Employment Contract

สัญญาจางงาน

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

สัญญาจางฉบับนี้ทําขึ้นเมื่อ……………………
ณ…………………….ระหวาง………………………..
…………………………………………………………
ที่อยูปจจุบัน……………………………………………
ประเทศ………………….…..….(ซึ่งตอไปในสัญญานี้
จะเรียกวา “นายจาง”) ฝายหนึ่งกับ……………………
ที่อยูปจจุบัน……………………………………………
ภูมิลําเนาตามทะเบียนบาน……………………..……..
(ซึ่งตอไปนี้สัญญาจะเรียกวา “ลูกจาง”) อีกฝายหนึ่งทั้ง
สองฝายตกลงทําสัญญาไวตอกัน ดังมีขอความตอไปนี้

1. Job Assignment and Wages
The Employer hereby engages the
Employee and the Employee agrees to work
for the Employer in the position of ……………
……………………at the rate of …………..……
per hour/day/month. The wage shall be paid on
the …………………………… day of the month.
In case of wage earned on an hourly/
daily basis, the total monthly wage shall not
be less than………………………………….……
(In case the Employee receives any
special allowances, the amount of the special
allowances must be stated clearly and its pay-day
shall be the same as of the regular wage pay-day).
.……………………………………………………
.……………………………………………………
..……………………………………………………

1. ตําแหนงงานและอัตราคาจาง
นายจางตกลงจางลูกจางทํางานและลูกจาง ตกลง
รับจางทํางานใหนายจางในตําแหนง……………………
……………..…อัตราคาจาง…………………………….
ตอเดือน/วัน/ชั่วโมง โดยตกลงจะจายคาจางใหทุกวันที่
…………………………………ของเดือน
ในกรณีที่ตกลงจางเปนรายวัน/ชั่วโมง คาจางที่
ไดรับใน 1 เดือน รวมแลวไมตํ่ากวา………………….
………………………………………………………….
(กรณีมีการจายเงินพิเศษใหแกลูกจางใหระบุให
ชัดเจนดวยวาจายเงินพิเศษจํ านวนเทาไร และกํ าหนด
วันจายเงินพิเศษพรอมกับวันจายคาจางดวย)...………….
…………………………………………………….……
………………………………………………………….
………………………………………………………….
………………………………………………………….

-22. Duration of Contract and Work Site
The duration of the contract is for……….
month/year(s) starting on the day of the
Employee’s arrival in (country) ………..………....
and the work site is at……………………………..
This contract shall be extended upon
mutual agreement between the Employer and the
Employee.

2. ระยะเวลาการจางและสถานที่ทํางาน
ระยะเวลาการจางมีกําหนด……...……..ป/เดือน
เริ่มตั้งแตวันที่ลูกจางเดินทางถึงประเทศ………………..
โดยมีสถานที่ทํางาน ณ ………………………………...
เมือง………………………..ประเทศ……………….….
การตอระยะเวลาของสัญญานี้สามารถจะทําได
โดยการตกลงของทั้งสองฝาย

3. Probation Period
In conformity with the local labour law,
the Employee shall work on probation for a period
of………..days (according to local labour law),
starting from the first day of work.
If the Employer should find during the
probation period that the Employee is not qualified
for the job assigned, the Employer may either offer
the Employee the other appropriate job or position
with the consent of the Employee, or cancel the
contract and repatriate the Employee to the
domicile in Thailand.

3. ระยะเวลาการทดลองงาน
ระยะเวลาทดลองงานจะมีกําหนด………….วัน
(ตามกฎหมายแรงงานทองถิน่ ของแตละประเทศ) นับตัง้ แต
วันที่ลูกจางเริ่มทํางาน

4. Working Hours
The working hour shall not exceed
……..… hours per day in 6 days per week.

4. ชั่วโมงการทํางาน
ชั่วโมงทํางานปกติไมเกิน……………………...
ชั่วโมงตอวัน และใน 1 สัปดาหทํางาน 6 วัน

ในระหวางการทดลองงาน หากนายจางพิจารณา
แลวเห็นวาลูกจางไมเหมาะสมกับงาน นายจางมีสิทธิ์ที่
จะเปลี่ยนตําแหนงงานหรือหนาที่ที่เหมาะสม และโดย
ความยินยอมของลูกจาง หรือบอกเลิกสัญญานี้และสงตัว
ลูกจางกลับยังภูมิลําเนาเดิมได

-35. Holiday and Leave
5.1 The Employer shall arrange for the
Employee…………..………….day(s) off weekly
with regular pay.
5.2 The Employer shall arrange for the
Employee public holidays with pay for………days
per year.
5.3 The Employee shall be entitled to
annual leave of ……………...days with pay
when completing one year employment.

5. วันหยุด
5.1 นายจางตองจัดใหลูกจางมีวันหยุดประจํ า
สัปดาหโดยไดรับคาจางสัปดาหละ………………. วัน

6. Overtime and Holiday Payment
6.1 If the Employee works more than
the usual hours on the regular work day, the
Employee shall be paid extra for overtime by
the Employer at the rate of…………………..
per hour (not less than the minimum rate
prescribed by the local labour law).
6.2 If the Employee works on holidays,
the Employee shall be paid extra for overtime
by the Employer at the rate of……………..
per hour/day (not less than the minimum rate
prescribed by the local labour law).

6. คาลวงเวลาและคาจางในวันหยุด
6.1 ถานายจางใหลูกจางทํางานเกินเวลาทํางาน
ปกติ นายจางตองจายคาลวงเวลาใหลูกจางในอัตรา……
……………….…..(ไมนอยกวาอัตราที่กฎหมายแรงงาน
ทองถิ่นกําหนด)

7. Food
The Employer shall provide the Employee
three meals a day free of charge or food allowance
of……………per day/month.

7. อาหาร
นายจางตกลงจัดอาหารใหลูกจางทุกวัน วันละ
3 มื้อ โดยไมคิดมูลคาหรือจายคาอาหารใหลูกจางเปน
เงินสดในอัตรา……………..……………..ตอวัน/เดือน

5.2 นายจ า งต อ งจั ด ให ลู ก จ า งมี วั น หยุ ด ตาม
ประเพณีทองถิ่นโดยไดรับคาจางปละ………………วัน
5.3 เมื่อลูกจางทํางานครบ 1 ป นายจางตกลง
จัดใหลูกจางหยุดพักผอนประจําป โดยไดรับคาจางเปน
เวลา……………………วัน

6.2 ถานายจางใหลกู จางทํางานในวันหยุดนายจาง
ตองจายคาจางในวันหยุดใหลูกจางในอัตรา…………….
(ไมนอยกวาอัตราที่กฎหมายแรงงานทองถิ่นกําหนด)

-48. Accommodation
The Employer shall provide the
Employee with safe and hygenic accommodation
free of charge during the term of the contract.

8. ที่พัก
นายจางตกลงจัดที่พักอาศัยที่ปลอดภัยและถูก
สุขลักษณะใหแกลูกจาง โดยไมคิดมูลคาตลอดระยะ
เวลา ตามสัญญานี้

9. Medical Treatment
In the event of the Employee’s accident
caused by work or any case of illness during the
period of the contract, the Employer shall pay
for or provide all necessary medical treatment
free of charge to the Employee, and in the
meantime, the Employer shall pay for regular
wage and compensation to the Employee on
terms not less than required by the local
labour law.
In the event of death of the Employee,
the Employer shall bear all expenses incurred
in repatriating the Employee’s corpse and his
belongings to his domicile in Thailand.

9. คารักษาพยาบาล
นายจางตกลงจัดใหมีหรือจายคารักษาพยาบาล
แกลูกจางตลอดระยะเวลาของสัญญา ทั้งในกรณี
ประสบอันตรายเนื่องจากการทํางาน และกรณีเจ็บปวย
อื่นตลอดจนจายคาจางระหวางพักรักษาตัวและคา
ทดแทนตามกฎหมายแรงงานทองถิ่น

10. Travel and Transportation
The Employer shall pay for the cost of
travel of …………………………..from Thailand
to …………….………….as well as arrange for
the Employee’s transportation to the Employee’s
residence. The Employer shall also pay for the
cost of the return travel of ……………..…………
to Thailand in all cases, except that the Employee
is at fault or terminates the contract.

10. คาเดินทาง
นายจางตกลงเปนผูจายคาโดยสาร……………..
จากประเทศไทยถึง……………………………...รวมทั้ง
จัดพาหนะรับสงลูกจางจนถึงทีพัก และจายคาโดยสาร
……………………….……….. กลับประเทศไทยใหแก
ลูกจางทุกกรณี ยกเวนกรณีที่เปนความผิดของลูกจาง
หรือลูกจางบอกเลิกสัญญา

ในกรณีที่ลูกจางเสียชีวิตและตองนําศพกลับ
ประเทศไทย ใหนายจางรับผิดชอบคาใชจายในการ
สงศพและทรัพยสินตาง ๆ ของลูกจางกลับภูมิลําเนา

-511. Obligation
11.1 The Employee shall abide by the
rules and regulations of the Employer’s company
stipulated in conformity with the local labour law,
and shall respect the local traditions and customs.
11.2 The Employee shall work only for
the Employer’s company.
11.3 The Employee shall not be engaged
in any protest or demonstration for illegal activities.

11. ขอบังคับ
11.1 ลูกจางตองเชื่อฟงและปฏิบัติตามกฎขอ
บังคับของบริษัทนายจาง ซึ่งกําหนดขึ้นภายใตเงื่อนไข
กฎหมายทองถิ่น และใหความเคารพตอขนบธรรมเนียม
ประเพณีทองถิ่น
11.2 ลูกจางตองทํางานใหกับนายจางเทานั้น
ไมไปทํางานใหกับบุคคลอื่น
11.3 ลูกจางตองไมกระทําการใด ๆ ในลักษณะ
ชุมนุมประทวงหรือรวมตัวกระทําการในสิ่งที่ผิดกฎหมาย

12. Termination of the Contract
12.1 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 local labour law. The
Employer shall thereby pay for the cost of the
return travel of the Employee to Thailand.
12.2 In case the Employee terminates the
contract, the Employee shall give one month
notice to the Employer and shall pay for his own
expenses in the return travel to Thailand.

12. การบอกเลิกสัญญา
12.1 กรณีนายจางประสงคบอกเลิกสัญญา
นายจางตองบอกกลาวใหลูกจางทราบลวงหนา 1 เดือน
หรือจายเงินคาจาง 1 เดือน แทนการบอกเลิกสัญญา
หรือใหเปนตามกฎหมายแรงงานทองถิ่นและนายจาง
ตองจายคาเดินทางกลับประเทศไทยใหแกลูกจาง

12.2 กรณีลูกจางประสงคบอกเลิกสัญญาลูกจาง
ตองบอกกลาวใหนายจางทราบลวงหนา 1 เดือน และ
ตองจายคาเดินทางกลับประเทศไทยดวยตนเอง

-613. Others
13.1 The Employer shall pay for all
fees and expenses incurred on the acquisition
of work permit for the Employee in accordance
with the local regulations.
13.2 In the event of natural disaster, riot,
battle 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 expenses of the repatriation.
13.3 Other conditions not mentioned in
this contract shall be in accordance with the
stipulations of the local labour law.
13.4 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.
Done in duplicate, Thai and English, each
being equally authentic, each party holding one
copy.

13. อื่น ๆ
13.1 นายจางตกลงออกคาธรรมเนียม และ
คาใชจายทั้งหมดเกี่ยวกับการยื่นคําขออนุญาตและ
การอนุญาตใหลูกจางทํางานตามระเบียบของทางการ
ทองถิ่น
13.2 นายจางจะตองอพยพลูกจางไปอยูใน
สถานที่ปลอดภัย เมื่อเกิดวิกฤตการณ เชน ภัยธรรมชาติ
การจลาจล การสูรบ หรือการสงคราม และถาสถานการณ
ไมเอื้ออํานวยใหทํางานตอไป นายจางตองสงลูกจางกลับ
ประเทศไทย โดยนายจางเปนผูออกคาใชจายทั้งหมด
13.3 เงื่อนไขอื่นที่มิไดระบุในสัญญานี้ ใหเปน
ไปตามกฎหมายแรงงานทองถิ่น
13.4 ในกรณีที่นายจางไมปฏิบัติตามเงื่อนไข
แหงสัญญานี้ขอหนึ่งขอใด หรือปฏิบัติไมครบถวนตาม
เงื่อนไขแหงสัญญานี้ นายจางยินยอมรับผิดในความ
เสียหายที่เกิดขึ้นแกลูกจางทุกประการ
สัญญาฉบับนี้ทําขึ้นทั้งภาคภาษาไทยและภาษา
อังกฤษ โดยจัดทําขึ้นเปนสองฉบับ มีขอความถูกตอง
ตรงกัน คูสัญญาทั้งสองฝายตางถือไวฝายละหนึ่งฉบับ

-7In Witness whereof, the undersigned
having fully understood the contents of the contract
stated herein, have signed this agreement.

เพื่อเปนหลักฐานผูลงนามขางลางนี้ เขาใจ
ขอความในสัญญานี้โดยตลอดจึงลงลายมือชื่อไวตอ
หนาพยาน

Signature………………………………Employer
(……………………………..)

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

Signature………………………………Employee
(……………………………..)

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

Signature………………………………Witness
(……………………………..)

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

Signature………………………………Witness
(……………………………..)

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

