
สัญญาการฝึกเตรียมเข้าท างาน 
               เขียนท่ี      
              วนัท่ี       
 
   สญัญานีท้ าขึน้ระหว่าง  (ช่ือสถานประกอบกิจการ)       
โดย  (นาย/นาง/นางสาว)                            ผู้ มีอ านาจท าการแทน/ผู้ รับมอบอ านาจ  
ประเภทกิจการ     จ านวนลกูจ้าง             คน ชาย     คน หญิง               คน  
ตัง้อยู่เลขท่ี   หมู่ท่ี  ตรอก/ซอย       
ถนน      ต าบล/แขวง       
อ าเภอ/เขต     จงัหวดั        
รหสัไปรษณีย์   โทรศพัท์    โทรสาร      
ซึ่งต่อไปนีจ้ะเรียกว่า  “ผู้ด าเนินการฝึก” ฝ่ายหนึ่งกับ                    อาย ุ               ปี   
ส่งมาฝึกโดย (ระบช่ืุอสถานศกึษา/หน่วยราชการ เฉพาะกรณีรับนกัเรียน นิสิต นกัศกึษาหรือบคุคลท่ีทางราชการส่งมาฝึก 
ตามมาตรา 18)     -          
อยู่บ้านเลขท่ี    หมู่ท่ี  ตรอก/ซอย        
ตรอก/ซอย                                                ต าบล/แขวง         
อ าเภอ/เขต                                    จงัหวดั         
รหสัไปรษณีย์   โทรศพัท์    โทรสาร      
ซึง่ตอ่ไปนีจ้ะเรียกว่า  “ผู้ รับการฝึก” อีกฝ่ายหนึง่ ทัง้สองฝ่ายตกลงกนัท าสญัญาการฝึก มีสาระส าคญัดงัตอ่ไปนี  ้
   1. “ผู้ด าเนินการฝึก” ตกลงรับ “ผู้ รับการฝึก” เข้าฝึกงานในสาขาอาชีพ       หลกัสตูร
   -   ระยะเวลาฝึก     - ชัว่โมง ตัง้แต่วนัท่ี  -       
ถงึ   -  ณ (สถานท่ีฝึก)   -     
   2. “ผู้ รับการฝึก” จะต้องปฏิบตัิตามข้อบงัคบัหรือระเบียบเก่ียวกบัการฝึกตามท่ี “ผู้ด าเนินการฝึก” ก าหนดและ ตดิประกาศ
ไว้ ณ สถานท่ีฝึก 
   3. ในวนัท่ีท าการฝึกให้ “ผู้ด าเนินการฝึก” จดัให้ “ผู้ รับการฝึก” ฝึกงานไม่เกินวนัละ 8 ชัว่โมง กรณีเป็นการฝึก 
ในงานท่ีอาจเป็นอนัตรายตอ่สขุภาพหรือร่างกายของผู้ รับการฝึก ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานให้  “ผู้ด าเนินการฝึก”  จดัให้  “ผู้ รับ
การฝึก” ฝึกงานไม่เกินวนัละ 7 ชัว่โมง 
  4. ในวนัท่ีท าการฝึกให้ “ผู้ด าเนินการฝึก” จดัให้ “ผู้ รับการฝึก” มีเวลาพกัตดิตอ่กนัไม่น้อยกว่าวนัละ 
หนึง่ชัว่โมง หลงัจาก “ผู้ รับการฝึก” ได้ฝึกในวนันัน้มาแล้วไม่เกินส่ีชัว่โมง 
  5. “ผู้ด าเนินการฝึก” ต้องจดัให้ “ผู้ รับการฝึก” มีวนัหยดุประจ าสปัดาห์ไม่น้อยกว่าสปัดาห์ละหนึง่วนั 
   6. “ผู้ด าเนินการฝึก” จะจ่ายเบีย้เลีย้งให้ “ผู้ รับการฝึก” ตามจ านวนวนัฝึกในอตัราวนัละ    บาท 
   7. “ผู้ด าเนินการฝึก” จะจดัสวสัดิการให้ “ผู้ รับการฝึก” ดงัตอ่ไปนี ้

(1)            
(2)            
(3)            
(4)            

 
 

บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากดั (มหาชน) 

บริษัท ซีพี ออลล์ จ ากดั (มหาชน) 
นายเอเชีย เนตรค า 

ธุรกิจค้าปลีก 48,618 22,170 26,448 
283 

สีลม 
บางรัก 

สีลม 

10500 02-648-2049 02-679-0190 

ภาคบริการ 

200-320 

น า้สะอาด ส าหรับดื่ม ห้องน า้ ห้องส้วมถกูต้องตามสขุลกัษณะ 
ด าเนินการช่วยเหลือ หรือปฐมพยาบาลเบือ้งต้น เม่ือผู้ รับการฝึกประสบอนัตราย หรือเจ็บป่วยในระหวา่งการฝึก 
ด าเนินการจดัการด้านความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในการท างาน 
จดัให้มีการระบายอากาศ ทางระบายน า้ และสิ่งโสโครก แสงสวา่ง ทางออกฉกุเฉิน ในอาคารท่ีท าการฝึก 
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  8. ในระหวา่งการฝึก “ผู้ด าเนินการฝึก” ยินยอมให้ “ผู้ รับการฝึก” ลาป่วยได้ตามความเป็นจริง แตไ่ม่เกิน..................วนั/
ปี ลากิจไม่เกิน     วนั/ปี 
   9. สญัญาการฝึกเป็นอนัสิน้สดุตามเง่ือนไขดงันี ้

(1) เม่ือจบการฝึกอบรมตามหลกัสตูร 
(2) เม่ือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งท าผิดสญัญา หรือ “ผู้ รับการฝึก” ฝ่าฝืนข้อบงัคบัหรือระเบียบเก่ียวกบัการฝึก      ซึง่ถือเป็น

ความผิดอย่างร้ายแรง 
    10. “ผู้ ด าเนินการฝึก” จัดท าประกันอุบัติ เหตุจากการฝึกให้แก่ “ผู้ รับการฝึก” โดยให้ได้ รับประโยชน์ไม่ น้อยกว่า 
ท่ีก าหนดในกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน หาก “ผู้ด าเนินการฝึก” ไม่ได้จัดท าประกนัอุบตัิเหตใุห้แก่ “ผู้ รับการฝึก” กรณีท่ี “ผู้ รับการฝึก”   ประสบ
อนัตรายหรือเจ็บป่วยหรือทพุพลภาพหรือถึงแก่ความตายอนัเน่ืองจากการฝึก “ผู้ด าเนินการฝึก” จะจ่ายเงินช่วยเหลือให้แก่ “ผู้ รับการฝึก” นัน้
ตามกฎหมายวา่ด้วยเงินทดแทน 
    11. เม่ือ “ผู้ รับการฝึก” ฝึกครบตามหลกัสูตรและผ่านเกณฑ์การวดัผลแล้ว “ผู้ด าเนินการฝึก” ต้องออกหนงัสือรับรองว่า
เป็นผู้ส าเร็จการฝึกให้แก่ “ผู้ รับการฝึก” และให้ “ผู้ด าเนินการฝึก” ก าหนดหลกัเกณฑ์การรับเข้าท างาน รวมทัง้คา่จ้างเม่ือส าเร็จการฝึก 
    12. “ผู้ รับการฝึก” ท่ีเป็นผู้ เยาว์จะต้องได้รับความยินยอมจากบิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครองหรือบุคคลซึง่รับ  ผู้ เยาว์นัน้
ไว้ในความปกครองหรืออปุการะเลีย้งดหูรือบคุคลซึง่ผู้ เยาว์นัน้อาศยัอยู่ โดยลงช่ือผู้ให้ความยินยอม 
  13. “ผู้ รับการฝึก” ท่ีส าเร็จการฝึกจะต้องเข้าท างานกับ “ผู้ ด าเนินการฝึก”  ในกรณีท่ี “ผู้ด าเนินการฝึก”ประสงค์จะให้ 
“ผู้ รับการฝึก” เข้าท างาน หาก “ผู้ รับการฝึก” ไม่ยินยอมเข้าท างาน “ผู้ รับการฝึก” จะต้องจ่ายเงินให้ “ผู้ด าเนินการฝึก” ตามจ านวนท่ี “ผู้ด าเนินการ
ฝึก” ได้เสียไปเป็นคา่ใช้จ่ายในการฝึกอบรมหลกัสูตรนัน้เฉล่ียต่อคน ทัง้นี ้ไม่รวมถึงกรณีรับนกัเรียน นิสิต นกัศกึษา หรือบคุคลท่ีทางราชการ
ส่งมาฝึก 

   หนังสือสัญญานีท้ าขึน้เป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน  คู่สัญญาทัง้สองฝ่ายได้อ่านและเข้าใจข้อความ  
โดยตลอดและขอรับรองวา่ถกูต้องตามเจตนารมณ์ของทัง้สองฝ่าย  จงึลงลายมือช่ือไว้เป็นหลกัฐานตอ่หน้าพยาน 

 
 ลงช่ือ     ผู้ด าเนินการฝึก 

         (     ) 
 
ลงช่ือ     ผู้ รับการฝึก 
         (     ) 
 
ลงช่ือ     ผู้ให้ความยินยอม 
         (     )(กรณีผู้ รับการฝึกเป็นผู้ เยาว์) 
 
ลงช่ือ     พยาน 
         (     ) 
 
ลงช่ือ     พยาน 
         (     ) 
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นายเอเชีย เนตรค า 

นายหฤษฎ์ เล็กอทุยั 

นายเมธาวธั  ม่วงกรุง 


