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หลักปฏิบัติในการให้ความยินยอมและการท าสัญญาค  าประกันเพื่อศึกษาวิชาแพทยศาสตร ์
 

1.  ก่อนเขยีนข้อความลงในแบบสัญญาและหนังสือแสดงความยินยอม ให้ผู้เขียนอ่านแบบสัญญาและ
หนังสือแสดงความยินยอมให้เข้าใจเสียก่อน ถ้ายังไม่เข้าใจให้ดูได้จากตัวอย่าง หรือสอบถามจากเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบในการท าสัญญาของมหาวิทยาลัย 

2. การเขียนข้อความลงในแบบสัญญาและหนังสือแสดงความยินยอม  ให้เขียนด้วยปากกาหรือ
พิมพ์ดีด  ถ้าผิดที่ใดห้ามลบออก  แต่ให้ขีดฆ่าข้อความที่ผิดแล้วเขียนใหม่ให้ถูกต้อง  และในการแก้ไขค าผิด
ดังกล่าวต้องให้นิสิตผู้ให้สัญญาหรือผู้ค  าประกัน หรือผู้ให้ความยินยอมแล้วแต่กรณี ลงนามก ากับข้อความที่
แก้ไขไว้ด้วย 
 ในสัญญาแต่ละฉบับ  ถ้าผู้ท าสัญญาประสงค์จะเขียนด้วยลายมือตนเอง  จะต้องเขียนสัญญานั นด้วย
ลายมือของผู้นั นให้ครบถ้วน  ห้ามเปลี่ยนลายมือในสัญญาฉบับเดียวกัน แต่ในส่วนของความยินยอมจากผู้ค ้า
ประกันหรือคู่สมรสของผู้ค ้าประกันจะต้องให้ความยินยอม  หรือคู่สมรสของผู้ค ้าประกันจะเขียนเองก็ได้ 
 ข้อความที่เขียน ให้เขียนด้วยข้อความเต็มไม่ย่อข้อความ เช่น กรุงเทพมหานคร ต้องเขียนเป็น 
กรุงเทพมหานคร หรือ ม.ค. ต้องเขียนเป็น มกราคม และชื่อสถานที่ราชการต้องเขียนชื่อเต็มด้วย 
 3. คุณสมบัติของผู้ค  าประกัน  

๓.๑) ผู้ค ้ำประกันต้องเป็นบิดำหรือมำรดำของผู้ท้ำสัญญำ  ถ้ำไม่มีทั งบิดำและมำรดำต้องให้พ่ี
หรือน้องร่วมบิดำหรือมำรดำของผู้ท้ำสัญญำเป็นผู้ค ้ำประกัน  ทั งนี   ผู้ค ้ำประกันไม่ต้องแสดงหลักทรัพย์
ประกอบกำรท้ำสัญญำค ้ำประกันและไม่จ้ำเป็นต้องเป็นข้ำรำชกำร 

๓.๒) ถ้ำไม่มีบุคคลตำมข้อ ๓.๑) จะให้บุคคลอ่ืนเป็นผู้ค ้ำประกันโดยแสดงหลักทรัพย์ได้  
เว้นแต่ในกรณีที่ไม่สำมำรถแสดงหลักทรัพย์ได้  ให้พิจำรณำควำมสำมำรถในกำรใช้หนี จำกฐำนะและรำยได้
แทนกำรแสดงหลักทรัพย์ได้ 

๓.๓) ถ้ำไม่มีบุคคลตำมข้อ ๓.๑) และ ๓.๒) ให้ส่วนรำชกำรตั งคณะกรรมกำรขึ นเพ่ือ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงหำกผลกำรตรวจสอบปรำกฏว่ำ  ผู้ท้ำสัญญำไม่มีบุคคลดังกล่ำวตำมข้อ ๓.๑) และ ๓.๒) 
จริง  ให้ท้ำสัญญำโดยไม่ต้องมีผู้ค ้ำประกันได้ 
 4. การให้ความยินยอมและการท าสัญญาค  าประกัน 

นิสิตผู้ให้สัญญาหรือผู้ค  าประกัน ต้องได้รับความยินยอมจากผู้เกี่ยวข้อง ในวันท าสัญญาการเป็นนิสิต
แพทยศาสตร์ ดังต่อไปนี   

4.1 ถ้า นิสิตผู้ให้สัญญายังไม่บรรลุนิติภาวะ การจัดท าสัญญาเป็นนิสิตแพทยศาสตร์ 
จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมตามกฎหมายด้วย  

4.2 ถ้า ผู้ค  าประกันมีคู่สมรส การจัดท าสัญญาค  าประกันต้องได้รับความยินยอมจากคู่สมรส
ด้วย  และการให้ความยินยอมดังกล่าวให้ท าเป็นหนังสือตามแบบที่แนบท้ายในสัญญาและต้องให้ความ
ยินยอมต่อเจ้าหน้าที ่ 
 5. เอกสารหลักฐานที่จะต้องน ามาประกอบการท าหนังสือยินยอมและสัญญาค  าประกัน (ให้น า
ต้นฉบับมาด้วย  เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วจะคืนทันทีและจะต้องส าเนาเอกสารทุกชนิด  นิสิตผู้ให้สัญญา
ต้องเขียน “ส าเนาถูกต้อง” และลงชื่อก ากับ) 
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เอกสารส าคัญท่ีต้องใช้ มีดังนี  
 

ล าดับ รายการ 
โครงการผลิตแพทย์เพ่ิม 
 (กระทรวงสาธารณสุข) 

โครงการผลิตแพทย์เพ่ิม 
(กระทรวงศึกษาธิการ) 

๑. อากรแสตมป์ ดวงละ 5 บาท ๕ ดวง ๔ ดวง 
๒. ต้นฉบับและส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และ

ทะเบียนบ้าน  ของผู้เกี่ยวข้อง ดังนี  
- นิสิตผู้ท าสัญญา 
- ผู้ปกครอง / ผู้แทนโดยชอบธรรม 
- ผู้ค  าประกัน และผูส้มรส  
  กรณี ถ้าผู้แทนโดยชอบธรรมหรอืผู้ค ้าประกัน
และคูส่มรสเป็นคนต่างด้าว ให้ใช้ใบต่างด้าวแทน
บัตรประชาชน 

๔ ฉบับ ๓ ฉบับ 

๓. ใบมรณบตัรของบิดา มารดา และของคู่สมรสของ
ผู้ค  าประกัน  (ถ้ามี) 

๔ ฉบับ 3 ฉบับ 

๔. หลักฐานการหย่า ระหว่างผู้ค  าประกันและคู่
สมรส  (ถ้ามี) 

๔ ฉบับ 3 ฉบับ 

๕. หลักฐานการเปลีย่นช่ือ และนามสกุล ทุกฉบับ 
ของผู้ที่เกี่ยวข้อง  (ถ้ามี) 

๔ ฉบับ 3 ฉบับ 

๖. ใบส าคัญการสมรสของผูค้  าประกนั  ๔ ฉบับ 3 ฉบับ 
                 
 6. การลงนามในสัญญา 
 นิสิตแพทยศาสตร์ / ผู้แทนโดยชอบธรรม / ผู้ค  าประกัน / คู่สมรสของผู้ค  าประกัน จะต้องลงนามใน
สัญญาหรือให้ความยินยอมต่อเจ้าหน้าที่ 

 ผู้แทนโดยชอบธรรม หมายถึง ผู้ใช้อ านาจการปกครองและผู้ปกครอง 
1.) ผู้ใช้อ านาจปกครอง คือ บิดามารดาร่วมกัน 

1) บิดา หรือมารดาตาย 
2) ไม่แน่นอนว่าบิดาหรือมารดามีชีวิตอยู่หรือตาย 
3) บิดาหรือมารดาถูกสั่งศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ 
4) บิดาหรือมารดาต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล เพราะจิตฟ่ันเฟือน 
5) ศาลสั่งให้อ านาจปกครองอยู่กับบิดา หรือมารดา 

 2.) อ านาจปกครองอยู่กับมารดาฝ่ายเดียว กรณีที่บุตรเกิดจากหญิงท่ีมิได้มีการสมรสกับชายและ    
ยังมิได้เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของชาย (เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของบิดาต่อเมื่อบิดาจดทะเบียน
สมรสกับมารดา หรือบิดาจดทะเบียนว่าเป็นบุตร หรือศาลพิพากษาว่าเป็นบุตร) 
 3.) ผู้ปกครองเกิดขึ นได้โดยการแต่งตั งของศาลหรือได้รับการแต่งตั งโดยพินัยกรรมของบิดาหรือ
มารดาฝ่ายที่ตายทีหลัง ซึ่งมีได้ 2 กรณี 
  1) ผู้เยาว์ไม่มีบิดา หรือมารดา (หมายถึงตาย หรือ บิดามารดาไม่ปรากฏ) 
  2) บิดา มารดาถูกถอนอ านาจปกครอง 
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7. ขั นตอนในการท าสัญญา (ตรวจสัญญา) 
  7.1 นิสิตจะต้องน าสัญญาทุกฉบับ ที่กรอกรายละเอียดและติดอากรแสตมป์ในสัญญาค  า
ประกัน พร้อมทั งหลักฐานที่ต้องใช้ในการท าสัญญาทั งหมด ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 

 7.2 ลงนามในสัญญา เมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบสัญญาตามข้อ 7.1 เรียบร้อยแล้ว 
ผู้เกี่ยวข้องในสัญญาลงนามต่อเจ้าหน้าที่ 

  
สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการท้าสัญญาเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-3810-3153 ต่อ 2315, 

2316 ในวันและเวลาราชการ 
 

*********************** 


