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สัญญาการเปนนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตร
สัญญาทําที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
วันที่…20……เดือน……มีนาคม……พ.ศ. 2556
โดยที่รัฐบาลมีเจตจํานงมุงหมายที่จะใหนักศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตรทุกคนทํางาน หรือรับราชการสนองความ
ตองการของประเทศชาติภายหลังสําเร็จการศึกษาแลว และในการนี้เปนหนาที่ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และคณะกรรมการ
พิจารณาจัดสรรทันตแพทยผูทําสัญญาเขารับราชการซึ่งคณะรัฐมนตรีไดแตงตั้งขึ้นเพื่อจัดสรรนักศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตร เขารับ
ราชการหรือทํางานสนองความตองการของประเทศชาติ ที่จะดําเนินการใหสําเร็จผลสมความมุงหมายดังกลาว
และโดยที่ขาพเจา…………น.ส.รักดี……มุงการเรียน………………………………………..……………………..........................
เกิดเมื่อวันที…่ …19..…เดือน………ตุลาคม……….พ.ศ…2538………อายุ……18….…ป อยูบานเลขที…่ …11……หมูที่……-.……..............
ตรอก/ซอย………………สุขใจ…..……….………ถนน………รวมใจ…….…………………ตําบล/แขวง………….บางรัก..........……….………..….…...
อําเภอ/เขต……………บางรัก……………….……….จังหวัด………กรุงเทพมหานคร……..……โทรศัพท………0-2225 -1254...………...……..…
บิดาชื่อ……………นายรักธรรม…มุงการเรียน…....................มารดาชื่อ………นางสมฤดี...มุงการเรียน.................................……

เปนผูหนึ่งซึ่งประสงคจะเขาศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตร เพื่อสนองความตองการของประเทศชาติตามเจตจํานงของ
รัฐบาลดังกลาวขางตน
ขาพเจาจึงขอทําสัญญาใหไวแกมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ซึ่งตอไปในสัญญานี้เรียกวา
“มหาวิทยาลัย” ดังมีขอความตอไปนี้
ขอ 1. ขาพเจาตกลงเขาศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตรที่มหาวิทยาลัยนี้ ตั้งแตปการศึกษา 2556 เปนตนไป
จนกวาจะสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ในระหวางที่ขาพเจาศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตรตามสัญญานี้ ขาพเจายินยอมประพฤติและปฏิบัติตามระเบียบ
ขอบังคับหรือคําสั่งของมหาวิทยาลัยที่ไดกําหนดหรือสั่งการเกี่ยวกับการเปนนักศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตร ทั้งที่ไดออกใชบังคับอยู
แลวกอนวันที่ขาพเจาลงนามในสัญญานี้ และที่จะไดออกใชบังคับตอไปภายหนาโดยเครงครัด และใหถือวาระเบียบขอบังคับหรือ
คําสั่งตางๆดังกลาวเปนสวนหนึ่งของสัญญานี้ดวย
ขอ 2. ในระหวางที่ขาพเจาศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตรตามสัญญานี้ ขาพเจาจะตั้งใจและเพียรพยายามอยางดี
ที่สุดในการศึกษาเลาเรียน โดยจะไมหลีกเลี่ยง ละเลย ทอดทิ้ง ยุติหรือเลิกการศึกษากอนสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรดังไดระบุไวใน
ขอ 1 ของสัญญานี้
ถาขาพเจาไมประพฤติหรือไมปฏิบัติตามที่กําหนดไวในวรรคหนึ่ง ขาพเจายินยอมที่จะรับโทษตามที่กําหนด
ไวในระเบียบ ขอบังคับ หรือคําสั่งของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการเปนนักศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตรทุกประการ
ขอ 3. ภายหลังจากที่สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ขาพเจาตกลงยินยอมจะปฏิบัติการใหเปนไปตามคําสั่งของ
คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทันตแพทยผูทําสัญญาเขารับราชการ ในการจัดสรรใหขาพเจารับการศึกษาอบรมเพิ่มเติม ณ แหงใดๆ
หรือเขารับราชการ หรือทํางานในสถานศึกษา สวนราชการ หรือองคการของรัฐบาลแหงใด ทุกประการ และในกรณีคณะกรรมการ
พิจารณาจัดสรรทันตแพทยผูทําสัญญาเขารับราชการ สั่งใหขาพเจาเขารับราชการหรือทํางาน ขาพเจาจะรับราชการหรือทํางานนั้น
อยูตอไปเปนเวลาไมนอยกวาสามปติดตอกันไปนับตั้งแตวันที่ไดกําหนดในคําสั่ง แตถาหลังจากสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแลว
คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทันตแพทยผูทําสัญญาเขารับราชการไดใหขาพเจาเขารับการศึกษาอบรมเพิ่มเติมตามความตองการ
ของกระทรวงทบวง กรมใดตอไปอีกแลว เมื่อขาพเจาไดศึกษาอบรมเพิ่มเติมเสร็จแลว หรือไมไดทําการศึกษาอบรมเพิ่มเติมตอไปจน
สําเร็จดวยเหตุใดก็ดี
ลายมือชื่อ...น.ส.รักดี……มุงการเรียน...นักศึกษาผูใหสัญญา
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ขาพเจายินยอมเขารับราชการหรือทํางานตามที่คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทันตแพทยผูทําสัญญาเขารับราชการสั่งใหเขารับ
ราชการหรือทํางานนั้น โดยจะรับราชการ หรือทํางานนั้นอยูตอไปเปนเวลาไมนอยกวาสามปติดตอกันไปนับตั้งแตวันไดกําหนดใน
คําสั่งแตถาเปนการเขารับการอบรมเพิ่มเติมในระหวางที่รับราชการหรือทํางานตามคําสั่งในวรรคแรก เมื่อขาพเจาไดศึกษาอบรม
เพิ่มเติมเสร็จแลว หรือไมไดทําการศึกษาอบรมเพิ่มเติมตอไปจนสําเร็จดวยเหตุใดก็ดี ขาพเจายินยอมเขารับราชการหรือทํางานตอไป
จนครบกําหนดระยะเวลาไมนอยกวาสามป ทั้งนี้ไมนับระยะเวลาระหวางเขารับการศึกษาอบรมเพิ่มเติมรวมคํานวณเขาดวย
ถาขาพเจาไมเขารับราชการ หรือทํางานตามที่กลาวในวรรคหนึ่งหรือวรรคสองแลวแตกรณี ขาพเจา
ยินยอมรับผิดชอบชดใชเงินใหแกมหาวิทยาลัย เปนจํานวน 400,000 บาท (สี่แสนบาทถวน) ภายในสามสิบวัน นับตั้งแตวันที่กําหนด
ในคําสั่ง โดยจะนําเงินมาชําระที่มหาวิทยาลัย
ถาขาพเจารับราชการ หรือทํางานไมครบกําหนดเวลาตามที่กลาวไวในวรรคหนึ่งหรือวรรคสองแลวแตกรณี
ขาพเจายินยอมรับผิดชอบใหแกมหาวิทยาลัยตามระยะเวลาที่ขาด โดยคิดคํานวณลดลงตามสวนเฉลี่ยจากจํานวนเงินที่ตองชดใชใน
วรรคสาม
หากขาพเจาไมชําระภายในกําหนดระยะเวลาดังกลาวหรือชําระไมครบถวน ทั้งนี้จะโดยความยินยอมหรือไมก็
ตาม ขาพเจายินยอมใหคิดดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 15 (สิบหา)ตอป ของจํานวนเงินที่ยังไมไดชําระนับแตวันครบกําหนดระยะเวลา
ดังกลาวจนกวาจะชําระเงินครบถวน
ถา ขา พเจ า มิไ ด เข า รับ ราชการ หรื อ ทํา งานตามความในวรรคสาม หรื อออกจากราชการหรื องานก อ นครบ
กําหนดเวลาดังกลาวในวรรคที่สี่ เปนเพราะเหตุที่ขาพเจาเจ็บปวยหรือพิการและคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทันตแพทยผูทํา
สัญญาเขารับราชการไดพิจารณาแลวเห็นวา ขาพเจาไมอาจหรือไมสามารถที่จะรับราชการหรือทํางานได ขาพเจาจึงจะไมตองรับผิด
ตามความที่ระบุไวในวรรคสามหรือวรรคสี่แลวแตกรณี
ขอ 4. การเขารับราชการของผูทําสัญญาเขารับราชการจะตองเปนไปตามระเบียบและขั้นตอนของทางราชการ
ขอ 5. เพื่อเปนหลักประกันในการปฏิบัติตามสัญญานี้ ขาพเจาจะไดจัดหาบุคคลที่มีคุณสมบัติและ
หลักทรัพยซึ่งมหาวิทยาลัยเห็นสมควรมาทําสัญญาค้ําประกันขาพเจาภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด และในกรณีที่มหาวิทยาลัย
เห็นสมควรที่จะใหขาพเจาเปลี่ยนผูค้ําประกัน ขาพเจาจะปฏิบัติตามทุกประการ
ขาพเจาไดทราบและเขาใจขอความในสัญญาฉบับนี้ดีแลว จึงไดลงนามในสัญญานี้ไวเปนหลักฐาน
(ลงนาม) ………………………………………………………………………. นักศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตร
(........……น.ส.รักดี……มุงการเรียน………..……………) ผูใหสัญญาฯ
(ลงนาม) …………………………………………………………………..…. อธิการบดีมหาวิทยาลัยหรือ
(ศาสตราจารย ทันตแพทย ดร. สิทธิชัย ขุนทองแกว) ผูแทนผูรับสัญญา
(ลงนาม) ……………………………………………………….……………. พยาน
(นางสาวพรทิพย แมนทรง)
(ลงนาม) ……………………………………………………………………. พยาน
(นางสาวกัญญา ของสันเทียะ)
ลายมือชื่อ...น.ส.รักดี……มุงการเรียน...นักศึกษาผูใหสัญญา
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หนังสือใหความยินยอมของคูสมรสของนักศึกษา
เขียนที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
วันที่……… เดือน………………….. พ.ศ…………
ขาพเจา…………………………………………………-…..…………………………….………........……….......…....อายุ……-………ป
ตั้งบานเรือนอยูบานเลขที่……….-.......…หมูที่…-….ตรอก/ซอย…….…………......-...................…...………ถนน………….-………..........………...
ตําบล/แขวง…………………..-.......………….อําเภอ/เขต…………............…-.………….......….……..จังหวัด…………............-.........…….……………
เปนคูสมรสของ………………………........................-.......................……………..……………………..…….……ขาพเจาไดทราบขอความในสัญญา
การเปนนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาชีพทันตแพทยศาสตรที่………………………………………-………….............................................................ได
ทําใหไวตอมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ตามสัญญาฉบับลงวันที่………-..............เดือน ………........-....……………พ.ศ..…. -……… แลว
ขาพเจายินยอมให……………………………………-………….……....................................………………..ซึ่งเปนคูสมรสโดยชอบดวยกฏหมาย
ของขาพเจาเขาทําสัญญาการเปนนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตร ผูกพันกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรได และขาพเจา
ยินยอมรับผิดชอบรวมกับ………………………...……-………………………………………………………..…………ตามสัญญาที่ทําไวนั้นทุกประการ

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

(ลงนาม) …………………………-………………….………. พยาน
(นางสาวพรทิพย แมนทรง)

(ลงนาม) ………………………-….…………………. พยาน
(นางสาวกัญญา ของสันเทียะ)

ลายมือชื่อ...น.ส.รักดี……มุงการเรียน...นักศึกษาผูใหสัญญา

เลขที่สัญญาฯ …............/2556

หนา4/15
(ผูปกครอง)
เฉพาะนักศึกษาที่ยังไมบรรลุนิตภิ าวะ

หนังสือแสดงความยินยอมของผูแทนโดยชอบธรรมตามกฎหมาย
เขียนที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
วันที่ …20……. เดือน………มีนาคม………. พ.ศ……2556……..
ขาพเจา………………นายรักธรรม...มุงการเรียน..........................................อายุ……40….….ป อยูบานเลขที่………11….หมูที่….....-.........
ตรอก/ซอย………สุขใจ…...……..……………ถนน…………รวมใจ…….……….……….ตาบล/แขวง……………บางรัก....…………..………….....…….
อาเภอ/เขต………..บางรัก………………………..……จังหวัด………..กรุงเทพมหานคร……………เปนผูแทนโดยชอบธรรม ตามกฎหมายของ
...............นายรักดี...มุงการเรียน ….......................นักศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตร โดยเกี่ยวของเปน ............บิดา..............................
และขาพเจา………นางสมฤดี...มุงการเรียน……….…อายุ…39…ป อยูบานเลขที…่ …11….หมูที่......-....ตรอก/ซอย ……สุขใจ.…...…...……
ถนน ……รวมใจ…ตาบล/แขวง…..บางรัก…อาเภอ/เขต……บางรัก……จังหวัด…….กรุงเทพมหานคร…โทรศัพท... 0-2225 -1254.......
เปนผูแทนโดยชอบธรรม ตามกฎหมายของ ……...........นายรักดี...มุงการเรียน ..........………………...นักศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตรโดย
เกี่ยวของเปน ….......…มารดา…......................………ไดทราบขอความในสัญญาการเปนนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตร ที่
…….......………นายรักดี...มุงการเรียน .............…………………......………ไดทาใหไวตอมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ตามสัญญาฉบับลง
วันที่…20….เดือน…มีนาคม..พ.ศ...2556...แลว ขอใหความยินยอมในการที่……..............….…นายรักดี...มุงการเรียน.........................ได
ทําสัญญาดังกลาวใหไวตอมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทุกประการ
(ลงนาม) ……………………………………………..………………. ผูแทนโดยชอบธรรม
(…...…นายรักธรรม...มุงการเรียน…….…)
(ลงนาม) ……………………………………………………..………. ผูแทนโดยชอบธรรม
(…..…นางสมฤดี...มุงการเรียน………...…)
(ลงนาม) ……………………………………………………….……. พยาน
(นางสาวพรทิพย แมนทรง)
(ลงนาม) …………………………………………….………………. พยาน
(นางสาวกัญญา ของสันเทียะ)

ลายมือชื่อ...น.ส.รักดี……มุงการเรียน...นักศึกษาผูใหสัญญา
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(ผูค้ําประกัน)
สัญญาค้ําประกัน

อากรแสตมป
10บาท

ตัวจริง10 บาท สําเนา 5บาท 2 ชุด
สัญญาทําที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
วันที่ …20……. เดือน…มีนาคม…. พ.ศ……2556……..
ขาพเจา……นางสมฤดี...มุงการเรียน.……….…อายุ…….…48………..…ป อาชีพ……รับชาชการ……………..…….…..…
สังกัด………กระทรวงศึกษาธิการ.……...อยูบานเลขที่……11...….หมู….-….ตรอก/ซอย…………สุขใจ………ถนน………รวมใจ.............………
ตําบล/แขวง………บางรัก…………………….…..อําเภอ/เขต………บางรัก……………จังหวัด…...................…กรุงเทพมหานคร….................….
โทรศัพท………0-2225 -1254………คูสมรสชื่อ…………นายรักธรรม...มุงการเรียน…………………………………………........................…...
ขอทําสัญญาค้าํ ประกันฉบับนี้ใหไวตอมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “มหาวิทยาลัย” ดังมีขอความตอไปนี้
ขอ 1. ขาพเจาไดทราบและเขาใจขอความในสัญญาการเปนนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชา
ทันตแพทยศาสตรที่……….…นายรักดี...มุงการเรียน.......................................................………ไดทําไวตอมหาวิทยาลัย ตามสัญญาฉบับ
ลงวันที…่ 20…เดือน........มีนาคม.......พ.ศ…2556........แลว ขาพเจาขอใหสัญญาวา ถา .......นายรักดี...มุงการเรียน......................
กระทําผิดสัญญาใหไวตอมหาวิทยาลัยเปนเหตุใหเกิดความรับผิดชอบตองชดใชเงินแกมหาวิทยาลัยแลว ขาพเจายินยอมชดใชเงิน
ตามจํานวน ที่………………….นายรักดี...มุงการเรียน...................จะตองรับผิดนั้นใหแกมหาวิทยาลัยจนครบจํานวน โดยมหาวิทยาลัย
มิจําตองเรียกรองให …………นายรักดี...มุงการเรียน...........………ชดใชเงินดังกลาวนั้นกอน
ขอ 2. หากมีการผอนเวลาการชําระหนี้ตามสัญญาดังกลาวแลวใหแก………น.ส.รักดี...มุงการเรียน....................
ไมวากรณีใดๆโดยจะแจงหรือมิไดแจงใหขาพเจาทราบก็ตาม ใหถือวาขาพเจาไดตกลงใหความยินยอมในการผอนชําระหนี้นั้นดวยทุก
ครั้งและยังรับเปนผูค้ําประกันตามสัญญานี้ตลอดไป
ขอ 3. ขาพเจาจะไมเพิกถอนการค้ําประกันในระหวางเวลาที่………น.ส.รักดี...มุงการเรียน..................................
ตองรับผิดชอบอยูตามสัญญา
ขอ 4. เพื่อเปนหลักฐานในการค้ําประกัน ขาพเจาขอแสดงหลักทรัพยซึ่งเปนกรรมสิทธิ์ของขาพเจาและปลอด
จากภาระผูกพันใดๆ ทั้งสิ้น ดังนี้
(1) ที่ดิน โฉนดเลขที่ เลขที่ ……………-.………….….…หนาสํารวจ……………-..…….ระวาง……………-………………..……
เนื้อที่ …..-.….ไร……-……งาน…………-.………...ตารางวา อยูที่ตําบล/แขวง…..….……-…………….อําเภอ/เขต …………………...…………....
จังหวัด …………-…………………..ราคาประมาณ………………-……….…...…..…บาท
(1) หลักทรัพยอื่นๆ …………………-…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………............……………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………............……………….……………………………………….…
…………………………………………………………………………………………..................…………………………………….……………………………………….…

ลายมือชื่อ.......................................………………………………………. ผูคา้ํ ประกัน
(…..…..…นางสมฤดี...มุงการเรียน……………)
ลายมือชื่อ...น.ส.รักดี……มุงการเรียน...นักศึกษาผูใหสัญญา
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ขอ 5. ขาพเจาสัญญาวาจะไมจําหนาย โอน กอหนี้สิน หรือภาระผูกพันใดๆ ในทรัพยสินของขาพเจาตามที่ระบุ
ไวในขอ 4 ตลอดระยะเวลาที่สัญญาค้ําประกันฉบับนี้ยังคงมีผลใชบังคับอยู
ขาพเจาไดทราบและเขาใจขอความในสัญญาฉบับนี้แลว จึงไดลงนามในสัญญานี้
(ลงนาม) ………………………………….…………………. ผูค้ําประกัน
(………นางสมฤดี...มุงการเรียน……..…)
(ลงนาม) …………………………………….………………. พยาน
(นางสาวพรทิพย แมนทรง)
(ลงนาม) …………………………………………….………. พยาน
(นางสาวกัญญา ของสันเทียะ)
ขาพเจา……………นายรักธรรม....มุง การเรียน...................................................………….….อายุ………..40.………..ป เปนคูสมรสตาม
กฎหมายของ..……………..นางสมฤดี...มุงการเรียน….…..……………….…….. ไดทราบและเขาใจขอความในสัญญาคาประกันฉบับลง
วันที่……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............เลขที่………....…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……….….……….
ลายมือชื่อ...น.ส.รักดี……มุงการเรียน...นักศึกษาผูใหสัญญา
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ขอตกลงแนบทายสัญญาการเปนนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตร
หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 6 ป (กลุมผูสําเร็จการศึกษาชั้นมัยธมศึกษาปที่ 6)
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---------------ขอตกลงแนบทายสัญญา ฉบับนี้ทาํ ขึ้น ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต
ขอตกลงแนบทายสัญญา ฉบับนี้ทาํ ขึ้น ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต
เมื่อวันที่....20......เดือน....มีนาคม.............พ.ศ. ......2556.................โดย ..............น.ส.รักดี...มุงการเรียน.....................................
ผูซึ่งประสงคเขาศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตรใน คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และไดตกลงทําสัญญาการเปน
20
เดือน มีนาคม
พ.ศ. 2556
นักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตร สัญญาเลขที่ XX / 2556 ลงวันที่
ใหไวตอมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ซึ่งตอไปในขอตกลงนี้เรียกวา นักศึกษา และ..................นางสมฤดี...มุงการเรียน..............................
ซึ่งตอไปเรียกวาผูคา้ํ ประกัน
นั ก ศึ ก ษาและผู ค้ํ า ประกั น ทํ า ข อ ตกลงนี้ โ ดยให ถื อ เป น ส ว นหนึ่ ง ของสั ญ ญาการเป น นั ก ศึ ก ษาเพื่ อ ศึ ก ษาวิ ชาทั น ต
พ.ศ. 2556
แ ล ะ สั ญ ญ า ค้ํ า
แพทยศาสตร สัญญาเลขที่ XX / 2556 ลงวันที่ 20 เดือน มีนาคม
มีนาคม
พ.ศ. 2556 มีขอความดังนี้
ประกัน ลงวันที่ 20 เดือน
ข อ 1. ตามที่ นั ก ศึ ก ษาได ต กลงทํ า สั ญ ญาการเป น นั ก ศึ ก ษาเพื่ อ ศึ ก ษาวิ ช าทั น ตแพทยศาสตร ให ไ ว ต อ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร โดยสัญญาวา นักศึกษาตกลงเขาศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตรที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ตั้งแตปการศึกษา
2556 เปนตนไป จนกวาจะสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร โดยในระหวางที่ศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตรตามสัญญานี้ จะยินยอม
ประพฤติและปฏิบัติตามระเบียบ ขอบังคับหรือคําสั่งของมหาวิทยาลัยที่ไดกําหนดหรือสั่งการเกี่ยวกับการเปนนักศึกษาวิชาทันต
แพทยศาสตร ทั้งที่มีใชอยูกอนแลวและที่จะมีตอไปภายหนา และจะตั้งใจและเพียรพยายามอยางดีที่สุดในการศึกษาเลาเรียน โดยจะ
ไมหลีกเลี่ยง ละเลย ทอดทิ้ง ยุติ หรือเลิกการศึกษากอนสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร และผูค้ําประกัน ไดตกลงค้ําประกันการปฏิบัติ
ตามสัญญาดังกลาวของนักศึกษา ตามสัญญาค้ําประกัน ฉบับลง วันที่.... 20....... เดือน.......มีนาคม...........พ.ศ. 2556 นั้น
ขอ 2. นักศึกษาตกลงที่จะปฏิบัติตามสัญญาดังกลาวนั้นโดยเครงครัด และหากนักศึกษาลาออกจากการเปนนักศึกษา
กอนสําเร็จการศึกษา หรือ จงใจไมเขาศึกษา หรือหลีกเลี่ยง ละเลย ทอดทิ้ง ยุติ หรือเลิกการศึกษากอนสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
หรือประพฤติตนไมสมควรจนเปนเหตุใหตองพนสภาพการเปนนักศึกษา หรือกระทําการอื่นใดโดยเจตนาเพื่อใหตนตองพนสภาพการ
เปนนักศึกษากอนสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร นักศึกษายินยอมชดใชเงินเปนเบี้ยปรับใหแกมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ดังนี้
2.1 หากกระทําผิดสัญญาและขอตกลงนี้ในระหวางปการศึกษาที่ 1 ตองชําระเงินเปนเบี้ย
ปรับ จํานวน 66,666.66 บาท (หกหมื่นหกพันหกรอยหกสิบหกบาทหกสิบหกสตางค)
2.2 หากกระทําผิดสัญญาและขอตกลงนี้ในระหวางปการศึกษาที่ 2 ตองชําระเงินเปนเบี้ย
ปรับ จํานวน 133,333.33 บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นสามพันสามรอยสามสิบสามบาทสามสิบสามสตางค)
2.3 หากกระทําผิดสัญญาและขอตกลงนี้ในระหวางปการศึกษาที่ 3 ตองชําระเงินเปนเบี้ย
ปรับ จํานวน 200,000 บาท (สองแสนบาทถวน)
2.4 หากกระทําผิดสัญญาและขอตกลงนี้ในระหวางปการศึกษาที่ 4 ตองชําระเงินเปนเบี้ยปรับ จํานวน
266,666.66 บาท (สองแสนหกหมื่นหกพันหกรอยหกสิบหกบาทหกสิบหกสตางค)
2.5 หากกระทําผิดสัญญาและขอตกลงนี้ในระหวางปการศึกษาที่ 5 ตองชําระเงินเปนเบี้ยปรับ จํานวน
333,333.33 บาท (สามแสนสามหมื่นสามพันสามรอยสามสิบสามบาทสามสิบสามสตางค)
2.6 หากกระทําผิดสัญญาและขอตกลงนี้ในระหวางปการศึกษาที่ 6 หรือปการศึกษาตอ ๆ ไป ตองชําระเงินเปน
เบี้ยปรับ จํานวน 400,000 บาท (สี่แสนบาทถวน)
ลายมือชื่อ...น.ส.รักดี……มุงการเรียน...นักศึกษาผูใหสัญญา
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ปการศึกษาที่ 1 ใหเริ่มนับแตวันทีน่ ักศึกษาตกลงทําสัญญาการเปนนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตร
และขอตกลงนี้เปนตนไป
ขอ 3. เงินเบี้ยปรับที่นักศึกษาตองชดใช ตามขอ 2 นักศึกษาจะตองชําระใหแกมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร จนครบถวน
ภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงจากมหาวิทยาลัย หากผูใหสัญญาไมชําระภายในกําหนดระยะเวลาดังกลาวหรือชําระไมครบถวน
ทั้งนี้ จะโดยความยินยอมของมหาวิทยาลัยหรือไมก็ตาม นักศึกษาจะตองชําระดอกเบี้ยผิดนัดในอัตรารอยละ 15 ตอป ของจํานวน
เงินที่ยังมิไดชําระนับแตวันครบกําหนดระยะเวลาดังกลาวจนกวาจะชําระครบถวน
ขอ 4. หากนักศึกษาไมสามารถปฏิบัติตามสัญญานี้ไดดวยสาเหตุการเจ็บปวย พิการ หรือเหตุสุดวิสัยอื่นอันมิใชความผิด
ของนักศึกษา อาจไดรับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรใหไมตองรับผิดชอบชดใชเบี้ยปรับตามขอตกลงนี้ได
ข อ 5. ในกรณี ที่ นั ก ศึ ก ษากระทํ า ผิ ด ข อ ตกลงฉบั บ นี้ จะต อ งรั บ ผิ ด ชดใช เ งิ น เป น เบี้ ย ปรั บ ตามข อ 2 ให แ ก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ผูค้ําประกันยินยอมชดใชเงินตามจํานวนที่นักศึกษาจะตองรับผิดชอบนั้นใหแกมหาวิทยาลัยจนครบถวน
โดยที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไมจําตองเรียกรองใหนักศึกษาชดใชเงินกอน และหากมีการผอนชําระหนี้ตามขอตกลงนี้ใหแก
นักศึกษา ใหถือวาผูค้ําประกันไดตกลงยินยอมการผอนชําระนั้นดวยทุกครั้ง
ผูค้ําประกัน จะไมถอนการค้ําประกันในระหวางที่นักศึกษาตองรับผิดตามขอตกลงนี้
ขอ 6. ขอความใดที่ขอตกลงฉบับนี้มิไดกลาวถึง นักศึกษา และผูค้ําประกัน ยังคงตกลงถือปฏิบตั ิตามความในสัญญาการ
เปนนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตร สัญญาเลขที่ XX / 2556 ลงวันที่.......... 20........เดือน .....มีนาคม........พ.ศ. 2556
และสัญญาค้ําประกัน ลงวันที่ 20 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2556 ทุกประการ
นักศึกษาและผูค้ําประกัน ไดอานและเขาใจขอความในขอตกลงฉบับนี้โดยละเอียดแลว จึงไดลงลายมือชื่อไวตอหนาพยาน
(ลงชื่อ)

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

(ลงชื่อ)
(

นางสมฤดี...มุงการเรียน

(ลงชื่อ)

ผูค้ําประกัน
)
พยาน

(นางสาวพรทิพย แมนทรง)
(ลงชื่อ)

พยาน

(นางสาวกัญญา ของสันเทียะ)
ขาพเจา …..........นายรักธรรม..มุงการเรียน...........บิดา/ผูปกครอง และ.......นางสมฤดี…มุงการเรียน .........
มารดา/ผูปกครอง ของ......นายรักดี…มุงการเรียน..........นักศึกษา ไดทราบและเขาใจขอความตามขอตกลงฉบับนี้โดยละเอียดแลว
ขาพเจาของแสดงความยินยอมให...........นายรักดี…มุงการเรียน...................นักศึกษาทาขอตกลงฉบับนีท้ ุกประการ
(ลงชื่อ)
บิดา/ผูปกครอง
(……..นายรักธรรม...มุงการเรียน…….)
(ลงชื่อ)
(
(ลงชื่อ)
(นางสาวพรทิพย แมนทรง)

.นางสมฤดี...มุงการเรียน
พยาน
(ลงชื่อ)

มารดา/ผูป กครอง
)
พยาน
(นางสาวกัญญา ของสันเทียะ)
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สํานักงานคณะกรรมการจัดสรรนักศึกษาแพทย ทันตแพทย เภสัชศาสตรผูทําสัญญา
สถาบันพระบรมราชชนก สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เมษายน 2543 หนา 21 –24 29 เมษายน 2542 กระทรวง
สาธารณสุข ไดมีการประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับ”สัญญาการเปนนักศึกษา โดยมีทานรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
(นพ.ธวัช สุนทราจารย เปนประธาน ผูเขารวมประชุมประกอบดวยผูแทนสํานักงานก.พ.,คณะกรรมการกําหนดเปาหมายและ
นโยบายกําลังคนภาครัฐ (คปร.)ทบวงฯ สํานักงบประมาณ หนวยงานทางดานกฎหมาย กระทรวงสาธารณสุข. และผูแทนสภาวิชาชีพ
และสวนราชการที่เกี่ยวของ) ที่ประชุมเห็นวา สัญญาเปนนักศึกษานั้นผูกพันรัฐจะตองดําเนินการใหเปนไปตามสัญญา คือจะตอง
บรรจุผูที่สําเร็จการศึกษาเขารับราชการหรือปฏิบัติงานตามสัญญา หากเกิดกรณีรัฐไมสามารถหรือจงใจไมปฏิบัติตามสัญญา ก็ตามที
แมในสัญญามิไดมีบทลงโทษกรณีที่รัฐเปนผูผิดสัญญาฯก็ตาม แตก็อาจจะถูกฟองรองได ตาม พ.ร.บ. สัญญาที่ไมเปนธรรม ซึ่งก็ยังไมมี
ใครทราบวาผลจะลงเอยประการใด เนื่องจากยังไมมีกรณีตัวอยาง
(รายงานที่ประชุมปรึกษาหารือเรือ่ งสัญญาการเปนนักศึกษาแพทย ทันตแพทย เภสัชการ ครั้งที่ 1/2542)
ความคืบหนาในการดําเนินการตามมติ ครม.
1. เพื่อใหไดแนวทางที่จะนําไปพิจารณารวมกับ คปร. และสํานักงาน ก.พ.ขางตนกระทรวงสาธารณสุขไดแตงตั้งคณะกรรมการ
การศึกษาแนวทางการปรับปรุงโครงการกระจายแพทย ทันตแพทย เภสัชกรคูสัญญา โดยมีรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (นพ.ธวัช
สุนทราจารย) เปนประธาน คณะกรรมการ ฯ ไดดําเนินการสรุปผลการศึกษาเปนขอเสนอ ดังนี้
1.1 การขอตําแหนงเพื่อบรรจุนักศึกษาทุนทั้ง 3 สาขา ซึ่งจะสําเร็จการศึกษาตั้งแต ป 2543
(1) รัฐบาลตองจัดหาอัตราใหม เพื่อบรรจุนักศึกษาคูสัญญาทั้ง 3 สาขา ใหแกกระทรวงสาธารณสุข
และสวนราชการตางๆ ที่มีความจําเปน
(2) มอบใหสํานักนโยบายและแผน กระทรวงสาธารณสุข ทําหนังสือถึง คปร.เพื่อนําขอ
เสนอตามผลการศึกษาไปพิจารณาและเสนอ ครม.
1.2 การเขาศึกษาของนักศึกษาที่มีขอผูกพันเขารับราชการ ทั้ง 3 สาขา ในป 2543
(1) รับเขาศึกษาใหคงสัญญาไวแบบเดิม แตปรับเงื่อนไขของสัญญาเปนแบบเปดโอกาส
ใหรัฐสงวนสิทธิ์ที่จะรับเขาปฏิบัติงานในสวนราชการเทาที่จาํ นวนที่มคี วามจําเปนได
(2) มอบสํานักนโยบายและแผน กระทรวงสาธารสุข ทําหนังสือถึงสํานักงาน ก.พ. เพื่อ
นําขอเสนอตามผลการศึกษาไปเสนอ ครม. เพื่อพิจารณาตอไป
2. ที่ประชุมกระทรวงสาธารณสุข วันที่ 29 พ.ย. 2542 รมว.กระทรวงสาธารณสุข (นายกร ทัพพะรังสี) เปนประธานไดพิจารณาแลว
เห็นชอบตามขอเสนอของคณะกรรมการการศึกษาฯ และใหเรงดําเนินการเตรียมเพื่อใหการบรรจุใหเรียบรอยกอนเดือน เม.ย. 43
ตอไป
3. ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรนักศึกษาแพทยผูทําสัญญา วันที่ 8 ธ.ค. 2542 ไดประชุมพิจารณาเรื่องการปรับปรุง
โครงการกระจายแพทยโดยระบบคูสัญญาแลว เห็นควรใหนักศึกษาแพทยที่เขาใหม ตั้งแตปการศึกษา 2543 เปนตนไป ยังคงทํา
สัญญาผูกพันเหมือนเดิม แตจะตองปรับปรุงสัญญาฯ ใหม ใหมีลักษณะปลายเปดใหรัฐบรรจุผูสําเร็จการศึกษาไดเทาที่จะสามารถ
บรรจุได แตปรับเงื่อนไขของสัญญาฯ คุมครองทั้งสองฝาย และหากมีการดําเนินการอยางยุติธรรม เชน หากรัฐไมสามารถบรรจุ
ผูสําเร็จการศึกษาไดครบทุกคน จะตองแจงใหนักศึกษาทราบลวงหนาอยางนอย 1 ป วาจะบรรจุจํานวนเทาใด และใครบางที่ไมไดรับ
การบรรจุ เปนตน
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4. คปร. ไดมหี นังสือที่ นร. 0707041/38 ลงวันที่ 14 มี.ค. 2543 แจงผลการประชุมและใหดําเนินการ ดังนี้
ก. การบรรจุนักศึกษาแพทย ทันตแพทย เภสัชศาสตรผูทําสัญญาฯ ที่จะสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา 2542 ให
ดําเนินการ ดังนี้
“ใหสํานักงาน ก.พ. รวมกับกระทรวงสาธารณสุขและผูอํานวยการสํานักงบประมาณใน คปร. ดําเนินการบรรจุ
นักศึกษาแพทย ทันตแพทย เภสัชศาสตรคูสญ
ั ญารวมทั้งนักเรียนทุนของกระทรงสาธารณสุข เขารับราชการในตําแหนงวางที่มี
อัตราเงินเ ดือนของกระทรวงสาธารณสุขใหครบทุกตําแหนงกอน โดยการบรรจุนั้น ใหจดั ลําดับความสําคัญตามความจําเปนของ
งานหรือตามความขาดแคลนในแตละพื้นที่เปนสําคัญ ”
ข. การทําสัญญาการเปนนักศึกษาแพทย ทันตแพทย เภสัชศาสตรฯ รวมทั้งสัญญาการเปนนักเรียน ที่มีขอผูกผันเขารับ
ราชการในกระทรวงสาธารณสุข คปร. มีมติดังนี้
1. ใหยกเลิกการทําสัญญาการเปนนักศึกษาเภสัชศาสตรคูสัญญากับนักศึกษาเขาใหมในมหาวิทยาลัยของรัฐ
รวมทั้งการทําสัญญากรเปนนักเรียนที่มีขอผูกพันเขารับราชการในกระทรวงสาธารณสุข ตั้งแตปการศึกษา
2543 เปนตนไป
2. สําหรับนักศึกษาแพทย และนักศึกษาทันตแพทยที่จะเขาศึกษาใหมตั้งแตปการศึกษา 2543 เปนตนไปให
ยังคงทําสัญญาผูกพันเหมือนเดิมแตใหมีการชี้แจงทําความเขาใจใหนักศึกษาแพทย นักศึกษาทันตแพทยและ
นักศึกษาเภสัชศาสตรที่กําลังศึกษาอยูในชั้นปตางๆ ทราบถึงลักษณะของสัญญาการเปนนักศึกษาแพทย ทันต
แพทย และเภสัชศาสตร วาเปนสัญญาที่ผูกพันฝายเดียว คือ เปนสัญญาที่กําหนดหนาที่ของผูรับทุนที่จะตอง
เขารับราชการตามคําสั่งของคณะกรรมการการพิจารณาจัดสรรฯ หรือสํานักงาน ก.พ. เพียงฝายเดียว ไมได
ผูกพันใหสวนราชการตองบรรจุผูเขารับราชการเปนขาราชการ ดังนั้นหากทางราชการไมมีตําแหนงเพียง
พอที่จะรองรับ ก็อาจไมสั่งบรรจุผูรับทุนเขารับราชการเปนราชการได

สรุป
แนวโนมในอนาคต ระบบการจัดสรรนักศึกษาแพทยคูสัญญา วาจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม อยางไร นั้นใกลมีขอยุติ ยังอยู
ในระหวางการดําเนินการ แตทั้งนี้ผลจะเปนอยางไรตอไปนั้น คงมิไดขึ้นอยูกับหลักวิชาการเพียงอยางเดียว คงตองขึ้นอยูกับปจจัย
อื่นๆ อีกหลายประเด็น เชน นโยบายการปฏิรูประบบราชการภาวะเศรษฐกิจของประเทศ ฯลฯ ซึ่งจะตองติดตามตอไป
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