คําแนะนํา
การทําสัญญาเพื่อศึกษาสาขาวิชาแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

1. ผู้ที่ได้ รับการคัดเลือกให้ เข้ าศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จะต้ องทําสัญญาเป็ นนักศึกษา
เพือ่ ศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ จํานวน 3 ฉบับ สัญญาแต่ละฉบับจะประกอบด้ วยส่วนสําคัญ 2 ส่วนคือ
1.1 สัญญาการเป็ นนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาแพทยศาสตร์
1.2 สัญญาคํ ้าประกัน
(เมื่อดําเนินการเสร็ จเรี ยบร้ อยแล้ ว จะมอบสัญญาทัง้ 3 ฉบับ ให้ ผ้ เู กี่ยวข้ องและหน่วยงานจัดเก็บ
ดังนี ้ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ และนักศึกษาแพทย์ผ้ ใู ห้ สญ
ั ญา)
2. ขันตอนการทํ
้
าสัญญา
2.1 ให้ นกั ศึกษาใหม่ดาวน์โหลดร่างสัญญาการเป็ นนักศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ และสัญญาคํ ้าประกัน
จํานวน 3 ฉบับ พร้ อมตัวอย่างสัญญาฯ 1 ฉบับ ที่ www.cicm.tu.ac.th
2.2 ให้ นกั ศึกษากรอกรายละเอียดด้ วยลายมือเท่านันในสั
้ ญญาฯ ให้ ชดั เจนและครบถ้ วน (โดยดูจาก
ตัวอย่างการกรอกสัญญา) แต่ยงั มิต้องลงนามในสัญญาทุกแผ่น (การลงนามจะต้ องลงนามต่ อ
หน้ าเจ้ าหน้ าที่ในวันทําสัญญาเท่ านัน้ )
้
าสัญญา (ตามข้ อ 4) มาทําสัญญาตาม
2.3 ให้ นกั ศึกษานําร่างสัญญาฯ ทังหมดและเอกสารประกอบการทํ
วันที่กําหนดไว้ ในประกาศ ณ ห้ อง 231 ชัน้ 2 อาคารปิ ยชาติ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ รังสิต
2.4 สําหรับนักศึกษาที่มีอายุไม่ครบ 20 ปี บริ บรู ณ์ (นับอายุถงึ วันทําสัญญา) และยังมิได้ บรรลุนิตภิ าวะด้ วย
การสมรส หรื อนักศึกษาที่มีคสู่ มรสจะต้ องนําบิดา และมารดา หรื อผู้ปกครอง หรื อคูส่ มรสมาลงนามให้
ความยินยอมให้ ทําสัญญาในวันทําสัญญาด้ วย
3. นักศึกษาจะต้ องมีผ้ คู ํ ้าประกัน ซึง่ มีคณ
ุ สมบัติอย่างหนึง่ อย่างใดดังต่อไปนี ้ มาทําสัญญาคํ ้าประกัน ในวันที่
ดังกล่าวด้ วยแล้ วแต่กรณี
3.1 เป็ นข้ าราชการประจําตั ้งแต่ระดับ 4 ขึ ้นไป หรื อเทียบเท่า หรื อเป็ นพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรื อพนักงาน
เทศบาล ซึง่ มีระดับเท่าข้ าราชการประจําระดับ 4 ขึ ้นไป หรื อ
3.2 ถ้ าเป็ นบุคคลอื่นนอกเหนือจากข้ อ 3.1 จะต้ องมีหลักทรัพย์ซงึ่ มีมลู ค่าไม่ตาํ่ กว่าจํานวนเงิน 400,000
บาท มาประกอบการทําสัญญาคํ ้าประกัน

หลักทรั พย์ ท่กี ล่ าวข้ างต้ นคือ
ก. โฉนดที่ดินที่เป็ นกรรมสิทธิ์ของผู้คํ ้าประกันและปลอดจากภาระผูกพันใด ๆ ตามกฎหมาย หรื อ
ข. พันธบัตรรัฐบาลที่โอนชื่อให้ แก่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3.3 ถ้ าหากผู้คํ ้าประกันมีคสู่ มรส ให้ นําคูส่ มรสมาลงนามให้ ความยินยอมในการทําสัญญาคํ ้าประกัน
ณ วันที่ทําสัญญาด้ วย และต้ องเตรี ยมสําเนาทะเบียนสมรส สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน สําเนา
ทะเบียนบ้ านมาอย่างละ 3 ฉบับ
***คูส่ มรสของนักศึกษาไม่อาจเป็ นผู้คํ ้าประกันได้ ***
4. เอกสารประกอบการทําสัญญา
4.1 เอกสารของนักศึกษาและผู้ให้ ความยินยอม (ถ้ ามี)
4.1.1 สําเนาทะเบียนบ้ านและสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของนักศึกษา และของผู้ให้ ความยินยอม
4.1.2 สําเนาทะเบียนสมรส หรื อสําเนาทะเบียนหย่า หรื อใบมรณบัตร แล้ วแต่กรณี
4.1.3 คําสัง่ ศาลที่ตงบุ
ั ้ คคลอื่นนอกจากบิดาและมารดาเป็ นผู้ปกครอง (ถ้ ามี)
4.1.4 อากรแสตมป์ในสัญญาคํ ้าประกันฉบับแรก 10 บาท และติดอากรแสตมป์ในสัญญาคํ ้าประกันอีก
2 ฉบับ ๆ ละ 5 บาท (สามารถซื ้อได้ ที่ สํานักงานสรรพกรสาขา)
(ตัวอย่ างอากรแสตมป์ )
4.2 เอกสารของผู้คํ ้าประกัน
(กรณีท่ ผี ้ ูคาํ ้ ประกันเป็ นบุคคลตามที่ระบุในข้ อ 3.1)
4.2.1 สําเนาทะเบียนบ้ าน สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน และสําเนาบัตรข้ าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ
/ พนักงานเทศบาล
4.2.2 หนังสือรับรองการเป็ นข้ าราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ / พนักงานเทศบาล
(กรณีท่ ใี ช้ บุคคลอื่นเป็ นผู้คาํ ้ ประกัน)
4.2.3 สําเนาทะเบียนบ้ านและสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
4.2.4 สําเนาโฉนดที่ดิน (ทั ้งด้ านหน้ าและด้ านหลัง) พร้ อมหนังสือรับรองราคาประเมินที่ดนิ จากสํานักงาน
ที่ดินที่ที่ดนิ ตังอยู
้ ใ่ นเขต หรื อพันธบัตรรัฐบาลมีมลู ค่าไม่ตํ่ากว่าจํานวนเงิน 400,000 บาท
4.2.5 สําเนาทะเบียนสมรส หรื อสําเนาทะเบียนหย่า หรื อใบมรณบัตร แล้ วแต่กรณี
***หลักฐานดังกล่ าวข้ างต้ นให้ นําตัวจริงพร้ อมสําเนาอย่ างละ 3 ฉบับ พร้ อมรับรองสําเนาถูกต้ อง***
สําหรับสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน ขอให้ ถ่ายสําเนาหน้ า-หลัง ให้ อยู่ในแผ่ นเดียวกัน
หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการทําสัญญากรุณาติดต่อ
งานบริ การการศึกษา โครงการหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (ภาคภาษาอังกฤษ) ชัน้ 3 อาคารบรรยายเรี ยนรวม 4
คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต โทร.0-2564-4440-9 ต่อ 1531-3

