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หลักปฏิบัติในการทําสัญญาเพื่อศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตร 
  

1.  กอนเขียนขอความลงในแบบสัญญาและหนังสือแสดงความยินยอม  ใหผูเขียนอานแบบ 
สัญญาและหนังสือแสดงความยินยอมใหเขาใจเสียกอน  ถายังไมเขาใจใหดูจากตัวอยางหรอืสอบถามจาก
เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบในการทําสัญญาของมหาวิทยาลัย 

2. การเขียนขอความลงในสัญญาและหนังสือแสดงความยินยอม  ใหเขียนดวยปากกาหรือ 
พิมพดีด ถาผิดที่ใดหามลบออก แตใหขีดฆาขอความทีผ่ดิ แลวเขียนใหมใหถูกตอง และในการแกไขคําผิด
ดังกลาวตองใหนักศึกษาผูทําสัญญาหรือผูคํ้าประกัน หรือผูใหความยินยอมแลวแตกรณี ลงนามกํากับขอความที่
แกไขดวย 
 ในสัญญาแตละฉบับ ถาผูทําสัญญาประสงคจะเขียนดวยลายมือตนเอง จะตองเขียนสัญญานั้นดวย
ลายมือของผูนัน้จนครบถวน หามเปลี่ยนลายมือในสัญญาฉบับเดียวกัน แตในสวนของความยินยอมจากผูค้ํา
ประกันหรือคูสมรสของผูค้ําประกันตองใหความยินยอม หรือคูสมรสของผูค้ําประกันจะเขยีนเองกไ็ด
 ขอความที่เขียน ใหเขียนขอความเต็ม ไมยอขอความ เชน กทม. ตองเขียนเปน  กรุงเทพมหานคร หรือ 
ม.ค. ตองเขียนเปน มกราคม และชื่อสถานที่ราชการตองเขียนชื่อเต็มดวย 

3. การคํ้าประกันสัญญาเพื่อศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตร กระทําได 3 วิธี 
3.1 การคํ้าประกันโดยขาราชการประจํา ผูคํ้าประกันตองดํารงตําแหนงในระดับ 4 หรือ 

เทียบเทาข้ึนไป  ถาเปนขาราชการหรอืทหารตํารวจ ตองมยีศรอยเอกหรอืเทียบเทาข้ึนไป (ขาราชการการเมืองค้ํา
ประกันไมได) 

3.2 การคํ้าประกันโดยพนักงานรัฐวิสาหกิจ ผูคํ้าประกันตองเปนผูท่ีไดรับเงินเดือนไมตํ่า 
กวาขาราชการพลเรือนระดับ 4 ขึ้นไป 

3.3 การคํ้าประกันโดยบุคคลอื่นที่ไมมีคุณสมบัติตามขอ 3.1 หรือ 3.2 ผูคํ้าประกันตองนํา 
หลักทรัพยท่ีมีมูลคาไมต่ํากวา 400,000 .-บาท (สี่แสนบาทถวน)  สําหรับการค้ําประกันนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชา
ทันตแพทยศาสตร   ผูคํ้าประกันจะตองนําเอกสารตนฉบับ พรอมสําเนา  3 ชุด ดังนี้ 

3.3.1 โฉนดที่ดิน  หรือ 
 3.3.2      หนังสือรับรองการทําประโยชนในที่ดิน (น.ส. 3 ก) หรือ 
สําหรับหลักทรพัยตามขอ 3.3.1 ถึงขอ 3.3.2 ถาเปนกรรมสิทธิ์รวมตองใหเจาของกรรมสทิธิ์รวม ทุก

คนลงนามผูกพันตนในฐานะผูคํ้าประกันดวย  เวนแตหลักทรัพยตามขอ 3.3.1 และ ขอ 3.3.2  เมื่อแบงสวนเฉลี่ย
ของบุคคลท่ีจะเปนผูคํ้าประกันแลว มีราคาประเมินเพียงพอกบัวงเงินที่จะตองรับผิดชอบตามสัญญาค้ําประกันก็
ไมจําเปนตองใหเจาของกรรมสิทธิ์รวมคนอืน่ลงนามผูกพันตนเปนผูคํ้าประกันดวย 
ในกรณีนี้ใหผูคํ้าประกันนําหลักทรัพยไปใหสํานักงานที่ดินหรือกรมที่ดินประเมินราคาที่ดินที่จะใชแสดงใน
การทําสัญญาค้ําประกันกอน  ท้ังนี้ตองมีราคาไมนอยกวา 400,000.- บาท (สี่แสนบาทถวน) 
 อนึ่ง การคํ้าประกันโดยบุคคลตามขอ 3.3 บุคคลผูคํ้าประกันจะตองมีอายุไมเกิน 70 ป ในกรณีผูค้ํา
ประกันเสียชีวติในระหวางที่สัญญายังมีผลใชบังคับอยู  ใหนักศึกษาผูทําสัญญามีหนาที่ตองแจงใหมหาวิทยาลัย
ทราบโดยเร็ว พรอมทั้งจัดหาผูค้ําประกันคนใหมมาทําสัญญาค้ําประกัน 

4. นักศึกษาผูใหสัญญา หรือผูคํ้าประกัน ตองไดรับความยินยอมจากผูเกี่ยวของ ในวันทําสัญญาการ
เปนนักศึกษาทันตแพทยศาสตร ดังตอไปนี้ 
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4.1 ถานักศึกษาผูใหสัญญายังไมบรรลุนิติภาวะ  การจัดทําสัญญาการเปนนักศึกษา 
ทันตแพทยศาสตร จะตองไดรบัความยินยอมจากผูแทนโดยชอบธรรมตามกฎหมายดวย 

4.2 ถาผูคํ้าประกันมีคูสมรส การจัดทําสัญญาค้ําประกันตองไดรบัความยินยอมจากคู 
สมรสดวยและการใหความยินยอมดังกลาวใหทําเปนหนังสือตามแบบที่แนบทายในสัญญาและตองใหความ
ยินยอมตอเจาหนาท่ี 

5. เอกสารหลักฐานที่ตองนํามาไวในวันทําสัญญา (สําเนาเอกสารทุกชนิด นกัศึกษาผูให 
สัญญาตองเขียน “ สําเนาถูกตอง” และลงชื่อกํากับ) 

5.1 แบบสัญญาการเปนนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตร และหนังสือแสดง 
ความยินยอมจากผูแทนโดยชอบธรรม จํานวน  3 ชุด  (กรอกขอความมาใหเรียบรอยตามตัวอยาง ยังไมลงนาม) 

5.2 แบบสัญญาค้ําประกัน และหนังสือใหความยินยอมจากคูสมรส (ถามี) จํานวน 3 ชุด 
ตามที่เจาหนาท่ีให (กรอกขอความมาใหเรียบรอยตามตัวอยาง ยังไมตองลงนาม) 

5.3 อากรแสตมป (ไมใชดวงตราไปรษณียากร) ปดในสัญญาค้ําประกัน ตัวจริงฉบับละ10 บาท  
1 ฉบับ สําเนาฉบับละ 5 ท้ัง 2  ฉบับ 

5.4 ตนฉบับบัตรประจําตัวประชาชน และทะเบียนบานพรอมสําเนาจํานวน 3 ชุด ของผู 
ท่ีเกี่ยวของ ดังนี้ 

5.4.1 นักศึกษาผูใหสัญญา 
5.4.2 ผูแทนโดยชอบธรรม1 
 

1) 1 ผูแทนโดยชอบธรรม หมายถึง ผูใชอํานาจปกครอง และผูปกครองผูใชอํานาจปกครอง คือ บิดามารดารวมกัน 
1.1 บิดาหรือมารดา ตาย 
1.2 ไมแนนอนวาบิดาหรือมารดามีชีวิตอยูหรือตาย 
1.3 บิดาหรือมารดาถูกศาลสั่งใหเปนคนไรความสามารถ หรือเสมือนไรความสามารถ 
1.4 บิดาหรือมารดาตองเขารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล เพราะจิตฟนเฟอน 
1.5 ศาลสั่งใหอํานาจปกครองอยูกับบิดา หรือมารดา 

2) อํานาจปกครองอยูกับมารดาฝายเดียว กรณีที่บุตรเกิดจากหญิงที่มิไดมีการสมรสกับชายและยังไมไดเปนบุตรโดยชอบดวย
กฎหมายของชาย (เปนบุตรโดยชอบดวยกฎหมายของบิดาตอเมื่อบิดาจดทะเบียนสมรสกับมารดาหรือบิดาจดทะเบียนวา
เปนบุตรหรือศาลพิพากษาวาเปนบุตร) 

3) ผูปกครอง เกิดขึ้นไดโดยการแตงตั้งของศาลหรือไดรับการแตงตั้งโดยพินัยกรรมของบิดาหรือมารดาฝายที่ตายทีหลัง ซึ่งมี
ได  2  กรณี 
1. ผูเยาวไมมีบิดามารดา (หมายถึง ตาย หรือบิดามารดาไมปรากฏ) 
2. บิดามารดาถูกถอนอํานาจปกครอง 
 

5.4.3 ผูคํ้าประกันและคูสมรส ในกรณีท่ีผูคํ้าประกันมิใชขาราชการตามขอ 3.1 
หรือมิใชพนักงานรัฐวิสาหกิจ ตามขอ 3.2 
 ถาผูแทนโดยชอบธรรม หรอืผูคํ้าประกันและคูสมรสเปนคนตางดาว ใหใชใบตางดาวแทนบัตรประชาชน 

5.5 ตนฉบับบัตรประจําตัวขาราชการ หรือบัตรประจําตัวประตัวของพนักงานรฐัวิสาหกิจ 
และสําเนาทะเบียนบานของผูคํ้าประกัน และคูสมรส (ถามี) พรอมสําเนาจํานวน 3 ชุด ในกรณีท่ีผูคํ้าประกันเปน
ขาราชการ ตามขอ 3.1  หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจตามขอ 3.2    (ถายังมิไดทําบัตรหรือรอทําบัตรใหมหรือบัตร
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หมดอายุใหใชหนังสือรับรองจากผูบังคับบัญชาแทน  ในหนังสือรับรองใหระบุตําแหนงและอัตราเงินเดือนของ
ผูคํ้าประกันดวย) 
 กรณีท่ีผูคํ้าประกันเปนขาราชการพลเรือน และในบัตรประจําตัวขาราชการมิไดระบุระดับไวหรือ
กรณีท่ีผูคํ้าประกันเปนพนักงานรัฐวิสาหกิจ ใหนําหนังสือรับรองตําแหนงระดับ และอัตราเงินเดือนของผูคํ้า
ประกันจากหนวยงานที่ผูคํ้าประกันสังกัดมาดวย พรอมสําเนาจํานวน  3 ชุด 

5.6 ตนฉบับเอกสาร ตามขอ 3.3 พรอมสําเนา 3 ชุด 
5.7 นอกเหนือจากเอกสารหลักฐานดังกลาวในขอ 5.1 – 5.6 แลวนําตนฉบับเอกสารหลักฐานที่ 

เกี่ยวของดังตอไปนี้  พรอมสําเนา 3 ชุด มาดวย คือ 
5.7.1 ใบมรณะบัตรคูสมรสของผูคํ้าประกัน 
5.7.2 หลักฐานการหยาขาดจากการสมรสระหวางผูคํ้าประกัน และคูสมรส  
5.7.3 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ และนามสกุลของผูท่ีเกี่ยวของ 
5.7.4 ใบสําคัญการสมรส 
5.7.5 หนังสือประเมนิราคาที่ดิน จากสํานักงานที่ดินหรือกรมที่ดิน 

6. การลงนามในสัญญา 
 นักศึกษาทันตแพทยศาสตร/ผูแทนโดยชอบธรรม/ผูคํ้าประกัน/คูสมรสของผูคํ้าประกัน  

จะตองลงนามในสัญญาหรือใหความยินยอมตอเจาหนาท่ี 
7. ข้ันตอนในการทําสัญญา (ตรวจสัญญา) 

7.1 นักศึกษาจะตองนําสัญญาทั้ง 3 ฉบับ ท่ีกรอกรายละเอียดและติดอากรแสตมป ในสัญญาค้ํา 
ประกันพรอมท้ังหลักฐานที่ตองใชในการทําสัญญาทั้งหมด ใหเจาหนาท่ีตรวจสอบ 

7.2 ลงนามในสัญญา 
เมื่อเจาหนาท่ีไดตรวจสอบสัญญาตามขอ 7.1 เรียบรอยแลว  ผูเกี่ยวของในสัญญาลงนามตอ 

หนาเจาหนาท่ี 
 7.3  กรณีท่ีผูคํ้าประกันนําเอกสาร ตนฉบับโฉนดที่ดิน หรือ น.ส. 3  ก มาแสดงตอหนาเจาหนาท่ี
และจัดทําสัญญาแลว ผูคํ้าประกันรับตนฉบับโฉนดที่ดิน หรือ น.ส. 3 ก คืนจากเจาหนาท่ีได 
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คําแนะนําในการทําสัญญาเพื่อศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
******************************************* 

  

1.  ผูไดรับการคัดเลือกใหเขาศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรจะตองทํา 
สัญญาการเปนนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตร  จํานวน 3 ฉบับ  สัญญาแตละฉบับจะประกอบดวย
สวนสําคัญ 2 สวน  คือ   

1.1  สัญญาการเปนนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตร 
1.2   สัญญาค้ําประกัน 

 

2. ข้ันตอนการทําสัญญา 
2.1 ในวันรับสัญญานักศึกษาใหมจะไดรับรางสัญญาการเปนนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชา 

ทันตแพทยศาสตร และสัญญาค้ําประกัน จํานวน 3 ฉบับ พรอมตัวอยางสัญญา 1 ฉบับ  
2.2 ใหนักศึกษากรอกรายละเอยีดในสัญญาฯ ใหชัดเจนและครบถวน (โดยดูตัวอยางการกรอก

สัญญาฯ) แตยังมิตองลงนามในสัญญาฯ (การลงนามจะตองกระทําตอหนาเจาหนาท่ีในวันทํา
สัญญาเทานั้น) ยกเวนลายมือช่ือนักศึกษาผูทําสัญญาฯ ซึ่งอยูบริเวณมุมขวาดานลางของ
สัญญาทุกแผนโดยใหนักศึกษาอานขอความใหละเอียดและลงนามมากอนวนัทําสัญญาฯ 

2.3 การเขียนขอความลงในสัญญาและหนังสือแสดงความยินยอม  ใหเขียนดวยปากกาหรือ 
พิมพดีด ถาผิดที่ใดหามลบออก แตใหขีดฆาขอความที่ผิด แลวเขียนใหมใหถูกตอง และใน 
การแกไขคําผิดดังกลาวตองใหนักศึกษาผูทําสัญญาหรือผูคํ้าประกัน หรือผูใหความยินยอม 
แลวแตกรณี ลงนามกํากับขอความที่แกไขดวย 

       2.4  ในสัญญาแตละฉบับ ถาผูทําสัญญาประสงคจะเขียนดวยลายมอืตนเอง จะตองเขียนสัญญานั้น 
ดวยลายมอืของผูนั้นจนครบถวน หามเปลี่ยนลายมือในสัญญาฉบับเดียวกัน แตในสวนของ 
ความยินยอมจากผูคํ้าประกันหรือคูสมรสของผูคํ้าประกันตองใหความยินยอม หรือคูสมรส 
ของผูคํ้าประกันจะเขียนเองก็ได 

2.5  ขอความที่เขียน ใหเขียนขอความเต็ม ไมยอขอความ เชน กทม. ตองเขียนเปน  
       กรุงเทพมหานคร หรือ ม.ค. ตองเขียนเปน มกราคม และชื่อสถานที่ราชการตองเขียนช่ือเต็ม  ดวย 
2.6  ใหนักศึกษานํารางสัญญาฯทั้งหมดและเอกสารประกอบการทําสัญญา (ตามขอ 4) มาทํา 

สัญญา ในวันที่ …….. เดือน…………………พ.ศ………. ณ  สถานที่ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
        2.7   สําหรับนักศึกษาที่ยังมีอายุไมครบ 20 ป บริบูรณ (นับอายุถึงวันทําสัญญา) และยังมิไดบรรล ุ

นิติภาวะดวยการสมรส หรือนกัศึกษาที่มีคูสมรส จะตองนําบิดาและมารดา หรือผูปกครอง  
หรือคูสมรสมาลงนามใหความยินยอมใหทําสัญญาในวันทําสัญญาดวย 
 

 3.  นักศึกษาตองจัดใหมีผูคํ้าประกัน ซึ่งมีคุณสมบัติอยางหนึ่งอยางใดตอไปนี้ มาทําสัญญาค้ําประกัน 
ในวันที่นัดหมายดังกลาวดวยแลวแตกรณี 

3.1 เปนขาราชการประจําตั้งแตระดับ 4 ข้ึนไป  หรือ 
3.2 ถาเปนบุคคลอื่นนอกเหนือจาก ขอ 3.1 จะตองมีหลักทรัพยซึง่มีมูลคาไมต่ํากวาจํานวนเงิน

400,000 .-บาท (สี่แสนบาทถวน)  มาประกอบการทําสัญญาค้ําประกัน 
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หลักทรัพยดังกลาวขางตนคือ  
ก. โฉนดที่ดินที่เปนกรรมสิทธิ์ของผูคํ้าประกันและปลอดจากภาระผูกพันใดๆตามกฏหมาย    

                                  หรือ 
ข.  หนังสือรับรองการทําประโยชนในที่ดิน (น.ส. 3  ก) หรือ 

    3.3  ถาหากผูคํ้าประกันมีคูสมรส ใหนําคูสมรสมาลงนามใหความยินยอมในการทําสัญญาค้ําประกัน 
         ในวันที่ทําสัญญาดวย * คูสมรสของนักศึกษาไมอาจเปนผูค้ําประกันได * 
4.  เอกสารประกอบการทําสัญญา 

2.1 เอกสารของนักศึกษาและผูใหความยินยอม (ถามี) 
ก. สําเนาทะเบียนบานและสําเนาบัตรประชาชนของนักศึกษาและของผูใหความยินยอม 
ข. สําเนาทะเบียนสมรส หรอืสําเนาทะเบียนหยา หรือใบมรณะบัตร แลวแตกรณี 
ค. คําสั่งศาลที่ตั้งบุคคลอื่นนอกจากบิดามารดาเปนผูปกครอง (ถามี) 

    ง. อากรแสตมป 5 บาท จํานวน 4 ดวง (มหาวิทยาลัยไมมีอากรแสตมปจําหนวยใหจัดเตรยีมมา 
        ใหพรอม ปดในสัญญาค้ําประกัน ตัวจริงฉบับละ10 บาท 1 ฉบับ สําเนาฉบับละ 5 ท้ัง 2 ฉบับ 

     4.2  เอกสารของผูคํ้าประกัน 
            ก. สําเนาทะเบียนบานและสําเนาบัตรประชาชนหรือสาํเนาบัตรขาราชการหรือสําเนาบัตร 

 พนักงานรัฐวิสาหกิจของผูคํ้าประกัน 
                          ข. หนังสือรับรองการเปนขาราชการหรอืพนักงานรัฐวิสาหกิจ 

ค. สําเนาโฉนดที่ดิน (ท้ังดานหนาดานหลัง) หรือพันบัตรรัฐบาล และหนังสือรับรองราคา  
    ประเมินที่ดินจากสํานักงานที่ดินที่ท่ีดินตั้งอยูในเขต (กรณีใชบุคคลอื่นค้ําประกันนอกจาก 
    ขาราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจเปนผูคํ้าประกัน) 

                          ง.  สําเนาทะเบียนบานและสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของคูสมรสของผูคํ้าประกัน 
            จ. ผูคํ้าประกันจะตองนําเอกสารตนฉบับ พรอมสําเนา  3 ชุด ดังนี้ 

 อนึ่ง การคํ้าประกันโดยบุคคลตามขอ 3 บุคคลผูคํ้าประกันจะตองมีอายุไมเกิน 70 ป ในกรณีผูคํ้า
ประกันเสียชีวิตในระหวางที่สัญญายังมีผลใชบังคับอยู  ใหนักศึกษาผูทําสัญญามีหนาท่ีตองแจงใหมหาวิทยาลัย
ทราบโดยเร็ว พรอมท้ังจัดหาผูคํ้าประกันคนใหมมาทําสัญญาค้ําประกัน 

** เอกสารดังกลาวขางตน ใหนํามาทั้งหมด 3 ชุดพรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง ** 
หากมีขอสงสัยเกี่ยวกับการทําสัญญากรุณาติดตอ 
งานสัญญาและกฎหมาย  สํานักงานนิติการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  ทาพระจันทร โทร 02-613-2059 
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