ประเทศมาเลเซีย
MALAYSIA
EMPLOYMENT CONTRACT

สัญญาจางงาน

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 :

สัญญาจางฉบับนี้ทําขึ้นเมื่อ……………….……
ณ……………………ระหวาง…………..…………….
…………………………………………………………
ที่อยูปจจุบัน…………………………………………….
ประเทศ…………………………..(ซึ่งตอไปในสัญญานี้
จะเรียกวา “นายจาง”) ฝายหนึ่งกับ……………………..
ที่อยูปจจุบัน…………………………………………….
ภูมิลําเนาตามทะเบียนบาน……………………………..
(ซึง่ ตอไปนีส้ ญ
ั ญาจะเรียกวา “ลูกจาง”) อีกฝายหนึง่ ทัง้ สอง
ฝายตกลงทําสัญญาไวตอกัน ดังมีขอความตอไปนี้

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)

1. ตําแหนงงานและอัตราคาจาง
นายจางตกลงจางลูกจางทํางาน และลูกจางตกลง
รับจางทํางานใหกับนายจาง ในตําแหนง…..…………...
……………………...…..อัตราคาจาง…..………………
/วัน,/เดือน โดยนายจางตกลงจะจายคาจางเปนเงินสดใหกับ
ลูกจางภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป การจายคาจาง
โดยโอนเงินเขาบัญชีของลูกจางโดยตรงจะกระทํ าเมื่อ
ลูกจางใหการยินยอม นายจางจะไมหกั เงินใด ๆ ออกจาก
คาจางของลูกจาง นอกจากทีร่ ะบุใหกระทําไดตามกฎหมาย

กรณีฝนตก : ฝนตกไมเกิน 2 ชั่วโมง จายคาจาง
เต็มวัน ฝนตกไมเกิน 4 ชัว่ โมง จายคาจางเต็มวัน ฝนตก
ทั้งวันจายคาจาง 70% ของคาจางปกติ
นายจางยินดีจา ยคาชดเชย คาเสียหายจากการจาย
คาจางลาชากวาที่กํ าหนดไว (เมื่อมีการรองเรียนจาก
คนงาน)

-22. 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.

2. ระยะเวลาการจางและสถานที่ทํางาน
ระยะเวลาการจางงานมีกําหนด………….……ป
นับตั้งแตวันที่ลูกจางเดินทางถึงมาเลเซีย โดยมีสถานที่
ทํางาน ณ เลขที่…………………………………………
………………………………………………………….
………………………………………………………….
นายจางตกลงและรับผิดชอบใหคนงานมีงานทํา
เต็มที่ไมตํ่ากวาเดือนละ 24 วัน หรือจายคาจางอยางนอย
ไมนอ ยกวาเดือนละ 24 วัน ทํางานโดยไมรวมคาลวงเวลา

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.

3. ระยะเวลาทดลองงาน
ระยะเวลาทดลองงานจะมีกาหนด
ํ
90 วัน นับตัง้ แต
วันที่ลูกจางเริ่มทํางาน ในระหวางการทดลองงานหาก
นายจางพิจารณาแลวเห็นวา ลูกจางไมเหมาะสมกับงาน
นายจ า งมี สิ ท ธิ ที่ จ ะเปลี่ ย นตํ าแหน ง งานหรื อ หน า ที่ ที่
เหมาะสม และโดยความยินยอมของลูกจาง หรือบอกเลิก
สัญญานี้ และสงตัวลูกจางกลับมายังภูมิลําเนาเดิมได
ค า ใช จ  า ยในการเดิ น ทางกลั บ ประเทศไทยจะจายโดย
บริษัทจัดหางาน

4. WORKING HOURS

4. ชั่วโมงการทํางาน
ชั่วโมงการทํางานปกติ 8 ชั่วโมงตอวัน และใน
1 สัปดาหทํางาน 6 วัน

Regular working hours is 8 hours per day,
6 days a week.

ระหวางทดลองงานนายจางตกลงจายคาจางตาม
ที่ตกลงในสัญญาจาง

- 3- 3- 5.HOLIDAY
The Employee shall be entitled to one day
off per week and have annual holidays according to
Malaysian Laws.

5. วันหยุด
นายจางจะตองใหลกู จางมีวนั หยุด 1 วัน ในแตละ
สัปดาห และวันหยุดประจําปตามกฎหมายของมาเลเซีย

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.

6. คาลวงเวลา
ถาลูกจางทํางานมากกวาเวลาปกติในวันธรรมดา
หรือในวันหยุดนายจางจะจายเปนคาลวงเวลา การจาย
คาลวงเวลาเปนไปตามกฎหมายแรงงานมาเลเซีย

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)

7. อาหาร
นายจางจะจัดอาหารใหลกู จาง 3 มือ้ ตอวัน โดยไม
คิดมูลคา หรือนายจางจะจัดหาอุปกรณทําเครื่องครัวให
โดยลูกจางตองรับผิดชอบตออุปกรณของใชที่นายจาง
จัดให รวมทั้งตองรักษาความสะอาดและจะตองจัดหา
อาหารดวยตนเอง (ขีดขอความที่ไมตองการออก)

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.

8. ที่พัก
นายจ า งตกลงจั ด ที่ พั ก อาศั ย ที่ ป ลอดภั ย และ
ถู กสุขลักษณะใหแกลูกจางโดยไมคิดมูลคา ตลอดระยะ
เวลาตามสัญญานี้ ลูกจางจะตองอาศัยอยูในสถานที่พักที่
นายจางจัดให โดยลูกจางจะไมพักอยูขางนอก

9. COMPENSATION INSURANCE
During the employment period, the
Employer shall provided compensation insurance to
the Employee according to the Labour Law of
Malaysian.

9. การประกันเงินคาทดแทน
นายจางรับผิดชอบทํ าประกันเงินคาทดแทนให
ลูกจางตามทีก่ ฎหมายมาเลเซียกําหนดในระหวางสัญญาจาง

-410. 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.

10. การประกันภัยแรงงานและการประกันสุขภาพ
ระหวางการจางงาน ลูกจางจะไดรับความ
คุ  ม ครองจากการประกั น ภั ย แรงงานและการประกั น
สุ ขภาพ ซึ่งการกําหนดคาเบี้ยประกันและเงินทดแทน
ใหเปนไปตามขอ กํ าหนดของกฎหมายการประกันภัย
แรงงานและการประกันสุขภาพแหงประเทศมาเลเซีย
โดยนายจางเปนผูรับผิดชอบในการจายเบี้ยประกันภัย
ระหวางสัญญานี้มีผลบังคับใช หากลูกจางเสียชีวิต
นายจางจะตองรับผิดชอบคาใชจายในการจัดการศพหรือ
สงศพ ตลอดจนสงคืนทรัพยสนิ ของลูกจางกลับภูมลิ าเนา
ํ
รวมทั้งรับผิดชอบคาทําศพของลูกจางในวงเงินไมตํ่ากวา
5,000 ริงกิต

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

11. การลาปวย

12. EMERGENCY LEAVE
The Employee shall be allowed to return to
Thailand by his own expenses after having a
permission from the Employer.

12. การลาฉุกเฉิน
ลูกจางจะไดรับอนุญาตใหเดินทางกลับประเทศ
ไทย หากมีเหตุผลอันสมควรโดยลูกจางเสียคาใชจายเอง
และลูกจางจะเดินทางกลับประเทศไทยได ตอเมือ่ นายจาง
อนุญาตแลวเทานั้น

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.

13. คาเดินทาง
นายจ า งจะต อ งจ า ยค า เดิ น ทางให ลู ก จ า งจาก
ประเทศไทยถึ งบริ ษั ท นายจ า งในประเทศมาเลเซี ย
เมื่อ ทํ างานครบสัญญาจางนายจางจะตองจายคาเดินทาง
กลับของคนงานจากบริษัททํางานในมาเลเซียถึงประเทศ
ไทยโดยทางเครื่องบิน/รถยนต/รถไฟ

สําหรับการลาปวยใหลาไดไมเกิน 30 วันในหนึง่ ป
(โดยไมไดรบั คาจาง)

ปรับปรุง 13 พฤศจิกายน 2546

-514.COM
PLAINRESOLVING
The Employer shall be responsible and
provide method of Employee’s complaint, and
provide directly authorities to solve this complaint.

14. การระงับขอรองทุกข
นายจ า งต อ งรั บ ผิ ด ชอบและจั ด ทํ าขั้ น ตอน
ข อร อ งทุกขของคนหางาน พรอมจัดเตรียมเจาหนาที่
ประสานงานในเรื่องนี้โดยตรง

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.

15. คาภาษีการจางแรงงานตางชาติ
นายจางตองรับผิดชอบคาภาษีการจางแรงงาน รวม
ทั้งคาใบอนุญาตทํางานของลูกจาง และคาดําเนินการที่
เกี่ยวของในชวงระหวางสัญญาจาง

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.

16. ขอบังคับ

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.

17. การบอกเลิกสัญญา
17.1 ในกรณีอยูในระหวางทดลองงาน และ
คนงาน ไมผานการตรวจรางกาย นายจางสามารถยกเลิก
สัญญาและสงลูกจางกลับเมืองไทย โดยคาใชจายในการ
เดินทางกลับจะจายโดยลูกจาง

16.1 ลูกจางตองเชื่อ ฟงและปฏิบัติตามกฎขอ
บั ง คั บ ของบริ ษั ท นายจ า งที่ กํ าหนดขึ้ น ภายใต เ งื่ อ นไข
กฎหมายแรงงานทองถิน่ และใหความเคารพตอขนบธรรม
เนียมประเพณีทองถิ่น
16.2 ลูกจางจะตองทํางานใหกับนายจางเทานั้น
16.3 ลูกจางจะตองไมทํ าการใด ๆ ในลักษณะ
ชุมนุมประทวง หรือรวมตัวกันกระทํ าการในสิ่งที่ผิด
กฎหมาย

-617.2InthevntheEmployedoes
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) นําบุคคลในครอบครัวของลูกจางมายัง
มาเลเซีย โดยมีวัตถุประสงคอื่น นอกจากการเยี่ยมเยียน
ชั่วคราว
(ข) ตรวจพบวามีเชื้อโรค เอชไอวี
วัณโรค กามโรค โรคติดตอทีร่ า ยแรงในระหวางจางงาน

(ค) สูญเสียสมรรถภาพในการทํางาน
(ง) ลูกจางทํางานกับนายจางอื่นหรือ
บุคคลที่สาม นอกเหนือจากนายจาง
(จ) กระทําการฝาฝนคําสั่งของรัฐหรือ
ศีลธรรมอันดี
(ฉ) เจตนาฝาฝนกฎหมายและระเบียบ
ของมาเลเซีย
(ช) ไมเชื่อฟงการบังคับบัญชา คํ าสั่ง
หรือ คําแนะนําของนายจาง หรือตัวแทนนายจาง และได
รับการตักเตือนเปนหนังสือแลว จํานวน 2 ครั้ง
(ซ) ขาดงานเป น จํ านวนสามวั น ติ ด ต อ
กันขึ้นไป หรือรวมกันสิบวันในหนึ่งเดือนโดยไมมีเหตุ
ผลอันสมควร
(ฌ) จงใจทําใหเสียหายหรือทําลายอุปกรณ
เครือ่ งมือ ทรัพยสนิ หรือเครือ่ งใชของนายจาง ความเสียหาย
ทั้งหมดหรือความสูญเสียลูกจางจะตองชดใช

-717.3 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 และสงลูกจางกลับประเทศไทย และลูกจางจะ
ตองเดินทางกลับในทันทีโดยไมมีขอโตแยง โดยออก
คาเดินทางกลับเอง
17.4 ถ า ลู ก จ า งบอกเลิ ก สั ญ ญาจ า งก อ นครบ
สัญญาจาง 3 เดือน ลูกจางตองรับผิดชอบคาใชจา ยตางๆ เอง
และต อ งชดใชคาภาษีแรงงานตางชาติที่นายจางจายไป
แลวดวยในชวงเวลาทีเ่ หลือตามสัดสวน
18. ขอผูกมัดของลูกจาง
18.1 ลูกจางจะตองไมแตงงานหรืออยูอาศัยกับ
ชาวมาเลเซีย และตองไมมสี ว นรวมในกิจกรรมทางการเมือง

18.2. ลูกจางจะไมเปลี่ยนนายจางในระหวาง
สั ญ ญาจางงาน เวนแตจะไดรับอนุญาตและจะตองไม
ประกอบธุรกิจอืน่
18.3 หากลูกจางกอปญหาทางสังคม หรือมีสวน
ในการกระทํ าผิดกฎหมายในมาเลเซีย จะถูกสงกลับ
ประเทศไทยโดยลูกจางรับผิดชอบคาใชจา ยตาง ๆ เอง
18.4 ลูกจางจะตองขยันขันแข็ง รับผิดชอบในหนาที่
การงาน และปฏิบตั งิ านดวยการเอาใจใสและระมัดระวัง
18.5 ลู ก จ า งจะต อ งไม ข าดงานในวั น ทํ างาน
ปกติ โดยไมมเี หตุอนั สมควร
18.6 ห า มลู ก จ า งดื่ ม เครื่ อ งดื่ ม ที่มีแอลกอฮอร
หรือยาเสพติดทุกชนิด
18.7 ลูกจางตองไมทํ างาน หากเจ็บปวย มีไข
หรือเปนหวัด

-818. 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
อุปกรณการทํางานที่นายจางจัดให หากเครื่องมือใดตอง
รับการซอมแซม ลูกจางตองแจงใหนายจางทราบทันที
18.9 กรณีสัญญาจางกํ าหนดใหลูกจางจายภาษี
ใหนายจางออกคาภาษีลว งหนา โดยหักคาภาษีจากคาจาง
ของคนหางานไดไมเกินเดือนละ 100 ริงกิต กรณีคนงาน
บอกเลิกสัญญาเพราะความผิดนายจาง นายจางตองรับผิด
ชอบภาษีที่จายลวงหนาไปแลว หากการเลิกสัญญาเปน
เพราะความผิดของลูกจางใหลูกจางรับผิดชอบคาภาษี
ที่เหลือ

19. ขอผูกมัดของนายจาง
19.1 นายจางจะตองจัดทําใบอนุญาตทํางานให
ลูกจางทันที เมื่อลูกจางเดินทางถึงสถานที่ทํางาน กรณี
นายจางใหลูกจางทํ างานกอนไดรับใบอนุญาตทํ างาน
หากลู ก จ า งประสบอุ บั ติ เ หตุ น ายจ า งต อ งรั บ ผิ ด ชอบ
คาใชจายในการรักษาพยาบาล และจายเงินคาทดแทนให
ลูกจางไมตํ่ากวาที่กฎหมายกําหนด

19.2 นายจางจะจายเงินคาทดแทนใหญาติของ
ลู ก จ า งที่ ป ระสบอุ บั ติ เ หตุ จ นเสี ย ชี วิ ต ในการทํ างาน
จํานวนเงินไมตํ่ากวา 20,000.00 ริงกิต หรือจายใหลูกจาง
ที่ พิ ก ารถาวรจากการประสบอุ บั ติ เ หตุ ใ นการทํ างาน
จํานวนเงินไมตํ่ากวา 23,000.00 ริงกิต ภายใน 1 (หนึ่ง)
สัปดาห หลังจากที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน
แรงงานของมาเลเซีย

-920. 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.

สัญญาจางงานนีท้ าขึ
ํ น้ 2 ฉบับ รับรองโดยเจาหนาที่
ของรัฐบาลผูม อี านาจที
ํ
เ่ กีย่ วของ โดยแตละฝายควรเก็บสําเนา
ไวฝายละ 1 ฉบับ

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

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

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

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

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

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

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

ลงชื่อ…………………………………………….พยาน

20. เงื่อนไขและขอกําหนดอื่น ๆ ที่ไมไดแสดงไวในที่นี้
ใหเปนไปตามมาตรฐานแรงงานของมาเลเซีย

(……………………………………………….)

