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สัญญาการฝึกอาชีพในสถานประกอบการ
ทำที่......วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ..........
วันที่....4....เดือน....ตุลาคม..... พ.ศ.2565..
สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นระหว่าง..................................ชื่อสถานประกอบการ.............................
โดย………ชื่อ-สกุล ผู้ลงนามทางบริษัท.........เป็นผู้มีอำนาจทำการแทน..................ชื่อสถานประกอบการ...........
ตั้งอยู่เลขที่.............หมู่ที่...........ถนน.......................ตำบล/แขวง..........................อำเภอ/เขต..............................
จังหวัด...............................รหัสไปรษณีย์…………...……..ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ดำเนินการฝึก” ฝ่ายหนึ่ง
กับ นาย/นางสาว.......ชื่อ-สกุล นักเรียน นักศึกษา......… ผู้เรียนระดับ  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ สังกัดคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
เกิดวันที่................เดือน……….........................พ.ศ...................อายุ............ปี อยู่บ้านเลขที่................หมู่ที่..............
ถนน...........................ตำบล/แขวง...................................... อำเภอ/เขต..........................จังหวัด.........................
โทรศัพท์....................................... ซึ่งต่อไปนี้ในสัญญาเรียกว่า “ผู้เรียน” หรือเปรียบเสมือนพนักงานฝึกหัด
ของสถานประกอบการอีกฝ่ายหนึ่ง คู่สัญญาได้ตกลงกันทำสัญญามีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ข้อ ๑. ผู้ดำเนินการฝึกยินยอมรับผู้เรียนเข้าทำการฝึกอาชีพในสถานประกอบการ และผู้เรียน
ยินยอมเข้ารับการฝึกอาชีพตามหลักสูตร  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชา..............................................ณ......... ชื่อสถานประกอบการ........ ตั้งอยู่เลขที่............
ที่อยู่สถานประกอบการ
หมู่ที่..........ถนน .....................ตำบล/แขวง.........................
อำเภอ/เขต..........................จังหวัด........................
ซึ่งเป็นสถานประกอบการของผู้ดำเนินการฝึก ตั้งแต่วันที่.......เดือน..........................พ.ศ. ................ เป็นต้นไป
จนครบตามกำหนด
ข้อ ๒ ผู้ดำเนินการฝึกจะจัดสถานที่เรียนที่เหมาะสม ปลอดภัย และถูกสุขลักษณะ จัดครูฝึก
หรือ ผู้ ควบคุมการฝึกในสถานประกอบการที่มีความรู้ ความสามารถ จัดเครื่องมือ วัสดุและอุปกรณ์สำหรับ
การฝึกเพื่อฝึกอาชีพให้แก่ผู้เรียนตลอดระยะเวลาตามข้อ ๑ ให้สอดคล้องกับรายวิชาและสมรรถ นะของ
การเรียนรู้ตามหลักสูตรและเหมาะสมกับสภาพร่างกายของผู้เรียน แผนการฝึก โดยผู้เรียนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย
ใดๆ ทั้งสิ้นให้กับผู้ดำเนินการฝึก
ข้อ ๓ ผู้ดำเนินการฝึกจะต้องปฏิบัติตามประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ ยวกั บ
การคุ้มครองผู้รับการฝึกเตรียมคนเข้าทำงาน ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ประกาศ ณ วันที่ ๑ กันยายน
พ.ศ. ๒๕๔๖ หน้า ๕๐
ข้อ ๔ ผู้ดำเนินการฝึกจะให้การฝึกแก่ผู้เรียนอายุไม่ต่ำกว่า ๑๕ ปีบริบูรณ์ ห้ามดำเนินการฝึกงาน
ในที่เป็นอัตรายต่อสุขภาพ ดำเนินการฝึกไม่เกินวันละ ๘ ชั่วโมง มีเวลาพักในแต่ละวันอย่างน้อย ๑ ชั่วโมง
หลั ง ได้ ร ั บ การฝึ ก ติ ด ต่ อกั นไม่ เ กิ น ๔ ชั ่ ว โมง และมี ว ั น หยุ ด ประจำสั ป ดาห์ อ ย่ า งน้อ ยสั ป ดาห์ ล ะ ๑ วั น
โดยวันหยุดมีระยะห่างไม่เกิน ๖ วัน และยินยอมให้ผู้เรียนไปศึกษา และเข้าร่วมกิจกรรมตามที่สถานศึกษา
ต้นสังกัดกำหนด
ข้อ ๕ ในระหว่างการฝึกผู้เรียนมีสิทธิหยุดตามประเพณีของสถานประกอบการนั้นๆ หากมีความจำเป็น
จะต้องลาหยุดด้วยเหตุใ ดๆ ผู้เรียนสามารถลาหยุ ดได้ ตามความเป็น จริง และตามระเบียบข้อบัง คั บ ของ
ผู้ดำเนินการฝึก แต่ต้องมีระยะเวลาการฝึกไม่น้อยกว่าในหลักสูตร กรณีลาป่วยติดต่อกันตั้งแต่ ๓ วัน ขึ้นไป
จะต้องมีใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งมาแสดง

ข้ อ ๖ ผู ้ เ รี ย นจะต้ อ งตั้ ง ใจฝึ ก ฝน เอาใจใส่ ใ นการฝึ ก อาชี พ ในสถานประกอบการเต็ ม กำลัง
ความสามารถ จะเชื่อฟังครูฝึกหรือผู้ควบคุมการเรียนในสถานประกอบการ โดยยินยอมปฏิบัติตามระเบียบ
ข้อบัง คับของผู้ดำเนินการฝึกทุกประการ และจะเก็บรักษาความลับของผู้ดำเนินการการฝึกไว้เป็นอย่างดี
หากผู้เรียนฝ่าฝืน ระเบียบ ข้อบังคับของผูด้ ำเนินการฝึก ซึ่งถือว่าเป็นความผิดอย่างร้ายแรงตามระเบียบข้อบังคับ
ของผู้ดำเนินการฝึก ผู้ดำเนินการฝึก สามารถบอกเลิกสัญญาฉบับนี้ได้ทันที
ข้อ ๗ ผู้เรียนจะไม่กระทำความเสียหายใดๆ แก่ผู้ดำเนินการฝึก หากผู้เรียนกระทำการโดยเจตนา
หรือประมาทเลินเล่อจนเกิดความเสียหายแก่ผู้ดำเนินการฝึกแล้ว โดยพิสูจน์ไ ด้ว่าผู้เรียนจงใจทำให้เกิ ด
ความเสียหายผู้เรียนยินยอมชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้ดำเนินการฝึกตามที่เสียหายจริง โดยความเห็นชอบ
ของผู้ดำเนินการฝึก ผู้ปกครองหรือผู้ให้ความยินยอมรวมถึงบิดา - มารดาของผู้เรียน และสถานศึกษา
ข้อ ๘ ในกรณีที่ผู้เรียนประสบอุบัติเหตุในขณะที่รับการฝึกอยู่ในสถานประกอบการ และพิสูจน์
ได้ว่าเกิดจากความประมาทของผู้เรียนเอง ผู้เรียนและผู้ปกครองหรือผู้ให้ความยินยอมรวมถึงบิดา - มารดาของ
ผู้เรียน จะไม่เรียกร้องค่าชดเชยสิน ไหมใดๆ ทั้ง สิ้น ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายทางคดี แพ่ง และทางคดี อ าญา
กับผู้ดำเนินการฝึกและสถานศึกษา
สัญญานี้ทำขึ้นเป็น ๓ ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจความโดยตลอด
แล้วจึงได้ลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ

ลงชื่อ …………........................................... ผู้ดำเนินการฝึก
(…………..……………………..……..……)
สถานประกอบการ

ลงชื่อ …………………………….…................... ผู้เรียน
(…………..……………………..……..……)
นักเรียน/นักศึกษา

ลงชื่อ …………………………………................. สถานศึกษา
(นางอรทัย โยธินรุ่งเรือง สุดสงวน)
ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ

ลงชื่อ …………………………………................. ผู้ให้ความยินยอม
(…………..……………………..……..……)
บิดา/มารดา/ผู้ปกครอง

ลงชื่อ ……………......................................... พยาน
(นายสมหมาย สมแก้ว)
หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

ลงชื่อ ……………….............…...................... พยาน
(…………..……………………..……..……)
หัวหน้าแผนกวิชา

ลงชื่อ

** เมื่อนักเรียน นักศึกษา กรอกข้อมูลครบถ้วนตามตัวอย่างแล้ว
ให้นำสัญญาค้ำประกันทั้ง 3 ฉบับ ส่งที่ครูนิเทศ
เพื่อจะได้ดำเนินการต่อไป **

