
สัญญาการเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ 

สัญญาท าที่............................................................ 
วันที่..............เดือน.....................................พ.ศ................................  

 โดยที่รัฐบาลมีเจตจ านงมุ่งหมายที่จะให้นักศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ทุกคนท างานหรือรับราชการสนอง
ความต้องการของประเทศชาติภายหลังส าเร็จการศึกษาแล้ว และในการนี้ เป็นหน้าที่ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนและคณะกรรมการพิจาณาจัดสรรนักศึกษาวิชาแพทยศาสตร์  ผู้ส าเร็จ
การศึกษาไปปฏิบัติงานในส่วนราชการหรือองค์การของรัฐบาลต่าง ๆ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้ หรือจะได้แต่งตั้งขึ้นเพ่ือ
จัดสรรนักศึกษาวิชาแพทยศาสตร์เข้าท างานหรือรับราชการสนองความต้องการของประเทศชาติ ที่จะด าเนินการ
ให้ส าเร็จผลสมความมุ่งหมายดังกล่าว 

 และโดยที่ข้าพเจ้า....................................................เกิดเม่ือวันที่........เดือน........................พ.ศ................ 
อายุ..............ปี อยู่บ้านเลขที่............หมู่ที่........... ...ตรอก/ซอย...............................ถนน.................................. .......    
ต าบล/แขวง................................... ..อ าเภอ/เขต..........................................จังหวัด...............................................        
โทรศพัท์..........................บิดาชื่อ.....................................................มารดาชื่อ..........................................................
เป็นผู้หนึ่งซึ่งประสงค์จะเข้าศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ เพ่ือสนองความต้องการของประเทศชาติตามเจตจ านงของ
รัฐบาลดังกล่าวข้างต้น 

 ข้าพเจ้าจึงขอท าสัญญาให้ไว้แก่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่ า “มหาวิทยาลัย” 
ดังมีข้อความต่อไปนี้ 
 ข้อ 1. ข้าพเจ้าตกลงเข้าศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยนี้  ตั้งแต่ปีการศึกษา 25..........เป็นต้นไป 
จนกว่าจะส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 
  ในระหว่างที่ข้าพเจ้าศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ตามสัญญานี้ ข้าพเจ้ายินยอมประพฤติและปฏิบัติ
ตามระเบียบข้อบังคับ หรือค าสั่งของมหาวิทยาลัย   ที่ได้ก าหนดหรือสั่งการเกี่ยวกับการเป็นนักศึกษาวิชา
แพทยศาสตร์ ทั้งนี้ได้ออกใช้บังคับอยู่แล้วก่อนวันที่ข้าพเจ้าลงนามในสัญญานี้ และที่จะได้ออกใช้บังคับต่อไปใน
ภายหน้าโดยเคร่งครัดและให้ถือว่าระเบียบข้อบังคับหรือค าสั่งต่าง ๆ ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ด้วย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              (ลงนาม)......................................................นักศึกษาผู้ให้สัญญา 
            รหสัประจ าตัว.............................................. 
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ข้อ 2. ในระหว่างที่ข้าพเจ้าศึกษาวิชาตามสัญญานี้ ข้าพเจ้าจะตั้งใจและพากเพียรพยายามอย่างดีที่สุดใน
การศึกษาเล่าเรียน โดยจะไม่หลีกเลี่ยง ละเลย ทอดทิ้ง ยุติ หรือเลิกการศึกษาก่อนส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรดัง
ได้ระบุไว้ในข้อ 1 ของสัญญานี้ 

 ข้อ 3. ภายหลังจากที่ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแล้ว ข้าพเจ้าตกลงยินยอมจะปฏิบัติการให้เป็นไป
ตามค าสั่งของส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน  และหรือคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรนักศึกษาวิชา
แพทยศาสตร์ ผู้ส าเร็จการศึกษาไปปฏิบัติงานในส่วนราชการหรือองค์การของรัฐบาลต่าง ๆ ในการจัดสรรให้
ข้าพเจ้าเข้ารับการศึกษาอบรมเพ่ิมเติม ณ แห่งใด ๆ หรือเข้ารับราชการหรือท างานในสถานศึกษา ส่วนราชการ 
หรือองค์การของรัฐบาลแห่งใดทุกประการ และในกรณีที่ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน  และหรือ
คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรนักศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ ผู้ส าเร็จการศึกษาไปปฏิบัติงานในส่วนราชการหรื อ
องค์การของรัฐบาลต่าง ๆ สั่งให้ข้าพเจ้าเข้ารับราชการหรือท างาน ข้าพเจ้าจะรับราชการหรือท างานนั้นอยู่ต่อไป
เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามปีติดต่อกันไป นับตั้งแต่วันที่ไดก้ าหนดในค าสั่ง 

  แต่ถ้าหลังจากส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแล้ว ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
และหรือคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรนักศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ ผู้ส าเร็จการศึกษาไปปฏิบัติงานในส่วนราชการ
หรือองค์การของรัฐบาลต่าง ๆ ได้ให้ข้าพเจ้าเข้ารับการศึกษาอมรมเพ่ิมเติมตามความต้องการของกระทรวง ทบวง 
กรมใดต่อไปอีกแล้ว เมื่อข้าพเจ้าได้ศึกษาอบรมเพ่ิมเติมเสร็จแล้วหรือไม่ ได้ท าการศึกษาอบรมเพ่ิมเติมต่อไปจน
ส าเร็จด้วยเหตุใดก็ดี ข้าพเจ้ายินยอมเข้ารับราชการหรือท างานตามที่ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 
และหรือคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรนักศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ผู้ส าเร็จการศึกษาไปปฏิบัติงานในส่วนราชการ
หรือองค์การของรัฐบาลต่าง ๆ สั่งให้เข้ารับราชการหรือท างานนั้น โดยจะรับราชการหรือท างานนั้นอยู่ต่อไปเป็น
เวลาไม่น้อยกว่าสามปีติดต่อกันไปนับตั้งแต่วันที่ได้ก าหนดในค าสั่ง แต่ถ้าเป็นการเข้ารับการศึกษาอบรมเพ่ิมเติมใน
ระหว่างที่รับราชการหรือท างานตามค าสั่งในวรรคแรก เมื่อข้าพเจ้าได้ศึกษาอบรมเพ่ิมเติ มเสร็จแล้ว หรือไม่ได้
ท าการศึกษาอบรมเพ่ิมเติมต่อไปจนส าเร็จด้วยเหตุใดก็ดี ข้าพเจ้าจะยินยอมเข้ารับราชการหรือท างานต่อไปจนครบ
ก าหนดระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามปี ทั้งนี้ ไม่นับระยะเวลาระหว่างเข้ารับการศึกษาอบรมเพ่ิมเติมรวมค านวณเข้า
ด้วย 
   

 
 
 
 
 
 
 

   (ลงนาม)......................................................นักศึกษาผู้ให้สัญญา 
          รหัสประจ าตัว................................................. 
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ถ้าข้าพเจ้าไม่เข้ารับราชการหรือท างานตามที่กล่าวในวรรคแรกหรือวรรคสองแล้วแต่กรณี 
ข้าพเจ้ายินยอมรับผิดชดใช้เงินให้แก่มหาวิทยาลัย เป็นเงินจ านวน 400,000 บาท (สี่แสนบาทถ้วน) ภายใน
ก าหนดเวลาที่มหาวิทยาลัยเรียกร้องให้ช าระ 

  ถ้าข้าพเจ้ารับราชการหรือท างานไม่ครบก าหนดเวลาตามที่กล่าวไว้ในวรรคแรกหรือวรรคสอง
แล้วแต่กรณี ข้าพเจ้ายินยอมรับผิดชดใช้เงินให้แก่มหาวิทยาลัยตามระยะเวลาที่ขาด โดยคิดค านวณลดลงตามส่วน
เฉลี่ยจากจ านวนเงินที่ต้องชดใช้ในวรรคก่อน 

  ถ้าการที่ข้าพเจ้ามิได้เข้ารับราชการหรือท างานตามความในวรรคสาม หรือออกจากราชการหรือ
งานก่อนครบก าหนดเวลาดังกล่าวในวรรคสี่  เป็นเพราะเหตุที่ข้าพเจ้าเจ็บป่วยหรือพิการ และส านักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า ข้าพเจ้าไม่อาจหรือไม่สามารถที่จะรับราชการหรือ
ท างานได้ ข้าพเจ้าจึงจะไม่ต้องรับผิดตามท่ีระบุไว้ในวรรคสามหรือวรรคสี่ แล้วแต่กรณี 

 ข้อ 4. เพ่ือเป็นหลักประกันในการปฏิบัติตามสัญญานี้ ข้าพเจ้าจะได้จัดหาบุคคลที่มีคุณสมบัติและ
หลักทรัพย์ ซึ่งมหาวิทยาลัยเห็นสมควรมาท าสัญญาค้ าประกันข้าพเจ้าภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยก าหนด และใน
กรณีท่ีมหาวิทยาลัยเห็นสมควรจะให้ข้าพเจ้าเปลี่ยนผู้ค้ าประกัน ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตามทุกประการ 
  หากมีพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ฉบับใหม่ที่แก้ไข
เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่องค้ าประกันมีผลใช้บังคับข้าพเจ้าจะต้องจัดท าสัญญาค้ าประกันฉบับใหม่ที่มีเงื่อนไข
สอดคล้องกับบทบัญญัติใหม่ของกฎหมายตามแบบที่มหาวิทยาลัยจะได้ก าหนดต่อไปแทนฉบับเดิมภายใน 15 วัน
นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากมหาวิทยาลัย 

 ข้าพเจ้าได้ทราบและเข้าใจข้อความในสัญญาฉบับนี้ดีแล้ว จึงได้ลงนามในสัญญานี้ไว้เป็นหลักฐาน 

  (ลงนาม)................................................................  นักศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ผู้ให้สัญญา 
     

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

(ลงนาม)................................. ...............................  อธิการบดีมหาวิทยาลัยหรือผู้แทนผู้รับสัญญา 
     

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

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

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

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

(...............................................................)                 /ข้าพเจ้า... 
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ข้าพเจ้า..................................................................คู่สมรสของ..........................................................     
ยินยอมให้.................................................................................ท าสัญญาฉบับนี้ได้  
 

(ลงนาม)................................................................  ผู้ยินยอม 
      

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

     

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

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

 

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

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

 (ลงนาม).........................................................นักศึกษาผู้ให้สัญญา 
          รหัสประจ าตัว..................................... 
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หนังสือแสดงความยินยอม 

เขียนที่............................................................ 
วันที่..............เดือน.....................................พ.ศ........ ........................ 

 ข้าพเจ้า นาย...........................................อายุ.......ปี และนาง.......................... .......................อายุ.........ปี         
อยู่บ้านเลขท่ี......................ตรอก/ซอย..........................................ถนน................................................................. 
แขวง/ต าบล.................................เขต/อ าเภอ................................................จังหวัด.............................................. 
เป็นผู้แทนโดยชอบธรรมตามกฎหมายของ นาย/นาง/นางสาว.............................................. .................................... 
นักศึกษาแพทย์ โดยเกี่ยวข้องเป็น....................................................ได้ทราบข้อความในสัญญาการเป็นนักศึกษา 
เพ่ือศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ ที่ นาย/นาง/นางสาว................................................... ...............................ได้ท าไว้ต่อ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตามสัญญา ฉบับลงวันที่...................เดือน...................................พ.ศ............................... 
แล้วขอแสดงความยินยอมในการที่ นาย/นาง/นางสาว........................................ ................................ได้ท าสัญญา 
ดังกล่าวให้ไว้ต่อมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทุกประการ 
    

(ลงนาม)................................................................  ผู้แทนโดยชอบธรรมนักศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ 
     

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

(ลงนาม)................................................................  ผู้แทนโดยชอบธรรมนักศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ 
     

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

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

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

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

(...............................................................) 
    
 
  ลงนาม)......................................................นักศึกษาผู้ให้สัญญา 

          รหัสประจ าตัว.................................... 


