๑

หนังสือสัญญาผู้สมัครเข้าเป็นนักเรียนแพทย์ทหาร
เขียนที่ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
วันที่ ............ เดือน.............................พุทธศักราช ...............................
เรียน ผู้อานวยการวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
ข้าพเจ้ามีความประสงค์สมัครเข้าเป็นนักเรียนแพทย์ทหาร และขอรับรองว่าข้อความที่กล่าวในใบ
สมัครนี้ เป็นความจริงทุกประการ
ข้อ ๑ ข้าพเจ้าชื่อ.................................................... ชื่อสกุล...................................................................
เกิด ณ วัน..........ฯ ..... ค่า ปี............... ตรงกับวันที่.................เดือน...........................พุทธศักราช...........................
อายุ.............ปี ตาหนิ.................................................กลุ่มเลือด .....................สูง ................น้าหนัก ........................
รูปร่าง.............................สัญชาติ................................นับถือศาสนา........................เกิดบ้านเลขที่.............................
หมู่ที่..................ถนน.................................................. ตรอก ..................................ซอย...........................................
ตาบล/แขวง ...............................................................อาเภอ/เขต............................................... .....................................
จังหวัด .....................................................................
ภูมิลาเนาทหาร (เฉพาะเพศชาย) อยู่บ้านเลขที่.......................... หมู่ที่............................................
ถนน....................................................................... ตรอก................................................ซอย..............................................
ตาบล/แขวง ........................................... .....อาเภอ/เขต........................................จังหวัด..........................................
ปัจจุบัน ข้าพเจ้าพักอยู่บ้านเลขที่........................หมู่ที่............ถนน.........................................................
ตรอก………………………………………………………….…….ซอย..............................................ตาบล/แขวง...........................................
อาเภอ/เขต........................................ ........จังหวัด..........................................
ข้อ ๒ บิดาผู้ให้กาเนิดของข้าพเจ้า ชื่อ....................................ชื่อสกุล...................................................
สัญชาติไทยโดยกาเนิด นับถือศาสนา.................................................อาชีพ..............................................................
หลักฐาน............................................................................................................................ (ยังมีชีวิตอยู่, ถึงแก่กรรม)
มีภูมิลาเนาอยู่บ้านเลขที่................................... หมู่ที่.................................. ถนน......................................................
ตรอก…………………………………………….……………..…..ซอย ...............................................ตาบล/แขวง..........................................
อาเภอ/เขต......................................... ....จังหวัด ...........................................
ข้อ ๓ มารดาผู้ให้กาเนิดของข้าพเจ้า ชื่อ.................................ชื่อสกุล..................................................
สัญชาติ.........................นับถือศาสนา...................................................อาชีพ ...........................................................
หลักฐาน.................................................................................................... ........................(ยังมีชีวิตอยู่, ถึงแก่กรรม)
มีภูมิลาเนาอยู่บ้านเลขที่.................................. หมู่ที่....................................ถนน......................................................
ตรอก……………………………………………….……………..ซอย ..............................................ตาบล/แขวง .........................................
อาเภอ/เขต...........................................จังหวัด ............................................

๒

ข้อ ๔ ปู่ของข้าพเจ้า ชื่อ...........................................ชื่อสกุล.................................................................
สัญชาติ................................ นับถือศาสนา......................................... .........................................(ยังมีชีวิตอยู่, ถึงแก่กรรม)
ย่าของข้าพเจ้า ชื่อ........................................ชื่อสกุล.................................................................
สัญชาติ................................ นับถือศาสนา......................................... .........................................(ยังมีชีวิตอยู่, ถึงแก่กรรม)
ตาของข้าพเจ้า ชื่อ........................................ชื่อสกุล.................................................................
สัญชาติ................................ นับถือศาสนา......................................... .…………………………….….…(ยังมีชีวิตอยู่, ถึงแก่กรรม)
ยายของข้าพเจ้า ชื่อ......................................ชื่อสกุล.................................................................
สัญชาติ................................ นับถือศาสนา....................................................................... (ยังมีชีวิตอยู่, ถึงแก่กรรม)
ข้อ ๕ การศึกษา
ข้าพเจ้า สอบได้ชั้น........................................ จากโรงเรียน .....................................................
จังหวัด............................................
ข้อ ๖ ข้าพเจ้าได้รับอนุญาตจากบิดา มารดา หรือผู้ปกครองของข้าพเจ้าให้เข้าเป็นนักเรียนแพทย์
ทหาร
ข้อ ๗ ข้าพเจ้าเป็นชายโสด/หญิงโสด ไม่มีผู้ติดต่อได้เสียอันจะถือได้ว่าเป็นภริยา/สามี
ข้อ ๘ ข้าพเจ้าไม่เป็นผู้มีหนี้สินล้นพ้นตัว
ข้อ ๙ ข้าพเจ้าไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างเป็นจาเลยในคดีอาญา และไม่เคยต้องคาพิพากษา โทษจาคุก
เว้นแต่ความผิดในลักษณะฐานลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทาโดยประมาท
ข้อ ๑๐ ข้าพเจ้าไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างพักราชการ เนื่องจากความผิดหรือหนีราชการ และไม่เป็นผู้
เคยถูกปลดเพราะความผิด หรือถูกไล่ออกจากราชการ
ข้อ ๑๑ หากปรากฏขึ้นภายหลังว่า ข้อความที่ข้าพเจ้าได้กล่าวมาแล้วในใบสมัครนี้ไม่เป็นความจริง
และผู้อานวยการวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎ เกล้าพิจารณาเห็นแล้วว่า ควรให้ออกจากความเป็นนักเรียน
แพทย์ทหารแล้ว ข้าพเจ้ายอมปฏิบัติตามโดยทันที
ข้อ ๑๒ ข้าพเจ้าให้คารับรองว่า เมื่อข้าพเจ้าเป็นนักเรียนแพทย์ทหารแล้ว
๑๒.๑ ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบ คาสั่งทหาร และระเบียบ ของวิทยาลัย
แพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ทุกประการ
๑๒.๒ ข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องสิทธิใดๆ ยิ่งไปกว่าที่ทางราชการจัดให้
๑๒.๓ ค่ าบ ารุ งการศึก ษา และ/หรือค่ าบ ารุงทั่ ว ไป และสิ่ งของที่ น อกเหนื อ จากที่ ท าง
ราชการจ่ายให้แล้ว ข้าพเจ้ารับรองจะจัดการชาระค่าบารุงใดๆ และจัดหาสิ่งของเครื่องใช้ มาจนครบตามที่วิทยาลัย
แพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้ากาหนด
๑๒.๔ เมื่อวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้ารับข้าพเจ้าเป็นนักเรียนแพทย์ทหารแล้ว
ให้ถือว่าข้าพเจ้าเป็นผู้ร้องขอเข้ารับราชการทหารกองประจาการ ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร
๑๒.๕ เมื่ อ ส าเร็ จ การศึ ก ษาจากวิ ท ยาลั ยแพทยศาสตร์พ ระมงกุ ฎ เกล้ าแล้ ว ในกรณี ที่
ข้าพเจ้าได้รับบรรจุเข้ารับราชการในกระทรวงกลาโหม ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะรับราชการเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่ า

๓

สองเท่าของระยะเวลาที่ข้าพเจ้าได้รับ ทุ น การศึกษาจากกองทัพ บก หรือจากส่ วนราชการที่กองทัพ บกรับรอง
ตามหลักสูตรการศึกษาของวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า หากผิดสัญญา ข้าพเจ้ายอมชดใช้ค่าเสียหาย
ให้แก่กองทัพบก ตามระยะเวลาจานวนปีที่รับราชการไม่ครบนั้น เป็นจานวนเงินปีละ ๖๐,๐๐๐.- บาท (หกหมื่น
บาทถ้วน) ระยะเวลาซึ่งเป็นเศษของปีให้คิดค่าเสียหายเทียบตามสัดส่วนภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ทางราชการ
เรี ย กร้ อ ง หรื อ ในกรณี ที่ ข้ า พเจ้ า ได้ รั บ ราชการในส่ ว นราชการอื่ น ข้ า พเจ้ า สั ญ ญาว่ า จะรั บ ราชการตามที่
คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรนั กศึกษาแพทย์ผู้ทาสัญญา สถาบันพระบรมราชชนก สานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุขกาหนด เป็นระยะเวลา ๓ ปี ติดต่อกัน หากผิดสัญญาจะต้องชดใช้เป็นเงินจานวน ๔๐๐,๐๐๐.- บาท (สี่
แสนบาทถ้วน) ในทันทีที่ผิดสัญญา
ข้อ ๑๓ ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับทุนจากกองทัพบก หรือได้รับทุนจากส่วนราชการที่กองทัพบกรับรอง
แล้ว ข้าพเจ้าต้องลาออกจากความเป็นนักเรียนแพทย์ทหารด้วยกรณีใดดังต่อไปนี้คือ
๑๓.๑ ปรากฏว่าส่วนใดส่วนหนึ่งของใบสมัครไม่เป็นความจริง หรือไม่ปฏิบัติตามที่ระบุไว้
ในใบสมัคร
๑๓.๒ กระทาผิดในกรณีชู้สาวจนเสียหาย หรือประพฤติได้เสียจนถึงขั้นที่ถือว่าเป็นภริยา/
สามี ซึ่งวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าเห็นสมควรให้ออก
๑๓.๓ ลาออกโดยวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าไม่เห็นชอบ
๑๓.๔ กระทาผิดกฎหมายจนถึงต้องโทษจาคุก เว้นแต่เป็นความผิดฐานประมาทหรือ
ความผิดลหุโทษ
๑๓.๕ กระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง
๑๓.๖ ประพฤติเสื่อมเสียแก่ตนเองหรือทางราชการอย่างร้ายแรง จนวิทยาลัยแพทย
ศาสตร์พระมงกุฎเกล้า เห็นสมควรให้ไล่ออก
๑๓.๗ ถูกตัดคะแนนความประพฤติเกินกาหนด
๑๓.๘ ฝ่าฝืนระบบเกียรติศักดิ์ จนวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า เห็นสมควรให้
ถอนทะเบียนออกจากความเป็นนักเรียนแพทย์ทหาร
๑๓.๙ ขาดความเหมาะสมในการเป็นผู้นาทางทหาร จนวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎ
เกล้า เห็นสมควรให้ถอนทะเบียนออกจากความเป็นนักเรียนแพทย์ทหาร
๑๓.๑๐ หนีราชการตามประมวลกฎหมายอาญาทหาร
๑๓.๑๑ กระทาความผิดเกี่ยวกับการประสงค์ต่อทรัพย์
๑๓.๑๒ กระทาความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
13.13 ทุจริตในการสอบ
ข้าพเจ้ายินยอมส่งคืนสิ่งของ อุปกรณ์การศึกษา และของหลวง ซึ่งทางราชการได้จ่ายให้แก่ข้าพเจ้า
หรือขอใช้เงิน ตามราคาของเหล่านั้ น กับ ยอมใช้ค่าเสียหายให้ แก่กองทัพบก ตามจานวนปีการศึกษา ที่เข้าเป็น
นักเรียนแพทย์ทหาร เป็นจานวนเงิน ๑๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน ) ระยะเวลาซึ่งเป็ นเศษของปีให้ คิด
ค่าเสียหายเป็นหนึ่งปี ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ทางราชการเรียกร้องด้วยอีกส่วนหนึ่ง

๔

ข้อ ๑๔ ข้าพเจ้ายอมรับและทราบดีว่า การได้รับการคัดเลือกให้ รับราชการในกระทรวงกลาโหมเป็น
ดุ ล พิ นิ จ ของคณ ะกรรมการซึ่ ง เจ้ า กรมแพทย์ ท หารบกแต่ ง ตั้ ง โดยเด็ ด ขาด ข้ า พเจ้ า จะไม่ เ รี ย กร้ อ งให้
กระทรวงกลาโหมต้องบรรจุข้าพเจ้าเข้ารับราชการในกระทรวงกลาโหมแต่อย่างใด
ข้อ ๑๕ ข้าพเจ้าขอให้......................................... ............................................เป็นผู้ปกครองข้าพเจ้า และ
ขอให้ ....................................................................................เป็นผู้รับรอง (ผู้ค้าประกัน) ข้าพเจ้า
(ลงชื่อ) .......................................................... ผู้สมัคร/ผู้ให้สัญญา
(..........................................................)

๕

หนังสือสัญญาผู้ปกครอง
เขียนที่ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
วันที่ ............ เดือน.............................พุทธศักราช ...............................
เรียน ผู้อานวยการวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
ข้าพเจ้าชื่อ..................................................................อายุ.............. ปี สัญชาติ ..................................
นับถือศาสนา........................อยูบ่ ้ านเลขที่...........................หมู่ที่..................ถนน.....................................................
ตรอก....................................ซอย.....................................................ตาบล/แขวง.......................................................
อาเภอ/เขต.................................................................................จังหวัด.....................................................................
โทรศัพท์บ้าน.................................... โทรศัพท์เคลื่อนที่...............................โทรศัพท์ที่ทางาน..................................
อาชีพ.....................................หลักฐาน ผู้ถือบัตรประจาตัวประชาชนดังปรากฏสาเนาแนบท้ายนี้
ข้าพเจ้าเกี่ยวข้องกับผู้สมัคร โดยข้าพเจ้าเป็น.....................................................................ของผู้สมัคร
ข้าพเจ้ารับเป็นผู้ปกครองของ............................................................. ผู้สมัครเป็นนักเรียนแพทย์ทหาร โดยมี
สัญญารับรองให้ไว้ต่อผู้อานวยการวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ทาการโดยคาสั่งกองทัพบก ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้าพเจ้าได้ทราบข้อความในใบสมัครของ ....................................................................... แล้ว
และรับรองว่าเป็นจริง
ข้อ ๒ ข้าพเจ้าไม่เป็น ผู้อยู่ในระหว่างต้องคาพิพ ากษา ให้เป็นผู้ล้มละลาย หรือ ถูกควบคุมตัวตาม
คาสั่งของศาลในคดีอาญา
ข้อ ๓ ข้าพเจ้าให้สัญญารับรองว่า
๓.๑ ข้าพเจ้าจะอุปการะให้ผู้สมัครมีเครื่องอุปโภค ใช้สอยครบ ตามที่วิทยาลัยแพทยศาสตร์
พระมงกุฎเกล้ากาหนดไว้ ตลอดเวลาที่ผู้สมัครเป็นนักเรียนแพทย์ทหาร
๓.๒ ข้าพเจ้าจะจัดให้ผู้สมัครมีความเป็นอยู่ทางบ้านเป็นไปโดยสมควรแก่เกียรติของนักเรียน
แพทย์ทหารทุกประการ
๓.๓ ข้าพเจ้ าจะแจ้งข้อบกพร่องของผู้ สมัครหากเกิดขึ้นทางบ้ านให้ วิทยาลั ยแพทยศาสตร์
พระมงกุฎเกล้าทราบ และให้ความร่วมมือในการปกครองผู้สมัครทุกประการ
ถ้าข้าพเจ้ าไม่ป ฏิ บั ติตามข้อความในข้อนี้ แม้ เพี ยงส่ ว นหนึ่งส่ วนใด ข้าพเจ้ายอมให้ ผู้ อานวยการ
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า สั่งถอนข้าพเจ้าจากการเป็นผู้ปกครองผู้สมัครได้ และข้าพเจ้าจะหมดพันธะ
ผู ก พั น ในฐานะผู้ ป กครองได้ ต่ อเมื่ อ ข้ าพเจ้ าได้ ห าผู้ อื่ น เข้ามาเป็ น ผู้ ป กครองแทน และผู้ อ านวยการวิ ท ยาลั ย
แพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าอนุมัติรับผู้ปกครองคนใหม่แทนข้าพเจ้าแล้ว

๖

ข้อ ๔ ในกรณีผู้สมัครต้องออกจากความเป็นนักเรียนแพทย์ทหารด้วยกรณีดังต่อไปนี้ คือ
๔.๑ ปรากฏว่าส่วนหนึ่งส่วนใดของใบสมัครไม่เป็นความจริง หรือไม่ปฏิบัติตามที่ระบุไว้ใน
ใบสมัคร
๔.๒ กระทาผิดในกรณีชู้สาวจนเสียหาย หรือประพฤติได้เสียถึงขั้นที่ว่าเป็นภริยา/ สามี ซึ่ง
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าเห็นสมควรให้ออก
๔.๓ ลาออกโดยวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าไม่เห็นชอบ
๔.๔ กระทาผิดกฎหมายจนถึงต้องโทษจาคุก เว้นแต่เป็นความผิดฐานประมาท หรือความผิด
ลหุโทษ
๔.๕ กระทาความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
๔.๖ ประพฤติเสื่อมเสียแก่ตนเองหรือทางราชการอย่างร้ายแรง จนวิทยาลัยแพทยศาสตร์
พระมงกุฎเกล้า เห็นสมควรให้ไล่ออก
๔.๗ ถูกตัดคะแนนความประพฤติเกินกาหนด
๔.๘ ฝ่าฝืนระบบเกียรติศักดิ์ จนวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า เห็ นสมควรให้ ถอน
ทะเบียนออกจากความเป็นนักเรียนแพทย์ทหาร
๔.๙ ขาดความเหมาะสมในการเป็นผู้นาทางทหาร จนวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
เห็นสมควรให้ถอนทะเบียนออกจากความเป็นนักเรียนแพทย์ทหาร
๔.๑๐ หนีราชการตามประมวลกฎหมายอาญาทหาร
๔.๑๑ กระทาความผิดเกี่ยวกับการประสงค์ต่อทรัพย์
๔.๑๒ กระทาความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
๔.๑๓ ทุจริตการสอบ
ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะยอมชดใช้สิ่งของ อุปกรณ์การศึกษา และของหลวง ซึ่งทางราชการได้จ่ายให้แก่
ผู้สมัครที่ขาดจานวนหรือชารุด พร้อมค่าเสียหายให้แก่กองทัพบก ตามจานวนปีการศึกษา ที่เข้ารับเป็นนักเรียน
แพทย์ ท หาร เป็ น จ านวนเงิน ปี ล ะ ๑๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่ งแสนบาทถ้ ว น ) ระยะเวลาซึ่ งเป็ น เศษของปี ให้ คิ ด
ค่าเสียหายเป็นหนึ่งปี ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ทางราชการเรียกร้องด้วยอีกส่วนหนึ่ง
ข้อ ๕ เมื่อ .................................................................. สาเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยแพทยศาสตร์
พระมงกุฎเกล้าแล้ว ในกรณีผู้สมัครได้รับบรรจุเข้ารับราชการในกระทรวงกลาโหม ผู้สมัครจะต้องรับราชการเป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสองเท่าของระยะเวลาที่ได้รับทุนการศึกษาจากกองทัพบก หรือจากส่ วนราชการที่กองทัพบก
รับ รอง ตามหลั ก สู ต รการศึ กษาของวิท ยาลั ย แพทยศาสตร์พ ระมงกุฎ เกล้ า หากผิ ดสั ญ ญาข้าพเจ้ายอม ชดใช้
ค่าเสี ย หายให้ แ ก่กองทั พ บกตามจ านวนปี ที่ รับ ราชการไม่ ครบนั้น แทนผู้ ส มัค ร เป็ น เงิน ปี ล ะ ๖๐,๐๐๐.- บาท
(หกหมื่นบาทถ้วน) ระยะเวลาซึ่งเป็นเศษของปีให้คิดค่าเสียหายเทียบตามสัดส่วนภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ทาง
ราชการเรี ย กร้ อ งหรื อ ในกรณี ที่ ผู้ ส มั ค รได้ รั บ ราชการในส่ ว นราชการอื่ น ผู้ ส มั ค รจะต้ อ งรั บ ราชการตามที่
คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรนั กศึกษาแพทย์ ผู้ทาสัญญาสถาบันพระบรมราชชนก สานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุ ข กาหนดเป็นระยะเวลา 3 ปี ติดต่อกัน หากผิดสัญ ญาข้าพเจ้าจะชดใช้แทนผู้สมัครเป็นเงินจานวน
400,000 บาท (สี่แสนบาทถ้วน) ในทันทีที่ผิดสัญญา

๗

ข้อ ๖ ข้าพเจ้ายอมรับและทราบดีว่า การได้รับคัดเลือกให้รับราชการในกระทรวงกลาโหมเป็น
ดุ ล พิ นิ จ ของคณะกรรมการ ซึ่ ง เจ้ า กรมแพทย์ ท หารบกแต่ ง ตั้ ง โดยเด็ ด ขาด ข้ า พเจ้ า จะไม่ เ รี ย กร้ อ งให้
กระทรวงกลาโหมต้องบรรจุ....................................................................รับราชการในกระทรวงกลาโหมแต่อย่างใด
(ลงชื่อ) .........................................................

ผู้ปกครอง/ผู้ให้สัญญา

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

พยาน

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

พยาน

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

พยาน

ติดอากรแสตมป์

๘

35 บาท

หนังสือสัญญาของผู้รับรอง (ผู้ค้าประกัน)
ส้าหรับนักเรียนแพทย์ทหาร (นพท.วพม.)
เขียนที่ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
วันที่...........เดือน...............................พุทธศักราช .................
เรียน ผู้อานวยการวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
ข้าพเจ้า……………........................................................อายุ.............ปี อาชีพ....................................
ตาแหน่ง.................................สังกัด..............................สัญชาติ............................ นับถือศาสนา...............................
อยู่บ้านเลขที่..........................หมู่ที่................ถนน.....................................ตรอก………………………ซอย......................
ตาบล/แขวง.................................อาเภอ/เขต............................................จังหวัด......................................................
โทรศัพท์บ้าน................................โทรศัพท์เคลื่อนที่...................................โทรศัพท์ที่ทางาน.....................................
หลักฐาน ผู้ถือบัตรประจาตัวประชาชน/บัตรประจาตัวข้าราชการ ดังปรากฏตามสาเนาที่แนบท้ายนี้
ข้ าพเจ้ าขอให้ สั ญ ญาเป็ น ผู้ รั บ รอง(ผู้ ค้ าประกั น ) ...................................................ผู้ ส มั ค รเป็ น
นักเรียนแพทย์ทหารและขอทาสัญญารับรอง(ผู้ค้าประกัน) ..................................................................ผู้สมัคร ไว้ต่อ
ผู้อานวยการวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า ทาการโดยคาสั่งกองทัพบก ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้าพเจ้าได้ทราบข้อความในใบสมั ครของ ......................................................................................
แล้ว และรับรองว่าเป็นจริง
ข้อ ๒ ข้าพเจ้าไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างต้องคาพิพากษา ให้เป็นผู้ล้มละลาย หรือ ถูกควบคุมตัวตามคาสั่งของ
ศาลในคดีอาญา
ข้อ ๓ ในกรณีที่ผู้สมัครที่ข้าพเจ้าเป็นผู้รับรอง(ผู้ค้าประกัน) นี้ ได้รับทุนจากกองทัพบก หรือได้รับทุนจาก
ส่วนราชการที่กองทัพบกกาหนด แล้วผู้สมัครต้องออกจากความเป็นนักเรียนแพทย์ทหาร ด้วยกรณีใดดังต่อไปนี้คือ
๓.๑ ปรากฏว่าส่วนใดส่วนหนึ่งของใบสมัครไม่เป็นความจริงหรือไม่ปฏิบัติตามที่ระบุไว้ในใบสมัคร
๓.๒ กระทาผิดในกรณีชู้สาวจนเสียหาย หรือประพฤติได้เสียจนถึงขั้นที่ว่าเป็น ภริยา/สามี ซึ่ง
วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าเห็นสมควรให้ออก
๓.๓ ลาออกโดยวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้าไม่เห็นชอบ
๓.๔ กระทาผิดกฎหมายจนถึงต้องโทษจาคุก เว้นแต่เป็นความผิดฐานประมาท หรือความผิดลหุโทษ
๓.๕ กระทาความผิดวินัยอย่างร้ายแรง
๓.๖ ประพฤติ เสื่ อ มเสี ย แก่ ต นเองหรื อ ทางราชการอย่ า งร้ า ยแรง จนวิ ท ยาลั ย แพทยศาสตร์
พระมงกุฎเกล้าเห็นสมควรให้ไล่ออก
๓.๗ ถูกตัดคะแนนความประพฤติเกินกาหนด
๓.๘ ฝ่าฝืนระบบเกียรติศักดิ์ จนวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า เห็นสมควรให้ถอนทะเบียน
ออกจากความเป็นนักเรียนแพทย์ทหาร
๓.๙ ขาดความเหมาะสมในการเป็ น ผู้ น าทางทหาร จนวิท ยาลั ย แพทยศาสตร์พ ระมงกุ ฎ เกล้ า
เห็นสมควรให้ถอนทะเบียนออกจากความเป็นนักเรียนแพทย์ทหาร

๙

๓.๑๐ หนีราชการตามประมวลกฎหมายอาญาทหาร
๓.๑๑ กระทาความผิดเกี่ยวกับการประสงค์ต่อทรัพย์
๓.๑๒ กระทาความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
๓.๑๓ ทุจริตการสอบ
ข้าพเจ้าสัญญาว่าจะยอมชดใช้สิ่งของ อุปกรณ์การศึกษา และของหลวง ซึ่งทางราชการได้จ่ายให้แก่ผู้สมัครที่
ขาดจ านวนหรื อช ารุด พร้ อมค่าเสี ยหายให้ แก่กองทัพบก ตามจานวนปี ที่ผู้ ส มัครเข้าเป็น นักเรียนแพทย์ทหาร
เป็ น เงิน ปี ล ะ ๑๐๐,๐๐๐.-บาท (หนึ่ งแสนบาทถ้ว น ) ระยะเวลาซึ่ งเป็ น เศษของปี ให้ คิ ด ค่ า เสี ย หายเป็ น หนึ่ ง ปี
ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ทางราชการเรียกร้องด้วยอีกส่วนหนึ่ง
ข้อ ๔ เมื่อ........................................................................... สาเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระ
มงกุฎ เกล้ าแล้ ว ในกรณี ผู้ ส มัครได้รับ บรรจุ เข้ารับราชการในกระทรวงกลาโหม ผู้ ส มัครจะต้องรับราชการเป็ น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสองเท่าของระยะเวลาที่ได้รับทุนการศึกษาจากกองทัพบก หรือจากส่วนราชการที่กองทัพบก
รับรอง ตามหลักสูตรการศึกษาของวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า หากผิดสัญญาข้าพเจ้ายอมใช้ค่าเสียหาย
ให้แก่กองทัพบกตามจานวนปีที่รับราชการไม่ครบนั้ นแทนผู้สมัครนั้น เป็นเงินปีละ ๖๐,๐๐๐.-บาท (หกหมื่นบาท
ถ้วน ) ระยะเวลาซึ่งเป็ นเศษของปีให้คิดค่าเสียหายเทียบตามสัดส่วนภายใน ๓๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ทางราชการ
เรียกร้อง
ข้อ ๕ ในกรณีกองทัพบกผ่อนเวลาหรือผ่อนจานวนเงินในการชาระหนี้ตามสัญญาอนุญาตให้แก่..................
............................................โดยได้แจ้งผู้ค้าประกันทราบ และผู้ค้าประกันได้ตกลงยินยอมในการผ่อนจานวนเงินใน
การชาระหนี้ดังกล่าวเป็นเหตุปลดเปลื้องความรับผิ ดของผู้ค้าประกัน และจะรับผิดในฐานะผู้ค้าประกันสัญญานี้
ตลอดไปจนกว่าจะมีการชาระหนี้พร้อมดอกเบี้ยและค่าเสียหาย (ถ้ามี) ครบเต็มจานวน
ข้อ ๖ ข้าพเจ้ายอมรับและทราบดีว่าการได้รับการคัดเลือกให้ รับราชการในกระทรวงกลาโหมเป็นดุล พินิจ
ของคณะกรรมการซึ่งเจ้ากรมแพทย์ทหารบกแต่งตั้งโดยเด็ดขาด ข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องให้กระทรวงกลาโหมต้อง
บรรจุ ...................................................รับราชการในกระทรวงกลาโหมแต่อย่างใด
ทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎหมาย ที่แก้ไขแล้ว ตามมาตรา 681 แห่ง พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 20) พ.ศ.2557
(ลงชื่อ).......................................................... ผู้ให้สัญญา/ผู้ค้าประกัน
(.........................................................)
(ลงชื่อ)........................................................... พยาน
(.........................................................)
(ลงชื่อ).......................................................... พยาน
(.........................................................)

๑๐

หนังสือยินยอมให้ท้านิติกรรม
เขียนที่ วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
วันที่ ............ เดือน.............................พ.ศ............................................
เรียน ผู้อานวยการวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
ข้าพเจ้า (สามี/ภรรยา ของผู้รับรอง/ผู้ค้าประกัน)..................................................อายุ ............ ปี สัญชาติ...............
อยู่บ้านเลขที.่ ............................หมู่ที่.................ถนน..........................................ตรอก...............................ซอย...................................
ตาบล/แขวง............................................................................อาเภอ/เขต............................................................................................
จังหวัด......................................บัตรประจาตัว.......................................เลขที่.......................................หมดอายุวันที่..........................
ซึ่งเป็น สามี/ภรรยา โดยถูกต้องตามกฎหมายของ(ผู้รับรอง/ผู้คาประกั
้
น).................................................................................
ยินยอมให้ทาสัญญาเป็นผู้รับรอง/ผู้ค้าประกันของ...........................................................ผู้สมัครเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาแพทย์
ทหาร กับวิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
การใดที่สามี/ภรรยา ของข้าพเจ้าได้กระทาไป ข้าพเจ้าขอร่วมรับผิดชอบเสมือนหนึ่งข้าพเจ้าได้กระทาเองทุ ก
ประการ
เพื่อเป็นหลักฐานข้าพเจ้าได้ลงลายมือชื่อ ไว้เป็นสาคัญต่อหน้าพยาน ณ วัน เดือน ปี ที่ทาหนังสือนี้

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

.

