริ าชการหรือปฏิบตั งิ านครบถ้วนตามสัญญาการเป็นนักศึกษาดังกล่าว แต่ไม่เกิน
.......................ปี .......................เดือน.......................วัน
ข้อ 6. ทีอ่ ยู่ของข้าพเจ้าทีป่ รากฏในสัญญาคํ้าประกันนี้ให้ถอื เป็นภูมลิ าํ เนาของข้าพเจ้า การส่งหนังสือหรือเอกสารเพื่อบอกกล่าว
แจ้ง หรือทวงถาม ไปยังข้าพเจ้า ให้สง่ ไปยังภูมลิ าํ เนาดังกล่าว และถือว่าเป็ นการส่งโดยชอบ โดยถือว่าข้าพเจ้าได้ทราบ
ข้อความในหนังสือหรือเอกสารดังกล่าว นับแต่วนั ทีห่ นังสือหรือเอกสารไปถึงภูมลิ าเนาของข้าพเจ้าหรือบุคคลอื่นใดทีพ่ านักอยู่

ในภูมลิ าํ เนาของข้าพเจ้าจะได้รบั หนังสือ หรือเอกสารนัน้ ไว้หรือไม่กต็ าม หากข้าพเจ้าเปลีย่ นแปลงภูมลิ าํ เนา ข้าพเจ้าจะต้องมี
หนังสือแจ้งเปลีย่ นแปลงภูมลิ าํ เนามายังมหาวิทยาลัย หรือได้บนั ทึกถ้อยคําการเปลีย่ นแปลงภูมลิ าํ เนาไว้กบั เจ้าหน้าทีข่ อง
มหาวิทยาลัย การละเลยไม่แจ้งเปลีย่ นแปลงภูมลิ าํ เนาดังกล่าวให้มหาวิทยาลัยทราบ หากมหาวิทยาลัยได้สง่ หนังสือหรือ
เอกสารเพื่อบอกกล่าว แจ้งหรือทวงถาม ไปยังข้าพเจ้าตามทีป่ รากฏอยู่ในสัญญาคํ้าประกันนี้ ให้ถอื ว่าข้าพเจ้าได้ทราบข้อความ
ในหนังสือหรือเอกสารดังกล่าวโดยชอบแล้ว
ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาคํ้าประกันฉบับนี้โดยละเอียดตลอดดีแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็ นสําคัญต่อหน้า
พยาน
(ลงนาม)(6).........................................................ผูค้ ้าํ ประกัน
(......................................................)
(ลงนาม).........................................................พยาน
(......................................................)
(ลงนาม).........................................................พยาน
(......................................................)
***********ตัวอย่างข้อความ*******
ข้าพเจ้า……………………………………….ตําแหน่ง…………………….……………… ขอรับรองว่า
นาย/นาง/นางสาว……………..………………………………….ได้ลงลายมือชื่อต่อหน้าข้าพเจ้าจริง
ลงชื่อ………………………………………………..
(……………………………………………….) ประทับตราของส่วนราชการ

