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                 ชุดที่ 1 
                  ส าหรับคณะฯ 

สัญญาการเป็นนิสิตเพื่อศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตร์ 
 

                                       สัญญาท าที่  คณะทันตแพทยศาสตร ์
                จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลัย 
                วันที่............เดือน........................................พ.ศ........................... 
 

 โดยที่รัฐบาลมีเจตจ านงมุ่งหมายที่จะให้นิสิตวิชาทันตแพทยศาสตร์ทุกคนท างานหรือรับราชการสนองความต้องการของ
ประเทศชาติภายหลังส าเร็จการศึกษาแล้ว  และในการนี้เป็นหน้าที่ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  และคณะกรรมการพิจารณา
จัดสรรทันตแพทย์ผู้ท าสัญญาเข้ารับราชการ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้แต่งตั้งขึ้นเพื่อจัดสรรนิสิตวิชาทันตแพทยศาสตร์เข้ารับราชการ
หรือท างานสนองความต้องการของประเทศชาติ ที่จะด าเนินการให้ส าเร็จผลสมความมุ่งหมายดังกล่าว 
 และโดยที่ข้าพเจ้า.............................................................................................................................................................. 
เกิดเมื่อวันที่.......................เดือน...........................................................พ.ศ....................................อายุ..........................................ปี 
อยู่บ้านเลขที่....................หมู่บ้าน......................................ตรอก/ซอย..........................................ถนน.............................................. 
ต าบล/แขวง.....................................อ าเภอ/เขต....................................จังหวัด...................................รหัสไปรษณีย์.......................... 
บิดาชื่อ................................................................................................................................................................................................ 
มารดาชื่อ............................................................................................................................................................................................ 
เป็นผู้หนึ่งซึ่งประสงค์จะเข้าศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตร์       เพื่อสนองความต้องการของประเทศชาติตามเจตจ านงของรัฐบาลดัง
ข้างต้น 
 ข้าพเจ้าจึงขอท าสัญญาให้ไว้แก่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า  “มหาวิทยาลัย”  ดังมีข้อความ
ต่อไปนี้ 
 ข้อ 1.  ข้าพเจ้าตกลงเข้าศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยนี้  ตั้งแต่ปีการศึกษา  2561   เป็นต้นไปจนกว่าจะ
ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต 

 ในระหว่างที่ข้าพเจ้าศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตร์ตามสัญญานี้    ข้าพเจ้ายินยอมประพฤติและปฏิบัติตามระเบียบ
ข้อบังคับ หรือค าสั่งของมหาวิทยาลัยที่ได้ก าหนด หรือสั่งการเกี่ยวกับการเป็นนิสิตวิชาทันตแพทยศาสตร์ ทั้งที่ได้ออกใช้บังคับอยู่
แล้วก่อนวันที่ข้าพเจ้าลงนามในสัญญานี้  และที่จะได้ออกใช้บังคับต่อไปในภายหน้าโดยเคร่งครัด  และให้ถือว่าระเบียบ  ข้อบังคับ 
หรือค าสั่งต่างๆ ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ด้วย 
 ข้อ 2.  ในระหว่างที่ข้าพเจ้าศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตร์ตามสัญญานี้ ข้าพเจ้าจะตั้งใจและเพียรพยายามอย่างดีที่สุดใน
การศึกษาเล่าเรียน  โดยจะไม่หลีกเลี่ยง  ละเลย  ทอดทิ้ง ยุติ   หรือเลิกการศึกษาก่อนส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรดังได้ระบุไว้
ข้อ 1. ตามสัญญานี้ 

 ถ้าข้าพเจ้าไม่ประพฤติ  หรือไม่ปฏิบัติตามที่ก าหนดไว้ในวรรคหนึ่ง ข้าพเจ้ายินยอมที่จะรับโทษตามที่ก าหนดไว้ใน
ระเบียบ  ข้อบังคับ  หรือค าสั่งของมหาวิทยาลัยเก่ียวกับการเป็นนิสิตเพื่อศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตร์ทุกประการ 
            ข้อ 3.  ภายหลังจากที่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร   ข้าพเจ้าตกลงยนิยอมและปฏิบัติการให้เป็นไปตามค าสั่งของ   
 คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทันตแพทยผ์ู้ท าสัญญาเข้ารบัราชการ  ในการจัดสรรให้ข้าพเจ้าเข้ารับการศึกษาอบรมเพิ่มเติม 
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ณ แห่งใดๆ หรือเข้ารับราชการ หรือท างานในสถานศึกษาส่วนราชการ หรือองค์การของรัฐบาลแห่งใดทุกประการ และในกรณี
คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทันตแพทย์ผู้ท าสัญญาเข้ารับราชการ สั่งให้ข้าพเจ้าเข้ารับราชการ หรือท างาน ข้าพเจ้าจะรับ
ราชการหรือท างานนั้นอยู่ต่อไปเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามปีติดต่อกันไปนับตั้งแต่วันที่ได้ก าหนดในค าสั่ง                                                                                                                                   
    แต่ถ้าหลังจากส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแล้ว  คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทันตแพทย์ผู้ท าสัญญาเข้ารับราชการได้
ให้ข้าพเจ้าเข้ารับการศึกษาอบรมเพิ่มเติมตามความต้องการของกระทรวง  ทบวง กรม ใดต่อไปอีกแล้ว เมื่อข้าพเจ้าได้ศึกษาอบรม
เพิ่มเติมเสร็จแล้ว  หรือไม่ได้ท าการศึกษาอบรมเพิ่มเติมต่อไปจนส าเร็จด้วยเหตุใดก็ดี ข้าพเจ้ายินยอมเข้ารับราชการหรือท างาน
ตามที่คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทันตแพทย์ผู้ท าสัญญาเข้ารับราชการสั่งให้เข้ารับราชการหรือท างานนั้น  โดยจะรั บราชการ
หรือท างานนั้นอยู่ต่อไปเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามปีติดต่อกันไป  นับตั้งแต่วันที่ได้ก าหนดในค าสั่ง  แต่ถ้าเป็นการเข้ารับการศึกษา
อบรมเพิ่มเติมในระหว่างที่รับราชการ  หรือท างานตามค าสั่งในวรรคแรก เมื่อข้าพเจ้าได้ศึกษาอบรมเพิ่มเติมเสร็จแล้ว  หรือไม่ได้
ท าการศึกษาอบรมเพิ่มเติมต่อไปจนส าเร็จด้วยเหตุใดก็ดี  ข้าพเจ้ายินยอมเข้ารับราชการหรือท างานต่อไปจนครบก าหนดระยะเวลา
ไม่น้อยกว่าสามปี  ทั้งนี้ไม่นับระยะเวลาระหว่างเข้ารับการศึกษาอบรมเพิ่มเติมรวมค านวณเข้าด้วย 
   ถ้าข้าพเจ้าไม่เข้ารับราชการหรือท างานตามที่กล่าวในวรรคหนึ่ง หรือวรรคสองแล้วแต่กรณี ข้าพเจ้ายินยอมรับผิดชดใช้
เงินให้แก่มหาวิทยาลัย เป็นจ านวน 400,000 บาท (สี่แสนบาทถ้วน)  ภายในก าหนดเวลาที่มหาวิทยาลัยเรียกร้องให้ช าระ 

 ถ้าข้าพเจ้ารับราชการหรือท างานไม่ครบก าหนดเวลาตามที่กล่าวไว้ในวรรคหนึ่ง  หรือวรรคสองแล้วแต่กรณีข้าพเจ้า
ยินยอมรับผิดชดใช้เงินให้แก่มหาวิทยาลัยตามระยะเวลาที่ขาด  โดยคิดค านวณลดลงตามส่วนเฉลี่ยจากจ านวนเงินที่ต้องชดใช้ใน
วรรคสาม 

  ถ้าการที่ข้าพเจ้ามิได้เข้ารับราชการหรือท างานตามความในวรรคสาม  หรือออกจากราชการหรืองานก่อนครบ
ก าหนดเวลาดังกล่าวในวรรคสี่  เป็นเพราะเหตุที่ข้าพเจ้าเจ็บป่วย  หรือพิการ  และคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทันตแพทย์ผู้ท า
สัญญาเข้ารับราชการ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าข้าพเจ้าไม่อาจหรือไม่สามารถที่จะรับราชการหรือท างานได้ ข้าพเจ้าจึงจะไม่ต้องรับผิด
ตามที่ระบุไว้ในวรรคสาม  หรือวรรคสี่แล้วแต่กรณี 

 ข้อ 4.  เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติตามสัญญานี้  ข้าพเจ้าจะได้จัดหาบุคคลที่มีคุณสมบัติและหลักทรัพย์ซึ่ง
มหาวิทยาลัยเห็นสมควรมาท าสัญญาค้ าประกันข้าพเจ้าภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด  และในกรณีที่มหาวิทยาลัยเห็น 
สมควรจะให้ข้าพเจ้าเปลี่ยนผู้ค้ าประกัน  ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามทุกประการ 
 

  ข้าพเจ้าได้ทราบและเข้าใจในสัญญาฉบับนี้ดีแล้ว  จึงได้ลงนามในสัญญานี้ไว้เป็นหลักฐาน 
 
     (ลงนาม).............................................................  นิสิตวิชาทนัตแพทยศาสตร์    
                                                             (..........................................................) ผู้ให้สัญญา  
 

      (ลงนาม).............................................................  อธิการบดีมหาวิทยาลัย   
                                                                  (ผศ.ทพ.ดร.สุชิต  พูลทอง)          หรือผู้แทนผู้รับสัญญา  

                                                      (ลงนาม)......................................................พยาน  

                                                             (                                            ) 

                                                      (ลงนาม).......................................................พยาน    
                                                             (                                            )                   
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หนังสือให้ความยินยอม 
 

                                            เขียนที่ คณะทันตแพทยศาสตร ์
                                             จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
   
                                           วันที่............เดือน......................................พ.ศ.......................... 
 ข้าพเจ้า..............................................................................................................................อายุ......................................ปี 
อยู่บ้านเลขที่.........................หมู่บ้าน...............................................ตรอก/ซอย............................................................................... 
ถนน....................................ต าบล/แขวง.............................................อ าเภอ/เขต...................................จังหวัด.............................. 
รหัสไปรษณีย์......................เป็นผู้แทนโดยชอบธรรมตามกฎหมายของ.............................................................................................
นิสิตวชิาทนัตแพทยศาสตร์  โดยเก่ียวข้องเป็น................................................................................................................................... 
และข้าพเจ้า.....................................................................................................................................อายุ.........................................ปี 
อยู่บ้านเลขที่........................หมู่บ้าน...............................................ตรอก/ซอย................................................................................. 
ถนน..................................ต าบล/แขวง.............................................อ าเภอ/เขต...................................จังหวัด................................ 
รหัสไปรษณีย์......................เป็นผู้แทนโดยชอบธรรมตามกฎหมายของ.............................................................................................. 
นิสิตวชิาทนัตแพทยศาสตร์  โดยเก่ียวข้องเป็น................................................................................................................................... 
ได้ทราบข้อความในสัญญาการเป็นนสิิตเพื่อศึกษาวิชาทนัตแพทยศาสตร์ และสัญญายืมทันตอปุกรณ์ ที่...........................................  
.................................................................................................ได้ท าให้ไว้ต่อจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ตามสัญญาการเป็นนิสิตเพื่อ
ศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตร์ ฉบับลงวันที่.............เดือน........................................พ.ศ...................... และสัญญายืมทันตอุปกรณ์
ฉบับลงวันที่............เดือน......................พ.ศ……........แล้ว  ขอให้ความยินยอมในการที่.……………………………………........................ 
................................................................................................ได้ท าสัญญาดังกลา่วให้ไว้ต่อมหาวทิยาลัยนี้ทุกประการ 
 
 
              (ลงนาม).............................................................  ผู้แทนโดยชอบธรรมของ   
                                                             (..........................................................) นิสิตวิชาทนัตแพทยศาสตร์  

 

              (ลงนาม).............................................................  ผู้แทนโดยชอบธรรมของ   
                                                             (..........................................................) นิสิตวิชาทนัตแพทยศาสตร์  

 

     (ลงนาม).............................................................  พยาน    
                                                             (..........................................................)  
 

     (ลงนาม)..............................................................  พยาน    
                                                             (..........................................................)  
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สัญญาค ้าประกันการเป็นนิสิตเพื่อศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตร์ 
 

                                          สัญญาท าที่ .............................................................................
                                          วันที่............เดือน...........................................พ.ศ....................... 
 
 ข้าพเจ้า..........................................................................อายุ....................................ปี  อาชีพ.............................................
ต าแหน่ง......................................สังกัด.....................................อยู่บ้านเลขที่........................หมู่ที่.....................................................
ตรอก/ซอย...........................................................................ถนน......................................ต าบล/แขวง.............................................
อ าเภอ/เขต..................................................จังหวัด…........................................................รหัสไปรษณีย์............................................ 
โทรศัพท์บา้น..............................................โทรศัพท์เคลื่อนที่..........................................ผู้ถือบัตรประจ าตัวประชาชนดังปรากฏตาม
ส าเนาแบบท้ายนี้................................................................................................................................................................................ 
คู่สมรสชื่อ (ถ้ามี) ...............................................................................................................................ขอท าสัญญาค้ าประกันฉบับนี้
ให้ไว้ต่อจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “มหาวิทยาลัย” ดังมีข้อความต่อไปนี้ 
 ข้อ 1. ข้าพเจ้าได้ทราบและเข้าใจข้อความในสัญญาการเป็นนิสิตเพื่อศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตร์ ที่...............…... 
......................................................................(ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “นิสิต”) ได้ท าให้ไว้ต่อมหาวิทยาลัยตามสัญญาฉบับลง
วันที่......................เดือน...............................พ.ศ........................... ปรากฏตามส าเนาสัญญาการเป็นนิสิตวิชาทันตแพทยศาสตร์ 
แนบท้ายสัญญานี้ แล้ว ข้าพเจ้าขอให้สัญญาว่า ถ้านิสิตกระท าผิดสัญญาการเป็นนิสิตดังกล่าวที่ให้ไว้ต่อมหาวิทยาลัยเป็นเหตุให้เกิด
ความรับผิดต้องชดใช้เงินให้แก่มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยได้มีหนังสือบอกกล่าวไปยังข้าพเจ้าภายใน 60 (หกสิบ) วันนับแต่
วันที่นิสิตผิดนัดแล้ว   ข้าพเจ้าตกลงยินยอมรับผิดชดใช้เงินไม่เกินกว่าจ านวนเงินที่นิสิตต้องรับผิดตามข้อผูกพันที่ระบุไว้ในสัญญา
การเป็นนิสิตข้างต้นนั้น รวมทั้งดอกเบี้ย ค่าสินไหมทดแทน ค่าฤชาธรรมเนียม ค่าภาระติดพันอันเป็นอุปกรณ์แห่งหนี้รายนี้ และ
ค่าเสียหายใดๆ บรรดาที่มหาวิทยาลัยมีสิทธิเรียกร้องกับนิสิตทั้งสิ้น ให้แก่มหาวิทยาลัยจนครบถ้วนภายในก าหนดเวลาที่
มหาวิทยาลัยมีหนังสือบอกกล่าวให้ข้าพเจ้าช าระหนี้ และข้าพเจ้าจะรับผิดตามสัญญาค้ าประกันนี้ตลอดไปจนกว่าจะมีการช าระหนี้
ครบเต็มตามจ านวน ทั้งนี้ ไม่เกินวงเงินค้ าประกันจ านวน 400,000 บาท  (สี่แสนบาทถ้วน) ในกรณีที่มหาวิทยาลัยไม่ได้มีหนังสือ
บอกกล่าวไปยังข้าพเจ้าภายใน 60 (หกสิบ) วันนับแต่วันที่นิสิตผิดนัด ก็ให้ข้าพเจ้าหลุดพ้นจากความรับผิดในดอกเบี้ย ค่าสินไหม
ทดแทน ตลอดจนค่าภาระติดพันอันเป็นอุปกรณ์แห่งหนี้ตามสัญญาการเป็นนิสิตดังกล่าวเฉพาะที่เกิดขึ้นภายหลังจากล่วงพ้น 60 
(หกสิบ) วันแล้ว 
           ในกรณีที่นิสิตได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัยให้ขยายเวลาอยู่ศึกษาต่อด้วยทุนหรือเงินอื่นใดหรือเหตุใดๆ ก็ตาม แม้การ
ขยายเวลาอยู่ศึกษาต่อนั้น จะมีการเปลี่ยนแปลงสาขาวิชา ระดับการศึกษาหรือสถานศึกษาที่ศึกษาไปจากเดิม และมหาวิทยาลัยได้
มีหนังสือแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบแล้ว ให้ถือว่าข้าพเจ้าตกลงรับเป็นผู้ค้ าประกันนิสิตต่อไปอีกตลอดระยะเวลาที่นิสิตได้รับการขยาย
เวลาอยู่ศึกษาต่อดังกล่าวด้วย 
           ข้อ 2. หากมีการผ่อนเวลาหรือผ่อนจ านวนเงินในการช าระหนี้ตามสัญญาการเป็นนิสิตให้แก่นิสิต โดยได้มีหนังสือแจ้งให้
ข้าพเจ้าทราบและข้าพเจ้าได้ตกลงยินยอมในการผ่อนเวลาหรือผ่อนจ านวนเงินในการช าระหนี้นั้น ให้ถือว่าข้าพเจ้ายินยอมมิให้
ถือเอาการผ่อนเวลาหรือผ่อนจ านวนในการช าระหนี้ดังกล่าวเป็นเหตุปลดเปลื้องความรับผิดของข้าพเจ้า และข้าพเจ้าจะรับผิดใน
ฐานะผู้ค้ าประกันตามสัญญานี้ตลอดไป จนกว่าจะมีการช าระหนี้ครบเต็มตามจ านวน แต่ไม่เกินกว่าระยะเวลาในการก่อหนี้ค้ า
ประกันตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 5 ของสัญญาค้ าประกันนี้ หรือไม่เกินกว่าระยะเวลาอยู่ศึกษาต่อของนิสิตที่ขยายออกไปตามข้อ 1 
วรรคสอง ของสัญญาค้ าประกันนี้  
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            ในกรณีที่การพิจารณาอนุมัติจากมหาวิทยาลัยให้นิสิตขยายเวลาอยู่ศึกษาต่อจะท าให้ระยะเวลาในการก่อหนี้ค้ าประกัน 
เกินกว่าระยะเวลาตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 5 ของสัญญาค้ าประกันนั้น เมื่อมหาวิทยาลัยได้มีหนังสือแจ้งข้าพเจ้า  และข้าพเจ้าได้
ยินยอมด้วยแล้ว ข้าพเจ้าตกลงจะมาท าสัญญาค้ าประกันฉบับใหม่เพื่อให้การค้ าประกันของข้าพเจ้าครอบคลุมระยะเวลาในการก่อ
หนี้ที่จะค้ าประกันตามที่นิสิตจะได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาอยู่ศึกษาต่อด้วย และถึงแม้ข้าพเจ้าจะไม่มาท าสัญญาค้ าประกันฉบับใหม่ 
แต่ถ้าหากข้าพเจ้าได้ให้ความยินยอมในการขยายเวลาอยู่ศึกษาต่อแล้ว ให้ถือว่าข้าพเจ้ายังตกลงรับเป็นผู้ค้ าประกันนิสิตต่อไปอีก
ตลอดระยะเวลาที่นิสิตได้รับการขยายเวลาอยู่ศึกษาต่อตามที่ได้ก าหนดไว้ในข้อ 1 วรรคสอง ของสัญญาค้ าประกันนี้ 
  ข้อ 3. ข้าพเจ้าจะไม่ยกเลิกเพิกถอนการค้ าประกันไม่ว่ากรณีใดๆ ตลอดระยะเวลาที่นิสิตยังต้องรับผิดชอบอยู่ตามเงื่อนไข
ในสัญญาการเป็นนิสิต 
  ข้อ 4. เพื่อเป็นหลักฐานในการค้ าประกัน  ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าข้าพเจ้าเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัตติรงตามหลักเกณฑ์และ
เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยก าหนด โดยมีรายละเอียดในข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ 
          4.1  ข้าพเจ้ามีความเก่ียวพันกับนสิิตโดยเป็น....................................................ของนิสิต หรือ 
          4.2  ข้าพเจ้าเป็นข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/เจ้าหน้าที่ของรัฐ ต าแหน่ง.......................................... .............
ระดับ..................................................สังกัด..............................................................โดยได้รับเงินเดือน...................................บาท
(......................................................................) หรือ 
          4.3  เพื่อเป็นหลักฐานในการค้ าประกันไว้ต่อจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ข้าพเจ้าขอแสดงหลักทรัพย์และขอรับรอง
ว่าข้าพเจ้าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน และ/หรือห้องชุด โดยปลอดจากภาระผูกพันใดๆทั้งสิ้นตามกฎหมาย ปรากฏตามโฉนดที่ดิน
และ/หรือห้องชุด ดังต่อไปนี้ 

    4.3.1 โฉนดที่ดินเลขที่..........................................................หน้าส ารวจ..................................ระวาง…………… 
....................................เนื้อที.่...............ไร่................งาน..................วา อยู่ที่ต าบล/แขวง.................................................อ าเภอ/เขต
.....................................................จังหวัด........................................................ราคาประมาณ.....................................................บาท  
(....................................................................) 

    4.3.2 โฉนดที่ดินเลขที่............................................................หน้าส ารวจ.............................ระวาง……………… 
....................................เนื้อที.่...............ไร่................งาน...................วา อยู่ที่ต าบล/แขวง................................................อ าเภอ/เขต
.....................................................จงัหวัด........................................................ราคาประมาณ......................................................บาท  
(....................................................................) 

    4.3.3 ............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................................. 

     4.3.4 ห้องชุดที่.................................. ชั้นที่...................................ชื่ออาคารชุด.............................................. 
ทะเบียนอาคารชุดเลขที่.......................................................ตั้งอยู่อาคารเลขที่ ..............................................หมู่ที่.............................
ตรอก/ซอย..........................................................ถนน......................................ต าบล/แขวง.............................................อ าเภอ/เขต
..................................................จังหวัด…........................................................ 

     4.3.5 ............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................................................................ 
  ข้าพเจ้าตกลงจะไม่จ าหน่าย โอน ก่อหนี้สิน หรือภาระผูกพันใดๆ ในที่ดิน และ/หรือ ห้องชุดของข้าพเจ้าตามที่ระบุในข้อ  
4.3 นี้ ตลอดระยะเวลาที่สัญญาค้ าประกันฉบับนี้มีผลใช้บังคับอยู่ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากมหาวิทยาลัยก่อน 
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4.4  เพื่อเป็นหลักฐานในการค้ าประกันไว้ต่อจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ข้าพเจ้าได้น าหนังสือค้ าประกันของธนาคาร

............................................................... ที่  ............................................ ลงวันที่ .............................................. จ านวนเงิน 

..................................บาท (..............................................................) มามอบไว้ให้เป็นหลักประกันตามสัญญาค้ าประกันด้วย 
 ข้อ 5.  ระยะเวลาในการก่อหนี้ค้ าประกันตามสัญญานี้  ให้เริ่มตั้งแต่วันที่นิสิตท าสัญญาการเป็นนิสิตเพื่อศึกษาวิชาทันต
แพทยศาสตร์ จนถึงวันที่นิสิตได้ปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานครบถ้วนตามสัญญาการเป็นนิสิตดังกล่าว แต่ไม่เกิน (............) ปี   
(............)  เดือน  (............)  วัน 
 ข้อ 6.  ที่อยู่ของข้าพเจ้าที่ปรากฏในสัญญาค้ าประกันนี้ให้ถือเป็นภูมิล าเนาของข้าพเจ้า การส่งหนังสือหรือเอกสารเพื่อ
บอกกล่าว แจ้ง หรือทวงถาม ไปยังข้าพเจ้า ให้ส่งไปยังภูมิล าเนาดังกล่าว และถือว่าเป็นการส่งโดยชอบ โดยถือว่าข้าพเจ้าได้ทราบ
ข้อความในหนังสือเอกสารดังกล่าว นับแต่วันที่หนังสือหรือเอกสารไปถึงภูมิล าเนาของข้าพเจ้า ไม่ว่าข้าพเจ้าหรือบุคคลอื่นใดที่
พ านักอยู่ในภูมิล าเนาของข้าพเจ้าจะได้รับหนังสือ หรือเอกสารนั้นไว้หรือไม่ก็ตาม 
 หากข้าพเจ้าเปลี่ยนแปลงภูมิล าเนา ข้าพเจ้าจะต้องมีหนังสือแจ้งเปลี่ยนแปลงภูมิล าเนามายังมหาวิทยาลัย หรือได้บันทึก
ถ้อยค าการเปลี่ยนแปลงภูมิล าเนาไว้กับเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย การละเลยไม่แจ้งเปลี่ยนแปลงภูมิล าเนาดังกล่าวให้
มหาวิทยาลัยทราบ หากมหาวิทยาลัยได้ส่งหนังสือหรือเอกสารเพื่อบอกกล่าว แจ้ง หรือทวงถาม ไปยังข้าพเจ้าตามที่ปรากฏอยู่ใน
สัญญาค้ าประกันนี้ ให้ถือว่าข้าพเจ้าได้ทราบข้อความในหนังสือหรือเอกสารดังกล่าวโดยชอบแล้ว 
 ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าข้อความในสัญญาค้ าประกันฉบับนี้โดยละเอียดตลอดดีแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญต่อหน้า
พยาน 
               (ลงนาม).............................................................  ผู้ค้ าประกัน 
                                                             (..........................................................)  

     (ลงนาม).............................................................  พยาน    
                                                             (..........................................................)  

     (ลงนาม).............................................................  พยาน    
                                                             (..........................................................)                   
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หนังสือให้ความยินยอมท้านิติกรรมส้าหรับผู้ปกครอง 
 
 

        เขียนที.่................................................................... . 
       วันที่..................................................................... .... 
เรื่อง  ให้ความยินยอมคู่สมรสในการให้ความยินยอมท าสัญญาการเป็นนิสิตเพ่ือศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตร์ 
เรียน  คณะกรรมการท าสัญญาเป็นนิสิตเพื่อศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตร์  ประจ าปีการศึกษา  2561 
 ตามท่ี.....................................................................................................................................คู่สมรสของข้าพเจ้าได้ 
ท าหนังสือให้ความยินยอมฉบับลงวันที่..........เดือน.............พ.ศ............. นิสิตชื่อ................................................................... 
เข้าท าสัญญาเป็นนิสิตเพ่ือศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตร์ ในการเข้าศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
นั้น ข้าพเจ้ารับทราบและขอท าหนังสือนี้เพ่ือให้ความยินยอมนิติกรรมดังกล่าว 
 
 จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
 
      ลงชื่อ...................................................................... 
                                                                   (........................................................................) 
          คู่สมรสของ....................................................................... 
............................................................................... .................................................................................................................  

 
หนังสือให้ความยินยอมท้านิติกรรมส้าหรับผู้ค ้าประกัน 

 
        เขียนที.่................................................................... 
       วันที่  ......................................................................... 
เรื่อง  ให้ความยินยอมคู่สมรสในการท าสัญญาค้ าประกันการเป็นนิสิตเพ่ือศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตร์ 
เรียน  คณะกรรมการท าสัญญาเป็นนิสิตเพื่อศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตร์  ประจ าปีการศึกษา  2561 
 ตามท่ี....................................................................................................... ...............................คู่สมรสของข้าพเจา้ได ้
ท าสัญญาเพ่ือค้ าประกันการเป็นนิสิตเพ่ือศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตร์  นิสิตชื่อ...................................................................
ในการเข้าศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนั้น  ข้าพเจ้ารับทราบและขอท าหนังสือนี้เพ่ือให้ความ
ยินยอมนิติกรรมดังกล่าว 
 
 จึงเรียนมาเพ่ือทราบ 
 
      ลงชื่อ ...................................................................... 
                                                                      (.....................................................................) 
          คู่สมรสของ....................................................................... 
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