
วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 

   
วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 

สัญญาค้ำประกันเข้ารับการฝึกงานและฝึกอาชีพของนักเรียน นักศึกษา 
 
 

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

 ข้าพเจ้า .......................................................................................เกิดวันที่............เดือน..................................พ.ศ.........................
อายุ............ปี..................เดือน ขณะนี้เป็นนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ  รหัสนักศึกษา.................................................ระดับชั้น............
สาขาวชิา.........................................สาขางาน.................................................ที่อยู่ปัจจุบันบา้นเลขที่.......................หมู่ที่.............................
ถนน................................ซอย..................................ตำบล..............................อำเภอ.............................จังหวัด.............................................
รหัสไปรษณีย์..................................โทรศัพท์................................................ขอทำสัญญากับวทิยาลัยเทคนิคสตัหีบในการเข้ารับการฝึกงาน
และฝึกอาชีพระหว่างวนัที่............เดือน.................................พ.ศ.....................ถึงวันที่.............เดือน....................................พ.ศ..................
ดังมีข้อความต่อไปนี ้

๑.  ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตนให้สมกับทีว่ิทยาลัยฯ คัดเลือกให้เข้ารับการฝึกงานและฝึกอาชพี ด้วยการปฏิบัติดังนี ้
๑.๑  มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย ์เป็นที่ไวว้างใจ 
๑.๒  เคารพและเชื่อฟังคำสั่งสอนโดยชอบของสถานประกอบการและผู้ควบคุม 
๑.๓  ขยัน อดทน เอาใจใส่และมีความรอบคอบต่อการปฏิบัติงาน 
๑.๔  ตรงต่อเวลา กิริยาวาจาสภุาพ รู้จักกาลเทศะ 

๒. ข้าพเจ้ายินดปีฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนดหรือเงื่อนไขใด ๆ ซึ่งสถานประกอบการกำหนดไวส้ำหรับคนงานหรือ
เจ้าหน้าที่โดยเฉพาะทุกประการ 

๓. ในระหว่างการฝึกงานและฝึกอาชีพหากข้าพเจ้าประสบอันตราย หรือเจ็บป่วยซึ่งอาจเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัยหรือ     
ความประมาท  ข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องเงินทดแทนใด ๆ ทั้งสิ้น รวมทั้งไม่คิดเป็นมูลเหตุแห่งการดำเนินคดีใด ๆ กับวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
หรือเจ้าหน้าที่ผู้เก่ียวข้องในการฝึกงาน ทั้งในทางแพ่งและทางอาญารวมทั้งกฎหมายฉบับอ่ืน อันอาจจะฟ้องร้องโดยอาศัยบทบัญญัติของ
กฎหมายนั้น ๆ ด้วย 

๔. ข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องสิทธิค่าจา้งหรือค่าทดแทนและอ่ืน ๆ ซึ่งมีลักษณะคลา้ยกันจากสถานประกอบการที่ฝึกฝึกงานและ
ฝึกอาชีพอยู่นอกจากจะได้รับความอนุเคราะห์จากสถานประกอบการเท่านัน้ 

๕. ในระหว่างการฝึกงานและฝึกอาชีพหากข้าพเจ้าประพฤติผิดกฎระเบียบของทางสถานประกอบการ จนเป็นเหตุ                    
ให้สถานประกอบการให้ออกหรือยกเลิกสัญญาการฝึกงาน เมื ่อทางวิทยาลัยฯดำเนินการสอบสวนแล้วข้าพเจ้ามีความผิดจริง         
ข้าพเจ้ายินยอมให้ทางวิทยาลัยฯ ลงโทษโดยการปรับตกรายวิชาฝึกงานในภาคเรียนนั้น 

หนังสือสัญญานี้ทำขึ้นเปน็ ๓ ฉบับ โดยวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ยึดถือไว้ ๑ ฉบับ สถานประกอบการที่ตอบรับนักศึกษาเข้าฝึกงาน
และฝึกอาชีพถือไว ้๑  ฉบบั และนักศึกษาซึ่งได้รับความยินยอมและเห็นชอบจากผู้ปกครองถือไว้ ๑ ฉบบั  ทุกฝา่ยได้อ่านข้อความในสัญญา
นี้เป็นที่เข้าใจโดยตลอดแล้ว จงึได้ลงลายมือชื่อไว้เปน็สำคัญ 

 
 

ลงชื่อ..................................................................... ....นักศึกษา 
 

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

 
ลงชื่อ..............................................................................พยาน 

(นายสมหมาย    สมแก้ว) 
หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

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

 

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

   บิดา      มารดา     อ่ืนๆ.................................. 

ลงชื่อ.................................................................ผู้อำนวยการฯ 
           (นางอรทัย  โยธินรุ่งเรือง สุดสงวน) 
           ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 
    

 
  

 
 ติดรูป ๑” 

สำหรับนักเรียน นักศึกษา 



วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 

   
วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 

สัญญาค้ำประกันเข้ารับการฝึกงานและฝึกอาชีพของนักเรียน นักศึกษา 
 
 

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

 ข้าพเจ้า .......................................................................................เกิดวันที่............เดือน..................................พ.ศ.........................
อายุ............ปี..................เดือน ขณะนี้เป็นนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ  รหัสนักศึกษา.................................................ระดับชั้น............
สาขาวชิา.........................................สาขางาน.................................................ที่อยู่ปัจจุบันบา้นเลขที่.......................หมู่ที่.............................
ถนน................................ซอย..................................ตำบล..............................อำเภอ.............................จังหวัด.............................................
รหัสไปรษณีย์..................................โทรศัพท์................................................ขอทำสัญญากับวทิยาลัยเทคนิคสตัหีบในการเข้ารับการฝึกงาน
และฝึกอาชีพระหว่างวนัที่............เดือน.................................พ.ศ.....................ถึงวันที่.............เดือน....................................พ.ศ..................
ดังมีข้อความต่อไปนี ้

๑.  ข้าพเจา้จะปฏิบัติตนให้สมกับทีว่ิทยาลัยฯ คัดเลือกให้เข้ารับการฝึกงานและฝึกอาชพี ด้วยการปฏิบัติดังนี้ 
๑.๑  มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย ์เป็นที่ไวว้างใจ 
๑.๒  เคารพและเชื่อฟังคำสั่งสอนโดยชอบของสถานประกอบการและผู้ควบคุม 
๑.๓  ขยัน อดทน เอาใจใส่และมีความรอบคอบต่อการปฏิบัติงาน 
๑.๔  ตรงต่อเวลา กิริยาวาจาสภุาพ รู้จักกาลเทศะ 

๒. ข้าพเจ้ายินดปีฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนดหรือเงื่อนไขใด ๆ ซึ่งสถานประกอบการกำหนดไวส้ำหรับคนงานหรือ
เจ้าหน้าที่โดยเฉพาะทุกประการ 

๓. ในระหว่างการฝึกงานและฝึกอาชีพหากข้าพเจ้าประสบอันตราย หรือเจ็บป่วยซึ่งอาจเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัยหรือ     
ความประมาท  ข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องเงินทดแทนใด ๆ ทั้งสิ้น รวมทั้งไม่คิดเป็นมูลเหตุแห่งการดำเนินคดีใด ๆ กับวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
หรือเจ้าหน้าที่ผู้เก่ียวข้องในการฝึกงาน ทั้งในทางแพ่งและทางอาญารวมทั้งกฎหมายฉบับอ่ืน อันอาจจะฟ้องร้องโดยอาศัยบทบัญญัติของ
กฎหมายนั้น ๆ ด้วย 

๔. ข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องสิทธิค่าจา้งหรือค่าทดแทนและอ่ืน ๆ ซึ่งมีลักษณะคลา้ยกันจากสถานประกอบการที่ฝึกฝึกงานและ
ฝึกอาชีพอยู่นอกจากจะได้รับความอนุเคราะห์จากสถานประกอบการเท่านัน้ 

๕. ในระหว่างการฝึกงานและฝึกอาชีพหากข้าพเจ้าประพฤติผิดกฎระเบียบของทางสถานประกอบการ จนเป็นเหตุ                    
ให้สถานประกอบการให้ออกหรือยกเลิกสัญญาการฝึกงาน เมื ่อทางวิทยาลัยฯดำเนินการสอบส วนแล้วข้าพเจ้ามีความผิดจริง         
ข้าพเจ้ายินยอมให้ทางวิทยาลัยฯ ลงโทษโดยการปรับตกรายวิชาฝึกงานในภาคเรียนนั้น 

หนังสือสัญญานี้ทำขึ้นเปน็ ๓ ฉบับ โดยวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ยึดถือไว้ ๑ ฉบับ สถานประกอบการที่ตอบรับนักศึกษาเข้าฝึกงาน
และฝึกอาชีพถือไว ้๑  ฉบบั และนักศึกษาซึ่งได้รับความยินยอมและเห็นชอบจากผู้ปกครองถือไว้ ๑ ฉบบั  ทุกฝา่ยได้อ่านข้อความในสัญญา
นี้เป็นที่เข้าใจโดยตลอดแล้ว จงึได้ลงลายมือชื่อไว้เปน็สำคัญ 

 
 

ลงชื่อ..................................................................... ....นักศึกษา 
 

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

 
ลงชื่อ..............................................................................พยาน 

(นายสมหมาย    สมแก้ว) 
หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

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

 

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

   บิดา      มารดา     อ่ืนๆ.................................. 

ลงชื่อ.................................................................ผู้อำนวยการฯ 
           (นางอรทัย  โยธินรุ่งเรือง สุดสงวน) 
           ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 
    

 
  

 
 ติดรูป ๑” 

สำหรับสถานประกอบการ 



วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 

   
วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 

สัญญาค้ำประกันเข้ารับการฝึกงานและฝึกอาชีพของนักเรียน นักศึกษา 
 
 

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

 ข้าพเจ้า .......................................................................................เกิดวันที่............เดือน..................................พ.ศ.........................
อายุ............ปี..................เดือน ขณะนี้เป็นนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ  รหัสนักศึกษา.................................................ระดับชั้น............
สาขาวชิา.........................................สาขางาน.................................................ที่อยู่ปัจจุบันบา้นเลขที่.......................หมู่ที่.............................
ถนน................................ซอย..................................ตำบล..............................อำเภอ.............................จังหวัด.............................................
รหัสไปรษณีย์..................................โทรศัพท์................................................ขอทำสัญญากับวทิยาลัยเทคนิคสตัหีบในการเข้ารับการฝึกงาน
และฝึกอาชีพระหว่างวนัที่............เดือน.................................พ.ศ.....................ถึงวันที่.............เดือน....................................พ.ศ..................
ดังมีข้อความต่อไปนี ้

๑.  ข้าพเจ้าจะปฏิบัติตนให้สมกับทีว่ิทยาลัยฯ คัดเลือกให้เข้ารับการฝึกงานและฝึกอาชพี ด้วยการปฏิบัติดังนี้ 
๑.๑  มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย ์เป็นที่ไวว้างใจ 
๑.๒  เคารพและเชื่อฟังคำสั่งสอนโดยชอบของสถานประกอบการและผู้ควบคุม 
๑.๓  ขยัน อดทน เอาใจใส่และมีความรอบคอบต่อการปฏิบัติงาน 
๑.๔  ตรงต่อเวลา กิริยาวาจาสภุาพ รู้จักกาลเทศะ 

๒. ข้าพเจ้ายินดปีฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ ข้อกำหนดหรือเงื่อนไขใด ๆ ซึ่งสถานประกอบการกำหนดไวส้ำหรับคนงานหรือ
เจ้าหน้าที่โดยเฉพาะทุกประการ 

๓. ในระหว่างการฝึกงานและฝึกอาชีพหากข้าพเจ้าประสบอันตราย หรือเจ็บป่วยซึ่งอาจเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัยหรือ     
ความประมาท  ข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องเงินทดแทนใด ๆ ทั้งสิ้น รวมทั้งไม่คิดเป็นมูลเหตุแห่งการดำเนินคดีใด ๆ กับวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ
หรือเจ้าหน้าที่ผู้เก่ียวข้องในการฝึกงาน ทั้งในทางแพ่งและทางอาญารวมทั้งกฎหมายฉบับอ่ืน อันอาจจะฟ้องร้องโดยอาศัยบทบัญญัติของ
กฎหมายนั้น ๆ ด้วย 

๔. ข้าพเจา้จะไม่เรียกร้องสิทธิค่าจา้งหรือค่าทดแทนและอ่ืน ๆ ซึ่งมีลักษณะคลา้ยกันจากสถานประกอบการที่ฝึกฝึกงานและ
ฝึกอาชีพอยู่นอกจากจะได้รับความอนุเคราะห์จากสถานประกอบการเท่านัน้ 

๕. ในระหว่างการฝึกงานและฝึกอาชีพหากข้าพเจ้าประพฤติผิดกฎระเบียบของทางสถานประกอบการ จนเป็นเหตุ                    
ให้สถานประกอบการให้ออกหรือยกเลิกสัญญาการฝึกงาน เมื ่อทางวิทยาลัยฯดำเนินการสอบสวนแล้วข้าพเจ้ามีความผิดจริง         
ข้าพเจ้ายินยอมให้ทางวิทยาลัยฯ ลงโทษโดยการปรับตกรายวิชาฝึกงานในภาคเรียนนั้น 

หนังสือสัญญานี้ทำขึ้นเปน็ ๓ ฉบับ โดยวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ยึดถือไว้ ๑ ฉบับ สถานประกอบการที่ตอบรับนักศึกษาเข้าฝึกงาน
และฝึกอาชีพถือไว ้๑  ฉบบั และนักศึกษาซึ่งได้รับความยินยอมและเห็นชอบจากผู้ปกครองถือไว้ ๑ ฉบบั  ทุกฝา่ยได้อ่านข้อความในสัญญา
นี้เป็นที่เข้าใจโดยตลอดแล้ว จงึได้ลงลายมือชื่อไว้เปน็สำคัญ 

 
 

ลงชื่อ..................................................................... ....นักศึกษา 
 

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

 
ลงชื่อ..............................................................................พยาน 

(นายสมหมาย    สมแก้ว) 
หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี 

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

 

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

   บิดา      มารดา     อ่ืนๆ.................................. 

ลงชื่อ.................................................................ผู้อำนวยการฯ 
           (นางอรทัย  โยธินรุ่งเรือง สุดสงวน) 
           ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ 
    

 
 

 
 ติดรูป ๑” 

สำหรับสถานศึกษา 


