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คํานํา
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้กําหนดจัดทําสัญญาเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษา
วิชาเภสัชศาสตร์กับนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1 ในปีการศึกษา 2561 นี้ ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 เนื่องจาก
รัฐบาลมีเจตจํานง มุ่งหมายให้นิสิตนักศึกษาวิชาเภสัชศาสตร์ทุกคนทํางานหรือรับราชการ สนองความ
ต้องการของประเทศชาติภายหลังสําเร็จการศึกษาแล้ว โดยให้ทําสัญญาผูกพันฝ่ายเดียว (สัญญาฝ่ายเดียว
หมายถึง สัญญาที่กําหนดหน้าที่ของผู้ที่จะต้องเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ ตามคําสั่งของคณะกรรมการ
พิ จ ารณาจั ด สรรนั ก ศึ ก ษาไปปฏิ บั ติ ง านในส่ ว นราชการ หรื อ องค์ ก รของรั ฐ บาลต่ า งๆ หรื อ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สํานักงาน ก.พ.) เพียงฝ่ายเดียวไม่ได้ผูกพันให้ส่วนราชการต้องบรรจุผู้รับ
ทุนเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการ ดังนั้นหากทางราชการไม่มีตําแหน่งเพียงพอที่จะรองรับก็อาจสั่งไม่บรรจุ
ผู้รับทุนเข้ารั บราชการเป็นข้าราชการได้) ดังนั้นคณะเภสัชศาสตร์ จึงได้จัดทําคู่มือ การทําสัญญาเป็น
นักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาเภสัชศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2561 ขึ้น เพื่อให้นักศึกษาใหม่ ผู้ปกครอง ผู้ค้ํา
ประกัน ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องในการทําสัญญานักศึกษาทุกคนได้ใช้ศึกษารายละเอียด การเตรียมหลักฐาน/
เอกสารประกอบการทําสัญญาฯ เพื่อเตรียมตัวทําสัญญาฯ ให้ถูกต้อง
คู่มือจัดทําสัญญาเป็นนักศึกษาฯ ฉบับดังกล่าวนี้จะแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการกรอกแบบฟอร์ม
สัญญาฯ เอกสารที่ใช้ประกอบการทําสัญญาฯ ขั้นตอนการทําสัญญาฯ ตัวอย่างการเขียนสัญญาฯ ตัวอย่าง
ข้ อ ซั ก ถาม/ปั ญ หาในการทํ า สั ญ ญาฯ การคํ า นวณค่ า ปรั บ กรณีนั ก ศึก ษากระทํา ผิด สั ญ ญาฯ ตลอดจน
คําแนะนําต่างๆ เพื่อให้การทําสัญญาฯ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
คณะผู้จัดทําใคร่ขอขอบคุณคณะกรรมการทําสัญญาฯ คณะเภสัชศาสตร์ ประจําปีการศึกษา
2561 ทุกท่าน นิติกรจากสํ านั กงานกฎหมายและนิติการ มหาวิท ยาลัยอุบลราชธานี ที่กรุณ าให้ความ
อนุเคราะห์ ให้คําปรึกษาและข้อแนะนําในการทําสัญญาฯ ตลอดทั้งผู้เกี่ยวข้องทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ
ในการปฏิบัติงานด้วยดี และผู้จัดทําคู่มือทําสัญญาฯ ยินดีรับฟังข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการ
ทํางานต่อไป
งานบริหาร
คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
กรกฎาคม 2561
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การศึกษาหลักสูตรเภสัชศาสตร์
เภสัชศาสตร์คอื อะไร
เภสัชศาสตร์ คือ ศิลปะและวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการปรุงผสม ผลิตและจ่ายยารวมถึง
การเลือกสรรจัดหายาสําเร็จรูป เวชภัณฑ์ต่างๆ ตลาดจนข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บริการ และให้คําปรึกษา
แนะนําที่เหมาะสม ตรวจสอบทบทวนการใช้ยา พร้อมทั้งติดตามดูแลและการใช้ยาของผู้ป่วย โดยภาพ
รวมคือ ระบบความรู้ที่ก่อให้เกิดความสามารถที่จะให้บริการด้านสุขภาพด้วยความเข้าใจในเรื่องของยา
เพื่อให้การบําบัดได้ผลดีที่สุด โดยรับผิดชอบร่วมกับบุคลากรสุขภาพอื่นๆ ในอันที่จะทําให้ผู้ป่วยมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น
นอกจากนี้ ส าขาวิ ช าเภสั ช ศาสตร์ ยั ง เกี่ ย วข้ อ งกั บ การศึ ก ษา ค้ น คว้ า ประดิ ษ ฐ์ ผลิ ต ยา
ในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้เหมาะสมและสะดวกต่อการนํามาใช้บําบัดรักษาโรคของผู้ป่วย ตลอดจนควบคุม
คุณภาพและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องให้ได้มาตรฐานตามที่กําหนด
เดิมคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เปิดทําการสอนหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
(ฉบับปรับปรุง) ปี พ.ศ. 2547 ซึ่งมีระยะเวลาศึกษาตลอดหลักสูตร 5 ปี ผู้สําเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญา
“เภสัชศาสตรบัณฑิต” (Bachelor of Pharmacy) โดยหลักสูตรมีโครงสร้างและแผนการศึกษาแยก
เป็น 2 สาขาเฉพาะทาง ได้แก่ สาขาเภสัชกรรมปฏิบัติ และสาขาเภสัชภัณฑ์ โดยสาขาเภสัชกรรมปฏิบัติ
เน้นความรู้และทักษะด้านเภสัชกรรมคลินิกและเภสัชกรรมบริการ ส่วนสาขาเภสัชภัณฑ์เน้นความรู้ด้านการ
ผลิ ต และควบคุ ม คุ ณ ภาพเภสั ชภั ณ ฑ์ ตลอดจนการออกแบบและพั ฒ นาตํ า รับ ยาและเภสั ช ภัณ ฑ์ ทั้ง นี้
นักศึกษาจะเลือกเรียนสาขาเฉพาะทาง ในภาคการศึกษาปลายของชั้นปีที่ 4
ตั้งแต่ปี 2552 เป็ นต้ น มา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลั ยอุ บลราชธานี เปิดทําการสอน
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุง) ปี พ.ศ. 2551 ซึ่งเป็นหลักสูตรที่มีระยะเวลาการศึกษา 6 ปี
สําเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญา “เภสัชศาสตรบัณฑิต” (Doctor of Pharmacy) โดยหลักสูตรนี้พัฒนามา
จากสาขาเภสัชกรรมปฏิบัติเดิม มุ่งเน้นการพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ ทักษะ และความเชี่ยวชาญด้านงาน
บริบาลเภสัชกรรมมากขึ้น ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการเปลี่ยนแปลงของวิชาชีพเภสัชกรรมใน
ประเทศและสากล ซึ่งเภสัชกรได้พัฒนาบทบาทและความรับผิดชอบในงานบริบาลเภสัชกรรม คือ การให้
คําปรึกษาแนะนํา การวางแผน การติดตามและประเมินผลการใช้ยาของผู้ป่วยทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน
โดยสามารถทํ า งานร่ ว มกั บ ที ม สหวิ ช าชี พ อื่ น อาทิ แพทย์ แ ละพยาบาล เพื่ อ ให้ ก ารใช้ ย าในผู้ ป่ ว ยมี
ประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูงสุด
ปัจจุบัน คณะเภสัชศาสตร์จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (ฉบับ
ปรับปรุง) ปี พ.ศ. 2555 เป็นหลักสูตร 6 ปี ผู้สําเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญา “เภสัชศาสตรบัณฑิต”
(Doctor of Pharmacy) มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบุคลากรทางเภสัชศาสตร์ที่สามารถตอบสนองต่อ
สถานการณ์ปัจจุบัน ตามกระแสโลกาภิวัฒน์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม และมี
บทบาทในการส่งเสริมพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพของสังคมไทยโดยมุ่งเน้นการพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้
ทักษะ และความเชี่ยวชาญด้านงานบริบาลเภสัชกรรม คือการให้คําปรึกษาแนะนํา การวางแผน การ
ติดตามและประเมินผลการใช้ยาของผู้ป่วยทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน โดยสามารถทํางานร่วมกับ ทีม
สหวิชาชีพอื่น อาทิ แพทย์และพยาบาลเพื่อให้การใช้ยาในผู้ป่วยมีประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูงสุด
โดยเพิ่มจํานวนรายวิชาทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเฉพาะทางเพื่อเสริมสร้าง
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ทักษะและประสบการณ์ด้านผู้ป่วย ทั้งนี้โครงสร้างและแผนการศึกษาของหลักสูตรมีสัดส่วนจํานวนหน่วยกิ
ตของรายวิชาที่มีเนื้อหาด้านผู้ป่วยด้านผลิตภัณฑ์และด้านสังคม ไม่ต่ํากว่าเกณฑ์ที่สภาเภสัชกรรมกําหนด
จํานวนชั่วโมง ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพรวมแล้วไม่น้อยกว่า 2,000 ชั่วโมง และระยะเวลาการศึกษาเป็นไปตาม
ข้อบังคับของสภาเภสัชกรรมว่าด้วยการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตรในวิชาเภสัชศาสตร์ หรือวุฒิบัตร ใน
วิชาชีพเภสัชกรรมของสถาบันต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการสมัครเป็นสมาชิก พ.ศ. 2551 ข้อ 5 “ตั้งแต่ปี
การศึกษา 2557 เป็นต้นไป สภาเภสัชกรรมจะให้การรับรองเฉพาะปริญญาที่เกิดจากหลักสูตร ที่มีมาตรฐาน
ตามหลักเกณฑ์ของหลักสูตร 6 ปี” (ปีการศึกษา 2557 หมายถึงปีที่สําเร็จการศึกษา) นอกจากนี้หลักสูตรยัง
เน้นการพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ทักษะความเชี่ยวชาญด้านงานบริบาลเภสัชกรรม สามารถบูรณาการ
ความรู้เพื่อประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยา และสุขภาพเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะของ
ประชาชน จากการที่หลักสูตรได้จัดประสบการณ์การเรียนรู้ โดยให้นักศึกษาไป ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ
เพิ่มขึ้นมากนั้น นับเป็นการพัฒนาศักยภาพและความพร้อมในการปฏิบัติงานจริงด้านผู้ป่วยของบัณฑิต เมื่อ
สําเร็จการศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการเปลี่ยนแปลงของวิชาชีพเภสัชกรรมในประเทศและสากล ซึ่ง
จะนําไปสู่การยอมรับและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อไป
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 นี้ เป็นหลักสูตร 6 ปี
ประกอบด้วย 2 สาขา ได้แก่ สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรมและสาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ
มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตบุคลากรทางเภสัชศาสตร์ที่สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ปัจจุบัน ตามกระแส
โลกาภิวัฒน์ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและมีบทบาทในการส่งเสริมพฤติกรรมสร้างเสริม
สุขภาพของสังคมไทยโดยมุ่งเน้นการพัฒนานักศึกษาให้มีความรู้ ทักษะ และความเชี่ยวชาญด้านงานบริบาล
ทางเภสัชกรรม คือการให้คําปรึกษาแนะนํา การวางแผน การติดตามและประเมินผลการใช้ยาของผู้ป่วยทั้ง
ผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน โดยสามารถทํางานร่วมกับทีมสหวิชาชีพอื่น อาทิ แพทย์และพยาบาลเพื่อให้การ
ใช้ยาในผู้ป่วยมีประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูงสุด และมุ่งเน้นนักศึกษาให้มีความรู้ ทักษะ หรือความ
เชี่ยวชาญด้านเภสัชกรรมอุตสาหการ ได้แก่การวิจัย การผลิต การประกันและการควบคุมคุณภาพยา
สมุ น ไพรและผลิ ต ภั ณ ฑ์ สุ ข ภาพต่ า งๆ ตลอดจนการบริ ห ารและ การจั ด การด้ า นการผลิ ต ในสถาน
ประกอบการ โดยเพิ่มจํานวนรายวิชาทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และการ ฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเฉพาะทาง
เพื่อเสริมสร้างทักษะและประสบการณ์ด้านผู้ป่วยและด้านผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้โครงสร้างและแผนการศึกษาของ
หลักสูตรมีสัดส่วนจํานวนหน่วยกิตของรายวิชาที่มีเนื้อหาด้านผู้ป่วย ด้านผลิตภัณฑ์ และด้านเภสัชศาสตร์
สังคมและการบริหารเภสัชกิจ ไม่ต่ํากว่าเกณฑ์ที่สภาเภสัชกรรมกําหนดและสอดคล้องกับ (ร่าง) มาตรฐาน
คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาเภสัชศาสตร์ พ.ศ. 2558 (หลักสูตรหกปี) จํานวนชั่วโมงการฝึกปฏิบัติงาน
วิชาชีพรวมแล้วไม่น้อยกว่า 2,000 ชั่วโมง และระยะเวลาการศึกษาเป็นไปตามข้อบังคับของสภาเภสัชกรรม
ว่าด้วยการรับรองปริญญา ประกาศนียบัตรในวิชาเภสัชศาสตร์ หรือวุฒิบัตรในวิชาชีพเภสัชกรรมของ
สถาบันต่างๆ เพื่อประโยชน์ในการ-สมัครเป็นสมาชิก พ.ศ. 2551 นอกจากนี้หลักสูตรยังเน้นให้ผู้เรียนมี
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ความรู้พื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและเภสัชศาสตร์ที่สอดคล้องกับสมรรถนะร่วมของหลักสูตรเภสัชศา
สตรบัณฑิต พ.ศ. 2555 พร้อมทั้งมีความรู้เฉพาะด้านและทักษะความเชี่ยวชาญด้านการบริบาลทางเภสัช
กรรมหรือด้านเภสัชกรรมอุตสาหการ ตามเกณฑ์-มาตรฐาน ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมด้านการบริบาล
ทางเภสัชกรรม พ.ศ. 2554 และเกณฑ์มาตรฐานผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรมด้านเภสัชกรรมอุตสาหการ
พ.ศ. 2557 ตามลําดับ ซึ่งเป็นมาตรฐานการประกอบวิชาชีพที่ทางสภาเภสัชกรรมได้จัดทําขึ้น สามารถ
บูรณาการความรู้เพื่อประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยาและสุขภาพเพื่อเสริมสร้าง
สุขภาวะของประชาชน จากการที่หลักสูตรได้จัดประสบการณ์การเรียนรู้ โดยให้นักศึกษาไปฝึกปฏิบัติงาน
วิชาชีพเพิ่มขึ้นมากนั้น นับเป็นการพัฒนาศักยภาพและความพร้อมในการปฏิบัติงานจริงด้านผู้ป่วยและด้าน
เภสัชภัณฑ์ของบัณฑิตเมื่อสําเร็จการศึกษา เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการเปลี่ยนแปลงของวิชาชีพเภสัช
กรรมในประเทศและสากล ซึ่งจะนําไปสู่การยอมรับและความพึงพอใจของผู้ใช้บัณฑิตต่อไป
ข้อมูลเกี่ยวกับวิชาชีพเภสัชกร
เภสัชกร คือ ผู้ได้รับปริญญาเภสัชศาสตรบัณฑิต ซึ่งได้ขึ้นทะเบียนและได้รับใบอนุญาต
ประกอบโรคศิ ล ปะแผนปั จ จุ บั น เภสั ช กรรม ผู้ ป ระกอบวิ ช าชี พ เภสั ช กรรม ต้ อ งเป็ น ผู้ มี ค วามรู้ ค วาม
รับผิดชอบและความสามารถในการปฏิบัติงาน และควรมีคุณลักษณะที่เอื้อต่อการประกอบวิชาชีพ ดังนี้
สําลี ใจดี (2541) กล่ าวถึ งคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้ประกอบวิชาชี พเภสัชกรรมไว้
7 ด้านหรือเภสัชกรเจ็ดดาว (7 Star Pharmacist, 7 SP) คือเป็น
1. ผู้อุทิศตัวในการประกอบวิชาชีพ เรียนรู้เป็น (Leaning how to learn) และมีความรักใน
การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Livelong education)
2. นักบริการด้านยาและสุขภาพ (Health Care Provider/Pharmacy Services) เพื่อให้
เกิดความเท่าเทียมและทั่วถึงในการใช้ยาที่มีคุณภาพมาตรฐาน และส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
3. นักบริหารจัดการระบบยา เป็นผู้นําในการคุ้มครองผู้ป่วย ผู้บริโภคด้านสาธารณสุข
4. ผู้ตัดสินใจเลือกสรรยาที่เท่าทันต่อข้อมูลรอบด้านทั้ง Safety, Efficacy, Cost effective
ของยา วัฒนธรรมความเชื่อ พฤติกรรมสุขภาพของประชาชน ฯลฯ เพื่อสร้างระบบการใช้ยาที่เหมาะสม
(Rational Use of Drug)
5. นักวิทยาศาสตร์ที่สามารถวิเคราะห์ ติดตาม-ตรวจสอบ-ประเมินผล วิจัย สร้างทางเลือก
และความรู้ใหม่ได้
6. ครู/เป็นผู้สื่อสาร สามารถเผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ให้ผู้ป่วย ประชาชน นิสิต นักศึกษา
และบุคลากรสาธารณสุขทุกระดับได้
7. ผู้ ส นั บ สนุ น งานสาธารณสุ ข /งานพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต และส่ ง เสริ ม การมี ส่ ว นร่ ว มของ
พลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
กล่าวโดยสรุปเภสัชกร คือ ผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบและปฏิบัติงาน ดังนี้
- ค้นคว้าและพัฒนาสูตรยาตํารับใหม่ๆ เพื่อขึ้นทะเบียนและส่งสูตรที่สําเร็จแล้วให้ฝ่ายผลิต
เพื่อทําการผลิตยาออกจําหน่าย
- ควบคุมการผลิตยาให้เป็นไปตามขั้นตอนที่กําหนดไว้
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- วิเคราะห์ ตรวจสอบยาที่ผลิตให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานทีก่ ําหนดไว้
- ปรุงยา จ่ายยา และสิ่งที่เกี่ยวข้องตามใบสั่งหรือตามสูตรเตรียมการผลิตยา เช่น ยาน้ํา
ยาขี้ ผึ้ ง ยาผง ยาเม็ ด กลม ยาเม็ ด แบน แคปซู ล และยาฉี ด ตามใบสั่ ง ของแพทย์ ห รื อ ตามสู ต รที่ ไ ด้ รั บ
การรับรองแล้ว
- ชี้ แ จงแก่ แ พทย์ พยาบาล และผู้ ป ฏิ บั ติ ง านในแขนงอื่ น ๆ ทางการแพทย์ เ กี่ ย วกั บ ยา
เคมีภัณฑ์ และการใช้สิ่งนั้นๆ
- ควบคุมและจ่ายยาเสพติดให้โทษ ยาพิษ และสารพิษที่ต้องการใช้เพื่อการแพทย์ กิจการ
ในบ้านอุตสาหกรรมหรือเกษตรกรรม และจ่ายสิ่งนั้นๆ ตามกฎข้อบังคับ
- ทําหน้าที่วิเคราะห์และทดสอบตามปกติ เพื่อให้ทราบชนิดความบริสุทธิ์และความแรง
ของยา
- จัดระเบียบและควบคุมรักษายาในคลัง ทําบัญชีประจําคลัง โดยแบ่งเป็นหมวดหมู่ เช่น
ยาเสพติดให้โทษ ยาอันตราย ยาสามัญ เคมีภัณฑ์ และสะสมเครื่องใช้ในการแพทย์ อาจจัดซื่อเวชภัณฑ์และ
เคมีภัณฑ์ และสะสมเครื่องใช้ในการแพทย์ไว้จ่ายคนไข้ และห้องรักษาโรค
- อาจผลิ ต จํ า หน่ า ย และชี้ แ จงเกี่ ย วกั บ การใช้ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ เช่ น สุ ข ภั ณ ฑ์ เครื่ อ งสํ า องค์
เคมีภัณฑ์ สําหรับเกษตรกรรมและพืชสวน และยาสําหรับสัตว์
- ศึกษาวิธีการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ รวมทั้งวิธีการใช้เครื่องมือต่างๆ เช่น เครื่องจักรที่ใช้
ผลิตยา เครื่องมือในการวิเคราะห์ รวมทั้งการเตรียมความพร้อมของเครื่องมือ
คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพเภสัชกร
1. เป็นคนละเอียดรอบคอบ ช่างสังเกต และมีความระมัดระวัง
2. มี สุ ข ภาพกายและจิ ต ใจดี ไม่ พิ ก าร ไม่ ต าบอดสี มี ม นุ ษ ยสั ม พั น ธ์ ดี มี ค วามเป็ น ผู้ นํ า
เนื่องจากอาจจะต้องทํางานควบคุมผู้อื่น โดยเฉพาะงานการผลิต มีบุคลิกภาพดี
3. มีทัศนคติที่ดี รักและสนใจในอาชีพนี้ สนใจและเต็มใจที่จะทํางานบริการด้านสาธารณสุข
มีความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมสูง
4. มีความสนใจและถนัดทางเรียนในวิชาชีพวิทยาศาสตร์ เคมี ชีววิทยา และสามารถสอบได้
คะแนนดีในวิชาเหล่านี้
5. ชอบค้นคว้า ทดลอง และมีความสามารถในการวิเคราะห์
6. มีจิตใจหนักแน่น ซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพ มีคุณธรรมและจริยธรรม
7. มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีทัศนคติที่ดีต่องาน มีอุดมการณ์ในการทําประโยชน์แก่บุคคลอื่น
8. มีความสามารถในการวางแผน มีความสนใจวิทยาการใหม่ๆ โดยเฉพาะทางด้านเคมี และ
ชีววิทยา
9. มีความสามารถในการท่องจํา เพราะต้องจําชนิดของยา ส่วนประกอบของยา ชื่อและ
ประโยชน์ของต้นไม้ที่เป็นสมุนไพรและมีฤทธิ์ทางยารวมทั้งชื่อยา และชื่อสารเคมีที่ใช้ในการรักษาโรค
10. มีสุขภาพร่างกาย สมบูรณ์ แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ

8

แนวทางประกอบอาชีพ
ในปีการศึกษา 2558 รายงานภาวการณ์มีงานทําของบัณฑิตคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีพบว่าบั ณฑิตของคณะฯ มีงานทําทุกคน และปัจจุบันอาชีพเภสัชกรยั งเป็นที่ต้องการของ
ตลาดแรงงาน และเภสัชกรยังสามารถเลือกแนวทางในการประกอบอาชีพได้หลายทาง และสามารถทํางาน
ที่เกี่ยวข้องได้ดังนี้
1. เภสัชกรโรงพยาบาล เป็นเภสัชกรประจําในโรงพยาบาล ศูนย์อนามัยแม่และเด็กและ
สถานีอนามัย เป็นต้น
2. เภสัชกรอุตสาหกรรม เป็นเภสัชกรประจําโรงงานผลิตยาแผนปัจจุบัน หรือบริษัทจําหน่าย
ยาทั้งของรัฐบาลและเอกชน โดยอาจทําหน้าที่ในแผนกต่างๆ ดังนี้
2.1 แผนกการผลิต ทําหน้าที่ผลิตยารูปแบบต่างๆ สู่ตลาด
2.2 แผนกควบคุ ม มาตรฐาน ทํ า หน้ า ที่ ต รวจและควบคุ ม ทั้ ง วั ต ถุ ดิ บ และผลิ ต ภั ณ ฑ์
สําเร็จรูปให้อยู่ในมาตรฐานก่อนสู่ตลาด
2.3 แผนกวิจัย ทําหน้าที่ค้นคว้าเพื่อหายา ตํารับยาเตรียมยาที่เหมาะสมและดีขึ้น
3. เภสัชกรชุมชน ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเกี่ยวข้องกับชุมชนโดยตรง หมายถึง ร้านขายยาทั่วไป
อาจเป็นเจ้าของ ผู้จัดการ หรือเป็นเภสัชกรประจําร้านขายยา
4. เภสัชกรการตลาด เภสัชกรที่ไปทํางานทางด้านนี้ เรียกว่า “ดีเทลเลอร์” (DETIALER)
หมายถึง ผู้แทนที่จะออกไปพบลูกค้า พบหมอตามโรงพยาบาล หรือเภสัชกรตามห้องยา เพื่อแนะนําและ
ขายยาของบริษัทที่สังกัดอยู่
5. เจ้าหน้าที่คุ้มครองผู้บริโภค เช่น สารวัตรอาหารและยา เจ้าหน้าที่ประจํากองวิเคราะห์ยา
และในงานที่เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคทางยา อาหารหรือเครื่องสําอาง
6. งานอื่นๆ เช่น เป็นเภสัชกรทํางานในหน่วยงานต่างๆ เช่น สํานักงานคณะกรรมการอาหาร
และยา กองเวชภัณฑ์ สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรมศุลกากร สํานักงานสาธารณสุขประจํา
จั ง หวั ด รวมทั้ ง อาจทํ า งานในด้ า นการศึ ก ษา เช่ น เป็ น อาจารย์ ใ นมหาวิ ท ยาลั ย ต่ า งๆ เป็ น นั ก วิ จั ย
นักวิเคราะห์ในกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นต้น
โอกาสความก้าวหน้าในอาชีพ
เรื่องของความก้าวหน้าที่การงานนั้น ขึ้นอยู่กับตัวบุคคลเป็นสําคัญ กล่าวคืออยู่ที่ความสามารถ
ผลการปฏิบัติงาน และรวมทั้งลักษณะงานในระบบงานที่เข้าไปทําด้วย เช่น
- ในสายงานการตลาด จะทํางานด้านนี้ได้ดีหากมีความคล่องตัวกระตือรือร้น ขวนขวายใน
การศึกษาหาความรู้ด้านการตลาด และรู้จักวิเคราะห์เศรษฐกิจ และสังคมได้เป็นอย่างดี
- ในสายงานในโรงพยาบาล ควรมีความสามารถในการบริการและการบริหารเป็นอย่างดี
- ในสายงานราชการ ขึ้นอยู่กับความรู้ ความสามารถ ผลงานทางวิชาการและอายุราชการ
- ในสายงานด้านเอกชน อยู่ที่ความสามารถและผลงาน ซึ่งสามารถไต่เต้าขึ้นไปถึงระดับ
ผู้จัดการฝ่าย ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ หรือผู้จัดการทั่วไป รวมทั้งสามารถออกมาประกอบธุรกิจส่วนตัวโดยเปิด
กิจการได้ คือ เป็นเจ้าของร้านขายยา สําหรับผู้ที่สามารถผลิตยาหรือผลิตภัณฑ์อื่น ที่สามารถบําบัดรักษา
อาการเจ็บป่วยหรือบํารุงรักษาสุขภาพได้โดยผ่านการทดสอบและได้รับอนุญาตจากองค์การเภสัชกรรม
สามารถจดลิขสิทธิ์การเป็นเจ้าของสูตรในการปรุงยา
- ความก้าวหน้าในการศึกษา เภสัชกรที่สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีแล้วสามารถ
ศึกษาต่อได้ในระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอกทั้งในประเทศและต่างประเทศ

9

หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2555
...............................................
1. ชื่อหลักสูตร
ภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ

:
:

เภสัชศาสตรบัณฑิต
Doctor of Pharmacy

2. ชื่อปริญญา
ภาษาไทย ชื่อเต็ม :
ชื่อย่อ :
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม :
ชื่อย่อ :

เภสัชศาสตรบัณฑิต
ภ.บ.
Doctor of Pharmacy
Pharm. D.

3. ชื่อหลักสูตร
โครงสร้างหลักสูตรเภสั ชศาสตรบัณฑิต (ฉบับปรับปรุ ง) ปี พ.ศ.2555 มี จํานวนหน่วยกิ ต
รวมตลอดหลักสูตร 224 หน่วยกิต โดยมีรายละเอียดในหลักสูตร ตามตาราง
หมวดวิชา / กลุ่มวิชา
ก. หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
1) กลุ่มวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์
2) กลุ่มมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์
3) กลุ่มภาษา
4) กลุ่มวิชาเลือก
ข. หมวดวิชาเฉพาะ
1) กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
2) กลุ่มวิชาแกน
3) กลุ่มวิชาชีพบังคับ
4) กลุ่มวิชาชีพเลือก
5) หมวดวิชาเลือกเสรี
รวมจํานวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร

จํานวน

จํานวน

จํานวน

จํานวนหน่วยกิต
30 หน่วยกิต
6
9
14
1
188 หน่วยกิต
24
93
55
16
6 หน่วยกิต
224 หน่วยกิต
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หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559
....................................
1. รหัสและชือ่ หลักสูตร
รหัสหลักสูตร : 25370181100124
ภาษาไทย
: หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
ภาษาอังกฤษ : Doctor of Pharmacy Program
2. ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
ภาษาไทย ชื่อเต็ม : เภสัชศาสตรบัณฑิต
ชื่อย่อ : ภ.บ.
ภาษาอังกฤษ ชื่อเต็ม : Doctor of Pharmacy
ชื่อย่อ : Pharm.D.
3. วิชาเอก : หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต แบ่งเป็น 2 สาขา ได้แก่
- สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม (Pharmaceutical Care)
- สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ (Industrial Pharmacy)
4. หลักสูตร
4.1 โครงสร้างหลักสูตรจํานวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 229 หน่วยกิต
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ไม่น้อยกว่า
30 หน่วยกิต
1.1 กลุ่มภาษา
ไม่น้อยกว่า
14 หน่วยกิต
1.2 กลุ่มวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
ไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
1.3 กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ไม่น้อยกว่า
9 หน่วยกิต
1.4 กลุ่มพลศึกษา
ไม่น้อยกว่า
1 หน่วยกิต
2) หมวดวิชาเฉพาะ
ไม่น้อยกว่า
193 หน่วยกิต
2.1 กลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ
ไม่น้อยกว่า
33 หน่วยกิต
2.2 กลุ่มวิชาชีพบังคับ
- สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม
ไม่น้อยกว่า
104 หน่วยกิต
- สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ
ไม่น้อยกว่า
113 หน่วยกิต
2.3 กลุ่มวิชาชีพเลือก
- สาขาการบริบาลทางเภสัชกรรม
ไม่น้อยกว่า
15 หน่วยกิต
- สาขาเภสัชกรรมอุตสาหการ
ไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
2.4 กลุ่มฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ไม่น้อยกว่า
41 หน่วยกิต
3) หมวดวิชาเลือกเสรี
ไม่น้อยกว่า
6 หน่วยกิต
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การจัดทําสัญญานักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาเภสัชศาสตร์
ปัจจุบันความต้องการยาสําหรับรักษาโรคทางการแพทย์แผนปัจจุบันและแผนโบราณได้เพิ่ม
มากขึ้นตามอัตราการเพิ่มของประชากร และชนิดของเชื้อโรคที่พัฒนาตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป การ
พัฒนาคุณภาพยา ตลอดจนการควบคุมขั้นตอน การผลิตยารักษาโรคให้มีประสิทธิภาพ ในการบําบัดรักษา
โรคต้องดําเนินการอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้มียาที่สามารถใช้ในการรักษาบําบัดโรคต่างๆ ที่เพียงพอกับจํานวน
ประชากร เภสัชกรจึงเป็นวิชาชีพที่ขาดแคลนและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานทั้งภาครัฐและเอกชนเป็น
อย่างมาก และมีโอกาสสูงในการได้เข้าทํางานตามหน่วยงานต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานภาครัฐ ใน
ถิ่นทุรกันดารตามภาคต่างๆ ยังขาดแคลนเภสัชกร เช่น ภาคใต้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ ยังขาด
แคลนเภสัชกรจํานวนมาก และแนวโน้มความต้องการเภสัชกรในประเทศไทยมีมากขึ้น เพราะประชากร
นับวันยิ่งเพิ่มมากขึ้น
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นับเป็นคณะเภสัชศาสตร์ของรัฐลําดับที่ 8 และ
เป็นคณะวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะแรกของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดตั้งขึ้นเพื่อสนอง
นโยบายของรัฐในการผลิตเภสัชกรให้เพียงพอกับความต้องการของประเทศทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และ
เพื่อเพิ่มการกระจายของเภสัชกรมาสู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเป็นภูมิภาคที่ประสบปัญหาการขาดแคลน
เภสัชกร นอกจากนี้ยังเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาสาขาเภสัชศาสตร์มาสู่ประชาชนในภูมิภาคนี้
ดังนั้น วิชาชีพเภสัชกรนับได้ว่าเป็นวิชาชีพที่ขาดแคลน รัฐบาลจึงเจตจํานงมุ่งหมายให้นิสิตนักศึกษาเภสัช
ศาสตร์ ทุกคนที่เข้าศึกษาวิชาเภสัชศาสตร์ของรัฐ ภายหลังจากสําเร็จการศึกษาแล้วจะต้องทํางานหรือรับ
ราชการ เพื่อตอบสนองความต้องการของประเทศชาติ โดยให้ทําสัญญาการเป็นนักศึกษาวิชาเภสัชศาสตร์

ความหมายของสัญญา
ในทางกฎหมายแล้วคําว่าสัญญานั้น ไม่ได้มีนิยามศัพท์ไว้ในทางกฎหมายโดยตรง แต่โดย
ลักษณะของการเกิดสัญญาแล้วกฎหมายกําหนดให้ต้องมีคู่กรณีสองฝ่ายหรือมากกวานั้น กล่าวคือ มีฝ่าย
เสนอ ฝ่ายหนึ่ง ฝ่ายสนองอีกฝ่ายหนึ่ง เมื่อคําเสนอคําสนองถูกต้องตรงกันสัญญาก็เกิดขึ้นได้ จากลักษณะ
ดังกล่าวจึงมีผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านกฎหมายให้คํานิยามไว้ ดังนี้
(1) ศ.ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช ได้ให้คํานิยามว่า “สัญญา คือ การที่บุคคลฝ่ายแสดงเจตนาทํา
นิติกรรม คําเสนอ คําสนองรับ มีความประสงค์ตกลงตรงกัน และรวมใจกันในอันที่จะก่อให้เกิดนิติสัมพันธ์
อย่างใดอย่างหนึ่ง”
(2) ศ.จี๊ด เศรษฐบุตร ได้ให้คํานิยามว่า “สัญญา คือ นิติกรรมหลายฝ่ายที่เกิดขึ้นโดยการ
แสดงเจตนาของบุคคลตั้งแต่สองฝ่ายขึ้นไป ดังนี้สัญญาจึงเป็นนิติกรรมประเภทหนึ่ง”
(3) ศ.เสริม วินิจฉัยกุล ได้ให้คํานิยามว่า “สัญญา คือ ความตกลงอันก่อให้เกิดหนี้ระหว่าง
บุคคลสองฝ่าย ซึ่งฝ่ายหนึ่งจะต้องทําการหรือละเว้นกระทําการให้แก่อีกฝ่ายหนึ่ง”
เมื่อพิจารณาจากคํานิยามที่ผู้ทรงคุณวุฒิทั้งหลายให้คํานิยามไว้ สัญญา คือ นิติกรรมหลาย
ฝ่าย ซึ่งเกิดขึ้นโดยการแสดงเจตนาของบุคคลตั้งแต่สองฝ่ายขึ้นไป และแต่ละฝ่ายอาจเป็นบุคคลเดียว
หรือหลายคนรวมเป็นฝ่ายเดียวก็ได้ ซึ่งตกลงยินยอมก่อให้เกิดหนี้ขึ้น อาจเป็นหนี้กระทําการหรือละเว้น
กระทําการก็ได้
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สัญญาฝ่ายเดียว คือ สัญญาที่มีความผูกพันให้คู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งต้องรับผิดตามสัญญาแต่ฝ่าย
เดียวมากกว่า แต่อย่างไรก็ตามสัญญาดังกล่าวก็ต้องมีคู่กรณีอยู่สองฝ่าย กล่าวคือระหว่างมหาวิทยาลัยกับ
นักศึกษานั่นเอง
สําหรับการทําสัญญานักศึกษาเภสัชศาสตร์ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เป็นการทําสัญญาผูกพันฝ่ายเดียว และพอสรุปสาระสําคัญของสัญญาการเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาเภสัชศาสตร์ดังนี้
1. ในระหว่างนี้นักศึกษาเภสัชศาสตร์ ได้เข้าศึกษาในคณะเภสัชศาสตร์ จะต้องตั้งใจ และ
เพียรพยายามอย่างดีที่สุดในการศึกษาเล่าเรียน โดยจะไม่หลีกเลี่ ยง ละเลย และทอดทิ้ง ยุติ หรือเลิ ก
การศึกษาก่อนสําเร็จการศึกษา
2. เมื่ อ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาตามหลั ก สู ต รแล้ ว จะต้ อ งตกลงยิ น ยอมจะปฏิ บั ติ ต ามมติ ข อง
คณะกรรมการจัดสรรนักศึกษาเภสัชศาสตร์ทุกประการ
3. ถ้าไม่ปฏิบัติตามมติของคณะกรรมการจัดสรรนักศึกษาเภสัชศาสตร์จะต้องรับผิดชดใช้ทุน
ตามสัญญา
คณะเภสั ช ศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี ได้ แ นบแบบฟอร์ ม สั ญ ญาการเป็ น นั ก ศึ ก ษา
เพื่อศึกษาวิชาเภสัชศาสตร์ เพื่อให้นักศึกษา ผู้ปกครอง และผู้ค้ําประกัน ได้ศึกษาและทําความเข้าใจต่อไป
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คําแนะนําและขั้นตอนการจัดทําสัญญาการเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาเภสัชศาสตร์
โดยที่รัฐบาลมีเจตจํานงมุ่งหมายให้นิสิต นักศึกษาวิชาเภสัชศาสตร์ทุกคนทํางานหรือรับราชการ
สนองความต้องการของประเทศชาติภายหลังสําเร็จการศึกษาแล้ว โดยให้ทําสัญญาผูกพันฝ่ายเดียว และใน
การที่ เ ป็ น หน้ า ที่ ข องมหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี สํ า นั ก งานคณะกรรมการข้ า ราชการพลเรื อ น และ
คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรนิสิต นักศึกษาวิชาเภสัชศาสตร์ ผู้สําเร็จการศึกษาไปปฏิบัติงาน ในส่วน
ราชการหรือองค์การของรัฐบาลต่าง ๆ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้หรือจะได้แต่งตั้งขึ้น เพื่อจัดสรรนิสิตนักศึกษาวิชา
เภสัชศาสตร์เข้าทํางานหรือรับราชการสนองความต้องการของประเทศชาติ ที่จะดําเนินการให้สําเร็จผลสม
ความมุ่งหมายดังกล่าวได้
ในการนี้ นักศึกษาใหม่ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ ประจําปีการศึกษา 2560 ทุกคนที่จะเข้าศึกษา
ในคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิท ยาลัยอุบลราชธานี จะต้อ งทําสั ญ ญาผูกพันการเป็น นักศึก ษาเพื่อศึ กษาวิช า
เภสัชศาสตร์ โดยสัญญานี้เป็นสัญญาผูกพันฝ่ายเดียว ซึ่งนักศึกษาจะต้องดําเนินการทําสัญญาอยู่ 3 ขั้นตอน
คือ การเตรียมการทําสัญญา การทําสัญญา และการลงนามรับสัญญา โดยมีรายละเอียดขั้นตอนการทําสัญญา
ดังต่อไปนี้
1. การเตรียมการทําสัญญา
1.1 นั กศึก ษา ผู้ ปกครอง และผู้ค้ําประกัน ต้ องศึกษาคู่ มือการทํ าสัญ ญา และเตรียมเอกสาร
หลักฐานในการทําสัญญาให้เรียบร้อย
1.2 นักศึกษา ผู้ปกครอง และผู้ค้ําประกัน
เพื่อเป็นการอํานวยความสะดวกให้แก่ผู้ปกครอง และผู้ค้ําประกัน
- กรณีผู้ปกครอง (บิดาหรือมารดา) เดินทางมาเพียงคนเดียว โดยคู่สมรสไม่สามารถมาพร้อม
กันได้ เห็นควรให้คู่สมรสฝ่ายหนึ่งนั้นลงนามยินยอมมาก่อนล่วงหน้าได้
- กรณีผู้ค้ําประกันที่มีคู่สมรส แต่เดินทางมาเพียงคนเดียว เห็นควรให้คู่สมรสฝ่ายหนึ่งนั้นลง
นามยินยอมมาก่อนล่วงหน้าได้
1.3 สัญญาการเป็นนักศึกษาเพื่อวิชาเภสัชศาสตร์มี จํานวน 3 ชุด ไม่ต้องถ่ายสําเนาเพิ่ม และให้
นํ า มาในวั น ทํ า สั ญ ญาทั้ ง 3 ชุ ด โดยจั ด ทํ า เป็ น ฉบั บ จริ ง 1 ชุ ด และสํ า เนาคู่ ฉ บั บ 2 ชุ ด ในสั ญ ญาจะ
ประกอบด้วยส่วนสําคัญ 3 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 สัญญาการเป็ นนักศึกษาเพื่อศึ กษาวิชาเภสัชศาสตร์สําหรับนักศึ กษาผู้ใ ห้
สัญญา
ส่วนที่ 2 หนังสือแสดงความยินยอมในกรณีผู้ให้สัญญาเป็นผู้เยาว์
ส่วนที่ 3 สัญญาค้ําประกัน
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ส่ ว นที่ 1 สั ญ ญาการเป็ น นั ก ศึ ก ษาเพื่ อ ศึ ก ษาวิ ช าเภสั ช ศาสตร์ สั ญ ญาส่ ว นนี้ สํ า หรั บ
นักศึกษาผู้ให้สัญญาฯ
1) นั ก ศึ ก ษา ศึ ก ษาตั ว อย่ า งการกรอกข้ อ ความในตั ว อย่ า งสั ญ ญาก่ อ นลงมื อ กรอกข้ อ ความ
ในเอกสาร ให้เขียนด้วยปากกาหมึกแห้ง สีดําหรือน้ําเงิน โดยให้กรอกสัญญาด้วยปากกาหมึกสีเดียวกัน
ทั้งฉบับ สําหรับขั้นตอนการเซ็นชื่อ ผู้ให้สัญญา ผู้ปกครอง ผู้ค้ําประกัน ต้องมาเซ็นชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่และ
นิติกร ช่องลงชื่อของพยานในสัญญา เจ้าหน้าที่คณะเภสัชศาสตร์ และนิติกรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจะเป็น
ผู้ลงชื่อเอง
2) วัน เดือน ปี ในการทําสัญญา ต้องเป็นวันที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็น
ผู้กําหนด คือวันที่มาดําเนินการทําสัญญาฯ
3) การกรอกข้อความ ห้ามเขียนอักษรย่อลงในสัญญาโดยเด็ดขาด หากมีการเขียนข้อความ
ใดผิด ห้ามลบโดยเด็ดขาด ให้ใช้วิธีขีดฆ่าด้วยเส้นในแนวนอนเพียงเส้นเดียว แล้วเขียนข้อความที่ถูกต้อง
ไว้บนหรือล่างข้อความที่เขียนผิด พร้อมเซ็นชื่อกํากับทุกครั้ง
4) การนับอายุ ให้นับจํานวนปีที่เต็ม โดยนับถึงวันที่นัดทําสัญญาฯ เศษเดือนและวันให้ตัดทิ้ง เช่น
อายุ 19 ปี 6 เดือน ให้กรอกว่า 19 ปี เท่านั้น
5) การกรอกชื่อ ชื่อสกุล ทุกข้อความต้องการระบุคํานําหน้าชื่อด้วย
6) การกรอกที่อยู่ของนักศึกษาผู้ให้สัญญา ผู้ปกครอง และผู้ค้ําประกัน ให้กรอกตามที่ปรากฏใน
ทะเบียนบ้านก่อนย้ายทะเบียนบ้านเข้าที่อยู่ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ส่วนที่ 2 หนังสือแสดงความยินยอมในกรณีนักศึกษาเภสัชศาสตร์ผู้ทําสัญญาเป็นผู้เยาว์
สําหรับผู้ปกครอง
1) ในกรณีที่นักศึกษาผู้ให้สัญญายังไม่บรรลุนิติภาวะ (อายุยังไม่ครบ 20 ปี บริบูรณ์ นับถึงวันทํา
สัญญา) ผู้แทนโดยชอบธรรมในข้อหนึ่งข้อใดต่อไปนี้ จะต้องมาแสดงความยินยอมต่อเจ้าหน้าที่ ในวันทํา
สัญญา
1.1 บิดาหรือมารดา จะต้องมาลงชื่อแสดงความยินยอม
1.2 กรณีบิดาและมารดาฝ่ายใด ฝ่ายหนึ่งถึงแก่กรรมให้นําใบมรณบัตรมาแสดง
1.3 กรณีบิดาและมารดาถึงแก่กรรมหรือถูกถอนอํานาจตามคําสั่งศาล ให้ผู้ปกครองตามคําสั่ง
ศาลเป็นผู้แสดงความยินยอมแทน พร้อมทั้งนําคําสั่งศาลมาแสดงด้วย
1.4 กรณีที่บิดาและมารดา ไม่ได้จดทะเบียนสมรส และบุตรใช้นามสกุลกับบิดา ให้นําใบสูติบัตร
มาแสดง
1.5 กรณีบิดาและมารดา ไม่ได้จดทะเบียนสมรส ให้แนบหนังสือรับรองโสด
1.6 กรณีบิดาและมารดา หย่าร้างให้ผู้ที่มีอํานาจปกครองบุตรมาแสดงความยินยอมพร้อมนํา
หลักฐานการมีสิทธิปกครองบุตร (ทะเบียนหย่า) มาแสดงด้วย
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2) ในกรณีที่นักศึกษาผู้ให้สัญญาเป็นผู้บรรลุนิติภาวะ (อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ หรือบุคคลที่มีอายุ
ตั้งแต่ 17 ปีบริบูรณ์ ซึ่งสมรสถูกต้องตามกฎหมาย โดยนับถึงวันทําสัญญา) ไม่ต้องกรอกข้อความในเอกสาร
ส่วนนี้
ส่วนที่ 3 สัญญาค้ําประกัน สัญญาส่วนนี้สําหรับผู้ค้ําประกัน การทําสัญญาค้ําประกันทําได้ 4 วิธี
ดังนี้
1) การค้ําประกันโดยใช้ข้าราชการ ผู้ค้ําประกันต้องดํารงตําแหน่งในระดับ 4 หรือเทียบเท่าขึ้นไป
หรือ ข้าราชการพลเรือนประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะในระดับปฏิบัติการขึ้นไป และประเภท
ทั่วไปในระดับชํานาญงานขึ้นไป ที่มีอัตราเงินเดือน 15,000.-บาทขึ้นไป และให้แนบหนังสือรับรองเงินเดือน
จากหน่วยงานต้นสังกัด
หมายเหตุ ข้าราชการการเมืองหรือข้าราชการบํานาญค้ําประกันไม่ได้
2) การค้ําประกันโดยพนักงานรัฐวิสาหกิจ ผู้ค้ําประกันต้องมีตําแหน่งพนักงานระดับ 5 ขึ้นไป หรือ
เป็นผู้ที่ได้รั บเงินเดือนไม่ต่ํากว่ าข้าราชการพลเรือนประเภทวิ ชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะในระดับ
ปฏิบัติการขึ้นไป และประเภททั่วไปในระดับชํานาญงานขึ้นไป
3) การค้ํ า ประกั น โดยบุ ค คลอื่ น ที่ ไ ม่ มี คุ ณ สมบั ติ ต ามข้ อ 1 หรื อ ข้ อ 2 ผู้ ค้ํ า ประกั น ต้ อ งนํ า
หลักทรัพย์ที่มีมูลค่าไม่ต่ํากว่า 250,000.- บาท (-สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-) อย่างใดอย่างหนึ่งมาวาง
เป็นหลักประกัน เช่น โฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการทําประโยชน์ในที่ดิน (น.ส.3ก) โดยต้องแนบหลักฐาน
การประเมินราคาที่ดินจากกรมที่ดินหรือสํานักงานที่ดินเขตฉบับจริงด้วย
สําหรับหลักทรัพย์ตามข้อ 3) ถ้าเป็นกรรมสิทธิ์รวมต้องให้เจ้าของกรรมสิทธิ์ร่วมทุกคนลงนามผูกพัน
ตน ในฐานะผู้ค้ําประกันด้วย เว้นแต่เมื่อแบ่งส่วนเฉลี่ยของบุคคลที่จะเป็นผู้ค้ําประกันแล้วมีราคาประเมิน
เพียงพอกับวงเงินที่จะต้องรับผิดชอบตามสัญญาค้ําประกันก็ไม่จําเป็นต้องให้เจ้าของกรรมสิทธิ์รวมคนอื่นลง
นามผูกพันตนเป็นผู้ค้ําประกันด้วย ในกรณีนี้ให้ระบุราคาประเมินที่ดินที่นํามาแสดงเป็นหลักฐานในการค้ํา
ประกันนั้น และให้มีหลักฐานประกอบด้วย เช่น หลักฐานการประเมินราคาที่ดินจากกรมที่ดินหรือสํานักงาน
ที่ดินเขตเท่านั้น
อนึ่ง การค้ําประกันโดยบุคคลตามข้อ 3) บุคคลผู้ค้ําประกันจะต้องมีอายุไม่เกิน 70 ปี และถ้าผู้
ค้ําประกันมีคู่สมรส การทําสัญญาค้ําประกันนี้ต้องได้รับความยินยอมจากคู่สมรสด้วย ทั้งนี้บิดาหรือ
มารดา หากมีคุณสมบัติครบถ้วนก็สามารถค้ําประกันได้
ในกรณีที่ผู้ค้ําประกันเสียชีวิต ในระหว่างที่สัญญายังมีผลใช้บังคับอยู่ ให้นักศึกษาผู้ทําสัญญามี
หน้าที่ต้องแจ้งให้มหาวิทยาลัยทราบโดยเร็ว พร้อมทั้งจัดหาผู้ค้ําประกันใหม่มาทําสัญญาค้ําประกันด้วย
4) การค้ําประกันโดยธนาคาร ให้ธนาคารผู้ค้ําประกันออกหนังสือสัญญาค้ําประกัน (ตามแบบ
สัญญา ค้ําประกันที่มหาวิทยาลัยกําหนด) ไว้กับมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดังนี้
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ตัวอย่างแบบสัญญาค้าํ ประกันของธนาคารตามแบบของมหาวิทยาลัย
แบบสัญญาค้ําประกันของธนาคาร
ธนาคาร.......................................................
วันที่...........เดือน............................พ.ศ....................
ข้าพเจ้า.........................(ระบุชื่อธนาคาร/สาขา ที่ค้ําประกัน)...............................................สํานักงานตั้งอยู่เลขที่........................................
ถนน.......................ตําบล.........................อําเภอ/เขต...........................จังหวัด......................โทรศัพท์..................................ขอทําหนังสือสัญญาค้ําประกัน
ให้ไว้ต่อมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ดังมีข้อความต่อไปนี้
ข้อ 1. ข้าพเจ้าได้ทราบข้อความในสัญญาการเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาเภสัชศาสตร์ ที่ (นาย/นางสาว) ................. (ชื่อนักศึกษา).......
...........................ได้ทําให้ไว้ต่อมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามสัญญาฉบับลงวันที่.............เดือน................................พ.ศ...................แล้ว ซึ่งต้องวาง
หลั ก ป ระ กั น ก า ร ป ฏิ บั ติ ต า ม เ งื่ อนไ ข ใน สั ญ ญ า ต่ อ ม ห า วิ ท ย าลั ยอุ บ ลรา ชธ านี เ ป็ น เ งิ นจํ า น ว น ................. .............. บ า ท
(...................................................................) นั้น
ข้าพเจ้ายอมผูกพันตนเป็นผู้ค้ําประกัน (นาย/นางสาว)......................................(ชื่อนักศึกษา)..................................ต่อมหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เป็นเงินจํานวน...............................บาท (.............................................................) กล่าวคือ หาก (นาย/นางสาว).......................................
(ชื่อนักศึกษา)..............................กระทําผิดสัญญาที่ให้ไว้ต่อมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นเหตุให้เกิดความรับผิดชอบชดใช้เงินให้แก่มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานีแล้ว ข้าพเจ้ายินยอมชดใช้เงินตามจํานวนที่ (นาย/นางสาว)........................(ชื่อนักศึกษา)........................จะต้องรับผิดนั้นให้แก่มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี จนครบถ้วนโดยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มิจําต้องเรียกร้องให้ (นาย/นางสาว)...................(ชื่อนักศึกษา)......................ชดใช้เงินดังกล่าว
นั้นก่อน
ข้อ 2. หากมีการผ่อนเวลาชําระหนี้ตามสัญญาดังกล่าวแล้วให้แก่ (นาย/นางสาว).....................(ชื่อนักศึกษา)....................ไม่ว่ากรณีใดๆ ให้
ถือว่าข้าพเจ้าได้ตกลงให้ความยินยอมในการผ่อนชําระหนี้ด้วยทุกครั้ง และยังรับเป็นผู้ค้ําประกันตามสัญญานี้ตลอดไป
ข้อ 3. ข้าพเจ้าจะไม่เพิกถอนการค้ําประกันในระหว่างระยะเวลาที่ (นาย/นางสาว).....................(ชื่อนักศึกษา)......................ต้องรับผิดอยู่
ตามสัญญา
ข้อ 4. เพื่อเป็นหลักฐานในการค้ําประกัน ข้าพเจ้าธนาคาร.............................(ระบุชื่อ)................................โดยมีผู้นามข้างท้ายนี้ เป็นผู้มี
อํานาจ ลงนามทํานิติกรรม ซึ่งมีผลผูกพันธนาคาร ได้ลงลายมือชื่อและได้ประทับตราของธนาคาร (ถ้ามี) ให้ไว้เป็นสําคัญ ตามวิธีการที่กําหนดไว้ใน
หนัรายละเอี
งสือบริคณฑ์
สนธิหรือข้อบังคับของธนาคาร
ยดรายการเอกสารแนบท้
ายสัญญา

ขอให้นักศึกษาตรวจสอบเอกสารและสําเนาให้ครบ และจัดเรียงตามลําดับที่กําหนดก่อนส่งมอบให้เจ้าหน้าที่ในวันทํา
สัญญา และเรียงเอกสาร Check list ฉบับนี้ไว้ด้านบนสุด (เพื่อให้สะดวกในการตรวจสอบเอกสาร)
ลงนาม...................................................ผู้ค้ําประกัน
1. หลักฐานของนักศึกษา
(......................................................)
รูปถ่ายนักศึกษา ขนาด ตํ1าแหน่
นิ้ว จํง..................................................
านวน 3 รูป (โดยติดในสัญญาการเป็นนักศึกษาทั้ง 3 ชุดให้เรียบร้อย)
บัตรประจําตัวประชาชนของนักศึกษา
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของนั
กศึกษา 3 ชุด (เซ็นชื่อรับรองสําเนาถูกนิต้ติกอรมหาวิ
ง) ทยาลัยอุบลราชธานี
ลงนาม...................................................พยาน
ทะเบียนบ้านของนักศึกษาพร้(.................................................)
อมด้วยสําเนา (ใช้ทะเบียนบ้านตามที่อยู่จริงก่อนย้ายเข้ามาอยู่ที่มหาวิทยาลัย)
สําเนาทะเบียนบ้านของนักศึกษา 3 ชุด (เซ็นชื่อรับรองสําเนาถูกต้อง)
ลงนาม.............................................พยาน
(.................................................)

เจ้าหน้าที่คณะเภสัชศาสตร์
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การเก็บสัญญา
เมื่อนักศึกษาเภสัชศาสตร์ได้ทําสัญญาฯ กับมหาวิทยาลัยที่ตนเข้าศึกษาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของคณะเภสัชศาสตร์ จะดําเนินการตรวจสอบความถูกต้อง และความเรียบร้อยของ
สั ญ ญาฯ พร้ อ มกั บ ลงนามเป็ น พยานคนที่ 2 จากนั้ น จะส่ ง สั ญ ญาฯ ให้ ง านนิ ติ ก รของมหาวิ ท ยาลั ย
เพื่อดําเนินการตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งแล้ว ลงนามเป็นพยานคนที่ 1 และงานนิติกรทําสัญญาฯ เสนอ
ท่านอธิการบดี เพื่อลงนามรับสัญญาต่อไป เมื่อท่านอธิการบดี ลงนามในสัญญาแล้ว ถือว่าสัญญาฯ นั้น
สมบูรณ์ และสัญญาดังกล่าว จะส่งกลับคืนมาที่คณะเภสัชศาสตร์ โดยเจ้าหน้าที่ของคณะเภสัชศาสตร์จะทํา
การแยกสัญญาฯ ซึ่งแต่ละคนจะมีสัญญาฯ คนละ 3 ฉบับ คือ ต้นฉบับ และสําเนา 2 ฉบับ การเก็บสัญญา
จะแยกออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้.ส่วนที่ 1 คณะเภสัชศาสตร์เก็บ จํานวน 2 ฉบับ คือ ต้นฉบับ และสําเนา
ส่วนที่ 2 คณะเภสัชศาสตร์จะส่งสําเนาสัญญาฯ คืนให้กับนักศึกษาเภสัชศาสตร์เก็บจํานวน
1 ฉบับ เพื่อให้นักศึกษาเภสัชศาสตร์เก็บไว้ เพื่อนําไปรายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการกับส่วนราชการหรือ
หน่วยงานของรัฐบาล

ขั้นตอนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเก็บสัญญาฯ
คณะเภสัชศาสตร ตรวจสอบความถูกตองของสัญญาฯ
เจาหนาที่คณะเภสัชศาสตรลงนามเปนพยาน คนที่ 2
งานนิติกรตรวจสอบความถูกตอง ลงนามเปนพยานคนที่ 1
งานนิติกรเสนอทานอธิการบดีลงนาม
อธิการบดีลงนามรับสัญญาฯ
คณะเภสัชศาสตรแยกสัญญาฯ
คณะเภสัชศาสตรเก็บ

นักศึกษาเก็บ
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หลักเกณฑ์การจัดสรรนักศึกษาเภสัชศาสตร์ผู้ทําสัญญาฯ
เมื่ อ นั ก ศึ ก ษาเภสั ช ศาสตร์ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาแล้ ว คณะกรรมการพิ จ ารณาจั ด สรรนั ก ศึ ก ษา
เภสั ชศาสตร์ ฯ ได้ จัด สรรให้ นั กศึก ษาเภสัช ศาสตร์ ไ ปปฏิบัติ ร าชการเพื่อ ชดใช้ ทุน ในส่ วนราชการ หรื อ
หน่วยงานของรัฐ โดยมีเกณฑ์การจัดสรรดังนี้คือ
1. ส่วนราชการ/หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรร ต้องมีตําแหน่งว่างสามารถบรรจุนักศึกษา ผู้ทํา
สัญญาฯ ที่สําเร็จการศึกษาแล้ว เข้าปฏิบัติราชการ ในวันที่รายงานตัวปฏิบัติงานเพื่อชดใช้ทุนคือวันที่ 1
เมษายน ของทุกปี (ถ้าวันที่ 1 เมษายน ตรงกับวันเสาร์หรืออาทิตย์ จึงจะเลื่อนมาบรรจุเป็นวันที่ต่อมา)
2. การพิจารณาจัดสรรนักศึกษาเภสัชศาสตร์ผู้ทําสัญญาฯ ให้กับส่วนราชการหรือหน่วยงาน
ของรัฐจะพิจารณาให้ตามลําดับความจําเป็น ดังนี้
2.1 จัดสรรให้มหาวิทยาลัยตามโครงการผลิตและพัฒนาอาจารย์
2.2 จัดสรรให้ปฏิบัติงานชดใช้ทุนตามความต้องการของมหาวิทยาลัยที่ผลิตเภสัชศาสตร์
บัณฑิตโดยเฉพาะอย่างยิ่ง มหาวิทยาลัยที่อยู่ในภูมิภาค
2.3 จัดสรรให้กับส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กําหนดในข้อ 2.1 และ
ข้อ 2.2
2.4 จัดสรรให้หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กําหนดในข้อ 2.3

การชดใช้ทุนและการผิดสัญญา
1. การชดใช้ทุน
การชดใช้ทุนของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ผู้ทําสัญญาฯ กระทําได้ 2 กรณี ดังนี้คือ
กรณีที่ 1 ชดใช้ทุนเป็นระยะเวลา (เข้ารับราชการ) โดยมีกําหนด 2 ปี
กรณีที่ 2 ชดใช้ทุนเป็นเงิน โดยเป็นเงินสดจํานวน 250,000.- บาท
2. การผิดสัญญา
นักศึกษาเภสัชศาสตร์ผู้ทําสัญญาฯ เมื่อทราบสถานที่ปฏิบัติราชการเพื่อชดใช้ทุนแล้ว ต้องไป
รายงานตัว เพื่ อบรรจุเข้า รั บราชการ ตามที่ ค ณะกรรมการพิจารณาการจัดสรรฯ ได้กําหนดไว้ ภายใน
วันที่ 1 เมษายน ของทุกปี (ถ้าวันที่ 1 เมษายน ตรงกับวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ ขอให้ไปรายงานตัวในวัน
ถัดไป) ถ้าไม่ไปรายงานตัวเข้าปฏิ บัติราชการในสถานที่ ที่คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรให้หรือปฏิบัติ
ราชการไม่ครบตามระยะเวลาที่กําหนดไว้ในสัญญาฯ (2 ปี) หรือเปลี่ยนแปลงสถานที่ปฏิบัติราชการระหว่าง
ชดใช้ทุน โดยมิได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการฯ ก่อน จะถือว่าเป็นการกระทําผิดสัญญาฯ เมื่อกระทําผิด
สัญญาฯ ต้องชดใช้ทุนตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในสัญญาฯ ตัวอย่างเช่น
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การผิดสัญญาและการชดใช้ทุนตามกรณีที่ 1
เมื่อนักศึกษาเภสัชศาสตร์ผู้ทําสัญญาฯ ได้รับการจัดสรรให้ไปปฏิบัติงานประจําในส่วนราชการ
ใดแล้ว ให้ไ ปรายงานตัว บรรจุเข้ ารั บ ราชการ เพื่ อ ชดใช้ ทุ น ณ วั นที่ 1 เมษายน ของทุกปี (ถ้ าวัน ที่ 1
เมษายน ตรงกับวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ ขอให้ไปรายงานตัวในวันถัดไป) เป็นเวลา 2 ปี แต่ถ้านักศึกษาเภสัช
ศาสตร์ ผู้ทําสัญญาฯ ปฏิบัติงานไม่ครบกําหนด 2 ปี ถือว่ากระทําผิดสัญญาฯ และให้นําเงินมาชดใช้ทุนแทน
ระยะเวลาที่เหลือ ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ตัวอย่าง
นาย ก. ได้ไปรายงานตัวเข้าปฏิบัติราชการที่โรงพยาบาลวารินชําราบ อําเภอเมือง จังหวัด
อุบลราชธานี เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2555 ต่อมา นาย ก. ได้ยื่นใบลาออกจากราชการ และได้รับอนุมัติให้
ออกได้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2556 เป็นต้นไป และนาย ก. จะต้องนําเงินมาชดใช้ทุนกี่บาท
วิธีการคํานวณ
เงื่อนไขการชดใช้ทุน มีระยะ 2 ปี หรือเท่ากับจํานวนเงิน 250,000.- บาท
1 ปี = 365 วัน x 2 ปี = วัน
1 วัน =
= บาท
นาย ก. ได้ปฏิบัติราชการเพื่อชดใช้ทุน จํานวน 395 วัน
ระยะเวลาที่เหลือที่จะต้องชดใช้ทุน
= วัน
ดังนั้น นาย ก. จะต้องนําเงินมาชดใช้ทุนเป็นเงิน
= บาท x วัน
= บาท
การผิดสัญญาและการชดใช้ทุนตามกรณีที่ 2
นักศึกษาเภสัชศาสตร์ผู้ทําสัญญาฯ ได้แจ้งความประสงค์ต่อคณะกรรมการพิจารณาการจัดสรรฯ
ว่าไม่ไปปฏิบัติราชการในส่วนราชการ เพื่อชดใช้ทุน และจะขอชดใช้ทุนเป็นเงินสดจํานวน 250,000 บาท
แทนการปฏิบัติงานในส่วนราชการหรือองค์กรของรัฐ
3. นักศึกษาเภสัชศาสตร์ผู้ทําสัญญาฯ ได้กระทําผิดสัญญาฯ แต่มิได้ชดใช้ทุน คือ
1. ตาย
2. พิการหรือทุพพลภาพไม่สามารถประกอบอาชีพได้
3. ถูกลงโทษให้ออกจากราชการขั้นไล่ออก ปลดออก หรือให้ออก
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ขั้นตอนการทําสัญญานักศึกษาฯ
ในวันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 น. -16.30 น.
ณ ห้องศรีพานิชกุลชัย ชั้น 2 คณะเภสัชศาสตร์
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คณะเภสัชศาสตร์ขอความร่วมมือจากนักศึกษา ผู้ปกครอง ผู้ค้ําประกันและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านในการ
ดําเนินการทําสัญญาฯ ดังขั้นตอนต่อไปนี้

จุด
คณบดีและผู้บริหารประชุมผูป้ กครอง เวลา 08.30-10.30 น.

เริ่มทําสัญญาฯ เวลา 10.30-16.30 น.
นักศึกษารายงานตัว/เตรียมสัญญาฯ /บุคคลทีเ่ กี่ยวข้อง
และเตรียมหลักฐานประกอบการทําสัญญาให้เรียบร้อย

จุดที่ 1 รับบัตรคิวลงนามสัญญาฯ/ติดอากรแสตมป์

จุดที่ 2 ส่งสัญญาฯและหลักฐานที่จุดตรวจหลักฐาน
(เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารและลงนามรับรอง)

จุดที่ 3 ลงนามสัญญาฯ
(กรณีผเู้ กี่ยวข้องลงนามมาก่อนจะให้เขียนสัญญาฯ ใหม่)

จุดที่ 4 นิติกรตรวจสอบความถูกต้องและจัดเก็บสัญญาฯ
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ตัวอย่างการกรอกสัญญานักศึกษาเภสัชศาสตร์
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เอกสารสําหรับตรวจสอบการส่งเอกสารประกอบการทําสัญญาฯ (Check list)
ชื่อ............................................สกุล....................................................รหัสนักศึกษา...............................
(นักศึกษาโปรดใช้เอกสารนี้ในการตรวจสอบหลักฐาน และให้นํามาส่งพร้อมสัญญาฯ และเอกสารประกอบเพื่อให้เจ้าหน้าที่
ตรวจหลักฐานลงนามรับรองก่อนดําเนินการลงนามในสัญญาฯ ตามขั้นตอนต่อไป)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------รายละเอียดรายการเอกสารแนบท้ายสัญญา
1. ขอให้นักศึกษาจัดเตรียมเอกสารฉบับจริง และสําเนาเอกสารแนบให้ครบ จํานวน 3 ชุด โดยขอให้เจ้าของเอกสาร
เซ็นชื่อและรับรองสําเนาถูกต้องให้เรียบร้อย และจัดเรียงตามลําดับที่กําหนดแนบท้ายสัญญาทั้ง 3 ฉบับ ก่อนส่ง
มอบให้เจ้าหน้าที่ในวันทําสัญญา และเรียงเอกสาร Check list ฉบับนี้ไว้ด้านบนสุด เพื่อให้สะดวกในการ
ตรวจสอบเอกสาร
2. คณะฯ จัดเตรียมอากรแสตมป์ไว้สําหรับจําหน่ายให้นักศึกษาติดสัญญา จํานวน 30 บาท ในวันทําสัญญาฯ แล้ว
1. หลักฐานของนักศึกษา
รูปถ่ายนักศึกษา ขนาด 1 นิ้ว จํานวน 3 รูป (โดยติดในสัญญาการเป็นนักศึกษาทั้ง 3 ชุดให้เรียบร้อย)
บัตรประจําตัวประชาชนของนักศึกษา (ตัวจริง)
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของนักศึกษา 3 ชุด
ทะเบียนบ้านของนักศึกษา (ใช้ทะเบียนบ้านตามที่อยู่จริงก่อนย้ายเข้ามาอยู่ที่มหาวิทยาลัย) (ตัวจริง)
สําเนาทะเบียนบ้านของนักศึกษา 3 ชุด
อื่น ๆ เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) 3 ชุด
2. หลักฐานของผู้ปกครอง
บัตรประจําตัวของบิดา หรือผู้ปกครองตามคําสั่งศาล หรือผู้มีอํานาจปกครองบุตร (ตัวจริง)
สําเนาบัตรประจําตัวของบิดา หรือผู้ปกครองตามคําสั่งศาล หรือผู้มีอํานาจปกครองบุตร 3 ชุด
ทะเบียนบ้านของบิดา หรือผู้ปกครองตามคําสั่งศาล หรือผู้มีอํานาจปกครองบุตร (ตัวจริง)
สําเนาทะเบียนบ้านของบิดา หรือผู้ปกครองตามคําสั่งศาล หรือผู้มีอํานาจปกครองบุตร 3 ชุด
บัตรประจําตัวของมารดา (ตัวจริง)
สําเนาบัตรประจําตัวของมารดา 3 ชุด
ทะเบียนบ้านของมารดา (ตัวจริง)
สําเนาทะเบียนบ้านของมารดา 3 ชุด
ทะเบียนสมรสของบิดาและมารดา (ตัวจริง)
สําเนาทะเบียนสมรสของบิดาและมารดา 3 ชุด
อื่น ๆ เช่น หนังสือรับรองโสด ใบมรณบัตร คําสั่งศาลให้เป็นผู้ปกครองโดยชอบธรรม ทะเบียนหย่า
หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุลของบิดา/มารดา หรือผู้ปกครอง (ถ้ามี) 3 ชุด
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3. หลักฐานของคู่สมรสนักศึกษา (ถ้ามี)
บัตรประจําตัวของคู่สมรส (สามีหรือภรรยา) (ตัวจริง)
สําเนาบัตรประจําตัวของคู่สมรส (สามีหรือภรรยา) 3 ชุด
ทะเบียนบ้านของคู่สมรส (สามีหรือภรรยา) (ตัวจริง)
สําเนาทะเบียนบ้านของคู่สมรส (สามีหรือภรรยา) 3 ชุด
อื่น ๆ เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล ทะเบียนหย่า ใบมรณบัตร 3 ชุด
4. หลักฐานการค้ําประกัน
4.1 กรณีใช้บุคคลค้ําประกัน
บัตรประจําตัวประชาชน/บัตรประจําตัวข้าราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจของผู้ค้ําประกัน (ตัวจริง)
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/บัตรประจําตัวข้าราชการ หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจของผู้ค้ําประกัน 3 ชุด
ทะเบียนบ้านของผู้ค้ําประกัน (ตัวจริง)
สําเนาทะเบียนบ้านของผู้ค้ําประกัน 3 ชุด
หนังสือรับรองเงินเดือนจากหน่วยงานต้นสังกัดผู้ค้ําประกัน* (คณะฯ เก็บฉบับจริง)
สําเนาหนังสือรับรองเงินเดือนจากหน่วยงานต้นสังกัดผู้ค้ําประกัน 2 ชุด*
บัตรประจําตัวประชาชนของคู่สมรสผู้ค้ําประกัน (ตัวจริง)
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของคู่สมรสผู้ค้ําประกัน 3 ชุด
ทะเบียนบ้านของคู่สมรสผู้ค้ําประกัน (ตัวจริง)
สําเนาทะเบียนบ้านของคู่สมรสผู้ค้ําประกัน 3 ชุด
หนังสือรับรองโสด 3 ชุด (กรณีผู้ค้ําประกันโสด)
อื่นๆ เช่น ใบมรณบัตร ทะเบียนหย่า หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) 3 ชุด
* หมายเหตุ –ผู้ ค้ํ าประกั นต้ องดํารงตํ าแหน่ งในระดับ 4 หรื อเที ยบเท่ าขึ้ นไปหรื อ ข้ าราชการพลเรื อน

ประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะในระดับระดับปฏิบัติการขึ้นไป และประเภททั่วไปในระดับชํานาญ
งานขึ้นไป ที่มีอัตราเงินเดือน 15,000.-บาทขึ้นไป และให้แนบหนังสือรับรองเงินเดือนจากหน่วยงาน
ต้นสังกัด
4.2 กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ําประกัน
โฉนดที่ดิน หรือ น.ส. 3ก ฉบับจริง (ใช้สําหรับตรวจหลักฐานเท่านั้น)
สําเนา โฉนดที่ดิน หรือ น.ส. 3ก ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง 3 ชุด (คณะฯ เก็บ)
หนังสือรับรองการประเมินราคาหลักทรัพย์ (คณะฯ เก็บฉบับจริง)
สําเนาหนังสือรับรองการประเมินราคาหลักทรัพย์ 2 ชุด
บัตรประจําตัวผู้มีสิทธิ์ในหลักทรัพย์ทุกคน
สําเนาบัตรประจําตัวผู้มีสิทธิ์ในหลักทรัพย์ทุกคน ๆ ละ 3 ชุด
ทะเบียนบ้านผู้มีกรรมสิทธิ์ในหลักทรัพย์
สําเนาทะเบียนบ้านผู้มีกรรมสิทธิ์ในหลักทรัพย์ทุกคน ๆ ละ 3 ชุด
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บัตรประจําตัวคู่สมรสผู้มีกรรมสิทธิ์ในหลักทรัพย์
สําเนาบัตรประจําตัวคู่สมรสผู้มีกรรมสิทธิ์ในหลักทรัพย์ทุกคน ๆ ละ 3 ชุด
ทะเบียนบ้านคู่สมรสผู้มีกรรมสิทธิ์ในหลักทรัพย์
สําเนาทะเบียนบ้านคู่สมรสผู้มีกรรมสิทธิ์ในหลักทรัพย์ทุกคน ๆ ละ 3 ชุด
ทะเบียนสมรสของผู้มีกรรมสิทธิ์ในหลักทรัพย์ (กรณีผู้มีกรรมสิทธิ์ฯ สมรส)
สําเนาทะเบียนสมรสของผู้มีกรรมสิทธิ์ในหลักทรัพย์ทุกคน ๆ ละ 3 ชุด
อื่นๆ เช่น หนังสือรับรองโสด ใบมรณบัตร ทะเบียนหย่า หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล ทะเบียนสมรสของ
ผู้ค้ําประกัน (ถ้ามี) 3 ชุด
4.3 กรณีใช้หนังสือธนาคารค้ําประกัน
แบบสัญญาค้ําประกันของธนาคาร (คณะฯ เก็บฉบับจริง)
สําเนาแบบสัญญาค้ําประกันของธนาคาร 2 ชุด
บัตรประชาชนผู้ค้ําประกัน
สําเนาบัตรประชาชนผู้ค้ําประกัน 3 ชุด
ทะเบียนบ้านผู้ค้ําประกัน
สําเนาทะเบียนบ้านผู้ค้ําประกัน 3 ชุด
บัตรประจําตัวประชาชนคู่สมรสผู้ค้ําประกัน
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนคู่สมรสผู้ค้ําประกัน 3 ชุด
ทะเบียนสมรสของผู้ค้ําประกัน
สําเนาทะเบียนสมรสของผู้ค้ําประกัน 3 ชุด
อื่นๆ เช่น หนังสือรับรองโสด ใบมรณบัตร ทะเบียนหย่า หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล ทะเบียนสมรสของ
ผู้ค้ําประกัน (ถ้ามี) 3 ชุด
หมายเหตุ 1. กรุณานําเอกสารหลักฐานฉบับจริงมาแสดงต่อหน้าเจ้าหน้าที่ในวันทําสัญญาฯ
2. เอกสารหลักฐานที่เป็นสําเนาให้เจ้าของเอกสารเซ็นชื่อรับรองสําเนาถูกต้องทุกฉบับ
3. การถ่ายสําเนาทะเบียนบ้านทุกฉบับ ขอให้ถ่ายสําเนารายการเกี่ยวกับบ้านและรายการบุคคล
ในบ้าน (ชื่อเจ้าของเอกสาร) ให้อยู่หน้าเดียวกัน
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------เรียน กรรมการลงนามสัญญา/นิติกร
เพื่อโปรดพิจารณา ผลการตรวจหลักฐานของนักศึกษาผู้ทําสัญญาฯ ดังกล่าว
( ) ถูกต้อง เอกสารครบ สามารถดําเนินการลงนามสัญญาฯ ได้
( ) ขาดหลักฐาน ได้แก่......................................................................................
หมายเหตุ
.................................................................................................................
ลงชื่อ...........................................................................
(........................................................................)
กรรมการตรวจสอบหลักฐาน

ตัวอยางการกรอกขอความ
ในสัญญา หามใชอักษรยอ
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รหัสประจําตัวนักศึกษา…....................................

สัญญาการเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาเภสัชศาสตร์

ติดรูปถ่าย

สัญญาทําที่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
วันที่....24.... เดือน.......กรกฎาคม.......พ.ศ....2561...
โดยที่รัฐบาลมีเจตจํานงมุ่งหมายที่จะให้นักศึกษาวิชาเภสัชศาสตร์ทํางาน หรือรับราชการ
สนองความต้องการของประเทศชาติภายหลังสําเร็จการศึกษาแล้ว โดยให้ทําสัญญาผูกพันฝ่ายเดียว และ
ในการนี้ เป็นหน้าที่ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนและ
คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรนักศึกษาวิชาเภสัชศาสตร์ผู้สําเร็จการศึกษา ไปปฏิบัติงานในส่วนราชการ
หรือองค์การของรัฐบาลต่างๆ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้หรือจะได้แต่งตั้งขึ้นเพื่อจัดสรรนักศึกษาวิชาเภสัชศาสตร์
เข้าทํางานหรือรับราชการสนองความต้องการของประเทศชาติที่จะดําเนินการให้สําเร็จผลสมความมุ่งหมาย
ดังกล่าว
และโดยที่ข้าพเจ้า...นายประพันธ์ คําสิงห์....เกิดเมื่อวันที่...2....เดือน...เมษายน...พ.ศ.
..2540...อายุ...19...ปี อยู่บ้านเลขที่....114/8....หมู่....2....ตําบล/แขวง........ในเมือง.......อําเภอ/เขต.......
เมือง............... จังหวัด.....อุบลราชธานี........โทรศัพท์ (บ้าน)....045-242017........โทรศัพท์ (มือถือ)....
081-9956431..........บิดาชื่อ........นายปราโมทย์ คําสิงห์.............มารดาชื่อ.....นางวิไลวรรณ คําสิงห์...
เป็นผู้หนึ่งซึ่งประสงค์จะเข้าศึกษาวิชาเภสัชศาสตร์ เพื่อสนองความต้องการของประเทศชาติตามเจตจํานง
ของรัฐบาลดังกล่าวข้างต้น
ข้าพเจ้าจึงขอทําสัญญาให้ไว้แก่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า
“มหาวิทยาลัย” ดังมีข้อความต่อไปนี้
ข้อ 1. ข้าพเจ้าตกลงเข้าศึกษาวิชาเภสัชศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยนี้ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561
เป็นต้นไป จนกว่าจะสําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต
ในระหว่างที่ข้าพเจ้าศึกษาวิชาเภสัชศาสตร์ตามสัญญานี้ ข้าพเจ้ายินยอมประพฤติและปฏิบัติ
ตามระเบียบข้อบังคับ หรือคําสั่งของมหาวิทยาลัยที่ได้กําหนด หรือสั่งการเกี่ยวกับการเป็นนักศึกษาวิชา
เภสัชศาสตร์ ทั้งที่ได้ออกใช้บังคับอยู่แล้วก่อนวันที่ข้าพเจ้าลงนามในสัญญานี้ และที่จะได้ออกใช้บังคับต่อไป
ในภายหน้าโดยเคร่งครัดและให้ถือระเบียบข้อบังคับหรือคําสั่งต่างๆ ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ด้วย

ลงชื่อ.....................................................ผู้ให้สัญญา (นักศึกษา)
/ข้อ 2. ในระหว่างที่....
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ข้อ 2. ในระหว่างที่ข้าพเจ้าศึกษาวิชาตามสัญญานี้ ข้าพเจ้าจะตั้งใจและเพียรพยายามอย่างดี
ที่สุดในการศึกษาเล่าเรียน โดยจะไม่หลีกเลี่ยง ละเลย ทอดทิ้ง ยุติหรือเลิกการศึกษาก่อนสําเร็จการศึกษา
ตามหลักสูตร ดังได้ระบุไว้ในข้อ 1 ของสัญญานี้
ถ้าข้าพเจ้าไม่ประพฤติหรือไม่ปฏิบัติตามที่กําหนดไว้ในวรรคหนึ่ง ข้าพเจ้ายินยอมที่จะรับโทษ
ตามที่กําหนดไว้ในระเบียบข้อบังคับ หรือคําสั่งของมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชา
เภสัชศาสตร์ทุกประการ
ข้อ 3. ภายหลังจากที่สําเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแล้ว ข้าพเจ้าตกลงยินยอมจะปฏิบัติการให้
เป็นไปตามคําสั่งของสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน และหรือคณะกรรมการพิจารณาจัดสรร
นักศึกษาวิชาเภสัชศาสตร์ผู้สําเร็จการศึกษาไปปฏิบัติงานในส่วนราชการหรือองค์การของรัฐบาลต่างๆ ใน
การจัดสรรให้ข้าพเจ้าเข้ารับราชการศึกษาอบรมเพิ่มเติม ณ แห่งใดๆ หรือเข้ารับราชการหรือทํางานใน
สถานศึกษาส่วนราชการหรือองค์การของรัฐบาลแห่งใดทุกประการ และในกรณีที่สํานักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน และหรือคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรนักศึกษาวิชาเภสัชศาสตร์ผู้สําเร็จการศึกษาไป
ปฏิบัติงานในส่วนราชการหรือองค์การของรัฐบาลต่าง ๆ สั่งให้ข้าพเจ้าเข้ารับราชการหรือทํางาน ข้าพเจ้าจะ
รับราชการหรือทํางานนั้นอยู่ต่อไปเป็นเวลา 2 ปี ติดต่อกันไป นับตั้งแต่วันที่ได้กําหนดในคําสั่ง
แต่ถ้าหลังจากสําเร็จการศึกษาหลักสูตรแล้ว สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือ
คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรนักศึกษาวิชาเภสัชศาสตร์ ผู้สําเร็จการศึกษาไปปฏิบัติงานในส่วนราชการหรือ
องค์การของรัฐบาลต่างๆ ได้ให้ข้าพเจ้าเข้ารับการศึกษาอบรมเพิ่มเติมตามความต้องการ ของกระทรวง
ทบวง กรม ใดต่อไปอีกแล้ว เมื่อข้าพเจ้าได้ศึ กษาอบรมเพิ่มเติมเสร็จแล้วหรือไม่ได้ทําการศึกษาอบรม
เพิ่ ม เติ ม ต่ อ ไปจนสํ า เร็ จ ด้ ว ยเหตุ ใ ดก็ ดี ข้ า พเจ้ า ยิ น ยอมเข้ า รั บ ราชการหรื อ ทํ า งานตามที่ สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนและหรือคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรนักศึกษาวิชาเภสัชศาสตร์ ผู้สําเร็จ
การศึกษาไปปฏิบัติงานในส่วนราชการหรือองค์การของรัฐบาลต่างๆ สั่งให้เข้ารับราชการหรือทํางานนั้น โดย
จะรับราชการหรือทํางานนั้นอยู่ต่อไปเป็นเวลา 2 ปี ติดต่อกันไปนับแต่วันที่ได้กําหนด ในคําสั่ง แต่ถ้าเป็น
การเข้ารับการศึกษาอบรมเพิ่มเติมในระหว่างที่รับราชการหรือทํางานตามคําสั่งในวรรคแรกเมื่อข้าพเจ้าได้
ศึกษาอบรมเพิ่มเติมเสร็จแล้ว หรือไม่ได้ทําการศึกษาอบรมเพิ่มเติมต่อไปจนสําเร็จด้วยเหตุใดก็ดีข้าพเจ้าจะ
ยินยอมเข้ารับราชการหรือทํางานต่อไปจนครบกําหนดระยะเวลา 2 ปี ทั้งนี้ไม่นับระยะเวลาระหว่างเข้ารับ
ราชการศึกษาอบรมเพิ่มเติมรวมคํานวณเข้าด้วย
ถ้ า ข้ า พเจ้ า ไม่ เ ข้ า รั บ ราชการหรื อ ทํา งานตามที่ ก ล่ า วในวรรคแรกหรื อ วรรคสองแล้ ว แต่
กรณี ข้ า พเจ้ า ยิ น ยอมรั บ ผิ ด ชดใช้ เ งิ น ให้ แ ก่ ม หาวิ ท ยาลั ย เป็ น เงิ น 250,000.- บาท (-สองแสนห้ า หมื่ น
บาทถ้วน-) ภายในกําหนดเวลาที่มหาวิทยาลัยเรียกร้องให้ชําระ
ถ้ า ข้ า พเจ้ า รั บ ราชการหรื อ ทํ า งานไม่ ค รบกํ า หนดเวลาตามที่ ก ล่ า วไว้ ใ นวรรคแรก หรื อ
วรรคสอง แล้ ว แต่ ก รณี ข้ า พเจ้ า ยิ น ยอมรั บ ผิ ด ชดใช้ เ งิ น ให้ แ ก่ ม หาวิ ท ยาลั ย ตามระยะเวลาที่ ข าด
โดยคิดคํานวณลดลงตามส่วนเฉลี่ยจากจํานวนเงินที่ต้องชดใช้ในวรรคก่อน
ลงชื่อ.....................................................ผู้ให้สัญญา (นักศึกษา)
/ถ้าการที่...
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ถ้าการที่ข้าพเจ้ามิได้เข้ารับราชการหรือทํางานตามความในวรรคสาม หรือออกจากราชการ
หรือออกก่อนครบกําหนดในวรรคสี่ ข้าพเจ้าไม่ต้องรับผิดตามวรรคดังกล่าว ในกรณีต่อไปนี้
1. ตาย
2. เจ็บป่วยหรือพิการ และสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนได้พิจารณาแล้วเห็นว่า
ไม่สามารถรับราชการได้
3. ผู้รับสัญญาและกระทรวงการคลังพิจารณาเห็นว่ามีเหตุผลอันสมควรที่ข้าพเจ้าไม่ต้องรับผิด
เพราะถูกทางราชการไล่ออก ปลดออก หรือให้ออก
ข้อ 4. เพื่อเป็นหลักประกันในการปฏิบัติตามสัญญานี้ ข้าพเจ้าจะได้จัดหาบุคคลที่มีคุณสมบัติ
และหลักทรัพย์ ซึ่งมหาวิทยาลัยเห็นสมควรมาทําสัญญาค้ําประกันข้าพเจ้า ภายในเวลาที่มหาวิทยาลัย
กําหนดและในกรณี ที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควรจะให้ข้าพเจ้าเปลี่ยนผู้ค้ําประกัน ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตาม
ทุกประการ
ข้าพเจ้าได้ทราบและเข้าใจข้อความในสัญญาฉบับนี้แล้ว จึงได้ลงนามในสัญญานี้ไว้เป็นหลักฐาน
ลงนาม ............................................... นักศึกษาวิชาเภสัชศาสตร์
(...นายประพันธ์ คําสิงห์...) ผู้ให้สัญญา
ลงนาม ............................................... อธิการบดีมหาวิทยาลัย
(...............................................) หรือผู้แทนผู้รับสัญญา
ลงนาม ............................................... พยาน (นิติกร)
(...............................................)
ลงนาม ............................................... พยาน (คณะเภสัชศาสตร์)
(................................................)
ลงนาม ............................................... พยาน (ผู้ค้ําประกัน)
(...นายปราโมทย์ คําสิงห์..)

ตัวอยางการกรอกขอความ
ในสัญญา หามใชอักษรยอ
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หนังสือแสดงความยินยอมในกรณีผู้ให้สัญญาเป็นผู้เยาว์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
วันที่....24......เดือน....กรกฏาคม.....พ.ศ...2561...
ข้าพเจ้า ..............................นายปราโมทย์ คําสิงห์.................... อายุ ...........49.................ปี
เกี่ยวข้องเป็น...........บิดา.............ของ (นาย/นางสาว)...............ประพันธ์ คําสิงห์........................................
อยู่บ้านเลขที่...114/8....ถนน......ชยางกูร......................หมู่......2.........ตําบล/แขวง.........ในเมือง................
อําเภอ/เขต...............เมือง....................จังหวัด.............อุบลราชธานี........................................และ ข้าพเจ้า
............นางวิไลวรรณ คําสิงห์............................................ อายุ ............45..............ปี เกี่ยวข้องเป็น.......
มารดา......ของ (นาย/นางสาว).......ประพันธ์ คําสิงห์.................................อยู่บ้านเลขที่...114/8....ถนน
......ชยางกูร..............หมู่......2.........ตําบล/แขวง.........ในเมือง............อําเภอ/เขต............เมือง..............
จังหวัด.............อุบลราชธานี...............เป็นผู้แทนโดยชอบธรรมตามกฎหมายของ (นาย/นางสาว)................
ประพันธ์ คําสิงห์.......................นักศึกษาวิชาเภสัชศาสตร์โดยเกี่ยวข้องเป็น.............บิดาและมารดา.......
ได้รับทราบข้อความในสัญญาการเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาเภสัชศาสตร์ที่ (นาย/นางสาว)..............
ประพันธ์ คําสิงห์..............ได้ทําให้ไว้ต่อมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามสัญญาฉบับลงวันที่....5..... เดือน....
กรกฎาคม.....พ.ศ......2561.....แล้วขอแสดงความยินยอมในกรณีที่ (นาย/นางสาว)............นายประพันธ์
คําสิงห์.............ได้ทําสัญญาดังกล่าวให้ไว้ต่อมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ทุกประการ
ลงนาม................................................... ผู้แทนโดยชอบธรรมของนักศึกษา
(....นายปราโมทย์ คําสิงห์...) เภสัชศาสตร์ (หรือบิดา)
ลงนาม................................................... ผู้แทนโดยชอบธรรมของนักศึกษา
(...นางวิไลวรรณ คําสิงห์...) เภสัชศาสตร์ (หรือมารดา)
ลงนาม................................................. พยาน (นิติกร)
(..............................................)
ลงนาม................................................. พยาน (คณะเภสัชศาสตร์)
(................................................)
/หมายเหตุ...
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หมายเหตุ :

ผู้แทนโดยชอบธรรมต้องเป็นบุคคลดังต่อไปนี้
1. ถ้าบิดา มารดามีชีวิตอยู่ ให้บิดา มารดาให้ความยินยอมทั้งสองคน
2. ถ้าบิดา มารดา คนใดคนหนึ่งถึงแก่กรรม หรือหย่า ให้ผู้ที่มีชีวิตอยู่หรือผู้ใช้อํานาจ
ปกครองตามลําดับให้ความยินยอม โดยระบุและมีผู้รับรองว่าคนใดคนหนึ่งถึงแก่กรรม
หรือหย่าแล้วแต่กรณี
3. ถ้าบิดาและมารดาถึงแก่กรรม โดยมีบุคคลอื่นเป็นผู้ปกครองจะต้องมีคําสั่งศาล
หรือพินัยกรรมของบิดาหรือมารดาแสดงว่าเป็นผู้ปกครองด้วย
4. ผู้บรรลุนิติภาวะ ได้แก่ บุคคลผู้มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ หรือบุคคลผู้มีอายุตั้งแต่ 17
ปีบริบูรณ์ ซึ่งสมรสถูกต้องตามกฎหมาย

ตัวอยางการกรอกขอความ
ในสัญญา หามใชอักษรยอ
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สัญญาค้ําประกัน

ติดอากร
แสตมป

สัญญาทําที่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
วันที่....24......เดือน......กรกฎาคม.......พ.ศ....2561.....
ตามที่ (นาย/นาง/นางสาว)..............ประพันธ์ คําสิงห์................... ซึ่งต่อไปในสัญญานี้
เรีย กว่า “นั กศึ ก ษา” ได้ ทําสั ญ ญาการเป็ น นั กศึ ก ษาเพื่ อศึ ก ษาวิ ชาเภสัช ศาสตร์ ให้ไ ว้แ ก่ ม หาวิท ยาลั ย
อุบลราชธานี เนื่องจากรัฐบาลมีเจตจํานงมุ่งหมายที่จะให้นักศึกษาวิชาเภสัชศาสตร์ทํางานหรือรับราชการ
สนองความต้องการของประเทศชาติภายหลังสําเร็จการศึกษาแล้ว โดยให้ทําสัญญาผูกพันฝ่ายเดียว และใน
การที่ เ ป็ น หน้ า ที่ ข องมหาวิ ท ยาลั ย อุ บ ลราชธานี สํ า นั ก งานคณะกรรมการข้ า ราชการพลเรื อ น และ
คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรนักศึกษาวิชาเภสัชศาสตร์ผู้สําเร็จการศึกษา ไปปฏิบัติงานในส่วนราชการหรือ
องค์การของรัฐบาลต่างๆ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้แต่งตั้งหรือจะได้แต่งตั้งขึ้นเพื่อจัดสรรนักศึกษาวิชาเภสัชศาสตร์
เข้าทํางานหรือรับราชการสนองความต้องการของประเทศชาติ ที่จะดําเนินการให้สําเร็จผลสมความมุ่งหมาย
ดังกล่าว ตามสัญญาฉบับลงวันที่....24......เดือน......กรกฎาคม.......พ.ศ....2561.....
ข้าพเจ้า....................นายปราโมทย์ คําสิงห์..............................อายุ................49..................ปี
อาชีพ...............รับราชการ..........................สังกัด...........สํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน.........
ตั้งบ้านเรือนอยู่บ้านเลขที่.......114/8..................ตรอก/ซอย..............-.................ถนน............ชยางกรู..........
ตําบล.............ในเมือง.............อําเภอ...........เมือง...................จังหวัด..................อุบลราชธานี.............
โทรศัพท์ (บ้าน)....045-242017.... โทรศัพท์ (มือถือ)..... 081-9956431.....ซึ่งต่อไปนี้ในสัญญานี้ เรียกว่า
“ผู้ค้ําประกัน” ขอทําสัญญาค้ําประกันการเป็นักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาเภสัชศาสตร์ตามสัญญาข้างต้น ให้ไว้แก่
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ซึ่งต่อไปในสัญญานี้ เรียกว่า “มหาวิทยาลัย” ดังมีข้อความต่อไปนี้
ข้อ 1. ผู้ค้ําประกันยอมตกลงผูกพันตนเข้าค้ําประกันนักศึกษาต่อมหาวิทยาลัย กล่าวคือถ้า
นักศึกษาปฏิบัติผิดสัญญาการเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาเภสัชศาสตร์ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใดด้วยประการใดๆ
เป็นเหตุให้เกิดความรับผิดชอบชดใช้เงินให้แก่มหาวิทยาลัยแล้ว ผู้ค้ําประกันยินยอมชดใช้เงินจํานวนไม่เกิน
250,000.- บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ทั้งนี้ ตามที่นักศึกษาจะต้องรับผิดนั้นให้แก่มหาวิทยาลัย
ทันทีที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากมหาวิทยาลัย และผู้ค้ําประกันจะรับผิดตามสัญญานี้จนกว่าจะมีการชําระ
หนี้พร้อมดอกเบี้ยและค่าเสียหาย (ถ้าหากมี) ครบเต็มจํานวน
ข้อ 2. ในกรณีที่มีการผ่อนเวลาหรือผ่อนจํานวนเงินในการชําระหนี้ตามสัญญาการเป็นนักศึกษา
ให้แก่นักศึกษาโดยได้แจ้งให้ผู้ค้ําประกันทราบและผู้ค้ําประกันได้ตกลงยินยอมในการผ่อนเวลาหรือผ่อน
จํานวนเงินในการชําระหนี้นั้น ให้ถือว่า ผู้ค้ําประกันตกลงมิให้ถือเอาการผ่อนเวลาหรือผ่อนจํานวนเงินใน
การชําระหนี้ดังกล่าวเป็นเหตุปลดเปลื้องความรับผิดของผู้ค้ําประกันและจะรับผิดในฐานะผู้ค้ําประกันตาม
สัญญานี้ตลอดไปจนกว่าจะมีการชําระหนี้พร้อมดอกเบี้ยและค่าเสียหาย (ถ้ามี) ครบเต็มจํานวน
ข้อ 3. ผู้ค้ําประกันจะไม่เพิกคอนการค้ําประกันไม่ว่ากรณีใดๆ ตราบเท่าที่นักศึกษายังต้อง
รับผิดชอบอยู่ตามเงื่อนไขในสัญญาการเป็นนักศึกษา
ลงชื่อ..............................................ผู้ให้สัญญา (ผู้ค้ําประกัน)
/ข้อ 4...
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ข้อ 4. เพื่อเป็นหลักฐานในการค้ําประกัน ผู้ค้ําประกั นได้แสดงหลักทรั พย์ซึ่งผู้ค้ําประกันมี
กรรมสิทธิ์โดยปลอดจากภาระผูกพันใดๆ ทั้งสิ้น ดังนี้
(1) ที่ดินโฉนดเลขที่......................หน้าสํารวจ....................เนื้อที่............ไร่...........งาน...........วา
อยู่ที่ตําบล...........................................อําเภอ..........................................จังหวัด.............................................
(2) หลักทรัพย์อื่นๆ....................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
ข้าพเจ้าได้ทราบและเข้าใจข้อความในสัญญาฉบับนี้ดีแล้ว จึงได้ลงนามในสัญญานี้
ลงนาม ............................................... ผู้ให้สญ
ั ญา
(...นายปราโมทย์ คําสิงห์.....)
ลงนาม ............................................... พยาน (นิติกร)
(..............................................)
ลงนาม ............................................. พยาน (คณะเภสัชศาสตร์)
(...............................................)
บัตรประจําตัวประชาชนเลขที…่ …………………...............…...………....……………………….……
วันออกบัตร....................................................................................................................................................
บัตรหมดอายุ...................................................................................................................................................
บัตรประจําตัวข้าราชการ กรม.............สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐาน.........................
เลขที่....1325/2558.......................ตําแหน่ง....................ครูชํานาญการ......................................................
วันออกบัตร.............13 กันยายน 2548......................................................................................................
บัตรหมดอายุ.............. 12 กันยายน 2554..................................................................................................
สังกัด...........โรงเรียนชุมชนศรีไค.......................อําเภอ....................วารินชําราบ..........................................
จังหวัด...........อุบลราชธานี.............................................................................................................................
อัตราเงินเดือนปัจจุบัน...............30,700.00............ บาท
บัตรประจําตัวพนักงานรัฐวิสาหกิจ หน่วยงาน..........................................................................................
เลขที่........................................................ตําแหน่ง..........................................................................................
วันออกบัตร....................................................................................................................................................
บัตรหมดอายุ...................................................................................................................................................
อัตราเงินเดือน................................................ บาท
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หนังสือให้ความยินยอมกรณีผู้ให้สัญญามีคู่สมรส
เขียนที่ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
วันที่....24.....เดือน......กรกฎาคม......พ.ศ....2561......
ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว).......วิไลวรรณ คําสิงห์..................................อายุ......45.......
ปีเป็น (สามี/ภรรยา) ของ (นาย/นาง/นางสาว)..........ปราโมทย์ คําสิงห์........................................................
ได้ทราบข้อความในสัญญาที่ (นาย/นาง/นางสาว)...........ปราโมทย์ คําสิงห์..................................................
ได้ทําให้ไว้ต่อมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ตามสัญญาฉบับลงวันที่....24....เดือน....กรกฎาคม...พ.ศ...2561....
แล้วขอให้ความยินยอมในการที่ (นาย/นาง/นางสาว)..............ปราโมทย์ คําสิงห์..........................................
ได้ทําสัญญา ดังกล่าวไว้ต่อมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีทุกประการ
ลงนาม ............................................... ผู้ให้ความยินยอม
(..นางวิไลวรรณ คําสิงห์..)
ลงนาม ............................................... พยาน (นิติกร)
(................................................)
ลงนาม ............................................. พยาน (คณะเภสัชศาสตร์)
(................................................)
ขอรับรองว่าข้าพเจ้าเป็นโสดในขณะทําสัญญานี้

ลงนาม ............................................... ผู้ค้ําประกัน
(................................................)
............../............../...............
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สรุปปัญหาและคําตอบเกีย่ วกับการทําสัญญาฯ
หมายเหตุ ข้ อ มู ล และรายละเอี ย ดดั ง ตั ว อย่ า งนี้ คณะฯ ได้ ร วบรวมจากคํ า ถาม ข้ อ สงสั ย และ
ข้อเสนอแนะของผู้ที่เกี่ยวข้องในการทําสัญญาเพื่อเป็นการให้ความรู้เพิ่มเติมเท่านั้น การดําเนินงานต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับนโยบายและกฎหมายให้เป็นไปตามนโยบาย ประกาศ ระเบียบและแนวปฏิบัติของการทํา
สัญญานักศึกษาเภสัชศาสตร์ฯ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
คําอธิบาย สมมุติว่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้กําหนดให้มีการจัดทําสัญญาการเป็น
นั ก ศึ ก ษาเพื่ อ ศึ ก ษาวิ ช าเภสั ช ศาสตร์ ประจํ า ปี พุ ท ธศั ก ราช 2561 ในวั น ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ข้อ 1. คําถาม
กรณีผู้ปกครอง (บิดาหรือมารดา) เดินทางมาเพียงคนเดียว โดยคู่สมรสไม่สามารถมาพร้อมกัน
ได้ แต่จะลงนามยินยอมมาก่อนล่วงหน้า สามารถกระทําได้หรือไม่
ตอบ สามารถให้คู่สมรสฝ่ายหนึ่งนั้นลงนามยินยอมมาก่อนล่วงหน้าได้
ข้อ 2. คําถาม
กรณีผู้ค้ําประกันที่มีคู่สมรสแต่เดินทางมาเพียงคนเดียว โดยคู่สมรสไม่สามารถมาพร้อมกันได้
แต่จะลงนามยินยอมมาก่อนล่วงหน้า สามารถกระทําได้หรือไม่
ตอบ สามารถให้คู่สมรสฝ่ายหนึ่งนั้นลงนามยินยอมมาก่อนล่วงหน้าได้
ข้อ 3. คําถาม
ในกรณีผู้ค้ําประกันติดราชการไม่สามารถเดินทางมาทําสัญญาในวันทําสัญญาที่คณะเภสัช
ศาสตร์กําหนดได้ จะทําอย่างไร
ตอบ ให้ นั ก ศึ ก ษา และบิ ด า-มารดา มารายงานตั ว และลงนามทํ า สั ญ ญาในวั น ที่ ที่ ค ณะ
เภสัชศาสตร์กําหนดให้ทําสัญญา จากนั้นให้ผู้ค้ําประกันนัดวันที่สะดวกมาทําสัญญา ในส่วนของสัญญา
ค้ําประกัน และจะต้องมาทําสัญญาภายในเดือนสิงหาคม 2561
ข้อ 4. คําถาม
ในกรณีที่นักศึกษามีภูมิลําเนาอยู่ในจังหวัด 3 ชายแดนภาคใต้ ไม่สะดวกและไม่ปลอดภัยในการ
เดินทางมาทําสัญญาได้ จะทําอย่างไร
ตอบ 1. ให้นักศึกษามารายงานตัวทําสัญญาในวันที่คณะเภสัชศาสตร์กําหนด
2. ผู้ปกครองจะต้องแจ้งให้คณะเภสัชศาสตร์ทราบโดยทําหนังสือขอความอนุเคราะห์ทํา
สัญญาดังกล่าว ณ ที่ว่าการอําเภอของนักศึกษาที่มีภูมิลําเนาอยู่ เพื่อให้ปลัดอําเภอดําเนินการทําสัญญาให้
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แทนคณะเภสัชศาสตร์ โดยให้ปลัดอําเภอลงนามเป็นพยานคนที่ 1 แทนนิติกรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
และต้องดําเนินการทําสัญญาให้แล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคม 2561
ข้อ 5. คําถาม
ในกรณีที่บิดาได้จดทะเบียนสมรสกับมารดา แต่มารดาไม่เปลี่ยนคํานําหน้าชื่อ และไม่เปลี่ยน
นามสกุล จะต้องแนบเอกสารอะไรบ้าง
ตอบ ให้มารดานําทะเบียนสมรสฉบับจริง พร้อมกับรับรองสําเนาถูกต้องมายื่นในวันทําสัญญา
ข้อ 6. คําถาม
ในกรณีที่นักศึกษาได้เข้าศึกษาในคณะเภสัชศาสตร์แล้วมีความประสงค์ขอลาออกจากการเป็น
นักศึกษา หรือพ้นสภาพจากการเป็นนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์แล้วจะต้องนําเงินมาชดใช้ทุนหรือไม่
ตอบ ไม่ต้องนําเงินมาชดใช้ทุน
ข้อ 7. คําถาม
ในกรณีที่ผู้ค้ําประกัน บัตรข้าราชการหมดอายุ และได้ไปทําบัตรใหม่ แต่บัตรใหม่ยังไม่ได้รับ
จะทําอย่างไร
ตอบ ให้สําเนาบัตรข้าราชการที่หมดอายุ และขอหนังสือรับรองที่ติดรูปถ่ายมาแนบสัญญา
ข้อ 8. คําถาม
ในกรณีที่นักศึกษามีอายุครบ 20 ปี ในวันที่ทําสัญญา จะต้องกรอกสัญญาหน้าหนังสือแสดง
ความยินยอมในกรณีผู้ให้สัญญาเป็นผู้เยาว์หรือไม่
ตอบ ไม่ต้องกรอก เนื่องจากได้บรรลุนิติภาวะแล้ว
ข้อ 9. คําถาม
ในกรณีที่นําบ้านพร้อมที่ดินมาค้ําประกันสัญญา ต่อมาได้ 2 ปี ได้ขายบ้านพร้อมที่ดินดังกล่าว
ไปเรียบร้อยแล้ว จะทําอย่างไร
ตอบ ให้นักศึกษาติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ทําสัญญาของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
โดยด่วน เพื่อแจ้งเปลี่ยนผู้ค้ําประกัน
ข้อ 10. คําถาม
ในกรณีที่ผู้ค้ําประกันได้นําโฉนดที่ดินมาค้ําประกันสัญญานักศึกษา ต่อมาผู้ค้ําประกันได้นําโฉนด
ที่ดินแปลงดังกล่าวไปค้ําประกันกับธนาคาร และธนาคารได้ทําการยึดโฉนดที่ดินแปลงนั้น จะทําอย่างไร
ตอบ ให้นักศึกษาติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ทําสัญญาของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
โดยด่วนเพื่อเปลี่ยนผู้ค้ําประกัน ถ้าไม่มาติดต่อจะถือว่าโฉนดที่ดินแปลงนั้นคณะเภสัชศาสตร์ยังมีกรรมสิทธิ์
อยู่ เพราะคณะฯ ได้ทํานิติกรรมก่อนธนาคาร
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ข้อ 11. คําถาม
ในกรณีที่ผู้ค้ําประกันเป็นข้าราชการพลเรือนประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะใน
ระดับปฏิบัติการขึ้นไป และประเภททั่วไปในระดับชํานาญงานขึ้นไปหรือเทียบเท่า สามารถค้ําประกันสัญญา
ให้นักศึกษาได้กี่คน
ตอบ สามารถค้ําประกันกี่คนก็ได้ แต่คณะเภสัชศาสตร์และเจ้าตัวจะต้องพิจารณาด้วยว่าถ้า
หากนักศึกษาผิดสัญญาผู้ค้ําประกันจะรับภาระหนี้สินทั้งหมดได้หรือไม่
ข้อ 12. คําถาม
ในกรณีที่ นั กศึ ก ษาได้ สํ า เร็ จ การศึ ก ษาแล้ว และได้แ จ้ ง ความประสงค์ ไม่รั บ ราชการจะต้ อ ง
ดําเนินการอย่างไร
ตอบ ให้เป็นไปตามนโยบาย ประกาศ ระเบียบ หรือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการชดใช้ทุนของ
นักศึกษาเภสัชศาสตร์คู่สัญญาฯ ของกระทรวงสาธารณสุข
ข้อ 13. คําถาม
ในกรณีที่นักศึกษาไม่ทําสัญญาการเป็นนักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาเภสัชศาสตร์ จะได้เข้าศึกษาใน
คณะเภสัชศาสตร์แห่งนี้หรือไม่
ตอบ ถ้าหากนักศึกษาไม่ทําสัญญาไม่ว่าจะเป็นคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
หรือคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอื่นของรัฐ นักศึกษาจะไม่มีสิทธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรนี้ได้ เนื่องจาก
นักศึกษาไม่ทําตามเจตจํานงมุ่งหมายของรัฐบาล
ข้อ 14. คําถาม
ในกรณีที่นักศึกษาได้สําเร็จการศึกษาแล้ว จะต้องเข้ารับราชการทุกคน ถ้าหากตําแหน่งงานของ
รัฐไม่เพียงพอสําหรับบรรจุนักศึกษาทั้งหมดได้ คณะเภสัชศาสตร์ จะทําอย่างไร
ตอบ เมื่ อ ตํ า แหน่ ง งานของรั ฐ ไม่ ส ามารถบรรจุ นั ก ศึ ก ษาคู่ สั ญ ญาทั้ ง หมดได้ ใ นปี นั้ น
คณะกรรมการพิจารณาการจัดสรรนักศึกษา จะต้องดําเนินการจับสลาก หรือดําเนินการคัดเลือก ให้ได้
จํานวนคนเท่ากับตําแหน่งที่มีอยู่ ส่วนผู้ที่ไม่ได้รับคัดเลือกบรรจุก็จะถือว่าไม่ต้องชดใช้ทุน
ข้อ 15. คําถาม
ในกรณีบิดา-มารดา ที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสและแยกกันอยู่ตั้งแต่บุตรอายุได้ 3 ขวบ และบุตร
อยู่ในความปกครองของบิดา สําหรับมารดาไม่ทราบที่อยู่และไม่สามารถติดต่อได้ ในวันทําสัญญา จะนํา
เอกสารหรือหลักฐานอะไรมาแสดงว่าบุตรอยู่ในความดูแลของบิดา
ตอบ บิดาต้องยื่นคําร้องต่อศาลเพื่อขอให้ศาลสั่งให้เป็นผู้ปกครองของบุตรและนํามาแสดงใน
วันทําสัญญา พร้อมสําเนาและเอกสารอื่น ๆ อาทิ ใบสูติบัตร และทะเบียนบ้านฉบับตัวจริงที่แสดงว่าบุตร
อยู่กับบิดามาแสดง
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ข้อ 16. คําถาม
ในกรณีบิดา-มารดา ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน ต่อมาบิดา-มารดาได้แยกทางกัน โดยบุตรอยู่ใน
ความปกครองของมารดา ในวันทําสัญญาบิดาต้องมาลงนามในสัญญาหรือไม่
ตอบ ไม่จําเป็น เนื่องจากกฎหมายได้ระบุไว้ว่าให้มารดาเป็นผู้ปกครองของบุตรโดยชอบด้วย
กฎหมาย
ข้อ 17. คําถาม
ในกรณีผู้ค้ําประกัน ได้นําโฉนดที่ดินราคาประเมิน 250,000.- บาท (-สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) มาค้ําประกันสัญญา โดยชื่อในโฉนดที่ดิน เป็นชื่อนางนงเยาว์ พูนเพิ่ม (ภริยา) ซึ่งนางนงเยาว์ ได้จด
ทะเบียนสมรส กับนายเลิศ พูนเพิ่ม (สามี) แต่นางนงเยาว์ อ่านหรือเขียนหนังสือไม่ได้ จึงไม่สามารถลงนาม
ในสัญญาค้ําประกันได้ กรณีเช่นนี้จะทําอย่างไร
ตอบ ใช้วิธีการพิมพ์ลายนิ้วมือแทนโดยมีพยานลงนามรับรอง 2 คน
ข้อ 18. คําถาม
ในกรณีผู้ค้ําประกันไม่มีหลักทรัพย์ หรือบุคคลค้ําประกัน ถ้านําเงินสดจํานวน 250,000.- บาท
(-สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน-) มาค้ําประกันสัญญากับคณะเภสัชศาสตร์ทําได้หรือไม่ และจะต้องทําอย่างไร
ตอบ ไม่ให้นําเงินสดจํานวน 250,000.-บาท มาจ่ายกับคณะเภสัชศาสตร์เพื่อค้ําประกัน แต่ให้
นักศึกษานําเงินจํานวนดังกล่าวไปติดต่อธนาคารเพื่อให้ธนาคารออกหนังสือสัญญาค้ําประกันของธนาคาร
ตามแบบฟอร์มในคู่มือทําสัญญา (คณะเภสัชศาสตร์ จะเก็บหนังสือสัญญาค้ําประกันของธนาคารฉบับจริง
พร้อมสําเนา 2 ฉบับ)
ข้อ 19. คําถาม
ในกรณีผู้ค้ําประกันนําโฉนดที่ดินมาค้ําประกันสัญญาคณะเภสัชศาสตร์จะต้องเก็บโฉนดที่ดินตัว
จริงไว้หรือไม่ ถ้าไม่เก็บจะทําอย่างไรถึงจะรู้ว่าโฉนดที่ดินนั้นยังไม่ซื้อขาย
ตอบ คณะฯ จะไม่เก็บโฉนดที่ดินฉบับจริง (ผู้ค้ําประกันต้องนํามาให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบในวัน
ทําสัญญา) แต่คณะฯ จะเก็บหนังสือรับรองราคาประเมินที่ดินจากสํานักงานที่ดิน(ฉบับจริง) พร้อมสําเนา
2 ฉบับ และดําเนินการประสานงานกับสํานักงานที่ดินที่ตั้งอยู่เพื่อตรวจสอบการซื้อขายที่ดินแปลงดังกล่าว
ในช่วงการค้ําประกัน
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ข้อ 20. คําถาม
ในกรณีนักศึกษาใช้บุคคลค้ําประกัน จะต้องเป็นข้าราชการพลเรือนประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือ
เชี่ยวชาญเฉพาะในระดับปฏิบัติการขึ้นไป และประเภททั่วไปในระดับชํานาญงานขึ้นไปนั้น ถ้าบิดา-มารดา
เป็นข้าราชการพลเรือนประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะในระดับปฏิบัติการขึ้นไป และประเภท
ทั่วไปในระดับชํานาญงานขึ้นไป สามารถค้ําประกันให้บุตรของตนเองได้หรือไม่
ตอบ ได้ เนื่องจากสัญญาค้ําประกันไม่ได้ระบุว่าบิดา-มารดาค้ําประกันให้บุตรไม่ได้ ถ้าเป็น
ข้าราชการพลเรือนประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะในระดับปฏิบัติการขึ้นไป และประเภททั่วไป
ในระดับชํานาญงานขึ้นไปก็สามารถค้ําประกันได้ ส่วนกรณีลงนามในสัญญาการเป็นนักศึกษาเภสัชศาสตร์
หากนักศึกษายังไม่บรรลุนิติภาวะต้องลงนามในฐานะผู้ปกครองของนักศึกษาด้วย
ข้อ 21. คําถาม
ในกรณีที่ผู้ค้ําประกันได้มีคู่สมรสและคู่สมรสได้จดทะเบียนสมรสกันต่อมาได้แยกทางกัน แต่
ไม่ได้จดทะเบียนหย่า และผู้ค้ําประกันได้ดําเนินการฟ้องศาลเพื่อฟ้องหย่า แต่คดียังไม่สิ้นสุด กรณีดังกล่าว
ต้องทําอย่างไร
ตอบ ถ้าคดีฟ้องหย่ายังไม่สิ้นสุดถือว่ายังไม่ขาดจากความเป็นสามีภรรยาตามกฎหมาย จะต้อง
มาลงนามในสัญญาค้ําประกันทั้งสองฝ่าย เว้นแต่ศาลได้มีคําพิพากษาถึงที่สุดแล้ว ผู้ค้ําประกันก็นําคํา
พิพากษาของศาลมาแสดงในวันทําสัญญา
ข้อ 22. คําถาม
ในกรณีนักศึกษาเภสัชศาสตร์ บิดา-มารดา ได้เสียชีวิต แต่นักศึกษายังเป็นผู้เยาว์ และมีพี่น้อง
รวมกัน 3 คน กรณีดังกล่าว ใครจะเป็นผู้ปกครองลงนามในสัญญา
ตอบ ให้พี่ที่บรรลุนิติภาวะแล้วหรือญาติพี่น้องของบิดามารดายื่นคําร้องต่อศาลเพื่อขอให้ศาล
สั่งให้เป็นผู้ปกครองของนักศึกษา และนํามาแสดงในวันทําสัญญาพร้อมสําเนา เพื่อมาเป็นผู้ปกครองของ
นักศึกษาลงนามในวันทําสัญญาแทนบิดามารดา
ข้อ 23. คําถาม
นางสาว ข. ได้ไปรายงานตัวเข้ารับราชการที่โรงพยาบาลของรัฐแห่งหนึ่ง เมื่อวันที่ 1 เมษายน
2557 ต่อมาได้ยื่นหนังสือขอลาออกจากราชการ โดยให้เหตุผลว่าจะไปทํางานต่างประเทศ และขอลาออก
ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2558 นางสาว ข. จะต้องนําเงินมาชดใช้ทุนเป็นจํานวนเงินเท่าใด
ตอบ นางสาว ข. จะต้องนําเงินมาชดใช้ทุน เป็นเงินจํานวน 125,000.- บาท โดยหักระยะเวลา
ที่รับราชการชดใช้ทุน ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2558 ถึง 31 มีนาคม 2559 เท่ากับ 1 ปี ออก คงเหลือ 1 ปี
ระยะเวลาที่ยังชดใช้ทุนต้องชดใช้ทุนเป็นเงินจํานวน 125,000.- บาท

38

ข้อ 24. คําถาม
ในกรณีมหาวิทยาลัยได้ยื่นฟ้องต่อศาลปกครองเพื่อดําเนินคดีตามกฎหมาย และคดีได้สิ้นสุดลง
แล้ว ศาลปกครองพิพากษาให้นักศึกษาเภสัชศาสตร์ชดใช้เงินตามที่ผิดสัญญา ศาลได้คิดอัตราดอกเบี้ย
หรือไม่ และได้จ่ายค่าธรรมเนียมศาลหรือไม่ ถ้าจ่ายใครเป็นผู้จ่าย
ตอบ ผู้ถูกฟ้องคดีจะต้องรับผิดชอบชําระดอกเบี้ย (อัตราดอกเบี้ยให้เป็นไปตามกฎหมายบังคับ)
ในต้ น เงิน ที่ ผิ ด สั ญ ญา นั บ ตั้ ง แต่ วั น ผิ ด นั ด ไปจนถึ ง วั น ฟ้ อ งคดี และผู้ ถู กฟ้ อ งคดีจ ะต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบชํ า ระ
ค่าธรรมเนียมศาลด้วย
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