
 
ตดิอากร
แสตมป์ 
1 บาท 

(1) 

(2) 

(3) 

64 

มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ 

นางสาวสุภาพร  สัญญามั่น 21 
สิงหาคม 2544 18 40  หมู่ที ่   13 

ป่าตัน แม่ทะ ล าปาง 
จ.ส.อ.วชิาญ   สัญญามั่น นางพรทพิย์   สัญญามั่น 

(เซ็นช่ือ)  

 

 

 

สัญญาการเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ 
 

สัญญาท าที…่……………………………………… 

วันที่...............เดอืน..................................พ.ศ............................ 

 

 โดยที่รัฐบาลมีเจตจ านงมุง่หมายที่จะให้นักศึกษาวิชาแพทยศาสตรท์ุกคนท างาน  หรือรับราชการสนอง

ความต้องการของประเทศชาติภายหลงัส าเร็จการศึกษาแลว้ และในการนี ้ เป็นหนา้ทีข่องมหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

ส านักคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน และคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรนักศึกษาวชิาแพทยศาสตร ์ ผู้ส าเร็จ

การศึกษาไปปฏิบัตงิานในส่วนราชการ หรอืองคก์ารของรฐับาลต่าง ๆ ซึ่งคณะรัฐมนตรไีด ้หรอืจะได้แต่งตั้งขึ้นเพือ่

จัดสรรนักศึกษาวิชาแพทยศาสตรเ์ข้าท างาน หรอืรับราชการสนองความตอ้งการของประเทศชาติที่จะด าเนินการ

ให้ส าเร็จผลสมความมุง่หมายดังกล่าว 

 

 และโดยที่ขา้พเจา้.................................................................................เกิดเมื่อวนัที่................................ 

เดือน...............................พ.ศ...........................อายุ..................ป ี อยู่บา้นเลขที.่.................................................. 

ตรอก...........................................ซอย...............................................ถนน........................................................... 

ต าบล........................................อ าเภอ..............................................จังหวดั........................................................ 

บิดาชื่อ.....................................................................มารดาชื่อ............................................................................ 

เป็นผู้หนึ่งซึง่ประสงคจ์ะเข้าศกึษาวิชาแพทยศาสตร ์ เพื่อสนองความต้องการของประเทศชาติ ตามเจตจ านงของ

รัฐบาล ดังกลา่วข้างต้น 
 

 ข้าพเจ้าขอท าสัญญาใหไ้ว้แกม่หาวิทยาลยัเชียงใหม ่ ซึง่ต่อไปในสัญญานีจ้ะเรียกว่า “มหาวิทยาลยั” ดงัมี

ข้อความต่อไปนี ้
 

 ข้อ 1.  ขา้พเจา้ตกลงเข้าศึกษาวิชาแพทยศาสตรท์ี่มหาวิทยาลยันี ้ตัง้แต่ปีการศึกษา 25...............เป็นตน้

ไปจนกวา่จะส าเร็จการศึกษาตามหลักสตูรแพทยศาสตรบณัฑิต 

 ในระหวา่งที่ขา้พเจา้เข้าศึกษาวิชาแพทยศาสตรต์ามสัญญานี ้ ข้าพเจ้ายินยอมประพฤต ิ และปฏิบตัิตาม

ระเบียบข้อบังคับหรอืค าสั่งของมหาวิทยาลยัที่ได้ก าหนด  หรอืสั่งการเก่ียวกับการเป็นนักศึกษาวิชาแพทยศาสตร ์

ทั้งที่ไดอ้อกใชบ้ังคับอยู่แล้วก่อนวันที่ขา้พเจา้ลงนามในสัญญานี ้ และที่จะได้ออกใช้บังคับต่อไปในภายหนา้ โดย

เครง่ครัด และให้ถือว่าระเบียบข้อบังคับหรอืค าสัง่ต่าง ๆ ดงักล่าว เปน็ส่วนหนึง่ของสัญญานีด้้วย 

 

 

 



 2 

(5) (นักศึกษาเซ็นช่ือ)  

 

 ข้อ 2.  ในระหวา่งที่ขา้พเจา้ศึกษาวิชาตามสัญญานี ้ ขา้พเจา้จะตัง้ใจและเพียรพยายามอย่างดีทีสุ่ดใน

การศึกษาเล่าเรยีน โดยจะไมห่ลีกเลี่ยง ละเลย ทอดทิง้ ยตุ ิหรอืเลิกการศึกษา กอ่นส าเร็จการศึกษาตามหลักสตูร 

ดังได้ระบุไวใ้นข้อ 1  ของสญัญานี้ 

 ข้อ 3.  ภายหลงัจากที่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสตูรแลว้ ข้าพเจา้ตกลงยินยอมจะปฏิบัติการให้เปน็ไป

ตามค าสั่งของส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน และหรอืคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรนักศึกษาวิชา

แพทยศาสตร ์ ผู้ส าเร็จการศึกษาไปปฏิบัตงิานในส่วนราชการ หรอืองคก์ารของรัฐบาลต่าง ๆ ในการจัดสรรให้

ข้าพเจ้าเข้ารับการศึกษาอบรมเพิ่มเติม  ณ แห่งใด ๆ หรอืเข้ารับราชการหรอืท างานในสถานศึกษาส่วนราชการ

หรอืองคก์ารของรัฐบาลแห่งใดทุกประการ และในกรณีส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน และหรอื

คณะกรรมการพจิารณาจัดสรรนักศึกษาวิชาแพทยศาสตรผ์ู้ส าเร็จการศึกษาไปปฏิบตัิงานในส่วนราชการหรอื

องคก์ารของรัฐบาลตา่ง ๆ สั่งให้ขา้พเจา้เข้ารับราชการหรอืท างาน  ข้าพเจ้าจะรับราชการหรอืท างานนัน้อยูต่่อไป

เป็นเวลาไม่น้อยกวา่สามปตีิดต่อกันไป นับตัง้แต่วันทีไ่ด้ก าหนดในค าสัง่ 

 แต่ถา้ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแล้ว ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน และหรอื

คณะกรรมการพจิารณาจัดสรรนักศึกษาวิชาแพทยศาสตรผ์ู้ส าเร็จการศึกษาไปปฏิบตัิงานในส่วนราชการ หรอื

องค์การของรัฐบาลตา่งๆ ได้ให้ขา้พเจา้เข้ารับการศึกษาอบรมเพิ่มเติม ตามความต้องการของกระทรวง ทบวง 

กรม ใดตอ่ไปอีก แล้วเมือ่ข้าพเจ้าได้ศึกษาอบรมเพิ่มเตมิเสร็จแล้ว หรอืไมไ่ด้ท าการศึกษาอบรมเพิ่มเตมิต่อไปจน

ส าเร็จด้วยเหตุใดก็ดี ขา้พเจา้ยินยอมเข้ารับราชการ หรอืท างานตามที่ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 

และหรอืคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรนักศึกษาวิชาแพทยศาสตรผ์ู้ส าเร็จการศึกษาไปปฏิบัติงานในส่วนราชการ 

หรอืองคก์ารของรัฐบาลต่าง ๆ สั่งให้เข้ารับราชการหรอืท างานนัน้ โดยจะรับราชการ หรอืท างานนั้นอยูต่่อไปเปน็

เวลาไมน่้อยกวา่สามปีตดิตอ่กันไป นับตัง้แต่วันทีไ่ด้ก าหนดในค าสั่ง แต่ถ้าเป็นการเข้ารับการศึกษาอบรมเพิ่มเติม

ในระหวา่งที่รับราชการหรอืท างานตามค าสั่งในวรรคแรก   เมื่อขา้พเจา้ได้ศึกษา อบรมเพิ่มเติมเสร็จแล้ว หรอื

ไม่ได้ท าการศึกษาอบรมเพิ่มเติมต่อไปจนส าเร็จด้วยเหตใุดก็ดี ข้าพเจ้าจะยินยอมเขา้รับราชการ หรอืท างานต่อไป

จนครบก าหนดระยะเวลาไม่นอ้ยกว่าสามป ี  ทั้งนี ้ ไมน่บัระยะเวลาระหวา่งเข้ารับการศึกษาอบรมเพิ่มเติมรวม

ค านวณเขา้ด้วย 

 ถา้ข้าพเจ้าไม่เขา้รับราชการหรอืท างานตามที่กล่าวในวรรคแรก หรอื วรรคสอง แล้วแต่กรณี  ข้าพเจา้

ยินยอมรับผดิชดใช้เงินให้แกม่หาวิทยาลยัเป็นเงิน จ านวน 400,000.-บาท (สี่แสนบาทถ้วน)  ภายในก าหนดเวลาที่

มหาวิทยาลยัเรียกรอ้งให้ช าระ 

 ถา้ข้าพเจ้ารับราชการ หรอืท างานไม่ครบก าหนดเวลาที่กลา่วไว้ในวรรคแรก หรอืวรรคสอง แล้วแต่กรณ ี

ข้าพเจ้ายินยอมรับผดิชดใช้เงนิให้แกม่หาวิทยาลยัตามระยะเวลาที่ขาด โดยคดิค านวณลดลงตามส่วนเฉลี่ยจาก

จ านวนเงนิที่ต้องชดใช้ในวรรคก่อน 

 ถา้การที่ข้าพเจ้ามิได้เข้ารับราชการ หรอืท างานตามความในวรรคสาม หรอืออกจากราชการ หรอืงาน

กอ่นครบก าหนดเวลาดงักล่าวในวรรคสี่ เป็นเพราะเหตุที่ขา้พเจา้เจ็บป่วย หรอืพิการ และส านักงานคณะกรรมการ

ข้าราชการพลเรือนได้พจิารณาแล้ว เหน็ว่าข้าพเจา้ไมอ่าจ หรอืไมส่ามารถที่จะรับราชการ หรอืท างานได้ ข้าพเจา้

จึงจะไมต่้องรับผดิตามที่ระบุไวใ้นวรรคสาม  หรอื วรรคสี่  แล้วแต่กรณี 
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(6) 

นางสาวสุภาพร   สัญญามั่น 

(เซ็นช่ือต่อหน้าเจ้าหน้าที่)  

 

 ข้อ 4.  เพือ่เป็นหลักประกันในการปฏิบตัิตามสัญญานี ้  ข้าพเจ้าจะได้จัดหาบุคคลที่มีคุณสมบัติและ

หลักทรัพย ์ ซึ่งมหาวิทยาลัยเห็นสมควร มาท าสัญญาค้ าประกันข้าพเจ้าภายในเวลาทีม่หาวิทยาลยัก าหนด และใน

กรณีที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควรจะให้ขา้พเจา้เปลี่ยนผู้ค้ าประกัน ข้าพเจ้าจะปฏิบัตติามทกุประการ 
 

 ข้าพเจ้าได้ทราบ  และเขา้ใจขอ้ความในสัญญาฉบับนีด้ีแล้ว  จึงไดล้งนามในสญัญานีไ้ว้เป็นหลักฐาน 

 

 

 

 (ลงนาม)........................................................................นักศึกษาวิชาแพทยศาสตรผ์ู้ให้สญัญา 

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

 

 (ลงนาม)..........................................................................อธิการบดีมหาวิทยาลยัหรอืผู้แทนผู้รับสัญญา 

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

 

 (ลงนาม)...........................................................................พยาน 

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

 

 (ลงนาม)...........................................................................พยาน 

  (.........................................................................) 
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(1) 
(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

(9) 

จ.ส.อ.วชิาญ   สัญญามั่น 

มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ 

40  หมู่ที ่ 13 
ป่าตัน แม่ทะ 

ล าปาง นางสาวสุภาพร   สัญญามั่น 
บิดา

 
นางสาวสุภาพร   สัญญามั่น 

นางสาวสุภาพร   สัญญามั่น 

จ.ส.อ.วชิาญ   สัญญามั่น 

(เซ็นช่ือ) 

(เซ็นช่ือ)  

(เซ็นช่ือต่อหน้าเจ้าหน้าที่)  

หนังสือแสดงความยนิยอม 
 

................................................................. 

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

 

 

  ข้าพเจ้า....................................................................อาย.ุ..............ป ี อยู่บา้นเลขที.่............... 

ตรอก.................ซอย.................ถนน...............................ต าบล..............................อ าเภอ.................................. 

จังหวัด.................................เป็นผู้แทนโดยชอบธรรมตามกฎหมายของ................................................................. 

นักศึกษาวิชาแพทยศาสตร ์ โดยเก่ียวข้องเป็น..............................ได้ทราบข้อความในสญัญาการเป็นนักศึกษาเพื่อ 

ศึกษาวิชาแพทยศาสตร ์ที.่............................................................................ได้ท าให้ไวต้อ่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ตามสัญญาฉบับลงวันที.่................เดอืน............................พ.ศ......................แล้ว  ขอแสดงความยนิยอมในการที่ 

.............................................................................................ได้ท าสัญญาดังกล่าวให้ไว้ตอ่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ทุกประการ 

 

 

 

  (ลงนาม).............................................................ผู้แทนโดยชอบธรรมของนักศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ 

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

 

 

(ลงนาม)..................................................................พยาน 

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

 

 

  (ลงนาม)..................................................................พยาน 

   (...............................................................) 
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(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

(9) 

มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ 

นางพรทพิย์   สัญญามั่น 40  หมู่ที ่ 13 
ป่าตัน แม่ทะ 

ล าปาง 

นางพรทพิย์   สัญญามั่น 

นางสาวสุภาพร   สัญญามั่น 

นางพรทพิย์   สัญญามั่น 

นางสาวสุภาพร   สัญญามั่น 

นางสาวสุภาพร   สัญญามั่น 
(เซ็นช่ือ) 

มารดา 

(เซ็นช่ือ) 

(เซ็นช่ือต่อหน้าเจ้าหน้าที่)  

หนังสือแสดงความยนิยอม 
 

................................................................. 

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

 

  ข้าพเจ้า.................................................................อาย.ุ...............ปี  อยู่บา้นเลขที่..................... 

ตรอก...................ซอย.....................ถนน...............................ต าบล.............................อ าเภอ............................. 

จังหวัด............................เป็นผู้แทนโดยชอบธรรมตามกฎหมายของ..................................................................... 

นักศึกษาวิชาแพทยศาสตร ์ โดยเก่ียวข้องเป็น...............................ได้ทราบข้อความในสญัญาการเป็นนักศึกษา 

เพื่อศึกษาวิชาแพทยศาสตร ์ที่.........................................................................ได้ท าให้ไว้ต่อมหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

ตามสัญญาฉบับลงวันที.่....................เดือน...............................พ.ศ...........................แลว้  ขอแสดงความยินยอม

ในการที่..................................................................................ได้ท าสัญญาดังกลา่วใหไ้วต้่อมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

ทุกประการ 

 

 

 

  (ลงนาม)............................................................ผู้แทนโดยชอบธรรมของนักศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ 

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

 

 

(ลงนาม).............................................................พยาน 

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

 

 

  (ลงนาม)..............................................................พยาน 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6  
ตดิอากร
แสตมป์ 
10  บาท 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ 

จ.ส.อ.วชิาญ  สัญญามั่น รับราชการ 
จ่าสิบเอก กระทรวงกลาโหม 40 13 

ป่าตัน 
แม่ทะ ล าปาง 

นางพรทพิย์  สัญญามั่น 

นางสาวสุภาพร   สัญญามั่น 

45 

(เซ็นช่ือ) 

(เซ็นช่ือ) 

 

 

สัญญาค ้าประกนัการเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาวชิาแพทยศาสตร์ 
 

สัญญาท าที.่............................................................ 

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

 

 ข้าพเจ้า.................................................................อาย.ุ....................ปี   อาชีพ....................................... 

ต าแหนง่.................................................สังกัด..........................................อยู่บา้นเลขที่..................หมู่ที่.............. 

ตรอก/ซอย.......................................ถนน............................................ต าบล/แขวง............................................... 

อ าเภอ/เขต.................................................จังหวัด..............................................รหสัไปรษณยี์............................ 

โทรศัพท์บา้น............................................โทรศัพท์เคลือ่นที่......................................ผู้ถือบัตรประจ าตัวประชาชน 

ดังปรากฏตามส าเนาแนบท้ายนี ้คูส่มรสชื่อ (ถา้มี) ...........................................................ขอท าสัญญาค้ าประกัน 

ฉบับนีใ้ห้ไวต้่อมหาวิทยาลยัเชียงใหม่  ดงัมีขอ้ความดงัตอ่ไปนี้ 
 
 ข้อ 1.    ข้าพเจ้าได้ทราบและเข้าใจความในสัญญาการเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาแพทยศาสตร์  ที่

.......................................................................................(ซึ่งต่อไปในสัญญานีเ้รยีกว่า “นักศึกษา”)  ได้ท าให้ไว้

ต่อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ตามสัญญาฉบับลงวันที่............เดือน...................................พ.ศ...................ปรากฏ

ตามส าเนาสัญญาการเป็นนักศึกษาวิชาแพทยศาสตร์แนบท้ายสัญญานี้แล้ว  ข้าพเจ้าขอสัญญาว่า ถ้านักศึกษา

กระท าผิดสัญญาการเป็นนักศึกษาดังกล่าวที่ให้ไว้ต่อมหาวิทยาลัยเป็นเหตุให้เกิดความรับผิดต้องชดใช้ให้แก่

มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยได้มีหนังสือบอกกล่าวไปยังข้าพเจ้าภายใน 60 วัน (หกสิบ) วันนับแต่วันที่นักศึกษา

ผิดนัดแล้ว ข้าพเจ้าตกลงยินยอมรับผิดชดใช้เงินไม่เกินกว่าจ านวนเงินที่นักศึกษาต้องรับผิดตามข้อผูกพันที่ระบุไว้

ในสัญญาการเป็นนักศึกษาข้างตน้นั้น รวมทั้งดอกเบีย้ คา่สินไหมทดแทน คา่ฤชาธรรมเนียม คา่ภาระติดพันอันเป็น

อุปกรณ์แห่งหนี้รายนี้  และค่าเสียหายใด ๆ บรรดาที่มหาวิทยาลัยมีสิทธิ์เรียกร้องกับนักศึกษาทั้งสิ้น ให้แก่

มหาวิทยาลัยจนครบถ้วน ภายในก าหนดเวลาที่มหาวิทยาลัยมีหนังสือบอกกล่าวให้ข้าพเจ้าช าระหนี้ และข้าพเจ้า

จะรับผิดตามสัญญาค้ าประกันนี้ตลอดไปจนกว่าจะมีการช าระหนี้ครบเต็มตามจ านวน  ทั้งนี้ ไม่เกินวงเงินค้ า

ประกนัจ านวน  500,000.- บาท (ห้าแสนบาทถว้น)  ในกรณีที่ มหาวิทยาลัยไม่ได้มีหนังสือบอกล่าวไปยังข้าพเจ้า

ภายใน 60 วัน (หกสิบ) วันนับแต่วันที่นักศึกษาผิดนัด ก็ให้ข้าพเจ้าหลุดพ้นจากความรับผิดในดอกเบี้ย ค่าสินไหม

ทดแทนตลอดจนค่าภาระติดพันอันเป็นอุปกรณ์แห่งหนี้ตามสัญญาการเป็นนักศึกษาดังกล่าว เฉพาะที่เกิดขึ้น

ภายหลังจากล่วงพ้น 60 วัน(หกสิบ) วันแล้ว 

 

 ในกรณีที่นักศึกษาได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลยัให้ขยายเวลาอยู่ศึกษาตอ่ด้วยทุนหรอืเงินอื่นใด หรอืเหตุ

ใด ๆ ก็ตาม แม้การขยายเวลาอยู่ศึกษาต่อนั้น จะมีการเปลีย่นแปลงสาขาวิชา ระดับการศึกษาหรอืสถานศึกษาที่

ศึกษาไปจากเดมิ และมหาวิทยาลยัได้มีหนังสือแจง้ให้ขา้พเจ้าทราบแล้ว ให้ถือวา่ข้าพเจ้าตกลงรับเป็นผู้ค้ าประกัน

นักศึกษาต่อไปอีกตลอดระยะเวลาที่นักศึกษาได้รับการขยายเวลาอยู่ศึกษาต่อดังกลา่วด้วย 

 

 ข้อ 2.    หากมีการผ่อนเวลาหรอืผ่อนจ านวนเงินในการช าระหนีต้ามสัญญาการเป็นนักศึกษาให้นักศึกษา 

โดยได้มีหนังสือแจ้งให้ข้าพเจ้าทราบและข้าพเจ้าได้ตกลงยินยอมในการผ่อนเวลาหรือผ่อนจ านวนเงินในการช าระ
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(6) บิดา 

หนี้นั้น ให้ถือว่าข้าพเจ้ายินยอมในการผ่อนเวลาหรือผ่อนจ านวนเงินในการช าระหนี้ดังกล่าวเป็นเหตุปลดเปลื้อง

ความรับผิดของข้าพเจ้า และข้าพเจ้าจะรับผิดในฐานะผู้ค้ าประกันตามสัญญานี้ตลอดไปจนกว่าจะมีการช าระหนี้

ครบเต็มตามจ านวน แต่ไม่เกินกว่าระยะเวลาในการก่อหนี้ค้ าประกันตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 5  ของสัญญาค้ า

ประกันนี ้หรอืไม่เกนิกวา่ระยะเวลาอยู่ศึกษาที่ขยายออกไปตามข้อ 1  วรรคสอง ของสัญญาค้ าประกันนี้ 

 ในกรณีที่การพิจารณาอนุมัติจากมหาวิทยาลัยให้นักศึกษาขยายเวลาอยู่ศึกษาต่อจะท าให้ระยะเวลาใน

การก่อหนี้ค้ าประกันเกินกว่าระยะเวลาตามที่ก าหนดไว้ในข้อ  5 ของสัญญาค้ าประกันฉบับใหม่เพื่อให้การค้ า

ประกันของข้าพเจา้ครอบคลุมระยะเวลาในการก่อหนีท้ี่จะค้ าประกันตามที่นักศึกษาจะได้รับอนุมัติให้ขยายเวลาอยู่

ศึกษาต่อด้วย และถึงแม้ข้าพเจ้าจะไม่มาท าสัญญาค้ าประกันใหม่ แต่ถ้าหากข้าพเจ้าได้ ให้ความยินยอมในการ

ขยายเวลาอยู่ศึกษาต่อแล้ว ให้ถือว่าข้าพเจ้ายังตกลงรับเป็นผู้ค้ าประกันนักศึกษาต่อไปอีกตลอดระยะเวลาที่

นักศึกษาได้รับการขยายเวลาอยู่ศึกษาต่อตามที่ได้ก าหนดไว้ในข้อ 1 วรรคสอง ของสัญญาค้ าประกันนี้ 

 ข้อ 3.  ข้าพเจ้าจะไม่ยกเลิกเพิกถอนการค้ าประกันไม่ว่ากรณีใด ๆ ตลอดระยะเวลาที่นักศึกษายังต้อง

รับผดิชอบอยู่ตามเงื่อนไขในสัญญาการเป็นนักศึกษา 

 ข้อ 4.  เพื่อเป็นหลักฐานในการค้ าประกัน ข้าพเจ้าขอยนืยนัว่าข้าพเจ้าเปน็บุคคลที่มีคุณสมบัตติรงตาม

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขทีม่หาวิทยาลยัก าหนด โดยมีรายละเอียดในข้อใดขอ้หนึง่ดงัต่อไปนี้ 

 4.1  ขา้พเจา้มีความเก่ียวพันกบันักศึกษา โดยเปน็............................................................ของนักศึกษา 

หรอื 

 4.2  ข้าพเจ้าเป็นขา้ราชการ/พนักงานรัฐวสิาหกจิ/เจา้หนา้ที่ของรัฐ ต าแหน่ง............................................ 

ระดับ.......................................สังกัด................................................โดยได้รับเงินเดือน.................................บาท 

(.......................................................) หรอื 

 4.3  ข้าพเจา้ขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดิน โดยปลอดจากภาระผูกพันใด ๆ ทั้งสิน้ ตาม

กฎหมาย ปรากฏตามโฉนดเลขที่...............................................หนา้ส ารวจ..............................ระหวา่ง............... 

เนื้อที่........ไร.่...........งาน...........วา  อยู่ที่ต าบล/แขวง.....................อ าเภอ/เขต.....................จังหวัด.. .................... 

ราคาประมาณ.............................บาท (...........................................................) และข้าพเจา้ตกลงจะไม่จ าหน่าย 

โอน ก่อหนี้สิน หรือภาระผูกพันใด ๆ ในที่ดินของข้าพเจ้าตามที่ระบุในข้อ 4.3 นี้   ตลอดระยะเวลาที่สัญญาค้ า

ประกันฉบับนี้มีผลใช้บังคบัอยู่ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากมหาวิทยาลัย กอ่น 

 ข้อ 5.  ระยะเวลาในการก่อหนี้ค้ าประกันตามสัญญานี้ ให้เริ่มตั้งแต่วันที่นักศึกษาท าสัญญาการเป็น

นักศึกษา เพื่อศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ จนถึงวันที่นักศึกษาได้ปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานครบถ้วนตามสัญญา

การเป็นนักศึกษาดังกล่าว แต่ไม่เกนิ..................ปี.....................เดือน.........................วัน  

 ข้อ 6.  ที่อยู่ของข้าพเจ้าที่ปรากฏในสัญญาค้ าประกันนี้ให้ถือเป็นภูมิล าเนาของข้าพเจ้า การส่งหนังสือ

หรอืเอกสารเพื่อบอกกล่าว แจ้ง หรือทวงถามไปยังข้าพเจ้าให้ส่งไปยังภูมิล าเนาดังกล่าว และถือว่าเป็นการส่งโดย

ชอบ โดยถือว่าข้าพเจ้าได้ทราบข้อความในหนังสือ หรือเอกสารดังกล่าว นับแต่วันที่หนังสือหรือเอกสารไปถึง

ภูมิล าเนาของข้าพเจ้า หรือบุคคลอื่นใด ที่พ านักอยู่ในภูมิล าเนาของข้าพเจ้าจะได้รับหนังสือหรือเอกสารนั้นไว้

หรอืไม่ก็ตาม 

 หากข้าพเจ้าเปลี่ยนแปลงภูมลิ าเนา ข้าพเจ้าจะต้องมีหนังสอืแจ้งเปลี่ยนแปลงภูมิล าเนามายังมหาวิทยาลัย 

หรือได้บันทึกถ้อยค าการเปลี่ยนแปลงภูมิล าเนาไว้กับเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย การละเลยไม่แจ้งเปลี่ยนแปลง

ภูมิล าเนาดังกล่าวให้มหาวิทยาลัยทราบ  หากมหาวิทยาลัยได้ส่งหนังสือหรอืเอกสารเพื่อบอกกล่าว แจ้งหรือทวง
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(7) 

จ.ส.อ.วชิาญ   สัญญามั่น 

(เซ็นช่ือต่อหน้าเจ้าหน้าที่)  

ถามไปยังข้าพเจ้าตามที่ปรากฏอยู่ในสัญญาค้ าประกันนี้  ให้ถือว่าข้าพเจ้าได้รทราบข้อความในหนังสือหรือ

เอกสารดังกล่าวโดยชอบแล้ว 

 ข้าพเจ้าไดอ้่านและเขา้ใจข้อความในสัญญาค้ าประกันฉบับนีโ้ดยละเอียดตลอดดีแล้ว จึงได้ลงลายมอืชื่อ

ไว้เป็นส าคัญต่อหน้าพยาน 

 

 

 

(ลงนาม).............................................................ผู้ค้ าประกนั 

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

 

(ลงนาม)...........................................................พยาน 

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

 

 (ลงนาม)............................................................พยาน 

    (..............................................................) 
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ตดิอากร
แสตมป์ 
1  บาท 

(1) 

(2) 

(3) 

(5) 

(6) 

(7) 

มหาวทิยาลัยเชียงใหม่ 

นางพรทพิย์   สัญญามั่น 

นางพรทพิย์   สัญญามั่น 40 
13 ป่าตัน 

แม่ทะ เชียงใหม่ 
จ.ส.อ.วชิาญ  สัญญามั่น 

นางสาวสุภาพร   สัญญามั่น 
จ.ส.อ.วชิาญ  สัญญามั่น 

(เซ็นช่ือ)  

(เซ็นช่ือต่อหน้าเจ้าหน้าที่)  

(4) 

 

  หนังสือใหค้วามยนิยอม 

 

 

เขียนที่................................................................... 

.............................................................................. 

 

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

 

 ข้าพเจ้า..................................................................................ตั้งบา้นเรือนอยู่บา้นเลขที.่......................... 

หมู่ที่................................ตรอก/ซอย...............................ถนน...............................ต าบล..................................... 

อ าเภอ/เขต...................................................................จังหวัด............................................................................. 

ยินยอมให้นาย/นาง.................................................................................คูส่มรสของข้าพเจา้ท าสัญญาค้ าประกัน 

นาย/นางสาว....................................................................ผูกพันกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้และข้าพเจ้ายินยอม 

รับผดิชอบร่วมกับ  นาย/นาง.........................................................................ตามสัญญาค้ าประกันนั้นทุกประการ 

 

 

(ลงนาม).............................................................ผู้ให้ความยินยอม 

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

 

 

(ลงนาม)...........................................................พยาน 

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

 

 

(ลงนาม)............................................................พยาน 

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

 
 
 
 
 

หมายเหตุ.-   ถา้มีรอยขดู ลบ ตก เติม  ขอให้ผูท้ าหนงัสอืยนิยอมลงชื่อก ากับไว้ทุกแห่ง 


