
 
สัญญาการเป็นนิสิตนักศกึษาแพทย์เพื่อศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 

 
                                                                           สัญญาท าที ่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
                                                            วันที่................ เดือน.................................. พ.ศ. ..................... 

โดยที่รัฐบาลมีเจตจ านงมุ่งหมายที่จะให้นิสิตนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตทุกคนท างาน 
หรือรับราชการ สนองความต้องการของประเทศชาติภายหลังส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต      
และสอบได้ ใบอนุญาตเป็นผู้ ประกอบวิชาชีพเวชกรรมแล้ว และในการนี้ เป็นหน้าที่ ของมหาวิทยาลัย
..............................................และคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรนักศึกษาแพทย์ผู้ท าสัญญาการเป็นนักศึกษาแพทย์
(คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรนักศึกษาแพทย์ฯ) ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้แต่งตั้งขึ้นเพ่ือจัดสรรนิสิตนักศึกษาแพทย์ 
เข้าท างานหรือรับราชการสนองความต้องการของประเทศชาติที่จะด าเนินการให้ส าเร็จผลสมความมุ่งหมายดังกล่าว 

ข้าพเจ้า (นาย,นาง,นางสาว).............................................. นามสกุล............................................... 
เชื้อชาติ................. สัญชาติ.................. ศาสนา.......................... เกิดวันที่.............เดือน............ .... พ.ศ. ................... 
อายุ............ป ีตั้งบ้านเรือนอยู่เลขท่ี......................หมู่ที่.............ตรอก/ซอย.....................ถนน.................................... 
ต าบล/แขวง.......................... ..........อ าเภอ/เขต............ .........................จังหวัด.... ................................. 
รหัสไปรษณีย์................ โทรศัพท์............................. ผู้ถือบัตรประจ าตัวประชาชนเลขที่...........................................
(ดังปรากฏตามส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนแนบท้ายสัญญานี้)  ซึ่งต่อไปนี้ในสัญญาเรียกว่า “ผู้ให้สัญญา” 
ประสงค์จะเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตเพ่ือสนองความต้องการของประเทศชาติตามเจตจ านงของ
รัฐบาลดังกล่าวข้างต้น 
  ผู้ให้สัญญาจึงขอท าสัญญาให้ไว้แก่ มหาวิทยาลัย.................................................................... 
โดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ทวีลาภ  ตั๊นสวัสดิ์  ต าแหน่ง คณบดีคณะแพทยศาสตร์  ผู้รับมอบอ านาจจาก
มหาวิทยาลัย ตามหนังสือมอบอ านาจฉบับเลขที่ ๐๐๐๘ / ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๙ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ แนบ
ท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “มหาวิทยาลัย” มีข้อความดังต่อไปนี้                                       
  ข้อ ๑. ผู้ให้สัญญาตกลงเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตที่มหาวิทยาลัยนี้ ตั้งแต่ปีการศึกษา
.......................... จนกว่าจะส าเรจ็การศึกษาตามหลกัสตูรแพทยศาสตรบัณฑิต 
  ในระหว่างที่ผู้ให้สัญญาศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตตามสัญญานี้ ผู้ให้สัญญายินยอม
ประพฤติและปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือค าสั่งของมหาวิทยาลัยที่ได้ก าหนดหรือสั่งการเกี่ยวกับการเป็นนิสิต
นักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ทั้งที่ได้ออกใช้บังคับอยู่แล้วในขณะที่ลงนามในสัญญานี้และที่จะได้ออกใช้
บังคับต่อไปในภายหน้าโดยเคร่งครัด และให้ถือว่าระเบียบ ข้อบังคับ หรือค าสั่งต่าง ๆ ดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่ง 
ของสัญญานี้ 

(ลงช่ือ)..................................................... นิสติผู้ใหส้ัญญา 
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  ข้อ ๒. ในระหว่างที่ผู้ให้สัญญาเข้าศึกษาตามสัญญานี้ ผู้ให้สัญญาจะตั้งใจและเพียรพยายาม 
อย่างดีที่สุดในการศึกษาเล่าเรียน โดยจะไม่หลีกเลี่ยง ละเลย ทอดทิ้ง ยุติ หรือเลิกการศึกษาก่อนที่จะส าเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ดังได้ระบุไว้ในข้อ ๑ ของสัญญานี้ 

  ข้อ ๓. ภายหลังจากที่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และสอบได้ใบอนุญาต
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมแล้ว ผู้ให้สัญญาตกลงยินยอมจะปฏิบัติให้เป็นไปตามค าสั่งของคณะกรรมการ
พิจารณาจัดสรรนักศึกษาแพทย์ฯ ในการจัดสรรให้ผู้ให้สัญญาเข้ารับการศึกษาอบรมเพ่ิมเติม ณ แห่งใด ๆ หรือ 
เข้ารับราชการ หรือท างานในสถานศึกษา ส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐแห่งใดทุกประการ และในกรณี 
ที่คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรนักศึกษาแพทย์ฯ สั่งให้ผู้ ให้สัญญาเข้ารับราชการหรือท างาน ผู้ให้สัญญา 
จะรับราชการหรือท างานนั้นอยู่ต่อไปเป็นระยะเวลา ๓ (สาม) ปีติดตอ่กันไป นับตั้งแต่วันทีไ่ด้ก าหนดในค าสั่ง 
  หากภายหลังจากส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และสอบได้ใบอนุญาต         
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมแล้ว และคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรนักศึกษาแพทย์ฯ ได้ให้ผู้ให้สัญญา 
เข้ารับการศึกษาอบรมเพ่ิมเติมตามความต้องการของกระทรวง ทบวง กรมใดต่อไปอีก เมื่อผู้ให้สัญญาได้ศึกษา
อบรมเพ่ิมเติมเสร็จแล้ว หรือไม่ได้ท าการศึกษาอบรมเพ่ิมเติมต่อไปจนส าเร็จด้วยเหตุใดก็ดี  ผู้ให้สัญญายินยอม 
เข้ารับราชการหรือท างานตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรนักศึกษาแพทย์ฯ สั่งให้เข้ารับราชการหรือท างานนั้น 
โดยจะรับราชการหรือท างานนั้นอยู่ต่อไปเป็นระยะเวลา 3 (สาม) ปีติดต่อกันไป นับตั้งแต่วันที่ได้ก าหนดในค าสั่ง 
แต่ถ้าเป็นการเข้ารับการศึกษาฝึกอบรมเพ่ิมเติม ในระหว่างที่รับราชการหรือท างานตามค าสั่งในวรรคหนึ่ง  
เมื่อผู้ให้สัญญาได้ศึกษาฝึกอบรมเพ่ิมเติมเสร็จแล้ว หรือไม่ได้ท าการศึกษาอบรมเพ่ิมเติมต่อไปจนส าเร็จด้วยเหตุผล
ใดก็ดี ผู้ให้สัญญาจะยินยอมเข้ารับราชการ หรือท างานต่อไปจนครบก าหนดระยะเวลา 3 (สาม) ปี ทั้งนี้ โดยไม่นับ
ระยะเวลาระหว่างเข้ารับการศึกษาอบรมเพ่ิมเติมรวมค านวณเข้าด้วยแต่อย่างใด 
  ถ้าผู้ให้สัญญาไม่รับราชการ หรือท างานตามที่กล่าวในวรรคหนึ่ง หรือวรรคสอง แล้วแต่กรณี  
ผู้ให้สัญญายินยอมรับผิดชดใช้เงินเป็นจ านวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนบาทถ้วน) ให้แก่มหาวิทยาลัย 
  ถ้าผู้ให้สัญญารับราชการหรือท างานไม่ครบก าหนดเวลาตามที่กล่าวไว้ในวรรคหนึ่ง หรือวรรคสอง 
แล้วแต่กรณี เงินที่จะชดใช้คืนตามวรรคก่อนจะลดลงตามส่วนของระยะเวลาที่ผู้ให้สัญญารับราชการหรือท างาน 
  ถ้าการที่ผู้ให้สัญญามิได้เข้ารับราชการหรือท างานตามความในวรรคสาม หรือออกจากราชการ
หรืองานก่อนครบก าหนดเวลาดังกล่าวในวรรคสี่ เป็นเหตุเกิดจากผู้ให้สัญญาเจ็บป่วยหรือพิการหรือมีเหตุอันสมควรอ่ืน 
และคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรนักศึกษาแพทย์ฯ และมหาวิทยาลัยได้พิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ให้สัญญาไม่สามารถ 
ที่จะรับราชการหรือท างานได้ ผู้ให้สัญญาจึงจะไม่ต้องรับผิดตามสัญญาตามที่ระบุไว้ในวรรคสามหรือวรรคสี่แล้วแต่กรณี 
  เงินที่จะต้องชดใช้ตามสัญญานี้ ผู้ให้สัญญาจะต้องช าระให้แก่มหาวิทยาลัยจนครบถ้วนภายใน 
ก าหนดระยะเวลา ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากมหาวิทยาลัย หากผู้ให้สัญญาไม่ช าระภายใน  
ก าหนดระยะเวลาดังกล่าวหรือช าระไม่ครบถ้วน ผู้ให้สัญญาจะต้องช าระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ (เจ็ดจุดห้า) 
ต่อปี ของจ านวนเงินที่ยังมิได้ช าระนับถัดจากวันครบก าหนดระยะเวลาดังกล่าวจนกว่าจะช าระครบถ้วน 
 
 

(ลงช่ือ)..................................................... นิสติผู้ใหส้ัญญา 
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 ในกรณีที่ผู้ให้สัญญาส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต แต่ยังไม่ได้รับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผู้ให้สัญญายังคงมีความผูกพันต้องเข้ารับราชการหรือท างานตามหลักเกณฑ์  ระเบียบ 
ข้อบังคับ หรือค าสั่งที่คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรนักศึกษาแพทย์ฯ ก าหนด ทั้งที่มีอยู่แล้วในวันท าสัญญานี้ 
และที่จะออกใช้บังคับต่อไปในภายหน้าโดยเคร่งครัดและให้ถือว่าหลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับหรือค าสั่งดังกล่าว
เป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้  
 

ข้อ ๔ ในวันท าสัญญานี้ ผู้ให้สัญญาได้จัดให้....................................................................................  
ท าสัญญาค้ าประกันการปฏิบัติและความรับผิดตามสัญญานี้ของผู้ให้สัญญาด้วย 

ในกรณีที่ผู้ค้ าประกันตาย หรือถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรือพิพากษาให้บุคคลล้มละลาย 
หรือมหาวิทยาลัยเห็นสมควรให้ผู้ให้สัญญาเปลี่ยนผู้ค้ าประกันในระหว่างอายุประกันตามสัญญานี้ ผู้ให้สัญญาจะต้อง
จัดให้มีผู้ค้ าประกันใหม่ ภายใน ๓๐ (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ผู้ค้ าประกันเดิมตายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรือ
ศาลพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือวันที่ได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้เปลี่ยนผู้ค้ าประกันแล้วแต่กรณี 
โดยผู้ค้ าประกันรายใหม่จะต้องค้ าประกันตามสัญญาค้ าประกันเดิมทุกประการ  

สัญญานี้ท าขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ 
โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ  

 
 
 
              ลงนาม...........................................ผู้ให้สัญญา 
                   (.................................................) 
 
              ลงนาม...........................................อธิการบดีมหาวิทยาลัยหรือผู้แทนผู้รับสัญญา 

                             (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ทวีลาภ  ตั๊นสวัสดิ์)  
  (คณบดีคณะแพทยศาสตร์) 

                             
              ลงนาม...........................................พยาน 

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

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

 

 

 
(ลงช่ือ)..................................................... นิสติผู้ใหส้ัญญา 
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หนังสือแสดงความยินยอม 

                                                                              เขียนที ่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
                                                     วันที่.................เดือน..................................................พ.ศ. ..................  

 ข้าพเจ้า (นาย, นาง, นางสาว) ..........................................................อายุ............ปี อยู่บ้านเลขท่ี................
หมู่ที่……........ตรอก/ซอย...................ถนน...........................................แขวง/ต าบล...........................................                     
เขต/อ าเภอ..................................................จังหวัด............................. ................ผู้ถือบัตรประจ าตัวประชาชน                    
เลขที่...............................................และ (นาย, นาง, นางสาว)........................................................อายุ...............ปี 
อยู่บ้านเลขที่..................หมู่ท่ี…….........................ตรอก/ซอย...............................................................................
ถนน.................................... แขวง/ต าบล....................................................เขต/อ าเภอ......................................
จังหวัด.......................................ผู้ถือบัตรประจ าตัวประชาชนเลขท่ี............................................... แนบท้ายสัญญานี้ 
เป็นผู้แทนโดยชอบธรรมตามกฎหมายของ นาย/นาง/นางสาว................ .........................................................
นักศึกษาแพทย์ โดยเกี่ยวข้องเป็น........................................ ...............ได้ทราบข้อความในสัญญาการเป็นนักศึกษา
เพ่ือศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ที่    นาย/นาง/นางสาว..........................................................................................ได้ท า
ไว้ต่อ มหาวิทยาลัย.............................. ตามสัญญา ฉบับลงวันที่.............เดือน...........................พ.ศ. ..................... 
แล้ว ขอแสดงความยินยอมในการที่  นาย/นาง/นางสาว..................................................................ได้ท าสัญญา
ดังกล่าวให้ไว้ต่อมหาวิทยาลัย..................................................ทุกประการ 

                                      ลงนาม............................................................... ผู้แทนโดยชอบธรรมของนักศึกษาแพทย์ 
                                              (.............................................................)  
 
                                      ลงนาม.......................................... ................... ผู้แทนโดยชอบธรรมของนกัศึกษาแพทย ์
                                              (.............................................................)  
 
                                      ลงนาม.............................................................. พยาน 
                                              (.............................................................)  
 
                                      ลงนาม.............................................................. พยาน  
                                              (.............................................................)  
  
หมายเหตุ ๑. กรณีเฉพาะบิดาหรือมารดา ให้ยื่นเอกสารประกอบ เช่น ใบมรณบัตร ใบหย่า หรือ ระบุสาเหตุ
อ่ืน ๆ ลงในหนังสือแสดงความยินยอม 
  ๒. กรณีบิดามารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน ให้มารดาเป็นผู้ให้ค ายินยอม แต่หากบิดา 
จดทะเบียนรับรองบุตรแล้วสามารถให้ค ายินยอมได้ 
 

(ลงช่ือ)..................................................... นิสติผู้ใหส้ัญญา 
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รายละเอียดการท าสัญญานิสิตเพื่อศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ 
คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา 

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

1.1 ส าหรับนิสิตผู้ท าสัญญา 
 -  ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน (พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง)     จ ำนวน 2 ชุด 

-  ส ำเนำทะเบียนบ้ำน (พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง)        จ ำนวน 2 ชุด 
-  อำกรแสตมป ์รำคำ 5 บำท              จ ำนวน 3 ดวง 
-  รูปถ่ำยสี (มัธยมปลำยหรือนิสิต/นักศึกษำ) ขนำด 1 นิ้ว      จ ำนวน  2 รูป 
1.2 ส าหรับผู้ค  าประกัน (มำรดำหรือบิดำ) 
-  ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน             จ ำนวน 2 ชุด 
-  ส ำเนำทะเบียนบ้ำน                จ ำนวน 2 ชุด 
-  ส ำเนำบัตรประจ ำตัวของคู่สมรส            จ ำนวน 2 ชุด 
-  ส ำเนำทะเบียนบ้ำนของคู่สมรส             จ ำนวน 2 ชุด 
-  ส ำเนำทะเบียนสมรสของผู้ค้ ำประกัน           จ ำนวน 2 ชุด 

*เอกสารส าเนาจะต้องรับรองส าเนาถูกต้อง ทุกฉบับ* 
กรณีผู้ค  าประกันที่ไม่มีคู่สมรส 

  เป็นโสด (ยังมิสมรสหรือสมรสแล้วแต่ยังมิได้จดทะเบียนสมรส) ไม่ต้องมีคู่สมรสมำเซ็นยินยอม 
  คู่สมรสตำย ให้น ำส ำเนำใบมรณบัตรของคู่สมรสแนบด้วย     จ ำนวน 2 ชุด 
  หย่ำ  ให้น ำส ำเนำใบหย่ำแนบด้วย            จ ำนวน 2 ชุด 
 
2) การท าสัญญา 

2.1  ผู้ท ำสัญญำและผู้ค้ ำประประกัน จะต้องอ่ำนรำยละเอียดของสัญญำและท ำควำมเข้ำใจอย่ำงละเอียดก่อน 
ลงนำมในสัญญำ 

2.2  ผู้ท ำสัญญำ ผู้ค้ ำประกันและคู่สมรส จะต้องลงนามสัญญาต่อหน้าเจ้าหน้าที่ผู้รับสัญญา 
2.3 ผู้ท ำสัญญำจะต้องท ำสัญญำฯ ทั้งหมด 2 ชุด  โดยเมื่อมีกำรลงนำมรับสัญญำเรียบร้อยแล้วสัญญำจะถูก 

 เก็บรักษำไว้ดังนี้ 
  ชุดที่  1  คณะแพทยศำสตร์ (ติดอำกรแสตมป์  10  บำท) 
  ชุดที่  2  นิสิตแพทย ์เป็นผู้เก็บรักษำ (ติดอำกรแสตมป์  5  บำท) 
  2.4 ผู้ท ำสัญญำจะต้องเขียนสัญญำด้วยลำยมือตนเองเท่ำนั้น (ห้ำมพิมพ์หรือถ่ำยเอกสำรโดยเด็ดขำด) 
  2.5 ผู้ท ำสัญญำห้ำมลบ ขีดฆ่ำ หรือเพ่ิมเติมข้อควำมใด ๆ ในสัญญำฯ ทั้งสิ้น 
  2.6 ผู้ท ำสัญญำต้องใช้หมึกปำกกำเขียนสัญญำฯ เป็นสีเดียวกันเท่ำนั้น 
  2.7 ผู้ท ำสัญญำค้ ำประกันตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรท ำสัญญำและกำรชดใช้เงิน กรณีรับทุน    
ลำศึกษำ ฝึกอบรม ปฏิบัติกำรวิจัย และปฏิบัติงำนในองค์กำรระหว่ำงประเทศ พ.ศ. 2548 ว่ำด้วยเรื่อง 
ผู้ค้ ำประกัน ดังนี้ 

(1) ผู้ค  าประกันต้องเป็นบิดาหรือมารดาของผู้ท าสัญญา ถ้ำไม่มีทั้งบิดำและมำรดำต้องให้พ่ีหรือน้อง 

กสพท 
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ร่วมบิดำหรือมำรดำของผู้ท ำสัญญำเป็นผู้ค้ ำประกัน ทั้งนี้ ผู้ค้ ำประกันไม่ต้องแสดงหลักทรัพย์ประกอบกำรท ำ 
สัญญำค้ ำประกันและไม่จ ำเป็นต้องเป็นข้ำรำชกำร 

(2) ถ้ำไม่มีบุคคลตำมข้อ (1) จะให้บุคคลอ่ืนเป็นผู้ค้ ำประกันโดยแสดงหลักทรัพย์ได้เว้นแต่ในกรณีที่ไม่ 
สำมำรถแสดงหลักทรัพย์ได้ ให้พิจำรณำควำมสำมำรถในกำรใช้หนี้จำกฐำนะและรำยได้แทนกำรแสดงหลักทรัพย์ได้ 

(3) ถ้ำไม่มีบุคคลตำมข้อ (1) และ (2) ให้ส่วนรำชกำรตั้งคณะกรรมกำรขึ้นเพ่ือตรวจสอบข้อเท็จจริงหำก 
ผลกำรตรวจสอบปรำกฏว่ำ ผู้ท ำสัญญำไม่มีบุคคลดังกล่ำวตำมข้อ (1) และ (2) จริง ให้ท ำสัญญำโดยไม่ต้องมีผู้ค้ ำ
ประกันได้ 
 
หมายเหตุ 
 -  อำกรแสตมป์รำคำ 5 บำท ติดมุมบนด้ำนขวำหน้ำแรกของสัญญำ (เฉพำะชุดแรก 10 บำท) 
    และอีก 1 ชุด ๆ ละ 5 บำท 
 -  รูปถ่ำยสี ขนำด 1 นิ้ว ติดมุมบนด้ำนขวำหน้ำแรกของสัญญำ 
 

       
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่ม Line นิสิตแพทยร์ุ่น ๑๖ 



หน้า ๓ 
 

หลักปฏิบัติในการให้ความยินยอมและการท าสัญญาเพ่ือศกึษาวิชาแพทยศาสตร ์
1. ก่อนเขียนข้อควำมลงในสัญญำและหนังสือแสดงควำมยินยอม ให้ผู้เขียนอ่ำนให้เข้ำใจเสียก่อน ถ้ำยังไม่เข้ำใจให้ดูเอกสำร

ตัวอย่ำงหรือสอบถำมเจ้ำหน้ำที ่
2. กำรเขียนข้อควำมลงในสัญญำและหนังสือแสดงควำมยินยอม ให้เขียนด้วยปำกกำหรือพิมพ์ดีด ถ้ำเขียนผิดห้ำมใช้ปำกกำลบ

ค ำผิด แต่ให้ขีดฆ่ำข้อควำมที่ผิดแล้วเขียนใหม่ให้ถูกต้อง และในกำรแก้ไขค ำผิดดังกล่ำวต้องให้นิสิตผู้ให้สัญญำหรือผูใ้ห้ควำมยินยอม
แล้วแต่กรณี ลงนำมก ำกับข้อควำมที่แก้ไขไว้ด้วย 

ในสัญญำแต่ละฉบับ ถ้ำผู้ท ำสัญญำประสงค์จะเขียนด้วยลำยมือตนเอง จะต้องเขียนสัญญำนั้นด้วยลำยมือของผู้นั้นให้ครบถ้วน 
ห้ำมเปลี่ยนลำยมือในสัญญำฉบับเดียวกัน แต่ในส่วนของหนังสือแสดงควำมยินยอม ผู้ให้ควำมยินยอมจะเขียนเองก็ได้ 

ข้อควำมที่เขียน ให้เขียนด้วยข้อควำมเต็ม ไม่ใช้ค ำย่อ เช่น กรุงเทพมหำนคร ต้องเขียนเป็น กรุงเทพมหำนคร ห้ำมเขียนค ำย่อ 
กทม. หรือ ม.ค. ต้องเขียนเป็น มกรำคม และชื่อสถำนท่ีรำชกำรต้องเขียนช่ือเต็มด้วย 

3. คุณสมบัติของผู้ค้ ำประกัน ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรท ำสัญญำและกำรชดใช้เงิน กรณีรับทุน ลำศึกษำ 
ฝึกอบรม ปฏิบัติกำรวิจัย และปฏิบัติงำนในองค์กำรระหว่ำงประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๘ ว่ำด้วยเรื่องผู้ค้ ำประกัน ดังนี้ 

๓.๑) ผู้ค้ ำประกันต้องเป็นบิดำหรอืมำรดำของผู้ท ำสัญญำ ถ้ำไมม่ีทั้งบิดำและมำรดำ ต้องให้พ่ีหรือน้อง ร่วมบิดำหรือมำรดำ
ของผู้ท ำสัญญำเป็นผูค้้ ำประกัน ท้ังนี้ ผู้ค้ ำประกันไม่ต้องแสดงหลักทรัพย์ประกอบกำรท ำสญัญำและไม่จ าเป็นต้องเป็นข้ำรำชกำร 

๓.๒) ถ้ำไม่มีบุคคลตำมข้อ ๓.๑) จะให้บุคคลอื่น เป็นผู้ค้ ำประกันโดยแสดงหลักทรัพย์ได้ เว้นแต่ในกรณทีี่ไม่สำมำรถแสดง 
หลักทรัพยไ์ด้ ให้พิจำรณำควำมสำมำรถในกำรใช้หนี้จำกฐำนะและรำยได้แทนกำรแสดงหลักทรัพยไ์ด้ 

๓.๓) ถ้ำไม่มีบุคคลตำมข้อ ๓.๑) และ ๓.๒) ให้ส่วนรำชกำรตั้งคณะกรรมกำรขึ้นเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงหำกผลกำร 
ตรวจสอบปรำกฏว่ำ ผู้ท ำสญัญำไม่มีบุคคลดังกล่ำวตำมข้อ ๓.๑) และ ๓.๒) จริง ให้ท ำสญัญำโดยไมต่้องมีผู้ค้ ำประกันได ้

4. กำรให้ควำมยินยอมและกำรท ำสัญญำ ถ้ำ นิสิตผู้ให้สัญญายังไม่บรรลุนิติภาวะ กำรจดัท ำสัญญำเป็นนิสิตแพทยศำสตร์ 
จะต้องไดร้ับควำมยินยอมจำกผู้แทนโดยชอบธรรมตำมกฎหมำย  
 5. เอกสำรหลักฐำนที่จะต้องน ำมำประกอบกำรท ำหนังสือยินยอมและสัญญำ ให้น ำต้นฉบับมำด้วย เมื่อเจ้ำหน้ำที่ตรวจสอบ
แล้วจะคืนทันทีและต้องส ำเนำเอกสำรทุกชนิด นิสิตผู้ให้สัญญำต้องเขียน “ส ำเนำถูกต้อง” และลงช่ือก ำกับ 

6. กำรลงนำมในสญัญำ 
 นิสิตแพทยศำสตร์ / ผู้แทนโดยชอบธรรม / ผู้ค้ ำประกัน จะต้องลงนำมในสัญญำหรือให้ควำมยินยอมตอ่เจ้ำหน้ำที ่

 ผู้แทนโดยชอบธรรม หมำยถึง ผู้ใช้อ ำนำจกำรปกครองและผู้ปกครอง 
๖.1) ผู้ใช้อ ำนำจปกครอง คือ บิดำมำรดำร่วมกัน 

1) บิดำ หรือมำรดำตำย 
2) ไม่แน่นอนว่ำบิดำหรือมำรดำมชีีวิตอยู่หรือตำย 
3) บิดำหรือมำรดำถูกสั่งศำลสั่งใหเ้ป็นคนไรค้วำมสำมำรถ หรือเสมือนไร้ควำมสำมำรถ 
4) บิดำหรือมำรดำต้องเข้ำรักษำตวัในโรงพยำบำล เพรำะจติฟั่นเฟือน 
5) ศำลสั่งให้อ ำนำจปกครองอยู่กบับิดำ หรือมำรดำ 

๖.๒) อ ำนำจปกครองอยู่กับมำรดำฝ่ำยเดียว กรณีที่บุตรเกิดจำกหญงิที่มิได้มีกำรสมรสกบัชำยและยังมไิด้เป็น 
บุตรโดยชอบด้วยกฎหมำยของชำย (เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมำยของบิดำต่อเมื่อบิดำจดทะเบยีนสมรสกับมำรดำ หรือบิดำจด
ทะเบียนว่ำเป็นบตุร หรือศำลพิพำกษำว่ำเป็นบุตร) 

๖.3) ผู้ปกครองเกิดขึ้นได้โดยกำรแต่งตั้งของศำลหรือได้รับกำรแต่งตั้งโดยพินัยกรรมของบิดำหรือมำรดำฝ่ำยทีต่ำยทีหลัง  
ซึ่งมีได้ 2 กรณ ี
     1) ผู้เยำวไ์มม่ีบิดำ หรือมำรดำ (หมำยถึงตำย หรือ บดิำมำรดำไม่ปรำกฏ) 
     2) บิดำ มำรดำถูกถอนอ ำนำจปกครอง 
 7. ข้ันตอนในกำรท ำสญัญำ (ตรวจสัญญำ) 
  7.1 นิสิตจะต้องน ำสญัญำทุกฉบบั ท่ีกรอกรำยละเอียดและติดอำกรแสตมป์ในสญัญำ พร้อมทั้งหลักฐำนท่ีต้องใช้ในกำรท ำ
สัญญำทั้งหมด ให้เจ้ำหน้ำท่ีตรวจสอบ 
  7.2 ลงนำมในสญัญำ เมื่อเจ้ำหน้ำที่ได้ตรวจสอบสัญญำตำมข้อ 7.1 เรียบร้อยแล้ว ผูเ้กี่ยวข้องในสัญญำลงนำมต่อ
เจ้ำหน้ำท่ี 

*********************** 



สัญญาการเป็นนิสิตนักศกึษาแพทย์เพื่อศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 

 สัญญาท าที ่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 วันที่................ เดือน.................................. พ.ศ. ..................... 

โดยที่รัฐบาลมีเจตจ านงมุ่งหมายที่จะให้นิสิตนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตทุกคนท างาน 
หรือรับราชการ สนองความต้องการของประเทศชาติภายหลังส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 
และสอบได้ ใบอนุญาตเป็นผู้ ประกอบวิชาชีพเวชกรรมแล้ว และในการนี้ เป็นหน้าที่ ของมหาวิทยาลัย
..............................................และคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรนักศึกษาแพทย์ผู้ท าสัญญาการเป็นนักศึกษาแพทย์
(คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรนักศึกษาแพทย์ฯ) ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้แต่งตั้งขึ้นเพ่ือจัดสรรนิสิตนักศึกษาแพทย์ 
เข้าท างานหรือรับราชการสนองความต้องการของประเทศชาติที่จะด าเนินการให้ส าเร็จผลสมความมุ่งหมายดังกล่าว 

ข้าพเจ้า (นาย,นาง,นางสาว).............................................. นามสกุล............................................... 
เชื้อชาติ................. สัญชาติ.................. ศาสนา.......................... เกิดวันที่.............เดือน............ .... พ.ศ. ................... 
อายุ............ป ีตั้งบ้านเรือนอยู่เลขท่ี......................หมู่ที่.............ตรอก/ซอย.....................ถนน.................................... 
ต าบล/แขวง.......................... ..........อ าเภอ/เขต............ .........................จังหวัด.... ................................. 
รหัสไปรษณีย์................ โทรศัพท์............................. ผู้ถือบัตรประจ าตัวประชาชนเลขที่...........................................
(ดังปรากฏตามส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนแนบท้ายสัญญานี้)  ซึ่งต่อไปนี้ในสัญญาเรียกว่า “ผู้ให้สัญญา” 
ประสงค์จะเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตเพ่ือสนองความต้องการของประเทศชาติตามเจตจ านงของ
รัฐบาลดังกล่าวข้างต้น 

ผู้ให้สัญญาจึงขอท าสัญญาให้ไว้แก่ มหาวิทยาลัย.................................................................... 
โดย  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ทวีลาภ  ตั๊นสวัสดิ์  ต าแหน่ง คณบดีคณะแพทยศาสตร์  ผู้รับมอบอ านาจจาก
มหาวิทยาลัย ตามหนังสือมอบอ านาจฉบับเลขที่ ๐๐๐๘ / ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๙ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ แนบ
ท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “มหาวิทยาลัย” มีข้อความดังต่อไปนี้       

 ข้อ ๑. ผู้ให้สัญญาตกลงเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตที่มหาวิทยาลัยนี้ ตั้งแต่ปีการศึกษา
.......................... จนกว่าจะส าเรจ็การศึกษาตามหลกัสตูรแพทยศาสตรบัณฑิต 

ในระหว่างที่ผู้ให้สัญญาศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตตามสัญญานี้ ผู้ให้สัญญายินยอม
ประพฤติและปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือค าสั่งของมหาวิทยาลัยที่ได้ก าหนดหรือสั่งการเกี่ยวกับการเป็นนิสิต
นักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ทั้งที่ได้ออกใช้บังคับอยู่แล้วในขณะที่ลงนามในสัญญานี้และที่จะได้ออกใช้
บังคับต่อไปในภายหน้าโดยเคร่งครัด และให้ถือว่าระเบียบ ข้อบังคับ หรือค าสั่งต่าง ๆ ดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่ง 
ของสัญญานี้ 

(ลงช่ือ)..................................................... นิสติผู้ใหส้ัญญา

๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕

บูรพา

กรรณิการ์ ใจดี
ไทย ไทย พุทธ ๑ ธันวาคม ๒๕๔๗

๑๘ ๕/๕ - - พญาไท

พระรามหก พระรามหก กรงุเทพมหานคร

๑๐๔๐๐ ๐๘ ๑๑๑๒ ๒๒๑๑ ๑ ๗๕๙๙ ๐๐ ๔๑๔ ๕๖ ๑

บูรพา

๒๕๖๕
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ข้อ ๒. ในระหว่างที่ผู้ให้สัญญาเข้าศึกษาตามสัญญานี้ ผู้ให้สัญญาจะตั้งใจและเพียรพยายาม 
อย่างดีที่สุดในการศึกษาเล่าเรียน โดยจะไม่หลีกเลี่ยง ละเลย ทอดทิ้ง ยุติ หรือเลิกการศึกษาก่อนที่จะส าเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ดังได้ระบุไว้ในข้อ ๑ ของสัญญานี้ 

ข้อ ๓. ภายหลังจากที่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และสอบได้ใบอนุญาต
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมแล้ว ผู้ให้สัญญาตกลงยินยอมจะปฏิบัติให้เป็นไปตามค าสั่งของคณะกรรมการ
พิจารณาจัดสรรนักศึกษาแพทย์ฯ ในการจัดสรรให้ผู้ให้สัญญาเข้ารับการศึกษาอบรมเพ่ิมเติม ณ แห่งใด ๆ หรือ 
เข้ารับราชการ หรือท างานในสถานศึกษา ส่วนราชการ หรือหน่วยงานของรัฐแห่งใดทุกประการ และในกรณี 
ที่คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรนักศึกษาแพทย์ฯ สั่งให้ผู้ ให้สัญญาเข้ารับราชการหรือท างาน ผู้ให้สัญญา 
จะรับราชการหรือท างานนั้นอยู่ต่อไปเป็นระยะเวลา ๓ (สาม) ปีติดตอ่กันไป นับตั้งแต่วันทีไ่ด้ก าหนดในค าสั่ง 

 หากภายหลังจากส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และสอบได้ใบอนุญาต 
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมแล้ว และคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรนักศึกษาแพทย์ฯ ได้ให้ผู้ให้สัญญา 
เข้ารับการศึกษาอบรมเพ่ิมเติมตามความต้องการของกระทรวง ทบวง กรมใดต่อไปอีก เมื่อผู้ให้สัญญาได้ศึกษา
อบรมเพ่ิมเติมเสร็จแล้ว หรือไม่ได้ท าการศึกษาอบรมเพ่ิมเติมต่อไปจนส าเร็จด้วยเหตุใดก็ดี  ผู้ให้สัญญายินยอม 
เข้ารับราชการหรือท างานตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรนักศึกษาแพทย์ฯ สั่งให้เข้ารับราชการหรือท างานนั้น 
โดยจะรับราชการหรือท างานนั้นอยู่ต่อไปเป็นระยะเวลา 3 (สาม) ปีติดต่อกันไป นับตั้งแต่วันที่ได้ก าหนดในค าสั่ง 
แต่ถ้าเป็นการเข้ารับการศึกษาฝึกอบรมเพ่ิมเติม ในระหว่างที่รับราชการหรือท างานตามค าสั่งในวรรคหนึ่ง 
เมื่อผู้ให้สัญญาได้ศึกษาฝึกอบรมเพ่ิมเติมเสร็จแล้ว หรือไม่ได้ท าการศึกษาอบรมเพ่ิมเติมต่อไปจนส าเร็จด้วยเหตุผล
ใดก็ดี ผู้ให้สัญญาจะยินยอมเข้ารับราชการ หรือท างานต่อไปจนครบก าหนดระยะเวลา 3 (สาม) ปี ทั้งนี้ โดยไม่นับ
ระยะเวลาระหว่างเข้ารับการศึกษาอบรมเพ่ิมเติมรวมค านวณเข้าด้วยแต่อย่างใด 

 ถ้าผู้ให้สัญญาไม่รับราชการ หรือท างานตามที่กล่าวในวรรคหนึ่ง หรือวรรคสอง แล้วแต่กรณี 
ผู้ให้สัญญายินยอมรับผิดชดใช้เงินเป็นจ านวน ๔๐๐,๐๐๐ บาท (สี่แสนบาทถ้วน) ให้แก่มหาวิทยาลัย 

ถ้าผู้ให้สัญญารับราชการหรือท างานไม่ครบก าหนดเวลาตามที่กล่าวไว้ในวรรคหนึ่ง หรือวรรคสอง 
แล้วแต่กรณี เงินที่จะชดใช้คืนตามวรรคก่อนจะลดลงตามส่วนของระยะเวลาที่ผู้ให้สัญญารับราชการหรือท างาน 

ถ้าการที่ผู้ให้สัญญามิได้เข้ารับราชการหรือท างานตามความในวรรคสาม หรือออกจากราชการ
หรืองานก่อนครบก าหนดเวลาดังกล่าวในวรรคสี่ เป็นเหตุเกิดจากผู้ให้สัญญาเจ็บป่วยหรือพิการหรือมีเหตุอันสมควรอ่ืน 
และคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรนักศึกษาแพทย์ฯ และมหาวิทยาลัยได้พิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ให้สัญญาไม่สามารถ 
ที่จะรับราชการหรือท างานได้ ผู้ให้สัญญาจึงจะไม่ต้องรับผิดตามสัญญาตามที่ระบุไว้ในวรรคสามหรือวรรคสี่แล้วแต่กรณี 

เงินที่จะต้องชดใช้ตามสัญญานี้ ผู้ให้สัญญาจะต้องช าระให้แก่มหาวิทยาลัยจนครบถ้วนภายใน 
ก าหนดระยะเวลา ๓๐ (สามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากมหาวิทยาลัย หากผู้ให้สัญญาไม่ช าระภายใน  
ก าหนดระยะเวลาดังกล่าวหรือช าระไม่ครบถ้วน ผู้ให้สัญญาจะต้องช าระดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ ๗.๕ (เจ็ดจุดห้า) 
ต่อปี ของจ านวนเงินที่ยังมิได้ช าระนับถัดจากวันครบก าหนดระยะเวลาดังกล่าวจนกว่าจะช าระครบถ้วน 

(ลงช่ือ)..................................................... นิสติผู้ใหส้ัญญา
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ในกรณีที่ผู้ให้สัญญาส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต แต่ยังไม่ได้รับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผู้ให้สัญญายังคงมีความผูกพันต้องเข้ารับราชการหรือท างานตามหลักเกณฑ์  ระเบียบ 
ข้อบังคับ หรือค าสั่งที่คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรนักศึกษาแพทย์ฯ ก าหนด ทั้งที่มีอยู่แล้วในวันท าสัญญานี้ 
และที่จะออกใช้บังคับต่อไปในภายหน้าโดยเคร่งครัดและให้ถือว่าหลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับหรือค าสั่งดังกล่าว
เป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้  

ข้อ ๔ ในวันท าสัญญานี้ ผู้ให้สัญญาได้จัดให้....................................................................................  
ท าสัญญาค้ าประกันการปฏิบัติและความรับผิดตามสัญญานี้ของผู้ให้สัญญาด้วย 

ในกรณีที่ผู้ค้ าประกันตาย หรือถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรือพิพากษาให้บุคคลล้มละลาย 
หรือมหาวิทยาลัยเห็นสมควรให้ผู้ให้สัญญาเปลี่ยนผู้ค้ าประกันในระหว่างอายุประกันตามสัญญานี้ ผู้ให้สัญญาจะต้อง
จัดให้มีผู้ค้ าประกันใหม่ ภายใน ๓๐ (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ผู้ค้ าประกันเดิมตายหรือถูกพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรือ
ศาลพิพากษาให้เป็นบุคคลล้มละลาย หรือวันที่ได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้เปลี่ยนผู้ค้ าประกันแล้วแต่กรณี 
โดยผู้ค้ าประกันรายใหม่จะต้องค้ าประกันตามสัญญาค้ าประกันเดิมทุกประการ  

สัญญานี้ท าขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ 
โดยละเอียดตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ  

  ลงนาม...........................................ผู้ให้สัญญา 
 (.................................................) 

  ลงนาม...........................................อธิการบดีมหาวิทยาลัยหรือผู้แทนผู้รับสัญญา 
  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ทวีลาภ  ตั๊นสวัสดิ์) 

  (คณบดีคณะแพทยศาสตร์) 

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

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

(ลงช่ือ)..................................................... นิสติผู้ใหส้ัญญา

นายนพพล   ใจดี



- ๔ -

หนังสือแสดงความยินยอม 

 เขียนที ่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 
 วันที่.................เดือน..................................................พ.ศ. ..................  

ข้าพเจ้า (นาย, นาง, นางสาว) ..........................................................อายุ............ปี อยู่บ้านเลขท่ี................
หมู่ที่……........ตรอก/ซอย...................ถนน...........................................แขวง/ต าบล........................................... 
เขต/อ าเภอ..................................................จังหวัด............................. ................ผู้ถือบัตรประจ าตัวประชาชน 
เลขที่...............................................และ (นาย, นาง, นางสาว)........................................................อายุ...............ปี 
อยู่บ้านเลขที่..................หมู่ท่ี…….........................ตรอก/ซอย...............................................................................
ถนน.................................... แขวง/ต าบล....................................................เขต/อ าเภอ......................................
จังหวัด.......................................ผู้ถือบัตรประจ าตัวประชาชนเลขท่ี............................................... แนบท้ายสัญญานี้ 
เป็นผู้แทนโดยชอบธรรมตามกฎหมายของ นาย/นาง/นางสาว................ .........................................................
นักศึกษาแพทย์ โดยเกี่ยวข้องเป็น........................................ ...............ได้ทราบข้อความในสัญญาการเป็นนักศึกษา
เพ่ือศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ที่    นาย/นาง/นางสาว..........................................................................................ได้ท า
ไว้ต่อ มหาวิทยาลัย.............................. ตามสัญญา ฉบับลงวันที่.............เดือน...........................พ.ศ. ..................... 
แล้ว ขอแสดงความยินยอมในการที่  นาย/นาง/นางสาว..................................................................ได้ท าสัญญา
ดังกล่าวให้ไว้ต่อมหาวิทยาลัย..................................................ทุกประการ 

ลงนาม............................................................... ผู้แทนโดยชอบธรรมของนักศึกษาแพทย์ 
(.............................................................) 

ลงนาม.......................................... ................... ผู้แทนโดยชอบธรรมของนกัศึกษาแพทย ์
  (.............................................................) 

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

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

หมายเหตุ ๑. กรณีเฉพาะบิดาหรือมารดา ให้ยื่นเอกสารประกอบ เช่น ใบมรณบัตร ใบหย่า หรือ ระบุสาเหตุ
อ่ืน ๆ ลงในหนังสือแสดงความยินยอม 

๒. กรณีบิดามารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน ให้มารดาเป็นผู้ให้ค ายินยอม แต่หากบิดา 
จดทะเบียนรับรองบุตรแล้วสามารถให้ค ายินยอมได้ 

(ลงช่ือ)..................................................... นิสติผู้ใหส้ัญญา

๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕

นพพล  ใจดี ๔๕ ๕/๕

- - พญาไท พระรามหก

พระรามหก กรงุเทพมหานคร
๑ ๗๕๙๙ ๑๑๑๑๑ ๗๗ ๙ 

    

สมฤด ี ใจดี ๔๒
๕/๕ - -

พญาไท พระรามหก พระรามหก
กรงุเทพมหานคร ๑ ๒๐๑๑ ๗๘๖๖๙ ๔๔ ๓

กรรณิการ ์ ใจดี
บิดา

กรรณิการ ์ ใจดี
บูรพา ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๕

กรรณิการ ์ ใจดี

บูรพา


	3 กสพท-สัญญาการเป็น นศ.แพทยศาสตร์ (สมบูรณ์)
	1 กสพท-เอกสารประกอบการทำสัญญาและหลักปฏิบัติ
	2 กสพท-ตัวอย่างการกรอกสัญญา



