
คําแนะนําเกี่ยวกับการทําสัญญาการเปนนักศึกษา 

เพ่ือศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

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

 ตามท่ีคณะรัฐมนตรีไดมีมติใหผูท่ีจะเขาศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตรของมหาวิทยาลัยทุกแหงในปการศึกษา 2526 

ทําสัญญากับมหาวิทยาลัยวาเม่ือสําเร็จการศึกษาแลวจะเขารับราชการหรือทํางานตามเง่ือนไขท่ีกําหนดตามสัญญา 

 คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จึงขอแจงรายละเอียดตางๆ ในการทําสัญญาการเปนนักศึกษา

คณะทันตแพทยศาสตร ดังนี้ 

  1. เอกสาร (ประกอบการทําสัญญาการเปนนักศึกษา และสัญญาคํ้าประกัน) มีดังนี้ 

  1.1 สําเนาทะเบียนบานของ นักศึกษา บิดา มารดา 

  1.2 สําเนาบัตรประชาชนของ นักศึกษา บิดา มารดา 

   1.3 สําเนาทะเบียนหยา ใบมรณะบัตร หรือคําสั่งศาลท่ีสั่งใหบุคคลดังกลาวเปนคนสาบสูญ 

 ในกรณีบิดาหรือมารดา คูหยาราง หรือคูสมรสเสียชีวิต หรือหายสาบสูญ 

   1.4 กรณีบิดากับมารดา หยาราง ใหผู ท่ีมีอํานาจในปกครองบุตรมาแสดงยินยอมพรอมดวย 

หลักฐานการมีสิทธิปกครองบุตร (ทะเบียนการหยา คร.6) 

   1.5 ชําระอากรแสตมป 10 บาท มิใชดวงตราไปรษณียากร(สัญญา สัญญาคํ้าประกัน 10 บาท) 

หมายเหตุ สําเนาเอกสารทุกอยาง รับรองสําเนาถูกตองดวย  และนําเอกสารฉบับจริงมาแสดงเพ่ือตรวจสอบดวย 

  2. เอกสารสัญญาการเปนนักศึกษาเพ่ือศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตร 

 กรณีนักศึกษาผูทําสัญญายังไมบรรลุนิติภาวะ (อายุยังไมครบ 20 ปบริบูรณ นับถึงวันทําสัญญา) ผูแทนโดยชอบธรรม

ในขอใดขอหนึ่ง ตอไปนี้ จะตองมาแสดงความยินยอมตอเจาหนาท่ีในวันทําสัญญา 

   2.1  บิดาและมารดา จะตองมาลงลายมือชื่อแสดงความยินยอมท้ังสองคน 

   2.2 กรณีบิดาหรือมารดา ฝายใดฝายหนึ่งถึงแกกรรมใหนําใบมรณะบัตรมาแสดง และให 

ผูปกครองตามคําสั่งศาลเปนผูท่ีมีอํานาจ มาลงลายมือชื่อแสดงความยินยอม 

   2.3 กรณีบิดาและมารดา หยาราง ใหผูท่ีมีอํานาจในปกครองบุตรมาแสดงดวยหลักฐานการมีสิทธ ิ

ปกครองบุตร มาลงลายมือชื่อแสดงความยินยอม 

  3. เอกสารการคํ้าประกัน  โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

   3.1 บิดาหรือมารดา เปนผูคํ้าประกันในสัญญานักศึกษาทันตแพทย เทานั้น 

   3.2 หากบิดาหรือมารดาไมสามารถคํ้าประกันได ผูคํ้าประกันตองเปนขาราชดํารงตําแหนงในระดับ 

4 หรือเทียบเทาข้ึนไป หรือเปนพนักงานรัฐวิสาหกิจ ตองเปนผูท่ีไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาขาราชการพลเรือนระดับ 4 ข้ึนไป 

   3.3 การทําสัญญาคํ้าประกันผูคํ้าประกันไมตองแสดง หลักทรัพยในขอ 4 (1) ท่ีดินโฉนดเลขท่ี.... 

และขอ 4 (2) หลกัทรัพยอ่ืนๆ ....... ของสัญญาคํ้าประกัน 

(กรณีใชโฉนดท่ีดินใหเปนเอกสารสาร ขนาด A4 ตัวคมชัดอานงาย) 

  4. คําแนะนําอ่ืนๆ 

 สําหรับการลงลายมือชื่อ นักศึกษาผูทําสัญญา ผูปกครอง ผูคํ้าประกัน ในเอกสารการทําสัญญาฯ ทุกแหง จะตองมา

เซ็นชื่อตอหนาเจาหนาท่ีของคณะฯ เทานั้น หามเซ็นชื่อมากอน และเจาหนาท่ีของคณะฯ จะเปนพยานทุกแหงในสัญญา 

 การเขียนเอกสาร สัญญาการเปนนักศึกษาเพ่ือศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตร หนังสือใหความยินยอม สัญญาคํ้าประกัน 

 



  4.1 ในการเขียนสัญญาการเปนนักศึกษาฯ โดยเฉพาะคํานําหนาชื่อตองเขียนตัวเต็ม เชน น.ส.ใหเขียนเปน 

นางสาว หากมีการเขียนหรือกรอกขอความใดผิด หามลบโดยเด็ดขาด หามใชน้ํายาลบคําผิด ใหขีดฆาเสนทับคําผิดหรือ

ขอความผิดเพียงเสนเดียว แลวเขียนขอความท่ีถูกตองไวบนหรือลาง พรอมกับเซ็นชื่อกํากับทุกครั้ง 

  4.2 กรณีนักศึกษายังไมบรรลุนิติภาวะ (อายุไมถึง 20 ป) จะตองมีผูแทนโดยชอบธรรมโดยบิดาและมารดา 

ซ่ึงเปนผูใหความยินยอมใหนักศึกษาทําสัญญาฯ หากมิใชบิดา มารดา (บิดา มารดาเสียชีวิต หายสาบสูญหรือถูกศาลสั่งใหเปน

บุคคลไรความสามารถ) จะตองมีคําสั่งของศาลท่ีสั่งใหบุคคลดังกลาวเปนผูแทนโดยชอบธรรมของนักศึกษามาดวย 

  4.3 หากผูคํ้าประกัน คูสมรสของผูคํ้าประกันหรือผูใหความยินยอม ไมสามารถมาเซ็นชื่อตอหนาเจาหนาท่ี

ของคณะฯ จะตองเซ็นชื่อตอหนานายอําเภอหรือผูไดรับมอบหมาย ณ ท่ีวาการอําเภอท่ีผูคํ้าประกันมีภูมิลําเนาอยู และให

นายอําเภอ หรือผูท่ีไดรับมอบหมาย รับรองการเซ็นชื่อดังกลาวดวย                                                                                         

* กรณีเซ็นชื่อมากอน ตองมีคํารับรองจากนายอําเภอหรือผูท่ีไดรับมอบหมาย รับรองการลงลายมือชื่อดังกลาว และ

ประทับตราของทางอําเภอมาดวย 

 

คําแนะนําการเขียนสัญญาการเปนนักศึกษาเพ่ือศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตร 

1. การเขียนขอความในสัญญาการเปนนักศึกษา 
   1.1 สัญญาทําท่ี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (หากทําท่ีอําเภอใหเขียนท่ีวาการอําเภอ……….) 
   1.2 กรอกรายละเอียดขอมูลของนักศึกษา 

   1.3 ลายเซ็นนักศึกษา (หนา 2) 

   1.4 ใหนักศึกษาอานขอความในสัญญาฯ และลงชื่อทายกระดาษ (ลายมือชื่อ............................นักศึกษาผูใหสัญญา)ทุกหนา 

ขอท่ี 1.1-1.4 กรอกขอความมาใหเรียบรอย หากมีการเขียนผิดหามขูดลบ ใหขีดเสนทับคําผิดแลวเซ็นชื่อนักศึกษากํากับไว 

   1.5 ลายเซ็นชื่อนักศึกษา (เซ็นตอหนาเจาหนาท่ีของมหาวิทยาลัยเทานั้น หามเซ็นมากอน) 

 

2. การเขียนขอความในหนังสือใหความยินยอมของผูแทนโดยชอบธรรม 

ในกรณีท่ีนักศึกษาผูทําสัญญายังไมบรรลุนิติภาวะ (อายุไมครบ 20 ปบริบูรณ) ผูท่ีจะทําหนังสือใหความยินยอมไดตองเปน

บิดา, มารดาของนักศึกษา หรือบุคคลท่ีศาลสั่งใหเปนผูแทนโดยชอบธรรม ผูปกครองของนักศึกษา เชน พ่ี ลุง ปา นา อา ซ่ึง

ศาลมิไดสั่งใหเปนผูแทนโดยชอบธรรม หรือผูปกครองของนักศึกษา จะทําหนังสือใหความยินยอมมิได 

  2.1 เขียนท่ี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (หากทําท่ีอําเภอใหเขียนท่ีวาการอําเภอ……….) 

  2.2 กรอกรายละเอียดของผูแทนโดยชอบธรรม (บิดา มารดา) 

  2.3 ชื่อนักศึกษา (นาย..... นางสาว......) 

  2.4 กรอกคําวา บิดา หรือ มารดา หรือผูแทนโดยชอบธรรมหรือผูปกครองตามคําสั่งศาลแลวแตกรณี 

  2.5 ชื่อนักศึกษา (นาย..... นางสาว......) 

ขอท่ี 2.1-2.5 กรอกขอความมาใหเรียบรอย หากมีการเขียนผิดหามขูดลบ ใหขีดเสนทับคําผิด แลวลงชื่อของผูแทนกํากับไวดวย  

(บิดา มารดา) 

  2.6 ลายเซ็นของผูแทนโดยชอบธรรม (บิดา มารดา) เซ็นตอหนาเจาหนาท่ีของมหาวิทยาลัยเทานั้น 

 

 

 

 

 



3. การเขียนขอความในสัญญาค้ําประกัน 

   3.1 สัญญาทําท่ี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (หากทําท่ีอําเภอใหเขียนท่ีวาการอําเภอ...) 

   3.2 ลายเซ็นผูคํ้าประกันกํากับไว (บิดา หรือมารดาเปนผูคํ้าประกัน) ไมตอง ลงวัน/เดือน/ป 

   3.3 รายละเอียดผูคํ้าประกัน 

   3.4 ชื่อนักศึกษา (นาย... นางสาว...) 

   3.5 ขอ 4.1 บิดา หรือมารดา 

หมายเหตุ ขอ 4.3 ไมตองเขียนขอความใดๆ ในตัวสัญญาคํ้าประกันนี ้

   3.6 ลายเซ็นผูคํ้าประกัน (บิดา/มารดา/ผูปกครอง) เซ็นตอหนาเจาหนาท่ีมหาวิทยาลัยเทานั้น 

   3.7 ชื่อคูสมรสผูใหความยินยอม (บิดา/มารดา/ผูปกครอง) 

   3.8-3.9 ชื่อผูคํ้าประกัน (บิดา/มารดา/ผูปกครอง) 

   3.10 ลายเซ็นผูใหความยินยอมคํ้าประกัน (บิดา/มารดา/ผูปกครอง) เซ็นตอหนาเจาหนาท่ีมหาวิทยาลัย เทานั้น 

หมายเหตุ **กรุณาอานใหละเอียด 

1. ถาผูคํ้าประกันเปนผูปกครองท่ีมิใชบิดา/มารดา จะตองมีหลักทรัพย/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ มาคํ้าประกัน 

2. ขอความทุกแหงท่ีเขียนในสัญญาการเปนนักศึกษาฯ หนังสือยินยอมและสัญญาคํ้าประกัน กรุณาเขียนดวย

ปากกาลูกล่ืน สีน้ําเงินเทานั้น 

2. การกรอกท่ีอยูของบิดา มารดา และนักศึกษา ใหเขียนท่ีอยูใหตรงกับเลมสําเนาทะเบียนบานเทานั้น 

3. กรุณาเตรียมเอกสารมาใหครบถวนในวันทําสัญญา และสําเนาเอกสารทุกอยาง ตองรับรองสําเนาถูกตองดวยทุกฉบับ 

4. อากรแสตมป ใหนักศึกษามาติดอากรแสตมป 10 บาทในสัญญาฯ ฉบับจริง และอากรแสตมป 5 บาท ในสัญญาอีก 2 ฉบับ 

ในวันทําสัญญาท่ีคณะฯ 

* กรณีเซ็นชื่อมากอน ตองมีคํารับรองจากนายอําเภอหรือผู ท่ีไดรับมอบหมายรับรองการลงลายมือชื่อดังกลาว และ

ประทับตราอําเภอมาดวย 

 

ตัวอยางการรับรองการลงลายมือช่ือของทางอําเภอ (ทําทุกแผนท่ีมีการลงช่ือ) 

จําหนาย โอน กอหนี้สิน หรือภาระผูกพันใดๆ ในท่ีดินของขาพเจาตามท่ีระบุในขอ 4.3 นี้ ตลอดระยะเวลาท่ีสัญญาคํ้าประกัน

ฉบับนี้มีผลใชบังคับอยู เวนแตจะไดรับความยินยอมเปนหนังสือจากมหาวิทยาลัยกอน 

ขอ 5. ระยะเวลาในการกอหนี้คํ้าประกันตามสัญญานี้ใหเริ่มตั้งแตวันท่ีนักศึกษาทําสัญญาการเปนนักศึกษาเพ่ือศึกษาวิชาทันต

แพทยศาสตร จนถึงวันท่ีนักศึกษาไดปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานครบถวนตามสัญญาการเปนนักศึกษาดังกลาว แตไมเกิน

.......................ป.......................เดือน.......................วัน 

ขอ 6. ท่ีอยูของขาพเจาท่ีปรากฏในสัญญาคํ้าประกันนี้ใหถือเปนภูมิลําเนาของขาพเจา การสงหนังสือหรือเอกสารเพ่ือบอก

กลาว แจง หรือทวงถาม ไปยังขาพเจา ใหสงไปยังภูมิลําเนาดังกลาว และถือวาเปนการสงโดยชอบ โดยถือวาขาพเจาไดทราบ

ขอความในหนังสือหรือเอกสารดังกลาว นับแตวันท่ีหนังสือหรือเอกสารไปถึงภูมิลาเนาของขาพเจาหรือบุคคลอ่ืนใดท่ีพานักอยู

ในภูมิลําเนาของขาพเจาจะไดรับหนังสือ หรือเอกสารนั้นไวหรือไมก็ตาม  หากขาพเจาเปลี่ยนแปลงภูมิลําเนา ขาพเจาจะตอง

มีหนังสือแจงเปลี่ยนแปลงภูมิลําเนามายังมหาวิทยาลัย หรือไดบันทึกถอยคําการเปลี่ยนแปลงภูมิลําเนาไวกับเจาหนาท่ีของ

มหาวิทยาลัย การละเลยไมแจงเปลี่ยนแปลงภูมิลําเนาดังกลาวใหมหาวิทยาลัยทราบ หากมหาวิทยาลัยไดสงหนังสือหรือ 

 

 

 



เอกสารเพ่ือบอกกลาว แจงหรือทวงถาม ไปยังขาพเจาตามท่ีปรากฏอยูในสัญญาคํ้าประกันนี้ ใหถือวาขาพเจาไดทราบ

ขอความในหนังสือหรือเอกสารดังกลาวโดยชอบแลว 

ขาพเจาไดอานและเขาใจขอความในสัญญาคํ้าประกันฉบับนี้โดยละเอียดตลอดดีแลว จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญตอหนา

พยาน 

 

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

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

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

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

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

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

 

***********ตัวอยางขอความ******* 

ขาพเจา……………………………………….ตําแหนง…………………….……………… ขอรับรองวา 

นาย/นาง/นางสาว……………..………………………………….ไดลงลายมือชื่อตอหนาขาพเจาจริง 

ลงชื่อ……………………………………………….. 

        (……………………………………………….) ประทับตราของสวนราชการ 


