
        รหัสประจ ำตัว 

      ระดับ      ปวช.       ปวส. 
 

หนังสือสัญญาค ้าประกนัการเป็นนักเรียน นักศึกษา 

วิทยาลัยเทคนิคพัทยา 
          เขียนที่วิทยำลัยเทคนิคพัทยำ 

วันที่ .................................................... 
อำศัยอ ำนำจตำมควำมในระเบียบส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำว่ำด้วยกำรบริหำรสถำนศึกษำ พ.ศ. 2529 

ข้อ ๑๓ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ โดย ว่ำที่ร้อยตร ีดร.ชำติชำย  ตลุนจันทร์ ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคพัทยำ            

ผู้รับมอบอ ำนำจจำกเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ ตำมค ำสั่งส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอำชีวศึกษำ      
ที่ ศธ ๐๙๐๒/๔๗๓๑ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนำยน ๒๕๔๙ ซึ่งต่อไปนี้ในสัญญำเรียกว่ำ “สถานศึกษา” ฝ่ำยหนึ่งกับ 

นำย/นำง/นำงสำว (ชื่อผู้ปกครอง).................................................................................................อำยุ.........................ป ี

ตั้งบ้ำนเรือนอยู่เลขที่ ........................หมู่............ซอย................................ถนน..............................ต ำบล/แขวง........................... 
อ ำเภอ/เขต....................................จังหวัด...................................รหัสไปรษณีย์.........................โทรศัพท์...................................... 
อำชีพ       รับรำชกำร         พนักงำนรัฐวิสำหกิจ        นักธุรกิจ-ค้ำขำย        เกษตรกรรม        รับจ้ำง 

       พนักงำน/เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ/ลูกจ้ำงประจ ำ/ลูกจ้ำงช่ัวครำว        ข้ำรำชกำร/พนักงำนของรัฐเกษียณ 

       พระ/นักบวช         ไม่ประกอบอำชีพ       อื่นๆ (ระบุ) ..................................................................... 
ต ำแหน่ง ...................................................สถำนที่ท ำงำน...................................................เบอร์โทรศัพท์..................................... 
บัตร      บัตรประชำชน       บัตรประจ ำตัวข้ำรำชกำร เลขที่ ............................................ ออกให้ที่ .................................. 
ซึ่งต่อไปนี้ในสัญญำเรียกว่ำ “ผู้ปกครอง” ตกลงยินยอมเป็นผู้ปกครองและขอค้ ำประกัน นำย/นำงสำว (ชื่อนักเรียนนักศึกษำ)  
.............................................นักเรียนนักศึกษำ ระดับ    ประกำศนียบัตรวิชำชีพ(ปวช.)     ประกำศนียบัตรวิชำชีพช้ันสูง(ปวส.) 
โดยเกี่ยวข้องเป็น..................................ของ นำย/นำงสำว (ชื่อนักเรียนนักศึกษำ) ........................................................ซึ่งต่อไปน้ี 

เรียกว่ำ “นักเรียน นักศึกษา” ทุกฝ่ำยได้ตกลงกันท ำสัญญำไว้ดังมีข้อควำมต่อไปนี ้
๑. สถำนศึกษำตกลงรับ นำย/นำงสำว (ชื่อนักเรียนนักศึกษำ) ...................................................................................... 

เข้ำเป็นนักเรียน นักศึกษำ ของวิทยำลัยเทคนิคพัทยำ เพื่อท ำกำรศึกษำตำมหลักสูตร ระดับ      ประกำศนียบัตรวิชำชีพ(ปวช.) 
       ประกำศนียบัตรวิชำชีพช้ันสูง (ปวส.) ตั้งแต่วันที่ ...........................เดือน.................................พ.ศ....................... เป็นต้นไป 

๒. ผู้ปกครองจะควบคุมนักเรียน นักศึกษำ ไม่ให้กระท ำควำมผิดทำงอำญำ เช่น ก่อกำรทะเลำะววิำท กำรพกพำ 

อำวุธ กำรเสพยำเสพติด หรือมียำเสพติดไว้ในครอบครอง กำรกระท ำหรือละเว้นกำรกระท ำที่เกี่ยวกับควำมมั่นคงปลอดภัยของ
ประเทศ หำกฝ่ำฝืน ยินยอมให้สถำนศึกษำด ำเนินกำรลงโทษสถำนหนัก (ให้ออก ให้ย้ำยสถำนศึกษำ แล้วแต่กรณี) 

๓. ผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษำได้อ่ำนกฎ ระเบียบ และข้อบังคับตำ่งๆ  ซึ่งแนบท้ำยสัญญำนี้เข้ำใจโดยตลอดแล้ว   

และสัญญำว่ำจะปกครองดูแลให้นักเรียน นักศึกษำปฏิบัติตำมอย่ำงเคร่งครัด หำกฝ่ำฝืนยินยอมให้สถำนศึกษำด ำเนินกำร 
ลงโทษ ตำมกฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับนั้นๆ ทุกประกำร  

๔. นักเรียนนักศกึษำจะพ้นสภำพจำกกำรเป็นนักเรียน นักศึกษำ เม่ือ 

๔.๑ ส ำเร็จกำรศึกษำตำมหลักสูตร 

๔.๒ ผลกำรเรียนต่ ำกว่ำเกณฑ์ก ำหนด ตำมระเบียบว่ำด้วยกำรประเมินผลกำรเรียน         
๔.๓ ลำออก 

๔.๔ ถึงแก่กรรมหรือร่ำงกำยทุพพลภำพไม่สำมำรถท ำกำรศึกษำต่อไปได้ 

อศท.2๑ ปีกำรศึกษำ ............................. 

    

(ส ำหรับเจ้ำหน้ำที่) 



๔.๕ สถำนศึกษำสั่งให้พ้นสภำพนักเรียน นักศึกษำ ในกรณีใดกรณีหนึ่งต่อไปนี ้
 ก) ขำดเรียนติดต่อกันเกินกว่ำ ๑๕ วัน โดยสถำนศึกษำพิจำรณำแล้วว่ำไม่มีเหตุผลอันสมควร 

 ข) ไม่มำติดต่อเพื่อรักษำสภำพนักเรียน นักศึกษำ  
 ค) ประพฤติฝ่ำฝืนระเบียบข้อบังคับของสถำนศึกษำ หรือสถำนประกอบกำร หรือของทำงรำชกำร หรือ 

ประพฤติผิดศีลธรรมอย่ำงร้ำยแรง จนเป็นที่เสื่อมเสียแก่สถำนศึกษำ หรือประพฤติตนเป็นภัยต่อควำมสงบเรียบร้อยของบ้ำนเมือง 

  ง) ต้องโทษคดีอำญำ โดยค ำพิพำกษำของศำลถึงที่สุดให้จ ำคุก เว้นแต่ควำมผิดลหุโทษหรือควำมผิดที่ได้กระท ำโดยประมำท 

  จ) ขำดพื้นฐำนควำมรู้หรือคุณสมบัติของผู้เรียนตำมที่ก ำหนดไว้ 
  ฉ) สถำนศึกษำตรวจสอบภำยหลังพบว่ำส ำเนำเอกสำรต่ำงๆ ไม่ถูกต้อง สมบูรณ์ ครบถ้วน 

 ๕.  ผู้ปกครองให้สัญญำว่ำจะอบรม สั่งสอน ตักเตือน นักเรียน นักศึกษำ ให้เป็นผู้มีควำมประพฤติดี มีศีลธรรม 
ขยันหมั่นเพียรในกำรศึกษำเล่ำเรียนอยู่เสมอ 

 ๖.  ผู้ปกครองให้สัญญำว่ำจะสนับสนุนกิจกรรมของสถำนศึกษำ และเข้ำร่วมกิจกรรมที่สถำนศึกษำแจ้งให้ทรำบด้วย
ควำมเต็มใจทันที 
 ๗.  เพื่อเป็นผลดีต่อกำรปกครองดูแลร่วมกัน เมื่อสถำนศึกษำแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ปกครองมำพบ ผู้ปกครองให้สัญญำ
ว่ำจะมำพบทันที หำกผู้ปกครองละเลยโดยปรำศจำกเหตุผลอันสมควร ผู้ปกครองยินยอมให้สถำนศึกษำเรียกให้นักเรียน 
นักศึกษำเปลี่ยนตัวผู้ปกครองใหม่ หรือด ำเนินกำรลงโทษนักเรียน นักศึกษำตำมกรณีควำมผิดได้ทันที โดยไม่ต้องพบผู้ปกครอง
ก่อนอีกต่อไป 

 ๘.  ถ้ำผู้ปกครองย้ำยที่อยู่หรือมีกำรเปลี่ยนตัวผู้ปกครอง ผู้ปกครองให้สัญญำว่ำจะแจ้งให้สถำนศึกษำทรำบภำยใน ๑๕ 
วัน นบัตั้งแต่วันย้ำยที่อยู่ หรือเปลี่ยนตัวผู้ปกครองใหม่แล้วแต่กรณี  
 ๙.  ในกรณีที่นักเรียน นักศึกษำเข้ำฝึกปฏิบัติงำนตำมหลักสูตรในสถำนประกอบกำร นักเรียน นักศึกษำจะต้องปฏิบัติ
ตำม ระเบียบ ข้อบังคับ หรือเง่ือนไขของสถำนประกอบกำรน้ันๆ ทุกประกำร      
 ๑๐. ถ้ำนักเรียน นักศึกษำไปก่อให้เกิดควำมเสียหำย แก่ทรัพย์สินไม่ว่ำในหรือนอกสถำนศึกษำ หรือในระหว่ำงที่
นักเรียน นักศึกษำฝึกงำนภำยในหรือนอกสถำนศึกษำ ไม่ว่ำควำมเสียหำยนั้น จะเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินของทำงรำชกำรหรือ
บุคคลภำยนอกก็ดี หรือควำมเสียหำยกรณีอื่นๆ อันเป็นเหตุให้เกิดควำมเสี ยหำยแก่สถำนศึกษำแล้ว ผู้ปกครองยินยอม
รับผิดชอบชดใช้ค่ำเสียหำยให้แก่สถำนศึกษำ โดยสถำนศึกษำมิต้องเรียกร้องให้นักเรียน นักศึกษำช ำระหนี้ก่อน และหำกมีกำร
ผ่อนเวลำช ำระหนี้ตำมสัญญำไม่ว่ำกรณีใดๆ ให้ถือว่ำผู้ปกครองได้ตกลงยินยอมในกำรผ่อนช ำระหนี้ด้วยทุกครั้ง และยังคงรั บ
เป็นผู้ค้ ำประกันตำมสัญญำตลอดไปจนกว่ำสถำนศึกษำจะได้รับช ำระหนี้สิน 

 ๑๑. ผู้ปกครองจะไม่เพิกถอนกำรค้ ำประกันระหว่ำงเวลำที่นักเรียน นักศึกษำต้องรับผิดชอบตำมสัญญำอยู่ 

 หนังสือสัญญำนี้ท ำขึ้นเป็น ๒ ฉบับ โดยสถำนศึกษำยึดถือไว้ฉบับหนึ่ง และผู้ปกครองยึดถือไว้อีกฉบับ ทุกฝ่ำยได้อ่ำน 
ข้อควำมในสัญญำนี้เป็นที่เข้ำใจโดยตลอดแล้ว จึงได้ลงลำยมือช่ือไว้เป็นหลักฐำนต่อหน้ำกันและกันเป็นส ำคัญ 
         

             
 

 (ลงชื่อ)  ว่ำที่พันตร.ี.......................................................สถำนศึกษำ 

                               (วำนิช   สมชำต)ิ 
              ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคนิคพัทยำ 
 

                 (ลงชื่อ)................................................นักเรียน/นักศึกษำ 

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

                 (ลงชื่อ)............................................................ผู้ปกครอง 

                    (..............................................................) 
(ลงนำมต่อหน้ำเจ้ำหน้ำที่) 


