
หนังสือสัญญาค ้าประกันการเป็นนักเรียน นักศึกษา 

วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี 
 อาศัยอ านาจตามความในระเบียบส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา 
พ.ศ.2529 ข้อ 13 ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดย นายสุชาติ  จินดาแจ้ง  ต าแหน่ง ผู้อ านวยการ
วิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี   ผู้รับมอบอ านาจจากเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตามค าสั่งส านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่................ ลงวันที่ ..................................... ซึ่งต่อไปนี้ในสัญญาเรียกว่า 
“สถานศึกษา” ฝ่ายหนึ่งกับ 

 นาย/นาง/นางสาว (ชื่อผู้ปกครอง)......................................................................................... อายุ ... ........ป ี 
ตั้งบ้านเรือนอยู่เลขที่........................หมู่............... ซอย.....................................ถนน......... ................................
ต าบล/แขวง...........................................อ าเภอ/เขต..............................................จังหวัด........... ......................
รหัสไปรษณีย์................................. โทรศัพท์........... .......................................... 
อาชีพ   รับราชการ   พนักงานรัฐวิสาหกิจ   นักธุรกิจ-ค้าขาย   เกษตรกรรม     รับจ้าง 

   พนักงาน/เจ้าหน้าที่ของรัฐ/ลูกจ้างประจ า/ลูกจ้างประจ า   ข้าราชการ/พนักงานของรัฐเกษียณ
   พระ/นักบวช    ไม่ประกอบอาชีพ     อ่ืนๆ (ระบุ)....................................................................  

ต าแหน่ง...................................................สถานที่ท างาน..................................................เบอร์ โทรศัพท์.................... 
บัตร   บัตรประชาชน  บัตรประจ าตัวข้าราชการ  เลขที่ ........................................ ออกให้ที่............................  

ซึ่งต่อไปนี้ในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ปกครอง” ตกลงยินยอมเป็นผู้ปกครองและขอค้ าประกัน นาย/นางสาว(ชื่อ
นักเรียนนักศึกษา)............................... ..................... นักเรียน นักศึกษา ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยเกี่ยวข้องเป็น............................... ของ นาย/นางสาว(ชื่อนักเรียน 
นักศึกษา).......................................................ซึ่ งต่อไปนี้เรียกว่า “นักเรียน นักศึกษา” ทุกฝ่ายได้ตกลงกันท าสัญญา
ไว้ดังมีข้อความต่อไปนี้ 

๑.  สถานศึกษาตกลงรับ นาย/นางสาว(ชื่อนักเรียน นักศึกษา) .................................................................. 
เข้าเป็นนักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี เพ่ือท าการศึกษาตามหลักสูตร ระดับ  
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ประกาศนียบัตรวาชีพชั้นสูง (ปวส.) ตั้งแต่วันที่....................เดือน
....................... พ.ศ. .................เปน็ต้นไป 

๒. ผู้ปกครองจะควบคุมนักเรียน นักศึกษา ไม่ให้กระท าความผิดทางอาญา เช่น ก่อการทะเลาะวิวาท 
การพกอาวุธ การเสพยาเสพติด หรือมียาเสพติดไว้ในครอบครอง การกระท าหรือละเว้นการกระท าที่
เกี่ยวกับความมั่นคง ปลอดภัยของประเทศ หากฝ่าฝืน ยินยอมให้สถานศึกษาด าเนินการลงโทษสถาน
หนัก (ให้ออก ให้ย้ายสถานศึกษา แล้วแต่กรณี) 

๓. ผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา ได้อ่านกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ซึ่งแนบท้ายสัญญานี้เข้าใจโดย
ตลอดแล้ว และสัญญาว่าจะปกครองดูแลให้นักเรียน นักศึกษาปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด หากฝ่าฝืน
ยินยอมให้สถานศึกษาด าเนินการลงโทษตามกฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับนั้นๆ ทุกประการ 

๔. นักเรียน นักศึกษาจะพ้นสภาพจากการเป็นนักเรียน นักศึกษา เมื่อ 

๔.๑  ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตร 

๔.๒  ผลการเรียนต่ ากว่าเกณฑ์ก าหนด ตามระเบียบว่าด้วยการประเมินผลการเรียน 

๔.๓  ลาออก 

๔.๔  ถึงแก่กรรมหรือร่างกายทุพพลภาพไม่สามารถท าการศึกษาต่อไปได้ 
๔.๕  สถานศึกษาสั่งให้พ้นสภาพนักเรียน นักศึกษา ในกรณีใดหนึ่งต่อไปนี้ 
   ก) ขาดเรียนติดต่อกันเกินกว่า ๑๕ วัน โดยสถานศึกษาพิจารณาแล้วว่าไม่มีเหตุอันสมควร 

   ข) ไม่มาติดต่อเพ่ือรักษาสภาพนักเรียน นักศึกษา 

   ค) ประพฤติฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของสถานศึกษา หรือสถานประกอบการ หรือของทาง
ราชการ หรือประพฤติผิดศีลธรรมอย่างร้ายแรง จนเป็นที่เสื่อมเสียแก่สถานศึกษา หรือประพฤติตน
เป็นภัยต่อความสงบเรียบร้อยของบ้านเมือง 



   ง) ต้องโทษคดีอาญา โดยค าพิพากษาของศาลถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่ความผิดลหุโทษหรือ
ความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท 

   จ) ขาดพ้ืนความรู้หรือคุณสมบัติของผู้เรียนที่ก าหนดไว้ 
   ฉ) สถานศึกษาตรวจสอบภายหลังพบว่าส าเนาเอกสารต่างๆ ไม่ถูกต้อง สมบูรณ์ ครบถ้วน 

 ๕.  ผู้ปกครองให้สัญญาว่าจะอบรม สั่งสอน ตักเตือน นักเรียน นักศึกษาให้เป็นผู้มีความประพฤติดี มี
ศีลธรรม ขยันมั่นเพียรในการศึกษาเล่าเรียนอยู่เสมอ 

 ๖.  ผู้ปกครองให้สัญญาว่าจะสนับสนุนกิจกรรมของสถานศึกษา และเข้าร่วมกิจกรรมที่สถานศึกษาแจ้งให้
ทราบด้านความเต็มใจทันท ี

 ๗.  เพ่ือเป็นผลดีต่อการปกครองดูแลร่วมกัน เมื่อสถานศึกษาแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ปกครองมาพบ 
ผู้ปกครองให้สัญญาว่าจะมาพบทันที หากผู้ปกครองละเลยโดยปราศจากเหตุผลอันสมควร ผู้ปกครองยินยอมให้
สถานศึกษาเรียกให้นักเรียน นักศึกษาเปลี่ยนตัวผู้ปกครองใหม่ หรือด าเนินการลงโทษนักเรียน นักศึกษาตามกรณี
ความผิดได้ทันที โดยไม่ต้องพบผู้ปกครองก่อนอีกต่อไป 

 ๘.  ถ้าผู้ปกครองย้ายที่อยู่หรือมีการเปลี่ยนตัวผู้ปกครอง ผู้ปกครองให้สัญญาว่าจะแจ้งให้สถานศึกษา
ทราบภายใน ๑๕ วันนับตั้งแต่วันย้ายที่อยู่ หรือเปลี่ยนตัวผู้ปกครองใหม่แล้วแต่กรณี 
 ๙.  ในกรณีที่นักเรียน นักศึกษาเข้าฝึกปฏิบัติงานตามหลักสูตรในสถานประกอบการ นักเรียน นักศึกษา
จะต้องปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ หรือเงื่อนไขของสถานประกอบการนั้นๆ ทุกประการ 

 ๑๐.  ถ้านักเรียน นักศึกษาไปก่อให้เกิดความเสียหาย แก่ทรัพย์สินไม่ว่าในหรือนอกสถานศึกษา หรือใน
ระหว่างที่นักเรียน นักศึกษาฝึกงานภายในหรือภายนอกสถานศึกษา ไม่ว่าความเสียหายจะเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินของ
ทางราชการหรือบุคคลภายนอกก็ดี หรือความเสียหายกรณีอ่ืนๆ อันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่สถานศึกษา
แล้ว ผู้ปกครองยินยอมรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่สถานศึกษา โดยสถานศึกษามิต้องเรียกร้องให้นักเรียน 
นักศึกษาช าระหนี้ก่อน และหากมีการผ่อนช าระตามสัญญาไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ถือว่าผู้ปกครองได้ ตกลงยินยอมใน
การผ่อนช าระหนี้ด้วยทุกครั้ง และยังคงรับเป็นผู้ค้ าประกันตามสัญญาตลอดไปจนกว่าสถานศึกษาจะได้รับช าระ
หนี้สิน 

 ๑๑.  ผู้ปกครองจะไม่เพิกถอนการค้ าประกันระหว่างเวลาที่นักเรียน นักศึกษาต้องรับผิดชอบตามสัญญาอยู่ 

 หนังสือสัญญานี้ท าขึ้นเป็น ๒ ฉบับ โดยสถานศึกษายึดถือไว้ฉบับหนึ่ง และผู้ปกครองยึดถือไว้อีกฉบับ ทุก
ฝ่ายได้อ่านข้อความในสัญญานี้เป็นที่เข้าใจโดยตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้ากันและกันเป็น
ส าคัญ 
 
 

       ลงชื่อ............................................ สถานศึกษา  

       (.........................................................) 
               ผู้อ านวยการวิทยาลัยสารพัดช่างอุทัยธานี 
 
        

       ลงชื่อ........................................... นักเรียน/นักศึกษา  

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

       ลงชื่อ............................................. ผู้ปกครอง  

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

          (ลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่) 


