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ใบมอบตัว 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีก าแพงเพชร 

เขียนที่  วิยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีก้าแพงเพชร 

วันที่.................เดือน........................................พ.ศ.........................  

           ข้าพเจ้า (ช่ือผู้ปกครอง) ................................................................. .....................................อายุ..............................ปี 
อาชีพ................................ต้ังบ้านเรือนอยู่บ้านเลขท่ี...................หมู่ที่...................ซอย..................ถนน.................................
ต้าบล.................................อ้าเภอ........................................จังหวัด...............................................รหัสไปรษณีย์...................... 
ขอท้าใบมอบตัว นาย/นางสาว (ช่ือนักเรียน)................................................................................................ ..........................ให้
เป็นนักเรียน นักศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีก้าแพงเพชร ไว้ต่อผู้อ้านวยการสถานศึกษา วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีก้าแพงเพชร โดยยอมรับเป็นผู้ปกครองของ นาย/นางสาว (ช่ือนักเรียน).................................................. ................. 
ซึ่งเก่ียวข้องเป็น..................................ของ นาย/นางสาว (ช่ือนักเรียน)...................................................................................... 
และถ้าหากนาย/นางสาว (ช่ือนักเรียน)......................................................................................................ท้าความเสียหายใด ๆ 
เกี่ยวกับทรัพย์สินของบุคคลใด หรือของสถานศึกษา ข้าพเจ้าจะรับชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นน้ันทุกกรณี 
         อน่ึง ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ของสถานศึกษาแห่งน้ีเป็นอย่างดีแล้ว และมีความเห็นชอบทุก
ประการ จึงได้มอบตัว นาย/นางสาว (ช่ือนักเรียน)............................................................. ........................................................ 
พร้อมหลักฐานส้าเนาใบสุทธิ หรือ รบ. ส้าเนาทะเบียนบ้าน และส้าเนาบัตรประชาชน ให้เข้าเป็นนักศึกษาของสถานศึกษา  
แห่งน้ี ต้ังแต่วันน้ีเป็นต้นไป 
 
 
  ลงช่ือ....................................... ..................ผู้ปกครอง 
       (...........................................................) 
 
 

  ลงช่ือ....................................... ..................นักเรียน/นักศึกษา 
       (............................................................) 
 
 
  ลงช่ือ....................................... ..................อาจารย์ที่รับมอบตัว 
       (............................................................) 
 
 
 
 
 



 

ปีการศึกษา............................... 
สาขางาน........................................... 

    ระดับช้ัน ( ) ปวช. ( ) ปวส. 
สัญญาค  าประกันการเป็นนักเรียน 

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีก าแพงเพชร 

เขียนที่ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีก้าแพงเพชร 
วันที่...........เดือน...........................พ.ศ......................... 

           อาศัยอ้านาจตามความในระเบียบส้านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา           
พ.ศ. ๒๕๒๙ ข้อ ๑๓ ส้านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดย นายบุญปลูก บุญอาจ ผู้อ้านวยการวิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีก้าแพงเพชร รับมอบอ้านาจจากเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตามค้าส่ังส้านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษาที่ ศธ.๐๙๐๒/๔๗๓๑ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน  ๒๕๓๐ ซึ่งต่อไปน้ีสัญญาเรียกว่า “ส้านักงานคณะกรรมการ
อาชีวศึกษา” ฝ่ายหน่ึงกับ นาย/นาง/นางสาว (ช่ือผู้ปกครอง).............................................................................อายุ...............ป ี    
ต้ังบ้านเรือนอยู่เลขท่ี..................หมู่.................ซอย..................ถนน................................ต้าบล................................................. 
อ้าเภอ...............................จังหวัด....................โทรศัพท์...................................................อาชีพ.................................... .............. 
ต้าแหน่ง.............................................ระดับ...........................................สังกัด................... ........................................................ 
บัตรประจ้าตัวประชาชน/บัตรประจ้าตัวข้าราชการ เลขที่................................................ออกให้ที่.................... ........................ 
เมื่อวันที่................เดือน...................................พ.ศ................ ......ซึ่งต่อไปน้ีในสัญญาเรียกว่า “ผู้ปกครอง” ตกลงยินยอมเป็น
ผู้ปกครองและขอค้้าประกัน นาย/นางสาว (ช่ือนักเรียน)................................................................................ ............................ 
นักเรียน/นักศึกษา ระดับ ( ) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. ( ) ประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ปวส. โดยข้าพเจ้าเกี่ยวข้องเป็น
..................................................ของ (ช่ือนักเรียน)......................................................... .................................ซึ่งต่อไปน้ีเรียกว่า 
“นักเรียน นักศึกษา” ทุกฝ่ายได้ตกลงท้าสัญญาไว้มีข้อความต่อไปน้ี 
           ๑. ส้านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ตกลงรับ..................................................................................... ..........   
เข้าเป็นนักเรียนนักศึกษาของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีก้าแพงเพชร  ซึ่ งท้าการศึกษาตามหลักสูตรระดับ                        
( ) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ( ) ระกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูง ต้ังแต่วันที่...........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 ซึ่งแนบท้ายสัญญาน้ีเข้าใจโดยตลอดแล้ว 
และสัญญาว่าจะปกครองดูแลนักเรียน นักศึกษา ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด หากฝ่าฝืนยินยอมให้สถานศึกษาด้าเนินการลงโทษ
ตามกฎหมายอาญาระเบียบ หรือข้อบังคับน้ัน ๆ ทุกประการ 
           ๔. ผู้ปกครองจะควบคุมดูแล นักเรียนนักศึกษา ไม่ให้ร่วมชุมนุมประท้วงหรือเรียกร้องส่ิงใด ๆ ในการบริหาร
สถานศึกษา หากฝ่าฝืน ผู้ปกครองยินยอมให้สถานศึกษาด้าเนินการลงโทษสถานหนัก 
           ๕. นักเรียนนักศึกษา จะพ้นสภาพเป็นนักเรียน นักศึกษาเมื่อ 
                     ๕.๑ ตายหรือร่างกายทุพพลภพไม่สามารถท้าการศึกษาต่อไปได้ 
                     ๕.๒ กระท้าความผิดทางอาญาร้ายแรง หรือกระท้าผิดระเบียบข้อบังคับของสถานศึกษาอย่างร้ายแรงซึ่ง
คณะกรรมการสถานศึกษามีมติให้พ้นสภาพการเป็นนักเรียน  
                    ๕.๓ เป็นตัวการในการร่วมชุมนุมประท้วงหรือเรียกร้องในสถานศึกษา 
                    ๕.๔ ผลการเรียนต้่ากว่าเกณฑ์ก้าหนดตามระเบียบการประเมินผลการเรียน 
           



             
            ๖. ผู้ปกครองให้สัญญาว่าจะอบรมส่ังสอน ตักเตือน นักเรียนนักศึกษา ให้เป็นผู้มีความประพฤติดี มีศีลธรรม     
ขยันมั่นเพียรในการศึกษาเล่าเรียนอยู่เสมอ 

            ๗. ผู้ปกครองให้สัญญาว่าจะสนับสนุนกิจกรรมของสถานศึกษา และเข้าร่วมกิจกรรมที่สถานที่ศึกษาแจ้งให้ทราบ
ด้วยความเต็มใจ 
            ๘. เพื่อเป็นผลดีต่อการปกครองดูแลร่วมกัน เมื่อสถานศึกษาแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ปกครองมาพบ ผู้ปกครองให้สัญญา
ว่าจะมาพบทันที หากผู้ปกครองละเลยโดยปราศจากเหตุอันสมควร ผู้ปกครองยินยอมให้สถานศึกษาเรียกให้นักเรียน 
นักศึกษาเปล่ียนตัวผู้ปกครองใหม่ หรือด้าเนินการลงโทษนักเรียนนักศึกษาตามกรณีความผิดได้ทันที โดยไม่ต้องพบผู้ปกครอง
ก่อนอีกต่อไป 
           ๙. ถ้าผู้ปกครองย้ายที่อยู่หรือมีการเปล่ียนแปลงตัวผู้ปกครอง ผู้ปกครองให้สัญญาว่าจะแจ้งให้สถานศึกษาทราบ
ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันย้ายที่อยู่หรือเปล่ียนตัวผู้ปกครองใหม่แล้วแต่กรณี 
          ๑๐. ในกรณีนักเรียนนักศึกษาเข้าฝึกปฏิบัติงาน ตามหลักสูตรในสถานประกอบการนักเรียนนักศึกษาจะต้องปฏิบัติ
ตามระเบียบข้อบังคับ ข้อก้าหนด หรือเงื่อนไขของสถานประกอบการน้ัน ๆ ทุกประการ 
          ๑๑. ถ้านักเรียนนักศึกษาไปก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สิน ไม่ว่าในหรือนอกสถานศึกษาหรือ ในระหว่างที่
นักเรียนนักศึกษาฝึกงานภายในหรือนอกสถานศึกษาไม่ว่าความเสียหายน้ันจะเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินของทางราชการหรือ
บุคคลภายนอกก็ดีหรือความเสียหายในกรณีอ่ืน ๆ อันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ส้านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
แล้ว ผู้ปกครองยินยอมรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ส้านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาทั้งส้ิน โดยส้านักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษามิต้องเรียกร้องให้นักเรียนนักศึกษาช้าระหน้ีก่อน และหากมีการผ่อนเวลาช้าระหน้ีตามสัญญาไม่
ว่าในกรณีใดๆ ให้ถือว่าผู้ปกครองได้ตกลงยินยอมในการผ่อนช้าระหน้ีทุกครั้ง และยังคงรับเป็นผู้ค้้าประกันตามสัญญาตลอดไป
จนกว่าส้านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจะได้รับช้าระหน้ีเสร็จส้ิน 
         ๑๒. ผู้ปกครองจะไม่เพิกถอนการค้้าประกันในระหว่างเวลาที่นักเรียนนักศึกษาต้องรับผิดชอบตามสัญญาอยู่ 
         ๑๓. สถานศึกษาสามารถสุ่มตรวจหาสารเสพติดให้นักเรียนนักศึกษา ในสถานศึกษาได้ เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง โดย
ผู้ปกครองไม่สามารถเรียกร้องสิทธ์ิใด ๆ  
 

            หนังสือสัญญาน้ีท้าขึ้น ๒ ฉบับ โดยสถานศึกษายึดถือไว้ฉบับหน่ึง และผู้ปกครองยึดถือไว้อีกหน่ึงฉบับ ทุกฝ่ายอ่าน
ข้อความในสัญญาน้ีเป็นที่เข้าใจโดยตลอดแล้ว จึงได้ลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐานต่อหน้ากันและกันเป็นส้าคัญ 

 
 

 
 (นายบุญปลูก บุญอาจ) 

 ผู้รับมอบอ้านาจจากเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 

                            
                                         

                                                                             ลงช่ือ.......................................................นักเรียน/นักศึกษา 
                                                                                  (.......................................................) 

 
 

                                                                  
ลงช่ือ.........................................................ผู้ปกครอง 

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


