
 
 
 

สัญญาการเป็นนิสิตเพ่ือศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ 
ตามโครงการผลิตแพทย์เพิ่ม (กระทรวงศึกษาธิการ) 

คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา 
สัญญาเลขท่ี ............................./ ๒๕๖๑ 

สัญญาท าที่  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
วันที่…๒๕….เดือน……มิถุนายน……พ.ศ…๒๕๖๑. 

 โดยที่รัฐบาลมีเจตจ านงมุ่งหมายที่จะให้นักศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ทุกคนท างาน  หรือรับราชการ
สนองความต้องการของประเทศชาติภายหลังส าเร็จการศึกษาแล้ว  และในการนี้ เป็นหน้าที่ของ
มหาวิทยาลัยบูรพา  ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน  และคณะกรรมการพิจารณาจัดสรร 
นิสิตคณะแพทยศาสตร์ ผู้ส าเร็จการศึกษาไปปฏิบัติงานในส่วนราชการหรือองค์การของรัฐบาลต่างๆ           
ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้ หรือจะได้แต่งตั้งขึ้นเพ่ือจัดสรรนิสิตคณะแพทยศาสตร์เข้าท างาน หรือรับราชการ
สนองความต้องการของประเทศชาติ ที่จะด าเนินการให้ส าเร็จผลสมความมุ่งหมายดังกล่าว 

และโดยที่ข้าพเจ้า…….…นางสาวนิสิต        รักเรียน….……..........………......................................... 
เกิดเม่ือวันที่….......๗...….เดือน……….พฤษภาคม......………..พ.ศ.…๒๕๔๒….…. อายุ……๑๙…….ปี        
อยู่บ้านเลขท่ี........๑๙๙............ตรอก..............-.....................ซอย................-............................................... 
ถนน....ลงหาดบางแสน........ต าบล / แขวง.....แสนสุข..................อ าเภอ / เขต....เมืองฯ............. จังหวัด
ชลบุรี................รหัสไปรษณีย์….....๒๐๑๓๐………โทรศัพท์…….๐๘-๑๒๒๒-๒๒๒๒…… 
เลขบัตรประจ าตัวประชาชน………๑ ๒๒๒๒ ๓๓๓๓๓ ๔๔ ๕........................................................... 
ชื่อบิดา………นายศักดา รักเรียน..................……ชื่อมารดา……......นางรัตนา  รักเรียน…………………..…… 
เป็นผู้หนึ่งซึ่งประสงค์จะเข้าศึกษาวิชาแพทยศาสตร์เพ่ือสนองความต้องการของประเทศชาติ ตามเจตจ านง
ของรัฐบาลดังกล่าวข้างต้น  
 ข้าพเจ้าจึงขอท าสัญญาให้ไว้แก่มหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “มหาวิทยาลัย” 
ดังมีข้อความต่อไปนี้ 
 ข้อ ๑. ข้าพเจ้าตกลงเข้าศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยนี้  ตั้งแต่ปีการศึกษา..๒๕๖๑....
เป็นต้นไป  จนกว่าจะส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 
  ในระหว่างที่ข้าพเจ้าศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ตามสัญญานี้   ข้าพเจ้ายินยอมประพฤติและ
ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ  หรือค าสั่งของมหาวิทยาลัยที่ได้ก าหนด  หรือสั่งการเกี่ยวกับการเป็นนิสิต
คณะแพทยศาสตร์  ทั้งที่ได้ออกใช้บังคับอยู่แล้วก่อนวันที่ข้าพเจ้าลงนามในสัญญานี้  และที่จะได้ออกใช้
บังคับต่อไปในภายหน้าโดยเคร่งครัด  และให้ถือว่าระเบียบข้อบังคับหรือค าสั่งต่าง ๆ ดังกล่าว เป็นส่วน
หนึ่งของสัญญานี้ด้วย   

(ลงชื่อ).........นางสาวนิสิต รักเรียน.....................นสิิตผู้ให้สัญญา 

รูปถ่าย 

- ตัวอย่าง - 



 -๒- 

ข้อ ๒. ในระหว่างที่ข้าพเจ้าเข้าศึกษาวิชาตามสัญญานี้  ข้าพเจ้าจะตั้งใจและเพียรพยายามอย่างดี
ที่สุดในการศึกษาเล่าเรียน  โดยจะไม่หลีกเลี่ยง ละเลย ทอดทิ้ง ยุติ หรือเลิกการศึกษาก่อนส าเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตร ดังได้ระบุไว้ในข้อ ๑. ของสัญญานี้ 

ข้อ ๓.  ภายหลังจากที่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแล้ว  ข้าพเจ้าตกลงยินยอมจะปฏิบัติการให้
เป็นไปตามค าสั่งของส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน  และ/หรือคณะกรรมการพิจารณา
จัดสรรนิสิตคณะแพทยศาสตร์  ผู้ส าเร็จการศึกษาไปปฏิบัติงานในส่วนราชการ หรือองค์การของรัฐบาล
ต่าง ๆ  ในการจัดสรรให้ข้าพเจ้าเข้ารับการศึกษาอบรมเพ่ิมเติม ณ แห่งใด ๆ หรือเข้ารับราชการ  หรือ
ท างานในสถานศึกษาส่วนราชการ หรือองค์การของรัฐบาลแห่งใดทุกประการ  และในกรณีที่ส านักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน และ/หรือคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรนิสิตคณะแพทยศาสตร์  
ผู้ส าเร็จการศึกษาไปปฏิบัติงานในส่วนราชการ  หรือองค์การของรัฐบาลต่าง ๆ  สั่งให้ข้าพเจ้าเข้ารับ
ราชการหรือท างาน  ข้าพเจ้าจะรับราชการหรือท างานนั้นอยู่ต่อไปเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามปีติดต่อกันไป  
นับตั้งแต่วันที่ได้ก าหนดในค าสั่ง 
 แต่ถ้าหลังจากส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแล้ว ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน  
และ/หรือคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรนิสิตคณะแพทยศาสตร์  ผู้ส าเร็จการศึกษาไปปฏิบัติงานในส่วน
ราชการ หรือองค์การของรัฐบาลต่าง ๆ  ได้ให้ข้าพเจ้าเข้ารับการศึกษาอบรมเพ่ิมเติมตามความต้องการ
ของ กระทรวง ทบวง กรมใดต่อไปอีกแล้ว  เมื่อข้าพเจ้าได้ศึกษาอบรมเพ่ิมเติมเสร็จแล้ว  หรือไม่ได้
ท าการศึกษาอบรมเพ่ิมเติมต่อไปจนส าเร็จด้วยเหตุใดก็ดี  ข้าพเจ้ายินยอมเข้ารับราชการ หรือท างานตามที่
ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน และ/หรือคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรนิสิตคณะ
แพทยศาสตร์ ผู้ส าเร็จการศึกษาไปปฏิบัติงานในส่วนราชการ หรือองค์การของรัฐบาลต่าง ๆ  สั่งให้เข้ารับ
ราชการ หรือท างานนั้น  โดยจะรับราชการหรือท างานนั้นอยู่ต่อไปเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามปีติดต่อกันไป
นับตั้งแต่วันที่ได้ก าหนดในค าสั่ง  แต่ถ้าเป็นการเข้ารับการศึกษาอบรมเพ่ิมเติมในระหว่างที่รับราชการ 
หรือท างานตามค าสั่งในวรรคแรก  เมื่อข้าพเจ้าได้ศึกษาอบรมเพ่ิมเติมเสร็จแล้ว  หรือไม่ได้ท าการศึกษา
อบรมเพ่ิมเติมต่อไปจนส าเร็จด้วยเหตุใดก็ดี  ข้าพเจ้าจะยินยอมเข้ารับราชการ หรือท างานต่อไปจนครบ
ก าหนดระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามปี  ทั้งนี้ไม่นับระยะเวลาระหว่างเข้ารับการศึกษาอบรมเพิ่มเติมรวม
ค านวณเข้าด้วย 
 ถ้าข้าพเจ้าไม่รับราชการ  หรือท างานตามที่กล่าวในวรรคแรก  หรือวรรคสองแล้วแต่กรณี  
ข้าพเจ้ายินยอมรับผิดชดใช้เงินให้แก่มหาวิทยาลัย เป็นจ านวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนบาทถ้วน)  
ภายในก าหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับจากวันที่ได้รับการแจ้งจากผู้รับสัญญา หากผู้ให้สัญญาไม่ช าระภายใน
ก าหนดดังกล่าว หรือช าระให้แต่ไม่ครบถ้วน ผู้ให้สัญญาจะต้องช าระดอกเบี้ยในจ านวนเงินที่ยังมิได้ช าระใน
อัตราร้อยละ ๑๕ (สิบห้า) ต่อปี นับจากวันถัดจากวันครบก าหนดดังกล่าวจนกว่าจะช าระครบถ้วนอีกด้วย 
 ถ้าข้าพเจ้ารับราชการ หรือท างานไม่ครบก าหนดเวลาตามที่กล่าวไว้ในวรรคแรกหรือวรรคสอง  
แล้วแต่กรณี  ข้าพเจ้ายินยอมรับผิดชดใช้เงินให้แก่มหาวิทยาลัยตามระยะเวลาที่ขาด  โดยคิดค านวณลดลง
ตามส่วนเฉลี่ยจากจ านวนเงินที่ต้องชดใช้ในวรรคก่อน 
 

(ลงชื่อ).....................นางสาวนิสิต รักเรียน..........................นิสิตผู้ให้สัญญา 
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ถ้าการที่ข้าพเจ้ามิได้เข้ารับราชการหรือท างานตามความในวรรคสาม  หรือออกจากราชการหรือ
งานก่อนครบก าหนดเวลาดังกล่าวในวรรคสี่  เป็นเพราะเหตุที่ข้าพเจ้าเจ็บป่วยหรือพิการ  และส านักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนได้พิจารณาแล้วเห็นว่า  ข้าพเจ้าไม่อาจ หรือไม่สามารถที่จะรับราชการ
หรือท างานได้   ข้าพเจ้าจึงจะไม่ต้องรับผิดตามท่ีระบุไว้ในวรรคสามหรือวรรคสี่แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๔. เพ่ือเป็นหลักประกันในการปฏิบัติตามสัญญานี้ ข้าพเจ้าจะจัดหาบุคคลที่มีคุณสมบัติและ
หลักทรัพย์ ซึ่งมหาวิทยาลัยเห็นสมควรท าสัญญาค้ าประกันข้าพเจ้า ภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
และในกรณีท่ีมหาวิทยาลัยเห็นสมควรให้ข้าพเจ้าเปลี่ยนผู้ค้ าประกัน ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามทุกประการ 
 

ข้าพเจ้าได้ทราบและเข้าใจข้อความในสัญญาฉบับนี้ดีแล้ว  จึงได้ลงนามในสัญญานี้ไว้เป็นหลักฐาน 
 

 
(ลงนาม)...................นสิิต รักเรียน.........................นิสิตแพทย์ผู้ให้สัญญา 

 (...........นางสาวนสิิต  รักเรียน...................) 
 
 

(ลงชื่อ).............................................................................อธกิารบดีหรือผู้แทนผู้รับสัญญา 
         (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์  นายแพทย์พิสิษฐ์  พิริยาพรรณ) 

คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 
 
 

(ลงชื่อ)...............................................................................พยาน  
(............................................................................ ) 

 
 

(ลงชื่อ)...............................................................................พยาน 
   (.......................................................................... ) 
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หนังสือแสดงความยินยอม 
 

เขียนที่  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
วันที่ ..๒๕... เดือน ...มิถุนายน.... พ.ศ. .๒๕๖๑.... 

 
 ข้าพเจ้า............นายศักดา  รักเรียน................................................อายุ....๔๐.......ปี อยู่บ้านเลขที่
.....๑๙๙............. ถนน........ลงหาดบางแสน..... ต าบล / แขวง............แสนสุข............... อ าเภอ / เขต......
เมืองชลบุรี................... จังหวัด...........ชลบุรี............ เป็นผู้แทนโดยชอบธรรมตามกฎหมายของ...............
นางสาวนิสิต  รักเรียน....................................................นิสิตคณะแพทยศาสตร์     โดยเกี่ยวข้องเป็น....
บิดา....................ได้ทราบข้อความในสัญญาการเป็นนิสิตเพ่ือศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ที่.....................
นางสาวนิสิต  รักเรียน............................................................ได้ท าให้ไว้ต่อ มหาวิทยาลัยบูรพา ตามสัญญา
เลขที่........./๒๕๖๑..........ฉบับลงวันที่...๑... เดือน.....มิถุนายน....... พ.ศ. ..๒๕๖๑...แล้ว  ขอแสดงความ
ยินยอมในการที่..................นางสาวนิสิต  รักเรียน...............................ได้ท าสัญญาดังกล่าวให้ไว้ต่อ
มหาวิทยาลัยบูรพา ทุกประการ 
 
 

(ลงชื่อ)....................ศักดา รักเรียน.......................ผู้แทนโดยชอบธรรมของนิสิตวิชาแพทยศาสตร์ 
(............นายศักดา  รักเรียน.................) 

 
 

(ลงชื่อ) ...........................................................พยาน 
  (........................................................) 
 
 

(ลงชื่อ) ...........................................................พยาน 
  (........................................................) 
 
 
 
 
 
 
 

(ลงชื่อ)......นสิิต  รักเรียน....................นิสิตผู้ให้สัญญา 
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สัญญาค้ าประกันการเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ 

สัญญาท าที่  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
       วันที่ ...๒๕...... เดือน ...มิถุนายน..... พ.ศ. ..๒๕๖๑.. 

 
ข้าพเจ้า ..........นายศักดา รักเรียน........ อายุ....๔๐..ป ีอาชีพ......ธุรกิจส่วนตวั.... ต าแหนง่

........กรรมการผู้จัดการ............สังกัด.............-....................อยู่บ้านเลขท่ี........๑๙๙..........หมู่ที่..........-..... 
ตรอก/ซอย..............-.............ถนน......ลงหาดบางแสน.........ต าบล/แขวง........แสนสุข..... อ าเภอ/เขต 
.........เมืองชลบุรี......... จังหวดั.......ชลบุร.ี.................รหัสไปรษณีย์.....๒๐๑๓๐........ 
โทรศัพท์บ้าน.....๐-๓๘๒๒-๒๒๒๒........โทรศัพท์เคลื่อนที่.....๐๘-๑๒๒๒-๒๒๒๒.......ผู้ถือบัตรประจ าตัว
ประชาชนดังปรากฏตามส าเนาแนบท้ายนี้ 
คู่สมรสชื่อ (ถ้ามี).................นางรัตนา รักเรียน........................ขอท าสัญญาค้ าประกันฉบับนี้ให้ไว้ต่อ
มหาวิทยาลัย.......บูรพา........................ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “มหาวิทยาลัย”ดังมีข้อความต่อไปนี้ 

ข้อ ๑. ข้าพเจ้าได้ทราบและเข้าใจข้อความในสัญญาการเป็นนักศึกษาเพ่ือศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ 
ที่ ...นางสาวนิสิต รักเรียน...... (ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “นักศึกษา”) ได้ท าให้ไว้ต่อมหาวิทยาลัยตาม
สัญญาฉบับลงวันที่ ....๒๕.......เดือน.....มิถุนายน......พ.ศ......๒๕๖๑............ปรากฏตามส าเนาสัญญาการ
เป็นนักศึกษาเพ่ือศึกษาวิชาแพทยศาสตร์แนบท้ายสัญญานี้ แล้ว ข้าพเจ้าขอให้สัญญาว่าถ้านักศึกษา
กระท าผิดสัญญาการเป็นนักศึกษาดังกล่าวที่ให้ไว้ต่อมหาวิทยาลัยเป็นเหตุให้เกิดความรับผิดต้องชดใช้เงิน
ให้แก่มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยได้มีหนังสือบอกกล่าวไปยังข้าพเจ้า ภายใน ๖๐ (หกสิบ) วัน นับแต่
วันที่นักศึกษาผิดนัดแล้ว ข้าพเจ้าตกลงยินยอมรับผิดชดใช้เงินไม่เกินกว่าจ านวนเงินที่นักศึกษาต้องรับผิด
ตามข้อผูกพันที่ระบุไว้ในสัญญาการเป็นนักศึกษาข้างต้นนั้น รวมทั้งดอกเบี้ย ค่าสินไหมทดแทน ค่าฤชา
ธรรมเนียม ค่าภาระผูกพันอันเป็นอุปกรณ์แห่งหนี้รายนี้ และค่าเสียหายใดๆ บรรดาที่มหาวิทยาลัยมีสิทธิ
เรียกร้องกับนักศึกษาทั้งสิ้น ให้แก่มหาวิทยาลัยจนครบถ้วนภายในก าหนดเวลาที่มหาวิทยาลัยมีหนังสือ
บอกกล่าวให้ข้าพเจ้าช าระหนี้ และข้าพเจ้าจะรับผิดตามสัญญาค้ าประกันนี้ตลอดไปจนกว่าจะมีการช าระ
หนี้ครบเต็มจ านวน ทั้งนี้ ไม่เกินวงเงินค้ าประกันจ านวน ....๔๐๐,๐๐๐......บาท (สี่แสนบาทถ้วน) ในกรณีที่
มหาวิทยาลัยไม่ได้มีหนังสือบอกกล่าวไปยังข้าพเจ้าภายใน ๖๐ (หกสิบ) วัน นับแต่วันที่นักศึกษาผิดนัด ก็
ให้ข้าพเจ้าหลุดพ้นจากความรับผิดชอบในดอกเบี้ย ค่าสินไหมทดแทนตลอดจนภาระติดพันอันเป็นอุปกรณ์
แห่งหนี้ตามสัญญาการเป็นนักศึกษาดังกล่าวเฉพาะที่เกิดข้ึนภายหลังจากล่วงพ้น ๖๐ (หกสิบ) วันแล้ว 

ในกรณีที่นักศึกษาได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัยให้ขยายเวลาอยู่ศึกษาต่อด้วยทุนหรือเงินอ่ืนใด
หรือเหตุใด ๆ ก็ตาม แม้การขยายเวลาอยู่ศึกษาต่อนั้น จะมีการเปลี่ยนแปลงสาขาวิชา ระดับการศึกษา
หรือสถานศึกษาที่ศึกษาไปจากเดิม  และมหาวิทยาลัยได้มีหนังสือแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบแล้ว ให้ถือว่า
ข้าพเจ้าตกลงรับเป็นผู้ค้ าประกันนักศึกษาต่อไปอีกตลอดระยะเวลาที่นักศึกษาได้รับการขยายเวลาอยู่
ศึกษาต่อดังกล่าวด้วย 

 

(ลงชื่อ)......นสิิต  รักเรียน....................นิสิตผู้ให้สัญญา 
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ข้อ ๒. หากมีการผ่อนเวลาหรือผ่อนจ านวนเงินในการช าระหนี้ตามสัญญาการเป็นนักศึกษาให้แก่
นักศึกษา โดยได้มีหนังสือแจ้งให้ข้าพเจ้าทรายและข้าพเจ้าได้ตกลงยินยอมในการผ่อนเวลาหรือผ่อน
จ านวนเงินในการช าระหนี้นั้น  ให้ถือว่าข้าพเจ้ายินยอมมิให้ถือเอาการผ่อนเวลาหรือผ่อนจ านวนในการ
ช าระหนี้ดังกล่าวเป็นเหตุปลดเปลื้องความรับผิดของข้าพเจ้า  และข้าพเจ้าจะรับผิดในฐานะผู้ค้ าประกัน
ตามสัญญานี้ตลอดไปจนกว่าจะมีการช าระหนี้ครบเต็มตามจ านวน  แต่ไม่เกินกว่าระยะเวลาในการก่อหนี้
ค้ าประกันตามที่ก าหนดไว้ในข้อ  ๕ ของสัญญาค้ าประกันนี้  หรือไม่เกินกว่าระยะเวลาอยู่ศึกษาต่อของ
นักศึกษาที่ขยายออกไปตามข้อ ๑  วรรคสอง ของสัญญาค้ าประกันนี้  

ในกรณีที่การพิจารณาอนุมัติจากมหาวิทยาลัยให้นักศึกษาขยายเวลาอยู่ศึกษาต่อจะท าให้
ระยะเวลาในการก่อหนี้ค้ าประกันเกินกว่าระยะเวลาตามที่ก าหนดไว้ในข้อ ๕ ของสัญญาค้ าประกันนั้น 
เมื่อ มหาวิทยาลัยได้มีหนังสือแจ้งข้าพเจ้าและข้าพเจ้าได้ยินยอมด้วยแล้ว  ข้าพเจ้าตกลงจะมาท าสัญญาค้ า
ประกันฉบับใหม่เพ่ือให้การค้ าประกันของข้าพเจ้าครอบคลุมระยะเวลาในการก่อหนี้ที่จะค้ าประกันตามที่
นักศึกษาจะได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาอยู่ศึกษาต่อด้วย  และถึงแม้ข้าพเจ้าจะไม่มาท าสัญญาค้ าประกันฉบับ
ใหม่  แต่ถ้าหากข้าพเจ้าได้ให้ความยินยอมในการขยายเวลาอยู่ศึกษาต่อแล้ว  ให้ถือว่าข้าพเจ้ายังตกลงรับ
เป็นผู้ค้ าประกันนักศึกษาต่อไปอีกตลอดระยะเวลาที่นักศึกษาได้รับการขยายเวลาอยู่ศึกษาต่อตามที่ได้
ก าหนดไว้ในข้อ ๑ วรรคสอง ของสัญญาค้ าประกันนี้  

ข้อ ๓ ข้าพเจ้าจะไม่ยกเลิกเพิกถอนการค้ าประกันไม่ว่ากรณีใดๆ ตลอดระยะเวลาที่นักศึกษายัง
ต้องรับผิดชอบอยู่ตามเงื่อนไขในสัญญาการเป็นนักศึกษา  

ข้อ ๔ เพ่ือเป็นหลักฐานในการค้ าประกัน  ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าข้าพเจ้าเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติตรง
ตามท่ีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยก าหนด  โดยมีรายละเอียดในข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้  

๔.๑ ข้าพเจ้ามีความเก่ียวพันกับนักศึกษา โดยเป็น........บิดา.......ของนกัศึกษา  หรอื  
๔ .๒  ข้ าพ เจ้ า เป็ น ข้ า ร าชก าร /พ นั ก งาน รั ฐ วิ ส าห กิ จ / เจ้ าห น้ าที่ ข อ งรั ฐ  ต าแห น่ ง

.....................................ระดับ...........................สังกัด............................................ โดยได้ รับเงินเดือน

..............................................บาท (...........................................................)  หรอื 

๔.๓ ข้าพเจ้าของรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน  โดยปลอดจากภาระผูกพันใด ๆ 
ทั้งสิ้นตามกฎหมาย ปรากฏตามโฉนดเลขที่ ....... ........................... หน้าส ารวจ.............................ระวาง
......................เนื้อท่ี...............ไร.่........... งาน............... วา อยู่ท่ีต าบล/แขวง..............................อ าเภอ/เขต
..............................จังหวัด.......... ...............................ราคาประมาณ..........................................บาท 
(..............................................) และข้าพเจ้าตกลงจะไม่จ าหน่าย โอน ก่อหนี้สิน หรือภาระผูกพันใด ๆ ใน
ที่ดินของข้าพเจ้าตามที่ระบุในข้อ ๔.๓ นี้ ตลอดระยะเวลาที่สัญญาค้ าประกันฉบับนี้มีผลบังคับใช้อยู่  เว้น
แต่จะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากมหาวิทยาลัยก่อน 

ข้อ ๕. ระยะเวลาในการก่อหนี้ค้ าประกันตามสัญญานี้ ให้เริ่มตั้งแต่วันที่นักศึกษาท าสัญญาการ
เป็นนักศึกษาเพ่ือศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ จนถึงวันที่นักศึกษาได้ปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานครบถ้วน
ตามสัญญาการเป็นนักศึกษาดังกล่าว แต่ไม่เกิน (....๑๕.....) ปี (.....-....) เดือน (....-....) วัน 

 

(ลงชื่อ).................นิสิต  รักเรยีน.........................นิสิตผู้ให้สญัญา 
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ข้อ ๖. ที่อยู่ของข้าพเจ้าที่ปรากฏในสัญญาค้ าประกันนี้ให้ถือเป็นภูมิล าเนาของข้าพเจ้า การส่ง
หนังสือหรือเอกสารเพ่ือบอกกล่าว แจ้ง ทวงถาม ไปยังข้าพเจ้า ให้ส่งไปยังภูมิล าเนาดังกล่าว และถือว่า
เป็นการส่งโดยชอบ โดยถือว่าข้าพเจ้าได้ทราบข้อความในหนังสือหรือเอกสารดังกล่าว นักแต่วันที่หนังสือ
หรือเอกสารไปถึงภูมิล าเนาของข้าพเจ้า ไม่ว่าข้าพเจ้าหรือบุคคลอ่ืนใดที่พ านักอยู่ในภูมิล าเนาของข้าพเจ้า
จะได้รับหนังสือ หรือเอกสารนั้นไว้หรือไม่ก็ตาม 

หากข้าพเจ้าเปลี่ยนแปลงภูมิล าเนา ข้าพเจ้าจะต้องมีหนังสือแจ้งเปลี่ยนแปลงภูมิล าเนามายัง
มหาวิทยาลัย หรือได้บันทึกถ้อยค าการเปลี่ยนแปลงภูมิล าเนาไว้กับเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย การละเลย
ไม่แจ้งเปลี่ยนแปลงภูมิล าเนาดังกล่าวให้มหาวิทยาลัยทราบ หากมหาวิทยาลัยได้ส่งหนังสือหรือเอกสาร
เพ่ือบอกกล่าว แจ้ง หรือทวงถาม ไปยังข้าพเจ้าตามที่ปรากฏอยู่ในสัญญาค้ าประกันนี้ ให้ถือว่าข้าพเจ้าได้
ทราบข้อความในหนังสือหรือเอกสารดังกล่าวโดยชอบแล้ว 

 

ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาค้ าประกันฉบับนี้โดยละเอียดตลอดดีแล้ว  จึงได้ลง
ลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยาน 

                                                  
 

(ลงนาม)..............ศักดา รักเรียน..........ผู้ค้ าประกัน 

(...........นายศักดา รักเรียน............) 

 

 

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

(................................................) 

                                              
                                              

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

(................................................) 
 

 
 
 

 
 

 
 

(ลงชื่อ).................นิสิต  รักเรยีน.........................นิสิตผู้ให้สญัญา 



 -๘- 

หนังสือให้ความยินยอมของคู่สมรสผู้ค้ าประกัน 
 

 ข้าพเจ้า………นางรัตนา  รักเรียน........................................………..….. อายุ….......๔๐...………ปี  
เป็นคู่สมรสของ…………นายศักดา  รักเรียน.............................................................................….…………… 
บัตรประจ าตัวประชาชนเลขที่..............๓ ๑๑๑๑ ๖๖๖๖๖ ๙๙ ๗ ...................... ได้รับทราบข้อความใน
สัญญาค้ าประกันที่………นายศักดา  รักเรียน………..........................…...…ได้ท าให้ไว้ต่อมหาวิทยาลัยบูรพา
ตามสัญญาฉบับลงวันที่…๒๕..เดือน…มิถุนายน…พ.ศ…๒๕๖๑……แล้ว ขอให้ความยินยอมในการที่…………
นางสาวนิสิต รักเรียน ....... ได้ท าสัญญาดังกล่าวให้ไว้ต่อมหาวิทยาลัยบูรพาทุกประการ 
 
 

(ลงนาม)...................รัตนา  รกัเรียน ..........................ผู้ให้ความยินยอม 
 (.................นางรัตนา  รักเรียน ..............................) 

 
 

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

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

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าไม่มีคู่สมรสโดย (เป็นโสด / คู่สมรสตาย / หย่า) ในขณะที่ท าสัญญานี้ 

 
 

(ลงนาม)..............................................................................ผูค้้ าประกัน 
 (.............................................................................) 

 
 
 
 

(ลงชื่อ)................... นิสิต  รักเรียน ...................นิสิตผู้ให้สัญญา 

 


