DVE 2.4

สัญญาการฝกอาชีพในสถานประกอบการ
ทําที่…………………………………………………
……………………………………………………...
วันที่…………เดือน………………….…………พ.ศ…………
สัญญาฉบับนี้ทําขึ้นระหวาง (ชื่อสถานประกอบการ) ……………………………………………………………...................... ..
โดย(ชื่อผูแทนสถานประกอบการ)................................……………………….…………………..........................ผูมีอํานาจทําการแทน
(ชื่อหนวยงาน/สถานประกอบการ).....................................................................……………………………………………………………...
ตั้งอยูเลขที…่ …………..หมูที่……..ถนน…………….……….ตําบล/แขวง…..……...….….อําเภอ/เขต…………..….……….........................
จังหวัด……………..………..………............................ ซึ่งตอไปในสัญญานีเ้ รียกวา “ผูดําเนินการสอน/การฝกอาชีพ” ฝายหนึ่ง
กับ นาย/นางสาว…………………………..………………..…………... รหัสนักศึกษา............................................................................
นักเรียน นักศึกษา ระดับ  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการทองเที่ยวกรุงเทพ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวง
ศึกษาธิการ เกิดวันที…่ ………...….. เดือน……………………… พ.ศ………..…… อายุ…………..ป ชื่อเลน...........................................
อยูบานเลขที…่ …………… หมูที่………. ตรอก/ซอย………. ถนน………………………… ตําบล/แขวง………….…………........................
อําเภอ/เขต…………………… จังหวัด……………………………… ซึ่งตอไปนี้ในสัญญาเรียกวา “ผูเรียน/ผูรับการฝกอาชีพ” หรือ
เปรียบเสมือนพนักงานฝกหัดของสถานประกอบการอีกฝายหนึ่ง คูสัญญาไดตกลงกันทําสัญญามีรายละเอียดดังตอไปนี้
ข อ 1 ผู ดํ า เนิ น การฝ ก อาชี พ ยิ น ยอมรั บ ผู รั บ การฝ ก อาชี พ เข า ฝ ก อาชี พ ในสถานประกอบการ
ตามหลั ก สู ต ร  ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ (ปวช.)  ประกาศนี ย บั ต รวิ ช าชี พ ชั้ นสู ง (ปวส.) ระบบทวิ ภ าคี
สาขาวิชา.......................... ณ (ชื่อสถานประกอบการ) ..................................................................................................
ตั้งอยูเลขที่…………..หมูที่……..ถนน………….……….ตําบล/แขวง….……...….….อําเภอ/เขต………….…………..………
จังหวัด……………….………..……... ซึ่งเปนสถานประกอบการของผูดาํ เนินการฝกอาชีพ ตั้งแตวันที่..................
เดือน........................... พ.ศ. ...................... เปนตนไปจนจบหลักสูตรการศึกษาตามกําหนด
ขอ 2 ผูดําเนินการฝกอาชีพจะจัดสถานที่ฝกอาชีพที่เหมาะสม ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ
จัดครูฝก
ในสถานประกอบการหรือผูควบคุมการฝกที่มีความรู ความสามารถ จัดเครื่องมือ วัสดุ/อุปกรณสําหรับฝกอาชีพ เพื่อฝก
ไมตองเสียคาใชจายใด ๆ ทั้งสิ้น
อาชีพใหแกผูรับการฝกอาชีพตลอดระยะเวลาตามขอ 1 โดยผูรับการฝกอาชีพ
ขอ 3 ผูดําเนินการฝกอาชีพจะฝกอาชีพแกผูรับการฝกอาชีพ ใหสอดคลองรายวิชาและสมรรถนะของการเรียนรู
ตามหลักสูตรและความเหมาะสมกับสภาพรางกายของผูรับการฝกอาชีพ
ขอ 4 ตลอดระยะเวลาการฝกอาชีพ ผูดําเนินการฝกอาชีพมีหนาที่
4.1 บริษัทฯ จะจายเบี้ยเลี้ยงใหกับนักศึกษาฝกอาชีพในอัตรา ................................. บาท
(  ชั่วโมง /  วัน /  เดือน ) เพื่อสนับสนุนชวยเหลือคาเดินทางและอาหารใหแกผูรับการฝกอาชีพ
4.2 บริษัทฯ จะสนับสนุนสวัสดิการอื่น ๆ ซึ่งไดแก เครื่องแบบพนักงาน หรือเงินพิเศษ หรือเงิน
สนับสนุนการศึกษา หรือประกันอุบัติเหตุ หรือประกันสังคม/กองทุนเงินทดแทน หรืออื่น ๆ ใหกับผูรับการฝกอาชีพตาม
ความเหมาะสม
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ขอ 5 ผูดําเนินการฝกอาชีพ จะใหการฝกอาชีพ แกผูรับการฝกอาชีพไมเกินวันละ 8 ชั่วโมง มีเวลาพักในแต
ละวันอยางนอยวันละ 1 ชั่วโมง โดยฝกอาชีพสัปดาหละ 3-4 วัน (ปวช.) หรือ 4-5 วัน (ปวส.) และหยุดไดสัปดาหละอยาง
นอย 1-2 วัน และเขารวมกิจกรรมตามที่สถานศึกษากําหนด
ขอ 6 ในระหวางการฝกอาชีพ หากผูรับการฝกอาชีพมีความจําเปนจะตองลาหยุดดวยเหตุผลใด ๆ ผูรับการฝก
อาชีพสามารถลาหยุดไดตามระเบียบขอบังคับของผูดําเนินการฝกอาชีพ
ขอ 7 ผูรับการฝกอาชีพจะตองตั้งใจฝกฝน เอาใจใสในการฝกอาชีพอยางเต็มกําลังความสามารถ จะเชื่อฟงครูฝก
ในสถานประกอบการหรือผูควบคุมการฝก โดยยินยอมปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับของผูดําเนินการฝกอาชีพทุกประการ
และจะเก็บรักษาความลับของผูดําเนินการฝกอาชีพไวเปนอยางดีห ากผูรับ การฝก อาชีพ ฝา ฝน ระเบีย บ ขอ บัง คับ ของ
ผูดําเนินการฝกอาชีพ ซึ่งถือวาเปนความผิดอยางรายแรงตามระเบียบขอบังคับของผูดําเนินการฝกอาชีพ ผูดําเนินการฝก
อาชีพสามารถบอกเลิกสัญญาฉบับนี้ไดทันที
ขอ 8 ผูรับการฝกอาชีพจะไมกระทําความเสียหายใด ๆ แกผูดําเนินการฝกอาชีพ หากผูรับการฝกกระทําการ
โดยเจตนาหรือประมาทเลิน เลอ จนเกิดความเสียหายแกผูดํา เนินการฝก อาชีพ แลว ผูรับการฝก อาชีพ ยินยอมชดใช
คาเสียหายใหแกผูดําเนินการฝกอาชีพตามที่เสียหายจริง โดยความเห็นชอบของผูดําเนินการฝกอาชีพและสถานศึกษา
สัญญาฉบับนี้ทําขึ้นเปน 3 ฉบับ มีขอความถูกตองตรงกัน คูสัญญาไดอานและเขาใจความ โดยตลอดแลวจึง
ไดลงชื่อไวเปนหลักฐาน
ลงชื่อ………………..…….……………….ผูดําเนินการฝก
(……………………………..……………..)
สถานประกอบการ

ลงชื่อ………….….…….…….……………….ผูรับการฝก
(……………………………….……………)
นักเรียน นักศึกษา

ลงชื่อ………………..…….………………. พยาน
(……………………………..……………..)
ครู

ลงชื่อ………….…….….….…..…….………….ผูใหความยินยอม
(……………………………….……………)
บิดา/มารดา/ผูปกครอง

ลงชื่อ………………..…….………………. พยาน
(……………………………..……………..)
หัวหนาแผนกวิชา

ลงชื่อ………….….…….………………….พยาน
(……………………………….……………)
หัวหนางานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

ลงชื่อ………………..………….………………. สถานศึกษา
( นางพรเพ็ชร พรรณวงค )
ผูอํานวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการทองเที่ยวกรุงเทพ
ข า พเจ า (นาย/นาง/นางสาว).………………………………………………………บิ ด า/มารดา/ผู ป กครอง ของ
นาย/นางสาว………………………………………… ผูรับการฝกอาชีพ ยินยอมเขาค้ําประกันความเสียหายอันเกิดจากการ
กระทําของผูรับการฝกอาชีพตามสัญญาฉบับนี้ ทุกประการ
ลงชื่อ…………………………………….……….
บิดา / มารดา / ผูปกครอง

งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการทองเที่ยวกรุงเทพ

