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ตัวอย่างสัญญาฉบับนี ้ได้ รบั การออกแบบมาเพื่อช่วยให้ คณ
ุ ร่างข้ อตกลงการจ้ างงาน
ซึง่ ประกอบด้ วยเนื ้อความที่สาคัญทังหมดของสั
้
ญญาทัว่ ไป.
คุณสามารถดัดแปลงให้ เหมาะสมกับความต้ องการและสถานการณ์เฉพาะของคุณ.
และให้ เข้ าใจว่าเอกสารฉบับนี ้ไม่ใช่ข้อสิ ้นสุดของข้ อตกลงระหว่างนายจ้ างและลูกจ้ าง
ข้ อตกลงการจ้ างงานนีล้ งวันที่ (วัน) วันที่ (เดือน) 20xx นีท้ าขึน้ ระหว่ าง:
…………………………………………………………………………..
(ในที่นี ้จะเรี ยกว่า "นายจ้ าง")
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ที่อยู่ของนายจ้ าง:
…………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
และ
…………………………………………………………………………….
(ในที่นี ้จะเรี ยกว่า "ลูกจ้ าง")
ที่อยู่ของลูกจ้ าง:
…………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….
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1. เริ่มการจ้ างงาน
สัญญาการจ้ างงานนี ้ จะเริ่มต้ น ________
และดาเนินการต่อไปจนสิ ้นสุดตามที่กาหนดไว้ ในข้ อ 13 (ด้ านล่าง)
2. สถานที่ทางาน
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
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3. รายละเอียดงาน
3.1 ตาแหน่ งงาน_________________ (เช่น. ครู,
เจ้ าหน้ าที่รักษาความปลอดภัย, หัวหน้ ารักษาความปลอดภัย, คนขับรถ,
ผู้เชี่ยวชาญด้ านการทาความสะอาด, ผู้ดแู ลเด็ก, คนทาสวน, ฯลฯ)
3.2 หน้ าที่
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
4. ค่ าตอบแทน
4.1 นายจ้ างจะทบทวนค่าตอบแทน /
เงินเดือนของพนักงานเมื่อได้ รับการยืนยันในการนัดหมายและต่อมาปี ละหนึ่งครัง้
___________ ต่อเดือน/วัน/ปี
4.2 พนักงานมีสิทธิได้ รับเบี ้ยเลี ้ยงดังต่อไปนี_้ ________ ต่อชัว่ โมง
4.3 พนักงานจะได้ รับค่าล่วงเวลาในการทางานเกิน 8 ชัว่ โมงในหนึ่งวันหรื อ 44
ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ ยอดรวมของค่าล่วงเวลาจะจ่ายทุกสัปดาห์ / สองสัปดาห์ / เดือน *
จะดาเนินการจ่ายในวันที่ ________________.
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4.4 นายจ้ างจะทบทวนค่าตอบแทน / เงินเดือนของพนักงานเมื่อได้ รับการยืนยันในการนัดหมายและต่อมาปี ละหนึ่งครัง้
5. วันทางาน / ชั่วโมงการทางาน / การทางานล่ วงเวลา
5.1 วันทาการจะเป็ น 4/5/6 _________วันต่อสัปดาห์
5.2 ชัว่ โมงการทางานปกติจะเป็ นดังต่อไปนี ้___________
5.3 วันพักผ่อน
5.4 การทางานล่วงเวลาจะทาได้ ก็ต่อเมื่อได้ รับอนุญาตหรื อตกลงกันระหว่างคู่กรณีเป็ นครัง้ คราว
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6. ช่ วงเวลาพักทานอาหาร
6.1 พนักงานต้ องหยุดพักรับประทานอาหาร (มื ้อกลางวัน / มื ้อเย็น) 45 นาที / 1 ชัว่ โมง (ลบรายการที่ไม่เกี่ยวข้ อง) ตามเวลาดังนี ้
อาหารกลางวัน __________ถึง___________ ทุกวัน
อาหารเย็น _____________ถึง___________ ทุกวัน
7. ทางานวันอาทิตย์ หรือวันหยุด
7.1 งานใด ๆ ในวันอาทิตย์ / วันพักผ่อนจะเป็ นไปตามข้ อตกลงระหว่างคู่สญ
ั ญาเป็ นครัง้ คราว
7.2 ถ้ าลูกจ้ างทางานในวันอาทิตย์ / วันหยุดตามคาร้ องขอของนายจ้ าง เขา/เธอ จะได้ รับเงินเดือนพื ้นฐาน 1
วันสาหรับการทางานครึ่งชัว่ โมงการทางานปกติต่อวันหรื อครึ่งหนึ่งของเงินเดือนขันพื
้ ้นฐานสาหรับการทางานมากกว่าครึ่งวันปก
ติ ชัว่ โมงทางาน
7.3 หากพนักงานทางานนอกเหนือจากชัว่ โมงการทางานปกติของเขา/เธอในวันหยุดพัก เขาจะได้ รับการจ่าย 1.5
เท่าของอัตราการจ่ายพื ้นฐานทุกชัว่ โมง
7.4 หากพนักงานทางานในวันอาทิตย์ / วันหยุดตามคาร้ องขอของตนเอง / เธอจะได้ รับเงินเดือนพื ้นฐานของ 1/2
วันสาหรับการทางานถึงครึ่งชัว่ โมงทางานปกติของ 1 วัน
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8. วันหยุดราชการ
8.1
พนักงานจะได้ รับสิทธิ์ในวันหยุดนักขัตฤกษ์ ถ้าเขาไม่ได้ ขาดงานในวันทางานก่อนหรื อหลังวันหยุดโดยไม่จาเป็ นต้ องแจ้ งนายจ้ างหรื อให้ เหตุผล
8.2 หากพนักงานทางานในวันหยุดนักขัตฤกษ์ จะได้ รับเงินเดือนหนึ่งเท่าตัวตามอัตราเงินเดือนพื ้นฐานและค่าเดินทาง
9. วันลาหยุดประจาปี
9.1 พนักงานที่ทางานอย่างน้ อย 3 เดือนมีสิทธิได้ รับวันลาหยุดที่ได้ รับค่าจ้ างและทุกๆการทางานต่อเนื่อง 12 เดือน จะได้ รับวันหยุดเพิ่มขึ ้นอีก
1 วัน แต่ไม่เกิน 14 วัน
9.2 ในกรณีที่ระยะเวลาการทางานของพนักงานมากกว่า 3 เดือน แต่น้อยกว่า 12 เดือนต่อเนื่องของการทางาน
การลาหยุดประจาปี จะเป็ นไปตามสัดส่วนของจานวนเดือนที่ได้ ทางานไปแล้ วในปี นนั ้
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10. วันลาป่ วย
10.1 พนักงานจะได้ รับสิทธิ์ในการลาป่ วยที่จ่ายเงินไม่เกิน:
10.2 14 วันในแต่ละปี หากไม่จาเป็ นต้ องเข้ าโรงพยาบาลหรื อ
10.3 60 วัน (รวม 14 วันใน 10.2) ในแต่ละปี หากจาเป็ นต้ องเข้ าโรงพยาบาล
10.4 ในช่วงหกเดือนแรกของการทางาน พนักงานจะไม่ได้ รับสิทธิ์ในการลาป่ วย หากลาป่ วยในช่วงเวลาดังกล่าวนัน้
จะต้ องได้ รับการพิจารณาเป็ นกรณีๆไป
10.5
พนักงานจะต้ องแจ้ งให้ นายจ้ างทราบทันทีในกรณีที่เขาขาดงานจากการเจ็บป่ วยหลังจากนันต้
้ องมีใบรับรองแพทย์จากแพทย์ของรัฐหรื อแพทย์
ของบริษัท
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11. การลาคลอด (รวมถึงถ้ ามี)
***ขึน้ อยู่กับสัญชาติของพวกเขา หากพนักงานเป็ นคนสัญชาตินัน้
ก็ให้ ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีอยู่
11.1 พนักงานหญิงจะได้ รับสิทธิ์ในการลาคลอดบุตร 9 สัปดาห์ดงั นี ้
- 4 สัปดาห์ก่อนคลอดบุตรและ
- 5 สัปดาห์หลังคลอดบุตร
11.2 พนักงานจะได้ รับเงินเดือนแค่ 8 สัปดาห์ของการลาคลอดเท่านัน้ และถ้ าลาอีกหนึ่ง (1)
สัปดาห์หลังจากนันจะไม่
้
ได้ รับเงินเดือน
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12. การเลิกจ้ าง
12.1 แต่ละฝ่ ายสามารถยกเลิกสัญญาภายใน (1 วัน / 1 สัปดาห์ / 2 สัปดาห์ / 1 เดือน)
โดยแจ้ งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรหรื อโดยการจ่ายเงินชดเชยรายได้ ตามระยะเวลาที่กาหนด
13. สถานที่ทางาน ความปลอดภัย และสุขภาพ
13.1
นายจ้ างจะต้ องมีมาตรการทีเ่ หมาะสมในเรื่ องรักษาความปลอดภัยและสุขภาพของพนักงานในระ
หว่างการทางาน
13.2
พนักงานต้ องเข้ าร่วมอบรมหลักสูตรความปลอดภัยและอาชีวอนามัยที่เกีย่ วข้ องกับงานของตนแ
ละปฏิบตั ิตามกฎระเบียบและข้ อบังคับด้ านความปลอดภัยและสุขภาพของบริษัท
14. ประกันแรงงาน
14.1 ในกรณีที่พนักงานได้ รับบาดเจ็บจากการจ้ างงาน
นายจ้ างจะต้ องรับผิดชอบชดใช้ ค่าเสียหายตามที่กาหนดภายใต้ พระราชบัญญัติการจ่ายเงินทดแ
ทนของแรงงาน ค.ศ. 1957 (cap.74)
14.2 นายจ้ างจะทาประกันและรักษาประกัน
ภายใต้ นโยบายที่ได้ รับอนุมตั ิตงแต่
ั ้ หนึ่งนโยบายขึ ้นไปพร้ อมกับประกันความรับผิดใด ๆ
ที่เขาจะต้ องจ่ายให้ แก่ลกู จ้ างที่เป็ นลูกจ้ างของเขาตามที่กาหนดภายใต้ พระราชบัญญัติการจ่ายเงิ
นทดแทนของแรงงาน ค.ศ. 1957 (cap.74)
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15. เงื่อนไขอื่นๆ ของการจ้ างงานหรือผลประโยชน์
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
16. ทั่วไป
16.1 การเปลี่ยนแปลงใด ๆ
ของข้ อตกลงนี ้จะมีผลเฉพาะเมื่อเป็ นลายลักษณ์อกั ษรและได้ รับการยอมรับและลงนามโดยทังสอ
้
งฝ่ าย
ข้ อตกลงนี ้ได้ ลงนามที_่ ________________วันที่___________________
ปี ______________
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ลายเซ็น
……………………………

ชื่อนายจ้ าง:
ชื่อลูกจ้ าง:
พยาน (ลายเซ็น/ ชื่อ):
สิ่งที่แนบมาด้ วย: คาแนะนาที่เกีย่ วข้ อง/ แนวทางนโยบายบริษัท
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