
  

พ.อ. 2 
สัญญาการเปนนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาแพทยศาสตร 
ตามโครงการกระจายแพทยหนึ่งอําเภอหนึ่งทุน 

 

สัญญาเลขที่………..………………………. 
 

 สัญญาฉบับนี้ทําขึ้น ณ…………………………………………………. ตําบล / แขวง……….… 
อําเภอ / เขต………………………………………..จังหวัด……………….………..…..………………… 
เมื่อวันที…่………เดือน..........................………...พ.ศ......……...………. ระหวาง กระทรวงสาธารณสุข 
โดย…..…….......................……..............……………………………………………………………...…
………….……..…..............................……….... ซ่ึงตอไปในสัญญานี ้เรียกวา “ผูรับสัญญา”ฝายหนึ่งกับ 
นาย,นาง,นางสาว…………………………………..….เกิดเมื่อวันที…่….เดือน……………..พ.ศ………. 
อายุ………..ป   บัตรประจําตัวประชาชนเลขที่…………………….…… ออกให ณ……………………. 
..……………………...….……วันออกบตัร...................................วันหมดอายุบัตร......................……… 
อยูบานเลขที…่…………………ตรอก……………………………ซอย.................................................... 
ถนน………………………..ตําบล./แขวง………………………อําเภอ./เขต…….……………………… 
จังหวดั……………………………บิดาชื่อ……………………..………………………………………… 
มารดาชื่อ..………………………………………………………………………………………………… 
ซ่ึงประสงคจะเขาศึกษาวิชาแพทยศาสตร เพื่อสนองความตองการของประเทศชาติ ตามโครงการกระจาย
แพทยหนึ่งอําเภอหนึ่งทุน ซ่ึงตอไปในสัญญานี้ เรียกวา “ผูใหสัญญา” อีกฝายหนึ่ง 
 

 โดยที่รัฐบาลมีเจตจํานงมุงหมายที่จะใหนักศึกษาแพทยทุกคน ทํางานหรือรับราชการเพื่อชาว
ชนบท อันเปนการสนองความตองการของประเทศชาติภายหลังสําเร็จการศึกษาแลว รัฐบาลจึงมี
นโยบายสนับสนุนงบประมาณคาใชจายในการจัดการเรียนการสอนใหกับนักศึกษาแพทยเพื่อใหได 
คุณภาพและมาตรฐานของการจัดการศึกษาวิชาแพทย ตามโครงการกระจายแพทยหนึ่งอําเภอหนึ่งทุน
และคณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่  4  ตุลาคม  2548  อนุมัติใหกระทรวงสาธารณสุขดําเนินการตาม
โครงการกระจายแพทยหนึ่งอําเภอหนึ่งทุนดังกลาวได โดยใหนักศึกษาแพทยตามโครงการนี้เปน
คูสัญญากับกระทรวงสาธารณสุขได 
 คูสัญญาทั้งสองฝายจึงไดตกลงกันมีขอความดังตอไปนี้  
 ขอ 1.     สัญญาตกลงยินยอมใหผูใหสัญญาเขาศึกษาวิชาแพทยศาสตร  ณ................................ 
……………………….…………………ตามโครงการกระจายแพทยหนึ่งอําเภอหนึ่งทุน โดยมีหลักสูตร 
 

                                             /การศึกษา… 
(ลงชื่อ)……………………………….. นักศึกษาแพทยผูใหสัญญา 
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การศึกษา 6 ( หก ) ป  นับตั้งแตปการศึกษา 25……เปนตนไป จนกวาจะสําเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร
แพทยศาสตรบัณฑิต  
 ในระหวางที่ผูใหสัญญาศึกษาวิชาแพทยศาสตรตามสัญญานี้ ผูใหสัญญาจะตองประพฤติปฏิบัติ
ตามระเบียบขอบังคับหรือคําส่ังของทางราชการ ผูรับสัญญาและของสถานศึกษาที่ผูใหสัญญาศึกษาอยู
ทั้งที่ไดออกใชบังคับอยูแลว กอนหรือภายหลังวนัที่ลงนามในสัญญานี้ โดยเครงครดั 
  

ขอ 2. ในระหวางที่ผูใหสัญญาศึกษาหลักสูตรตามสัญญานี้ ผูใหสัญญาตองตั้งใจและเพียร
พยายามอยางดีที่สุดในการศึกษาเลาเรียน โดยจะไมหลีกเลี่ยง ละเลย ทอดทิ้ง พัก ยุติ เลิกหรือลาออกจาก
สถานศึกษา ที่ผูใหสัญญาไดรับอนุญาตใหไปศึกษากอนสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรดังไดระบุไวในขอ 
1 ของสัญญานี้ และจะตองรายงานผลการศึกษาใหผูรับสัญญาทราบทุกภาคเรียนตามแบบรายงานและตาม
ระยะเวลาที่ ผู รับสัญญาหรือทางราชการกําหนดภายในกําหนดระยะเวลา ..……………………. 
(....……….) วัน   นับแตวันทราบผลการศึกษาของแตละภาคเรียน 
 ในกรณีผูใหสัญญาประพฤติผิดสัญญาตามวรรคแรก  หรือประพฤติผิดสัญญาในขอ 1 วรรคสอง
หรือในกรณีผูรับสัญญาพิจารณาเห็นวาผูใหสัญญาไมอาจจบการศึกษาไดภายในกําหนดไวในหลักสูตร
ผูรับสัญญามีสิทธิเพิกถอนหรือบอกเลิกสัญญานี้ไดทันที  และผูใหสัญญาจะตองชดใชเงินทุนการศึกษา
และเงินอื่นใดที่ผูใหสัญญารับไป  หรือที่ผูรับสัญญาจายแทนไปแลวทั้งหมดคืนใหแกผูรับสัญญา  เวนแต
ผูใหสัญญาตาย  เจ็บปวย  พิการทุพพลภาพ  หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบและผูรับสัญญาไดพิจารณา
แลวเห็นวา ผูใหสัญญาไมอาจหรือไมสามารถศึกษาตอไปได 
 

 ขอ 3. ภายหลังจากที่สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแลว ผูใหสัญญาตองปฏิบัติตามคําสั่งของผูรับ
สัญญาที่ส่ังใหผูใหสัญญาเขารับการศึกษาหรืออบรมเพิ่มเติม ณ สถานที่ใด ๆ หรือเขารับราชการหรือ
ทํางานในสถานศึกษา หรือสวนราชการใด ๆ  ณ  ภูมิลําเนาในอําเภอหรือในจังหวัดที่ขาดแคลนแพทย
หรือตามแตผูรับสัญญาจะมีคําส่ังตอไป 
 ในกรณีผูรับสัญญาสั่งใหผูใหสัญญาเขารับราชการหรือทํางาน ตามวรรคแรกผูใหสัญญาจะตอง
รับราชการหรือทํางานนั้นเปนเวลาไมนอยกวา 12 (สิบสอง) ปติดตอกันไป นับตั้งแตวนัที่ไดกําหนดไว
ในคําส่ัง โดยผูใหสัญญาจะไมโตแยงไมวาดวยเหตใุด ๆ ทั้งส้ิน 
 ในกรณีผูรับสัญญาสั่งใหผูใหสัญญาเขารับการศึกษาอบรมเพิ่มเติมเสร็จแลว หรือไมอาจทําการ 
ศึกษาอบรมเพิ่มเติมตอไปจนสําเร็จไมวาจะดวยเหตุใด ๆ ก็ตาม  ผูใหสัญญาตองเขารับราชการหรือ
ทํางาน ณ แหงใด ตามที่ผูรับสัญญาจะมีคําสั่ง และจะตองรับราชการหรือทํางานนั้นเปนเวลาไมนอยกวา 
12 (สิบสอง) ปติดตอกันไปนับแตวันที่ไดกําหนดไวในคําสั่ง   โดยผูใหสัญญาจะไมโตแยงไมวาดวยเหตุ  
ใดๆ  ทั้งส้ิน 

/ในกรณ…ี 
 

(ลงชื่อ)……………………………….. นักศึกษาแพทยผูใหสัญญา 
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 ในกรณีที่ผูใหสัญญาเขารับการศึกษาอบรมเพิ่มเติม ในระหวางที่รับราชการหรือทํางานตามคําสั่ง
ของผูรับสัญญา เมื่อผูใหสัญญาไดศึกษาอบรมเพิ่มเติมเสร็จแลวหรือไมอาจทําการศึกษาอบรมเพิ่มเติม
ตอไปจนสําเร็จไมวาจะดวยเหตุใดๆ ก็ตาม ผูใหสัญญาตองกลับเขารับราชการหรือทํางานตอไปตามคําสั่ง
ของผูรับสัญญาจนกวาครบกําหนดระยะเวลาไมนอยกวา 12 (สิบสอง) ป โดยไมนับระยะเวลาระหวางเขา
รับการศึกษาอบรมเพิ่มเติมรวมคํานวณเขาดวย  
 ระยะเวลาการเขารับราชการหรือทํางานดังกลาวในวรรคสามและสี่ อาจเปลี่ยนแปลงใหนานกวา
ที่กําหนดไวกไ็ด แลวแตจะตกลงเพิ่มเติมกันเปนหนังสือ ในกรณีเชนนี้ใหถือวาขอตกลงเพิ่มเติมดังกลาว
เปนสวนหนึ่งของสัญญานี้ 
 

 ขอ 4. ในกรณีที่ผูใหสัญญาไมยอมเขารับราชการหรือทํางานตามที่กลาวใน ขอ3 วรรคแรกหรือ
วรรคสอง ผูใหสัญญาจะตองรับผิดชดใชเงินใหแกผูรับสัญญา เปนเงินจํานวน 2,000,000 บาท (สองลาน
บาทถวน) ภายในกําหนด 15 (สิบหา) วัน นับจากวันที่ไดรับแจงจากผูรับสัญญา  หากผูใหสัญญาไมชําระ
ภายในกําหนดดังกลาว หรือชําระใหแตไมครบถวน ผูใหสัญญาจะตองชําระดอกเบี้ยในจํานวนเงินที่ยัง
มิไดชําระในอตัรารอยละ 15 (สิบหา) ตอป นับจากวันถัดจากวนัครบกําหนดดงักลาวจนกวาจะชําระ
ครบถวนอีกดวย 
 ในกรณีผูใหสัญญารับราชการหรือทํางานไมครบกําหนดเวลาตามที่กลาวไวในขอ 4 วรรคสอง  
ผูใหสัญญายินยอมรับผิดชดใชเงินจํานวนดังกลาวในวรรคแรกใหแกผูรับสัญญา ตามระยะเวลาที่ไมครบ
กําหนดนั้นโดยคิดคํานวณลดลงตามสวนของระยะเวลาที่ผูใหสัญญาเขารับราชการ หรือทํางาน 
 ในกรณีที่ผูใหสัญญาไดเขารับการศึกษาอบรมเพิ่มเติมไมวาจะสําเร็จหรือไมดังกลาวในขอ 3 
วรรคสามหรือวรรคสี่ หากผูใหสัญญาปฏิบัติผิดสัญญาดังกลาวในขอ 4 วรรคแรกและวรรคสองแลว 
นอกจากผูใหสัญญาตองรับผิดดังกลาวในวรรคแรกและวรรคสองแลว ผูใหสัญญายังตองรับผิดชดใช 
คาใชจายทั้งปวงในการศึกษาอบรมเพิ่มเติมภายใตเงื่อนไขดังกลาวในวรรคแรกใหแกผูรับสัญญาดวย 
  

 ขอ 5. ในกรณทีี่ผูใหสัญญาไมเขารับราชการหรือทํางานตามขอ 3 วรรคแรก หรือเขารับราชการ 
หรือทํางานไมครบกําหนดเวลาตามขอ 3 วรรคสอง, วรรคสาม, วรรคสี่และวรรคหาเพราะถึงแกความ
ตาย เจ็บปวย พิการ ทุพพลภาพ หรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ และผูรับสัญญาไดพิจารณาแลวเหน็วา 
ผูใหสัญญาไมอาจหรือไมสามารถที่จะรับราชการ หรือทํางานได ผูใหสัญญาไมตองรับผิดตามความใน
ขอ  4 
 

 ขอ 6. ในระหวางที่ผูใหสัญญาปฏิบัติราชการตามความในขอ 3 วรรคสองถึงวรรคหา หากผูให
สัญญาประพฤติผิดวินัยอยางรายแรงจนถูกลงโทษไลออกหรือปลดออกจากราชการ ผูใหสัญญาจะตอง
ชดใชเงินใหแกผูรับสัญญาตามที่กําหนดไวในขอ 4 
 

/ขอ 7. ในกรณ…ี 

(ลงชื่อ)……………………………….นักศึกษาแพทยผูใหสัญญา 
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 ขอ 7. ในกรณีที่ผูใหสัญญามีพันธะตองชําระเงินใหแกผูรับสัญญาตามสัญญานี้  ผูใหสัญญา
ยินยอมใหผูรับสัญญาหักเงินใด ๆ   ที่ผูใหสัญญามีสิทธิไดรับจากทางราชการ เพื่อนําไปชดใชเงินที่ผูให
สัญญาตองรับผิดตามสัญญานี้ไดโดยมิพักตองบอกกลาวใหแกผูใหสัญญาทราบลวงหนาแตอยางใด 
                           

ขอ 8. ในวนัทําสัญญานี้ ผูใหสัญญาไดจดัให…………………………………………ทําสัญญา
ค้ําประกันความรับผิดและการปฏิบัติตามสัญญานี้ของผูใหสัญญาดวยแลว 
 ในกรณีผูค้ําประกันถึงแกกรรม หรือถูกศาลมีคําส่ังใหพิทักษทรัพยเดด็ขาด หรือมีคาํพิพากษาให
ลมละลาย หรือผูรับสัญญาเห็นสมควรใหผูใหสัญญาเปลี่ยนผูค้ําประกัน ผูใหสัญญาจะตองจัดใหม ี         
ผูค้ําประกันรายใหมมาทําสัญญาค้ําประกันแทน ภายในกําหนด…………….(……………..) วัน นับแต
วันที่ผูค้ําประกันเดิมถึงแกกรรม หรือถูกศาลมีคําส่ังพิทักษทรัพยเดด็ขาดหรือมีคําพิพากษาใหลมละลาย 
หรือวันที่ผูใหสัญญาไดรับแจงจากผูรับสัญญาใหเปลี่ยนผูค้ําประกันแลวแตกรณี ถาผูใหสัญญาไมจัดใหมี
ผูค้ําประกันรายใหมมาทําสัญญาค้ําประกันแทนภายในกําหนดเวลาดงักลาว ผูรับสัญญามีสิทธิเพิกถอน
การอนุญาตตามสัญญานี้ได และผูใหสัญญายินยอมใหนําความในสัญญา ขอ 4 มาใชโดยอนุโลมใน
ทํานองเดียวกนั 
 

 ขอ 9. ระเบียบขอบังคับหรือคําส่ังของทางราชการของผูรับสัญญาและ/หรือของสถานศึกษาที ่ 
ผูใหสัญญาศึกษาอยู ที่ใชบงัคับอยูในปจจบุันหรือจะมกีารแกไขเพิ่มเตมิในภายหนาใหถือเปนสวนหนึ่ง
ของสัญญานี้ดวย 
 

 สัญญานี้ทําขึ้นเปนสี่ฉบับ มีขอความถูกตองตรงกัน คูสัญญาไดอานและเขาใจโดยละเอียดตลอด
แลว จึงไดลงลายมือช่ือไวเปนสําคัญตอหนาพยานและคูสัญญาตางยึดถือไวฝายละฉบบั 
 
                                     (ลงชื่อ)........................................................... ผูใหสัญญา   
                                               (...........................................................) 
 
                                     (ลงชื่อ)........................................................... ผูรับสัญญา                  
                                                (...........................................................) 
 
                                     (ลงชื่อ)........................................................... พยาน 

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

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

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

 ตามที่...................................................................(ซ่ึงตอไปในสัญญานี้เรียกวา “ผูใหสัญญา”)ไดรับ
อนุญาตเขาศึกษาวิชาแพทยศาสตรตามโครงการกระจายแพทยหนึ่งอําเภอหนึ่งทุน ณ.................................... 
.................................................................................ตามสัญญาการเปนนักศึกษาเพื่อศกึษาวิชาแพทยศาสตร 
ตามโครงการกระจายแพทยหนึ่งอําเภอหนึง่ทุน สัญญาเลขที่...................ลงวันที่.............เดือน..................... 
พ.ศ. ....................ซ่ึงตอไปในสัญญานี้เรียกวา “สัญญาการเปนนักศกึษา” นั้น 
 

 ขาพเจา........................................................อายุ.........ป สถานะทางครอบครัว.................................. 
อาชีพ..........................................สังกัด...................................................................บัตรประจําตัวประชาชน/ 
บัตรราชการเลขที่..............................ออกให ณ................................วันออกบัตร........................................... 
วันหมดอายุบตัร......................................ตั้งบานเรือนอยูบานเลขที่...........................ตรอก............................ 
ซอย.................................................ถนน......................................ตําบล/แขวง................................................ 
อําเภอ/เขต........................................จังหวดั.............................................ซ่ึงตอไปในสัญญานี้เรียกวา 
“ผูค้ําประกัน”   ไดอานและเขาใจขอความในสัญญาการเปนนักศกึษาเพื่อศึกษาวิชาแพทยศาสตรดังกลาว
โดยตลอดแลว   ขอทําสัญญาค้ําประกันฉบับนี้ใหไวตอกระทรวงสาธารณสุข ซ่ึงตอไปในสัญญานี้
เรียกวา “กระทรวง”  ดังมีขอความตอไปนี้ 
 

 ขอ 1. ผูค้ําประกันตกลงผูกพันตนเขาประกันผูใหสัญญาตอกระทรวงโดยตกลงรวมกับผิดใน
ฐานะเปนลูกหนี้รวมกับผูใหสัญญา กลาวคือ ถาผูใหสัญญาปฏิบัติผิดสัญญาการเปนนักศึกษาไมวาขอ
หนึ่งขอใดดวยประการใด ๆ ก็ตาม  ผูค้ําประกันยินยอมรับผิดชําระหนี้ตามขอผูกพันที่ระบุไวในสัญญา
การเปนนักศึกษาดังกลาวนั้นทั้งสิ้นทุกประการใหแกกระทรวงทันที โดยกระทรวงมิจําตอง เรียกรอง
ผูใหสัญญาชําระหนี้กอน  และผูค้ําประกันจะรับผิดตามสัญญานี้ตลอดไปจนกวาจะมีการชําระหนี้ครบ
เต็มจํานวน 
 

 ขอ 2. ในกรณีกระทรวงผอนเวลาหรือผอนจํานวนเงินในการชําระหนี้ตามสัญญาการเปน
นักศึกษาดังกลาวใหแกผูใหสัญญา โดยจะไดแจงหรือมิไดแจงใหผูค้ําประกันทราบก็ตาม ใหถือวา ผูค้ํา
ประกัน ไดตกลงยินยอมในการผอนเวลา หรือจํานวนเงินในการชําระหนี้นั้นดวยทุกครั้ง 
                                                                                                                            /ขอ 3. ผูค้ําประกัน... 
 
(ลงชื่อ)..........................................ผูค้ําประกัน (ลงชื่อ)...............................................นักศึกษาผูใหสัญญา 
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ขอ 3. ผูค้ําประกันจะไมเพิกถอนการค้ําประกันตลอดระยะเวลาที่ผูใหสัญญาตองรับผิดชอบอยู
ตามเงื่อนไขในสัญญาการเปนนักศึกษา 
 

 สัญญานี้ทําขึ้น..................(...........) ฉบับ  มีขอความตรงกัน  ผูค้ําประกันไดอานและเขาใจ
ขอความในสญัญาฉบับนี้ดีแลว  จึงไดลงลายมือช่ือไวเปนสําคัญตอหนาพยาน 
  
 
  (ลงชื่อ)........................................................................ผูค้ําประกัน 
                                      (........................................................................) 
 
 
  (ลงชื่อ)........................................................................คูสมรสผูใหความยนิยอม 
             (........................................................................) 
 
 
  (ลงชื่อ)........................................................................พยาน 
                                      (........................................................................) 
 
 
  (ลงชื่อ)........................................................................พยาน 
                                      (........................................................................) 
 
 
 ขาพเจาขอรับรองวาไมมีคูสมรส ( เปนโสด/คูสมรสตาย/หยา) ในขณะที่ทําสัญญานี้ 
 
  (ลงชื่อ)........................................................................ผูค้ําประกัน 
                                     (........................................................................) 
 
 
 
 
                                                      (ลงชื่อ)....................................................นักศึกษาแพทยผูใหสัญญา 
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หนังสือแสดงความยินยอม 
 
                เขียนที่................................................................ 
      วันที่.............เดือน.........................พ.ศ. ...................... 
 
 ขาพเจา.....................................................................อายุ..............ป  อยูบานเลขที่.......................... 
ถนน....................................ตําบล/แขวง........................................อําเภอ/เขต.............................................. 
จังหวดั................................เปนผูแทนโดยชอบธรรมตามกฎหมายของ...................................................... 
.................................................นักศึกษาวิชาแพทยศาสตรตามโครงการกระจายแพทยหนึ่งอําเภอหนึ่งทุน 
โดยเกี่ยวของเปน...................................................................ไดอานและเขาใจขอความในสัญญาการเปน
นักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาแพทยศาสตรตามโครงการกระจายแพทยหนึ่งอําเภอหนึ่งทุน                  ที่
.................................................................................ไดทําใหไวตอกระทรวงสาธารณสุข  ตามสัญญาการ
เปนนักศึกษาวิชาแพทยศาสตรตามโครงการกระจายแพทยหนึ่งอําเภอหนึ่งทุน     สัญญาเลขที่
..................................................ฉบับลงวันที่....................เดือน.........................พ.ศ. .............แลวขอ
แสดงความยินยอมในการที่..........................................................................ไดทําสัญญาดังกลาวใหไวตอ
กระทรวงสาธารณสุข  ทุกประการ 
 
 

           (ลงชื่อ)...............................................ผูแทนโดยชอบธรรมของนักศึกษาวิชาแพทยศาสตร 
                                    (..............................................)  ตามโครงการกระจายแพทยหนึ่งอําเภอหนึ่งทุน 
 
 
           (ลงชื่อ)..............................................พยาน 
                                  (..............................................) 
 
 
           (ลงชื่อ)..............................................พยาน 
                                  (..............................................) 
 
 
   
                                                      (ลงชื่อ).................................................นักศึกษาแพทยผูใหสัญญา 
 


	ตามโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน

