
 

 

วนัท่ี 17 ตุลาคม พ.ศ.2565 
 

เร่ือง  ประกาศผลสัมภาษณ์นกัศึกษาสหกิจศึกษา เครือเบทาโกร 
เรียน คณบดีคณะวทิยาการสุขภาพและการกีฬา มหาวทิยาลยัทกัษิณ 
ส่ิงทีแ่นบมาด้วย  
 1. รายช่ือนกัศึกษา  
 2. QR Code และสัญญาการฝึกปฏิบติังานกบัเครือเบทาโกร 
 
 ตามท่ีเครือเบทาโกร ไดเ้ขา้ประชาสัมพนัธ์ และสัมภาษณ์คดัเลือกนกัศึกษาเขา้ร่วมโครงการสหกิจ
ศึกษาจากคณะวทิยาการสุขภาพและการกีฬา สาขาวชิาอาชีวอนามยัและความปลอดภยั มหาวทิยาลยัทกัษิณ 
ผา่นทาง VDO Conference โดยไดรั้บความร่วมมือจากทางคณะเป็นอยา่งดียิง่  
 ในโอกาสน้ี ทางบริษทัฯ จึงขอขอบพระคุณทางคณะเป็นอยา่งสูง พร้อมทั้งไดแ้นบรายช่ือนกัศึกษา
ท่ีผ่านการคดัเลือก เพื่อเขา้ร่วมการฝึกปฏิบติังานสหกิจศึกษา และขอความกรุณาทางคณะประกาศรายช่ือ
ดงักล่าวแก่นกัศึกษาเพื่อใหน้กัศึกษาไดรั้บทราบ และเตรียมตวัเขา้รับการฝึกปฏิบติังานสหกิจศึกษาต่อไป  
 
 จึงเรียนมาเพื่อทราบ   

 
 
 

ขอแสดงความนบัถือ 
 
 
 
 

  

(นางสาวภิรญา ตาลสุวรรณ) 
ผูอ้  านวยการ Talent Acquisition Center 



 

 

ประกาศผลสัมภาษณ์นักศึกษาทีผ่่านเข้าร่วมการฝึกปฏบิัติงานสหกจิศึกษา 
นกัศึกษาสหกิจศึกษา เขา้ฝึกปฏิบติังานกบั เครือเบทาโกร ปีการศึกษา 2565  

ระหวา่ง วนัที ่6 ธันวาคม 2565 ถึง วนัที ่17 มีนาคม 2566 
ล าดบั ช่ือ - สกลุ ต ำแหน่ง สถำนที่ปฏิบัติงำน HR ต้นสังกัด 

1. นายจิตกร แดนนาเลิศ เจา้หนา้ท่ีอาชีวอนามยัและความปลอดภยั โรงงานแปรรูปไก่ พทัลุง คุณชนมนิ์ภา สิงหพล 

 ศูนยส์หกิจศึกษา และทวภิาคี เครือเบทาโกร มีการจดัการเร่ืองฐานขอ้มูลนกัศึกษา โดยใคร่ขอความ
กรุณานกัศึกษาสหกิจศึกษาทุกท่านท่ีผา่นการสัมภาษณ์ กรอกใบสมคัรผา่นทาง QR Code และกรอกขอ้มูล
ในสัญญาการฝึกปฏิบติังาน (ตามไฟลแ์นบ) พร้อมแนบเอกสารหลกัฐาน ดงัน้ี  
 1. สัญญาการฝึกปฏิบติังาน แนบส าเนาบตัรประชาชน (พร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้ง)  

 2. ส าเนาหนา้สมุดบญัชีธนาคารไทยพาณิชยเ์ท่านั้น (บญัชีธนาคารท่ีมีการเคล่ือนไหวทางบญัชี)  
 3. หนงัสือส่งตวันกัศึกษาจากทางมหาวทิยาลยั ตามระยะเวลาท่ีก าหนด  
 (ระบุ เรียน ผู้อ านวยการ Talent  Acquisition Center บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จ ากดั ) 
 4. แบบระบุผูรั้บผลประโยชน์ประกนัชีวติและประกนัอุบติัเหตุกลุ่ม 
 ทั้งน้ี ศูนยส์หกิจศึกษา และทวภิาคี เครือเบทาโกร ขอใหน้กัศึกษาด าเนินการใหแ้ลว้เสร็จ ส่งเอกสาร  
พร้อมหลักฐานต้นฉบบัทั้ งหมด (ตามท่ีกล่าวข้างต้น) กลับมาท่ีคุณกันยรัตน์ ขนัตี โทร 080-045-5457 
ท่ีอยู่ เลขท่ี 323 ชั้น 9 อาคารเบทาโกรทาวเวอร์ หมู่ 6 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักส่ี 
กรุงเทพฯ 10210  ภายในวนัจนัทร์ ท่ี 24 ตุลาคม พ.ศ.2565 หรือส่งท่ี E-mail : Kanyaratkh@betagro.com            
ใหเ้บ้ืองตน้ และส่งเอกสารตน้ฉบบัใหใ้นภายหลงั หากไม่ด าเนินการตามท่ีก าหนด ทางศูนยฯ์ ถือวา่นกัศึกษา
สละสิทธิการเขา้ฝึกปฏิบติังาน สหกิจศึกษาร่วมกบัเครือเบทาโกร 
 
 
 
 
 
 
 
กรุณาแสกน QR Code เพ่ือกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน 
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หมายเหตุ : กรุณาตรวจสอบข้อมูล และความถูกต้องให้ครบถ้วนก่อนส่งข้อมูล 
ส่ิงทีนั่กศึกษาเตรียมตัวก่อนและระหว่างฝึกปฏิบัติงาน  

1. หนงัสือส่งตวันกัศึกษา(ตน้ฉบบั) ส่งใหท้างศูนยฯ์ และน าส าเนาหนงัสือส่งตวัให ้HR ตน้สังกดัหรือ
พี่เล้ียงในวนัท่ีรายงานตวัเขา้ฝึกปฎิบติังาน 

2. นักศึกษากกัตวัเองอยู่ท่ีพกัอาศยั หรือสถานศึกษา หรือหากมีความจ าเป็นต้องออกนอกสถานท่ี             
ขอความร่วมมืองดการเดินทางไปในสถานท่ีเส่ียง และชุมชนแออดั 

3. นกัศึกษาติดต่อพนกังานพี่เล้ียงเพื่อนดัหมายล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วนั โดยศูนยส์หกิจศึกษาฯ แจง้
ช่องทางการติดต่อใหก้บันกัศึกษาก่อนเร่ิมฝึกปฎิบติังานอยา่งนอ้ย 1 สัปดาห์ 

4. ชุดนิสิต/นกัศึกษา/เคร่ืองแบบของมหาวทิยาลยั กางเกงสเลคสีสุภาพ รองเทา้สุภาพ/รองเทา้ผา้ใบ 
สีสุภาพ  

5. ระยะเวลาฝึกปฏิบติังาน นกัศึกษาปฎิบติัตนตามกฎระเบียบของบริษทัอยา่งเคร่งคดั 
 

 
ผูป้ระสานงาน : คุณกนัยรัตน์ ขนัตี (จอย)   
E-Mail : Kanyaratkh@betagro.com 
โทรศพัท ์: 080-045-5457 

QR Code แบบฟอรม์บนัทกึขอ้มลู 
นศ.สหกิจศกึษา เขา้ฝึกปฏิบตังิาน 

เครือเบทาโกร. 

QR Code กลุม่ Line สหกิจศึกษา 
โรงงานแปรรูปไก ่จ.พทัลงุ 
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สัญญาการฝึกเตรียมเข้าท างาน 

 
 

เขียนท่ี    บริษทั เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จ ากดั  
               วนัท่ี          17 ตุลาคม  พ.ศ.2565    
 
   สญัญาน้ีท าข้ึนระหวา่ง  (ช่ือสถานประกอบกิจการ)           บริษทั เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จ ากดั  
โดย (นาย/นาง/นางสาว)          ภิรญา ตาลสุวรรณ        ผูมี้อ  านาจท าการแทน/ผูรั้บมอบอ านาจ ประเภทกิจการ  ผลิตและจ าหน่าย
อาหารแปรรูป อาหารแช่แช็ง         จ านวนลูกจา้ง  3,964         คน ชาย     1,821   คน  หญิง     2,143     คน  ตั้ งอยู่เลขท่ี      
323 หมู่ท่ี 6     ตรอก/ซอย  - ถนน วภิาวดีรังสิต     ต าบล/แขวง     ทุ่งสองหอ้ง  
อ าเภอ/เขต           หลกัส่ี  จงัหวดั        กรุงเทพมหานคร    รหสัไปรษณีย ์       10210  
โทรศพัท ์         02-8338000 โทรสาร            -    ซ่ึงต่อไปน้ีจะเรียกว่า  “ผูด้  าเนินการฝึก”  
ฝ่ายหน่ึงกบั                                        อายุ                ปี  ส่งมาฝึกโดย (ระบุช่ือสถานศึกษา/หน่วยราชการ เฉพาะกรณีรับ
นกัเรียน นิสิต นกัศึกษาหรือบุคคลท่ีทางราชการส่งมาฝึกตามมาตรา 18)                                        
อยูบ่า้นเลขท่ี              หมู่ท่ี                    ตรอก/ซอย                ต าบล/แขวง               
อ าเภอ/เขต                     จงัหวดั                 รหสัไปรษณีย ์               
โทรศพัท ์                    โทรสาร -     ซ่ึงต่อไปน้ีจะเรียกว่า  “ผูรั้บการฝึก” อีกฝ่าย
หน่ึง ทั้งสองฝ่ายตกลงกนัท าสญัญาการฝึก มีสาระส าคญัดงัต่อไปน้ี 

1.   1. “ผูด้  าเนินการฝึก” ตกลงรับ “ผูรั้บการฝึก” เขา้ฝึกงานในสาขาอาชีพ       เกษตรอุตสาหกรรม    
หลกัสูตร              การพฒันาเจา้หนา้ท่ีในระดบังาน เบทาโกร            ระยะเวลาฝึก         832                         ชัว่โมง     
ตั้งแตว่นัท่ี   6  ธนัวาคม 2565         ถึง    17 มีนาคม 2566            ณ (สถานท่ีฝึก)   บริษทั เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จ ากดั 
 2. “ผูรั้บการฝึก” จะตอ้งปฏิบติัตามขอ้บงัคบัหรือระเบียบเก่ียวกบัการฝึกตามท่ี “ผูด้  าเนินการฝึก” ก าหนดและ ติดประกาศ
ไว ้ณ สถานท่ีฝึก 
  3. ในวันท่ีท าการฝึกให้ “ผู ้ด าเนินการฝึก” จัดให้  “ผู ้รับการฝึก” ฝึกงานไม่เกินวนัละ 8 ชั่วโมง กรณีเป็นการฝึก 
ในงานท่ีอาจเป็นอนัตรายต่อสุขภาพหรือร่างกายของผูรั้บการฝึก ตามกฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงานให้  “ผูด้  าเนินการฝึก”  จดั
ให ้ “ผูรั้บการฝึก” ฝึกงานไม่เกินวนัละ 7 ชัว่โมง 
 4. ในวัน ท่ีท าการฝึกให้  “ผู ้ด า เนิ นการฝึก ” จัด ให้  “ผู ้ รับการฝึก ” มี เวลาพัก ติดต่อกัน ไม่น้อยกว่าว ันละ 
หน่ึงชัว่โมง หลงัจาก “ผูรั้บการฝึก” ไดฝึ้กในวนันั้นมาแลว้ไม่เกินส่ีชัว่โมง 
 5. “ผูด้  าเนินการฝึก” ตอ้งจดัให ้“ผูรั้บการฝึก” มีวนัหยดุประจ าสปัดาห์ไม่นอ้ยกวา่สปัดาห์ละหน่ึงวนั 
  6. “ผูด้  าเนินการฝึก” จะจ่ายเบ้ียเล้ียงให ้“ผูรั้บการฝึก” ตามจ านวนวนัฝึกในอตัราวนัละ     - บาท 

รูปแบบท่ี 1 ฝึกปฏิบติังาน 5 วนั /สปัดาห์ เหมาจ่ายค่าเบ้ียเล้ียง  7,700 บาท/เดือน  
รูปแบบท่ี 2 ฝึกปฏิบติังาน 5.5 วนั /สปัดาห์ เหมาจ่ายค่าเบ้ียเล้ียง 8,400 บาท/เดือน  
รูปแบบท่ี 3 ฝึกปฏิบติังาน 6 วนั /สปัดาห์ เหมาจ่ายค่าเบ้ียเล้ียง 9,100 บาท/เดือน 

7. “ผูด้  าเนินการฝึก” จะจดัสวสัดิการให ้“ผูรั้บการฝึก” ดงัต่อไปน้ี 
(1) เงินช่วยเหลือค่าท่ีพกั 1,500 บาท/เดือน  (กรณีท่ีบริษทัไม่สามารถจดัหาท่ีพกัใหไ้ด)้   
(2) ประกนัชีวติ/ประกนัอุบติัเหตุ                                       
(3)            

 
 



 
8. ในระหวา่งการฝึก “ผูด้  าเนินการฝึก” ยนิยอมให้ “ผูรั้บการฝึก” ลาป่วยไดต้ามความเป็นจริง แต่ไม่เกิน.....30.......วนั/ปี 

ลากิจไม่เกิน       7    วนั/ปี 
  9. สญัญาการฝึกเป็นอนัส้ินสุดตามเง่ือนไขดงัน้ี 

(1) เม่ือจบการฝึกอบรมตามหลกัสูตร 
(2) เม่ือฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงท าผิดสัญญา หรือ “ผูรั้บการฝึก” ฝ่าฝืนขอ้บงัคบัหรือระเบียบเก่ียวกบัการฝึก      ซ่ึง

ถือเป็นความผิดอยา่งร้ายแรง 
   10. “ผู ้ด าเนินการฝึก” จัดท าประกันอุบัติเหตุจากการฝึกให้แก่ “ผู ้รับการฝึก” โดยให้ได้รับประโยชน์ไม่น้อยกว่า 
ท่ีก าหนดในกฎหมายวา่ดว้ยเงินทดแทน หาก “ผูด้  าเนินการฝึก” ไม่ไดจ้ดัท าประกนัอุบติัเหตุให้แก่ “ผูรั้บการฝึก” กรณีท่ี “ผูรั้บการ
ฝึก”   ประสบอนัตรายหรือเจ็บป่วยหรือทุพพลภาพหรือถึงแก่ความตายอนัเน่ืองจากการฝึก “ผูด้  าเนินการฝึก” จะจ่ายเงินช่วยเหลือ
ใหแ้ก่ “ผูรั้บการฝึก” นั้นตามกฎหมายวา่ดว้ยเงินทดแทน 
   11. เม่ือ “ผูรั้บการฝึก” ฝึกครบตามหลกัสูตรและผา่นเกณฑก์ารวดัผลแลว้ “ผูด้  าเนินการฝึก” ตอ้งออกหนงัสือรับรองวา่
เป็นผูส้ าเร็จการฝึกให้แก่ “ผูรั้บการฝึก” และให้ “ผูด้  าเนินการฝึก” ก าหนดหลกัเกณฑก์ารรับเขา้ท างาน รวมทั้งค่าจา้งเม่ือส าเร็จ
การฝึก 
   12. “ผูรั้บการฝึก” ท่ีเป็นผูเ้ยาวจ์ะตอ้งไดรั้บความยินยอมจากบิดาหรือมารดาหรือผูป้กครองหรือบุคคลซ่ึงรับ ผูเ้ยาวน์ั้น
ไวใ้นความปกครองหรืออุปการะเล้ียงดูหรือบุคคลซ่ึงผูเ้ยาวน์ั้นอาศยัอยู ่โดยลงช่ือผูใ้หค้วามยนิยอม 
 13. “ผูรั้บการฝึก” ท่ีส าเร็จการฝึกจะตอ้งเขา้ท างานกบั “ผูด้  าเนินการฝึก”  ในกรณีท่ี “ผูด้  าเนินการฝึก”ประสงค์จะให ้
“ผูรั้บการฝึก” เขา้ท างาน หาก “ผูรั้บการฝึก” ไม่ยินยอมเขา้ท างาน “ผูรั้บการฝึก” จะตอ้งจ่ายเงินให้ “ผูด้  าเนินการฝึก” ตามจ านวนท่ี 
“ผูด้  าเนินการฝึก” ไดเ้สียไปเป็นค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรมหลกัสูตรนั้นเฉล่ียต่อคน ทั้งน้ี ไม่รวมถึงกรณีรับนกัเรียน นิสิต นกัศึกษา 
หรือบุคคลท่ีทางราชการส่งมาฝึก 

   หนงัสือสญัญาน้ีท าข้ึนเป็นสองฉบบัมีขอ้ความถูกตอ้งตรงกนั  คู่สญัญาทั้งสองฝ่ายไดอ่้านและเขา้ใจขอ้ความ 
โดยตลอดและขอรับรองวา่ถูกตอ้งตามเจตนารมณ์ของทั้งสองฝ่าย  จึงลงลายมือช่ือไวเ้ป็นหลกัฐานต่อหนา้พยาน 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลงช่ือ     ผูด้  าเนินการฝึก 
         (      นางสาวภิรญา ตาลสุวรรณ ) 
 
ลงช่ือ     ผูรั้บการฝึก 
         (                    ) 
 
ลงช่ือ     ผูใ้หค้วามยนิยอม 
         (     )  (กรณีผูรั้บการฝึกเป็นผูเ้ยาว)์ 
 
ลงช่ือ     พยาน 
         (     ) 
 
ลงช่ือ     พยาน 
         (     ) 

 



 
สัญญาการฝึกเตรียมเข้าท างาน 

 
 

                เขียนท่ี     เวน้ไวค้่ะ   
               วนัท่ี           เวน้ไวค้่ะ   
 
   สญัญาน้ีท าข้ึนระหวา่ง  (ช่ือสถานประกอบกิจการ) เวน้ไวค้่ะ    
โดย (นาย/นาง/นางสาว)          ภิรญา ตาลสุวรรณ        ผูมี้อ  านาจท าการแทน/ผูรั้บมอบอ านาจ ประเภทกิจการ  ผลิตและจ าหน่าย
อาหารแปรรูป อาหารแช่แช็ง         จ านวนลูกจา้ง  3,964         คน ชาย     1,821   คน  หญิง     2,143     คน  ตั้ งอยู่เลขท่ี      
323 หมู่ท่ี 6     ตรอก/ซอย  - ถนน วภิาวดีรังสิต     ต าบล/แขวง     ทุ่งสองหอ้ง  
อ าเภอ/เขต           หลกัส่ี  จงัหวดั        กรุงเทพมหานคร    รหสัไปรษณีย ์       10210  
โทรศพัท ์         02-8338000 โทรสาร            -    ซ่ึงต่อไปน้ีจะเรียกว่า  “ผูด้  าเนินการฝึก”  
ฝ่ายหน่ึงกบั        ช่ือ นศ.            อาย ุ            ปี  ส่งมาฝึกโดย (ระบุช่ือสถานศึกษา/หน่วยราชการ 
เฉพาะกรณีรับนกัเรียน นิสิต นกัศึกษาหรือบุคคลท่ีทางราชการส่งมาฝึกตามมาตรา 18)     ช่ือสถานศึกษา         
อยูบ่า้นเลขท่ี  ท่ีอยูต่ามบตัรประชาชน หมู่ท่ี ตรอก/ซอย     ต าบล/แขวง    
อ าเภอ/เขต          จงัหวดั       รหสัไปรษณีย ์    
โทรศพัท ์         โทรสาร      ซ่ึงต่อไปน้ีจะเรียกว่า  “ผูรั้บการฝึก” อีกฝ่าย
หน่ึง ทั้งสองฝ่ายตกลงกนัท าสญัญาการฝึก มีสาระส าคญัดงัต่อไปน้ี 

1.   1. “ผูด้  าเนินการฝึก” ตกลงรับ “ผูรั้บการฝึก” เขา้ฝึกงานในสาขาอาชีพ          เวน้ไวค้่ะ      
หลกัสูตร               เวน้ไวค้่ะ ระยะเวลาฝึก          เวน้ไวค้่ะ               ชัว่โมง     
ตั้งแต่วนัท่ี      วนัเร่ิมเขา้ฝึก             ถึง          วนัส้ินสุดการฝึก                     ณ (สถานท่ีฝึก)          เวน้ไวค้่ะ                                                                
 2. “ผูรั้บการฝึก” จะตอ้งปฏิบติัตามขอ้บงัคบัหรือระเบียบเก่ียวกบัการฝึกตามท่ี “ผูด้  าเนินการฝึก” ก าหนดและ ติดประกาศ
ไว ้ณ สถานท่ีฝึก 
  3. ในวันท่ีท าการฝึกให้ “ผู ้ด าเนินการฝึก” จัดให้  “ผู ้รับการฝึก” ฝึกงานไม่เกินวนัละ 8 ชั่วโมง กรณีเป็นการฝึก 
ในงานท่ีอาจเป็นอนัตรายต่อสุขภาพหรือร่างกายของผูรั้บการฝึก ตามกฎหมายวา่ดว้ยการคุม้ครองแรงงานให้  “ผูด้  าเนินการฝึก”  จดั
ให ้ “ผูรั้บการฝึก” ฝึกงานไม่เกินวนัละ 7 ชัว่โมง 
 4. ในวัน ท่ีท าการฝึกให้  “ผู ้ด า เนิ นการฝึก ” จัด ให้  “ผู ้ รับการฝึก ” มี เวลาพัก ติดต่อกัน ไม่น้อยกว่าว ันละ 
หน่ึงชัว่โมง หลงัจาก “ผูรั้บการฝึก” ไดฝึ้กในวนันั้นมาแลว้ไม่เกินส่ีชัว่โมง 
 5. “ผูด้  าเนินการฝึก” ตอ้งจดัให ้“ผูรั้บการฝึก” มีวนัหยดุประจ าสปัดาห์ไม่นอ้ยกวา่สปัดาห์ละหน่ึงวนั 
  6. “ผูด้  าเนินการฝึก” จะจ่ายเบ้ียเล้ียงให ้“ผูรั้บการฝึก” ตามจ านวนวนัฝึกในอตัราวนัละ     - บาท 

รูปแบบท่ี 1 ฝึกปฏิบติังาน 5 วนั /สปัดาห์ เหมาจ่ายค่าเบ้ียเล้ียง  7,700 บาท/เดือน  
รูปแบบท่ี 2 ฝึกปฏิบติังาน 5.5 วนั /สปัดาห์ เหมาจ่ายค่าเบ้ียเล้ียง 8,400บาท/เดือน  
รูปแบบท่ี 3 ฝึกปฏิบติังาน 6 วนั /สปัดาห์ เหมาจ่ายค่าเบ้ียเล้ียง 9,100 บาท/เดือน 

7. “ผูด้  าเนินการฝึก” จะจดัสวสัดิการให ้“ผูรั้บการฝึก” ดงัต่อไปน้ี 
(1) เงินช่วยเหลือค่าท่ีพกั 1,500 บาท/เดือน  (กรณีท่ีบริษทัไม่สามารถจดัหาท่ีพกัใหไ้ด)้   
(2) ประกนัชีวติ/ประกนัอุบติัเหตุ                                       
(3)            
(4)            
(5)            



  
 

8. ในระหวา่งการฝึก “ผูด้  าเนินการฝึก” ยนิยอมให้ “ผูรั้บการฝึก” ลาป่วยไดต้ามความเป็นจริง แต่ไม่เกิน.....30.......วนั/ปี 
ลากิจไม่เกิน       7    วนั/ปี 
  9. สญัญาการฝึกเป็นอนัส้ินสุดตามเง่ือนไขดงัน้ี 

(1) เม่ือจบการฝึกอบรมตามหลกัสูตร 
(2) เม่ือฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงท าผิดสัญญา หรือ “ผูรั้บการฝึก” ฝ่าฝืนขอ้บงัคบัหรือระเบียบเก่ียวกบัการฝึก      ซ่ึง

ถือเป็นความผิดอยา่งร้ายแรง 
   10. “ผู ้ด าเนินการฝึก” จัดท าประกันอุบัติเหตุจากการฝึกให้แก่ “ผู ้รับการฝึก” โดยให้ได้รับประโยชน์ไม่น้อยกว่า 
ท่ีก าหนดในกฎหมายวา่ดว้ยเงินทดแทน หาก “ผูด้  าเนินการฝึก” ไม่ไดจ้ดัท าประกนัอุบติัเหตุให้แก่ “ผูรั้บการฝึก” กรณีท่ี “ผูรั้บการ
ฝึก”   ประสบอนัตรายหรือเจ็บป่วยหรือทุพพลภาพหรือถึงแก่ความตายอนัเน่ืองจากการฝึก “ผูด้  าเนินการฝึก” จะจ่ายเงินช่วยเหลือ
ใหแ้ก่ “ผูรั้บการฝึก” นั้นตามกฎหมายวา่ดว้ยเงินทดแทน 
   11. เม่ือ “ผูรั้บการฝึก” ฝึกครบตามหลกัสูตรและผา่นเกณฑก์ารวดัผลแลว้ “ผูด้  าเนินการฝึก” ตอ้งออกหนงัสือรับรองวา่
เป็นผูส้ าเร็จการฝึกให้แก่ “ผูรั้บการฝึก” และให้ “ผูด้  าเนินการฝึก” ก าหนดหลกัเกณฑก์ารรับเขา้ท างาน รวมทั้งค่าจา้งเม่ือส าเร็จ
การฝึก 
   12. “ผูรั้บการฝึก” ท่ีเป็นผูเ้ยาวจ์ะตอ้งไดรั้บความยินยอมจากบิดาหรือมารดาหรือผูป้กครองหรือบุคคลซ่ึงรับ ผูเ้ยาวน์ั้น
ไวใ้นความปกครองหรืออุปการะเล้ียงดูหรือบุคคลซ่ึงผูเ้ยาวน์ั้นอาศยัอยู ่โดยลงช่ือผูใ้หค้วามยนิยอม 
 13. “ผูรั้บการฝึก” ท่ีส าเร็จการฝึกจะตอ้งเขา้ท างานกบั “ผูด้  าเนินการฝึก”  ในกรณีท่ี “ผูด้  าเนินการฝึก”ประสงค์จะให ้
“ผูรั้บการฝึก” เขา้ท างาน หาก “ผูรั้บการฝึก” ไม่ยินยอมเขา้ท างาน “ผูรั้บการฝึก” จะตอ้งจ่ายเงินให้ “ผูด้  าเนินการฝึก” ตามจ านวนท่ี 
“ผูด้  าเนินการฝึก” ไดเ้สียไปเป็นค่าใชจ่้ายในการฝึกอบรมหลกัสูตรนั้นเฉล่ียต่อคน ทั้งน้ี ไม่รวมถึงกรณีรับนกัเรียน นิสิต นกัศึกษา 
หรือบุคคลท่ีทางราชการส่งมาฝึก 

   หนงัสือสญัญาน้ีท าข้ึนเป็นสองฉบบัมีขอ้ความถูกตอ้งตรงกนั  คู่สญัญาทั้งสองฝ่ายไดอ่้านและเขา้ใจขอ้ความ 
โดยตลอดและขอรับรองวา่ถูกตอ้งตามเจตนารมณ์ของทั้งสองฝ่าย  จึงลงลายมือช่ือไวเ้ป็นหลกัฐานต่อหนา้พยาน 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ลงช่ือ     ผูด้  าเนินการฝึก 
         (      นางสาวภิรญา ตาลสุวรรณ ) 
 
ลงช่ือ  ลงช่ือนศ.   ผูรั้บการฝึก 
         (     ) 
 
ลงช่ือ     ผูใ้หค้วามยนิยอม 
         (     )  (กรณีผูรั้บการฝึกเป็นผูเ้ยาว)์ 
 
ลงช่ือ  ลงช่ือพยาน    พยาน 
         (     ) 
 
ลงช่ือ  ลงช่ือพยาน   พยาน 
         (     ) 
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