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หลักปฏิบัติในการท าสัญญาเพื่อศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ 
 
 1. ก่อนเขียนข้อความลงในแบบสัญญาและหนังสือแสดงความยินยอม ให้ผู้เขียนอ่านแบบสัญญา
และหนังสือแสดงความยินยอมให้เข้าใจเสียก่อนถ้ายังไม่เข้าใจให้ดูได้จากตัวอย่างหรือสอบถามจากเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบในการท าสัญญาของมหาวิทยาลัย 
 2. การเขียนข้อความลงในแบบสัญญาและหนังสือแสดงความยินยอม ให้เขียนด้วยปากกาหรือ
พิมพ์ดีด   ถ้าผิดที่ใดห้ามลบออก แต่ให้ขีดฆ่าข้อความที่ผิดแล้วเขียนใหม่ให้ถูกต้อง และในการแก้ไขค าผิด
ดังกล่าวต้องให้นิสิตผู้ให้สัญญาหรือผู้ค  าประกัน แล้วแต่กรณี ลงนามก ากับข้อความที่แก้ไขไว้ด้วย 
 ในสัญญาแต่ละฉบับ ถ้าผู้ท าสัญญาประสงค์จะเขียนด้วยลายมือตนเอง จะต้องเขียนสัญญานั น
ด้วยลายมือของผู้นั นให้ครบถ้วน ห้ามเปลี่ยนลายมือในสัญญาฉบับเดียวกัน แต่ในส่วนของความยินยอมจาก
ผู้ค  าประกัน ผู้ค  าประกันสามารถเขียนเองก็ได ้
 ข้อความที่เขียน ให้เขียนด้วยข้อความเต็มไม่ย่อข้อความ เช่น กรุงเทพมหานคร ต้องเขียนเป็น 
กรุงเทพมหานคร หรือ ม.ค ต้องเขียนเป็น มกราคม และชื่อสถานที่ราชการต้องเขียนชื่อเต็มด้วย 
 3.   การค  าประกันสัญญาเพ่ือศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ กระท าได้ 4 วิธี 
  3.1 การค  าประกันโดยข้าราชการประจ า ผู้ค  าประกันต้องด ารงต าแหน่งในระดับ 4 หรือ
เทียบเท่าขึ นไป ถ้าเป็นข้าราชการทหาร หรือต ารวจ ต้องมียศร้อยเอก หรือเทียบเท่าขึ นไป (ข้าราชการ
การเมืองค  าประกันไม่ได้) 
  3.2 การค  าประกันโดยพนักงานรัฐวิสาหกิจ ผู้ค  าประกันต้องเป็นผู้ที่ได้รับเงินเดือน         
ไมต่่ ากว่าข้าราชการพลเรือนระดับ 4 ขึ นไป 
  3.3 การค  าประกันโดยเพนักงานของรัฐ/พนักงานมหาวิทยาลัย ผู้ค  าประกันต้องเป็นผู้ที่
ได้รับเงินเดือน ไม่ต่ ากว่าข้าราชการพลเรือนระดับ 4 ขึ นไป และปฏิบัติงาน ไม่น้อยกว่า 3 ปีขึ นไป 
  3.4 การค  าประกันโดยบุคลอ่ืนที่ไม่มีคุณสมบัติตามข้อ 3.1 ข้อ 3.2 และ ข้อ 3.3 ผู้ค  า
ประกันต้องน าหลักทรัพย์ไม่ต่ ากว่า 400,000 บาท (สี่แสนบาทถ้วน) ส าหรับการค  าประกันนิสิตเพ่ือศึกษา
วิชาแพทยศาสตร์ ผู้ค  าประกันจะต้องน าเอกสารต้นฉบับ พร้อมส าเนา 3 ชุด ดังนี  

3.4.1 โฉนดที่ดิน หรือ 
3.4.2 หนังสือรับรองการท าประโยชน์ที่ดิน (น.ส. 3 ก)   

 ส าหรับหลักทรัพย์ตามข้อ 3.4.1 ถึงข้อ 3.4.2 ถ้าเป็นกรรมสิทธิ์รวมต้องให้เจ้าของกรรมสิทธิ์
รวมทุกคนลงนามผูกพันตนในฐานะผู้ค  าประกันด้วย เว้นแต่หลักทรัพย์ตามข้อ 3.4.1 และ 3.4.2 เมื่อแบ่ง
ส่วนเฉลี่ย ของบุคคลที่จะเป็นผู้ค  าประกันแล้ว มีราคาประเมินเพียงพอกับวงเงินที่จะต้องรับผิดชอบตาม
สัญญาค  าประกันก็ไม่จ าเป็นต้องให้เจ้าของกรรมสิทธิ์รวมคนอ่ืนลงนามผูกพันตนเป็นผู้ค  าประกันด้วย  ใน
กรณีนี ให้ผู้ค  าประกันน าหลักทรัพย์ไปให้ส านักงานท่ีดิน หรือกรมที่ดินประเมินราคาที่ดินที่จะใช้แสดงในการ
ท าสัญญาค  าประกันก่อน ทั งนี ต้องมีราคาไม่น้อยกว่า 400,000  บาท   
 อนึ่ง การค  าประกันโดยบุคคลตามข้อ 3.4 บุคคลผู้ค  าประกันจะต้องมีอายุไม่เกิน 70 ปี ในกรณี      
ผู้ค  าประกันเสียชีวิตในระหว่างที่สัญญายังมีผลใช้บังคับอยู่ ให้นิสิตผู้ท าสัญญามีหน้าที่ต้องแจ้งให้  
มหาวิทยาลัยทราบโดยเร็ว พร้อมทั งจัดหาผู้ค  าประกันคนใหม่มาท าสัญญาค  าประกัน 
 
 
 

(มีต่อหน้าหลัง) 
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4. นิสิตผู้ให้สัญญา หรือผู้ค  าประกัน ต้องได้รับความยินยอมจากผู้เกี่ยวข้อง ในวันท าสัญญาการเป็น
นิสิตแพทยศาสตร์ ดังต่อไปนี  
  4.1 ถ้า นิสิตผู้ให้สัญญายังไม่บรรลุนิติภาวะ การจัดท าสัญญาเป็นนิสิตแพทยศาสตร์
จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมตามกฎหมายด้วย 
 5. เอกสารหลักฐานที่ต้องน ามาในวันท าสัญญา (ส าเนาเอกสารทุกชนิด และต้องเขียน  
“ส าเนาถูกต้อง” และลงชื่อก ากับ) 
  5.1 แบบสัญญาการเป็นนิสิตเพ่ือศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ และหนังสือแสดงความยินยอม
จากผู้แทนโดยชอบธรรม จ านวน 3 ชุด (กรอกข้อความมาให้เรียบร้อยตามตัวอย่าง ยังไม่ต้องลงนาม) 
  5.2 แบบสัญญาค  าประกัน และหนังสือให้ความยินยอมจากคู่สมรส (ถ้ามี) จ านวน 3 ชุด 
ตามท่ีเจ้าหน้าที่ให้ (กรอกข้อความมาให้เรียบร้อยตามตัวอย่าง ยังไม่ต้องลงนาม) 
  5.3 อากรแสตมป์ ปิดในสัญญาค  าประกันฉบับละ 10 บาท ทั ง 3 ฉบับ 
  5.4 ต้นฉบับบัตรประจ าตัวประชาชน และทะเบียนบ้านพร้อมส าเนาจ านวน 3 ชุด ของผู้ที่
เกี่ยวข้อง ดังนี  
   5.4.1 นิสิตผู้ให้สัญญา 
   5.4.2 ผู้แทนโดยชอบธรรม 
   5.4.3 ผู้ค  าประกัน ในกรณีที่ผู้ค  าประกันมิใช่ข้าราชการตามข้อ 3.1 หรือมิใช่
พนักงานรัฐวิสาหกิจ ตามข้อ 3.2  
   ถ้าผู้แทนโดยชอบธรรม หรือผู้ค  าประกันเป็นคนต่างด้าว ให้ใช้ใบต่างด้าวแทนบัตร
ประชาชน 
  5.5 ต้นฉบับบัตรประจ าตัวข้าราชการ หรือบัตรประจ าตัวของพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือ
บัตรประจ าตัวพนักงานของรัฐ/พนักงานมหาวิทยาลัยและส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ค  าประกัน พร้อมส าเนา
จ านวน 3 ชุด ในกรณีที่ผู้ค  าประกันเป็นข้าราชการ ตามข้อ 3.1 หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจตามข้อ 3.2 
พนักงานของรัฐ/พนักงานมหาวิทยาลัย ตามข้อ 3.3 (ถ้ายังมิได้ท าบัตรหรือรอท าบัตรใหม่หรือบัตร
หมดอายุให้ใช้หนังสือรับรองจากผู้บังคับบัญชาแทน ในหนังสือรับรองให้ระบุต าแหน่งและอัตราเงินเดือน
ของผู้ค  าประกันไว้ด้วย) 
  กรณีท่ีผู้ค  าประกันเป็นข้าราชการพลเรือน และในบัตรประจ าตัวข้าราชการมิได้ระบุระดับ
ไว้ กรณีที่ผู้ค  าประกันเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือกรณีผู้ค  าประกันเป็นพนักงานของรัฐ/พนักงาน
มหาวิทยาลัย ให้น าหนังสือรับรองต าแหน่งระดับ ระยะเวลาการปฏิบัติงาน และอัตราเงินเดือนของผู้ค  า
ประกันจากหน่วยงานที่ผู้ค  าประกันสังกัดมาด้วย ตัวจริงและพร้อมส าเนาจ านวน 3 ชุด 
  5.6 ต้นฉบับเอกสาร ตามข้อ 3.4 พร้อมส าเนา 3 ชุด 
  5.7 นอกเหนือจากเอกสารหลักฐานดังกล่าวในข้อ 5.1-5.6    แล้วให้น าต้นฉบับเอกสาร
หลักฐานที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี  พร้อมส าเนา 3 ชุด มาด้วยคือ 
   5.7.1 ใบมรณะบัตรคู่สมรสของผู้ค  าประกัน 
   5.7.2 หลักฐานการหย่าขาดจากการสมรสระหว่างผู้ค  าประกันและคู่สมรส 
   5.7.3 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ และนามสกุลของผู้ที่เก่ียวข้อง 
   5.7.4 ใบส าคัญการสมรส 

5.7.5 หนังสือประเมินราคาที่ดิน จากส านักงานที่ดิน หรือกรมที่ดิน 
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 6.  การลงนามในสัญญา 
 นิสิตแพทยศาสตร์ / ผู้แทนโดยชอบธรรม / ผู้ค  าประกัน จะต้องลงนามในสัญญาหรือให้ความ
ยินยอมต่อเจ้าหน้าที่ 
  ผู้แทนโดยชอบธรรม  หมายถึง ผู้ใช้อ านาจปกครอง และผู้ปกครอง 
 1) ผู้ใช้อ านาจปกครอง คือบิดามารดาร่วมกัน 
  1.1 บิดา หรือมารดาตาย 
  1.2 ไม่แน่นอนว่าบิดาหรือมารดามีชีวิตอยู่หรือตาย 
  1.3 บิดาหรือมารดาถูกศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ 
  1.4 บิดาหรือมารดาต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล เพราะจิตฟั่นเฟือน 
  1.5 ศาลสั่งให้อ านาจปกครองอยู่กับบิดา หรือมารดา 
 2) อ านาจปกครองอยู่กับมารดาฝ่ายเดียว กรณีที่บุตรเกิดจากหญิงที่มิได้มีการสมรสกับชาย และยัง
มิได้เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของชาย (เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของบิดาต่อเมื่อบิดาจดทะเบียน
สมรสกับมารดาหรือบิดาจดทะเบียนว่าเป็นบุตรหรือศาลพิพากษาว่าเป็นบุตร) 
 3) ผู้ปกครองเกิดขึ นได้โดยการแต่งตั งของศาลหรือได้รับการแต่งตั งโดยพินัยกรรมของบิดาหรือ
มารดาฝ่ายที่ตายทีหลัง ซึ่งมีได้ 2 กรณ ี
  1. ผู้เยาว์ไม่มีบิดาหรือมารดา (หมายถึงตาย หรือบิดามารดาไม่ปรากฏ) 
  2. บิดามารดาถูกถอนอ านาจปกครอง 

7. ขั นตอนในการท าสัญญา   (ตรวจสัญญา) 
  7.1 นิสิตจะต้องน าสัญญาทั ง 3 ฉบับ ที่กรอกรายละเอียดและติดอากรแสตมป์ในสัญญา        
ค  าประกันพร้อมทั งหลักฐานที่ต้องใช้ในการท าสัญญาทั งหมด ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ       
  7.2   ลงนามในสัญญา 
 เมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบสัญญาตามข้อ 7.1 เรียบร้อยแล้ว ผู้เกี่ยวข้องในสัญญา 
ลงนามต่อเจ้าหน้าที่ 
  7.3  กรณีท่ีผู้ค  าประกันน าเอกสาร ต้นฉบับโฉนดที่ดิน หรือ นส. 3 ก มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่
และจัดท าสัญญาแล้ว ผู้ค  าประกันรับต้นฉบับโฉนดที่ดิน หรือ นส. 3 ก คืนจากเจ้าหน้าที่ 
    ...................................................... 


