
 

 

สัญญาจ้างงาน 

สัญญาจ้างงานฉบับนี้ ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า “สัญญา” จัดท าขึ้นระหว่างคู่สัญญา ดังนี้ 
 

ชื่อ/ บริษัท   ……………………………………….. 

ท่ีอยู่ส านักงาน  ……………………………………….. 

เลขที่ได้รับอนุญาตประกอบการ …………………………….. 

ลงทะเบียนในรายชื่อส านักงานที่ …………………………….. 
 

(ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “นายจ้าง”) 
ฝ่ายหนึ่งกับ 
 

ชื่อ   ……………………………………….. 

เลขที่หนังสือเดินทาง ……………………………………….. 

วัน/เดือน/ปี เกิด ……………………………………….. 

ท่ีอยู่   ……………………………………….. 
 

(ซึ่งต่อไปในสัญญาจะเรียกว่า  “ลูกจ้าง”) 

อีกฝ่ายหนึ่ง 
 

ท้ังนายจ้างและลูกจ้างได้ตกลงท าสัญญาไว้ต่อกัน ดังมีข้อความต่อไปนี้ 
 

๑. ประเภทของงาน วันเริ่มท างาน และระยะเวลาการจ้างงาน 

๑.๑  ลูกจ้างตกลงท างานให้กับนายจ้างในต าแหน่ง ………………………….. 

๑.๒  วันเร่ิมท างานที่ท้ังสองฝ่ายตกลงกันคือวันท่ี ………………………….. 

๑.๓   ก่อนสัญญาฉบับนี้จะมีผลบังคับตามกฎหมาย นายจ้างได้แจ้งให้แก่ลูกจ้างทราบถึงสิทธิและ
ภาระหน้าท่ีท่ีเกิดขึ้น โดยรวมถึงเงื่อนไขการจ้างงาน และเงินเดือน  เมื่อเร่ิมต้นท างานลูกจ้างจะต้อง
ท าความรู้จักกับกฎระเบียบการจ้างงาน และกฏหมายแรงงาน โดยรวมถึงข้อบังคับตามกฎหมาย
ด้านความปลอดภัยและสุขอนามัยในสถานทีท่ างานที่ลูกจ้างต้องปฏิบัติตาม 

๑.๔  ความเป็นนายจ้างและลูกจ้างเริ่มต้นเมื่อลูกจ้างเริ่มท างานวันแรกตามท่ีได้ระบุไว้ข้างต้น 
นายจ้างต้องมอบหมายงานและภารกิจให้แก่ลูกจ้างตามท่ีได้ระบุไว้ในสัญญา นายจ้างต้องจ่ายอัตรา
ค่าจ้างเมื่อลูกจ้างท างานตามท่ีได้รับมอบหมาย นอกจากนั้นนายจ้างยังต้องท าตามเงื่อนไขการจ้าง
งานท่ีได้ระบุไว้ในกฎข้อบังคับตามกฎหมาย และ/หรือสัญญาจ้างงาน 

๑.๕  สัญญาฉบับนี้มีผลบังคับใช้จนถึงวันท่ี ……………………………… 



 

 

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

๒.๒  นายจ้างมีสิทธิ์ส่งลูกจ้างให้ไปท างานนอกสถานท่ีตามช่วงเวลาเท่าท่ีจ าเป็น ภายในขอบเขต
ของการตรวจลงตราประเภทท างานของลูกจ้างท่ีออกโดยหน่วยงานท่ีมีอ านาจของสาธารณรัฐเช็ก 
โดยลูกจ้างจะต้องยินยอมไปท างานนอกสถานท่ีดังกล่าวด้วย และนายจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายท้ังหมดท่ีเกี่ยวข้องกับการท างานนอกสถานท่ีดังกล่าว สถานท่ีท างานท่ีระบุตามข้อ ๒.๑  
ถือเป็นสถานท่ีท างานปกติของลูกจ้าง เพื่อการพิจารณาส าหรับการเดินทางไปท างานนอกสถานที ่
 

๓. อัตราค่าจ้าง 
๓.๑   ลูกจ้างจะได้รับเงินเดือนรวม (gross salary) คือ……………………………  
คอรูน่าต่อเดือน ตามงานที่ได้ปฏิบัต ิโดยนายจ้างจะจ่ายเงินเดือนสุทธ ิ(net salary) เป็นเงินสกุลเช็ก
คราว (คอรูนา่)โดยโอนเงินผ่านทางธนาคาร ทุกวันท่ี……..ตามเดือนปฏิทินถัดไป 

๓.๒  นายจ้างสามารถจ่ายเงินโบนัสให้แก่ลูกจ้าง ในกรณีท่ีลูกจ้างท างานอย่างมีคุณภาพและ
ครบถ้วนสมบูรณ์ โดยเงินโบนัสจะสามารถจ่ายรวมกับอัตราเงินเดือนปกติ 
 

๔. ชั่วโมงการท างานและค่าล่วงเวลา 
๔.๑  เวลาท างานปกติก าหนดไว้ตามกฎหมายแรงงาน คือ ไม่เกิน ๘ ชั่วโมงต่อวัน หรือ ๔๐ ชั่วโมง
ต่อสัปดาห์ นายจ้างเป็นผู้ก าหนดและปรับเปลี่ยนตารางชั่วโมงการท างาน โดยต้องสัมพันธ์กับ
ข้อก าหนดของกฎหมายแรงงาน และนายจ้างจะต้องแจ้งตารางชั่วโมง    การท างานให้ลูกจ้างทราบ
ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 สัปดาห์ 
๔.๒ หากลูกจ้างท างานเกินชั่วโมงท างานปกติในวันท างานปกติ นายจ้างต้องจ่ายค่าล่วงเวลา      
เพิ่มขึ้นจากอัตราปกตใิห้ลูกจ้างอีกในอัตรา………คอรูนา่ต่อชั่วโมง และหากลูกจา้งท างาน 

ในวันหยุด  วันเสาร์หรือวันอาทิตย์หรือท างานกะกลางคืน นายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างในอัตราที่เพิ่มขึ้น
ให้ลูกจ้างตามกฎหมาย นอกเหนือจากยอดเงินเดือนปกติ 
 

๕. วนัหยุด 
๕.๑  ลูกจ้างมีสิทธิ์ลาพักผ่อนเป็นเวลา ๔ สัปดาห์  
๕.๒  นายจ้างจะเป็นผู้ก าหนดการเร่ิมวันหยุด โดยค านึงถึงผลประโยชน์อันชอบธรรมของลูกจ้าง 
๕.๓  นายจ้างจะต้องประกาศเร่ืองวันหยุดให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย ๑๔ วันก่อนการเร่ิมต้น 

 

 



 

 

๖. ข้อบังคับของนายจ้าง 
๖.๑  นายจ้างเป็นผู้รับผิดชอบในการสร้างเงื่อนไขในการท างานอย่างสมเหตุสมผลให้แก่ลูกจ้าง 
โดยท่ีลูกจ้างสามารถยอมรับและปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวได้ 
๖.๒  นายจ้างต้องจ่ายค่าประกันสุขภาพและค่าประกันสังคมตามที่ระบุในกฎหมายให้แก่ลูกจ้าง 
๖.๓  นายจ้างต้องลงทะเบียนกับส านักงานประกันสุขภาพและประกันสังคมท้องถิ่นให้แก่ลูกจ้าง 
๖.๔  นายจ้างเป็นมีหน้าที่จัดเตรียทสิ่งจ าเป็นต่างๆ ส าหรับการออกการตรวจลงตรา และขอ
ใบอนุญาตการท างานให้แก่ลูกจ้าง โดยนายจ้างเป็นผู้ออกค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ เพื่อให้
ได้มาซึ่งวีซ่าและการอนุญาตท างานในสาธารณรัฐเช็ก  
๖.๕  นายจ้างมีหน้าที่จัดหาและออกค่าใช้จ่ายท้ังหมดท่ีเก่ียวข้องกับท่ีพักของพนักงาน ณ สถานที่
ปฏิบัติงาน 
๖.๖  นายจ้างเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับกรุงเทพฯ-ปราก และปราก-
กรุงเทพฯ ของลูกจ้าง ในกรณีต่อไปนี้ 

– ระยะเวลาจ้างงานสิ้นสุดลง 
– นายจ้างเป็นผู้บอกเลิกสัญญาฝ่ายเดียว โดยการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
– ท้ังนายจ้างและลูกจ้างตกลงจะยืดระยะการจ้างงาน ในกรณีดังกล่าว ลูกจ้างมีสิทธิ์ขอ   
   วันหยุดและได้รับต๋ัวเครื่องบินเดินทางกลับประเทศไทยก่อนท่ีจะเร่ิมท างาน หรือตาม 
   ท่ีท้ังสองฝ่ายได้ตกลงกัน 

๖.๗  นายจ้างตกลงออกค่าตั๋วรถโดยสารประจ าทางให้แก่ลูกจ้าง 
๖.๘  นายจ้างตกลงจัดมื้ออาหารให้แก่ลูกจ้างในวันท างาน 
๖.๙  นายจ้างต้องจัดหาชุดเครื่องแบบให้แก่ลูกจ้าง ในกรณีท่ีลูกจ้างจ าเป็นต้องใส่ในการท างาน 
๖.๑๐  ในกรณีลูกจ้างเสียชีวิต นายจ้างตกลงจัดส่งศพกลับประเทศไทย โดยนายจ้างเป็น
ผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท้ังหมด 
๖.๑๑. ตามประมวลกฎหมายของสาธารณรัฐเช็ก ลูกจ้างต้องรับทราบว่ามูลค่าที่พักอาศัยและ
ค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องตามข้อ ๖.๕ ค่าตั๋วเครื่องบินไปกลับกรุงเทพฯ-ปราก และปราก-กรุงเทพฯ ของ
ลูกจ้างตามข้อ ๖.๖ และค่าต๋ัวรถโดยสารประจ าทางท่ีรับผิดชอบโดยนายจ้างตามข้อ ๖.๗ ข้างต้น
นั้น คือ รายได้ท่ีมิใช่ตัวเงิน ดังนั้นแล้ว เงินเดือนเริ่มต้นจึงควรเพิ่มขึ้นจากมูลค่าดังกล่าว เพื่อใช้ใน
การค านวนการจัดเก็บภาษีตามกฎหมายและภาษีเงินได้ ท้ังนี้ ลูกจ้างควรรับทราบเพิ่มเติมว่านายจ้าง
ต้องชี้แจงรายละเอียดสถานท่ีพัก ค่าใช้จ่ายตามปกติของท่ีพักอาศัย รวมถึงระยะเวลา และเพื่อการ
จัดเก็บภาษีตามกฎหมาย นายจ้างต้องยืนยันมูลค่าของรายได้ที่มิใช่ตัวเงินแก่ลูกจ้าง ผ่านการ
ประเมินอย่างสม่ าเสมอ  



 
 

๖.๑๒ นายจ้างต้องไม่บังคับให้ลูกจ้างนวดบริการทางเพศ หรือท ากิจกรรมใดใด ที่ส่อนัยในทางเพศ 
 

๗. ข้อบังคับของลูกจ้าง 
๗.๑  ลูกจ้างต้องปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเหมาะสมตามท่ีได้รับมอบหมายจากนายจ้าง นอกจากนี้ลูกจ้าง
ต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับในการท างาน รวมถึงข้อบังคับด้านความปลอดภัยและ
สุขอนามัยในที่ท างาน 

๗.๒  ลูกจ้างต้องไม่เปิดเผยข้อมูลท่ีเป็นความลับหรือข้อมูลลับทางการค้าของนายจ้างให้ผู้อื่นทราบ 
โดยเฉพาะข้อมูลท่ีเกี่ยวเนื่องกับการเรียนรู้ ระบบการท างาน ความเกี่ยวข้องทางธุรกิจและสัญญา 
และกิจกรรมภายในองค์กรของนายจ้าง  
๗.๓  ลูกจ้างต้องแจ้งให้นายจ้างทราบหากเกิดความผิดพลาดใดๆ ในสถานท่ีท างาน ซึ่งอาจ
ก่อให้เกิดอันตรายท้ังด้านสุขภาพและชีวิต 
๗.๔  เมื่อค านึงถึงเรื่องสุขภาพ หากเป็นไปได้ ลูกจ้างต้องแจ้งให้นายจ้างทราบทันทีเมื่อได้รับ
บาดเจ็บหรือเห็นผู้อื่นบาดเจ็บในสถานที่ท างาน 
 

๘. การสิ้นสดุสัญญา 
๘.๑  สัญญาฉบับนีอ้าจถูกยกเลิกได้โดยคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ดังนี้: 

-  โดยข้อตกลงระหว่างคู่สัญญาเมื่อใดก็ได้ หรือ 
-  ด้วยเหตุผลต่าง ๆ ท่ีระบุในกฎหมายแรงงาน โดยจะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร   

    ล่วงหน้า 2 เดือน 

-  สามารถยกเลิกสัญญาได้ทันที แต่ต้องอยู่ภายใต้เหตุผลท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายแรงงาน 

หมายเหตุ:  ระยะเวลาแจ้งความประสงค์ขอยุติสัญญาจะเริ่มนับวันแรกของเดือนถัดไป เมื่อมีการ
ส่งจดหมายขอยกเลิกสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรและอีกฝ่ายหนึ่งได้รับจดหมายนั้น 

 

๙. ข้อก าหนดสุดท้าย 
๙.๑  เนื้อความในสัญญาฉบับนี้สามารถเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขได้ตามความตกลงของท้ังนายจ้าง
และลูกจ้าง เนื้อหาท่ีเปลี่ยนจะต้องเป็นลายลักษณ์อักษร ไม่สามารถใช้การสื่อสารทางอีเมล์เพื่อ
เปลี่ยนแปลงสัญญาฉบับนี้ได้ 
๙.๒  สิทธิและข้อบังคับของท้ังนายจ้างและลูกจ้างเป็นไปตามกฎหมายแรงงานและข้อบังคับทาง
กฎหมายของสาธารณรัฐเช็ก 
 

 



 

 

 

๙.๓  สัญญาฉบับนี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันท่ีนางจ้างและลูกจ้างได้ลงลายมือชื่อไว้ 
๙.๔  สัญญาฉบับนี้ท าขึ้นเป็นภาษาอังกฤษและภาษาไทย ท้ังสองฝ่ายถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ โดยให้
ยึดถือฉบับภาษาอังกฤษเป็นหลัก 
๙.๕  ลูกจ้างตกลงยินยอมให้นายจ้างเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวในช่วงการจ้างงานตามสัญญาฉบับนี้ เพื่อ
วัตถปุระสงค์หรือขอบเขตความจ าเป็นตามท่ีก าหนดในข้อบังคับกฎหมายแรงงาน กฎข้อบังคับการ
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และพระราชบัญญัติ ฉบับท่ี 110/2019 (Act No.110/2019 coll.) ตลอด
ระยะเวลาอันเกิดจากสัญญาจ้างปัจจุบัน 
๙.๖  ท้ังนายจ้างและลูกจ้างได้อ่านสัญญาอย่างครบถ้วน และตกลงตามเนื้อความในสัญญาฉบับนี้
โดยตลอด จึงลงลายมือชื่อไว้ต่อหน้าพยาน 
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