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สัญญาการเข้าศึกษา  
หลักสูตร................................................ 

คณะ…………………………………… มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 

 ท ำท่ี คณะ...................................................... มหำวิทยำลัยนวมินทรำธิรำช วันที่ ………………………………… 
 สัญญำนี้ท ำขึ้นระหว่ำง นำย / นำงสำว ................................................................................ อำยุ .......... ปี  
เกิดวันที่ ........................................................... เชื้อชำติ...................... สัญชำติ …….............. ศำสนำ ...............
บ้ำนเลขที่ ............... หมู่ ........... .. . .. .. ..... ซอย ...................................... ถนน .................................................... 
ต ำบล/แขวง ........................................ อ ำเภอ/เขต ............................................ จังหวัด ......................................... 
โทรศัพท ์........................................... บิดำชื่อ ............................................................................................................ 
เชื้อชำติ...................... สัญชำติ …….............. ศำสนำ ...............  อำชีพ ...................................................................... 
ต ำแหน่ง .......................................................... สถำนที่ปฏิบัติงำน ...........................................................................  
โทรศัพท ์........................................... มำรดำชื่อ ....................................................................................................... 
เชื้อชำติ...................... สัญชำติ …….............. ศำสนำ ...............  อำชีพ ...................................................................... 
ต ำแหน่ง .......................................................... สถำนที่ปฏิบัติงำน ...........................................................................  
 โทรศัพท ์........................................... ต่อไปในสัญญำเรียกว่ำ “นักศึกษา” กับ 
 มหำวิทยำลัยนวมินทรำธิรำช โดย...........................................................  ปฏิบัติกำรแทนอธิกำรบดี
มหำวิทยำลัยนวมินทรำธิรำช ต่อไปในสัญญำเรียกว่ำ “มหาวิทยาลัย” คู่สัญญำจึงตกลงท ำสัญญำกันไว้ ดังต่อไปนี้ 

 ข้อ 1. หลักสูตรและระยะเวลาศึกษา 
 มหำวิทยำลัยรับนักศึกษำ เข้ำศึกษำในคณะ............................................................. ในหลักสูตร 
................................................... ตั้งแต่ปีกำรศึกษำ ................ ถึงปีกำรศึกษำ ................ ระยะเวลำศึกษำ ………. ป ี
รวมทั้งเวลำที่ขยำยออกไปหำกไม่อำจจบกำรศึกษำภำยในเวลำที่ก ำหนด  

 ข้อ 2. ค ารับรองตนเองในระหว่างการศึกษา  
 (ก) นักศึกษำจะอุตสำหะและเอำใจใส่ศึกษำเล่ำเรียนอย่ำงเต็มควำมสำมำรถ  จะไม่ละเลยเพิกเฉยหรือ
ทอดทิ้งหน้ำที่ในกำรเล่ำเรียน จะไม่ยุติกำรศึกษำก่อนจบกำรศึกษำไม่ว่ำกรณีใดๆ  
 (ข) นักศึกษำยินยอมที่จะอยู่ในกำรควบคุมดูแลของมหำวิทยำลัย และจะปฏิบัติตำมกฎ ข้อบังคับ ระเบียบ 
ประกำศ หรือค ำสั่งของมหำวิทยำลัยโดยเคร่งครัด 
 (ค) นักศึกษำจะปฏิบัติตนเป็นคนสุภำพเรียบร้อย อยู่ในขนบธรรมเนียมประเพณี ศีลธรรมและวัฒนธรรม
อันดีของสังคมไทย  

สัญญาเลขที.่......................... รูปถ่าย 

ขนาด 1 นิว้ 
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 (ง) นักศึกษำจะไม่เที่ยวเตร่ ไม่ใช้จ่ำยฟุ้งเฟ้อสุรุ่ยสุร่ำย ไม่ก่อหนี้สินอันไม่จ ำเป็น ไม่เล่นกำรพนัน ไม่เสพ
และยุ่งเก่ียวกับยำเสพติด และไม่กระท ำกำรใดๆ อันได้ชื่อว่ำเป็นผู้ประพฤติชั่ว หรือฝ่ำฝืนกฎหมำยบ้ำนเมือง ซึ่งจะ
ก่อควำมเสื่อมเสียแก่ตนเองหรือมหำวิทยำลัย  

 ข้อ 3. ค่าใช้จ่ายในการศึกษา  
 (ก) นักศึกษำจะช ำระค่ำใช้จ่ำยในกำรศึกษำและค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ตำมท่ีมหำวิทยำลัยก ำหนด  
 (ข) ถ้ำนักศึกษำต้องเรียนซ้ ำชั้น ไม่ว่ำกรณีใดนอกจำกเหตุสุดวิสัยหรือเหตุอันมิใช่ควำมผิดของนักศึกษำ 
นักศึกษำยินยอมรับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยในกำรศึกษำและค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ ในส่วนนี้เอง  

 ข้อ 4. การปฏิบัติงานเมื่อส าเร็จการศึกษา  
 นักศึกษำยินยอมทีจ่ะไปปฏิบัติงำน ดังนี้ 
 (ก) นักศึกษำหลักสูตรแพทยศำสตร์บัณฑิตเมื่อส ำเร็จกำรศึกษำ ให้ไปปฏิบัติงำนตำมค ำสั่งหรือผลกำร
พิจำรณำของคณะกรรมกำรพิจำรณำจัดสรรนักศึกษำแพทย์ผู้ท ำสัญญำฯ หรือไปปฏิบัติงำนตำมที่ก ำหนดในค ำสั่ง
มหำวิทยำลัย โดยมีระยะเวลำปฏิบัติงำนไม่น้อยกว่ำ 3 ปี 
 (ข) นักศึกษำหลักสูตรพยำบำลศำสตร์บัณฑิตและหลักสูตรอื่น เมื่อนักศึกษำส ำเร็จกำรศึกษำ มหำวิทยำลัย
จะมีค ำสั่งภำยใน 60 วัน (หกสิบวัน) นับแต่วันที่ส ำเร็จกำรศึกษำให้นักศึกษำไปปฏิบัติงำนตำมที่มหำวิทยำลัย
ก ำหนด โดยมีระยะเวลำปฏิบัติงำน ดังนี้ 
  (1) หลักสูตรพยำบำลศำสตร์บัณฑิต มีระยะเวลำปฏิบัติงำนไม่น้อยกว่ำ 4 ปี  
  (2) หลักสูตร............................................ มีระยะเวลำปฏิบัติงำนไม่น้อยกว่ำ ………. ปี 
 หำกพ้นระยะเวลำ 60 วัน มหำวิทยำลัยยังไม่มีค ำสั่งให้นักศึกษำเข้ำปฏิบัติงำนที่ใด ให้ถือว่ำนักศึกษำพ้น
จำกข้อผูกพันตำมสัญญำนี้  

 ข้อ 5. การบังคับให้ชดใช้เม่ือผิดสัญญา  
 (ก) หำกนักศึกษำต้องออกจำกกำรศึกษำก่อนส ำเร็จกำรศึกษำไม่ว่ำกรณีใด นักศึกษำยินยอมชดใช้ค่ำปรับ
ตำมระยะเวลำที่ได้ศึกษำไปให้แก่มหำวิทยำลัย ในอัตรำที่ก ำหนดไว้ในข้อ 6 (ก) เศษของปีให้คิดเป็นเดือน เศษของ
เดือนให้คิดหนึ่งเดือน 
 (ข) เมื่อนักศึกษำส ำเร็จกำรศึกษำและได้รับค ำสั่งให้ไปปฏิบัติงำนตำมข้อ 4 หำกนักศึกษำฝ่ำฝืนหรือไม่เข้ำ
ปฏิบัติงำน นักศึกษำยินยอมชดใช้ค่ำปรับตำมระยะเวลำที่ก ำหนดให้ปฏิบัติงำนแก่มหำวิทยำลัย ในอัตรำที่ก ำหนด
ไว้ในข้อ 6 (ข) เศษของปีให้คิดเป็นเดือน เศษของเดือนให้คิดหนึ่งเดือน 
 ในกรณีที่นักศึกษำปฏิบัติงำนไปบ้ำงแล้วแต่ไม่ครบตำมก ำหนดระยะเวลำปฏิบัติงำน นักศึกษำยินยอม
ชดใช้ค่ำปรับ โดยหักลดตำมส่วนระยะเวลำที่ไดป้ฏิบัติงำนไปแล้ว  
 (ค) กรณีนักศึกษำไม่สำมำรถปฏิบัติตำมเงื่อนไขสัญญำตำมข้อ 5 (ก) หรือ (ข) ได้ เพรำะเหตุเจ็บป่วยหรือ
ทุพพลภำพโดยแพทย์ของทำงรำชกำรได้ตรวจและออกหลักฐำนรับรองว่ำไม่สำมำรถศึกษำหรือปฏิบัติงำนต่อไปได้ 
หรือถึงแก่ควำมตำย หรือมีเหตุที่มหำวิทยำลัยพิจำรณำเห็นสมควรว่ำไม่ต้องชดใช้ตำมสัญญำนี้หรือชดใช้แต่เพียง
บำงส่วน นักศึกษำไม่ต้องรับผิดชดใช้ค่ำปรับตำมสัญญำนี้หรือชดใช้แต่เพียงบำงส่วนแล้วแต่กรณี 
 (ง) กรณีที่ต้องรับผิดชดใช้ค่ำปรับตำมสัญญำนี้ นักศึกษำต้องช ำระเงินดังกล่ำวทั้งหมดให้แก่มหำวิทยำลัย 
ณ ที่ท ำกำรของมหำวิทยำลัยภำยใน 30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง หำกไม่ช ำระภำยในก ำหนดนักศึกษำยอมให้
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มหำวิทยำลัยคิดดอกเบี้ยในอัตรำร้อยละ 7.5 ต่อปีของเงินดังกล่ำวนับแต่วันพ้นก ำหนดช ำระ และยินยอมให้
มหำวิทยำลัยหักเงินอ่ืนใดที่นักศึกษำมีสิทธิได้รับ รวมทั้งยอมให้บังคับเอำจำกทรัพย์สินอ่ืนๆ ของนักศึกษำและ 
ผู้ค้ ำประกันจนกว่ำมหำวิทยำลัยจะได้รับช ำระหนี้ครบถ้วน  

 ข้อ 6. อัตราค่าปรับ 
 (ก) ค่ำปรับกรณไีมส่ ำเร็จกำรศึกษำ 
  (1) หลักสูตรแพทยศำสตรบัณฑิต ค่ำปรับปีละ 187,500 บำท (หนึ่งแสนแปดหมื่นเจ็ดพันห้ำ
ร้อยบำท) รวมค่ำปรับทั้งสิ้นไม่เกิน 400,000 บำท (สี่แสนบำท) 
  (2) หลักสูตรพยำบำลศำสตรบัณฑิต ค่ำปรับปีละ 60,000 บำท (หกหมื่นบำท)  
  (3) หลักสูตร............................................................. ค่ำปรับปีละ ........................ บำท 
(...........................................................) 
 (ข) ค่ำปรับกรณีไมป่ฏิบัติงำนตำมระยะเวลำที่ก ำหนด 
  (1) หลักสูตรแพทยศำสตรบัณฑิต ค่ำปรับ 400,000 บำท (สี่แสนบำท) ต่อระยะเวลำ 3 ปี 
  (2) หลักสูตรพยำบำลศำสตรบัณฑิต ค่ำปรับปีละ 100,000 บำท (หนึ่งแสนบำท)  
  (3) หลักสูตร.................... ......................................... ค่ำปรับปีละ ........................ บำท 
(...........................................................)  

 ข้อ 7. การค  าประกันสัญญา  
 เพ่ือเป็นหลักประกันในกำรปฏิบัติตำมสัญญำนี้ นักศึกษำได้จัดให้มีบุคคลหรือหลักทรัพย์ หรืออ่ืนๆ เพ่ือ 
ค้ ำประกันสัญญำนี้แล้ว ตำมหนังสือค้ ำประกันแนบท้ำยสัญญำนี้  

 ข้อ 8. ที่อยู่ท่ีติดต่อ 
 กำรแจ้งข้อมูลหรือส่งเอกสำรให้นักศึกษำให้ส่งตำมภูมิล ำเนำในทะเบียนบ้ำนของนักศึกษำหรือตำมที่
นักศึกษำได้แจ้งไว้ในสัญญำฉบับนี้ หำกไม่อำจส่งได้ให้ส่งไปยังภูมิล ำเนำหรือที่อยู่ของบิดำหรือมำรดำหรือ
ผู้ปกครองของนักศึกษำโดยให้ถือว่ำนักศึกษำได้รับแจ้งโดยชอบแล้ว 

 ข้อ 9. ข้อมูลส่วนบุคคล 
 นักศึกษำยินยอมให้มหำวิทยำลัยเป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของนักศึกษำ ได้แก่ ข้อมูลทั้งหลายที่
สามารถใช้ระบุถึงนักศึกษาที่เป้นเจ้าของข้อมูล หรือข้อมูลที่สามารถระบุตัวนักศึกษาได้ไม้ว้าจะอยู้ในรูปแบบใด 
และยินยอมให้น ำข้อมูลส่วนบุคคลนี้เพ่ือน ำไปใช้ประมวลผลทุกช่องทำงตำมวัตถุประสงค์และกิจกรรมอันเป็น
ประโยชน์ของมหำวิทยำลัย และยินยอมให้มหำวิทยำลัยเก็บและรวบรวมข้อมูลไว้ตลอดระยะเวลำที่ยังคงเป็น
นักศึกษำหรือเป็นบุคลำกรของมหำวิทยำลัย 

 ข้อ 10. ค ายืนยัน/การให้ความยินยอม  
 นักศึกษำและผู้ปกครอง บิดำ มำรดำ ยืนยันว่ำมหำวิทยำลัยมีอ ำนำจที่จะเข้ำถึงข้อมูลส่วนบุคคลของ
นักศึกษำตำมกฎหมำย โดยไม่ต้องขอควำมยินยอมจำกนักศึกษำในฐำนะเจ้ำของข้อมูลที่ได้ให้ควำมยินยอมไว้แล้ว 
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และยอมรับว่ำมหำวิทยำลัยมีหน้ำที่ตำมกฎหมำยที่สำมำรถเปิดเผยข้อมูลดังกล่ำวได้ ตำมพระรำชบัญญัติคุ้มครอง
ข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 
 กรณีนักศึกษำเป็นผู้เยำว์ยังไม่บรรลุนิติภำวะ ผู้ปกครอง บิดำ มำรดำ ได้ลงชื่อให้ควำมยินยอมในกำรท ำ
สัญญำแล้ว ตำมท่ีปรำกฏท้ำยสัญญำนี้  

 สัญญำนี้ท ำขึ้นสองฉบับข้อควำมถูกต้องตรงกัน คู่สัญญำต่ำงยึดถือไว้ฝ่ำยละ 1 ฉบับ ทุกฝ่ำยได้อ่ำนและ
เข้ำใจข้อควำมในสัญญำนี้ โดยตลอดแล้ว เห็นว่ำถูกต้องตรงตำมควำมประสงค์ของตนทุกประกำร จึงได้ลงลำยมือ
ชื่อไว้เป็นส ำคัญต่อหน้ำพยำน1 

 
       ลงชื่อ .......................................................   
               (.....................................................)  
          ปฏิบัติกำรแทนอธิกำรบดี 
        มหำวิทยำลัยนวมินทรำธิรำช 
 
       ลงชื่อ .......................................................   
               (.....................................................)  
          นักศึกษำ 
 

 ลงชื่อ .....................................................   ลงชื่อ ..................................................... 
        (.....................................................)          (.....................................................)  
      ผู้ให้ควำมยินยอม              ผู้ให้ควำมยินยอม 
     (บิดำ / มำรดำ / ผู้ปกครอง)   (บิดำ / มำรดำ / ผู้ปกครอง) 

  

 ลงชื่อ .....................................................   ลงชื่อ ..................................................... 
        (.....................................................)          (.....................................................)  
  พยำน / ผู้ค้ ำประกัน        พยำน / เจ้ำหน้ำที ่ 
 
 
 
 
 
 
                                                           
1 บุคคลทีเ่กี่ยวข้องต้องลงลำยมือช่ือในสัญญำต่อหน้ำเจ้ำหน้ำท่ีของมหำวิทยำลัย 



-5- 
 
หมายเหตุ :  
 1. กรณีนักศึกษำอำยุยังไม่ครบ 20 ปี ต้องให้ผู้แทนโดยชอบธรรม (บิดำ มำรดำ หรือผู้ปกครอง แล้วแต่
กรณ)ี ลงชื่อให้ควำมยินยอมในกำรท ำสัญญำ  
 2. วันที่ก ำหนดให้นักศึกษำมำรำยงำนตัวต่อมหำวิทยำลัยเป็นวันที่ท ำสัญญำ 
 3. ผู้ให้ควำมยินยอมต้องแนบส ำเนำบัตรประชำชน ส ำเนำทะเบียนบ้ำน ส ำเนำทะเบียนสมรส (ถ้ำมี)  
 4. ผู้แทนโดยชอบธรรม หมำยถึง บุคคลในข้อหนึ่งข้อใด ต่อไปนี้  
  4.1 บิดำและมำรดำ จดทะเบียนสมรสชอบด้วยกฎหมำย 
  4.2 บิดำหรือมำรดำ ในกรณีที่บิดำหรือมำรดำตำย ไม่ทรำบว่ำมีชีวิตอยู่หรือตำย ถูกศำลสั่งให้
เป็น คนไร้ควำมสำมำรถหรือเสมือนไร้ควำมสำมำรถ หรือจิตฟั่นเฟือน  
  4.3 บิดำหรือมำรดำ ในกรณีจดทะเบียนหย่ำและมีข้อตกลงให้อ ำนำจปกครองอยู่กับบิดำหรื อ
มำรดำ  
  4.4 บิดำหรือมำรดำ ในกรณีศำลมีค ำสั่งให้อ ำนำจปกครองอยู่กับบิดำหรือมำรดำ  
  4.5 ผู้ปกครอง ซึ่งได้รับแต่งตั้งโดยพินัยกรรมหรือค ำสั่งศำล หรือได้รับกำรแต่งตั้งตำมกฎหมำย  
  4.6 กรณีที่ไม่มีบุคคลตำมที่กล่ำวมำให้ควำมยินยอม ให้เป็นดุลพินิจของหัวหน้ำส่วนงำนที่จะ
พิจำรณำ 


