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สัญญาการเปนนักศึกษาเพ่ือศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตร 

หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรทวิภาษา) 

 
  

  สัญญาทําท่ี  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร   
      วันท่ี………….…เดือน…................ พ.ศ. ………….. 

 
  โดยท่ีรัฐบาลมีเจตจํานงมุงหมายท่ีจะใหนักศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตรทุกคนทํางาน หรือรับราชการสนอง
ความตองการของประเทศชาติภายหลังสําเร็จการศึกษาแลว และในการน้ีเปนหนาท่ีของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และ
คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทันตแพทยผูทําสัญญาเขารับราชการซึ่งคณะรัฐมนตรีไดแตงตั้งข้ึนเพ่ือจัดสรรนักศึกษาวิชาทันต
แพทยศาสตร เขารับราชการหรือทํางานสนองความตองการของประเทศชาติ ท่ีจะดําเนินการใหสําเร็จผลสมความมุงหมาย
ดังกลาว 
  และโดยท่ีขาพเจา……...............................................……..……………………………………...……………..…...……..…… 
เกิดเมื่อวันท่ี….…… เดือน….............พ.ศ……….…อาย…ุ............ ป  อยูบานเลขท่ี…..... หมูท่ี….……..ตรอกซอย…........................…… 
ถนน…….…….…………..………ตําบล/แขวง………....………..อําเภอ/เขต……………………………......……จังหวัด........................................ 
โทรศัพทบาน ………................................……............……โทรศัพทเคลือ่นท่ี………..................….......……… 
บิดาช่ือ…………………………………....................มารดาช่ือ………………….......................………………………..เปนผูหน่ึงซึ่งประสงคจะเขา
ศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตร เพ่ือสนองความตองการของประเทศชาติตามเจตจาํนงของรัฐบาลดังกลาวขางตน 

  ขาพเจาจึงขอทําสัญญาใหไวแกมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  ซึ่งตอไปในสัญญาน้ีเรยีกวา “มหาวิทยาลัย” ดังมี
ขอความตอไปน้ี 
  ขอ 1. ขาพเจาตกลงเขาศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตรท่ีมหาวิทยาลัยน้ี ตั้งแตปการศึกษา 2561  เปนตนไป  
จนกวาจะสําเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 
  ในระหวางท่ีขาพเจาศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตรตามสัญญาน้ี ขาพเจายินยอมประพฤติและปฏิบัติตาม
ระเบียบขอบังคับหรือคําสั่งของมหาวิทยาลัยท่ีไดกําหนดหรือสั่งการเก่ียวกับการเปนนักศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตร ท้ังท่ีไดออก
ใชบังคับอยูแลวกอนวันท่ีขาพเจาลงนามในสัญญาน้ี และท่ีจะไดออกใชบังคับตอไปภายหนาโดยเครงครัด และใหถือวาระเบียบ
ขอบังคับหรือคําสั่งตางๆดังกลาวเปนสวนหน่ึงของสัญญาน้ีดวย 

  ขอ 2. ในระหวางท่ีขาพเจาศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตรตามสัญญาน้ี ขาพเจาจะตั้งใจและเพียรพยายาม
อยางดีท่ีสุดในการศึกษาเลาเรียน โดยจะไมหลีกเลี่ยง ละเลย ทอดท้ิง ยุติหรือเลิกการศึกษากอนสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรดัง
ไดระบุไวในขอ 1 ของสัญญาน้ี 

ถาขาพเจาไมประพฤตหิรือไมปฏิบัติตามท่ีกําหนดไวในวรรคหน่ึง ขาพเจายินยอมท่ีจะรับโทษตามท่ีกําหนด 
ไวในระเบียบ ขอบังคับ หรือคําสั่งของมหาวิทยาลัยเก่ียวกับการเปนนักศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตรทุกประการ 

  ขอ 3. ภายหลังจากท่ีสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ขาพเจาตกลงยินยอมจะปฏิบัติการใหเปนไปตามคําสั่ง
ของคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทันตแพทยผูทําสัญญาเขารับราชการ ในการจัดสรรใหขาพเจารับการศึกษาอบรมเพ่ิมเติม  
ณ แหงใดๆ หรือเขารับราชการ หรือทํางานในสถานศึกษา สวนราชการ หรือองคการของรัฐบาลแหงใด ทุกประการ และในกรณี
คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทันตแพทยผูทําสัญญาเขารับราชการ สั่งใหขาพเจาเขารับราชการหรือทํางาน ขาพเจาจะรับ
ราชการหรือทํางานน้ันอยูตอไปเปนเวลาไมนอยกวาสามปติดตอกันไปนับตั้งแตวันท่ีไดกําหนดในคําสั่ง แตถาหลังจากสําเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตรแลว คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทันตแพทยผูทําสัญญาเขารับราชการไดใหขาพเจาเขารับการศึกษา
อบรมเพ่ิมเตมิตามความตองการของกระทรวงทบวง กรมใดตอไปอีกแลว เมื่อขาพเจาไดศึกษาอบรมเพ่ิมเติมเสร็จแลว หรือไมได
ทําการศึกษาอบรมเพ่ิมเติมตอไปจนสําเร็จดวยเหตุใดก็ดีขาพเจายินยอมเขารับราชการหรือทํางานตามท่ีคณะกรรมการพิจารณา
จัดสรรทันตแพทยผูทําสัญญาเขารับราชการสั่งใหเขารับราชการหรือทํางานน้ัน โดยจะรับราชการ หรือทํางานน้ันอยูตอไปเปน
เวลาไมนอยกวาสามปติดตอกันไปนับตั้งแตวันไดกําหนดในคําสั่งแตถาเปนการเขารับการอบรมเพ่ิมเติมในระหวางท่ีรับราชการ
หรือทํางานตามคําสั่งในวรรคแรก เมื่อขาพเจาไดศึกษาอบรมเพ่ิมเติมเสร็จแลว หรือไมไดทําการศึกษาอบรมเพ่ิมเติมตอไปจน

 
ติดรูป 1 น้ิว 

ลายมือช่ือ...................................................นักศึกษาผูใหสัญญา 



 เลขท่ีสัญญาฯ  …............/2561 หนา2/15 

สําเร็จดวยเหตุใดก็ดี ขาพเจายินยอมเขารับราชการหรือทํางานตอไปจนครบกําหนดระยะเวลาไมนอยกวาสามป ท้ังน้ีไมนับระยะเวลา
ระหวางเขารับการศึกษาอบรมเพ่ิมเติมรวมคํานวณเขาดวย 

ถาขาพเจาไมเขารับราชการ หรือทํางานตามท่ีกลาวในวรรคหน่ึงหรือวรรคสองแลวแตกรณี ขาพเจายินยอม
รับผิดชอบชดใชเงินใหแกมหาวิทยาลัย เปนจํานวน 400,000 บาท (สี่แสนบาทถวน) ภายในสามสิบวันนับตั้งแตวันท่ีกําหนดใน
คําสั่งโดยจะนําเงินมาชําระท่ีมหาวิทยาลัย  
  ถาขาพเจารับราชการ หรือทํางานไมครบกําหนดเวลาตามท่ีกลาวไวในวรรคหน่ึงหรือวรรคสองแลวแตกรณี     
ขาพเจายินยอมรับผิดชอบใหแกมหาวิทยาลัยตามระยะเวลาท่ีขาด โดยคิดคํานวณลดลงตามสวนเฉลี่ยจากจํานวนเงินท่ีตองชดใช
ในวรรคสาม 
  หากขาพเจาไมชําระภายในกําหนดระยะเวลาดังกลาวหรือชําระไมครบถวน  ท้ังน้ีจะโดยความยินยอมหรือไม
ก็ตาม   ขาพเจายินยอมใหคิดดอกเบ้ียในอัตรารอยละ 15 (สิบหา) ตอป ของจํานวนเงินท่ียังไมไดชําระนับแตวันครบกําหนด
ระยะเวลาดังกลาวจนกวาจะชําระเงินครบถวน 
   ถาขาพเจามิไดเขารับราชการ หรือทํางานตามความในวรรคสาม หรือออกจากราชการหรืองานกอนครบ
กําหนดเวลาดังกลาวในวรรคท่ีสี่ เปนเพราะเหตุท่ีขาพเจาเจ็บปวยหรือพิการและคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทันตแพทยผูทํา
สัญญาเขารับราชการไดพิจารณาแลวเห็นวา ขาพเจาไมอาจหรือไมสามารถท่ีจะรับราชการหรือทํางานได ขาพเจาจึงจะไมตองรับ
ผิดตามความท่ีระบุไวในวรรคสามหรือวรรคสี่แลวแตกรณี 

ขอ  4. การเขารับราชการของผูทําสัญญาเขารับราชการจะตองเปนไปตามระเบียบ และข้ันตอนของทางราชการ 
ขอ  5. เพ่ือเปนหลักประกันในการปฏิบัติตามสัญญาน้ี  ขาพเจาจะไดจัดหาบุคคลท่ีมีคุณสมบัติและ 

หลักทรัพยซึ่งมหาวิทยาลัยเห็นสมควรมาทําสัญญาค้ําประกันขาพเจาภายในเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด และในกรณีท่ี
มหาวิทยาลัยเห็นสมควรท่ีจะใหขาพเจาเปลี่ยนผูค้ําประกัน ขาพเจาจะปฏิบัติตามทุกประการ 
 

  ขาพเจาไดทราบและเขาใจขอความในสัญญาฉบับน้ีดีแลว จึงไดลงนามในสัญญาน้ีไวเปนหลักฐาน 
 
  (ลงนาม) ………………………………………………………........……….…... นักศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตร 
              (………......………..….....................................……………)          ผูใหสัญญาฯ 
 
  (ลงนาม) ……………………………………………….……........…..………….  อธิการบดีมหาวิทยาลัยหรือ 
              (รองศาสตราจารย ทันตแพทย ประทีป  พันธุมวนิช)     ผูแทนผูรับสัญญา 
                          คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร 
 

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

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

  (………………………………..............……………………………)     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ลายมือช่ือ...................................................นักศึกษาผูใหสัญญา 
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หนังสือใหความยินยอมของคูสมรสของนักศึกษา 
 
       เขียนท่ี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

 วันท่ี…….… เดือน……...…………. พ.ศ………..… 
ขาพเจา…………..………………………………………….………..……………………………....อาย…ุ….....……ป  

ตั้งบานเรือนอยูบานเลขท่ี……-.....…..……หมูท่ี…..…-…..….ตรอก/ซอย……..-…………...............………ถนน…………..……..……………... 
ตําบล/แขวง…………………-………………….อําเภอ/เขต……………-…..…………….……..จังหวัด………………………-.........…………………… 
โทรศัพทบาน ………………....-...…..............................……............……โทรศัพทเคลื่อนท่ี………...………...-.........................……………
เปนคูสมรสของ……………………………-…………………………………………...……….........………….……ขาพเจาไดทราบขอความในสญัญา 
การเปนนักศึกษาเพ่ือศึกษาวิชาชีพทันตแพทยศาสตรท่ี..........................-..........................…………………………………………………..ได
ทําใหไวตอมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร    ตามสญัญาฉบับลงวันท่ี……-...เดือน ………-……….…………พ.ศ..……-…………………แลว   
ขาพเจายินยอมให…………………………-………….………............................……………...................ซึ่งเปนคูสมรสโดยชอบดวยกฏหมาย
ของขาพเจาเขาทําสัญญาการเปนนักศึกษาเพ่ือศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตร  ผูกพันกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรได และขาพเจา
ยินยอมรับผิดชอบรวมกับ……………….………..………………………………………………….....………….…...ตามสญัญาท่ีทําไวน้ันทุกประการ 
 
 
 

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

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

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

            (………………………………..……………………………)         
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ลายมือช่ือ...................................................นักศึกษาผูใหสัญญา 
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                                                                                     (ผูปกครอง) 
เฉพาะนักศึกษาท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ 

หนังสือแสดงความยินยอมของผูแทนโดยชอบธรรมตามกฎหมาย 
 
                  เขียนท่ี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

วันท่ี……..….. เดือน………………….. พ.ศ…...…… 
 
ขาพเจา…………………....………………………………........................……………..….อายุ……..….….ป อยูบานเลขท่ี……………...................... 
หมูท่ี…...…..ตรอก/ซอย…………….……………ถนน……........…….ตําบล/แขวง…….….....…………….อําเภอ/เขต……….………..........………
จังหวัด……………..……...……..………เปนผูแทนโดยชอบธรรม ตามกฎหมายของ......................………………...….................................
นักศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตร  โดยเก่ียวของเปน ………….......……และขาพเจา………......………………….……………………..…....….…
อาย…ุ….……….…ป     อยูบานเลขท่ี…….....…..….….หมูท่ี……...…….ตรอก/ซอย …………………….………ถนน ....………….…......………
ตําบล/แขวง………….............................……อําเภอ/เขต……………...........……..……………จังหวัด………………………............................... 
โทรศัพทบาน ………………........….................……โทรศัพทเคลื่อนท่ี บิดา…................………...............มารดา..................……………
เปนผูแทนโดยชอบธรรม ตามกฎหมายของ ……………………….……......................................................................……………………...
นักศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตรโดยเก่ียวของเปน  ……….………...........ไดทราบขอความในสัญญาการเปนนักศึกษาเพ่ือศึกษาวิชา
ทันตแพทยศาสตร  ท่ี …………………………………..……………..………………………………ไดทําใหไวตอมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ตาม
สัญญาฉบับลง วันท่ี….…...เดือน…………….พ.ศ…….....แลว  ขอใหความยินยอมในการท่ี……………………...................………….ไดทํา
สัญญาดังกลาวใหไวตอมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทุกประการ 
 

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

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

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

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

            (………………………………..……………………………)        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลายมือช่ือ...................................................นักศึกษาผูใหสัญญา 
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                                         (ผูคํ้าประกัน) 

              สัญญาค้ําประกันการเปนนักศึกษาเพ่ือศึกษาวิชาชีพทันตแพทยศาสตร 
 

 
 

ตัวจริง10 บาท    สําเนา 5บาท 2 ชุด 

สัญญาทําท่ี.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.. 
วันท่ี...........เดือน......…….................. พ.ศ. …..….... 

  ขาพเจา........………..…......................................................อายุ...........ป อาชีพ.............................................. 
ตําแหนง . ………..…................................ สังกัด .. ………..….....................................................อยูบานเลขท่ี..........หมูท่ี.......... 
ตรอก/ซอย.................................................ถนน.........….................................ตําบล/แขวง.......... ………..…............................... 
อําเภอ/เขต.........………..…...............................................จังหวัด.........................................รหัสไปรษณยี.................................... 
โทรศัพทบาน.....................................................โทรศัพทเคลื่อนท่ี.....................................................ผูถือบัตรประจําตัวประชาชน 
ดังปรากฎตามสาํเนาแนบทายน้ี 
คูสมรสช่ือ (ถามี)................................................................................................................................ขอทําสัญญาค้ําประกันฉบับน้ี 
ไวตอมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  ซึง่ตอไปน้ีเรยีกวา“มหาวิทยาลัย”ดงัมีขอความตอไปน้ี 
 ขอ 1. ขาพเจาไดทราบและเขาใจขอความในสัญญาการเปนนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตร ท่ี 
......... ……..…..................................................(ซึ่งตอไปน้ีในสัญญาเรียกวา “นักศึกษา”) ไดทําใหไวตอมหาวิทยาลัยตามสัญญา
ฉบับลงวันท่ี............เดือน..................................พ.ศ. ..........ปรากฎตามสําเนาสัญญาการเปนนักศึกษาเพ่ือศึกษาวิชา                    
ทันตแพทยศาสตรแนบทายสัญญาน้ีแลว ขาพเจาขอใหสัญญาวาถานักศึกษากระทําผิดสัญญาการเปนนักศึกษาดังกลาวท่ีใหไวตอ
มหาวิทยาลัยเปนเหตุใหเกิดความรับผิดตองชดเงินใหแกมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยไดมีหนงสือบอกกลาวไปยังขาพเจา 
ภายใน 60 (หกสิบ) วัน นับแตวันท่ีนักศึกษาผิดนัดแลว ขาพเจาตกลงยินยอมรับผิดชดใชเงินไมเกินกวาจํานวนเงินท่ีนักศึกษา
ตองรับผิดตามขอผูกพันท่ีระบุไวในสัญญาการเปนนักศึกษาขางตนน้ัน รวมท้ังดอกเบ้ียคาสินไหมทดแทน คาฤชาธรรมเนียม คา
ภาระติดพันอันเปนอุปกรณแหงหน้ีรายน้ี และคาเสียหายใดๆ บรรดาท่ีมหาวิทยาลัยมีสิทธิเรียกรองกับนักศึกษาท้ังสิ้น ใหแก
มหาวิทยาลัย จนครบถวนภายในกําหนดเวลาท่ีมหาวิทยาลัยมีหนังสือบอกกลาวใหขาพเจาชําระหน้ี และขาพเจาจะรับผิดตาม
สัญญาค้ําประกันน้ีตลอดไปจนกวาจะมีการชําระหน้ีครบเต็มตามจํานวน ท้ังน้ี ไมเกินวงเงินค้ําประกันจํานวน.........................
400,000........................ บาท (....สี่แสนบาทถวน...............) ในกรณีท่ีมหาวิทยาลัยไมไดมีหนังสือบอกกลาวไปยังขาพเจาภายใน 
60  (หกสิบ) วัน นับแตวันท่ีนักศึกษาผิดนัด ก็ใหขาพเจาหลุดพนจากความรับผิดในดอกเบ้ีย คาสินไหมทดแทนตลอดจนคาภาระ
ติดพันอันเปนอุปกรณแหงหน้ีตามสัญญาการเปนนักศึกษาดังกลาวเฉพาะท่ีเกิดข้ึนภายหลังจากลวงพน 60 (หกสิบ) วันแลว 

 ในกรณีท่ีนักศึกษาไดรับอนุญาตจากมหาวิทยาลัยใหขยายเวลาอยูศึกษาตอดวยทุนหรือเงินอ่ืนใดหรือเหตุใดๆ          
ก็ตาม แมการขยายเวลาอยูศึกษาตอน้ัน จะมีการเปลี่ยนแปลงสาขาวิชา ระดับการศึกษาหรือสถานศึกษาท่ีศึกษาไปจากเดิม และ
มหาวิทยาลัยไดมีหนังสือแจงใหขาพเจาทราบแลว ใหถือวาขาพเจาตกลงรับเปนผูค้ําประกันนักศึกษาตอไปอีกตลอดระยะเวลาท่ี
นักศึกษาไดรับการขยายอยูศึกษาตอดังกลาวดวย 
 ขอ 2. หากมีการผอนเวลาหรือผอนจํานวนเงินในการชําระหน้ีตามสัญญาการเปนนักศึกษาใหแกนักศึกษาโดยได
มีหนังสือแจงใหขาพเจาทราบและขาพเจาไดตกลงยินยอมในการผอนเวลาหรือผอนจํานวนเงินในการชําระหน้ีน้ัน ใหถือวา
ขาพเจายินยอมมิใหถือเอาการผอนเวลาหรือผอนจํานวนในการชําระหน้ีดังกลาวเปนเหตุปลดเปลื้องความรับผิดของขาพเจา 
และขาพเจาจะรับผิดในฐานะผูค้ําประกันตามสัญญาน้ีตลอดไป จนกวาจะมีการชําระหน้ีครบเต็มตามจํานวน แตไมเกินกวา
ระยะเวลาในการกอหน้ีค้ําประกันตามท่ีกําหนดไวในขอ 5 ของสัญญาค้ําประกันน้ี  หรือไมเกินกวาระยะเวลาอยูศึกษาตอของ
นักศึกษาท่ีขยายออกไปตามขอ 1 วรรคสองของสัญญาค้ําประกันน้ี 
 ในกรณีท่ีการพิจารณาอนุมัติจากมหาวิทยาลัยใหนักศึกษาขยายเวลาอยูศึกษาตอจะทําใหระยะเวลาในการกอหน้ี
ค้ําประกันเกินกวาระยะเวลาตามท่ีกําหนดไวในขอ 5 ของสัญญาค้ําประกันน้ัน เมื่อมหาวิทยาลัยไดมีหนังสือแจงขาพเจาและ
ขาพเจาไดยินยอมดวยแลว ขาพเจาตกลงจะมาทําสัญญาค้ําประกันฉบับใหมเพ่ือการค้ําประกันของขาพเจาครอบคลุมระยะเวลา
ในการกอหน้ีท่ีจะค้ําประกันตามท่ีนักศึกษาจะไดรับอนุมตัใิหขยายเวลาอยูศึกษาตอดวย และถึงแมขาพเจาจะไมมาทําสัญญาค้ํา
ประกันฉบับใหม แตถาหากขาพเจาไดใหความยินยอมในการขยายเวลาอยูศึกษาตอแลว ใหถือวาขาพเจาตกลงรับเปนผูค้ํา

อากรแสตมป 
10บาท 

ลายมือช่ือ...................................................นักศึกษาผูใหสัญญา 
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ประกันนักศึกษาตอไปอีกตลอดระยะเวลาท่ีนักศึกษาไดรับการขยายเวลาอยูศึกษาตอตามท่ีไดกําหนดไวในขอ 1 วรรคสอง ของ
สัญญาค้ําประกันน้ี 
 ขอ 3. ขาพเจาจะไมยกเลิกเพิกถอนการค้ําประกันไมวากรณีใดๆ ตลอดระยะเวลาท่ีนักศึกษายังตองรับผิดชอบ
อยูตามเง่ือนไขในสัญญาการเปนนักศึกษา 
 ขอ 4. เพ่ือเปนหลักฐานในการค้ําประกัน ขาพเจาขอยืนยันวาขาพเจาเปนบุคคลท่ีมีคณุสมบัติตรงตามหลักเกณฑ
และเง่ือนไขท่ีมหาวิทยาลยักําหนด โดยมรีายละเอียดในขอใดขอหน่ึงดังตอไปน้ี 
 4.1 ขาพเจามีความเก่ียวพันกับนักศึกษาโดยเปน.............................................................ของนักศึกษา หรือ 
 4.2 ขาพเจาเปนขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/เจาหนาท่ีของรัฐ ตําแหนง........................................
ผูอํานวยการโรงเรียน........................................ระดับ.....................สังกัด.......................................................................โดยไดรับ
เงินเดือน.......................................บาท (.........................................................................) หรือ 
 4.3 ขาพเจาขอรับรองวาขาพเจาเปนเจาของกรรมสิทธ์ิท่ีดิน โดยปลอดจากภาระผูกพันใดๆท้ังสิ้นตามกฎหมาย 
ปรากฎตามโฉนดเลขท่ี..................... หนาสํารวจ..................... ระวาง............... เน้ือท่ี.........ไร ............งาน..........วา............ 
อยูท่ีตําบล/แขวง........................................อําเภอ/เขต........................................................... จังหวัด........................................... 
ราคาประมาณ............................................................ บาท (............................................................................) และขาพเจาตกลง
ไมจําหนาย โอน กอหน้ีสิน หรือภาระผูกผันใดๆ ในท่ีดินของขาพเจาตามท่ีระบุในขอ 4.3 น้ี ตลอดระยะเวลาท่ีสัญญาค้ําประกัน
ฉบับน้ีมีผลใชบังคับอยู เวนแตจะไดรับความยินยอมเปนหนังสือจากมหาวิทยาลยักอน 
 ขอ 5. ระยะเวลาในการกอนหน้ีค้าํประกันตามสญัญาน้ี ใหเริ่มตั้งแตวันท่ีนักศึกษาทําสัญญาการเปนนักศึกษา
เพ่ือศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตร จนถึงวันท่ีนักศึกษาไดปฏิบัตริาชการหรือปฏิบัติงานครบถวน ตามสญัญาการเปนนักศึกษา
ดังกลาว แตไมเกิน....(.........)......ป..(.........)......เดือน (........)...วัน 
 ขอ 6. ท่ีอยูของขาพเจาท่ีปรากฎในสัญญาค้ําประกันน้ีใหถือเปนภูมิลําเนาของขาพเจาการสงหนังสือหรือเอกสาร
เพ่ือบอกกลาว แจง หรือทวงถาม ไปยังขาพเจา ใหสงไปยังภูมิลําเนาดังกลาว และถือวาเปนการสงโดยชอบ โดยถือวาขาพเจาได
ทราบขอความในหนังสือหรือเอกสารดังกลาว นับแตวันท่ีหนังสือหรือเอกสารไปถึงภูมิลําเนาของขาพเจา ไมวาขาพเจาหรือ
บุคคลอ่ืนใดท่ีพํานักอยูในภูมิลําเนาของขาพเจาจะรับหนังสือ หรือเอกสารน้ันไวหรือไมก็ตาม 
 หากขาพเจาเปลี่ยนแปลงภูมิลาํเนา ขาพเจาจะตองมีหนังสือแจงเปลี่ยนแปลงภูมิลําเนามายังมหาวิทยาลัย หรือ
ไดบันทึกถอยคําการเปลี่ยนแปลงภูมิลําเนาไวกับเจาหนาท่ีของมหาวิทยาลัย การละเลยไมแจงเปลี่ยนแปลงภูมิลําเนาดังกลาวให
มหาวิทยาลัยทราบ หากมหาวิทยาลัยไดสงหนังสือหรือเอกสารเพ่ือบอกกลาว แจง หรือ ทวงถาม ไปยังขาพเจาตามท่ีปรากฎอยู
ในสัญญาค้ําประกันน้ี ใหถือวาขาพเจาไดทราบขอความในหนังสือหรือเอกสารดังกลาวโดยชอบแลว 
 ขาพเจาไดอานและเขาใจขอความในสัญญาค้ําประกันฉบับน้ีโดยละเอียดดีแลว  จึงไดลงลายมือช่ือไวเปนสําคัญ
ตอหนาพยาน 
 

(ลงนาม)...................................................................... ผูค้าํประกัน 

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

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

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

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

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

 
บัตรประจําตัวขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/ของผูค้ําประกัน     
สังกัด…………………………………………................เลขท่ี…….....................………             
ตําแหนง………………………………………..............ระดับ……....................….……  
วันออกบัตร……………………………….………………...................................….…..  
บัตรหมดอายุ………………………………….………………...................................... 
โทรศัพทมือถือ………………………….………..โทรศัพทบาน………….…………………. 

 

ลายมือช่ือ...................................................นักศึกษาผูใหสัญญา 
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ขอตกลงแนบทายสัญญาการเปนนักศึกษาเพ่ือศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตร 
หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรทวิภาษา) 

------------------------------------------------------ 
ขอตกลงแนบทายสญัญา ฉบับน้ีทําข้ึน ณ  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร ศูนยรังสติ  

เมื่อวันท่ี..................เดือน.............................พ.ศ. ..............โดย .................................................................................. 
ผูซึ่งประสงคเขาศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตรใน คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และไดตกลงทําสัญญาการ
เปนนักศึกษาเพ่ือศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตร สัญญาเลขท่ี        /      ลงวันท่ี    เดือน           พ.ศ.  ............ 
ใหไวตอมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ซึ่งตอไปในขอตกลงน้ีเรียกวา นักศึกษา และ..................................................................ซึ่ง
ตอไปเรียกวาผูค้ําประกัน  

นักศึกษาและผูค้ําประกัน ทําขอตกลงน้ีโดยใหถือเปนสวนหน่ึงของสัญญาการเปนนักศึกษาเพ่ือศึกษาวิชาทันต
แพทยศาสตร สัญญาเลขท่ี         /       ลงวันท่ี         เดอืน                       พ.ศ 2561 และ สัญญาค้ําประกัน  
ลงวันท่ี          เดือน                  พ.ศ.               มีขอความดังน้ี 

ขอ 1.  ตามท่ีนักศึกษาไดตกลงทําสัญญาการเปนนักศึกษาเ พ่ือศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตร  ใหไวตอ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร โดยสัญญาวา นักศึกษาตกลงเขาศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตรท่ีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ตั้งแตป
การศึกษา 2561 เปนตนไป จนกวาจะสําเรจ็การศึกษาตามหลักสูตร โดยในระหวางท่ีศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตรตามสัญญาน้ี 
จะยินยอมประพฤติและปฏิบัติตามระเบียบ ขอบังคับหรือคําสั่งของมหาวิทยาลัยท่ีไดกําหนดหรือสั่งการเก่ียวกับการเปน
นักศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตร ท้ังท่ีมีใชอยูกอนแลวและท่ีจะมีตอไปภายหนา และจะตั้งใจและเพียรพยายามอยางดีท่ีสุดใน
การศึกษาเลาเรียน โดยจะไมหลีกเลี่ยง ละเลย ทอดท้ิง ยุติ หรือเลิกการศึกษากอนสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร และผูค้ํา
ประกัน ไดตกลงค้ําประกันการปฏิบัติตามสัญญาดังกลาวของนักศึกษา ตามสัญญาค้ําประกัน ฉบับลงวันท่ี..........เดือน............ 

         พ.ศ.2561 น้ัน   

ขอ 2. นักศึกษาตกลงท่ีจะปฏิบัติตามสัญญาดังกลาวน้ันโดยเครงครัด และหากนักศึกษาลาออกจากการเปน
นักศึกษากอนสําเร็จการศึกษา หรือ จงใจไมเขาศึกษา หรือหลีกเลี่ยง ละเลย ทอดท้ิง ยุติ หรือเลิกการศึกษากอนสําเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตร หรือประพฤติตนไมสมควรจนเปนเหตุใหตองพนสภาพการเปนนักศึกษา หรือกระทําการอ่ืนใดโดยเจตนาเพ่ือใหตน
ตองพนสภาพการเปนนักศึกษากอนสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร นักศึกษายินยอมชดใช เ งินเปนเ บ้ียปรับใหแก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  ดังน้ี  

2.1 หากกระทําผิดสัญญาและขอตกลงน้ีในระหวางปการศึกษาท่ี 1 ตองชําระเงินเปนเบ้ียปรับ จํานวน 66,666.66 บาท 
(หกหมื่นหกพันหกรอยหกสิบหกบาทหกสิบหกสตางค) 

2.2 หากกระทําผิดสัญญาและขอตกลงน้ีในระหวางปการศึกษา  ท่ี 2 ตองชําระเงินเปนเบ้ียปรับ จํานวน 133,333.33 
บาท (หน่ึงแสนสามหมื่นสามพันสามรอยสามสิบสามบาทสามสิบสามสตางค) 

2.3 หากกระทําผิดสัญญาและขอตกลงน้ีในระหวางปการศึกษา   ท่ี 3 ตองชําระเงินเปนเบ้ียปรับ จํานวน 200,000 บาท 
(สองแสนบาทถวน)  

2.4 หากกระทําผิดสัญญาและขอตกลงน้ีในระหวางปการศึกษา   ท่ี 4 ตองชําระเงินเปนเบ้ียปรับ จํานวน 266,666.66 บาท 
(สองแสนหกหมื่นหกพันหกรอยหกสิบหกบาทหกสิบหกสตางค) 

2.5 หากกระทําผิดสัญญาและขอตกลงน้ีในระหวางปการศึกษาท่ี 5 หรือปการศึกษาตอๆไป ตองชําระเงินเปนเบ้ีย
ปรับ จํานวน 333,333.33 บาท (สามแสนสามหมื่นสามพันสามรอยสามสิบสามบาทสามสิบสามสตางค) 

2.6 หากกระทําผิดสัญญาและขอตกลงน้ีในระหวางปการศึกษาท่ี 6 หรือปการศึกษาตอๆไป ตองชําระเงินเปนเบ้ีย
ปรับ จํานวน 400,000 บาท (สี่แสนบาทถวน) 

ปการศึกษาท่ี 1 ใหเริ่มนับแตวันท่ีนักศึกษาตกลงทําสัญญาการเปนนักศึกษาเพ่ือศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตรและ
ขอตกลงน้ีเปนตนไป                                                                           

ขอ 3. เงินเบ้ียปรับท่ีนักศึกษาตองชดใช ตามขอ 2 นักศึกษาจะตองชําระใหแกมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จน
ครบถวนภายใน 30 วัน นับแตวันท่ีไดรับแจงจากมหาวิทยาลัย หากผูใหสัญญาไมชําระภายในกําหนดระยะเวลาดังกลาวหรือ

ลายมือช่ือ...................................................นักศึกษาผูใหสัญญา 
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ชําระไมครบถวน ท้ังน้ี จะโดยความยินยอมของมหาวิทยาลัยหรือไมก็ตาม นักศึกษาจะตองชําระดอกเบ้ียผิดนัดในอัตรารอยละ 
15 (สิบหา) ตอป ของจํานวนเงินท่ียังมิไดชําระนับแตวันครบกําหนดระยะเวลาดังกลาวจนกวาจะชําระครบถวน  

ขอ 4. หากนักศึกษาไมสามารถปฏิบัติตามสัญญาน้ีไดดวยสาเหตุการเจ็บปวย พิการ หรือเหตุสุดวิสัยอ่ืนอันมิใช
ความผิดของนักศึกษา อาจไดรับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรใหไมตองรับผิดชอบชดใชเบ้ียปรับตามขอตกลงน้ีได  

ขอ 5. ในกรณีท่ีนักศึกษากระทําผิดขอตกลงฉบับน้ี จะตองรับผิดชดใชเ งินเปนเบ้ียปรับตามขอ 2 ใหแก
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ผูค้ําประกันยินยอมชดใชเงินตามจํานวนท่ีนักศึกษาจะตองรับผิดชอบน้ันใหแกมหาวิทยาลัยจน
ครบถวน โดยท่ีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไมจําตองเรียกรองใหนักศึกษาชดใชเงินกอน และหากมีการผอนชําระหน้ีตามขอตกลง
น้ีใหแกนักศึกษา ใหถือวาผูค้ําประกันไดตกลงยินยอมการผอนชําระน้ันดวยทุกครั้ง  

ผูค้ําประกัน จะไมถอนการค้ําประกันในระหวางท่ีนักศึกษาตองรับผิดตามขอตกลงน้ี 

ขอ 6. ขอความใดท่ีขอตกลงฉบับน้ีมิไดกลาวถึง นักศึกษา และผูค้ําประกัน ยังคงตกลงถือปฏิบัติตามความในสัญญา
การเปนนักศึกษาเพ่ือศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตร สญัญาเลขท่ี           /        ลงวันท่ี        เดือน ............... พ.ศ. ..............       
และสญัญาค้ําประกันลงวันท่ี         เดือน               พ.ศ. ............ ทุกประการ  

นักศึกษาและผูค้ําประกัน ไดอานและเขาใจขอความในขอตกลงฉบับน้ีโดยละเอียดแลว จึงไดลงลายมือช่ือไวตอหนาพยาน  

 
(ลงช่ือ)       นักศึกษา 

   (      ) 
 

(ลงช่ือ)       ผูค้ําประกัน 
   (        ) 
 

(ลงช่ือ)       พยาน 
   (        ) 

 
(ลงช่ือ)       พยาน 

 (        ) 
 
 
ขาพเจา .......... ..................................................บิดา/ปกครอง ..................................................มารดา/ผูปกครอง

........................................................................ของนักศึกษา ไดทราบและเขาใจขอความตามขอตกลงฉบับน้ีโดยละเอียดแลว ขาพเจา
ของแสดงความยินยอมให.............................................................นักศึกษา ทําขอตกลงฉบับน้ีทุกประการ 

 
(ลงช่ือ)      บิดา/ผูปกครอง 

         (      ) 
 

       (ลงช่ือ)      มารดา/ผูปกครอง 
       (      ) 
 
 
 

(ลงช่ือ)      พยาน             (ลงช่ือ)                                           พยาน                               
(        )      (        )      

หมายเหตุ : ขอ 2 จะมีการเปลี่ยนแปลงตามประกาศของสํานกังานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และตองลงนามสัญญา
ขอตกลงแนบทายสัญญาการเปนนักศึกษาเพ่ือศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตร ใหม ถากรณีมีการเปลี่ยนแปลง 
 

ลายมือช่ือ...................................................นักศึกษาผูใหสัญญา 
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คัดจาก 
หนังสือคูมือทันตแพทยผูทําสัญญาฯ 

สํานักงานคณะกรรมการจัดสรรนักศึกษาแพทย ทันตแพทย เภสัชศาสตรผูทําสัญญา 

 สถาบันพระบรมราชชนก สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เมษายน 2543  หนา 21 –24 29 เมษายน 2542 
กระทรวงสาธารณสุข ไดมีการประชุมปรึกษาหารือเก่ียวกับ”สัญญาการเปนนักศึกษา โดยมีทานรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
(นพ.ธวัช  สุนทราจารย เปนประธาน ผูเขารวมประชุมประกอบดวยผูแทนสํานักงาน ก.พ.คณะกรรมการกําหนดเปาหมายและ
นโยบายกําลังคนภาครัฐ (คปร.)ทบวงฯ สํานักงบประมาณ หนวยงานทางดานกฎหมาย กระทรวงสาธารณสุข. และผูแทนสภา
วิชาชีพและสวนราชการท่ีเก่ียวของ) ท่ีประชุมเห็นวา สัญญาเปนนักศึกษาน้ันผูกพันรัฐจะตองดําเนินการใหเปนไปตามสัญญา คือ
จะตองบรรจุผูท่ีสําเร็จการศึกษาเขารับราชการหรือปฏิบัติงานตามสัญญา หากเกิดกรณีรัฐไมสามารถหรือจงใจไมปฏิบัติตาม
สัญญา ก็ตามที แมในสัญญามิไดมีบทลงโทษกรณีท่ีรัฐเปนผูผิดสัญญาฯก็ตาม แตก็อาจจะถูกฟองรองได ตาม  พ.ร.บ. สัญญาไมเปน
ธรรม ซึ่งก็ยังไมมีใครทราบวาผลจะลงเอยประการใด เน่ืองจากยังไมมีกรณีตัวอยาง  

(รายงานท่ีประชุมปรึกษาหารือเรือ่งสัญญาการเปนนักศึกษาแพทย ทันตแพทย เภสัชการ ครั้งท่ี 1/2542) 

ความคืบหนาในการดําเนินการตามมติ ครม. 
1. เพ่ือใหไดแนวทางท่ีจะนําไปพิจารณารวมกับ คปร. และสํานักงาน ก.พ.ขางตนกระทรวงสาธารณ สุขไดแตงตั้ง
คณะกรรมการการศึกษาแนวทางการปรับปรุงโครงการกระจายแพทย ทันตแพทย เภสัชกรคูสัญญา โดยมีรองปลัดกระทรวง
สาธารณสุข (นพ.ธวัช  สุนทราจารย) เปนประธาน คณะกรรมการ ฯ ไดดําเนินการสรุปผลการศึกษาเปนขอเสนอ ดังน้ี 

1.1 การขอตําแหนงเพ่ือบรรจุนักศึกษาทุนท้ัง 3 สาขา ซึ่งจะสําเร็จการศกึษาตั้งแต ป 2543 
(1) รัฐบาลตองจัดหาอัตราใหม เพ่ือบรรจุนักศึกษาคูสัญญา ท้ัง 3 สาขา  ใหแกกระทรวงสาธารณสุข และสวน

ราชการตางๆ ท่ีมีความจําเปน 
(2) มอบใหสํานักนโยบายและแผน กระทรวงสาธารณสุข ทําหนังสือถึง คปร.เพ่ือนําขอเสนอตามผลการศกึษาไป

พิจารณาและเสนอ ครม. 
1.2 การเขาศึกษาของนักศึกษาท่ีมีขอผูกพันเขารับราชการ ท้ัง 3 สาขา ในป 2543 

(1) รับเขาศึกษาใหคงสัญญาไวแบบเดิม แตปรับเง่ือนไขของสัญญาเปนแบบเปดโอกาสใหรัฐสงวนสิทธ์ิท่ีจะ
รับเขาปฏิบัติงานในสวนราชการเทาท่ีจํานวนท่ีมีความจําเปนได  

(2) มอบสํานักนโยบายและแผน กระทรวงสาธารสุข ทําหนังสือถึงสํานักงาน ก.พ. เพ่ือนําขอเสนอตามผล
การศึกษาไปเสนอ ครม. เพ่ือพิจารณาตอไป 

2. ท่ีประชุมกระทรวงสาธารณสุข วันท่ี 29 พ.ย. 2542  รมว.กระทรวงสาธารณสุข (นายกร  ทัพพะรังสี ) เปนประธานได
พิจารณาแลว เห็นชอบตามขอเสนอของคณะกรรมการการศึกษาฯ และใหเรงดําเนินการเตรียมเพ่ือใหการบรรจุใหเรียบรอย
กอนเดือน เม.ย.  43 ตอไป  

3. ท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรนักศึกษาแพทยผูทําสัญญา วันท่ี 8 ธ.ค. 2542 ไดประชุมพิจารณาเรื่อง 
การปรับปรุงโครงการกระจายแพทยโดยระบบคูสัญญาแลว เห็นควรใหนักศึกษาแพทยท่ีเขาใหม ตั้งแตป 
การศึกษา  2543 เปนตนไป ยังคงทําสัญญาผูกพันเหมือนเดิม แตจะตองปรับปรุงสัญญาฯ ใหม ใหมีลักษณะปลายเปดใหรัฐ
บรรจุผูสําเร็จการศึกษาไดเทาท่ีจะสามารถบรรจุได แตปรับเง่ือนไขของสัญญาฯ คุมครองท้ังสองฝาย และหากมีการ
ดําเนินการอยางยุติธรรม เชน หากรัฐไมสามารถบรรจุผูสําเร็จการศึกษาไดครบทุกคน จะตองแจงใหนักศึกษาทราบลวงหนา
อยางนอย 1 ป  วาจะบรรจุจํานวนเทาใด และใครบางท่ีไมไดรับการบรรจุ เปนตน 

4. คปร. ไดมีหนังสือท่ี นร. 0707041/38  ลงวันท่ี 14 มี.ค. 2543 แจงผลการประชุมและใหดําเนินการ ดังน้ี 
ก. การบรรจุนักศึกษาแพทย ทันตแพทย เภสัชศาสตรผูทําสัญญาฯ ท่ีจะสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา2542 ให
ดําเนินการ ดังน้ี 

 “ใหสํานักงาน ก.พ. รวมกับกระทรวงสาธารณสุขและผูอํานวยการสาํนักงบประมาณใน คปร. ดําเนินการบรรจุ
นักศึกษาแพทย ทันตแพทย เภสัชศาสตรคูสญัญารวมท้ังนักเรยีนทุนของกระทรงสาธารณสุข เขารับราชการในตําแหนงวางท่ี
มีอัตราเงินเดือนของกระทรวงสาธารณสุขใหครบทุกตาํแหนงกอน  โดยการบรรจุน้ัน ใหจดัลําดับความสําคัญตามความ
จําเปนของงานหรือตามความขาดแคลนในแตละพ้ืนท่ีเปนสําคัญ ”  
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ข. การทําสัญญาการเปนนักศึกษาแพทย ทันตแพทย เภสัชศาสตรฯ  รวมท้ังสัญญาการเปนนักเรียน ท่ีมีขอผูกพันเขารับ
ราชการในกระทรวงสาธารณสุข คปร. มีมติดังน้ี 

1. ใหยกเลิกการทําสัญญาการเปนนักศึกษาเภสัชศาสตรคูสัญญากับนักศึกษาเขาใหมในมหาวิทยาลยัของรัฐ 
รวมท้ังการทําสัญญากรเปนนักเรียนท่ีมีขอผูกพันเขารับราชการในกระทรวงสาธารณสุข  ตั้งแตป
การศึกษา 2543 เปนตนไป 

2. สําหรับนักศึกษาแพทย และนักศึกษาทันตแพทยท่ีจะเขาศึกษาใหมตั้งแตปการศึกษา 2543เปนตนไปให
ยังคงทําสัญญาผูกพันเหมือนเดิมแตใหมีการช้ีแจงทําความเขาใจใหนักศึกษาแพทย นักศึกษาทันตแพทย
และนักศึกษาเภสัชศาสตรท่ีกําลังศึกษาอยูในช้ันปตางๆ ทราบถึงลักษณะของสัญญาการเปนนักศึกษา
แพทย ทันตแพทย และเภสัชศาสตร วาเปนสัญญาท่ีผูกพันฝายเดียว  คือ เปนสัญญาท่ีกําหนดหนาท่ีของ
ผูรับทุนท่ีจะตองเขารับราชการตามคําสั่งของคณะกรรมการการพิจารณาจัดสรรฯ หรือสํานักงาน ก.พ. 
เพียงฝายเดียว ไมไดผูกพันใหสวนราชการตองบรรจุผูเขารับราชการเปนขาราชการ ดังน้ันหากทาง
ราชการไมมีตําแหนงเพียงพอท่ีจะรองรับ ก็อาจไมสั่งบรรจุผูรับทุนเขารับราชการเปนราชการได 

 สรุป 
 แนวโนมในอนาคต ระบบการจัดสรรนักศึกษาแพทยคูสัญญา วาจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม อยางไร น้ันใกลมีขอยุติ 
ยังอยูในระหวางการดําเนินการ แตท้ังน้ีผลจะเปนอยางไรตอไปน้ัน คงมิไดข้ึนอยูกับหลักวิชาการเพียงอยางเดียว คงตองข้ึนอยู
กับปจจัยอ่ืนๆ อีกหลายประเด็น เชน นโยบายการปฏิรูประบบราชการภาวะเศรษฐกิจของประเทศ ฯลฯ ซึ่งจะตองติดตามตอไป 
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