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หลักปฏิบัติในการให้ความยินยอมและการท าสัญญาค  าประกันเพื่อศึกษาวิชาแพทยศาสตร ์
1.  ก่อนเขยีนข้อความลงในแบบสัญญาและหนังสือแสดงความยินยอม ให้ผู้เขียนอ่านแบบสัญญาและ

หนังสือแสดงความยินยอมให้เข้าใจเสียก่อน ถ้ายังไม่เข้าใจให้ดูได้จากตัวอย่าง หรือสอบถามจากเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบในการท าสัญญาของมหาวิทยาลัย 

2. การเขียนข้อความลงในแบบสัญญาและหนังสือแสดงความยินยอม  ให้เขียนด้วยปากกาหรือ
พิมพ์ดีด  ถ้าผิดที่ใดห้ามลบออก  แต่ให้ขีดฆ่าข้อความที่ผิดแล้วเขียนใหม่ให้ถูกต้อง  และในการแก้ไขค าผิด
ดังกล่าวต้องให้นิสิตผู้ให้สัญญาหรือผู้ค  าประกัน หรือผู้ให้ความยินยอมแล้วแต่กรณี ลงนามก ากับข้อความที่
แก้ไขไว้ด้วย 
 ในสัญญาแต่ละฉบับ  ถ้าผู้ท าสัญญาประสงค์จะเขียนด้วยลายมือตนเอง  จะต้องเขียนสัญญานั นด้วย
ลายมอืของผู้นั นให้ครบถ้วน  ห้ามเปลี่ยนลายมือในสัญญาฉบับเดียวกัน แต่ในส่วนของความยินยอมจากผู้ค ้า
ประกันหรือคู่สมรสของผู้ค ้าประกันจะต้องให้ความยินยอม  หรือคู่สมรสของผู้ค ้าประกันจะเขียนเองก็ได้ 
 ข้อความที่เขียน ให้เขียนด้วยข้อความเต็มไม่ย่อข้อความ เช่น กรุงเทพมหานคร ต้องเขียนเป็น 
กรุงเทพมหานคร หรือ ม.ค. ต้องเขียนเป็น มกราคม และชื่อสถานที่ราชการต้องเขียนชื่อเต็มด้วย 
 3. คุณสมบัติของผู้ค  าประกัน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการท าสัญญาและการชดใช้เงิน 
กรณีรับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๘ ว่าด้วย
เรื่องผู้ค้ าประกัน ดังนี้ 

๓.๑) ผู้ค้ าประกันต้องเป็นบิดาหรือมารดาของผู้ท าสัญญา  ถ้าไม่มีทั้งบิดาและมารดาต้องให้พ่ี
หรือน้องร่วมบิดาหรือมารดาของผู้ท าสัญญาเป็นผู้ค้ าประกัน  ทั้งนี้  ผู้ค้ าประกันไม่ต้องแสดงหลักทรัพย์ 
ประกอบการท าสัญญาค้ าประกันและไม่จ าเป็นต้องเป็นข้าราชการ 

๓.๒) ถ้าไม่มีบุคคลตามข้อ ๓.๑) จะให้บุคคลอ่ืนเป็นผู้ค้ าประกันโดยแสดงหลักทรัพย์ได้  
เว้นแต่ในกรณีที่ไม่สามารถแสดงหลักทรัพย์ได้  ให้พิจารณาความสามารถในการใช้หนี้จากฐานะและรายได้
แทนการแสดงหลักทรัพย์ได้ 

๓.๓) ถ้าไม่มีบุคคลตามข้อ ๓.๑) และ ๓.๒) ให้ส่วนราชการตั้งคณะกรรมการข้ึนเพ่ือ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงหากผลการตรวจสอบปรากฏว่า  ผู้ท าสัญญาไม่มีบุคคลดังกล่าวตามข้อ ๓.๑) และ ๓.๒) 
จริง  ให้ท าสัญญาโดยไม่ต้องมีผู้ค้ าประกันได้ 
 4. การให้ความยินยอมและการท าสัญญาค  าประกัน 

นิสิตผู้ให้สัญญาหรือผู้ค  าประกัน ต้องได้รับความยินยอมจากผู้เกี่ยวข้อง ในวันท าสัญญาการเป็นนิสิต
แพทยศาสตร์ ดังต่อไปนี   

4.1 ถ้า นิสิตผู้ให้สัญญายังไม่บรรลุนิติภาวะ การจัดท าสัญญาเป็นนิสิตแพทยศาสตร์ 
จะต้องได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรมตามกฎหมายด้วย  

4.2 ถ้า ผู้ค  าประกันมีคู่สมรส การจัดท าสัญญาค  าประกันต้องได้รับความยินยอมจากคู่สมรส
ด้วย  และการให้ความยินยอมดังกล่าวให้ท าเป็นหนังสือตามแบบที่แนบท้ายในสัญญาและต้องให้ความยินยอม
ต่อเจ้าหน้าที ่ 
 5. เอกสารหลักฐานที่จะต้องน ามาประกอบการท าหนังสือยินยอมและสัญญาค  าประกัน (ให้น า
ต้นฉบับมาด้วย  เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วจะคืนทันทีและจะต้องส าเนาเอกสารทุกชนิด  นิสิตผู้ให้สัญญา
ต้องเขียน “ส าเนาถูกต้อง” และลงชื่อก ากับ) 
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เอกสารส าคัญท่ีต้องใช้ มีดังนี  

ล าดับ รายการ 
โครงการผลิตแพทย์เพ่ิม 
 (กระทรวงสาธารณสุข) 

คณะแพทยศาสตร์ 
กระทรวง อว 

(รับร่วมกับ กสพท) 
๑. อากรแสตมป์ ดวงละ 5 บาท ๕ ดวง ๔ ดวง 
๒. ต้นฉบับและส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน และทะเบียนบ้าน  

ของผู้เกี่ยวข้อง ดังนี  
- นิสิตผู้ท าสัญญา 
- ผู้ปกครอง / ผู้แทนโดยชอบธรรม 
- ผู้ค  าประกัน และผูส้มรส  
  กรณี ถ้าผู้แทนโดยชอบธรรมหรอืผู้ค ้าประกันและคู่สมรสเป็น
คนต่างด้าว ให้ใช้ใบต่างด้าวแทนบัตรประชาชน 

๔ ฉบับ ๓ ฉบับ 

๓. ใบมรณบตัรของบิดา มารดา และของคู่สมรสของผูค้  าประกัน  
(ถ้าม)ี 

๔ ฉบับ 3 ฉบับ 

๔. หลักฐานการหย่า ระหว่างผู้ค  าประกันและคูส่มรส  (ถ้ามี) ๔ ฉบับ 3 ฉบับ 
๕. หลักฐานการเปลีย่นช่ือ และนามสกุล ทุกฉบับ ของผู้ที่

เกี่ยวข้อง  (ถ้ามี) 
๔ ฉบับ 3 ฉบับ 

๖. ใบส าคัญการสมรสของผูค้  าประกนั  ๔ ฉบับ 3 ฉบับ 
 6. การลงนามในสัญญา 
 นิสิตแพทยศาสตร์ / ผู้แทนโดยชอบธรรม / ผู้ค  าประกัน / คู่สมรสของผู้ค  าประกัน จะต้องลงนามใน
สัญญาหรือให้ความยินยอมต่อเจ้าหน้าที่ 

 ผู้แทนโดยชอบธรรม หมายถึง ผู้ใช้อ านาจการปกครองและผู้ปกครอง 
1.) ผู้ใช้อ านาจปกครอง คือ บิดามารดาร่วมกัน 

1) บิดา หรือมารดาตาย 
2) ไม่แน่นอนว่าบิดาหรือมารดามีชีวิตอยู่หรือตาย 
3) บิดาหรือมารดาถูกสั่งศาลสั่งให้เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ 
4) บิดาหรือมารดาต้องเข้ารักษาตัวในโรงพยาบาล เพราะจิตฟ่ันเฟือน 
5) ศาลสั่งให้อ านาจปกครองอยู่กับบิดา หรือมารดา 

 2.) อ านาจปกครองอยู่กับมารดาฝ่ายเดียว กรณีที่บุตรเกิดจากหญิงท่ีมิได้มีการสมรสกับชายและ    
ยังมิได้เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของชาย (เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของบิดาต่อเมื่อบิดาจดทะเบียน
สมรสกับมารดา หรือบิดาจดทะเบียนว่าเป็นบุตร หรือศาลพิพากษาว่าเป็นบุตร) 
 3.) ผู้ปกครองเกิดขึ นได้โดยการแต่งตั งของศาลหรือได้รับการแต่งตั งโดยพินัยกรรมของบิดาหรือ
มารดาฝ่ายที่ตายทีหลัง ซึ่งมีได้ 2 กรณี 
  1) ผู้เยาว์ไม่มีบิดา หรือมารดา (หมายถึงตาย หรือ บิดามารดาไม่ปรากฏ) 
  2) บิดา มารดาถูกถอนอ านาจปกครอง 
 7. ขั นตอนในการท าสัญญา (ตรวจสัญญา) 
  7.1 นิสิตจะต้องน าสัญญาทุกฉบับ ที่กรอกรายละเอียดและติดอากรแสตมป์ในสัญญาค  า
ประกัน พร้อมทั งหลักฐานที่ต้องใช้ในการท าสัญญาทั งหมด ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ 

 7.2 ลงนามในสัญญา เมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบสัญญาตามข้อ 7.1 เรียบร้อยแล้ว 
ผู้เกี่ยวข้องในสัญญาลงนามต่อเจ้าหน้าที่ 

 สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการท้าสัญญาเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0-3810-3153 ต่อ 
2315, 2316 ในวันและเวลาราชการ 

*********************** 
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รายละเอียดการท าสัญญานิสิตเพื่อศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ 
คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา 

*************************************** 
1) หลักฐานที่ต้องเตรียม 

1.1 ส าหรับนิสิตผู้ท าสัญญา 
 -  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน (พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง)     จ านวน 3 ชุด 

-  ส าเนาทะเบียนบ้าน (พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง)        จ านวน 3 ชุด 
-  อากรแสตมป ์ราคา 5 บาท              จ านวน 4 ดวง 
-  รูปถ่ายสี (มัธยมปลายหรือนิสิต/นักศึกษา) ขนาด 1 นิ้ว      จ านวน  3 รูป 
1.2 ส าหรับผู้ค  าประกัน  
-  ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือส าเนาบัตรข้าราชการ     จ านวน 3 ชุด 
-  ส าเนาทะเบียนบ้าน                จ านวน 3 ชุด 
-  ส าเนาบัตรประจ าตัวของคู่สมรส            จ านวน 3 ชุด 
-  ส าเนาทะเบียนบ้านของคู่สมรส             จ านวน 3 ชุด 
-  ส าเนาทะเบียนสมรสของผู้ค้ าประกัน           จ านวน 3 ชุด 

*เอกสารส าเนาจะต้องรับรองส าเนาถูกต้อง ทุกฉบับ* 
กรณีผู้ค  าประกันที่ไม่มีคู่สมรส 

  เป็นโสด (ยังมิสมรสหรือสมรสแล้วแต่ยังมิได้จดทะเบียนสมรส) ไม่ต้องมีคู่สมรสมาเซ็นยินยอม 
  คู่สมรสตาย ให้น าส าเนาใบมรณะบัตรของคู่สมรสแนบด้วย     จ านวน 3 ชุด 
  หย่า  ให้น าส าเนาใบหย่าแนบด้วย            จ านวน 3 ชุด 
 
2) การท าสัญญาและสัญญาค  าประกัน 

2.1  ผู้ท าสัญญาและผู้ค้ าประประกัน จะต้องอ่านรายละเอียดของสัญญาและท าความเข้าใจอย่างละเอียดก่อน 
ลงนามในสัญญา 

2.2  ผู้ท าสัญญา ผู้ค้ าประกันและคู่สมรส จะต้องลงนามสัญญาต่อหน้าเจ้าหน้าที่ผู้รับสัญญา 
2.3 ผู้ท าสัญญาจะต้องท าสัญญาฯ ทั้งหมด 3 ชุด  โดยเมื่อมีการลงนามรับสัญญาเรียบร้อยแล้วสัญญาจะถูก 

 เก็บรักษาไว้ดังนี้ 
  ชุดที่  1  มหาวิทยาลัยบูรพา เป็นผู้เก็บรักษา (ติดอากรแสตมป์  10  บาท) 
  ชุดที่  2  คณะแพทยศาสตร์ (ติดอากรแสตมป์  5  บาท) 
  ชุดที่  3  นิสิตแพทย ์เป็นผู้เก็บรักษา (ติดอากรแสตมป์  5  บาท) 
  2.4 ผู้ท าสัญญาจะต้องเขียนสัญญาด้วยลายมือตนเองเท่านั้น (ห้ามพิมพ์หรือถ่ายเอกสารโดยเด็ดขาด) 
  2.5 ผู้ท าสัญญาห้ามลบ ขีดฆ่า หรือเพ่ิมเติมข้อความใด ๆ ในสัญญาฯ ทั้งสิ้น 
  2.6 ผู้ท าสัญญาต้องใช้หมึกปากกาเขียนสัญญาฯ เป็นสีเดียวกันเท่านั้น 
 
 

กระทรวง อว 
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  2.7 ผู้ท าสัญญาค้ าประกันตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการท าสัญญาและการชดใช้เงิน กรณีรับทุน    
ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัย และปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548 ว่าด้วยเรื่อง 
ผู้ค้ าประกัน ดังนี้ 

(1) ผู้ค  าประกันต้องเป็นบิดาหรือมารดาของผู้ท าสัญญา ถ้าไม่มีทั้งบิดาและมารดาต้องให้พ่ีหรือน้อง 
ร่วมบิดาหรือมารดาของผู้ท าสัญญาเป็นผู้ค้ าประกัน ทั้งนี้ ผู้ค้ าประกันไม่ต้องแสดงหลักทรัพย์ประกอบการท า 
สัญญาค้ าประกันและไม่จ าเป็นต้องเป็นข้าราชการ 

(2) ถ้าไม่มีบุคคลตามข้อ (1) จะให้บุคคลอ่ืนเป็นผู้ค้ าประกันโดยแสดงหลักทรัพย์ได้เว้นแต่ในกรณีที่ไม่ 
สามารถแสดงหลักทรัพย์ได้ ให้พิจารณาความสามารถในการใช้หนี้จากฐานะและรายได้แทนการแสดงหลักทรัพย์ได้ 

(3) ถ้าไม่มีบุคคลตามข้อ (1) และ (2) ให้ส่วนราชการตั้งคณะกรรมการขึ้นเพ่ือตรวจสอบข้อเท็จจริงหาก 
ผลการตรวจสอบปรากฏว่า ผู้ท าสัญญาไม่มีบุคคลดังกล่าวตามข้อ (1) และ (2) จริง ให้ท าสัญญาโดยไม่ต้องมีผู้ค้ า
ประกันได้ 
 
หมายเหตุ 
 -  อากรแสตมป์ราคา 5 บาทติดมุมบนด้านขวาหน้าแรกของสัญญาค  าประกัน (เฉพาะชุดแรก 10 บาท) 
    และอีก 2 ชุด ๆ ละ 5 บาท 
 -  รูปถ่ายสี ขนาด 1 นิ้ว ติดมุมบนด้านขวาหน้าแรกของสัญญา 
 

สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการท าสัญญาเพ่ิมเติมได้ที่ โทร. 0-3810-3153 ต่อ 2315, 2316  
ในวันและเวลาราชการ 
 



 
สัญญาการเป็นนิสิตเพ่ือศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ 

คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา 
 

สัญญาเลขท่ี ........... xxx/๒๕๖๔ ............ 
สัญญาท าที่  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

วันที่……xx….เดือน………xxxx………พ.ศ…๒๕๖๔.. 
 โดยที่รัฐบาลมีเจตจ านงมุ่งหมายที่จะให้นิสิตวิชาแพทยศาสตร์ทุกคนท างาน  หรือรับราชการ
สนองความต้องการของประเทศชาติภายหลังส าเร็จการศึกษาแล้ว  และในการนี้ เป็นหน้าที่ของ
มหาวิทยาลัยบูรพา  ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน  และคณะกรรมการพิจารณาจัดสรร 
นิสิตคณะแพทยศาสตร์ ผู้ส าเร็จการศึกษาไปปฏิบัติงานในส่วนราชการหรือองค์การของรัฐบาลต่างๆ           
ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้ หรือจะได้แต่งตั้งขึ้นเพ่ือจัดสรรนิสิตคณะแพทยศาสตร์เข้าท างาน หรือรับราชการ
สนองความต้องการของประเทศชาติ ที่จะด าเนินการให้ส าเร็จผลสมความมุ่งหมายดังกล่าว 

และโดยที่ข้าพเจ้า…….……………… นายพายุ  รักเรียน .................................................................. 
เกิดเม่ือวันที่….....….. ๑ ...….เดือน....……… มกราคม ......………..พ.ศ.…. ๒๕๔๖ .….... อายุ.....…… ๑๘ …….ปี        
อยู่บ้านเลขท่ี.......... ๑๒๓ ..........ตรอก............-.....................ซอย.......................-........................................ 
ถนน........... พระราม ๖ ...............ต าบล / แขวง....... พญาไท .............อ าเภอ / เขต......... พญาไท ................ 
จังหวัด......... กรุงเทพมหานคร ............รหัสไปรษณีย…์....... ๑๐๔๐๐ ……โทรศัพท.์… ๐๘ ๑๑๑๑ ๒๓๔๕ .….... 
เลขบัตรประจ าตัวประชาชน……......................…… ๑ ๗๕๗๖ ๑๑ ๑๔๑ ๗๖ ๐ ................................................ 
ชื่อบิดา……………… นายวิศรตุ  รักเรียน ....................……ชื่อมารดา……..............นางอารยา  รักเรียน ………..…… 
เป็นผู้หนึ่งซึ่งประสงค์จะเข้าศึกษาวิชาแพทยศาสตร์เพ่ือสนองความต้องการของประเทศชาติ ตามเจตจ านง
ของรัฐบาลดังกล่าวข้างต้น 
 ข้าพเจ้าจึงขอท าสัญญาให้ไว้แก่มหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “มหาวิทยาลัย” 
ดังมีข้อความต่อไปนี้ 
 ข้อ ๑. ข้าพเจ้าตกลงเข้าศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยนี้  ตั้งแต่ปีการศึกษา... ๒๕๖๔ ...
เป็นต้นไป  จนกว่าจะส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 
 ในระหว่างที่ข้าพเจ้าศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ตามสัญญานี้   ข้าพเจ้ายินยอมประพฤติและปฏิบัติ
ตามระเบียบข้อบังคับ  หรือค าสั่งของมหาวิทยาลัยที่ได้ก าหนด  หรือสั่งการเกี่ยวกับการเป็นนิสิตคณะ
แพทยศาสตร์  ทั้งที่ได้ออกใช้บังคับอยู่แล้วก่อนวันที่ข้าพเจ้าลงนามในสัญญานี้  และที่จะได้ออกใช้บั งคับ
ต่อไปในภายหน้าโดยเคร่งครัด  และให้ถือว่าระเบียบข้อบังคับหรือค าสั่งต่าง ๆ ดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของ
สัญญานี้ด้วย   

 
(ลงชื่อ)........................ นายพายุ  รักเรียน ............นิสิตผู้ให้สญัญา 



 -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)..................นายพายุ  รกัเรียน.............นิสิตผู้ให้สัญญา 



 -๓- 
 
 
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)...................... พายุ  รกัเรียน .....................นิสิตแพทยผ์ู้ให้สัญญา 

 (.....................นายพายุ  รักเรียน............................) 
 
 

(ลงชื่อ).............................................................................อธกิารบดีหรือผู้แทนผู้รับสัญญา 
         (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์  นายแพทย์ทวีลาภ  ตั๊นสวัสดิ์) 

คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 
 
 

(ลงชื่อ)...............................................................................พยาน 
       (นายแพทย์ปราการ   ทัตติยกุล) 
            รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

 
 

(ลงชื่อ)...............................................................................พยาน  
          (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ธนศักดิ์  ยะค าป้อ) 
       ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ 
 

 
 
 

 
(ลงชื่อ).............. นายพายุ  รักเรียน ................นิสิตผู้ให้สัญญา 



 -๔- 

หนังสือแสดงความยินยอม 
 

เขียนที่  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
วันที่ ...... xx.... เดือน ....... xx xx....... พ.ศ. ..๒๕๖๔..... 

 
 ข้าพเจ้า........................... นายวิศรุต  รักเรียน ....................................................อายุ.........๔๕.....ป ี
อยู่บ้านเลขที่..........๑๒๓.......... ถนน...... พระราม ๖ ........ ต าบล / แขวง.............. พญาไท ............... 
อ าเภอ / เขต.......... พญาไท ............... จังหวัด........... กรุงเทพมหานคร .......... เป็นผู้แทนโดยชอบธรรมตาม
กฎหมายของ...................... นายพายุ  รักเรียน ..................................................นิสิตคณะแพทยศาสตร์     
โดยเกี่ยวข้องเป็น........... บิดา .....................ได้ทราบข้อความในสัญญาการเป็นนิสิตเพ่ือศึกษาวิชา
แพทยศาสตร์ ที่................. นายพายุ  รักเรียน ...................................ได้ท าให้ไว้ต่อ  มหาวิทยาลัยบูรพา ตาม
สัญญาเลขที่.......... xx/๒๕๖๔ ........ฉบับลงวันที่.... xx..... เดือน.... xx xx.......... พ.ศ. .... ๒๕๖๔ ..... แล้ว  
ขอแสดงความยินยอมในการที่.......................... นายพายุ  รักเรียน .......................................................ได้ท า
สัญญาดังกล่าวให้ไว้ต่อมหาวิทยาลัยบูรพา ทุกประการ 
 
 

(ลงชื่อ).................... วิศรุต  รักเรียน .............ผู้แทนโดยชอบธรรมของนิสิตวิชาแพทยศาสตร์ 
(............. นายวศิรุต  รักเรียน ..........) 

 
 

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

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

(ลงชื่อ)................ นายพายุ  รักเรียน ...............นิสิตผู้ให้สัญญา 

 



 -๕- 

สัญญาค้ าประกันการเป็นนิสิตเพ่ือศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ 

สัญญาท าที่  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
       วันที่ ...... xx ... เดือน ... xxxx ....... พ.ศ. ... ๒๕๖๔ ... 

ข้าพเจ้า .......... นายวศิรุต  รักเรียน  ............. อายุ..... ๔๕ .....ปี อาชีพ..... พนักงานบริษัท .....  
ต าแหน่ง....... กรรมการผู้จัดการ ......สังกัด............-.............อยู่บ้านเลขที่........ ๑๒๓ .........หมู่ที่.......-............ 
ตรอก/ซอย..................-........... ถนน............... พระราม ๖ ............ต าบล/แขวง.................... พญาไท ........... 
อ าเภอ/เขต........ พญาไท .........จังหวัด......... กรุงเทพมหานคร .............รหัสไปรษณีย์......... ๑๐๔๐๐ ........... 
โทรศัพท์บ้าน...............-.......................โทรศัพท์เคลื่อนที่..... ๐๘ ๘๘๙๙ ๙๙๙๙ .... ผู้ถือบัตรประจ าตัว
ประชาชนดังปรากฏตามส าเนาแนบท้ายนี้ 
คู่สมรสชื่อ (ถ้ามี)..................... นางอารยา  รักเรียน .................................ขอท าสัญญาค้ าประกันฉบับนี้ให้ไว้
ต่อมหาวิทยาลัย.................... บูรพา ..................ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “มหาวิทยาลัย”ดังมีข้อความ
ต่อไปนี้ 

ข้อ ๑. ข้าพเจ้าได้ทราบและเข้าใจข้อความในสัญญาการเป็นนิสิตเพ่ือศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ ที่ 
.... นายพายุ  รักเรียน ......... (ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “นิสิต”) ได้ท าให้ไว้ต่อมหาวิทยาลัยตามสัญญา
ฉบับลงวันที่ ...xx......เดือน......... xx xx.............พ.ศ....๒๕๖๔... ปรากฏตามส าเนาสัญญาการเป็นนิสิตเพ่ือ
ศึกษาวิชาแพทยศาสตร์แนบท้ายสัญญานี้ แล้ว ข้าพเจ้าขอให้สัญญาว่าถ้านิสิตกระท าผิดสัญญาการเป็น
นิสิตดังกล่าวที่ให้ไว้ต่อมหาวิทยาลัยเป็นเหตุให้เกิดความรับผิดต้องชดใช้เงินให้แก่มหาวิทยาลัย และ
มหาวิทยาลัยได้มีหนังสือบอกกล่าวไปยังข้าพเจ้า ภายใน ๖๐ (หกสิบ) วัน นับแต่วันที่นิสิตผิดนัดแล้ว 
ข้าพเจ้าตกลงยินยอมรับผิดชดใช้เงินไม่เกินกว่าจ านวนเงินที่นิสิตต้องรับผิดตามข้อผูกพันที่ระบุไว้ในสัญญา
การเป็นนิสิตข้างต้นนั้น รวมทั้งดอกเบี้ย ค่าสินไหมทดแทน ค่าฤชาธรรมเนียม ค่าภาระผูกพันอันเป็น
อุปกรณ์แห่งหนี้รายนี้ และค่าเสียหายใด ๆ บรรดาที่มหาวิทยาลัยมีสิทธิเรียกร้องกับนิสิตทั้งสิ้น ให้แก่
มหาวิทยาลัยจนครบถ้วนภายในก าหนดเวลาที่มหาวิทยาลัยมีหนังสือบอกกล่าวให้ข้าพเจ้าช าระหนี้ และ
ข้าพเจ้าจะรับผิดตามสัญญาค้ าประกันนี้ตลอดไปจนกว่าจะมีการช าระหนี้ครบเต็มจ านวน ทั้งนี้ ไม่เกิน
วงเงินค้ าประกันจ านวน ......... ๔๐๐,๐๐๐ .............บาท (........................ สี่แสนบาทถ้วน ...................) ใน
กรณีท่ีมหาวิทยาลัยไม่ได้มีหนังสือบอกกล่าวไปยังข้าพเจ้าภายใน ๖๐ (หกสิบ) วัน นับแต่วันที่นิสิตผิดนัด ก็
ใหข้้าพเจ้าหลุดพ้นจากความรับผิดชอบในดอกเบี้ย ค่าสินไหมทดแทนตลอดจนภาระติดพันอันเป็นอุปกรณ์
แห่งหนี้ตามสัญญาการเป็นนิสิตดังกล่าวเฉพาะที่เกิดขึ้นภายหลังจากล่วงพ้น ๖๐ (หกสิบ) วันแล้ว 

ในกรณีที่นิสิตได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัยให้ขยายเวลาอยู่ศึกษาต่อด้วยทุนหรือเงินอ่ืนใดหรือ
เหตุใด ๆ ก็ตาม แม้การขยายเวลาอยู่ศึกษาต่อนั้น จะมีการเปลี่ยนแปลงสาขาวิชา ระดับการศึกษาหรือ
สถานศึกษาที่ศึกษาไปจากเดิม  และมหาวิทยาลัยได้มีหนังสือแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบแล้ว ให้ถือว่าข้าพเจ้าตก
ลงรับเป็นผู้ค้ าประกันนิสิตต่อไปอีกตลอดระยะเวลาที่นิสิตได้รับการขยายเวลาอยู่ศึกษาต่อดังกล่าวด้วย 

 
 

(ลงชื่อ).................นายพายุ  รักเรียน...............นิสิตผู้ให้สัญญา 



 -๖- 
ข้อ ๒. หากมีการผ่อนเวลาหรือผ่อนจ านวนเงินในการช าระหนี้ตามสัญญาการเป็นนิสิตให้แก่นิสิต 

โดยได้มีหนังสือแจ้งให้ข้าพเจ้าทรายและข้าพเจ้าได้ตกลงยินยอมในการผ่อนเวลาหรือผ่อนจ านวนเงินใน
การช าระหนี้นั้น  ให้ถือว่าข้าพเจ้ายินยอมมิให้ถือเอาการผ่อนเวลาหรือผ่อนจ านวนในการช าระหนี้ดังกล่าว
เป็นเหตุปลดเปลื้องความรับผิดของข้าพเจ้า  และข้าพเจ้าจะรับผิดในฐานะผู้ค้ าประกันตามสัญญานี้
ตลอดไปจนกว่าจะมีการช าระหนี้ครบเต็มตามจ านวน  แต่ไม่เกินกว่าระยะเวลาในการก่อหนี้ค้ าประกัน
ตามที่ก าหนดไว้ในข้อ  ๕ ของสัญญาค้ าประกันนี้  หรือไม่เกินกว่าระยะเวลาอยู่ศึกษาต่อของนิสิตที่ขยาย
ออกไปตามข้อ ๑  วรรคสอง ของสัญญาค้ าประกันนี้  

ในกรณีท่ีการพิจารณาอนุมัติจากมหาวิทยาลัยให้นิสิตขยายเวลาอยู่ศึกษาต่อจะท าให้ระยะเวลาใน
การก่อหนี้ค้ าประกันเกินกว่าระยะเวลาตามที่ก าหนดไว้ในข้อ ๕ ของสัญญาค้ าประกันนั้น เมื่อ 
มหาวิทยาลัยได้มีหนังสือแจ้งข้าพเจ้าและข้าพเจ้าได้ยินยอมด้วยแล้ว  ข้าพเจ้าตกลงจะมาท าสัญญาค้ า
ประกันฉบับใหม่เพ่ือให้การค้ าประกันของข้าพเจ้าครอบคลุมระยะเวลาในการก่อหนี้ที่จะค้ าประกันตามที่
นิสิตจะได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาอยู่ศึกษาต่อด้วย  และถึงแม้ข้าพเจ้าจะไม่มาท าสัญญาค้ าประกันฉบับใหม่  
แต่ถ้าหากข้าพเจ้าได้ให้ความยินยอมในการขยายเวลาอยู่ศึกษาต่อแล้วให้ถือว่าข้าพเจ้ายังตกลงรับเป็นผู้ค้ า
ประกันนิสิตต่อไปอีกตลอดระยะเวลาที่นิสิตได้รับการขยายเวลาอยู่ศึกษาต่อตามที่ได้ก าหนดไว้ในข้อ ๑ 
วรรคสอง ของสัญญาค้ าประกันนี้  

ข้อ ๓ ข้าพเจ้าจะไม่ยกเลิกเพิกถอนการค้ าประกันไม่ว่ากรณีใด ๆ ตลอดระยะเวลาที่นิสิตยังต้อง
รับผิดชอบอยู่ตามเงื่อนไขในสัญญาการเป็นนิสิต  

ข้อ ๔ เพ่ือเป็นหลักฐานในการค้ าประกัน  ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าข้าพเจ้าเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติตรง
ตามท่ีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยก าหนด  โดยมีรายละเอียดในข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้  

๔.๑ ข้าพเจ้ามีความเก่ียวพันกับนิสิต โดยเป็น.......... บิดา .............ของนิสิต  หรอื  
๔.๒ ข้าพเจ้าเป็นข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/เจ้าหน้าที่ของรัฐ ต าแหน่ง............................... 

ระดับ........................สังกัด........................................ โดยได้รับเงินเดือน.............................................บาท 
(...........................................................)  หรือ 

๔.๓ ข้าพเจ้าของรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน  โดยปลอดจากภาระผูกพันใด ๆ 
ทั้งสิ้นตามกฎหมาย ปรากฏตามโฉนดเลขที่ ............................... หน้าส ารวจ............................ระวา ง
......................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 ให้เริ่มตั้งแต่วันที่นิสิตท าสัญญาการเป็น
นิสิตเพ่ือศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ จนถึงวันที่นิสิตได้ปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานครบถ้วนตามสัญญาการ
เป็นนิสิตดังกล่าว แต่ไม่เกิน (... ๑๕ ..) ปี (...-......) เดือน (...-......) วัน 

 
 (ลงชื่อ)................นายพายุ  รักเรียน...........นสิิตผู้ให้สัญญา 



 -๗- 
 

 

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 าประกันฉบับนี้ โดยละเอียดตลอดดีแล้ว  จึงได้ลง
ลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยาน 

                                                  
 

(ลงนาม)............. วิศรุต  รักเรียน ..........ผู้ค้ าประกัน 

(.......... นายวิศรุต  รักเรียน ...........) 

 

 

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

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

                                              
                                              

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

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

 
 

 
 
 
 

(ลงชื่อ)................นายพายุ  รักเรียน...............นิสิตผู้ให้สัญญา 



 -๘- 

หนังสือให้ความยินยอมของคู่สมรสผู้ค้ าประกัน 
 

 ข้าพเจ้า……………..............… นางอารยา  รักเรียน .........................………..….. อายุ…...... ๔๓ ……ปี  
เป็นคู่สมรสของ………………………................ นายวิศรุต  รักเรียน ...................................................….…………… 
บัตรประจ าตัวประชาชนเลขที่.................... ๑ ๗๕๙๙ ๐๐ ๑๖๑ ๗๖ ๙ .......... ได้รับทราบข้อความในสัญญา
ค้ าประกันที่……………………… นายวิศรุต  รักเรียน ..............................…...…ได้ท าให้ไว้ต่อมหาวิทยาลัยบูรพา 
ตามสัญญาฉบับลงวันที่…. xx .. เดือน…… xxxx ……พ.ศ… ๒๕๖๔ … แล้ว ขอให้ความยินยอมในการ
ที่………...........................…… นายพายุ  รักเรียน .....................………ได้ท าสัญญาดังกล่าวให้ ไว้ต่อ
มหาวิทยาลัยบูรพาทุกประการ 
 
 

(ลงนาม)......................... อารยา  รักเรียน ....................ผู้ให้ความยินยอม 
 (...................... นางอารยา  รักเรียน ...................) 

 
 

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

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

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าไม่มีคู่สมรสโดย (เป็นโสด / คู่สมรสตาย / หย่า) ในขณะที่ท าสัญญานี้ 

 
 

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

 
 
 
 

(ลงชื่อ).............นายพายุ  รักเรยีน................นิสิตผู้ให้สัญญา 



 
 

สัญญาการเป็นนิสิตเพ่ือศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ 
คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา 

 
 
 

สัญญาเลขท่ี ............................................ 
สัญญาท าที่  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

วันที่………….เดือน……………………………พ.ศ……………. 
 โดยที่รัฐบาลมีเจตจ านงมุ่งหมายที่จะให้นิสิตวิชาแพทยศาสตร์ทุกคนท างาน  หรือรับราชการ
สนองความต้องการของประเทศชาติภายหลังส าเร็จการศึกษาแล้ว  และในการนี้ เป็นหน้าที่ของ
มหาวิทยาลัยบูรพา  ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน  และคณะกรรมการพิจารณาจัดสรร 
นิสิตคณะแพทยศาสตร์ ผู้ส าเร็จการศึกษาไปปฏิบัติงานในส่วนราชการหรือองค์การของรัฐบาลต่างๆ           
ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้ หรือจะได้แต่งตั้งขึ้นเพ่ือจัดสรรนิสิตคณะแพทยศาสตร์เข้าท างาน หรือรับราชการ
สนองความต้องการของประเทศชาติ ที่จะด าเนินการให้ส าเร็จผลสมความมุ่งหมายดังกล่าว 

และโดยที่ข้าพเจ้า…….……………………………………………..……….……………......................................... 
เกิดเม่ือวันที่…….........….เดือน……….…….....……......................………..พ.ศ.…......…….…. อายุ……....………….ปี        
อยู่บ้านเลขท่ี................................ตรอก...................................ซอย............................................................... 
ถนน.......................................ต าบล / แขวง............................................อ าเภอ / เขต................................. 
จังหวัด..............................................รหัสไปรษณีย…์...............….………โทรศัพท…์….….……….................…… 
เลขบัตรประจ าตัวประชาชน………………………………….................................................................................... 
ชื่อบิดา…………………..…......................................……ชื่อมารดา…….............................………………………..…… 
เป็นผู้หนึ่งซึ่งประสงค์จะเข้าศึกษาวิชาแพทยศาสตร์เพ่ือสนองความต้องการของประเทศชาติ ตามเจตจ านง
ของรัฐบาลดังกล่าวข้างต้น 
 ข้าพเจ้าจึงขอท าสัญญาให้ไว้แก่มหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “มหาวิทยาลัย” 
ดังมีข้อความต่อไปนี้ 
 ข้อ ๑. ข้าพเจ้าตกลงเข้าศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยนี้  ตั้งแต่ปีการศึกษา................
เป็นต้นไป  จนกว่าจะส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 
 ในระหว่างที่ข้าพเจ้าศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ตามสัญญานี้   ข้าพเจ้ายินยอมประพฤติและปฏิบัติ
ตามระเบียบข้อบังคับ  หรือค าสั่งของมหาวิทยาลัยที่ได้ก าหนด  หรือสั่งการเกี่ยวกับการเป็นนิสิตคณะ
แพทยศาสตร์  ทั้งที่ได้ออกใช้บังคับอยู่แล้วก่อนวันที่ข้าพเจ้าลงนามในสัญญานี้  และที่จะได้ออกใช้บั งคับ
ต่อไปในภายหน้าโดยเคร่งครัด  และให้ถือว่าระเบียบข้อบังคับหรือค าสั่งต่าง ๆ ดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของ
สัญญานี้ด้วย   

 
 
 

(ลงชื่อ)......................................................................นิสิตผู้ให้สัญญา 



 -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)..................................................................นิสิตผู้ให้สญัญา 
 
 



 -๓- 
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)..............................................................................นิสิตแพทย์ผู้ให้สัญญา 

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

(ลงชื่อ).............................................................................อธกิารบดีหรือผู้แทนผู้รับสัญญา 
         (ผู้ชว่ยศาสตราจารย์  นายแพทย์ทวีลาภ  ตั๊นสวัสดิ์) 

คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 
 
 

(ลงชื่อ)...............................................................................พยาน 
       (นายแพทย์ปราการ   ทัตติยกุล) 
            รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

 
 

(ลงชื่อ)...............................................................................พยาน 
          (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ธนศักดิ์  ยะค าป้อ) 
       ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(ลงชื่อ)...............................................................นิสิตผู้ให้สัญญา 

 



 -๔- 

หนังสือแสดงความยินยอม 
 

เขียนที่  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
วันที่ .............. เดือน .......................... พ.ศ. .................. 

 
 ข้าพเจ้า...................................................................... .......................................อายุ..................ป ี
อยู่บ้านเลขท่ี............................. ถนน............................... ต าบล / แขวง...................................................... 
อ าเภอ / เขต................................................. จังหวัด........................................... เป็นผู้แทนโดยชอบธรรม
ตามกฎหมายของ.................................................................................................นิสิตคณะแพทยศาสตร์     
โดยเกี่ยวข้องเป็น................................................ได้ทราบข้อความในสัญญาการเป็นนิสิตเพ่ือศึกษาวิชา
แพทยศาสตร์ ที่.................................................................................................ได้ท าให้ไว้ต่อ  มหาวิทยาลัย
บูรพา ตามสัญญาเลขท่ี.................................ฉบับลงวันที่............. เดือน.......................... พ.ศ. .................
แล้ว  ขอแสดงความยินยอมในการที่....................................................................................................ได้ท า
สัญญาดังกล่าวให้ไว้ต่อมหาวิทยาลัยบูรพา ทุกประการ 
 
 

(ลงชื่อ)...........................................................ผู้แทนโดยชอบธรรมของนิสิตวิชาแพทยศาสตร์ 
(........................................................) 

 
 

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

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

 
 
 

(ลงชื่อ).........................................................นสิิตผู้ให้สัญญา 
 



 -๕- 

สัญญาค้ าประกันการเป็นนิสิตเพ่ือศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ 

สัญญาท าที่  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

 
       วันที่ ............... เดือน ...................... พ.ศ. ................... 

ข้าพเจ้า ..................................................... อายุ.................ปี อาชีพ..................................  
ต าแหน่ง......................................สังกัด.................................อยู่บ้านเลขที่........................หมู่ที่................... 
ตรอก/ซอย ...................................... ถนน........................................ต าบล/แขวง......................................... 
อ าเภอ/เขต.....................................จังหวัด..........................................รหัสไปรษณีย์................................... 
โทรศัพท์บ้าน......................................โทรศัพท์เคลื่อนที่.................................. ......ผู้ถือบัตรประจ าตัว
ประชาชนดังปรากฏตามส าเนาแนบท้ายนี้ 
คู่สมรสชื่อ (ถ้ามี).................................................................................................ขอท าสัญญาค้ าประกัน
ฉบับนี้ให้ไว้ต่อมหาวิทยาลัย...............................................................ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า 
“มหาวิทยาลัย”ดังมีข้อความต่อไปนี้ 

ข้อ ๑. ข้าพเจ้าได้ทราบและเข้าใจข้อความในสัญญาการเป็นนิสิตเพ่ือศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ ที่ 
........................................... (ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “นิสิต”) ได้ท าให้ไว้ต่อมหาวิทยาลัยตามสัญญา
ฉบับลงวันที่ .............เดือน...........................พ.ศ..................ปรากฏตามส าเนาสัญญาการเป็นนิสิตเพ่ือ
ศึกษาวิชาแพทยศาสตร์แนบท้ายสัญญานี้ แล้ว ข้าพเจ้าขอให้สัญญาว่าถ้านิสิตกระท าผิดสัญญาการเป็น
นิสิตดังกล่าวที่ให้ไว้ต่อมหาวิทยาลัยเป็นเหตุให้เกิดความรับผิดต้องชดใช้เงินให้แก่มหาวิทยาลัย และ
มหาวิทยาลัยได้มีหนังสือบอกกล่าวไปยังข้าพเจ้า ภายใน ๖๐ (หกสิบ) วัน นับแต่วันที่นิสิตผิดนัดแล้ว 
ข้าพเจ้าตกลงยินยอมรับผิดชดใช้เงินไม่เกินกว่าจ านวนเงินที่นิสิตต้องรับผิดตามข้อผูกพันที่ระบุไว้ในสัญญา
การเป็นนิสิตข้างต้นนั้น รวมทั้งดอกเบี้ย ค่าสินไหมทดแทน ค่าฤชาธรรมเนียม ค่าภาระผูกพันอันเป็น
อุปกรณ์แห่งหนี้รายนี้ และค่าเสียหายใดๆ บรรดาที่มหาวิทยาลัยมีสิทธิเรียกร้องกับนิสิตทั้งสิ้น ให้แก่
มหาวิทยาลัยจนครบถ้วนภายในก าหนดเวลาที่มหาวิทยาลัยมีหนังสือบอกกล่าวให้ข้าพเจ้าช าระหนี้ และ
ข้าพเจ้าจะรับผิดตามสัญญาค้ าประกันนี้ตลอดไปจนกว่าจะมีการช าระหนี้ครบเต็มจ านวน ทั้งนี้ ไม่เกิน
วงเงินค้ าประกันจ านวน ...................................บาท (.............................................. .........................) ใน
กรณีท่ีมหาวิทยาลัยไม่ได้มีหนังสือบอกกล่าวไปยังข้าพเจ้าภายใน ๖๐ (หกสิบ) วัน นับแต่วันที่นิสิตผิดนัด ก็
ใหข้้าพเจ้าหลุดพ้นจากความรับผิดชอบในดอกเบี้ย ค่าสินไหมทดแทนตลอดจนภาระติดพันอันเป็นอุปกรณ์
แห่งหนี้ตามสัญญาการเป็นนิสิตดังกล่าวเฉพาะที่เกิดขึ้นภายหลังจากล่วงพ้น ๖๐ (หกสิบ) วันแล้ว 

ในกรณีที่นิสิตได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัยให้ขยายเวลาอยู่ศึกษาต่อด้วยทุนหรือเงินอ่ืนใดหรือ
เหตุใด ๆ ก็ตาม แม้การขยายเวลาอยู่ศึกษาต่อนั้น จะมีการเปลี่ยนแปลงสาขาวิชา ระดับการศึกษาหรือ
สถานศึกษาที่ศึกษาไปจากเดิม  และมหาวิทยาลัยได้มีหนังสือแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบแล้ว ให้ถือว่าข้าพเจ้าตก
ลงรับเป็นผู้ค้ าประกันนิสิตต่อไปอีกตลอดระยะเวลาที่นิสิตได้รับการขยายเวลาอยู่ศึกษาต่อดังกล่าวด้วย 

 
 
 
 
 

(ลงชื่อ)...............................................................นิสิตผู้ให้สัญญา 
 



 -๖- 
ข้อ ๒. หากมีการผ่อนเวลาหรือผ่อนจ านวนเงินในการช าระหนี้ตามสัญญาการเป็นนิสิตให้แก่นิสิต 

โดยได้มีหนังสือแจ้งให้ข้าพเจ้าทรายและข้าพเจ้าได้ตกลงยินยอมในการผ่อนเวลาหรือผ่อนจ านวนเงินใน
การช าระหนี้นั้น  ให้ถือว่าข้าพเจ้ายินยอมมิให้ถือเอาการผ่อนเวลาหรือผ่อนจ านวนในการช าระหนี้ดังกล่าว
เป็นเหตุปลดเปลื้องความรับผิดของข้าพเจ้า  และข้าพเจ้าจะรับผิดในฐานะผู้ค้ าประกันตามสัญญานี้
ตลอดไปจนกว่าจะมีการช าระหนี้ครบเต็มตามจ านวน  แต่ไม่เกินกว่าระยะเวลาในการก่อหนี้ค้ าประกัน
ตามที่ก าหนดไว้ในข้อ  ๕ ของสัญญาค้ าประกันนี้  หรือไม่เกินกว่าระยะเวลาอยู่ศึกษาต่อของนิสิตที่ขยาย
ออกไปตามข้อ ๑  วรรคสอง ของสัญญาค้ าประกันนี้  

ในกรณีท่ีการพิจารณาอนุมัติจากมหาวิทยาลัยให้นิสิตขยายเวลาอยู่ศึกษาต่อจะท าให้ระยะเวลาใน
การก่อหนี้ค้ าประกันเกินกว่าระยะเวลาตามที่ก าหนดไว้ในข้อ ๕ ของสัญญาค้ าประกันนั้น เมื่อ 
มหาวิทยาลัยได้มีหนังสือแจ้งข้าพเจ้าและข้าพเจ้าได้ยินยอมด้วยแล้ว  ข้าพเจ้าตกลงจะมาท าสัญญาค้ า
ประกันฉบับใหม่เพ่ือให้การค้ าประกันของข้าพเจ้าครอบคลุมระยะเวลาในการก่อหนี้ที่จะค้ าประกันตามที่
นิสิตจะได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาอยู่ศึกษาต่อด้วย  และถึงแม้ข้าพเจ้าจะไม่มาท าสัญญาค้ าประกันฉบับใหม่  
แต่ถ้าหากข้าพเจ้าได้ให้ความยินยอมในการขยายเวลาอยู่ศึกษาต่อแล้วให้ถือว่าข้าพเจ้ายังตกลงรับเป็นผู้ค้ า
ประกันนิสิตต่อไปอีกตลอดระยะเวลาที่นิสิตได้รับการขยายเวลาอยู่ศึกษาต่อตามที่ได้ก าหนดไว้ในข้อ ๑ 
วรรคสอง ของสัญญาค้ าประกันนี้  

ข้อ ๓ ข้าพเจ้าจะไม่ยกเลิกเพิกถอนการค้ าประกันไม่ว่ากรณีใดๆ ตลอดระยะเวลาที่ นิสิตยังต้อง
รับผิดชอบอยู่ตามเงื่อนไขในสัญญาการเป็นนิสิต  

ข้อ ๔ เพ่ือเป็นหลักฐานในการค้ าประกัน  ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าข้าพเจ้าเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติตรง
ตามท่ีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยก าหนด  โดยมีรายละเอียดในข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้  

๔.๑ ข้าพเจ้ามีความเก่ียวพันกับนิสิต โดยเป็น..................................ของนิสิต  หรอื  
๔.๒ ข้าพเจ้าเป็นข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/เจ้าหน้าที่ของรัฐ ต าแหน่ง............................... 

ระดับ........................สังกัด........................................ โดยได้รับเงินเดือน.............................................บาท 
(...........................................................)  หรือ 

๔.๓ ข้าพเจ้าของรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน  โดยปลอดจากภาระผูกพันใด ๆ 
ทั้งสิ้นตามกฎหมาย ปรากฏตามโฉนดเลขที่ ............................... หน้าส ารวจ............................ร ะวาง
......................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 ให้เริ่มตั้งแต่วันที่นิสิตท าสัญญาการเป็น
นิสิตเพ่ือศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ จนถึงวันที่นิสิตได้ปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานครบถ้วนตามสัญญาการ
เป็นนิสิตดังกล่าว แต่ไม่เกิน (...........) ปี (...........) เดือน (...........) วนั 

 
 
 
 
 

 (ลงชื่อ)...............................................................นิสิตผู้ให้สญัญา 
 

 



 -๗- 
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 าประกันฉบับนี้ โดยละเอียดตลอดดีแล้ว  จึงได้ลง
ลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยาน 

                                                  
 
(ลงนาม)....................................................ผู้ค้ าประกัน 

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

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

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

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

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

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

(ลงชื่อ)...............................................................นิสิตผู้ให้สัญญา 
 



 -๘- 

หนังสือให้ความยินยอมของคู่สมรสผู้ค้ าประกัน 
 

 ข้าพเจ้า…………………………...............................................................………..….. อายุ….........………ปี  
เป็นคู่สมรสของ……………………….................................................................................................….…………… 
บัตรประจ าตัวประชาชนเลขท่ี.................................................... .................... ได้รับทราบข้อความในสัญญา
ค้ าประกันที…่………………………………………….....................................…...…ได้ท าให้ไว้ต่อมหาวิทยาลัยบูรพา
ตามสัญญาฉบับลงวันที่…..……..เดือน………………พ.ศ………………แล้ว ขอให้ความยินยอมในการ
ที…่…………………………………………............................................................………ได้ท าสัญญาดังกล่าวให้ไว้ต่อ
มหาวิทยาลัยบูรพาทุกประการ 
 
 

(ลงนาม)..............................................................................ผู้ ให้ความยินยอม 
 (.............................................................................) 

 
 

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

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

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าไม่มีคู่สมรสโดย (เป็นโสด / คู่สมรสตาย / หย่า) ในขณะที่ท าสัญญานี้ 
 
 

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

 
 
 
 

 
 
 
 
 

(ลงชื่อ)...............................................................นิสิตผู้ให้สัญญา 
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