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สัญญาการเปนนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตร

ติดรูป 1 นิ้ว

สัญญาทําที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
วันที่…27…เดือน…พฤษภาคม…พ.ศ. 2562
โดยที่รัฐบาลมีเจตจํานงมุงหมายทีจ่ ะใหนักศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตรทุกคนทํางาน หรือรับราชการสนองความ
ตองการของประเทศชาติภายหลังสําเร็จการศึกษาแลว และในการนีเ้ ปนหนาที่ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และคณะกรรมการพิจารณา
จัดสรรทันตแพทยผูทําสัญญาเขารับราชการซึ่งคณะรัฐมนตรีไดแตงตัง้ ขึ้นเพื่อจัดสรรนักศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตร เขารับราชการหรือ
ทํางานสนองความตองการของประเทศชาติ ที่จะดําเนินการใหสําเร็จผลสมความมุงหมายดังกลาว
และโดยที่ขาพเจา………นายใหม รักเรียน…………..……………………………………...……………..…………….....……..……
เกิดเมื่อวันที…่ 1……เดือน…มกราคม.พ.ศ…2543………อายุ…19……ป อยูบานเลขที่….5…หมูที่…-….…..ตรอก/ซอย…วัดจันทรใน 105…
ถนนเจริญกรุง………ตําบล/แขวง…บางคอแหลม……..อําเภอ/เขต…บางคอแหม………จังหวัด.......กรุงเทพฯ 10530...........
โทรศัพทบาน …………02 211 3542...........................……............……โทรศัพทเคลื่อนที่………081 888 4444....................……………
บิดาชื่อ…………นายสงา รักเรียน…….....มารดาชื่อ…………นางสมใจ รักเรียน………..เปนผูหนึ่งซึ่งประสงคจะเขาศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตร
เพื่อสนองความตองการของประเทศชาติตามเจตจํานงของรัฐบาลดังกลาวขางตน
ขาพเจาจึงขอทําสัญญาใหไวแกมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ซึ่งตอไปในสัญญานี้เรียกวา “มหาวิทยาลัย” ดังมีขอความ
ตอไปนี้
ขอ 1. ขาพเจาตกลงเขาศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตรที่มหาวิทยาลัยนี้ ตั้งแตปการศึกษา 2562 เปนตนไป จนกวาจะ
สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
ในระหวางที่ขาพเจาศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตรตามสัญญานี้ ขาพเจายินยอมประพฤติและปฏิบตั ิตามระเบียบ
ขอบังคับหรือคําสั่งของมหาวิทยาลัยที่ไดกําหนดหรือสั่งการเกี่ยวกับการเปนนักศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตร ทั้งที่ไดออกใชบังคับอยูแลว
กอนวันที่ขาพเจาลงนามในสัญญานี้ และที่จะไดออกใชบังคับตอไปภายหนาโดยเครงครัด และใหถือวาระเบียบขอบังคับหรือคําสั่งตางๆ
ดังกลาวเปนสวนหนึ่งของสัญญานีด้ วย
ขอ 2. ในระหวางที่ขาพเจาศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตรตามสัญญานี้ ขาพเจาจะตั้งใจและเพียรพยายามอยางดีที่สุดใน
การศึกษาเลาเรียน โดยจะไมหลีกเลี่ยง ละเลย ทอดทิ้ง ยุติหรือเลิกการศึกษากอนสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรดังไดระบุไวในขอ 1 ของ
สัญญานี้
ถาขาพเจาไมประพฤติหรือไมปฏิบตั ิตามที่กําหนดไวในวรรคหนึ่ง ขาพเจายินยอมที่จะรับโทษตามที่กําหนด
ไวในระเบียบ ขอบังคับ หรือคําสั่งของมหาวิทยาลัยเกีย่ วกับการเปนนักศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตรทุกประการ
ขอ 3. ภายหลังจากที่สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร ขาพเจาตกลงยินยอมจะปฏิบตั ิการใหเปนไปตามคําสั่งของ
คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทันตแพทยผูทําสัญญาเขารับราชการ ในการจัดสรรใหขาพเจารับการศึกษาอบรมเพิ่มเติม ณ แหงใดๆ หรือ
เขารับราชการ หรือทํางานในสถานศึกษา สวนราชการ หรือองคการของรัฐบาลแหงใด ทุกประการ และในกรณีคณะกรรมการพิจารณา
จัดสรรทันตแพทยผูทําสัญญาเขารับราชการ สั่งใหขาพเจาเขารับราชการหรือทํางาน ขาพเจาจะรับราชการหรือทํางานนั้นอยูตอไปเปนเวลา
ไมนอยกวาสามปตดิ ตอกันไปนับตัง้ แตวันที่ไดกําหนดในคําสั่ง แตถาหลังจากสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแลว คณะกรรมการพิจารณา
จัดสรรทันตแพทยผูทําสัญญาเขารับราชการไดใหขาพเจาเขารับการศึกษาอบรมเพิ่มเติมตามความตองการของกระทรวงทบวง กรมใดตอไป
อีกแลว เมื่อขาพเจาไดศึกษาอบรมเพิ่มเติมเสร็จแลว หรือไมไดทําการศึกษาอบรมเพิ่มเติมตอไปจนสําเร็จดวยเหตุใดก็ดีขาพเจายินยอมเขา
รับราชการหรือทํางานตามที่คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทันตแพทยผูทําสัญญาเขารับราชการสั่งใหเขารับราชการหรือทํางานนั้น โดยจะ
รับราชการ หรือทํางานนั้นอยูตอไปเปนเวลาไมนอยกวาสามปติดตอกันไปนับตั้งแตวันไดกําหนดในคําสั่งแตถาเปนการเขารับการอบรม
เพิ่มเติมในระหวางที่รับราชการหรือทํางานตามคําสั่งในวรรคแรก เมือ่ ขาพเจาไดศึกษาอบรมเพิม่ เติมเสร็จแลว หรือไมไดทําการศึกษาอบรม
ลายมือชื่อ...นายใหม รักเรียน..........นักศึกษาผูใหสัญญา
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เพิ่มเติมตอไปจนสําเร็จดวยเหตุใดก็ดี ขาพเจายินยอมเขารับราชการหรือทํางานตอไปจนครบกําหนดระยะเวลาไมนอยกวาสามป ทั้งนี้ไมนับ
ระยะเวลาระหวางเขารับการศึกษาอบรมเพิ่มเติมรวมคํานวณเขาดวย
ถาขาพเจาไมเขารับราชการ หรือทํางานตามที่กลาวในวรรคหนึ่งหรือวรรคสองแลวแตกรณี ขาพเจายินยอมรับผิดชอบ
ชดใชเงินใหแกมหาวิทยาลัย เปนจํานวน 400,000 บาท (สี่แสนบาทถวน) ภายในสามสิบวัน นับตั้งแตวันที่กําหนดในคําสั่งโดยจะนําเงินมา
ชําระที่มหาวิทยาลัย
ถาขาพเจารับราชการ หรือทํางานไมครบกําหนดเวลาตามที่กลาวไวในวรรคหนึ่งหรือวรรคสองแลวแตกรณี ขาพเจา
ยินยอมรับผิดชอบใหแกมหาวิทยาลัยตามระยะเวลาที่ขาด โดยคิดคํานวณลดลงตามสวนเฉลี่ยจากจํานวนเงินที่ตองชดใชในวรรคสาม
หากขาพเจาไมชําระภายในกําหนดระยะเวลาดังกลาวหรือชําระไมครบถวน ทั้งนี้จะโดยความยินยอมหรือไมกต็ าม
ขาพเจายินยอมใหคดิ ดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 15 (สิบหา) ตอป ของจํานวนเงินที่ยังไมไดชําระนับแตวนั ครบกําหนดระยะเวลาดังกลาว
จนกวาจะชําระเงินครบถวน
ถาขาพเจามิไดเขารับราชการ หรือทํางานตามความในวรรคสาม หรือออกจากราชการหรืองานกอนครบกําหนดเวลา
ดังกลาวในวรรคทีส่ ี่ เปนเพราะเหตุที่ขาพเจาเจ็บปวยหรือพิการและคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรทันตแพทยผูทําสัญญาเขารับราชการได
พิจารณาแลวเห็นวา ขาพเจาไมอาจหรือไมสามารถที่จะรับราชการหรือทํางานได ขาพเจาจึงจะไมตองรับผิดตามความที่ระบุไวในวรรคสาม
หรือวรรคสี่แลวแตกรณี
ขอ 4. การเขารับราชการของผูทําสัญญาเขารับราชการจะตองเปนไปตามระเบียบ และ ขั้นตอนของทางราชการ
ขอ 5. เพื่อเปนหลักประกันในการปฏิบัติตามสัญญานี้ ขาพเจาจะไดจัดหาบุคคลที่มีคุณสมบัติและหลักทรัพยซึ่ง
มหาวิทยาลัยเห็นสมควรมาทําสัญญาค้ําประกันขาพเจาภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด และในกรณีที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควรที่จะให
ขาพเจาเปลี่ยนผูค้ําประกัน ขาพเจาจะปฏิบัติตามทุกประการ
ขาพเจาไดทราบและเขาใจขอความในสัญญาฉบับนี้ดีแลว จึงไดลงนามในสัญญานี้ไวเปนหลักฐาน
(ลงนาม) ………………………………………………………........……….…... นักศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตร
(……….……นายใหม รักเรียน........……………) ผูใหสัญญาฯ
(ลงนาม) ……………………………………………….……........…..…………. อธิการบดีมหาวิทยาลัยหรือ
(รองศาสตราจารย ทันตแพทย ประทีป พันธุมวนิช) ผูแทนผูรับสัญญา
คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร
(ลงนาม) ………………………………..…............……………………………. พยาน
(นางศศิพิมล งะบุรง)
(ลงนาม) …………………………..…………………............…………………. พยาน
(นางสาวกัญญา ของสันเทียะ)

ลายมือชื่อ...นายใหม รักเรียน..........นักศึกษาผูใหสัญญา
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หนังสือใหความยินยอมของคูสมรสของนักศึกษา

เขียนที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
วันที่…-… เดือน……-………. พ.ศ……-……
ขาพเจา………………………-………………………….………..……………………………....อายุ……-.……ป
ตั้งบานเรือนอยูบานเลขที…่ ……-....…..……หมูที่…..……-…..….ตรอก/ซอย……..……-……...………ถนน……-…………..……………...
ตําบล/แขวง………………-…………………….อําเภอ/เขต………………-..…………….……..จังหวัด…………………-…..........……………………
โทรศัพทบาน ………………....-..............................……............……โทรศัพทเคลื่อนที…่ ……...………-..........................……………เปนคูสมรส
ของ…………………………-…………………………………………...……….........………….……ขาพเจาไดทราบขอความในสัญญา
การเปนนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาชีพทันตแพทยศาสตรที่............................-.......................…………………………………………………..ไดทําใหไวตอ
ขาพเจายินยอม
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ตามสัญญาฉบับลงวันที…่ …-…...เดือน ……-………….…………พ.ศ..……-…………แลว
ให……………………………………….-………............................……………...................ซึ่งเปนคูสมรสโดยชอบดวยกฏหมายของขาพเจาเขาทําสัญญา
การเปนนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตร ผูกพันกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรได และขาพเจายินยอมรับผิดชอบรวมกับ
……………….………..…………-……………………..…………………………….....………….…...ตามสัญญาที่ทําไวนั้นทุกประการ

(ลงนาม) …………………………..-……………......………………. ผูใหความยินยอม
(…………………………………….....…………………)
(ลงนาม) ………………………………-………………………………. พยาน
(นางศศิพิมล งะบุรง)
(ลงนาม) …………………………-.……………………………………. พยาน
(นางสาวกัญญา ของสันเทียะ)

ลายมือชื่อ...นายใหม รักเรียน..........นักศึกษาผูใหสัญญา
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(ผูปกครอง)
เฉพาะนักศึกษาที่ยังไมบรรลุนิตภิ าวะ
หนังสือแสดงความยินยอมของผูแ ทนโดยชอบธรรมตามกฎหมาย
เขียนที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
วันที่……27…..เดือน…พฤษภาคม……….. พ.ศ…2562…

ขาพเจา……………นายสงา รักเรียน………………………........................……………..….อายุ……45.….ป อยูบานเลขที…่ …………5……................
หมูที่………..ตรอก/ซอย…วัดจันทรใน 105…………ถนน…เจริญกรุง…….ตําบล/แขวง…บางคอแหลม…….อําเภอ/เขต……บางคอแหลม……
จังหวัด……กรุงเทพฯ …...………..………เปนผูแทนโดยชอบธรรม ตามกฎหมายของ..........นายใหม รักเรียน..............................นักศึกษาวิชา
ทันตแพทยศาสตร โดยเกี่ยวของเปน ………บิดา…… และขาพเจา……นางสมใจ รักเรียน…….…………………………....….…อายุ……40……….…ป
อยูบานเลขที…่ .5.….หมูท…ี่ -…..….ตรอก/ซอย …วัดจันทรใน 105…ถนน ...เจริญกรุง…ตําบล/แขวง…บางคอแหลม……
…………..............................……อําเภอ/เขต…บางคอแหลม..……………จังหวัด………กรุงเทพ…........................
โทรศัพทบาน 02 211 3542.. …โทรศัพทเคลื่อนที่ บิดา….....089-111-222…….......มารดา.....081-000-0000……เปนผูแทนโดยชอบธรรม
ตามกฎหมายของ …………นายใหม รักเรียน......................................……………………...นักศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตรโดยเกี่ยวของเปน
………..………...........ไดทราบขอความในสัญญาการเปนนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตร ที่……นายใหม รักเรียน……..…………ไดทํา
ใหไวตอมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ตามสัญญาฉบับลง วันที่…27..เดือน…พฤษภาคม….พ.ศ…2562..แลว ขอใหความยินยอมในการ
ที…่ …………นายใหม รักเรียน.....………….ไดทําสัญญาดังกลาวใหไวตอมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทุกประการ
(ลงนาม) ……………………………….......………………………. ผูแทนโดยชอบธรรม
(……………นายสงา รักเรียน......……………)
(ลงนาม) ……………….......…………………….……..…………. ผูแทนโดยชอบธรรม
(………………นางสมใจ รักเรียน…….......……………)
(ลงนาม) ………………………………..………………………………. พยาน
(นางศศิพิมล งะบุรง)
(ลงนาม) …………………………..…………………………….………. พยาน
(นางสาวกัญญา ของสันเทียะ)

ลายมือชื่อ...นายใหม รักเรียน..........นักศึกษาผูใหสัญญา

เลขที่สัญญาฯ …............/2562
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สัญญาค้ําประกันการเปนนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาชีพทันตแพทยศาสตร

อากรแสตมป
10บาท

(ผูค้ําประกัน)

ตัวจริง10 บาท สําเนา 5บาท 2 ชุด

สัญญาทําที่.................................................................
วันที่..........เดือน......................... พ.ศ. ............
ขาพเจา...........นายสงา รักเรียน..................................................อายุ.....45...ป อาชีพ........รับราชการ...................
ตําแหนง .....อาจารย...................สังกัด.....โรงเรียนคารีอุปภัมภ.............................อยูบานเลขที่.5....หมูที่..-...
ตรอก/ซอย.....วัดจันทรใน 105..........................ถนน......เจริญกรุง.................ตําบล/แขวง.....บางคอแหลม.....................
อําเภอ/เขต.....บางคอแหลม................................................จังหวัด.........กรุงเทพฯ..................................รหัสไปรษณีย....10530....
โทรศัพทบาน................................................โทรศัพทเคลื่อนที่............. 089-111-222............................ ผูถือบัตรประจําตัวประชาชน
ดังปรากฎตามสําเนาแนบทายนี้
คูสมรสชื่อ (ถามี)...........นางสมใจ รักเรียน.................................................................................................ขอทําสัญญาค้ําประกันฉบับนี้
ไวตอมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ซึง่ ตอไปนี้เรียกวา“มหาวิทยาลัย”ดังมีขอความตอไปนี้
ขอ 1. ขา พเจาได ทราบและเข า ใจข อความในสัญญาการเปนนัก ศึกษาเพื่อศึ กษาวิช าทันตแพทยศาสตร ที่
.......................นายใหม รักเรียน..................................................(ซึ่งตอไปนี้ในสัญญาเรียกวา “นักศึกษา”) ไดทําใหไวตอมหาวิทยาลัยตาม
สัญญาฉบับลงวันที่............เดือน................................พ.ศ. ..........ปรากฎตามสําเนาสัญญาการเปนนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตร
แนบทายสัญญานี้แลว ขาพเจาขอใหสัญญาวาถานักศึกษากระทําผิดสัญญาการเปนนักศึกษาดังกลาวทีใ่ หไวตอมหาวิทยาลัยเปนเหตุใหเกิด
ความรับผิดตองชดเงินใหแกมหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยไดมีหนงสือบอกกลาวไปยังขาพเจา ภายใน 60 (หกสิบ) วัน นับแตวันที่
นักศึกษาผิดนัดแลว ขาพเจาตกลงยินยอมรับผิดชดใชเงินไมเกินกวาจํานวนเงินที่นักศึกษาตองรับผิดตามขอผูกพันที่ระบุไวในสัญญาการเปน
นักศึกษาขางตนนั้น รวมทั้งดอกเบีย้ คาสินไหมทดแทน คาฤชาธรรมเนียม คาภาระติดพันอันเปนอุปกรณแหงหนี้รายนี้ และคาเสียหายใดๆ
บรรดาทีม่ หาวิทยาลัยมีสิทธิเรียกรองกับนักศึกษาทั้งสิ้น ใหแกมหาวิทยาลัย จนครบถวนภายในกําหนดเวลาที่มหาวิทยาลัยมีหนังสือบอก
กลาวใหขาพเจาชําระหนี้ และขาพเจาจะรับผิดตามสัญญาค้ําประกันนี้ตลอดไปจนกวาจะมีการชําระหนี้ครบเต็มตามจํานวน ทั้งนี้ ไมเกิน
วงเงินค้ําประกันจํานวน......400,000............. บาท (.สี่แสนบาทถวน...............................) ในกรณีที่มหาวิทยาลัยไมไดมีหนังสือบอกกลาวไป
ยังขาพเจาภายใน 60 (หกสิบ) วัน นับแตวันที่นักศึกษาผิดนัด ก็ใหขาพเจาหลุดพนจากความรับผิดในดอกเบี้ย คาสินไหมทดแทนตลอดจน
คาภาระติดพันอันเปนอุปกรณแหงหนี้ตามสัญญาการเปนนักศึกษาดังกลาวเฉพาะที่เกิดขึ้นภายหลังจากลวงพน 60 (หกสิบ) วันแลว
ในกรณีที่นักศึกษาไดรับอนุญาตจากมหาวิทยาลัยใหขยายเวลาอยูศกึ ษาตอดวยทุนหรือเงินอื่นใดหรือเหตุใดๆก็ตาม แมการ
ขยายเวลาอยูศึกษาตอนั้น จะมีการเปลีย่ นแปลงสาขาวิชา ระดับการศึกษาหรือสถานศึกษาที่ศึกษาไปจากเดิม และมหาวิทยาลัยไดมีหนังสือ
แจงใหขาพเจาทราบแลว ใหถือวาขาพเจาตกลงรับเปนผูค้ําประกันนักศึกษาตอไปอีกตลอดระยะเวลาทีน่ ักศึกษาไดรบั การขยายอยูศึกษาตอ
ดังกลาวดวย
ขอ 2. หากมีการผอนเวลาหรือผอนจํานวนเงินในการชําระหนีต้ ามสัญญาการเปนนักศึกษาใหแกนักศึกษาโดยไดมีหนังสือ
แจงใหขาพเจาทราบและขาพเจาไดตกลงยินยอมในการผอนเวลาหรือผอนจํานวนเงินในการชําระหนี้นนั้ ใหถือวาขาพเจายินยอมมิใหถือเอา
การผอนเวลาหรือผอนจํานวนในการชําระหนีด้ ังกลาวเปนเหตุปลดเปลื้องความรับผิดของขาพเจา และขาพเจาจะรับผิดในฐานะผูค้ําประกัน
ตามสัญญานีต้ ลอดไป จนกวาจะมีการชําระหนี้ครบเต็มตามจํานวน แตไมเกินกวาระยะเวลาในการกอหนี้ค้ําประกันตามที่กําหนดไวในขอ 5
ของสัญญาค้ําประกันนี้ หรือไมเกินกวาระยะเวลาอยูศ ึกษาตอของนักศึกษาที่ขยายออกไปตามขอ 1 วรรคสองของสัญญาค้ําประกันนี้
ในกรณีที่การพิจารณาอนุมัติจากมหาวิทยาลัยใหนักศึกษาขยายเวลาอยูศึกษาตอจะทําใหระยะเวลาในการกอหนี้ค้ําประกัน
เกินกวาระยะเวลาตามที่กําหนดไวในขอ 5 ของสัญญาค้ําประกันนั้น เมื่อมหาวิทยาลัยไดมีหนังสือแจงขาพเจาและขาพเจาไดยินยอมดวย
แลว ขาพเจาตกลงจะมาทําสัญญาค้ําประกันฉบับใหมเพื่อการค้ําประกันของขาพเจาครอบคลุมระยะเวลาในการกอหนี้ที่จะค้าํ ประกันตามที่
นักศึกษาจะไดรับอนุมตั ิใหขยายเวลาอยูศึกษาตอดวย และถึงแมขาพเจาจะไมมาทําสัญญาค้ําประกันฉบับใหม แตถาหากขาพเจาไดให
ความยินยอมในการขยายเวลาอยูศ ึกษาตอแลว ใหถือวาขาพเจาตกลงรับเปนผูค้ําประกันนักศึกษาตอไปอีกตลอดระยะเวลาที่นักศึกษาไดรับ
การขยายเวลาอยูศึกษาตอตามทีไ่ ดกําหนดไวในขอ 1 วรรคสอง ของสัญญาค้าํ ประกันนี้
ลายมือชื่อ...นายใหม รักเรียน..........นักศึกษาผูใหสัญญา
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ขอ 3. ขาพเจาจะไมยกเลิกเพิกถอนการค้ําประกันไมวา กรณีใดๆ ตลอดระยะเวลาที่นักศึกษายังตองรับผิดชอบอยูตาม
เงื่อนไขในสัญญาการเปนนักศึกษา
ขอ 4. เพื่อเปนหลักฐานในการค้ําประกัน ขาพเจาขอยืนยันวาขาพเจาเปนบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติตรงตามหลักเกณฑและ
เงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดยมีรายละเอียดในขอใดขอหนึ่งดังตอไปนี้
4.1 ขาพเจามีความเกี่ยวพันกับนักศึกษาโดยเปน...บิดา......................................ของนักศึกษา หรือ
4.2 ขาพเจาเปนขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/เจาหนาที่ของรัฐ ตําแหนง.........-.............................ระดับ.....-.......สังกัด
.......................-...............................โดยไดรับเงินเดือน.........-..................บาท (.....................-.............................) หรือ
4.3 ขาพเจาขอรับรองวาขาพเจาเปนเจาของกรรมสิทธิ์ที่ดิน โดยปลอดจากภาระผูกพันใดๆทั้งสิ้นตามกฎหมาย ปรากฎตาม
โฉนดเลขที่........-.............. หนาสํารวจ.....-............. ระวาง..........-......... เนื้อที่..-.......ไร ......-......งาน......-.....วา อยูที่ตําบล/แขวง
........................-......................อําเภอ/เขต....................-................................
จังหวัด.......-...............................
ราคาประมาณ
.........................-.................................. บาท (.........................-..................................................................................) และขาพเจาตกลงไม
จําหนาย โอน กอหนี้สิน หรือภาระผูกผันใดๆ ในที่ดินของขาพเจาตามที่ระบุในขอ 4.3 นี้ ตลอดระยะเวลาที่สญ
ั ญาค้าํ ประกันฉบับนี้มีผลใช
บังคับอยู เวนแตจะไดรับความยินยอมเปนหนังสือจากมหาวิทยาลัยกอน
ขอ 5. ระยะเวลาในการกอนหนี้คา้ํ ประกันตามสัญญานี้ ใหเริ่มตั้งแตวันที่นักศึกษาทําสัญญาการเปนนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชา
ทันตแพทยศาสตร จนถึงวันที่นักศึกษาไดปฏิบตั ิราชการหรือปฏิบัติงานครบถวน ตามสัญญาการเปนนักศึกษาดังกลาว แตไมเกิน....
(.........)......ป..(.........)......เดือน (........)...วัน
ขอ 6. ที่อยูของขาพเจาที่ปรากฎในสัญญาค้ําประกันนี้ใหถือเปนภูมลิ ําเนาของขาพเจาการสงหนังสือหรือเอกสารเพื่อบอก
กลาว แจง หรือทวงถาม ไปยังขาพเจา ใหสงไปยังภูมิลําเนาดังกลาว และถือวาเปนการสงโดยชอบ โดยถือวาขาพเจาไดทราบขอความใน
หนังสือหรือเอกสารดังกลาว นับแตวันที่หนังสือหรือเอกสารไปถึงภูมิลําเนาของขาพเจา ไมวาขาพเจาหรือบุคคลอื่นใดที่พํานักอยูใน
ภูมิลําเนาของขาพเจาจะรับหนังสือ หรือเอกสารนั้นไวหรือไมก็ตาม
หากขาพเจาเปลี่ยนแปลงภูมลิ ําเนา ขาพเจาจะตองมีหนังสือแจงเปลี่ยนแปลงภูมิลาํ เนามายังมหาวิทยาลัย หรือไดบันทึก
ถอยคําการเปลี่ยนแปลงภูมลิ ําเนาไวกับเจาหนาที่ของมหาวิทยาลัย การละเลยไมแจงเปลี่ยนแปลงภูมิลําเนาดังกลาวใหมหาวิทยาลัยทราบ
หากมหาวิทยาลัยไดสงหนังสือหรือเอกสารเพื่อบอกกลาว แจง หรือ ทวงถาม ไปยังขาพเจาตามที่ปรากฎอยูในสัญญาค้ําประกันนี้ ใหถือวา
ขาพเจาไดทราบขอความในหนังสือหรือเอกสารดังกลาวโดยชอบแลว
ขาพเจาไดอานและเขาใจขอความในสัญญาค้ําประกันฉบับนี้โดยละเอียดดีแลว จึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญตอหนาพยาน
(ลงนาม)...................................................................... ผูคา้ํ ประกัน
(..............นายสงา รักเรียน..................................)
(ลงนาม)....................................................................... พยาน
(นางศศิพิมล งะบุรง)
(ลงนาม)...................................................................... พยาน
(นางสาวกัญญา ของสันเทียะ)
บัตรประจําตัวขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/ของผูค้ําประกัน
สังกัด……ศธ…………………………................เลขที่……213/2562..................………
ตําแหนง………อาจารย………………………..............ระดับ…….8...............….……
วันออกบัตร…23 มิ.ย. 2561……………………….………………...................................….…..
บัตรหมดอายุ……23 มิ.ย. 2565………………………….………………......................................
โทรศัพทมือถือ……089-111-222….………..โทรศัพทบาน………-.………………….

ลายมือชื่อ...นายใหม รักเรียน..........นักศึกษาผูใหสัญญา
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ขอตกลงแนบทายสัญญาการเปนนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตร
หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 6 ป (กลุมผูสําเร็จการศึกษาชั้นมัยธมศึกษาปที่ 6)
-----------------------------------------------------ขอตกลงแนบทายสัญญา ฉบับนี้ทาํ ขึ้น ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต
เมื่อวันที่.........เดือน..................................พ.ศ. ...............โดย .......นายใหม รักเรียน.................................................ผูซ ึ่งประสงคเขาศึกษา
วิชาทันตแพทยศาสตรใน คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร และไดตกลงทําสัญญาการเปนนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตร
สัญญาเลขที่
/ ลงวันที่
เดือน
พ.ศ. 2562 ใหไวตอมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ซึ่งตอไปในขอตกลงนี้
เรียกวา นักศึกษา และ.........นายสงา รักเรียน....................................................ซึ่งตอไปเรียกวาผูคา้ํ ประกัน
นักศึกษาและผูค้ําประกัน ทําขอตกลงนีโ้ ดยใหถือเปนสวนหนึ่งของสัญญาการเปนนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตร สัญญาเลขที่
/
ลงวันที่ เดือน
พ.ศ 2562 และ สัญญาค้ําประกัน ลงวันที่ เดือน
พ.ศ. 2562 มีขอความดังนี้
ขอ 1. ตามที่นักศึกษาไดตกลงทําสัญญาการเปนนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตร ใหไวตอมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร โดยสัญญา
วา นักศึกษาตกลงเขาศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตรที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ตั้งแตปการศึกษา 2562 เปนตนไป จนกวาจะสําเร็จการศึกษาตาม
หลักสูตร โดยในระหวางที่ศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตรตามสัญญานี้ จะยินยอมประพฤติและปฏิบัตติ ามระเบียบ ขอบังคับหรือคําสั่งของมหาวิทยาลัยที่
ไดกําหนดหรือสั่งการเกีย่ วกับการเปนนักศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตร ทั้งที่มีใชอยูกอนแลวและทีจ่ ะมีตอไปภายหนา และจะตั้งใจและเพียรพยายาม
อยางดีที่สดุ ในการศึกษาเลาเรียน โดยจะไมหลีกเลีย่ ง ละเลย ทอดทิ้ง ยุติ หรือเลิกการศึกษากอนสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร และผูคา้ํ ประกัน ได
ตกลงค้ําประกันการปฏิบัติตามสัญญาดังกลาวของนักศึกษา ตามสัญญาค้ําประกัน ฉบับลงวันที่.........เดือน......................... พ.ศ. 2562 นั้น
ขอ 2. นักศึกษาตกลงที่จะปฏิบัติตามสัญญาดังกลาวนั้นโดยเครงครัด และหากนักศึกษาลาออกจากการเปนนักศึกษากอนสําเร็จ
การศึกษา หรือ จงใจไมเขาศึกษา หรือหลีกเลี่ยง ละเลย ทอดทิ้ง ยุติ หรือเลิกการศึกษากอนสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตร หรือประพฤติตนไม
สมควรจนเปนเหตุใหตองพนสภาพการเปนนักศึกษา หรือกระทําการอื่นใดโดยเจตนาเพื่อใหตนตองพนสภาพการเปนนักศึกษากอนสําเร็จ
การศึกษาตามหลักสูตร นักศึกษายินยอมชดใชเงินเปนเบี้ยปรับใหแกมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ดังนี้
2.1 หากกระทําผิดสัญญาและขอตกลงนี้ในระหวางปการศึกษาที่ 1 ตองชําระเงินเปนเบี้ยปรับ จํานวน 66,666.66 บาท
(หกหมื่นหกพันหกรอยบาทหกสิบหกสตางค)
2.2 หากกระทําผิดสัญญาและขอตกลงนี้ในระหวางปการศึกษาที่ 2 ตองชําระเงินเปนเบี้ยปรับ จํานวน 133,333.33 บาท
(หนึ่งแสนสามหมื่นสามพันสามรอยสามสิบสามบาทสามสิบสามสตางค)
2.3 หากกระทําผิดสัญญาและขอตกลงนี้ในระหวางปการศึกษาที่ 3 ตองชําระเงินเปนเบี้ยปรับ 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 หรือปการศึกษาตอๆไป ตองชําระเงินเปนเบี้ยปรับ
จํานวน 400,000 (สีแ่ สนบาทถวน)
ปการศึกษาที่ 1 ใหเริ่มนับแตวันทีน่ ักศึกษาตกลงทําสัญญาการเปนนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตรและขอตกลงนี้
เปนตนไป
ขอ 3. เงินเบี้ยปรับที่นักศึกษาตองชดใช ตามขอ 2 นักศึกษาจะตองชําระใหแกมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จนครบถวนภายใน
30 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงจากมหาวิทยาลัย หากผูใหสญ
ั ญาไมชําระภายในกําหนดระยะเวลาดังกลาวหรือชําระไมครบถวน ทั้งนี้ จะโดย
ความยินยอมของมหาวิทยาลัยหรือไมก็ตาม นักศึกษาจะตองชําระดอกเบี้ยผิดนัดในอัตรารอยละ 15 (สิบหา) ตอป ของจํานวนเงินที่ยังมิได
ชําระนับแตวันครบกําหนดระยะเวลาดังกลาวจนกวาจะชําระครบถวน

ลายมือชื่อ...นายใหม รักเรียน..........นักศึกษาผูใหสัญญา
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ขอ 4. หากนักศึกษาไมสามารถปฏิบัติตามสัญญานีไ้ ดดวยสาเหตุการเจ็บปวย พิการ หรือเหตุสุดวิสัยอืน่ อันมิใชความผิดของ
นักศึกษา อาจไดรับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรใหไมตองรับผิดชอบชดใชเบี้ยปรับตามขอตกลงนี้ได
ขอ 5. ในกรณีที่นักศึกษากระทําผิดขอตกลงฉบับนี้ จะตองรับผิดชดใชเงินเปนเบีย้ ปรับตามขอ 2 ใหแกมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ผูคา้ํ
ประกันยินยอมชดใชเงินตามจํานวนที่นักศึกษาจะตองรับผิดชอบนั้นใหแกมหาวิทยาลัยจนครบถวน โดยที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ไม
จําตองเรียกรองใหนักศึกษาชดใชเงินกอน และหากมีการผอนชําระหนี้ตามขอตกลงนี้ใหแกนักศึกษา ใหถือวาผูค้ําประกันไดตกลงยินยอม
การผอนชําระนั้นดวยทุกครั้ง
ผูค้ําประกัน จะไมถอนการค้ําประกันในระหวางที่นักศึกษาตองรับผิดตามขอตกลงนี้
ขอ 6. ขอความใดที่ขอตกลงฉบับนี้มิไดกลาวถึง นักศึกษา และผูค้ําประกัน ยังคงตกลงถือปฏิบตั ิตามความในสัญญาการเปน
นักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตร สัญญาเลขที่
/
ลงวันที่
เดือน
พ.ศ.
และสัญญา
ค้ําประกันลงวันที่
เดือน
พ.ศ. ........... ทุกประการ
นักศึกษาและผูค้ําประกัน ไดอานและเขาใจขอความในขอตกลงฉบับนี้โดยละเอียดแลว จึงไดลงลายมือชื่อไวตอหนาพยาน
(ลงชื่อ)
(

นักศึกษา
)

(

ผูค้ําประกัน
)

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

พยาน
(นางศศิพิมล งะบุรง)

(ลงชื่อ)

พยาน
(นางสาวกัญญา ของสันเทียะ)

ขาพเจา ...นายสงา รักเรียน.........................บิดา/ปกครอง .............นางสมใจ รักเรียน............มารดา/ผูปกครอง
..................................................................................ของนักศึกษา ไดทราบและเขาใจขอความตามขอตกลงฉบับนี้โดยละเอียดแลว ขาพเจาของ
แสดงความยินยอมให.....นายใหม รักเรียน..............................นักศึกษา ทําขอตกลงฉบับนี้ทุกประการ
(ลงชื่อ)

บิดา/ผูปกครอง
( นายสงา รักเรียน

(ลงชื่อ)

)
มารดา/ผูปกครอง

( นางสมใจ รักเรียน )
(ลงชื่อ)

พยาน
(นางศศิพิมล งะบุรง)

(ลงชื่อ)

พยาน
(นางสาวกัญญา ของสันเทียะ)

หมายเหตุ : ขอ 2 จะมีการเปลี่ยนแปลงตามประกาศของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และตองลงนามสัญญาขอตกลงแนบ
ทายสัญญาการเปนนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาทันตแพทยศาสตร ใหม ถากรณีมีการเปลี่ยนแปลง
ลายมือชื่อ...นายใหม รักเรียน..........นักศึกษาผูใหสัญญา
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คัดจาก
หนังสือคูมือทันตแพทยผูทําสัญญาฯ
สํานักงานคณะกรรมการจัดสรรนักศึกษาแพทย ทันตแพทย เภสัชศาสตรผูทําสัญญา
สถาบันพระบรมราชชนก สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เมษายน 2543 หนา 21 –24
29 เมษายน 2542 กระทรวงสาธารณสุข ไดมีการประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับ”สัญญาการเปนนักศึกษา โดยมีทานรองปลัดกระทรวง
สาธารณสุข (นพ.ธวัช สุนทราจารย เปนประธาน ผูเขารวมประชุมประกอบดวยผูแทนสํานักงานก.พ.คณะกรรมการกําหนดเปาหมายและ
นโยบายกําลังคนภาครัฐ (คปร.)ทบวงฯ สํานักงบประมาณ หนวยงานทางดานกฎหมาย กระทรวงสาธารณสุข. และผูแทนสภาวิชาชีพและ
สวนราชการที่เกีย่ วของ) ที่ประชุมเห็นวา สัญญาเปนนักศึกษานั้นผูกพันรัฐจะตองดําเนินการใหเปนไปตามสัญญา คือจะตองบรรจุผูทสี่ ําเร็จ
การศึกษาเขารับราชการหรือปฏิบตั ิงานตามสัญญา หากเกิดกรณีรัฐไมสามารถหรือจงใจไมปฏิบตั ิตามสัญญา ก็ตามที แมในสัญญามิไดมี
บทลงโทษกรณีทรี่ ัฐเปนผูผ ิดสัญญาฯก็ตาม แตก็อาจจะถูกฟองรองได ตาม พ.ร.บ. สัญญาไมเปนธรรม ซึ่งก็ยังไมมีใครทราบวาผลจะลงเอย
ประการใด เนื่องจากยังไมมีกรณีตัวอยาง
(รายงานที่ประชุมปรึกษาหารือเรือ่ งสัญญาการเปนนักศึกษาแพทย ทันตแพทย เภสัชการ ครั้งที่ 1/2542)
ความคืบหนาในการดําเนินการตามมติ ครม.
1. เพื่อใหไดแนวทางที่จะนําไปพิจารณารวมกับ คปร. และสํานักงาน ก.พ.ขางตนกระทรวงสาธารณ สุขไดแตงตั้งคณะกรรมการการศึกษา
แนวทางการปรับปรุงโครงการกระจายแพทย ทันตแพทย เภสัชกรคูส ัญญา โดยมีรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (นพ.ธวัช สุนทรา
จารย) เปนประธาน คณะกรรมการ ฯ ไดดําเนินการสรุปผลการศึกษาเปนขอเสนอ ดังนี้
1.1 การขอตําแหนงเพื่อบรรจุนักศึกษาทุนทั้ง 3 สาขา ซึ่งจะสําเร็จการศึกษาตั้งแต ป 2543
(1) รัฐบาลตองจัดหาอัตราใหม เพื่อบรรจุนักศึกษาคูสัญญา ทั้ง 3 สาขา ใหแกกระทรวงสาธารณสุข
และสวนราชการตางๆ ที่มีความจําเปน
(2) มอบใหสํานักนโยบายและแผน กระทรวงสาธารณสุข ทําหนังสือถึง คปร.เพื่อนําขอ
เสนอตามผลการศึกษาไปพิจารณาและเสนอ ครม.
1.2 การเขาศึกษาของนักศึกษาที่มีขอผูกพันเขารับราชการ ทั้ง 3 สาขา ในป 2543
(1) รับเขาศึกษาใหคงสัญญาไวแบบเดิม แตปรับเงื่อนไขของสัญญาเปนแบบเปดโอกาส
ใหรัฐสงวนสิทธิ์ที่จะรับเขาปฏิบัติงานในสวนราชการเทาทีจ่ ํานวนที่มีความจําเปนได
(2) มอบสํานักนโยบายและแผน กระทรวงสาธารสุข ทําหนังสือถึงสํานักงาน ก.พ. เพื่อ
นําขอเสนอตามผลการศึกษาไปเสนอ ครม. เพื่อพิจารณาตอไป
2. ที่ประชุมกระทรวงสาธารณสุข วันที่ 29 พ.ย. 2542 รมว.กระทรวงสาธารณสุข (นายกร ทัพพะรังสี )
เปนประธานไดพิจารณาแลว เห็นชอบตามขอเสนอของคณะกรรมการการศึกษาฯ และใหเรงดําเนินการเตรียมเพื่อใหการบรรจุให
เรียบรอยกอนเดือน เม.ย. 43 ตอไป
3. ที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรนักศึกษาแพทยผูทําสัญญา วันที่ 8 ธ.ค. 2542 ไดประชุมพิจารณาเรื่อง
การปรับปรุงโครงการกระจายแพทยโดยระบบคูส ัญญาแลว เห็นควรใหนักศึกษาแพทยที่เขาใหม ตั้งแตป
การศึกษา 2543 เปนตนไป ยังคงทําสัญญาผูกพันเหมือนเดิม แตจะตองปรับปรุงสัญญาฯ ใหม ใหมีลักษณะปลายเปดใหรัฐบรรจุ
ผูสําเร็จการศึกษาไดเทาที่จะสามารถบรรจุได แตปรับเงื่อนไขของสัญญาฯ คุม ครองทั้งสองฝาย และหากมีการดําเนินการอยางยุติธรรม
เชน หากรัฐไมสามารถบรรจุผสู ําเร็จการศึกษาไดครบทุกคน จะตองแจงใหนักศึกษาทราบลวงหนาอยางนอย 1 ป วาจะบรรจุจํานวน
เทาใด และใครบางที่ไมไดรับการบรรจุ เปนตน
4. คปร. ไดมีหนังสือที่ นร. 0707041/38 ลงวันที่ 14 มี.ค. 2543 แจงผลการประชุมและใหดําเนินการ ดังนี้
ก. การบรรจุนักศึกษาแพทย ทันตแพทย เภสัชศาสตรผูทําสัญญาฯ ที่จะสําเร็จการศึกษาในปการศึกษา2542 ใหดําเนินการ ดังนี้
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“ใหสํานักงาน ก.พ. รวมกับกระทรวงสาธารณสุขและผูอํานวยการสํานักงบประมาณใน คปร. ดําเนินการบรรจุนักศึกษา
แพทย ทันตแพทย เภสัชศาสตรคสู ัญญารวมทั้งนักเรียนทุนของกระทรงสาธารณสุข เขารับราชการในตําแหนงวางที่มีอัตราเงินเดือน
ของกระทรวงสาธารณสุขใหครบทุกตําแหนงกอน โดยการบรรจุนั้น ใหจัดลําดับความสําคัญตามความจําเปนของงานหรือตามความ
ขาดแคลนในแตละพื้นที่เปนสําคัญ ”
ข. การทําสัญญาการเปนนักศึกษาแพทย ทันตแพทย เภสัชศาสตรฯ รวมทั้งสัญญาการเปนนักเรียน ที่มีขอผูกพันเขารับราชการใน
กระทรวงสาธารณสุข คปร. มีมติดังนี้
1. ใหยกเลิกการทําสัญญาการเปนนักศึกษาเภสัชศาสตรคูสญ
ั ญากับนักศึกษาเขาใหมใน
มหาวิทยาลัยของรัฐ รวมทั้งการทําสัญญากรเปนนักเรียนทีม่ ีขอผูกพันเขารับราชการใน
กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแตปการศึกษา 2543 เปนตนไป
2. สําหรับนักศึกษาแพทย และนักศึกษาทันตแพทยที่จะเขาศึกษาใหมตงั้ แตปการศึกษา 2543
เปนตนไปใหยังคงทําสัญญาผูกพันเหมือนเดิมแตใหมีการชี้แจงทําความเขาใจใหนักศึกษา
แพทย นักศึกษาทันตแพทยและนักศึกษาเภสัชศาสตรที่กําลังศึกษาอยูในชั้นปตางๆ ทราบ
ถึงลักษณะของสัญญาการเปนนักศึกษาแพทย ทันตแพทย และเภสัชศาสตร วาเปนสัญญา
ที่ผูกพันฝายเดียว คือ เปนสัญญาที่กําหนดหนาที่ของผูรับทุนที่จะตองเขารับราชการตาม
คําสั่งของคณะกรรมการการพิจารณาจัดสรรฯ หรือสํานักงาน ก.พ. เพียงฝายเดียว ไมได
ผูกพันใหสวนราชการตองบรรจุผูเขารับราชการเปนขาราชการ ดังนั้นหากทางราชการไม
มีตําแหนงเพียงพอที่จะรองรับ ก็อาจไมสั่งบรรจุผรู ับทุนเขารับราชการเปนราชการได

สรุป
แนวโนมในอนาคต ระบบการจัดสรรนักศึกษาแพทยคสู ัญญา วาจะมีการเปลีย่ นแปลงหรือไม อยางไร นั้นใกลมีขอยุติ ยังอยูใน
ระหวางการดําเนินการ แตทั้งนี้ผลจะเปนอยางไรตอไปนั้น คงมิไดขึ้นอยูกับหลักวิชาการเพียงอยางเดียว คงตองขึ้นอยูกับปจจัยอื่นๆ อีก
หลายประเด็น เชน นโยบายการปฏิรปู ระบบราชการภาวะเศรษฐกิจของประเทศ ฯลฯ ซึ่งจะตองติดตามตอไป
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