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สัญญาการฝึกอาชีพในสถานประกอบการ
ทาที.่ ................................................................
.......................................................................
วันที่............. เดือน.................................... พ.ศ....................
สัญญาฉบับนี้ทาขึ้นระหว่าง (ชื่อสถานประกอบการ) หจก.โตโยต้าเพชรบุรี ผู้จาหน่ายโตโยต้า
โดย (ชื่อผู้แทนสถานประกอบการ)...........................................................................................ผู้มีอานาจทาการแทน
(ชื่อหน่วยงาน/สถานประกอบการ) หจก.โตโยต้าเพชรบุรี ผู้จาหน่ายโตโยต้า
ตั้งอยู่เลขที่ ๙๙ หมู่ที่ ๑ ถนน เพชรเกษม ตาบล หัวสะพาน อาเภอ เมือง จังหวัด เพชรบุรี
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ดาเนินการสอน/การฝึกอาชีพ” ฝุายหนึ่ง กับ นาย/
นางสาว………………………..............นักเรียน นักศึกษาระดับ  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เกิดวันที่.........เดือน...............พ.ศ .........
อายุ .......... ปี อยู่บ้านเลขที่.......................หมู่ท.ี่ ....... ถนน....................................ตาบล /แขวง ........................
อาเภอ/เขต ............................จังหวัด........................................ซึ่งต่อไปนี้ในสัญญาเรียกว่า “ผู้เรียน/ผู้รับการฝึก
อาชีพ ” หรือเปรียบเสมือนพนักงานฝึกหัดของสถานประกอบการอีกฝุายหนึ่ง คู่สัญญาได้ตกลงกันทาสัญญามี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ผู้ดาเนินการสอน ยินยอมรับ ผู้เรียนเข้าทาการฝึกอาชีพในสถานประกอบการ และผู้เรียนยินยอม
เข้ารับการฝึกอาชีพตามหลักสูตร  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
สาขาวิชาเครื่องกล ณ ............................................................................ตั้งอยู่เลขที่ ................. หมู่ท.ี่ ...........
ถนน .........................ตาบล/แขวง ......................... อาเภอ/เขต ................................จังหวัด.........................ซึ่งเป็น
สถานประกอบการของผู้ดาเนินการสอน ตั้งแต่วันที่........ เดือน................พ.ศ. ........ เป็นต้นไปจนครบตามกาหนด
ข้อ ๒ ผู้ดาเนินการสอนจะจัดสถานที่เรียนที่เหมาะสม ปลอดภัย และถูกสุขลักษณะ จัดผู้ฝึกสอนหรือ
ผู้ควบคุมการเรียนในสถานประกอบการที่มีความรู้ ความสามารถ จัดเครื่องมือ วัสดุและอุปกรณ์สาหรับ
การเรียน เพื่อฝึกอาชีพให้แก่ผู้เรียนตลอดระยะเวลาตามข้อ ๑ โดยผู้เรียนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
ข้อ ๓ ผู้ดาเนินการสอนจะฝึกอาชีพแก่ผู้เรียน ให้สอดคล้องกับรายวิชาและสมรรถนะของการเรียนรู้
ตามหลักสูตรและเหมาะสมกับสภาพร่างกายของผู้เรียน
ข้อ ๔ ตลอดระยะเวลาการเรียนผู้ดาเนินการสอนมีหน้าที่อานวยความสะดวกให้กับผู้เรียนตามความ
เหมาะสม
ข้อ ๕ ผู้ดาเนินการสอนจะให้การสอนแก่ผู้เรียนไม่เกินวันละ ๘ ชั่วโมงมีเวลาพักในแต่ละวันอย่างน้อย ๑
ชั่วโมงและให้สิทธิผู้เรียนที่จะหยุดการเรียนได้สัปดาห์ละอย่างน้อย๑วันและยินยอมให้ผู้เรียนไปศึกษาและเข้าร่วม
กิจกรรมตามที่สถานศึกษากาหนด
ข้อ ๖ บริษัท จะจ่ายเบี้ยเลี้ยงให้นักเรียน/นักศึกษาฝึกอาชีพในอัตรา.......................บาท/(วัน/เดือน)
ซึ่งนักเรียน/นักศึกษาจะต้องเป็นผู้เสียภาษีเงินได้เอง บริษัทจะหักภาษี ณ ที่จ่ายจากเบี้ยเลี้ยง และนาส่ง
กรมสรรพากรตามที่กฎหมายกาหนด
ข้อ ๗ ในระหว่างการเรียน หากผู้เรียนมีความจาเป็นจะต้องลาหยุดด้วยเหตุใด ๆ ผู้เรียนสามารถลาหยุด
ได้ตามระเบียบข้อบังคับของผู้ดาเนินการสอน
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ข้อ ๘ ผู้เรียนจะต้องตั้งใจฝึกฝน เอาใจใส่ในการเรียนในสถานประกอบการเต็มกาลังความสามารถ จะเชื่อ
ฟังครูฝึกหรือผู้ควบคุมการเรียนในสถานประกอบการ โดยยินยอมปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของผู้ดาเนินการ
สอนทุกประการ และจะต้องไม่นาเอาความลับเกี่ยวกับผลประโยชน์ของบริษัทไม่เปิดเผยและไม่กระทาการใด ๆ
อันอาจทาให้บริษัทเสื่อมเสียชื่อเสียงตลอดจนไม่แสวงหาผลประโยชน์เป็นการส่วนตัวโดยอาศัยหน้าที่การงานที่ทา
กับบริษัทหากผู้เรียนฝุาฝืนระเบียบ ข้อบังคับของผู้ดาเนินการสอน ซึ่งถือว่าเป็นความผิดอย่างร้ายแรงตามระเบียบ
ข้อบังคับของผู้ดาเนินการสอน ผู้ดาเนินการสอนสามารถบอกเลิกสัญญาฉบับนี้ได้ทันที
ข้อ ๙ ผู้เรียนจะไม่กระทาความเสียหายใด ๆ แก่ผู้ดาเนินการฝึกหากผู้รับการฝึกกระทาการโดยเจตนา
หรือประมาทเลินเล่อจนเกิดความเสียหายแก่ผู้ดาเนินการสอนแล้ว ผู้เรียนยินยอมชดใช้ค่าเสียหายให้แก่
ผู้ดาเนินการสอนตามที่เสียหายจริง โดยความเห็นชอบของผู้ดาเนินการสอนและสถานศึกษา
ข้อ ๑๐ ในกรณีที่ผู้เรียน/ผู้รับการฝึกอาชีพประสบอุบัติเหตุในขณะที่เรียนอยู่ในสถานประกอบการไม่ว่า
กรณีใด ๆ
ผู้เรียน/ผู้รับการฝึกอาชีพและผู้ปกครอง ผู้ให้ความยินยอม รวมถึงบิดา –มารดาของผู้รับการเรียน
และการฝึกอาชีพจะไม่เรียกร้องค่าชดเชยสินไหมใด ๆ ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายทางคดีแพ่งและทางคดีอาญา
กับผู้ดาเนินการสอนและสถานศึกษา
สัญญานี้ทาขึ้นเป็น ๓ ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจความโดยตลอดแล้ว
จึงได้ลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน
ลงชื่อ……………….............……… ผู้ดาเนินการสอน
(…………………………………….…)
สถานประกอบการ

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

ลงชื่อ………..………………..…….... สถานศึกษา
(นายสุนทร มหารัตนวงศ์)
ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย

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

ลงชื่อ……………………..……………. พยาน ลงชื่อ
(……………………..……………)
หัวหน้างานของนักศึกษาผู้ฝึกงาน

………..….…………….……………. พยาน
(นายธราดล สุดคง)
หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

ข้าพเจ้า (นาย /นาง/นางสาว) ......... ………………………......……………………….. บิดา /มารดา/ผู้ปกครอง
ของนาย/นางสาว………….…………………………………………ผู้เรียน/ผู้รับการฝึกอาชีพ ยินยอมค้าประกันความเสียหายอัน
เกิดจากการกระทาของผู้เรียนตามสัญญาฉบับนี้ทุกประการ
ลงชื่อ ……………………………………
บิดา / มารดา / ผู้ปกครอง
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สัญญาการฝึกอาชีพในสถานประกอบการ
ทาที.่ ................................................................
.......................................................................
วันที่............. เดือน.................................... พ.ศ....................
สัญญาฉบับนี้ทาขึ้นระหว่าง (ชื่อสถานประกอบการ)....................................................................................
โดย (ชื่อผู้แทนสถานประกอบการ)...........................................................................................ผู้มีอานาจทาการแทน
(ชื่อหน่วยงาน/สถานประกอบการ).............................................................................................................................
ตั้งอยู่เลขที่.........หมู่ท.ี่ .......ถนน.................ตาบล/แขวง...............อาเภอ/เขต....................จังหวัด............................
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ดาเนินการสอน/การฝึกอาชีพ” ฝุายหนึ่ง กับ นาย/นางสาว……………………….........
นักเรียน นักศึกษาระดับ  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
 ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
วิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย สังกัดสานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เกิดวันที่.........เดือน...............พ.ศ .........
อายุ .......... ปี อยู่บ้านเลขที่.......................หมู่ท.ี่ ....... ถนน....................................ตาบล /แขวง ........................
อาเภอ/เขต ............................จังหวัด........................................ซึ่งต่อไปนี้ในสัญญาเรียกว่า “ผู้เรียน/ผู้รับการฝึก
อาชีพ ” หรือเปรียบเสมือนพนักงานฝึกหัดของสถานประกอบการอีกฝุายหนึ่ง คู่สัญญาได้ตกลงกันทาสัญญามี
รายละเอียดดังต่อไปนี้
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ข้อ ๑ ผู้ดาเนินการสอน ยินยอมรับ ผู้เรียนเข้าทาการฝึกอาชีพในสถานประกอบการ และผู้เรียนยินยอม
เข้ารับการฝึกอาชีพตามหลักสูตร  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
สาขาวิชาเครื่องกล ณ ..................................................... ..................... ..ตั้งอยู่เลขที่ ................. หมู่ท.ี่ ...........
ถนน .........................ตาบล/แขวง ......................... อาเภอ/เขต ................................จังหวัด.........................ซึ่งเป็น
สถานประกอบการของผู้ดาเนินการสอน ตั้งแต่วันที่........ เดือน................พ.ศ. ........ เป็นต้นไปจนครบตามกาหนด
ข้อ ๒ ผู้ดาเนินการสอนจะจัดสถานที่เรียนที่เหมาะสม ปลอดภัย และถูกสุขลักษณะ จัดผู้ฝึกสอนหรือ
ผู้ควบคุมการเรียนในสถานประกอบการที่มีความรู้ ความสามารถ จัดเครื่องมือ วัสดุและอุปกรณ์สาหรับ
การเรียน เพื่อฝึกอาชีพให้แก่ผู้เรียนตลอดระยะเวลาตามข้อ ๑ โดยผู้เรียนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
ข้อ ๓ ผู้ดาเนินการสอนจะฝึกอาชีพแก่ผู้เรียน ให้สอดคล้องกับรายวิชาและสมรรถนะของการเรียนรู้
ตามหลักสูตรและเหมาะสมกับสภาพร่างกายของผู้เรียน
ข้อ ๔ ตลอดระยะเวลาการเรียนผู้ดาเนินการสอนมีหน้าที่อานวยความสะดวกให้กับผู้เรียนตามความ
เหมาะสม
ข้อ ๕ ผู้ดาเนินการสอนจะให้การสอนแก่ผู้เรียนไม่เกินวันละ ๘ ชั่วโมงมีเวลาพักในแต่ละวันอย่างน้อย ๑
ชั่วโมงและให้สิทธิผู้เรียนที่จะหยุดการเรียนได้สัปดาห์ละอย่างน้อย๑วันและยินยอมให้ผู้เรียนไปศึกษาและเข้าร่วม
กิจกรรมตามที่สถานศึกษากาหนด

ข้อ ๖ บริษัท จะจ่ายเบี้ยเลี้ยงให้นักเรียน/นักศึกษาฝึกอาชีพในอัตรา.......................บาท/(วัน/เดือน)
ซึ่งนักเรียน/นักศึกษาจะต้องเป็นผู้เสียภาษีเงินได้เอง บริษัทจะหักภาษี ณ ที่จ่ายจากเบี้ยเลี้ยง และนาส่งกรมสรรพากร
ตามที่กฎหมายกาหนด

ข้อ ๗ ในระหว่างการเรียน หากผู้เรียนมีความจาเป็นจะต้องลาหยุดด้วยเหตุใด ๆ ผู้เรียนสามารถลาหยุด
ได้ตามระเบียบข้อบังคับของผู้ดาเนินการสอน
ข้อ ๘ ผู้เรียนจะต้องตั้งใจฝึกฝน เอาใจใส่ในการเรียนในสถานประกอบการเต็มกาลังความสามารถ จะเชื่อฟังครู
ฝึกหรือผู้ควบคุมการเรียนในสถานประกอบการ โดยยินยอมปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของผู้ดาเนินการสอนทุกประการ
และจะต้องไม่นาเอาความลับเกี่ยวกับผลประโยชน์ของบริษัทไม่เปิดเผยและไม่กระทาการใด ๆ อันอาจทาให้บริษัทเสื่อ ม
เสียชื่อเสียงตลอดจนไม่แสวงหาผลประโยชน์เป็นการส่วนตัวโดยอาศัยหน้าที่การงานที่ทากับบริษัทหากผู้เรียนฝุาฝืน
ระเบียบ ข้อบังคับของผู้ดาเนินการสอน ซึ่งถือว่าเป็นความผิดอย่างร้ายแรงตามระเบียบข้อบังคับของผู้ดาเนินการสอน
ผู้ดาเนินการสอนสามารถบอกเลิกสัญญาฉบับนี้ได้ทันที

ข้อ ๙ ผู้เรียนจะไม่กระทาความเสียหายใด ๆ แก่ผู้ดาเนินการฝึกหากผู้รับการฝึกกระทาการโดยเจตนา
หรือประมาทเลินเล่อจนเกิดความเสียหายแก่ผู้ดาเนินการสอนแล้ว ผู้เรียนยินยอมชดใช้ค่าเสียหายให้แก่
ผู้ดาเนินการสอนตามที่เสียหายจริง โดยความเห็นชอบของผู้ดาเนินการสอนและสถานศึกษา
ข้อ ๑๐ ในกรณีที่ผู้เรียน/ผู้รับการฝึกอาชีพประสบอุบัติเหตุในขณะที่เรียนอยู่ในสถานประกอบการไม่ว่า
กรณีใด ๆ
ผู้เรียน/ผู้รับการฝึกอาชีพและผู้ปกครอง ผู้ให้ความยินยอม รวมถึงบิดา –มารดาของผู้รับการเรียน
และการฝึกอาชีพจะไม่เรียกร้องค่าชดเชยสินไหมใด ๆ ทั้งสิ้น ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายทางคดีแพ่งและทางคดีอาญา
กับผู้ดาเนินการสอนและสถานศึกษา

หน้า ๕ จาก ๒

สัญญานี้ทาขึ้นเป็น ๓ ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจความโดยตลอดแล้ว
จึงได้ลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน
ลงชื่อ……………….............……… ผู้ดาเนินการสอน
(…………………………………….…)
สถานประกอบการ

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

ลงชื่อ………..………………..…….... สถานศึกษา
(นายสุนทร มหารัตนวงศ์)
ผู้อานวยการวิทยาลัยการอาชีพเขาย้อย

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

ลงชื่อ……………………..……………. พยาน ลงชื่อ
(……………………..……………)
หัวหน้างานของนักศึกษาผู้ฝึกงาน

………..….…………….……………. พยาน
(นายธราดล สุดคง)
หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

ข้าพเจ้า (นาย /นาง/นางสาว) ......... ………………………......……………………….. บิดา /มารดา/ผู้ปกครอง
ของนาย/นางสาว………….…………………………………………ผู้เรียน/ผู้รับการฝึกอาชีพ ยินยอมค้าประกันความเสียหายอัน
เกิดจากการกระทาของผู้เรียนตามสัญญาฉบับนี้ทุกประการ
ลงชื่อ ……………………………………
บิดา / มารดา / ผู้ปกครอง

