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หลักปฏิบัติในการท าสัญญาเพื่อศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตร์ และสัญญายืมทันตอุปกรณ์ 
คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

--------------------------------------------- 
 

1. ก่อนเขียนข้อความลงในแบบสัญญาและหนังสือแสดงความยินยอม ให้ผู้เขียนอ่านแบบสัญญาและหนังสือแสดง 
ความยินยอมให้เข้าใจเสียก่อน   ถ้ายังไม่เข้าใจให้ดูจากตัวอย่างหรือสอบถามจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการท า 
สัญญาของมหาวิทยาลัย 
 
2. การเขียนข้อความลงในสัญญาและหนังสือแสดงความยินยอม  ให้เขียนด้วยปากกา  ถ้าผิดที่ใดห้ามลบออก  
แต่ให้ขีดฆ่าข้อความที่ผิดแล้วเขียนใหม่ให้ถูกต้อง  และในการแก้ไขค าผิดดังกล่าวต้องให้นิสิตผู้ท าสัญญาหรือ 
ผู้ค้ าประกัน หรือผู้ให้ความยินยอมแล้วแต่กรณีลงนามก ากับข้อความที่แก้ไขด้วย 
 

ในสัญญาแต่ละฉบับ ถ้าผู้ท าสัญญาประสงค์จะเขียนด้วยลายมือตนเอง จะต้องเขียนสัญญานั้นด้วยลายมือของผู้นั้น 
จนครบถ้วน ห้ามเปลี่ยนลายมือในสัญญาฉบับเดียวกัน  แต่ในส่วนของความยินยอมจากผู้ค้้าประกัน หรือคู่สมรส 
ของผู้ค้้าประกันต้องให้ความยินยอม หรือคู่สมรสของผู้ค้้าประกันจะเขียนเองก็ได้ 
 

ข้อความที่เขียนให้เขียนข้อความเต็ม ไม่ย่อข้อความ เช่น กทม.  ต้องเขียนเป็น กรุงเทพมหานคร  หรือ ม.ค.  ต้องเขียน 
เป็น มกราคม  และชื่อสถานที่ราชการต้องเขียนชื่อเต็มด้วย    

 
3. การค้ าประกันสัญญาเพ่ือศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตร์  กระท าได้  3 วิธี   

3.1 การค้ าประกันโดยข้าราชการประจ า  ผู้ค้ าประกันต้องด ารงต าแหน่งในระดับ  4  หรือเทียบเท่าขึ้นไป   
     ถ้าเป็นข้าราชการหรือทหาร ต ารวจ ต้องมียศร้อยเอกหรือเทียบเท่าขึ้นไป   (ข้าราชการการเมืองค้ า 
     ประกันไม่ได้)    
3.2 การค้ าประกันโดยพนักงานรัฐวิสาหกิจ  ผู้ค้ าประกันต้องเป็นผู้ที่ได้รับเงินเดือนไม่ต่ ากว่าข้าราชการพล 
     เรือน ระดับ 4  ขึ้นไป 
3.3 การค้ าประกันโดยบุคคลอ่ืนที่ไม่มีคุณสมบัติตามข้อ   3.1 หรือ  3.2   ผู้ค้ าประกันต้องน าหลักทรัพย์ที่ 

                มีมูลค่าไม่ต่ ากว่า  400,000.- บาท (สี่แสนบาทถ้วน)  ส าหรับการค้ าประกันนิสิตเพ่ือศึกษาวิชาทันต 
                แพทยศาสตร์  ได้แก่หลักทรัพย์ใดหลักทรัพย์หนึ่งดังต่อไปนี้ 

     3.3.1 โฉนดที่ดิน หรือ หนังสือรับรองการท าประโยชน์ในที่ดิน (น.ส.3 ก) 
     โดยที่ถ้าเป็นกรรมสิทธิ์รวมต้องให้เจ้าของกรรมสิทธิ์รวมทุกคนลงนามผูกพันตนในฐานะผู้ค้ า 
ประกันด้วย  เว้นแต่หลักทรัพย์เมื่อแบ่งส่วนเฉลี่ยของบุคคลที่จะเป็นผู้ค้ าประกันแล้ว มีราคา 
ประเมินเพียงพอกับวงเงินที่จะต้องรับผิดชอบตามสัญญาค้ าประกัน ก็ไม่จ าเป็นต้องให้เจ้าของ 
กรรมสิทธิ์รวมคนอื่นลงนามผูกพันเป็นผู้ค้ าประกันด้วย  ในกรณีนี้ให้ผู้ค้ าประกันน าหลักทรัพย์ไป 
ให้ส านักงานที่ดินหรือกรมที่ดินประเมินราคาที่ดินที่จะใช้แสดงในการท าสัญญาค้ าประกันก่อน  
ทั้งนี้ต้องมีราคาไม่น้อยกว่า 400,000.-  บาท  (สี่แสนบาทถ้วน) 

       อนึ่ง การค้ าประกันโดยบุคคลตามข้อ  3.3  บุคคลผู้ค้ าประกันจะต้องมีอายุไม่เกิน  70 ปี    
                     ในกรณีผู้ค้า้ประกันเสียชีวิตในระหว่างที่สัญญายังมีผลใช้บังคับอยู่   ให้นิสิตผู้ท้าสัญญามี 
                    หน้าที่ต้องแจ้งให้ทางมหาวิทยาลัยทราบโดยเร็ว พร้อมทั้งจัดหาผู้ค้้าประกันคนใหม่มาท้า 
                    สัญญาค้้าประกัน 
                 3.3.2 หนังสือสัญญาค้ าประกันของธนาคาร 
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3.4 กรณีให้ข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจเป็นผู้ค้ าประกัน  จะต้องค้ าประกันทั้งสองสัญญาฯ  ได้แก่   
               สัญญาการเป็นนิสิตเพื่อศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตร์  และสัญญายืมทันตอุปกรณ์   
          3.5 กรณีใช้โฉนดที่ดินหรือหนังสือสัญญาค้ าประกันของธนาคาร  จะใช้ส าหรับค้ าประกันในสัญญาการเป็น 
               นิสิตเพ่ือศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตร์เท่านั้น  ส่วนสัญญายืมทันตอุปกรณ์ ให้ผู้ปกครองเป็น ผู้ค้ า 
               ประกัน ซึ่งมีราคารวมทั้งสิ้นประมาณ  200,000.- บาท (สองแสนบาทถ้วน) 

 
4. นิสิตผู้ให้สัญญา หรือผู้ค้ าประกัน ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ที่เก่ียวข้องในวันท าสัญญาการเป็นนิสิตทันต 
    แพทยศาสตร์ ดังต่อไปนี้ 

4.1 ถ้านิสิตผู้ให้สัญญายังไม่บรรลุนิติภาวะ การจัดท าสัญญาการเป็นนิสิตทันตแพทยศาสตร์จะต้องได้รับ 
               ความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมตามกฎหมาย    
        4.2 ถ้าผู้ค้ าประกันมีคู่สมรสการจัดท าสัญญาค้ าประกันต้องได้รับความยินยอมจากคู่สมรสด้วย และการให้  
               ความยินยอมดังกล่าวให้ท าเป็นหนังสือตามแบบที่แนบท้ายในสัญญาและต้องให้ความยินยอมต่อ 
               เจ้าหน้าที่เท่านั้น 

 
5. ส าเนาเอกสารหลักฐานทุกชนิดที่ใช้ในวันท าสัญญา  ต้องเขียน “ส าเนาถูกต้อง” และลงชื่อก ากบั 
  
6. การลงนามในสัญญา ให้นิสิตทันตแพทยศาสตร์/ผู้แทนโดยชอบธรรม/ผู้ค้ าประกัน/คู่สมรสของผู้แทนโดยชอบธรรม 
   และผู้ค้ าประกัน ต้องลงนามในสัญญาหรือให้ความยินยอมต่อหน้ากรรมการฯ 
 
7.  ขั้นตอนในการท าสัญญา (ตรวจสัญญา) 

7.1 นักศึกษาจะต้องน าสัญญาทั้ง  2 ฉบับ  ที่กรอกรายละเอียดและติดอากรแสตมป์ในสัญญาค้ าประกัน 
                พร้อมทั้งหลักฐานที่ต้องใช้ในการท าสัญญาทั้งหมดให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 

7.2 เมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบสัญญาตามข้อ  7.1  เรียบร้อยแล้ว  ผู้ที่เกี่ยวข้องลงนามในสัญญาต่อหน้า 
               กรรมการ 

7.3 กรณีผูค้้ าประกันน าเอกสาร ต้นฉบับโฉนดที่ดิน หรือ น.ส. 3ก  มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ และกรรมการ  
               จัดท าสัญญาแล้ว  ผู้ค้ าประกันรับต้นฉบับโฉนดที่ดิน หรือ น.ส. 3ก  คืนได้   
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1)  ผู้แทนโดยชอบธรรม หมายถึง ผู้ใช้อ านาจปกครอง และผู้ปกครองผู้ใช้อ านาจปกครอง คือ บิดามารดาร่วมกัน 
1.1 บิดาหรือมารดา  ตาย 
1.2 ไม่แน่นอนว่าบิดาหรือมารดามีชวีิตอยู่หรือตาย 
1.3 บิดาหรือมารดาถูกศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ 
1.4 บิดาหรือมารดาตอ้งเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล เพราะจิตฟั่นเฟือน 
1.5 ศาลสั่งให้อ านาจปกครองอยู่กับบิดา หรือมารดา 

2) อ านาจปกครองอยูก่ับมารดาฝา่ยเดียว  กรณีที่บุตรเกิดจากหญิงที่มิได้มีการสมรสกับชาย และยังไม่ได้เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของชาย (เป็นบุตร
โดยชอบดว้ยกฎหมายของบิดาต่อเมื่อบดิาจดทะเบียนสมรสกับมารดา หรือบิดาจดทะเบียนวา่เป็นบุตร หรือศาลพิพากษาว่าเป็นบุตร) 

3) ผู้ปกครอง เกิดขึ้นได้โดยการแต่งต้ังของศาลหรือได้รับการแต่งตั้งโดยพินัยกรรมของบิดา หรือมารดาฝ่ายที่ตายทหีลัง ซึ่งมีได้ 2 กรณี 
3.1  ผู้เยาว์ไม่มีบิดามารดา (หมายถึง ตาย หรือบิดามารดาไม่ปรากฏ) 
3.2  บิดามารดาถกูถอนอ านาจปกครอง 
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เอกสารหลักฐานที่นิสิตต้องน ามาในวันท าสัญญา ประกอบด้วย 
 
1. แบบฟอร์มสัญญาการเป็นนิสิตเพ่ือศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตร์     2 ชุด 

    (ชุดส าหรับคณะฯ  และชุดส าหรับนิสิต)  
   ซึ่งในแบบฟอร์มสัญญาดังกล่าวจะประกอบไปด้วย 

  1.1 สัญญาการเป็นนิสิตเพ่ือศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตร์ 
1.2 หนังสือให้ความยินยอม 
1.3 สัญญาค้ าประกัน* 
โดยให้กรอกข้อความเอกสารข้างต้นมาให้เรียบร้อยตามตัวอย่าง แต่ยังไม่ต้องลงนาม 

     โดยต้องเตรียมเอกสารที่ต้องแนบกับสัญญาดังนี้ 
  1.4 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของนิสิต (น าบัตรจริงมาด้วย)   2 ชุด 
  1.5 ส าเนาทะเบียนบ้านของนิสิต (น าฉบับจริงมาด้วย)    2 ชุด 
  1.6 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง  

     (น าบัตรจริงมาด้วย)        2 ชุด 
  1.7 ส าเนาทะเบียนบ้านของบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง 

     (น าฉบับจริงมาด้วย)        2 ชุด 
1.8 ในกรณีที่ผู้ปกครองมีคู่สมรส คู่สมรสต้องมาลงนามยินยอมในสัญญาต่อหน้า 
     กรรมการผู้ท าสัญญา หากไม่สามารถมาได้ ให้คู่สมรสลงนามมาก่อน พร้อมท า 
     หนังสือให้ความยินยอมมา 2 ฉบับ และแนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 2 ชุด   

*ส้าหรับสัญญาค้้าประกัน 
ให้ปิดอากรแสตมป์ ฉบับละ 10 บาท ทั้ง 2 ฉบับ (ไม่ใช่ ดวงตราไปรษณียากร)  
1.1 การค  าประกันโดยข้าราชการประจ า ผู้ค้ าประกันต้องด ารงต าแหน่งในระดับ 4 หรือเทียบ 

              เท่าข้ึนไป  ถ้าเป็นข้าราชการหรือทหาร ต ารวจ ต้องมียศร้อยเอกหรือเทียบเท่าขึ้นไป   
              (ข้าราชการการเมืองค้ าประกันไม่ได้)    
  1.1.1 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ค้ า (น าบัตรจริงมาด้วย)   2 ชุด 
  1.1.2 ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ค้ า (น าฉบับจริงมาด้วย)    2 ชุด 
  1.1.3 หนังสือรับรองต าแหน่ง และอัตราเงินเดือนของผู้ค้ าประกันจากหน่วยงาน 1 ชุด 
                            ทีผู่้ค้ าประกันสังกัด และประทับตราของหน่วยงาน ตัวจริงพร้อมส้าเนา                                   

1.1.4 ในกรณีท่ีผู้ค้ าประกันมีคู่สมรส คู่สมรสต้องมาลงนามยินยอมในสัญญาต่อหน้า 
       กรรมการผู้ท าสัญญา หากไม่สามารถมาได้ ให้คู่สมรสลงนามมาก่อน พร้อมท า 
       หนังสือยินยอมมา 2 ฉบับ และแนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 2 ชุด 

1.2 การค  าประกัน โดยพนักงานรัฐวิสาหกิจ  ผู้ค้ าประกันต้องเป็นผู้ที่ได้รับเงินเดือนไม่ต่ ากว่า 
               ข้าราชการพลเรือน ระดับ 4  ขึ้นไป    

1.2.1 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ค้ า (น าบัตรจริงมาด้วย)   2 ชุด 
  1.2.2 ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ค้ า (น าฉบับจริงมาด้วย)    2 ชุด 
  1.2.3 หนังสือรับรองต าแหน่ง และอัตราเงินเดือนของผู้ค้ าประกันจากหน่วยงาน 1 ชุด 
                            ที่ผู้ค้ าประกันสังกัด และประทับตราของหน่วยงาน ฉบับจริงพร้อมส้าเนา          

1.2.4 ในกรณีที่ผู้ค้ าประกันมีคู่สมรส คู่สมรสต้องมาลงนามยินยอมในสัญญาต่อหน้า 
        กรรมการผู้ท าสัญญา หากไม่สามารถมาได้ ให้คู่สมรสลงนามมาก่อน พร้อมท า  
        หนังสือยินยอมมา 2 ฉบับและแนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 2 ชุด 
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1.3 การค  าประกันโดยท่ีดิน  ต้องที่มีมูลค่าไม่ต่ ากว่า  400,000.- บาท 

  1.3.1 โฉนดที่ดินฉบับจริง พร้อมส้าเนา      2 ชุด 
  1.3.2 หนังสือประเมินราคาท่ีดินฉบับจริง พร้อมส้าเนา จากส านักงานที่ดิน  1 ชุด 
                            หรือกรมท่ีดิน ซึ่งต้องมีราคาประเมินไม่น้อยกว่า 400,000 บาท    
                            โดยให้ระบุในหนังสือสือรับรองด้วยว่า “ค้้าประกัน (ระบุชื่อนิสิต)  
                           เข้าศึกษาต่อท่ีคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
                           ประจ้าปีการศีกษา 2559”  
  1.3.3 ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ถือกรรมสิทธิ์ (น าบัตรจริงมาด้วย)  2 ชุด 
  1.3.4 ทะเบียนบ้านของผู้ถือกรรมสิทธิ์ (น าฉบับจริงมาด้วย)    2 ชุด 

1.3.5 ในกรณีที่ผู้ผู้ถือกรรมสิทธิ์มีคู่สมรส คู่สมรสต้องมาลงนามยินยอมในสัญญา 
       ต่อหน้ากรรมการผู้ท าสัญญา หากไม่สามารถมาได้ ให้คู่สมรสลงนาม 
       มาก่อน และแนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 2 ชุด 
 

1.4 การค  าประกันโดยใช้หนังสือค  าประกันของธนาคาร  
1.4.1 หนังสือสัญญาค้ าประกันของธนาคารวงเงิน 400,000 บาท   1  ชุด 
       และต้องมีตราประทับของธนาคาร  ฉบับจริง พร้อมส้าเนา โดยอ้างถึง  
       คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นผู้รับหนังสือ 
       ค้้าประกัน หรือ ผู้รับผลประโยชน์ ถ้าไม่ปฏิบัติตามสัญญา 

 
2. แบบฟอร์มสัญญายืมทันตอุปกรณ์        2 ชุด 

กรอกข้อความเอกสารข้างต้นมาให้เรียบร้อยตามตัวอย่าง แต่ยังไม่ต้องลงนาม 
2.1 ให้บิดา มารดา หรือผู้ปกครองเป็นผู้ค้ าประกัน 
2.2 ถ้าให้ข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ เป็นผู้ค้ าประกัน จะต้องค้ าประกัน 
     สัญญาทั้ง 2 ฉบับ คือ สัญญาการเป็นนิสิตเพ่ือศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตร์ 
     และสัญญายืมทันตอุปกรณ์   
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 3. ให้นิสิตกรอกข้อมูลในแบบส้ารวจนิสิตใหม่ (จท 19) และข้อมูลระเบียนประวัตินิสิต (จท 20) ทาง 
              อินเตอร์เน็ต http://www.reg.chula.ac.th และพิมพ์ข้อมูลดังกล่าวออกมา และน ามาในวันท าสัญญา 
              ด้วย พร้อมช้าระเงินประกันค่าของเสียหายจ้านวน 1,000 บาท หลังจากท้าสัญญาเสร็จ ทางคณะฯ         
              จะประทับตรา “ท าสัญญาเรียบร้อยแล้ว” เพ่ือน าไปใช้ในการลงทะเบียนแรกเข้า ณ. ศาลาพระเกี้ยว 
 

4. ใบกรอกประวัตินิสิต  
 - ส าหรับคณะฯ         1 ชุด 
 - ส าหรับอาจารย์ที่ปรึกษา        1 ชุด  

              
 5. แบบสอบถามผู้ปกครอง ให้กรอกข้อมูลให้เรียบร้อย     1 ชุด 
 
 6. แบบสอบถามนิสิต ให้กรอกข้อมูลให้เรียบร้อย      1 ชุด 

 
7. ใบแจ้งรายการส าหรับเตรียมเอกสารต่าง ๆ ในการท าสัญญา    1 ชุด 

  
หมายเหตุ  นอกเหนือจากเอกสารหลักฐานดังกล่าวแล้ว ให้น าต้นฉบับเอกสารหลักฐานที่เก่ียวข้องดังต่อไปนี้  
              พร้อมส าเนา 2 ชุดมาด้วย  คือ 

1. ใบมรณะบัตรคู่สมรสของผู้ค้ าประกัน 
 2. หลักฐานการหย่าขาดจากการสมรสระหว่างผู้ค้ าประกัน และคู่สมรส 
 3. หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ และนามสกุลของผู้ที่เก่ียวข้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.reg.chula.ac.th/

