โปรดอ่านข้อปฏิบตั ิ ในการทาสัญญาการเป็ นนักศึกษาให้ละเอียด
ดาเนินการเขียนสั ญญาฯ
ข้อปฏิบัติในการทาสัญญาการเป็นนักศึกษาเพือ่ ศึกษาวิชาเภสัชศาสตร์

การเขียนสัญญา
1. สัญญาจะต้องทา 2 ชุด ใน 1 ชุด ประกอบด้วยเอกสาร 5 รายการ ดังนี้
(เอกสารทุกรายการต้องอยู่รวมเป็นชุดเดียวกัน)
- สัญญาการเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาเภสัชศาสตร์ (นักศึกษา)
- หนังสือแสดงความยินยอม (ผู้ปกครอง)
- สัญญาค้้าประกัน (ผู้ค้าประกัน)
- หนังสือให้ความยินยอม (คูส่ มรสผู้ค้าประกัน)
- หนังสือรับรองการไม่มีคู่สมรส (ผู้ค้าประกัน)
2. ผู้เขียนสัญญาต้องเป็นนักศึกษาเพียงผู้เดียว ทั้ง 2 ชุด เขียนด้วยปากกาด้ามเดียวกันทั้งหมด กรณีที่หมึกหมด ให้หา
ปากกาที่สีใกล้เคียงกันเขียนต่อ (ยกเว้นการลงนาม ต้องให้เป็นลายมือของแต่ละบุคคลเท่านั้น)
3. การเขียนสัญญาต้อง เขียนด้วยลายมือตัวบรรจงให้อ่านออก และห้ามใช้ตัวย่อหรือสัญลักษณ์ เช่น ชื่อจังหวัด ห้าม
ใช้คาว่า กทม. ให้เขียนว่า กรุงเทพมหานคร หรือ กรุงเทพฯ ได้ (ยกเว้น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ให้ย่อ มธ ได้)
4. หากเขียนผิด ห้ามใช้วิธีลบ ไม่ว่าจะวิธีใดๆ ทั้งสิ้น ให้ท้าการขีดฆ่า และลงลายมือชื่อผู้เขียนก้ากับไว้เท่านั้น ในกรณีที่มี
การขีดฆ่ามากกว่า 3 แห่ง ในหน้าสัญญาแต่ละหน้า ขอให้เขียนสัญญาชุดใหม่ (สัญญาสามารถถ่ายส้าเนาเพิ่มได้)
5. ขอให้กรอกข้อความในสัญญาตามตัวอย่างมาก่อนวันทาสัญญา (โดยลงวันที่ทาสัญญา)
ยกเว้น การลงลายมือชื่อ ให้มาทาต่อหน้าเจ้าหน้าที่ในวันทาสัญญาเท่านั้น
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เอกสารประกอบการทาสัญญา
1. เอกสารในส่วนของนักศึกษา
1.1 ส้าเนาบัตรประชาชนของนักศึกษา (หน้า-หลัง ของบัตรตัวจริง)
1.2 ส้าเนาทะเบียนบ้านหน้าแรกและหน้าที่มีชื่อของนักศึกษา
2. เอกสารประกอบหนังสือแสดงความยินยอม (ผู้ปกครอง)
2.1 กรณีบิดา มารดา เป็นผู้ปกครอง
- ส้าเนาบัตรประชาชนของบิดา และมารดา (หน้า-หลัง ของบัตรตัวจริง)
- ส้าเนาทะเบียนบ้านหน้าแรก และหน้าทีม่ ีชื่อบิดา มารดา
- ส้าเนาทะเบียนสมรส
* กรณีที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรส ถ้าหากบิดาเป็นผู้ปกครอง จะต้องมีหนังสือที่แสดงว่ามีการรับรองเป็นบุตร
2.2
2.3
-

กรณีบิดา หรือมารดา เป็นผู้ปกครอง (บิดาและมารดา หย่าร้างกัน)
ส้าเนาบัตรประชาชนของบิดา หรือมารดา (หน้า-หลัง ของบัตรตัวจริง)
ส้าเนาทะเบียนบ้านหน้าแรก และหน้าทีม่ ีชื่อของบิดา หรือมารดา
ส้าเนาทะเบียนหย่า
กรณีผู้ปกครองไม่ใช่บิดา มารดา (ให้บุคคลอื่นเป็นผู้ปกครอง)
ส้าเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครอง (หน้า-หลัง ของบัตรตัวจริง)
ส้าเนาทะเบียนบ้านหน้าแรก และหน้าทีม่ ีชื่อของผู้ปกครอง และคู่สมรส
หนังสือรับรองการเป็นบุตรบุญธรรม หรือการเป็นผู้ปกครองโดยชอบด้วยกฎหมาย
ส้าเนาทะเบียนสมรส/ส้าเนาทะเบียนหย่าของผู้ปกครอง

3. เอกสารประกอบการค้าประกัน
3.1 กรณีใช้บคุ คลค้้าประกัน
3.1.1 ข้าราชการ
- ส้าเนาบัตรข้าราชการ (ต้องเป็นข้าราชการพลเรือน ไม่ต่้ากว่า ระดับ 4 หรือเทียบเท่าไม่ต่้ากว่านี)้
- หนังสือรับรองระดับ-ขั้นจากหน่วยงานที่สังกัด กรณีที่บัตรข้าราชการไม่ระบุระดับ (ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน)
- ส้าเนาทะเบียนบ้านหน้าแรก และหน้าทีม่ ีชื่อของผู้ค้าประกัน
- ส้าเนาบัตรประชาชนคู่สมรสของผู้ค้าประกัน (กรณีที่ผู้ค้าประกันมีคู่สมรส) (หน้า-หลัง ของบัตรตัวจริง)
- ส้าเนาทะเบียนบ้านหน้าแรก และหน้าทีม่ ีชื่อคู่สมรสของผู้ค้าประกัน (กรณีที่ผู้ค้าประกันมีคู่สมรส)
- ส้าเนาทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า
3.1.2 พนักงานรัฐวิสาหกิจ
- ส้าเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ต้องเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ ประเภทประจ้า และมีเงินเดือนไม่ต่้ากว่า 8,000 บาท
- หนังสือรับรองการเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ และเงินเดือนจากหน่วยงานที่สังกัด (ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน)
- ส้าเนาทะเบียนบ้านหน้าแรก และหน้าทีม่ ีชื่อของผู้ค้าประกัน
- ส้าเนาทะเบียนบ้านหน้าแรก และหน้าทีม่ ีชื่อคู่สมรสของผู้ค้าประกัน (กรณีที่ผู้ค้าประกันมีคู่สมรส)
- ส้าเนาบัตรประชาชนคู่สมรสของผู้ค้าประกัน (กรณีที่ผู้ค้าประกันมีคู่สมรส) (หน้า-หลัง ของบัตรตัวจริง)
- ส้าเนาทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่า
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* การค้าประกันด้วยบุคคล หากผู้ปกครองมีตาแหน่งเป็นข้าราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจที่ตรงกับ
ข้อกาหนดข้างต้นสามารถนามาเป็นผู้ค้าประกันได้ ซึ่งสามารถใช้เอกสารชุดเดียวกับเอกสารประกอบหนังสือ
แสดงความยินยอมของผู้ปกครองได้ โดยขอให้เปลี่ยนจากสาเนาบัตรประชาชน เป็น สาเนาบัตรข้าราชการ
3.2 กรณีใช้สินทรัพย์ค้าประกัน
- สินทรัพย์ทใี่ ช้ค้าประกันจะต้องเป็น โฉนดที่ดิน เท่านั้น
- ที่ดินที่จะน้ามาค้้าประกันจะต้องมีราคาประเมิน ไม่ต่ากว่า 250,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นบาท)
3.2.1 ผู้ปกครองเป็นเจ้าของที่ดิน
- ส้าเนาโฉนดที่ดิน (ถ้ามากกว่า 1 ฉบับ ให้ท้าส้าเนาทุกฉบับที่ใช้)
- หนังสือการประเมินราคาที่ดิน (ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน)
3.2.2 ผู้อื่นที่ไม่ใช่ผู้ปกครองเป็นเจ้าของที่ดิน
- ส้าเนาโฉนดที่ดิน (ถ้ามากกว่า 1 ฉบับ ให้ท้าส้าเนาทุกฉบับที่นา้ มาใช้ค้าประกัน)
- หนังสือการประเมินราคาที่ดิน (ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน)
- ส้าเนาบัตรประชาชนของเจ้าของที่ดิน * และคู่สมรส (หน้า-หลัง ของบัตรตัวจริง)
- ส้าเนาทะเบียนบ้านหน้าแรก และหน้าที่มีชื่อเจ้าของที่ดิน * และคู่สมรส
- ส้าเนาทะเบียนสมรส/ส้าเนาทะเบียนหย่า *
* กรณีเจ้าของโฉนดทีด่ นิ มีมากกว่า 1 คน เตรียมส้าเนาเอกสารของเจ้าของที่ดินทุกคน รวมคู่สมรส (ถ้ามี)
และให้ถ่ายส้าเนาสัญญาค้า้ ประกันเพิ่มเติม เท่าจ้านวนเจ้าของที่ดินที่ต้องเป็นผู้ค้าประกัน
3.3. ติดอากรแสตมป์ในส่วนของสัญญาค้าประกันทั้ง 2 ชุด ชุดละ 10 บาท
4. เอกสารทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้น ให้นาฉบับจริงทุกอย่างมาในวันทาสัญญาด้วย โดยทาสาเนา
เอกสารทุกอย่าง จานวน 2 ชุด พร้อมทั้งให้เจ้าของเอกสารลงนามรับรองสาเนาถูกต้องก่อนวันมาทาสัญญา
บุคคลที่จะต้องมาในวันทาสัญญา
1. นักศึกษา
2. บิดา มารดา / ผู้ปกครอง และคู่สมรส
3. ผู้ค้าประกัน (กรณีที่ใช้บุคคลค้้าประกัน / ใช้ที่ดินของผู้อื่นค้้าประกัน)
4. คู่สมรสของผู้ค้าประกัน (กรณีที่ผู้ค้าประกันมีคู่สมรส)
หากมีข้อสงสัยในการทาสัญญา สามารถสอบถามได้ที่
งานบริการการศึกษา โทร. 02-986-9213 ต่อ 4268-4271
ตัวอย่างอากรแสตมป์ หาซือ้ ได้ตามสรรพากรทั่วประเทศไทย
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บุคคลที่สามารถใช้ค้าประกันได้
1. ข้าราชการพลเรือน ระดับ 4 ขึ้นไป หรือข้าราชการอื่นๆ ที่เทียบเท่า
2. ข้าราชการทหาร ประกอบด้วย
2.1 ร้อยโท เรือโท
เรืออากาศโท
2.2 ร้อยเอก เรือเอก เรืออากาศเอก
2.3 พันตรี นาวาตรี นาวาอากาศตรี
2.4 พันโท นาวาโท นาวาอากาศโท
2.5 พันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก
2.6 พันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก อัตราเงินเดือน พันเอกพิเศษ นาวาเอกพิเศษ นาวาอากาศเอกพิเศษ
2.7 พลตรี พลเรือตรี พลอากาศตรี
2.8 พลโท พลเรือโท พลอากาศโท ถึง พลเอก พลเรือเอก พลอากาศเอก
2.9 พลเอก พลเรือเอก พลอากาศเอก
3. ข้าราชการตารวจ ประกอบด้วย
3.1 ร้อยต้ารวจโท
3.2 ร้อยต้ารวจเอก
3.3 พันต้ารวจตรี
3.4 พันต้ารวจโท
3.5 พันต้ารวจเอก
4. ข้าราชการครู เทียบไม่ต่้ากว่าข้าราชการพลเรือนระดับ 4
5. พนักงานรัฐวิสาหกิจ ประเภทประจา ที่สังกัดองค์กรแบบผู้ถือหุ้นเดียว และมีเงินเดือน ไม่ต่้ากว่า 8,000 บาท
ประกอบด้วย
4.1 ไปรษณีย์
4.2 การไฟฟ้า
4.3 การประปา
4.4 การรถไฟแห่งประเทศไทย
4.5 บริษัท ทีโอที
หมายเหตุ
1. ในกรณีที่เป็นรัฐวิสาหกิจประเภทองค์กรแบบรวมหุ้น ไม่สามารถค้าประกันได้ ตัวอย่างเช่น
การบินไทย, บริษทั ปตท. เป็นต้น
2. ข้าราชการบ้าเหน็จ หรือข้าราชบ้านาญ ไม่สามารถค้าประกันได้
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วิธีเรียงเอกสารประกอบการทาสัญญาการเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาเภสัชศาสตร์

(2 ชุด ทาเหมือนกัน)
วิธีเรียงเอกสารในแต่ละชุด
1. 
สัญญา 1 ชุด ( ดาวน์โหลด ได้ที่ www.pharm.tu.ac.th)
2. 
ส้าเนาบัตรประจ้าตัวนิสิต 1 ฉบับ
3. 
ส้าเนาทะเบียนบ้านนิสิต 1 ฉบับ
4. 
ส้าเนาบัตรประจ้าตัวผู้ปกครอง 1 ฉบับ
5. 
ส้าเนาทะเบียนบ้านผู้ปกครอง 1 ฉบับ
6. 
ส้าเนาบัตรประชาชนคู่สมรสของผู้ปกครอง 1 ฉบับ
7. 
ส้าเนาทะเบียนบ้านคู่สมรสของผู้ปกครอง 1 ฉบับ
8. 
ส้าเนาทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่าของผูป้ กครอง 1 ฉบับ
9. 
ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชน/บัตรข้าราชการ ผู้ค้าประกัน * 1 ฉบับ
10. 
ส้าเนาทะเบียนบ้านผู้ค้าประกัน 1 ฉบับ
11. 
หนังสือรับรองระดับ-เงินเดือน ** 1 ฉบับ
(กรณีที่บัตรข้าราชการไม่ระบุระดับ หรือเป็นรัฐวิสาหกิจ)
12. 
ส้าเนาประจ้าตัวประชาชน คู่สมรสผู้ค้าประกัน (กรณีที่มีคสู่ มรส) 1 ฉบับ
13. 
ส้าเนาทะเบียนบ้านของคู่สมรสผู้ค้าประกัน 1 ฉบับ
14. 
ส้าเนาทะเบียนสมรส/ทะเบียนหย่าของผู้ค้าประกัน 1 ฉบับ
กรณีที่ใช้ที่ดินค้าประกัน จะเปลี่ยนเป็นเอกสาร ดังนี้
1.  ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชนของเจ้าของที่ดิน * 1 ฉบับ
2.  ส้าเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของที่ดิน * 1 ฉบับ
3.  ส้าเนาบัตรประจ้าตัวประชาชนของคู่สมรสเจ้าของที่ดิน (กรณีที่มีคสู่ มรส) * 1 ฉบับ
4.  ส้าเนาทะเบียนบ้านของคู่สมรสของเจ้าของที่ดิน * 1 ฉบับ
5.  ส้าเนาทะเบียนสมรสของเจ้าของที่ดิน * 1 ฉบับ
6.  ส้าเนาโฉนดที่ดิน (กรณีใช้ทดี่ ินค้้าประกัน) 1 ฉบับ
7.  หนังสือรับรองการประเมินราคาที่ดิน ** 1 ฉบับ
*

ถ้าผู้ปกครองเป็นผู้ค้าประกัน ไม่ต้องแนบเอกสารประกอบในสัญญาค้้าประกอบ โดยสามารถใช้เอกสารชุด
เดียวกับเอกสารประกอบหนังสือแสดงความยินยอมของผู้ปกครองได้ แต่ขอให้เปลี่ยนจากส้าเนาบัตรประชาชน
เป็นส้าเนาบัตรข้าราชการ
** หนังสือรับรองระดับ-เงินเดือน และ หนังสือรับรองการประเมินราคาที่ดิน ต้องเก็บตัวจริงไว้ 1 ชุด
และอีก 1 ชุดใช้ส้าเนา
*** การท้าสัญญา ท้า 2 ชุด ให้เรียงเอกสารตามด้านบนเหมือนกันทั้ง 2 ชุด
*** ให้เตรียมอากรแสตมป์ ดวงละ 5 บาท 4 ดวง
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