
สัญญาการเปนนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาแพทยศาสตร
•••••••••••••••••••••••

 สัญญาทาํที่ มหาวิทยาลัยขอนแกน
วันที่ …..….. เดือน  …………………………………..  พ.ศ. 25……..

โดยที่รัฐบาล  มีเจตจาํนงมุงหมายที่จะใหนักศึกษาวิชาแพทยศาสตรทุกคน   ทาํงานหรือรับราช
การสนองความตองการของประเทศชาติภายหลังสําเร็จการศึกษาแลว และในการนี้ เปนหนาที่              
ของมหาวิทยาลัยขอนแกน  สาํนักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน  และคณะกรรมการพิจารณาจัดสรร
นักศึกษาวิชาแพทยศาสตร  ผูสาํเร็จการศึกษาไปปฏิบัติงานในสวนราชการหรือองคการของรัฐบาลตางๆ ซึ่ง
คณะรัฐมนตรีไดหรือจะไดแตงตั้งขึ้นเพื่อจัดสรรนักศึกษาวิชาแพทยศาสตร เขาทํางานหรือรับราชการสนอง
ความตองการของประเทศชาติ ที่จะดาํเนินการใหสาํเร็จผลสมความมุงหมายดังกลาว

และโดยที่ขาพเจา(นาย/นางสาว)……………………………………………………………………..เกิดเมื่อวันที่.…………..
เดือน………….…………………………..พ.ศ.  25……….  อายุ …….  ป …..  เดือน  อยูบานเลขที่………….…………….หมูที่……..…
ถนน……………………………………………………..ตาํบล……………………………………………………..อําเภอ……………………………………………..
จังหวัด……………………………………............รหัสไปรษณีย.....................................โทรศัพท.......................................
บิดาชื่อ…………………………………………………..มารดาชื่อ……………………………………………………เปนผูหน่ึงซึ่งประสงคจะเขา
ศึกษาวิชาแพทยศาสตร เพื่อสนองความตองการของประเทศชาติตามเจตจาํนงของรัฐบาลดังกลาวขางตน

ขาพเจาจึงขอทาํสัญญาใหไวแกมหาวิทยาลัยขอนแกน ซึ่งตอไปในสัญญานี้จะเรียกวา“มหาวิทยาลัย”
ดังมีขอความตอไปนี้

ขอ 1.  ขาพเจาตกลงเขาศึกษาวิชาแพทยศาสตร ที่มหาวิทยาลัยน้ี   ตั้งแตปการศึกษา   25………….
เปนตนไป   จนกวาจะสาํเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตทั้งน้ีไมวามหาวิทยาลัยจะไดจัดให
ขาพเจาเขาศึกษาในสถาบันศึกษาของมหาวิทยาลัยน้ีที่จังหวัดขอนแกนหรือที่จังหวัดอุบลราชธานี

ในระหวางที่ขาพเจาศึกษาวิชาแพทยศาสตรตามสัญญานี้ ขาพเจายินยอมประพฤติและปฏิบัติตาม
ระเบียบ ขอบังคับ หรือคาํสั่งของมหาวิทยาลัยที่ไดกาํหนด หรือสั่งการเกี่ยวกับการเปนนักศึกษาวิชาแพทย
ศาสตร  ทั้งที่ไดออกใชบังคับอยูแลวกอนวันที่ขาพเจาลงนามในสัญญานี้ และที่จะไดออกใชบังคับตอไปในภาย
หนาโดยเครงครัด และใหถือวาระเบียบขอบังคับหรือคาํสั่งตางๆ ดังกลาวเปนสวนหน่ึงของสัญญานี้ดวย

ขอ 2. ในระหวางที่ขาพเจาศึกษาตามสัญญานี้ ขาพเจาจะตั้งใจและเพียรพยายามอยางดีที่สุดในการ

/ศึกษาเลาเรียนและ…

ติดรูปถาย
ขนาด
1 นิ้ว
ลงช่ือ…………………………..…………..นักศึกษาผูใหสัญญา
    (……………………………………………….)
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ศึกษาเลาเรียนและถามหาวิทยาลัยสงขาพเจาไปศึกษา อบรมและฝกงานในสถาบันอ่ืนใด ขาพเจาก็ยินยอม
ปฏิบัติตามและจะตั้งใจและเพียรพยายามศึกษา อบรมและฝกงานในสถาบันน้ันอยางดีที่สุด โดยจะไมหลีก
เล่ียง ละเลย ทอดทิ้ง ยุติหรือเลิกการศึกษา การอบรมหรือการฝกงานกอนสาํเร็จการศึกษาตามหลักสูตรดัง
ระบุไวในขอ 1. ของสัญญานี้ทุกกรณี

ขอ 3. ภายหลังจากที่สาํเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแลว   ขาพเจาตกลงยินยอมจะปฏิบัติการใหเปน
ไปตามคําสั่งของสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือนและหรือคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรนักศึกษา
วิชาแพทยศาสตรผูสําเร็จการศึกษาไปปฏิบัติงานในสวนราชการหรือองคการของรัฐบาลตางๆ ในการจัดสรร
ใหขาพเจาเขารับการศึกษา  อบรมเพิ่มเติม  ณ   แหงใดๆ  หรือเขารับราชการหรือทาํงานในสถานศึกษา สวน
ราชการหรือองคการของรัฐบาลแหงใดทุกประการ และในกรณีที่สํานักงานคณะกรรมการขาราชการ          
พลเรือนและหรือคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรนักศึกษาวิชาแพทยศาสตรผูสําเร็จการศึกษาไปปฏิบัติงานใน       
สวนราชการหรือองคการของรัฐบาลตางๆ สั่งใหขาพเจาเขารับราชการหรือทาํงาน ขาพเจาจะรับราชการหรือ
ทาํงานนั้นอยูตอไป เปนเวลาไมนอยกวาสามปติดตอกันไป นับตั้งแตวันที่ไดกาํหนดในคาํสั่ง

แตถาหลังจากสาํเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแลว สาํนักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือนและ
หรือคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรนักศึกษาวิชาแพทยศาสตร ผูสาํเร็จการศึกษาไปปฏิบัติงานในสวนราชการ
หรือองคการของรัฐบาลตางๆ ไดใหขาพเจาเขารับการศึกษา อบรมเพิ่มเติมตามความตองการของกระทรวง
ทบวงกรมใดตอไปอีกแลว  เมื่อขาพเจาไดศึกษาอบรมเพิ่มเติมเสร็จแลว หรือไมไดทาํการศึกษา อบรมเพิ่ม
เติมตอไปจนสาํเร็จดวยเหตุใดก็ดี ขาพเจายินยอมเขารับราชการ หรือทาํงานตามที่สาํนักงานคณะกรรมการขา
ราชการพลเรือนและหรือคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรนักศึกษาวิชาแพทยศาสตรผูสาํเร็จการศึกษา ไปปฏิบัติ
งานในสวนราชการหรือองคการของรัฐบาลตางๆ สั่งใหเขารับราชการหรือทาํงานนั้นโดยจะรับราชการหรือ
ทาํงานนั้นอยูตอไปเปนเวลาไมนอยกวาสามปติดตอกันไปนับแตวันที่ไดกาํหนดในคาํสั่ง แตถาเปนการเขารับ
การศึกษา  อบรมเพิ่มเติมในระหวางที่รับราชการ หรือทาํงานตามคาํสั่งในวรรคแรก   เมื่อขาพเจาไดศึกษา
อบรมเพิ่มเติมเสร็จแลว หรือไมไดทาํการศึกษา อบรมเพิ่มเติมตอไปจนสาํเร็จดวยเหตุใดๆ ก็ดี  ขาพเจาจะยิน
ยอมเขารับราชการหรือทํางานตอไปจนครบกําหนดระยะเวลาไมนอยกวาสามปทั้งน้ีไมนับระยะเวลาระหวาง
เขารับการศึกษาอบรมเพิ่มเติมรวมคาํนวณเขาดวย

ถาขาพเจาไมเขารับราชการหรือทาํงานตามที่กลาวในวรรคแรกหรือวรรคสองแลวแตกรณี ขาพเจา
ยินยอมรับผิดชดใชเงินใหแกมหาวิทยาลัยเปนจาํนวนเงิน  400,000.-  บาท  (สี่แสนบาทถวน)   ภายใน
กาํหนดเวลาที่มหาวิทยาลัยเรียกรองใหชําระ โดยตองชดใชทุนทั้งหมดในคราวเดียว มิใหมีการผอนชาํระ

ถาขาพเจารับราชการหรือทาํงานไมครบกาํหนดเวลาตามที่กลาวไวในวรรคแรก หรือวรรคสอง
แลวแตกรณี ขาพเจายินยอมรับผิดชดใชเงินใหแกมหาวิทยาลัยตามระยะเวลาที่ขาด โดยคิดคาํนวณลดลงตาม
สวนเฉล่ียจากจาํนวนเงินที่ตองชดใชในวรรคกอน

/กรณีผูรับทุน…
ลงช่ือ…………………………..…………..นักศึกษาผูใหสัญญา
    (……………………………………………….)
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กรณีผูรับทุนมีความประสงคจะขอลาออกจากราชการกอนครบกําหนดชดใชทุน ขอใหชดใชทุน     

ทั้งหมดในคราวเดียว มิใหมีการผอนชาํระเงิน
ถาการที่ขาพเจามิไดเขารับราชการหรือทาํงานตามความในวรรคสามหรือออกจากราชการหรืองาน

กอนครบกาํหนดเวลาดังกลาวในวรรคสี่ เปนเพราะเหตุที่ขาพเจาเจ็บปวยหรือพิการและสาํนักงานคณะกรรมการ
ขาราชการพลเรือนไดพิจารณาแลวเห็นวาขาพเจาไมอาจหรือไมสามารถที่จะรับราชการหรือทาํงานได ขาพเจา
จึงจะไมตองรับผิดตามที่ระบุไวในวรรคสามหรือวรรคสี่แลวแตกรณี

ขอ 4. เพื่อเปนหลักประกันในการปฏิบัติตามสัญญานี้ ขาพเจาจะไดจัดหาบุคคลที่มีคุณสมบัติและ
หลักทรัพย  ซึ่งมหาวิทยาลัยเห็นสมควร  มาทาํสัญญาค้าํประกันขาพเจาภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกาํหนดและ
ในกรณีที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควรจะใหขาพเจาเปลี่ยนผูค้าํประกัน ขาพเจาจะปฏิบัติตามทุกประการ

ขาพเจาไดทราบและเขาใจขอความในสัญญาฉบับน้ีดีแลว   จึงไดลงช่ือในสัญญานี้ไวเปนหลักฐาน

ลงช่ือ…………………………………………………..นักศึกษาผูใหสัญญา
(…………………………………………………..)

ลงช่ือ…………………………………………………..อธิการบดีหรือผูแทน
(…………………………………………………..) ผูรับสัญญา

ลงช่ือ…………………………………………………..พยาน (ผูค้าํประกัน)
(…………………………………………………..)

ลงช่ือ…………………………………………………..เจาหนาที่คณะแพทยศาสตร
      (…………………………………………………..) (พยาน)

ลงช่ือ…………………………………………………..เจาหนาที่คณะแพทยศาสตร
      (…………………………………………………..) (พยาน)

 หมายเหตุ :   1.  การนับอายุใหนับถึงวันที่นัดทาํสัญญา  และเศษวันใหตัดทิ้ง
                   2.  ใหผูค้าํประกันลงช่ือเปนพยานดวย
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หนังสือแสดงความยินยอมของผูแทนโดยชอบธรรมกรณีผูใหสัญญาเปนผูเยาว

สัญญาทาํที่  มหาวิทยาลัยขอนแกน
วันที่….….. เดือน  …………………………………   พ.ศ. 25……….

ขาพเจานาย……………………………………….…...……………………..อายุ………...ป อยูบานเลขที่………..…….หมูที่……...
ถนน……...……………………… ตาํบล. …………………………………. อําเภอ………………………………….จังหวัด……………………………………
และ ขาพเจานาง……………………...………………………………………….อายุ ………… ป อยูบานเลขที่………………………….หมูที่ ……
ถนน……...………………………ตาํบล……...………………………อําเภอ……...………………………จังหวัด……...………………………………………
เปนผูแทนโดยชอบธรรมตามกฎหมายของ (นาย / นางสาว)…………………………………………………………………………………
นักศึกษาวิชาแพทยศาสตร โดยเกี่ยวของเปน บิดา / มารดา / ผูปกครอง   ไดทราบขอความในสัญญาการ
เปนนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาแพทยศาสตรที่ (นาย/นางสาว)……….......…………………………………………………………………..
ไดทาํใหไวตอมหาวิทยาลัยขอนแกนตามสัญญาฉบับลงวันที่…………..เดือน …………………………………….. พ.ศ. 25……
แลว ขอแสดงความยินยอมในการที่(นาย/นางสาว)………………………………………………………………..……....ไดทาํสัญญา
ดังกลาวใหไวตอมหาวิทยาลัยขอนแกนทุกประการ

ลงช่ือ…………………………………………………..ผูแทนโดยชอบธรรม (บิดา)
(…………………………………………………..)ของนักศึกษาแพทย

ลงช่ือ…………………………………………………..ผูแทนโดยชอบธรรม(มารดา)
(…………………………………………………..)ของนักศึกษาแพทย

ลงช่ือ…………………………………………………..เจาหนาที่คณะแพทยศาสตร
      (…………………………………………………..) (พยาน)

ลงช่ือ…………………………………………………..เจาหนาที่คณะแพทยศาสตร
      (…………………………………………………..) (พยาน)

หมายเหตุ.  - ผูแทนโดยชอบธรรมจะตองเปนบุคคลดังตอไปนี้.-
1. ถาบิดา มารดามีชีวิตอยู ใหบิดาและมารดาใหความยินยอมทั้งสองคน
2. ถาบิดา มารดาคนใดคนหนึ่งถึงแกกรรม หรือหยา ใหผูที่ยังมีชีวิตอยูหรือผูใชอํานาจปกครองตามลําดับใหความ
    ยินยอม โดยแสดงหลักฐานใบมรณบัตรหรือทะเบียนหยา คร.6 แลวแตกรณี
3. ถาบิดาและมารดาถึงแกกรรม โดยมีบุคคลอื่นเปนผูปกครอง จะตองมีคําส่ังศาลหรือพินัยกรรมของบิดาหรือ

มารดาแสดงวาเปนผูปกครองดวย
4. ถาบิดา มารดา แยกกันอยู โดยมิไดจดทะเบียนหยาจะตองมาแสดงความ ยินยอมทั้งสองคน
5. ผูบรรลุนิติภาวะไดแก บุคคลผูมีอายุครบ 20 ปบริบูรณ หรือบุคคลผูมีอายุตั้งแต 17 ป บริบูรณ ซ่ึงสมรสถูกตอง

ตามกฎหมาย ไมตองทําหนังสือยินยอมฉบับนี้
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สัญญาค้าํประกัน

สัญญาทาํที่  มหาวิทยาลัยขอนแกน
วันที่………เดือน ………………………………….. พ.ศ. 25…………

ขาพเจา……………………………………………………..…………...อายุ..….....ป อาชีพ……………..…………….….…………………….
สังกัด…………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
ตั้งบานเรือนอยูบานเลขที่…………………หมูที่……...ตรอก/ซอย…………......……….……………ถนน……..…………….….…………….
ตาํบล……..…………….….…………อําเภอ……..…………….….……จังหวัด……..…………….….…………โทรศัพท………………………………
ขอทาํสัญญาค้าํประกันฉบับน้ีใหไวตอมหาวิทยาลัยขอนแกน ดังมีขอความตอไปนี้

ขอ 1. ขาพเจาไดทราบขอความในสัญญาการเปนนักศึกษาวิชาแพทยศาสตรที่ (นาย/นางสาว).……
……………………………………….……………………………….ไดทาํใหไวตอมหาวิทยาลัยขอนแกนตามสัญญาฉบับลงวันที่………...
เดือน …….………………………..… พ.ศ. 25……… แลว ขาพเจาขอใหสัญญาวาถา (นาย / นางสาว)……………………………
……………………………………กระทาํผิดสัญญาที่ใหไวตอมหาวิทยาลัยขอนแกน เปนเหตุใหเกิดความรับผิดตองชดใช
เงินใหแกมหาวิทยาลัยขอนแกนแลว ขาพเจายินยอมชดใชเงินตามจาํนวนที่ (นาย/นางสาว)……………………………
………………………………………จะตองรับผิดน้ัน ใหแกมหาวิทยาลัยขอนแกนจนครบถวน   โดยมหาวิทยาลัยขอนแกน
มิจาํตองเรียกรองให (นาย/นางสาว)…………….……………………………………………………….……..ชดใชเงินดังกลาวน้ันกอน

ขอ 2. หากมีการผอนเวลาชาํระหนี้ตามสัญญาดังกลาวแลวใหแก (นาย/นางสาว)……..………………………
…………………………………..ไมวาในกรณีใด ๆ  ใหถือวาขาพเจาไดตกลงใหความยินยอมในการผอนชาํระหนี้น้ันดวย
ทุกครั้งและยังรับเปนผูค้าํประกันตามสัญญานี้ตลอดไป

ขอ 3. ขาพเจาจะไมเพิกถอนค้าํประกันในระหวางเวลาที่ (นาย / นางสาว)………………………………………….
………………………………………………. ตองรับผิดชอบอยูตามสัญญา

ขอ 4. เพื่อเปนหลักฐานในการค้าํประกัน   ขาพเจาขอแสดงหลักทรัพยซึ่งขาพเจามีกรรมสิทธิ์โดย
ปลอดจากภาระผูกพันใดๆ ทั้งสิ้นดังน้ี.-   ( สัญญาค้ําประกันในขอ 4.  ขอ 4.1  ถูกยกเลิกตามมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2539 แลว จึงไมตองใชหลักทรัพยค้ําประกันและไมตองใชขาราชการระดับ 5 หรือเทียบ
เทามาค้ําประกันอีก)

(4.1) ที่ดินโฉนดเลขที่………………………………….………หนาสาํรวจ…………………………..เน้ือที่……………..ไร
…………………งาน………………..ตารางวา  อยูที่ตาํบล…………………………………………….อําเภอ……………………………………………
จังหวัด………………………………………. ราคาประเมิน………………………………..บาท (…………………………………………………………….
……………………………………………………………………………..)

/(4.2) บัตรประจาํตัว ประชาชน…

ปดอากร 10 บาท
ลงช่ือ………………………………………………..ผูใหสัญญาค้าํประกัน
      (……………………………………………….)
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(4.2)  บัตรประจาํตัวประชาชน  / บัตรขาราชการ  /  บัตรพนักงานองคการของรัฐ       เลขที่บัตร

……………………………...…………………………………. ออกใหเมื่อวันที่…….…..เดือน…………………………………….พ.ศ.  25…….…….
หมดอายุวันที่……...…เดือน……………………………………พ.ศ. 25….…….  ออกใหโดยกรม/จังหวัด……………………………………
(ถาเปนขาราชการ) ดาํรงตาํแหนง……………………………………………………..ระดับ…...  สังกัด………………………………………….
กระทรวง……………………………………………………..อัตราเงินเดือนปจจุบัน………………….…………..บาท

ขาพเจาไดทราบและเขาใจขอความในสัญญานี้ดีแลว จึงไดลงนามในสัญญานี้

ลงช่ือ …………………………………………………... ผูใหสัญญาค้าํประกัน
 (…………………………………………………..)

ขอรับรองวาเปนโสด/หมาย/หยา จริง        ลงช่ือ…………………………………………………..เจาหนาที่คณะแพทยศาสตร
                                                              (…………………………………………………..) (พยาน)
     ลงช่ือ……………………………………….
           (………………………………………)             ลงช่ือ…………………………………………….….เจาหนาที่คณะแพทยศาสตร
                                                              (………………………………………………….) (พยาน)
หมายเหตุ  :  กรณีผูค้าํประกันเปน โสด/หมาย/หยา ใหลงช่ือรับรองดวย

คาํยินยอมของคูสมรส

ขาพเจา(นาย/นาง)…………………………………………………………………………………………………..เปนสามี/ภรรยาของ
(นาย/นาง)………………………………………..………………….…ยินยอมให(นาย/นาง)……………………….…………………………………….
เซ็นสัญญาค้าํประกัน ฉบับลงวันที่………เดือน ……………………. พ.ศ. 25……… เพื่อค้าํประกันสัญญาการเปนนักศึกษา
เพื่อศึกษาวิชาแพทยศาสตร ณ คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน ที่ (นาย/นางสาว)…………………………..
………………………….…………………………….ไดทาํไวตอมหาวิทยาลัยขอนแกน

ลงช่ือ …………………………………………………... คูสมรสผูค้าํประกัน
 (…………………………………………………..)

ลงช่ือ…………………………………………………..เจาหนาที่คณะแพทยศาสตร
      (…………………………………………………..) (พยาน)

ลงช่ือ…………………………………………………..เจาหนาที่คณะแพทยศาสตร
      (…………………………………………………..) (พยาน)
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