
 

ปีการศึกษา 2565        

 
 

สัญญาค ้าประกันการเป็นนักเรียน นักศึกษา 
วิทยาลัยเทคนิคสันก้าแพง 

เขียนที่   วิทยาลัยเทคนิคสันก าแพง 

วันท่ี..………เดือน……….……………พ.ศ……………… 

  อาศัยอ านาจตามความในระเบียบส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ. 2529       
ข้อ 13 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดย นางสมหวัง  โชติการ  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการวิทยาลัยเทคนิคสันก าแพง  
ผู้รับมอบอ านาจจากเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตามค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาที่ 1852/2557    
ลงวันท่ี 2 ธันวาคม  2557  ซึ่งต่อไปนี้ในสัญญาเรียกว่า “สถานศึกษา” ฝุายหนึ่ง กับ 

นาย/นาง/นางสาว (ช่ือผู้ปกครอง)………………………………………………………………………..………………อายุ………………..………ปี  
ตั้งบ้านเรือนอยู่เลขที่……………… หมู่.....................ซอย………..………..…....…ถนน…………………………….ต าบล/แขวง…………...…………….
อ าเภอ/เขต……………………………..จังหวัด………….……………….รหัสไปรษณีย์................................โทรศัพท์……….……………………………..….
อาชีพ…………………….……..……..…ต าแหน่ง…………………….....สถานท่ีท างาน...............................โทรศัพท.์.....…………………………………… 
บัตร    บัตรประชาชน  บัตรประจ าตัวข้าราชการ เลขท่ี....................................................................ออกให้ท่ี............................... 
เมื่อวันที่…………เดือน…………….…พ.ศ..........……… ซึ่งต่อไปนี้ในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ปกครอง” ตกลงยินยอมเป็นผู้ปกครองและ        
ขอค้ าประกัน นาย/นางสาว………………………………………………………..…………..………นักเรียน นักศึกษา ระดับ  ปวช.  ปวส.    
สาขางาน.............................................. โดยเกี่ยวข้องเป็น................................ ของนาย/นางสาว............................................................. 
ซึ่งต่อไปนีใ้นสัญญาเรียกว่า “นักเรียน นักศึกษา” ทุกฝุายได้ตกลงกันท าสัญญาไว้ดังมีข้อความต่อไปนี้ 

 1. สถานศึกษาตกลงรับ นาย/นางสาว (ช่ือนักเรียน นักศึกษา)…………………………………………………………….……………………...
เข้าเป็นนักเรียน นักศึกษา ของวิทยาลัยเทคนิคสันก าแพง เพื่อท าการศึกษาตามหลักสู ตร ระดับ     ปวช.     ปวส.            
สาขางาน…………………………………… ตั้งแต่วันท่ี………..……เดือน……………………พ.ศ…………………… เป็นต้นไป 

 2. ผู้ปกครองจะควบคุมดูแลนักเรียน นักศึกษา ไม่ให้กระท าความผิดทางอาญา เช่น ก่อการทะเลาะวิวาท การพกพาอาวุธ    
การเสพยาเสพติด หรือมียาเสพติดไว้ในครอบครอง การกระท าหรือละเว้นการกระท าที่เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ    
หากฝุาฝืน ยินยอมให้สถานศึกษาด าเนินการลงโทษสถานหนัก (ให้ออก, ให้ย้ายสถานศึกษา แล้วแต่กรณี) 

3. ผู้ปกครอง และนักเรียน นักศึกษา ได้อ่านกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ซึ่งแนบท้ายสัญญานี้เข้าใจโดยตลอดแล้ว   
และสัญญาว่าจะปกครองดูแลให้นักเรียน นักศึกษาปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด หากฝุาฝืน ยินยอมให้สถานศึกษาด าเนินการลงโทษ    
ตามกฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับนั้นๆ ทุกประการ 
 4. นักเรียน นักศึกษา จะพ้นสภาพจากการเป็นนักเรียน นักศึกษา เมื่อ 

4.1 ส าเร็จการศึกษาตามหลักสตูร 
4.2 ผลการเรยีนต่ ากว่าเกณฑ์ที่ก าหนดตามระเบียบการประเมินผลการเรยีน 
4.3 ลาออก 
4.4 ถึงแก่กรรม หรือร่างกายทุพพลภาพ ไมส่ามารถท าการศึกษาตอ่ได้ 
4.5 สถานศึกษาสั่งให้พ้นสภาพนกัเรียน นักศึกษา ในกรณีใดกรณีหนึ่งต่อไปนี้  

ก) ขาดเรียนตดิต่อกันเกินกว่า 15 วัน โดยสถานศึกษาพิจารณาแล้วว่าไม่มเีหตผุลอันสมควร 
ข) ไม่มาตดิต่อเพื่อรักษาสภาพนักเรียน นักศึกษา 
ค) ประพฤติฝุาฝืนระเบียบข้อบังคับของสถานศึกษา หรือสถานประกอบการ หรือของทางราชการ หรือ

ประพฤติผิดศีลธรรมอย่างร้ายแรง จนเป็นที่เสื่อมเสียแก่สถานศึกษา หรือประพฤติตนเป็นภัยต่อความสงบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง 

ง) ต้องโทษคดีอาญา โดยค าพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่ความผิดลหุโทษหรอืความผดิที่ได้กระท า
โดยประมาท 

จ) ขาดพื้นความรู้หรือคุณสมบัติของผู้เรียนตามที่ก าหนดไว้ 
ฉ) สถานศึกษาตรวจสอบภายหลังพบว่าส าเนาเอกสารต่างๆ ไม่ถูกต้อง สมบูรณ์   

รหัสประจ าตัว ……….……………………………. 
ระดับ          ปวช.       ปวส. 



 
 
 
 

5. ผู้ปกครองให้สัญญาว่าจะอบรม สั่งสอน ตักเตือน นักเรียน นักศึกษา ให้เป็นผู้มีความประพฤติดี มีศีลธรรม ขยันหมั่นเพียร
ในการศึกษาเล่าเรียนอยู่เสมอ 

6. ผู้ปกครองให้สัญญาว่าจะสนับสนุนทุกกิจกรรมของสถานศึกษา และเข้าร่วมกิจกรรมที่สถานศึกษาแจ้งให้ทราบด้วยความ
เต็มใจ 

7. เพื่อเป็นผลดีต่อการปกครองดูแลร่วมกัน เมื่อสถานศึกษาแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ปกครองมาพบ ผู้ปกครองให้สัญญาว่าจะ   
มาพบทันที หากผู้ปกครองละเลยโดยปราศจากเหตุผลอันสมควร ผู้ปกครองยินยอมให้สถานศึกษาเรียกให้นักเรียน นักศึกษา เปลี่ยนตัว
ผู้ปกครองใหม ่หรือด าเนินการลงโทษนักเรียน นักศึกษาตามกรณีความผิดได้ทันที โดยไม่ต้องพบผู้ปกครองก่อนอีกต่อไป 

8. ถ้าผู้ปกครองย้ายที่อยู่หรือมีการเปลี่ยนตัวผู้ปกครอง ผู้ปกครองให้สัญญาว่าจะแจ้งให้สถานศึกษาทราบภายใน 15 วัน   
นับแต่วันย้ายที่อยู ่หรือเปลี่ยนตัวผู้ปกครองใหม่ แล้วแต่กรณี 

9. ในกรณีที่นักเรียน นักศึกษา เข้าฝึกปฏิบัติงานตามหลักสูตรในสถานประกอบการ นักเรียน นักศึกษา จะต้องปฏิบัติตาม
ระเบียบ ข้อบังคับ หรือเงื่อนไขของสถานประกอบการนั้นๆ ทุกประการ 

10. ถ้านักเรียน นักศึกษา ก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สิน ไม่ว่าภายในหรือภายนอกสถานศึกษา หรือในระหว่าง        
ที่นักเรียน นักศึกษา ออกฝึกงานภายในหรือภายนอกสถานศึกษา ไม่ว่าความเสียหายนั้นจะเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินของทางราชการ      
หรือบุคคลภายนอกก็ดี หรือความเสียหายกรณีอื่นๆ อันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่สถานศึกษาแล้ว ผู้ปกครองยินยอมรับผิดชดใช้
ค่าเสียหายให้แก่สถานศึกษา โดยสถานศึกษามิต้องเรียกร้องให้นักเรียน นักศึกษาช าระหนี้ก่อน และหากมีการผ่อนช าระหนี้ตามสัญญา
ไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ถือว่าผู้ปกครองได้ตกลงยินยอมในการผ่อนช าระหนี้ด้วยทุกครั้ง และยังคงรับเป็นผู้ค้ าประกันตามสัญญาตลอดไป
จนกว่าสถานศึกษาจะได้รับช าระหนี้สิน 

11. ผู้ปกครองจะไม่เพิกถอนการค้ าประกันตามสัญญานี้ ในระหว่างเวลาที่นักเรียน นักศึกษาต้องรับผิดชอบตามสัญญานี้อยู่ 

    หนังสือสญัญานี ้จัดท าขึ้นเป็น 2 ฉบับ โดยสถานศึกษายึดถือไว้ฉบับหนึ่ง และผู้ปกครองยึดถือไว้อีกฉบับหนึ่ง ทุกฝุายได้อ่าน
ข้อความในสัญญานี้เป็นท่ีเข้าใจโดยตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐานต่อหน้ากันและกันเป็นส าคัญ 
 

                 (ลงช่ือ) ………………………………………………….สถานศึกษา 

                                                             (นางสมหวัง  โชติการ) 

         ผู้อ านวยการวิทยาลยัเทคนิคสันก าแพง 
 

        (ลงช่ือ)…………………………………………………นักเรียน/นักศึกษา 

                  (…..…………………………..………………….) 
  

           (ลงช่ือ)…………………………………………………ผู้ปกครอง 

                   (……..………………………………………….) 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : ให้นักเรียน นักศึกษาและผู้ปกครอง ลงนามต่อหน้าคณะกรรมการรบัมอบตัวในวันที่รับมอบตัวเท่านั น 


