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นิสิตชื่อ...................................................................นามสกุล................... .................................................... 

 

รายการเอกสารที่ต้องน ามาในวันท าสัญญาเป็นนิสิตเพื่อศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตร์ประจ าปีการศึกษา 2561 
โปรดตรวจสอบรายการและท าเครื่องหมาย   ในช่อง    เมื่อจัดเตรียมเอกสารครบ 

 
1. สัญญาการเป็นนิสิตเพื่อศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตร์    จ านวน  2 ชุด                                  

1.1 ชุดที่ 1 ส าหรับคณะทันตแพทยศาสตร์        
1.2 ชุดที่ 2 ส าหรับนิสิต          

นักศึกษาจะต้องน าสัญญาทั้ง  2  ฉบับ ที่ “กรอกรายละเอียด”และ “ติดอากรแสตมป์ฉบับละ 10 บาท” 
ในสัญญาค้ าประกันทั้ง 2 ฉบับ พร้อมแนบหลักฐานที่ต้องใช้ในการท าสัญญาทั้งหมดให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ    
(ยกเว้นช่องลงนามทุกช่อง ให้มาลงนามต่อหน้ากรรมการผู้ท าสัญญา)   

 

2. หลักฐานของนิสิต   
     2.1 บัตรประจ าตัวประชาชน  ฉบับจริง พร้อมส าเนา   2 ชุด      

               2.2 ทะเบียนบ้าน                ฉบับจริง พร้อมส าเนา  2 ชุด      
     2.3 ให้นิสิตกรอก “แบบสอบถาม นิสิต” ทีเ่ว็บไซต์   
          https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeCKe_6CAm4zfu6P5hc39s-MIo5f-

0oYXkamAm4AMkXE22j5A/viewform และ พิมพ์ข้อมูลดังกล่าวน ามาในวันท าสัญญา    
    2.4 ให้ผู้ปกครอง กรอก“แบบสอบผู้ปกครอง” ทีเ่ว็บไซต์

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfcNb6B5apZdzAODi49Erg64dtnYjj4f7bBjgzquGlzOucmyA/viewform  
และ พิมพ์ข้อมูลดังกล่าวน ามาในวันท าสัญญา         
 

3. หลักฐานของผู้แทนโดยชอบธรรม  (หมายถึงบิดา  มารดา  หรือผู้ปกครอง)  
                 3.1 บัตรประจ าตัวประชาชนของบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง  ฉบับจริง พร้อมส าเนา 2 ชุด       
                 3.2 ทะเบียนบ้านของบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง  ฉบับจริง พร้อมส าเนา 2 ชุด       
       3.3 กรณีผู้ปกครองมีคู่สมรส คู่สมรสต้องลงนามให้ความยินยอมในสัญญาต่อหน้ากรรมการ       
                     ผู้ท าสัญญาและ  หากมีเหตุขัดข้องไม่สามารถมาได้ ให้คู่สมรสลงนามมาก่อนในหนังสือ 
                     ให้ความยินยอม 2 ฉบับ และแนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน จ านวน 2 ชุด 

 
 

4.  การค้ าประกันสัญญาเพื่อศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตร์   
              ให้ท าเครื่องหมาย  ในช่อง    ของการค้ าประกันที่ท่านใช้และเตรียมเอกสารตามที่ก าหนด 
             ค้ าประกันโดยข้าราชการประจ า  

 ค้ าประกันโดยพนักงานรัฐวิสาหกิจ   
 ค้ าประกันโดยใช้ที่ดิน/ห้องชุด (มูลค่าไม่น้อยกว่า 400,000.- / สี่แสนบาทถ้วน) 
      โดยผู้มีกรรมสิทธิ์ทุกคนต้องมาลงนามต่อหน้ากรรมการ ในวันท าสัญญา 
 ค้ าประกันโดยหนังสือสัญญาของธนาคาร   

 

*ส าหรับใช้จัดเตรียมเอกสารและตรวจเช็ค* 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeCKe_6CAm4zfu6P5hc39s-MIo5f-0oYXkamAm4AMkXE22j5A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeCKe_6CAm4zfu6P5hc39s-MIo5f-0oYXkamAm4AMkXE22j5A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfcNb6B5apZdzAODi49Erg64dtnYjj4f7bBjgzquGlzOucmyA/viewform
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4.1 การค้ าประกันโดยข้าราชการประจ า 
                    4.1.1 หนังสือรับรองต าแหน่ง ระดับ ซี 4 ขึ้นไป  และอัตราเงินเดือน ของผู้ค้ าประกันจาก        
                            หน่วยงานต้นสังกัดของผู้ค้ าประกัน และประทับตราของส านักงานด้วย   
                            ฉบับจริง  พร้อมส าเนา จ านวน 1 ชุด   
          4.1.2 บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ค้ าประกัน ฉบับจริง พร้อมส าเนา 2 ชุด                
              4.1.3 ทะเบียนบ้านของผู้ค้ าประกัน ฉบับจริง พร้อมส าเนา 2 ชุด                          
                   4.1.4 กรณีผู้ค้ าประกัน มีคู่สมรส คู่สมรสต้องลงนามให้ความยินยอมในสัญญาต่อ               
                           หน้ากรรมการ ผู้ท าสัญญาและหากมีเหตุขัดข้องไม่สามารถมาได้ให้คู่สมรส  
                           ลงนามมาก่อนในหนังสือให้ความยินยอม 2 ฉบับ และแนบส าเนาบัตร 
                           ประจ าตัวประชาชน จ านวน 2 ชุด 
     

4.2 การค้ าประกันโดยพนักงานรัฐวิสาหกิจ   

         4.2.1 หนังสือรับรองต าแหน่งระดับ และอัตราเงินเดือนของผู้ค้ าประกันจาก        
                            หน่วยงานต้นสังกัดของผู้ค้ าประกัน และประทับตราของส านักงานด้วย   
                            ฉบับจริง  พร้อมส าเนา จ านวน 1 ชุด   
          4.2.2 บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ค้ าประกัน ฉบับจริง พร้อมส าเนา 2 ชุด       
               4.2.3 ทะเบียนบ้านของผู้ค้ าประกัน ฉบับจริง พร้อมส าเนา 2 ชุด                          
                    4.2.4 กรณีผู้ค้ าประกัน มีคู่สมรส คู่สมรสต้องลงนามให้ความยินยอมในสัญญาต่อ              
                           หน้ากรรมการ ผู้ท าสัญญาและหากมีเหตุขัดข้องไม่สามารถมาได้ให้คู่สมรส  
                           ลงนามมาก่อนในหนังสือให้ความยินยอม 2 ฉบับ และแนบส าเนาบัตร 
                           ประจ าตัวประชาชน จ านวน 2 ชุด 

 
4.3 การค้ าประกันโดยใช้ที่ดิน/ห้องชุด   

           4.3.1 โฉนดที่ดิน/หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด ฉบับจริง พร้อมส าเนา 2 ชุด    
          4.3.2 หนังสือประเมินราคาที่ดินฉบับจริง พร้อมส าเนา จ านวน 1 ชุด                            
                            ซึ่งต้องมีราคาประเมินไม่น้อยกว่า 400,000.- บาท โดยให้ระบใุนหนังสือ                     
                            รับรองว่า “ค  าประกัน (ระบุชื่อนิสิต) เข้าศึกษาต่อที่ คณะทันตแพทยศาสตร์ 
                           จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจ าปีการศึกษา 2561”  
          4.3.3 บัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ถือกรรมสิทธิ์ ฉบับจริง พร้อมส าเนา 2 ชุด                
          4.3.4 ทะเบียนบ้านของผู้ถือกรรมสิทธิ์ ฉบับจริง พร้อมส าเนา 2 ชุด         

         4.3.5 ในกรณีที่ผู้ผู้ถือกรรมสิทธิ์มีคู่สมรส คู่สมรสต้องมาลงนามยินยอมในสัญญา                
       ต่อหน้ากรรมการผู้ท าสัญญา หากไม่สามารถมาได้ ให้คู่สมรสลงนามมาก่อนใน 
       หนังสือให้ความยินยอม 2 ฉบับ และแนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 2 ชุด 

4.4 การค้ าประกันด้วยหนังสือสัญญาค้ าประกันของธนาคาร   
4.4.1 หนังสือสัญญาค้ าประกันของธนาคารวงเงิน 400,000.- บาท และต้องมีตรา              
       ประทับของธนาคาร  ฉบับจริง พร้อมส าเนา จ านวน 1 ชุด โดยอ้างถึง  
       คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นผู้รับหนังสือ 
       ค  าประกันหรือ ผู้รับผลประโยชน์ ถ้าไม่ปฏิบัติตามสัญญา 
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5. สัญญายืมทันตอุปกรณ์                    จ านวน 2 ชุด             
5.1 Download เอกสาร และ กรอกข้อความเอกสาร ข้างต้นมาให้เรียบร้อย แต่ยังไม่ต้องลงนาม 
5.2 ให้บิดา มารดา หรือผู้ปกครองเป็นผู้ค้ าประกัน 
5.3 ถ้าให้ข้าราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ เป็นผู้ค้ าประกัน จะต้องค้ าประกันสัญญา 
     ทั้ง 2 ฉบับ คือ สัญญาการเป็นนิสิตเพื่อศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตร์  และสัญญายืมทันตอุปกรณ์   

6. แบบประวัตินิสิต 
 6.1 ให้นิสิตกรอก “แบบประวัตินิสิต” ทีเ่ว็บไซต์ https://goo.gl/keomDX 

                 และ พิมพ์ข้อมูลดังกล่าว  ติดรูปถ่ายทั้ง 2 ชุด น ามาในวันท าสัญญา 
7. เอกสารอ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากเอกสารข้างต้น   (ถ้ามี) 
 6.1  ใบมรณะบัตรคู่สมรสของผู้ค้ าประกัน            

6.2  หลักฐานการหย่าขาดจากการสมรสระหว่างผู้ค้ าประกัน และคู่สมรส        
 6.3  หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ และนามสกุลของผู้ที่เก่ียวข้อง          
 
หมายเหตุ  
        1.1 เอกสารที่เป็นส าเนาให้ลงชื่อและก ากับ “ส าเนาถูกต้อง” มาก่อนทุกฉบับ 
        1.2 ให้จัดเรียงตามล าดับและแยกเอกสารทั งหมดออกเป็น 2 ชุด แล้วแนบกับสัญญาการเป็นนิสิตทั้งสองชุด  
             (ชุดส าหรับคณะฯ ชุดที่ 1 และชุดส าหรับนิสิต ชุดที่ 2) ดังนี้ 

     1.2.1 สัญญาการเป็นนิสิต 
     1.2.2 ส าเนาบัตรประชาชนของนิสิต 
     1.2.3 ส าเนาทะเบียนบ้านของนิสิต 
     1.2.4 ส าเนาบัตรประชาชนของบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง 
     1.2.5 ส าเนาทะเบียนบ้านของบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง 
     1.2.6 หนังสือให้ความยินยอมของคู่สมรสผู้ปกครอง (ถ้ามี) 
     1.2.7 ส าเนาบัตรประชาชนของคู่สมรสของผู้ปกครอง (ถ้ามี) 
     1.2.8 หลักฐานการค้ าประกัน 
  ถ้าค้ าประกันด้วยบุคคล  - หนังสือรับรองต าแหน่งของผู้ค้ าประกัน 
    - ส าเนาบัตรประชาชนของผู้ค้ าประกัน 
    - ส าเนาทะเบียนของผู้ค้ าประกัน 
    - หนังสือให้ความยินยอมของคู่สมรสผู้ค้ าประกัน (ถ้ามี) 
    - ส าเนาบัตรประชาชนของคู่สมรสของผู้ค้ าประกัน (ถ้ามี) 
  ถ้าค้ าประกันด้วยที่ดิน - ส าเนาโฉนดที่ดิน 
              - หนังสือประเมินราคาท่ีดิน 
                 - ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้ถือกรรมสิทธิ์ 
                                          - ส าเนาทะเบียนบ้านของผู้ถือกรรมสิทธิ์ 
                                          - หนังสือให้ความยินยอมของคู่สมรสผู้ถือกรรมสิทธิ์ (ถ้ามี) 
                                          - ส าเนาบัตรประชาชนของคู่สมรสของผู้ผู้ถือกรรมสิทธิ์ (ถ้ามี) 
 ถ้าค้ าประกันด้วยหนังสือสัญญาค้ าประกันของธนาคาร –หนังสือค้ าประกันของธนาคาร 
 
 

https://goo.gl/keomDX
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     1.2.9  แบบสอบถามนิสิต  
     1.2.10 แบบสอบถามผู้ปกครองนิสิต  
     1.2.11 ใบกรอกประวัตินิสิต  ส าหรับทะเบียนคณะฯ   
     1.2.12 ใบกรอกประวัตินิสิต  ส าหรับอาจารย์ที่ปรึกษา   
 

         1.3 ส าหรับเอกสารฉบับจริง ได้แก่ หนังสือรับรองของผู้ค  าประกันจากหน่วยงาน หรือ หนังสือประเมิน 
             ราคาที่ดิน หรือหนังสือสัญญาค  าประกันของธนาคาร ให้แนบกับสัญญาการเป็นนิสิตชุดส าหรับคณะ 
             ทันตแพทยศาสตร์ 
         1.4 สัญญายืมทันตอุปกรณ์ให้แยกต่างหาก ไม่ต้องรวมกับเอกสารอ่ืน 
         1.5 แบบประวัตินิสิต จ านวน 2 ชุด ให้แยกต่างหาก ไม่ต้องรวมกับเอกสารอ่ืน 

 
 
บันทึกส าหรับผู้ปกครองใช้จัดเอกสาร   ให้เขียนเอกสารที่ไม่ครบหรือไม่สมบูรณ์ ตามล าดับ 

1. .....................................................................................................  
2. ..................................................................................................... 
3. ....................................................................................................  
4. ........................................................................... ......................... 
5. ....................................................................................................  

 
 

 
(ลงนาม) ผู้ตรวจเอกสารสัญญา...................................................... 
                                    (.....................................................) 

                                              ....../.........../........... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


