
 

สัญญาจ้างงาน 

สัญญาจา้งงานฉบบัน้ี ซ่ึงต่อไปจะเรียกวา่ “สัญญา” จดัท าข้ึนระหวา่งคู่สัญญา ดงัน้ี 
 

ช่ือ/ บริษทั   ……………………………………….. 

ท่ีอยูส่ านกังาน  ……………………………………….. 

เลขท่ีไดรั้บอนุญาตประกอบการ …………………………….. 

ลงทะเบียนในรายช่ือส านกังานท่ี …………………………….. 
 

(ซ่ึงต่อไปในสัญญาน้ีจะเรียกวา่ “นายจา้ง”) 
ฝ่ายหน่ึงกบั 
 

ช่ือ   ……………………………………….. 

เลขท่ีหนงัสือเดินทาง ……………………………………….. 

วนั/เดือน/ปี เกิด ……………………………………….. 

ท่ีอยู ่   ……………………………………….. 
 

(ซ่ึงต่อไปในสัญญาจะเรียกวา่  “ลูกจา้ง”) 

อีกฝ่ายหน่ึง 
 

ทั้งนายจา้งและลูกจา้งไดต้กลงท าสัญญาไวต่้อกนั ดงัมีขอ้ความต่อไปน้ี 
 

๑. ประเภทของงาน วนัเร่ิมท างาน และระยะเวลาการจ้างงาน 

๑.๑  ลูกจา้งตกลงท างานใหก้บันายจา้งในต าแหน่ง ………………………….. 

๑.๒  วนัเร่ิมท างานท่ีทั้งสองฝ่ายตกลงกนัคือวนัท่ี ………………………….. 

๑.๓   ก่อนสัญญาฉบบัน้ีจะมีผลบงัคบัตามกฎหมาย นายจา้งไดแ้จง้ให้แก่ลูกจา้งทราบถึงสิทธิ
และภาระหนา้ท่ี โดยรวมถึงเง่ือนไขเงินเดือน เง่ือนไขการจา้งงาน  เม่ือเร่ิมท างานนายจา้งยงัตอ้ง
แจง้กฎการจา้งงาน และกฏหมายแรงงานให้แก่ลูกจา้ง โดยรวมถึงขอ้บงัคบัตามกฎหมายดา้น
ความปลอดภยัและสุขอนามยัในสถานท่ีท างานท่ีลูกจา้งตอ้งปฏิบติัตาม ( ส่วนท่ี ๓๕ ย่อหนา้ท่ี 
๒ ของกฎหมายแรงงาน) 
๑.๔  ความเป็นนายจา้งและลูกจา้งเร่ิมตน้เม่ือลูกจา้งเร่ิมท างานวนัแรกตามท่ีไดร้ะบุไวข้า้งตน้ 
นายจา้งตอ้งมอบหมายงานและภารกิจให้แก่ลูกจา้งตามท่ีไดร้ะบุไวใ้นสัญญา นายจา้งตอ้งจ่าย
อตัราค่าจา้งเม่ือลูกจา้งท างานตามท่ีไดรั้บมอบหมาย นอกจากนั้นนายจา้งยงัตอ้งท าตามเง่ือนไข
การจา้งงานท่ีไดร้ะบุไวใ้นกฎขอ้บงัคบัตามกฎหมาย และ/หรือสัญญาจา้งงาน 

๑.๕  สัญญาฉบบัน้ีมีผลบงัคบัใชจ้นถึงวนัท่ี ……………………………… 



 

๒. สถานที่ท างานและการท างานนอกสถานที่ 
๒.๑   สถานท่ีท างานท่ีทั้งสองฝ่ายตกลงกนัคือ ……………………………… 

๒.๒  นายจา้งมีสิทธ์ิส่งลูกจา้งให้ไปท างานนอกสถานท่ีตามเวลาเท่าท่ีจ  าเป็น ซ่ึงสถานท่ีต่างๆ 
อาจรวมถึงสถานท่ีนอกสาธารณรัฐเช็ก ลูกจา้งจะตอ้งท างานตามท่ีนายจา้งไดม้อบหมายไวแ้ละ
นายจา้งเป็นผูรั้บผดิชอบค่าใชจ่้ายทั้งหมด 
๒.๓ ลูกจา้งมีสิทธ์ิปฎิเสธการท างานนอกสถานท่ี หากเห็นว่าสถานท่ีท างานนั้นไม่เหมาะสม 
ไม่ปลอดภยั หรืองานไม่เป็นไปตามเง่ือนไขในสัญญาฉบบัน้ี 

 

๓. อตัราค่าจ้าง 
๓.๑   อตัราค่าจา้งสุทธิคือ …………………………………………                
โดยใหจ่้ายค่าจา้งผา่นธนาคาร หากลูกจา้งประสงค ์ทุกวนัท่ี……..ของเดือนถดัมา 
๓.๒  นายจา้งสามารถจ่ายเงินพิเศษให้แก่ลูกจา้ง ในกรณีท่ีลูกจา้งท างานอย่างมีคุณภาพและ
ครบถว้นสมบูรณ์ โดยเงินพิเศษจะจ่ายรวมกบัอตัราค่าจา้งปกติรายเดือน 
 

๔. ช่ัวโมงการท างานและค่าล่วงเวลา 
๔.๑  เวลาท างานปกติไม่เกิน ๘ ชัว่โมงต่อวนั หรือ ๔๐ ชัว่โมงต่อสัปดาห์ ตามกฎหมายแรงงาน 
นายจา้งเป็นผูจ้ดัตารางชัว่โมงการท างาน โดยตอ้งสัมพนัธ์กบัขอ้ก าหนดของกฎหมายแรงงาน 

๔.๒   ถ้าลูกจ้างท างานเกิน เวลาท างานปกติ นายจ้างต้องจ่ายค่าล่วงเวลาให้ ลูกจ้างใน
อตัรา………คอรูนาต่อชัว่โมง (ไม่ต ่ากวา่ ๒๕ % ของรายไดเ้ฉล่ียของลูกจา้ง) 
๔.๓   ถา้ลูกจา้งท างานในวนัหยุด นายจา้งตอ้งจ่ายค่าจา้งในวนัหยุดให้ลูกจา้งตามรายไดเ้ฉล่ีย
ของลูกจา้ง 
๔.๔   หากลูกจา้งท างานในวนัหยดุงานประจ าสัปดาห์ตามท่ีไดต้กลง ลูกจา้งตอ้งไดรั้บเงินค่าจา้ง
ต่อชัว่โมงในอตัราไม่ต ่ากวา่ ๑๐ % ของรายไดเ้ฉล่ียของลูกจา้ง 
 

๕. วนัหยุด 

๕.๑  ลูกจา้งมีสิทธ์ิลาพกัผอ่นเป็นเวลา ๔ สัปดาห์ โดยลูกจา้งจะไดรั้บค่าจา้งตามปกติ 
๕.๒  นายจา้งจะเป็นผูก้  าหนดการเร่ิมวนัหยดุ โดยทั้งน้ีจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากลูกจา้ง 
๕.๓  ลูกจา้งจะตอ้งแจง้เร่ืองวนัหยดุใหน้ายจา้งทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย ๑๔ วนั 

 

๖. ข้อบังคบัของนายจ้าง 
๖.๑  นายจา้งเป็นผูรั้บผิดชอบในการสร้างเง่ือนไขในการท างานอยา่งสมเหตุสมผลใหแ้ก่ลูกจา้ง 
โดยท่ีลูกจา้งสามารถยอมรับและปฏิบติัตามเง่ือนไขดงักล่าวได ้



 

 

๖.๒  นายจา้งตอ้งจ่ายค่าประกนัสุขภาพและค่าประกนัสังคมตามท่ีระบุในกฎหมายใหแ้ก่ลูกจา้ง 
๖.๓  นายจา้งตอ้งลงทะเบียนกบัส านกังานประกนัสุขภาพและประกนัสังคมทอ้งถ่ินใหแ้ก่ลูกจา้ง 
๖.๔  นายจา้งเป็นผูจ้ดัการเร่ืองจ าเป็นต่างๆ ในการยืน่ค  าขอวีซ่าและขออนุญาตการท างานใหแ้ก่
ลูกจา้ง โดยนายจา้งเป็นผูอ้อกค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ เพื่อให้ได้มาซ่ึงวีซ่าและการ
อนุญาตท างานในสาธารณรัฐเช็ก  
๖.๕  นายจา้งตอ้งจดัหาท่ีพกัอาศยัและออกค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งใหแ้ก่ลูกจา้ง 
๖.๖  นายจา้งเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใช้จ่ายค่าตั๋วเคร่ืองบินไปกลับกรุงเทพฯ-ปราก และปราก-
กรุงเทพฯ ของลูกจา้ง ในกรณีต่อไปน้ี 

- ระยะเวลาจา้งงานส้ินสุดลง 
- นายจา้งเป็นผูบ้อกเลิกสัญญาฝ่ายเดียว โดยการแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
- ทั้งนายจา้งและลูกจา้งตกลงจะยืดระยะการจา้งงาน ในกรณีดงักล่าว ลูกจา้งมีสิทธ์ิขอ

วนัหยดุและไดรั้บตัว๋เคร่ืองบินเดินทางกลบัประเทศไทยก่อนท่ีจะเร่ิมท างาน หรือตามท่ีทั้งสอง
ฝ่ายไดต้กลงกนั 

๖.๗  นายจา้งตกลงออกค่าตัว๋รถโดยสารประจ าทางใหแ้ก่ลูกจา้ง 
๖.๘  นายจา้งตกลงจดัม้ืออาหารใหแ้ก่ลูกจา้งในวนัท างาน 

๖.๙  นายจา้งตอ้งจดัหาชุดเคร่ืองแบบใหแ้ก่ลูกจา้ง ในกรณีท่ีลูกจา้งจ าเป็นตอ้งใส่ในการท างาน 

๖.๑๐  ในกรณีลูกจ้างเสียชีวิต นายจ้างตกลงจัดส่งศพกลับประเทศไทย โดยนายจ้างเป็น
ผูรั้บผดิชอบค่าใชจ่้ายทั้งหมด 
๖.๑๑ นายจา้งตอ้งไม่บงัคบัใหลู้กจา้งนวดบริการทางเพศ หรือท ากิจกรรมใดใด ท่ีส่อนยัในทาง
เพศ 

๗. ข้อบังคบัของลูกจ้าง 
๗.๑  ลูกจา้งตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งเหมาะสมตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากนายจา้ง นอกจากน้ีลูกจา้ง
ตอ้งปฏิบติัตามกฎ ระเบียบ ขอ้บังคบัในการท างาน รวมถึงขอ้บังคบัด้านความปลอดภยัและ
สุขอนามยัในท่ีท างาน 

๗.๒  ลูกจา้งตอ้งไม่เปิดเผยขอ้มูลท่ีเป็นความลบัหรือขอ้มูลลบัทางการคา้ของนายจา้งให้ผูอ่ื้น
ทราบ โดยเฉพาะขอ้มูลท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการเรียนรู้ ระบบการท างาน ความเก่ียวขอ้งทางธุรกิจและ
สัญญา และกิจกรรมภายในองคก์รของนายจา้ง  
๗.๓  ลูกจา้งตอ้งแจง้ให้นายจา้งทราบหากเกิดความผิดพลาดใดๆ ในสถานท่ีท างาน ซ่ึงอาจ
ก่อใหเ้กิดอนัตรายทั้งดา้นสุขภาพและชีวติ 
 

 



 

 

๗.๔  เม่ือค านึงถึงเร่ืองสุขภาพ หากเป็นไปได ้ลูกจา้งตอ้งแจง้ให้นายจา้งทราบทนัทีเม่ือไดรั้บ
บาดเจบ็หรือเห็นผูอ่ื้นบาดเจบ็ในสถานท่ีท างาน 
 

๘. การส้ินสุดสัญญา 
๘.๑  สัญญาฉบบัน้ีจะส้ินสุดลงตามกฎขอ้บงัคบัแรงงานเม่ือฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดบอกเลิกสัญญา ไม่ว่า
ดว้ยเหตุผลใดกต็าม โดยจะตอ้งแจง้เป็นหนงัสือล่วงหนา้  2 เดือน  
 

๙. ข้อก าหนดสุดท้าย 
๙.๑  เน้ือความในสัญญาฉบบัน้ีสามารถเปล่ียนแปลงหรือแกไ้ขไดต้ามความตกลงของทั้งนายจา้ง
และลูกจา้ง เน้ือหาท่ีเปล่ียนจะตอ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
๙.๒  สิทธิและขอ้บงัคบัของทั้งนายจา้งและลูกจา้งเป็นไปตามกฎหมายแรงงานและขอ้บงัคบัทาง
กฎหมายของสาธารณรัฐเช็ก 
๙.๓  สัญญาฉบบัน้ีมีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ีนางจา้งและลูกจา้งไดล้งลายมือช่ือไว ้
๙.๔  สัญญาฉบบัน้ีท าข้ึนเป็นภาษาองักฤษและภาษาไทย ทั้งสองฝ่ายถือไวฝ่้ายละหน่ึงฉบบั โดย
ใหย้ดึฉบบัภาษาองักฤษเป็นหลกั 
๙.๕  ลูกจา้งตกลงยนิยอมให้นายจา้งเปิดเผยขอ้มูลส่วนตวัในช่วงการจา้งงานตามสัญญาฉบบัน้ี 
เพื่อจุดประสงค์ด้านกฎหมายข้อบังคับแรงงาน และ กฎข้อ ๑๐๑/๒๐๐๐ (Act No. 101/2000 

Coll.)  ท่ีระบุไว ้ 
๙.๖  ทั้งนายจา้งและลูกจา้งไดอ่้านสัญญาอยา่งครบถว้น และตกลงตามเน้ือความในสัญญาฉบบัน้ี
โดยตลอดจึงลงลายมือช่ือไวต่้อหนา้พยาน 

 

 

วนัท่ี       วนัท่ี 

  ...........................................         ........................................ 
           (.................................................)   (.................................................)        

    ลูกจา้ง             นายจา้ง 
 

 

  ...........................................         ........................................ 
           (.................................................)   (.................................................) 

      พยาน              พยาน 


