สัญญาการเป็นนิสิตนักศึกษาแพทย์เพื่อศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
สัญญาทาที่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
วันที่................ เดือน.................................. พ.ศ. .....................
โดยที่รัฐบาลมีเจตจานงมุ่งหมายที่จะให้นิสิตนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตทุกคนทางาน
หรือรับราชการ สนองความต้องการของประเทศชาติภายหลังส าเร็จการศึกษาตามหลักสู ตรแพทยศาสตรบั ณฑิ ต
และสอบได้ ใ บอนุ ญ าตเป็ น ผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ เวชกรรมแล้ ว และในการนี้ เ ป็ น หน้ า ที่ ข องมหาวิ ท ยาลั ย
..............................................และคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรนักศึกษาแพทย์ผู้ทาสัญญาการเป็นนักศึกษาแพทย์
(คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรนักศึกษาแพทย์ ฯ) ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้แต่งตั้งขึ้นเพื่อจัดสรรนิสิตนักศึกษาแพทย์
เข้าทางานหรือรับราชการสนองความต้องการของประเทศชาติที่จะดาเนินการให้สาเร็จผลสมความมุ่งหมายดังกล่าว
ข้าพเจ้า (นาย,นาง,นางสาว).............................................. นามสกุล...............................................
เชื้อชาติ................. สัญชาติ.................. ศาสนา.......................... เกิดวันที่.............เดือน............ .... พ.ศ. ...................
อายุ............ปี ตั้งบ้านเรือนอยู่เลขที่......................หมู่ที่.............ตรอก/ซอย.....................ถนน....................................
ตาบล/แขวง....................................อาเภอ/เขต.....................................จังหวัด.....................................
รหัสไปรษณีย์................ โทรศัพท์............................. ผู้ถือบัตรประจาตัวประชาชนเลขที่...........................................
(ดังปรากฏตามส าเนาบั ตรประจ าตัว ประชาชนแนบท้ายสั ญญานี้) ซึ่งต่อไปนี้ในสั ญญาเรียกว่า “ผู้ ให้ สั ญญา”
ประสงค์จะเข้า ศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต เพื่อสนองความต้องการของประเทศชาติตามเจตจานงของ
รัฐบาลดังกล่าวข้างต้น
ผู้ให้สัญญาจึงขอทาสัญญาให้ไว้แก่ มหาวิทยาลัย....................................................................
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ทวีลาภ ตั๊นสวัสดิ์ ตาแหน่ง คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ผู้รับมอบอานาจจาก
มหาวิทยาลัย ตามหนังสือมอบอานาจฉบับเลขที่ ๐๐๐๘ / ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๙ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ แนบ
ท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “มหาวิทยาลัย” มีข้อความดังต่อไปนี้
ข้อ ๑. ผู้ให้สัญญาตกลงเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตที่มหาวิทยาลัยนี้ ตั้งแต่ปีการศึกษา
.......................... จนกว่าจะสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
ในระหว่างที่ผู้ ให้ สั ญญาศึกษาหลั กสู ตรแพทยศาสตรบัณฑิต ตามสั ญญานี้ ผู้ ให้ สั ญญายินยอม
ประพฤติและปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือคาสั่งของมหาวิทยาลัยที่ได้กาหนดหรือสั่งการเกี่ยวกับการเป็นนิสิต
นักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ทั้งที่ได้ออกใช้บังคับอยู่แล้ว ในขณะที่ลงนามในสัญญานี้และที่จะได้ออกใช้
บังคับต่อไปในภายหน้าโดยเคร่งครัด และให้ถือว่าระเบียบ ข้อบังคับ หรือคาสั่งต่าง ๆ ดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่ง
ของสัญญานี้
(ลงชื่อ)..................................................... นิสติ ผู้ให้สัญญา
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ข้อ ๒. ในระหว่างที่ผู้ ให้ สั ญญาเข้าศึกษาตามสัญญานี้ ผู้ให้ สั ญญาจะตั้งใจและเพียรพยายาม
อย่ างดีที่สุ ดในการศึกษาเล่ าเรีย น โดยจะไม่ห ลี กเลี่ยง ละเลย ทอดทิ้ง ยุติ หรือเลิ กการศึกษาก่อนที่จะส าเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ดังได้ระบุไว้ในข้อ ๑ ของสัญญานี้
ข้อ ๓. ภายหลังจากที่สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และสอบได้ใบอนุญาต
เป็นผู้ประกอบวิช าชีพเวชกรรมแล้ว ผู้ให้สัญญาตกลงยินยอมจะปฏิบัติให้เป็นไปตามคาสั่ งของคณะกรรมการ
พิจารณาจัดสรรนักศึกษาแพทย์ ฯ ในการจัดสรรให้ผู้ให้สัญญาเข้ารับการศึกษาอบรมเพิ่มเติม ณ แห่งใด ๆ หรือ
เข้ารับราชการ หรือทางานในสถานศึกษา ส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ แห่ งใดทุกประการ และในกรณี
ที่ ค ณะกรรมการพิ จ ารณาจั ด สรรนั ก ศึ ก ษาแพทย์ ฯ สั่ งให้ ผู้ ให้ สั ญญาเข้ ารั บราชการหรื อท างาน ผู้ ให้ สั ญญา
จะรับราชการหรือทางานนั้นอยู่ต่อไปเป็นระยะเวลา ๓ (สาม) ปีติดต่อกันไป นับตั้งแต่วันทีไ่ ด้กาหนดในคาสั่ง
หากภายหลั ง จากส าเร็ จการศึกษาตามหลั กสู ตรแพทยศาสตรบัณฑิต และสอบได้ใบอนุญ าต
เป็ น ผู้ ป ระกอบวิ ช าชีพ เวชกรรมแล้ ว และคณะกรรมการพิ จ ารณาจั ด สรรนั ก ศึ ก ษาแพทย์ ฯ ได้ ใ ห้ ผู้ ใ ห้ สั ญ ญา
เข้ารับการศึกษาอบรมเพิ่มเติมตามความต้องการของกระทรวง ทบวง กรมใดต่อไปอีก เมื่อผู้ให้สัญญาได้ศึกษา
อบรมเพิ่มเติมเสร็จแล้ว หรือไม่ได้ทาการศึกษาอบรมเพิ่มเติมต่อไปจนสาเร็จด้วยเหตุใดก็ดี ผู้ให้สัญญายินยอม
เข้ารับราชการหรือทางานตามที่คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรนักศึกษาแพทย์ฯ สั่งให้เข้ารับราชการหรือทางานนั้น
โดยจะรับราชการหรือทางานนั้นอยู่ ต่อไปเป็นระยะเวลา 3 (สาม) ปีติดต่อกันไป นับตั้งแต่วันที่ได้กาหนดในคาสั่ง
แต่ ถ้ า เป็ น การเข้ า รั บ การศึ ก ษาฝึ ก อบรมเพิ่ ม เติม ในระหว่ า งที่ รับ ราชการหรื อ ท างานตามค าสั่ ง ในวรรคหนึ่ ง
เมื่อผู้ให้สัญญาได้ศึกษาฝึกอบรมเพิ่มเติมเสร็จแล้ว หรือไม่ได้ทาการศึกษาอบรมเพิ่มเติมต่อไปจนสาเร็จด้วยเหตุผล
ใดก็ดี ผู้ให้สัญญาจะยินยอมเข้ารับราชการ หรือทางานต่อไปจนครบกาหนดระยะเวลา 3 (สาม) ปี ทั้งนี้ โดยไม่นับ
ระยะเวลาระหว่างเข้ารับการศึกษาอบรมเพิ่มเติมรวมคานวณเข้าด้วยแต่อย่างใด
ถ้าผู้ให้สัญญาไม่รั บราชการ หรือทางานตามที่กล่ าวในวรรคหนึ่ง หรือวรรคสอง แล้วแต่กรณี
ผู้ให้สัญญายินยอมรับผิดชดใช้เงินเป็นจานวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนบาทถ้วน) ให้แก่มหาวิทยาลัย
ถ้าผู้ให้สัญญารับราชการหรือทางานไม่ครบกาหนดเวลาตามที่กล่าวไว้ในวรรคหนึ่ง หรือวรรคสอง
แล้วแต่กรณี เงินที่จะชดใช้คืนตามวรรคก่อนจะลดลงตามส่วนของระยะเวลาที่ผู้ให้สัญญารับราชการหรือทางาน
ถ้าการที่ผู้ให้สัญญามิได้เข้ารับราชการหรือทางานตามความในวรรคสาม หรือออกจากราชการ
หรืองานก่อนครบกาหนดเวลาดังกล่าวในวรรคสี่ เป็นเหตุเกิดจากผู้ให้สัญญาเจ็บป่วยหรือพิการหรือมีเหตุอันสมควรอื่น
และคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรนักศึกษาแพทย์ฯ และมหาวิทยาลัยได้พิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ให้สัญญาไม่สามารถ
ที่จะรับราชการหรือทางานได้ ผู้ให้สัญญาจึงจะไม่ต้องรับผิดตามสัญญาตามที่ระบุไว้ในวรรคสามหรือวรรคสี่แล้วแต่กรณี
เงินที่จะต้องชดใช้ตามสัญญานี้ ผู้ให้สัญญาจะต้องชาระให้แก่มหาวิทยาลัยจนครบถ้วนภายใน
กาหนดระยะเวลา ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากมหาวิทยาลัย หากผู้ให้สัญญาไม่ชาระภายใน
กาหนดระยะเวลาดังกล่าวหรือชาระไม่ครบถ้วน ผู้ให้สัญญาจะต้องชาระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ (เจ็ดจุดห้า)
ต่อปี ของจานวนเงินที่ยังมิได้ชาระนับถัดจากวันครบกาหนดระยะเวลาดังกล่าวจนกว่าจะชาระครบถ้วน
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ในกรณีที่ผู้ให้สัญญาสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต แต่ยังไม่ได้รับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผู้ให้สัญญายังคงมีความผูกพันต้องเข้ารับราชการหรือทางานตามหลักเกณฑ์ ระเบียบ
ข้อบังคับ หรือคาสั่งที่คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรนักศึกษาแพทย์ฯ กาหนด ทั้งที่มีอยู่แล้วในวันทาสัญญานี้
และที่จะออกใช้บังคับต่อไปในภายหน้าโดยเคร่งครัดและให้ถือว่าหลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับหรือคาสั่งดังกล่าว
เป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้
ข้อ ๔ ในวันทาสัญญานี้ ผู้ให้สัญญาได้จัดให้....................................................................................
ทาสัญญาค้าประกันการปฏิบัติและความรับผิดตามสัญญานี้ของผู้ให้สัญญาด้วย
ในกรณีที่ผู้ค้าประกัน ตาย หรือถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรือพิพากษาให้บุคคลล้มละลาย
หรือมหาวิทยาลัยเห็นสมควรให้ผู้ให้สัญญาเปลี่ยนผู้ค้าประกันในระหว่างอายุประกันตามสัญญานี้ ผู้ให้สัญญาจะต้อง
จัดให้มีผู้ค้าประกันใหม่ ภายใน ๓๐ (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ผู้ค้าประกันเดิมตายหรือถูก พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรือ
ศาลพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือวันที่ได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้เปลี่ยนผู้ค้าประกันแล้วแต่กรณี
โดยผู้ค้าประกันรายใหม่จะต้องค้าประกันตามสัญญาค้าประกันเดิมทุกประการ
สั ญ ญานี้ ท าขึ้ น เป็ น สองฉบั บ มี ข้ อ ความถู ก ต้ อ งตรงกั น คู่ สั ญ ญาได้ อ่ า นและเข้ า ใจข้ อ ความ
โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสาคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงนาม...........................................ผู้ให้สัญญา
(.................................................)
ลงนาม...........................................อธิการบดีมหาวิทยาลัย หรือผู้แทนผู้รับสัญญา
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ทวีลาภ ตั๊นสวัสดิ์)
(คณบดีคณะแพทยศาสตร์)
ลงนาม...........................................พยาน
(.................................................)
ลงนาม...........................................พยาน
(.................................................)
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หนังสือแสดงความยินยอม
เขียนที่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
วันที่.................เดือน..................................................พ.ศ. ..................
ข้าพเจ้า (นาย, นาง, นางสาว) ..........................................................อายุ............ปี อยู่บ้านเลขที่................
หมู่ที่……........ตรอก/ซอย...................ถนน...........................................แขวง/ตาบล...........................................
เขต/อาเภอ..................................................จังหวัด............................. ................ผู้ถือบัตรประจาตัวประชาชน
เลขที่...............................................และ (นาย, นาง, นางสาว)........................................................อายุ...............ปี
อยู่บ้านเลขที่..................หมู่ท่ี…….........................ตรอก/ซอย...............................................................................
ถนน.................................... แขวง/ตาบล....................................................เขต/อาเภอ......................................
จังหวัด.......................................ผู้ถือบัตรประจาตัวประชาชนเลขที่............................................... แนบท้ายสัญญานี้
เป็นผู้แทนโดยชอบธรรมตามกฎหมายของ นาย/นาง/นางสาว.........................................................................
นักศึกษาแพทย์ โดยเกี่ยวข้องเป็น.......................................................ได้ทราบข้อความในสัญญาการเป็นนักศึกษา
เพื่อศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ที่ นาย/นาง/นางสาว..........................................................................................ได้ทา
ไว้ต่อ มหาวิทยาลัย.............................. ตามสัญญา ฉบับลงวันที่.............เดือน...........................พ.ศ. .....................
แล้ว ขอแสดงความยินยอมในการที่ นาย/นาง/นางสาว..................................................................ได้ทาสัญญา
ดังกล่าวให้ไว้ต่อมหาวิทยาลัย..................................................ทุกประการ
ลงนาม............................................................... ผู้แทนโดยชอบธรรมของนักศึกษาแพทย์
(.............................................................)
ลงนาม............................................................. ผู้แทนโดยชอบธรรมของนักศึกษาแพทย์
(.............................................................)
ลงนาม.............................................................. พยาน
(.............................................................)
ลงนาม.............................................................. พยาน
(.............................................................)
หมายเหตุ
๑. กรณีเฉพาะบิดาหรือมารดา ให้ยื่นเอกสารประกอบ เช่น ใบมรณบัตร ใบหย่า หรือ ระบุสาเหตุ
อื่น ๆ ลงในหนังสือแสดงความยินยอม
๒. กรณี บิ ด ามารดาไม่ ไ ด้ จ ดทะเบี ย นสมรสกั น ให้ ม ารดาเป็ น ผู้ ใ ห้ ค ายิ น ยอม แต่ ห ากบิ ด า
จดทะเบียนรับรองบุตรแล้วสามารถให้คายินยอมได้
(ลงชื่อ)..................................................... นิสติ ผู้ให้สัญญา

รายละเอียดการทาสัญญานิสิตเพื่อศึกษาวิชาแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
***************************************

กสพท

1) หลักฐานที่ต้องเตรียม
1.1 สาหรับนิสิตผู้ทาสัญญา
- สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน (พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง)
จำนวน 2 ชุด
- สำเนำทะเบียนบ้ำน (พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง)
จำนวน 2 ชุด
- อำกรแสตมป์ รำคำ 5 บำท
จำนวน 3 ดวง
- รูปถ่ำยสี (มัธยมปลำยหรือนิสิต/นักศึกษำ) ขนำด 1 นิ้ว
จำนวน 2 รูป
1.2 สาหรับผู้คาประกัน (มำรดำหรือบิดำ)
- สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน
จำนวน 2 ชุด
- สำเนำทะเบียนบ้ำน
จำนวน 2 ชุด
- สำเนำบัตรประจำตัวของคู่สมรส
จำนวน 2 ชุด
- สำเนำทะเบียนบ้ำนของคู่สมรส
จำนวน 2 ชุด
- สำเนำทะเบียนสมรสของผู้ค้ำประกัน
จำนวน 2 ชุด
*เอกสารสาเนาจะต้องรับรองสาเนาถูกต้อง ทุกฉบับ*
กรณีผู้คาประกันที่ไม่มีคู่สมรส
เป็นโสด (ยังมิสมรสหรือสมรสแล้วแต่ยังมิได้จดทะเบียนสมรส) ไม่ต้องมีคู่สมรสมำเซ็นยินยอม
คู่สมรสตำย ให้นำสำเนำใบมรณบัตรของคู่สมรสแนบด้วย
จำนวน 2 ชุด
หย่ำ ให้นำสำเนำใบหย่ำแนบด้วย
จำนวน 2 ชุด
2) การทาสัญญา
2.1 ผู้ทำสัญญำและผู้ค้ำประประกัน จะต้องอ่ำนรำยละเอียดของสัญญำและทำควำมเข้ำใจอย่ำงละเอียดก่อน
ลงนำมในสัญญำ
2.2 ผู้ทำสัญญำ ผู้ค้ำประกันและคู่สมรส จะต้องลงนามสัญญาต่อหน้าเจ้าหน้าที่ผู้รับสัญญา
2.3 ผู้ทำสัญญำจะต้องทำสัญญำฯ ทั้งหมด 2 ชุด โดยเมื่อมีกำรลงนำมรับสัญญำเรียบร้อยแล้วสัญญำจะถูก
เก็บรักษำไว้ดังนี้
ชุดที่ 1 คณะแพทยศำสตร์ (ติดอำกรแสตมป์ 10 บำท)
ชุดที่ 2 นิสิตแพทย์ เป็นผู้เก็บรักษำ (ติดอำกรแสตมป์ 5 บำท)
2.4 ผู้ทำสัญญำจะต้องเขียนสัญญำด้วยลำยมือตนเองเท่ำนั้น (ห้ำมพิมพ์หรือถ่ำยเอกสำรโดยเด็ดขำด)
2.5 ผู้ทำสัญญำห้ำมลบ ขีดฆ่ำ หรือเพิ่มเติมข้อควำมใด ๆ ในสัญญำฯ ทั้งสิ้น
2.6 ผู้ทำสัญญำต้องใช้หมึกปำกกำเขียนสัญญำฯ เป็นสีเดียวกันเท่ำนั้น
2.7 ผู้ทำสัญญำค้ำประกันตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรทำสัญญำและกำรชดใช้เงิน กรณีรับทุน
ลำศึกษำ ฝึกอบรม ปฏิบัติกำรวิจัย และปฏิบัติงำนในองค์กำรระหว่ำงประเทศ พ.ศ. 2548 ว่ำด้วยเรื่อง
ผู้ค้ำประกัน ดังนี้
(1) ผู้คาประกันต้องเป็นบิดาหรือมารดาของผู้ทาสัญญา ถ้ำไม่มีทั้งบิดำและมำรดำต้องให้พี่หรือน้อง
หน้า ๑

ร่วมบิดำหรือมำรดำของผู้ทำสัญญำเป็นผู้ค้ำประกัน ทั้งนี้ ผู้ค้ำประกันไม่ต้องแสดงหลักทรัพย์ประกอบกำรทำ
สัญญำค้ำประกันและไม่จำเป็นต้องเป็นข้ำรำชกำร
(2) ถ้ำไม่มีบุคคลตำมข้อ (1) จะให้บุคคลอื่นเป็นผู้ค้ำประกันโดยแสดงหลักทรัพย์ได้เว้นแต่ในกรณีที่ไม่
สำมำรถแสดงหลักทรัพย์ได้ ให้พิจำรณำควำมสำมำรถในกำรใช้หนี้จำกฐำนะและรำยได้แทนกำรแสดงหลักทรัพย์ได้
(3) ถ้ำไม่มีบุคคลตำมข้อ (1) และ (2) ให้ส่วนรำชกำรตั้งคณะกรรมกำรขึ้นเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงหำก
ผลกำรตรวจสอบปรำกฏว่ำ ผู้ทำสัญญำไม่มีบุคคลดังกล่ำวตำมข้อ (1) และ (2) จริง ให้ทำสัญญำโดยไม่ต้องมีผู้ค้ำ
ประกันได้
หมายเหตุ
- อำกรแสตมป์รำคำ 5 บำท ติดมุมบนด้ำนขวำหน้ำแรกของสัญญำ (เฉพำะชุดแรก 10 บำท)
และอีก 1 ชุด ๆ ละ 5 บำท
- รูปถ่ำยสี ขนำด 1 นิ้ว ติดมุมบนด้ำนขวำหน้ำแรกของสัญญำ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่ม Line นิสิตแพทย์รุ่น ๑๖

หน้า ๒

หลักปฏิบัติในการให้ความยินยอมและการทาสัญญาเพื่อศึกษาวิชาแพทยศาสตร์
1. ก่อนเขียนข้อควำมลงในสัญญำและหนังสือแสดงควำมยินยอม ให้ผู้เขียนอ่ำนให้เข้ำใจเสียก่อน ถ้ำยังไม่เข้ำใจให้ดูเอกสำร
ตัวอย่ำงหรือสอบถำมเจ้ำหน้ำที่
2. กำรเขียนข้อควำมลงในสัญญำและหนังสือแสดงควำมยินยอม ให้เขียนด้วยปำกกำหรือพิมพ์ดีด ถ้ำเขียนผิดห้ำมใช้ปำกกำลบ
คำผิด แต่ให้ขีดฆ่ำข้อควำมที่ผิดแล้วเขียนใหม่ให้ถูกต้อง และในกำรแก้ไขคำผิดดังกล่ำวต้องให้นิสิตผู้ให้สัญญำหรือผูใ้ ห้ควำมยินยอม
แล้วแต่กรณี ลงนำมกำกับข้อควำมที่แก้ไขไว้ด้วย
ในสัญญำแต่ละฉบับ ถ้ำผู้ทำสัญญำประสงค์จะเขียนด้วยลำยมือตนเอง จะต้องเขียนสัญญำนั้นด้วยลำยมือของผู้นั้นให้ครบถ้วน
ห้ำมเปลี่ยนลำยมือในสัญญำฉบับเดียวกัน แต่ในส่วนของหนังสือแสดงควำมยินยอม ผู้ให้ควำมยินยอมจะเขียนเองก็ได้
ข้อควำมที่เขียน ให้เขียนด้วยข้อควำมเต็ม ไม่ใช้คำย่อ เช่น กรุงเทพมหำนคร ต้องเขียนเป็น กรุงเทพมหำนคร ห้ำมเขียนคำย่อ
กทม. หรือ ม.ค. ต้องเขียนเป็น มกรำคม และชื่อสถำนที่รำชกำรต้องเขียนชื่อเต็มด้วย
3. คุณสมบัติของผู้ค้ำประกัน ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรทำสัญญำและกำรชดใช้เงิน กรณีรับทุน ลำศึกษำ
ฝึกอบรม ปฏิบัติกำรวิจัย และปฏิบัติงำนในองค์กำรระหว่ำงประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๘ ว่ำด้วยเรื่องผู้ค้ำประกัน ดังนี้
๓.๑) ผู้ค้ำประกันต้องเป็นบิดำหรือมำรดำของผู้ทำสัญญำ ถ้ำไม่มีทั้งบิดำและมำรดำ ต้องให้พี่หรือน้อง ร่วมบิดำหรือมำรดำ
ของผู้ทำสัญญำเป็นผูค้ ้ำประกัน ทั้งนี้ ผู้ค้ำประกันไม่ต้องแสดงหลักทรัพย์ประกอบกำรทำสัญญำและไม่จาเป็นต้องเป็นข้ำรำชกำร
๓.๒) ถ้ำไม่มีบุคคลตำมข้อ ๓.๑) จะให้บุคคลอื่น เป็นผู้ค้ำประกันโดยแสดงหลักทรัพย์ได้ เว้นแต่ในกรณีที่ไม่สำมำรถแสดง
หลักทรัพย์ได้ ให้พิจำรณำควำมสำมำรถในกำรใช้หนี้จำกฐำนะและรำยได้แทนกำรแสดงหลักทรัพย์ได้
๓.๓) ถ้ำไม่มีบุคคลตำมข้อ ๓.๑) และ ๓.๒) ให้ส่วนรำชกำรตั้งคณะกรรมกำรขึ้นเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงหำกผลกำร
ตรวจสอบปรำกฏว่ำ ผู้ทำสัญญำไม่มีบุคคลดังกล่ำวตำมข้อ ๓.๑) และ ๓.๒) จริง ให้ทำสัญญำโดยไม่ต้องมีผู้ค้ำประกันได้
4. กำรให้ควำมยินยอมและกำรทำสัญญำ ถ้ำ นิสิตผู้ให้สัญญายังไม่บรรลุนิติภาวะ กำรจัดทำสัญญำเป็นนิสิตแพทยศำสตร์
จะต้องได้รับควำมยินยอมจำกผู้แทนโดยชอบธรรมตำมกฎหมำย
5. เอกสำรหลักฐำนที่จะต้องนำมำประกอบกำรทำหนังสือยินยอมและสัญญำ ให้นำต้นฉบับมำด้วย เมื่อเจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบ
แล้วจะคืนทันทีและต้องสำเนำเอกสำรทุกชนิด นิสิตผู้ให้สัญญำต้องเขียน “สำเนำถูกต้อง” และลงชื่อกำกับ
6. กำรลงนำมในสัญญำ
นิสิตแพทยศำสตร์ / ผู้แทนโดยชอบธรรม / ผู้ค้ำประกัน จะต้องลงนำมในสัญญำหรือให้ควำมยินยอมต่อเจ้ำหน้ำที่
ผู้แทนโดยชอบธรรม หมำยถึง ผู้ใช้อำนำจกำรปกครองและผู้ปกครอง
๖.1) ผู้ใช้อำนำจปกครอง คือ บิดำมำรดำร่วมกัน
1) บิดำ หรือมำรดำตำย
2) ไม่แน่นอนว่ำบิดำหรือมำรดำมีชีวิตอยู่หรือตำย
3) บิดำหรือมำรดำถูกสั่งศำลสั่งให้เป็นคนไร้ควำมสำมำรถ หรือเสมือนไร้ควำมสำมำรถ
4) บิดำหรือมำรดำต้องเข้ำรักษำตัวในโรงพยำบำล เพรำะจิตฟั่นเฟือน
5) ศำลสั่งให้อำนำจปกครองอยู่กบั บิดำ หรือมำรดำ
๖.๒) อำนำจปกครองอยู่กับมำรดำฝ่ำยเดียว กรณีที่บุตรเกิดจำกหญิงที่มิได้มีกำรสมรสกับชำยและยังมิได้เป็น
บุตรโดยชอบด้วยกฎหมำยของชำย (เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมำยของบิดำต่อเมื่อบิดำจดทะเบียนสมรสกับมำรดำ หรือบิดำจด
ทะเบียนว่ำเป็นบุตร หรือศำลพิพำกษำว่ำเป็นบุตร)
๖.3) ผู้ปกครองเกิดขึ้นได้โดยกำรแต่งตั้งของศำลหรือได้รับกำรแต่งตั้งโดยพินัยกรรมของบิดำหรือมำรดำฝ่ำยทีต่ ำยทีหลัง
ซึ่งมีได้ 2 กรณี
1) ผู้เยำว์ไม่มีบิดำ หรือมำรดำ (หมำยถึงตำย หรือ บิดำมำรดำไม่ปรำกฏ)
2) บิดำ มำรดำถูกถอนอำนำจปกครอง
7. ขั้นตอนในกำรทำสัญญำ (ตรวจสัญญำ)
7.1 นิสิตจะต้องนำสัญญำทุกฉบับ ที่กรอกรำยละเอียดและติดอำกรแสตมป์ในสัญญำ พร้อมทั้งหลักฐำนที่ต้องใช้ในกำรทำ
สัญญำทั้งหมด ให้เจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบ
7.2 ลงนำมในสัญญำ เมื่อเจ้ำหน้ำที่ได้ตรวจสอบสัญญำตำมข้อ 7.1 เรียบร้อยแล้ว ผูเ้ กี่ยวข้องในสัญญำลงนำมต่อ
เจ้ำหน้ำที่
***********************
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สัญญาการเป็นนิสิตนักศึกษาแพทย์เพื่อศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
สัญญาทาที่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
มิถุนายน
๒๔ เดือน..................................
๒๕๖๕
วันที่................
พ.ศ. .....................
โดยที่รัฐบาลมีเจตจานงมุ่งหมายที่จะให้นิสิตนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตทุกคนทางาน
หรือรับราชการ สนองความต้องการของประเทศชาติภายหลังส าเร็จการศึกษาตามหลักสู ตรแพทยศาสตรบั ณฑิ ต
และสอบได้ ใ บอนุ ญ าตเป็ น ผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ เวชกรรมแล้ ว และในการนี้ เ ป็ น หน้ า ที่ ข องมหาวิ ท ยาลั ย
บูรพา
..............................................และคณะกรรมการพิ
จารณาจัดสรรนักศึกษาแพทย์ผู้ทาสัญญาการเป็นนักศึกษาแพทย์
(คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรนักศึกษาแพทย์ ฯ) ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้แต่งตั้งขึ้นเพื่อจัดสรรนิสิตนักศึกษาแพทย์
เข้าทางานหรือรับราชการสนองความต้องการของประเทศชาติที่จะดาเนินการให้สาเร็จผลสมความมุ่งหมายดังกล่าว
กรรณิ การ์
ใจดี
ข้าพเจ้า (นาย,นาง,นางสาว)..............................................
นามสกุล...............................................
ไทย
ไทย
ธันวาคม
๑
๒๕๔๗
พุทธ
เชื้อชาติ.................
สัญชาติ..................
ศาสนา..........................
เกิดวันที่.............เดื
อน............
.... พ.ศ. ...................
พญาไท
๕/๕
๑๘ ตั้งบ้านเรือนอยู่เลขที่......................หมู
อายุ............ปี
่ที่.............ตรอก/ซอย.....................ถนน....................................
พระรามหก
พระรามหก
กรุงเทพมหานคร
ตาบล/แขวง....................................อ
าเภอ/เขต.....................................จั
งหวัด.....................................
๐๘ ๑๑๑๒ ๒๒๑๑ ผู้ถือบัตรประจาตัวประชาชนเลขที่...........................................
๑๐๔๐๐ โทรศัพท์.............................
๑ ๗๕๙๙ ๐๐ ๔๑๔ ๕๖ ๑
รหัสไปรษณีย์................
(ดังปรากฏตามส าเนาบั ตรประจ าตัว ประชาชนแนบท้ายสั ญญานี้) ซึ่งต่อไปนี้ในสั ญญาเรียกว่า “ผู้ ให้ สั ญญา”
ประสงค์จะเข้า ศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต เพื่อสนองความต้องการของประเทศชาติตามเจตจานงของ
รัฐบาลดังกล่าวข้างต้น
บูรพา
ผู้ให้สัญญาจึงขอทาสัญญาให้ไว้แก่ มหาวิทยาลัย....................................................................
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ทวีลาภ ตั๊นสวัสดิ์ ตาแหน่ง คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ผู้รับมอบอานาจจาก
มหาวิทยาลัย ตามหนังสือมอบอานาจฉบับเลขที่ ๐๐๐๘ / ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๙ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ แนบ
ท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “มหาวิทยาลัย” มีข้อความดังต่อไปนี้
ข้อ ๑. ผู้ให้สัญญาตกลงเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตที่มหาวิทยาลัยนี้ ตั้งแต่ปีการศึกษา
๒๕๖๕
..........................
จนกว่าจะสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
ในระหว่างที่ผู้ ให้ สั ญญาศึกษาหลั กสู ตรแพทยศาสตรบัณฑิต ตามสั ญญานี้ ผู้ ให้ สั ญญายินยอม
ประพฤติและปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือคาสั่งของมหาวิทยาลัยที่ได้กาหนดหรือสั่งการเกี่ยวกับการเป็นนิสิต
นักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ทั้งที่ได้ออกใช้บังคับอยู่แล้ว ในขณะที่ลงนามในสัญญานี้และที่จะได้ออกใช้
บังคับต่อไปในภายหน้าโดยเคร่งครัด และให้ถือว่าระเบียบ ข้อบังคับ หรือคาสั่งต่าง ๆ ดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่ง
ของสัญญานี้
(ลงชื่อ)..................................................... นิสติ ผู้ให้สัญญา
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ข้อ ๒. ในระหว่างที่ผู้ ให้ สั ญญาเข้าศึกษาตามสัญญานี้ ผู้ให้ สั ญญาจะตั้งใจและเพียรพยายาม
อย่ างดีที่สุ ดในการศึกษาเล่ าเรีย น โดยจะไม่ห ลี กเลี่ยง ละเลย ทอดทิ้ง ยุติ หรือเลิ กการศึกษาก่อนที่จะส าเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ดังได้ระบุไว้ในข้อ ๑ ของสัญญานี้
ข้อ ๓. ภายหลังจากที่สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และสอบได้ใบอนุญาต
เป็นผู้ประกอบวิช าชีพเวชกรรมแล้ว ผู้ให้สัญญาตกลงยินยอมจะปฏิบัติให้เป็นไปตามคาสั่ งของคณะกรรมการ
พิจารณาจัดสรรนักศึกษาแพทย์ ฯ ในการจัดสรรให้ผู้ให้สัญญาเข้ารับการศึกษาอบรมเพิ่มเติม ณ แห่งใด ๆ หรือ
เข้ารับราชการ หรือทางานในสถานศึกษา ส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐ แห่ งใดทุกประการ และในกรณี
ที่ ค ณะกรรมการพิ จ ารณาจั ด สรรนั ก ศึ ก ษาแพทย์ ฯ สั่ งให้ ผู้ ให้ สั ญญาเข้ ารั บราชการหรื อท างาน ผู้ ให้ สั ญญา
จะรับราชการหรือทางานนั้นอยู่ต่อไปเป็นระยะเวลา ๓ (สาม) ปีติดต่อกันไป นับตั้งแต่วันทีไ่ ด้กาหนดในคาสั่ง
หากภายหลั ง จากส าเร็ จการศึกษาตามหลั กสู ตรแพทยศาสตรบัณฑิต และสอบได้ใบอนุญ าต
เป็ น ผู้ ป ระกอบวิ ช าชีพ เวชกรรมแล้ ว และคณะกรรมการพิ จ ารณาจั ด สรรนั ก ศึ ก ษาแพทย์ ฯ ได้ ใ ห้ ผู้ ใ ห้ สั ญ ญา
เข้ารับการศึกษาอบรมเพิ่มเติมตามความต้องการของกระทรวง ทบวง กรมใดต่อไปอีก เมื่อผู้ให้สัญญาได้ศึกษา
อบรมเพิ่มเติมเสร็จแล้ว หรือไม่ได้ทาการศึกษาอบรมเพิ่มเติมต่อไปจนสาเร็จด้วยเหตุใดก็ดี ผู้ให้สัญญายินยอม
เข้ารับราชการหรือทางานตามที่คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรนักศึกษาแพทย์ฯ สั่งให้เข้ารับราชการหรือทางานนั้น
โดยจะรับราชการหรือทางานนั้นอยู่ ต่อไปเป็นระยะเวลา 3 (สาม) ปีติดต่อกันไป นับตั้งแต่วันที่ได้กาหนดในคาสั่ง
แต่ ถ้ า เป็ น การเข้ า รั บ การศึ ก ษาฝึ ก อบรมเพิ่ ม เติม ในระหว่ า งที่ รับ ราชการหรื อ ท างานตามค าสั่ ง ในวรรคหนึ่ ง
เมื่อผู้ให้สัญญาได้ศึกษาฝึกอบรมเพิ่มเติมเสร็จแล้ว หรือไม่ได้ทาการศึกษาอบรมเพิ่มเติมต่อไปจนสาเร็จด้วยเหตุผล
ใดก็ดี ผู้ให้สัญญาจะยินยอมเข้ารับราชการ หรือทางานต่อไปจนครบกาหนดระยะเวลา 3 (สาม) ปี ทั้งนี้ โดยไม่นับ
ระยะเวลาระหว่างเข้ารับการศึกษาอบรมเพิ่มเติมรวมคานวณเข้าด้วยแต่อย่างใด
ถ้าผู้ให้สัญญาไม่รั บราชการ หรือทางานตามที่กล่ าวในวรรคหนึ่ง หรือวรรคสอง แล้วแต่กรณี
ผู้ให้สัญญายินยอมรับผิดชดใช้เงินเป็นจานวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนบาทถ้วน) ให้แก่มหาวิทยาลัย
ถ้าผู้ให้สัญญารับราชการหรือทางานไม่ครบกาหนดเวลาตามที่กล่าวไว้ในวรรคหนึ่ง หรือวรรคสอง
แล้วแต่กรณี เงินที่จะชดใช้คืนตามวรรคก่อนจะลดลงตามส่วนของระยะเวลาที่ผู้ให้สัญญารับราชการหรือทางาน
ถ้าการที่ผู้ให้สัญญามิได้เข้ารับราชการหรือทางานตามความในวรรคสาม หรือออกจากราชการ
หรืองานก่อนครบกาหนดเวลาดังกล่าวในวรรคสี่ เป็นเหตุเกิดจากผู้ให้สัญญาเจ็บป่วยหรือพิการหรือมีเหตุอันสมควรอื่น
และคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรนักศึกษาแพทย์ฯ และมหาวิทยาลัยได้พิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ให้สัญญาไม่สามารถ
ที่จะรับราชการหรือทางานได้ ผู้ให้สัญญาจึงจะไม่ต้องรับผิดตามสัญญาตามที่ระบุไว้ในวรรคสามหรือวรรคสี่แล้วแต่กรณี
เงินที่จะต้องชดใช้ตามสัญญานี้ ผู้ให้สัญญาจะต้องชาระให้แก่มหาวิทยาลัยจนครบถ้วนภายใน
กาหนดระยะเวลา ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากมหาวิทยาลัย หากผู้ให้สัญญาไม่ชาระภายใน
กาหนดระยะเวลาดังกล่าวหรือชาระไม่ครบถ้วน ผู้ให้สัญญาจะต้องชาระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ (เจ็ดจุดห้า)
ต่อปี ของจานวนเงินที่ยังมิได้ชาระนับถัดจากวันครบกาหนดระยะเวลาดังกล่าวจนกว่าจะชาระครบถ้วน

(ลงชื่อ)..................................................... นิสติ ผู้ให้สัญญา
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ในกรณีที่ผู้ให้สัญญาสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต แต่ยังไม่ได้รับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผู้ให้สัญญายังคงมีความผูกพันต้องเข้ารับราชการหรือทางานตามหลักเกณฑ์ ระเบียบ
ข้อบังคับ หรือคาสั่งที่คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรนักศึกษาแพทย์ฯ กาหนด ทั้งที่มีอยู่แล้วในวันทาสัญญานี้
และที่จะออกใช้บังคับต่อไปในภายหน้าโดยเคร่งครัดและให้ถือว่าหลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับหรือคาสั่งดังกล่าว
เป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้
นายนพพล ใจดี
ข้อ ๔ ในวันทาสัญญานี้ ผู้ให้สัญญาได้จัดให้....................................................................................
ทาสัญญาค้าประกันการปฏิบัติและความรับผิดตามสัญญานี้ของผู้ให้สัญญาด้วย
ในกรณีที่ผู้ค้าประกัน ตาย หรือถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรือพิพากษาให้บุคคลล้มละลาย
หรือมหาวิทยาลัยเห็นสมควรให้ผู้ให้สัญญาเปลี่ยนผู้ค้าประกันในระหว่างอายุประกันตามสัญญานี้ ผู้ให้สัญญาจะต้อง
จัดให้มีผู้ค้าประกันใหม่ ภายใน ๓๐ (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ผู้ค้าประกันเดิมตายหรือถูก พิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรือ
ศาลพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือวันที่ได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้เปลี่ยนผู้ค้าประกันแล้วแต่กรณี
โดยผู้ค้าประกันรายใหม่จะต้องค้าประกันตามสัญญาค้าประกันเดิมทุกประการ
สั ญ ญานี้ ท าขึ้ น เป็ น สองฉบั บ มี ข้ อ ความถู ก ต้ อ งตรงกั น คู่ สั ญ ญาได้ อ่ า นและเข้ า ใจข้ อ ความ
โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสาคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

ลงนาม...........................................ผู้ให้สัญญา
(.................................................)
ลงนาม...........................................อธิการบดีมหาวิทยาลัย หรือผู้แทนผู้รับสัญญา
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ทวีลาภ ตั๊นสวัสดิ์)
(คณบดีคณะแพทยศาสตร์)
ลงนาม...........................................พยาน
(.................................................)
ลงนาม...........................................พยาน
(.................................................)

(ลงชื่อ)..................................................... นิสติ ผู้ให้สัญญา
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หนังสือแสดงความยินยอม
เขียนที่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
มิถุนายน
๒๔
๒๕๖๕
วันที่.................เดื
อน..................................................พ.ศ.
..................
นพพล ใจดี
๕/๕
๔๕ อยู่บ้านเลขที่................
ข้าพเจ้า (นาย, นาง, นางสาว) ..........................................................อายุ
............ปี
พระรามหก
พญาไท
หมู่ที่……........ตรอก/ซอย...................ถนน...........................................แขวง/ต
าบล...........................................
กรุงเทพมหานคร ................ผู้ถือบัตรประจาตัวประชาชน
พระรามหก
เขต/อาเภอ..................................................จั
งหวัด.............................
๑ ๗๕๙๙ ๑๑๑๑๑ ๗๗ ๙
๔๒
สมฤดี ใจดี
เลขที่...............................................และ
(นาย, นาง, นางสาว)........................................................อายุ
...............ปี
๕/๕
อยู่บ้านเลขที่..................หมู
่ท่ี…….........................ตรอก/ซอย...............................................................................
พระรามหก
พระรามหก
พญาไท
ถนน....................................
แขวง/ตาบล....................................................เขต/อ
าเภอ......................................
กรุงเทพมหานคร ้ถือบัตรประจาตัวประชาชนเลขที่...............................................
๑ ๒๐๑๑ ๗๘๖๖๙ ๔๔ ๓
จังหวัด.......................................ผู
แนบท้ายสัญญานี้
กรรณิ การ์ ใจดี
เป็นผู้แทนโดยชอบธรรมตามกฎหมายของ นาย/นาง/นางสาว.........................................................................
บิดา
นักศึกษาแพทย์ โดยเกี่ยวข้องเป็น.......................................................ได้
ทราบข้อความในสัญญาการเป็นนักศึกษา
กรรณิ การ์ ใจดี
เพื่อศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ที่ นาย/นาง/นางสาว..........................................................................................ได้
ทา
บู
ร
พา
๒๔
มิ
ถ
น
ุ
ายน
๒๕๖๕
ไว้ต่อ มหาวิทยาลัย.............................. ตามสัญญา ฉบับลงวันที่.............เดือน...........................พ.ศ. .....................
กรรณิ การ์ ใจดี
แล้ว ขอแสดงความยินยอมในการที่ นาย/นาง/นางสาว..................................................................ได้
ทาสัญญา
บูรพา
ดังกล่าวให้ไว้ต่อมหาวิทยาลัย..................................................ทุ
กประการ

ลงนาม............................................................... ผู้แทนโดยชอบธรรมของนักศึกษาแพทย์
(.............................................................)
ลงนาม............................................................. ผู้แทนโดยชอบธรรมของนักศึกษาแพทย์
(.............................................................)
ลงนาม.............................................................. พยาน
(.............................................................)
ลงนาม.............................................................. พยาน
(.............................................................)
หมายเหตุ
๑. กรณีเฉพาะบิดาหรือมารดา ให้ยื่นเอกสารประกอบ เช่น ใบมรณบัตร ใบหย่า หรือ ระบุสาเหตุ
อื่น ๆ ลงในหนังสือแสดงความยินยอม
๒. กรณี บิ ด ามารดาไม่ ไ ด้ จ ดทะเบี ย นสมรสกั น ให้ ม ารดาเป็ น ผู้ ใ ห้ ค ายิ น ยอม แต่ ห ากบิ ด า
จดทะเบียนรับรองบุตรแล้วสามารถให้คายินยอมได้
(ลงชื่อ)..................................................... นิสติ ผู้ให้สัญญา

