
EMPLOYMENT  CONTRACT
          This  agreement  is  made  on………………..
at……………………..…………………….between.
……………………….……………………..……of
……………………………………………………..
(hereinafter  referred  to  as  the  “Employer”)
and………………………Address……….…………
…….……………………….……………………….
(hereinafter  referred  to  as  the  “Employee”)
Both  parties   agreed  on  the  following  :

1. JOB  ASSIGNMENT  AND  WAGES
The  Employer  hereby  engages  the  

Employee  and  the  Employee  agrees  to  work  for  
the  Employer  in  the  position  as………………….
at  the  wage’s  rate  of  RM……………………per 
day/month.  Wages  shall  be  paid  by  the  Employer      
to  the  Employee  in  cash  within  the 7th day  of  
next  month.  The   wages shall be  directly paid 
through  the  Employee’s  bank  account  with  the  
consent  of  the Employee.  The Employer shall not 
deduct any money from the Employee’s wage other 
than prescribed by  laws  and  regulations.

Rainy Day  : within 2 hours raining full 
day pay. Half  day  rainning (4 hours) full  day  pay.  
Raining all day (8 hours) 70% pay.

Compensation  shall  be  paid  by  Employer  
to  Employee  for  delay  wage  (In  case  the  
Employee  complain)

สัญญาจางงาน
สัญญาจางฉบับนี้ทํ าขึ้นเมื่อ……………….……

ณ……………………ระหวาง…………..…………….
…………………………………………………………
ท่ีอยูปจจุบัน…………………………………………….
ประเทศ…………………………..(ซึ่งตอไปในสัญญานี้
จะเรียกวา “นายจาง”) ฝายหนึ่งกับ……………………..
ท่ีอยูปจจุบัน…………………………………………….
ภูมิลํ าเนาตามทะเบียนบาน……………………………..
(ซึง่ตอไปนีส้ญัญาจะเรยีกวา “ลกูจาง”) อกีฝายหนึง่ทัง้สอง
ฝายตกลงทํ าสัญญาไวตอกัน  ดังมีขอความตอไปนี้

1.  ตํ าแหนงงานและอัตราคาจาง
นายจางตกลงจางลูกจางทํ างาน และลูกจางตกลง

รับจางทํ างานใหกับนายจาง  ในตํ าแหนง…..…………...
……………………...…..อัตราคาจาง…..………………
/วัน,/เดอืน โดยนายจางตกลงจะจายคาจางเปนเงนิสดใหกับ
ลูกจางภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป  การจายคาจาง
โดยโอนเงินเขาบัญชีของลูกจางโดยตรงจะกระทํ าเมื่อ 
ลกูจางใหการยนิยอม  นายจางจะไมหักเงนิใด ๆ ออกจาก
คาจางของลกูจาง  นอกจากทีร่ะบใุหกระท ําไดตามกฎหมาย

 กรณีฝนตก : ฝนตกไมเกิน  2 ชั่วโมง จายคาจาง
เตม็วนั  ฝนตกไมเกนิ  4 ชัว่โมง จายคาจางเตม็วนั   ฝนตก
ท้ังวันจายคาจาง 70% ของคาจางปกติ
 นายจางยนิดจีายคาชดเชย  คาเสยีหายจากการจาย
คาจางลาชากวาที่กํ าหนดไว (เมื่อมีการรองเรียนจาก
คนงาน)

ประเทศมาเลเซีย
MALAYSIA



2.  DURATION  OF  CONTRACT  AND
     WORKSITE

The duration of the contract is for……...…
………years  commencing  from  the  date  of  the
Employee’s arrival in Malaysia. The  work-site  is
at……………………………………………………
……………...………………………………………

The Employer agrees and shall be responsible
to provide the Employee a work not less than  
24 days  per  month  or to pay the Employee the 
wage for not less than  24 work days per  month  
excluding  overtime.

3. PROBATION  PERIOD
The  Employee  shall  work  on  probation  

for  a  period  of  ninety (90) days, starting  from  
the  first  day of working.

If the   Employer find that  during  the  
probation  period  the Employee is  not  qualified  
for  the  job  assigned, the  Employer  may  either 
assign  another  appropriate  job  or  position  with  
the consent   of  the  Employee  or  terminate  the 
contract  and  repatriate  the  Employee  to  Thailand.  
The  expense  of  transportation  back  to  Thailand  
will  be  paid  by  a   recruiting  agency.

During the probation period, the wage  shall  
be  paid  to the Employee by  the  Employer  as 
specified in the  contract.

4. WORKING  HOURS
Regular  working  hours  is  8  hours  per  day, 

6 days  a  week.

2.  ระยะเวลาการจางและสถานที่ทํ างาน

ระยะเวลาการจางงานมีกํ าหนด………….……ป
นบัตั้งแตวันที่ลูกจางเดินทางถึงมาเลเซยี  โดยมสีถานที่
ทํ างาน  ณ เลขที่…………………………………………
………………………………………………………….
………………………………………………………….

นายจางตกลงและรับผิดชอบใหคนงานมีงานทํ า
เต็มที่ไมต่ํ ากวาเดือนละ  24 วัน หรือจายคาจางอยางนอย
ไมนอยกวาเดอืนละ 24 วัน  ทํ างานโดยไมรวมคาลวงเวลา

3.  ระยะเวลาทดลองงาน
ระยะเวลาทดลองงานจะมกี ําหนด  90 วัน นบัตัง้แต

วันที่ลูกจางเริ่มทํ างาน  ในระหวางการทดลองงานหาก
นายจางพิจารณาแลวเห็นวา  ลูกจางไมเหมาะสมกับงาน  
นายจางมีสิทธิท่ีจะเปลี่ยนตํ าแหนงงานหรือหนาที่ท่ี
เหมาะสม  และโดยความยนิยอมของลกูจาง  หรอืบอกเลิก
สัญญานี้  และสงตัวลูกจางกลับมายังภูมิลํ าเนาเดิมได  
คาใชจายในการเดินทางกลับประเทศไทยจะจายโดย
บริษัทจัดหางาน

ระหวางทดลองงานนายจางตกลงจายคาจางตาม
ท่ีตกลงในสัญญาจาง

4.  ช่ัวโมงการทํ างาน
ชั่วโมงการทํ างานปกติ  8 ชั่วโมงตอวัน  และใน  

1  สัปดาหทํ างาน  6 วัน
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5. HOLIDAY
The  Employee  shall be entitled to one day 

off per week and have annual holidays according to 
Malaysian Laws.

6. OVERTIME
If the Employee is required to work more than  

the normal working hours or on holiday, he shall 
be paid extra for overtime by the Employer.  
The overtime shall be paid in accordance to the 
Labour Law of Malaysia.

7. FOOD
The  Employer  shall  provide  the  Employee 

3  meals  a  day  free  of  charge  or  The  Employer  
shall  provide  the  Employee  the  kitchen  facilities.  
The  Employee  is  responsible  for  the  cleanliness  
and  equipment  provided by  the  Employer  and  pays  
for food  by  himself.  (cross out  any word which is    
not  applicable)

8. ACCOMMODATION
 The  Employer  shall  provide  the  Employee  
with safe  and  hygienic  accommodations  free of 
charge during  the  period  of  working  contract.  
The  Employee  shall  stay  at  the residence provided. 
The Employee  shall  not be allowed to stay at any 
place other than the Employer provided.

9.  COMPENSATION  INSURANCE
During the employment period, the

Employer shall provided compensation insurance to 
the Employee according to the Labour Law of 
Malaysian.

5.  วันหยุด
นายจางจะตองใหลกูจางมวัีนหยดุ 1 วัน ในแตละ

สัปดาห  และวันหยุดประจํ าปตามกฎหมายของมาเลเซีย

6.  คาลวงเวลา
ถาลูกจางทํ างานมากกวาเวลาปกติในวันธรรมดา  

หรือในวันหยุดนายจางจะจายเปนคาลวงเวลา  การจาย
คาลวงเวลาเปนไปตามกฎหมายแรงงานมาเลเซีย

7.  อาหาร
 นายจางจะจดัอาหารใหลกูจาง  3 มือ้ตอวัน  โดยไม
คิดมูลคา  หรือนายจางจะจัดหาอุปกรณทํ าเครื่องครัวให
โดยลูกจางตองรับผิดชอบตออุปกรณของใชท่ีนายจาง
จัดให รวมทั้งตองรักษาความสะอาดและจะตองจัดหา
อาหารดวยตนเอง (ขีดขอความที่ไมตองการออก)

8.  ที่พัก
นายจางตกลงจัดที่พักอาศัยท่ีปลอดภัยและ

ถูกสุขลักษณะใหแกลูกจางโดยไมคิดมูลคา  ตลอดระยะ
เวลาตามสญัญานี ้ ลกูจางจะตองอาศัยอยูในสถานที่พักที่
นายจางจดัให  โดยลูกจางจะไมพักอยูขางนอก

9.  การประกันเงินคาทดแทน
นายจางรับผิดชอบทํ าประกันเงินคาทดแทนให

ลกูจางตามทีก่ฎหมายมาเลเซยีก ําหนดในระหวางสญัญาจาง
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10. LABOUR  INSURANCE  AND  HEALTH
     INSURANCE

During  the  employment, the  Employee  
shall  be  covered for safety and health by the work 
insurance and health insurance which its premium 
are being paid by the Employer. The amount of 
premium and compensation  is as prescribed by  
Malaysian Law  of  Labour  and  Health  Insurance.     
In  the  event  of  death  of  the  Employee, the  
funeral or the repatriation of the Employee’s corpse 
or the remains and belongings back to Thailand   
shall  be  arranged at the expense of the Employer. 
The Employer shall also bear for the expense of  the   
funeral  not  less  than  5,000  RM.

11. SICK  LEAVE
 The Employee is entitled to  exceed than  30 
days unpaid sick leave in  one  year.

12. EMERGENCY  LEAVE
The Employee shall be allowed to return to 

Thailand by his own expenses after having a 
permission from the Employer.

13. TRANSPORTATION EXPENSES
The  Employer shall bear  the  expense  of  

the Employee’s transportation  from  Thailand  to  the  
work-site  in  Malaysia. After completing the working  
contract, the  Employer  shall bear the  expense  of 
the Employee’s (AIR/BUS/TRAIN) transportation  from  
the  work-site  in  Malaysia  to  Thailand.

10.  การประกันภัยแรงงานและการประกันสุขภาพ

ระหวางการจางงาน  ลูกจางจะไดรับความ
คุ มครองจากการประกันภัยแรงงานและการประกัน
สุขภาพ  ซึ่งการกํ าหนดคาเบี้ยประกันและเงินทดแทน
ใหเปนไปตามขอกํ าหนดของกฎหมายการประกันภัย
แรงงานและการประกันสุขภาพแหงประเทศมาเลเซีย 
โดยนายจางเปนผูรับผิดชอบในการจายเบี้ยประกันภัย
ระหวางสัญญานี้มีผลบังคับใช  หากลูกจางเสียชีวิต  
นายจางจะตองรับผิดชอบคาใชจายในการจดัการศพหรอื
สงศพ  ตลอดจนสงคนืทรพัยสนิของลกูจางกลบัภมูลิ ําเนา  
รวมทั้งรับผิดชอบคาทํ าศพของลูกจางในวงเงินไมต่ํ ากวา 
5,000 ริงกิต

11.  การลาปวย
ส ําหรบัการลาปวยใหลาไดไมเกนิ  30 วันในหนึง่ป

(โดยไมไดรบัคาจาง)

12.  การลาฉุกเฉิน
ลูกจางจะไดรับอนุญาตใหเดินทางกลับประเทศ

ไทย หากมีเหตุผลอันสมควรโดยลูกจางเสียคาใชจายเอง  
และลกูจางจะเดนิทางกลบัประเทศไทยได ตอเมือ่นายจาง
อนุญาตแลวเทานั้น

13.  คาเดินทาง
 นายจางจะตองจายคาเดินทางใหลูกจางจาก
ประเทศไทยถึงบริษัทนายจ างในประเทศมาเลเซีย   
เมื่อทํ างานครบสัญญาจางนายจางจะตองจายคาเดินทาง
กลับของคนงานจากบริษัททํ างานในมาเลเซียถึงประเทศ
ไทยโดยทางเครื่องบิน/รถยนต/รถไฟ
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14.  COMPLAIN RESOLVING
The  Employer  shall be responsible  and  

provide  method  of  Employee’s  complaint, and  
provide  directly  authorities  to  solve  this  complaint.

15.   LEVY  PAYMENT
The Employer shall be responsible for the 

payment of levy, work permit, process fee and any 
other charges for the working of the Employee 
incurred during the contract period.

16.  OBLIGATION
 16.1 The  Employee  shall  abide  the  rules
and  regulations  of  the  Employer’s  company
stipulated  in  conformity  with  the  Malaysian
Labour  Law and shall  respect the local tradition  and
customs.
 16.2  The  Employee  shall  work  only  for
the  Employers  company.

16.3  The  Employee  shall  not  be involved
in any protest, demonstration or marital knot.

17.  TERMINATION OF THE  CONTRACT
17.1  During  the  probation  period,  if the

Employee’s medical check up result does not meet
the requirement of Malaysia, the Employer shall
terminate the contract and repatriate the Employee
to Thailand. In this case, the Employee shall bear for
the repatriation expenses.

14.  การระงับขอรองทุกข
นายจ างต องรับผิดชอบและจัดทํ  าขั้นตอน   

ขอร องทุกขของคนหางาน พรอมจัดเตรียมเจาหนาที่
ประสานงานในเรื่องนี้โดยตรง

15.  คาภาษีการจางแรงงานตางชาติ
นายจางตองรบัผดิชอบคาภาษกีารจางแรงงาน  รวม

ท้ังคาใบอนุญาตทํ างานของลูกจาง  และคาดํ าเนินการที่
เกี่ยวของในชวงระหวางสัญญาจาง

16.  ขอบังคับ
    16.1 ลูกจางตองเชื่อฟงและปฏิบัติตามกฎขอ
บังคับของบริษัทนายจางที่กํ าหนดขึ้นภายใตเงื่อนไข
กฎหมายแรงงานทองถิน่ และใหความเคารพตอขนบธรรม
เนียมประเพณีทองถิ่น

16.2  ลูกจางจะตองทํ างานใหกับนายจางเทานั้น

16.3  ลูกจางจะตองไมทํ าการใด ๆ ในลักษณะ
ชุมนุมประทวง หรือรวมตัวกันกระทํ าการในสิ่งที่ผิด
กฎหมาย

17.  การบอกเลิกสัญญา
17.1 ในกรณีอยูในระหวางทดลองงาน และ

คนงาน ไมผานการตรวจรางกาย  นายจางสามารถยกเลิก
สัญญาและสงลูกจางกลับเมืองไทย  โดยคาใชจายในการ
เดินทางกลับจะจายโดยลูกจาง
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17.2  In  the  event  the  Employee  does
any  of  the  following  cases which are presumed as
violating the regulations:

       (a) Bringing  his  dependent (s) to
Malaysia  with  other  than  temporary  visiting
purpose.

       (b) Being found  out that he has HIV/
AIDS positive, tuberculosis, Venereal  disease  or
other  serious  infectious  diseases  during  the
employment  period.

       (c) lossing  the  ability  to  work.
       (d) Being engaged  in the work of other

employers or third party.
       (e) Acting  against  public  order

or  good  morals
           (f) Intentionally violating  Malaysian
laws   or  regulations  in  the  gross  offence.

       (g) Disobeying  command, order  or
instruction  of  the  Employer  or  the  representative
of  the  Employer  and  has  already  received  warning
notice  for  two  times.

      (h) Absenting  from  duty  for three  or
more  consecutive  days  or  10  days  in
accumulation  in  one  month  without  reasonable
reason.

       (i) Intentionally damaging or destroying
the  Employer’s  equipment’s, tools, or property. All
expenses  due  to  the  said  damage  or  loss  shall
be  borne  by  the  Employee.

 17.2  ในกรณีลูกจางฝาฝนขอใดขอหนึ่งตอไปนี้
ตามขางลางนี้

(ก) น ําบคุคลในครอบครวัของลกูจางมายงั
มาเลเซีย  โดยมีวัตถุประสงคอื่น  นอกจากการเยี่ยมเยียน
ชั่วคราว

(ข) ตรวจพบวามีเชื้อโรค   เอชไอวี
วัณโรค  กามโรค  โรคตดิตอท่ีรายแรงในระหวางจางงาน

(ค) สญูเสียสมรรถภาพในการทํ างาน
(ง) ลูกจางทํ างานกับนายจางอื่นหรือ

บุคคลที่สาม  นอกเหนือจากนายจาง
(จ) กระทํ าการฝาฝนคํ าสั่งของรัฐหรือ

ศีลธรรมอันดี
(ฉ) เจตนาฝาฝนกฎหมายและระเบียบ

ของมาเลเซีย
(ช) ไมเชื่อฟงการบังคับบัญชา  คํ าสั่ง 

หรือ  ค ําแนะน ําของนายจาง  หรอืตัวแทนนายจาง  และได
รบัการตักเตือนเปนหนังสือแลว   จํ านวน 2 ครั้ง

(ซ ) ขาดงานเปนจํ านวนสามวันติดตอ
กันขึ้นไป  หรือรวมกันสิบวันในหนึ่งเดือนโดยไมมีเหตุ
ผลอันสมควร

(ฌ) จงใจท ําใหเสยีหายหรอืทํ าลายอุปกรณ
เครือ่งมอื  ทรพัยสนิหรอืเครือ่งใชของนายจาง  ความเสยีหาย
ท้ังหมดหรือความสูญเสียลูกจางจะตองชดใช
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17.3 The Employer shall terminate the contract 
within 48 hours and shall repatriate the Employee to 
Thailand. The Employee shall immediately and 
unconditionally return to Thailand without objection and 
shall bear for the expense of his repatriation to Thailand.

17.4 If the Employee terminates the employment
contract before completing three month of work, The 
Employee shall pay the Employer the levy tax 
compensation in the amount which the Employer had 
already paid for the left period of the contract.

18.  THE  OBLIGATION   OF  THE  EMPLOYEE
18.1 The  Employee  shall  not  marry  or  

stay  with  any  Malaysian people  and  shall  not  
participate   in  any  political  activities or  any  trade  
union  in  Malaysia.

18.2 During  the  Employment  contract, the  
Employee  shall  not  work  for  other  Employer  except  
having a  permission  from  the  Employer, and  shall  
not  carry  out  any  business.

18.3 If the Employee’s activities causes  social  
problem  or  the Employee is engaged  in  any  illegal  
activity,  The  Employee  shall   repatriate   to  Thailand 
with his own expenses.

18.4 The Employee shall work diligently, be 
responsible for his work and be careful in working.

18.5 The Employee shall not be absent from 
work during work days without having reasonable 
reason.

18.6 The Employee shall not drink alcohol 
or use drugs.

18.7  The  Employee  shall  not  work  if  he  is 
sick, has a cold or flu.

17.3 นายจางสามารถยกเลิกสัญญาลูกจางภายใน  
48  ชั่วโมง และสงลกูจางกลบัประเทศไทย  และลกูจางจะ
ตองเดนิทางกลับในทันทีโดยไมมีขอโตแยง  โดยออก
คาเดินทางกลับเอง

17.4 ถาลูกจางบอกเลิกสัญญาจางกอนครบ
สญัญาจาง 3 เดอืน  ลกูจางตองรบัผดิชอบคาใชจายตางๆ เอง 
และตองชดใชคาภาษีแรงงานตางชาติท่ีนายจางจายไป
แลวดวยในชวงเวลาทีเ่หลอืตามสดัสวน

18.  ขอผูกมัดของลูกจาง
18.1 ลูกจางจะตองไมแตงงานหรืออยูอาศัยกับ

ชาวมาเลเซยี และตองไมมสีวนรวมในกจิกรรมทางการเมอืง

 18.2. ลูกจางจะไมเปลี่ยนนายจางในระหวาง
สัญญาจางงาน เวนแตจะไดรับอนุญาตและจะตองไม
ประกอบธรุกจิอืน่

18.3  หากลูกจางกอปญหาทางสังคม หรือมีสวน
ในการกระทํ าผิดกฎหมายในมาเลเซีย  จะถูกสงกลับ
ประเทศไทยโดยลกูจางรบัผดิชอบคาใชจายตาง ๆ เอง

18.4  ลกูจางจะตองขยนัขนัแขง็ รบัผดิชอบในหนาที่
การงาน และปฏบัิติงานดวยการเอาใจใสและระมดัระวงั

18.5 ลูกจางจะตองไมขาดงานในวันทํ างาน
ปกติ  โดยไมมเีหตอุนัสมควร

18.6 หามลูกจางดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอร  
หรือยาเสพตดิทกุชนดิ
     18.7  ลูกจางตองไมทํ างาน หากเจ็บปวย  มีไข 
หรือเปนหวดั
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18.8 The Employee shall be responsible for all 
work equipment and tools provided by the 
Employer.  If any equipment needs repair, the 
Employee must inform the Employer without delay.

18.9 If the working contract specifies that 
the Employee must pay tax, the Employer shall pay
for him in advance and shall deduct the said 
payment from the Employee’s wage not exceed 100 
RM per month. In the event of the Employee 
terminates his contract because of the Employer’s 
fault, the Employer shall be responsible for the tax 
which is being paid in advance.  In the even of the 
contract termination is because of the Employee’s 
fault, the Employee shall bear for the tax in the 
amount of which is left unpaid.
19. THE  OBLIGATION  OF  THE  EMPLOYER

19.1 The Employer shall be responsible for 
the Employee’s work permit application as soon as 
the Employee is arriving the work-site. If the 
Employee is assigned to work before having a work 
permit and has an accident, the Employer shall bear 
for medical treatment expenses as well as 
compensation to the Employee not less than that 
prescribed by the law.

19.2 The Employer shall pay the Employee’s 
relatives not less than 20,000 RM in compensation 
for the death of the Employee caused from the 
accident in working. Or in the event the Employee is 
permanently disable due to accident in working, the 
Employer shall pay him not less than 23,000 RM in 
compensation within one week after being approved 
by Malaysia’s labour office.

 18.8  ลูกจางจะตองรับผิดชอบตอเครื่องมือ  และ
อุปกรณการทํ างานที่นายจางจัดให  หากเครื่องมือใดตอง
รับการซอมแซม  ลูกจางตองแจงใหนายจางทราบทันที

18.9  กรณีสัญญาจางกํ าหนดใหลูกจางจายภาษี  
ใหนายจางออกคาภาษลีวงหนา  โดยหกัคาภาษจีากคาจาง
ของคนหางานไดไมเกนิเดอืนละ 100 รงิกติ  กรณคีนงาน
บอกเลกิสญัญาเพราะความผดินายจาง  นายจางตองรบัผดิ
ชอบภาษีท่ีจายลวงหนาไปแลว  หากการเลิกสัญญาเปน
เพราะความผิดของลูกจางใหลูกจางรับผิดชอบคาภาษี
ท่ีเหลือ

19.  ขอผูกมัดของนายจาง
19.1 นายจางจะตองจัดทํ าใบอนุญาตทํ างานให

ลูกจางทันที  เมื่อลูกจางเดินทางถึงสถานที่ทํ างาน  กรณี
นายจางใหลูกจางทํ างานกอนไดรับใบอนุญาตทํ างาน  
หากลูกจางประสบอุบัติเหตุนายจางตองรับผิดชอบ
คาใชจายในการรักษาพยาบาล และจายเงินคาทดแทนให
ลูกจางไมต่ํ ากวาที่กฎหมายกํ าหนด

19.2  นายจางจะจายเงินคาทดแทนใหญาติของ
ลูกจ างที่ประสบอุบัติเหตุจนเสียชีวิตในการทํ างาน  
จํ านวนเงินไมต่ํ ากวา 20,000.00 ริงกิต หรือจายใหลูกจาง
ท่ีพิการถาวรจากการประสบอุบัติเหตุในการทํ างาน 
จํ านวนเงินไมต่ํ ากวา 23,000.00 ริงกิต  ภายใน 1 (หนึ่ง) 
สัปดาห  หลังจากที่ไดรับความเห็นชอบจากสํ านักงาน
แรงงานของมาเลเซีย
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20. Other terms and conditions not mentioned
in here shall be in accordance with the
Malaysian Labour Standard.

This employment contract is done in duplicate 
and shall be endorsed by the government authorities 
concerned.  Each party is holding one copy.  In 
witness whereof, the undersigned, having fully 
understood the contents of contract stated herein, 
have signed this agreement.

Sign:………………………………………Employer     
       (………………………………………)

Sign:………………………..…………….Employee    
      (………………………………………)

Sign:………………………….………….Witness
       (……………………..……………….)

Sign:…………………………………….Witness
       (………………………………..…….)

20. เงื่อนไขและขอกํ าหนดอื่น ๆ ที่ไมไดแสดงไวในที่นี้ 
ใหเปนไปตามมาตรฐานแรงงานของมาเลเซีย

สัญญาจางงานนีท้ ําขึน้ 2 ฉบบั รับรองโดยเจาหนาที่
ของรัฐบาลผูมอํี านาจทีเ่กีย่วของ  โดยแตละฝายควรเกบ็ส ําเนา
ไวฝายละ  1  ฉบับ

ลงชื่อ……………………………………………นายจาง
        (…………………………………………….)

ลงชื่อ…………………………………………….ลูกจาง
        (……………………………………………..)

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

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