ต้นฉบับ
สัญญาการฝึกอาชีพในสถานประกอบการ
ทําที่…………………………………………………
……………………………………………………...
วันที่…………เดือน………………….…………พ.ศ…………
สัญญาฉบับนี้ทําขึ้นระหว่าง (ชื่อสถานประกอบการ) ……………………………………………………………...................... ..
โดย(ชื่อผู้แทนสถานประกอบการ)................................……………………….…………………..........................ผู้มีอํานาจทําการแทน
(ชื่อหน่วยงาน/สถานประกอบการ).....................................................................……………………………………………………………...
ตั้งอยู่เลขที่……………..หมู่ที่……..ถนน…………….……….ตําบล/แขวง…..……...….….อําเภอ/เขต…………..….……….........................
จังหวัด……………..………..………............................ ซึง่ ต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ดําเนินการสอน/การฝึกอาชีพ” ฝ่ายหนึ่ง
กับ นาย/นางสาว…………………………..………………..…………... รหัสนักศึกษา............................................................................
นักเรียน นักศึกษา ระดับ  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวง
ศึกษาธิการ เกิดวันที่…………...….. เดือน……………………… พ.ศ………..…… อายุ…………..ปี ชื่อเล่น...........................................
อยู่บ้านเลขที่……………… หมู่ที่………. ตรอก/ซอย………. ถนน………………………… ตําบล/แขวง………….…………........................
อําเภอ/เขต…………………… จังหวัด……………………………… ซึ่งต่อไปนี้ในสัญญาเรียกว่า “ผู้เรียน/ผู้รับการฝึกอาชีพ” หรือ
เปรียบเสมือนพนักงานฝึกหัดของสถานประกอบการอีกฝ่ายหนึ่ง คู่สัญญาได้ตกลงกันทําสัญญามีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ข้ อ 1 ผู้ ดํ า เนิ น การฝึ ก อาชี พ ยิ น ยอมรั บ ผู้ รั บ การฝึ ก อาชี พ เข้ า ฝึ 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 น สู ง (ปวส.) ระบบทวิ ภ าคี
สาขาวิชา.......................... ณ (ชื่อสถานประกอบการ) ..................................................................................................
ตั้งอยู่เลขที่…………..หมู่ที่……..ถนน………….……….ตําบล/แขวง….……...….….อําเภอ/เขต………….…………..………
จังหวัด……………….………..……... ซึ่งเป็นสถานประกอบการของผู้ดําเนินการฝึกอาชีพ
ตั้งแต่วันที่........... เดือน.......................... พ.ศ. ................... จนถึงวันที่............... เดือน........................ พ.ศ. ................
จนจบหลักสูตรการศึกษาตามกําหนด
ข้อ 2 ผู้ดําเนินการฝึกอาชีพจะจัดสถานที่ฝึกอาชีพที่เหมาะสม ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ
จัดครูฝึก
ในสถานประกอบการหรือผู้ควบคุมการฝึกที่มีความรู้ ความสามารถ จัดเครื่องมือ วัสดุ/อุปกรณ์สําหรับฝึกอาชีพ เพื่อฝึก
อาชีพให้แก่ผู้รับการฝึกอาชีพตลอดระยะเวลาตามข้อ 1 โดยผู้รับการฝึกอาชีพ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
ข้อ 3 ผู้ดําเนินการฝึกอาชีพจะฝึกอาชีพแก่ผู้รับการฝึกอาชีพ ให้สอดคล้องรายวิชาและสมรรถนะของการเรียนรู้
ตามหลักสูตรและความเหมาะสมกับสภาพร่างกายของผู้รับการฝึกอาชีพ
ข้อ 4 ตลอดระยะเวลาการฝึกอาชีพ ผู้ดําเนินการฝึกอาชีพมีหน้าที่
4.1 บริษัทฯ จะจ่าย เบี้ยเลี้ยง ให้กับนักศึกษาฝึกอาชีพในอัตรา ................................. บาท
(  ชั่วโมง /  วัน /  เดือน ) เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือค่าเดินทางและอาหารให้แก่ผู้รับการฝึกอาชีพ
4.2 บริษัทฯ จะสนับสนุนสวัสดิการอื่น ๆ ซึ่งได้แก่ เครื่องแบบพนักงาน หรือเงินพิเศษ หรือเงิน
สนับสนุนการศึกษา หรือประกันอุบัติเหตุ หรือประกันสังคม/กองทุนเงินทดแทน หรืออื่น ๆ ให้กับผู้รับการฝึกอาชีพ
ตามความเหมาะสม
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ข้อ 5 ผู้ดําเนินการฝึกอาชีพ จะให้การฝึกอาชีพแก่ผู้รับการฝึกอาชีพไม่เกินวันละ 8 ชั่วโมง มีเวลาพักในแต่ละวัน
อย่างน้อยวันละ 1 ชั่วโมง โดยหยุดได้อย่างน้อยสัปดาห์ 1-2 วัน และยินยอมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมตามที่สถานศึกษา
กําหนดโดยมีหนังสือรับรองจากสถานศึกษา
ข้อ 6 ในระหว่างการฝึกอาชีพ หากผู้รับการฝึกอาชีพมีความจําเป็นจะต้องลาหยุดด้วยเหตุผลใด ๆ ผู้รับการฝึกอาชีพ
สามารถลาหยุดได้ตามระเบียบข้อบังคับของผู้ดําเนินการฝึกอาชีพ
ข้อ 7 ผู้รับการฝึกอาชีพจะต้องตั้งใจฝึกฝน เอาใจใส่ในการฝึกอาชีพอย่างเต็มกําลังความสามารถ จะเชื่อฟังครูฝึก
ในสถานประกอบการหรือผู้ควบคุมการฝึก โดยยินยอมปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของผู้ดําเนินการฝึกอาชีพทุกประการ
และจะเก็บรักษาความลับของผู้ดําเนินการฝึกอาชีพไว้เป็นอย่างดีห ากผู้รับ การฝึก อาชีพ ฝ่า ฝืน ระเบีย บ ข้อ บัง คับ ของ
ผู้ดําเนินการฝึกอาชีพ ซึ่งถือว่าเป็นความผิดอย่างร้ายแรงตามระเบียบข้อบังคับของผู้ดําเนินการฝึกอาชีพ ผู้ดําเนินการฝึก
อาชีพสามารถบอกเลิกสัญญาฉบับนี้ได้ทันที
ข้อ 8 ผู้รับการฝึกอาชีพจะไม่กระทําความเสียหายใด ๆ แก่ผู้ดําเนินการฝึกอาชีพ หากผู้รับการฝึกกระทําการโดย
เจตนาหรือ ประมาทเลิน เล่อ จนเกิด ความเสีย หายแก่ผู ้ดํ า เนิน การฝึก อาชีพ แล้ว ผู ้ร ับ การฝึก อาชีพ ยิน ยอมชดใช้
ค่าเสียหายให้แก่ผู้ดําเนินการฝึกอาชีพตามที่เสียหายจริง โดยความเห็นชอบของผู้ดําเนินการฝึกอาชีพและสถานศึกษา
สัญญาฉบับนี้ทําขึ้นเป็น 3 ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจความ โดยตลอดแล้วจึง
ได้ลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน
ลงชื่อ………………..…….……………….ผู้ดําเนินการฝึก
(……………………………..……………..)
สถานประกอบการ

ลงชื่อ………….….…….…….……………….ผู้รับการฝึก
(……………………………….……………)
นักเรียน นักศึกษา

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

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

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

ลงชื่อ………….….…….………………….พยาน
( นางสาวปรารถนา สุทธิศักดิ์ )
หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

ลงชื่อ………………..………….………………. สถานศึกษา
( นางพรเพ็ชร พรรณวงค์ )
ผู้อํานวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ
ข้ า พเจ้ า (นาย/นาง/นางสาว).………………………………………………………บิ ด า/มารดา/ผู้ ป กครอง ของ
นาย/นางสาว………………………………………… ผู้รับการฝึกอาชีพ ยินยอมเข้าค้ําประกันความเสียหายอันเกิดจากการ
กระทําของผู้รับการฝึกอาชีพตามสัญญาฉบับนี้ ทุกประการ
ลงชื่อ…………………………………….……….
บิดา / มารดา / ผู้ปกครอง
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเทีย่ วกรุงเทพ

คู่ฉบับ
สัญญาการฝึกอาชีพในสถานประกอบการ
ทําที่…………………………………………………
……………………………………………………...
วันที่…………เดือน………………….…………พ.ศ…………
สัญญาฉบับนี้ทําขึ้นระหว่าง (ชื่อสถานประกอบการ) ……………………………………………………………...................... ..
โดย(ชื่อผู้แทนสถานประกอบการ)................................……………………….…………………..........................ผู้มีอํานาจทําการแทน
(ชื่อหน่วยงาน/สถานประกอบการ).....................................................................……………………………………………………………...
ตั้งอยู่เลขที่……………..หมู่ที่……..ถนน…………….……….ตําบล/แขวง…..……...….….อําเภอ/เขต…………..….……….........................
จังหวัด……………..………..………............................ ซึง่ ต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ดําเนินการสอน/การฝึกอาชีพ” ฝ่ายหนึ่ง
กับ นาย/นางสาว…………………………..………………..…………... รหัสนักศึกษา............................................................................
นักเรียน นักศึกษา ระดับ  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวง
ศึกษาธิการ เกิดวันที่…………...….. เดือน……………………… พ.ศ………..…… อายุ…………..ปี ชื่อเล่น...........................................
อยู่บ้านเลขที่……………… หมู่ที่………. ตรอก/ซอย………. ถนน………………………… ตําบล/แขวง………….…………........................
อําเภอ/เขต…………………… จังหวัด……………………………… ซึ่งต่อไปนี้ในสัญญาเรียกว่า “ผู้เรียน/ผู้รับการฝึกอาชีพ” หรือ
เปรียบเสมือนพนักงานฝึกหัดของสถานประกอบการอีกฝ่ายหนึ่ง คู่สัญญาได้ตกลงกันทําสัญญามีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ข้ อ 1 ผู้ ดํ า เนิ น การฝึ ก อาชี พ ยิ น ยอมรั บ ผู้ รั บ การฝึ ก อาชี พ เข้ า ฝึ 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 น สู ง (ปวส.) ระบบทวิ ภ าคี
สาขาวิชา.......................... ณ (ชื่อสถานประกอบการ) ..................................................................................................
ตั้งอยู่เลขที่…………..หมู่ที่……..ถนน………….……….ตําบล/แขวง….……...….….อําเภอ/เขต………….…………..………
จังหวัด……………….………..……... ซึ่งเป็นสถานประกอบการของผู้ดําเนินการฝึกอาชีพ
ตั้งแต่วันที่........... เดือน.......................... พ.ศ. ................... จนถึงวันที่............... เดือน........................ พ.ศ. ................
จนจบหลักสูตรการศึกษาตามกําหนด
ข้อ 2 ผู้ดําเนินการฝึกอาชีพจะจัดสถานที่ฝึกอาชีพที่เหมาะสม ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ
จัดครูฝึก
ในสถานประกอบการหรือผู้ควบคุมการฝึกที่มีความรู้ ความสามารถ จัดเครื่องมือ วัสดุ/อุปกรณ์สําหรับฝึกอาชีพ เพื่อฝึก
อาชีพให้แก่ผู้รับการฝึกอาชีพตลอดระยะเวลาตามข้อ 1 โดยผู้รับการฝึกอาชีพ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
ข้อ 3 ผู้ดําเนินการฝึกอาชีพจะฝึกอาชีพแก่ผู้รับการฝึกอาชีพ ให้สอดคล้องรายวิชาและสมรรถนะของการเรียนรู้
ตามหลักสูตรและความเหมาะสมกับสภาพร่างกายของผู้รับการฝึกอาชีพ
ข้อ 4 ตลอดระยะเวลาการฝึกอาชีพ ผู้ดําเนินการฝึกอาชีพมีหน้าที่
4.1 บริษัทฯ จะจ่าย เบี้ยเลี้ยง ให้กับนักศึกษาฝึกอาชีพในอัตรา ................................. บาท
(  ชั่วโมง /  วัน /  เดือน ) เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือค่าเดินทางและอาหารให้แก่ผู้รับการฝึกอาชีพ
4.2 บริษัทฯ จะสนับสนุนสวัสดิการอื่น ๆ ซึ่งได้แก่ เครื่องแบบพนักงาน หรือเงินพิเศษ หรือเงิน
สนับสนุนการศึกษา หรือประกันอุบัติเหตุ หรือประกันสังคม/กองทุนเงินทดแทน หรืออื่น ๆ ให้กับผู้รับการฝึกอาชีพ
ตามความเหมาะสม
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ข้อ 5 ผู้ดําเนินการฝึกอาชีพ จะให้การฝึกอาชีพแก่ผู้รับการฝึกอาชีพไม่เกินวันละ 8 ชั่วโมง มีเวลาพักในแต่ละวัน
อย่างน้อยวันละ 1 ชั่วโมง โดยหยุดได้อย่างน้อยสัปดาห์ 1-2 วัน และยินยอมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมตามที่สถานศึกษา
กําหนดโดยมีหนังสือรับรองจากสถานศึกษา
ข้อ 6 ในระหว่างการฝึกอาชีพ หากผู้รับการฝึกอาชีพมีความจําเป็นจะต้องลาหยุดด้วยเหตุผลใด ๆ ผู้รับการฝึกอาชีพ
สามารถลาหยุดได้ตามระเบียบข้อบังคับของผู้ดําเนินการฝึกอาชีพ
ข้อ 7 ผู้รับการฝึกอาชีพจะต้องตั้งใจฝึกฝน เอาใจใส่ในการฝึกอาชีพอย่างเต็มกําลังความสามารถ จะเชื่อฟังครูฝึก
ในสถานประกอบการหรือผู้ควบคุมการฝึก โดยยินยอมปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของผู้ดําเนินการฝึกอาชีพทุกประการ
และจะเก็บรักษาความลับของผู้ดําเนินการฝึกอาชีพไว้เป็นอย่างดีห ากผู้รับ การฝึก อาชีพ ฝ่า ฝืน ระเบีย บ ข้อ บัง คับ ของ
ผู้ดําเนินการฝึกอาชีพ ซึ่งถือว่าเป็นความผิดอย่างร้ายแรงตามระเบียบข้อบังคับของผู้ดําเนินการฝึกอาชีพ ผู้ดําเนินการฝึก
อาชีพสามารถบอกเลิกสัญญาฉบับนี้ได้ทันที
ข้อ 8 ผู้รับการฝึกอาชีพจะไม่กระทําความเสียหายใด ๆ แก่ผู้ดําเนินการฝึกอาชีพ หากผู้รับการฝึกกระทําการโดย
เจตนาหรือ ประมาทเลิน เล่อ จนเกิด ความเสีย หายแก่ผู ้ดํ า เนิน การฝึก อาชีพ แล้ว ผู ้ร ับ การฝึก อาชีพ ยิน ยอมชดใช้
ค่าเสียหายให้แก่ผู้ดําเนินการฝึกอาชีพตามที่เสียหายจริง โดยความเห็นชอบของผู้ดําเนินการฝึกอาชีพและสถานศึกษา
สัญญาฉบับนี้ทําขึ้นเป็น 3 ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจความ โดยตลอดแล้วจึง
ได้ลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน
ลงชื่อ………………..…….……………….ผู้ดําเนินการฝึก
(……………………………..……………..)
สถานประกอบการ

ลงชื่อ………….….…….…….……………….ผู้รับการฝึก
(……………………………….……………)
นักเรียน นักศึกษา

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

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

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

ลงชื่อ………….….…….………………….พยาน
( นางสาวปรารถนา สุทธิศักดิ์ )
หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

ลงชื่อ………………..………….………………. สถานศึกษา
( นางพรเพ็ชร พรรณวงค์ )
ผู้อํานวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ
ข้ า พเจ้ า (นาย/นาง/นางสาว).………………………………………………………บิ ด า/มารดา/ผู้ ป กครอง ของ
นาย/นางสาว………………………………………… ผู้รับการฝึกอาชีพ ยินยอมเข้าค้ําประกันความเสียหายอันเกิดจากการ
กระทําของผู้รับการฝึกอาชีพตามสัญญาฉบับนี้ ทุกประการ
ลงชื่อ…………………………………….……….
บิดา / มารดา / ผู้ปกครอง
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเทีย่ วกรุงเทพ

คู่ฉบับ
สัญญาการฝึกอาชีพในสถานประกอบการ
ทําที่…………………………………………………
……………………………………………………...
วันที่…………เดือน………………….…………พ.ศ…………
สัญญาฉบับนี้ทําขึ้นระหว่าง (ชื่อสถานประกอบการ) ……………………………………………………………...................... ..
โดย(ชื่อผู้แทนสถานประกอบการ)................................……………………….…………………..........................ผู้มีอํานาจทําการแทน
(ชื่อหน่วยงาน/สถานประกอบการ).....................................................................……………………………………………………………...
ตั้งอยู่เลขที่……………..หมู่ที่……..ถนน…………….……….ตําบล/แขวง…..……...….….อําเภอ/เขต…………..….……….........................
จังหวัด……………..………..………............................ ซึง่ ต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ดําเนินการสอน/การฝึกอาชีพ” ฝ่ายหนึ่ง
กับ นาย/นางสาว…………………………..………………..…………... รหัสนักศึกษา............................................................................
นักเรียน นักศึกษา ระดับ  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวง
ศึกษาธิการ เกิดวันที่…………...….. เดือน……………………… พ.ศ………..…… อายุ…………..ปี ชื่อเล่น...........................................
อยู่บ้านเลขที่……………… หมู่ที่………. ตรอก/ซอย………. ถนน………………………… ตําบล/แขวง………….…………........................
อําเภอ/เขต…………………… จังหวัด……………………………… ซึ่งต่อไปนี้ในสัญญาเรียกว่า “ผู้เรียน/ผู้รับการฝึกอาชีพ” หรือ
เปรียบเสมือนพนักงานฝึกหัดของสถานประกอบการอีกฝ่ายหนึ่ง คู่สัญญาได้ตกลงกันทําสัญญามีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ข้ อ 1 ผู้ ดํ า เนิ น การฝึ ก อาชี พ ยิ น ยอมรั บ ผู้ รั บ การฝึ ก อาชี พ เข้ า ฝึ 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 น สู ง (ปวส.) ระบบทวิ ภ าคี
สาขาวิชา.......................... ณ (ชื่อสถานประกอบการ) ..................................................................................................
ตั้งอยู่เลขที่…………..หมู่ที่……..ถนน………….……….ตําบล/แขวง….……...….….อําเภอ/เขต………….…………..………
จังหวัด……………….………..……... ซึ่งเป็นสถานประกอบการของผู้ดําเนินการฝึกอาชีพ
ตั้งแต่วันที่........... เดือน.......................... พ.ศ. ................... จนถึงวันที่............... เดือน........................ พ.ศ. ................
จนจบหลักสูตรการศึกษาตามกําหนด
ข้อ 2 ผู้ดําเนินการฝึกอาชีพจะจัดสถานที่ฝึกอาชีพที่เหมาะสม ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ
จัดครูฝึก
ในสถานประกอบการหรือผู้ควบคุมการฝึกที่มีความรู้ ความสามารถ จัดเครื่องมือ วัสดุ/อุปกรณ์สําหรับฝึกอาชีพ เพื่อฝึก
อาชีพให้แก่ผู้รับการฝึกอาชีพตลอดระยะเวลาตามข้อ 1 โดยผู้รับการฝึกอาชีพ ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
ข้อ 3 ผู้ดําเนินการฝึกอาชีพจะฝึกอาชีพแก่ผู้รับการฝึกอาชีพ ให้สอดคล้องรายวิชาและสมรรถนะของการเรียนรู้
ตามหลักสูตรและความเหมาะสมกับสภาพร่างกายของผู้รับการฝึกอาชีพ
ข้อ 4 ตลอดระยะเวลาการฝึกอาชีพ ผู้ดําเนินการฝึกอาชีพมีหน้าที่
4.1 บริษัทฯ จะจ่าย เบี้ยเลี้ยง ให้กับนักศึกษาฝึกอาชีพในอัตรา ................................. บาท
(  ชั่วโมง /  วัน /  เดือน ) เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือค่าเดินทางและอาหารให้แก่ผู้รับการฝึกอาชีพ
4.2 บริษัทฯ จะสนับสนุนสวัสดิการอื่น ๆ ซึ่งได้แก่ เครื่องแบบพนักงาน หรือเงินพิเศษ หรือเงิน
สนับสนุนการศึกษา หรือประกันอุบัติเหตุ หรือประกันสังคม/กองทุนเงินทดแทน หรืออื่น ๆ ให้กับผู้รับการฝึกอาชีพ
ตามความเหมาะสม
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ข้อ 5 ผู้ดําเนินการฝึกอาชีพ จะให้การฝึกอาชีพแก่ผู้รับการฝึกอาชีพไม่เกินวันละ 8 ชั่วโมง มีเวลาพักในแต่ละวัน
อย่างน้อยวันละ 1 ชั่วโมง โดยหยุดได้อย่างน้อยสัปดาห์ 1-2 วัน และยินยอมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมตามที่สถานศึกษา
กําหนดโดยมีหนังสือรับรองจากสถานศึกษา
ข้อ 6 ในระหว่างการฝึกอาชีพ หากผู้รับการฝึกอาชีพมีความจําเป็นจะต้องลาหยุดด้วยเหตุผลใด ๆ ผู้รับการฝึกอาชีพ
สามารถลาหยุดได้ตามระเบียบข้อบังคับของผู้ดําเนินการฝึกอาชีพ
ข้อ 7 ผู้รับการฝึกอาชีพจะต้องตั้งใจฝึกฝน เอาใจใส่ในการฝึกอาชีพอย่างเต็มกําลังความสามารถ จะเชื่อฟังครูฝึก
ในสถานประกอบการหรือผู้ควบคุมการฝึก โดยยินยอมปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของผู้ดําเนินการฝึกอาชีพทุกประการ
และจะเก็บรักษาความลับของผู้ดําเนินการฝึกอาชีพไว้เป็นอย่างดีห ากผู้รับ การฝึก อาชีพ ฝ่า ฝืน ระเบีย บ ข้อ บัง คับ ของ
ผู้ดําเนินการฝึกอาชีพ ซึ่งถือว่าเป็นความผิดอย่างร้ายแรงตามระเบียบข้อบังคับของผู้ดําเนินการฝึกอาชีพ ผู้ดําเนินการฝึก
อาชีพสามารถบอกเลิกสัญญาฉบับนี้ได้ทันที
ข้อ 8 ผู้รับการฝึกอาชีพจะไม่กระทําความเสียหายใด ๆ แก่ผู้ดําเนินการฝึกอาชีพ หากผู้รับการฝึกกระทําการโดย
เจตนาหรือ ประมาทเลิน เล่อ จนเกิด ความเสีย หายแก่ผู ้ดํ า เนิน การฝึก อาชีพ แล้ว ผู ้ร ับ การฝึก อาชีพ ยิน ยอมชดใช้
ค่าเสียหายให้แก่ผู้ดําเนินการฝึกอาชีพตามที่เสียหายจริง โดยความเห็นชอบของผู้ดําเนินการฝึกอาชีพและสถานศึกษา
สัญญาฉบับนี้ทําขึ้นเป็น 3 ฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจความ โดยตลอดแล้วจึง
ได้ลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน
ลงชื่อ………………..…….……………….ผู้ดําเนินการฝึก
(……………………………..……………..)
สถานประกอบการ

ลงชื่อ………….….…….…….……………….ผู้รับการฝึก
(……………………………….……………)
นักเรียน นักศึกษา

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

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

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

ลงชื่อ………….….…….………………….พยาน
( นางสาวปรารถนา สุทธิศักดิ์ )
หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

ลงชื่อ………………..………….………………. สถานศึกษา
( นางพรเพ็ชร พรรณวงค์ )
ผู้อํานวยการวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ
ข้ า พเจ้ า (นาย/นาง/นางสาว).………………………………………………………บิ ด า/มารดา/ผู้ ป กครอง ของ
นาย/นางสาว………………………………………… ผู้รับการฝึกอาชีพ ยินยอมเข้าค้ําประกันความเสียหายอันเกิดจากการ
กระทําของผู้รับการฝึกอาชีพตามสัญญาฉบับนี้ ทุกประการ
ลงชื่อ…………………………………….……….
บิดา / มารดา / ผู้ปกครอง
งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเทีย่ วกรุงเทพ

