สั ญญาจ้ างพ่อครัว/แม่ ครัวพิเศษ
สัญญาจ้าง ระหว่าง บริ ษทั / ภัตตาคารอาหารไทย ..................................................................................................
เจ้าของ ....................................................................................................................................................................
ที่อยู.่ ....................................................................................................................... (ซึ่ งต่อไปนี้จะเรี ยกว่า นายจ้าง)
และ
นาย/ นาง/นางสาว ..................................................................................................................................................
เกิดวันที่ ................................................................. สถานที่เกิด...........................................................................
อยูท่ ี่ ........................................................................................................................ (ซึ่ งต่อไปนี้จะเรี ยกว่า ลูกจ้าง)
ได้ทาสัญญาจ้างงานต่อไปนี้
ข้ อ 1 ขอบข่ ายของงาน
นาย/ นาง/นางสาว .................................................ได้รับ การว่า จ้างให้ทางานในตาแหน่ง พ่อครัว / แม่ครัว พิเศษ
ประจาร้านอาหารไทย......................โดยมีสถานที่ปฏิบตั ิงานอยูท่ ี่..........................................................................
ข้ อ 2 เวลาเริ่มสั ญญา
สัญญาการทางานจะเริ่ มขึ้นทันทีที่ลูกจ้างเดินทางมาถึงสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี และจะมีกาหนดในขั้นแรก 4 ปี
ในระหว่างที่อยูใ่ นสัญญา ทั้งสองฝ่ ายสามารถบอกเลิกสัญญา ต่อกันได้ โดยจะต้องแจ้งก่อน ล่วงหน้า ตามที่
กฎหมายกาหนดเป็ นระยะเวลา 4 สัปดาห์ ก่อนวันสิ้ นเดือน
ข้ อ 3 ระยะเวลาทางาน / การทางานล่วงเวลา
เวลาทางาน .....…........ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ โดยทางานเป็ นกะ ซึ่ งตกลงกันไว้วา่ ทางาน ……. วัน ต่อหนึ่งสัปดาห์
เวลาปฏิบตั ิงานให้ถือตามตารางปฏิบตั ิงาน ทั้งนี้ สามารถแบ่งเวลาทางานได้โดยระยะเวลาในการปฏิบตั ิงานในแต่
ละวัน จะต้องไม่เกิน 9 ชัว่ โมง
การทางานล่วงเวลา จะทาได้ก็ต่อเมื่อ ได้รับคาสัง่ จากนายจ้าง หรื อ ผูแ้ ทนของนายจ้าง เท่านั้น โดยจะต้องเป็ นไป
ตามบทบัญญัติของกฎหมายแรงงาน ซึ่ง จะได้รับ ค่า ตอบแทน เช่นเดียวกับ การทางานในวันหยุด โดยคิดเป็ น
ชัว่ โมงละ ……… ยูโร ก่อนหักภาษี และประกันสังคม (ตามกฎหมายแรงงานที่แต่ละรัฐกาหนด) หรื อจะได้รับ
การชดเชยเป็ นวันหยุดพักผ่อน โดยจะคิดคานวณเสร็ จสิ้ นภายในเดือนที่ทางานล่วงเวลานั้น
ข้ อ 4 อัตราค่ าจ้ าง / ทีพ่ กั / ค่ าอาหาร
ลูกจ้างจะได้ รับ ค่าจ้างก่อนหักภาษี และประกันสังคม เป็ นจานวนเงิน .................... ยูโร ต่ อเดือน
(ตัวอักษร.............................................................................................. ยูโร) โดยจะจ่ายให้ทุกๆ สิ้ นเดือน
ข้อบังคับของข้อตกลงว่าด้วยพิกดั อัตรา ค่าจ้างแรงงาน สาหรับธุรกิจ โรงแรมและภัตตาคาร เป็ นส่ วนหนึ่ง ของ
สัญญาจ้างงานฉบับนี้
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นายจ้างเป็ นผูจ้ ดั หาที่พกั ที่เหมาะสมให้กบั ลูกจ้าง รวมทั้งอาหารระหว่างปฏิบตั ิงาน โดยไม่เรี ยกเก็บเงินค่าเช่าหรื อ
ค่าอาหารแต่อย่างใด* ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นนี้คิดคานวณตามอัตราค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการทางานที่ทางการกาหนด
(*หมายเหตุจากผูแ้ ปล นายจ้างเป็ นผูอ้ อกค่าที่พกั และค่าอาหารแก่ลูกจ้าง แต่ลูกจ้างเป็ นผูเ้ สี ยภาษีในส่วนนี้เอง)
นายจ้างเป็ นผูร้ ับผิดชอบค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ และค่า ใช้จ่ายสาหรับ การเดินทางจากที่ พักไปยังสถานที่ทางาน
ของลูกจ้าง
ข้ อ 5 เงินค่ าตอบแทนพิเศษประจาปี
เงินค่าตอบแทนพิเศษประจาปี เช่น เงินโบนัส เป็ นต้น เป็ นเงินที่ นายจ้างมอบให้แก่ลูกจ้างด้วยความสมัครใจ แม้
จะมีการให้โดยปกติเป็ นประจาและไม่ได้มีการชี้แจงไว้เป็ นเรื่ องของความสมัครใจก็ตาม
ลูกจ้าง ไม่มีสิทธิ
เรี ยกร้องเงินพิเศษนี้ในอนาคต
ข้ อ 6 ห้ ามยกเงินค่ าจ้ างให้ ผ้ อู นื่ และห้ ามจานา
ค่าใช้จ่ายทุกประการที่อาจมีข้ ึนจากการจานาให้ลูกจ้างเป็ นผูร้ ับผิดชอบ ลูกจ้างไม่มีสิทธิ ยกเงินเดือน ของตนใน
ปัจจุบนั หรื อที่จะได้รับในอนาคต ให้ กบั บุคคลที่สาม การ ยกโอนสิ ทธิในลักษณะจะ ไม่ มีผลทางกฎหมาย ต่อ
นายจ้าง
ข้ อ 7 วันหยุดพักผ่อนประจาปี
จานวนวันหยุดพักผ่อนประจาปี ให้ถือตามกฎหมายกาหนด และคิดเป็ นจานวนทั้งสิ้ น ……....... วันทางานต่อปี
นายจ้างจะเป็ นผูก้ าหนดเวลาที่ลูกจ้างสามารถลาพักผ่อนได้ โดยคานึงถึงความต้องการส่ วนบุคคลของลูกจ้างด้วย
การใช้วนั หยุดพักผ่อนนี้ ลูกจ้างจะต้องใช้วนั หยุดประจาปี ให้หมดภายในวันที่ ......................... ของปี ถัดไป
ข้ อ 8 การขาดงาน
เมื่อไม่สามารถมาปฏิบตั ิงานได้ ลูกจ้างจะต้องแจ้งให้นายจ้างทราบในทันที ภายในวันแรกของวันที่ขาดงาน โดย
ต้องแจ้งสาเหตุดว้ ย หากลูกจ้างทราบล่วงหน้าว่าไม่สามารถมาปฏิบตั ิงานได้ ให้ขออนุญาตลางานกับนายจ้างก่อน
ในกรณี เจ็บป่ วย ลูกจ้างจะต้องนาใบรับรองจากแพทย์มายนื่ แสดงต่อนายจ้างโดยทันที หรื ออย่างช้าที่สุดภายใน 3 วัน
นับตั้งแต่หยุดงาน ส่ วนในกรณี ที่ บุตรของลูกจ้างป่ วย และลูกจ้างต้องขาดงาน นายจ้างจะไม่ จ่ายเงิน เดือนให้
เพราะฉะนั้น ลูกจ้างจึงไม่มีสิทธิ เรี ยกร้องเงินเดือนสาหรับช่วงเวลาที่ตนขาดงาน
ข้ อ 9 การทางานพิเศษ
หากลูกจ้างจะทางานพิเศษ ลูกจ้างต้อ งขออนุญาตเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากนายจ้าง เสี ยก่อน ในระหว่างที่อยูใ่ น
สัญญาจ้าง ลูกจ้าง จะทางานไม่วา่ จะเป็ นกิจการของตนเอง หรื อทาให้แก่ ผอู้ ื่น ซึ่ งเป็ นธุ รกิจที่อยูใ่ นสาขาเดียวกัน
กับของนายจ้าง โดยไม่ได้รับความยินยอมจากนายจ้างก่อนมิได้
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ข้ อ 10 การรักษาความลับและการรักษาข้ อมูลของบริษัท
ลูกจ้างต้องเก็บรักษาความลับ อันเกี่ยวเนื่องกับ ผลประโยชน์ของบริ ษทั โดยห้าม เปิ ดเผยความลับนี้ ต่อบุคคลอื่น
ไม่วา่ จะเป็ นบุคคลภายนอกบริ ษทั หรื อบุคคลภายในบริ ษทั ด้วยกันก็ตาม ซึ่งจะมีการทาเป็ นหนังสื อลงนามยืนยัน
ไว้เป็ นการเฉพาะต่างหากอีกหนึ่งฉบับ โดยจะมีผลบังคับใช้ได้ต่อไปแม้จะสิ้ นสุ ดสัญญาจ้างแล้ว
ข้ อ 11 ระยะเวลาทดลองงาน และการบอกเลิกสั ญญา
ระยะเวลา 3 เดือนแรก ให้ถือ เป็ น ระยะทดลองงาน ในช่วงทดลองงานนี้ ทั้งสองฝ่ าย สามารถบอก เลิกสัญญาได้
โดยต้องแจ้งให้อีกฝ่ ายหนึ่งทราบล่วงหน้า 2 สัปดาห์ หลังจากระยะเวลาทดลองงานสิ้ นสุ ดลง ถ้าฝ่ าย หนึ่งฝ่ ายใด
จะขอบอกเลิกสัญญา ให้บอกก่อน ล่วงหน้า 4 สัปดาห์ ก่อน วัน สิ้ นเดือน เรื่ องนอกเหนือจากนี้ ให้เป็ นไปตาม
กฎหมายแรงงานว่าด้วยการบอกเลิกสัญญาจ้าง
กรณี บอกเลิกสัญญาโดย ฉับพลัน ให้เป็ นไปตามที่กฎหมายกาหนด สาเหตุที่นายจ้างจะบอกเลิกสัญญาโดย
ฉับพลัน ได้แก่ ลูกจ้างเมาสุ รา บ่อยครั้งในสถานที่ ทางาน ดูหมิ่นเหยียดหยามผูร้ ่ วมงานและ ลูกค้า มี พฤติกรรม
อันก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อกิจการ ไม่แจ้งให้นายจ้างทราบทันทีเมื่อลาป่ วย และไม่ยนื่ ใบรับรองแพทย์
หลังจากที่มีการตักเตือนแล้ว ไม่นาสิ่ งของหรื อของมีค่าที่เก็บได้ในสถานที่ทางานมาคืน หรื อมาทางานสาย
แม้วา่ จะถูกตักเตือนแล้ว
ข้ อ 12 บทลงโทษกรณีผดิ สั ญญา
หากฝ่ ายหนึ่งฝ่ าย ใดกระทาผิดสัญญา หรื อเป็ นสาเหตุให้ตอ้ งยกเลิกสัญญาก่อนกาหนด อีกฝ่ ายหนึ่งมีสิทธิ
เรี ยกร้องค่าเสี ยหาย เป็ น จานวนเงินค่าจ้างหนึ่งเดือน คู่สัญญาแต่ละฝ่ ายสามารถเรี ยกร้องค่าเสี ยหาย ที่เกิดจาก
การผิดสัญญานี้จากอีกฝ่ ายหนึ่งได้
ข้ อ 13 การแจ้ งเมื่อพบสิ่ งของทีเ่ ก็บได้ ในร้ าน
สิ่ งของที่ลูกจ้างพบในสถานที่ทางาน ลูกจ้างต้องนาไปมอบให้กบั นายจ้าง หรื อผูแ้ ทนนายจ้างโดยทันที
ข้ อ 14 ข้ อตกลงเพิม่ เติม และการแก้ไขสั ญญา
ข้อตกลง เพิ่มเติม รวมทั้ง การแก้ไข หรื อเพิ่มเติม ใดๆ ในสัญญา ฉบับ นี้ จะต้องทาเป็ นลายลักษณ์อกั ษร เท่านั้น
จึงจะถือว่ามีผลบังคับใช้ได้ในทางกฏหมาย

ที่....................... วันที่ ...........................

ที่....................... วันที่ ...........................

.............................................................
ลงชื่อ นายจ้าง
ตราประทับร้าน

..............................................................
ลงชื่อ ลูกจ้าง

