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วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาแพงเพชร
เขียนที่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีก้าแพงเพชร
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เทคโนโลยีก้าแพงเพชร รับมอบอ้านาจจากเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตามค้าสั่งส้านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาที่ ศธ.๐๙๐๒/๔๗๓๑ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๓๐ ซึ่งต่อไปนี้สัญญาเรียกว่า “ส้านักงานคณะกรรมการ
อาชีวศึกษา” ฝ่ายหนึ่งกับ นาย/นาง/นางสาว (ชื่อผู้ปกครอง).............................................................................อายุ...............ปี
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ผู้ปกครองและขอค้้าประกัน นาย/นางสาว (ชื่อนักเรียน)............................................................................................................
นักเรียน/นักศึกษา ระดับ ( ) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. ( ) ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปวส. โดยข้าพเจ้าเกี่ยวข้องเป็น
..................................................ของ (ชื่อนักเรียน)..........................................................................................ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า
“นักเรียน นักศึกษา” ทุกฝ่ายได้ตกลงท้าสัญญาไว้มีข้อความต่อไปนี้
๑. ส้านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตกลงรับ..................................................................................... ..........
เข้ า เป็ น นั ก เรี ย นนั ก ศึ ก ษาของวิ ท ยาลั ย เกษตรและเทคโนโลยี ก้ า แพงเพชร ซึ่ ง ท้ า การศึ ก ษาตามหลั ก สู ต รระดั บ
( ) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ) ระกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ตั้งแต่วันที่...........เดือน............................พ.ศ. ................เป็นต้นไป
๒. ผู้ปกครองจะควบคุมดูแล นักเรียน นักศึกษาไม่ให้กระท้าความผิดทางอาญา เช่น ก่อการทะเลาะวิวาท การพกพา
อาวุธ การเสพยาเสพติด หรือมีสารเสพติดไว้ในครอบครอง การกระท้า หรือละเว้นการกระท้าที่เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัย
ของประเทศ หากฝ่าฝืนยินยอมให้สถานศึกษาด้าเนินการลงโทษสถานหนัก
๓. ผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา ได้อ่านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ซึ่งแนบท้ายสัญญานี้เข้าใจโดยตลอดแล้ว
และสัญญาว่าจะปกครองดูแลนักเรียน นักศึกษา ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด หากฝ่าฝืนยินยอมให้สถานศึกษาด้าเนินการลงโทษ
ตามกฎหมายอาญาระเบียบ หรือข้อบังคับนั้น ๆ ทุกประการ
๔. ผู้ป กครองจะควบคุ ม ดูแ ล นักเรี ยนนักศึ กษา ไม่ให้ ร่วมชุมนุมประท้ วงหรื อเรี ยกร้ องสิ่ง ใด ๆ ในการบริห าร
สถานศึกษา หากฝ่าฝืน ผู้ปกครองยินยอมให้สถานศึกษาด้าเนินการลงโทษสถานหนัก
๕. นักเรียนนักศึกษา จะพ้นสภาพเป็นนักเรียน นักศึกษาเมื่อ
๕.๑ ตายหรือร่างกายทุพพลภพไม่สามารถท้าการศึกษาต่อไปได้
๕.๒ กระท้าความผิดทางอาญาร้ายแรง หรือกระท้าผิดระเบียบข้อบังคับ ของสถานศึกษาอย่างร้ายแรงซึ่ง
คณะกรรมการสถานศึกษามีมติให้พ้นสภาพการเป็นนักเรียน
๕.๓ เป็นตัวการในการร่วมชุมนุมประท้วงหรือเรียกร้องในสถานศึกษา
๕.๔ ผลการเรียนต่้ากว่าเกณฑ์ก้าหนดตามระเบียบการประเมินผลการเรียน

๖. ผู้ปกครองให้สัญญาว่าจะอบรมสั่งสอน ตักเตือน นักเรียนนักศึกษา ให้เป็นผู้มีความประพฤติดี มีศีลธรรม
ขยันมั่นเพียรในการศึกษาเล่าเรียนอยู่เสมอ
๗. ผู้ปกครองให้สัญญาว่าจะสนับสนุนกิจกรรมของสถานศึกษา และเข้าร่วมกิจกรรมที่สถานที่ศึกษาแจ้งให้ทราบ
ด้วยความเต็มใจ
๘. เพื่อเป็นผลดีต่อการปกครองดูแลร่วมกัน เมื่อสถานศึกษาแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ปกครองมาพบ ผู้ปกครองให้สัญญา
ว่าจะมาพบทันที หากผู้ป กครองละเลยโดยปราศจากเหตุ อั นสมควร ผู้ปกครองยินยอมให้ สถานศึกษาเรี ยกให้ นั ก เรี ย น
นักศึกษาเปลี่ยนตัวผู้ปกครองใหม่ หรือด้าเนินการลงโทษนักเรียนนักศึกษาตามกรณีความผิด ได้ทันที โดยไม่ต้องพบผู้ปกครอง
ก่อนอีกต่อไป
๙. ถ้าผู้ปกครองย้ายที่อยู่หรือมีการเปลี่ยนแปลงตัวผู้ปกครอง ผู้ปกครองให้สัญญาว่าจะแจ้งให้ สถานศึกษาทราบ
ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันย้ายที่อยู่หรือเปลี่ยนตัวผู้ปกครองใหม่แล้วแต่กรณี
๑๐. ในกรณีนักเรียนนักศึกษาเข้าฝึกปฏิบัติงาน ตามหลักสูตรในสถานประกอบการนักเรียนนักศึกษาจะต้องปฏิบัติ
ตามระเบียบข้อบังคับ ข้อก้าหนด หรือเงื่อนไขของสถานประกอบการนั้น ๆ ทุกประการ
๑๑. ถ้านักเรียนนักศึกษาไปก่อให้ เกิดความเสียหายแก่ทรัพ ย์สิน ไม่ว่าในหรือนอกสถานศึกษาหรือ ในระหว่า งที่
นักเรียนนักศึกษาฝึ กงานภายในหรื อนอกสถานศึกษาไม่ว่าความเสี ยหายนั้ นจะเกิดขึ้นแก่ทรัพ ย์ สินของทางราชการหรื อ
บุคคลภายนอกก็ดีหรือความเสียหายในกรณีอื่น ๆ อันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ส้านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
แล้ ว ผู้ ป กครองยิ น ยอมรั บ ผิ ด ชอบชดใช้ ค่ า เสี ย หายให้ แ ก่ ส้ า นั ก งานคณะกรรมการอาชี ว ศึ ก ษาทั้ ง สิ้ น โดยส้ า นั ก งาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษามิต้องเรียกร้องให้นักเรียนนักศึกษาช้าระหนี้ก่อน และหากมีการผ่อนเวลาช้าระหนี้ตามสัญญาไม่
ว่าในกรณีใดๆ ให้ถือว่าผู้ปกครองได้ตกลงยินยอมในการผ่อนช้าระหนี้ทุกครั้ง และยังคงรับเป็นผู้ค้าประกันตามสัญญาตลอดไป
จนกว่าส้านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจะได้รับช้าระหนี้เสร็จสิ้น
๑๒. ผู้ปกครองจะไม่เพิกถอนการค้้าประกันในระหว่างเวลาที่นักเรียนนักศึกษาต้องรับผิดชอบตามสัญญาอยู่
๑๓. สถานศึกษาสามารถสุ่มตรวจหาสารเสพติดให้นักเรียนนักศึกษา ในสถานศึกษาได้ เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง โดย
ผู้ปกครองไม่สามารถเรียกร้องสิทธิ์ใด ๆ
หนังสือสัญญานี้ท้าขึ้น ๒ ฉบับ โดยสถานศึกษายึดถือไว้ฉบับหนึ่ง และผู้ปกครองยึดถือไว้อีกหนึ่งฉบับ ทุกฝ่ายอ่าน
ข้อความในสัญญานี้เป็นที่เข้าใจโดยตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้ากันและกันเป็นส้าคัญ

(นายบุญปลูก บุญอาจ)
ผู้รับมอบอ้านาจจากเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ลงชื่อ.......................................................นักเรียน/นักศึกษา
(.......................................................)

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

