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การท าสัญญาเพื่อศึกษาสาขาวิชาแพทยศาสตร์ 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 

…………………………………………………………………. 
 

1. ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะต้องท าสัญญาเป็นนักศึกษา 
   เพ่ือศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ จ านวน 3 ชุด สัญญาแต่ละชุดจะประกอบด้วยส่วนส าคัญ 2 ส่วนคือ 
    1.1 สัญญาการเป็นนักศึกษาเพ่ือศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ 
     1.2 สัญญาค้ าประกัน 
        (เมื่อด าเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะมอบสัญญาทั้ง 3 ชดุ ให้ผู้เกี่ยวข้องและหน่วยงานจัดเก็บ 
          ดังนี้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ และนักศึกษาแพทย์ผู้ให้สัญญา) 
 

2. ขั้นตอนการท าสัญญา 
    2.1 ให้นักศึกษาปริ้นสัญญาการเป็นนักศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ และสัญญาค้ าประกัน จ านวน 3 ชุด  
             พร้อมปริ้นตัวอย่างการกรอกอย่างละเอียด ที่ www.cicm.tu.ac.th  
    2.2  ให้นักศึกษากรอกรายละเอียดในสัญญาฯ ให้ชัดเจนและครบถ้วนด้วยลายมือเท่านั้น  (โดยดูจาก 
               ตัวอย่างการกรอกสัญญา) แต่ยังมิต้องลงนามในสัญญาทุกแผ่น (การลงนามจะต้องลงนามต่อหน้า 
               เจ้าหน้าที่ในวันท าสัญญาเท่านั้น) 
    2.3   ให้นักศึกษาปริ้น Check List ที่ www.cicm.tu.ac.th เพ่ือจัดเตรียมเอกสารตามที่ก าหนด 

2.4   นักศึกษาผู้ให้สัญญาและผู้ค้ าประกันต้องอ่านรายละเอียดของสัญญาและท าความเข้าใจทั้งหมด 
                อย่างละเอียดก่อนลงนามในสัญญา 
    2.5  ให้นักศึกษาน าร่างสัญญาฯ ทั้งหมดและเอกสารประกอบการท าสัญญา (ตามข้อ 4) มาท าสัญญาตาม 
               วันที่ก าหนดไว้ในประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (ภาคภาษาอังกฤษ) 
    2.6 ส าหรับนักศึกษาท่ีมีอายุไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ (นับอายุถึงวันท าสัญญา) และยังมิได้บรรลุนิติภาวะด้วย 
              การสมรส หรือนักศึกษาที่มีคู่สมรสจะต้องน าบิดา และมารดา หรือผู้ปกครอง หรือคู่สมรสมาลงนามให้           

ความยินยอมให้ท าสัญญาในวันท าสัญญาด้วย 
 

3. นักศึกษาจะต้องมีผู้ค้ าประกัน ซึ่งมีคุณสมบัติอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ มาท าสัญญาค้ าประกัน ในวันที่ดังกล่าว 
   ด้วยแล้วแต่กรณี 

3.1 นักศึกษาผู้ให้สัญญาค้ าประกันตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการท าสัญญาและการชดใช้เงิน กรณี 
รับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548 ก าหนด หลักการและ 
เหตุผลของการเสนอปรับแก้ไขเพ่ิมเติมคุณสมบัติของผู้ค้ าประกันที่มุ่งเน้นการอ านวยความสะดวกให้แก่ 
นักศึกษา โดยนักศึกษาสามารถเลือกหลักประกันอย่างใดอย่างหนึ่งได้ ดังนี้ 
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(1) ผู้ค้ าประกันต้องเป็นบิดาหรือมารดาของนักศึกษาผู้ให้สัญญา ถ้าไม่มีทั้งบิดาและมารดาต้องให้ 
    พ่ีหรือน้องร่วมบิดาหรือมารดาของนักศึกษาผู้ให้สัญญาเป็นผู้ค้ าประกัน ทั้งนี้ ผู้ค้ าประกันไม่ต้องแสดง

หลักทรัพย์ประกอบการท าสัญญาค้ าประกันและไม่จ าเป็นต้องเป็นข้าราชการ 
(2) ถ้าไม่มีบุคคลตามข้อ (1) ให้ค้ าประกันด้วยบุคคลที่มีความน่าเชื่อถือโดยไม่ต้องแสดงหลักทรัพย์ 
    ประกอบการท าสัญญา ได้แก่ ข้าราชการ ตั้งแต่ระดับ 4 ขึ้นไปหรือเทียบเท่า หรือเป็นพนักงาน 
    รัฐวสิาหกิจ ซึ่งมีระดับเท่าข้าราชการประจ าระดับ 4 ขึ้นไป 
(3) ถ้าไม่มีบุคคลตามข้อ (1) และ (2) ให้ค้ าประกันด้วยบุคคลที่มีความน่าเชื่อถือ ว่ามีความสามารถ 
    ในการช าระหนี้ โดยต้องแสดงหลักทรัพย์เป็นโฉนดที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้ค้ าประกันและ 
    ปลอดจากภาระผูกพันใดๆตามกฎหมาย ที่มีมูลค่าหรือราคาจ านวนไม่น้อยกว่าความรับผิดตาม 
    สัญญาการเป็นนักศึกษาเพ่ือศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ของนักศึกษา 
 

(กรณีท่ีไม่มีบุคคลตามข้อ (1), (2) หรือ (3) ส่วนราชการที่รับผิดชอบเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง 
คือ กองนิติการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) 
 

3.2  ถ้าหากผู้ค้ าประกันมีคู่สมรส ให้น าคู่สมรสมาลงนามให้ความยินยอมในการท าสัญญาค้ าประกัน 
                ณ วันที่ท าสัญญาด้วย และต้องเตรียมส าเนาทะเบียนสมรส ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน                  

ส าเนาทะเบียนบ้านมาอย่างละ 3 ฉบับ   
***คู่สมรสของนักศึกษาไม่อาจเป็นผู้ค้ าประกันได้*** 

 
4. เอกสารประกอบการท าสัญญา  
   4.1 เอกสารของนักศึกษา และ ผู้ให้ความยินยอม (ผู้ปกครอง) อย่างละ 3 ฉบับ ดังนี้ 
         4.1.1 ส าเนาทะเบียนบ้านและส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน ของนักศึกษา และของผู้ให้ความยินยอม   
        4.1.2 ส าเนาทะเบียนสมรส หรือส าเนาทะเบียนหย่า หรือใบมรณะบัตร แล้วแต่กรณีของผู้ให้ความยินยอม   
        4.1.3 ค าสั่งศาลที่ตั้งบุคคลอ่ืนนอกจากบิดาและมารดาเป็นผู้ปกครอง (ถ้ามี) 
                     4.1.4 อากรแสตมป์ 5 บาท จ านวน 4 ดวง โดยติดอากรแสตมป์ในสัญญาค้ าประกันฉบับแรก 10 บาท    

(ฉบับละ 5 บาท 2 ดวง) และในสัญญาค้ าประกันอีก 2 ฉบับ ๆ ละ 5 บาท (สามารถซื้อได้ที่ 
ส านักงานสรรพกรสาขา)     

            4.1.5 เอกสารเปลี่ยนชื่อ–สกุล (ถ้ามี)                     
                                                           (ตัวอย่างอากรแสตมป์) 
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4.2 เอกสารของผู้ค้ าประกัน (บิดาหรือมารดาของนักศึกษาผู้ให้สัญญา ต้องเตรียมเอกสาร เพิ่มอีก 3 ฉบับ) 
ดังนี้ (หรือกรณีที่ผู้ค้ าประกันเป็นบุคคลตามที่ระบุในข้อ 3.1)  
      4.2.1 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมส าเนาบัตรประชาชนของคู่สมรส 
      4.2.2 ส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมส าเนาทะเบียนบ้านของคู่สมรส 
      4.2.3 ส าเนาทะเบียนสมรส 
     4.2.4 ส าเนาเอกสารเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี) 
   
หมายเหตุ 
 

- หลักฐานดังกล่าวข้างต้นให้น าตัวจริงพร้อมส าเนา พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง 
- เอกสารสัญญาต่างๆ โปรดใช้เครื่องปริ้น หรือ เครื่องถ่ายเอกสารให้ชัดเจนข้อมูลครบถ้วน 
- การเขียนรายละเอียดต่างๆในสัญญาการเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ให้เขียนด้วย 
  ลายมือเหมือนกันทุกฉบับ ห้ามพิมพ์ 
 

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการท าสัญญาเป็นนักศึกษาแพทย์ 
กรุณาติดต่อ 

โทรศัพท ์094-553-1535 
E-mail : cicm.tu.admission@gmail.com 

 
 

 
 
 


