
สัญญาการเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ 

สญัญาทําท่ี      มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร        
วนัท่ี..............เดือน........เมษายน.......พ.ศ........2556........... 

 โดยท่ีรัฐบาลมีเจตจํานงมุง่หมายท่ีจะให้นกัศกึษาวชิาแพทยศาสตร์ทกุคนทํางานหรือรับราชการ 
สนองความต้องการของประเทศชาติภายหลงัสําเร็จการศกึษาแล้ว  และในการนี ้ เป็นหน้าท่ีของมหาวิทยาลยั 
ธรรมศาสตร์ สํานกังานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนและคณะกรรมการพิจาณาจดัสรรนกัศกึษาวชิา
แพทยศาสตร์ ผู้ สําเร็จการศกึษาไปปฏิบตัิงานในสว่นราชการหรือองค์การของรัฐบาลตา่ง ๆ ซึง่คณะรัฐมนตรีได้ 
หรือจะได้แตง่ตัง้ขึน้เพ่ือจดัสรรนกัศกึษาวิชาแพทยศาสตร์เข้าทํางานหรือรับราชการสนองความต้องการของ
ประเทศชาติ ท่ีจะดําเนินการให้สําเร็จผลสมความมุง่หมายดงักล่าว 

 และโดยท่ีข้าพเจ้า  นายทองดี  ทองเค  เกิดเม่ือวนัท่ี  2  เดือน  มกราคม  พ.ศ  2538    
อาย ุ   18    ปี อยูบ้่านเลขท่ี   2   หมูท่ี่.......-......ตรอก/ซอย...............-................ถนน         พระจันทร
ตําบล/แขวง    พระบรมมหาราชวัง อําเภอ/เขต       พระนคร จงัหวดั    
กรุงเทพมหานคร  

โทรศพัท์.........-.........บิดาช่ือ นายทองคํา   ทองเค มารดาชื่อ      นางทองเลิศ  ทองเค 
  
เป็นผู้หนึง่ซึง่ประสงค์จะเข้าศกึษาวชิาแพทยศาสตร์ เพ่ือสนองความต้องการของประเทศชาติตามเจตจํานงของ
รัฐบาลดงักลา่วข้างต้น 

 ข้าพเจ้าจงึขอทําสญัญาให้ไว้แก่ มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ซึง่ตอ่ไปในสญัญานีเ้รียกวา่ “มหาวิทยาลยั” 
ดงัมีข้อความตอ่ไปนี ้
 ข้อ 1. ข้าพเจ้าตกลงเข้าศกึษาวิชาแพทยศาสตร์ท่ีมหาวิทยาลยันี ้ตัง้แตปี่การศกึษา 25..........เป็นต้นไป 
จนกว่าจะสําเร็จการศกึษาตามหลกัสตูรแพทยศาสตรบณัฑิต 
  ในระหวา่งท่ีข้าพเจ้าศกึษาวิชาแพทยศาสตร์ตามสญัญานี ้ข้าพเจ้ายินยอมประพฤติและปฏิบตัิ
ตามระเบียบข้อบงัคบั หรือคําสัง่ของมหาวิทยาลยั   ท่ีได้กําหนดหรือสัง่การเก่ียวกบัการเป็นนกัศกึษาวิชา
แพทยศาสตร์ ทัง้นีไ้ด้ออกใช้บงัคบัอยูแ่ล้วก่อนวนัท่ีข้าพเจ้าลงนามในสญัญานี ้และท่ีจะได้ออกใช้บงัคบัตอ่ไปใน
ภายหน้าโดยเคร่งครัดและให้ถือวา่ระเบียบข้อบงัคบัหรือคําสัง่ตา่ง ๆ ดงักลา่วเป็นส่วนหนึง่ของสญัญานีด้้วย 
 
 
 
         (ลงนาม)......................................................นกัศกึษาผู้ให้สญัญา 
         รหสัประจําตวั...................................... 

ตัวอยางการกรอกรายละเอยีดสญัญา 
(ใหเขยีนดวยลายมอื หามพมิพ) 

(ยังไมตองลงลายมือชือ่ทกุแผน)
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ข้อ 2. ในระหวา่งท่ีข้าพเจ้าศกึษาวิชาตามสญัญานี ้ข้าพเจ้าจะตัง้ใจและพากเพียรพยายามอย่างดีท่ีสดุ 
ในการศกึษาเลา่เรียน โดยจะไมห่ลีกเล่ียง ละเลย ทอดทิง้ ยตุิ หรือเลิกการศกึษาก่อนสําเร็จการศกึษาตามหลกัสตูร 
ดงัได้ระบไุว้ในข้อ 1 ของสญัญานี ้

 ข้อ 3. ภายหลงัจากท่ีสําเร็จการศกึษาตามหลกัสตูรแล้ว ข้าพเจ้าตกลงยินยอมจะปฏิบตัิการให้เป็นไป 
ตามคําสัง่ของสํานกังานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน  และหรือคณะกรรมการพิจารณาจดัสรรนกัศกึษา 
วิชาแพทยศาสตร์ ผู้ สําเร็จการศกึษาไปปฏิบตัิงานในสว่นราชการหรือองค์การของรัฐบาลตา่ง ๆ ในการจดัสรรให้
ข้าพเจ้าเข้ารับการศกึษาอบรมเพ่ิมเติม ณ แห่งใด ๆ หรือเข้ารับราชการหรือทํางานในสถานศกึษา สว่นราชการ 
หรือองค์การของรัฐบาลแห่งใดทกุประการ และในกรณีท่ีสํานกังานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน  และหรือ
คณะกรรมการพจิารณาจดัสรรนกัศกึษาวิชาแพทยศาสตร์ ผู้สําเร็จการศกึษาไปปฏิบตัิงานในสว่นราชการหรือ
องค์การของรัฐบาลตา่ง ๆ สัง่ให้ข้าพเจ้าเข้ารับราชการหรือทํางาน ข้าพเจ้าจะรับราชการหรือทํางานนัน้อยูต่อ่ไป
เป็นเวลาไมน้่อยกวา่สามปีติดตอ่กนัไป นบัตัง้แตว่นัท่ีได้กําหนดในคําสัง่ 

  แตถ้่าหลงัจากสําเร็จการศกึษาตามหลกัสตูรแล้ว สํานกังานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
และหรือคณะกรรมการพิจารณาจดัสรรนกัศกึษาวชิาแพทยศาสตร์ ผู้สําเร็จการศกึษาไปปฏิบตัิงานในสว่นราชการ
หรือองค์การของรัฐบาลตา่ง ๆ ได้ให้ข้าพเจ้าเข้ารับการศกึษาอมรมเพิ่มเติมตามความต้องการของกระทรวง ทบวง 
กรมใดตอ่ไปอีกแล้ว เม่ือข้าพเจ้าได้ศกึษาอบรมเพ่ิมเติมเสร็จแล้วหรือไมไ่ด้ทําการศกึษาอบรมเพ่ิมเติมตอ่ไปจน
สําเร็จด้วยเหตใุดก็ดี ข้าพเจ้ายินยอมเข้ารับราชการหรือทํางานตามท่ีสํานกังานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
และหรือคณะกรรมการพิจารณาจดัสรรนกัศกึษาวชิาแพทยศาสตร์ผู้ สําเร็จการศกึษาไปปฏิบตัิงานในสว่นราชการ
หรือองค์การของรัฐบาลตา่ง ๆ สัง่ให้เข้ารับราชการหรือทํางานนัน้ โดยจะรับราชการหรือทํางานนัน้อยูต่อ่ไปเป็น
เวลาไมน้่อยกวา่สามปีติดตอ่กนัไปนบัตัง้แตว่นัท่ีได้กําหนดในคําสัง่ แตถ้่าเป็นการเข้ารับการศกึษาอบรมเพ่ิมเติม
ในระหวา่งท่ีรับราชการหรือทํางานตามคําสัง่ในวรรคแรก เม่ือข้าพเจ้าได้ศกึษาอบรมเพิม่เตมิเสร็จแล้ว หรือไมไ่ด้
ทําการศกึษาอบรมเพ่ิมเติมตอ่ไปจนสําเร็จด้วยเหตใุดก็ดี ข้าพเจ้าจะยินยอมเข้ารับราชการหรือทํางานตอ่ไปจน
ครบกําหนดระยะเวลาไมน้่อยกวา่สามปี ทัง้นี ้ไมน่บัระยะเวลาระหว่างเข้ารับการศกึษาอบรมเพ่ิมเติมรวมคํานวณ
เข้าด้วย 
   

 

    (ลงนาม)......................................................นกัศกึษาผู้ให้สญัญา 
          รหสัประจําตวั...................................... 
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ถ้าข้าพเจ้าไมเ่ข้ารับราชการหรือทํางานตามท่ีกลา่วในวรรคแรกหรือวรรคสองแล้วแตก่รณี 

ข้าพเจ้ายินยอมรับผิดชดใช้เงินให้แก่มหาวิทยาลยั เป็นเงินจํานวน 400,000 บาท (ส่ีแสนบาทถ้วน) ภายใน
กําหนดเวลาท่ีมหาวทิยาลยัเรียกร้องให้ชําระ 

  ถ้าข้าพเจ้ารับราชการหรือทํางานไมค่รบกําหนดเวลาตามท่ีกลา่วไว้ในวรรคแรกหรือวรรคสอง
แล้วแตก่รณี ข้าพเจ้ายินยอมรับผิดชดใช้เงินให้แก่มหาวทิยาลยัตามระยะเวลาท่ีขาด โดยคิดคํานวณลดลงตาม
สว่นเฉล่ียจากจํานวนเงินท่ีต้องชดใช้ในวรรคก่อน 

  ถ้าการท่ีข้าพเจ้ามิได้เข้ารับราชการหรือทํางานตามความในวรรคสาม หรือออกจากราชการ 
หรืองานก่อนครบกําหนดเวลาดงักลา่วในวรรคส่ี เป็นเพราะเหตท่ีุข้าพเจ้าเจ็บป่วยหรือพิการ และสํานกังาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า ข้าพเจ้าไมอ่าจหรือไมส่ามารถท่ีจะรับราชการหรือ
ทํางานได้ ข้าพเจ้าจงึจะไมต้่องรับผิดตามท่ีระบไุว้ในวรรคสามหรือวรรคส่ี แล้วแตก่รณี 

 ข้อ 4. เพ่ือเป็นหลกัประกนัในการปฏิบตัิตามสญัญานี ้ข้าพเจ้าจะได้จดัหาบคุคลท่ีมีคณุสมบตัิและ
หลกัทรัพย์ ซึง่มหาวิทยาลยัเห็นสมควรมาทําสญัญาคํา้ประกนัข้าพเจ้าภายในเวลาท่ีมหาวิทยาลยักําหนด และ 
ในกรณีท่ีมหาวิทยาลยัเห็นสมควรจะให้ข้าพเจ้าเปล่ียนผู้ คํา้ประกนั ข้าพเจ้าจะปฏิบตัิตามทกุประการ 

 ข้าพเจ้าได้ทราบและเข้าใจข้อความในสญัญาฉบบันีดี้แล้ว จงึได้ลงนามในสญัญานีไ้ว้เป็นหลกัฐาน 

   (ลงนาม)................................................................  นกัศกึษาวิชาแพทยศาสตร์ 

    (        นายทองดี  ทองเค ) ผู้ให้สญัญา 

   (ลงนาม)................................................................  อธิการบดีมหาวิทยาลยั 
    (...............................................................) หรือผู้แทนผู้ รับสญัญา 

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

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

 
/ข้าพเจ้า... 
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ข้าพเจ้า..................................................................คูส่มรสของ..........................................................
ยินยอมให้.................................................................................ทําสญัญาฉบบันีไ้ด้ 
 

(ลงนาม)................................................................  ผู้ ยินยอม 
     (...............................................................) 

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

(ลงนาม)................................................................  พยาน 
     (...............................................................)  
 
 
 
 
หมายเหต ุ สวนนีใ้ชกบันกัศกึษาทีม่คีูสมรส 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (ลงนาม).........................................................นกัศกึษาผู้ให้สญัญา 
          รหสัประจําตวั...................................... 
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หนังสือแสดงความยนิยอม 

สญัญาทําท่ี      มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร        
วนัท่ี..............เดือน........เมษายน.......พ.ศ........2556........... 

 ข้าพเจ้า นาย   ทองคํา  ทองเค อาย ุ 51  ปี และนาง   ทองเลิศ  ทองเค  อาย.ุ...47...ปี 

อยูบ้่านเลขท่ี     2   หมูท่ี่.......-......ตรอก/ซอย...............-................ถนน         พระจันทร   
ตําบล/แขวง    พระบรมมหาราชวัง อําเภอ/เขต       พระนคร จงัหวดั    
กรุงเทพมหานคร  

เป็นผู้แทนโดยชอบธรรมตามกฎหมายของ นาย/นาง/นางสาว      ทองดี  ทองเค               
นกัศกึษาแพทย์ โดยเก่ียวข้องเป็น.    บิดา และ มารดา       ได้ทราบข้อความในสญัญาการเป็น
นกัศกึษา 

เพ่ือศกึษาวิชาแพทยศาสตร์ ท่ี นาย/นาง/นางสาว.     ทองดี  ทองเค       .ได้ทําไว้ตอ่

มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ตามสญัญา ฉบบัลงวนัท่ี............เดือน  เมษายน พ.ศ  2556   

แล้วขอแสดงความยินยอมในการท่ี นาย/นาง/นางสาว         ทองดี  ทองเค            ได้ทําสญัญา 
ดงักลา่วให้ไว้ต่อมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ทกุประการ 

   (ลงนาม)................................................................  ผู้แทนโดยชอบธรรม 

    (      นายทองคํา  ทองเค       ) นกัศกึษาวิชาแพทยศาสตร์ 

   (ลงนาม)................................................................  ผู้แทนโดยชอบธรรม 

    (      นางทองเลิศ  ทองเค      ) นกัศกึษาวิชาแพทยศาสตร์ 

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

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

 
     ลงนาม)......................................................นกัศกึษาผู้ให้สญัญา 

          รหสัประจําตวั...................................... 

หมายเหตุ  สวนนีส้าํหรบันกัศกึษาทีย่ังไมบรรลนุติิภาวะเทานัน้  
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สัญญาคํา้ประกัน 

สญัญาทําท่ี      มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร        
วนัท่ี..............เดือน........เมษายน.......พ.ศ........2556........... 

 ข้าพเจ้า     นายประกัน   นาเชื่อถือ       อาย.ุ....35.......ปี อาชีพ    รับราชการ   

สงักดั   คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ตัง้บ้านเรือนอยูบ้่านเลขท่ี...
44...หมูท่ี่  1 

ตรอก/ซอย   มั่งมี  ถนน         พระจันทร  ตําบล/แขวง        พระบรมมหาราชวัง  
อําเภอ/เขต       พระนคร จงัหวดั       กรุงเทพมหานคร    โทรศพัท์       -   

คูส่มรสช่ือ       นางประกอบ   นาเชื่อถือ           ขอทําสญัญาคํา้ประกนัฉบบันีใ้ห้ไว้
ตอ่มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ ดงัมีข้อความตอ่ไปนี ้

 ข้อ 1. ข้าพเจ้าได้ทราบและเข้าใจข้อความในสญัญาการเป็นนกัศกึษาเพ่ือศกึษาวิชาแพทยศาสตร์ 

ท่ี          นายทองดี   ทองเค                                    ได้ทําให้ไว้ตอ่มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 

ตามสญัญาฉบบัลงวนัท่ี............เดือน........เมษายน.......พ.ศ........2556...........แล้ว ข้าพเจ้าขอให้สญัญา

ว่าถ้า         นายทองดี   ทองเค                           กระทําผิดสญัญาท่ีให้ไว้ตอ่
มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ เป็นเหตใุห้เกิดความรับผิดต้องชดใช้เงินให้แก่  มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์แล้ว  ข้าพเจ้า
ยินยอมชดใช้เงินตาม 

จํานวนท่ี   นายทองดี   ทองเค                  จะต้องรับผิดนัน้ให้แก่มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ จนครบถ้วน 

โดยมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์มิได้ต้องเรียกร้องให้     นายทองดี   ทองเค      ชดใช้เงินดงักลา่วนัน้ก่อน 

 ข้อ 2. หากมีการผ่อนชําระหนีต้ามสญัญาดงักลา่วแล้วให้แก่    นายทองดี   ทองเค                      
ไมว่่ากรณีใด ๆ ให้ถือว่าข้าพเจ้าได้ตกลงให้ความยินยอมในการผ่อนชําระหนีน้ัน้ด้วยทกุครัง้ และยงัรับเป็นผู้ คํา้
ประกนัตามสญัญานีต้ลอดไป 

 ข้อ 3. ข้าพเจ้าจะไมเ่พิกถอนการคํา้ประกนัในระหว่างเวลาท่ี    นายทองดี   ทองเค                     
ต้องรับผิดชอบอยู่ตามสญัญา 

    (ลงนาม)......................................................นกัศกึษาผู้ให้สญัญา 
          รหสัประจําตวั...................................... 
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ข้อ 4. เพ่ือเป็นหลกัฐานในการคํา้ประกนั ข้าพเจ้าขอแสดงหลกัทรัพย์ ซึง่ข้าพเจ้ามีกรรมสิทธ์ิ โดยปลอด
จากภาระผกูพนัใด ๆ ทัง้สิน้ ดงันี ้
  (1)  ท่ีดินโฉนดเลขท่ี................................................หน้าสํารวจ.......................................
เนือ้ท่ี..................ไร่........................งาน..................วา อยูท่ี่ตําบล/แขวง.......................................... 
อําเภอ/เขต..........................................จงัหวดั.....................................ราคาประมาณ...............................บาท 
  (2) หลกัทรัพย์อ่ืน ๆ ....................................................................................................... 
..................................................................................................................................................................... 

 ข้อ 5. ข้าพเจ้าจะไมจํ่าหน่าย โอน ก่อหนีส้ิน หรือภาระผกูพนัใด ๆ ในทรัพย์สินของข้าพเจ้าตามท่ีระบไุว้
ในข้อ 4 ตลอดระยะเวลาท่ีสญัญาคํา้ประกนัฉบบันีมี้ผลใช้บงัคบัอยู ่

 ข้าพเจ้าได้ทราบและเข้าใจข้อความในสญัญาฉบบันีดี้แล้ว จงึได้ลงนามในสญัญานี ้

(ลงนาม)................................................................  ผู้ คํา้ประกนั 

     (     นายประกัน   นาเชื่อถือ       ) 

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

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

บตัรประจําตวัข้าราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ (ลงนาม).............................................นกัศกึษาผู้ให้สญัญา 
สงักดั มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เลขท่ี 42/2550 รหสัประจําตวั......................................... 
ตําแหน่ง  เจาหนาที่บุคคล   ระดบั  5                 (ลงนาม).................................................ผู้ คํา้ประกนั 
วนัออกบตัร 1  มีนาคม  2553  
บตัรหมดอาย ุ     1  มีนาคม  2559  
โทรศพัท์.................-.................................... 
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หนังสือให้ความยนิยอม 

สญัญาทําท่ี      มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร        
วนัท่ี..............เดือน........เมษายน.......พ.ศ........2556........... 

 ข้าพเจ้าช่ือ        นางประกอบ   นาเชื่อถือ   อาย.ุ.................
30................ปี เป็นคูส่มรสของ      นายประกัน   นาเชื่อถือ                             ได้ทราบข้อความใน

สญัญาคํา้ประกนัท่ี     นายประกัน   นาเชื่อถือ               .ได้ทําให้ไว้ต่อมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 
ตามสญัญาฉบบั 

ลงวนัท่ี...............เดือน.........เมษายน.......พ.ศ........2556...........แล้ว ขอให้ความยินยอมในการท่ี.............. 

นายประกัน   นาเชือ่ถือ                     ได้ทําสญัญาดงักลา่วให้ไว้ตอ่มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ทกุ
ประการ 

(ลงนาม).................................................................  ผู้ให้ความยินยอม 

     (    นางประกอบ   นาเชื่อถือ    ) 

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

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

 ข้าพเจ้าขอรับรองวา่ไมมี่คูส่มรส โดย  เป็นโสด   คูส่มรสตาย 
 หยา่ ในขณะท่ีทําสญัญานี ้

 
(ลงนาม)...........................................................................ผู้ คํา้ประกนั 

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

    (ลงนาม)......................................................นกัศกึษาผู้ให้สญัญา 
 รหสัประจําตวั...................................... 

 
หมายเหต ุสวนนี ้ใชสาํหรบัผูค้าํประกนัทีม่คีูสมรส  

หมายเหตุ ในกรณเีปนโสด, คูสมรสตาย 
หรือหยา ใหทําเคร่ืองหมาย  ในชอง   
นี้


