
หนังสือสัญญาจางพนักงานช่ัวคราว  
                                                                             
 

  เขียนท่ี ............................................................................... 
 

                                                                        วันที่..............เดือน........................พ.ศ................... 
 
หนังสือขอตกลงเก่ียวกับสภาพการจางฉบบันี้ ทาํข้ึนระหวาง หางหุนสวนจํากัด เอ็มอารซี อุบล  

ตั้งอยู......333/15 หมู 4 ต.ขามใหญ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี......ซึ่งในหนังสือสัญญาขอตกลงเก่ียวกับสภาพการจาง
ฉบับนี้เรียกวา “ผูวาจาง” หรือเรียกวา “หางหุนสวนจํากัด” ฝายหน่ึงกับ  (นาย/นาง/นางสาว)...................................................... 
อายุ...................ป สัญชาติ................... เช้ือชาติ......................อยูบานเลขท่ี......................หมู...............ถนน...........................................

ตรอก/ซอย....................................ตําบล/แขวง.........................อําเภอ/เขต..........................จังหวัด..................................................... 
ซึ่งในสัญญาฉบับนี้จะเรียกวา “ผูรับจาง” อีกฝายหนึ่งคูสัญญาทั้งสองฝายตกลงทาํสัญญาขอตกลงสภาพการจางฉบบันี ้
ไวตอกัน ดังนี ้
  1. “ผูวาจาง” ตกลงรับ “ผูรับจาง” เขาทดลองงานในตําแหนง    จนท.บนัทึกขอมูล  จนท. 
ใหรหัสโรค   อ่ืนๆ ระบุ...................................... แผนก   งานบริหาร  งานบริการ  งานธุรการ  งานบัญชี 
 อ่ืนๆ ระบุ..........................................................ลักษณะงานตาม “ผูวาจาง” กําหนด หรือเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมภายหลงั) 
โดยมีอัตราเงินเดือน/คาแรง ระหวางทดลองงาน     เดือนละ    วันละ    งานละ   อ่ืนๆ ระบุ ......................... 
คิดเปนเงิน....................................บาท (....................................................................) โดยคิดคาจางใหเฉพาะวันที่ผูรับจาง
ทํางานใหกับผูวาจางเทานัน้ ตั้งแตวันที่.............เดือน...............................พ.ศ..................ถึงวันสิ้นสุดวนัที่.............................
เดือน..............................พ.ศ.....................รวมระยะเวลาการทดลองงานไว 119 วัน พรอมทั้ง “ผูวาจาง” สามารถหักภาษีเงิน
ไดบุคคลธรรมดาจากคาจางทีไ่ดรับเพื่อนําสงกรมสรรพากรตอไป  ถาผลการปฏิบัตงิานของทานในระยะทดลองงานไมเปนที่
พอใจของ “ผูวาจาง” “ผูวาจาง”สามารถระงับการทดลองงานของทานโดยจะแจงใหทานทราบลวงหนา ไมนอยกวา 1 วัน  
โดยที่ “ผูวาจาง” ไมจายเงนิชดเชยใดๆ ทั้งสิน้ 
  2. “ผูรับจาง” ตกลงทาํงานใหกับ “ผูวาจาง” ตามกําหนดรายละเอียดงาน ดังนี ้
                                2.1 ทํางานโดยการรับงาน หรือไฟลขอมูลงาน (electronic file) โดยปฏิบัติตามคูมือการปฏิบัติงาน  
                                2.2 กําหนดสงงานภายใน 7 วัน หลงัการรับงาน  
                      3. “ผูวาจาง” จะจายคาจางให “ผูรับจาง” 2 งวดตอเดือน ทุกวันที่ 5 ของเดือน สวนวนัที่ 15 เปนการเบิก
เงินยืมเศษหนึ่งสวนสามของเงินเดือนเทานั้นการตัดงวดการจายเงินคาจางตัดทุกวันที่ 25 ของทุกเดือน ถาวันดังกลาวตรงกับ
วันหยุด “ผูวาจาง” จะเลื่อนจายถัดมา 1 วัน 

4.  ในระหวางที่  “ผูรับจาง” เปนพนักงานของหางหุนสวนจํากัดฯ ถา “ผูรับจาง” มีความประสงค 
จะลาออกจากหางหุนสวนจาํกัดฯ “ผูรับจาง” ตองแจงการลาออกใหทราบลวงหนาไมนอยกวา 30 วัน ในกรณีที่“ผูรับจาง” 
จะออกจากงานไมวากรณีใดๆในระหวางอายสุัญญาจางจะตองบอกลวงหนาโดยยื่นหนังสือ ไมนอยกวา 7 วันทาํงาน  

5.  “ผูวาจาง” มีสิทธิบอกเลิกสญัญาขอตกลงเก่ียวกับสภาพการจางนีไ้ดทันที โดย “ผูรับจาง” ไมมีสิทธิ
เรียกรองสิทธิ และเงินใด ๆ ทั้งสิ้น หากมีกรณีอยางใดอยางหนึง่ดังตอไปนี ้

5.1  “ผูรับจาง” ละทิ้งหนาที่ โดยไมแจงสาเหตุ หรือมีเหตุอันไมสมควรหรือกระทําผิดอันรายแรง  
           ฯลฯ “ผูวาจาง” มีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาจางทันที โดยไมจายเงินชดเชยใด ๆ  

5.2 “ผูรับจาง”  ทุจริตตอหนาที่ หรือกระทําความผิดอยางรายแรง หรือจงใจทําใหผูวาจางได              
                 รับความเสียหาย 
 
 
 
 



 
 
 

5.3  “ผูรับจาง” ฝาฝนกฎระเบียบ หรือคําสั่งโดยชอบธรรมของ “ผูวาจาง”  
5.4  “ผูรับจาง” ตองคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก 
5.5  เมื่อสัญญาขอตกลงเก่ียวกับสภาพการจางสิ้นสุดลง 

 
6. ถา  “ผูรับจาง” เห็นดวยกับขอบังคับ และเงื่อนไขตาง ๆ ของสัญญาขอตกลงเก่ียวกับการจาง ฉบับนี้ 

และยินยอมปฏิบัติตามเงื่อนไขทุกประการให “ผูรับจาง” ลงลายมือชื่อขางลางนี้และมอบให ผูรับจางเพื่อเก็บไวเปนหลักฐาน
สําคัญตอไป 
 

สัญญาขอตกลงเก่ียวกับสภาพการจาง นี้ทําข้ึนเปน 2 ฉบบัมีขอความตรงกัน และคูความทั้งสองไดอานและ
เขาใจขอความ ตลอดจนเงื่อนไขแหงสัญญานี้ทุกประการเรียบรอยแลว จึงไดลงลายมือชื่อไวใหเปนหลักฐานตอหนาพยาน
เปนสําคัญ ณ วัน เดือน ป ขางตน และตางยึดถือไวฝายละ 1 ฉบับ 

 
 
 

ลงชื่อ.................................................ผูวาจาง 
                                                                                                              
(.......................................................) 

 
 ลงชื่อ.................................................ผูรับจาง 

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

 
                                                                       ลงชื่อ.................................................พยาน 

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