คาแนะนาและรายละเอียดการทาสัญญาการเป็นนิสิตเพื่อศึกษาวิชาแพทยศาสตร์
โครงการรับตรงร่วมกับกลุม่ สถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย(กสพท) (แพทย์จุฬา ฯ รอบรู้คู่คุณธรรม)
โครงการโอลิมปิกวิชาการ(ชีววิทยา)
โครงการผลิตแพทย์ร่วมกับกรมแพทย์ทหารอากาศ กองทัพอากาศ
และ โครงการรับนักเรียนที่มีความถนัดทางภาษาอังกฤษ
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
------------------คณะแพทยศาสตร์ ขอแจ้ง รายละเอีย ดในการท าสัญ ญาการเป็ น นิส ิต เพื ่อ ศึก ษาวิช า
แพทยศาสตร์ เป็นการชี้แจงและทาความเข้าใจเพิ่มเติม นอกจากที่มีอยู่ในหนังสือคู่มือ การลงทะเบียน
แรกเข้าของสานั กทะเบี ยนและประมวลผล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลั ย ดังต่อไปนี้
นิสิต แพทย์ทั้ง ๖ โครงการ ได้แ ก่ นิสิต แพทย์โ ครงการรับ ตรงร่ว มกับ กลุ่ม สถาบัน
แพทยศาสตร์แห่ง ประเทศไทย(กสพท) (แพทย์จุฬา ฯ รอบรู้คู่คุณธรรม) นิสิตแพทย์โ ครงการโอลิมปิก
วิช าการ(ชีว วิทยา) นิสิตแพทย์โ ครงการผลิตแพทย์ร่ว มกับกรมแพทย์ ทหารอากาศ กองทัพอากาศ นิสิต
แพทย์โ ครงการรับ นัก เรีย นที่มีค วามถนัด ทางภาษาอัง กฤษ นิสิต แพทย์โ ครงการร่ว มผลิตแพทย์เพิ่ม เพื่อ
ชาวชนบท กระทรวงสาธารณสุข และนิสิตแพทย์โ ครงการกระจายแพทย์ห นึ่งอาเภอหนึ่งทุน กระทรวง
สาธารณสุข ต้อ งทาสัญ ญาการเป็น นิสิต เพื่อ ศึก ษาวิช าแพทยศาสตร์ เมื่อ แรกเข้า รับ การศึก ษาที่
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตามเหตุผลและความจาเป็นที่ระบุไว้ในหนังสื อสั ญญา
สาหรับนิสิตแพทย์โครงการร่วมผลิตแพทย์เ พิ่มเพื่อชาวชนบท กระทรวงสาธารณสุขและ
นิสิต แพทย์โ ครงการกระจายแพทย์ห นึ่ง อาเภอหนึ่ง ทุน กระทรวงสาธารณสุข จะต้อ งใช้เ อกสาร
สัญ ญาเฉพาะของกระทรวงสาธารณสุข จ านวน ๔ ชุด กรุณ าอ่า นรายละเอีย ดในเอกสารของ
กระทรวงสาธารณสุข ประกอบด้ วย
๑. การค้าประกันสัญญา ทาได้ ๒ กรณี คือ
๑.๑ ข้าราชการประจาตั้งแต่ระดับ ๔ ขึ้นไป หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งเทียบเท่า
ข้าราชการประจาระดับ ๔ ขึ้นไป เป็นผู้ทาสัญญาค้าประกันโดยต้องนาหนังสือรับรองความเป็นข้าราชการ
หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ จากผู้บังคับบัญชาพร้อมทั้งบัตรประจาตัวของผู้ทาสัญญา
ค้าประกัน ไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับเอกสาร
๑.๒ ผู้ทาสั ญญาค้าประกัน นาหลักทรั พย์ราคาไม่ต่ากว่า ๔๐๐,๐๐๐ (สี่แสน)บาท ที่ตนมีชื่อเป็น
เจ้าของเพีย งผู้เดียวมาค้าประกัน หลักทรัพย์ในที่นี้ห มายถึง
๑.๒.๑ โฉนดที่ดิน พร้อมหนังสือประเมินราคาที่ดินจากกรมที่ดินหรืออาเภอ
๑.๒.๒ หนั งสื อค้าประกัน จากธนาคาร โดยไม่กาหนดระยะเวลา
(ถ้าใช้เอกสารตามข้อ ๑.๒ ให้เลื อกระหว่างโฉนดที่ดิน หรือ หนังสื อค้าประกันจาก
ธนาคาร อย่างใดอย่างหนึ่ง)
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(โครงการรับตรงร่วมกับ กสพท โครงการโอลิมปิกวิชาการ โครงการผลิตแพทย์ร่วมกับ
กรมแพทย์ทหารอากาศ และโครงการรับนักเรียนที่มีความถนัดทางภาษาอังกฤษ)
หนังสื อสั ญญาแต่ล ะฉบับ มีข้อความอยู่ ๘ หน้า ดังนี้
หน้า ๑-๓ "สัญญาการเป็นนิสิตเพื่อศึกษาวิช าแพทยศาสตร์" นิสิตแพทย์ คือ
ผู้ล งนามในสั ญญา
หน้า ๔
"หนังสือแสดงความยินยอมการทาสั ญญาการเป็นนิสิตเพื่อศึกษา
วิชาแพทยศาสตร์" ผู้แทนโดยชอบธรรมตามกฎหมายของนิสิตแพทย์
คือ ผู้ ให้ ความยินยอม
หน้า ๕-๗ "สัญญาค้าประกัน การเป็นนิสิตเพื่อศึกษาวิชาแพทยศาสตร์" ผู้ค้าประกัน
คือ ผู้ล งนามในสัญญา
หน้า ๘
"หนังสือแสดงความยินยอมการทาสัญญาค้าประกันการเป็นนิสิตแพทย์เพื่อ
ศึกษาวิชาแพทยศาสตร์" คู่สมรสของผู้ค้าประกัน คือ ผู้ ให้ความยินยอม
๓. การกรอกหนังสือสัญญา
ส่วนที่ต้องกรอกข้อความ (ที่เขียนไว้เป็นจุดไข่ปลา) ตั้งแต่ห น้ า ๑-๘ หนั ง สื อ สั ญ ญาพร้ อ มคู่ สั ญ ญา
๒ ชุ ด นิ สิ ต ต้ อ งกรอกข้ อ ความด้ วยการพิมพ์หรื อเขียน ตัวบรรจงอ่านง่า ย ให้เรี ยบร้อยทุกชุด
ห้า มมิให้มี รอยขีดลบขูดฆ่า กรณีท่ีหนังสือสัญญาไม่สมบูรณ์ให้ พิมพ์ชุดใหม่ได้จากอินเทอร์เน็ต
หน้า ๑ – ให้ร ะบุโ ดยการกา X ว่าเป็นนักเรียนที่ส อบคัดเลือกได้ในโครงการใดใน ๔ โครงการ
- สัญญาทาที่ .. คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วันที่.....(ให้ ร ะบุ ตามวัน ที่ได้ล งนามจริง) เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
- และโดยที่ ข้ า พเจ้ า ..ชื่ อ -นามสกุ ล ของนิ สิ ต
- อยู่ บ้ า นเลขที่ ......... (ระบุข้อมูลให้ครบถ้วน ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวกไม่จาเป็นต้องตรง
กับที่อยู่ในทะเบียนบ้านปัจจุบัน)
- บิดาชื่อ ...ให้ ระบุทั้งคานาหน้า ชื่อและนามสุ กล ของบิดานิสิ ต...
- มารดาชื่อ ...ให้ร ะบุ ทั้งคานาหน้า ชื่อและนามสุกล ของมารดานิสิต...
- ข้อ ๑. ตั้งแต่ปี การศึกษา ๒๕๖๐ เป็นต้นไป
หน้า ๒ ไม่มีช่องที่จ ะต้องกรอกข้อความ
หน้า ๓ - (ลงนาม) ......................... (นิสิตแพทย์ผู้ให้สัญญา)
นิสิตจะต้องมาลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่ผู้ รับเอกสารในวันทาสัญญา ห้า มลงนามมา
ก่อนโดยเด็ด ขาด แต่กรอกชื่อ -นามสกุล ด้วยตัว บรรจงในวงเล็บมาก่อนได้
หน้ า ๔ หนังสือแสดงความยิน ยอม
- สัญญาทาที่ ... คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลั ย
- วันที่.....(ให้ ร ะบุ ตามวัน ที่ได้ล งนามจริง) เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
- ข้าพเจ้า ...ให้ร ะบุ ทั้งคานาหน้า ชื่อ และนามสุกล ของผู้แ สดงความยินยอมซึ่งเป็น
ผู้แทนโดยชอบธรรมตามกฎหมายของนิสิ ต
- อายุ ..... อายุ ข องผู้ แ สดงความยิ น ยอม
- อยู่ บ้ า นเลขที่ ......... (ระบุข้อมูลให้ครบถ้วน ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวกไม่จาเป็นต้องตรง
กับที่อยู่ในทะเบียนบ้านปัจจุบัน)
- เป็นผู้แทนโดยชอบธรรมตามกฎหมายของ.....ระบุชื่อ-นามสกุลของนิสิต........
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โดยเกี่ยวข้องเป็ น....ระบุว่าเป็น บิดา/มารดา/ผู้แทนโดยชอบธรรมตามกฎหมาย
เพื่อศึกษาวิช าแพทยศาสตร์ที่ ...ชื่อ -นามสกุล ของนิสิ ต.....
ตามสัญญาฉบั บลงวันที่ ... วันที่ที่ระบุในหน้า ๑ ของสั ญญา
ขอแสดงความยินยอมในการที่ .....ชื่อ -นามสกุลของนิสิ ต.....
(ลงนาม) ............................................(ผู้แทนโดยชอบธรรมของนิสิ ตแพทย์)
จะต้องมาลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่ผู้รับเอกสารในวันทาสัญญา ห้า มลงนามมาก่อน
โดยเด็ ดขาด อนุญาตให้ กรอก ชื่อ-นามสกุล ของผู้ แทนโดยชอบธรรมตามกฎหมาย
ของนิสิต ในวงเล็ บมาก่อนได้
- ถ้านิสิตแพทย์บรรลุ นิติภาวะแล้ว (อายุตั้งแต่ ๒๐ ปีบริบูรณ์) สามารถทาสัญญาได้เอง
ผู้แทนโดยชอบธรรมตามกฎหมายของนิสิ ตไม่ต้องให้ ความยินยอมก็ไม่ต้องส่ งเอกสาร
หน้า ๔
หน้ า ๕ สัญญาค้าประกันการเป็นนิสิตเพื่อศึกษาวิชาแพทยศาสตร์
- สัญญาทาที่ ... คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วันที่.....(ให้ ร ะบุ ตามวัน ที่ได้ล งนามจริง) เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
- ข้าพเจ้า .... ให้ร ะบุทั้งคานาหน้า ชื่อ -นามสกุล ของผู้ค้าประกันสั ญญา
- อายุ ... อายุของผู้ค้าประกัน
- อาชีพ ........ ถ้าเป็น ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิ จ /เจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้ระบุทั้ง
อาชีพ ตาแหน่ง สั งกัดให้ ครบถ้วน
- อยู่ บ้ า นเลขที่ ......... (ระบุข้อมูลให้ครบถ้วน ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวกไม่จาเป็นต้องตรง
กับที่อยู่ในทะเบียนบ้านปัจจุบัน)
- ข้อ ๑. ที่ ........ กรอกคานาหน้า ชื่อและนามสกุล ของนิสิ ต
ตามสั ญญาฉบับลงวันที่ ... วันที่ที่ระบุในหน้า ๑ ของสัญญา
หน้ า ๖ ข้อ ๔.๑ เกี่ยวข้องกับนิสิ ตโดยเป็น ..... ให้ ระบุฐ านะความสั มพันธ์กับนิสิต
ข้อ ๔.๒ กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ข้อ ๔.๓ กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
ข้อ ๔.๔ กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
หน้ า ๗ หลั กฐานการค้าประกัน ให้เลื อกข้อใดข้อหนึ่งระหว่าง ข้อ ๔.๒ หรือ ๔.๓ หรือ ๔.๔
(ลงนาม) ............................................(ผู้ค้าประกัน )
ผู้ค้าประกันจะต้องมาลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่ผู้รับเอกสารในวันทาสัญญา ห้า มลงนามมา
ก่อนโดยเด็ด ขาด อนุ ญาตให้ กรอก ชื่อ-นามสกุล ของผู้ ค้าประกัน ในวงเล็บมาก่อนได้
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- ข้ า พเจ้ า …ให้ ร ะบุ คานาหน้ า ชื่ อ -นามสกุ ล ของคู่ ส มรสผู้ ค้าประกั น สั ญ ญา… และระบุ
ว่าเป็ นสามีหรื อภรรยาของผู้ ค้าประกันสัญญา…
- ระบุ ข้ อ มูล ของบัตรประจาตั ว ประชาชนหรื อบั ตรประจาตัว ข้ าราชการให้ ครบถ้ว น
- ยิ น ยอมให้ …ชื่ อ -นามสกุ ล ของผู้ ค้าประกั น สั ญ ญา..…
- ทาสัญญาค้าประกันสัญญาการเป็นนิสิตเพื่อศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ของ ...ชื่อ-นามสกุล ของนิสิต...ได้
- (ลงนาม) ............................................(ผู้ให้ ความยินยอม)
ผู้ให้ความยินยอมจะต้องมาลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่ผู้รับเอกสารในวันทาสัญญา
ห้า มลงนามมาก่อนโดยเด็ดขาด อนุญาตให้ กรอก ชื่อ-นามสกุล ของผู้ ให้ความ
ยินยอมในวงเล็บ มาก่อนได้
- ถ้าคู่สมรสของผู้ค้าประกัน สัญญาไม่สามารถมาลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่ผู้รั บ
เอกสารได้
ให้ลงนามมาก่อนได้
โดยมีน ายอาเภอลงนามรั บรองพร้อมทั้ง
ประทับตรา เนื้อที่ว่า งด้า นล่างในหน้า ๘ ให้เขียนคารับรองของนายอาเภอด้วย
ข้อความดังนี้...
"ขอรับรองว่าข้อความและลายมือชื่อที่ปรากฏข้างต้นเป็นของ
.............................(ชื่อ-นามสกุล ของคู่สมรสของผู้ค้าประกัน )จริ ง"
- ไม่ต้องกรอกข้อความใด ๆ ถ้าผู้ ค้าประกันสั ญญาเป็นโสด หม้าย หรือ หย่า
๔. เอกสารแนบหนังสือสัญญา
๔.๑ นิสิตแพทย์
๔.๑.๑ สาเนาบั ตรประจาตัว ประชาชนของนิสิ ต ๒ ชุด
๔.๑.๒ สาเนาทะเบี ยนบ้านของนิสิต ๒ ชุด
๔.๑.๓ สาเนาใบระเบียนผู้สาเร็จการศึกษา (ปพ.๑) หรือประกาศนียบัตร ม.ปลาย (ปพ.๒) ๒ ชุด
๔.๒ ผู้แทนโดยชอบธรรมตามกฎหมายของนิสิตแพทย์(บิดา/มารดา/ผู้ปกครองตามคาสั่งศาล)
นิสิตที่ยั งไม่บรรลุนิติภาวะ(อายุน้อยกว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์) ไม่สามารถทาสั ญญาด้ว ยตนเองได้
จะต้องมีผู้ แทนโดยชอบธรรมตามกฎหมายให้ความยินยอมในการทาสั ญญา
ผู้ แทนโดยชอบธรรมตามกฎหมาย หมายถึง บิดา หรือมารดา หรือผู้ปกครองตามคาสั่ งศาล
คนใดคนหนึ่ งเพีย งคนเดียวเป็นผู้ให้ ความ ยินยอมในการทาสั ญญาของนิสิ ต
๔.๒.๑ สาเนาบัตรประจาตัว ของผู้แทนโดยชอบธรรมตามกฎหมาย ๒ ชุด
๔.๒.๒ สาเนาคาสั่ ง ศาล (ในกรณี ที่ เ ป็ น ผู้ ป กครองตามคาสั่ ง ศาล) ๒ ชุด ต้องนาคาสั่งศาล
ตัวจริ งมาแสดงในวันทาสัญญาด้วย
๔.๓ ผู้ค้าประกันสัญญา คู่สมรส และหลักทรั พย์ ใช้ข้อ ๔.๓.๑ หรือ ๔.๓.๒ เพียงข้อใดข้อหนึ่ง
๔.๓.๑ ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/เจ้าหน้าที่ของรัฐ และคู่สมรส
๔.๓.๑.๑ สาเนาบัตรประจาตัวผู้ทาสัญญาค้าประกัน ๒ ชุด
๔.๓.๑.๒ หนังสื อรั บรองจากผู้บังคับบัญชาฉบับจริง ๑ ฉบับ
และสาเนาหนังสื อรับรองจากผู้บังคับบัญชาอีก ๑ ชุด
๔.๓.๑.๓ สาเนาทะเบียนบ้านผู้ค้าประกัน ๒ ชุด
๔.๓.๑.๔ สาเนาบัตรประจาตัวคู่สมรสผู้ทาสัญญาค้าประกัน ๒ ชุด

-5๔.๓.๑.๕ สาเนาหนังสือแสดงความเป็นหม้ายหรือหย่า (ถ้ามี) ๒ ชุด
๔.๓.๑.๖ ผู้ค้าประกันควรเหลือระยะเวลาในการรับราชการไม่น้อยกว่า ๖ ปี
รวมกับระยะเวลาใช้ทุนอีก ๓ ปี รวมเป็น ๙ ปี
๔.๓.๒ ผู้ค้าประกันสัญญา คู่สมรส และหลักทรั พย์
๔.๓.๒.๑ สาเนาบัตรประจาตัวของผู้ทาสัญญาค้าประกัน ๒ ชุด
๔.๓.๒.๒ สาเนาทะเบียนบ้านของผู้ ค้าประกัน ๒ ชุด
๔.๓.๒.๓ สาเนาบัตรประจาตัว ของคู่ส มรสผู้ ทาสั ญญาค้าประกัน ๒ ชุด
๔.๓.๒.๔ สาเนาหนังสือแสดงความเป็นหม้ายหรือหย่า (ถ้ามี) ๒ ชุด
๔.๓.๒.๕ ผู้ค้าประกันควรเหลือระยะเวลาในการรับราชการไม่น้อยกว่า ๖ ปี
รวมกับระยะเวลาใช้ทุนอีก ๓ ปี รวมเป็น ๙ ปี
กรณีใช้โฉนดที่ดิน ค้าประกัน
๔.๓.๒.๕ สาเนาโฉนดที่ดิน ๒ ชุด (ถ่ายเอกสารโดยใช้ กระดาษ A4)
๔.๓.๒.๖ หนั งสื อประเมินราคาที่ดินจากกรมที่ดินหรืออาเภอ ฉบับจริง ๑ ชุด
และถ่ายสาเนาเอกสารอีก ๑ ชุด
กรณีใ ช้ หนังสือค้าประกัน (หลักประกันสัญญา) จากธนาคาร
๔.๓.๒.๗ หนังสือค้าประกัน (หลักประกันสัญญา) จากธนาคาร ฉบับจริง ๑ ชุด และถ่าย
สาเนาเอกสารอีก ๑ ชุด
๕. ข้อแนะนาสาหรั บ สาเนาเอกสาร
๕.๑ สาเนาเอกสารไม่ค วรมี ขนาดใหญ่กว่ากระดาษหนังสื อสั ญญา คือ กระดาษ A4 เพื่อความ
สะดวกในการเก็บรั กษาซึ่งจะต้องเก็บรักษาไว้ตลอดไป
๕.๒ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนให้ถ่ายเอกสารบัตรด้านที่มีรูปถ่ายเท่านั้น ส่วนสาเนาบัตรอื่น ๆ
ให้ถ่ายสาเนาทั้ง ๒ หน้าให้อยู่ในหน้ากระดาษเดียวกัน กรณีที่ถือหนังสื อประจาตัวคนต่าง
ด้าวให้ถ่ายเอกสารทุกหน้ า
๕.๓ ให้ล งนามรั บรองสาเนาเอกสารของตนเองทุก ฉบับ โดยพิมพ์หรือเขียน ข้อความว่า
"สาเนาถูกต้อง" แล้ วลงนามกากับ มาให้เรี ยบร้อย
๕.๔ ถ้า เอกสารที่ใช้แนบหนังสื อสั ญญาเป็นฉบับเดียวกันกับ ในข้ออื่น เช่น
• ถ้าผู้ แทนโดยชอบธรรมตามกฎหมายของนิสิ ตและผู้ ค้าประกันสั ญญา เป็นบุคคลเดียวกัน
สาเนาบัตรประจาตัว แนบหนังสือสัญญาก็ ใช้เพียง ๒ ชุด ไม่ต้องใช้ถึง ๔ ชุด หรือ
• ถ้านิสิตแพทย์ ผู้แทนโดยชอบธรรมตามกฎหมายของนิสิต ผู้ค้าประกันสัญญาและคู่สมรสของผู้
ค้าประกันสัญญามีชื่ออยู่ ทะเบียนบ้านเดียวกัน สาเนาทะเบียนบ้านก็ ใช้เพียง ๒ ชุด ไม่
ต้องใช้ถึง ๘ ชุด
๖. การจัดเอกสาร
จัดเตรียมเอกสารให้พร้อมที่จะลงนามทาสัญญา โดยเรียงเอกสารเป็น ๒ ชุดเหมือนกัน แต่ละชุด
ประกอบด้ว ย
๖.๑ หนังสื อสั ญญา ๑ ชุด
๖.๒ เอกสารของนิสิต ข้อ ๔.๑
๖.๓ เอกสารของผู้ แทนโดยชอบธรรมตามกฎหมายของนิสิต ข้อ ๔.๒
๖.๔ เอกสารผู้ ค้าประกันสัญญา คู่ส มรส และหลั กทรัพย์ ข้อ ๔.๓
๖.๕ ถ้า เอกสารใดเป็ น ฉบับ เดียวกับข้ออื่น ให้ปฏิบัติตามข้อ ๕.๔

