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(ฉบับราง เพื่อการประชุม 19 เม.ย. 60) 
 

คําแนะนําสําหรับนักเรียนในการทําสัญญา 
ผูไดรับการคัดเลือกเปน นักเรียนผูชวยพยาบาลกองทัพบก รุนท่ี 38  ปการศึกษา  2562 

 

  กรุณาอานขอความใหเขาใจกอนลงมือเขียนหนังสือสัญญา 
 

1.  กอนทําสัญญากรุณาพิจารณาและตัดสินใจอยางรอบคอบ เพราะหลังจากท่ีไดทําสัญญาแลว  
ทานจะไมสามารถเรียกรองคาใชจายในทุกรายการคืนได ถาทานสละสิทธิ์หรือลาออกหรือถูกใหออก  
 

2.  การเขียนหนังสือสัญญาตาง ๆ ใหเขียนตัวบรรจง อานงาย ชัดเจน และใชปากกาสีน้ําเงินหรือดําโดยตองใชปากกาดาม
เดียวกันท้ัง  2  ฉบับ  และเปนลายมือท่ีเหมือนกันท้ัง 2 ฉบับท่ีเปนคูสัญญากัน  และนําปากกาดามนั้นติดตัวมาในวันทํา
สัญญาดวย  
 

3.  การเขียนตัวเลขใหเขียนตัวเลขไทย เทานั้น 
 

4.  ถาเขียนผิด หามใชน้ํายาลบคําผิด แตใหขีดฆา และใหเจาของสัญญาฉบับนั้น ๆ  

ลงชื่อกํากับ ดานขวาสุดของบรรทัดท่ีเขียนผิด  ถาผิดมากกวา 3 แหง ใหเปลี่ยนสัญญาแผนใหม 
 

5.  ท่ีอยูของ บิดา – มารดา , ผูคํ้าประกันและคูสมรสตองเขียนตามท่ีอยูในทะเบียนบานปจจุบันเทานั้น 

 
6.  การลงนามลายมือช่ือในเอกสารทุกชนิด ของผูปกครอง ผูคํ้าประกัน คูสมรสของผูคํ้าประกัน  

ผูผานการคัดเลือกและพยาน  ใหกระทําตอหนากรรมการในวันทําสัญญา 
 

7.  สัญญาประเภทเดียวกัน ตองใหพยานคนเดียวกันลงนาม 

 

8.  ผูคํ้าประกันไมสามารถเปนพยานในหนังสือสัญญาทุกฉบับของผูไดรับคัดเลือกท่ีตนเองเปนผูคํ้าประกัน  
แตสามารถเปนพยานใหกับผูไดรับคัดเลือกรายอ่ืนได 
 

9.  เอกสารท่ีคัดจากทะเบียนราษฎร  ตองมีนายทะเบียนเซ็นรับรอง      
 

10. ผูไดรับการคัดเลือกตองมีสัญชาติไทยโดยการเกิด 
 

11.  เอกสารหลักฐานทุกชนิดที่นํามาแสดงตองนําฉบับจริงมาดวย พรอมสําเนาเอกสาร 2 ชุด  
 

12. กรณีท่ีผูปกครองหรือผูคํ้าประกันลงนามดวยตัวหนังสือไมได  ใหพิมพลายนิ้วหัวแมมือขวาหรือซาย  

 ดวยหมึกพิมพ  ตรงชองลายมือชื่อ   พรอมมีพยานลงนาม 2 คน  ตรงทายสัญญาตองเขียนวา   
        “เปนลายนิ้วหัวแมมือขาง................ของ…..............................…… จริง”    
     พยานท่ีลงนามรับรองตองเปนคนเดียวกับท่ีลงนามในหนังสือสัญญาฉบับนั้น 
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บุคคลที่เกี่ยวของกบัการทําสัญญา  
 
 
 ผูไดรับการคัดเลือกเปนนักเรียนผูชวยพยาบาลกองทัพบก รุนท่ี 38 ตองมาทําสัญญาดวยตนเอง พรอมดวย 

 บิดา-มารดา หรือ ผูปกครอง-คูสมรส  (กรณีท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ) 
 ผูคํ้าประกัน พรอม คูสมรส 
 คูสมรสของนักเรียน (กรณีผูไดรับคัดเลือกมีสถานภาพสมรส)  

 
 

       1.  ผูปกครอง                 หมายถึง 
 

      1.1  กรณีนักเรียน ยังไมบรรลุนิติภาวะ   

  -  ผูปกครองโดยชอบธรรม หมายถึง บิดา หรือ มารดา  ท่ีมีอํานาจปกครองตามกฎหมาย หรือผูรับบุตร  
บุญธรรม หรือผูปกครองท่ีศาลแตงตั้งเทานั้น 

   -  กรณีบิดา - มารดา  จดทะเบียนสมรส  ใหบิดาหรือมารดาเปนผูปกครองก็ได 

   -  กรณีท่ีบิดา - มารดา ไมไดจดทะเบียนสมรส  ใหมารดาเปนผูปกครองเทานั้น 

  -  กรณีบิดา - มารดา  จดทะเบียนหยา  ใหผูมีอํานาจปกครองตามทะเบียนหยาเปนผูปกครองเทานั้น      
ซ่ึงตองมีบันทึกหลังการหยา ระบุไวอยางชัดเจน 

  -  กรณีบิดาและมารดาเสียชีวิต    ผูปกครอง คือ ผูท่ีมีคําสั่งศาลแตงตั้งเทานั้น 

  -  ผูท่ีรับนักเรียน เปนบุตรบุญธรรม โดยมีหนังสือรับรองจากทางราชการ 

 

       1.2  กรณีนักเรียน บรรลุนิติภาวะ หรือสมรสแลวตามกฎหมาย  

                ไมตองมีผูปกครองยินยอมใหเรียน  แตถาหากสมรสตามกฎหมายแลว ตองนําคูสมรสมาทําหนังสือยินยอม 

ในเอกสาร วพบ. หมายเลข 4  ตอหนากรรมการทําสัญญาในวันทําสัญญาดวย  
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    2.  ผูคํ้าประกัน           (ผูคํ้าประกัน  1  คน  สามารถคํ้าประกันใหนักเรียนได 2 คน) 

 

  1. บิดา หรือ มารดาท่ีมีอํานาจปกครองตามกฎหมาย หรือผูรับบุตร บุญธรรม หรือผูปกครองท่ีศาลแตงตั้ง
สามารถเปนผูค้ําประกันใหนักเรียนได  ท้ังนี้ตองมีคูสมรสมาในวันทําสัญญาดวย เพ่ือเซ็นยินยอมการค้ําประกัน 

            2. หากมิใชบุคคลในขอ 1  ผูคํ้าประกันของนักเรียนจะตองเปนขาราชการประจํา มีอายุไมเกิน 57 ป              
คือเกิดตั้งแต พ.ศ. 2505   ข้ึนไป และหากมีคูสมรสตองนําคูสมรสมาทําสัญญาดวย เ พ่ือเซ็นยินยอมการคํ้าประกัน             
ขาราชการท่ีจะคํ้าประกันได ตองมีคุณสมบัติ ดังนี้    

   -  ทหาร ชั้นยศ ตั้งแต รอยตรี, เรือตรี, เรืออากาศตรี   ข้ึนไป  

   -  ตํารวจ ชั้นยศ ตั้งแต รอยตํารวจตรี   ข้ึนไป 

    -  ขาราชการพลเรือนสามัญ 

• ประเภทท่ัวไป  ตั้งแตระดับปฏิบัติงานระดับ 3 ข้ึนไป  

        พรอมขอหนังสือรับรองระดับ และหรือเงินเดือนมาแสดงดวย 

• ประเภทวิชาการ  ตั้งแตระดับปฏิบัติการข้ึนไป 

             -  ขาราชการ ปปช. ขาราชการองคกรบริหารสวนตําบล ขาราชการองคกรบริหาร 

สวนจังหวัด  ขาราชการกรุงเทพมหานคร ท่ีเปนขาราชการประจํา 

 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

พนักงานองคกรของรัฐที่ไมสามารถเปนผูคํ้าประกัน  ไดแก      
- พนักงานองคกรอิสระ เชน  กกต., กสทช., อกต., กสช., ธนาคารแหงประเทศไทย เปนตน 
- คณะกรรมการตุลาการ (ท่ีมิใชขาราชการตุลาการ) 

- ขาราชการทางการเมือง องคการปกครองสวนทองถ่ิน เชน สส., สว., อบต. (ท่ีมิใชขาราชการประจํา) เปนตน 

- พนักงานองคกรของรัฐของหนวยงานท่ีออกนอกระบบแลว เชน ม.มหิดล  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เปนตน 

- พนักงานรัฐวิสาหกิจ  เชน  องคการโทรศัพท รสพ. ผูตรวจการแผนดิน เปนตน 
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 เอกสารประกอบการทาํสัญญา           ทุกเอกสารใหนําฉบับจริงมา พรอมสําเนา ๒ ฉบับ 
 
 
 
1.  เอกสารสําหรับนักเรียน, คูสมรสของนักเรียน,  บิดา-มารดา หรือผูปกครอง  

 

     1.1  กรณีนักเรียน ยังไมบรรลุนิติภาวะ 

           1.1.1  ทะเบียนบานปจจุบันของนักเรียน และของบิดา-มารดา หรือผูปกครอง 

  1.1.2  บัตรประจําตัวประชาชนของนักเรียน และของบิดา-มารดา หรือผูปกครอง 

  1.1.3  ทะเบียนสมรสของบิดา-มารดา หรือผูปกครอง  

  1.1.4  ใบแสดงผลการเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ปพ. 1) หรือ (รบ.1) ของนักเรียน  

  1.1.5  ใบสูติบัตรของนักเรียน 

  1.1.6  เอกสารอ่ืน ๆ ไดแก 

   -  กรณีท่ีเปนบุตรบุญธรรม  ตองนําทะเบียนบานฉบับจริงพรอมสําเนาของบิดา-มารดาท่ีแทจริง 
และบิดา-มารดาบุญธรรม มาแสดงพรอมกัน 

         - กรณีท่ีบิดาและมารดาถึงแกกรรมท้ังสองคน ผูปกครองตองนําคําสั่งศาลหรือหลักฐานท่ีศาล
แตงตั้งใหเปนผูปกครอง พรอมนําใบมรณบัตรของบิดาและมารดา มาแสดงตอคณะกรรมการ 

   - กรณีบิดา-มารดา หรือ ผูปกครอง หยาราง ตองนําทะเบียนหยาพรอมสําเนาเอกสารมาแสดง 
หากสําเนาเอกสาร ใหสําเนาดานหลังเอกสารท่ีระบุวาใหผูใดเปนผูปกครองนักเรียนหลังการหยามาดวย หากไมไดระบุ ตอง
ดําเนินการใหชัดเจน แลวมาใหคณะกรรมการตรวจสอบ 

   - กรณีบิดา-มารดา หรือ ผูปกครอง เสียชีวิต ตองนําใบมรณบัตรของผูเสียชีวิตมาแสดง  

   - หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล  
  
        1.2  กรณีนักเรียน บรรลุนิติภาวะแลว   

  1.2.1  ทะเบียนบานปจจุบัน และบัตรประชาชน ของนักเรียน 

  1.2.2  ทะเบียนบานปจจุบัน และบัตรประชาชน ของบิดา-มารดา และหรือผูปกครอง 

  1.2.3  ใบแสดงผลการเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ปพ. 1) หรือ  (รบ.1) 

  1.2.4  ใบสูติบัตรของนักเรียน 

  1.2.5  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล 

 



5 

 

 
  
      1.3  กรณีนักเรียน มีสถานภาพสมรสตามกฎหมาย 

  1.3.1  ทะเบียนบานปจจุบัน และบัตรประชาชน ของนักเรียน พรอมคูสมรส 

  1.3.2  ทะเบียนบานปจจุบัน และบัตรประชาชน ของบิดา-มารดา และหรือผูปกครอง  

  1.3.3  ใบแสดงผลการเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย  (ปพ. 1) หรือ (รบ.1) 

     1.3.4  ใบสูติบัตรของนักเรียน 

  1.3.5  ทะเบียนสมรสของนักเรียน 

  1.3.6  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล 

 
   
2.  เอกสารสําหรับผูค้ําประกัน และคูสมรสผูค้ําประกัน   
 

      2.1  บัตรประจําตัวขาราชการของผูคํ้าประกันกรณีท่ีผูคํ้าประกันเปนขาราชการ  หากผูคํ้าประกันเปนบิดา หรือ
มารดาท่ีมีอํานาจปกครองตามกฎหมาย หรือผูรับบุตร บุญธรรม หรือผูปกครองท่ีศาลแตงตั้ง ใหใชบัตรประจําตัวประชาชน 

      2.2  ทะเบียนบานปจจุบันของผูคํ้าประกัน  

       2.3  กรณีท่ีผูคํ้าประกันมีสถานภาพสมรสใหนําเอกสารเพ่ิมเติมมา ดังนี้ 

              - ทะเบียนบานปจจุบันของคูสมรส 

              - บัตรประชาชนของคูสมรส 

              - ทะเบียนสมรส 

           2.4  กรณีผูคํ้าประกันเปนขาราชการท่ีมีสถานภาพโสด ใหผูคํ้าประกันรับรองตนเองท่ีทายสัญญาคํ้าประกัน  

พรอมนําหนังสือรับรองสถานภาพโสดจากผูบังคับบัญชาระดับ ผอ.โรงเรยีน  ผูกํากับการ  ผอ.กอง  หรือ ตั้งแตผูบังคับการกรมข้ึนไป
มาแสดงดวย          

      2.5 กรณีผูคํ้าประกันเปนขาราชการท่ีมีสถานภาพโสด ชั้นยศพันเอกหรือขาราชการระดับชํานาญการพิเศษ     
ข้ึนไป สามารถรับรองตนเอง โดยไมตองใชหนังสือรับรองสถานะภาพโสดจากหนวยงานราชการ 

      2.6 กรณีผูคํ้าประกันเปนขาราชการมีสถานภาพหมาย  ใหเซ็นรับรองสถานภาพโสดท่ีทายหนังสือสัญญา พรอม
นําเอกสารหลักฐานมาประกอบ ไดแก 

  - เหตุจากคูสมรสเสียชีวิต  ตองนําใบทะเบียนสมรส และใบมรณบัตรของคูสมรส  

พรอมสําเนาเอกสารท้ัง 2 อยาง มาเปนหลักฐานประกอบ 

  - เหตุจากการหยาราง ตองนําทะเบียนหยาพรอมสําเนาเอกสาร มาเปนหลักฐานประกอบ 

     2.7 หลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลของผูคํ้าประกัน และคูสมรส (ถามี) 

     2.8 กรณีผูคํ้าประกันเปนขาราชการครูระดับครูผูชวย หรือขาราชการระดับปฏิบัติงาน ตองมีหนังสือรับรองระดับ 
และหรือเงินเดือน จากผูบังคับบัญชาระดับ ผอ.รร. ข้ึนไปมาแสดง 
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หมายเหต ุ
 

        - กรณีท่ีบัตรประจําตัวขาราชการของผูคํ้าประกันหมดอายุ หรือไมไดระบุตําแหนงหรือระดับจะตองมีหนังสือรับรอง
ระดับ และหรือเงินเดือนจากผูบังคับบัญชาระดับ ผอ.โรงเรียน, ผูกํากับการ, ผอ.กอง หรือ ผูการกรม (พันเอกพิเศษ) ข้ึนไป 

มาแสดงและเม่ือมีบัตรประจําตัวใหม  ขอใหสงสําเนาบัตรประจําตัวใหมท่ีลงชื่อรับรอง ใหแกคณะกรรมการทําสัญญาโดย 
ทันที 

 - กรณีบัตรขาราชการของผูคํ้าประกันยังไมหมดอายุ แตขาราชการผูนั้นไดเกษียณอายุราชการกอนกําหนด หรือได
ลาออกจากราชการแลวปกปดไมแจงตอคณะกรรมการ ถือวาแจงขอความอันเปนเท็จแกเจาพนักงาน อาจมีความผิดตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137  

 

 

 

หากมีขอสงสัย ตดิตอสอบถามใน วัน/เวลาราชการ 
08.30 น. – 12.00 น.  และ 13.00 น. – 16.30 น. 

โทร. 02-763 3894 , 02-354 7834   
 

 

 
 
                                        จัดทําโดย   คณะกรรมการทําสญัญา  วิทยาลัยพยาบาลกองทัพบก 
                                                                           พ.ศ. 2562 
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         ชุดเอกสารในซองเอกสารสําหรับการทําสัญญาของผูเขาเปนนักเรียนผูชวยพยาบาล 

 
   

  หมายถึง  ตองกรอกขอมูล 
 
  หมายถึง  ไมตองกรอกขอมูล  แตใหคงไวในชุดเอกสารสัญญาใหครบถวน 
 

ลําดับ รายการ 
กรณีนักเรียน 

ยังไมบรรลุนิติภาวะ 

กรณีนักเรียน 
บรรลุนิติภาวะ  

หรือ สถานะภาพสมรส 
ตามกฏหมาย 

 

1. 
ผนวก ง  
หนังสือสัญญาของผูเขาเปนนักเรียนผูชวย
พยาบาลกองทัพบก 

  

2. 
ผนวก ง-๑  
 หนังสือสัญญาคํ้าประกันผูเขาเปนนักเรียน
ผูชวยพยาบาลกองทัพบก ประเภททุนสวนตัว 

  

3. 

ผนวก ง-๒   
หนังสือยินยอมของคูสมรสของผูคํ้าประกันผู
เขาเปนนักเรียนผูชวยพยาบาลกองทัพบก 
ประเภททุนสวนตัว 

  

4. 
เอกสาร วพบ. หมายเลข ๑ 
หนังสืออนุญาตของผูปกครองผูเขาเปน
นักเรียนผูชวยพยาบาลกองทัพบก 

  

5. 
เอกสาร วพบ. หมายเลข ๒ 
หนังสือยินยอมใหไปฝกศึกษานอกสถานท่ี 

  

6. 
เอกสาร วพบ. หมายเลข ๓ 
ใบอนุญาตใหทําการตรวจรักษา 

  

7. 
เอกสาร วพบ. หมายเลข ๔ 
หนังสือยนิยอมคูสมรสของ นรช. 

  

8. 
เอกสาร วพบ. หมายเลข ๕ 
ใบอนุญาตใหตรวจภูมิคุมกันโรค 

  

 
รวม (รายการ) 
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