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สัญญาการเปนนักศึกษาเพ่ือศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตร 

 

    สัญญาทําท่ี  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร   

      วันท่ี…20……เดือน……มีนาคม……พ.ศ. 2556 

  โดยท่ีรัฐบาลมีเจตจํานงมุงหมายท่ีจะใหนักศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตรทุกคนทํางาน หรือรับราชการสนองความ

ตองการของประเทศชาติภายหลังสําเร็จการศึกษาแลว และในการน้ีเปนหนาท่ีของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และคณะกรรมการ

พิจารณาจัดสรรทันตแพทยผูทําสัญญาเขารับราชการซึ่งคณะรัฐมนตรีไดแตงตั้งข้ึนเพ่ือจัดสรรนักศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตร เขารับ

ราชการหรือทํางานสนองความตองการของประเทศชาติ ท่ีจะดําเนินการใหสําเร็จผลสมความมุงหมายดังกลาว 

  และโดยท่ีขาพเจา…………น.ส.รักด…ี…มุงการเรียน………………………………………..…………………….......................... 

เกิดเมื่อวันท่ี……19..…เดือน………ตุลาคม……….พ.ศ…2538………อายุ……18….…ป     อยูบานเลขท่ี……11……หมูท่ี……-.…….............. 

ตรอก/ซอย………………สุขใจ…..……….………ถนน………รวมใจ…….…………………ตําบล/แขวง………….บางรัก..........……….………..….…... 

อําเภอ/เขต……………บางรัก……………….……….จังหวัด………กรุงเทพมหานคร……..……โทรศัพท………0-2225 -1254...………...……..… 

บิดาชื่อ……………นายรักธรรม…มุงการเรยีน…....................มารดาชื่อ………นางสมฤด.ี..มุงการเรยีน.................................……

เปนผูหนึ่งซ่ึงประสงคจะเขาศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตร  เพ่ือสนองความตองการของประเทศชาติตามเจตจํานงของ

รัฐบาลดังกลาวขางตน 

  ขาพเจาจึงขอทําสัญญาใหไวแกมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  ซึ่งตอไปในสัญญาน้ีเรียกวา  

“มหาวิทยาลัย” ดังมีขอความตอไปน้ี 

  ขอ 1. ขาพเจาตกลงเขาศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตรท่ีมหาวิทยาลัยน้ี ตั้งแตปการศึกษา 2556 เปนตนไป  

จนกวาจะสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 

  ในระหวางท่ีขาพเจาศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตรตามสัญญาน้ี  ขาพเจายินยอมประพฤติและปฏิบัติตามระเบียบ 

ขอบังคับหรือคําสั่งของมหาวิทยาลัยท่ีไดกําหนดหรือสั่งการเก่ียวกับการเปนนักศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตร  ท้ังท่ีไดออกใชบังคับอยู

แลวกอนวันท่ีขาพเจาลงนามในสัญญาน้ี และท่ีจะไดออกใชบังคับตอไปภายหนาโดยเครงครัด และใหถือวาระเบียบขอบังคับหรือ

คําสั่งตางๆดังกลาวเปนสวนหน่ึงของสัญญาน้ีดวย 

  ขอ 2. ในระหวางท่ีขาพเจาศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตรตามสัญญาน้ี   ขาพเจาจะตั้งใจและเพียรพยายามอยางดี

ท่ีสุดในการศึกษาเลาเรียน โดยจะไมหลีกเลี่ยง ละเลย ทอดท้ิง ยุติหรือเลิกการศึกษากอนสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรดังไดระบุไวใน

ขอ 1 ของสัญญาน้ี 

ถาขาพเจาไมประพฤติหรือไมปฏิบัติตามท่ีกําหนดไวในวรรคหน่ึง ขาพเจายินยอมท่ีจะรับโทษตามท่ีกําหนด 

ไวในระเบียบ ขอบังคับ หรือคําสั่งของมหาวิทยาลัยเก่ียวกับการเปนนักศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตรทุกประการ 

  ขอ  3.  ภายหลังจากท่ีสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ขาพเจาตกลงยินยอมจะปฏิบัติการใหเปนไปตามคําสั่งของ

คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทันตแพทยผูทําสัญญาเขารับราชการ ในการจัดสรรใหขาพเจารับการศึกษาอบรมเพ่ิมเติม ณ แหงใดๆ 

หรือเขารับราชการ หรือทํางานในสถานศึกษา สวนราชการ หรือองคการของรัฐบาลแหงใด ทุกประการ และในกรณีคณะกรรมการ

พิจารณาจัดสรรทันตแพทยผูทําสัญญาเขารับราชการ  สั่งใหขาพเจาเขารับราชการหรือทํางาน ขาพเจาจะรับราชการหรือทํางานน้ัน

อยูตอไปเปนเวลาไมนอยกวาสามปติดตอกันไปนับตั้งแตวันท่ีไดกําหนดในคําสั่ง แตถาหลังจากสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแลว 

คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทันตแพทยผูทําสัญญาเขารับราชการไดใหขาพเจาเขารับการศึกษาอบรมเพ่ิมเติมตามความตองการ

ของกระทรวงทบวง  กรมใดตอไปอีกแลว  เมื่อขาพเจาไดศึกษาอบรมเพ่ิมเติมเสร็จแลว หรือไมไดทําการศึกษาอบรมเพ่ิมเติมตอไปจน

สําเร็จดวยเหตุใดก็ดี  

ติดรูป 1 น้ิว 
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ขาพเจายินยอมเขารับราชการหรือทํางานตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทันตแพทยผูทําสัญญาเขารับราชการสั่งใหเขารับ

ราชการหรือทํางานน้ัน โดยจะรับราชการ หรือทํางานน้ันอยูตอไปเปนเวลาไมนอยกวาสามปติดตอกันไปนับตั้งแตวันไดกําหนดใน

คําสั่งแตถาเปนการเขารับการอบรมเพ่ิมเติมในระหวางท่ีรับราชการหรือทํางานตามคําสั่งในวรรคแรก เมื่อขาพเจาไดศึกษาอบรม

เพ่ิมเติมเสร็จแลว หรือไมไดทําการศึกษาอบรมเพ่ิมเติมตอไปจนสําเร็จดวยเหตุใดก็ดี ขาพเจายินยอมเขารับราชการหรือทํางานตอไป

จนครบกําหนดระยะเวลาไมนอยกวาสามป  ท้ังน้ีไมนับระยะเวลาระหวางเขารับการศึกษาอบรมเพ่ิมเติมรวมคํานวณเขาดวย 

ถาขาพเจาไมเขารับราชการ หรือทํางานตามท่ีกลาวในวรรคหน่ึงหรือวรรคสองแลวแตกรณี ขาพเจา 

ยินยอมรับผิดชอบชดใชเงินใหแกมหาวิทยาลัย เปนจํานวน 400,000 บาท (สี่แสนบาทถวน) ภายในสามสิบวัน นับตั้งแตวันท่ีกําหนด

ในคําสั่ง  โดยจะนําเงินมาชําระท่ีมหาวิทยาลัย  

  ถาขาพเจารับราชการ หรือทํางานไมครบกําหนดเวลาตามท่ีกลาวไวในวรรคหน่ึงหรือวรรคสองแลวแตกรณี     

ขาพเจายินยอมรับผิดชอบใหแกมหาวิทยาลัยตามระยะเวลาท่ีขาด โดยคิดคํานวณลดลงตามสวนเฉลี่ยจากจํานวนเงินท่ีตองชดใชใน

วรรคสาม 

  หากขาพเจาไมชําระภายในกําหนดระยะเวลาดังกลาวหรือชําระไมครบถวน  ท้ังน้ีจะโดยความยินยอมหรือไมก็

ตาม   ขาพเจายินยอมใหคิดดอกเบ้ียในอัตรารอยละ 15 (สิบหา)ตอป ของจํานวนเงินท่ียังไมไดชําระนับแตวันครบกําหนดระยะเวลา

ดังกลาวจนกวาจะชําระเงินครบถวน 

   ถาขาพเจามิไดเขารับราชการ หรือทํางานตามความในวรรคสาม หรือออกจากราชการหรืองานกอนครบ

กําหนดเวลาดังกลาวในวรรคท่ีสี่ เปนเพราะเหตุท่ีขาพเจาเจ็บปวยหรือพิการและคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทันตแพทยผูทํา

สัญญาเขารับราชการไดพิจารณาแลวเห็นวา ขาพเจาไมอาจหรือไมสามารถท่ีจะรับราชการหรือทํางานได ขาพเจาจึงจะไมตองรับผิด

ตามความท่ีระบุไวในวรรคสามหรือวรรคสี่แลวแตกรณี 

ขอ  4.  การเขารับราชการของผูทําสัญญาเขารับราชการจะตองเปนไปตามระเบียบและข้ันตอนของทางราชการ 

ขอ  5.  เพ่ือเปนหลักประกันในการปฏิบัติตามสัญญาน้ี    ขาพเจาจะไดจัดหาบุคคลท่ีมีคุณสมบัติและ 

หลักทรัพยซึ่งมหาวิทยาลัยเห็นสมควรมาทําสัญญาค้ําประกันขาพเจาภายในเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด และในกรณีท่ีมหาวิทยาลัย

เห็นสมควรท่ีจะใหขาพเจาเปลี่ยนผูค้ําประกัน ขาพเจาจะปฏิบัติตามทุกประการ 

  ขาพเจาไดทราบและเขาใจขอความในสัญญาฉบับน้ีดีแลว จึงไดลงนามในสัญญาน้ีไวเปนหลักฐาน 

 

  (ลงนาม) ………………………………………………………………………. นักศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตร 

   (........……น.ส.รักดี……มุงการเรียน………..……………) ผูใหสัญญาฯ 

   

  (ลงนาม) …………………………………………………………………..….  อธิการบดีมหาวิทยาลัยหรือ 

   (ศาสตราจารย ทันตแพทย ดร. สิทธิชัย ขุนทองแกว)  ผูแทนผูรับสัญญา 

   

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

                  (นางสาวพรทิพย แมนทรง) 

 

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

              (นางสาวกัญญา  ของสันเทียะ)     
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หนังสือใหความยินยอมของคูสมรสของนักศึกษา 

 

                  เขียนท่ี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 

วันท่ี……… เดือน………………….. พ.ศ………… 

 

ขาพเจา…………………………………………………-…..…………………………….………........……….......…....อายุ……-………ป  

ตั้งบานเรือนอยูบานเลขท่ี……….-.......…หมูท่ี…-….ตรอก/ซอย…….…………......-...................…...………ถนน………….-………..........………... 

ตําบล/แขวง…………………..-.......………….อําเภอ/เขต…………............…-.………….......….……..จังหวัด…………............-.........…….…………… 

เปนคูสมรสของ………………………........................-.......................……………..……………………..…….……ขาพเจาไดทราบขอความในสญัญา 

การเปนนักศึกษาเพ่ือศึกษาวิชาชีพทันตแพทยศาสตรท่ี………………………………………-………….............................................................ได

ทําใหไวตอมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร    ตามสัญญาฉบับลงวันท่ี………-..............เดือน ………........-....……………พ.ศ..…. -……… แลว     

ขาพเจายินยอมให……………………………………-………….……....................................………………..ซึ่งเปนคูสมรสโดยชอบดวยกฏหมาย

ของขาพเจาเขาทําสัญญาการเปนนักศึกษาเพ่ือศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตร  ผูกพันกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรได และขาพเจา

ยินยอมรับผิดชอบรวมกับ………………………...……-………………………………………………………..…………ตามสัญญาท่ีทําไวน้ันทุกประการ 

 

 

 

(ลงนาม) …………………………-…………………………. ผูใหความยินยอม 

     (……………………….-……..…………………) 

 

 

  (ลงนาม) …………………………-………………….………. พยาน 

                                  (นางสาวพรทิพย แมนทรง) 

 

 

                           (ลงนาม) ………………………-….………………….   พยาน 

        (นางสาวกัญญา  ของสันเทียะ)     
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(ผูปกครอง) 

เฉพาะนักศึกษาท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ 

หนังสือแสดงความยินยอมของผูแทนโดยชอบธรรมตามกฎหมาย 

                เขียนท่ี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

            วันท่ี …20……. เดือน………มีนาคม………. พ.ศ……2556…….. 

ขาพเจา………………นายรักธรรม...มุงการเรยีน..........................................อายุ……40….….ป อยูบานเลขท่ี………11….หมูท่ี….....-.........

ตรอก/ซอย………สุขใจ…...……..……………ถนน…………รวมใจ…….……….……….ตาบล/แขวง……………บางรัก....…………..………….....…….  

อาเภอ/เขต………..บางรัก………………………..……จังหวัด………..กรุงเทพมหานคร……………เปนผูแทนโดยชอบธรรม ตามกฎหมายของ

...............นายรักด.ี..มุงการเรยีน ….......................นักศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตร โดยเก่ียวของเปน ............บิดา..............................  

และขาพเจา………นางสมฤด.ี..มุงการเรยีน……….…อาย…ุ39…ป อยูบานเลขท่ี……11….หมูท่ี......-....ตรอก/ซอย ……สุขใจ.…...…...…… 

ถนน ……รวมใจ…ตาบล/แขวง…..บางรัก…อาเภอ/เขต……บางรัก……จังหวัด…….กรุงเทพมหานคร…โทรศัพท... 0-2225 -1254.......

เปนผูแทนโดยชอบธรรม ตามกฎหมายของ ……...........นายรักด.ี..มุงการเรียน ..........………………...นักศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตรโดย

เก่ียวของเปน ….......…มารดา…......................………ไดทราบขอความในสัญญาการเปนนักศึกษาเพ่ือศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตร ท่ี 

…….......………นายรักด.ี..มุงการเรยีน .............…………………......………ไดทาใหไวตอมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ตามสัญญาฉบับลง

วันท่ี…20….เดือน…มีนาคม..พ.ศ...2556...แลว ขอใหความยินยอมในการท่ี……..............….…นายรักด.ี..มุงการเรยีน.........................ได

ทําสัญญาดังกลาวใหไวตอมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทุกประการ 

 

(ลงนาม) ……………………………………………..………………. ผูแทนโดยชอบธรรม 

     (…...…นายรักธรรม...มุงการเรียน…….…) 

 

(ลงนาม) ……………………………………………………..………. ผูแทนโดยชอบธรรม 

      (…..…นางสมฤด.ี..มุงการเรียน………...…) 

 

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

               (นางสาวพรทิพย แมนทรง) 

 

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

             (นางสาวกัญญา  ของสันเทียะ)     
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           (ผูค้ําประกัน) 

 

สัญญาคํ้าประกัน 

 ตัวจริง10 บาท    สําเนา 5บาท 2 ชุด 

สัญญาทําท่ี มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร 

 

                           วันท่ี …20……. เดือน…มีนาคม…. พ.ศ……2556…….. 

ขาพเจา……นางสมฤด.ี..มุงการเรยีน.……….…อายุ…….…48………..…ป  อาชีพ……รับชาชการ……………..…….…..… 

สังกัด………กระทรวงศึกษาธิการ.……...อยูบานเลขท่ี……11...….หมู….-….ตรอก/ซอย…………สุขใจ………ถนน………รวมใจ.............………

ตําบล/แขวง………บางรัก…………………….…..อําเภอ/เขต………บางรัก……………จังหวัด…...................…กรุงเทพมหานคร….................….

โทรศัพท………0-2225 -1254………คูสมรสช่ือ…………นายรักธรรม...มุงการเรียน…………………………………………........................…...

ขอทําสัญญาค้าํประกันฉบับน้ีใหไวตอมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ซึ่งตอไปน้ีเรียกวา “มหาวิทยาลยั”  ดังมีขอความตอไปน้ี  

  ขอ  1.  ขาพเจาไดทราบและเขาใจขอความในสัญญาการเปนนักศึกษาเพ่ือศึกษาวิชา 

ทันตแพทยศาสตรท่ี……….…นายรักดี...มุงการเรียน.......................................................………ไดทําไวตอมหาวิทยาลัย ตามสัญญาฉบับ

ลงวันท่ี…20…เดือน........มีนาคม.......พ.ศ…2556........แลว ขาพเจาขอใหสัญญาวา ถา .......นายรักดี...มุงการเรียน...................... 

กระทําผิดสัญญาใหไวตอมหาวิทยาลัยเปนเหตุใหเกิดความรับผิดชอบตองชดใชเงินแกมหาวิทยาลัยแลว  ขาพเจายินยอมชดใชเงิน

ตามจํานวน  ท่ี………………….นายรักด.ี..มุงการเรียน...................จะตองรับผิดน้ันใหแกมหาวิทยาลัยจนครบจํานวน โดยมหาวิทยาลัย 

มิจําตองเรียกรองให …………นายรักด.ี..มุงการเรียน...........………ชดใชเงินดังกลาวน้ันกอน 

             ขอ  2.  หากมีการผอนเวลาการชําระหน้ีตามสัญญาดังกลาวแลวใหแก………น.ส.รักดี...มุงการเรียน.................... 

ไมวากรณีใดๆโดยจะแจงหรือมิไดแจงใหขาพเจาทราบก็ตาม ใหถือวาขาพเจาไดตกลงใหความยินยอมในการผอนชําระหน้ีน้ันดวยทุก

ครั้งและยังรับเปนผูค้ําประกันตามสัญญาน้ีตลอดไป 

  ขอ  3. ขาพเจาจะไมเพิกถอนการค้ําประกันในระหวางเวลาท่ี………น.ส.รักดี...มุงการเรียน.................................. 

ตองรับผิดชอบอยูตามสัญญา 

  ขอ  4.  เพ่ือเปนหลักฐานในการคํ้าประกัน ขาพเจาขอแสดงหลักทรัพยซึ่งเปนกรรมสิทธ์ิของขาพเจาและปลอด

จากภาระผูกพันใดๆ ท้ังสิ้น ดังน้ี 

(1) ท่ีดิน โฉนดเลขท่ี เลขท่ี ……………-.………….….…หนาสํารวจ……………-..…….ระวาง……………-………………..…… 

เน้ือท่ี …..-.….ไร……-……งาน…………-.………...ตารางวา   อยูท่ีตําบล/แขวง…..….……-…………….อําเภอ/เขต …………………...…………....

จังหวัด …………-…………………..ราคาประมาณ………………-……….…...…..…บาท  

(1) หลักทรัพยอ่ืนๆ  …………………-………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………............…………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………............……………….……………………………………….… 

…………………………………………………………………………………………..................…………………………………….……………………………………….… 

 

 

ลายมือช่ือ.......................................………………………………………. ผูค้าํประกัน 

                 (…..…..…นางสมฤดี...มุงการเรียน……………) 

 

อากรแสตมป 

10บาท 
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  ขอ  5.  ขาพเจาสัญญาวาจะไมจําหนาย โอน กอหน้ีสิน หรือภาระผูกพันใดๆ ในทรัพยสินของขาพเจาตามท่ีระบุ

ไวในขอ 4  ตลอดระยะเวลาท่ีสัญญาค้ําประกันฉบับน้ียังคงมีผลใชบังคับอยู 

ขาพเจาไดทราบและเขาใจขอความในสัญญาฉบับน้ีแลว  จึงไดลงนามในสัญญาน้ี 

 

    (ลงนาม) ………………………………….…………………. ผูค้ําประกัน 

               (………นางสมฤด.ี..มุงการเรียน……..…) 

 

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

            (นางสาวพรทิพย แมนทรง) 

 

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

          (นางสาวกัญญา  ของสันเทียะ)     

 

ขาพเจา……………นายรักธรรม....มุงการเรียน...................................................………….….อายุ………..40.………..ป เปนคูสมรสตาม  

กฎหมายของ..……………..นางสมฤดี...มุงการเรียน….…..……………….…….. ไดทราบและเขาใจขอความในสัญญาคาประกันฉบับลง

วันท่ี……20...….เดือน ..…มีนาคม…...พ.ศ…..2556.…..แลว ยินยอมให ………………..…นางสมฤดี...มุงการเรียน….........………………………

ทําสัญญาค้ําประกันได 

 

(ลงนาม) ……………………………….……………………. ผูใหความยินยอม 

     (……นายรักธรรม....มุงการเรียน…….) 

 

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

           (นางสาวพรทิพย แมนทรง) 

 

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

         (นางสาวกัญญา  ของสันเทียะ)     

  

ขาพเจาขอรับรองวา  เปนโสด  หยาแลวขณะทําสัญญา  คูสมรสตาย 

 

(ลงนาม) ……………………………………………………. ผูค้ําประกัน 

     (……………………………………………………) 

 

สังกัด……… …กระทรวงศึกษาธิการ............เลขท่ี………....…xxxxxxxxxx………..………………….             

ตําแหนง………….ครู…………………................ระดับ…………..……..…ค.ศ. 3….……….................…  

วันออกบัตร……..3 ส.ค.…55…….……….………………................................................................  

บัตรหมดอายุ……2 ส.ค.…59…….……………………….…….………………......................................... 

โทรศัพทมือถือ….08-xxxx-xxxx…………….โทรศัพทบาน…………….02-xxx-xxxx……….….……….  

   



 เลขท่ีสัญญาฯ  …............/2556 

ลายมือช่ือ...น.ส.รักดี……มุงการเรียน...นักศึกษาผูใหสัญญา 
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       ขอตกลงแนบทายสัญญาการเปนนักศึกษาเพ่ือศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตร 

หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 6 ป (กลุมผูสําเร็จการศึกษาช้ันมัยธมศึกษาปท่ี 6) 

---------------- 

ขอตกลงแนบทายสญัญา ฉบับน้ีทําข้ึน ณ  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ศูนยรังสติ  

ขอตกลงแนบทายสญัญา ฉบับน้ีทําข้ึน ณ  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ศูนยรังสติ  

เมื่อวันท่ี....20......เดือน....มีนาคม.............พ.ศ. ......2556.................โดย ..............น.ส.รักดี...มุงการเรียน..................................... 

ผูซึ่งประสงคเขาศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตรใน คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และไดตกลงทําสญัญาการเปน

นักศึกษาเพ่ือศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตร สญัญาเลขท่ี    XX   / 2556   ลงวันท่ี        20       เดือน  มีนาคม พ.ศ.  2556 

ใหไวตอมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ซึ่งตอไปในขอตกลงน้ีเรยีกวา นักศึกษา และ..................นางสมฤด.ี..มุงการเรยีน..............................

ซึ่งตอไปเรยีกวาผูค้าํประกัน  

นักศึกษาและผูค้ําประกัน ทําขอตกลงน้ีโดยใหถือเปนสวนหน่ึงของสัญญาการเปนนักศึกษาเพ่ือศึกษาวิชาทันต

แพทยศาสตร สัญญาเลขท่ี    XX    / 2556    ลงวันท่ี  20   เดือน   มีนาคม          พ.ศ.  2556     แ ล ะ  สั ญ ญ า ค้ํ า

ประกัน ลงวันท่ี  20    เดือน        มีนาคม          พ.ศ. 2556  มีขอความดังน้ี 

ขอ  1 .  ตาม ท่ี นักศึกษาได ตกลง ทําสัญญาการเปน นักศึ กษาเ พ่ือศึกษา วิชาทันตแพทยศาสตร  ให ไ ว ต อ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร โดยสัญญาวา นักศึกษาตกลงเขาศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตรท่ีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ตั้งแตปการศึกษา 

2556 เปนตนไป จนกวาจะสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร โดยในระหวางท่ีศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตรตามสัญญาน้ี จะยินยอม

ประพฤติและปฏิบัติตามระเบียบ ขอบังคับหรือคําสั่งของมหาวิทยาลัยท่ีไดกําหนดหรือสั่งการเก่ียวกับการเปนนักศึกษาวิชาทันต

แพทยศาสตร ท้ังท่ีมีใชอยูกอนแลวและท่ีจะมีตอไปภายหนา และจะตั้งใจและเพียรพยายามอยางดีท่ีสุดในการศึกษาเลาเรียน โดยจะ

ไมหลีกเลี่ยง ละเลย ทอดท้ิง ยุติ หรือเลิกการศึกษากอนสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร  และผูค้ําประกัน ไดตกลงค้ําประกันการปฏิบัติ

ตามสัญญาดังกลาวของนักศึกษา ตามสัญญาค้ําประกัน ฉบับลง วันท่ี.... 20....... เดือน.......มีนาคม...........พ.ศ. 2556 น้ัน   

ขอ 2. นักศึกษาตกลงท่ีจะปฏิบัติตามสัญญาดังกลาวน้ันโดยเครงครัด และหากนักศึกษาลาออกจากการเปนนักศึกษา

กอนสําเร็จการศึกษา หรือ จงใจไมเขาศึกษา หรือหลีกเลี่ยง ละเลย ทอดท้ิง ยุติ หรือเลิกการศึกษากอนสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

หรือประพฤติตนไมสมควรจนเปนเหตุใหตองพนสภาพการเปนนักศึกษา หรือกระทําการอ่ืนใดโดยเจตนาเพ่ือใหตนตองพนสภาพการ

เปนนักศึกษากอนสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร นักศึกษายินยอมชดใชเงินเปนเบ้ียปรับใหแกมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  ดังน้ี  

2.1 หากกระทําผิดสัญญาและขอตกลงน้ีในระหวางปการศึกษาท่ี 1 ตองชําระเงินเปนเบ้ีย 

ปรับ จํานวน 66,666.66 บาท (หกหมื่นหกพันหกรอยหกสิบหกบาทหกสิบหกสตางค) 

2.2 หากกระทําผิดสัญญาและขอตกลงน้ีในระหวางปการศึกษาท่ี 2 ตองชําระเงินเปนเบ้ีย 

ปรับ จํานวน 133,333.33 บาท (หน่ึงแสนสามหมื่นสามพันสามรอยสามสิบสามบาทสามสบิสามสตางค) 

2.3 หากกระทําผิดสัญญาและขอตกลงน้ีในระหวางปการศึกษาท่ี 3 ตองชําระเงินเปนเบ้ีย 

ปรับ จํานวน 200,000 บาท (สองแสนบาทถวน) 

 2.4 หากกระทําผิดสัญญาและขอตกลงน้ีในระหวางปการศึกษาท่ี 4 ตองชําระเงินเปนเบ้ียปรับ จํานวน 

266,666.66 บาท (สองแสนหกหมื่นหกพันหกรอยหกสิบหกบาทหกสิบหกสตางค) 

 2.5 หากกระทําผิดสัญญาและขอตกลงน้ีในระหวางปการศึกษาท่ี 5  ตองชําระเงินเปนเบ้ียปรับ จํานวน 

333,333.33 บาท (สามแสนสามหมื่นสามพันสามรอยสามสบิสามบาทสามสิบสามสตางค) 

 2.6 หากกระทําผิดสัญญาและขอตกลงน้ีในระหวางปการศึกษาท่ี 6 หรือปการศึกษาตอ ๆ ไป ตองชําระเงินเปน

เบ้ียปรับ จํานวน 400,000 บาท (สี่แสนบาทถวน) 
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ปการศึกษาท่ี 1 ใหเริ่มนับแตวันท่ีนักศึกษาตกลงทําสญัญาการเปนนักศึกษาเพ่ือศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตร

และขอตกลงน้ีเปนตนไป 

ขอ 3. เงินเบ้ียปรับท่ีนักศึกษาตองชดใช ตามขอ 2 นักศึกษาจะตองชําระใหแกมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร จนครบถวน

ภายใน 30 วัน นับแตวันท่ีไดรับแจงจากมหาวิทยาลัย หากผูใหสัญญาไมชําระภายในกําหนดระยะเวลาดังกลาวหรือชําระไมครบถวน 

ท้ังน้ี จะโดยความยินยอมของมหาวิทยาลัยหรือไมก็ตาม นักศึกษาจะตองชําระดอกเบ้ียผิดนัดในอัตรารอยละ 15 ตอป ของจํานวน

เงินท่ียังมิไดชําระนับแตวันครบกําหนดระยะเวลาดังกลาวจนกวาจะชําระครบถวน  

ขอ 4. หากนักศึกษาไมสามารถปฏิบัติตามสัญญาน้ีไดดวยสาเหตุการเจ็บปวย พิการ หรือเหตุสุดวิสัยอ่ืนอันมิใชความผิด

ของนักศึกษา อาจไดรับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรใหไมตองรับผิดชอบชดใชเบ้ียปรับตามขอตกลงน้ีได  

ขอ 5. ในกรณี ท่ีนักศึกษากระทําผิดขอตกลงฉบับน้ี จะตองรับผิดชดใช เ งินเปนเ บ้ียปรับตามขอ 2 ใหแก

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ผูค้ําประกันยินยอมชดใชเงินตามจํานวนท่ีนักศึกษาจะตองรับผิดชอบน้ันใหแกมหาวิทยาลัยจนครบถวน 

โดยท่ีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไมจําตองเรียกรองใหนักศึกษาชดใชเงินกอน และหากมีการผอนชําระหน้ีตามขอตกลงน้ีใหแก

นักศึกษา ใหถือวาผูค้ําประกันไดตกลงยินยอมการผอนชําระน้ันดวยทุกครั้ง  

ผูค้ําประกัน จะไมถอนการค้ําประกันในระหวางท่ีนักศึกษาตองรับผดิตามขอตกลงน้ี 

ขอ 6. ขอความใดท่ีขอตกลงฉบับน้ีมิไดกลาวถึง นักศึกษา และผูค้ําประกัน ยังคงตกลงถือปฏิบัติตามความในสัญญาการ

เปนนักศึกษาเพ่ือศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตร สัญญาเลขท่ี XX    /  2556 ลงวันท่ี.......... 20........เดอืน .....มีนาคม........พ.ศ. 2556 

และสญัญาค้ําประกัน  ลงวันท่ี    20     เดือน      มีนาคม     พ.ศ. 2556 ทุกประการ  

นักศึกษาและผูค้ําประกัน ไดอานและเขาใจขอความในขอตกลงฉบับน้ีโดยละเอียดแลว จึงไดลงลายมือช่ือไวตอหนาพยาน  

(ลงช่ือ)       นักศึกษา 

             (........……น.ส.รักดี……มุงการเรียน………..……………) ผูใหสัญญาฯ 

 (ลงช่ือ)       ผูค้ําประกัน 

    ( นางสมฤด.ี..มุงการเรียน  ) 

(ลงช่ือ)       พยาน 

           (นางสาวพรทิพย แมนทรง) 

(ลงช่ือ)       พยาน 

        (นางสาวกัญญา  ของสันเทียะ)     

  ขาพเจา …..........นายรักธรรม..มุงการเรยีน...........บิดา/ผูปกครอง และ.......นางสมฤด…ีมุงการเรียน  .........

มารดา/ผูปกครอง ของ......นายรักดี…มุงการเรียน..........นักศึกษา ไดทราบและเขาใจขอความตามขอตกลงฉบับน้ีโดยละเอียดแลว 

ขาพเจาของแสดงความยินยอมให...........นายรักด…ีมุงการเรียน...................นักศึกษาทาขอตกลงฉบับน้ีทุกประการ 

(ลงช่ือ)      บิดา/ผูปกครอง 

              (……..นายรักธรรม...มุงการเรียน…….) 

       (ลงช่ือ)      มารดา/ผูปกครอง 

            (     .นางสมฤด.ี..มุงการเรียน   ) 

(ลงช่ือ)      พยาน          (ลงช่ือ)      พยาน           

                      (นางสาวพรทิพย แมนทรง)                                           (นางสาวกัญญา  ของสันเทียะ)              
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  คัดจาก 

หนังสือคูมือทันตแพทยผูทําสัญญาฯ 

สํานักงานคณะกรรมการจดัสรรนักศึกษาแพทย ทันตแพทย เภสัชศาสตรผูทําสัญญา 

สถาบันพระบรมราชชนก สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เมษายน 2543  หนา 21 –24 29 เมษายน 2542 กระทรวง

สาธารณสุข ไดมีการประชุมปรึกษาหารือเก่ียวกับ”สัญญาการเปนนักศึกษา โดยมีทานรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

(นพ.ธวัช  สุนทราจารย เปนประธาน ผูเขารวมประชุมประกอบดวยผูแทนสํานักงานก.พ.,คณะกรรมการกําหนดเปาหมายและ

นโยบายกําลังคนภาครัฐ (คปร.)ทบวงฯ สํานักงบประมาณ หนวยงานทางดานกฎหมาย กระทรวงสาธารณสุข. และผูแทนสภาวิชาชีพ

และสวนราชการท่ีเก่ียวของ) ท่ีประชุมเห็นวา สัญญาเปนนักศึกษาน้ันผูกพันรัฐจะตองดําเนินการใหเปนไปตามสัญญา คือจะตอง

บรรจุผูท่ีสําเร็จการศึกษาเขารับราชการหรือปฏิบัติงานตามสัญญา หากเกิดกรณีรัฐไมสามารถหรือจงใจไมปฏิบัติตามสัญญา ก็ตามที 

แมในสัญญามิไดมีบทลงโทษกรณีท่ีรัฐเปนผูผิดสัญญาฯก็ตาม แตก็อาจจะถูกฟองรองได ตาม พ.ร.บ. สัญญาท่ีไมเปนธรรม ซึ่งก็ยังไมมี

ใครทราบวาผลจะลงเอยประการใด เน่ืองจากยังไมมีกรณีตัวอยาง  

(รายงานท่ีประชุมปรึกษาหารือเรือ่งสัญญาการเปนนักศึกษาแพทย ทันตแพทย เภสัชการ ครั้งท่ี 1/2542) 

       ความคืบหนาในการดําเนินการตามมติ ครม. 

1.  เพ่ือใหไดแนวทางท่ีจะนําไปพิจารณารวมกับ คปร. และสํานักงาน ก.พ.ขางตนกระทรวงสาธารณสุขไดแตงตั้งคณะกรรมการ

การศึกษาแนวทางการปรับปรงุโครงการกระจายแพทย ทันตแพทย เภสัชกรคูสัญญา โดยมีรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (นพ.ธวัช  

สุนทราจารย) เปนประธาน คณะกรรมการ ฯ ไดดําเนินการสรุปผลการศึกษาเปนขอเสนอ ดังน้ี 

1.1 การขอตําแหนงเพ่ือบรรจุนักศึกษาทุนท้ัง 3 สาขา ซึ่งจะสําเร็จการศกึษาตั้งแต ป 2543 

(1) รัฐบาลตองจัดหาอัตราใหม เพ่ือบรรจุนักศึกษาคูสัญญาท้ัง 3 สาขา ใหแกกระทรวงสาธารณสุข 

 และสวนราชการตางๆ ท่ีมีความจาํเปน 

(2) มอบใหสํานักนโยบายและแผน กระทรวงสาธารณสุข ทําหนังสือถึง คปร.เพ่ือนําขอ 

เสนอตามผลการศึกษาไปพิจารณาและเสนอ ครม. 

1.2 การเขาศึกษาของนักศึกษาท่ีมีขอผูกพันเขารับราชการ ท้ัง 3 สาขา ในป 2543 

(1) รับเขาศึกษาใหคงสญัญาไวแบบเดมิ แตปรับเง่ือนไขของสญัญาเปนแบบเปดโอกาส 

ใหรัฐสงวนสิทธ์ิท่ีจะรับเขาปฏบัิติงานในสวนราชการเทาท่ีจาํนวนท่ีมคีวามจําเปนได  

(2) มอบสํานักนโยบายและแผน กระทรวงสาธารสุข ทําหนังสือถึงสํานักงาน ก.พ. เพ่ือ 

นําขอเสนอตามผลการศึกษาไปเสนอ ครม. เพ่ือพิจารณาตอไป 

2. ท่ีประชุมกระทรวงสาธารณสุข วันท่ี 29 พ.ย. 2542  รมว.กระทรวงสาธารณสุข (นายกร  ทัพพะรังส)ี เปนประธานไดพิจารณาแลว 

เห็นชอบตามขอเสนอของคณะกรรมการการศึกษาฯ และใหเรงดําเนินการเตรียมเพ่ือใหการบรรจุใหเรียบรอยกอนเดือน เม.ย. 43 

ตอไป  

3. ท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรนักศึกษาแพทยผูทําสัญญา วันท่ี 8 ธ.ค. 2542 ไดประชุมพิจารณาเรื่องการปรับปรุง

โครงการกระจายแพทยโดยระบบคูสัญญาแลว เห็นควรใหนักศึกษาแพทยท่ีเขาใหม ตั้งแตปการศึกษา  2543 เปนตนไป ยังคงทํา

สัญญาผูกพันเหมือนเดิม แตจะตองปรับปรุงสัญญาฯ ใหม ใหมีลักษณะปลายเปดใหรัฐบรรจุผูสําเร็จการศึกษาไดเทาท่ีจะสามารถ

บรรจุได แตปรับเง่ือนไขของสัญญาฯ คุมครองท้ังสองฝาย และหากมีการดําเนินการอยางยุติธรรม เชน หากรัฐไมสามารถบรรจุ

ผูสําเร็จการศึกษาไดครบทุกคน จะตองแจงใหนักศึกษาทราบลวงหนาอยางนอย 1 ป  วาจะบรรจุจํานวนเทาใด และใครบางท่ีไมไดรับ

การบรรจุ เปนตน 
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4. คปร. ไดมหีนังสือท่ี นร. 0707041/38  ลงวันท่ี 14 มี.ค. 2543 แจงผลการประชุมและใหดําเนินการ ดังน้ี 

 ก. การบรรจุนักศึกษาแพทย ทันตแพทย เภสัชศาสตรผูทําสญัญาฯ ท่ีจะสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2542 ให

ดําเนินการ ดังน้ี 

  “ใหสํานักงาน ก.พ. รวมกับกระทรวงสาธารณสุขและผูอํานวยการสาํนักงบประมาณใน คปร. ดําเนินการบรรจุ

นักศึกษาแพทย ทันตแพทย เภสัชศาสตรคูสญัญารวมท้ังนักเรยีนทุนของกระทรงสาธารณสุข เขารับราชการในตําแหนงวางท่ีมี

อัตราเงินเ ดือนของกระทรวงสาธารณสุขใหครบทุกตาํแหนงกอน  โดยการบรรจุน้ัน ใหจดัลําดับความสําคัญตามความจําเปนของ

งานหรือตามความขาดแคลนในแตละพ้ืนท่ีเปนสําคญั ”  

 ข. การทําสัญญาการเปนนักศึกษาแพทย ทันตแพทย เภสัชศาสตรฯ  รวมท้ังสัญญาการเปนนักเรียน  ท่ีมีขอผูกผันเขารับ

ราชการในกระทรวงสาธารณสุข คปร. มีมตดิังน้ี 

1. ใหยกเลิกการทําสัญญาการเปนนักศึกษาเภสัชศาสตรคูสัญญากับนักศึกษาเขาใหมในมหาวิทยาลัยของรัฐ 

รวมท้ังการทําสัญญากรเปนนักเรียนท่ีมีขอผูกพันเขารับราชการในกระทรวงสาธารณสุข  ตั้งแตปการศึกษา 

2543 เปนตนไป 

2. สําหรับนักศึกษาแพทย และนักศึกษาทันตแพทยท่ีจะเขาศึกษาใหมตั้งแตปการศึกษา 2543 เปนตนไปให

ยังคงทําสัญญาผูกพันเหมือนเดิมแตใหมีการช้ีแจงทําความเขาใจใหนักศึกษาแพทย นักศึกษาทันตแพทยและ

นักศึกษาเภสัชศาสตรท่ีกําลังศึกษาอยูในช้ันปตางๆ ทราบถึงลักษณะของสัญญาการเปนนักศึกษาแพทย ทันต

แพทย และเภสัชศาสตร วาเปนสัญญาท่ีผูกพันฝายเดียว  คือ เปนสัญญาท่ีกําหนดหนาท่ีของผูรับทุนท่ีจะตอง

เขารับราชการตามคําสั่งของคณะกรรมการการพิจารณาจัดสรรฯ หรือสํานักงาน ก.พ. เพียงฝายเดียว ไมได 

ผูกพันใหสวนราชการตองบรรจุผูเขารับราชการเปนขาราชการ ดังน้ันหากทางราชการไมมีตําแหนงเพียง 

     พอท่ีจะรองรับ ก็อาจไมสั่งบรรจุผูรับทุนเขารับราชการเปนราชการได 

 สรุป 

 แนวโนมในอนาคต ระบบการจัดสรรนักศึกษาแพทยคูสัญญา วาจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม อยางไร น้ันใกลมีขอยุติ ยังอยู

ในระหวางการดําเนินการ แตท้ังน้ีผลจะเปนอยางไรตอไปน้ัน คงมิไดข้ึนอยูกับหลักวิชาการเพียงอยางเดียว คงตองข้ึนอยูกับปจจัย

อ่ืนๆ อีกหลายประเด็น เชน นโยบายการปฏิรูประบบราชการภาวะเศรษฐกิจของประเทศ ฯลฯ ซึ่งจะตองติดตามตอไป 
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