แบบ บต. ๔๖

หนังสือรับรองการจ้าง

Form WP. 46

EMPLOYMENT CERTIFICATION

1. ข้อมูลนายจ้าง Particulars of employer

1.1  นิติบุคคลไทย จดทะเบียนเมื่อ…………………………..……….เลขที่……….…………….ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว….…………………….บาท
Thai juristic person registered on

No.

Paid-up capital

THB

Foreign juristic person registered on

Amount of money imported from abroad

 นิติบุคคลต่างด้าว จดทะเบียนเมื่อ……………………..……….จำนวนเงินที่นำเข้ามาจากต่างประเทศ……………………..…..…….…บาท
THB

 บุคคลธรรมดา บัตรประจำตัวประชาชนเลขที่…………………………….…………..……… ใบอนุญาตทำงานเลขที่……………….……….…..

Natural person National identification card No.
Work permit No.
ชื่อนายจ้าง/สถานประกอบการ Name of employer………………………………………………………………………………………………………………..……….
ที่ตั้งสถานประกอบการ Address………………………………………………………………………….………………………………………………………………..……….

………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………
ประเภทกิจการ Type of business………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………..
1.2 สถานะด้านการเงิน ในรอบปีที่ผ่านมา Financial status of the company during the previous year
ปี พ.ศ.
รายได้
ภาษีเงินได้
Years

Income

Tax

รายได้ ปัจจุบัน Current income ………………….………….บาท THB ในช่วงระยะเวลา For a duration of …………………………….เดือน Month
 มูลค่าการส่งออก Value of export……………………………………………………………………………….บาท THB
 ได้นำคนต่างประเทศเข้ามาท่องเที่ยวในรอบปีที่ผ่านมา……………………………………………….คน
Have brought in foreigner for tourism purpose for total of
Person(s)
 มีพนักงานคนไทย Total number of Thai employees…………………………………………………….คน Person(s)
 มีคนต่างด้าวทำงานอยู่ด้วยแล้ว Total number of foreign worker(s) ………………………….…..คน Person(s)
 จำนวนห้องเรียน Number of classroom(s) ………………ห้อง Room(s)  จำนวนนักเรียน Number of students……………คน Student(s)

2. ข้อมูลการจ้าง Particulars of employment
ข้าพเจ้าประสงค์จะจ้างคนต่างด้าวชื่อ I wish to employ a foreigner named………………………………………………………………………………………
สัญชาติ Nationality…………………………………………………………………………หมู่โลหิต Blood type……………………………………………………………..
ที่อยู่ในประเทศไทย Address in Thailand…………………………………………………………………………………………………………………………………………
ประเภทงาน Type(s) of work………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
ลักษณะงาน Nature of work……………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………
สถานที่ทำงานของคนต่างด้าว Place of work of the foreigner………………………..…………………………………………………………………………………
ระยะเวลาการจ้าง……………………ปี………………….เดือน……………………..วัน มีสัญญาจ้างถึงวันที่……………………………..…………………………
Period of employment

Year(s)

Month(s)

Day(s) Employment/hiring contact is valid until

ค่าจ้างหรือรายได้ วันละ / เดือนละ…………………..…………..บาท
Wage or income per day / per month

THB

ผลประโยชน์อื่น วันละ / เดือนละ…………………..……………….บาท
Other benefits per day / per month

ระดับการศึกษาสูงสุด…………………..………………………………ประสบการณ์ทำงาน……..…ปี
Highest level of education

Work experiences

THB

สถานภาพ  โสด  สมรส

Year(s) Marital Status

Single

Married

3. เหตุผลที่ไม่จ้างบุคคลสัญชาติไทยเข้าทำงาน Please specify the reason(s) for not employing a Thai national

………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้อความข้างต้นนี้เป็นความจริงทุกประการ
I hereby certify that all particulars given in this form are true and correct to the best of my knowledge and belief.

ลงชื่อ..………………………………………………….นายจ้าง
Signature

Employer

(..…………………………………………………)
ตำแหน่ง Title..……………………………………..
ลงวันที่ Date..……………………………………….
หมายเหตุ : ผู้ทำหนังสือรับรองนี้ จะต้องเป็นผู้มีอำนาจลงชื่อผูกพันสถานประกอบการ หรือได้รับมอบอำนาจให้ทำการแทน

THE PERSON WHO SIGNS THIS FORM MUST BE AN AUTHORIZED SIGNATORY OF THE COMPANY OR AN AUTHORIZED
REPRESENTATIVE OF THE COMPANY

สัญญาจางแรงงาน

Employment Contract

สัญญาจางแรงงานนี้ทําขึ้นเมื่อ _________
ณ_____________ ระหวาง_____________________
ที่อยูปจจุบัน_________________________________
__________________________________________
(ซึ่งตอไปในสัญญานี้จะเรียกวา“นายจาง”) ฝายหนึ่งกับ
__________________________________________
ที่อยู_______________________________________
__________________________________________
(ซึ่งตอไปในสัญญานี้จะเรียกวา “ ลูกจาง”) อีกฝายหนึ่ง
ทั้งสองฝายตกลงทําสัญญาไวตอกัน ดังมีขอความตอไปนี้

This agreement is made on______________
at____________between_______________________
Address_____________________________________
____________________________________________
(hereinafter referred to as the “Employer”) and
____________________________________________
Address_____________________________________
____________________________________________
(hereinafter referred to as the “Employee”). Both
parties agree on the followings:

1. ตําแหนงงานและอัตราคาจาง
นายจางตกลงจางลูกจางทํางานและลูกจาง
ตกลงรับจางทํางานใหนายจางในตําแหนง____________
อัตราคาจาง_______________ตอเดือน/วัน/ชั่วโมง โดย
ตกลงจะจายคาจางใหทุกวันที่___________ของเดือน

1. Job Assignment and Wages
The Employer hereby engages the
Employee and the Employee agrees to work for the
Employer in the capacity of___________________
at the rate of _________________per/hour/day/month.
The wage shall be paid on_____________day of the
month.

2. ระยะเวลาการจางและสถานที่ทํางาน
ระยะเวลาการจางมีกําหนด_________เดือน/ป
เริ่มตั้งแตวันที่ลูกจางเดินทางถึงประเทศไทย โดยมีสถานที่
ทํางาน ณ____________________________________
___________________________________________
การตอระยะเวลาของสัญญานี้สามารถกระทํา
ไดโดยการตกลงของทั้งสองฝาย

2. Duration of Contract and Worksite
The duration of the contract is for______
month/ year (s) starting from the day of arrival of the
Employee in Thailand and the worksite is at__________
______________________________________________
The extension of this contract shall
be mutually agreed upon between the Employer and
the Employee

3. ชั่วโมงการทํางาน
ชั่วโมงการทํางานปกติไมเกิน _______
ชั่วโมง/วัน และใน 1 สัปดาหทํางาน_______วัน

3. Working Hours
The working hours shall not exceed
________ hours a day, ______ days per week.

4. วันหยุด
4.1 นายจางตองจัดใหลูกจางมีวันหยุด
ประจําสัปดาหโดยไดรับคาจางสัปดาหละ__________วัน
4.2 นายจางตองจัดใหลูกจางมีวันหยุด
ตามประเพณีไทยโดยไดรับคาจางปละ____________วัน

4. Holiday and Leave
4.1 The Employer shall arrange for the
Employee _____ day(s) off weekly with regular pay.
4.2 The Employer shall arrange for the
Employee ___________ days off per year on Thai
official holidays with regular pay.
4.3 Annual leave of __________ days
shall be allowed by the Employer for the Employee
when completed one year employment with regular
pay.

4.3 เมื่อลูกจางทํางานครบ 1 ป นายจาง
ตกลงจัดใหลูกจางหยุดพักผอนประจําป โดยไดรับคาจาง
เปนเวลา___________วัน

5. Overtime
5.1 If the Employee works more than the
usual hours on the regular working day, the Employee
shall be paid extra for overtime by the Employer at
the rate of_______________
5.2 If the Employee works on holidays,
the Employee shall be paid extra for overtime by
the Employer at the rate of _________per hour/day

5. คาลวงเวลาและคาจางในวันหยุด
5.1 ถานายจางใหลูกจางทํางานเกินเวลา
ทํางานปกติ นายจางตองจายคาลวงเวลาใหลูกจางใน
อัตรา______________________________________
5.2 ถานายจางใหลูกจางทํางานในวันหยุด
นายจางตองจายคาจางในวันหยุดใหลูกจางในอัตรา
___________ชั่วโมง/วัน
6. อาหาร
นายจางตกลงจัดอาหารใหลูกจางทุกวัน
ทํางาน วันละ 3 มื้อ โดยคาใชจา ยใหตกลงกันเองระหวาง
นายจางกับลูกจาง

6. Food
The Employer shall provide to the
Employee three meals a day of working day and the
food expenses depend on the agreement of the
Employer and the Employee.

7. ที่พัก
นายจางตกลงจะจัดที่พักอาศัยที่ปลอดภัย และ
ถูกสุขลักษณะใหแกลูกจาง โดยคาใชจายเรื่องที่พักใหตกลง
กันเอง ระหวางนายจางและลูกจาง

7. Accommodation
The Employer shall provide the
Employee safe and hygienic accommodation and
the accommodation expenses depend on the
agreement of the Employer and the Employee.

8. คารักษาพยาบาล
นายจางตกลงจัดใหมีหรือจายคารักษาพยาบาล
แกลูกจางตลอดระยะเวลาของสัญญา ทั้งในกรณีประสบอันตราย
เนื่องจากการทํางานและกรณีเจ็บปวยอื่น ตลอดจนจายคาจาง
ระหวางพักรักษาตัวและคาทดแทนตามกฎหมาย

8. Medical Treatment
In the event of the Employee’s illness or
accident caused by work during the period of the
contract, the Employer shall both provide all
necessary medical treatment free of charge to the
Employee, and in the meantime pay regular wage and
compensation on terms not less than those stipulated
by the law.
In the event of death of the Employee, all
expenses of managing the body will be under
responsibility of the Employer.

ในกรณีที่ลูกจางเสียชีวิต คาใชจายในการจัด
การศพใหนายจางเปนผูรับผิดชอบ
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9. คาเดินทาง
นายจางจะจายคาเดินทางของลูกจางถึงประเทศ
ไทย รวมทั้งจัดพาหนะรับสงลูกจางจนถึงที่พัก และจายคา
โดยสารกลับภูมิลําเนาของลูกจางในกรณีทํางานครบสัญญา
ยกเวนกรณีที่เปนความผิดของลูกจาง หรือบอกเลิกสัญญา

10. ขอบังคับ
10.1 ลูกจางตองเชื่อฟง และปฏิบัติตามกฎ
ขอบังคับของบริษัทนายจาง
ซึ่งกําหนดขึ้นภายใตเงื่อนไข
กฎหมาย และใหความเคารพตอขนบธรรมเนียมประเพณีไทย
10.2 ลูกจางตองทํางานใหกับนายจางเทานั้น
ไมไปทํางานใหกับบุคคลอื่น
10.3 ลูกจางตองไมกระทําการใด ๆ ในลักษณะ
ชุมนุมประทวงหรือรวมตัวกระทําการในสิ่งผิดกฎหมาย

9. Travel and Transportation
The employer shall pay for the cost of
Employee’s traveling to Thailand as well as pay
the arrangement for transportation to his assigned
housing. The Employer shall also pay for the cost of
the return traveling of the Employee to his country after
he finish his working contract, except that the Employee is
at fault or terminates the contract.
10. Obligation
10.1 The Employee shall abide by the
rules and regulations of the Employer’s company
stipulated in conformity with the law,and shall respect
the Thai traditions and customs.
10.2 The Employee shall work only for
the Employee’s company.
10.3 The Employee shall not engage in any
unlawful activities such as protest or demonstration.

11. การบอกเลิกสัญญา
11.1 กรณีนายจางประสงคบอกเลิกสัญญา
นายจางตองบอกกลาวใหลูกจางทราบลวงหนา 1 เดือน หรือ
จายเงินคาจาง 1 เดือน แทนการบอกเลิกสัญญา หรือใหเปน
ไปตามกฎหมายแรงงานไทย รวมทั้งนายจางตองจายคาเดิน
ทางกลับประเทศใหแกลูกจางดวย

11. Termination of the Contract
11.1 In case the Employer terminates
the contract, the Employer shall give one month
notice to the Employee, or pay one month wage in lieu of
giving notice, or otherwise act in conformity with the
Thai labour law. The Employer shall thereby pay for
the cost of the return travel of the Employee to his
country.

11.2 กรณีลูกจางประสงคบอกเลิกสัญญา
ลูกจางตองบอกกลาวใหนายจางทราบลวงหนา 1 เดือน และ
ตองจายคาเดินทางกลับประเทศดวยตนเอง

11.2 In case the Employee terminates the
contract, the Employee shall give a one month notice
to the Employer and shall pay for his own expenses.

12. อื่น ๆ
12.1 นายจางจะตองอพยพลูกจางไปอยูใน
สถานที่ปลอดภัย เมื่อเกิดวิกฤตการณ เชน ภัยธรรมชาติ การ
จลาจล การสูรบ หรือการสงคราม และถาสถานการณไมเอื้อ
อํานวยใหทํางานตอไป นายจางตองสงลูกจางกลับประเทศ
โดยนายจางเปนผูออกคาใชจายทั้งหมด

12. Others
12.1 In the event of natural disaster,
riot, fighting or war the Employer shall evacuate the
Employee to the safe area, and if the situation is no
longer conducive for the continuity of work, the
Employer shall repatriate the Employee and shall
pay for all the expenses of the repatriation.
12.2 Other conditions not mentioned
in this contract shall be in accordance with the
stipulations of the law.

12.2 เงื่อนไขอื่นที่มิไดระบุในสัญญานี้ ให
เปนไปตามกฎหมาย
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12.3 ในกรณีที่นายจางไมปฏิบัติตาม
เงื่อนไขแหงสัญญานี้ขอหนึ่งขอใด หรือปฏิบัตไิ มครบถวน
ตามเงื่อนไขแหงสัญญานี้ นายจางยินยอมรับผิดในความเสียหาย
ที่เกิดขึ้นแกลูกจางทุกประการ

12.3 In case the Employer fails to
implement any of the conditions agreed in this
contract, in full or in part, the Employer shall be
responsible for all the losses incurred to the employee.

สัญญาฉบับนี้ทําขึ้นทั้งภาษาไทย และภาษา
อังกฤษ โดยจัดทําขึ้นเปนสองฉบับมีขอความถูกตองตรงกัน
คูสัญญาทั้งสองฝายตางถือไวฝายละหนึ่งฉบับ

Done in duplicate, one in both Thai and
English, each being equally authentic, each party
holding one copy.

คูสัญญาทั้งสองฝายตางเขาใจขอความในสัญญา
นี้ จึงไดลงลายมือชื่อไวตอหนาพยาน

In witness whereof, the undersigned, having
fully understood the contents of the contract stated
herein, have signed this agreement.

ลงชื่อ ___________________________นายจาง
(___________________________)

Signature_______________________Employer
(______________________ )

ลงชื่อ ___________________________ลูกจาง
(___________________________)

Signature_______________________Employee
(_______________________)

ลงชื่อ ___________________________พยาน
(___________________________)

Signature_______________________Witness
(_______________________)

ลงชื่อ ___________________________พยาน
(___________________________)

Signature_______________________Witness
(_______________________)

4

Duty Stamp
10 Bath
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forms of power of attorney.

