ตัวอย่ าง
สั ญญาการเป็ นนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาแพทยศาสตร์
ตามโครงการร่ วมผลิตแพทย์ เพิม่ เพื่อชาวชนบท
สัญญาเลขที่……………../ 2559
สัญญาฉบับนี้ทาขึ้น ณ…สานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดชลบุรี... ตาบล / แขวง…บ้ านสวน........
อาเภอ / เขต……...เมือง……………….…..จังหวัด…ชลบุรี.……………………...…..…………………
เมื่อวันที่…25….เดือน...........เมษายน……….พ.ศ…….....2559..………. ระหว่าง กระทรวงสาธารณสุ ข
โดย…..ผู้ ว่าราชการจั งหวัดชลบุ รี.......ผู้รับ มอบปลัด กระทรวงสาธารณสุ ข.......ตามคาสั่ งกระทรวง
สาธารณสุ ข ที่ 1843/2557....ซึ่ งต่อไปในสัญญานี้ เรี ยกว่า “ผูร้ ับสัญญา”ฝ่ ายหนึ่งกับ
นาย,นาง,นางสาว…สุ ภาพร...สั ญญามั่น…..….เกิดเมื่อวันที่…21….เดือน…สิ งหาคม…..พ.ศ…2530….
อายุ…18…..ปี บัตรประจาตัวประชาชนเลขที่…1…3299…00020…03…6……… ออกให้ ณ…ทีว่ ่าการ
อาเภอเมืองบุรีรัมย์ …วันออกบัตร..19.. กรกฎาคม..2544....วันหมดอายุบตั ร..20..กรกฎาคม....2551..
อยูบ่ า้ นเลขที่…204………หมู่...1…ตรอก……..…-…………ซอย........................-..................................
ถนน…สุ ขุมวิท…ตาบล./แขวง…….…บางปลาสร้ อย……...อาเภอ./เขต…….เมือง……...………………
จังหวัด……ชลบุรี…………บิดาชื่อ……จ.ส.อ.วิชาญ…สั ญญามั่น………………………………………
มารดาชื่อ..…………นางพรทิพย์ …สั ญญามั่น……………………………………………………………
ซึ่งประสงค์จะเข้าศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ เพื่อสนองความต้องการของประเทศชาติ ตามโครงการร่ วม
ผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ซึ่ งต่อไปในสัญญานี้ เรี ยกว่า “ผูใ้ ห้สัญญา” อีกฝ่ ายหนึ่ง
โดยที่รัฐบาลมีเจตจานงมุ่งหมายที่จะให้นกั ศึกษาแพทย์ทุกคน ทางานหรื อรับราชการเพื่อชาว
ชนบท อันเป็ นการสนองความต้องการของประเทศชาติภายหลังสาเร็ จการศึกษาแล้ว รัฐบาลจึงมี
นโยบายสนับสนุนงบประมาณค่าใช้จ่าย ในการจัดการเรี ยนการสอนให้กบั นักศึกษาแพทย์เพื่อให้ได้
คุณภาพและมาตรฐานของการจัดการศึกษาวิชาแพทย์ ตามโครงการร่ วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท
และคณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2540 อนุมตั ิให้กระทรวงสาธารณสุ ขดาเนินการตาม
โครงการร่ วมผลิตแพทย์เพิม่ เพื่อชาวชนบทดังกล่าวได้
โดยให้นกั ศึกษาแพทย์ตามโครงการนี้ เป็ น
คู่สัญญากับกระทรวงสาธารณสุ ขได้
คู่สัญญาทั้งสองฝ่ ายจึงได้ตกลงกันมีขอ้ ความดังต่อไปนี้
ข้อ 1. สัญญาตกลงยินยอมให้ผใู ้ ห้สัญญาเข้าศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ ณ................................
…จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย……………ตามโครงการร่ วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท โดยมีหลักสู ตร
/การศึกษา…
(ลงชื่อ)…ลงนามต่ อหน้ าเจ้ าหน้ าที่….. นักศึกษาผูใ้ ห้สัญญา
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การศึกษา 6 ( หก ) ปี นับตั้งแต่ปีการศึกษา 2559…เป็ นต้นไป จนกว่าจะสาเร็ จการศึกษาตาม
หลักสู ตรแพทยศาสตรบัณฑิต
ในระหว่างที่ผใู ้ ห้สัญญาศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ ตามสัญญานี้ ผูใ้ ห้สัญญาจะต้องประพฤติปฏิบตั ิ
ตามระเบียบข้อบังคับหรื อคาสั่งของทางราชการ ผูร้ ับสัญญาและของสถานศึกษาที่ผใู ้ ห้สัญญาศึกษาอยู่
ทั้งที่ได้ออกใช้บงั คับอยูแ่ ล้ว ก่อนหรื อภายหลังวันที่ลงนามในสัญญานี้ โดยเคร่ งครัด
ข้อ 2. ในระหว่างที่ผใู ้ ห้สัญญาศึกษาหลักสู ตรตามสัญญานี้ ผูใ้ ห้สัญญาต้องตั้งใจและเพียร
พยายามอย่างดีที่สุดในการศึกษาเล่าเรี ยน โดยจะไม่หลีกเลี่ยง ละเลย ทอดทิ้ง พัก ยุติ เลิกหรื อลาออก
จากสถานศึกษา ที่ผใู ้ ห้สัญญาได้รับอนุ ญาตให้ไปศึกษาก่อนสาเร็ จการศึกษาตามหลักสู ตรดังได้ระบุไว้
ในข้อ 1 ของสัญญานี้ และจะต้องรายงานผลการศึกษาให้ผรู ้ ับสัญญาทราบทุกภาคเรี ยนตามแบบรายงาน
และตามระยะเวลาที่ผรู ้ ับสัญญาหรื อทางราชการกาหนดภายในกาหนดระยะเวลา..…..……30………….
(....สามสิ บ….) วัน นับแต่วนั ทราบผลการศึกษาของแต่ละภาคเรี ยน
ข้อ 3. ภายหลังจากที่สาเร็ จการศึกษาตามหลักสู ตรแล้ว ผูใ้ ห้สัญญาต้องปฏิบตั ิตามคาสั่งของผูร้ ับ
สัญญาที่สั่งให้ผใู ้ ห้สัญญาเข้ารับการศึกษาหรื ออบรมเพิ่มเติม ณ สถานที่ใด ๆ หรื อเข้ารับราชการหรื อ
ทางานในสถานศึกษา หรื อส่ วนราชการใด ๆ ในภูมิลาเนาเดิมของผูใ้ ห้สัญญาหรื อในส่ วนภูมิภาคตามแต่
ผูร้ ับสัญญาจะมีคาสั่งต่อไป
ในกรณี ผรู ้ ับสัญญาสั่งให้ผใู ้ ห้สัญญาเข้ารับราชการหรื อทางาน ตามวรรคแรกผูใ้ ห้สัญญาจะต้อง
รับราชการหรื อทางานนั้นเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 3 (สาม) ปี ติดต่อกันไป นับตั้งแต่วนั ที่ได้กาหนดไว้ใน
คาสั่ง โดยผูใ้ ห้สัญญาจะไม่โต้แย้งไม่วา่ ด้วยเหตุใด ๆ ทั้งสิ้ น
ในกรณี ผรู ้ ับสัญญาสั่งให้ผใู ้ ห้สัญญาเข้ารับการศึกษาอบรมเพิ่มเติมเสร็ จแล้ว หรื อไม่อาจทาการ
ศึกษาอบรมเพิ่มเติมต่อไปจนสาเร็ จไม่วา่ จะด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม ผูใ้ ห้สัญญาต้องเข้ารับราชการหรื อ
ทางาน ณ แห่งใด ตามที่ผรู ้ ับสัญญาจะมีคาสั่ง และจะต้องรับราชการหรื อทางานนั้นเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า
3 (สาม) ปี ติดต่อกันไปนับแต่วนั ที่ได้กาหนดไว้ในคาสั่ง โดยผูใ้ ห้สัญญาจะไม่โต้แย้งไม่วา่ ด้วยเหตุ
ใดๆ ทั้งสิ้ น
ในกรณี ที่ผใู ้ ห้สัญญาเข้ารับการศึกษาอบรมเพิ่มเติม ในระหว่างที่รับราชการหรื อทางานตามคาสั่ง
ของผูร้ ับสัญญา เมื่อผูใ้ ห้สัญญาได้ศึกษาอบรมเพิม่ เติมเสร็ จแล้วหรื อไม่อาจทาการศึกษาอบรมเพิม่ เติม
ต่อไปจนสาเร็ จไม่วา่ จะด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม ผูใ้ ห้สัญญาต้องกลับเข้ารับราชการหรื อทางานต่อไปตามคาสั่ง
ของผูร้ ับสัญญาจนกว่าครบกาหนดระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า 3 (สาม) ปี โดยไม่นบั ระยะเวลาระหว่างเข้ารับ
การศึกษาอบรมเพิ่มเติมรวมคานวณเข้าด้วย
/ระยะเวลา…

(ลงชื่อ)…ลงนามต่ อหน้ าเจ้ าหน้ าที่….นักศึกษาผูใ้ ห้สัญญา
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ระยะเวลาการเข้ารับราชการหรื อทางานดังกล่าวในวรรคสามและสี่ อาจเปลี่ยนแปลงให้นานกว่า
ที่กาหนดไว้ก็ได้ แล้วแต่จะตกลงเพิ่มเติมกันเป็ นหนังสื อ ในกรณี เช่นนี้ให้ถือว่าข้อตกลงเพิ่มเติมดังกล่าว
เป็ นส่ วนหนึ่งของสัญญานี้
ข้อ 4. ในกรณี ที่ผใู ้ ห้สัญญาไม่ยอมเข้ารับราชการหรื อทางานตามที่กล่าวใน ข้อ3 วรรคแรกหรื อ
วรรคสอง ผูใ้ ห้สัญญาจะต้องรับผิดชดใช้เงินให้แก่ผรู ้ ับสัญญา เป็ นเงินจานวน 400,000 บาท (สี่ แสนบาท
ถ้วน) ภายในกาหนด 15 (สิ บห้า) วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้งจากผูร้ ับสัญญา หากผูใ้ ห้สัญญาไม่ชาระ
ภายในกาหนดดังกล่าว หรื อชาระให้แต่ไม่ครบถ้วน ผูใ้ ห้สัญญาจะต้องชาระดอกเบี้ยในจานวนเงินที่ยงั
มิได้ชาระในอัตราร้อยละ 15 (สิ บห้า) ต่อปี นับจากวันถัดจากวันครบกาหนดดังกล่าวจนกว่าจะชาระ
ครบถ้วนอีกด้วย
ในกรณี ผใู ้ ห้สัญญารับราชการหรื อทางานไม่ครบกาหนดเวลาตามที่กล่าวไว้ในข้อ 3 วรรคสอง
ผูใ้ ห้สัญญายินยอมรับผิดชดใช้เงินจานวนดังกล่าวในวรรคแรกให้แก่ผรู ้ ับสัญญา ตามระยะเวลาที่ไม่ครบ
กาหนดนั้นโดยคิดคานวณลดลงตามส่ วนของระยะเวลาที่ผใู ้ ห้สัญญาเข้ารับราชการ หรื อทางาน
ในกรณี ที่ผูใ้ ห้สัญญาได้เข้ารับการศึ กษาอบรมเพิ่มเติ มไม่ว่าจะสาเร็ จหรื อไม่ดงั กล่าวในข้อ 3
วรรคสามหรื อวรรคสี่ หากผูใ้ ห้สัญญาปฏิ บตั ิผิดสัญญาดังกล่าวในข้อ 4 วรรคแรกและวรรคสองแล้ว
นอกจากผูใ้ ห้สัญญาต้องรั บผิดดังกล่าวในวรรคแรกและวรรคสองแล้ว ผูใ้ ห้สัญญายังต้องรับผิดชดใช้
ค่าใช้จ่ายทั้งปวงในการศึกษาอบรมเพิ่มเติมภายใต้เงื่อนไขดังกล่าวในวรรคแรกให้แก่ผรู ้ ับสัญญาด้วย
ข้อ 5. ในกรณี ที่ผใู ้ ห้สัญญาไม่เข้ารับราชการหรื อทางานตามข้อ 3 วรรคแรก หรื อเข้ารับราชการ
หรื อทางานไม่ครบกาหนดเวลาตามข้อ 3 วรรคสอง, วรรคสาม, วรรคสี่ และวรรคห้าเพราะถึงแก่ความ
ตาย เจ็บป่ วย พิการ ทุพพลภาพ หรื อจิตฟั่ นเฟื อนไม่สมประกอบ และผูร้ ับสัญญาได้พิจารณาแล้วเห็นว่า
ผูใ้ ห้สัญญาไม่อาจหรื อไม่สามารถที่จะรับราชการ หรื อทางานได้ ผูใ้ ห้สัญญาไม่ตอ้ งรับผิดตามความใน
ข้อ 4
ข้อ 6. ในระหว่างที่ผใู ้ ห้สัญญาปฏิบตั ิราชการตามความในข้อ 3 วรรคสองถึงวรรคห้า หากผูใ้ ห้
สัญญาประพฤติผิดวินยั อย่างร้ายแรงจนถูกลงโทษไล่ออกหรื อปลดออกจากราชการ ผูใ้ ห้สัญญาจะต้อง
ชดใช้เงินให้แก่ผรู ้ ับสัญญาตามที่กาหนดไว้ในข้อ 4
ข้อ 7. ในกรณี ที่ผใู ้ ห้สัญญามีพนั ธะต้องชาระเงินให้แก่ผรู ้ ับสัญญาตามสัญญานี้ ผูใ้ ห้สัญญา
ยินยอมให้ผรู ้ ับสัญญาหักเงินใด ๆ ที่ผใู ้ ห้สัญญามีสิทธิได้รับจากทางราชการ เพื่อนาไปชดใช้เงินที่ผใู ้ ห้
สัญญาต้องรับผิดตามสัญญานี้ได้โดยมิพกั ต้องบอกกล่าวให้แก่ผใู ้ ห้สัญญาทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด
/ข้อ 8. ในวัน…
(ลงชื่อ)…ลงนามต่ อหน้ าเจ้ าหน้ าที่….นักศึกษาผูใ้ ห้สัญญา
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ข้อ 8. ในวันทาสัญญานี้ ผูใ้ ห้สัญญาได้จดั ให้……จ.ส.อ.วิชาญ…สั ญญามั่น.......……ทาสัญญา
ค้ าประกันความรับผิดและการปฏิบตั ิตามสัญญานี้ของผูใ้ ห้สัญญาด้วยแล้ว
ในกรณี ผคู ้ ้ าประกันถึงแก่กรรม หรื อถูกศาลมีคาสั่งให้พิทกั ษ์ทรัพย์เด็ดขาด หรื อมีคาพิพากษาให้
ล้มละลาย หรื อผูร้ ับสัญญาเห็นสมควรให้ผใู ้ ห้สัญญาเปลี่ยนผูค้ ้ าประกัน ผูใ้ ห้สัญญาจะต้องจัดให้มี
ผูค้ ้ าประกันรายใหม่มาทาสัญญาค้ าประกันแทน ภายในกาหนด…30….(…สามสิ บ..) วัน นับแต่วนั ที่ผคู ้ ้ า
ประกันเดิมถึงแก่กรรม หรื อถูกศาลมีคาสั่งพิทกั ษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรื อมีคาพิพากษาให้ลม้ ละลาย หรื อวันที่
ผูใ้ ห้สัญญาได้รับแจ้งจากผูร้ ับสัญญาให้เปลี่ยนผูค้ ้ าประกันแล้วแต่กรณี
ถ้าผูใ้ ห้สัญญาไม่จดั ให้มีผคู ้ ้ า
ประกันรายใหม่มาทาสัญญาค้ าประกันแทนภายในกาหนดเวลาดังกล่าว ผูร้ ับสัญญามีสิทธิ เพิกถอนการ
อนุญาตตามสัญญานี้ได้ และผูใ้ ห้สัญญายินยอมให้นาความในสัญญา ข้อ 4 มาใช้โดยอนุโลมในทานอง
เดียวกัน
ข้อ 9. ระเบียบข้อบังคับหรื อคาสั่งของทางราชการของผูร้ ับสัญญาและ/หรื อของสถานศึกษาที่
ผูใ้ ห้สัญญาศึกษาอยู่ ที่ใช้บงั คับอยูใ่ นปั จจุบนั หรื อจะมีการแก้ไขเพิ่มเติมในภายหน้าให้ถือเป็ นส่ วนหนึ่ง
ของสัญญานี้ดว้ ย
สัญญานี้ทาขึ้นเป็ นสี่ ฉบับ มีขอ้ ความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจโดยละเอียดตลอด
แล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็ นสาคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ
(ลงชื่อ).....ลงนามต่ อหน้ าเจ้ าหน้ าที่....... ผูใ้ ห้สัญญา
(.....นางสาวสุ ภาพร....สั ญญามั่น.........)
(ลงชื่อ)........................................................... ผูร้ ับสัญญา
(...........................................................)
(ลงชื่อ)........................................................... พยาน
(...........................................................)
(ลงชื่อ)......................................................... พยาน
(...........................................................)
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ติดอากรแสตมป์ ฉบับแรก 10 บาท
อีกสามฉบับ ๆละ 5 บาท

สั ญญาคา้ ประกัน
สัญญาทาที่...สานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดชลบุรี...
วันที่....25....เดือน...เมษายน........พ.ศ. ..2559..........
ตามที่....นางสาวสุ ภาพร...สั ญญามั่น.........(ซึ่ งต่อไปในสัญญานี้เรี ยกว่า “ผูใ้ ห้สัญญา”)ได้รับ
อนุญาตเข้าศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ ตามโครงการร่ วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ณ.......................
...จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย....................ตามสัญญาการเป็ นนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาแพทยศาสตร์
ตามโครงการร่ วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท สัญญาเลขที่....../.2559....ลงวันที่..25...เดือน..เมษายน...
พ.ศ. ...2559....ซึ่ งต่อไปในสัญญานี้เรี ยกว่า “สัญญาการเป็ นนักศึกษา” นั้น
ข้าพเจ้า.....จ่ าสิ บเอก..วิชาญ....สั ญญามั่น........อายุ....46...ปี สถานะทางครอบครัว.....หัวหน้ า
ครอบครัว...อาชีพ.......รับราชการทหารบก........สังกัด...กระทรวงกลาโหม...........บัตรประจาตัวประชาชน/
บัตรราชการเลขที่......233 / 43..............ออกให้ ณ.....จังหวัดชลบุรี.....วันออกบัตร..21 พฤศจิกายน 2544....
วันหมดอายุบตั ร...20 พฤศจิกายน 2549..ตั้งบ้านเรื อนอยูบ่ า้ นเลขที่....204.....หมู่.....1.....ตรอก.......-.........
ซอย...................-..............................ถนน..........สุ ขุมวิท.........ตาบล/แขวง.........บางปลาสร้ อย..................
อาเภอ/เขต................เมือง......................จังหวัด............ชลบุรี.......................ซึ่ งต่อไปในสัญญานี้เรี ยกว่า
“ผูค้ ้ าประกัน” ได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาการเป็ นนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ ดงั กล่าว
โดยตลอดแล้ว
ขอทาสัญญาค้ าประกันฉบับนี้ให้ไว้ต่อกระทรวงสาธารณสุ ข ซึ่ งต่อไปในสัญญานี้
เรี ยกว่า “กระทรวง” ดังมีขอ้ ความต่อไปนี้
ข้อ 1. ผูค้ ้ าประกันตกลงผูกพันตนเข้าประกันผูใ้ ห้สัญญาต่อกระทรวงโดยตกลงร่ วมกับผิดใน
ฐานะเป็ นลูกหนี้ ร่วมกับผูใ้ ห้สัญญา กล่าวคือ ถ้าผูใ้ ห้สัญญาปฏิบตั ิผิดสัญญาการเป็ นนักศึกษาไม่วา่ ข้อ
หนึ่งข้อใดด้วยประการใด ๆ ก็ตาม ผูค้ ้ าประกันยินยอมรับผิดชาระหนี้ตามข้อผูกพันที่ระบุไว้ในสัญญา
การเป็ นนักศึกษาดังกล่าวนั้นทั้งสิ้ นทุกประการให้แก่กระทรวงทันที โดยกระทรวงมิจาต้อง เรี ยกร้อง
ผูใ้ ห้สัญญาชาระหนี้ก่อน และผูค้ ้ าประกันจะรับผิดตามสัญญานี้ ตลอดไปจนกว่าจะมีการชาระหนี้ครบ
เต็มจานวน
ข้อ 2. ในกรณี กระทรวงผ่อนเวลาหรื อผ่อนจานวนเงินในการชาระหนี้ตามสัญญาการเป็ น
นักศึกษาดังกล่าวให้แก่ผใู ้ ห้สัญญา โดยจะได้แจ้งหรื อมิได้แจ้งให้ผคู ้ ้ าประกันทราบก็ตาม ให้ถือว่า ผูค้ ้ า
ประกัน ได้ตกลงยินยอมในการผ่อนเวลา หรื อจานวนเงินในการชาระหนี้น้ นั ด้วยทุกครั้ง
/ข้อ 3. ผูค้ ้ าประกัน...
(ลงชื่อ)..ลงนามต่ อหน้ าเจ้ าหน้ าที่..ผูค้ ้ าประกัน (ลงชื่อ).ลงนามต่ อหน้ าเจ้ าหน้ าที่... นักศึกษาผูใ้ ห้สัญญา
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ข้อ 3. ผูค้ ้ าประกันจะไม่เพิกถอนการค้ าประกันตลอดระยะเวลาที่ผใู ้ ห้สัญญาต้องรับผิดชอบอยูต่ าม
เงื่อนไขในสัญญาการเป็ นนักศึกษา
สัญญานี้ทาขึ้น......4.........(.....สี่ .....) ฉบับ มีขอ้ ความตรงกัน ผูค้ ้ าประกันได้อ่านและเข้าใจ
ข้อความในสัญญาฉบับนี้ ดีแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็ นสาคัญต่อหน้าพยาน

(ลงชื่อ)..........ลงนามต่ อหน้ าเจ้ าหน้ าที่................ผูค้ ้ าประกัน
(...........จ่ าสิ บเอกวิชาญ สั ญญามั่น...............)

(ลงชื่อ)...........ลงนามต่ อหน้ าเจ้ าหน้ าที่..................คู่สมรสผูใ้ ห้ความยินยอม
(............นางพรทิพย์ สั ญญามั่น....................)

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

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

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าไม่มีคู่สมรส ( เป็ นโสด/คู่สมรสตาย/หย่า) ในขณะที่ทาสัญญานี้
(ลงชื่อ).................................-......................................ผูค้ ้ าประกัน
(..................................-.....................................)

(ลงชื่อ)....ลงนามต่ อหน้ าเจ้ าหน้ าที่....นักศึกษาแพทย์ผใู ้ ห้สัญญา
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หนังสื อแสดงความยินยอม
เขียนที่....สานักงานสาธารณสุ ขจังหวัดชลบุรี.....
วันที่....25.....เดือน..เมษายน.....พ.ศ. ..2559......
ข้าพเจ้า....จ่ าสิ บเอก วิชาญ...สั ญญามั่น......อายุ...46.....ปี อยูบ่ า้ นเลขที่......204.....หมู.่ .......1.........
ถนน............สุ ขุมวิท.............ตาบล/แขวง..............บางปลาสร้ อย...............อาเภอ/เขต...........เมือง.............
จังหวัด.........บุรีรัมย์ ...........เป็ นผูแ้ ทนโดยชอบธรรมตามกฎหมายของ......นางสาวสุ ภาพร...สั ญญามั่น....
........................................นักศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ ตามโครงการร่ วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบทโดย
เกี่ยวข้องเป็ น.........................บิดา.................................ได้อ่านและเข้าใจข้อความในสัญญาแก้ไขเพิ่มเติม
สัญญาการเป็ นนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ที่...นางสาวสุ ภาพร...สั ญญามั่น.......ได้ทา
ให้ไว้ต่อกระทรวงสาธารณสุ ข ตามสัญญาแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาการเป็ นนักศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ ตาม
โครงการร่ วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท สัญญาเลขที่............/.2559.....ฉบับลงวันที่.......25.............
เดือน...เมษายน.....พ.ศ...2559......แล้วขอแสดงความยินยอมในการที่....นางสาวสุ ภาพร....สั ญญามั่น.......
ได้ทาสัญญาดังกล่าวให้ไว้ต่อกระทรวงสาธารณสุ ข ทุกประการ

(ลงชื่อ)..ลงนามต่ อหน้ าเจ้ าหน้ าที่...ผูแ้ ทนโดยชอบธรรมของนักศึกษาวิชาแพทยศาสตร์
(...จ่ าสิ บเอก วิชาญ.....สั ญญามั่น...)

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

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

(ลงชื่อ)...ลงนามต่ อหน้ าเจ้ าหน้ าที่...นักศึกษาแพทย์ผใู ้ ห้สัญญา

