คาแนะนาและรายละเอียดการทาสัญญาการเป็นนิสิตเพื่อศึกษาวิชาแพทยศาสตร์
โครงการรับตรงร่วมกันกับกลุม่ สถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย(กสพท)
โครงการโอลิมปิกวิชาการ(ชีววิทยา)
โครงการผลิตแพทย์ร่วมกับกรมแพทย์ทหารอากาศ กองทัพอากาศ
และ โครงการรับนักเรียนที่มีความถนัดทางภาษาอังกฤษ
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
------------------คณะแพทยศาสตร์ จุฬ าลงกรณ์ม หาวิท ยาลัย ขอแจ้ง รายละเอีย ดการกรอกข้อ ความใน
สัญญาเป็น นิสิต เพื่อศึกษาวิช าแพทยศาสตร์ เป็นการชี้แจงและทาความเข้า ใจเพื่อ ให้ผู้เ กี่ยวข้อ งปฏิบัติ
ได้อย่างถูกต้อง ดังต่อไปนี้
นิสิตของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลั ย มี 5 โครงการ ได้แก่
1) นิสิตแพทย์ โครงการรั บตรงร่ว มกับกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่ งประเทศไทย(กสพท)
2) นิสิตแพทย์โครงการโอลิมปิกวิชาการ (ชีววิทยา)
3) นิสิตแพทย์โครงการรั บนักเรียนที่มีความถนัดทางภาษาอังกฤษ
4) นิสิตแพทย์โครงการผลิตแพทย์ร่วมกับกรมแพทย์ ทหารอากาศ กองทัพอากาศ และ
5) นิสิต แพทย์โ ครงการร่ว มผลิต แพทย์เ พิ่ม เพื่อ ชาวชนบท กระทรวงสาธารณสุข ทั้ง กลุ ่ม
แพทย์เพื่อชุมชนและกลุ่ มลดความเหลื่ อมล้า
นิสิตทุกคนต้องทาสัญญาการเป็นนิสิตเพื่อศึกษาวิช าแพทยศาสตร์ เมื่อแรกเข้ารับการศึกษา
ที่คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตามเหตุผลและความจาเป็นที่ระบุไว้ในหนังสือสัญญา
ขอให้ผู้เกี่ยวข้องทุกคนศึกษาคาแนะนาและรายละเอียดทั้งหมดต่อไปนี้อย่างถี่ถ้วน ดาเนินการ
อย่างรอบคอบ ก่อนที่จะนาเอกสารมาส่งเพื่อความสะดวก เรียบร้อย ถูกต้องและรวดเร็วในการทาสัญญา
1. การค้าประกันสัญญา ทาได้ 2 กรณี คือ
1.1 ข้าราชการประจาตั้งแต่ระดับ 4 ขึ้นไป หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งเทียบเท่า
ข้าราชการประจาระดับ 4 ขึ้นไป เป็นผู้ทาสัญญาค้าประกันโดยต้องนาหนังสือรับรองความเป็นข้าราชการ
หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ จากผู้บังคับบัญชาพร้อมทั้งบัตรประจาตัวของผู้ทา
สัญญาค้าประกัน ไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับเอกสาร ผู้ค้าประกัน ควรเหลือ ระยะเวลาในการรับ
ราชการไม่น้อยกว่า 9 ปี
1.2 ผู้ทาสัญญาค้าประกันนาหลักทรั พย์ราคาไม่ต่ากว่า 400,000 บาท (สี่แ สนบาทถ้วน) ที่ตนมี
ชื่อเป็นเจ้าของเพีย งผู้เดียวมาค้าประกัน หลั กทรัพย์ในที่นี้ห มายถึง
1.2.1 โฉนดที่ดิน พร้อมหนังสือประเมินราคาที่ดินจากกรมที่ดินหรืออาเภอ (ถ้ามีชื่อเป็นเจ้าของมากกว่า
หนึ่งคนทุกคนจะต้องลงนามยินยอมด้วย ตามเอกสารหน้า 9 หากนิสิตผู้ที่จะทาสัญญาเป็นเจ้าของ
และยังไม่บรรลุนิติภาวะจะต้องให้บิดาและมารดาลงนามยินยอมทั้งสองคน)
ในข้อนี้อาจใช้ราคาประเมินที่ดินมากกว่า 1 แปลงรวมกันก็ได้ หรือเป็นที่ดินซึ่งมีสิ่งปลูกสร้าง
อยู่ด้วยหรือห้องชุด (คอนโดมิเนียม) ก็ได้
1.2.2 หนั งสื อค้าประกันจากธนาคาร โดยไม่กาหนดระยะเวลา
(ถ้าใช้เอกสารตามข้อ 1.2 ให้เลื อกระหว่างโฉนดที่ดิน หรือ หนังสื อค้าประกันจาก
ธนาคาร อย่างใดอย่ างหนึ่งเท่านั้น )

-22. หนังสือสัญญา
หนั งสื อสั ญญาแต่ล ะชุด มีข้อความอยู่ 8 หน้า (จะต้องส่งให้ ครบทั้ง 8 หน้า) ประกอบด้วยเอกสาร
ต่างๆ ดังนี้
หน้า 1-3 "สั ญญาการเป็นนิสิตเพื่อศึกษาวิชาแพทยศาสตร์" นิสิตแพทย์ คือ
ผู้ล งนามในสั ญญา
หน้า 4
"หนังสือแสดงความยินยอม" ผู้แทนโดยชอบธรรมตามกฎหมายของนิสิตแพทย์
(บิดา มารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมาย) คือ ผู้ให้ความยินยอม
หน้า 5-7 "สั ญญาค้าประกัน การเป็นนิสิตเพื่อศึกษาวิชาแพทยศาสตร์" ผู้ค้าประกัน
คือ ผู้ล งนามในสัญญา
หน้า 8
"หนังสือให้ความยินยอมการทาสัญญาค้าประกันการเป็นนิสิตแพทย์เพื่อ
ศึกษาวิชาแพทยศาสตร์" คู่สมรสของผู้ค้าประกัน คือ ผู้ ให้ความยินยอม
หน้า 9
“หนังสือให้ความยินยอมการทาสัญญาค้าประกันการเป็นนิสิตแพทย์เพื่อ
ศึกษาวิชาแพทยศาสตร์” ให้ใช้ในกรณีที่โฉนดที่ดินมีชื่อผู้เป็นเจ้าของ
มากกว่าหนึ่งคน ผู้เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ร่วม คือ ผู้ให้ความยินยอม
ใ ห้ สั่ ง พิ ม พ์ เ อ ก ส า ร เ ห ล่ า นี้ จ า ก ไ ฟ ล์ PDF
ใ น เ ว็ บ ไ ซ ต์ ข อ ง ค ณ ะ แ พ ท ย ศ า ส ต ร์
(admission.md.chula.ac.th) ลงบนกระดาษขนาด A4 นามาเขียนด้วยลายมือเดียวกัน(แต่ละฉบับ)
ตัวบรรจง อ่านง่าย จานวน 2 ชุด หากมีการลบหรือขีดฆ่า ผู้เขียนต้องลงนามกากับไว้ทุกที่ เอกสารทุก
ฉบับให้พิมพ์หน้าเดียว
3. การกรอกหนังสือสัญญา
ต้องกรอกข้อความตรงที่พิมพ์ไว้เป็นจุดไข่ปลาด้วยลายมือตัวบรรจงอ่านง่าย ให้ครบสมบูรณ์ท้ังหมด
หน้า 1 - ให้ร ะบุชื่อโครงการโดยการกาเครื่องหมาย X ลงในกรอบสี่ เหลี่ยมว่าเป็นนิสิตที่ส อบ
คัดเลื อกเข้ามาศึกษาในโครงการใดใน 4 โครงการที่กาหนดไว้
- วันที่..................(ให้ร ะบุตามวันที่ได้ลงนามจริง)
- และโดยที่ข้าพเจ้า ........... ชื่อ-นามสกุลของนิสิต ให้เลือกคานาหน้าชื่อโดยวงกลมรอบคาที่ต้องการ
- เลขประจาตั ว ประชาชน ............ ระบุ ให้ ค รบถ้ ว น
- เกิ ด เมื่ อ ............ ระบุ ใ ห้ ค รบถ้ ว น
- อายุ ..... ระบุ เ ป็ น จานวนปี บ ริ บู ร ณ์
- อยู่ บ้ า นเลขที่ ......... (ให้ใช้ที่อยู่ซึ่งสามารถติดต่อได้สะดวก ไม่จาเป็นต้องตรงกับที่อยู่ใน
ทะเบียนบ้านปัจจุบัน ระบุข้อมูลให้ครบถ้วน)
- บิดาชื่อ ...........ให้ร ะบุ ทั้งคานาหน้า ชื่อ ชื่อและนามสุ กล ของบิดานิสิ ต
- มารดาชื่อ ........ให้ร ะบุทั้งคานาหน้า ชื่อ ชื่อและนามสุ กล ของมารดานิสิต
หน้า 2 ไม่มีช่องที่จ ะต้องกรอกข้อความ
หน้า 3 - (ลงนาม) ......................... นิสิตแพทย์ผู้ ให้สัญญา
จะต้องมาลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่ผู้รับเอกสารในวันทาสัญญา ห้ามลงนามมาก่อนโดยเด็ดขาด
กรอกคานาหน้าชื่อ ชื่อและนามสกุลด้วยตัวบรรจงในวงเล็บมาก่อนได้

-3หน้ า 4 หนังสือแสดงความยิน ยอม
- วันที่.....(ให้ ร ะบุ ตามวัน ที่ได้ล งนามจริง)
- ข้าพเจ้า ...............ให้ระบุทั้งคานาหน้า ชื่อ ชื่อและนามสุ กล ของผู้แ สดงความยินยอม
ซึ่งเป็น บิดา มารดา หรื อ ผู้ แทนโดยชอบธรรมตามกฎหมายของนิสิ ต
- อายุ ..... อายุ ข องผู้ แ สดงความยิ น ยอม เป็ น จานวนปี บ ริ บู ร ณ์
- อยู่ บ้ า นเลขที่ ......... (ให้ใช้ที่อยู่ซึ่งสามารถติดต่อได้สะดวก ไม่จาเป็นต้องตรงกับที่อยู่ใน
ทะเบียนบ้านปัจจุบัน ระบุข้อมูลให้ครบถ้วน)
- เป็นผู้แทนโดยชอบธรรมตามกฎหมายของ...........................ระบุชื่อ-นามสกุลของนิสิต ให้เลือกคา
นาหน้าชื่อโดยวงกลมรอบคาที่ต้องการ
- โดยเกี่ยวข้องเป็ น.......ระบุว่าเป็น บิดา/มารดา/ผู้ แทนโดยชอบธรรมตามกฎหมาย
- เพื่อศึกษาวิช าแพทยศาสตร์ที่ ........................ชื่อ-นามสกุลของนิสิ ต ให้เลือกคา
นาหน้าชื่อโดยวงกลมรอบคาที่ต้องการ
- ตามสัญญาฉบั บลงวันที่ ............... วันที่ที่ระบุในหน้า 1 ของสั ญญา
- ขอแสดงความยินยอมในการที่ .........................ชื่อ-นามสกุลของนิสิ ต ให้เลือกคา
นาหน้าชื่อโดยวงกลมรอบคาที่ต้องการ
- (ลงนาม) ............................................ผู้แทนโดยชอบธรรมของนิสิตแพทย์
จะต้องมาลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่ผู้รับเอกสารในวันทาสัญญา ห้ามลงนามมาก่อนโดยเด็ดขาด
กรอกคานาหน้ าชื่อ ชื่อและนามสกุล ของผู้ แทนโดยชอบธรรมตามกฎหมายของนิสิต
ด้วยตัว บรรจงในวงเล็บ มาก่อนได้
- ถ้านิสิตแพทย์บรรลุ นิติภาวะแล้ว (อายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์) สามารถทาสัญญาได้เอง
ผู้แทนโดยชอบธรรมตามกฎหมายของนิสิ ตไม่ต้องให้ ความยินยอม
แต่ก็ต้องส่ง
เอกสารหน้า 4 นี้ด้วย
หน้ า 5 สัญญาค้าประกันการเป็นนิสิตเพื่อศึกษาวิชาแพทยศาสตร์
- วันที่.....(ให้ ร ะบุ ตามวัน ที่ได้ล งนามจริง)
- ข้าพเจ้า .... ให้ร ะบุทั้งคานาหน้า ชื่ อ ชื่อ -นามสกุล ของผู้ ค้าประกันสั ญญา
- อายุ ...
อายุของผู้ค้าประกัน เป็ น จานวนปี บ ริ บู ร ณ์
- อาชีพ ........ ถ้าเป็น ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/เจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้ระบุทั้ง
อาชีพ ตาแหน่ง และสังกัดให้ ครบถ้วน
- อยู่ บ้ า นเลขที่ ......... (ให้ใช้ที่อยู่ซึ่งสามารถติดต่อได้สะดวก ไม่จาเป็นต้องตรงกับที่อยู่ใน
ทะเบียนบ้านปัจจุบัน ระบุข้อมูลให้ครบถ้วน ดูข้อ 6 ในหน้า 7)
- คู่ส มรสชื่อ ............ ให้ร ะบุทั้งคานาหน้าชื่อ ชื่อ-นามสกุลของคู่สมรส ถ้าไม่มีให้ เขียน
คาว่า “ไม่มี ” ลงในช่องนี้
- ข้อ 1. ที่ .... เขียนชื่อ นามสกุล ของนิสิต เลือกคานาหน้าชื่อโดยวงกลมรอบคาที่ต้องการ
- ตามสัญญาฉบั บลงวันที่ ... ระบุวันที่ตามหน้า 1 ของสั ญญา
หน้ า 6 ข้อ 4 หลักฐานการค้าประกัน ให้ เลื อกข้อใดข้อหนึ่งระหว่าง ข้อ 4.2 หรือ 4.3 หรือ 4.4
ข้อ 4.1 เกี่ยวข้องกับนิสิ ตโดยเป็น ..... ให้ ระบุฐ านะความสั มพันธ์กับนิสิต
ข้อ 4.2 กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ข้อ 4.3 กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

-4หน้ า 7 ข้อ 4.4 กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
หนั งสื อค้าประกันจากธนาคารจะติดอากรแสตมป์หรือไม่ก็ได้ (ขึ้นอยู่กับแต่ล ะธนาคาร)
แต่ส าระที่จ ะต้องระบุล งไปคือ
1) คานาหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล ของนิสิต
2) โครงการที่สอบเข้ามา (ตามที่ได้กาเครื่ องหมาย X ลงในกรอบสี่เ หลี่ยม
ของหน้า 1 สัญญาการเป็นนิสิตเพื่อศึกษาวิชาแพทยศาสตร์)
3) วันที่ที่ทาสัญญา ระบุวันที่ตามหน้า 1 ของสั ญญา
4) ลงนามผู้ค้าประกัน เช่น ผู้จัดการสาขา และจะต้องมีการประทับตราของ
ธนาคารที่ค้าประกัน
- (ลงนาม) ............................................ผู้ค้าประกัน
ผู้ค้าประกันจะต้องมาลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่ผู้รับเอกสารในวันทาสัญญา ห้ามลงนามมาก่อนโดย
เด็ดขาด กรอกคานาหน้าชื่อ ชื่อและนามสกุล ของผู้ค้าประกันในวงเล็บด้วยตัวบรรจงมาก่อนได้
หน้า 8 หนังสือให้ความยินยอมการทาสัญญาค้าประกันการเป็นนิสิตแพทย์เพื่อศึกษาวิชาแพทยศาสตร์
- ข้ า พเจ้ า …...............
ให้ ระบุคานาหน้า ชื่อ ชื่ อ-นามสกุล ของคู่ส มรสผู้ ค้าประกั น
สัญญา… และระบุว่าเป็น สามีหรือภรรยาของผู้ค้าประกันสั ญญา (วงกลมรอบคาที่
ต้องการ) ระบุ คานาหน้ า ชื่อ ผู้ค้าประกั นด้ว ย
- ระบุ ข้ อ มูล ของบัต รประจาตัว ประชาชนหรื อบัต รประจาตัว ข้าราชการ (วงกลมรอบคาที่
ต้องการ) ให้ ครบถ้วน
- ยินยอมให้ …....... ระบุ คานาหน้าชื่อ ชื่อ -นามสกุล ของผู้ค้าประกันสั ญญา
- ทาสัญญาค้าประกันสัญญาการเป็นนิสิตเพื่อศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ของ ................ ชื่อ-นามสกุล ของ
นิสิต (เลือกคานาหน้าชื่อโดยวงกลมรอบคาที่ต้องการ)
- (ลงนาม) ............................................ผู้ให้ความยินยอม
ผู้ให้ความยินยอมจะต้องมาลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่ผู้รับเอกสารในวันทาสัญญา ห้ามลงนามมาก่อนโดย
เด็ดขาด กรอกคานาหน้าชื่อ ชื่อและนามสกุล ของผูใ้ ห้ความยินยอมด้วยตัวบรรจงในวงเล็บมาก่อนได้
ถ้า คู่ส มรสของผู ้ค้าประกัน สัญ ญาไม่ส ามารถมาลงนามต่อ หน้า เจ้า หน้า ที่ผู ้รับ ทาสัญ ญาได้
อนุญาตให้ล งนามมาก่อ น โดยมีน ายอาเภอลงนามรับรองพร้อมทั้งประทับตรา ตรงเนื้อ ที่ว่า ง
ด้านล่างของเอกสารในหน้ า 8 และให้เขียนคารับรองของนายอาเภอด้วยข้อความดังนี้...
"ขอรับ รองว่าข้อความและลายมือชื่อที่ปรากฏข้างต้นเป็นของ.................................
(คานาหน้าชื่อ ชื่อ-นามสกุล ของคู่สมรสของผู้ค้าประกัน )จริ ง"
- ไม่ต้องกรอกข้อความใด ๆ ถ้าผู้ ค้าประกันสั ญญาเป็นโสด หม้าย หรือ หย่า แต่ก็ต้อง
ส่งเอกสารหน้ า 8 นี้ด้วย
หน้า 9 หนังสือให้ความยินยอมการทาสัญญาค้าประกันการเป็นนิสิตแพทย์เพื่อศึกษาวิชาแพทยศาสตร์
- วั น ที่ . ....(ให้ ร ะบุ ต ามวั น ที่ ไ ด้ ล งนามจริ ง )
- ข้ า พเจ้ า …............... ให้ ร ะบุ คานาหน้ า ชื่ อ ชื่ อ -นามสกุ ล ของผู้ ใ ห้ ค วามยิ น ยอม
- อายุ ... อายุของผู้ ให้ ความยินยอม เป็นจานวนปีบริบูรณ์
- อาชีพ ........ ระบุ อาชีพ ให้ ชัดเจน
- อยู่บ้านเลขที่ ......... (ให้ใช้ที่อยู่ซึ่งสามารถติดต่อได้ส ะดวก ไม่จาเป็นต้องตรงกับที่อยู่
ในทะเบี ยนบ้ านปัจจุบัน ระบุข้อมูลให้ครบถ้วน)
- เป็น เจ้ าของกรรมสิ ทธิ์ที่ดินร่วมกับ ...........ให้ระบุคานาหน้า ชื่อ ชื่ อ-นามสกุล ให้ ชัดเจน
- ตามโฉนดเลขที่ ........... ระบุข้อมูลให้ครบถ้วน

-5- ข้าพเจ้ ายิน ยอมให้ …....... ระบุคานาหน้า ชื่อ ชื่อ-นามสกุล ของผู้ค้าประกันสั ญญา
- เพื่อศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ ของ ................ ชื่อ-นามสกุล ของนิสิต (เลือกคานาหน้าชื่อโดย
วงกลมรอบคาที่ต้องการ)
- (ลงนาม) ............................................ผู้ให้ ความยินยอม
ผู้ให้ความยินยอมจะต้องมาลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่ผู้รับเอกสารในวันทาสัญญา
ห้า มลงนามมาก่อนโดยเด็ดขาด กรอกคานาหน้าชื่อ ชื่อและนามสกุล ของผู้ ให้ ความ
ยินยอมด้ว ยตัวบรรจงในวงเล็ บมาก่อนได้
4. ผู้ลงนามเป็น พยาน
4.1 พยานคนที่ 1
4.1.1 หนั งสื อแสดงความยิ นยอม (หน้า 4) บิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายคนใด
คนหนึ่งลงนามเป็นผู้แทนโดยชอบธรรม อีกคนหนึ่งลงนามเป็นพยานได้ หรือถ้าผู้ค้าประกันไม่ใช่บิดา
มารดาก็ให้ผู้ ค้าประกันลงนามเป็น พยานคนที่ 1 ได้
4.1.2 สัญญาค้าประกัน (หน้า 7) บิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายหรือผู้ ค้า
ประกันคนใดคนหนึ่งลงนามเป็นผู้ ค้าประกัน อีกคนหนึ่งลงนามเป็นพยานได้
4.1.3 หนังสื อให้ ความยิ นยอมการทาสั ญญาค้าประกัน (หน้า 8) คู่สมรสจะลงนามเป็น
พยานไม่ได้ อาจจะให้บิดาหรือมารดาหรือญาติผู้ อื่นลงนามเป็นพยาน หรือในกรณีที่นายอาเภอลง
นามรับรองมาแล้วก็ถือว่าเป็นพยานคนที่ 1 ได้
4.2 พยานคนที่ 2 ให้ เจ้ าหน้ าที่ผู้รับทาสัญญาเป็นผู้ ลงนาม ทุกฉบับ
5. เอกสารแนบหนังสือสัญญา
5.1 นิสิตแพทย์ สาเนาเอกสารต่างๆ จานวนอย่างละ 2 ชุด ดังนี้
5.1.1 สาเนาบัตรประจาตัว ประชาชนของนิสิ ต
5.1.2 สาเนาทะเบียนบ้านของนิสิต
5.1.3 สาเนาใบระเบียนผู้สาเร็จการศึกษา (ปพ.1) หรือ ประกาศนียบัตร ม.ปลาย (ปพ.2)
5.2 ผู้แทนโดยชอบธรรมตามกฎหมายของนิสิตแพทย์ (บิดา/มารดา/ผู้ปกครองตามคาสั่งศาล)
สาเนาเอกสารต่างๆ จานวนอย่า งละ 2 ชุด ดังนี้
5.2.1 สาเนาบัตรประจาตัว ของผู้ แทนโดยชอบธรรมตามกฎหมาย
5.2.2 สาเนาคาสั่ ง ศาล (ในกรณี ที่ เ ป็ น ผู้ ป กครองตามคาสั่ ง ศาล)
ต้ องนาคาสั่งศาลตัวจริ งมาแสดงในวัน ลงนามทาสัญญาด้วย
นิสิตที่ยั งไม่บรรลุนิติภาวะ(อายุน้อยกว่า 20 ปีบริบูรณ์) จะต้องมีผู้แทนโดยชอบธรรมตาม
กฎหมาย (หมายถึง บิดา หรือ มารดา หรือผู้ ปกครองตามคาสั่ งศาล) คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็น
ผู้ให้ ความยิ นยอมในการทาสัญญาของนิสิ ต
5.3 ผู้ค้าประกันสัญญา คู่สมรส และหลักทรั พย์ ใช้ข้อ 4.3.1 หรือ 4.3.2 เพียงข้อใดข้อหนึ่ง
5.3.1 ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/เจ้าหน้าที่ของรัฐ และคู่สมรส
5.3.1.1 สาเนาบัตรประจาตัวผู้ทาสัญญาค้าประกัน 2 ชุด
5.3.1.2 หนังสื อรั บรองจากผู้บังคับบัญชาฉบับจริง 1 ชุด
และสาเนาหนังสื อรับรองจากผู้บังคับบัญชาอีก 1 ชุด
ผู้ ค้าประกันควรเหลื อระยะเวลาในการรับราชการไม่น้อยกว่า 9 ปี

-65.3.1.3 สาเนาทะเบียนบ้านผู้ ค้าประกัน 2 ชุด
5.3.1.4 สาเนาบั ตรประจาตัวคู่ส มรสผู้ทาสั ญญาค้าประกัน 2 ชุด
5.3.1.5 สาเนาใบสาคัญการสมรส (ถ้ามี)
5.3.1.6 สาเนาหนังสือแสดงความเป็นหม้ายหรือหย่า (ถ้ามี) 2 ชุด
5.3.1.7 สาเนาใบมรณะบัตรคู่สมรส (ถ้ามี)
5.3.2 ผู้ค้าประกัน สัญญา คู่สมรส และหลักทรัพย์
5.3.2.1 สาเนาบัตรประจาตัวของผู้ทาสัญญาค้าประกัน 2 ชุด
5.3.2.2 สาเนาทะเบี ยนบ้านของผู้ค้าประกัน 2 ชุด
5.3.2.3 สาเนาบั ตรประจาตัว ของคู่สมรสผู้ทาสัญญาค้าประกัน 2 ชุด
5.3.2.4 สาเนาใบสาคัญการสมรส (ถ้ามี)
5.3.2.5 สาเนาหนังสื อแสดงความเป็นหม้ายหรือหย่า (ถ้ามี ) 2 ชุด
5.3.2.6 สาเนาใบมรณะบัตรคู่สมรส (ถ้ามี)
กรณีใช้โฉนดที่ดิ น ค้าประกัน
5.3.2.7 สาเนาโฉนดที่ดิน 2 ชุด (ถ่า ยเอกสารโดยใช้ กระดาษ A4)
5.3.2.8 หนั งสื อประเมินราคาที่ดินจากกรมที่ดินหรืออาเภอ ฉบับจริง 1 ชุด
และถ่ายสาเนาเอกสารอีก 1 ชุด
กรณีใ ช้ หนังสือค้าประกัน (หลักประกันสัญญา) จากธนาคาร
5.3.2.9 หนังสือค้าประกัน (หลักประกันสัญญา) จากธนาคาร ฉบับจริง 1 ชุด และถ่าย
สาเนาเอกสารอีก 1 ชุด
6. ข้อแนะนาสาหรั บ สาเนาเอกสาร
6.1 สาเนาเอกสารไม่ค วรมี ขนาดใหญ่กว่ากระดาษหนังสื อสั ญญา คือ กระดาษ A4 เพื่อความ
สะดวกในการเก็บรั กษาซึ่งจะต้องเก็บรักษาไว้ตลอดไป
6.2 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนให้ถ่ายเอกสารบัตรด้านที่มีรูปถ่ายเท่านั้น ส่วนสาเนาบัตรอื่น ๆ
ให้ถ่ายสาเนาทั้ง 2 หน้าอยู่ในหน้ากระดาษเดียวกัน กรณีที่ถือหนังสือประจาตัว คนต่างด้าวให้
ถ่ายเอกสารทุกหน้า
6.3 ให้ลงนามรั บรองสาเนาเอกสารของตนเองทุก ฉบับ โดยพิมพ์หรือเขียน ข้อความว่า
"ใช้ในการทาสัญญาการเป็นนิสิตเพื่อศึกษาวิช าแพทยศาสตร์ "
สาเนาถูกต้อง แล้ว ลงนามกากับ มาให้เรียบร้อย
6.4 ถ้าเอกสารที่ใช้แนบหนังสื อสั ญญาเป็นฉบับเดียวกันกับ ในข้ออื่น เช่น
• ถ้าผู้ แทนโดยชอบธรรมตามกฎหมายของนิสิ ตและผู้ ค้าประกันสั ญญา เป็นบุคคลเดียวกัน
สาเนาบัตรประจาตัว แนบหนังสือสัญญาให้ ใช้เพียง 2 ชุด ไม่ต้องใช้ถึง 4 ชุด หรือ
• ถ้านิสิตแพทย์ ผู้แทนโดยชอบธรรมตามกฎหมายของนิสิต ผู้ค้าประกันสัญญาและคู่สมรสของผู้
ค้าประกันสัญญามีชื่ออยู่ ในทะเบียนบ้านเดียวกัน สาเนาทะเบียนบ้านก็ใช้เพียง 2 ชุด ไม่
ต้องใช้ถึง 8 ชุด

-77. การจัดเอกสาร
จัดเตรียมเอกสารให้พร้อมที่จะลงนามทาสัญญา โดยเรียงเอกสารเป็น 2 ชุดเหมือนกัน แต่ล ะชุด
ตามลาดับ ดังนี้
7.1 หนังสื อสั ญญา 1 ชุด (หน้า 1-3)
7.2 เอกสารของนิสิต ข้อ 5.1
7.3 หนังสื อแสดงความยินยอม (หน้า 4)
7.4 เอกสารของผู้ แทนโดยชอบธรรมตามกฎหมายของนิสิต ข้ อ 5.2
7.5 สั ญญาค้าประกัน การเป็นนิสิ ตเพื่อศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ (หน้า 5-7)
7.6 หนังสือให้ความยินยอมการทาสัญญาค้าประกันการเป็นนิสิตเพื่อศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ (หน้า 8-9)
7.7 เอกสารผู้ค้าประกันสัญญา คู่ส มรส และหลั กทรัพย์ ข้อ 5.3
7.8 ถ้า เอกสารใดเป็น ฉบับเดียวกับข้ออื่น ให้ ปฏิบัติตามข้อ 6.4
ขอให้ทุกคนศึกษาคาแนะนาและรายละเอียดทั้งหมดข้างต้น อย่า งถี่ถ้วน ดาเนินการอย่า งรอบคอบ
ก่อนที่จ ะนาเอกสารมาส่งเพื่อความสะดวก เรี ยบร้ อย ถูกต้องและรวดเร็ วในการทาสัญญา
********************

