
สัญญาจ้างพ่อครัว/แม่ครัวพเิศษ 
 
สญัญาจา้ง  ระหวา่ง  บริษทั/ภตัตาคารอาหารไทย ………………………………………………………….….… 
เจา้ของ ………………………………………………………………………………………………….………... 
ท่ีอยู ่……………………………………………………………………………..(ซ่ึงต่อไปน้ีจะเรียกวา่ นายจา้ง) 

และ 

นาย/ นาง/ นางสาว ……………………………………………………………………………….…..…………… 
เกิดวนัท่ี ……………………………………………………สถานท่ีเกิด …………………………..…..…............  
ท่ีอยู ่……………………………………………………………………………… (ซ่ึงต่อไปน้ีจะเรียกวา่ ลูกจา้ง) 
 
ไดท้ าสญัญาจา้งงานต่อไปน้ี 

ข้อ 1 ขอบข่ายของงาน 
นาย/ นาง/ นางสาว………….……………………………………………….…ไดรั้บการวา่จา้งใหท้ างานในต าแหน่ง              
พ่อครัว/ แม่ครัวพิเศษ ประจ าร้านอาหารไทย……………………………..………………....โดยมีสถานท่ีปฏิบติังาน               
อยูท่ี่ ………………………………………………………………………………………………………..……… 

ข้อ 2 เวลาเร่ิมสัญญา 
สญัญาการท างานจะเร่ิมข้ึนทนัทีท่ีลูกจา้งเดินทางมาถึงสหพนัธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และจะมีก าหนดในขั้นแรก 4 ปี            
ในระหวา่งท่ีอยูใ่นสญัญา ทั้งสองฝ่ายสามารถบอกเลิกสญัญาต่อกนัได ้ โดยจะตอ้งแจง้ก่อนล่วงหนา้ตามท่ีกฎหมาย     
ก าหนด เป็นระยะเวลา  4 สปัดาห์ก่อนวนัส้ินเดือน 

ข้อ 3 ระยะเวลาท างาน / การท างานล่วงเวลา 
เวลาท างาน ……….. ชัว่โมงต่อสปัดาห์ โดยท างานเป็นกะ ซ่ึงตกลงกนัไวว้า่ ท างาน …………. วนั ต่อหน่ึงสปัดาห์          
เวลาปฏิบติังานใหถื้อตามตารางปฏิบติังาน  ทั้งน้ี สามารถแบ่งเวลาท างานได ้โดยระยะเวลาในการปฏิบติังาน           
ในแต่ละวนั จะตอ้งไม่เกิน 9 ชัว่โมง 

การท างานล่วงเวลาจะท าไดก้ต่็อเม่ือไดรั้บค าสัง่จากนายจา้ง หรือ ผูแ้ทนของนายจา้งเท่านั้น โดยจะตอ้งเป็นไป       
ตามบทบญัญติัของกฎหมายแรงงาน ซ่ึงจะไดรั้บค่าตอบแทนเช่นเดียวกบัการท างานในวนัหยุด  โดยคิดเป็น        
ชัว่โมงละ ....…..…. ยโูร ก่อนหกัภาษีและประกนัสังคม (ตามกฎหมายแรงงานท่ีแต่ละรัฐก าหนด) หรือจะไดรั้บ      
การชดเชยเป็นวนัหยดุพกัผอ่น โดยจะคิดค านวณเสร็จส้ินภายในเดือนท่ีท างานล่วงเวลานั้น 

ข้อ 4  อตัราค่าจ้าง/ ที่พกั/ ค่าอาหาร 
ลูกจา้งจะไดรั้บค่าจา้งก่อนหกัภาษีและประกนัสงัคม เป็นจ านวนเงนิ ………….… ยูโร ต่อเดือน                                                   
( ตวัอกัษร…………….……………………………………….………………… ยโูร ) โดยจะจ่ายให ้ ทุกๆ ส้ินเดือน 

ขอ้บงัคบัของขอ้ตกลงวา่ดว้ยพิกดัอตัราค่าจา้งแรงงาน ส าหรับธุรกิจโรงแรมและภตัตาคาร เป็นส่วนหน่ึงของสญัญา
จา้งงานฉบบัน้ี 
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นายจา้งเป็นผูจ้ดัหาท่ีพกัท่ีเหมาะสมใหก้บัลูกจา้ง รวมทั้งอาหารระหวา่งปฏิบติังาน โดยไม่เรียกเกบ็เงินค่าเช่า หรือ
ค่าอาหารแต่อยา่งใด ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนน้ีคิดค านวณตามอตัราค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท างานท่ีทางการก าหนด    

นายจา้งเป็นผูรั้บผิดชอบค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั และค่าใชจ่้ายส าหรับการเดินทางจากท่ีพกัไปยงัสถานท่ีท างาน      
ของลูกจา้ง 

ข้อ 5 เงนิค่าตอบแทนพเิศษประจ าปี 
เงินค่าตอบแทนพิเศษประจ าปี เช่น เงินโบนสั เป็นตน้ เป็นเงินท่ีนายจา้งมอบใหแ้ก่ลูกจา้งดว้ยความสมคัรใจ แมจ้ะ    
มีการใหโ้ดยปกติเป็นประจ า และไม่ไดมี้การช้ีแจงไวเ้ป็นเร่ืองของความสมคัรใจกต็าม ลูกจา้งไม่มีสิทธิเรียกร้อง     
เงินพิเศษน้ีในอนาคต 

ข้อ 6 ห้ามยกเงนิค่าจ้างให้ผู้ อ่ืน และห้ามจ าน า 
ค่าใชจ่้ายทุกประการท่ีอาจมีข้ึนจากการจ าน าใหลู้กจา้งเป็นผูรั้บผิดชอบ ลูกจา้งไม่มีสิทธิยกเงินเดือนของตนในปัจจุบนั
หรือท่ีจะไดรั้บในอนาคตใหก้บับุคคลท่ีสาม การยกโอนสิทธิในลกัษณะดงักล่าวนั้นจะไม่มีผลทางกฎหมายต่อนายจา้ง 

ข้อ 7 วนัหยุดพกัผ่อนประจ าปี 
จ านวนวนัหยดุพกัผอ่นประจ าปี ใหถื้อตามกฎหมายก าหนด และคิดเป็นจ านวนทั้งส้ิน …………. วนัท างานต่อปี 
นายจา้งจะเป็นผูก้  าหนดเวลาท่ีลูกจา้งสามารถลาพกัผอ่นได ้โดยค านึงถึงความตอ้งการส่วนบุคคลของลูกจา้งดว้ย     
การใชว้นัหยดุพกัผอ่นน้ี ลูกจา้งจะตอ้งใชว้นัหยดุประจ าปีใหห้มดภายในวนัท่ี …………………….. ของปีถดัไป 
ข้อ 8 การขาดงาน 
เม่ือไม่สามารถมาปฏิบติังานได ้ลูกจา้งจะตอ้งแจง้ใหน้ายจา้งทราบในทนัที ภายในวนัแรกของวนัท่ีขาดงาน โดย    
ตอ้งแจง้สาเหตุดว้ย  หากลูกจา้งทราบล่วงหนา้วา่ไม่สามารถมาปฏิบติังานไดใ้หข้ออนุญาตลางานกบันายจา้งก่อน 

ในกรณีเจบ็ป่วย ลูกจา้งจะตอ้งน าใบรับรองจากแพทยม์ายื่นแสดงต่อนายจา้งโดยทนัที หรืออยา่งชา้ท่ีสุดภายใน 3 วนั 
นบัตั้งแต่หยดุงาน  ส่วนในกรณีท่ีบุตรของลูกจา้งป่วยและลูกจา้งตอ้งขาดงาน นายจา้งจะไม่จ่ายเงินเดือนให ้
เพราะฉะนั้น ลูกจา้งจึงไม่มีสิทธิเรียกร้องเงินเดือนส าหรับช่วงเวลาท่ีตนขาดงาน 

ข้อ 9 การท างานพเิศษ 
หากลูกจา้งจะท างานพิเศษ ลูกจา้งตอ้งขออนุญาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรจากนายจา้งเสียก่อนในระหวา่งท่ีอยูใ่นสัญญาจา้ง 
ลูกจา้งจะท างานไม่วา่จะเป็นกิจการของตนเอง หรือท าใหแ้ก่ผูอ่ื้นซ่ึงเป็นธุรกิจท่ีอยู่ในสาขาเดียวกนักบัของนายจา้งโดย
ไม่ไดรั้บความยินยอมจากนายจา้งก่อนมิได ้

ข้อ 10 การรักษาความลบัและการรักษาข้อมูลของบริษทั 
ลูกจา้งตอ้งเก็บรักษาความลบัอนัเก่ียวเน่ืองกบัผลประโยชนข์องบริษทั โดยหา้มเปิดเผยความลบัน้ีต่อบุคคลอ่ืน          
ไม่วา่จะเป็นบุคคลภายนอกบริษทัหรือบุคคลภายในบริษทัดว้ยกนัก็ตาม ซ่ึงจะมีการท าเป็นหนงัสือลงนามยืนยนั      
ไวเ้ป็นการเฉพาะต่างหากอีกหน่ึงฉบบั โดยจะมีผลบงัคบัใชไ้ดต่้อไปแมจ้ะส้ินสุดสญัญาจา้งแลว้ 
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ข้อ 11 ระยะเวลาทดลองงาน  และการบอกเลกิสัญญา 
ระยะเวลา 3 เดือนแรกใหถื้อเป็นระยะทดลองงาน ในช่วงทดลองงานน้ี ทั้งสองฝ่ายสามารถบอกเลิกสญัญาไดโ้ดยตอ้ง
แจง้   ใหอี้กฝ่ายหน่ึงทราบล่วงหนา้ 2 สปัดาห์ หลงัจากระยะเวลาทดลองงานส้ินสุดลง  ถา้ฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดจะขอบอก
เลิกสญัญา    ใหบ้อกก่อนล่วงหนา้ 4 สปัดาห์ก่อนวนัส้ินเดือน  เร่ืองนอกเหนือจากน้ี ใหเ้ป็นไปตามกฎหมายแรงงาน
วา่ดว้ยการบอกเลิกสญัญาจา้ง 

กรณีบอกเลิกสญัญาโดยฉบัพลนั ใหเ้ป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด สาเหตุท่ีนายจา้งจะบอกเลิกสญัญาโดยฉบัพลนั 
ไดแ้ก่ ลูกจา้งเมาสุราบ่อยคร้ังในสถานท่ีท างาน  ดูหม่ินเหยียดหยามผูร่้วมงานและลูกคา้ มีพฤติกรรมอนัก่อใหเ้กิดความ
เสียหายต่อกิจการ ไม่แจง้ใหน้ายจา้งทราบทนัทีเม่ือลาป่วย และไม่ยื่นใบรับรองแพทยห์ลงัจากท่ีมีการตกัเตือนแลว้      
ไม่น าส่ิงของ หรือของมีค่าท่ีเก็บไดใ้นสถานท่ีท างานมาคืน หรือมาท างานสายแมว้า่จะถูกตกัเตือนแลว้ 

ข้อ 12 บทลงโทษกรณีผดิสัญญา   
หากฝ่ายหน่ึงฝ่ายใดกระท าผิดสญัญา หรือเป็นสาเหตุใหต้อ้งยกเลิกสัญญาก่อนก าหนด อีกฝ่ายหน่ึงมีสิทธิเรียกร้อง
ค่าเสียหายเป็นจ านวนเงินค่าจา้งหน่ึงเดือน คู่สญัญาแต่ละฝ่ายสามารถเรียกร้องค่าเสียหายท่ีเกิดจากการผิดสญัญาน้ี  
จากอีกฝ่ายหน่ึงได ้

ข้อ 13  การแจ้งเม่ือพบส่ิงของที่เกบ็ได้ในร้าน 
ส่ิงของท่ีลูกจา้งพบในสถานท่ีท างาน ลูกจา้งตอ้งน าไปมอบใหก้บันายจา้ง หรือผูแ้ทนนายจา้งโดยทนัที 

ข้อ 14  ข้อตกลงเพิม่เตมิ และการแก้ไขสัญญา  
ขอ้ตกลงเพ่ิมเติม รวมทั้งการแกไ้ข หรือเพ่ิมเติมใดๆ ในสญัญาฉบบัน้ี จะตอ้งท าเป็นลายลกัษณ์อกัษรเท่านั้น              
จึงจะถือวา่มีผลบงัคบัใชไ้ดใ้นทางกฏหมาย 

 
ท่ี......................................... วนัท่ี................................        ท่ี......................................... วนัท่ี.................................. 
 
  …...............................................................................           …................................................................................ 
                                  ลงช่ือ นายจา้ง                               ลงช่ือ ลูกจา้ง 
                   ตราประทบัร้าน  
 
 


