อศท.21

ปีการศึกษา.............................

รหัสประจำตัว           
ระดับ

 ปวช.

 ปวส.

หนังสือสัญญาค้ำประกันการเป็นนักเรียน นักศึกษา
วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ
เขียนที่............วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ............
วันที่.......................เดือน....................................พ.ศ.......................
อาศัยอำนาจตามความในระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ. 2529 ข้อ 13
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา/วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ โดย นายสมนึก พุ่มขุน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัย
การอาชี พ วิ เ ศษชั ย ชาญ ผู ้ ร ั บ มอบอำนาจจากเลขาธิ ก ารคณะกรรมการการอาชี ว ศึ ก ษา ตามคำสั ่ ง สำนั ก งานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ที่ ศธ 107/2550 ลงวันที่ 31 มกราคม 2550 ซึ่งต่อไปนี้ในสัญญาเรียกว่า “สถานศึกษา” ฝ่ายหนึ่งกับ
นาย/นาง/นางสาว (ชื่อผู้ปกครอง).............................................................................................................. .อายุ.........................ปี
ตั้งบ้านเรือนอยู่เลขที่..............................หมู่ที่..................ซอย...................................ถนน................................ตำบล.................................
อำเภอ......................................จังหวัด.............................................รหัสไปรษณีย์.............................โทรศัพท์............................................
อาชีพ  รับราชการ  พนักงานรัฐวิสาหกิจ  นักธุรกิจ – ค้าขาย  เกษตรกรรม  รับจ้าง
 พนักงาน/เจ้าหน้าที่ของรัฐ/ลูกจ้างประจำ/ลูกจ้างชั่วคราว
 ข้าราชการ/พนักงานของรัฐเกษียณ
 พระ/นักบวช
 ไม่ประกอบอาชีพ  อื่น ๆ (ระบุ)..........................................................................................
ตำแหน่ง......................................................สถานที่ทำงาน.................................................... .........เบอร์โทรศัพท์.......................................
บัตร  บัตรประชาชน
 บัตรประจำตัวข้าราชการ
เลขที่.......................................ออกให้ที่........................................
ซึ ่ ง ต่ อ ไปนี ้ ใ นสั ญ ญานี ้ เ รี ย กว่ า “ผู ้ ป กครอง” ตกลงยิ น ยอมเป็ น ผู ้ ป กครองและขอค้ ำ ประกั น นาย/นางสาว (ชื ่ อ นั ก เรี ย น
นักศึกษา).....................................................................................................นักเรียน นักศึกษา ระดับ  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยเกี่ยวข้องเป็น........................ของ นาย/นางสาว....................................................................
ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “นักเรียน นักศึกษา” ทุกฝ่ายได้ตกลงกันทำสัญญาไว้ดังมีข้อความต่อไปนี้
1. สถานศึกษาตกลงรับ นาย/นางสาว (ชื่อนักเรียน นักศึกษา).......................................................................................................
เข้าเป็นนักเรียน นักศึกษา ของวิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ เพื่อทำการศึกษาตามหลักสูตร ระดับ  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
(ปวช.)  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ตั้งแต่วันที่......................เดือน...........................พ.ศ....................... ....เป็นต้นไป
2. ผู้ปกครองจะควบคุมนักเรียน นักศึกษา ไม่ให้กระทำความผิดทางอาญา เช่น ก่อการทะเลาะวิวาท การพกพาอาวุธ การเสพ
ยาเสพติด หรือมียาเสพติดไว้ในครอบครอง การกระทำหรือละเว้นการกระทำที่เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ หากฝ่าฝืน
ยินยอมให้สถานศึกษาดำเนินการลงโทษสถานหนก (ให้ออก, ให้ย้ายสถานศึกษา แล้วแต่กรณี)
3. ผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา ได้อ่านกฎระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ซึ่งแนบท้ายสัญญานี้เข้าใจโดยตลอดแล้ว และสัญญา
ว่าจะปกครองดูแลให้นักเรียน นักศึกษาปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด หากฝ่าฝืนยินยอมให้สถานศึกษาดำเนินการลงโทษตามกฎ ระเบียบ
หรือข้อบังคับนั้น ๆ ทุกประการ
4. นักเรียน นักศึกษาจะพ้นสภาพจากการเป็นนักเรียน นักศึกษา เมื่อ
4.1 สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
4.2 ผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์กำหนด ตามระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการเรียน
4.3 ลาออก
4.4 ถึงแก่กรรม หรือร่างกายทุพพลภาพ ไม่สามารถทำการศึกษาต่อไปได้

4.5 สถานศึกษาสั่งให้พ้นสภาพนักเรียน นักศึกษา ในกรณีใดกรณีหนึ่งต่อไปนี้
ก) ขาดเรียนติดต่อกันเกินกว่า 15 วัน โดนสถานศึกษาพิจารณาแล้วว่าไม่มีเหตุอันสมควร
ข) ไม่มาติดต่อเพื่อรักษาสภาพนักเรียน นักศึกษา
ค) ประพฤติฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของสถานศึกษา หรือสถานประกอบการ หรือของทางราชการ หรือ
ประพฤติผิดศีลธรรมอย่างร้ายแรงจนเป็นที่เสื่อมเสียแก่สถานศึกษาหรือประพฤติตนเป็นภัยต่อความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง
ง) ต้องโทษคดีอาญา โดยคำพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่ความผิดลหุโทษหรือความผิดที่ได้
กระทำโดยประมาท
จ) ขาดพื้นความรู้ หรือคุณสมบัติของผู้เรียนตามที่กำหนดไว้
ฉ) สถานศึกษาตรวจสอบภายหลังพบว่าสำเนาเอกสารต่าง ๆ ไม่ถูกต้อง สมบูรณ์ ครบถ้วน
5. ผู้ปกครองให้สัญญาว่าจะอบรม สั่งสอน ตักเตือน นักเรีย นักศึกษา ให้เป็นผู้มีความประพฤติดี มีศีลธรรม ขยันหมั่นเพียรใน
การศึกษาเล่าเรียนอยู่เสมอ
6. ผู้ปกครองให้สัญญาว่าจะสนับสนุนกิจกรรมของสถานศึกษา และเข้าร่วมกิจกรรมที่สถานศึกษาแจ้งให้ทราบด้านความเต็มใจ
ทันที
7. เพื่อเป็นผลดีต่อการปกครองดูแลร่วมกัน เมื่อสถานศึกษาแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ปกครองมาพบ ผู้ปกครองให้สัญญาว่าจะมาพบ
ทันที หากผู้ปกครองละเลยโดยปราศจากเหตุผลอันสมควร ผู้ปกครองยินยอมให้สถานศึกษาเรียกให้นักเรียน นักศึกษา เปลี่ยนตัว
ผู้ปกครองใหม่ หรือดำเนินการลงโทษนักเรียน นักศึกษาตามกรีณีความผิดได้ทันที โดยไม่ต้องพบผู้ปกครองก่อนอีกต่อไป
8. ถ้าผู้ปกครองบ้านที่อยู่ หือมีการเปลี่ยนตัวผู้ปกครอง ผู้ปกครองให้สัญญาว่าจะแจ้งให้สถานศึกษาทราบภายใน 15 วัน
นับตั้งแต่วันย้ายที่อยู่ หรือเปลี่ยนตัวผู้ปกครองใหม่แล้วแต่กรณี
9. ในกรณีที่นักเรียน นักศึกษาเข้าฝึกปฏิบัติงานตามหลักสูตรในสถานประกอบการ นักเรียน นักศึกษาจะต้องปฏิบัติ ตาม
ระเบียบ ข้อบังคับ หรือเงือนไขของสถานประกอบการนั้น ๆ ทุกประการ
10. ถ้านักเรียน นักศึกษาไปก่อให้เกิดความเสียหาย แก่ทรัพย์สินไม่ว่าในหรือนอกสถานที่ หรือในระหว่างที่นักเรียน นักศึกษา
ฝึกงานภายใน หรือนอกสถานศึกษา ไม่ว่าความเสียหายนั้น จะเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินของทางราชการหรือบุคคลภายนอกก็ดี หรือความ
เสียหายกรณีอื่น ๆ อันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่สถานศึกษาแล้ว ผู้ปกครองยิ นยอมรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่สถานศึกษา
โดยสถานศึกษามิต้องเรีย กร้องให้นักเรียน นักศึกษาชำระหนี้ก่อน และหากมีการผ่อนเวลาชำระหนี้ตามสัญญาตลอดไปจนกว่า
สถานศึกษาจะได้รับชำระหนี้สิน
11. ผู้ปกครองจะไม่เพิกถอนการค้ำประกันระหว่างเวลาที่นักเรียน นักศึกษาต้องรับผิดชอบตามสัญญาอยู่
หนังสือสัญญานี้ทำขึ้นเป็น 2 ฉบับ โดยสถานศึกษายึดถือไว้ฉบับหนึ่ง และผู้ปกครองถือไว้อีกฉบับหนึ่ง ทุกฝ่ายได้อ่านข้อความ
ในสัญญานี้เป็นที่เข้าใจโดยตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้ากันและกันเป็นสำคัญ
(ลงชื่อ).....................................................สถานศึกษา
(นายสมนึก พุ่มขุน)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ
(ลงชื่อ).....................................................นักเรียน/นักศึกษา
(.....................................................)
(ลงชื่อ).....................................................ผู้ปกครอง
(.....................................................)
(ลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่)

