สัญญาการเป็นนิสิตเพื่อศึกษาวิชาแพทยศาสตร์
☐ 1. โครงการรับตรงร่วมกับกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท)
☐ 2. โครงการโอลิมปิกวิชาการ (ชีววิทยา)
☐ 3. โครงการผลิตแพทย์ร่วมกับกรมแพทย์ทหารอากาศ กองทัพอากาศ
☐ 4. โครงการรับนักเรียนที่มีความถนัดทางภาษาอังกฤษ
สัญญาทาที่ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันที่……….เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561
โดยที่รัฐบาลมีเจตจานงมุ่งหมายที่จะให้นิสิต /นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ทุกคน ทางานหรือ
รั บ ราชการสนองความต้ อ งการของประเทศชาติ ภ ายหลั ง ส าเร็ จ การศึ ก ษาแล้ ว ในการนี้ เ ป็ น หน้ า ที่ ข อง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน และคณะกรรมการพิจารณาจัดสรร
นิสิต/นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ ผู้สาเร็จการศึกษาไปปฏิบัติงานในส่วนราชการหรือองค์การของรัฐบาลต่าง ๆ
ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้หรือจะได้แต่งตั้งขึ้นเพื่อจัดสรรนิสิต /นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์เข้าทางานหรือรับราชการ
สนองความต้องการของประเทศชาติที่จะดาเนินการให้สาเร็จผลสมความมุ่งหมายดังกล่าว
และโดยที่ข้าพเจ้า นาย/นางสาว..……...................... นามสกุล............................................…….…...
เลขประจาตัวประชาชน ...-............-...............-........-.... เกิดเมื่อวันที่....... เดือน..........................พ.ศ. .........…..
อายุ........ปีบริบูรณ์ อยู่บ้านเลขที่……............... หมู่ที่...... หมู่บ้าน..................................................….........
ตรอก/ซอย.......................................... ถนน.................................... ตาบล/แขวง....................................
อาเภอ/เขต......................................... จังหวัด........................................ รหัสไปรษณีย์.........................
โทรศัพท์บ้าน .................................. โทรศัพท์เคลื่อนที่ ................................ บิดาชื่อ ...................................
นามสกุล................................ มารดาชื่อ....................................... นามสกุล.................................... เป็นผู้หนึ่ง
ซึ่งประสงค์จะเข้าศึกษาวิชาแพทยศาสตร์เพื่อสนองความต้องการของประเทศชาติตามเจตจานงของรัฐบาล
ดังกล่าวข้างต้น
ข้ า พเจ้ า จึ ง ขอท าสั ญ ญาให้ ไ ว้ แ ก่ จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย ซึ่ ง ต่ อ ไปในสั ญ ญานี้ จ ะเรี ย กว่ า
"มหาวิทยาลัย" ดังมีข้อความต่อไปนี้
ข้อ 1. ข้าพเจ้าตกลงเข้าศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยนี้ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 เป็น
ต้นไปจนกว่าจะสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
/ในระหว่าง
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ในระหว่างที่ข้าพเจ้าศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ตามสัญญานี้ข้าพเจ้ายินยอมประพฤติและปฏิบัติตาม
ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ ประกาศหรื อ คาสั่ ง ของมหาวิ ท ยาลั ย ที่ ไ ด้ กาหนดหรื อ สั่ ง การเกี่ ย วกั บ การเป็ น
นิ สิ ต คณะแพทยศาสตร์ ทั้งที่ได้ออกใช้บังคับอยู่แล้วก่อนวันที่ข้าพเจ้าลงนามในสัญญานี้ และที่จะได้ออกใช้
บังคับต่อไปในภายหน้าโดยเคร่งครัด และให้ถือว่าระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศหรือคาสั่งต่าง ๆ ดังกล่าว
เป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ด้วย
ข้อ 2. ในระหว่างที่ข้าพเจ้าศึกษาวิชาตามสัญญานี้ ข้าพเจ้าจะตั้งใจและเพียรพยายามอย่างดี
ที่สุดในการศึกษาเล่าเรียน โดยจะไม่หลีกเลี่ยง ละเลย ทอดทิ้ง พัก ยุติ เลิกหรือลาออกจากสถานศึกษาก่อน
สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ดังได้ระบุไว้ในข้อ 1. ของสัญญานี้
ข้อ 3. ภายหลังจากที่สาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแล้ว ข้าพเจ้าตกลงยินยอมจะปฏิบัติตาม
คาสั่งของสานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนและ/หรือคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรนิสิต/นักศึกษา
คณะแพทยศาสตร์ผู้สาเร็จการศึกษาเข้ารับการศึกษาอบรมเพิ่มเติม ณ สถานที่ใด ๆ หรือเข้ารับราชการ หรือ
ปฏิบัติงานในส่วนราชการหรือองค์การของรัฐบาลต่าง ๆ ทุกประการ และในกรณีที่สานักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรื อน และ/หรื อคณะกรรมการพิ จารณาจัด สรรนิสิ ต /นัก ศึกษาคณะแพทยศาสตร์ผู้ ส าเร็ จ
การศึกษาไปปฏิบัติงานในส่วนราชการหรือองค์การของรัฐบาลต่าง ๆ สั่งให้ข้าพเจ้าเข้ารับราชการหรือทางาน
ข้าพเจ้าจะรับราชการหรือทางานนั้นอยู่ต่อไปเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 (สาม) ปีติดต่อกันไปนับตั้งแต่วันที่ได้
กาหนดในคาสั่ง
แต่ถ้าหลังจากสาเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแล้ว สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
และ/หรือคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรนิสิต/นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ผู้สาเร็จการศึกษาไปปฏิบัติงานในส่วน
ราชการหรือองค์การของรัฐบาลต่าง ๆ ได้ให้ข้าพเจ้าเข้ารับการศึกษาอบรมเพิ่มเติมตามความต้องการของกระทรวง
ทบวง กรมใดต่อไปอีกแล้ว เมื่อข้าพเจ้าได้ศึกษาอบรมเพิ่มเติมเสร็จแล้ว หรือไม่ได้ทาการศึกษาอบรมเพิ่มเติมต่อไปจน
สาเร็จด้วยเหตุใดก็ดี ข้าพเจ้ายินยอมเข้ารับราชการหรือทางานตามที่สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนและ/
หรือคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรนิสิต/นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ผู้สาเร็จการศึกษาไปปฏิบัติงานในส่วนราชการ
หรือองค์การของรัฐบาลต่าง ๆ สั่งให้เข้ารับราชการหรือทางานนั้น โดยจะรับราชการหรือทางานนั้นอยู่ต่อไปเป็นเวลา
ไม่น้อยกว่าสามปีติดต่อกันไปนับแต่วันที่ได้กาหนดในคาสั่ง แต่ถ้าเป็นการเข้ารับการศึกษาอบรมเพิ่มเติมในระหว่าง
ที่รับราชการหรือทางานตามคาสั่งในวรรคแรก เมื่อข้าพเจ้าศึกษาอบรมเพิ่มเติมเสร็จแล้ว หรือไม่ได้ทาการศึกษา
อบรมเพิ่มเติมต่อไปจนสาเร็จด้วยเหตุใดก็ดี ข้าพเจ้ายินยอมเข้ารับราชการหรือทางานต่อไปจนครบระยะเวลาไม่น้อย
กว่าสามปี ทั้งนี้ไม่นับระยะเวลาระหว่างเข้ารับการศึกษาอบรมเพิ่มเติมรวมคานวณเข้าด้วย
ถ้าข้าพเจ้าไม่เข้ารับราชการหรือทางานตามที่กล่าวในวรรคแรกหรือวรรคสองแล้วแต่
กรณี ข้าพเจ้ายินยอมรับผิดชดใช้เงินให้แก่มหาวิทยาลัยเป็นจานวน 400,000 บาท (สี่แสนบาทถ้วน)
ในทันที โดยที่มหาวิทยาลัยมิต้องทวงถามและมหาวิทยาลัยมีสิทธิ์คิดดอกเบี้ยตามกฎหมายนับตั้งแต่วันที่ผิดสัญญา
/ถ้าข้าพเจ้ารับราชการ
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ถ้าข้าพเจ้ารับราชการหรือทางานไม่ครบกาหนดเวลาตามที่กล่าวไว้ในวรรคแรกหรือ
วรรคที่สองแล้วแต่กรณี ข้าพเจ้ายินยอมรับผิดชดใช้เงินให้แก่มหาวิทยาลัยตามระยะเวลาที่ขาดโดยคานวณ
ลดลงตามส่วนเฉลี่ยจากจานวนเงินที่ต้องชดใช้ในวรรคก่อน
ถ้าการที่ข้าพเจ้ามิได้เข้ารับราชการหรือทางานตามความในวรรคสาม หรือออกจาก
ราชการหรืองานก่อนครบกาหนดเวลาดังกล่าวในวรรคที่สี่ เป็นเพราะเหตุที่ข้าพเจ้า ถึงแก่ความตาย เจ็บป่วย
พิการ ทุพพลภาพ หรื อจิ ตฟั่น เฟือนไม่ส มประกอบ และส านัก งานคณะกรรมการข้ าราชการพลเรือนได้
พิจารณาแล้วเห็นว่าข้าพเจ้าไม่อาจ หรือไม่สามารถที่จะรับราชการหรือทางานได้ ข้าพเจ้าจึงจะไม่ต้องรับผิด
ตามที่ระบุไว้ในวรรคสามหรือวรรคสี่ แล้วแต่กรณี
ข้อ 4. เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติตามสัญญานี้ข้าพเจ้าจะได้จัดหาบุคคลที่มีคุณสมบัติ
หรือหลักทรัพย์ ซึ่งมหาวิทยาลัยเห็นสมควรมาทาสัญญาค้าประกันข้าพเจ้าภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกาหนด
และในกรณีที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควรจะให้ข้าพเจ้าเปลี่ยนผู้ค้าประกัน ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามทุกประการ
สัญญานี้ทาขึ้นเป็น 2 (สอง) ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความใน
สัญญาฉบับนี้แล้ว จึงได้ลงนามในสัญญานี้ไว้เป็นหลักฐาน
(ลงนาม)..............................................................นิสิตแพทย์ผู้ให้สัญญา
(......................................................................)
(ลงนาม)...............................................................อธิการบดีหรือผู้แทนผู้รับสัญญา
(ศาสตราจารย์นายแพทย์สุทธิพงศ์ วัชรสินธุ)
คณบดี คณะแพทยศาสตร์
(ลงนาม)................................................................พยาน
(รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงบุรณี กาญจนถวัลย์)
รองคณบดีฝ่ายบริหาร
(ลงนาม)..................................................................พยาน
(นางวันเพ็ญ แก้วจารนัย)
ผู้อานวยการฝ่ายบริหาร
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หนังสือแสดงความยินยอม
เขียนที่ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันที่……….เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561
ข้าพเจ้า..........................................................นามสกุล....................................................................
อายุ............ปีบริบูรณ์ อยู่บ้านเลขที่.......................หมู่ที่.............. หมู่บ้าน......................................................…...
ตรอก/ซอย..............................................ถนน............................................ ตาบล/แขวง...................................
อาเภอ/เขต............................................จังหวัด......................................... รหัสไปรษณีย์.........................
โทรศัพท์บ้าน ................... โทรศัพท์เคลื่อนที่ ...........................เป็นผู้แทนโดยชอบธรรมตามกฎหมายของ
นาย/น.ส. ............................. นามสกุล................................................นิสิตคณะแพทยศาสตร์ โดยเกี่ยวข้อง
เป็น............................................ ได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาการเป็นนิสิตเพื่อศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ที่
นาย/น.ส. ......................................... นามสกุล............................................................... ได้ทาให้ไว้ต่อจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ตามสัญญาฉบับลงวันที่.............เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561 แล้ว ขอแสดงความยินยอมในการที่นาย/น.ส. ...................................................
นามสกุล................................................................................. ได้ทาสัญญาดังกล่าวให้ไว้ต่อจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกประการ
(ลงนาม).........................................................................ผู้แทนโดยชอบธรรมของนิสิตแพทย์
(.....................................................................)
(ลงนาม).........................................................................พยาน
(.....................................................................)
(ลงนาม)..........................................................................พยาน
(......................................................................)
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สัญญาค้าประกันการเป็นนิสิตเพื่อศึกษาวิชาแพทยศาสตร์
สัญญาทาที่ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันที่……….เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561
ข้าพเจ้า..........................................................นามสกุล....................................................................
อายุ.......ปีบริบูรณ์ อาชีพ ................................ ตาแหน่ง ..................................... สังกัด ....................................
อยู่บ้านเลขที่..................หมู่ที่.......... หมู่บ้าน ..........................…......... ตรอก/ซอย.............................................
ถนน............................................ ตาบล/แขวง...................................อาเภอ/เขต............................................
จังหวัด............................... รหัสไปรษณีย์................. โทรศัพท์บ้าน ...................... โทรศัพท์เคลื่อนที่ ........................
ผู้ถือบัตรประจาตัวประชาชนดังปรากฏตามสาเนาแนบท้ายนี้ คู่สมรสชื่อ (ถ้ามี) .......................................................
ขอทาสัญญาค้าประกันฉบับนี้ให้ไว้ต่อจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “มหาวิทยาลัย”
ดังมีข้อความต่อไปนี้
ข้อ 1. ข้ าพเจ้ าได้ท ราบและเข้า ใจข้อ ความในสั ญญาการเป็ น นิ สิ ต เพื่ อศึก ษาวิช าแพทยศาสตร์ ที่
นาย/น.ส........................................นามสกุล......................................... (ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “นิสิต”
ได้ทาให้ ไว้ต่อจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลั ย ตามสั ญ ญาฉบั บ ลงวั น ที่ . .......เดื อ น มิ ถุ น ายน พ.ศ.2561
ปร า ก ฏ ตา ม ส า เ นา สั ญ ญ า กา ร เ ป็ น นิ ส ิ ต เ พื ่ อ ศึ ก ษ า วิ ช า แ พ ท ย ศา ส ต ร์ แ นบ ท้ า ย สั ญ ญ า นี ้ แ ล้ ว
ข้ า พเจ้ า ขอสั ญ ญาว่ า ถ้านิสิตกระทาผิดสัญญาการเป็นนิสิตดังกล่าวที่ให้ไว้ต่อจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เป็น เหตุใ ห้เ กิด ความรับ ผิด ต้อ งชดใช้เ งิน ให้แ ก่จุฬ าลงกรณ์ม หาวิท ยาลัย และมหาวิทยาลัยได้มีหนังสื อ
บอกกล่าวไปยังข้าพเจ้าภายใน 60 (หกสิบ) วันนับตั้งแต่วันที่นิสิตผิดนัดแล้ว ข้าพเจ้าตกลงยินยอมรับผิดชดใช้
เงิ น ไม่ เ กิ น กว่ า จ านวนเงิ น ที่ นิ สิ ต ต้ อ งรั บ ผิ ด ตามข้ อ ผู ก พั น ที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นสั ญ ญาการเป็ น นิ สิ ต ข้ า งต้ น นั้ น
รวมทั้งดอกเบี้ ย ค่าสิ น ไหมทดแทน ค่าฤชาธรรมเนียม ค่าภาระติดพันอันเป็นอุปกรณ์แห่ งหนี้รายนี้ และ
ค่าเสียหายใด ๆ บรรดาที่มหาวิทยาลัยมีสิทธิเรียกร้องกับ นิสิตทั้งสิ้น ให้แก่มหาวิทยาลัยจนครบถ้วนภายใน
กาหนดเวลาที่มหาวิทยาลัยมีหนังสือบอกกล่าวให้ข้าพเจ้าชาระหนี้ และข้าพเจ้าจะรับผิดตามสัญญาค้าประกัน
นี้ตลอดไปจนกว่าจะมีการชาระหนี้ครบเต็มตามจานวน ทั้งนี้ไม่เกินวงเงินค้าประกันจานวน 400,000 บาท
(สี่แสนบาทถ้วน) ในกรณีที่มหาวิทยาลัยไม่ได้มีหนังสือบอกกล่าวไปยังข้าพเจ้าภายใน 60 (หกสิบ) วันนับแต่
วันที่นิสิตผิดนัด ก็ให้ข้าพเจ้าหลุดพ้นจากความรับผิดในดอกเบี้ย ค่าสินไหมทดแทน ตลอดจนค่าภาระติดพัน
อันเป็นอุปกรณ์แห่งหนี้ตามสัญญาการเป็นนิสิตดังกล่าวเฉพาะที่เกิดขึ้นภายหลังจากล่วงพ้น 60 (หกสิบ)วันแล้ว
ในกรณีที่นิสิตได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัยให้ขยายเวลาอยู่ศึก ษาต่อด้วยทุนหรือเงินอื่นใดหรือเหตุ
ใด ๆ ก็ตาม แม้การขยายเวลาอยู่ศึกษาต่อนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงสาขาวิชา ระดับการศึกษาหรือสถานศึกษา
ที่ศึกษาไปจากเดิม และมหาวิทยาลัยได้มีหนังสือแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบแล้ว
ให้ถือว่าข้าพเจ้าตกลงรับเป็น
ผู้ค้าประกันนิสิตต่อไปอีกตลอดระยะเวลาที่นิสิตได้รับการขยายเวลาอยู่ศึกษาต่อดังกล่าวด้วย
/ข้อ 2. หากมีการผ่อนเวลา
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ข้อ 2. หากมีการผ่อนเวลาหรือผ่อนจานวนเงินในการชาระหนี้ตามสัญญาการเป็นนิสิ ตให้แก่นิสิ ต
โดยได้มีหนังสือแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบและข้าพเจ้าได้ตกลงยินยอมในการผ่อนเวลาหรือผ่อนจานวนเงินในการ
ชาระหนี้นั้น ให้ถือว่าข้าพเจ้ายินยอมมิให้ถือเอาการผ่อนเวลาหรือผ่อนจานวนเงินในการชาระหนี้ดังกล่าวเป็น
เหตุปลดเปลื้องความรับผิดของข้าพเจ้า และข้าพเจ้าจะรับผิดในฐานะผู้ค้าประกันตามสัญญานี้ตลอดไปจนกว่า
จะมีการชาระหนี้ครบเต็มตามจานวน แต่ไม่เกินกว่าระยะเวลาในการก่อหนี้ค้าประกั นตามที่กาหนดไว้ในข้อ 5.
ของสัญญาค้าประกันนี้หรือไม่เกินกว่าระยะเวลาอยู่ศึกษาต่อของนิสิตที่ขยายออกไปตามข้อ 1 วรรคสองของ
สัญญาค้าประกันนี้
ในกรณี ที่ ก ารพิ จ ารณาอนุ มั ติ จ ากมหาวิ ท ยาลั ย ให้ นิ สิ ต ขยายเวลาอยู่ ศึ ก ษาต่ อ จะท าให้
ระยะเวลาในการก่อหนี้ค้าประกันเกิน กว่าระยะเวลาตามที่กาหนดไว้ในข้อ 5. ของสัญญาค้าประกันนั้น เมื่อ
มหาวิทยาลัยได้มีหนังสือแจ้งข้าพเจ้าและข้าพเจ้าได้ยินยอมด้วยแล้ว ข้าพเจ้าตกลงจะมาทาสัญญาค้าประกัน
ฉบับใหม่เพื่อให้การค้าประกันของข้าพเจ้าครอบคลุมระยะเวลาในการก่อหนี้ที่จะค้าประกันตามที่ นิสิตจะได้รับ
อนุ มัติให้ ขยายเวลาอยู่ ศึกษาต่อด้ว ย และถึงแม้ข้าพเจ้าจะไม่มาทาสั ญญาค้าประกันฉบับใหม่ แต่ถ้าหาก
ข้าพเจ้าได้ให้ความยินยอมในการขยายเวลาอยู่ศึกษาต่อแล้ว ให้ถือว่าข้าพเจ้ายังตกลงรับเป็นผู้ค้าประกัน นิสิต
ต่อไปอีกตลอดระยะเวลาที่ นิสิตได้รับการขยายเวลาอยู่ศึกษาต่อตามที่ได้กาหนดไว้ในข้อ 1. วรรคสองของ
สัญญาค้าประกันนี้
ข้อ 3. ข้าพเจ้าจะไม่ ย กเลิก เพิกถอนการค้าประกัน ไม่ว่ากรณีใด ๆ ตลอดระยะเวลาที่ นิสิต ยังต้อง
รับผิดชอบอยู่ตามเงื่อนไขในสัญญาการเป็นนิสิต
ข้อ 4. เพื่อเป็นหลักฐานในการค้าประกัน ข้าพเจ้าขอยืนยันว่าข้าพเจ้าเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติตรง
ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกาหนด โดยมีรายละเอียดในข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
4.1 ข้าพเจ้ามีความเกี่ยวพันกับนิสิตโดยเป็น ....................ของนิสิต หรือ
4.2 ข้าพเจ้าเป็นข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/เจ้าหน้าที่ของรัฐ ตาแหน่ง ...........................
ระดับ ........................ สังกัด ....................................................................................... ...................................
โดยได้รับเงินเดือน .................................... บาท (............................................................................... ) หรือ
4.3 ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน โดยปลอดจากภาระผูกพันใด ๆ
ทั้งสิ้นตามกฎหมาย ปรากฏตามโฉนดเลขที่.................... หน้าสารวจ............................ ระวาง ......................
เนื้อที่.............. ไร่ ............ งาน ................วา อยู่ที่ตาบล/แขวง...............................................................
อ าเภอ/เขต.................................................จั ง หวั ด ................................... ราคาประมาณ
................................................. บาท (.......................................................................... บาท) ตามหนังสือ
รับรองของสานักงานที่ดิน ................................................ ที่ ......................... ลงวันที่ ...... เดือน ......................
พ.ศ. 2561 และข้าพเจ้าตกลงจะไม่จาหน่าย โอน ก่อหนี้สิน หรือภาระผูกพันใด ๆ ในที่ดินของข้าพเจ้าตามที่
ระบุในข้อ 4.3 นี้ ตลอดระยะเวลาที่สัญญาค้าประกันฉบับนี้มีผลใช้บังคับอยู่ เว้นแต่จะได้รับความยิ นยอมเป็น
หนังสือจากมหาวิทยาลัยก่อน หรือ
/4.4 ข้าพเจ้าขอแสดงหนังสือค้าประกัน...
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4.4 ข้าพเจ้าขอแสดงหนังสือค้าประกัน (หลักประกันสัญญา) ของ .............................................
สาขา.................................... เลขที่.............................................. ลงวันที่ ...... เดือน.......... ........... พ.ศ.2561
ข้อ 5. ระยะเวลาในการก่อหนี้ค้าประกันตามสัญญานี้ ให้เริ่มตั้งแต่วันที่ นิสิตทาสัญญาการเป็นนิสิต
เพื่อศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ จนถึงวันที่นิสิตได้ปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานครบถ้วนตามสัญญาการเป็น นิสิต
ดังกล่าว แต่ไม่เกิน 15 (สิบห้า) ปี
ข้อ 6. ที่อยู่ของข้าพเจ้าที่ปรากฏในสัญญาค้าประกันนี้ให้ถือเป็นภูมิลาเนาของข้าพเจ้า การส่งหนังสือ
หรือเอกสารเพื่อบอกกล่าว แจ้ง หรือทวงถาม ไปยังข้าพเจ้า ให้ส่งไปยังภูมิลาเนาดังกล่าว และถือว่าเป็นการส่ง
โดยชอบ โดยถือว่าข้าพเจ้าได้ทราบข้อความในหนังสือหรือเอกสารดังกล่า ว นับตั้งแต่วันที่หนังสือหรือเอกสาร
ไปถึงภูมิลาเนาของข้าพเจ้า ไม่ว่าข้าพเจ้าหรือบุคคลอื่นใดที่พานักอยู่ ในภูมิลาเนาของข้าพเจ้าจะได้รับหนังสือ
หรือเอกสารนั้นไว้หรือไม่ก็ตาม
หากข้าพเจ้าเปลี่ยนแปลงภูมิลาเนา ข้าพเจ้าจะต้องมีหนังสือแจ้งเปลี่ยนแปลงภูมิลาเนามายั ง
มหาวิทยาลัย หรือได้บันทึกถ้อยคาการเปลี่ยนแปลงภูมิลาเนาไว้กับเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย การละเลยไม่
แจ้งเปลี่ยนแปลงภูมิลาเนาดังกล่าวให้มหาวิทยาลัยทราบ หากมหาวิทยาลัยได้ส่งหนังสือหรือเอกสารเพื่อบอก
กล่าว แจ้ง หรือทวงถาม ไปยังข้าพเจ้าตามที่ปรากฏอยู่ในสัญญาค้าประกันนี้ ให้ถือว่าข้าพเจ้าได้ทราบข้อความ
ในหนังสือหรือเอกสารดังกล่าวโดยชอบแล้ว
ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาค้าประกันฉบับนี้โดยละเอียดตลอดดีแล้ว
ลายมือชื่อไว้เป็นสาคัญต่อหน้าพยาน

จึงได้ลง

(ลงนาม)................................................................ผู้ค้าประกัน
(...........................................................)
(ลงนาม)................................................................พยาน
(...........................................................)
(ลงนาม).................................................................พยาน
(...........................................................)
หมายเหตุ 1. ให้ข้าราชการประจาตั้งแต่ระดับ 4 ขึ้นไป หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ เจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งเทียบเท่ากับ
ข้าราชการระดับ 4 ขึ้นไป เป็นผู้ค้าประกัน โดยต้องนาหนังสือรับรองความเป็นข้าราชการหรือพนักงาน
รัฐวิสาหกิจหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ จากผู้บังคับบัญชาพร้อมกับบัตรประจาตัวของผู้นั้นไปแสดงแก่เจ้าหน้าที่ด้วย
2. ข้าราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ เจ้าหน้าที่ของรัฐ 1 (หนึ่ง) คน มีสิทธิ์ค้าประกันผู้ทาสัญญาการเป็น
นิสิตคณะแพทยศาสตร์ได้หนึ่งคนเท่านั้น
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หนังสือให้ความยินยอมการทาสัญญาค้าประกันการเป็นนิสิตแพทย์เพื่อศึกษาวิชาแพทยศาสตร์
ข้าพเจ้า..........................................นามสกุล................................................................... สามี/ภรรยา
ของ …......…......................................... นามสกุล.................................................. บัตรประจาตัวประชาชน/
บัตรประจาตัวข้าราชการเลขที่......................................................... วันบัตรหมดอายุ วันที่...... . . .เดือน... .. . . . . . ..................
พ.ศ. .................. ยินยอมให้............................................ นามสกุล ............................................ ทาสัญญาค้าประกัน
สัญญาการเป็นนิสิตเพื่อศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ของนาย/น.ส. .........................นามสกุล....................................... ได้

(ลงนาม).....................................................ผู้ให้ความยินยอม
(.............................................................)
(ลงนาม).......................................................พยาน
(.............................................................)
(ลงนาม).........................................................พยาน
(............................................................)
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หนังสือให้ความยินยอมการทาสัญญาค้าประกันการเป็นนิสิตแพทย์เพื่อศึกษาวิชาแพทยศาสตร์
เขียนที่ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันที่……….เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2561
ข้าพเจ้า.....................................................นามสกุล.......................................... อายุ.............ปีบริบูรณ์
ผู้ถือบัตรประจาตัวประชาชนดังปรากฏตามสาเนาแนบท้ายนี้ อาชีพ.....................................................................
อยู่บ้านเลขที่..................................... หมู่ที่..................... หมู่บ้าน.......................................................…....
ตรอก/ซอย..................................... ถนน.....................................ตาบล/แขวง...........................................
อาเภอ/เขต.............................................. จังหวัด...................................... รหัสไปรษณีย์.......................
โทรศัพท์บ้าน............................................ โทรศัพท์เคลื่อนที่........................... เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ร่วมกับ .............................................................................................................. โดยปลอ ดจากภาระผูกพันใด ๆ
ทั้งสิ้นตามกฎหมาย ปรากฏตามโฉนดเลขที่................................................. หน้าสารวจ............................
ระวาง ........................................เนื้อที่ ............... ไร่ ................... งาน ............วา ...........................ตารางเมตร
อยู่ทตี่ าบล/แขวง....................................... อาเภอ/เขต..........................................จังหวัด...................................
ราคาประมาณ ................................................. บาท (........................................................... ............... บาท)
ตามหนังสือรับรองของสานักงานที่ดิน ........................................................................ ที่ ................................
ลงวันที่ .....เดือน ..............พ.ศ. 2561 ข้าพเจ้ายินยอมให้....................................................................................
น าโฉนดที่ ดิ น นี้ เ พื่ อ เป็ น หลั ก ฐานในการค้ าประกั น การท าสั ญ ญาค้ าประกั น การเป็ น นิ สิ ต เพื่ อ ศึ ก ษาวิ ช า
แพทยศาสตร์ของ นาย/น.ส. ..................................................นามสกุล.........................................................
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