คําแนะนําเกี่ยวกับการทําสัญญาการเปนนักศึกษา
เพื่อศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
------------------------ตามที่คณะรัฐมนตรีไดมีมติใหผูที่จะเขาศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตรของมหาวิทยาลัยทุกแหงในปการศึกษา 2526
ทําสัญญากับมหาวิทยาลัยวาเมื่อสําเร็จการศึกษาแลวจะเขารับราชการหรือทํางานตามเงื่อนไขที่กําหนดตามสัญญา
คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จึงขอแจงรายละเอียดตางๆ ในการทําสัญญาการเปนนักศึกษา
คณะทันตแพทยศาสตร ดังนี้
1. เอกสาร (ประกอบการทําสัญญาการเปนนักศึกษา และสัญญาค้ําประกัน) มีดังนี้
1.1 สําเนาทะเบียนบานของ นักศึกษา บิดา มารดา
1.2 สําเนาบัตรประชาชนของ นักศึกษา บิดา มารดา
1.3 สําเนาทะเบียนหยา ใบมรณะบัตร หรือคําสั่งศาลที่สั่งใหบุคคลดังกลาวเปนคนสาบสูญ
ในกรณีบิดาหรือมารดา คูหยาราง หรือคูสมรสเสียชีวิต หรือหายสาบสูญ
1.4 กรณี บิ ด ากั บ มารดา หย า ร าง ให ผู ที่มี อํ านาจในปกครองบุ ต รมาแสดงยิ น ยอมพร อมด ว ย
หลักฐานการมีสิทธิปกครองบุตร (ทะเบียนการหยา คร.6)
1.5 ชําระอากรแสตมป 10 บาท มิใชดวงตราไปรษณียากร(สัญญา สัญญาค้ําประกัน 10 บาท)
หมายเหตุ สําเนาเอกสารทุกอยาง รับรองสําเนาถูกตองดวย และนําเอกสารฉบับจริงมาแสดงเพื่อตรวจสอบดวย
2. เอกสารสัญญาการเปนนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตร
กรณีนักศึกษาผูทําสัญญายังไมบรรลุนิติภาวะ (อายุยังไมครบ 20 ปบริบูรณ นับถึงวันทําสัญญา) ผูแทนโดยชอบธรรม
ในขอใดขอหนึ่ง ตอไปนี้ จะตองมาแสดงความยินยอมตอเจาหนาที่ในวันทําสัญญา
2.1 บิดาและมารดา จะตองมาลงลายมือชื่อแสดงความยินยอมทั้งสองคน
2.2 กรณี บิ ด าหรื อ มารดา ฝ า ยใดฝ า ยหนึ่ ง ถึ ง แก ก รรมให นํ า ใบมรณะบั ต รมาแสดง และให
ผูปกครองตามคําสั่งศาลเปนผูที่มีอํานาจ มาลงลายมือชื่อแสดงความยินยอม
2.3 กรณีบิดาและมารดา หยาราง ใหผูที่มีอํานาจในปกครองบุตรมาแสดงดวยหลักฐานการมีสิทธิ
ปกครองบุตร มาลงลายมือชื่อแสดงความยินยอม
3. เอกสารการค้ําประกัน โดยมีรายละเอียด ดังนี้
3.1 บิดาหรือมารดา เปนผูค้ําประกันในสัญญานักศึกษาทันตแพทย เทานั้น
3.2 หากบิดาหรือมารดาไมสามารถค้ําประกันได ผูค้ําประกันตองเปนขาราชดํารงตําแหนงในระดับ
4 หรือเทียบเทาขึ้นไป หรือเปนพนักงานรัฐวิสาหกิจ ตองเปนผูที่ไดรับเงินเดือนไมต่ํากวาขาราชการพลเรือนระดับ 4 ขึ้นไป
3.3 การทําสัญญาค้ําประกันผูค้ําประกันไมตองแสดง หลักทรัพยในขอ 4 (1) ที่ดินโฉนดเลขที่....
และขอ 4 (2) หลักทรัพยอื่นๆ ....... ของสัญญาค้ําประกัน
(กรณีใชโฉนดที่ดินใหเปนเอกสารสาร ขนาด A4 ตัวคมชัดอานงาย)
4. คําแนะนําอื่นๆ
สําหรับการลงลายมือชื่อ นักศึกษาผูทําสัญญา ผูปกครอง ผูค้ําประกัน ในเอกสารการทําสัญญาฯ ทุกแหง จะตองมา
เซ็นชื่อตอหนาเจาหนาที่ของคณะฯ เทานั้น หามเซ็นชื่อมากอน และเจาหนาที่ของคณะฯ จะเปนพยานทุกแหงในสัญญา
การเขียนเอกสาร สัญญาการเปนนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตร หนังสือใหความยินยอม สัญญาค้ําประกัน

4.1 ในการเขียนสัญญาการเปนนักศึกษาฯ โดยเฉพาะคํานําหนาชื่อตองเขียนตัวเต็ม เชน น.ส.ใหเขียนเปน
นางสาว หากมีการเขียนหรือกรอกขอความใดผิด หามลบโดยเด็ดขาด หามใชน้ํายาลบคําผิด ใหขีดฆาเสนทับคําผิดหรือ
ขอความผิดเพียงเสนเดียว แลวเขียนขอความที่ถูกตองไวบนหรือลาง พรอมกับเซ็นชื่อกํากับทุกครั้ง
4.2 กรณีนักศึกษายังไมบรรลุนิติภาวะ (อายุไมถึง 20 ป) จะตองมีผูแทนโดยชอบธรรมโดยบิดาและมารดา
ซึ่งเปนผูใหความยินยอมใหนักศึกษาทําสัญญาฯ หากมิใชบิดา มารดา (บิดา มารดาเสียชีวิต หายสาบสูญหรือถูกศาลสั่งใหเปน
บุคคลไรความสามารถ) จะตองมีคําสั่งของศาลที่สั่งใหบุคคลดังกลาวเปนผูแทนโดยชอบธรรมของนักศึกษามาดวย
4.3 หากผูค้ําประกัน คูสมรสของผูค้ําประกันหรือผูใหความยินยอม ไมสามารถมาเซ็นชื่อตอหนาเจาหนาที่
ของคณะฯ จะตองเซ็นชื่อตอหนานายอําเภอหรือผูไดรับมอบหมาย ณ ที่วาการอําเภอที่ผูค้ําประกันมีภูมิลําเนาอยู และให
นายอําเภอ หรือผูที่ไดรับมอบหมาย รับรองการเซ็นชื่อดังกลาวดวย
* กรณีเซ็นชื่อมากอน ตองมีคํารับรองจากนายอําเภอหรือผูที่ไดรับมอบหมาย รับรองการลงลายมือชื่อดังกลาว และ
ประทับตราของทางอําเภอมาดวย
คําแนะนําการเขียนสัญญาการเปนนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตร
1. การเขียนขอความในสัญญาการเปนนักศึกษา
1.1 สัญญาทําที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (หากทําที่อําเภอใหเขียนที่วาการอําเภอ……….)
1.2 กรอกรายละเอียดขอมูลของนักศึกษา
1.3 ลายเซ็นนักศึกษา (หนา 2)
1.4 ใหนักศึกษาอานขอความในสัญญาฯ และลงชื่อทายกระดาษ (ลายมือชื่อ............................นักศึกษาผูใหสัญญา)ทุกหนา
ขอที่ 1.1-1.4 กรอกขอความมาใหเรียบรอย หากมีการเขียนผิดหามขูดลบ ใหขีดเสนทับคําผิดแลวเซ็นชื่อนักศึกษากํากับไว
1.5 ลายเซ็นชื่อนักศึกษา (เซ็นตอหนาเจาหนาที่ของมหาวิทยาลัยเทานั้น หามเซ็นมากอน)
2. การเขียนขอความในหนังสือใหความยินยอมของผูแทนโดยชอบธรรม
ในกรณีที่นักศึกษาผูทําสัญญายังไมบรรลุนิติภาวะ (อายุไมครบ 20 ปบริบูรณ) ผูที่จะทําหนังสือใหความยินยอมไดตองเปน
บิดา, มารดาของนักศึกษา หรือบุคคลที่ศาลสั่งใหเปนผูแทนโดยชอบธรรม ผูปกครองของนักศึกษา เชน พี่ ลุง ปา นา อา ซึ่ง
ศาลมิไดสั่งใหเปนผูแทนโดยชอบธรรม หรือผูปกครองของนักศึกษา จะทําหนังสือใหความยินยอมมิได
2.1 เขียนที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (หากทําที่อําเภอใหเขียนที่วาการอําเภอ……….)
2.2 กรอกรายละเอียดของผูแทนโดยชอบธรรม (บิดา มารดา)
2.3 ชื่อนักศึกษา (นาย..... นางสาว......)
2.4 กรอกคําวา บิดา หรือ มารดา หรือผูแทนโดยชอบธรรมหรือผูปกครองตามคําสั่งศาลแลวแตกรณี
2.5 ชื่อนักศึกษา (นาย..... นางสาว......)
ขอที่ 2.1-2.5 กรอกขอความมาใหเรียบรอย หากมีการเขียนผิดหามขูดลบ ใหขีดเสนทับคําผิด แลวลงชื่อของผูแทนกํากับไวดวย
(บิดา มารดา)
2.6 ลายเซ็นของผูแทนโดยชอบธรรม (บิดา มารดา) เซ็นตอหนาเจาหนาที่ของมหาวิทยาลัยเทานั้น

3. การเขียนขอความในสัญญาค้ําประกัน
3.1 สัญญาทําที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร (หากทําที่อําเภอใหเขียนที่วาการอําเภอ...)
3.2 ลายเซ็นผูค้ําประกันกํากับไว (บิดา หรือมารดาเปนผูค้ําประกัน) ไมตอง ลงวัน/เดือน/ป
3.3 รายละเอียดผูค้ําประกัน
3.4 ชื่อนักศึกษา (นาย... นางสาว...)
3.5 ขอ 4.1 บิดา หรือมารดา
หมายเหตุ ขอ 4.3 ไมตอ งเขียนขอความใดๆ ในตัวสัญญาค้ําประกันนี้
3.6 ลายเซ็นผูค้ําประกัน (บิดา/มารดา/ผูปกครอง) เซ็นตอหนาเจาหนาที่มหาวิทยาลัยเทานั้น
3.7 ชื่อคูสมรสผูใหความยินยอม (บิดา/มารดา/ผูปกครอง)
3.8-3.9 ชื่อผูค้ําประกัน (บิดา/มารดา/ผูปกครอง)
3.10 ลายเซ็นผูใหความยินยอมค้ําประกัน (บิดา/มารดา/ผูปกครอง) เซ็นตอหนาเจาหนาที่มหาวิทยาลัย เทานั้น
หมายเหตุ **กรุณาอานใหละเอียด
1. ถาผูค้ําประกันเปนผูปกครองที่มิใชบิดา/มารดา จะตองมีหลักทรัพย/ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ มาค้ําประกัน
2. ข อ ความทุ กแห ง ที่ เ ขี ย นในสั ญ ญาการเป น นั ก ศึ ก ษาฯ หนั ง สื อ ยิ น ยอมและสัญ ญาค้ํ า ประกั น กรุ ณ าเขี ย นด ว ย
ปากกาลูกลื่น สีน้ําเงินเทานั้น
2. การกรอกที่อยูของบิดา มารดา และนักศึกษา ใหเขียนที่อยูใหตรงกับเลมสําเนาทะเบียนบานเทานั้น
3. กรุณาเตรียมเอกสารมาใหครบถวนในวันทําสัญญา และสําเนาเอกสารทุกอยาง ตองรับรองสําเนาถูกตองดวยทุกฉบับ
4. อากรแสตมป ใหนักศึกษามาติดอากรแสตมป 10 บาทในสัญญาฯ ฉบับจริง และอากรแสตมป 5 บาท ในสัญญาอีก 2 ฉบับ
ในวันทําสัญญาที่คณะฯ
* กรณี เ ซ็ น ชื่ อ มาก อ น ต องมี คํ า รั บ รองจากนายอํ า เภอหรื อ ผู ที่ ไ ด รั บ มอบหมายรั บ รองการลงลายมื อ ชื่ อ ดั ง กล า ว และ
ประทับตราอําเภอมาดวย
ตัวอยางการรับรองการลงลายมือชื่อของทางอําเภอ (ทําทุกแผนที่มีการลงชื่อ)
จําหนาย โอน กอหนี้สิน หรือภาระผูกพันใดๆ ในที่ดินของขาพเจาตามที่ระบุในขอ 4.3 นี้ ตลอดระยะเวลาที่สัญญาค้ําประกัน
ฉบับนี้มีผลใชบังคับอยู เวนแตจะไดรับความยินยอมเปนหนังสือจากมหาวิทยาลัยกอน
ขอ 5. ระยะเวลาในการกอหนี้ค้ําประกันตามสัญญานี้ใหเริ่มตั้งแตวันที่นักศึกษาทําสัญญาการเปนนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาทันต
แพทยศาสตร จนถึงวันที่นักศึกษาไดปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานครบถวนตามสัญญาการเปนนักศึกษาดังกลาว แตไมเกิน
.......................ป.......................เดือน.......................วัน
ขอ 6. ที่อยูของขาพเจาที่ปรากฏในสัญญาค้ําประกันนี้ใหถือเปนภูมิลําเนาของขาพเจา การสงหนังสือหรือเอกสารเพื่อบอก
กลาว แจง หรือทวงถาม ไปยังขาพเจา ใหสงไปยังภูมิลําเนาดังกลาว และถือวาเปนการสงโดยชอบ โดยถือวาขาพเจาไดทราบ
ขอความในหนังสือหรือเอกสารดังกลาว นับแตวันที่หนังสือหรือเอกสารไปถึงภูมิลาเนาของขาพเจาหรือบุคคลอื่นใดที่พานักอยู
ในภูมิลําเนาของขาพเจาจะไดรับหนังสือ หรือเอกสารนั้นไวหรือไมก็ตาม หากขาพเจาเปลี่ยนแปลงภูมิลําเนา ขาพเจาจะตอง
มีหนังสือแจงเปลี่ยนแปลงภูมิลําเนามายังมหาวิทยาลัย หรือไดบันทึกถอยคําการเปลี่ยนแปลงภูมิลําเนาไวกับเจาหนาที่ของ
มหาวิทยาลัย การละเลยไมแจงเปลี่ยนแปลงภูมิลําเนาดังกลาวใหมหาวิทยาลัยทราบ หากมหาวิทยาลัยไดสงหนังสือหรือ

เอกสารเพื่อบอกกล าว แจงหรื อทวงถาม ไปยั งขาพเจาตามที่ปรากฏอยูในสัญ ญาค้ําประกัน นี้ ให ถือวาขาพเจ าไดทราบ
ขอความในหนังสือหรือเอกสารดังกลาวโดยชอบแลว
ขาพเจาไดอานและเขาใจขอความในสัญญาค้ําประกันฉบับนี้โดยละเอียดตลอดดีแลว จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญตอหนา
พยาน
(ลงนาม).........................................................ผูคํา้ ประกัน
(......................................................)
(ลงนาม).........................................................พยาน
(......................................................)
(ลงนาม).........................................................พยาน
(......................................................)
***********ตัวอยางขอความ*******
ขาพเจา……………………………………….ตําแหนง…………………….……………… ขอรับรองวา
นาย/นาง/นางสาว……………..………………………………….ไดลงลายมือชื่อตอหนาขาพเจาจริง
ลงชื่อ………………………………………………..
(……………………………………………….) ประทับตราของสวนราชการ

