
สาธารณรัฐสิงคโปร
Republic of Singapore

CONTRACT OF AGREEMENT สัญญาจางงาน

This agreement is made on ………………. สัญญาฉบับนี้ทํ าข้ึนเมื่อวันที่ ………………………….
……………… between …………….……………………………, ระหวางบริษัท  …………………………………. ซ่ึงเปนบริษัท
a  registered  company  in  the  Republic  of จดทะเบียนนิติบุคคลในประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร
Singapore having its registered office at …….. และมีสํ านักงานจดทะเบียนตั้งอยูเลขที่ ………………….
………………………………………………………. ……………………………………………………….
(hereinafter called the Employer) and (ตอไปนี้เรียกวา นายจาง)
Mr./Mrs./Miss …………………………………………. กับนาย/นาง/น.ส. …….….…………………………………………
Passport NO. …………………………………………….. หนังสือเดินทางเลขที่ …..……………….…………………………
of  Thailand    (hereinafter  called  the ของประเทศไทย  (ตอไปนีเ้รยีกวา ลกูจาง) ไดตกลง
Employee) agree the following terms กนัตามขอตกลงและเง่ือนไขดังตอไปนี้ :
and conditions :

1. Job Title : 1. ต ําแหนงงาน
    ………………………………………………………….. …………………………………………………………………………

2. Employment Contract Period : 2. ชวงเวลาของสัญญาการวาจาง :
one (1) year contract and shall be หนึ่ง (1) ป และตอสัญญาไดข้ึนอยูกับความ
extended on mutual agreement. ยินยอมรวมกัน

3. Date of Commencement : 3. วันเริ่มทํ างาน :
Upon the date of arrival in Singapore. วันที่ลูกจางเดินทางถึงประเทศสิงคโปร

4. Work Site : 4. สถานที่ทํ างาน :
Mainly at  ……………………………………………….. โดยสวนใหญอยูที่………………………………………..
…………………………………………………………………… ……………………………………………………………………..
and at any work site in Singapore where และสถานที่อื่น ๆ ที่ผูรับเหมาหรือผูรับเหมา
the contractor or sub-contractor of  the ชวงของบริษัทมีงานใหทํ าภายในสาธารณรัฐ
company assigns the Employee a work.      สิงคโปร นายจางสงวนสิทธิที่จะสงลูกจางไป
The Employer reserves the right in sending ทํ างานตามสถานที่ตาง ๆ ดังกลาวไดตาม
the Employee to work at any work site ความจํ าเปน
in Singapore if required.
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5. Probation Period Three (3) Months: 5. ระยะทดลองงาน : 3 เดือน (สามเดือน)
The probationary period is solely ระยะทดลองงานมีวัตถุประสงค เพ่ือใหนายจาง
for the purpose of the Employer to พิจารณาวาลกูจางมคีวามสามารถเหมาะสม และ
determine whether  the Employee is ปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ ของนายจาง หรือไม
competent to work and abides the Rules
and Regulations of the Employer or not.

6. Wages : ………………….. (S $ Per Day) 6. คาจาง : ……………….. เหรียญสิงคโปร ตอ วัน
The Employer shall pay the above-mentioned นายจางจะจายคาจางดังกลาว ใหกับลูกจางเปน
wages to the Employee at regular intervals of ประจ ําตามก ําหนดโดยไมเกนิ หนึง่ เดือน ปฏทินิ
the duration not exceeding  one (1)
calendar month.

7. Working Hours :    7. ชัว่โมงทํ างาน :
Eight (8) working hours per day, or แปด (8) ช่ัวโมงตอหนึง่วนั      หรอื..44…..ช่ัวโมงตอ
44 hours per week.  Any hour worked in สปัดาห ช่ัวโมงทีท่ ํางานเกนิกวา 8 แปด ช่ัวโมง
excess of 8 hours per day will be paid at ตอวนั จะไดรบัคาท ํางานลวงเวลาในอตัรา 1.5 เทา
1.5 times the hourly rate of the day.  If the ถาท ํางานในวนัอาทติยและวนัหยดุราชการจะไดรบั
Employee is required to work on Sunday and คาลวงเวลา 2 เทา ของอัตราคาจางปกติ
public holidays he shall be paid at 2 times.

8. Benefits : 8. สิทธิประโยชน :
a) Accommodations are provided free of (ก) ที่พักอาศัยจัดใหฟรี ตามสถานที่กอสราง

charge at construction site. Food and drink แตไมรวมคาอาหารและเครื่องด่ืม
are not included.

b) Round trip airfare from Bangkok- (ข) คาโดยสารเครือ่งบนิไปกลบั จากกรงุเทพฯ-
Singapore-Bangkok is provided after สงิคโปร และจากสงิคโปร-กรงุเทพฯ
completing the contract. เมือ่ทํ างานครบตามสัญญาจาง

c) Medical treatment free of charge (ค) รบัการรกัษาพยาบาลจากแพทยทีบ่รษิทั
from the doctors provided by the company จดัหาตามกฎหมายแรงงานของสาธารณรฐั
as prescribed by the Labour Law สงิคโปร
of the Republic of Singapore.
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d) The expenses incurred from the (ง) คาใชจายตาง ๆ  ในการขอวซีา และใบอนญุาต
application for visa and work permit ท ํางานในสงิคโปร บรษิทัเปนผูจายให ยกเวน
in Singapore excluding passport shall หนังสือเดินทาง
be borne by the Employer.

e) After completion of twelve (12) months (จ) เมือ่ท ํางานครบ 12 เดือน (สบิสองเดอืน) โดยมี
working with satisfactory outcome, the ผลงานเปนทีพ่อใจ ลกูจางจะไดรบัสทิธิพักผอน
Employee shall be entitled to เปนเวลา สิบสี่ (14) วัน โดยไดรับคาจาง
fourteen (14) days  off with pay.

f) The Employee shall be covered by (ฉ) ลกูจางจะไดรบัความคุมครองจากประกนัสงัคม
the Workmen Compensation Insurance ตามกฎหมายแรงงานของประเทศสิงคโปร
Scheme in accordance with the Singapore
Labour Law

9. Death : 9. กรณีเสียชีวิต :
In the case of death of the Employee กรณลีกูจางเสยีชวีติในระหวางสญัญา นายจางจะเปน
during the tenure of the contract, the Employer ผูรบัผดิชอบและจดัการเกีย่วกบัศพและการสงศพกลบั

    shall be responsible with his expense, the ประเทศไทย รวมทั้ง
arrangement, and repatriation of the Employee’s
corpse to Thailand including:

 a) The Employee’s belongings. (ก) สิ่งของสวนตัวชองลูกจางที่เสียชีวิต
b) Income and savings which employees (ข) รายได และเงินออมทีถ่กูตองตามกฎหมายของ

in the company have the right to receive. ลูกจางในบริษัทฯ

10. The Employee is not allowed to marry 10. ลูกจางจะไมไดรับอนุญาตใหแตงงานกับคน
a Singapore citizen or have a permanent สัญชาติสิงคโปร หรือผูอยูอาศัยถาวรในสิงคโปร
resident in Singapore.

11. The Employer reserves the right to terminate 11. นายจางสงวนสทิธ์ิทีจ่ะยกเลกิสญัญาจางงานนี ้โดย
this contract without notice in any of the ไมแจงใหลูกจางทราบลวงหนาในกรณีตอไปนี้
following events that the Employee:
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a) The Employee commits a serious misdeed (ก) ลกูจางกระท ําผดิอยางรายแรง หรอืประพฤตผิดิ
or has a breach of the company’s rules or กฎของบริษัทขอใดขอหนึ่งหรือทํ าผิดกฎหมาย
violates the Laws of the Republic of Singapore. ของสาธารณรัฐสิงคโปร

b) During the employment period, (ข) ระหวางสญัญาจาง ลกูจางท ํางานหรอืพยายาม
the Employee works or attempts to ท ํางานใหผูอืน่ นอกเหนอืจากบรษิทันายจางหรอื
work for anyone else other than the ทํ าธุรกิจใด ๆ ของตนเองหรือผูอื่นนอกเหนือ    
Employer or engages in any business จากบริษัทนายจาง
transaction for himself or anyone other
than Employer.

c) A work permit is not be issued or is (ค) ถาใบอนญุาตใหท ํางาน ไมไดรบัการอนมุติัหรอื
cancelled by the Government of Singapore. ถกูยกเลิกโดยรัฐบาลสิงคโปร

d) The doctor appointed by the Company (ง) เมือ่แพทยของบรษิทัแจงวา สขุภาพรางกายไม
to be in charged in medical check up เหมาะสมที่จะทํ างาน
for their employees, informs that the
Employee’s health is not fit for work.                                         

e) The Employee fails to depart for the (จ) ไมสามารถเดนิทางไปประเทศสงิคโปรเพ่ือเริม่
Singapore to work for the Employer on ท ํางานกบันายจางไดภายในวนัทีน่ายจางก ําหนด
the date fixed by the Employer.

f) The Employee fails to return to Singapore (ฉ) ไมสามารถเดนิทางกลบัประเทศสงิคโปร เมือ่
within 7 days after the completion of ครบก ําหนดลาพกัทีบ่รษิทัอนญุาตไดภายใน 7 วนั
leave permitted by the Employer.

12. The Laws of the Republic of Singapore 12. กฎหมายของประเทศสงิคโปรจะเปนกฎหมายเดยีว
shall be the only Law to enforce on this contract ทีใ่ชบงัคบัสญัญานี ้เพ่ือใชในการตดัสนิขอขัดแยง
for the determination of any dispute. The court และอํ านาจศาลจะเปนของศาลของประเทศสิงคโปร
jurisdiction shall be of the courts of the Republic เทานั้น
of Singapore.

The Employer shall inform Thai Office of หากมีการแกไขหรือเปลี่ยนแปลงสัญญาจางงานใหม
Labour Affairs in Singapore of amendments or ใหนายจาง แจงใหสํ านักงานแรงงานไทยในประเทศ
changes made to this contract สิงคโปรทราบดวย
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13. The Employee must pay income tax 13. ลกูจางตองเสยีภาษเีงินไดใหกบัรฐับาลสงิคโปร
to the Government of Singapore.

    
14. The Employer shall bear the cost of attending 14. นายจางเปนผูรับผิดชอบในคาใชจายในการ

a standard skill testing for the Employee สงลูกจางเขารับการฝกอบรม และทดสอบ
according to the regulation of the Government มาตราฐานฝมือแรงงาน  ตามขอกํ าหนดของ
of Singapore. รัฐบาลสิงคโปร

This contract is made in duplicate, English สญัญาฉบบันีจ้ดัท ําข้ึนทัง้ภาษาองักฤษและภาษาไทย
and Thai each being equally authentic. Each โดยจัดทํ าข้ึนสองฉบับมีขอความถูกตองตรงกัน คูสัญญา
party holding one copy. In witness whereof, ทัง้สองฝายตางถอืไวคนละฉบบั และคูสญัญาทัง้สองฝาย
the undersigned having fully understood the ตองเขาใจขอความในสญัญานีโ้ดยตลอดแลว จงึลงลาย
contents of the contract stated herein, have มอืช่ือตอหนาพยาน
signed this contract.

Signature………………………..…………………….Employer            ลงช่ือ…………………………………………………………นายจาง
    (…………………..……..…………………)   (…………………………………………………….)

Signature……………………………………………….Employee            ลงช่ือ…………………………………………………………ลูกจาง
           (……………………………………………..) (……………………………………………………..)

Signature…………….………………………………..Witness               ลงช่ือ………………………………………………………..พยาน
           (………………………………………………) (……………………………………………………..)

signature…………………………………………………Witness               ลงช่ือ………………………………………………………..พยาน
           (……………………………………………….) (……………………………………………………..)


