
 

สัญญาค้ำประกันการเป็น  นักเรียน-นักศึกษา 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 

 
 
 
 

                      รหัสประจำตัว ..................................................       
ระดับชัน้ ❑  ปวช. ❑ ปวส. ❑  ปริญญาตรี  ปีที่  1  แผนก/สาขาวชิา.................................................................................................... 
 

                             เขียนที ่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
       วันที่..............เดือน............................ พ.ศ. ........................ 

  อาศัยอำนาจตามความในระเบียบสำน ักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว ่าด ้วยการบริหารสถานศึกษา                 
พ.ศ. 2552 ข้อ 13 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  โดยผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย  ผู้รับมอบอำนาจจาก
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   ซึ่งต่อไปนี้ในสัญญาเรียกว่า  “สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา”  ฝ่ายหนึ่งกับ 
  นาย / นาง / นางสาว (ชื่อผู้ปกครอง)....................................................................................อายุ ................... ปี                 
บ้านเลขที่............... หมู่ที่ .......... ซอย ................................ ถนน ..................................... ตำบล / แขวง ......................................     
อำเภอ / เขต ...............................จังหวัด ........................................ โทรศัพท์ ................................... อาชีพ ..................................  
บัตรประจำตัวข้าราชการ / บัตรประชาชนเลขที่.............................................................. 
ซึ่งต่อไปนี้ในสัญญาเรียกว่า “ผูป้กครอง”  ตกลงยินยอมเป็นผูป้กครองและขอค้ำประกัน 
  นาย / นางสาว .............................................................นักเรียน นักศึกษา  ระดับ  ❑ ปวช. ❑ ปวส.  ❑  ปริญญาตร ี
โดยเก่ียวข้องกับนักเรียน  นักศึกษา ในฐานะ............................................. ของ นาย / นางสาว .................................................................... 
ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า  “นักเรียน  นักศึกษา”  ทุกฝ่ายได้  ตกลงกนัทำสัญญาไว้ดังมีข้อความต่อไปนี้ 
                 1.  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตกลงรับ นาย / นางสาว............................................................................................................ เข้าเป็นนักเรียน นักศึกษา 
 ซึ่งทำการศึกษาตามหลักสูตร    ❑ ปวช.    ❑ ปวส.    ❑  ปริญญาตรี  ตั้งแต่วนัที่...........เดือน................... พ.ศ. ............... เป็นต้นไป 

2.  ผู้ปกครองจะควบคุมดูแล  นักเรียน นักศึกษา  ไม่ให้กระทำความผิดทางอาญา เช่น  ก่อการทะเลาะวิวาท  การพกอาวุธ         
การเสพยาเสพติด   หรือมียาเสพติดไว้ในครอบครอง   การกระทำหรือละเว้นการกระทำที่เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ  หากฝ่าฝืน
ยินยอมให้วิทยาลัยฯ  ดำเนินการลงโทษสถานหนัก 
                3. ผู้ปกครองต้องยินยอมให้วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ตรวจสอบการใช้สารเสพติดของนักเรียน นักศึกษา ตลอดเวลาที่
ศึกษาอยู่ในวิทยาลัย 

4. ผู้ปกครองและนักเรียน นักศึกษา ได้อ่านกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ซึ่งแนบท้ายสัญญานี้เข้าใจโดยตลอดแล้ว 
และสัญญาว่าจะปกครองดูแลให้นักเรียนนักศึกษา ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด  หากฝ่าฝืนยินยอมให้สถานศึกษาดำเนินการลงโทษตาม
กฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับนั้น ๆ ทุกประการ 

5.  ผู้ปกครองจะควบคุมดูแล นักเรียน นักศึกษา ไม่ให้ร่วมชุมนุมประท้วงหรือเรียกร้องในสิ่งใด ๆ ในการบริหารวิทยาลัยฯ  
6.  นักเรียน นักศึกษา จะพ้นสภาพจากการเป็น นักเรียน นักศึกษา ต่อเมื่อ 

  6.1 ตายหรือร่างกายทุพพลภาพไม่สามารทำการศึกษาต่อไปได้ 
6.2 กระทำความผิดทางอาญาร้ายแรงหรือ กระทำผิดระเบียบขอ้บังคับของวิทยาลัยฯ อย่างรา้ยแรง ซึ่ง คณะกรรมการ

วิทยาลัยฯ มีมติให้พ้นสภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา 
  6.3 เป็นตัวการในการร่วมชุมนมุประท้วงหรือเรียกร้องในวิทยาลัยฯ 
  6.4 เสพสุรา ยาบา้ หรือยาเสพติดอย่างอื่นเป็นอาจิณ 
    6.5 มีพฤติกรรมก้าวร้าวต่อ ครู อาจารย์ และผู้บริหารสถานศึกษา 

 

ติดรูปถ่าย 

ขนาด  1  นิ้ว 

สำหรับวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 



6.6 นักเรียน นักศึกษา ที่ต้องการรักษาสภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา ต้องมาแจ้งกบัทางวิทยาลัยฯ ภายใน 15 วัน 
นับจากวันเปิดภาคเรียน 

  6.7 นักเรียน นักศึกษา ขาดเรียนเกิน 15 วัน โดยไม่มีการติดต่อกับวิทยาลัย ฯ เลย 
  6.8 ผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ทีก่ำหนดตามระเบียบการประเมินผลการเรียน 

6.9 หลักฐานทางดา้นการศึกษาและเอกสารสำเนาทะเบยีนบ้านของ บิดา มารดา และของนักเรียน นักศึกษา ไม่เป็น
ความจริง ทางวิทยาลัยฯ มีมติให้พ้นสภาพการเปน็นักเรียน นักศึกษา 

6.10 หลักฐานทางด้านการศึกษาของนักเรียน นักศึกษา จะต้องอนุมัติจบหลักสูตรก่อนเปิดภาคเรียนแรกของ นักเรียน 
นักศึกษา 

7.  ผู้ปกครองให้สัญญาว่าจะอบรมสั่งสอนตักเตือน นักเรียน นักศึกษา ให้เป็นผู้มีความประพฤติ มีศีลธรรม ขยันหมั่นเพียร 
ในการศึกษาเล่าเรียนอยู่เสมอ 

8.  ผู้ปกครองให้สัญญาว่าจะสนับสนุนกิจกรรมของวิทยาลัยฯ และเข้าร่วมกิจกรรมที่วิทยาลัยฯ แจ้งให้ทราบด้วยความเต็มใจ 
9.  เพื่อเป็นผลดีต่อการปกครองดูแลร่วมกัน เมื่อวิทยาลัยฯ แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ปกครองมาพบ ผู้ปกครองให้สัญญาว่าจะมา

พบทันทีหากผู้ปกครองละเลยโดยปราศจากเหตุผลอันสมควร ผู้ปกครองยินยอมให้วิทยาลัยฯ เรียกให้นักเรียน นักศึกษา เปลี่ยนตัว
ผู้ปกครองใหม่   หรือดำเนินการลงโทษนักเรียน นักศึกษา ตามกรณีความผิดได้ทันทีโดยไม่ต้องพบผู้ปกครองก่อนอีกต่อไป 

10.  ถ้าผู้ปกครองย้ายที่อยู่หรือมีการเปลี่ยนตัวผู้ปกครอง ผู้ปกครองให้สัญญาว่าจะแจ้งให้วิทยาลัยฯ ทราบภายใน 15 วัน     
นับแต่วันย้ายที่อยู่หรือเปลี่ยนตัวผู้ปกครองใหม่แล้วแต่กรณี 

11.  ในกรณีที่นักเรียน  นักศึกษา  เข้าฝึกปฏิบัติงานตามหลักสูตรในสถานประกอบการนักเรียน  นักศึกษา   ต้องปฏิบัติตาม
ระเบียบข้อบังคับ  ข้อกำหนด  หรือเงื่อนไขของสถานประกอบการนั้น ๆ  ทุกประการ 

12.  ถ้านักเรียน  นักศึกษา  ไปก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินไม่ว่าในหรือนอกสถานศึกษาหรือในระหว่างที่  นักเรียน  
นักศึกษาฝึกงานภายในหรือนอกสถานศึกษาไม่ว่าความเสียหายนั้น  จะเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินของทางราชการหรือบุคคลภายนอกก็ดี  หรือ
ความเสียหายกรณีอื่น ๆ  อันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาแล้ว   ผู้ปกครองยินยอมรับผิดชอบ
ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทั้งสิ้น  โดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามิต้องเรียกร้องให้
นักเรียน นักศึกษาชำระหนี้ก่อน  และหากมีการผ่อนเวลาชำระหนี้ตามสัญญาไม่ว่ากรณีใด ๆ     ให้ถือว่าผู้ปกครองได้ตกลงยินยอมในการ
ผ่อนชำระหนี้ด้วยทุกครั้ง   และยังคงรับเป็นผู้ค้ำประกันตามสัญญา  ตลอดไปจนกว่าสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจะได้รับชำระ
หนี้เสร็จสิ้น 

13.  ผู้ปกครองได้อ่านและเข้าใจระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ  ของวิทยาลัยฯ  แห่งนี้เป็นอย่างดีแล้วยินดีรับผิดชอบในเรื่องต่าง ๆ  
ของนักเรียน  นักศึกษา  ทั้งในด้านความประพฤติ  การเล่าเรียน  การชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา  ค่าหน่วยกิต  ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  ของ
วิทยาลัย ฯ  แห่งนี้เป็นอย่างดีแล้วและมีความเห็นชอบทุกประการ 

14. ผู้ปกครองจะไม่เพิกถอนการค้ำประกันในระหว่างเวลาที่นักเรียน นักศึกษายังศึกษาอยู่  และต้องรับผิดชอบตามสัญญาอยู่ 
หนังสือสัญญานี้ทำขึ้นเป็น  2   ฉบับ  โดยสถานศึกษายึดถือไว้ฉบับหนึ่ง  และผู้ปกครองยึดถือไว้อีก  1  ฉบับ  ทุกฝ่ายได้อ่าน

ข้อความในสัญญานี้เป็นที่เข้าใจโดยตลอดแล้ว  จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้ากันและกันเป็นสำคัญ 
 

     (ลงชื่อ)                                 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
               (นางสาวอรพิน  ดวงแก้ว)  
        ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 
                (ลงชื่อ) .................................................. นักเรียน / นักศึกษา 
               (...................................................)  
  
                                                       (ลงชื่อ) .................................................. ผู้ปกครอง 
                (...................................................)  



ใบมอบตัว 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 

 
 

รหัสประจำตัว ..................................................       
ระดับชัน้ ❑  ปวช.  ❑ ปวส. ❑  ปริญญาตรี  ปีที่  1  แผนก/สาขาวชิา ............................................................................ 
 

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

  ข้าพเจ้า (ชื่อผู้ปกครอง) นาย/นาง/นางสาว......................................................... ...................อายุ................ปี 
อาชีพ...................................................................ตั้งบ้านเรือนอยู่บ้านเลขท่ี....................ถนน....................................... 
ตำบล....................................................อำเภอ....................... .....................จังหวัด........................................................ 
ขอทำใบมอบตัว  นาย/นางสาว......................................................................ให้เป็นนักเรียน  นักศึกษาของวิทยาลัย
อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย  ไว้ต่อผู้อำนวยการสถานศึกษา  วิทยาลัยอาชีวศึกษา  โดยยอมรับเป็นผู้ปกครองของ               
นาย/นางสาว.................................................................ซึ่งเก่ียวข้องเป็น........................................................................  
  โดยข้าพเจ้าขอรับผิดขอบในเรื่องต่าง ๆ  ทั้งในด้านความประพฤติ  การเล่าเรียน และพยายาม
ตักเตือนให้ประพฤติตามคำสอน ข้อบังคับ  และระเบียบวินัยของสถานศึกษาด้วยดีทุกประการ  และข้าพเจ้ายินดีรับ
ผิดขอบชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา  ค่าหน่วยกิต  ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ กระทำความเสียหายใด ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินของ
บุคคลใดหรือของสถานศึกษา  ข้าพเจ้ารับชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดข้ึนนั้นทุกกรณี 
  อนึ่ง  ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจข้อบังคับและระเบียบต่าง ๆ ของสถานศึกษาแห่งนี้เป็นอย่างดีแล้ว
และมีความเห็นชอบทุกประการ  จึงได้มอบตัว นาย/นางสาว................................................. ...................................... 
พร้อมหลักฐานสำเนา  ให้เข้าเป็นนักเรียน นักศึกษา  ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย แห่งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

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

  ลงชื่อ........................................................พยาน 
        (........................................................) 

 
 
 ลงชื่อ....................................................อาจารย์งานปกครอง 
       (...................................................) 

 

 

ติดรูปถ่าย 

ขนาด  1  น้ิว 



วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
หนังสือให้ความยินยอมของผู้ปกครอง 

 

 

 1.  ข้าพเจ้า...............................................................................................................เป็นบดิา/มารดา/ผู้ปกครอง 
ของ นาย/นางสาว..........................................................................ซึ่งอยู่ในแผนกวิชา...............................................
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย   สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
 2.  ข้ าพ เจ้ ายอมให้ครู  อาจารย์ของวิ ทยาลั ยอาชีวศึกษาเชี ยงราย  มีอำนาจในการควบคุมดูแล               
นาย/นางสาว........................................................................ ในระหว่างที่เรียนและรับการฝึกงานทั้งในด้านระเบียบ
วินัยในการฝึกงานและปฏิบัติตามกฎแห่งความปลอดภัย รวมทั้งการจัดการการตามท่ีเห็นสมควรเกี่ยวกับกรณีข้างต้น 
 3.  ข้าพเจ้ายินยอมให้คำรับรองโดยเต็มใจว่าหากนักเรียน นักศึกษา  ได้รับอุบัติเหตุหรืออันตรายใด ๆ 
เนื่องจากกรณีฝึก  ซึ่งอาจเกิดขึ้นเพราะสาเหตุสุดวิสัย  หรืออาจเกิดจากเครื่องมือเครื่องใช้ของสถานที่ฝึกก็ดี  ทั้งนี้  
ไม่ว่าจะเป็นการฝึกภายในหรือภายนอกสถานศึกษา  ข้าพเจ้าจะไม่ดำเนินคดีต่อครู อาจารย์ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องใน   
การฝึก  ทั้งในทางแพ่งและทางอาญารวมทั้งกฎหมายฉบับอ่ืน ๆ อันอาจฟ้องร้องโดยอาศัยบทบัญญัติของกฎหมาย
นั้น ๆ ด้วย 
 
 
  ลงชื่อ.......................................................ผู้ให้ความยินยอม (ผู้ปกครอง) 
        (.......................................................) 
 
 
  ลงชื่อ........................................................พยาน 
        (........................................................) 
 
 
 
 
หมายเหตุ 

1. ในกรณีที่ผู้ปกครองมิได้เป็นบิดามารดาของนักศึกษาจะต้องมีหนังสือมอบอำนาจจากบิดาของนักศึกษาเว้น
แต่เป็นผู้ปกครองโดยอำนาจศาลสั่ง 

2. ในกรณีท่ี  มารดาเป็นผู้รับรอง  จะต้องมีหนังสือมอบอำนาจของนักศึกษา  ถูกต้องตามกฎหมายถ้าปรากฏ
ว่านักศึกษาอยู่กับมารดาโดยไม่มีบิดา  ไม่ว่าบิดาตายหรือหย่าก็ตามมารดาจะต้องลงชื่อรับรองได้ก็ต่อเมื่อ
มารดามีอำนาจปกครองบุตรอันชอบด้วยกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 



สัญญาค้ำประกันการเป็น  นักเรียน-นักศึกษา 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 

 
 
 
 

                      รหัสประจำตัว ..................................................       
ระดับชัน้ ❑  ปวช. ❑ ปวส.  ❑  ปริญญาตรี  ปีที่  1  แผนก/สาขาวชิา.................................................................................................... 
 

                             เขียนที ่ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
       วันที่..............เดือน............................ พ.ศ. ........................ 

  อาศัยอำนาจตามความในระเบียบสำน ักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาว ่าด ้วยการบริหารสถานศึกษา                 
พ.ศ. 2552 ข้อ 13 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  โดยผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย  ผู้รับมอบอำนาจจาก
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   ซึ่งต่อไปนี้ในสัญญาเรียกว่า  “สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา”  ฝ่ายหนึ่งกับ 
  นาย / นาง / นางสาว (ชื่อผู้ปกครอง)....................................................................................อายุ ................... ปี                 
บ้านเลขที่............... หมู่ที่ .......... ซอย ................................ ถนน ..................................... ตำบล / แขวง ......................................     
อำเภอ / เขต ...............................จังหวัด ........................................ โทรศัพท์ ................................... อาชีพ ..................................  
บัตรประจำตัวข้าราชการ / บัตรประชาชนเลขที่.............................................................. 
ซึ่งต่อไปนี้ในสัญญาเรียกว่า “ผูป้กครอง”  ตกลงยินยอมเป็นผูป้กครองและขอค้ำประกัน 
  นาย / นางสาว .............................................................นักเรียน นักศึกษา  ระดับ  ❑ ปวช. ❑ ปวส.  ❑  ปริญญาตร ี
โดยเก่ียวข้องกับนักเรียน  นักศึกษา ในฐานะ............................................. ของ นาย / นางสาว .................................................................... 
ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า  “นักเรียน  นักศึกษา”  ทุกฝ่ายได้  ตกลงกนัทำสัญญาไว้ดังมีข้อความต่อไปนี ้
                 1.  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาตกลงรับ นาย / นางสาว............................................................................................................ เข้าเป็นนักเรียน นักศึกษา 
 ซึ่งทำการศึกษาตามหลักสูตร    ❑ ปวช.    ❑ ปวส.    ❑  ปริญญาตรี  ตั้งแต่วนัที่..........เดือน................... พ.ศ. ................. เป็นต้นไป
       2.  ผู้ปกครองจะควบคุมดูแล  นักเรียน นักศึกษา  ไม่ให้กระทำความผิดทางอาญา เช่น  ก่อการทะเลาะวิวาท  การพกอาวุธ         
การเสพยาเสพติด   หรือมียาเสพติดไว้ในครอบครอง   การกระทำหรือละเว้นการกระทำที่เกี่ยวกับความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ  หากฝ่าฝืน
ยินยอมให้วิทยาลัยฯ  ดำเนินการลงโทษสถานหนัก 
                 3. ผู้ปกครองต้องยินยอมให้วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย ตรวจสอบการใช้สารเสพติดของนักเรียน นักศึกษา ตลอดเวลา     
ที่ศึกษาอยู่ในวิทยาลัย 

4. ผู้ปกครองและนักเรียน นักศึกษา ได้อ่านกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ซึ่งแนบท้ายสัญญานี้เข้าใจโดยตลอดแล้ว 
และสัญญาว่าจะปกครองดูแลให้นักเรียนนักศึกษา ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด หากฝ่าฝืนยินยอมให้สถานศึกษาดำเนินการลงโทษตาม
กฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับนั้น ๆ ทุกประการ 

5.  ผู้ปกครองจะควบคุมดูแล นักเรียน นักศึกษา ไม่ให้ร่วมชุมนุมประท้วงหรือเรียกร้องในสิ่งใด ๆ ในการบริหารวิทยาลัยฯ  
6.  นักเรียน นักศึกษา จะพ้นสภาพจากการเป็น นักเรียน นักศึกษา ต่อเมื่อ 

  6.1 ตายหรือร่างกายทุพพลภาพไม่สามารทำการศึกษาต่อไปได้ 
6.2 กระทำความผิดทางอาญาร้ายแรงหรือ กระทำผิดระเบียบขอ้บังคับของวิทยาลัยฯ อย่างรา้ยแรง ซึ่ง คณะกรรมการ

วิทยาลัยฯ มีมติให้พ้นสภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา 
  6.3 เป็นตัวการในการร่วมชุมนมุประท้วงหรือเรียกร้องในวิทยาลัยฯ 
  6.4 เสพสุรา ยาบา้ หรือยาเสพติดอย่างอื่นเป็นอาจิณ 
    6.5 มีพฤติกรรมก้าวร้าวต่อ ครู อาจารย์ และผู้บริหารสถานศึกษา 

6.6 นักเรียน นักศึกษา ที่ต้องการรักษาสภาพการเป็นนักเรียน นักศึกษา ต้องมาแจ้งกบัทางวิทยาลัยฯ ภายใน 15 วัน 
นับจากวันเปิดภาคเรียน 

 

ติดรูปถ่าย 

ขนาด  1  นิ้ว 

สำหรับผู้ปกครอง 



  6.7 นักเรียน นักศึกษา ขาดเรียนเกิน 15 วัน โดยไม่มีการติดต่อกับวิทยาลัย ฯ เลย 
  6.8 ผลการเรียนต่ำกว่าเกณฑ์ทีก่ำหนดตามระเบียบการประเมินผลการเรียน 

6.9 หลักฐานทางดา้นการศึกษาและเอกสารสำเนาทะเบยีนบ้านของ บิดา มารดา และของนักเรียน นักศึกษา ไม่เป็น
ความจริง ทางวิทยาลัยฯ มีมติให้พ้นสภาพการเปน็นักเรียน นักศึกษา 

6.10 หลักฐานทางด้านการศึกษาของนักเรียน นักศึกษา จะต้องอนุมัติจบหลักสูตรก่อนเปิดภาคเรียนแรกของ นักเรียน 
นักศึกษา 

7.  ผู้ปกครองให้สัญญาว่าจะอบรมสั่งสอนตักเตือน นักเรียน นักศึกษา ให้เป็นผู้มีความประพฤติ มีศีลธรรม ขยันหมั่นเพียร 
ในการศึกษาเล่าเรียนอยู่เสมอ 

8.  ผู้ปกครองให้สัญญาว่าจะสนับสนุนกิจกรรมของวิทยาลัยฯ และเข้าร่วมกิจกรรมที่วิทยาลัยฯ แจ้งให้ทราบด้วยความเต็มใจ 
9.  เพื่อเป็นผลดีต่อการปกครองดูแลร่วมกัน เมื่อวิทยาลัยฯ แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ปกครองมาพบ ผู้ปกครองให้สัญญาว่าจะมา

พบทันทีหากผู้ปกครองละเลยโดยปราศจากเหตุผลอันสมควร ผู้ปกครองยินยอมให้วิทยาลัยฯ เรียกให้นักเรียน นักศึกษา เปลี่ยนตัว
ผู้ปกครองใหม่   หรือดำเนินการลงโทษนักเรียน นักศึกษา ตามกรณีความผิดได้ทันทีโดยไม่ต้องพบผู้ปกครองก่อนอีกต่อไป 

10.  ถ้าผู้ปกครองย้ายที่อยู่หรือมีการเปลี่ยนตัวผู้ปกครอง ผู้ปกครองให้สัญญาว่าจะแจ้งให้วิทยาลัยฯ ทราบภายใน 1 5 วัน     
นับแต่วันย้ายที่อยู่หรือเปลี่ยนตัวผู้ปกครองใหม่แล้วแต่กรณี 

11.  ในกรณีที่นักเรียน  นักศึกษา  เข้าฝึกปฏิบัติงานตามหลักสูตรในสถานประกอบการนักเรียน  นักศึกษา   ต้องปฏิบัติตาม
ระเบียบข้อบังคับ  ข้อกำหนด  หรือเงื่อนไขของสถานประกอบการนั้น ๆ  ทุกประการ 

12.  ถ้านักเรียน  นักศึกษา  ไปก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินไม่ว่าในหรือนอกสถานศึกษาหรือในระหว่างที่  นักเรียน  
นักศึกษาฝึกงานภายในหรือนอกสถานศึกษาไม่ว่าความเสียหายนั้น  จะเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินของทางราชการหรือบุคคลภายนอกก็ดี  หรือ
ความเสียหายกรณีอื่น ๆ  อันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาแล้ว   ผู้ปกครองยินยอมรับผิดชอบ
ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาทั้งสิ้น  โดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามิต้องเรียกร้องให้
นักเรียน นักศึกษาชำระหนี้ก่อน  และหากมีการผ่อนเวลาชำระหนี้ตามสัญญาไม่ว่ากรณีใด ๆ     ให้ถือว่าผู้ปกครองได้ตกลงยินยอมในการ
ผ่อนชำระหนี้ด้วยทุกครั้ง   และยังคงรับเป็นผู้ค้ำประกันตามสัญญา  ตลอดไปจนกว่าสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจะได้รับชำระ
หนี้เสร็จสิ้น 

13.  ผู้ปกครองได้อ่านและเข้าใจระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ  ของวิทยาลัยฯ  แห่งนี้เป็นอย่างดีแล้วยินดีรับผิดชอบในเรื่องต่าง ๆ  
ของนักเรียน  นักศึกษา  ทั้งในด้านความประพฤติ  การเล่าเรียน  การชำระเงินค่าบำรุงการศึกษา  ค่าหน่วยกิต  ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ  ของ
วิทยาลัย ฯ  แห่งนี้เป็นอย่างดีแล้วและมีความเห็นชอบทุกประการ 

14. ผู้ปกครองจะไม่เพิกถอนการค้ำประกันในระหว่างเวลาที่นักเรียน นักศึกษายังศึกษาอยู่  และต้องรับผิดชอบตามสัญญาอยู่ 
หนังสือสัญญานี้ทำขึ้นเป็น  2   ฉบับ  โดยสถานศึกษายึดถือไว้ฉบับหนึ่ง  และผู้ปกครองยึดถือไว้อีก  1  ฉบับ  ทุกฝ่ายได้อ่าน

ข้อความในสัญญานี้เป็นที่เข้าใจโดยตลอดแล้ว  จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้ากันและกันเป็นสำคัญ 
  

     (ลงชื่อ)                                   สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 
                (นางสาวอรพิน  ดวงแก้ว)  
        ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
 
               (ลงชื่อ) .................................................. นักเรียน / นักศึกษา 
            (...................................................)  
  
                                                    (ลงชื่อ) .................................................. ผู้ปกครอง 
            (...................................................)  

 


