
(แบบ 2 ) 

สัญญาจ้างชาวต่างประเทศเข้าปฏิบัติงาน 
 
สัญญาฉบับน้ีท าข้ึนเมื่อวันท่ี …………………………………………..….ณ ............................................................. 

ระหว่าง ................................................................. (ช่ือกระทรวงหรือกรม) โดย ......................................................................... 
ต าแหน่ง ...................................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง  
กับ ..................................................................................................................... สัญชาติ ..................... อายุ ……………… ปี
ภูมิล าเนาอยู่ ณ ............................................................................................................................................................................ 
.........................................................................................ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง 
  ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างผู้รับจ้างเข้าปฏิบัติงานในหน้าท่ี ……………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………..สังกัด ....................................................................... 
มีก าหนดเวลา ............................ ปี  นับตั้งแต่วันท่ี ......................... เดือน ......................................... พ.ศ. …………………………. 
ซึ่งเป็นวันเริ่มปฏิบัติงานเป็นต้นไป และผู้รับจ้างตกลงรับจ้างปฏิบัติงานในหน้าที่ดังกล่าวตามระยะเวลาดังกล่าวแล้ว            
ตามเงื่อนไขต่อไปนี้ 
 

การท างาน 
  ข้อ 1.   ผู้รับจ้างยอมอุทิศเวลาทั้งหมดให้แก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ตามสัญญานี้ให้บังเกิดผลดีที่สุด       
ตามความรู้ความสามารถของผู้รับจ้าง และผู้รับจ้างจะละเว้นจากการรับจ้างท างาน หรือประกอบอาชีพใดตลอดอายุแห่งสัญญานี้ 
  ในระหว่างอายุแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างมีก าหนดเวลาไม่น้อยกว่า    
6 เดือน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ผู้ว่าจ้างก าหนด 

 
ค่าจ้าง 

  ข้อ 2.   ผู้รับจ้างจะได้รับค่าจ้างในอัตราเดือนละ .......................................... ตั้งแต่วันท่ี .......................... 
เดือน ..................................... พ.ศ. ...................... ซึ่งเป็นวันเริ่มปฏิบัติงานเป็นต้นไป 
  ข้อ 3.   ค่าจ้างตามข้อ 2. จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างเป็นรายเดือน โดยจ่ายให้ในวันท าการสุดท้ายของเดือน 
 

บ้านพัก 
  ข้อ 4.   ผู้รับจ้างจะต้องพักอาศัยในบ้านพักของทางราชการตามที่ผู้ว่าจ้างจัดไว้ให้ 
  ในกรณีที่ไม่มีบ้านพักของทางราชการ ผู้ว่าจ้างจะจ่ายค่าเช่าบ้านพักโดยเหมาจ่ายให้ในอัตราเดือนละ 
8,000 บาท และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เกี่ยวกับการเช่าบ้านพักอีก 
 

การลา 
  ข้อ 5. ผู้รับจ้างมีสิทธิลาโดยได้รับค่าจ้างเต็มได้ตามความจ าเป็นในรอบปีหนึ่งๆ แห่งอายุสัญญาจ้าง         
ตามเกณฑ ์ดังต่อไปนี้ 
 (1) ลากิจหรือลาพักผ่อนไม่เกิน 10 วันท าการ แต่จะใช้สิทธินี้ใน 6 เดือนแรกของอายุสัญญาจ้าง
ไม่ได้ 
 วันลากิจหรือลาพักผ่อนที่ไม่ได้ใช้หรือใช้ไม่หมด ให้สะสมไว้ได้เพียงไม่เกิน 22 วันท าการ ผู้รับจ้าง
จะใช้วันลาสะสมเมื่อใด ให้แจ้งผู้ว่าจ้างทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน 
 (2) ลาป่วยไม่เกิน 15 วันท าการ ในกรณีลาป่วยติดต่อกันเกิน 5 วันท าการ ให้มีใบรับรองแพทย์
ที่ทางราชการรับรอง 
 ถ้าผู้รับจ้างลาป่วยในรอบปีใดเกินกว่า 15 วันท าการ ให้น าวันลาที่มีอยู่ตาม (1) มาใช้แทน       
วันลาป่วยที่เกินไปนั้นได้ 
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 ข้อ 6.   ผู้รับจ้างไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันท าการที่ลาเกินก าหนด การหักค่าจ้างให้หักในอัตรา 1 ใน 22 
ของค่าจ้างรายเดือนต่อ 1 วันท าการที่ลาเกินก าหนด 
 

การสิ้นสุดแห่งสัญญา 
 ข้อ 7.   สัญญานี้สิ้นสุดเมื่อ 

(1) ครบอายุสัญญาจ้าง 
(2) ผู้รับจ้างตาย 
(3) คู่สัญญาฝา่ยหนึ่งฝ่ายใดบอกเลิกสญัญาจ้าง โดยแจ้งให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าเป็นหนังสือ

ไม่น้อยกว่า 3 เดือน 
   (4) ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญาจ้างในกรณีที่แพทย์ที่ทางราชการรับรองได้ตรวจและให้ความเห็นว่า
ผู้รับจ้างมีสุขภาพไม่เหมาะสมที่จะปฏิบัติงานต่อไป 

(5) ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญาเพราะผู้รับจ้างประพฤติตนไม่เหมาะสมอย่างร้ายแรง หรือละทิ้งหน้าที่ไป
โดยไม่มีเหตุอันสมควร 
 ข้อ 8.   เมื่อสัญญานีส้ิ้นสดุลงด้วยเหต ุ
  (1) ตามข้อ 7 (2) (3) (4) และ (5) ผู้ว่าจ้างจะจ่ายค่าจ้างให้เพียงวันสิ้นสุดแห่งสัญญา 
  (2) ตามข้อ 7 (2) (3) (4) ผู้ว่าจ้างจะจ่ายค่าเช่าบ้านให้เต็มเดือนในเดือนที่สัญญาจ้างสิ้นสุด ส าหรับ
กรณีตามข้อ 7 (5) ผู้ว่าจ้างจะจ่ายค่าเช่าบ้านให้ตามส่วนท่ีควรได้รับเพียงวันสิ้นสุดแห่งสัญญา 
 

การนับอายุงานส าหรับค านวณเงินบ าเหน็จปกต ิ
 ข้อ 9. การนับอายุงานส าหรับค านวณเงินบ าเหน็จปกติให้นับเป็นจ านวนเดือน เศษของเดือนถ้าถึงสิบ
ห้าวันให้นับเป็นหนึ่งเดือน ถ้าไม่ถึงสิบห้าวันให้ปัดทิ้ง ส าหรับจ านวนวันถ้ามีหลายตอนให้น ามารวมกันแล้วนับสามสิบวัน     
เป็นหนึ่งเดือน 
 ถ้ามีวันท่ีถูกหักค่าจ้างให้หักออก 
 

บ าเหน็จปกติ บ าเหน็จพิเศษ และเงินท าขวัญ 
 ข้อ 10. เมื่อสัญญาสิ้นสุดลงและผู้รับจ้างมีอายุงานส าหรับค านวณเงินบ าเหน็จปกติไม่น้อยกว่า 12 เดือนแล้ว 
ผู้รับจ้างหรือทายาทซึ่งมสีิทธิได้รับมรดกโดยชอบด้วยกฎหมายแล้วแต่กรณี จะได้รับบ าเหน็จปกติตามเกณฑ์ ดังนี้ 
 ค่าจ้างเดือนสุดท้ายคูณด้วยจ านวนเดือนอายุงานหารด้วยสิบสอง เศษของบาทถ้าถึงห้าสิบสตางค์ให้ปัด
เป็นหนึ่งบาท ถ้าไม่ถึงห้าสิบสตางค์ให้ปัดท้ิง 
 ในกรณีสัญญาสิ้นสุดตามข้อ 7 (5) ผู้รับจ้างไม่มีสิทธิได้รับเงินบ าเหน็จปกติ 
 ข้อ 11. ในกรณีที่ผู้รับจ้างถูกประทุษร้าย หรือได้รับอันตรายสูญเสียอวัยวะเพราะเหตุปฏิบัติงานในหน้าท่ี 
หรือกระท าตามหน้าที่ แต่ยังสามารถท างานตามสัญญาจ้างต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะจ่ายเงินท าขวัญให้ตามระเบียบกระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยเงินท าขวัญข้าราชการและลูกจ้าง 
 ข้อ 12. ในกรณีที่ผู้รับจ้างถูกประทุษร้ายจนถึงแก่ความตาย หรือได้รับอันตรายถึงพิการ หรือป่วยเจ็บ
ทุพพลภาพ เพราะเหตุปฏิบัติงานในหน้าที่หรือกระท าตามหน้าที่ และแพทย์ที่ทางราชการรับรองได้ตรวจและแสดงว่า          
ไม่สามารถปฏิบัติงานในหน้าท่ีต่อไปได้อีก ถ้าการประทุษร้าย การได้รับอันตราย หรือการป่วยเจ็บทุพพลภาพ หรือการตายนั้น
มิได้เกิดขึ้นจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง หรือความผิดของตนเอง ให้ผู้รับจ้างได้รับเงินบ าเหน็จพิเศษ ดังนี้ 
  (1) กรณีพิการ หรือป่วยเจ็บทุพพลภาพ ให้ได้รับเงินบ าเหน็จพิเศษตามที่ผู้ว่าจ้างเป็นผู้ก าหนด
ตามสมควรแก่เหตุการณ์ และความพิการป่วยเจ็บทุพพลภาพมีอัตราตั้งแต่หกถึงยี่สิบสี่เท่าของอัตราค่าจ้างรายเดือน 
  (2) กรณีตาย ให้จ่ายบ าเหน็จพิเศษให้แก่ทายาทซึ่งมีสิทธิได้รับมรดกโดยชอบด้วยกฎหมาย    
เป็นจ านวนสามสิบเท่าของอัตราค่าจ้างรายเดือน 
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การวินิจฉัยข้อพิพาท 
 ข้อ 13. ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามสัญญานี้ ผู้รับจ้างยินยอมที่จะถือปฏิบัติตามค าวินิจฉัย
ของกระทรวงการคลัง 
 ข้อ 14. สัญญาฉบับน้ีอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายไทย และข้อพิพาทใดๆ ที่เกิดขึ้นจากสัญญานี้ให้ด าเนินคดี 
ณ ศาลแพ่ง กรุงเทพมหานคร 
 
 สัญญานี้ท าขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านข้อความและเข้าใจโดยตลอดแล้ว จึงได้      
ลงลายมือช่ือไว้เป็นหลักฐาน 
 
      …………………………………………………………………ผู้ว่าจ้าง 
 

      ……………………………………………………………...…ผู้รับจ้าง 
 

      ……………………………………………………………...…พยาน 
 

      ……………………………………………………………...…พยาน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ  (1)  บุคคลที่จะลงนามแทนกระทรวงหรือกรมนั้น ต้องเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงหรืออธิบดี  
  หากมิได้ลงนามเองจะต้องมีค าสั่งหรือหนังสือมอบอ านาจของกระทรวง หรือกรม ให้ท า 

  สัญญาแทน พร้อมท้ังระบุค าสั่งหรือหนังสือมอบอ านาจนั้นลงไปในสัญญาด้วย เช่น  
  “ระหว่าง กรมบัญชีกลาง โดยนาย ……………………… รองอธิบดผีู้ได้รับมอบหมายอ านาจ 
  ให้ท าสัญญาแทน ตามค าสั่งกรมบัญชีกลางที่ 15/2515 ลงวันท่ี 10 กรกฎาคม 2515  
  ซึ่งต่อไปในสัญญานี้จะเรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง เป็นต้น 

  (2)   แบบร่างสัญญานี้ใช้ส าหรับกรณีที่มีการจ้างมีก าหนดระยะเวลาไม่ถึงสองปี 
   

 


