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SAMPLE OF EMPLOYMENT CONTRACT FOR THE PRIVATE SECTOR 
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ตวัอย่างสญัญาฉบบันีไ้ด้รบัการออกแบบมาเพื่อช่วยให้คณุร่างข้อตกลงการจ้างงาน 

ซึง่ประกอบด้วยเนือ้ความท่ีส าคญัทัง้หมดของสญัญาทัว่ไป. 

คณุสามารถดดัแปลงให้เหมาะสมกบัความต้องการและสถานการณ์เฉพาะของคณุ. 

และให้เข้าใจว่าเอกสารฉบบันีไ้มใ่ช่ข้อสิน้สดุของข้อตกลงระหว่างนายจ้างและลกูจ้าง 

 
ข้อตกลงการจ้างงานนีล้งวันท่ี (วัน) วันท่ี (เดือน) 20xx นีท้ าขึน้ระหว่าง: 
 
………………………………………………………………………….. 
 
(ในท่ีนีจ้ะเรียกวา่ "นายจ้าง") 

 
ท่ีอยู่ของนายจ้าง: 
…………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
และ 
……………………………………………………………………………. 
 
(ในท่ีนีจ้ะเรียกวา่ "ลกูจ้าง") 

 
ท่ีอยู่ของลูกจ้าง: 
…………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………. 
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1. เร่ิมการจ้างงาน 

สญัญาการจ้างงานนี ้จะเร่ิมต้น ________ 

และด าเนินการต่อไปจนสิน้สดุตามท่ีก าหนดไว้ในข้อ 13 (ด้านล่าง) 

 
2. สถานท่ีท างาน 

 
........................................................................................................................... 
........................................................................................................................... 
 
3. รายละเอียดงาน 

3.1 ต าแหน่งงาน_________________ (เช่น. ครู, 

เจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภยั, หวัหน้ารกัษาความปลอดภยั, คนขบัรถ, 

ผู้เชี่ยวชาญด้านการท าความสะอาด, ผู้ดแูลเด็ก, คนท าสวน, ฯลฯ) 
3.2 หน้าท่ี 

 
........................................................................................................................... 
........................................................................................................................... 
........................................................................................................................... 
 
4. ค่าตอบแทน 

4.1 นายจ้างจะทบทวนค่าตอบแทน / 
เงินเดือนของพนกังานเมื่อได้รับการยืนยนัในการนดัหมายและต่อมาปีละหน่ึงครัง้ 

___________ ต่อเดือน/วนั/ปี 

4.2 พนกังานมีสิทธิได้รับเบีย้เลีย้งดงัต่อไปนี_้________ ต่อชัว่โมง 
4.3 พนกังานจะได้รับค่าล่วงเวลาในการท างานเกิน 8 ชัว่โมงในหน่ึงวนัหรือ 44 
ชัว่โมงต่อสปัดาห์ ยอดรวมของค่าล่วงเวลาจะจ่ายทกุสปัดาห์ / สองสปัดาห์ / เดือน * 

จะด าเนินการจ่ายในวนัท่ี ________________. 

 

 



3 | P a g e  
Prepared by: Prosecution & Legal Division, Department of Labour, July 2020 and edited October 2020. 

3 

 

 
4.4 นายจ้างจะทบทวนค่าตอบแทน / เงินเดือนของพนกังานเมื่อได้รับการยืนยนัในการนดัหมายและต่อมาปีละหน่ึงครัง้ 

 
5. วันท างาน / ชั่วโมงการท างาน / การท างานล่วงเวลา 
5.1 วนัท าการจะเป็น 4/5/6 _________วนัต่อสปัดาห์ 

5.2 ชัว่โมงการท างานปกติจะเป็นดงัต่อไปนี_้__________ 

5.3 วนัพกัผ่อน 

5.4 การท างานล่วงเวลาจะท าได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนญุาตหรือตกลงกนัระหว่างคู่กรณีเป็นครัง้คราว 

 
6. ช่วงเวลาพกัทานอาหาร 
6.1 พนกังานต้องหยดุพกัรับประทานอาหาร (มือ้กลางวนั / มือ้เย็น) 45 นาที / 1 ชัว่โมง (ลบรายการท่ีไม่เกี่ยวข้อง) ตามเวลาดงันี ้

อาหารกลางวนั __________ถึง___________ ทกุวนั 

อาหารเย็น _____________ถึง___________ ทกุวนั 

 
7. ท างานวันอาทิตย์หรือวันหยุด 

7.1 งานใด ๆ ในวนัอาทิตย์ / วนัพกัผ่อนจะเป็นไปตามข้อตกลงระหว่างคู่สญัญาเป็นครัง้คราว 
7.2 ถ้าลกูจ้างท างานในวนัอาทิตย์ / วนัหยดุตามค าร้องขอของนายจ้าง เขา/เธอ จะได้รับเงินเดือนพืน้ฐาน 1 
วนัส าหรับการท างานคร่ึงชัว่โมงการท างานปกติต่อวนัหรือคร่ึงหน่ึงของเงินเดือนขัน้พืน้ฐานส าหรับการท างานมากกว่าคร่ึงวนัปก
ติ ชัว่โมงท างาน 

7.3 หากพนกังานท างานนอกเหนือจากชัว่โมงการท างานปกติของเขา/เธอในวนัหยดุพกั เขาจะได้รับการจ่าย 1.5 
เท่าของอตัราการจ่ายพืน้ฐานทกุชัว่โมง 
7.4 หากพนกังานท างานในวนัอาทิตย์ / วนัหยดุตามค าร้องขอของตนเอง / เธอจะได้รับเงินเดือนพืน้ฐานของ 1/2 
วนัส าหรับการท างานถงึคร่ึงชัว่โมงท างานปกติของ 1 วนั 
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8.  วันหยุดราชการ 
8.1 
พนกังานจะได้รับสิทธ์ิในวนัหยดุนกัขตัฤกษ์ถ้าเขาไม่ได้ขาดงานในวนัท างานก่อนหรือหลงัวนัหยดุโดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งนายจ้างหรือให้เหตผุล 

8.2 หากพนกังานท างานในวนัหยดุนกัขตัฤกษ์จะได้รับเงินเดือนหน่ึงเท่าตวัตามอตัราเงินเดือนพืน้ฐานและค่าเดินทาง 

 
9. วันลาหยุดประจ าปี 

9.1 พนกังานท่ีท างานอย่างน้อย 3 เดือนมีสิทธิได้รับวนัลาหยดุท่ีได้รับค่าจ้างและทกุๆการท างานต่อเน่ือง 12 เดือน จะได้รับวนัหยดุเพิ่มขึน้อีก 
1 วนั แต่ไม่เกิน 14 วนั 

9.2 ในกรณีท่ีระยะเวลาการท างานของพนกังานมากกว่า 3 เดือน แต่น้อยกว่า 12 เดือนต่อเน่ืองของการท างาน 
การลาหยดุประจ าปีจะเป็นไปตามสดัส่วนของจ านวนเดือนท่ีได้ท างานไปแล้วในปีนัน้ 

 
10. วันลาป่วย 

10.1 พนกังานจะได้รับสิทธ์ิในการลาป่วยท่ีจ่ายเงินไมเ่กิน: 
10.2 14 วนัในแต่ละปีหากไม่จ าเป็นต้องเข้าโรงพยาบาลหรือ 

10.3 60 วนั (รวม 14 วนัใน 10.2) ในแต่ละปีหากจ าเป็นต้องเข้าโรงพยาบาล 

10.4 ในช่วงหกเดือนแรกของการท างาน พนกังานจะไม่ได้รับสิทธ์ิในการลาป่วย หากลาป่วยในช่วงเวลาดงักล่าวนัน้ 
จะต้องได้รับการพิจารณาเป็นกรณีๆไป 

10.5 
พนกังานจะต้องแจ้งให้นายจ้างทราบทนัทีในกรณีท่ีเขาขาดงานจากการเจ็บป่วยหลงัจากนัน้ต้องมีใบรับรองแพทย์จากแพทยข์องรัฐหรือแพทย์
ของบริษัท  
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11. การลาคลอด (รวมถึงถ้ามี) 
***ขึน้อยู่กับสัญชาติของพวกเขา หากพนักงานเป็นคนสัญชาตินัน้ 
กใ็ห้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่มีอยู่ 
11.1 พนกังานหญิงจะได้รับสิทธ์ิในการลาคลอดบตุร 9 สปัดาห์ดงันี ้
- 4 สปัดาห์ก่อนคลอดบตุรและ  
- 5 สปัดาห์หลงัคลอดบตุร 
11.2  พนกังานจะได้รับเงินเดือนแค่ 8 สปัดาห์ของการลาคลอดเท่านัน้ และถ้าลาอีกหน่ึง (1) 
สปัดาห์หลงัจากนัน้จะไม่ได้รับเงินเดือน 

 
12. การเลิกจ้าง 
12.1 แต่ละฝ่ายสามารถยกเลกิสญัญาภายใน (1 วนั / 1 สปัดาห์ / 2 สปัดาห์ / 1 เดือน) 
โดยแจ้งเป็นลายลกัษณ์อกัษรหรือโดยการจ่ายเงินชดเชยรายได้ตามระยะเวลาท่ีก าหนด 

13. สถานท่ีท างาน ความปลอดภัย และสุขภาพ 

13.1 
นายจ้างจะต้องมีมาตรการท่ีเหมาะสมในเร่ืองรักษาความปลอดภยัและสขุภาพของพนกังานในระ
หว่างการท างาน 

13.2 
พนกังานต้องเข้าร่วมอบรมหลกัสตูรความปลอดภยัและอาชีวอนามยัที่เกีย่วข้องกบังานของตนแ
ละปฏิบติัตามกฎระเบียบและข้อบงัคบัด้านความปลอดภยัและสขุภาพของบริษัท 

 
14. ประกันแรงงาน 

14.1 ในกรณีท่ีพนกังานได้รับบาดเจ็บจากการจ้างงาน 
นายจ้างจะต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายตามท่ีก าหนดภายใต้พระราชบญัญัติการจ่ายเงินทดแ

ทนของแรงงาน ค.ศ. 1957 (cap.74) 
14.2 นายจ้างจะท าประกนัและรักษาประกนั  
ภายใต้นโยบายท่ีได้รับอนมุติัตัง้แต่หน่ึงนโยบายขึน้ไปพร้อมกบัประกนัความรับผิดใด ๆ 
ท่ีเขาจะต้องจ่ายให้แก่ลกูจ้างท่ีเป็นลกูจ้างของเขาตามท่ีก าหนดภายใต้พระราชบญัญัติการจ่ายเงิ

นทดแทนของแรงงาน ค.ศ. 1957 (cap.74) 
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15. เงื่อนไขอ่ืนๆ ของการจ้างงานหรือผลประโยชน์ 

 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................ 
 
16. ท่ัวไป 

 
16.1 การเปล่ียนแปลงใด ๆ 
ของข้อตกลงนีจ้ะมีผลเฉพาะเมื่อเป็นลายลกัษณ์อกัษรและได้รับการยอมรับและลงนามโดยทัง้สอ
งฝ่าย 

 
ข้อตกลงนีไ้ด้ลงนามท่ี_________________วนัท่ี___________________ 

ปี______________ 

 
ลายเซ็น 

 
…………………………… 
 
 
ชื่อนายจ้าง: 

 
ชื่อลกูจ้าง: 
 
พยาน (ลายเซ็น/ ชื่อ): 

 
สิ่งท่ีแนบมาด้วย: ค าแนะน าท่ีเกีย่วข้อง/ แนวทางนโยบายบริษัท 

 
 

 


