สั ญญาจ้ างงาน
สัญญาจ้างงานฉบับนี้ ซึ่งต่อไปจะเรี ยกว่า “สัญญา” จัดทาขึ้นระหว่างคู่สัญญา ดังนี้
ชื่อ/ บริ ษทั
………………………………………..
ที่อยูส่ านักงาน
………………………………………..
เลขที่ได้รับอนุญาตประกอบการ
……………………………..
ลงทะเบียนในรายชื่อสานักงานที่ ……………………………..
(ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรี ยกว่า “นายจ้าง”)
ฝ่ ายหนึ่งกับ
ชื่อ
เลขที่หนังสื อเดินทาง
วัน/เดือน/ปี เกิด
ที่อยู่

………………………………………..
………………………………………..
………………………………………..
………………………………………..
(ซึ่งต่อไปในสัญญาจะเรี ยกว่า “ลูกจ้าง”)

อีกฝ่ ายหนึ่ง
ทั้งนายจ้างและลูกจ้างได้ตกลงทาสัญญาไว้ต่อกัน ดังมีขอ้ ความต่อไปนี้

๑. ประเภทของงาน วันเริ่มทางาน และระยะเวลาการจ้ างงาน
๑.๑ ลูกจ้างตกลงทางานให้กบั นายจ้างในตาแหน่ง …………………………..
๑.๒ วันเริ่ มทางานที่ท้ งั สองฝ่ ายตกลงกันคือวันที่ …………………………..
๑.๓ ก่อนสัญญาฉบับนี้ จะมีผลบังคับตามกฎหมาย นายจ้างได้แจ้งให้แก่ลูกจ้างทราบถึงสิ ทธิ
และภาระหน้าที่ โดยรวมถึงเงื่อนไขเงินเดือน เงื่อนไขการจ้างงาน เมื่อเริ่ มทางานนายจ้างยังต้อง
แจ้งกฎการจ้างงาน และกฏหมายแรงงานให้แก่ลูกจ้าง โดยรวมถึงข้อ บังคับตามกฎหมายด้าน
ความปลอดภัยและสุ ขอนามัยในสถานที่ทางานที่ลูกจ้า งต้องปฏิบตั ิตาม ( ส่ วนที่ ๓๕ ย่อหน้าที่
๒ ของกฎหมายแรงงาน)
๑.๔ ความเป็ นนายจ้างและลูกจ้างเริ่ มต้นเมื่อลูกจ้างเริ่ มทางานวันแรกตามที่ได้ระบุไว้ขา้ งต้น
นายจ้างต้องมอบหมายงานและภารกิจให้แก่ลูกจ้างตามที่ได้ระบุไว้ในสัญญา นายจ้างต้องจ่าย
อัตราค่าจ้างเมื่อลูกจ้างทางานตามที่ได้รับมอบหมาย นอกจากนั้นนายจ้างยังต้องทาตามเงื่อนไข
การจ้างงานที่ได้ระบุไว้ในกฎข้อบังคับตามกฎหมาย และ/หรื อสัญญาจ้างงาน
๑.๕ สัญญาฉบับนี้มีผลบังคับใช้จนถึงวันที่ ………………………………

๒. สถานที่ทางานและการทางานนอกสถานที่
๒.๑ สถานที่ทางานที่ท้ งั สองฝ่ ายตกลงกันคือ………………………………
๒.๒ นายจ้างมีสิทธิ์ ส่ งลูกจ้างให้ไปทางานนอกสถานที่ตามเวลาเท่าที่จาเป็ น ซึ่ งสถานที่ต่างๆ
อาจรวมถึงสถานที่นอกสาธารณรัฐเช็ก ลูกจ้างจะต้องทางานตามที่นายจ้างได้มอบหมายไว้และ
นายจ้างเป็ นผูร้ ับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด
๒.๓ ลูกจ้างมีสิทธิ์ ปฎิเสธการทางานนอกสถานที่ หากเห็นว่าสถานที่ทางานนั้นไม่เหมาะสม
ไม่ปลอดภัย หรื องานไม่เป็ นไปตามเงื่อนไขในสัญญาฉบับนี้

๓. อัตราค่าจ้ าง
๓.๑ อัตราค่าจ้างสุ ทธิคือ …………………………………………
โดยให้จ่ายค่าจ้างผ่านธนาคาร หากลูกจ้างประสงค์ ทุกวันที่……..ของเดือนถัดมา
๓.๒ นายจ้างสามารถจ่ ายเงิน พิเศษให้แก่ ลูกจ้าง ในกรณี ที่ ลูกจ้างทางานอย่างมี คุณ ภาพและ
ครบถ้วนสมบูรณ์ โดยเงินพิเศษจะจ่ายรวมกับอัตราค่าจ้างปกติรายเดือน

๔. ชั่วโมงการทางานและค่าล่วงเวลา
๔.๑ เวลาทางานปกติไม่เกิน ๘ ชัว่ โมงต่อวัน หรื อ ๔๐ ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ ตามกฎหมายแรงงาน
นายจ้างเป็ นผูจ้ ดั ตารางชัว่ โมงการทางาน โดยต้องสัมพันธ์กบั ข้อกาหนดของกฎหมายแรงงาน
๔.๒ ถ้ า ลู ก จ้า งท างานเกิ น เวลาท างานปกติ นายจ้า งต้ อ งจ่ า ยค่ า ล่ ว งเวลาให้ ลู ก จ้า งใน
อัตรา………คอรู นาต่อชัว่ โมง (ไม่ต่ากว่า ๒๕ % ของรายได้เฉลี่ยของลูกจ้าง)
๔.๓ ถ้าลูกจ้างทางานในวันหยุด นายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างในวันหยุดให้ลูกจ้างตามรายได้เฉลี่ย
ของลูกจ้าง
๔.๔ หากลูกจ้างทางานในวันหยุดงานประจาสัปดาห์ตามที่ได้ตกลง ลูกจ้างต้องได้รับเงินค่าจ้าง
ต่อชัว่ โมงในอัตราไม่ต่ากว่า ๑๐ % ของรายได้เฉลี่ยของลูกจ้าง

๕. วันหยุด
๕.๑ ลูกจ้างมีสิทธิ์ลาพักผ่อนเป็ นเวลา ๔ สัปดาห์ โดยลูกจ้างจะได้รับค่าจ้างตามปกติ
๕.๒ นายจ้างจะเป็ นผูก้ าหนดการเริ่ มวันหยุด โดยทั้งนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากลูกจ้าง
๕.๓ ลูกจ้างจะต้องแจ้งเรื่ องวันหยุดให้นายจ้างทราบล่วงหน้าอย่างน้อย ๑๔ วัน

๖. ข้ อบังคับของนายจ้ าง
๖.๑ นายจ้างเป็ นผูร้ ับผิดชอบในการสร้างเงื่อนไขในการทางานอย่างสมเหตุสมผลให้แก่ลูกจ้าง
โดยที่ลูกจ้างสามารถยอมรับและปฏิบตั ิตามเงื่อนไขดังกล่าวได้

๖.๒ นายจ้างต้องจ่ายค่าประกันสุ ขภาพและค่าประกันสังคมตามที่ระบุในกฎหมายให้แก่ลูกจ้าง
๖.๓ นายจ้างต้องลงทะเบียนกับสานักงานประกันสุ ขภาพและประกันสังคมท้องถิ่นให้แก่ลูกจ้าง
๖.๔ นายจ้างเป็ นผูจ้ ดั การเรื่ องจาเป็ นต่างๆ ในการยืน่ คาขอวีซ่าและขออนุญาตการทางานให้แก่
ลู กจ้าง โดยนายจ้างเป็ นผูอ้ อกค่ าธรรมเนี ยมและค่ าใช้จ่ายต่ างๆ เพื่ อให้ได้มาซึ่ งวีซ่ าและการ
อนุญาตทางานในสาธารณรัฐเช็ก
๖.๕ นายจ้างต้องจัดหาที่พกั อาศัยและออกค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องให้แก่ลูกจ้าง
๖.๖ นายจ้างเป็ นผูร้ ั บ ผิด ชอบค่ าใช้จ่ ายค่ าตั๋วเครื่ อ งบิ น ไปกลับกรุ งเทพฯ-ปราก และปรากกรุ งเทพฯ ของลูกจ้าง ในกรณี ต่อไปนี้
- ระยะเวลาจ้างงานสิ้ นสุ ดลง
- นายจ้างเป็ นผูบ้ อกเลิกสัญญาฝ่ ายเดียว โดยการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- ทั้งนายจ้างและลูกจ้างตกลงจะยืดระยะการจ้างงาน ในกรณี ดงั กล่าว ลูกจ้างมีสิทธิ์ ขอ
วันหยุดและได้รับตัว๋ เครื่ องบินเดินทางกลับประเทศไทยก่อนที่จะเริ่ มทางาน หรื อตามที่ท้ งั สอง
ฝ่ ายได้ตกลงกัน
๖.๗ นายจ้างตกลงออกค่าตัว๋ รถโดยสารประจาทางให้แก่ลูกจ้าง
๖.๘ นายจ้างตกลงจัดมื้ออาหารให้แก่ลูกจ้างในวันทางาน
๖.๙ นายจ้างต้องจัดหาชุดเครื่ องแบบให้แก่ลูกจ้าง ในกรณี ที่ลูกจ้างจาเป็ นต้องใส่ ในการทางาน
๖.๑๐ ในกรณี ลู ก จ้า งเสี ย ชี วิ ต นายจ้า งตกลงจัด ส่ ง ศพกลับ ประเทศไทย โดยนายจ้า งเป็ น
ผูร้ ับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด
๖.๑๑ นายจ้างต้องไม่บงั คับให้ลูกจ้างนวดบริ การทางเพศ หรื อทากิจกรรมใดใด ที่ส่อนัยในทาง
เพศ

๗. ข้ อบังคับของลูกจ้ าง
๗.๑ ลูกจ้างต้องปฏิบตั ิหน้าที่อย่างเหมาะสมตามที่ได้รับมอบหมายจากนายจ้าง นอกจากนี้ลูกจ้าง
ต้องปฏิ บตั ิ ตามกฎ ระเบี ยบ ข้อบังคับ ในการทางาน รวมถึ งข้อบังคับด้านความปลอดภัยและ
สุ ขอนามัยในที่ทางาน
๗.๒ ลูกจ้างต้องไม่เปิ ดเผยข้อมูลที่เป็ นความลับหรื อข้อมูลลับทางการค้าของนายจ้างให้ผูอ้ ื่น
ทราบ โดยเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวเนื่องกับการเรี ยนรู ้ ระบบการทางาน ความเกี่ยวข้องทางธุ รกิจและ
สัญญา และกิจกรรมภายในองค์กรของนายจ้าง
๗.๓ ลู กจ้างต้อ งแจ้งให้น ายจ้างทราบหากเกิ ดความผิด พลาดใดๆ ในสถานที่ ทางาน ซึ่ งอาจ
ก่อให้เกิดอันตรายทั้งด้านสุ ขภาพและชีวติ

๗.๔ เมื่อคานึ งถึงเรื่ องสุ ขภาพ หากเป็ นไปได้ ลูกจ้างต้องแจ้งให้นายจ้างทราบทันทีเมื่อ ได้รับ
บาดเจ็บหรื อเห็นผูอ้ ื่นบาดเจ็บในสถานที่ทางาน

๘. การสิ้นสุ ดสัญญา
๘.๑ สัญญาฉบับนี้จะสิ้ นสุ ดลงตามกฎข้อบังคับแรงงานเมื่อฝ่ ายหนึ่งฝ่ ายใดบอกเลิกสัญญา ไม่ว่า
ด้วยเหตุผลใดก็ตาม โดยจะต้องแจ้งเป็ นหนังสื อล่วงหน้า 2 เดือน

๙. ข้ อกาหนดสุ ดท้ าย
๙.๑ เนื้อความในสัญญาฉบับนี้สามารถเปลี่ยนแปลงหรื อแก้ไขได้ตามความตกลงของทั้งนายจ้าง
และลูกจ้าง เนื้อหาที่เปลี่ยนจะต้องเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
๙.๒ สิ ทธิและข้อบังคับของทั้งนายจ้างและลูกจ้างเป็ นไปตามกฎหมายแรงงานและข้อบังคับทาง
กฎหมายของสาธารณรัฐเช็ก
๙.๓ สัญญาฉบับนี้มีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่นางจ้างและลูกจ้างได้ลงลายมือชื่อไว้
๙.๔ สัญญาฉบับนี้ทาขึ้นเป็ นภาษาอังกฤษและภาษาไทย ทั้งสองฝ่ ายถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ โดย
ให้ยดึ ฉบับภาษาอังกฤษเป็ นหลัก
๙.๕ ลูกจ้างตกลงยินยอมให้นายจ้างเปิ ดเผยข้อมูลส่ วนตัวในช่ วงการจ้างงานตามสัญญาฉบับนี้
เพื่ อจุ ด ประสงค์ด้านกฎหมายข้อ บังคับแรงงาน และ กฎข้อ ๑๐๑/๒๐๐๐ (Act No. 101/2000
Coll.) ที่ระบุไว้
๙.๖ ทั้งนายจ้างและลูกจ้างได้อ่านสัญญาอย่างครบถ้วน และตกลงตามเนื้อความในสัญญาฉบับนี้
โดยตลอดจึงลงลายมือชื่อไว้ต่อหน้าพยาน
วันที่

วันที่
...........................................
(.................................................)
ลูกจ้าง

........................................
(.................................................)
นายจ้าง

...........................................
(.................................................)
พยาน

........................................
(.................................................)
พยาน

