ชื่อ กฎหมายการจ้างงาน
แก้ไขเมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2 01 6
ประเภทกฎหมาย การบริ หาร>กระทรวงแรงงาน>บริ การจัดหางาน
บทที่ 1 ทั่วไป
มาตรา 1
กฎหมายนี้มีข้ ึนเพื่อส่ งเสริ มการจ้างงานของพลเมืองเพื่อพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ
และเศรษฐกิจ สิ่ งที่ไม่ได้กาํ หนดไว้ในกฎหมายนี้ ให้อยู่ภายใต้บงั คับแห่งกฎหมายอื่น
ให้อยูภ่ ายใต้บงั คับแห่งกฎหมายอื่น
มาตรา 2
นิยามคําศัพท์ของกฎหมายนี้
1. " บริ การจัดหางาน "
หมายถึงบริ การที่ให้ความช่วยเหลือพลเมืองในการแสวงการจ้างงานและนายจ้างในการจ้างและหรื
านและนายจ้างในการจ้างและหรื อจัดหาลูกจ้าง
2. " องค์กรจัดหางาน " หมายถึงองค์กรที่บริ การจัดหางาน
องค์กรจัดหางานที่จดั ตั้งขึ้นโดยหน่วยงานของรัฐถือเป็ นองค์กรจัดหางานของรัฐ
หางานของรัฐ องค์กรจัดหางานที่จดั ตั้งขึ้นโดยเอกชนหรื อองค์กรที่ไม่ใช่ของรัฐ
องค์กรจัดหางานที่จดั ตั้งขึ้นโดยเอกชนหรื อองค์กรที่ไม่ใช่ของรัฐ ถื อเป็ นองค์กรจัดหางานเอกชน
ถือเป็ นองค์กรจัดหางานเอกชน
3. “นายจ้าง” หมายถึงผูท้ ี่มอบหมายหรื อว่าจ้างให้ลูกจ้างทํางาน
4. “คนวัยกลางคน” หมายถึงพลเมืองที่ผทู ้ ี่มีอายุ 45 ถึ ง 6 5 ปี
5. " ผู ้ว่างงานระยะยาว " หมายถึงผูว้ า่ งงานอย่างต่อเนื่ องเป็ นเวลา 1 ปี ขึ้ นไป
ปี ขึ้นไป ก่ อนวันถอนประกันภัยแรงงานผูเ้ อาประกันมีอายุประกัน 6 เดื อนขึ้นไปภายใน 3
เดือนขึ้นไปภายใน 3 ปี ที่ ผา่ นมา
รวมทั้งมีการลงทะเบียนเพื่อหางานต่อองค์กรจัดหางานของรัฐภายในหนึ่งเดือนที่ผา่ นมา
ยในหนึ่งเดือนที่ผา่ นมา
มาตรา 3
พลเมืองทุกคนมีอิสระที่จะเลือกอาชีพของตน เว้นแต่สิ่งที่ถูกกฎหมายห้ามหรื อจํากัด
เว้นแต่สิ่งที่ถูกกฎหมายห้ามหรื อจํากัด

มาตรา 4
พลเมืองที่มีความสามารถทํางานมีความเท่าเทียมในการขอรับบริ การจัดหางาน
จัดหางาน
มาตรา 5
เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันในโอกาสการทํางานสําหรับพลเมือง
นายจ้างจะต้องไม่เลือกปฏิบตั ิต่อผูห้ างานหรื อลูกจ้างโดยพิจารณาเหตุผลจากเชื้อชาติ ชั้นวรรณะ ภาษา
ตุผลจากเชื้อชาติ ชั้นวรรณะ ภาษา ความคิด ศาสนา พรรคการเมือง ถิ่ นกําเนิด สถานที่เกิด เพศ
ถิ่นกําเนิด สถานที่เกิด เพศ เพศภาวะ อายุ สถานภาพสมรส ลักษณะรู ปร่ าง ใบหน้า
ลักษณะรู ปร่ าง ใบหน้า ผู ้ ทุพพลภาพหรื อเป็ นอดีตสมาชิกในสหภาพแรงงานใด ๆ
ผูท้ ุพพลภาพหรื อเป็ นอดีตสมาชิกในสหภาพแรงงานใด ๆ
สิ่ งที่มีกฎหมายอื่นกําหนดไว้ให้ปฏิบตั ิตามนั้น
นายจ้างรับสมัครหรื อว่าจ้างลูกจ้างต้องไม่กระทําการใดดังต่อไปนี้
1. โฆษณาหรื อเปิ ดเผยข้อมูลเท็จ
2. ละเมิดความหมายของผูห้ างานหรื อลูกจ้าง ยึ ดบัตรประชาชน บัตรทํางานหรื อหลักฐานเอกสารอื่น
บัตรทํางานหรื อหลักฐานเอกสารอื่น ๆ หรื อขอข้อมูลส่ วนตัวที่ที่ไม่เกี่ยวกับการจ้างงาน
หรื อขอข้อมูลส่ วนตัวที่ที่ไม่เกี่ยวกับการจ้างงาน
3. การยึดทรัพย์สินของผูห้ างานหรื อลูกจ้างหรื อเรี ยกเก็บเงินประกัน
4. มอบหมายผูห้ างานหรื อลูกจ้างให้ทาํ งานที่ละเมิดระเบียบหรื อศีลธรรมอันดีงามของสังคม
รรมอันดีงามของสังคม
5. ใช้ขอ้ มูลหรื อผลการตรวจสุ ขภาพเท็จเพื่อยืน่ คําขออนุญาตในการว่าจ้าง รั บสมัคร
ว่าจ้าง รั บสมัคร นําเข้าหรื อบริ หารจัดการคนต่างชาติ
มาตรา 6
" หน่ วยงานผูม้ ีอาํ นาจ " ตามกฎหมายนี้ หมายถึงกระทรวงแรงงานในระดับส่ วนกลาง
หมายถึงกระทรวงแรงงานในระดับส่ วนกลาง รั ฐบาลเทศบาลนครในระดับเทศบาลนคร
รัฐบาลเทศบาลนครในระดับเทศบาลนคร รั ฐบาลเขต/เมื องที่ในระดับเขต / เมื อง
รัฐบาลเขต/เมืองที่ในระดับเขต / เมื อง
หน่วยงานผูม้ ีอาํ นาจส่ วนกลางจะต้องทํางานร่ วมกับคณะกรรมการชนพื้นเมืองในการให้บริ การจัดหางา
พื้นเมืองในการให้บริ การจัดหางานแก่ชนพื้นเมือง
หน่วยงานผูม้ ีอาํ นาจส่ วนกลางมีหน้าที่ในเรื่ องดังต่อไปนี้ :

1. กําหนดนโยบายการจ้างงาน กฎระเบียบ แผนงานและโครงการทัว่ ประเทศ
แผนงานและโครงการทัว่ ประเทศ
2. จัดทําข้อมูลตลาดการจ้างงานทัว่ ประเทศ
3. กําหนดมาตรฐานการดําเนินงานของบริ การจัดหางาน
4. กํากับดูแล ประสานงานและการประเมินผลการบริ การจัดหางานทัว่ ประเทศ
ประสานงานและการประเมินผลการบริ การจัดหางานทัว่ ประเทศ
5. แบบคําร้องขออนุ ญาตว่าจ้างและบริ หารจัดการคนต่างชาติ
6. อนุญาต
ระงับและยกเลิกใบอนุญาตขององค์กรจัดหางานเอกชนที่ทาํ ธุ รกิจนายหน้าจัดหางานดังต่อไปนี้ :
นายหน้าจัดหางานดังต่อไปนี้:
(1) นายหน้าแนะนําแรงงาต่างชาติให้ทาํ งานในสาธารณรัฐจีนไต้หวัน
ต้หวัน
(2) นายหน้าแนะนําพลเมืองจากฮ่องกง
มาเก๊าและจีนแผ่นดินใหญ่ให้ทาํ งานในในสาธารณรัฐจีนไต้หวัน
หวัน
(3) นายหน้าแนะนําพลเมืองในประเทศไปทํางานต่างประเทศ
7. เรื่ องอื่น ๆ
ที่เกี่ยวกับบริ การจัดหางานและการส่ งเสริ มการจ้างงานทัว่ ประเทศของพลเมืองในประเทศ
ของพลเมืองในประเทศ
หน่วยงานผูม้ ีอาํ นาจในระดับเทศบาลนคร เขต /เมืองมีหน้าที่รับผิดชอบต่อไปนี้ :
เขต/เมืองมีหน้าที่รับผิดชอบต่อไปนี้ :
1. พิจารณาตัดสิ นการเลือกปฏิบตั ิในการจ้างงาน
2. บริ หารจัดการและตรวจสอบคนต่างชาติที่ทาํ งานในสาธารณรัฐจีนไต้หวัน
จีนไต้หวัน
3. อนุญาต
ระงับและยกเลิกใบอนุญาตขององค์กรจัดหางานเอกชนที่เป็ นนายหน้าแนะนําพลเมืองในประเ
ายหน้าแนะนําพลเมืองในประเทศทํางานภายในประเทศ
4. บริ หารจัดการองค์กรจัดหางานเอกชนนอกเหนือ ข้อ 6 ของวรรค 3 และข้อ 3 ข องวรรค
ของวรรค 3 และข้อ 3 ของวรรค 4
5. เรื่ องอื่น ๆ ที่ เกี่ ยวข้องกับบริ การจัดหางานสําหรับพลเมืองในประเทศ
ที่เกี่ยวข้องกับบริ การจัดหางานสําหรับพลเมืองในประเทศ

มาตรา 7
หน่วยงานผูม้ ีอาํ นาจอาจเชิ ญตัวแทนแรงงานนายจ้างและเจ้าหน้าที่ของรัฐร่ วมกับนักวิชาการและผูเ้ ชี่ยว
องรัฐร่ วมกับนักวิชาการและผูเ้ ชี่ยวชาญเพื่อทบทวนและปรึ กษาเรื่ องต่างๆ
ต่างๆ เกี่ยวกับบริ การจัดหางานและการส่ งเสริ มการจ้างงาน
ในบรรดาผูแ้ ทนแรงงานนายจ้างและนักวิชาการและผูเ้ ชี่ยวชาญจะต้องมีสัดส่ วนไม่นอ้ ยกว่าครึ่ งหนึ่งขอ
งมีสัดส่ วนไม่นอ้ ยกว่าครึ่ งหนึ่งของจํานวนผูเ้ ข้าร่ วม
ผูแ้ ทนเพศเดียวกันตามที่ระบุในวรรค 1 ต้องไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 3
มาตรา 8
เพื่อเพิม่ พูนความรู ้ความสามารถและประสิ ทธิ ภาพในการทํางานของลูกจ้างที่บริ การจัดหางาน
ลูกจ้างที่บริ การจัดหางาน หน่วยงานผูม้ ีอาํ นาจจะต้องจัดอบรมหลักสู ตรวิชาชีพเป็ นประจํา
หน่วยงานผูม้ ีอาํ นาจจะต้องจัดอบรมหลักสู ตรวิชาชีพเป็ นประจํา
มาตรา 9
องค์กรบริ การจัดหางานหรื อบุคลากรขององค์กรดังกล่าวจะต้องไม่เปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับนายจ้างหรื อผู ้
ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับนายจ้างหรื อผูห้ างานต่อสาธารณชน ยกเว้นมีความจําเป็ นในการแนะนํางาน
ยกเว้นมีความจําเป็ นในการแนะนํางาน
มาตรา 10
สถานที่ทาํ งานใด ๆ
ที่มีการประท้วงถูกต้องตามกฎหมายหรื อมีขอ้ พิพาทแรงงานที่แรงงานส่ วนใหญ่ได้รับผลกระทบจากกา
นส่ วนใหญ่ได้รับผลกระทบจากการเลิกจ้าง
องค์กรบริ การจัดหางานจะต้องไม่ส่งผูห้ างานไปทํางานในสถานที่ดงั กล่าวในช่วงเวลาที่อยูร่ ะหว่างการ
กล่าวในช่วงเวลาที่อยูร่ ะหว่างการประท้วงหรื อไกล่เกลี่ยกันอยู่
" แรงงานส่ วนใหญ่ " ตามที่อา้ งถึงในวรรค 1 ของข้อนี้ให้หมายความว่าเป็ นจํานวนมากกว่า10
ของข้อนี้ให้หมายความว่าเป็ นจํานวนมากกว่า10
คนในสถานประกอบการที่มีส่วนเกี่ยวข้องในข้อพิพาทแรงงาน หรื อในกรณี ที่มีนอ้ ยกว่า 10
หรื อในกรณี ที่มีนอ้ ยกว่า 10 แต่ จาํ นวนมากกว่า 1 ใน 3
ของคนงานในสถานที่ทาํ งานที่มีขอ้ พิพาท
มาตรา 11
หน่วยงานผูม้ ีอาํ นาจควรให้รางวัลและยกย่องในฐานะเป็ นผูม้ ีส่วนร่ วมที่โดดเด่นในการส่ งเสริ มการจ้าง

ที่โดดเด่นในการส่ งเสริ มการจ้างงานของพลเมืองในประเทศ
กฎระเบียบเกี่ยวกับคุณสมบัติ รายการ วิธีการและเรื่ องอื่น ๆ
ที่ตอ้ งปฏิบตั ิเกี่ยวกับรางวัลและการยกย่องตามวรรค 1 ให้หน่วยงานผูม้ ีอาํ นาจส่ วนกลางเป็ นผูก้ าํ หนด
ให้หน่วยงานผูม้ ีอาํ นาจส่ วนกลางเป็ นผูก้ าํ หนด
บทที่ 2 บริ การจัดหางานของรัฐ
มาตรา 1 2
เจ้าหน้าที่ที่มีอาํ นาจอาจจัดตั้งองค์กรบริ การจัดหางานของรัฐเพื่อให้เป็ นไปตามความต้องการทางธุ รกิจ
ป็ นไปตามความต้องการทางธุ รกิจ
ถ้าประชากรชนเผ่าพื้นเมืองมีจาํ นวนถึงสองหมื่นคนขึ้นไปภายในเทศบาลนครหรื อเขต /
บาลนครหรื อเขต /
เมืองอาจจัดตั้งศูนย์บริ การจัดหางานของรัฐสําหรับชนเผ่าพื้นเมืองเพื่อรองรับความต้องการทางวัฒนธร
อรองรับความต้องการทางวัฒนธรรมพิเศษของคนพื้นเมืองดังกล่าว
หน่วยงานผูม้ ีอาํ นาจส่ วนกลางจะกําหนดแนวทางในการจัดตั้งองค์กรบริ การจัดหางานของรัฐตามวรรค
บริ การจัดหางานของรัฐตามวรรค 1 และ 2
มาตรา 13
บริ การจัดหางานที่ดาํ เนิ นการโดยองค์กรบริ การจัดหางานของรัฐไม่เสี ยค่าใช้จ่ายในหลักการ
ยค่าใช้จ่ายในหลักการ
อย่างไรก็ตามอาจมีการเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากนายจ้างที่มอบหมายให้ทาํ การรับสมัครคนงาน
ายให้ทาํ การรับสมัครคนงาน
มาตรา14
สถานบันองค์กรบริ การจัดหางานของรัฐจะต้องไม่ปฏิเสธคําขอหางานของผูห้ างาน
นของผูห้ างาน นายจ้างที่ขอจดทะเบียนรับสมัครงาน
ยกเว้นกรณี ดงั กล่าวเป็ นการละเมิดกฎหมายหรื อข้อบังคับที่เกี่ยวข้องหรื อผูห้ างานปฏิเสธให้ขอ้ มูลที่จาํ เ
หรื อผูห้ างานปฏิเสธให้ขอ้ มูลที่จาํ เป็ นสําหรับการแนะนํางาน
มาตรา 15
(ลบออก)

มาตรา 16
องค์กรจัดหางานของรัฐจะรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดระเบียบและวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงข
ข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของค่าจ้าง
อุปสงค์และอุปทานของทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาในอนาคตภายในเขตรับผิดชอบของตน
ยในเขตรับผิดชอบของตน เพื่อจัดทําเป็ นข้อมูลสําหรับตลาดการจ้างงาน
เพื่อจัดทําเป็ นข้อมูลสําหรับตลาดการจ้างงาน
มาตรา 17องค์กรบริ การจัดหางานของรัฐให้คาํ ปรึ กษาด้านการจ้างงานสําหรับผูห้ างาน
17องค์กรบริ การจัดหางานของรัฐให้คาํ ปรึ กษาด้านการจ้างงานสําหรับผูห้ างาน แนะนําให้ไปทํางาน
บผูห้ างาน แนะนําให้ไปทํางาน ฝึ กอาชีพ ทดสอบทักษะ ให้ คาํ ปรึ กษาด้านการสร้างธุ รกิจ
ให้คาํ ปรึ กษาด้านการสร้างธุ รกิจ รั บช่วงแนะนํางาน หรื อรับรองการว่างงาน
หรื อรับรองการว่างงาน หรื อขอรับสวัสดิการการว่างงานตามผลการสอบถาม
หรื อขอรับสวัสดิการการว่างงานตามผลการสอบถาม
ข้อมูลบริ การและเนื้อหาในวรรคที่ผา่ นมาจะต้องทําเป็ นบันทึก
หน่วยงานผูม้ ีอาํ นาจส่ วนกลางจะกําหนดแนวทางในการให้คาํ ปรึ กษาด้านงานและอาชี พและเรื่ องที่เกี่ยว
ด้านงานและอาชีพและเรื่ องที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ตามวรรค 1
มาตรา 18
องค์กรบริ การจัดหางานของรัฐจะต้องติดต่อกับโรงเรี ยนในเขตรับผิดชอบอย่างใกล้ชิด
ชอบอย่างใกล้ชิด เพื่อช่วยเหลือให้คาํ ปรึ กษาด้านวิชาชี พสําหรับนักเรี ยนของโรงเรี ยนเหล่านั้น
เพื่อช่วยเหลือให้คาํ ปรึ กษาด้านวิชาชีพสําหรับนักเรี ยนของโรงเรี ยนเหล่านั้น
หล่านั้น
และให้คาํ ปรึ กษาร่ วมกับโรงเรี ยนเพื่อให้ผสู้ าํ เร็ จการศึกษาได้ทาํ งานหรื อเข้ารับการฝึ กอบรมวิชาชีพและ
หรื อเข้ารับการฝึ กอบรมวิชาชีพและนักเรี ยนที่ได้รับว่าจ้างทํางาน
มาตรา 19
ในการช่วยเหลือผูห้ างานที่ขาดความรู ้และทักษะที่จาํ เป็ นเกี่ยวกับการจ้างงาน
รจ้างงาน
องค์กรบริ การจัดหางานของรัฐอาจให้บุคคลดังกล่าวเข้ารับการฝึ กอบรมวิชาชีพและให้ความช่วยเหลือแ
รมวิชาชีพและให้ความช่วยเหลือและแนะนําบุคคลที่ผา่ นการฝึ กอบรมวิชาชีพดังกล่าวได้ตาํ แหน่งงาน
มวิชาชีพดังกล่าวได้ตาํ แหน่งงาน

มาตรา 20
สําหรับผูข้ อรับสวัสดิการการว่างงานภายใต้ประกันภัยการจ้างงาน
องค์กรบริ การจัดหางานของรัฐควรแนะนําให้ทาํ งานหรื อเข้ารับการฝึ กอบรมวิชาชีพ
อบรมวิชาชีพ
บทที่ 3 ส่ งเสริ มการจ้างงาน
มาตรา 21
เพื่อส่ งเสริ มการใช้ทรัพยากรมนุษย์และการจ้างงานของพลเมืองในประเทศอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
ระเทศอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
รัฐบาลจะต้องวางแผนและกําหนดมาตรการในการจัดหาทรัพยากรมนุษย์ตามข้อมูลการสอบสวนที่เกี่ย
นุษย์ตามข้อมูลการสอบสวนที่เกี่ยวข้องตามสถานการณ์การจ้างงานและการว่างงาน
และการว่างงาน
มาตรา 22
เพื่อให้เกิดความสมดุลระอุปสงค์และอุปทานของทรัพยากรมนุษย์ระหว่างภูมิภาค
หว่างภูมิภาค
และเพื่อรับมือกับการบังคับใช้การขอรับสวัสดิการการว่างงานภายใต้ประกันภัยการจ้างงาน
ประกันภัยการจ้างงาน ผูม้ ี อาํ นาจส่ วนกลางจะต้องจัดทําเว็บไซต์ทวั่ ประเทศเพื่อเป็ นข้อมูลการจ้างงาน
ผูม้ ีอาํ นาจส่ วนกลางจะต้องจัดทําเว็บไซต์ทวั่ ประเทศเพื่อเป็ นข้อมูลการจ้างงาน
ารจ้างงาน
มาตรา 2 3
เมื่อเผชิญกับภาวะการว่างงานอย่างรุ นแรงอันเนื่ องมาจากเศรษฐกิจถดถอย
ดถอย เพื่อหลีกเลี่ยงภาวะการเลิกจ้างงาน
หน่วยงานผูม้ ีอาํ นาจส่ วนกลางควรส่ งเสริ มให้นายจ้างเจรจากับสหภาพแรงงานหรื อแรงงานโดยการลด
พแรงงานหรื อแรงงานโดยการลดชัว่ โมงทํางาน ปรั บค่าจ้าง การจัดโครงการฝึ กอบรมด้านการศึกษา
การจัดโครงการฝึ กอบรมด้านการศึกษา
ผูม้ ีอาํ นาจส่ วนกลางอาจสนับสนุนการดําเนินโครงการฝึ กอบรมวิชาชีพหรื อใช้มาตรการช่วยเหลือที่จาํ เ
พหรื อใช้มาตรการช่วยเหลือที่จาํ เป็ นดังกล่าวเพื่อสร้างโอกาสในการทํางานชัว่ คราว อุดหนุนดอกเบี้ย
ทํางานชัว่ คราว อุ ดหนุ นดอกเบี้ย ให้สินเชื่ อสร้างธุ รกิจ
และในกรณี จาํ เป็ นอาจให้เบี้ยเลี้ยงหรื อเงินอุดหนุ นประโยชน์ที่เกี่ยวข้องเพื่อส่ งเสริ มการจ้างงานตามคว

องเพื่อส่ งเสริ มการจ้างงานตามความเหมาะสม
คุณสมบัติ รายการ วิธีการ ระยะเวลา แหล่งที่มาของเงินทุนและวิธีอื่น ๆ
ๆ ของเงินอุดหนุ นเงินของดอกเบี้ย เบี้ยเลี้ยงและเงินช่วยเหลือตามที่กล่าวในวรรค 1
เบี้ยเลี้ยงและเงินช่วยเหลือตามที่กล่าวในวรรค 1 ให้หน่วยงานผูม้ ีอาํ นาจส่ วนกลางกําหนด
ให้หน่วยงานผูม้ ีอาํ นาจส่ วนกลางกําหนด
มาตรา 24
ในกรณี ต่อไปนี้บุคคลที่ตอ้ งการและเต็มใจทํางาน
หน่วยงานผูม้ ีอาํ นาจส่ วนกลางจะต้องจัดทําแผนเพื่อส่ งเสริ มให้เกิดการจ้างงาน
ารจ้างงาน ในกรณี จาํ เป็ นอาจให้เงินเบี้ยเลี้ยงหรื อเงินอุดหนุนที่เกี่ยวข้องดังนี้
ในกรณี จาํ เป็ นอาจให้เงินเบี้ยเลี้ยงหรื อเงินอุดหนุนที่เกี่ยวข้องดังนี้
1. บุคคลที่รับภาระเลี้ยงชีพครอบครัวโดยลําพัง
2. ผูส้ ู งอายุหรื อวัยกลางคน
3. คนทุพพลภาพ
4. ชนเผ่าพื้นเมือง
5. คนที่มีความสามารถทํางานจากครอบครัวที่มีรายได้ปานกลางหรื อตํ่า
อตํ่า
6. คนที่วา่ งงานเป็ นเวลานาน
7. สตรี ทีวา่ งงานทํางานครั้งที่สอง
8. เหยือ่ ความรุ นแรงในครอบครัว
9. อดีตนักโทษที่ได้รับการฟื้ นฟู
10. บุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามที่หน่วยงานผูม้ ีอาํ นาจส่ วนกลางเห็นสมควร
งเห็นสมควร
แผนงานที่กล่าวถึงในวรรค 1 ให้มีการทบทวนตามกําหนดเวลา
เพื่อให้มนั่ ใจว่าการดําเนินการดังกล่าวมีประสิ ทธิ ภาพ
ผูม้ ีอาํ นาจจะออกกฎระเบียบสําหรับการยืน่ คําขอ จํานวนเงิน ระยะเวลา
ระยะเวลา แหล่งเงินทุนและเรื่ องที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับค่าเบี้ยเลี้ยงและเงินอุดหนุนตามวรรค
ที่เกี่ยวข้องกับค่าเบี้ยเลี้ยงและเงินอุดหนุ นตามวรรค 1
มาตรา25
องค์กรบริ การจัดหางานของรัฐจะต้องริ เริ่ มดําเนินการเพื่อหาโอกาสในการทํางานที่เหมาะสมกับคนทุพ
นการทํางานที่เหมาะสมกับคนทุพพลภาพและผูส้ ู งอายุหรื อวัยกลางคน

น และเผยแพร่ ขอ้ มูลดังกล่าวตามกําหนดเวลา
มาตรา 26
เพื่อให้คาํ แนะนําแก่บุคคลที่รับภาระเลี้ยงชีพครอบครัวโดยลําพังหรื อผูห้ ญิงที่ตอ้ งออกจากงานเนื่ องจาก
ผูห้ ญิงที่ตอ้ งออกจากงานเนื่ องจากการตั้งครรภ์ คลอดบุตรหรื อการเลี้ยงดูบุตร
คลอดบุตรหรื อการเลี้ยงดูบุตร
ให้หน่วยงานผูม้ ีอาํ นาจจัดหลักสู ตรการฝึ กอบรมวิชาชีพตามความจําเป็ นแล้วแต่กรณี
ป็ นแล้วแต่กรณี
มาตรา 27
เพื่อช่วยเหลือคนทุพพลภาพและชนพื้นเมืองในการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมในการทํางาน
สภาพแวดล้อมในการทํางาน
หน่วยงานผูม้ ีอาํ นาจจะต้องจัดหลักสู ตรการฝึ กอบรมการปรับตัวตามความต้องการที่แท้จริ ง
วามต้องการที่แท้จริ ง
มาตรา 28
หลังจากที่มีการแนะนํางานแก่ผทู ้ ุพพลภาพหรื อชนพื้นเมืองทํางานแล้ว
ล้ว
องค์กรบริ การจัดหางานของรัฐจะต้องมีการติดตามเยีย่ มเยือนพร้อมทั้งช่วยเหลือบุคคลดังกล่าวในการป
งช่วยเหลือบุคคลดังกล่าวในการปรับตัวเข้ากับงานของตน
มาตรา 29
หน่วยงานผูม้ ีอาํ นาจในระดับเทศบาลนครและเขต/เมืองจะต้องจัดทํารายชื่อบุคคลที่มีความสามารถทํา
รายชื่อบุคคลที่มีความสามารถทํางานจากครอบครัวที่มีรายได้ปานกลางและตํ่าที่อยูใ่ นเขตอํานาจของต
างและตํ่าที่อยูใ่ นเขตอํานาจของตนส่ งมอบองค์กรบริ การจัดหางานของรัฐในท้องถิ่นเพื่อแนะนําตําแหน่
องรัฐในท้องถิ่นเพื่อแนะนําตําแหน่งงานหรื อให้เข้ารับการฝึ กอบรมวิชาชีพ
าชีพ
องค์กรบริ การจัดหางานของรัฐควรให้เงินอุดหนุนค่าเดินทางแก่ผหู ้ างานซึ่ งเป็ นบุคคลที่มีความสามารถ
านซึ่งเป็ นบุคคลที่มีความสามารถทํางานจากครอบครัวที่มีรายได้ปานกลางหรื อตํ่าหรื อผูท้ ี่ตกเป็ นเหยื่อค
กลางหรื อตํ่าหรื อผูท้ ี่ตกเป็ นเหยือ่ ความรุ นแรงในครอบครัว
มาตรา 3 0

องค์กรบริ การจัดหางานของรัฐจะต้องมีการติดต่อกับหน่วยงานเกณฑ์ทหารในท้องถิ่น
ทหารในท้องถิ่น เพื่อช่วยเหลือแนะนําทหารที่ปลดประจําการหางานหรื อเข้ารับการฝึ กอบรมวิชาชีพ
เพื่อช่วยเหลือแนะนําทหารที่ปลดประจําการหางานหรื อเข้ารับการฝึ กอบรมวิชาชีพ
อบรมวิชาชีพ
มาตรา 31
องค์กรบริ การจัดหางานของรัฐจะต้องมีการติดต่ออย่างใกล้ชิดกับสมาคมฟื้ นฟูอดีตนักโทษเพื่อช่วยเหลื
าคมฟื้ นฟูอดีตนักโทษเพื่อช่วยเหลือแนะนําอดีตนักโทษที่ได้รับการฟื้ นฟูหางานหรื อเข้ารับการฝึ กอบร
ฟื้ นฟูหางานหรื อเข้ารับการฝึ กอบรมวิชาชีพ
มาตรา 3 2
เพื่อเป็ นการส่ งเสริ มการจ้างงานของพลเมืองในประเทศ
ให้หน่วยงานผูม้ ีอาํ นาจจัดทํางบประมาณประจําปี เพื่อดําเนินมาตรการตามข้อกําหนดของกฎหมายนี้ตา
รตามข้อกําหนดของกฎหมายนี้ตามอํานาจหน้าที่
หน่วยงานที่มีอาํ นาจส่ วนกลางอาจให้มีการอุดหนุนเจ้าหน้าที่ผมู้ ีอาํ นาจส่ วนเทศบาลนคร
าจส่ วนเทศบาลนคร เขต /เมืองตามสภาพทางการเงินจริ งของหน่วยงานนั้น
เขต/เมืองตามสภาพทางการเงินจริ งของหน่วยงานนั้น
มาตรา 33
ในกรณี ที่นายจ้างเลิกจ้างนายจ้างต้องจัดทํารายชื่อลูกจ้างที่ถูกปลดออกอย่างน้อย 10
ออกอย่างน้อย 10 วันก่อนที่จะออกจากงานโดยระบุชื่อ เพศ อายุ ที่ อยู่ หมายเลขโทรศัพท์
ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ตํ าแหน่งงาน เหตุผลของลูกจ้างที่ถูกปลด
และต้องการที่จะรับการให้คาํ ปรึ กษาด้านการจ้างงาน
โดยส่ งรายชื่อดังกล่าวและแจ้งให้หน่วยงานผูม้ ีอาํ นาจในท้องถิ่นและองค์กรบริ หารจัดหางานของรัฐ
องค์กรบริ หารจัดหางานของรัฐ อย่างไรก็ตามในกรณี ที่การปลดลูกจ้างเกิดจากภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ
อย่างไรก็ตามในกรณี ที่การปลดลูกจ้างเกิดจากภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ
เหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดหรื อเหตุสุดวิสัยใด ๆ นายจ้างจะต้องปฏิบตั ิตามรายการดังกล่าวข้างต้นภายใน 3
นายจ้างจะต้องปฏิบตั ิตามรายการดังกล่าวข้างต้นภายใน 3 วันนับจากวันที่ลูกจ้างถูกปลดออกจากงาน
วันนับจากวันที่ลูกจ้างถูกปลดออกจากงาน
องค์กรบริ การจัดหางานของรัฐหลังจากได้รับข้อมูลที่ส่งมาตามที่กล่าวไว้ในวรรค 1 ของข้อนี้
วไว้ในวรรค 1 ของข้อนี้ จะต้องช่วยเหลือกจัดหางานตามความประสงค์
จะต้องช่วยเหลือกจัดหางานตามความประสงค์ ความสามารถของลูกจ้างที่ถูกปลดออกจากงานดังกล่าว

ความสามารถของลูกจ้างที่ถูกปลดออกจากงานดังกล่าว
มาตรา 33 -1
หน่วยงานผูม้ ีอาํ นาจส่ วนกลางอาจมอบหมายให้องค์กรบริ การจัดหางานหรื อหน่วยงานฝึ กวิชาชีพที่อยูใ่
านหรื อหน่วยงานฝึ กวิชาชีพที่อยูใ่ นความดูแลในเรื่ องเกี่ยวกับบริ การจัดหางานและการส่ งเสริ มการจ้างง
จัดหางานและการส่ งเสริ มการจ้างงานตามที่กาํ หนดไว้ในกฎหมาย
หรื อมอบหมายให้หน่วยงานผูม้ ีอาํ นาจส่ วนเทศบาลนครหรื อเขต /
เมืองหรื อหน่วยงานหรื อองค์กรที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ดําเนิ นการ
บทที่ 4 การบริ การจัดหางานเอกชน
มาตรา 3 4
องค์กรบริ การจัดหางานเอกชนและสาขาของตนจะต้องยืน่ คําร้องต่อหน่วยงานผูม้ ีอาํ นาจเพื่อขออนุมตั ิก
หน่วยงานผูม้ ีอาํ นาจเพื่อขออนุมตั ิการจัดตั้งสถานประกอบการ
เมื่อได้ใบอนุญาตจึงจะประกอบธุ รกิจการให้บริ การจัดหางานได้
ทั้งนี้ใบอนุ ญาตประกอบการจะต้องต่ออายุเป็ นตามกําหนดเวลา
ห้ามประกอบธุ รกิจการให้บริ การจัดหางานโดยไม่ได้รับใบอนุญาต
อย่างไรก็ตามโรงเรี ยนหรื อหน่วยงานฝึ กวิชาชีพที่จดั ตั้งขึ้นตามกฎหมาย
าย หรื อองค์กรที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานรัฐบาลให้ดาํ เนิ นการฝึ กอบรมและบริ การจัดหางาน
หรื อองค์กรที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานรัฐบาลให้ดาํ เนินการฝึ กอบรมและบริ การจัดหางาน
บรมและบริ การจัดหางาน พร้อมทั้งบริ การจัดหางานแก่ผสู ้ าํ เร็ จการศึกษา
พร้อมทั้งบริ การจัดหางานแก่ผสู้ าํ เร็ จการศึกษา
ผูเ้ ข้ารับการฝึ กอบรมหรื อผูห้ างานโดยไม่คิดมูลค่าไม่อยูใ่ นข้อห้ามนี้
หน่วยงานผูม้ ีอาํ นาจส่ วนกลางจะกําหนดระเบียบเกี่ยวกับข้อกําหนด ระยะเวลา การบอกเลิกการต่ออายุ
ระยะเวลา การบอกเลิกการต่ออายุ และวิธีการกํากับดูแลอื่นๆ ตามวรรค 1
ตามวรรค 1
มาตรา 35
องค์กรบริ การจัดหางานเอกชนสามารถประกอบธุ รกิจจัดหางานได้ดงั ต่อไปนี้
ต่อไปนี้
1. แนะนําตําแหน่งงานหรื อนายหน้าธุ รกิจแรงงาน
2. รับมอบหมายให้รับสมัครลูกจ้าง

3. ให้คาํ ปรึ กษาหรื อทดสอบทางจิตวิทยาเพื่อช่วยเหลือพลเมืองในประเทศในการกําหนดแผนพัฒนาอ
ระเทศในการกําหนดแผนพัฒนาอาชีพตนเอง
4. บริ การจัดหางานอื่น ๆ ที่ ไ ด้รับมอบหมายจากหน่วยงานผูม้ ีอาํ นาจส่ วนกลาง
ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานผูม้ ีอาํ นาจส่ วนกลาง
องค์กรบริ การจัดหางานเอกชนอาจเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นจากการดําเนินธุ รกิจให้บริ การจัดหาง
กการดําเนิ นธุ รกิจให้บริ การจัดหางานตามที่กล่าวในวรรค 1 ของข้อนี้
ให้หน่วยงานผูม้ ีอาํ นาจส่ วนกลางกําหนดรายการและจํานวนเงินที่จะเรี ยกเก็บ
รี ยกเก็บ
มาตรา 3 6
องค์กรจัดหางานเอกชนจะต้องมีลูกจ้างบริ การจัดหางานอาชีพที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามจํานวนที่กาํ ห
ณสมบัติเหมาะสมตามจํานวนที่กาํ หนด
คุณสมบัติและจํานวนลูกจ้างบริ การจัดหางานอาชีพตามที่กล่าวในวรรค 1
ค 1
ของข้อนี้ให้กาํ หนดไว้ในระเบียบว่าด้วยการอนุ ญาตและการบริ หารงานขององค์กรบริ การจัดหางานเอก
นขององค์กรบริ การจัดหางานเอกชน
มาตรา 3 7
ลูกจ้างบริ การจัดหางานอาชีพห้ามกระทําต่อไปนี้
1. อนุญาตให้ผอู ้ ื่นแอบทําธุ รกิจจัดหางานในนามตนเอง
2. ทําธุ รกิจโดยฝ่ าฝื นกฎหมายและระเบียบข้อบังคับ
มาตรา 38
องค์กรบริ การจัดหางานเอกชนที่ดาํ เนิ นการใด ๆ ของธุ รกิจ จะต้องจดทะเบียนเป็ นบริ ษทั
จะต้องจดทะเบียนเป็ นบริ ษทั
อย่างไรก็ตามองค์กรหรื อองค์กรที่ที่ไม่แสวงหาผลกําไรที่จดั ตั้งขึ้นเพื่อดําเนิ นการให้บริ การจัดหางานที่
อดําเนินการให้บริ การจัดหางานที่โดยหน่วยงานผูม้ ีอาํ นาจส่ วนกลาง
หรื อได้อนุ ญาตจากหน่วยงานผูม้ ีอาํ นาจส่ วนกลางให้จดั ตั้ง กําหนดหรื อมอบหมายไม่อยูข่ อ้ บังคับนี้
กําหนดหรื อมอบหมายไม่อยูข่ อ้ บังคับนี้
1. นายหน้าแนะนําแรงงานต่างชาติให้ทาํ งานในสาธารณรัฐจีนไต้หวัน
น
2. นายหน้าแนะนําพลเมืองจากฮ่องกง มาเก๊าและจีนแผ่นดินใหญ่ให้ทาํ งานในสาธารณรัฐจีนไต้หวัน

มาเก๊าและจีนแผ่นดินใหญ่ให้ทาํ งานในสาธารณรัฐจีนไต้หวัน
3. นายหน้าแนะนําพลในประเทศไปทํางานในพื้นที่อื่นนอกเหนือจากที่ไต้หวัน
ที่ไต้หวัน
มาตรา 3 9
หน่วยงานจัดหางานเอกชนจะต้องจัดเตรี ยมและเก็บรักษาเอกสารและข้อมูลต่างๆ
ะข้อมูลต่างๆ ตามระเบียบที่กาํ หนด ห้ ามมีการหลีกเลี่ยง
ขัดขวางหรื อปฏิเสธเมื่อมีหน่วยงานผูม้ ีอาํ นาจขอรับการตรวจสอบ
มาตรา 4 0
องค์กรบริ การจัดหางานเอกชนหรื อลูกจ้างใด ๆ
ของบริ ษทั ดังกล่าวมีการดําเนินการธุ รกิจให้บริ การจัดหางาน ห้ามกระทําดังต่อไปนี้ :
ห้ามกระทําดังต่อไปนี้ :
1. การดําเนิ นการธุ รกิจตัวแทนโดยไม่ได้ทาํ สัญญาเป็ นลายลักษณ์อกั ษรกับนายจ้างหรื อผูห้ างานตา
อักษรกับนายจ้างหรื อผูห้ างานตามที่กาํ หนด
2. โฆษณาหรื อเปิ ดเผยข้อมูลเท็จหรื อละเมิดข้อกําหนดที่เกี่ยวกับการโฆษณาหรื อเปิ ดเผยข้อมูลที่กล่
ารโฆษณาหรื อเปิ ดเผยข้อมูลที่กล่าวถึงตามวรรค 1 ของข้อ 5
3. ละเมิดความหมายของผูห้ างาน ยึ ดบัตรประชาชน บัตรทํางานหรื อหลักฐานเอกสารอื่น ๆ
บัตรทํางานหรื อหลักฐานเอกสารอื่น ๆ
4. ยึดทรัพย์สินของผูห้ างานหรื อเรี ยกเก็บเงินประกันในการแนะนํางาน
าน
5. เรี ยกร้อง จ่ ายภายหลังหรื อรับค่าธรรมเนียมที่เกินกว่ามาตรฐานที่กาํ หนด
จ่ายภายหลังหรื อรับค่าธรรมเนียมที่เกินกว่ามาตรฐานที่กาํ หนด หรื อเรื่ องที่ไม่เป็ นธรรมอื่น ๆ
หรื อเรื่ องที่ไม่เป็ นธรรมอื่น ๆ
6. เรี ยกร้อง จ่ ายภายหลังหรื อให้ผลประโยชน์ที่ไม่เป็ นธรรม
7. จัดหางานให้ผหู ้ างานให้ทาํ งานที่ขดั ต่อความสงบเรี ยบร้อยหรื อศีลธรรมอันดีงามของสังคม
ศีลธรรมอันดีงามของสังคม
8. มีการใช้ขอ้ มูลหรื อใบตรวจสุ ขภาพเท็จขณะที่รับมอบทําเรื่ องขออนุ ญาต รั บสมัครงาน
อนุญาต รั บสมัครงาน นําเข้าหรื อบริ หารจัดการของคนต่างชาติ
มีการใช้ขอ้ มูลหรื อใบตรวจสุ ขภาพเท็จขณะที่ทาํ เรื่ องขออนุญาต รั บสมัครงาน
รับสมัครงาน นําเข้าหรื อบริ หารจัดการของคนต่างชาติ
9. มีเรื่ องการข่มขู่ ทุ จริ ต ยึ ด ครองหรื อทรยศในการดําเนิ นธุ รกิจบริ การจัดหางาน

ยึดครองหรื อทรยศในการดําเนินธุ รกิจบริ การจัดหางาน
10. ละเมิดความหมายของนายจ้าง ยึดใบอนุญาตหรื อเอกสารที่เกี่ยวข้อง
ยึดใบอนุญาตหรื อเอกสารที่เกี่ยวข้อง
11. ไม่กรอกหรื อกรอกข้อความเท็จลงในแบบฟอร์ มตามที่หน่วยงานผูม้ ีอาํ นาจกําหนด
ผูม้ ีอาํ นาจกําหนด
12. ไม่ดาํ เนินการจดทะเบียนการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับองค์กรธุ รกิจ
ระงับธุ รกิจหรื อขอต่ออายุหรื อขอออกใบสําคัญใหม่ให้เป็ นไปตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยว
มกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
13. ไม่เปิ ดเผยใบอนุญาตประกอบกิจการขององค์กรบริ การจัดหางานเอกชน
นเอกชน
รายการเก็บเงินและรายละเอียดจํานวนเงินและใบอนุญาตลูกจ้างบริ การจัดหางานอาชีพตามกฎห
บริ การจัดหางานอาชีพตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
14. ดําเนินธุ รกิจต่อก่อนครบระยะเวลาที่ใบอนุญาตถูกหน่วยงานผูม้ ีอาํ นาจระงับ
อํานาจระงับ
15. ขาดความรอบคอบในเรื่ องที่ได้รับมอบหมายในการดําเนิ นการบริ การจัดหางานเป็ นเหตุทาํ ให้นา
การจัดหางานเป็ นเหตุทาํ ให้นายจ้างฝ่ าฝื นกฎหมายนี้หรื อคําสัง่ ที่ออกโดยกฎหมายนี้
ที่ออกโดยกฎหมายนี้
16. เช่าหรื อให้เช่าช่วงใบอนุ ญาตองค์กรบริ หารจัดหางานเอกชนหรื อใบอนุญาตลูกจ้างบริ การจัดหาง
อใบอนุ ญาตลูกจ้างบริ การจัดหางานอาชีพ
17. คนต่างชาติที่ได้รับมอบหมายให้นาํ เข้าเกิดเรื่ องติดตามตัวไม่ได้ภายในสามเดือนนับจากวันเดินท
ภายในสามเดือนนับจากวันเดินทางเข้าประเทศโดยจํานวนคนและอัตราส่ วนถึงระดับที่กาํ หนดภ
ละอัตราส่ วนถึงระดับที่กาํ หนดภายในหนึ่งปี
จํานวนคน อัตราส่ วนและวิธีการตรวจสอบตามข้อ 17
ของวรรคก่อนให้เจ้าหน้าที่ผมู ้ ีอาํ นาจส่ วนกลางกําหนด
มาตรา 41
เมื่อได้รับมอบหมายให้เผยแพร่ หรื อเผยแพร่ โฆษณาสําหรับการรับสมัครงาน
มัครงาน ให้องค์กรจัดหางานเอกชนเก็บรักษาข้อมูลชื่อของผูม้ อบหมายหรื อชื่อ ที่อยู่ โทรศัพท์
ให้องค์กรจัดหางานเอกชนเก็บรักษาข้อมูลชื่อของผูม้ อบหมายหรื อชื่ อ ที่อยู่ โทรศัพท์
อ ที่อยู่ โทรศัพท์
หมายเลขประจําตัวประชาชนหรื อเลขทะเบียนธุรกิจเป็ นเวลาสองเดือนตั้งแต่วนั โฆษณา
นตั้งแต่วนั โฆษณา ห้ ามมีการหลบเลี่ยง

ขัดขวางหรื อปฏิเสธเมื่อหน่วยงานผูม้ ีอาํ นาจขอรับการตรวจสอบ
บทที่ 5 การจ้างงานและการบริ หารจัดการของแรงงานต่างด้าว
มาตรา 4 2
เพื่อปกป้ องสิ ทธิ ในการทํางานของพลเมืองในประเทศ
การจ้างคนต่างชาติจะต้องไม่ขดั ขวางการจ้างงาน เงื่ อนไขแรงงาน
การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศและความมัน่ คงทางสังคม
มาตรา 4 3
เว้นแต่จะระบุไว้เป็ นอย่างอื่นในกฎหมายนี้
ห้ามคนต่างชาติทาํ งานในสาธารณรัฐจีนไต้หวันโดยไม่มีนายจ้างขออนุญาตก่อน
นุญาตก่อน
มาตรา 4 4
ห้ามมิให้บุคคลใดให้ที่พกั พิงรับคนต่างชาติไว้เพื่อทํางานผิดกฎหมาย
ย
มาตรา 45
ห้ามมิให้บุคคลใดลักลอบนําคนต่างชาติไปทํางานให้กบั บุคคลที่สาม
มาตรา 4 6
นายจ้างที่จา้ งคนต่างชาติทาํ งานในสาธารณรัฐจีนไต้หวัน ยกเว้นกฎหมายนี้กาํ หนดเป็ นอย่างอื่น
ยกเว้นกฎหมายนี้กาํ หนดเป็ นอย่างอื่น ให้เป็ นไปตามข้อกําหนดดังต่อไปนี้
ให้เป็ นไปตามข้อกําหนดดังต่อไปนี้
1. งานเฉพาะทางหรื อด้านเทคนิ ค
2. หัวหน้า /ผูบ้ ริ หารงานของธุ รกิจที่ลงทุนหรื อจัดตั้งโดยชาวจีนโพ้นทะเลหรื อคนต่างชาติที่ได้รับอนุ
ทะเลหรื อคนต่างชาติที่ได้รับอนุญาตจากรัฐบาลสาธารณรัฐจีนไต้หวัน
หวัน
3. ครู ของโรงเรี ยนดังต่อไปนี้
(1) ครู ของวิทยาลัย /มหาวิทยาลัยขึ้นไปของรัฐบาลหรื อเอกชนที่จดทะเบียนแล้วหรื อโรงเรี ย
ที่จดทะเบียนแล้วหรื อโรงเรี ยนสําหรับคนต่างชาติเฉพาะ

(2) ครู หลักสู ตรภาษาต่างประเทศที่ผา่ นการรับรองของโรงเรี ยนรัฐหรื อโรงเรี ยนเอกชนตํ่ากว่
นรัฐหรื อโรงเรี ยนเอกชนตํ่ากว่าระดับมัธยมศึกษาต้นและปลายที่จดทะเบียนแล้ว
ายที่จดทะเบียนแล้ว
(3) ครู หลักสู ตรภาคปฏิบตั ิโรงเรี ยนของรัฐหรื อเอกชนระดับมัธยมศึกษาต้นและปลายภาคสอ
มศึกษาต้นและปลายภาคสองภาษาที่จดทะเบียนแล้วหรื อโรงเรี ยนสองภาษา
รงเรี ยนสองภาษา
4. ครู หลักสู ตรการสอนภาษาต่างประเทศเต็มเวลาในโรงเรี ยนกวดวิชาในระยะสั้นตามหลักสู ตรกว
ชาในระยะสั้นตามหลักสู ตรกวดวิชาและกฎหมายการศึกษาพิเศษ
ษ
5. โค้ชกีฬาและนักกีฬา
6. ศาสนา ศิ ลปะและศิลปะการแสดง
7. ลูกเรื อของเรื อพานิช เรื อทํางานและเรื อที่อนุ ญาตโดยกระทรวงคมนาคมและการสื่ อสาร
เรื อทํางานและเรื อที่อนุ ญาตโดยกระทรวงคมนาคมและการสื่ อสาร
าร
8. งานประมงทะเล
9. งานผูช้ ่วยแม่บา้ นและผูอ้ นุบาล
10. งานที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานผูม้ ีอาํ นาจส่ วนกลางเพื่อสนองความต้องการของโครงการก่
องความต้องการของโครงการก่อสร้างสําคัญแห่งชาติหรื อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
ฒนาเศรษฐกิจและสังคม
11. เนื่องจากลักษณะพิเศษของงานเป็ นบุคลากรที่ขาดแคลนของประเทศและมีความจําเป็ นในการจ้า
ะเทศและมีความจําเป็ นในการจ้างคนต่างชาติทาํ งาน
ซึ่งได้ผา่ นการอนุมตั ิจากหน่วยงานผูม้ ีอาํ นาจส่ วนกลางเป็ นกรณี พิเศษ
พิเศษ
หน่วยงานผูม้ ีอาํ นาจส่ วนกลางจะต้องปรึ กษาหน่วยงานผูม้ ีอาํ นาจธุรกิจส่ วนกลางเพื่อกําหนดคุณสมบัติ
จส่ วนกลางเพื่อกําหนดคุณสมบัติและมาตรฐานการทํางานของคนต่างชาติที่ปฏิบตั ิงานตามที่กล่าวไว้ใน
งชาติที่ปฏิบตั ิงานตามที่กล่าวไว้ในวรรคก่อน
นายจ้างที่จา้ งคนต่างชาติเข้าทํางานตามวรรคหนึ่งของข้อ 8 ถึ ง ข้อ 10
10 ให้ทาํ สัญญาจ้างแรงงานมีกาํ หนดระยะเวลาคงที่เท่านั้น
ในกรณี ที่มิได้กาํ หนดกําหนดระยะเวลาสัญญาจ้างแรงงาน
ให้ถือว่ากําหนดระยะเวลาของใบอนุญาตทํางานเป็ นกําหนดเวลาของสัญญาจ้างแรงงาน
สัญญาจ้างแรงงาน กรณี การต่ออายุสัญญาแรงงานให้ถือปฏิบตั ิเช่นเดียวกัน
กรณี การต่ออายุสัญญาแรงงานให้ถือปฏิบตั ิเช่นเดียวกัน

มาตรา 4 7
ในส่ วนที่เกี่ยวกับการว่าจ้างคนต่างชาติเข้าทํางานตามวรรค 1 ของข้อ 8 ถึ งข้อ 11
ของข้อ 8 ถึ งข้อ 11
นายจ้างจะต้องจัดหาแรงงานภายในประเทศก่อนโดยมีเงื่อนไขแรงงานที่เหมาะสม
นที่เหมาะสม
เมื่อการสรรหาบุคลากรภายในประเทศไม่สามารถจัดหาจํานวนที่เพียงพอเพื่อตอบสนองความต้องการข
งพอเพื่อตอบสนองความต้องการของนายจ้างธุ รกิจของตน
อาจขออนุ ญาตให้รับคนต่างชาติตามจํานวนที่ไม่พอ นอกจากนี้เมื่อมีการรับสมัครงานในกรณี ดงั กล่าว
นอกจากนี้ เมื่อมีการรับสมัครงานในกรณี ดงั กล่าว
นายจ้างจะต้องแจ้งให้สหภาพแรงงานหรื อแรงงานของกิจการได้ทราบอย่างละเอียด
บอย่างละเอียด พร้ อมทั้งปิ ดประกาศในสถานที่ทาํ งานที่กาํ หนดให้คนต่างชาติทาํ งาน
พร้อมทั้งปิ ดประกาศในสถานที่ทาํ งานที่กาํ หนดให้คนต่างชาติทาํ งาน
การรับสมัครคนงานภายในประเทศตามวรรค 1
นายจ้างจะปฏิเสธการรับสมัครคนงานโดยปราศจากเหตุผลอันควรไม่ได้
ได้
มาตรา 48
ก่อนการจ้างคนต่างชาติเข้าทํางาน
นายจ้างจะต้องยื่นคําร้องต่อหน่วยงานผูม้ ีอาํ นาจส่ วนกลางเพื่อขอใบอนุญาตทํางานพร้อมกับเอกสารที่เ
อนุญาตทํางานพร้อมกับเอกสารที่เกี่ยวข้อง อย่างไรก็ตามคนต่างชาติต่อไปนี้ได้รับการยกเว้น:
อย่างไรก็ตามคนต่างชาติต่อไปนี้ได้รับการยกเว้น:
1. คนต่างชาติที่จะจ้างเป็ นที่ปรึ กษาหรื อนักวิจยั ของรัฐบาลหรื อองค์กรวิจยั ด้านวิชาการของรัฐบาล
กรวิจยั ด้านวิชาการของรัฐบาล
2. คนต่างชาติที่ได้แต่งงานกับพลเมืองที่มีทะเบียนถิ่นที่อยูถ่ าวรในสาธารณรัฐจีนไต้หวันและได้รับอ
าธารณรัฐจีนไต้หวันและได้รับอนุญาตให้อยูใ่ นสาธารณรัฐจีนไต้หวัน
วัน
3. คนต่างชาติที่ทาํ งานในมหาวิทยาลัยของรัฐหรื อของเอกชนที่จดทะเบียนแล้วเพื่อ
ะเบียนแล้วเพื่อ บรรยายหรื อทํางานวิจยั ทางวิชาการที่กระทรวงศึกษาธิ การให้การรับรอง
บรรยายหรื อทํางานวิจยั ทางวิชาการที่กระทรวงศึกษาธิ การให้การรับรอง
รับรอง
หน่วยงานผูม้ ีอาํ นาจส่ วนกลางจะต้องทํางานร่ วมกับหน่วยงานผูม้ ีอาํ นาจธุรกิจส่ วนกลาง

าจธุ รกิจส่ วนกลาง เพื่อกําหนดระเบียบการขอใบอนุญาตและการยกเลิกตามที่กล่าวไว้ในวรรค 1
เพื่อกําหนดระเบียบการขอใบอนุญาตและการยกเลิกตามที่กล่าวไว้ในวรรค 1 และเรื่ องอื่น ๆ
นวรรค 1 และเรื่ องอื่น ๆ ที่ เ กี่ ยวข้องกับการจ้างงานและการบริ หารจัดการของคนต่างชาติ
ที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงานและการบริ หารจัดการของคนต่างชาติ
หน่วยงานผูม้ ีอาํ นาจสาธารณสุ ขส่ วนส่ วนกลางจะร่ วมมือกับหน่วยงานผูม้ ีอาํ นาจส่ วนกลางเพื่อกําหนด
ผูม้ ีอาํ นาจส่ วนกลางเพื่อกําหนดระเบียบว่าด้วยการดําเนินการตรวจสุ ขภาพคนต่างชาติตามที่กล่าวไว้ใน
ขภาพคนต่างชาติตามที่กล่าวไว้ในวรรค 1 ก่ อนที่จะเข้าประเทศสาธารณรัฐจีน
ก่อนที่จะเข้าประเทศสาธารณรัฐจีน
โรงพยาบาลตามที่หน่วยงานผูม้ ีอาํ นาจสาธารณสุ ขส่ วนส่ วนกลางกําหนดอาจทําการตรวจสุ ขภาพตามที่
หนดอาจทําการตรวจสุ ขภาพตามที่กล่าวไว้ในวรรค 3
แก่คนต่างชาติหลังจากที่เข้าประเทศสาธารณรัฐจีนแล้ว
ให้หน่วยงานผูม้ ีอาํ นาจสาธารณสุ ขส่ วนส่ วนกลางกําหนดวิธีการ การแต่งตั้ง
การแต่งตั้ง และการยกเลิกการแต่งตั้งและการบริ หารจัดการอื่น ๆ
การตรวจสุ ขภาพของคนต่างชาติที่ไม่ผา่ นและถูกคําสั่งให้เดินทางออกนอกประเทศ
อกนอกประเทศ นายจ้างจะต้องเร่ งรัดให้คนต่างชาติน้ นั เดินทางออกนอกประเทศโดยเร็ ว
นายจ้างจะต้องเร่ งรัดให้คนต่างชาติน้ นั เดินทางออกนอกประเทศโดยเร็ ว
เร็ ว
หน่วยงานผูม้ ีอาํ นาจส่ วนกลางสามารถกําหนดประเทศและโควต้าของคนงานต่างชาติที่ทาํ งานตามข้อ
งคนงานต่างชาติที่ทาํ งานตามข้อ 8 ถึ ง ข้อ 11 ของวรรค 1 ของมาตรา 4 6
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มาตรา 48-1
นายจ้างในประเทศก่อนจ้างคนต่างชาติทาํ งานเป็ นผูอ้ นุบาลหรื อผูช้ ่วยแม่บา้ นเป็ นครั้งแรกจะต้องเข้าร่ ว
ยแม่บา้ นเป็ นครั้งแรกจะต้องเข้าร่ วมการอบรมที่จดั ขึ้นโดยหน่วยงานผูม้ ีอาํ นาจส่ วนกลางหรื อองค์กรที่ไ
ผูม้ ีอาํ นาจส่ วนกลางหรื อองค์กรที่ไม่แสวงผลกําไรที่ได้รับมอบหมายและให้แนบเอกสารแสดงได้ผา่ นก
และให้แนบเอกสารแสดงได้ผา่ นการอบรมที่มาแล้วเมื่อมีการยืน่ ขออนุญาต
นุญาต
บุคคล เนื้ อหา วิธีดาํ เนินการ คุ ณสมบัติที่ได้รับมอบหมาย เงื่ อนไขและวิธีการอื่น ๆ
เงื่อนไขและวิธีการอื่น ๆ ที่จะต้องปฏิบตั ิตามในวรรคก่อน ให้หน่วยงานผูม้ ีอาํ นาจส่ วนกลางกําหนด
ให้หน่วยงานผูม้ ีอาํ นาจส่ วนกลางกําหนด
มาตรา 49

ในขณะที่สถานทูต / สถานกงสุ ลต่างประเทศ หน่วยงานต่างประเทศ หน่วยงานระหว่างประเทศ
หน่วยงานระหว่างประเทศ และเจ้าหน้าที่ประจําการในสาธารณรัฐจีนไต้หวัน
และเจ้าหน้าที่ประจําการในสาธารณรัฐจีนไต้หวัน
ที่ประสงค์จะจ้างคนต่างชาติเข้าทํางานในสาธารณรัฐจีนไต้หวันจะต้องยืน่ ขออนุญาตต่อกระทรวงการต่
งยืน่ ขออนุญาตต่อกระทรวงการต่างประเทศ ส่ วนการขออนุญาตดังกล่าว
ส่ วนการขออนุ ญาตดังกล่าว
กระทรวงการต่างประเทศจะร่ วมมือกับหน่วยงานผูม้ ีอาํ นาจส่ วนกลางเพื่อกําหนดระเบียบเกี่ยวกับการอ
พื่อกําหนดระเบียบเกี่ยวกับการออกและยกเลิกใบอนุญาตดังกล่าว
มาตรา 50
นายจ้างที่จา้ งนักเรี ยนต่อไปนี้ทาํ งานไม่อยูภ่ ายใต้ขอ้ จํากัดที่กาํ หนดไว้ในวรรค 1 ของข้อ 46
ไว้ในวรรค 1 ของข้อ 46 ชัว่ โมงทํางานของพวกเขาไม่เกิน 20 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์
ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ ยกเว้นช่วงปิ ดเทอมฤดูหนาวและฤดูร้อนเท่านั้น
1. นักเรี ยนต่างชาติที่เรี ยนอยูใ่ นวิทยาลัยหรื อมหาวิทยาลัยของรัฐหรื อวิทยาลัยหรื อมหาวิทยาลัยของเอ
อวิทยาลัยหรื อมหาวิทยาลัยของเอกชนที่จดทะเบียนแล้ว
2. นักเรี ยนจีนโพ้นทะเลหรื อเชื้ อสายจีนที่เรี ยนอยูใ่ นโรงเรี ยนของรัฐหรื อโรงเรี ยนเอกชนระดับมัธยม
หรื อโรงเรี ยนเอกชนระดับมัธยมศึกษาต้นและปลายขึ้นไปที่จดทะเบียนแล้ว
บียนแล้ว
มาตรา 51
นายจ้างที่จา้ งคนต่างชาติทาํ งานดังต่อไปนี้ ไม่อยูภ่ ายใต้ขอ้ จํากัดที่กาํ หนดไว้ในวรรค 1 และวรรค 3
ไม่อยูภ่ ายใต้ขอ้ จํากัดที่กาํ หนดไว้ในวรรค 1 และวรรค 3 ของมาตรา 46,มาตรา 47, มาตรา
46,มาตรา 47, มาตรา 52,วรรค 3 และ 4 ของมาตรา 53, วรรค 5 ของมาตรา 57, วรรค
ของมาตรา 57, วรรค 4 ของมาตรา 72, มาตรา 7
และได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมความมัน่ คงการจ้างงานตามมาตรา 55
55
1. ผูล้ ้ ีภยั ที่ได้รับอนุ ญาตให้พาํ นักอยูใ่ นสาธารณรัฐจีนไต้หวัน
2. ผูท้ ี่ได้รับการว่าจ้างทํางานอย่างต่อเนื่องในสาธารณรัฐจีนไต้หวันและพํานักอยูต่ ่อเนื่องครบ 5 ปี
ละพํานักอยูต่ ่อเนื่ องครบ 5 ปี มี ความประพฤติเรี ยบร้อยและมีสถานที่อยูอ่ าศัยเป็ นหลักแหล่ง
มีความประพฤติเรี ยบร้อยและมีสถานที่อยูอ่ าศัยเป็ นหลักแหล่ง
3. ผูท้ ี่ได้รับอนุญาตให้อยูก่ ินกับญาติสายเลือดตรงที่มีทะเบียนถิ่นที่อยูถ่ าวรในสาธารณรัฐจีนไต้หวัน
อยูถ่ าวรในสาธารณรัฐจีนไต้หวัน

4. ผูท้ ี่ได้รับใบถิ่นที่อยูถ่ าวรสาธารณรัฐจีนไต้หวัน
คนต่างชาติตามข้อ 1 ข้อ 3 และข้อ 4 ไม่ตอ้ งขออนุญาตผ่านนายจ้าง
ให้ขออนุญาตต่อหน่วยงานผูม้ ีอาํ นาจส่ วนกลางโดยตรง
ในกรณี ที่การทําสัญญาก่อสร้าง ซื้ อขาย ความร่ วมมือด้านเทคนิคและอื่น ๆ
ความร่ วมมือด้านเทคนิคและอื่น ๆ
จําเป็ นต้องมีการแต่งตั้งคนต่างชาติให้ทาํ งานภายในขอบเขตในสัญญาตามที่ระบุไว้ในข้อ 1 หรื อข้อ
ญาตามที่ระบุไว้ในข้อ 1 หรื อข้อ 2 ของวรรค 1 ของข้อ 4 6 ในสาธารณรัฐจีนไต้หวัน
ในสาธารณรัฐจีนไต้หวัน
และในกรณี ที่บุคคลดังกล่าวไม่มีสาํ นักงานสาขาหรื อสํานักงานตัวแทนในสาธารณรัฐจีนไต้หวัน
นในสาธารณรัฐจีนไต้หวัน
ให้องค์กรธุ รกิจที่เป็ นคู่สัญญาหรื อตัวแทนที่รับมอบอํานาจขออนุญาตตามคําสั่งประกาศตามในวรรค
ตตามคําสัง่ ประกาศตามในวรรค 2 และ 3 ของข้อ 48
มาตรา 52
ในกรณี การจ้างคนต่างชาติทาํ งานตามข้อ 1 ถึงข้อ 7 และข้อ 11 ของวรรค 1 ของมาตรา 46
ของวรรค 1 ของมาตรา 46 ระยะเวลาของใบอนุญาตจะต้องไม่เกิน 3 ปี
ปี เมื่ อครบกําหนดเวลานายจ้างสามารถขอต่ออายุได้ตามความต้องการทางธุ รกิจของตนได้
เมื่อครบกําหนดเวลานายจ้างสามารถขอต่ออายุได้ตามความต้องการทางธุ รกิจของตนได้
ทางธุ รกิจของตนได้
ในกรณี ที่มีการจ้างคนต่างชาติทาํ งานตามข้อ 8 ถึ ง ข้อ 1 0 ของวรรค 1 ของมาตรา 4 6
ของมาตรา 4 6 ระยะเวลาของใบอนุ ญาตจะต้องไม่เกิน 3 ปี
ในกรณี ที่มีเหตุการณ์สาํ คัญและสถานการณ์พิเศษบางอย่างนายจ้างอาจขอขยายระยะเวลาดังกล่าวได้
อาจขอขยายระยะเวลาดังกล่าวได้
ให้สภาบริ หารจะกําหนดสถานการณ์และระยะเวลาของการต่ออายุดงั กล่าว
กล่าว อย่างไรก็ตามในกรณี ที่เป็ นงานก่อสร้างสําคัญของรัฐ
ระยะเวลาของการต่ออายุดงั กล่าวจะต้องไม่เกิน 6 เดื อน
หน่วยงานผูม้ ีอาํ นาจส่ วนกลางจะเชิญและปรึ กษาหารื อกับตัวแทนของหน่วยงานรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง
งหน่วยงานรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง ลู ก จ้าง
นายจ้างและนักวิชาการเพื่อพิจารณาดัชนีแจ้งเตือนการจ้างงานของจํานวนสู งสุ ดคนต่างชาติที่ได้รับอนุ
จํานวนสู งสุ ดคนต่างชาติที่ได้รับอนุ ญาตให้ทาํ งานในสาธารณรัฐจีนไต้หวันแต่ละปี ตามวรรคก่อน
ต้หวันแต่ละปี ตามวรรคก่อน
ลูกจ้างคนต่างชาติที่ไม่ได้ละเมิดกฎหมายหรื อข้อบังคับใด ๆ

ในระหว่างอนุญาตให้ทาํ งานและได้ลาออกเดินทางกลับเนื่องจากถูกเลิกจ้างหรื อใบอนุญาตทํางานสิ้ นสุ
เลิกจ้างหรื อใบอนุ ญาตทํางานสิ้ นสุ ดลงหรื อคนต่างชาติที่ตรวจโรคไม่ผา่ นแล้วกลับไปรักษาแล้วตรวจผ่
ม่ผา่ นแล้วกลับไปรักษาแล้วตรวจผ่าน สามารถกลับมาทํางานใหม่ได้ แต่คนต่างชาติที่ทาํ งานตามข้อ 8
แต่คนต่างชาติที่ทาํ งานตามข้อ 8 ถึ ง ข้อ 1 0 ของวรรค 1 ของมาตรา 4 6
4 6 ระยะเวลาทํางานในสาธารณรัฐจีนไต้หวันรวมแล้วไม่เกิน 1 2 ปี
ไม่อยูภ่ ายใต้ขอ้ จํากัดที่กาํ หนดไว้ในวรรค 1 และวรรค 2
เงื่อนไขตามวรรคก่อนที่กาํ หนดในระหว่างที่คนต่างชาติทาํ งานอยูใ่ นสาธารณรัฐจีนไต้หวันสามารถลาก
สาธารณรัฐจีนไต้หวันสามารถลากลับไปเยีย่ มครอบครัว นายนายจะต้องอนุ ญาตตามนั้น วิธีการลา
นายนายจะต้องอนุ ญาตตามนั้น วิธีการลา จํานวนวัน ขั้นตอนและเรื่ องอื่นๆ ที่ เกี่ ยวข้อง
ขั้นตอนและเรื่ องอื่นๆ ที่ เกี่ ยวข้อง ให้หน่วยงานผูม้ ีอาํ นาจส่ วนกลางเป็ นผูก้ าํ หนด
ให้หน่วยงานผูม้ ีอาํ นาจส่ วนกลางเป็ นผูก้ าํ หนด
ในกรณี ที่คนต่างชาตที่ทาํ งานเป็ นผูอ้ นุบาลตามที่กาํ หนดในข้อ 9 ของวรรค 1 ของมาตรา 4 6
ของวรรค 1 ของมาตรา 4 6 ได้ผ่านการฝึ กอบรมวิชาชีพ หรื อมีการปรับปรุ งทักษะตนเอง
หรื อมีการปรับปรุ งทักษะตนเอง
และมีผลงานที่โดดเด่นซึ่งเป็ นไปตามเกณฑ์คุณสมบัติและข้อกําหนดอื่น ๆ
ดอื่น ๆ ที่ กาํ หนดโดยหน่วยงานผูม้ ีอาํ นาจส่ วนกลาง
ระยะเวลาทํางานของบุคคลดังกล่าวในสาธารณรัฐจีนไต้หวันรวมแล้วต้องไม่เกิน 14 ปี
ต้องไม่เกิน 14 ปี
คุณสมบัติ เงื่ อนไข วิ ธีตดั สิ นตามวรรคก่อนและมาตรฐานเรื่ องอื่นๆ ที่ เกี่ยวข้อง
ที่เกี่ยวข้อง ให้หน่วยงานผูม้ ีอาํ นาจส่ วนกลางหารื อกับหน่วยงานผูม้ ีอาํ นาจธุรกิจส่ วนกลาง
ให้หน่วยงานผูม้ ีอาํ นาจส่ วนกลางหารื อกับหน่วยงานผูม้ ีอาํ นาจธุรกิจส่ วนกลาง
วนกลาง
มาตรา 53
คนต่างชาติที่นายจ้างว่าจ้างหากต้องการเปลี่ยนย้ายนายจ้างหรื อให้ทาํ งานกับนายจ้างสองคนหรื อมากกว่
ทํางานกับนายจ้างสองคนหรื อมากกว่าในระหว่างใบอนุ ญาตทํางานมีอายุอยู่
อายุอยู่ ให้นายจ้างใหม่เป็ นผูข้ ออนุญาต
นายจ้างใหม่จะต้องเตรี ยมเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อยืนยันการเลิกจ้างของคนต่างชาติที่ตอ้ งการว่าจ้างเมื่อมี
องคนต่างชาติที่ตอ้ งการว่าจ้างเมื่อมีการขออนุญาตเปลี่ยนย้ายนายจ้าง
าง
คนต่างชาติตามข้อกําหนดตามข้อ 1, ข้ อ 3 และข้อ 4 ของวรรค 1 มาตรา 51
มาตรา 51 ได้รับอนุ ญาตจากหน่วยงานผูม้ ีอาํ นาจส่ วนกลาง

ไม่อยูภ่ ายใต้ขอ้ จํากัดที่กาํ หนดตามวรรคก่อน
คนต่างชาติที่เปลี่ยนย้ายนายจ้างหรื องานซึ่ งทํางานตามข้อ 1 ถึงข้อ 7 ของมาตรา 46
7 ของมาตรา 46 ห้ามทํางานตามข้อ 8 ถึ ง ข้อ 11 ของมาตราและวรรคเดียวกัน
ของมาตราและวรรคเดียวกัน
คนต่างชาติที่รับจ้างทํางานตามข้อ 8 ถึ ง ข้อ 11 ของวรรค 1 ของมาตรา 46
ของมาตรา 46 ห้ า มเปลี่ยนย้ายนายจ้างหรื องาน อย่างไรก็ตามกรณี มีเหตุตามข้อต่างๆ ของวรรค 1
อย่างไรก็ตามกรณี มีเหตุตามข้อต่างๆ ของวรรค 1 ข องมาตรา 5 9 ได้รับการยกเว้น
ได้รับการยกเว้น
คนต่างชาติที่รับจ้างทํางานที่ได้อนุ ญาตให้เปลี่ยนย้ายนายจ้างหรื อทํางานตามที่ระบุตามวรรคก่อน
ทํางานตามที่ระบุตามวรรคก่อน ระยะเวลาการจ้างงานให้คิดรวมกัน
โดยอยูภ่ ายใต้ขอ้ กําหนดของมาตรา 5 2
มาตรา 54
นายจ้างที่วา่ จ้างคนต่างชาติทาํ งานตามข้อ 8 ถึ ง ข้อ 11 ของวรรค 1 ของมาตรา 46
ของมาตรา 46
หากมีเรื่ องใดเรื่ องดังต่อไปนี้ หน่ วยงานผูม้ ีอาํ นาจส่ วนกลางจะไม่ออกใบอนุ ญาตรับสมัครงาน
หน่วยงานผูม้ ีอาํ นาจส่ วนกลางจะไม่ออกใบอนุ ญาตรับสมัครงาน
ใบอนุญาตว่าจ้างหรื อต่ออายุใบว่าจ้างเป็ นบางส่ วนหรื อทั้งหมด ส่ วนที่ได้อนุญาตไปแล้วให้หยุดนําเข้า
ส่ วนที่ได้อนุ ญาตไปแล้วให้หยุดนําเข้า
1. มีการประท้วงงานหรื อกรณี พิพาทแรงงานในสถานที่กาํ หนดให้คนต่างชาติทาํ งานตามที่กาํ หนดใ
นต่างชาติทาํ งานตามที่กาํ หนดในมาตรา 10
2. ขณะที่ทาํ การรับสมัครงานในประเทศปฏิเสธคนที่ทางองค์กรบริ การจัดหางานของรัฐแนะนําไป
ารจัดหางานของรัฐแนะนําไปหรื อบุคคลที่ไปสมัครเองโดยไม่เหตุผล
ตุผล
3. อัตราส่ วนจํานวนคนของคนต่างชาติที่วา่ จ้างได้หายตัวติดตามไม่ได้หรื อหลบซ่อนตัวถึงระดับที่
ม่ได้หรื อหลบซ่อนตัวถึงระดับที่กาํ หนด
4. เคยว่าจ้างคนต่างชาติทาํ งานอย่างผิดกฎหมาย
5. เคยปลดแรงงานในประเทศอย่างผิดกฎหมาย
6. ลดเงื่อนไขแรงงานเนื่ องจากมีการว่าจ้างคนต่างชาติเข้ามา
แล้วถูกหน่วยงานผูม้ ีอาํ นาจตรวจสอบแล้วมีจริ ง
7. คนต่างชาติที่วา่ จ้างสร้างความไม่สงบในชุมชน
แล้วถูกกฎหมายรักษาความสงบเรี ยบทางสังคมตัดสิ้ นลงโทษแล้ว

ล้ว
8. เคยอาหยัดหรื อยึดครองหนังสื อเดินทาง ใบถิ่นที่อยูห่ รื อทรัพย์สิ้นของคนต่างชาติที่วา่ จ้าง
ใบถิ่นที่อยูห่ รื อทรัพย์สิ้นของคนต่างชาติที่วา่ จ้าง
9. ค่าใช้จ่ายในการการส่ งตัวกลับหรื อค่าใช้จ่ายในระหว่างถูกกักขังของคนต่างชาติที่วา่ จ้าง
ของคนต่างชาติที่วา่ จ้าง แ ล้วถูกเร่ งให้ชาํ ระเงินตามกําหนดแล้วแต่ไม่ชาํ ระ
แล้วถูกเร่ งให้ชาํ ระเงินตามกําหนดแล้วแต่ไม่ชาํ ระ
10. มีการเรี ยกร้อง
จ่ายภายหลังหรื อรับผลประโยชน์ที่ไม่เป็ นธรรมในขณะที่ทาํ มีการรับมอบให้รับสมัครคนต่างชา
รรับมอบให้รับสมัครคนต่างชาติ
11. มีการใช้ขอ้ มูลเท็จหรื อหมดอายุในขณะที่ทาํ มีการดําเนินเรื่ องการขออนุญาต รั บสมัครงาน
รขออนุ ญาต รั บสมัครงาน นํ า เข้าหรื อบริ หารจัดการ
12. ตีพิมพ์โฆษณารับสมัครงานเป็ นเท็จ
13. คําร้องที่ไม่ได้จดั ทําขึ้นตามข้อกําหนด
ซึ่งได้แจ้งให้ทาํ การแก้ไขให้ถูกต้องภายในเวลาที่กาํ หนด แต่ ไม่มีการแก้ไขแต่อย่างดใด
แต่ไม่มีการแก้ไขแต่อย่างดใด
14. ฝ่ าฝื นกฎหมายนี้หรื อคําสั่งที่ออกตามวรรค 2 และวรรค 3 ของมาตรา 48 และมาตรา
ของมาตรา 48 และมาตรา 4 9
15. ฝ่ าฝื นคําสัง่ กฎหมายคุม้ ครองแรงงานในกรณี รุนแรง
เรื่ องที่กาํ หนดตามข้อ 3 ถึ งข้อ 15 ของวรรคก่อน ใช้เรื่ องที่เกิดขึ้นภายใน 2 ปี ก่อนวันยืน่ คําขอ
ใช้เรื่ องที่เกิดขึ้นภายใน 2 ปี ก่ อนวันยืน่ คําขอ
จํานวนคน อัตราส่ วนตามที่กล่าวถึงในข้อ 3 ของวรรคก่อน
ให้หน่วยงานที่มีอาํ นาจส่ วนกลางเป็ นผูอ้ อกประกาศ
มาตรา 55
นายจ้างที่วา่ จ้างคนต่างชาติทาํ งานตามที่กาํ หนดตามข้อ 8 ถึ ง ข้อ 1 0 ของวรรค 1 ข องมาตรา 4 6
ของวรรค 1 ของมาตรา 4 6
จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมความมัน่ คงการจ้างงานเข้าในบัญชีเฉพาะที่เปิ ดโดยหน่วยงานที่มีอาํ นาจส่ วนก
ปิ ดโดยหน่วยงานที่มีอาํ นาจส่ วนกลางเพื่อใช้สาํ หรับการดําเนินการส่ งเสริ มการทํางานของพลเมืองในป
งเสริ มการทํางานของพลเมืองในประเทศ
ยกระดับสวัสดิการของแรงงานและดําเนินการเกี่ยวกับการบริ หารจัดการคนต่างชาติ
ารคนต่างชาติ
จํานวนเงินค่าธรรมเนียมความมัน่ คงการจ้างงานตามวรรคก่อนให้หน่วยงานที่มีอาํ นาจส่ วนกลางเป็ นผู้

ยงานที่มีอาํ นาจส่ วนกลางเป็ นผูก้ าํ หนดโดยจะคํานึงสภาพการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ
เศรษฐกิจของประเทศ อุ ปสงค์และอุปทานของแรงงานและเงื่อนไขแรงงานที่เกี่ยวข้องเข้าด้วย
อุปสงค์และอุปทานของแรงงานและเงื่อนไขแรงงานที่เกี่ยวข้องเข้าด้วย
วย พร้ อมทั้งจะหารื อกับหน่วยงานเกี่ยวข้องในการกําหนดประเภทธุ รกิจและลักษณะงาน
พร้อมทั้งจะหารื อกับหน่วยงานเกี่ยวข้องในการกําหนดประเภทธุรกิจและลักษณะงาน
และลักษณะงาน
นายจ้างหรื อผูถ้ ูกอนุบาลที่มีคุณสมบัติเป็ นครอบครัวที่มีรายได้ปานกลางหรื อตํ่าตามกฎหมายสังคมสงเ
ลางหรื อตํ่าตามกฎหมายสังคมสงเคราะห์
ผูท้ ี่รับเงินยังชีพสงเคราะห์ตามกฎหมายคุม้ ครองสิ ทธิ ผทู ้ ุพพลภาพ
หรื อผูท้ ี่รับเงินอุดหนุ นครอบครัวที่มีรายได้ปานกลางหรื อตํ่าตามกฎหมายสวัสดิการผูส้ ู งอายุ
มายสวัสดิการผูส้ ู งอายุ การว่าจ้างผูอ้ นุบาลทํางานตามข้อ 9 ของวรรค 1ของมาตรา 4 6
ของวรรค 1ของมาตรา 4 6 จะได้รับการยกเว้นจ่ายค่าธรรมเนียมความมัน่ คงการจ้างงานตามวรรค
จะได้รับการยกเว้นจ่ายค่าธรรมเนียมความมัน่ คงการจ้างงานตามวรรค 1
1
คนต่างชาติที่วา่ จ้างตามวรรค 1 ขาดงานติดต่อกัน 3 วั น โดยติดต่อไม่ได้หรื อมีเหตุถูกเลิกจ้างแล้ว
วันโดยติดต่อไม่ได้หรื อมีเหตุถูกเลิกจ้างแล้ว
ซึ่ งนายจ้างได้รายงานและบอกเลิกจ้างตามที่กาํ หนดแล้ว
นายจ้างไม่ตอ้ งจ่ายค่าธรรมเนียมความมัน่ คงการจ้างงานอีก
นายจ้างที่ไม่จ่ายค่าธรรมเนียมความมัน่ คงการจ้างงานตามที่กาํ หนด สามารถขยายเวลาจ่ายได้ 3 0 วัน
สามารถขยายเวลาจ่ายได้ 3 0 วัน เมื่ อครบกําหนดขยายเวลาแล้วไม่จ่าย
เมื่อครบกําหนดขยายเวลาแล้วไม่จ่าย
นับจากวันถัดจากวันครบกําหนดขยายเวลาจนถึงก่อนวันจ่ายเงินจะเรี ยกค่าปรับผิดนัดเพิ่ม 0 . 3 %
ยกค่าปรับผิดนัดเพิ่ม 0 . 3 % ของค่าธรรมเนียมความมัน่ คงการจ้างงาน อย่างไรก็ดีจะไม่เกิน
ของค่าธรรมเนียมความมัน่ คงการจ้างงาน อย่างไรก็ดีจะไม่เกิน 3 0 %
ของค่าธรรมเนียมความมัน่ คงการจ้างงานที่คา้ งชําระ
หลังจากการเรี ยกค่าปรับผิดนัด 3 0 วันแล้วนายจ้างยังคงไม่ชาํ ระ
ให้หน่วยงานที่มีอาํ นาจส่ วนกลางทําหนังสื อส่ งศาลออกหมายบังคับคดี
คดี พร้ อมทั้งยกเลิกใบอนุ ญาตว่าจ้างเป็ นบางส่ วนหรื อทั้งหมด
หน่วยงานที่มีอาํ นาจส่ วนกลางจะต้องนําผลการดําเนินงานของกองทุนค่าธรรมเนียมความมัน่ คงการจ้าง
นค่าธรรมเนียมความมัน่ คงการจ้างงานและบันทึกการประชุมที่เกี่ยวข้องประกาศทางเว็บไซต์ต่อสาธาร
องประกาศทางเว็บไซต์ต่อสาธารณะตามกําหนดเวลา

มาตรา 5 6
คนต่างชาติที่วา่ จ้างมีเรื่ องขาดงานติดต่อกัน 3 วันโดยติดต่อไม่ได้หรื อหรื อถูกเลิกจ้างแล้ว
วันโดยติดต่อไม่ได้หรื อหรื อถูกเลิกจ้างแล้ว
นายจ้างจะต้องทําหนังสื อรายงานต่อหน่วยงานผูม้ ีอาํ นาจส่ วนท้องถิ่น
กองตรวจคนเข้าเมืองและสถานีตาํ รวจภายใน 3 วัน
อย่างไรก็ตามคนต่างชาติที่วา่ จ้างมีเรื่ องขาดงานติดต่อกัน
นายจ้างจะต้องทําหนังสื อรายงานต่อกองตรวจคนเข้าเมืองและสถานีตาํ รวจเพื่อดําเนินการตรวจสอบ
ตํารวจเพื่อดําเนิ นการตรวจสอบ
มาตรา 5 7
คนต่างชาติที่นายจ้างว่าจ้างห้ามกระทําดังต่อไปนี้
1. ว่าจ้างคนต่างชาติที่ไม่ได้รับอนุญาต ใบอนุญาตหมดอายุหรื อว่าจ้างโดยผูอ้ ื่น
ใบอนุญาตหมดอายุหรื อว่าจ้างโดยผูอ้ ื่น
2. คนต่างชาติที่วา่ จ้างในนามตนเองแล้วให้ไปทํางานกับผูอ้ ื่น
3. สัง่ ให้คนต่างชาติที่วา่ จ้างไปทํางานนอกเหนื อจากงานที่ได้อนุ ญาต
ต
4. สั่งให้คนต่างชาติที่วา่ จ้างเปลี่ยนสถานที่ทาํ งานตามที่กาํ หนดไว้ตามข้อ 8 ถึ งข้อ 10 ของวรรค
ามข้อ 8 ถึ ง ข้อ 1 0 ข องวรรค 1 ของมาตรา 4 6
5. ไม่ได้จดั ให้คนต่างชาติที่วา่ จ้างรับการตรวจสุ ขภาพหรื อไม่ได้รายงานผลการตรวจสุ ขภาพไปให้หน่
งานผลการตรวจสุ ขภาพไปให้หน่วยงานผูม้ ีอาํ นาจสาธารณสุ ขตามที่กาํ หนด
มที่กาํ หนด
6. มีการเลิกจ้างหรื อปลดแรงงานในประเทศอันเพราะเหตุมีการว่าจ้างคนต่างชาติ
งคนต่างชาติ
7. ใช้ความรุ นแรงหรื อข่มขู่หรื อวิธีการผิดกฎหมายบังคับคนต่างชาติที่วา่ จ้างให้ทาํ งาน
ที่วา่ จ้างให้ทาํ งาน
8. อายัดหรื อยึดครองหนังสื อเดินทาง ใบถิ่นที่อยูห่ รื อทรัพย์สิ้นของคนต่างชาติที่วา่ จ้าง
ใบถิ่นที่อยูห่ รื อทรัพย์สิ้นของคนต่างชาติที่วา่ จ้าง
9. มีการฝ่ าฝื นกฎหมายนี้หรื อคําสั่งที่ออกตามกฎหมายนี้
มาตรา 58
ในระหว่างการจ้างงานของคนต่างชาติที่วา่ จ้างเนื่ องมีสาเหตุที่ไม่ใช่ความรับผิดชอบของ
ความรับผิดชอบของ

นายจ้างเช่นเรื่ องเดินทางออกไป เสี ยชี วติ หรื อติดตามตัวไม่ได้ แล้วได้แจ้งกองตรวจคนเข้า
แล้วได้แจ้งกองตรวจคนเข้า
เมืองและสถานีตาํ รวจครบ 6 เ ดื อนยังจับไม่ได้
กรณี หาตัวพบให้นายจ้างยืน่ คําขอนําเข้าทดแทนต่อหน่วยงานที่มีอาํ นาจส่ วนกลาง
นาจส่ วนกลาง
คนต่างชาติที่นายจ้างว่าจ้างทํางานผูอ้ นุบาลตามนิยามของข้อ 9 ของวรรค 1 ของมาตรา 4 6
ของวรรค 1 ของมาตรา 4 6 เนื่ องจากสาเหตุที่ไม่ใช่ความรับผิดชอบของนายจ้าง
เนื่องจากสาเหตุที่ไม่ใช่ความรับผิดชอบของนายจ้าง และมีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
และมีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ สามารถยืน่ คําขอนํ้าเข้าทดแทนต่อหน่วยงานที่มีอาํ นาจส่ วนกลาง
สามารถยืน่ คําขอนํ้าเข้าทดแทนต่อหน่วยงานที่มีอาํ นาจส่ วนกลาง
1. มีเรื่ องเกิดคนต่างชาติติดตามตัวไม่ได้ขณะที่จะออกจากสนามบินหรื อสถานที่กกั กัน
หรื อสถานที่กกั กัน ซึ่ งได้แจ้งกองตรวจคนเข้าเมืองและสถานีตาํ รวจแล้ว
ซึ่งได้แจ้งกองตรวจคนเข้าเมืองและสถานีตาํ รวจแล้ว
2. มีเรื่ องเกิดคนต่างชาติติดตามตัวไม่ได้ในสถานที่ของนายจ้าง
ซึ่งได้แจ้งกองตรวจคนเข้าเมืองและสถานีตาํ รวจครบ 3 เดื อนแล้วแต่ยงั จับไม่ได้
เดือนแล้วแต่ยงั จับไม่ได้
3. ในระหว่างการจ้างงานของคนต่างชาติที่วา่ จ้างได้รับความยินยอมให้เปลี่ยนนายจ้างหรื องานได้
ให้เปลี่ยนนายจ้างหรื องานได้
ให้นายจ้างใหม่รับช่วงการว่าจ้างต่อหรื อในเรื่ องการออกจากสาธารณรัฐจีนไต้หวัน
รณรัฐจีนไต้หวัน
ระยะเวลาอนุ ญาตให้ทดแทนของ 2 วรรคที่ผา่ นมา
ทดแทนระยะเวลาที่เหลือจากนายจ้างเก่าเป็ นเกณฑ์ กรณี ระยะเวลาที่เหลือไม่ถึง 6 เดื อน
กรณี ระยะเวลาที่เหลือไม่ถึง 6 เดื อน จะไม่อนุญาให้ทดแทน
มาตรา 5 9
คนต่างชาติที่นายจ้างว่าจ้างทํางานตามข้อ 8 ของวรรค 11 ของวรรค 1 ของมาตรา 4 6
1 ของมาตรา 4 6 หากมีเรื่ องอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
แล้วได้รับอนุมตั ิจากหน่วยงานที่มีอาํ นาจส่ วนกลาง สามารถเปลี่ยนนายจ้างได้
สามารถเปลี่ยนนายจ้างได้
1. นายจ้างเสี ยชีวติ หรื อผูถ้ ูกอนุ บาลไปตั้งถิ่นฐานใหม่ในต่างประเทศ
2. นายจ้างที่มีเรื อถูกอายัด จมนํ้าหรื อซ่อมแซมจนไม่สามารถทําต่อ
3. นายจ้างปิ ดโรงงาน ปิ ดกิจการหรื อยุติสัญญาจ้างแรงงานโดยไม่ได้จ่ายเงินชดเชยตามตามสัญญาจ้าง

ปิ ดกิจการหรื อยุติสัญญาจ้างแรงงานโดยไม่ได้จ่ายเงินชดเชยตามตามสัญญาจ้าง
ตามสัญญาจ้าง
4. สาเหตุอื่นที่ไม่ใช่ความรับผิดชอบของคนต่างชาติที่ผถู ้ ูกว่าจ้าง
การดําเนิ นการหรื อขั้นตอนการเปลี่ยนนายจ้างให้หน่วยงานผูม้ ีอาํ นาจส่ วนกลางเป็ นกําหนด
ส่ วนกลางเป็ นกําหนด
มาตรา 6 0
คนต่างชาติที่นายจ้างว่าจ้างที่ถูกกองตรวจคนเข้าเมืองส่ งตัวออกประเทศตามข้อกําหนด
เทศตามข้อกําหนด ค่ าใช้จ่ายในการการส่ งตัวกลับหรื อค่าใช้จ่ายในระหว่างถูกกักขัง
ค่าใช้จ่ายในการการส่ งตัวกลับหรื อค่าใช้จ่ายในระหว่างถูกกักขัง
ให้บุคคลที่ตอ้ งรับผิดชอบตามลําดับดังนี้
1. ผูท้ ี่ให้ที่พกั พิง ว่าจ้างหรื อแนะนํางานให้คนต่างชาติทาํ งาน
2. นายจ้างที่ตอ้ งรับผิดชอบในเหตุผลของการส่ งตัวกลับ
3. คนต่างชาติที่ถูกส่ งตัวกลับ
หากมีจาํ นวนหลายคนตามข้อ 1 ของวรรคก่อนจะต้องรับผิดชอบร่ วมด้วย
ของวรรคก่อนจะต้องรับผิดชอบร่ วมด้วย
ค่าใช้จ่ายตามวรรคก่อน ให้ กองทุนค่าธรรมเนียมความมัน่ คงการจ้างงานจ่ายสํารองก่อน
ให้กองทุนค่าธรรมเนียมความมัน่ คงการจ้างงานจ่ายสํารองก่อน
หลังจ่ายไปแล้วให้หน่วยงานผูม้ ีอาํ นาจในกองทุนดังกล่าวแจ้งผูต้ อ้ งรับผิดต้องให้ชาํ ระตามกําหนดเวลา
บผิดต้องให้ชาํ ระตามกําหนดเวลา ผูไ้ ม่ชาํ ระตามกําหนดจะฟ้ องศาลออกหมายบังคับคดี
ผูไ้ ม่ชาํ ระตามกําหนดจะฟ้ องศาลออกหมายบังคับคดี
เงินประกันที่ที่จ่ายโดยนายจ้างให้นาํ หลักฐานการจ่ายเงินประกันที่เกี่ยวข้องยืน่ คําขอต่อหน่วยงานผูม้ ีอาํ
ยวข้องยืน่ คําขอต่อหน่วยงานผูม้ ีอาํ นาจส่ วนกลางเพื่อขอเงินคืน
มาตรา 6 1
คนต่างชาติที่เสี ยชีวติ ระหว่างว่าจ้างให้นายจ้างช่วยดําเนินการในเรื่ องเกี่ยวกับงานศพแทน
งเกี่ยวกับงานศพแทน
มาตรา 6 2
เจ้าหน้าที่ กองตรวจคนเข้าเมือง สถานี ตาํ รวจ
เรื อลาดตระเวรชายฝั่งหรื อตํารวจพิจารณาคดีสามารถจัดส่ งเจ้าหน้าที่พร้อมเอกสารไปตรวจค้นสถานที่
พร้อมเอกสารไปตรวจค้นสถานที่ทาํ งานที่กาํ หนดให้คนต่างชาติหรื อสถานที่สงสัยมีคนต่างชาติลกั ลอบ

สถานที่สงสัยมีคนต่างชาติลกั ลอบทํางานผิดกฎหมาย
การตรวจค้นตามวรรคก่อน นายจ้าง ตัวแทนนายจ้าง คนต่างชาติและบุคคลที่เกี่ยวข้องห้ามหลบหลีก
คนต่างชาติและบุคคลที่เกี่ยวข้องห้ามหลบหลีก ขัดขวางหรื อปฏิเสธ
บทที่ 6 บทลงโทษ
มาตรา 6 3
ผูท้ ี่ฝ่าฝื นมาตรา 4 4 หรื อ ข้อ 1 และข้อ 2 ของมาตรา 5 7 ปรั บ NT$ 150,0 0 0
150,0 0 0 ขึ้ นไปแต่ไม่เกิน NT$7 5 0 ,0 0 0 ผู้ ที่ฝ่าฝื นอีกภายใน 5 ปี จํา คุกไม่เกิน 3 ปี
จําคุกไม่เกิน 3 ปี จํา คุ กหรื อปรับ หรื อปรับไม่เกิน NT$ 1,2 0 0 ,0 0 0
ตัวแทนนิติบุคคล นิ ติบุคคลหรื อตัวแทนบุคคลธรรมดา ผูร้ ับจ้างหรื อคนทํางานอื่น
ผูร้ ับจ้างหรื อคนทํางานอื่น เนื่องจากฝ่ าฝื นเพราะการดําเนินธุ รกิจตามมาตรา 4 4 ห รื อข้อ 1 และข้อ
เนื่องจากฝ่ าฝื นเพราะการดําเนินธุ รกิจตามมาตรา 4 4 หรื อข้อ 1 และข้อ 2 ของมาตรา 5 7
และข้อ 2 ของมาตรา 5 7 นอกจากลงโทษผูก้ ระทําความผิดตามวรรคก่อนแล้ว
นอกจากลงโทษผูก้ ระทําความผิดตามวรรคก่อนแล้ว
ยังจะต้องปรับเงินนิ ติบุคคลหรื อบุคคลธรรมดาตามวรรคก่อนอีกด้วย
มาตรา 6 4
ผูท้ ี่ฝ่าฝื นมาตรา 45 ปรั บ NT$ 100,0 0 0 ขึ้ นไปแต่ไม่เกิน NT$ 5 0 0 ,0 0 0
500,0 0 0 ผู ้ที่ ฝ่าฝื นอีกภายใน 5 ปี จําคุ กไม่เกิน 1 ปี จํา คุ กหรื อปรับ หรื อปรับไม่เกิน NT$
หรื อปรับไม่เกิน NT$ 6 0 0 ,0 0 0
เจตนาแสวงหาผลกําไรแล้วฝ่ าฝื นมาตรา 45 ปรั บ จําคุกไม่เกิน 3 ปี จําคุกหรื อปรับ หรื อปรับไม่เกิน
จําคุกหรื อปรับ หรื อปรับไม่เกิน NT$ 1,2 0 0 ,0 0 0
ตัวแทนนิติบุคคล นิ ติบุคคลหรื อตัวแทนบุคคลธรรมดา ผูร้ ับจ้างหรื อคนทํางานอื่น
ผูร้ ับจ้างหรื อคนทํางานอื่น เนื่องจากฝ่ าฝื นเพราะการดําเนินธุ รกิจตามมาตรา 45
เนื่องจากฝ่ าฝื นเพราะการดําเนินธุ รกิจตามมาตรา 45 น อกจากลงโทษผูก้ ระทําความผิดตามวรรค 2
นอกจากลงโทษผูก้ ระทําความผิดตามวรรค 2 แล้ว
ยังจะต้องปรับเงินนิ ติบุคคลหรื อบุคคลธรรมดาตามวรรคก่อนอีกด้วย

มาตรา 6 5
ผูท้ ี่ฝ่าฝื นวรรค 1,
ข้อ 1 ข้อ 4 และข้อ 5 ของวรรค 2 ของมาตรา 5 , วรรค 2 ของมาตรา 3 4 , วรรค
34, วรรค 2 วรรค 7 ถึงวรรค 9 ของมาตรา 4 0 ปรั บ NT$30 0 ,0 0 0 ขึ้ นไปแต่ไม่เกิน
ขึ้นไปแต่ไม่เกิน NT$1,50 0 ,0 0 0
ผูท้ ี่ทาํ งานตามที่กาํ หนดในกฎหมายการจ้างงานข้อ 2 วรรค 7 ถึ ง วรรค 9 ของมาตรา 4 0
ถึงวรรค 9 ของมาตรา 4 0 โดยไม่ได้รับอนุญาต มี โ ทษปรับตามวรรคก่อน
มีโทษปรับตามวรรคก่อน
มาตรา 6 6
ผูท้ ี่ฝ่าฝื นตามที่กาํ หนดในข้อ 5 ของมาตรา 4 0 ตามเงินที่เรี ยกร้อง
จ่ายภายหลังหรื อเรี ยกเก็บเกินมาตรฐานที่กาํ หนด
หรื อผลประโยชน์ที่ไม่เป็ นธรรมที่เทียบเท่าเป็ นจํานวนเงิน มีโทษปรับ 10 ~2 0 เท่า
10~2 0 เท่า
ผูท้ ี่ทาํ งานตามที่กาํ หนดในกฎหมายการจ้างงานข้อ 5 ของมาตรา 4 0 โดยไม่ได้รับอนุญาต
โดยไม่ได้รับอนุ ญาต มี โทษปรับตามวรรคก่อน
มาตรา 6 7
ผูท้ ี่ฝ่าฝื นตามที่กาํ หนดในข้อ 2 และข้อ 3 ของวรรค 2 ของมาตรา 5, มาตรา 1 0 ,วรรค
มาตรา 10 ,วรรค 1 ของมาตรา 3 6 ,มาตรา 37,มาตรา 3 9 , ข้อ 1 ข้อ 3 ข้อ 4 ข้ อ
ข้อ 4 ข้ อ 6 และข้อ 10 ถึ งข้อ 1 7 ของวรรค 1 มาตรา 40, ข้อ 5 ข้ อ 8 และข้อ
และข้อ 9 ของมาตรา 57 , หรื อวรรค 2 ของมาตรา 6 2 มี โ ทษปรับ NT$ 6 0 0 0 0
NT$ 6 0 0 0 0 ขึ้ นไปแต่ไม่เกิน NT$ 30 0 0 0 0
ผูท้ ี่ทาํ งานตามที่กาํ หนดในกฎหมายการจ้างงานข้อ 1 ข้อ 3 ข้ อ 4 ข้อ 6 หรื อข้อ 1 0 ของมาตรา
6 ห รื อข้อ 1 0 ของมาตรา 1 มาตรา 4 0 โดยไม่ได้รับอนุญาต มี โทษปรับตามวรรคก่อน
มีโทษปรับตามวรรคก่อน
มาตรา 6 8
ผูท้ ี่ฝ่าฝื นตามที่กาํ หนดในมาตรา 9 , วรรค 1 มาตรา 33 ,มาตรา 41, มาตรา 43,มาตรา

มาตรา 43,มาตรา 5 6 ,ข้อ 3 และวรรค 4 ของมาตรา 5 7 หรื อมาตรา 6 1 มีโทษปรับ
มีโทษปรับ NT$ 30 ,0 0 ขึ้ นไปแต่ไม่เกิน NT$ 150,0 0 0
ผูท้ ี่ฝ่าฝื นตามที่กาํ หนดในข้อ 6 มาตรา 5 7 มี โทษปรับ NT$2 0 ,0 0 0 ขึ้นไปแต่ไม่เกิน
ขึ้นไปแต่ไม่เกิน NT$100 ,0 0 0 ต่ อวันตามจํานวนคนที่ถูกเลิกจ้างหรื อปลอดออก
ต่อวันตามจํานวนคนที่ถูกเลิกจ้างหรื อปลอดออก
คนต่างชาติที่ฝ่าฝื นตามที่กาํ หนดในมาตรา 4 3 จะต้องสัง่ เนรเทศออกประเทศ
จะต้องสัง่ เนรเทศออกประเทศ ห้ ามทํางานในสาธารณรัฐจีนไต้หวันอีก
ห้ามทํางานในสาธารณรัฐจีนไต้หวันอีก
คนต่างชาติที่ฝ่าฝื นเรื่ องตามที่กาํ หนดในมาตรา 4 3 ห รื อวรรค 1 และวรรค 2 ของมาตรา 7 4
และวรรค 2 ของมาตรา 7 4
แล้วถูกส่ งให้เนรเทศออกประเทศและครบกําหนดแล้วไม่ออกประเทศ
ศ กองตรวจคนเข้าเมืองจะต้องบังคับให้ออกประเทศ
ก่อนออกประเทศให้กองตรวจคนเข้าเมืองกักขังไว้
มาตรา 6 9
องค์กรบริ การจัดหางานเอกชนมีเหตุเกิดขึ้นดังต่อไปนี้
ให้เจ้าหน้าที่สั่งระงับการทํางานไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งปี
1. ผูท้ ี่ฝ่าฝื นตามที่กาํ หนดในข้อ 4 ถึ ง วรรค 6 ของวรรค 1 ของมาตรา 4 0 , วรรค 8 หรื อมาตรา
4 0 , วรรค 8 หรื อมาตรา 45
2. เรื่ องเดียวกันถูกลงโทษปรับ 3 ครั้ งไม่มีการแก้เหมือนเดิม
3. ถูลงโทษปรับ 4 ครั้ งขึ้นไปภายใน 1 ปี
มาตรา 7 0
องค์กรบริ การจัดหางานเอกชนมีเหตุเกิดขึ้นดังต่อไปนี้
ให้หน่วยงานผูม้ ีอาํ นาจยกเลิกใบอนุญาตการจัดตั้ง
1. ผูท้ ี่ฝ่าฝื นตามที่กาํ หนดมาตรา 3 8 , วรรค 2 วรรค 7 วรรค 9 หรื อวรรค 14 ของ มาตรา
หรื อวรรค 14 ของ มาตรา 4 0
2. ถูกระงับ 2 ครั้ งขึ้นไปภายใน 1 ปี
องค์กรบริ การจัดหางานเอกชนที่ถูกยกเลิกแล้ว
ผูร้ ับผิดชอบหรื อตัวแทนตามกฎหมายหากมีการยืน่ ขอจั้งตั้งองค์กรบริ การจัดหางานเอกชนอีก 2 ปี
การจัดหางานเอกชนอีก 2 ปี หน่ วยงานผูม้ ีอาํ นาจจะต้องไม่รับคําร้อง

มาตรา 7 1
ลูกจ้างบริ การจัดหางานอาชีพที่ฝ่าฝื นตามที่กาํ หนดในมาตรา 3 7
ให้หน่วยงานผูม้ ีอาํ นาจส่ วนกลางยกเลิกใบอนุญาตลูกจ้างบริ การจัดหางานอาชีพ
างานอาชีพ
มาตรา 7 2
นายจ้างที่มีเหตุเกิดขึ้นดังต่อไปนี้ ใบอนุ ญาตรับสมัคงานและใบอนุญาตว่าจ้างเป็ นบางส่ วนหรื อทั้งหมด
ใบอนุญาตรับสมัคงานและใบอนุญาตว่าจ้างเป็ นบางส่ วนหรื อทั้งหมด
1. มีเหตุเกิดขึ้นตามที่กาํ หนดในแต่ละข้อของวรรค 1 ของมาตรา 54
2. มีเหตุเกิดขึ้นตามที่กาํ หนดในวรรค 1 วรรค 2 วรรค 6 ถึ งวรรค 9 ของมาตรา 5 7
ของมาตรา 5 7
3. มีเหตุเกิดขึ้นตามที่กาํ หนดในแต่ละข้อของวรรค 3 และวรรค 4 ของมาตรา 57
ของมาตรา 5 7 ซึ่ งได้ให้แก้ไขตามกําหนดเวลา แต่ไม่ได้แก้ไขตามกําหนดเวลา
แต่ไม่ได้แก้ไขตามกําหนดเวลา
4. มีเหตุเกิดขึ้นตามที่กาํ หนดในวรรค 5 ของมาตรา 57
ซึ่งหน่วยงานผูม้ ีอาํ นาจสาธารณสุ ขได้แจ้งให้ดาํ เนิ นการแต่ไม่ได้ดาํ เนินการเหมือนเดิม
ดําเนินการเหมือนเดิม
5. ฝ่ าฝื นตามที่กาํ หนดในมาตรา 6 0
มาตรา 7 3
นายจ้างที่วา่ จ้างคนต่างชาติ มีเหตุเกิดขึ้นดังต่อไปนี้ จะยกเลิกใบอนุญาตว่าจ้าง
จะยกเลิกใบอนุญาตว่าจ้าง
1. ทํางานให้กบั นายจ้างอื่นซึ่ งไม่ได้ระบุไว้ในใบอนุ ญาต
2. นายจ้างไม่ได้อนุ ญาตให้ทาํ งานนอกเหนื อจากที่ได้ระบุไว้ในใบอนุญาต
นุญาต
3. ขาดงานติดต่อกัน 3 วันโดยติดต่อไม่ได้หรื อถูกเลิกจ้างแล้ว
4. ปฏิเสธรับการตรวจสุ ขภาพ ใช้ใบตรวจสุ ขภาพปลอม ตรวจสุ ขภาพไม่ผา่ น
ตรวจสุ ขภาพไม่ผา่ น สภาพร่ างกายและจิตใจไม่พร้อมทํางานตามที่มอบหมาย
สภาพร่ างกายและจิตใจไม่พร้อมทํางานตามที่มอบหมาย
หรื อเป็ นโรคติดเชื้อต้องห้ามตามที่หน่วยงานผูม้ ีอาํ นาจสาธารณสุ ขส่ วนกลาง
ขส่ วนกลาง
5. ฝ่ าฝื นคําสั่งที่ออกตามความในวรรค 2 วรรค 3 ของมาตรา 48, มาตรา 4 9 กรณี รุนแรง

มาตรา 4 9 กรณี รุนแรง
6. ฝ่ าฝื นกฎหมายสาธารณจันไต้หวันกรณี รุนแรง
7. ปฏิเสธส่ งมอบข้อมูลหรื อส่ งมอบข้อมูลเท็จตามระเบียบกฎหมายที่กาํ หนดไว้
ที่กาํ หนดไว้
มาตรา 7 4
คนต่างชาติที่ระยะเวลาการว่าจ้างของใบอนุญาตครบกําหนดหรื อถูกเลิกจ้างตามมาตราก่อน
ลิกจ้างตามมาตราก่อน ยกเว้นกฎหมายนี้กาํ หนดเป็ นอย่างอื่น
จะต้องสัง่ ให้คนต่างชาติเดินทางออกประเทศ ห้ ามทํางานในสาธารณจีนไต้หวันอีก
ห้ามทํางานในสาธารณจีนไต้หวันอีก
ลูกจ้างคนต่างชาติที่ขาดงานติดต่อกัน 3 วันโดยติดต่อไม่ได้
หน่วยงานผูม้ ีอาํ นาจกองตรวจคนเข้าเมืองสามารถสัง่ ให้คนต่างชาตออกประเทศก่อนยกเลิกใบอนุญาตจ้
อกประเทศก่อนยกเลิกใบอนุ ญาตจ้างงาน
มีเหตุเกิดขึ้นดังต่อไปนี้ ข้อ กําหนดเกี่ยวกับการสั่งให้ออกประเทศไม่ใช้บงั คับตามวรรค 1
ข้อกําหนดเกี่ยวกับการสัง่ ให้ออกประเทศไม่ใช้บงั คับตามวรรค 1
1. นักเรี ยนต่างชาติ
นักเรี ยนจีนโพ้นทะเลหรื อนักเรี ยนเชื้ อสายจีนที่รับจ้างทํางานตามที่กฎหมายนี้กาํ หนด
ที่กฎหมายนี้กาํ หนด ระยะเวลาใบอนุญาตว่าจ้างครบกําหนด หรื อมีมีเหตุเกิดขึ้นตามข้อ 1
หรื อมีมีเหตุเกิดขึ้นตามข้อ 1 ถึ งข้อ 5 ของมาตราก่อน
2. ลูกจ้างคนต่างชาติไม่รับการตรวจสุ ขภาพตามกําหนดเวลาหรื อตรวจสุ ขภาพไม่ผา่ นในระหว่างรับจ้
วจสุ ขภาพไม่ผา่ นในระหว่างรับจ้างทํางาน
ซึ่งหน่วยงานผูม้ ีอาํ นาจสาธารณสุ ขตกลงให้คนต่างชาติตรวจซํ้าและผลตรวจได้ผา่ น
ละผลตรวจได้ผา่ น
มาตรา 7 5
การลงโทษปรับให้ผมู ้ ีอาํ นาจส่ วนเทศบาลนคร เขต /เมืองเป็ นผูล้ งโทษปรับ
เขต/เมืองเป็ นผูล้ งโทษปรับ
มาตรา 7 6
การลงโทษปรับตามกฎหมายนี้ ซึ่ งสั่งให้ชาํ ระตามกําหนดเวลา
ผูไ้ ม่ชาํ ระตามกําหนดจะฟ้ องศาลออกหมายบังคับคดี

บทที่ 7 บทเพิ่มเติม
มาตรา 7 7
ก่อนกฎหมายนี้มีการแก้ไข
คนต่างชาติที่รับจ้างทําอยูใ่ นสาธารณจีนตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องอยูแ่ ล้ว
ข้องอยูแ่ ล้ว หลังจากกฎหมายนี้มีการแก้ไขแล้ว ผู ้ที่ทาํ งานยังไม่ครบกําหนดเวลา
ผูท้ ี่ทาํ งานยังไม่ครบกําหนดเวลา
จะได้รับการยกเว้นยืน่ ขอใบอนุญาตตามข้อกําหนดของกฎหมายก่อนครบกําหนดเวลา
ครบกําหนดเวลา
มาตรา 7 8
เจ้าหน้าที่และสมาชิกครอบครัวของสถานทูต / สถานกงสุ ลต่างประเทศ หน่วยงานต่างประเทศ
สถานกงสุ ลต่างประเทศ หน่วยงานต่างประเทศ หน่ วยงานระหว่างประเทศ
หน่วยงานระหว่างประเทศ
หรื อเจ้าหน้าที่ที่ประจําการในสาธารณรัฐจีนไต้หวันที่ได้อนุมตั ิจากกระทรวงการต่างประเทศร่ วมหน่วย
ะทรวงการต่างประเทศร่ วมหน่วยงานผูม้ ีอาํ นาจส่ วนกลาง
ผูท้ ี่มีความจําเป็ นต้องทํางานในสาธารณรัฐจีนไต้หวัน
ให้คนต่างชาติของประเทศดังกล่าวยืน่ ขออนุ ญาตต่อกระทรวงการต่างประเทศ
งประเทศ
คนต่างชาติที่ทาํ งานในสาธารณรัฐจีนไต้หวันตามวรรคก่อน ไม่ให้ใช้มาตรา 4 6 ถึ ง มาตรา 48,
ไม่ให้ใช้มาตรา 4 6 ถึ ง มาตรา 48, มาตรา 5 0 , มาตรา 5 2 ถึ ง มาตรา 5 6 , มาตรา
5 6 , มาตรา 58 ถึ งมาตรา 6 1 และมาตรา 7 4 กํา หนด
วิธีการยืน่ ขออนุญาต ยกเลิ กใบอนุญาตและสิ่ งที่ตอ้ งปฏิบตั ิตามวรรคก่อน
ยกเลิกใบอนุญาตและสิ่ งที่ตอ้ งปฏิบตั ิตามวรรคก่อน
ให้กระทรวงการต่างประเทศกําหนดร่ วมกับหน่วยงานผูม้ ีอาํ นาจส่ วนกลาง
ลาง
มาตรา 7 9
บุคคลไร้สัญชาติ
พลเมืองสาธารณรัฐจีนไต้หวันมีสัญชาติต่างประเทศด้วยแต่ไม่มีทะเบียนถิ่นที่อยูถ่ าวรในประเทศ
บียนถิ่นที่อยูถ่ าวรในประเทศ
การรับจ้างทํางานให้ดาํ เนินการตามข้อกําหนดที่เกี่ยวข้องคนต่างชาติของกฎหมายนี้

ติของกฎหมายนี้
มาตรา 8 0
พลเมืองพื้นที่จีนแผ่นดินใหญ่รับจ้างทํางานในสาธารณรัฐจีนไต้หวัน
การว่าจ้างและการจัดการอนุ โลมให้ขอ้ กําหนดที่เกี่ยวข้องในบทที่ 5
ยกเว้นมีกฎหมายกําหนดเป็ นอย่างอื่น
มาตรา 81
หน่วยงานผูม้ ีอาํ นาจที่รับคําขออนุ ญาตและออกใบสําคัญตามข้อกําหนดของกฎหมายนี้
นดของกฎหมายนี้ จะต้องเก็บค่าธรรมเนียมตรวจสอบและค่าธรรมเนียมใบสําคัญ
จะต้องเก็บค่าธรรมเนียมตรวจสอบและค่าธรรมเนียมใบสําคัญ
จํานวนเงินค่าธรรมเนียมให้หน่วยงานผูม้ ีอาํ นาจส่ วนกลางกําหนด
มาตรา 8 2
กฎการบังคับใช้ของกฎหมายนี้ ให้หน่วยงานผูม้ ีอาํ นาจส่ วนกลางกําหนด
ให้หน่วยงานผูม้ ีอาํ นาจส่ วนกลางกําหนด
มาตรา 83
วันที่บงั คับใช้กฎหมายนี้ ยกเว้นข้อกําหนดตามวรรค 1 ถึ งวรรค 3 ของมาตรา 48
ของมาตรา 48 ที่ แก้ไขประกาศเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2545 ให้สภาหยวนกําหนดโดยคําสั่ง
ให้สภาหยวนกําหนดโดยคําสัง่ ข้อบัญญัติที่แก้ไขเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2549 ที่ เริ่ มบังคับใช้วนั ที่
พฤษภาคม 2549 ที่ เ ริ่ มบังคับใช้วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2549 แล้ว ให้บงั คับใช้ต้ งั แต่ประกาศ
ให้บงั คับใช้ต้งั แต่ประกาศ

