
ค ำแนะน ำในกำรตรวจสอบควำมถูกต้องของสัญญำกำรเป็นนักศึกษำวิชำทันตแพทยศำสตร์ 

มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 

1.  รับสัญญาคน ละ 2 ฉบับ 

2.  หนงัสือสัญญาประกอบด้วย 

2.1 ตัวสัญญา หนา 1-7 

2.2 คัดจากคู่มือทันตแพทย์ หน้า  8-9 
2.3 หนงัสือสํานักงานเลขาธิการคณะร ัฐมนตร   ท  ่ นร  0705/ว(ล)11095 ลงว ันท  ่ 6 กันยายน 2543  

เร ื่อง ข้อเสนอของกระทรวงสาธรณสุขเพ ื่อขอผ่อนผ ันการดําเนินการตามมต ิคณะร ัฐมนตร  เก  ่ยาก ับ
นโยบายการจ ําก ัดขนาดก ําล ังคนภาคร ัฐ จ ํานวน 3 หน้า 

2.4 สํานักงาน ก.พ. ท  ่ นร 0707.41/331 
ลงว ันท  ่ 10 สิงหาคม 2543  เร ื่องข้อเสนอของกระทรวงสาธารณสุขเพ่ือขอผ่อนผันการดําเนินการ
ตามมติคณะรัฐมนตร เก ่ยวกับนโยบายการจาํกัดขนาดกําลังคนภาครัฐ  จ ํานวน 2 หน้า 

2.5 หล ักปฏ ิบ ัต ิในการท ําสัญญาเพ ื่อศ  กษาว ิชาท ันตแพทยศาสตร ์ หน้า 1-5 
2.6 ผู้ค ําประก ันเป็น บิดา / มารดา/ ผู้ปกครอง ถ่ายสําเนาเอกสารมาประกอบสัญญา 2 ฉบับ โดย

ส ัญญาฉบ ับจร ิง ต ิดอากรแสตมป 10 บาท ใชเอกสารฉบับจร ิงเพ่ือประกอบการตรวจสอบ 
(กรณ ไม่เป็นบิดา มารดาต้องม หนังสือร ับรองการเป็นผู้ปกครองฉบ ับจร ิง) ส่วนสัญญาอ ก 1 ฉบับ   
ติดอากรแสตรมป์ 5 บาท โดยใช้เอกสารท ่เป็นสําเนา แต่ทุกฉบับจะต้องนําเอกสารฉบ ับจร ิงมา
แสดงให้เจ้าหน้าท ต่รวจสอบความถูกต้องเร  ยบร้อยก่อนท ่จะลงนามทําสัญญากับคณะทันตแพทย์ 

 
 
 



การจัดเร ยงเอกสารหลักฐานในการทําสัญญาเป็นนักศ กษาทันตแพทย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
สัญญาจะม ทั งหมด 2 ฉบับ โดย 

- ฉบับจริงติดอากรแสตมป์ 10 บาท พร้อมเอกสารท ่ต้องใช้ฉบับจริง 
- สําเนา 1 ฉบับ ติดอากรแสตมป์ 5 บาท พร้อมเอกสารรับรองสําเนาถูกต้อง 

และให้นักเร ยนจัดเร ยงเอกสารตามข้อต่อไปน   ให้เร ยบร้อยในสัญญาฯ แต่ละฉบับ 
1. หนังสือสัญญา 
2. ผู้ค ําประกัน (บิดา/มารดา/ผู้ปกครอง) 
- สําเนาบัตรประชาชน 
- สําเนาทะเบ ยนบ้าน 
- สําเนาทะเบ ยนสมรส 
- สําเนาใบหย่า พร้อมตัวจริงมาแสดง (กรณ อย่าร้าง) 
- สําเนาหนังสือเปล ่ยนชื่อ-สกุล (ถ้าม ) 
3. คู่สมรสผู้ค ําประกัน 
- สําเนาบัตรประชาชน 
- สําเนาทะเบ ยนบ้าน 
- สําเนาหนังสือเปล ่ยนชื่อ-สกุล (ถ้าม ) 
4. ผู้ทําสัญญา (นักเร ยน) 
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ทําสัญญา 
- สําเนาทะเบ ยนบ้านของผู้ทําสัญญา 
- สําเนาหนังสือเปล ่ยนชื่อ-สกุล (ถ้าม ) 
5. ผู้ปกครอง 
- สําเนาทะเบ ยนบ้านบิดา-มารดา 
- สําเนาบัตรประชาชนบิดา-มารดา 
- สําเนาทะเบ ยนสมรส 
- สําเนาใบมรณะบัตรบิดา หรือมารดา (กรณ เส ยช วิตแล้ว) 
- สําเนาหนังสือเปล ่ยนชื่อ-สกุล (ถ้าม ) 

 
ทั้งนี้ เอกสำรทุกฉบับให้น ำฉบับจริงมำยืนยันในวันท ำสัญญำด้วย 



หลักปฏิบัติในการท าสัญญาเพื่อศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตร์ 
 
จ ำนวนสัญญำฯ ทั้งสิ้น 3 ฉบับ โดยให้ปฏิบัติดังนี้ 
 1. ก่อนเขียนข้อควำมลงในแบบสัญญำและหนังสือแสดงควำมยินยอมให้ผู้เขียนอ่ำนแบบ  
สัญญำและหนังสือแสดงควำมยินยอมให้เข้ำใจเสียก่อนถ้ำยังไม่เข้ำใจให้ดูจำกตัวอย่ำงหรือสอบถำมจำกเจ้ำหน้ำที่
ผู้รับผิดชอบในกำรท ำสัญญำของมหำวิทยำลัย 
  2. กำรเขียนข้อควำมลงในสัญญำและหนังสือแสดงควำมยินยอมให้เขียนด้วยปากกา  
ถ้าผิดที่ใดห้ามลบออกแต่ให้ขีดฆ่าข้อความที่ผิดแล้วเขียนใหม่ให้ถูกต้องและในกำรแก้ไขค ำผิดดังกล่ำวต้องให้
นักศึกษำผู้ท ำสัญญำหรือผู้ค้ ำประกันหรือผู้ให้ควำมยินยอมแล้วแต่กรณีลงนำมก ำกับข้อควำมท่ีแก้ไขด้วยในสัญญำ
แต่ละฉบับถ้ำผู้ท ำสัญญำประสงค์จะเขียนด้วยลำยมือตนเองจะต้องเขียนสัญญำนั้นด้วยลำยมือของผู้นั้นจน
ครบถว้นห้ำมเปลี่ยนลำยมือในสัญญำฉบับเดียวกัน แต่ในส่วนของความยินยอมจากผู้ค  าประกันหรือคู่สมรสของ
ผู้ค  าประกันต้องให้ความยินยอมหรือคู่สมรสของผู้ค  าประกันจะเขียนเองก็ได้  
ข้อความที่เขียนให้เขียนข้อความเต็มไม่ย่อข้อความเช่นกทม. ต้องเขียนเป็นกรุงเทพมหานครหรือ ม.ค. ต้อง
เขียนเป็นมกรำคมและชื่อสถำนที่รำชกำรต้องเขียนชื่อเต็มด้วย  
 3. กำรค้ ำประกันสัญญำเพ่ือศึกษำวิชำทันตแพทยศำสตร์กระท าได้ 3 วิธี  
 3.1 ค  าประกันโดยบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ผู้ค้ ำประกันต้องเป็นผผู้ปกครองโดยชอบด้วยกฎหมำย 
 3.2 การค  าประกันโดยข้าราชการประจ าผู้ค้ ำประกันต้องด ำรงต ำแหน่งในระดับ 4 หรือเทียบเท่ำข้ึนไป 
ถ้ำเป็นข้ำรำชกำรหรือทหำรต ำรวจต้องมียศร้อยเอกหรือเทียบเท่ำขึ้นไป(ข้าราชการการเมืองค  าประกันไม่ได้) 
 3.3 การค  าประกันโดยพนักงานรัฐวิสาหกิจผู้ค้ ำประกันต้องเป็นผู้ที่ได้รับเงินเดือนไม่ต่ ากว่าข้าราชการ
พลเรือนระดับ 4 ขึ นไป  
 3.4 การค  าประกันโดยบุคคลอ่ืนที่ไม่มีคุณสมบัติตำมข้อ 3.1 หรือ 3.2 ผู้ค  าประกันต้องน าหลักทรัพย์
ที่มีมูลค่าไม่ต่ ากว่า 400,000 บาท (สี่แสนบาทถ้วน)ส ำหรับกำรค้ ำประกันนักศึกษำเพ่ือศึกษำวิชำทันตแพทยศำสตร์
ผู้ค้ ำประกันจะต้องน ำเอกสำรต้นฉบับพร้อมส ำเนำ 3 ชุด ดังนี้  
 3.4.1 โฉนดที่ดินหรือ  
 3.4.2 หนังสือรับรองกำรท ำประโยชน์ในที่ดิน (น.ส. 3 ก) หรือ  
  ส ำหรับหลักทรัพย์ตำมข้อ3.3.1 ถึงข้อ 3.3.2 ถ้ำเป็นกรรมสิทธิ์รวมต้องให้เจ้ำของกรรมสิทธิ์  
รวมทุกคนลงนำมผูกพันตนในฐำนะผู้ค้ ำประกันด้วยเว้นแต่หลักทรัพย์ตำมข้อ 3.3.1 และข้อ 3.3.2 เมื่อแบ่งส่วน
เฉลี่ยของบุคคลที่จะเป็นผู้ค้ ำประกันแล้วมีรำคำประเมินเพียงพอกับวงเงินที่จะต้องรับผิดชอบตำมสัญญำค้ ำประกัน
ก็ไม่จ ำเป็นต้องให้เจ้ำของกรรมสิทธิ์รวมคนอื่นลงนำมผูกพันตนเป็นผู้ค้ ำประกันด้วย 
 



  ในกรณีนี้ให้ผู้ค้ ำประกันน ำหลักทรัพย์ไปให้ส ำนักงำนที่ดินหรือกรมที่ดินประเมินรำคำที่ดินที่  
จะใช้แสดงในกำรท ำสัญญำค้ ำประกันก่อนทั้งนี้ต้องมีรำคำไม่น้อยกว่ำ 400,000.- บำท (สี่แสนบำทถ้วน)  
อนึ่งกำรค้ ำประกันโดยบุคคลตำมข้อ 3.3 บุคคลผู้ค้ ำประกันจะต้องมีอายุไม่เกิน 70 ปีในกรณีผู้ค  าประกันเสียชีวิต
ในระหว่างที่สัญญายังมีผลใช้บังคับอยู่ให้นักศึกษาผู้ท าสัญญามีหน้าที่ต้องแจ้งให้มหาวิทยาลัยทราบโดยเร็ว
พร้อมทั งจัดหาผู้ค  าประกันคนใหม่มาท าสัญญาค  าประกัน 
 4. นักศึกษำผู้ให้สัญญำหรือผู้ค้ ำประกันต้องได้รับควำมยินยอมจำกผู้เกี่ยวข้องในวันท ำสัญญำกำรเป็น
นักศึกษำทันตแพทยศำสตร์ดังต่อไปนี้  
 4.1 ถ้ำนักศึกษำผู้ให้สัญญำยังไม่บรรลุนิติภำวะกำรจัดท ำสัญญำกำรเป็นนักศึกษำทันตแพทย์  
จะต้องได้รับควำมยินยอมจำกผู้แทนโดยชอบธรรมตำมกฎหมำยด้วย  
 4.2 ถ้ำผู้ค้ ำประกันมีคู่สมรสกำรจัดท ำสัญญำค้ ำประกันต้องได้รับควำมยินยอมจำกคู่ 
สมรสด้วยและกำรให้ควำมยินยอมดังกล่ำวให้ท ำเป็นหนังสือตำมแบบท่ีแนบท้ำยในสัญญำและต้องให้ควำมยินยอม
ต่อเจ้ำหน้ำที่  
 5. เอกสารหลกัฐานที่ต้องน ามาไว้ในวันท าสัญญา (ส าเนาเอกสารทุกชนิดนักศึกษาผู้ให้  
สัญญาต้องเขียน “ ส าเนาถูกต้อง” และลงชื่อก ากับ)  
 5.1 แบบสัญญำกำรเป็นนักศึกษำเพ่ือศึกษำวิชำทันตแพทยศำสตร์และหนังสือแสดง  
ความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมจ านวน 3 ชุด (กรอกข้อความมาให้เรียบร้อยตามตัวอย่างยังไม่ลงนาม)  
 5.2 แบบสัญญำค้ ำประกันและหนังสือให้ควำมยินยอมจำกคู่สมรส (ถ้ำมี) จ ำนวน 3 ชุด  
ตำมท่ีเจ้ำหน้ำที่ให้(กรอกข้อความมาให้เรียบร้อยตามตัวอย่างยังไม่ต้องลงนาม)  
 5.3 อากรแสตมป์ (ไม่ใช่ดวงตรำไปรษณียำกร) ปิดในสัญญำค้ ำประกันตัวจริงฉบับละ10 บำท  
1 ฉบับส ำเนำฉบับละ 5 ทั้ง 2 ฉบับ  
 5.4 ต้นฉบับบัตรประจ ำตัวประชำชนและทะเบียนบ้ำนพร้อมส ำเนำจ ำนวน 3 ชุดของผู้ที่เกี่ยวข้องดังนี้ 
  5.4.1 นักศึกษำผู้ให้สัญญำ  
  5.4.2 ผู้แทนโดยชอบธรรม1  

 1) 1 ผู้แทนโดยชอบธรรมหมำยถึงผู้ใช้อ ำนำจปกครองและผู้ปกครองผู้ใช้อ ำนำจปกครองคือบิดำมำรดำร่วมกัน 
 1.1 บิดำหรือมำรดำตำย  
 1.2 ไม่แน่นอนว่ำบิดำหรือมำรดำมีชีวิตอยู่หรือตำย  
 1.3 บิดำหรือมำรดำถูกศำลสั่งให้เป็นคนไร้ควำมสำมำรถหรือเสมือนไร้ควำมสำมำรถ  
 1.4 บิดำหรือมำรดำต้องเข้ำรับกำรรักษำตัวในโรงพยำบำลเพรำะจิตฟ่ันเฟือน  
 1.5 ศำลสั่งให้อ ำนำจปกครองอยู่กับบิดำหรือมำรดำ  



 2) อ ำนำจปกครองอยู่กับมำรดำฝ่ำยเดียวกรณีท่ีบุตรเกิดจำกหญิงท่ีมิได้มีกำรสมรสกับชำยและยังไม่ได้เป็น
บุตรโดยชอบด้วยกฎหมำยของชำย (เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมำยของบิดำต่อเมื่อบิดำจดทะเบียนสมรสกับมำรดำ
หรือบิดำจดทะเบียนว่ำเป็นบุตรหรือศำลพิพำกษำว่ำเป็นบุตร)  
 3) ผู้ปกครองเกิดขึ้นได้โดยกำรแต่งตั้งของศำลหรือได้รับกำรแต่งตั้งโดยพินัยกรรมของบิดำหรือมำรดำ 
ฝ่ำยที่ตำยทีหลังซึ่งมีได้ 2 กรณี  
    1. ผู้เยำว์ไม่มีบิดำมำรดำ (หมำยถึงตำยหรือบิดำมำรดำไม่ปรำกฏ)  
    2. บิดำมำรดำถูกถอนอ ำนำจปกครอง  
 5.4.3 ผู้ค้ ำประกันและคู่สมรสในกรณีที่ผู้ค้ ำประกันมิใช่ข้ำรำชกำรตำมข้อ 3.1 หรือมิใช่พนักงำน
รัฐวิสำหกิจตำมข้อ 3.2 ถ้ำผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้ค้ ำประกันและคู่สมรสเป็นคนต่ำงด้ำวให้ใช้ใบต่ำงด้ำวแทน
บัตรประชำชน  
 5.5 ต้นฉบับบัตรประจ ำตัวข้ำรำชกำรหรือบัตรประจ ำตัวประตัวของพนักงำนรัฐวิสำหกิจ  
และส ำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้ค้ ำประกันและคู่สมรส (ถ้ำมี) พร้อมส ำเนำจ ำนวน 3 ชุดในกรณีที่ผู้ค้ ำประกันเป็น
ข้ำรำชกำรตำมข้อ 3.1 หรือพนักงำนรัฐวิสำหกิจตำมข้อ 3.2 (ถ้ำยังมิได้ท ำบัตรหรือรอท ำบัตรใหม่หรือบัตร 
หมดอำยุให้ใช้หนังสือรับรองจำกผู้บังคับบัญชำแทนในหนังสือรับรองให้ระบุต ำแหน่งและอัตรำเงินเดือนของผู้ค้ ำ
ประกันด้วย) 
 
กรณีท่ีผู้ค้ ำประกันเป็นข้ำรำชกำรพลเรือนและในบัตรประจ ำตัวข้ำรำชกำรมิได้ระบุระดับไว้หรือกรณีที่ผู้ค้ ำประกัน
เป็นพนักงำนรัฐวิสำหกิจให้น ำหนังสือรับรองต ำแหน่งระดับและอัตรำเงินเดือนของผู้ค้ ำประกันจำกหน่วยงำนที่ผู้ค้ ำ
ประกันสังกัดมำด้วยพร้อมส ำเนำจ ำนวน 3 ชุด  
 5.6 ต้นฉบับเอกสำรตำมข้อ 3.3 พร้อมส ำเนำ 3 ชุด  
 5.7 นอกเหนือจำกเอกสำรหลักฐำนดังกล่ำวในข้อ 5.1 – 5.6 แล้วน ำต้นฉบับเอกสำรหลักฐำนที่  
เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้พร้อมส ำเนำ 3 ชุดมำด้วยคือ  
 5.7.1 ใบมรณะบัตรคู่สมรสของผู้ค้ ำประกัน  
 5.7.2 หลักฐำนกำรหย่ำขำดจำกกำรสมรสระหว่ำงผู้ค้ ำประกันและคู่สมรส  
 5.7.3 หลักฐำนกำรเปลี่ยนชื่อและนำมสกุลของผู้ที่เก่ียวข้อง  
 5.7.4 ใบส ำคัญกำรสมรส  
 5.7.5 หนังสือประเมินรำคำท่ีดินจำกส ำนักงำนที่ดินหรือกรมที่ดิน  
 6. กำรลงนำมในสัญญำ  
นักศึกษำทันตแพทยศำสตร์/ผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ค้ ำประกัน/คู่สมรสของผู้ค้ ำประกัน จะต้องลงนำมในสัญญำ
หรอืให้ควำมยินยอมต่อเจ้ำหน้ำที่  



 7. ขั้นตอนในกำรท ำสัญญำ (ตรวจสัญญำ)  
 7.1 นักศึกษำจะต้องน ำสัญญำทั้ง 3 ฉบับที่กรอกรำยละเอียดและติดอำกรแสตมป์ในสัญญำค้ ำ  
ประกันพร้อมทั้งหลักฐำนที่ต้องใช้ในกำรท ำสัญญำทั้งหมดให้เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบ  
 7.2 ลงนำมในสัญญำ  
เมื่อเจ้ำหน้ำที่ได้ตรวจสอบสัญญำตำมข้อ 7.1 เรียบร้อยแล้วผู้เกี่ยวข้องในสัญญำลงนำมต่อ  
หน้ำเจ้ำหน้ำที่  
 7.3 กรณีท่ีผู้ค้ ำประกันน ำเอกสำรต้นฉบับโฉนดที่ดินหรือน.ส. 3 กมำแสดงต่อหน้ำเจ้ำหน้ำที่และจัดท ำ
สัญญำแล้วผู้ค้ ำประกันรับต้นฉบับโฉนดที่ดินหรือน.ส. 3 ก คืนจำกเจ้ำหน้ำที่ได้ 
 

(กรณีใช้โฉนดที่ดินให้เป็นเอกสารสาร ขนาด A4 ตัวคมชัดอ่านง่าย) 


