คาแนะนาและรายละเอียดการทาสัญญาการเป็นนิสิตเพื่อศึกษาวิชาแพทยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โครงการผลิตแพทย์เพิม่ เพื่อชาวชนบท กระทรวงสาธารณสุข
------------------คณะแพทยศาสตร์ จุฬ าลงกรณ์ม หาวิท ยาลัย ขอแจ้ง รายละเอีย ดการกรอกข้อ ความใน
สัญญาเป็น นิสิต เพื่อศึกษาวิช าแพทยศาสตร์ เป็นการชี้แจงและทาความเข้า ใจเพื่อ ให้ผู้เ กี่ยวข้อ งปฏิบัติ
ได้อย่างถูกต้อง ดังต่อไปนี้
นิสิตของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลั ย มี ๕ โครงการ ได้แก่
๑) นิสิตแพทย์ โครงการรับ ตรงร่วมกับกลุ่ มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย(กสพท)
๒) นิสิตแพทย์โครงการโอลิมปิกวิช าการ (ชีววิทยา)
๓) นิสิตแพทย์โครงการรับนักเรียนที่มีความถนัดทางภาษาอังกฤษ
๔) นิสิตแพทย์โครงการผลิ ตแพทย์ร่ว มกับกรมแพทย์ ทหารอากาศ กองทัพอากาศ และ
๕) นิสิต แพทย์โ ครงการร่ว มผลิต แพทย์เ พิ่ม เพื่อ ชาวชนบท กระทรวงสาธารณสุข ทั้ง กลุ่ม
แพทย์เพื่อชุมชนและกลุ่ มลดความเหลื่ อมล้า
นิสิตทุกคนต้องทาสัญญาการเป็นนิสิตเพื่อศึกษาวิช าแพทยศาสตร์ เมื่อแรกเข้ารับการศึกษา
ที่คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตามเหตุผลและความจาเป็นที่ระบุไว้ในหนังสือสัญญา
นิสิต แพทย์โ ครงการร่ว มผลิตแพทย์เ พิ่ม เพื่อ ชาวชนบท กระทรวงสาธารณสุข จะต้อ งใช้
เอกสารสัญ ญาเฉพาะของกระทรวงสาธารณสุข จานวน ๔ ชุด กรุณ าอ่า นรายละเอีย ดในเอกสาร
ของกระทรวงสาธารณสุข ประกอบด้ วย
ขอให้ผู้เกี่ยวข้องทุกคนศึกษาคาแนะนาและรายละเอียดทั้งหมดต่อไปนี้อย่างถี่ถ้วน ดาเนินการ
อย่างรอบคอบ ก่อนที่จะนาเอกสารมาส่งเพื่อความสะดวก เรียบร้อย ถูกต้องและรวดเร็วในการทาสัญญา
๑. หนังสือสัญญา
หนั งสื อสั ญญาแต่ล ะชุด มีข้อความอยู่ ๘ หน้า (จะต้องส่งให้ ครบทั้ง ๘ หน้า) ประกอบด้วยเอกสาร
ต่างๆ ดังนี้
หน้า ๑-๔ "สัญญาการเป็น นักศึกษาเพื่อศึกษาวิช าแพทยศาสตร์ ตามโครงการผลิต
แพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท" นิสิตแพทย์ คือ ผู้ให้สัญญา
หน้า ๕ "สัญญาค้าประกัน " ผู้ ค้าประกัน คือ ผู้ล งนามในสั ญญา
หน้า ๗
"หนังสือแสดงความยินยอม" บิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมาย คือ
ผู้แทนโดยชอบธรรมฯ
หน้า ๘
“เอกสารแนบท้ายสัญญาผู้ให้สัญญา” นิสิตแพทย์ คือ ผู้ให้สัญญา
ใ ห้ สั่ ง พิ ม พ์ เ อ ก ส า ร เ ห ล่ า นี้ จ า ก ไ ฟ ล์ PDF
ใ น เ ว็ บ ไ ซ ต์ ข อ ง ค ณ ะ แ พ ท ย ศ า ส ต ร์
(admission.md.chula.ac.th) ลงบนกระดาษขนาด A4 นามาเขียนด้วยลายมือเดียวกัน(แต่ละฉบับ)
ตัวบรรจง อ่านง่าย จานวน ๔ ชุด หากมีการลบหรือขีดฆ่า ผู้เขียนต้องลงนามกากับไว้ทุกที่ เอกสารทุก
ฉบับให้พิมพ์หน้าเดียว

๒
๒. การกรอกหนังสือสัญญา
ต้องกรอกข้อความตรงที่พิมพ์ไว้เป็นจุดไข่ปลาด้วยลายมือตัวบรรจงอ่านง่าย ให้ครบสมบูรณ์ทั้งหมด
สาหรับตัวเลขให้เขียนด้วยเลขไทย
หน้า ๑ สัญญาการเป็นนักศึกษาฯ
– ติดรู ปถ่ายสี ขนาด ๑ นิ้ว บนกรอบสี่เหลี่ยมที่กาหนดไว้ทุกชุด
– สัญญาเลขที่ ............./๒๕๖๑ ให้เว้นไว้ ไม่ต้องกรอกเลขอะไร
- เมื่อวัน ที่..................(ให้ระบุตามวันที่ได้ลงนามจริง) เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑
- ฝ่ายหนึ่งกับนาย/นางสาว(เลือกคานาหน้าชื่อโดยวงกลมรอบคาที่ต้องการ).............(ชื่อ)
................ (นามสกุล)
- เกิดเมื่อวันที่ ..... เดือน ............ พ.ศ. ๒๕...... อายุ ........ ปี (ให้ระบุอายุที่ครบปีบริบูรณ์)
- บัตรประจาตัวประชาชนเลขที่ .............. กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน
- อยู่บ้านเลขที่. . . ..กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน ช่องใดไม่สามารถกรอกได้หรือไม่มีให้ขีด – ลงในช่องนั้นๆ
- บิดาชื่อ ...........ให้ร ะบุทั้งคานาหน้าชื่อ ชื่อและนามสุ กล ของบิดานิสิ ต
- มารดาชื่อ ........ให้ร ะบุ ทั้งคานาหน้าชื่อ ชื่อและนามสุ กล ของมารดานิสิ ต
- (ลงชื่อ) ......................... นักศึกษาแพทย์ผู้ให้สัญญา
ต้องมาลงชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่ผู้รับเอกสารในวันทาสัญญา ห้ามลงชื่อมาก่อนโดยเด็ดขาด
หน้ า ๒ - (ลงชื่อ) ......................... นักศึกษาแพทย์ ผู้ให้สั ญญา
ต้องมาลงชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่ผู้รบั เอกสารในวันทาสัญญา ห้ามลงชื่อมาก่อนโดยเด็ดขาด
หน้า ๓ – ข้อ ๘ ในวันทาสัญญานี้ ผู้ ให้สั ญญาได้จัดให้ ........................ ให้ระบุทั้งคานาหน้าชื่อ
ชื่อและนามสุ กล ของผู้ค้าประกัน
- (ลงชื่อ) ................................. นักศึกษาแพทย์ ผู้ให้สัญญา
ต้องมาลงชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่ผู้รับเอกสารในวันทาสัญญา ห้ามลงชื่อมาก่อนโดยเด็ดขาด
หน้ า ๔ - (ลงชื่อ) .................................. ผู้ให้สัญญา
ต้องมาลงชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่ผู้รับเอกสารในวันทาสัญญา ห้ามลงชื่อมาก่อนโดยเด็ดขาด
กรอกคานาหน้าชื่อ ชื่อและนามสกุลของนิสิตด้วยตัวบรรจงในวงเล็บมาก่อนได้
- (ลงชื่อ) ...................... ผู้รับสัญญา ไม่ต้องกรอก
- (ลงชื่อ) ...................... พยาน ไม่ต้องกรอก
- (ลงชื่อ) ...................... พยาน ไม่ต้องกรอก
หน้ า ๕ สัญญาค้าประกัน ติด อาการแสตมป์แต่ละฉบับตามที่ร ะบุไ ว้
- วันที่.....(ให้ ร ะบุ ตามวัน ที่ได้ล งนามจริง) เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑
- ตามที่ ........... นาย/นางสาว ชื่ อ-นามสกุ ล ของนิ สิ ต ให้ ร ะบุ คานาหน้ า ชื่ อ ด้ ว ย
- สั ญ ญาเลขที่ ......... /๒๕๖๑ เว้ น ไว้ ไม่ ต้ อ งกรอก
- ลงวันที่..................(ให้ระบุตามวันที่ได้ล งนามจริง) เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑
- ข้ า พเจ้ า ................. ระบุ คานาหน้ า ชื่ อ ชื่ อ -นามสกุ ล ของผู้ ค้าประกั น
- ผู้ ค้าประกั น ............. ระบุ คานาหน้ า ชื่ อ ชื่ อ -นามสกุ ล ของนิ สิ ต
- อายุ ......... (ระบุอายุที่ครบปีบริบูรณ์) ของผู้ค้าประกัน
- อาชีพ ....... ตาแหน่ง ........ สังกัด .............. อยู่บ้านเลขที่ ......................... กรอก
รายละเอียดให้ครบถ้วน ช่องใดไม่มีให้ขีด – ลงในช่องนั้น
- คู่ส มรสชื่อ ...........ให้ระบุทั้งคานาหน้าชื่อ ชื่อและนามสุ กล ถ้าไม่มีให้เขียนว่า “ไม่มี“

๓
- เกี่ยวพัน กับผู้ให้สั ญญาโดยเป็น........ ให้ระบุความสั มพันธ์ระหว่างผู้ค้าประกันกับ นิสิต
- (ลงชื่อ) ......................... ผู้ค้าประกัน
ต้องมาลงชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่ผู้รับเอกสารในวันทาสัญญา ห้ามลงชื่อมาก่อนโดยเด็ดขาด
- (ลงชื่อ) ................................. นักศึกษาแพทย์ ผู้ให้สัญญา
ต้องมาลงชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่ผู้รับเอกสารในวันทาสัญญา ห้ามลงชื่อมาก่อนโดยเด็ดขาด
หน้ า ๖ - (ลงชื่อ) ......................... ผู้ค้าประกัน
ต้องมาลงชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่ผู้รับเอกสารในวันทาสัญญา ห้ามลงชื่อมาก่อนโดยเด็ดขาด
กรอกคานาหน้าชื่อ ชื่อและนามสกุลของผู้ค้าประกันด้วยตัวบรรจงในวงเล็บมาก่อนได้
- (ลงชื่อ) ................................. คู่สมรสผู้ให้ ความยินยอม
ต้องมาลงชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่ผู้รับเอกสารในวันทาสัญญา ห้ามลงชื่อมาก่อนโดยเด็ดขาด
กรอกคานาหน้าชื่อ ชื่อและนามสกุลของผู้ค้าประกันด้วยตัวบรรจงในวงเล็บมาก่อนได้
- (ลงชื่อ) ...................... พยาน ไม่ต้องกรอก
- (ลงชื่อ) ...................... พยาน ไม่ต้องกรอก
- ข้าพเจ้าขอรับรองว่าไม่มีคู่สมรส.............
(ลงชื่อ) ......................... ผู้ค้าประกัน
ต้องมาลงชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่ผู้รับเอกสารในวันทาสัญญา ห้ามลงชื่อมาก่อนโดยเด็ดขาด
กรอกคานาหน้าชื่อ ชื่อและนามสกุลของผูค้ ้าประกันด้วยตัวบรรจงในวงเล็บมาก่อนได้
- (ลงชื่อ) ................................. นักศึกษาแพทย์ ผู้ให้สัญญา
ต้องมาลงชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่ผู้รับเอกสารในวันทาสัญญา ห้ามลงชื่อมาก่อนโดยเด็ดขาด
หน้ า ๗ หนังสือแสดงความยิน ยอม
- วันที่.....(ให้ ร ะบุ ตามวัน ที่ได้ล งนามจริง) เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑
- ข้าพเจ้า ...............ให้ร ะบุทั้งคานาหน้า ชื่อ ชื่อและนามสุ กล ของผู้แ สดงความยินยอม
- อายุ ..... อายุ ข องผู้ แ สดงความยิ น ยอม เป็ น จานวนปี บ ริ บู ร ณ์
- อยู่ บ้ า นเลขที่ ......... (ให้ใช้ที่อยู่ซึ่งสามารถติดต่อได้สะดวก ไม่จาเป็นต้องตรงกับที่อยู่ใน
ทะเบียนบ้านปัจจุบัน ระบุข้อมูลให้ครบถ้วน ช่องใดไม่สามารถกรอกได้หรือไม่มี ให้ขีด – ลงในช่องนั้นๆ)
- เป็นผู้แทนโดยชอบธรรมตามกฎหมายของ.......................ระบุคานาหน้าชื่อ ชื่อ-นามสกุลของนิสิต
- โดยเกี่ยวข้องเป็ น.......ระบุว่าเป็น บิดา/มารดา/ผู้ แทนโดยชอบธรรมตามกฎหมาย
- เพื่อศึกษาวิช าแพทยศาสตร์ที่ ....ระบุคานาหน้าชื่อ ชื่อ-นามสกุลของนิสิต . ..ได้ทาให้ไว้ตอ่
- สัญญาเลขที่ ........./๒๕๖๑ (ไม่ต้องกรอกเลขที่ เว้นไว้) ฉบับลงวันที่ ...............
วันที่ที่ร ะบุ ในหน้า 1 ของสัญญา
- ขอแสดงความยินยอมในการที่ .........................ระบุคานาหน้าชื่อ ชื่อ-นามสกุล
ของนิสิต ได้ทาสัญญาดังกล่าว
- (ลงชื่อ)............................................ผู้แทนโดยชอบธรรมของนักศึกษาวิชาแพทยศาสตร์
ต้องมาลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่ผู้รับเอกสารในวันทาสัญญา ห้ามลงนามมาก่อนโดยเด็ดขาด
กรอกคานาหน้าชื่อ ชื่อและนามสกุลของผู้แทนโดยชอบธรรมฯ ด้วยตัวบรรจงในวงเล็บมาก่อนได้
- (ลงชื่อ) ...................... พยาน ไม่ต้องกรอก
- (ลงชื่อ) ...................... พยาน ไม่ต้องกรอก
- (ลงชื่อ) ................................. นักศึกษาแพทย์ผู้ ให้สั ญญา
ต้องมาลงชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่ผู้รับเอกสารในวันทาสัญญา ห้ามลงชื่อมาก่อนโดยเด็ดขาด

๔
หน้ า ๘ เอกสารแนบท้ายสัญญาผู้ให้สัญญา
- ข้าพเจ้า นาย/นางสาว (เลือกคานาหน้าชื่อโดยวงกลมรอบคาที่ต้องการ) .... ชื่อ-นามสกุล
ของนิสิต
- เกิดเมื่อวันที่ .... เดือน ........... พ.ศ. ๒๕.... อายุ ... ปี (เป็ น จานวนปี บ ริ บู ร ณ์ )
- บัตรประจาตัวประชาชนเลขที่ .......... กรอกรายละเอียดให้ ครบถ้ว น
- อยู่บ้านเลขที่ ... .. .. (ให้ใช้ที่อยู่ซึ่งสามารถติดต่อได้สะดวก ไม่จาเป็นต้องตรงกับที่อยู่ในทะเบียนบ้าน
ปัจจุบนั ระบุขอ้ มูลให้ครบถ้วน ช่องใดไม่สามารถกรอกได้หรือไม่มี ให้ขีด – ลงในช่องนั้นๆ)
- บิดาชื่อ ...........ให้ร ะบุทั้งคานาหน้าชื่อ ชื่อและนามสุ กล ของบิดานิสิ ต
- มารดาชื่อ ........ให้ร ะบุ ทั้งคานาหน้าชื่อ ชื่อและนามสุ กล ของมารดานิสิ ต
- หรือผู้ป กครองโดยชอบธรรมตามกฎหมาย ชื่อ ...........ให้ระบุทั้งคานาหน้าชื่อ ชื่อและ
นามสุกล ของผู้ป กครองฯ
- จังหวัด ........ให้ ร ะบุจั งหวัดภูมิลาเนาหรือจังหวัดโควตาที่ได้รับการคัดเลื อก ณ วัน
รายงานตัว และระบุในใบสมัครสอบคัดเลือก
- (ลงชื่อ) ................................. นักศึกษาแพทย์ผู้ให้สัญญา
ต้องมาลงชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่ผู้รบั เอกสารในวันทาสัญญา ห้ามลงชื่อมาก่อนโดยเด็ดขาด
๓. ผู้ลงนามเป็นพยาน
๓.๑ พยานคนที่ ๑
๓.๑.๑ หนั งสื อสัญญาฯ (หน้า ๔) บิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครองตามกฎหมายคนใดคนหนึ่ง
ลงนามเป็ น พยานได้
๓.๑.๒ สั ญญาค้าประกัน (หน้า ๖) เจ้าหน้าที่ผู้ รับทาสัญญาเป็นผู้ ลงนาม เป็น พยานได้
๓.๑.๓ หนังสื อให้ ความยิ นยอม(หน้า ๗) บิดาหรือมารดาหรือผู้ ปกครองตามกฎหมายคนใด
คนหนึ่ งลงนามเป็ น พยานได้
๓.๒ พยานคนที่ ๒ ให้ เจ้ าหน้ าที่ผู้รับทาสัญญาเป็นผู้ ลงนาม ทุกฉบับ
๔. เอกสารแนบหนังสือสัญญา ถ้าเป็นสาเนาให้ลงนามรั บรองสาเนาถูกต้องทุกฉบับ
๔.๑ นิสิตแพทย์ สาเนาเอกสารต่างๆ จานวนอย่า งละ ๔ ชุด ดังนี้
๔.๑.๑ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของนิสิต
๔.๑.๒ สาเนาทะเบียนบ้านของนิสิต
๔.๑.๓ สาเนาใบระเบียนผู้สาเร็จการศึกษา (ปพ.๑) หรือ ประกาศนียบัตร ม.ปลาย (ปพ.๒)
๔.๑.๔ อาการแสตมป์ จานวน ๕ ดวง
๔.๑.๕ รูปถ่ายสี (มัธยมปลายหรือนิสิต/นักศึกษา) ขนาด ๑ นิ้ว จานวน ๔ รูป
๔.๒ ผู้ค้าประกัน สาเนาเอกสารต่างๆ จานวนอย่า งละ ๔ ชุด ดังนี้
๔.๒.๑ สาเนาบัตรประจาตัวฯ ผู้ค้าประกัน
๔.๒.๒ สาเนาทะเบียนบ้านผู้ค้าประกัน
๔.๒.๓ สาเนาบัตรประจาตัวคู่สมรสผู้ค้าประกัน(ถ้ามี)
๔.๒.๔ สาเนาทะเบียนบ้านของคู่สมรส
๔.๒.๕ สาเนาทะเบียนสมรสของผู้ค้าประกัน (ถ้าสมรสและมีทะเบียนสมรส)
๔.๒.๖ สาเนาหนังสือแสดงความเป็นหม้ายหรือหย่า (ถ้ามี) หรือสาเนาใบมรณะบัตรของคู่สมรส (ถ้ามี)

๕
๔.๓ ผู้แทนโดยชอบธรรมตามกฎหมายของนิสิตแพทย์ (บิดา/มารดา/ผู้ปกครองตามคาสั่งศาล)
สาเนาเอกสารต่างๆ จานวนอย่า งละ ๔ ชุด ดังนี้
๔.๓.๑ สาเนาบัตรประจาตัว ของผู้แทนโดยชอบธรรมตามกฎหมาย
๔.๓.๒ สาเนาคาสั่ ง ศาล (ในกรณี ที่ เ ป็ น ผู้ ป กครองตามคาสั่ ง ศาล)
ต้ องนาคาสั่งศาลตัวจริ งมาแสดงในวัน ทาสัญญาด้วย
นิสิตที่ยั งไม่บรรลุนิติภาวะ(อายุน้อยกว่า ๒๐ ปีบริบูรณ์) จะต้องมีผู้แทนโดยชอบธรรมตาม
กฎหมาย (หมายถึง บิดา หรือ มารดา หรือผู้ ปกครองตามคาสั่ งศาล) คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็น
ผู้ให้ ความยิ นยอมในการทาสัญญาของนิสิ ต
๕. ข้อแนะนาสาหรั บ สาเนาเอกสาร
๕.๑ สาเนาเอกสารไม่ค วรมี ขนาดใหญ่กว่ากระดาษหนังสื อสั ญญา คือ กระดาษ A4 เพื่อความ
สะดวกในการเก็บรั กษาซึ่งจะต้องเก็บรักษาไว้ตลอดไป
๕.๒ สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนให้ถ่ายเอกสารบัตรด้านที่มีรูปถ่ายเท่านั้น ส่วนสาเนาบัตรอื่น ๆ
ให้ถ่ายสาเนาทั้ง ๒ หน้าอยู่ในหน้ากระดาษเดียวกัน กรณีที่ถือหนังสือประจาตัว คนต่างด้าวให้
ถ่ายเอกสารทุกหน้า
๕.๓ ให้ล งนามรั บรองสาเนาเอกสารของตนเองทุก ฉบับ โดยพิมพ์หรือเขียน ข้อความว่า
"ใช้ในการทาสัญญาการเป็นนิสิตเพื่อศึกษาวิช าแพทยศาสตร์ "
สาเนาถูกต้อง แล้ว ลงนามกากับ มาให้เรียบร้อย
๕.๔ ถ้า เอกสารที่ใช้แนบหนังสื อสั ญญาเป็นฉบับเดียวกันกับ ในข้ออื่น เช่น
• ถ้าผู้ แทนโดยชอบธรรมตามกฎหมายของนิสิ ตและผู้ ค้าประกันสั ญญา เป็นบุคคลเดียวกัน
สาเนาบัตรประจาตัวแนบหนังสื อสัญญาให้ ใช้เพียง ๔ ชุด หรือ
• ถ้านิสิตแพทย์ ผู้แทนโดยชอบธรรมตามกฎหมายของนิสิต ผู้ค้าประกันสัญญาและคู่สมรสของผู้
ค้าประกันสัญญามีชื่ออยู่ ในทะเบียนบ้านเดียวกัน สาเนาทะเบียนบ้านก็ใช้เพียง ๔ ชุด ไม่
ต้องใช้ถึง ๘ ชุด
๖. การจัดเอกสาร
จัดเตรียมเอกสารให้พร้อมที่จะลงนามทาสัญญา โดยเรียงเอกสารเป็น ๔ ชุดเหมือนกัน แต่ละชุด
ตามลาดับ ดังนี้
๖.๑ หนังสื อสั ญญา ๑ ชุด ( ๔ หน้ า)
๖.๒ เอกสารของนิสิต ตามข้อ ๔.๑
๖.๓ สั ญญาค้าประกัน (หน้า ๕-๖)
๖.๔ หนังสื อแสดงความยิน ยอม (หน้า ๗)
๖.๕ เอกสารผู้ ค้าประกัน คู่ส มรสผู้ให้ ความยินยอม ตามข้อ ๔.๒
๖.๖ เอกสารของผู้ แทนโดยชอบธรรมตามกฎหมายของนิสิต ตามข้อ ๔.๓
๖.๗ เอกสารแนบท้ายสัญญาผู้ให้สัญญา (หน้า ๘)

๖
๗. รายละเอียดผู้ทาสัญญาและผู้ค้าประกัน
๗.๑ ผู้ทาสัญญาและผู้ค้าประกัน จะต้องอ่านรายละเอียดของสัญญาและทาความเข้าใจอย่างละเอียด
ก่อนลงนามในสัญญา
๗.๒ ผู้ทาสัญญา ผู้ค้าประกันและคู่สมรส จะต้องมาลงนามสัญญาต่อหน้าเจ้าหน้าที่ผู้รับสัญญา
๗.๓ ผู้ทาสัญญาจะต้องทาสัญญาฯ ทั้งหมด ๔ ชุด โดยเมื่อมีการลงนามรับสัญญาเรียบร้อยแล้วสัญญา
จะถูกเก็บรักษาไว้ดังนี้
ชุดที่ ๑ สานักงานสาธารณสุขจังหวัด เป็นผู้เก็บรักษา (ติดอากรแสตมป์ ๑๐ บาท)
ชุดที่ ๒ มหาวิทยาลัย เป็นผู้เก็บรักษา (ติดอากรแสตมป์ ๕ บาท)
ชุดที่ ๓ สานักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท เป็นผู้เก็บรักษา (ติดอากร
แสตมป์ ๕ บาท)
ชุดที่ ๔ นิสิตแพทย์ เป็นผู้เก็บรักษา (ติดอากรแสตมป์ ๕ บาท)
๗.๔ ผู้ทาสัญญาจะต้องเขียนสัญญาด้วยลายมือตนเองเท่านัน้ (ห้ามพิมพ์หรือถ่ายเอกสารโดยเด็ดขาด)
๗.๕ ผู้ทาสัญญาห้ามลบ ขีดฆ่า หรือเพิ่มเติมข้อความใด ๆ ในสัญญาฯ ทั้งสิ้น
๗.๖ ผู้ทาสัญญาต้องใช้หมึกปากกาเขียนสัญญาฯ เป็นสีเดียวกันเท่านั้น
๗.๗ ผู้ทาสัญญาค้าประกันตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการทาสัญญาและการชดใช้เงิน กรณี
รับทุน ลาศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติการวิจัยและปฏิบัติงานในองค์การระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๘
ว่าด้วยเรื่องผู้ค้าประกันดังนี้
(๑) ผู้ค้าประกันต้องเป็นบิดาหรือมารดาของผู้ทาสัญญา ถ้าไม่มีทั้งบิดาและมารดาต้องให้พี่หรือ
น้องร่วมบิดาหรือมารดาของผู้ทาสัญญาเป็นผู้ค้าประกัน ทั้งนี้ผู้ค้าประกันไม่ต้องแสดง
หลักทรัพย์ประกอบการทาสัญญาค้าประกันและไม่จาเป็นต้องเป็นข้าราชการ
(๒) ถ้าไม่มีบุคคลตามข้อ (๑) จะให้บุคคลอื่นเป็นผู้ค้าประกันโดยแสดงหลักทรัพย์ก็ได้เว้นแต่ใน
กรณีที่ไม่สามารถแสดงหลักทรัพย์ได้ ให้พิจารณาความสามารถในการใช้หนี้จากฐานะและ
รายได้แทนการแสดงหลักทรัพย์ได้
(๓) ถ้าไม่มีบุคคลตามข้อ (๑) และ (๒) ให้ส่วนราชการตั้งคณะกรรมการขึ้นเพื่อตรวจสอบ
ข้อเท็จจริง หากผลการตรวจสอบปรากฏว่า ผู้ทาสัญญาไม่มีบุคคลดังกล่าวตามข้อ (๑) และ
(๒) จริง ให้ทาสัญญาโดยไม่ต้องมีผู้ค้าประกันได้
หากมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับ การทาสัญญาฯ ติดต่อ คุณสุกิจ ภู่รัก และคุณคมสันต์ ไกรเวช ได้ที่
สานักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท โทร. (๐๒) ๕๙๐ – ๑๙๗๕ หรือสานักงาน
สาธารณสุขจังหวัดที่เป็นผู้รับสัญญาของนิสิต/นักศึกษา
ขอให้ทุกคนศึกษาคาแนะนาและรายละเอียดทั้งหมดข้างต้น อย่า งถี่ถ้วน ดาเนินการอย่า งรอบคอบ
ก่อนที่จ ะนาเอกสารมาส่งเพื่อความสะดวก เรี ยบร้ อย ถูกต้องและรวดเร็ วในการทาสัญญา
********************

