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ค าแนะน าในการท าสัญญาการเป็นนักศกึษาหลกัสูตรประกาศนียบัตรวิชาช่างทันตกรรม 
 ประจ าปีการศึกษา  2562 

 คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล 
 ---------------------------- 
               เพื่อให้การท าสัญญาการเป็นนักศึกษาช่างทันตกรรม   โรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม   คณะทันตแพทยศาสตร์  
ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อย  คณะทันตแพทยศาสตร์  จึงขอก าหนดการท าสญัญาไว้ดังน้ี 

1. การท าสัญญา 
 ก่อนเขียนข้อความลงในแบบสัญญา   หนังสือแสดงความยินยอม   และแบบสัญญาค้ า 

ประกันให้ผู้เขียนอ่านแบบสัญญา  หนังสือแสดงความยินยอม  และแบบสัญญาค้ าประกันให้เข้าใจดีเสียก่อน 
  การเขียนข้อความลงในแบบสัญญา  หนังสือแสดงความยินยอม  และแบบสัญญาค้ าประกัน  ให้เขียนด้วย
ปากกาหรือพิมพ์ดีด  ถ้ามีผิดที่ใดห้ามมิให้ลบออก  แต่ให้ขีดฆ่าข้อความที่ผิด  แล้วเขียนใหม่ให้ถูกต้อง  และในการแก้ไขค าผิด
ดังกล่าวต้องให้นักศึกษาหรือผู้ให้ความยินยอมหรือผู้ค้ าประกันแล้วแต่กรณี  ลงนามก ากับข้อความที่แก้ไขไว้ด้วยทุกแห่ง 

2. การค้ าประกัน   
  2.1  การค้ าประกันด้วยข้าราชการประจ า  ผู้ค้ าประกันต้องด ารงต าแหน่งในระดับ  4  หรือเทียบเท่าขึ้นไป  
ถ้าเป็นข้าราชการทหารหรือต ารวจ  ต้องมียศร้อยเอกหรือร้อยต ารวจเอกหรือเทียบเท่าขึ้นไป  หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจที่มี
เงินเดือนไม่ต่ ากว่าข้าราชการพลเรือน  ระดับ  5  ขึ้นไป  หรือ บิดา - มารดา 
 3.  นักศึกษาผู้ใหส้ัญญาหรือผู้ค้ าประกันต้องได้รับความยินยอมจากผู้เกี่ยวข้อง 
ในกรณีดังต่อไปนี ้
  3.1  ถ้านักศึกษาผู้ให้สัญญาหรือผู้ค้ าประกันยังไม่บรรลุนิติภาวะ  การจัดท าสัญญาเข้าศึกษาหรือ
สัญญาค้ าประกัน  จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมตามกฎหมายด้วย 
  ในกรณีที่ผู้แทนโดยชอบธรรมของนักศึกษาผู้ให้สัญญาเสียชีวิตไปหมดแล้วจะต้องให้บุคคลที่ศาลแต่งตั้งให้
เป็นผู้ปกครองลงช่ือแสดงความยินยอมในการท าสัญญาด้วยเท่าน้ัน 
  3.2  ถ้าผู้ค้ าประกันมีคู่สมรส  การจัดท าสัญญาค้ าประกันต้องได้รับความยินยอมจากคู่สมรสด้วย 
  ในกรณีที่ผู้ค้ าประกันไม่มคีู่สมรส  ให้ระบุข้อความว่า “ขอรับรองว่ายังไม่มีคูส่มรส”  และให้ผู้ค้ าประกันลง
ช่ือไว้ใต้ข้อความดังกล่าว 
  การให้ความยินยอมดังกล่าวให้ท าเป็นหนังสือตามแบบท่ีเจ้าหน้าท่ีจดัให้ทั้งนี้ให้ผู้ให้ความยินยอมแล้วแต่
กรณี  ลงลายมือช่ือแสดงความยินยอมไว้เป็นหลักฐาน  โดยให้มีบุคคลลงลายมือช่ือเป็นพยานสองคน 
 4.  เอกสารหลักฐานท่ีต้องน ามาในวันท าสัญญา (นอกเหนือจากที่กล่าวข้างต้น) 

4.1 แบบสัญญาการเป็นนักศึกษาช่างทันตกรรม  และหนังสือแสดงความยินยอมจากผู้แทน 
โดยชอบธรรม  จ านวน  2  ชุด  ตามที่เจ้าหน้าท่ีจดัให้ (กรอกข้อความให้เรียบร้อย) 
  4.2  แบบสัญญาค้ าประกัน จ านวน 2 ชุด ตามที่เจา้หน้าท่ีจัดให ้(กรอกข้อความให้เรียบร้อย) 
  4.3  อากรแสตมป ์ ดวงละ  5  บาท  3  ดวง  ปิดในสัญญาค้ าประกันด้านมุมบนขวามือ  ฉบับแรก  2  
ดวง  และฉบับท่ีสอง  1  ดวง 
  4.4  ต้นฉบับบัตรประจ าตัวประชาชน  และทะเบียนบ้านพร้อมส าเนา จ านวน  2  ชุด  ของผู้ที่เกี่ยวข้อง  
ดังนี ้

4.4.1 นักศึกษาผู้ให้สญัญา 
4.4.2 ผู้แทนโดยชอบธรรม (บิดาหรือมารดาโดยชอบธรรมด้วยกฎหมาย) 
4.4.3 ผู้ค้ าประกันและคู่สมรส (ในกรณีทีผู่้ค้ าประกันมิใช่ข้าราชการ) 
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   ถ้าผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้ค้ าประกัน  และคู่สมรสเป็นคนต่างด้าวให้ใช้ใบต่างด้าวแทนบัตร
ประจ าตัวประชาชน 
  4.5  ต้นฉบับบัตรประจ าตัวข้าราชการหรือบัตรประจ าตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ และทะเบียนบ้านของผู้ค้ า
ประกัน  และคู่สมรส  (ถ้ามี)  พร้อมส าเนา จ านวน  2  ชุด  ในกรณีที่ผู้ค้ าประกันเป็นข้าราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ถ้า
ยังมิได้ท าบัตรหรือรอท าบัตรใหม่หรือบัตรหมดอายุหรือบัตรมิได้ระบุระดับของผู้ค้ าประกันไว้   ให้ใช้หนังสือรับรองจาก
ผู้บังคับบัญชาแทน  ในหนังสือรับรองให้ระบุต าแหน่ง  และอัตราเงินเดือนของผู้ค้ าประกันไว้ด้วย) 
  4.6  นอกจากเอกสารหลักฐานดังกล่าวในข้อ  4.1 – 4.5  ต้นฉบับเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 
(ถ้ามี)  พร้อมส าเนา  2  ชุด  มาด้วยคือ 

4.6.1 ใบมรณบตัรของคู่สมรสของผู้ค้ าประกัน 
4.6.2 ใบมรณบตัรของบิดา  และ/หรือ มารดาของนักศึกษา 
4.6.3 หลักฐานการหย่าขาดจากการสมรสระหว่างผู้ค้ าประกัน  และคู่สมรส 
4.6.4 หลักฐานการเปลีย่นช่ือ  และ/หรอื  นามสกุลของผู้เกี่ยวข้อง 
4.6.5 ใบส าคัญการสมรสของบิดา มารดา  นักศึกษาผู้ให้สัญญา  และของผู้ค้ าประกัน 

  ส าเนาเอกสารหลักฐานทุกฉบับท่ีน ามาประกอบการท าสัญญา  ให้นักศึกษาผู้ให้สัญญาลงนามรับรองส าเนา
ถูกต้องไว้ให้ครบทุกแผ่น  ยกเว้นส าเนาเอกสารของผู้ค้ าประกัน  ให้ผู้ค้ าประกันเป็นผู้รับรองส าเนาถูกต้อง  และเมื่อเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบในการท าสัญญาได้ท าการตรวจสอบกับต้นฉบับเป็นการถูกต้องแล้ว  เจ้าหน้าที่จะส่งคืนต้นฉบับให้แก่ผู้เกี่ยวข้อง
ต่อไป 
  ส่วนแบบสญัญา  หนังสือแสดงความยินยอม  ให้นักศึกษาผู้ให้สญัญาลงช่ือก ากับไว้ตรงมมุล่างดา้นขวาของ
สัญญาทุกแผ่น  และแบบสัญญาค้ าประกัน  ผู้ค้ าประกันจะต้องลงช่ือไว้ตรงมุมล่างด้านขวาของสัญญาค้ าประกันทุกแผ่น  
เช่นเดียวกัน 
 5.  การลงนามในสัญญาและหนังสือแสดงความยินยอม 
 นักศึกษาผู้ให้สญัญา  ผู้ค้ าประกนั  และผู้ให้ความยินยอม  จะต้องลงนามในสัญญาการเป็นนักศึกษาช่างทันตกรรม  
สัญญาค้ าประกันแล้วแต่กรณี  ต่อหน้าเจ้าหน้าที่ผู้จัดท าสัญญา  โดยเจ้าหน้าที่ จ านวน  2  คน  จะเป็นผู้ลงนามเป็นพยานในเอกสาร
ดังกล่าว  

 

 ส าหรับการลงทะเบียนเรียน  ให้นักศึกษาช าระค่าบ ารุงการศึกษา  หน่วยกิต  และค่าธรรมเนียม
การศึกษา รวม  14,950  บาท   ช าระโดยโอนเงินสด เข้าบัญชีสะสมทรัพย์   “  มหาวิทยาลัยมหิดล  
เลขที่  119 – 0 – 706752  ธนาคารกรุงเทพ  สาขาบางกอกน้อย ”  (เงินจ านวนนี้มหาวิทยาลัยมหิดล  จะ
ไม่คืนให้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น )  ช าระค่าลงทะเบียนแล้วโปรดเก็บหลักฐานการโอนเงินมาแสดงในวันท า
สัญญา และเพื่อน ามาออกใบเสร็จรับเงิน 
 

หมายเหตุ รายงานตัวลงทะเบียน  ท าสัญญาการเป็นนักศึกษา  วันจนัทร์ที่  22  กรกฎาคม  2562  
                      ณ  ห้องประชุม  B4 – B5   อาคารเฉลิมพระเกียรติ  50  พรรษา   ชั้น  7 

 เวลา  9.00 – 12.00 น. (หากไม่มารายงานตัว ลงทะเบียนท าสัญญาฯ  ตามก าหนด จะถือว่าสละสิทธิ์     
           ในการเข้าศึกษาหลักสตูรประกาศนียบัตรวิชาช่างทันตกรรม) 
 
โรงเรียนเทคโนโลยีทันตกรรม  คณะทันตแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหิดล      โทร. 02 – 200 - 7639   

 



3 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


