ชื่อ พระราชบัญญัติมาตรฐานแรงงาน
แก้ไขวันที่ 31 มกราคม 2 5 6 1
หมวดการกากับดูแล การบริ หาร > กระทรวงแรงงาน
สภาพการทางานและความเสมอภาคในการจ้างงาน

>

หมวด 1 ทั่ วไป
ข้อที่ 1
กาหนดมาตรฐานขั้นต่าของสภาพการทางาน ปกป้ องสิ ทธิ แรงงาน
เสริ มสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างส่ งเสริ มการพัฒนาทางสังคมและ
เศรษฐกิจจึงมีการตั้งกฎหมายฉบับนี้ข้ ึนมา ถ้าข้อใดที่ทางกฎหมายไม่ได้กาหนดไว้
ให้ใช้บทบัญญัติแห่ งกฎหมายอื่น
เงื่อนไขการทางานที่กาหนดโดยนายจ้างและลูกจ้างแต่ตอ้ งไม่ต่ากว่ามาตรฐานขั้น
ต่าที่กาหนดโดยกฎหมายนี้
ข้อที่ 2
ข้อกาหนดของกฎหมายฉบับนี้ ถกู กาหนดไว้เป็ นดังนี้
1.

แรงงาน เป็ นคนที่นายจ้างจ้างมาเพื่อหาค่าแรงในการทางาน

2.

นายจ้าง เป็ นนายจ้างของแรงงาน
ผูร้ ับผิดชอบในการดาเนินธุรกิจหรื อตัวแทนของเจ้าของธุรกิจ
คนที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมแรงงาน

3.

เงินเดือน ค่ าตอบแทนที่จา้ ยให้กบั คนงานสาหรับการทางาน รวมถึงเงินเดือน
ค่าแรงรายวันและรายเดือน การชาระเงินรายเดือน โบนัส
ค่าเบี้ยเลี้ยงและการจ่ายเงินอื่น ๆ ที่ ร ะบุหรื อโบนัสเป็ นเงินสดหรื อในรู ปแบบอื่น
และเงินอุดหมุนที่เกิดขึ้นเป็ นประจายังเป็ นของเงินเดือน

4.

ค่าจ้างเฉลี่ย
จานวนเงินค่าจ้างทั้งหมดที่คานวณได้ในหกเดือนก่อนเกิดเหตุการณ์หารจานวน
วันทางานจริ งในช่วงเวลานั้น ถ้าลูกจ้างทางานน้อยกว่าหกเดือน
ค่าจ้างทั้งหมดที่ได้รับในช่วงเวลาทางานหารจานวนวันทางานจริ ง
ค่าจ้างที่คิดตามวันทางาน ชั่ว โมงทางานหรื อตามผลิตภัณฑ์

เงินเดือนเฉลี่ยที่คานวณตามวิธีการข้างต้น ถ้าน้อยกว่า
จานวนเงินค่าจ้างทั้งหมดในช่วงเวลาทางานหารด้วยร้อยละ 6 0
ของวันทางานที่เกิดขึ้นจริ งจะได้รับ ซึ่ งจะเป็ นร้อยละ 6 0
ผูป้ ระกอบการ
เรี ยกว่านายจ้างที่จา้ งแรงงานจากทุกอุตสาหกรรมเข้าทางานในกฎหมายนี้
5.

6.

สัญญาว่าจ้าง เป็ นข้อตกลงในการทางานระหว่างลูกจ้างกับนายจ้าง

ข้อที่ 3
กฎหมายนี้ใช้กบั ทุกอุตสาหกรรมดังต่อไปนี้
1.

อุตสาหกรรมการเกษตร การป่ าไม้ การประมงและปศุสตั ว์

2.

อุตสาหกรรมการทาเหมืองแร่ ดินและหิ น

3.

อุสาหกรรมการผลิต

4.

อุตสาหกรรมก่อสร้าง

5.
6.

ไฟฟ้ า พลังน้ า อุ ตสาหกรรมแก๊ส
การขนส่ ง คลังสิ นค้าและการสื่ อสาร

7.

การสื่ อสารมวลชน

8.

ธุรกิจอื่นที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานกลางที่มีอานาจกาหนด
อิงตามวรรค 8 ข้อกาหนดข้างต้น
อาจได้รับการกาหนดให้ใช้กบั สถานที่ทางานหรื อคนงานในธุ รกิจบางแห่ ง
กฎหมายฉบับนี้ใช้กบั ความสัมพันธ์ทางด้านแรงงานระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างทั้
งหมด อย่างไรก็ตามเนื่ องจากปัจจัยๆต่าง ๆ เช่ น รู ปแบบธุรกิจ
ระบบการจัดการและลักษณะการทางาน ฯลฯ
การใช้กฎหมายนี้อาจยากสาหรับบางสถานที่และอุตสาหกรรมหรื องานที่กาหนด
ได้แจ้งผ่านหน่วยงานที่มีอานาจส่ วนกลางจะไม่ใช้กบั กฎหมายนี้ได้

สาหรับผูท้ ี่ไม่ใช้กฎหมายฉบับนี้เนื่องจากอุปสรรคต่อข้อก่อนหน้า
ต้องไม่เกินหนึ่งส่ วนหน้าของจานวนคนทางานทั้งหมดที่อยู่นอกวรรค

1

ของข้อที่

ถึงข้อที่ 7
ข้อที่ 4
หน่วยงานที่มีอานาจที่อา้ งถึงในกฎหมายนี้คือกระทรวงแรงงานในรัฐบาลกลาง

1

รัฐบาลท้องถิ่น ในเขตเทศบาลเมืองโดยตรงภายใต้รัฐบาลกลางและรัฐบาลมณฑล
(เมือง) ในมณฑล ( เมือง).
ข้อที่ 5
นายจ้างต้องไม่ใช้กาลัง บังคับขุ่มขู่ กักขังหรื อวิธีการที่ผิดกฎหมายอื่น ๆ
เพื่อบังคับให้ลกู จ้างทางาน
ข้อที่ 6
ไม่มีใครสามารถแทรกแซงในสัญญาแรงงานของอีกฝ่ ายหนึ่ ง
แสวงหาผลประโยชน์อย่างผิดกฎหมาย
ข้อที่ 7
นายจ้างควรเตรี ยมบัตรแรงงาน ชื่ อพนักงาน เพศ วันเดือนปี เกิด สั ญชาติ
วุฒิการศึกษาของแรงงานที่จดทะเบียน ที่ อยู่ หมายเลขประจาตัวประชาชน
วันที่เข้าทางาน เงิ นเดือน วั นที่ชาระประกันแรงงาน รางวัลและปรับโทษ
การบาดเจ็บและเรื่ องที่จาเป็ นอื่น ๆ บัตรแรงงานดังกล่าวควรเก็บไว้จน 5 ปี
หลังจากคนงานออกไป
ข้อที่ 8
นายจ้างควรป้ องกันอันตรายจากการประกอบอาชีพของพนักงานที่เข้าปฏิบตั ิงาน
สร้างสภาพแวดล้อมการทางานที่เหมาะสมและสิ่ งอานวยความสะดวกด้านสวิสดิกา
ร ประเด็นด้านความปลอดภัยสุ ขอนามัยและสวัสดิการที่เกี่ยวข้องมีการกาหนดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

หมวด 2 สัญญาว่ าจ้ าง
ข้อที่ 9
สัญญาว่าจ้างแบ่งออกเป็ นสัญญาตามระยะการจ้างหรื อไม่ตามระยะการจ้าง
ชัว่ คราว ระยะสั้น
ตามฤดูกาลและตามลักษณะเฉพาะเจาะจงของงานนั้นถูกเรี ยกว่าสัญญาตามระยะก
ารจ้าง งานที่มีลกั ษณะต่อเนื่ องถูกเรี ยกว่าสัญญาไม่ตามระยะการจ้าง
หลังจากที่สญ
ั ญาว่าจ้างหมดอายุลง

ผูใ้ ดผูห้ นึ่งที่อยูใ่ นกรณี ดงั ต่อไปนี้ถือว่าเป็ นสัญญาไม่ตามระยะเวลาการจ้าง
1.

คนงานยังคงทางานอยูแ่ ละนายจ้างไม่ได้แสดงความขัดแย้ง

2.

แม้วา่ จะมีการทาสัญญาฉบับอื่น

แต่สญ
ั ญาว่าจ้างก่อนและหลังระยะเวลาการทางานมีระยะเวลานานกว่า 9 0 วัน
ยังไม่เกิน 3 0 วันที่ขาดช่วงระหว่างสัญญาว่าจ้างก่อนหรื อหลัง
ข้อกาหนดดังกล่าวไม่ใช้กบั งานประจาที่เป็ นลักษณะงานเฉพาะหรื อตามฤดูกาล
ข้อที่ 9-1
ในกรณี ที่ไม่ปฏิบตั ิตามข้อกาหนดดังต่อไปนี้
นายจ้างต้องไม่เห็นด้วยกับลูกจ้างว่าการจ้างงานจะถูกห้ามหลังจากออกจากบริ ษทั
1.

นายจ้างมีผลประโยชน์ทางธุรกิจที่ถูกกฎหมาย ซึ่ งควรได้รับความคุม้ ครอง

2.

ตาแหน่งหรื อตาแหน่งของลูกจ้างที่ดารงอยูส่ ามารถติดต่อหรื อใช้ความลับทางธุ
รกิจของนายจ้างได้

3.

ระยะเวลาของการห้ามทางาน ขอบเขตพื้นที่
การประกอบอาชีพและเป้ าหมายการจ้างงานไม่เกินขอบเขตที่เหมาะสม

4.

นายจ้างมีการชดเชยที่เหมาะสมสาหรับความสูญเสี ยที่เกิดจากการไม่ทางานขอ
งลูกจ้าง

การชดเชยที่สมเหตุสมผลได้ระบุไว้ในวรรค 4 ของวรรคก่อน
ไม่รวมถึงการจ่ายค่าแรงที่ลกู จ้างได้รับในระหว่างช่วงเวลาทางาน
ถ้าละเมิดหนึ่ งในวรรคหนึ่งของบทบัญญัติ หมายความว่าข้อตกตงถือว่าโมฆะ
ระยะเวลาหยุดทางานหลังจากออกจากตาแหน่งต้องไม่เกินสองปี
ถ้าเกินสองปี จะให้ส้ นั ลงถึงสองปี
ข้อที่ 10
หลังจากที่สญ
ั ญาว่าจ้างตามระยะเวลาหรื อสัญญาว่าจ้างไม่ตามระยะเวลาหมดอายุ
ลงเนื่ องจากเหตุผลบางประการเมื่อมีการทาสัญญาฉบับใหม่หรื อสัญญาฉบับเดม
ดาเนินการต่อภายในสามเดือน
ให้รวมปี ที่ทางานก่อนและหลังการทางานของลูกจ้าง
ข้อที่ 10-1
นายจ้างที่ระดมแรงงานต้องไม่ละเมิดสัญญาว้าจ้างและควรปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ด ั

งต่อไปนี้
1.

ขึ้นอยูก่ บั การดาเนินธุรกิจและไม่ตอ้ งมีแรงจูงใจที่ไม่เหมาะสมและเป้ าหมาย
แต่อย่างไรก็ตามทางกฎหมายได้ยงั มีขอ้ กาหนดอื่นเพื่อปฏิบตั ิตามข้อกาหนดนั้
น

2.

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่เสี ยเปรี ยบต่อค่าจ้างแรงงานและภาวะแรงงานอื่น ๆ

3.

หลังจากการระดมแรงงาน
ควรพิจารณาถึงแรงทางกายภาพและความสามารถด้านเทคนิ คของแรงงานที่รับ
ผิดชอบต่องาน

4.

การระดมไปทางานในสถานที่ไกลเกินไป
นายจ้างควรให้ความช่วยเหลือที่จาเป็ น

5.

พิจารณาผลประโยชน์ของการดารงชีวิตของแรงงานและครอบครัวของพวกเขา

ข้อที่ 11
นายจ้างต้องไม่ล่วงรู ้การบอกเลิกสัญญาว่าจ้างถ้าเป็ นกรณี ดงั ต่อไปนี้
1.

เมื่อปิ ดกิจการหรื อถ่ายโอน.

2.

ขาดกาไรหรื อการหดตัวของธุรกิจ

3.

เหตุสุดวิสยั ระงับการทางานมานานกว่าหนึ่งเดือน

4.

การเปลี่ยนแปลงลักษณะของธุ รกิจมีความจาเป็ นต้องลดแรงงานและเมื่อไม่สาม
ารถจัดให้ทางานที่เหมาะสมสาหรับพวกเขา

5.

เมื่อคนงานไม่สามารถปฏิบตั ิงานได้

ข้อที่ 12
คนงานเจอเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่ งต่อไปนี้
นายจ้างอาจบอกเลิกสัญญาว่าจ้างได้โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
1.

เมื่อทาสัญญาว่าจ้าง
ลูกจ้างขี้โกงทาให้นายจ้างเข้าใจผิดและได้รับความเสี ยหาย

2.

นายจ้าง สมาชิ กในครอบครัวของนายจ้าง
ตัวแทนของนายจ้างหรื อคนงานคนอื่น ๆ
ที่งามงานร่ วมกันกระทาการทารุ ณหรื อการดูถกู ร้ายแรง

3.

บุคคลที่ถกู ตัดสิ นจาคุก

แต่ไม่รู้ตวั ว่าถูกควบคุมอยู่หรื อไม่ได้รับอนุญาตให้ปรับเงิน
4.

การละเมิดสัญญาว่าจ้างหรื อกฎระเบียบการทางาน สถานการณ์ที่ร้ายแรง

5.

จงใจทาให้เครื่ องจักร เครื่ องมือ วัตถุดิบ ผลิ ตภัณฑ์หรื อสิ่ งอื่น ๆ
ของนายจ้างสูญเสี ยหรื อโดยเจตนาเปิ ดเผยความลับทางเทคนิ คและธุรกิจของน
ายจ้าง ซึ่ งส่ งผลกระทบให้นายจ้างได้รับความเสี ยหาย

6.

ลางานต่อเนื่ อง 3 วันโดยไม่มีเหตุผลที่อนั ควรหรื อในหนึ่ งเดือนลางาน 6
วันโดยไม่ได้รับอนุญาต นายจ้างบอกเลิกสัญญาว่าจ้างตามวรรค 1 และวรรค
2 และตั้งแต่วรรค 4 ถึ ง ว รรค 6 ภายในสามสิ บวันนับตั้งแต่วนั ที่ทราบข่าว

ข้อที่ 13
ในระหว่างที่เลิกทางานตามที่กาหนดไว้ในข้อ 5 0
หรื อระยะเวลาทางการแพทย์ตามข้อ 5 9
นายจ้างไม่สามารถบอกเลิกสัญญาว่าจ้างได้ อย่างไรก็ตาม
นายจ้างไม่สามารถดาเนินการต่อเนื่องจากภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ
เหตุการณ์หรื อเหตุสุดวิสยั อื่น ๆ
ได้รายงานต่อหน่วยงานที่มีอานาจจะไม่ใช่ขอ้ จากัด
ข้อที่ 14
ในกรณี ต่อไปนี้
แรงงานอาจบอกเลิกสัญญาว่าจ้างได้โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
1.

นายจ้างชอบโกงเมื่อทาสัญญาว่าจ้างจนทาให้แรงงานเข้าใจผิดและได้รับความ
เสี ยหาย

2.

นายจ้าง สมาชิ กในครอบครัวของนายจ้าง
ตัวแทนของนายจ้างที่กระทาทารุ ณหรื อการดูถกู ร้ายแรงต่อคนงาน

3.

การทางานภายใต้สญ
ั ญาซึ่ งเป็ นอัตรายต่อสุ ขภาพของคนงาน
ได้แจ้งให้นายจ้างปรับปรุ งแต่ไม่มีผล

4.

นายจ้าง ตัวแทนนายจ้างหรื อคนงานอื่น ๆ
มีโรคติดต่อและติดเชื้อกับคนงานที่ทางานร่ วมกันและก่อให้เกิดอัตรายอย่างร้าย
แรงต่อสุ ขภาพของพวกเขาเอง

5.

นายจ้างไม่ค่ายค่าตอบแทนในการทางานตามสัญญาว่าจ้างหรื อจ่ายค่อตอบแท

นไม่ครบตามผลิตภัณฑ์ ให้งานไม่เพียงพอ
6.

นายจ้างละเมิดสัญญาว่าจ้างหรื อกฎหมายแรงงานและก่อให้เกิดความเสี ยหายต่
อสิ ทธิ แรงงาน ลู กจ้างบอกเลิกสัญญาว่าจ้างตามวรรค 1 และวรรค 6
ของมาตราดังกล่าวที่กาหนดเกี่ยวกับการบอกเบิกสัญญาว่าจ้างภายใน
30วันนับตั้งแต่วนั ที่บอกเลิกสัญญา อย่างไรก็ตาม
ถ้านายจ้างมีสถานการณ์ตามที่ระบุไว้ในวรรค 6 ของมาตราดังกว่าว
ลูกจ้างทราบผลภายใน 3 0 วันนับตั้งแต่วนั ที่เสี ยหาย

ในกรณี วรรค 2 หรื อวรรค 4 ของมาตรา 1
นายจ้างได้บอกเลิกสัญญาว่าจ้างระหว่างตัวแทนหรื อเป็ นโรคติดเชื้อตามกฎหมาย
ที่กาหนดได้รับการปฏิบตั ิตามข้อบังคับด้านสุ ขภาพและคนงานไม่สามารถบอกเลิก
สัญญาว่าจ้างได้ มาตรา 17 ได้กาหนดให้มีการใช้สญ
ั ญาการเลิกจ้างในข้อนี้
.

ข้อที่ 15
ถ้าระยะเวลาของสัญญาว่าจ้างเกินกว่าสามปี หลังจากสามปี ที่หมดอายุ
คนงานได้บอกเลิกสัญญาว่าจ้างแต่ตอ้ งแจ้งให้นายจ้างทราบล่วงหน้า 3 0 วัน
สาหรับสัญญาว่าจ้างที่ไม่ตามระยะเวลา เมื่ อลูกจ้างบอกเลิกสัญญาว่าจ้าง
ควรแจ้งให้นายจ้างทราบล่วงหน้าตามเวลาที่ระบุไว้ในวรรค 1 มาตรา 1 6

ข้อที่ 15-1
นายจ้างไม่เห็นด้วยกับแรงงานในระยะเวลาการให้บริ การขั้นต่า
ถ้าไม่ปฏิบตั ิตามข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้
1.

นายจ้างได้ดาเนินการฝึ กอบรมด้านเทคนิคอย่างมืออาชีพสาหรับคนงานและให้
ค่าฝึ กอบรม

2.

นายจ้างให้การชดเชยที่สมเหตุสมผลเพื่อให้คนงานสามารถปฏิบตั ิตามข้อตกลง
ขั้นต่าของสัญญาบริ การได้

ข้อตกลงในการให้บริ การขั้นต่าที่กล่าวถึงในวรรคก่อนจะต้องได้รับการพิจารณาอย่
างละเอียดในเรื่ องดังต่อไปนี้และต้องไม่เกินช่วงที่เหมาะสม
1.

นายจ้างทาการฝึ กอบรมด้านเวลาและค่าใช้จ่ายในการฝึ กอบรมทางเทคนิคสาห
รับแรงงาน

2.

ความเป็ นไปได้ของการทดแทนกาลังคนที่ทางานในงานเดียวกันหรื อคล้ายคลึง
กัน

3.

โควตาของนายจ้างและขอบเขตของค่าตอบแทนแรงงาน

4.

เรื่ องอื่น ๆ ที่ มีผลต่อความสมเหตุสมผลของระยะเวลาการให้บริ การขั้นต่า

หากมีการละเมิดบทบัญญัติท้ งั สองข้อ ข้อตกลงดังกล่าวจะไม่มีผลบังคับใช้
สัญญาว่าจ้างสิ้ นสุ ดลงก่อนวันหมดอายุการใช้บริ การขั้นต่าเนื่ องจากเหตุผลที่ไม่เกี่
ยวข้องกับแรงงาน ไม่ใช้ความรับผิดชอบของคนงาน
ซึ่ งคนงานจะไม่ตอ้ งคืนค่าใช้จ่ายที่ละเมิดข้อตกลงขั้นต่าหรื อค่าใช้จ่ายในการฝึ กอ
บรม
ข้อที่ 16
ถ้านายจ้างบอกเลิกสัญญาว่าจ้างตามมาตรา 11 หรื อมาตรา 13
ให้กาหนดระยะเวลาแจ้งล่วงหน้าโดยย่อดังต่อไปนี้
1.

ผูท้ ี่ทางานต่อเนื่ องเป็ นเวลานานกว่า 3
เดือนหรื อยังไม่ถึงหนึ่งปี ต้องแจ้งก่อนสิ บวัน

2.

ผูท้ ี่ทางานต่อเนื่ องเป็ นเวลานานกว่า 1 ปี หรื อยังไม่ถึง 3 ปี ต้ องแจ้งก่อน 2 0 วั น

ผูท้ ี่ทางานเป็ นเวลานานกว่า 3 ปี ต้องแจ้งก่อน 3 0 วัน
หลังจากได้รับหนังสื อแจ้งตามที่ระบุไว้ดงั กล่าว
เนื่องจากเหตุผลใดเหตุผลหนึ่ งต้องออกไปข้างนอกในช่วงเวลาทางาน
3.

จานวนวันที่ออกไม่เกิน 2 วันทาการต่อสัปดาห์และยังได้รับค่าจ้างช่วงวันหยุด
ถ้านายจ้างไม่เลิกสัญญาว่าจ่างตามคาบอกกล่าวล่วงหน้าในมาตรา 1
ให้จ่ายค่าจ้างในช่วงระยะเวลาแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ข้อที่ 17
นายจ้างที่บอกเลิกสัญญาว่าจ้างตามวรรคก่อนต้องจ่ายค่าจ้างและค่าตอบแทนตาม
ระเบียบดังต่อไปนี้
1.

ทางานต่อเนื่องในหน่วยธุรกิจเดียวกันของนายจ้างและจ่ายเงินเท่ากับเงินเดือนเ
ฉลี่ยหนึ่งเดือนในแต่ละปี

2.

จานวนเดือนที่เหลือถูกคานวณเหมือนข้างต้น
ถ้าทางานน้อยกว่าหนึ่ งปี จะได้รับตามสัดส่ วน

ทางานน้อยกว่าหนึ่ งเดือนจะคิดเป็ นหนึ่งเดือน
3.

ค่าจ้างของนายจ้างจะต้องออกภายใน 3 0 วันนับจากวันที่บอกเลิกสัญญาว่าจ้าง

ข้อที่ 18
ในกรณี ที่เกิดกรณี ดงั ต่อไปนี้
ผูท้ างานไม่อาจขอให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างและค่าจ้างในช่วงระยะเวลาแจ้งให้ทราบล่
วงหน้า
1.
2.

ผูท้ ี่บอกเลิกสัญญาว่าจ้างตามมาตรา 1 2 หรื อมาตรา 15
สัญญาว่าจ้างที่ตามระยะเวลาหมดอายุลง

ข้อที่ 19
เมื่อสัญญาว่าจ้างสิ้ นสุ ดลง ถ้า แรงงานร้องขอใบรับรองการทางาน
นายจ้างหรื อตัวแทนของเขาต้องไม่ปฏิเสธ
ข้อที่ 20
เมื่อองค์กรมีการปรับโครงสร้างหรื อโอนย้าย
เว้นแต่นายจ้างรายใหม่และนายจ้างคนเก่าจะต้องยินยอมที่จะรักษาไว้จานวนแรงง
านที่เหลือจะได้รับแจ้งล่วงหน้าก่อนการบอกเลิกสัญญาว่าจ้างตามข้อกาหนดในมา
ตรา 1 6 และจะต้องจ่ายค่าตอบแทนสาหรับแรงงานตามมาตรา 1 7
ส่ วนแรงงานที่ได้รักษาไว้จะได้รับการยอมรับจากนายจ้างคนใหม่

หมวด 3 ค่ าจ้ าง
ข้อที่ 21
ค่าแรงถูกตกลงโดยทั้งสองฝ่ าย แต่ ไม่นอ้ ยกว่าเงินเดือนขั้นพื้นฐาน
เงินเดือนขั้นพื้นฐานที่กล่าวถึงจะต้องส่ งให้ผบู ้ ริ หารเพื่อขออนุมตั ิหลังจากที่ผมู ้ ีอาน
าจส่ วนกลางได้จดั ตั้งคณะกรรมการพิจารณาเงินเดือนขั้นพื้นฐาน
คณะกรรมการพิจารณาเงินเดือนขั้นพื้นฐานประเมินเงินเดือนขั้นพื้นฐานดังกล่าวแล
ะขั้นตอนการสอบทานจะกาหนดโดยหน่วยงานที่มีอานาจของส่ วนกลาง
ข้อที่ 22
การจ่ายค่าจ้างควรเป็ นสกุลเงินตามกฎหมายที่กาหนด

แต่ข้ ึนอยูก่ บั นิสยั หรื อลักษณะธุ รกิจ ถ้าจ่ายค่าจ้างเป็ นสิ่ งของ
ก็ตอ้ งระบุให้ชดั เจนในสัญญาว่าจ้าง เมื่ อได้รับค่าจ้างเป็ นสิ่ งของ
ราคาที่แท้จริ งควรมีความเป็ นธรรมและสมเหตุสมผลและเหมาะสมกับความต้องการ
ของคนงานและครอบครัวของพวกเขา ค่ าจ้างควรจ่ายให้พนักงานโดยตรง
อย่างไรก็ตาม
หากกฎหมายกาหนดไว้เป็ นอย่างอื่นหรื อนายจ้างและลูกจ้างมีขอ้ ตกลงเป็ นอย่างอื่
น ซึ่ งจะไม่ใช่ขอ้ จากัด

ข้อที่ 23
การจ่ายค่าจ้างต้องออกอย่างน้อยสองครั้งต่อเดือนในช่วงเวลาปกติ
ยกเว้นในกรณี ที่ค่สู ญ
ั ญามีขอ้ ตกลงพิเศษหรื อการชาระเงินล่วงหน้ารายเดือน
ควรให้รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการคานวณของแต่ละประเภทเงินเดือน
นายจ้างควรจัดเรี ยมตารางค่าจ้าง การจ่ายค่าจ้าง
การคานวณอย่างรายละเอียดของแต่ละรายการ ยอดเงินและสิ่ งของอื่น
ต้องบันทึกไว้ ควรเก็บตารางค่าจ้างไว้เป็ นเวลาห้าปี
ข้อที่ 24
ถ้านายจ้างขยายเวลาทางานของคนทางาน
ค่าจ้างสาหรับการขยายเวลาทางานจะเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ต่อไปนี้
1.

ผูท้ ี่ได้ขยายเวลาทางานภายในสองชัว่ โมงจะได้รับค่าจ้างมากกว่าหนึ่ งในสามข
องค่าจ้างรายชัว่ โมง

2.

ถ้าเวลาทางานเพิ่มขึ้นภายในสองชัว่ โมงจะมีการเพิ่มมากกว่าสองในสามของค่า
จ้างรายชัว่ โมง

3.

ตามบทบัญญัติของวรรค 4 มาตรา 3 2
ถ้ามีการขยายชัว่ โมงทางานให้เพิ่มเท่าตัวเป็ นค่าจ้างรายชัว่ โมง

นายจ้างอนุญาตให้ลูกจ้างทางานในวันหยุดตามที่กาหนดในมาตรา
3 6 และเวลาทางานภายในสองชัว่ โมง
เงินเพือนเพิ่มในหนึ่งในสามหรื อมากกว่าของค่าจ้างรายชัว่ โมง
ถ้าทางานต่อให้เพิ่มอีกสองชัว่ โมงจะได้บวกเพิ่มให้เท่ากันหรื อมากกว่าสองเท่าเงิน
เดือนรายชัว่ โมง

ข้อที่ 25
นายจ้างต้องไม่ให้สวัสดิการแก่คนงานที่แตกต่างกันเนื่ องจากเพศของพวกเขา
คนที่มีงานเดียวกันและมีประสิ ทธิ ภาพเหมือนกันให้จ่ายเงินเดือนเดียวกัน
ข้อที่ 26
นายจ้างไม่สามารถหักค่าจ้างของคนงานเป็ นค่าเสี ยหายหรื อค่าชดเชยได้
ข้อที่ 27
นายจ้างที่ไม่จ่ายค่าจ้างตามกาหนดเวลา
หน่วยงานที่มีอานาจจะมีคาสัง่ ให้จ่ายค่าจ้างภายในระยะเวลาที่กาหนด
ข้อที่ 28
เมื่อนายจ้างเลิกกิจกรรม ล้มละลายหรื อประกาศล้มละลาย
จะมีการเรี ยกร้องค่าจ้างต่อไปนี้ การเรี ยกร้องค้ าประกันโดยจานองหลักประกัน
จานองหรื อจานาเหมือนกันและชาระคืนตามสัดส่ วนการเรี ยกร้อง
ในส่ วนที่ยงั ไม่ชาระค่าชดเชยมีสิทธิ ที่จะได้รับค่าชดเชยสูงสุ ด
1.

ส่ วนของค่าจ้างที่เกิดจากสัญญาว่าจ้างมีระยะเวลาไม่เกินหกเดือน

2.

นายจ้างไม่ชาระเงินบานาญตามพระราชบัญญัติน้ ี

3.

นายจ้างไม่ชาระค่าตอบแทนตามพระราชบัญญัติน้ ีหรื อระเบียบเกี่ยวกับค่าตอบแ
ทนของลูกจ้าง

นายจ้างต้องชาระเงินเดือนจานวนหนึ่งตามจานวนเงินเดือนทั้งหมดที่ลกู จ้างทางาน
ในเดือนและอัตราที่กาหนด
กองทุนสงเคราห์เงินใช้เป็ นค่าตอบแทนสาหรับกรณี ยอ่ ต่อไปนี้
1.

จานวนค่าจ้างที่คา้ งชาระในข้อ

1 ของมาตราข้างต้น

2.

จานวนเงินบานาญและค่าตอบแทนที่จ่ายในข้อ 2 และข้อ 3

ของมาตราดังกล่าวจะจากัดไว้ที่ค่าจ้างเฉลี่ย 6 เดื อน
หลังจากสะสมมาเป็ นจานวนหนึ่งแล้วจะต้องลดหรื อระงับการชาระ
อัตราที่สองได้รับการกาหนดโดยหน่วยงานที่มีอานาจส่ วนกลางภายในช่วง
15/10,000 และถูกส่ งไปยังผูบ
้ ริ หารเพื่อขออนุมตั ิ
ค่าจ้าง เงิ นบานาญและกองทุนสารองเลี้ยงชีพยังค้างชาระของนายจ้าง

ถ้าคนงานขอแล้วแต่ยงั ไม่ได้ชาระจะเอากองทุนค่าชดเชยค้างชาระมาเพื่อชดเชยต
ามข้อกาหนดของข้อ 2
นายจ้างจะเอาส่ วนค่าชดเชยมาเพื่อชาระจานวนเงินที่ยงั ค้างชาระในระยะเวลากาห
นด
ค่าจ้างที่สะสมอยูใ่ นกองทุนจะดาเนินการโดยผูม้ ีอานาจของส่ วนกลางและคณะกรร
มการบริ หาร ส าหรับการดาเนินธุรกิจ
ผูม้ ีอานาจในส่ วนกลางจะต้องมอบอานาจให้หน่วยงานประกันแรงงานนั้นจัดการ
ขั้นตอนการบริ หารการชดเชย การเก็บและขั้นตอนการบริ หารเป็ นหนึ่งในข้อ 3
และกฎระเบียบขององค์กรของคณะกรรมการบริ หารตั้งขึ้นมา
ข้อที่ 29
หน่วยธุรกิจจะดาเนินการผลประกอบการเมื่อสิ้ นปี
หากมีส่วนเกินทุนจะต้องชาระเงินส่ วนที่เกินจากภาษีสูญเสี ย
นอกเหนือจากการจ่ายเงินปันผลและกองทุนสารองเลี้ยงชีพสาหรับคนงานที่ทางา
นมาทั้งปี และไม่มีความผิดในการทางานควรได้รับโบนัสหรื อเงินปั นผล

หมวด 4 เวลาทางาน เวลาพักผ่อนและวันหยุด
ข้อที่ 30
เวลาทางานปกติของคนงานต้องไม่เกิน 8 ชั่ วโมงต่อวันและไม่เกิน 4 0
ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ ในช่ วงเวลาทางานตามปกติดงั กล่าว
นายจ้างต้องได้รับความยินยอมจากสหภาพแรงงาน
ถ้าองค์กรไม่มีสหภาพแรงงานก็ผา่ นการเห็นด้วยของสภาพแรงงาน
เวลาทางานปกติสาหรับวันที่สองของสัปดาห์สามารถจัดสรรให้เป็ นวันทางานอื่น ๆ
ได้หลังจากที่ได้รับความยินยอมจากการประชุมระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง
จานวนชัว่ โมงที่จดั สรรให้กบั วันทาการอื่น ๆ ต้องไม่เกินสองชัว่ โมงต่อวัน
อย่างไรก็ตามจานวนชัว่ โมงทางานต่อสัปดาห์ตอ้ งไม่เกิน 4 8 ชั่วโมง
ในช่วงเวลาทางานตามปกติของข้อ 1
นายจ้างตกลงกับสภาแรงงานว่าองค์กรนั้นไม่มีสหภาพแรงงาน
เวลาทางานตามปกติภายในแปดสัปดาห์อาจได้รับการจัดสรรหลังจากที่ได้ตกลงกั

นไว้ในการประชุมระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง อย่างไรก็ตาม
ชัว่ โมงการทางานปกติต่อวันต้องไม่เกิน 8
ชัว่ โมงและจานวนชัว่ โมงทางานต่อสัปดาห์ตอ้ งไม่เกิน 48 ชั่ ว โมง
นายจ้างควรมีการบันทึกการเข้างานและเก็บไว้เป็ นเวลาห้าปี
ควรบันทึกการทางานทุกวันของคนงานเป็ นนาที
นายจ้างต้องไม่ปฏิเสธที่ให้สาเนาหรื อสาเนาบันทึกการเข้างาน
นายจ้างไม่ได้รับอนุญาตให้ทาการแก้ไขชัว่ โมงการทางานปกติในข้อ 1
เป็ นเหตุให้ลดค่าแรงของแรงงาน ตั้งแต่ขอ้ 1 ถึ งข้อ 3
และเวลาทางานปกติของหนึ่งใน 3 0 ข้อนั้น
นายจ้างต้องดูวา่ ความต้องการของคนงานเหมือนสมาชิกในครอบครัวและอนุญาติใ
ห้คนงานปรับงานได้อย่างยืดหยุน่ ภายในหนึ่ งชัว่ โมงโดยไม่ตอ้ งเปลี่ยนชัว่ โมงการ
ทางานในแต่ละวันเกี่ยวกับเวลาเริ่ มต้นและสิ้ นสุ ด
ข้อที่ 30-1
อุตสาหกรรมที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานที่มีอานาจส่ วนกลาง
นายจ้างต้องได้รับความยินยอมจากสหภาพแรงงานและถ้าองค์กรไม่มีสหภาพแรงง
านก็ผา่ นสภาแรงงานเกี่ยวกับค่าจ้าง
ชัว่ โมงการทางานอาจเปลี่ยนแปลงไปตามหลักการดังต่อไปนี้
1.

จานวนชัว่ โมงทางานปกติดที่จดั สรรให้กบั วันทาการอื่น ๆ
ภายในสี่ สปั ดาห์จะต้องไม่เกินสองชัว่ โมงต่อวันและไม่อยูใ่ นขอบเขตที่กาหนดไ
ว้ในข้อ 2 ถึ งข้อ 4 ของมาตราข้างต้น

2.

หากเวลาทางานปกติถึง 10 ชั่ ว โมงในวันนั้น
ชัว่ โมงทางานต่อจะต้องไม่เกินสองชัว่ โมง

3.

แรงงานหญิง ยกเว้นในระหว่างตั้งครรภ์หรื อเลี้ยงลูกด้วยนม
ทางานในเวลากลางคืนและไม่จากัดโดยวรรค 1 มาตรา 4 9 อย่างไรก็ตาม
นายจ้างควรจัดหาสิ่ งอานวยความสะดวกด้านความปลอดภัยและสิ่ งอานวยความ
สะดวกด้านสุ ขภาพที่จาเป็ น

ตามบทบัญญัติของมาตรา 3 แห่ งสาธารณรัฐจีนลงเมื่อวันที่ 2 7 ธั น วาคม 2 53 9
มีการแก้ไขในการปฏิบตั ิตามข้อ 3 ที่ ใช้กบั อุตสหกรรมในข้อกาหนดนี้ ยกเว้นวรรค
1 ข้อ 1 ของเกษตรกรรม ป่ าไม้ การประมง ปศุ สัตว์จะไม่ใช้ตามบทบัญญัติน้ ี

ข้อที่ 31
คนงานที่ทางานในอุโมงค์หรื ออุโมงค์จะต้องทางานตั้งแต่เวลาที่พวกเขาเข้าไปใน
อุโมงค์จนถึงเวลาที่พวกเขาออกจากอุโมงค์
ข้อที่ 32
นายจ้างมีความจาเป็ นที่จะต้องให้คนงานทางานนอกเวลาทางานปกติ
นายจ้างต้องได้รับความยินยอมจากสหภาพแรงงาน
ถ้าองค์กรไม่มีสหภาพแรงงานก็ผา่ นสภาแรงงานอาจขยายเวลาการทางานได้ภาย
หลังจากที่ได้ตกลงกันไว้ในการประชุมนายจ้าง-ลูกจ้าง
การขยายเวลาทางานของนายจ้างพร้อมกับเวลาทางานปกติไม่เกินสิ บสองชัว่ โมงต่
อวัน ชั่วโมงทางานขยายจะต้องไม่เกิน 4 6 ชั่ ว โมงต่อเดือน
ถ้าองค์กรไม่มีสหภาพแรงงานก็ได้รับความยินยอมจากสภาแรงงานหลังจากการปร
ะชุมนายจ้างและลูกจ้าง หลังจากทาข้อตกลงแล้วชัว่ โมงทางานต่อจะต้องไม่เกิน
54 ชั่วโมงต่อเดือนและต้องไม่เกิน 138 ชั่วโมงทุกๆ 3 เดื อน
นายจ้างที่มีลูกจ้างมากกว่า 3 0
คนและมีการขยายเวลาทางานตามข้อบังคับที่ระบุไว้ในข้อข้างต้น
ควรรายงานต่อเจ้าหน้าที่ทอ้ งถิ่นเพื่อใช้อา้ งอิง
เนื่องจากภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ เหตุ การณ์หรื อภาวะฉุกเฉิ น
นายจ้างจาเป็ นต้องมีคนงานทางานนอกเวลาทางานตามปกติและอาจขยายเวลา
ทางานได้ อย่างไรก็ตามควรแจ้งให้สหภาพแรงงานทราบภายใน 2 4
ชัว่ โมงหลังจากที่เริ่ มมีการขยายเวลาทางาน หากองค์กรไม่มีสหภาพแรงงาน
ควรแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทอ้ งถิ่นทราบเพื่ออ้างอิงในอนาคติ
หากต้องการขยายเวลาทางาน
นายจ้างให้คนงานหยุดพักผ่อนชดเชยอย่างเหมาะสม
คนงานที่ทางานในบ่อต้องไม่มีการขยายชัว่ โมงทางานเพิ่ม อย่างไรก็ตาม
หากงานหลักนี้เป็ นงานควบคุมหรื อในกรณี ที่กาหนดไว้จะไม่ใช้บงั คับ
ข้อ 32-1
นายจ้างผูซ้ ่ ึ งตามบทบัญญัติในวรรค 1 และ 2 มาตรา 3 2
ให้ขยายเวลาทางานของคนงานได้หรื อมาตรา 3 6

ได้กาหนดเกี่ยวกับเวลาพักผ่อนตามความประสงค์ของคนงานที่เลือกที่จะหยุดชดเ
ชยและได้รับการเห็นด้วยจากนายจ้าง
จานวนชัว่ โมงชดเชยคานวณจากชัว่ โมงทางานของคนงาน
การหยุดชดเชย เวลาหยุดชดเชยเป็ นไปตามข้อตกลงระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง
ระยะเวลาหยุดชดเชยหมดอายุหรื อถูกยกเลิกสัญญาว่าจ้างแต่ยงั ไม่หยุดชดเชย
ให้จ่ายเงินเดือนตามเกณฑ์การคานวณเงินเดือนสาหรับการขยายเวลาทางานหรื อวั
นหยุดพัก ถ้ายังไม่จ่ายเงินเดือนจะถูกลงโทษด้วยการฝ่ าฝื นบทบัญญัติของมาตรา
24

ข้อที่ 33
องค์กรที่ระบุชื่อไว้ในมาตรา 3
ยกเว้นอุสาหกรรมการผลิตและอุตสาหกรรมเหมืองแร่ อาจจาเป็ นต้องปรับชัว่ โมงกา
รทางานตามปกติและขยายเวลาทางานตามที่กาหนดไว้ในมาตรา 3 0 และมาตรา
3 2 เนื่ องจากความสะดวกของสาธารณชนหรื อเหตุผลพิเศษอื่น ๆ
หน่วยงานที่มีอานาจและสหภาพแรงงานของหว่ายงานท้องถิ่นมีหน้าที่ในการให้คา
ปรึ กษากับองค์กรจะได้รับการปรับเปลี่ยนตามคาสัง่ ภายในขอบเขตที่จาเป็ น
ข้อที่ 34
คนงานที่ทางานจะใช้มาตรการในการเปลี่ยนกะ
กะทางานของคนงานได้เปลี่ยนแปลงสัปดาห์ละครั้ง
แต่ถา้ ต้องผ่านการเห็นด้วยของคนงานหรื อไม่ จะไม่ใช่ขอ้ จากัด
เมื่อมีการเลื่อนกะดังกล่าวจะต้องมีเวลาพักอย่างน้อย 11 ชัว่ โมงติดต่อกัน
อย่างไรก็ตามเนื่องจากลักษณะงานหรื อเหตุผลพิเศษ
หากองค์กรแจ้งให้ผมู ้ ีอานาจของส่ วนกลางประกาศให้เปลี่ยนแปลงเวลาที่เหลือไม่
น้อยกว่าแปดชัว่ โมงติดต่อกัน
นายจ้างที่เปลี่ยนเวลาพักตามบทบัญญัติในข้อบังคับข้างต้นต้องได้รับความยินยอม
จากสหภาพแรงงาน ส าหรับองค์กรที่ไม่มีสหภาพแรงงาน
ให้ตกลงกันโดยการประชุมนายจ้างและลูกจ้าง นายจ้างที่มีลูกจ้างมากกว่า 3 0
คนควรแจ้งเจ้าหน้าที่ทอ้ งถิ่นเพื่อใช้อา้ งอิง

ข้อที่ 35
คนงานทางานต่อเนื่องในสี่ ชวั่ โมงและควรจะมีเวลาพักผ่อนอย่างน้อย 3 0 นาที
อย่างไรก็ตาม
หากมีการเปลี่ยนแปลงระบบหรื อหากการทางานเป็ ฯไปอย่างต่อเนื่องหรื อเร่ งด่วน
นายจ้างอาจปรับเวลาพักในช่วงเวลาทาการได้
ข้อที่ 36
คนงานควรหยุดพักสองวันในทุกๆ 7 วัน
หนึ่งวันสาหรับวันหยุดและหนึ่ งวันสาหรับวันลาพักร้อน
นายจ้างมีสถานการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้และไม่อยูภ่ ายใต้การบังคับแห่ง
บทบัญญัติดงั กล่าว
1.

หากมีการเปลี่ยนแปลงเวลาทางานตามวรรค 2 ของมาตรา 3 0
ให้ลูกจ้างหยุดพักผ่อนอย่างน้อยหนึ่งวันในทุกๆ 7
วันและจะมีวนั หยุดราชการและวันหยุดพักผ่อนอย่างน้อยสี่ วนั ภายใน 2 สั ปดาห์

2.

หากมีการเปลี่ยนแปลงเวลาทางานตามวรรค 3 ของมาตรา 3 0
ให้ลูกจ้างหยุดพักผ่อนอย่างน้อยหนึ่งวันในทุกๆ 7
วันและจะมีวนั หยุดราชการอย่างน้อยสิ บหกวันภายใน 8 สั ปดาห์

3.

หากมีการเปลี่ยนแปลงชัว่ โมงทางานตามปกติตามมาตรา 3 0
ให้ลูกจ้างมีวนั หยุดราชการอย่างน้อย 2 วันในทุกๆ 2

สัปดาห์และมีวนั หยุดราชการอย่างน้อย 8 วันภายใน 4 สัปดาห์
นายจ้างให้คนงานทางานในวันหยุดจะคิดรวมอยูใ่ นจานวนชัว่ โมงทางานต่อที่กาห
นดไว้ในวรรค 2 มาตรา 3 2 อย่างไรก็ตามเนื่องจากภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ
เหตุการณ์หรื อภาวะฉุกเฉิ น
นายจ้างต้องเปิ ดโอกาสให้คนงานทางานในวันหยุดและเวลาทางานของพวกเขาไม่
อยูภ่ ายใต้ขอ้ จากัดที่กาหนดไว้ในวรรค 2 ของมาตรา 3 2
ด้วยความยินยอมของผูม้ ีอานาจในการดาเนินธุรกิจและอุตสาหกรรมที่ได้รับมอบห
มายจากหน่วยงานกลาง นายจ้างอาจปรับวันหยุดราชการตามที่กาหนดไว้ในวรรค
1 วรรค 2 ข้ อ 1 และข้อ 2 ทุ กครั้งในรอบ 7 วั น
การปรับวันหยุดราชการที่กาหนดไว้ในวรรคก่อนจะต้องได้รับการอนุมตั ิจากสหภาพ
แรงงาน

ถ้าองค์กรไม่มีสหภาพแรงงานจะต้องได้รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมนายจ้างและลูกจ้
างเท่านั้น นายจ้างที่มีลูกจ้างมากกว่า 3 0
คนควรแจ้งเจ้าหน้าที่ทอ้ งถิ่นเพื่อใช้อา้ งอิง

ข้อที่ 37
กระทรวงมหาดไทยไต้หวันจะกาหนดวันแห่ งความทรงจา วั นเทศกาล
วันแรงงานและวันหยุดอื่น ๆ ที่ หน่ วยงานที่มีอานาจตั้งขึ้นมาจะต้องหยุดพัก
กาหนดหนดดังกล่าวได้รับการแก้ไขโดยสาธารณรัฐจีนเมื่อวันที่ 6 ธั น วาคม 2 559
และได้มีการดาเนินการเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2 5 6 0
ข้อที่ 38
คนงานที่ทางานต่อเนื่องในระยะเวลาหนึ่งในนายจ้างคนเดียวหรื อองค์กรเดียวกันจะ
ได้รับการลาพักพิเศษตามระเบียบดังต่อไปนี้
1.

มากกว่า 6 เดื อนในหนึ่งปี หยุ ด 3 วัน

2.

มากกว่าหนึ่งปี แต่นอ้ ยกว่า 2 ปี หยุด 7 วัน

3.

มากกว่า 2 แต่ นอ้ ยกว่า 3 ปี หยุด 10 วัน

4.

มากกว่า 3 ปี แต่นอ้ ยกว่า 5 ปี หยุด 14 วัน

5.

มากกว่า 5 ปี แต่นอ้ ยกว่า 10 ปี หยุด 15 วัน

มากกว่า 10 ปี จะเพิ่มหนึ่งวันและเพิ่มถึง 3 0 วันแล้วหยุดไว้
ช่วงวันหยุดพิเศษที่กล่าวถึงข้างต้นกาหนดโดยแรงงาน
แต่นายจ้างขึ้นอยูก่ บั สถานการณ์ทางธุรกิจที่เร่ งด่วนหรื อเนื่องจากปัจจัยส่ วนบุคคล
จึงจาเป็ นต้องเจรจาต่อรองกับอีกฝ่ ายหนึ่งเพื่อดาเนินการปรับเปลี่ยน
6.

นายจ้างควรแจ้งให้คนงานของตนจัดให้มีการลาพักพิเศษตามข้อ 2
ก่อนหน้านี้เมื่อคนงานมีคุณบัติตามเงื่อนไขการลาพักพิเศษตามข้อ 1
สาหรับการลาพักพิเศษของคนงาน
นายจ้างควรจ่ายค่าแรงให้ครบภายในสิ้ นปี หรื อวันที่สญ
ั ญาว่าจ้างสิ้ นสุ ดลง
อย่างไรก็ตามจานวนวันลาที่คนงานใช้ยงั ไม่หมด
นายจ้างต้องจ่ายเงินเดือนให้พวกเขา
แต่สิ้นปี แล้วยังเหลือวันลาอยูโ่ ดยผ่านการตกลงกันระหว่างสองฝ่ ายให้ดาเนินการใ
นปี ถัดไป สิ้ นปี ถัดไปหรื อบอกเลิกสัญญาว่าจ้างแล้วแต่วนั ลายังใช้ไม่หมด

นายจ้างควรจ่ายเงินเดือนให้พวกเขา
นายจ้างจะต้องบันทึกจานวนค่าจ้างที่จ่ายให้ลูกจ้างในวันหยุดพิเศษประจาปี และจา
นวนวันที่ลกู จ้างเหลืออยู่ ตารางเวลาค่าจ้างของคนงานที่ระบุไว้ในมาตรา 2 3
จะได้รับการแจ้งให้คนงานทราบเป็ นระยะ
เมื่อคนงานเรี ยกร้องสิ ทธิ ตามบทความนี้
นายจ้างจะต้องแบกรับภาระในการพิสูจน์วา่ เรื่ องนั้นไม่มีอยู่
ข้อที่ 39
มาตรา 3 6 ได้กาหนดวันลาพักร้อน วันหยุดพักผ่อน มาตรา 3 7
กาหนดเกี่ยวกับการพักผ่อนและมาตรา 38 ก าหนดเกี่ยวกับการลาพักร้อน
ให้นายจ้างจ่ายเงินเดือนนี้
นายจ้างได้รับความยินยอมจากแรงานในการทางานในวันหยุดพักและค่าจ้างของพ
วกเขาควรเพิ่มเป็ นสองเท่า
เนื่องจากต้องทางานเร่ งด่วนตามฤดูกาลจึงได้รับความยินยอมจากแรงงานหรื อสห
ภาพแรงงานถึงจะทางานตามปกติได้
ข้อที่ 40
ในกรณี ภยั พิบตั ทางธรรมชาติ เหตุ การณ์หรื อภาวะฉุกเฉิ น
นายจ้างเห็นว่าจาเป็ นต้องทางานต่อ
อาจต้องหยุดการลดของคนงานที่ระบุไว้ในมาตรา 3 6 ถึงมาตรา 38
ที่กาหนดเกี่ยวกับวเลาพักผ่อนของคนงาน
การระงับการลาหยุดดังกล่าวข้างต้นต้องระบุภายใน 2 4
ชัว่ โมงหลังจากนั้นและรายงานต่อเจ้าหน้าที่ทอ้ งถิ่นเพื่อติดตามและตรวจสอบ
ข้อที่ 41
ในกรณี ที่เป็ นคนงานในอุตสาหกรรมสาธารณูปโภค
เจ้าหน้าที่ทอ้ งถิ่นอาจต้องหยดการลาพัดพิเศษตามที่กาหนดในมาตรา 38
เมื่อเห็นว่าจาเป็ น ค่ าจ้างในช่วงวันหยุดควรเพิ่มเป็ นสองเท่า
ข้อที่ 42
คนงานอาจไม่ถกู บังคับให้ทางานเนื่องจากเหตุผลด้านสุ ขภาพหรื อเหตุผลอันสมคว

รและไม่สามารถทางานนอกเวลาทางานปกติได้
ข้อที่ 43
คนงานต้องลาดจากการแต่งงาน ไว้ทุกข์
เจ็บป่ วยหรื อเหตุผลที่สมควรถูกต้องตามกฎหมาย
มาตรฐานขั้นต่าสาหรับการจ่ายค่าจ้างในช่วงวันหยุดและออกจากงานนอกเหนือจา
กการลาออก
ควรได้รับเงินเดือนขั้นต่าตามข้อกาหนดของหน่วยงานที่มีอานาจส่ วนกลาง
.

บทที่ 5 แรงงานเด็กและสตรี
ข้อที่ 44
คนงานอายุ 15 ปี ขึ้ นไปแต่อายุยงั ต่ากว่า 1 6 ได้รับมาเป็ นลูกจ้างวัยเด็ก
แรงงานเด็กและบุคคลที่มีอายุเกินกว่า 1 6 แต่ อายุยงั ไม่ถึง 18 ปี
จะต้องไม่ทางานอัตรายหรื อเป็ นอัตราย
ข้อที่ 45
นายจ้างต้องไม่จา้ งคนที่มีอายุต่ากว่า 15 ปี ในการทางาน
อย่างไรก็ตามหากผูท้ ี่สาเร็ จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาของประเทศหรื อหน่วยงาน
ที่มีอานาจระบุวา่ ลักษณะของงานและสภาพแวดล้อมการทางานไม่ส่งผลต่อสุ ขภา
พกายและสุ ขภาพจิตของพวกเขาจะไม่ใช่ขอ้ จากัด
นายจ้างที่รับแรงงานดังกล่าวจะต้องใช้ขอ้ กาหนดในการค้มครองเด็ก
ลักษณะของงานในวรรค 1
และสภาพแวดล้อมไม่เป็ นสุ ปสรรคต่อการกาหนดสุ ขภาพร่ างกายและจิตใจ
ขั้นตอนการทบทวนและวิธีปฏิบตั ิอื่น ๆ
จะต้องได้รับการกาหนดโดยหน่วยงานที่มีอานาจส่ วนกลางตามอายุของคนงาน
ลักษณะของงานและเวลาของการศึกษาในเชิงบังคับของประเทศ
บุคคลที่มีอายุต่ากว่า 15
ปี ที่ได้งานจากบุคคลที่อื่นเพื่อให้บริ การให้บุคคลที่สามหรื อให้บริ การแก่ผอู ้ ื่นโดยต
รงเพื่อขอรับค่าตอบแทนที่ยงั ไม่มีความสัมพันธ์เป็ นลูกจ้างและนายจ้าง
ให้ใช้บทบัญญัติของวรรคก่อนและการคุม้ ครองเด็ก

ข้อที่ 46
หากบุคคลที่มีอายุต่ากว่า 18 ปี ได้รับการว่าจ้างเข้าทางานในฐานะคนงาน
นายจ้างควรให้ความยินยอมเป็ นตัวแทนตามกฎหมายและใบอายุของเขาเพื่อเป็ นเ
อกสารพิสูจน์
ข้อที่ 47
ชัว่ โมงการทางานต่อวันของแรงงานเด็กไม่เกิน 8
ชัว่ โมงและชัว่ โมงการทางานในแต่ละสัปดาห์ไม่เกิน 4 0 ชัว่ โมง
ไม่ได้รับอนุญาตให้ทางานในวันหยุด
ข้อที่ 48
แรงงานเด็กไม่ได้รับอนุญาตให้ทางานตั้งแต่เวลา 2 0 . 0 0 น . ถึ ง 6 . 0 0 น .
โมงเช้าวันรุ่ งขึ้น
ข้อที่ 49
นายจ้างต้องไม่อนุญาตให้แรงงานหญิงทางานตั้งแต่เวลา 2 2 . 0 0 น . ถึ ง 6 . 0 0
น .โมงเช้าวันรุ่ งขึ้น แต่ นายจ้างต้องได้รับความยินยอมจากสหภาพแรงงาน
ถ้าองค์กรไม่มีสหภาพแรงงาน
หลังจากที่ตกลงร่ วมกันในการประชุมนายจ้างและลูกจ้างและปฏิบตั ิตามข้อกาหนด
ต่อไปนี้จะไม่มีผลบังคับใช้
1.

ให้ความปลอดภัยและสิ่ งอานวยความสะดวกด้านสุ ขภาพที่จาเป็ น

2.

เมื่อไม่มีรถขนส่ งมวลชน ให้ มีบริ การขนส่ งหรื อจัดหอพักหญิง

มาตรการด้านความปลอดภัยและสุ ขภาพอนามัยตามวรรค 1
จะต้องได้รับการกาหนดโดยหน่วยงานที่มีอานาจส่ วนกลาง
อย่างไรก็ตามสิ่ งอานวยความสะดวกด้านความปลอดภัยและสุ ขภาพอนามัยที่ตกลง
กันโดยนายจ้างและลูกจ้างจะดีกว่ากฎหมายเหล่านี้
แรงงานหญิงไม่สามารถบังคับให้ทางานได้ต้ งั แต่เวลา 2 2 . 0 0 น . ถึ ง 6 . 0 0 น .
เช้าวันรุ่ งขึ้น เนื่ องจากเหตุผลด้านสุ ขภาพหรื อเหตุผลอันสมควรอื่น
ในวรรค 1 ได้ระบุวา่ นายจ้างต้องเปิ ดโอกาสให้แรงงานหญิงทางานได้ในช่วงเวลา
2 2 . 0 0 น . ถึ ง 6 . 0 0 น . เช้าวันรุ่ งขึ้น เนื่ องจากภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ

เหตุการณ์หรื อภาวะฉุกเฉิ นที่ไม่สามารถใช้บงั คับได้
ในวรรค 1
ดังกล่าวจะไม่สามารถใช้บงั คับกับแรงงานหญิงในระหว่างตั้งครภ์หรื อเลี้ยงลูกด้วย
นมได้
ข้อที่ 50
ก่อนและหลังคลอด แรงงานหญิงควรหยุดการทางานและลาคลอดเป็ นเวลา 8
สัปดาห์ หญิ งตั้งครรภ์ที่คลอดก่อนกาหนดครรภ์เกิน 3 เดื อน
ควรหยุดทางานและใช้ลาคลอดเป็ นเวลาสี่ สปั ดาห์
ถ้าแรงงานหญิงทางานเกิน 6 เ ดื อน ให้จ่ายเงินในระหว่างที่เลิกทางาน
ถ้าแรงงานหญิงทางานน้อยกว่า 6 เดื อน ให้ลดลงครึ่ งหนึ่ง
ข้อที่ 51
หากแรงงานหญิงทางานได้ง่ายขึ้นในระหว่างตั้งครรภ์ อาจขอเปลี่ยนใหม่
นายจ้างต้องไม่ปฏิเสธและไม่ตอ้ งลดเงินเดือนของพวกเขา
ข้อที่ 52
ถ้าเด็กอายุต่ากว่า 1 ปี แรงงานหญิงคนนั้นต้องเลี้ยงลูกด้วยนมแม่
นอกจากระยะเวลาที่เหลือที่ระบุไว้ในมาตรา 35
นายจ้างจะให้เวลาเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เพิ่มอีก 2 ครั้ งในแต่ละวันเป็ นเวลา 3 0 นาที
เวลาในการเลี้ยงลูกด้วยนมถือเป็ นเวลาทางาน

บทที่ 6 การเกษียณอายุ
ข้อที่ 53
แรงงานมีสถานการณ์อย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้และจะขอเกษียณอายุ
1.

ทางานมานานกว่า 15 ปี และอายุครบ 55 ปี

2.

ทางานมานานกว่า 2 5 ปี

3.

ทางานมานานกว่า 10 ปี และอายุครบ 6 0 ปี

ข้อที่ 54
แรงงานที่ไม่มีลสั ถานการณ์อย่างใดอย่างหนึ่ งดังต่อไปนี้

นายจ้างไม่สามารถบังคับให้พวกเขาเกษียณอายุได้
1.
2.

อายุครบ 6 5 ปี
ความจาสูญเสี ยหรื อคนพิการที่ไม่คุณสมบัติในการทางาน

อายุที่ระบุไว้ในวรรค 1
ข้างต้นจะต้องรายงานต่อหน่วยงานที่มีอานาจของรัฐบาลกลางในการปรับตัวโดยแ
รงงานที่มีลกั ษณะพิเศษที่เป็ นอัตราย มี สุขภาพแข็งแรง แต่ อายุไม่นอ้ ยกว่า 55 ปี
ข้อที่ 55
ต่อไปนี้เป็ นเกณฑ์สาหรับการให้เงินบานาญของแรงงาน
1.

อาศัยตามจานวนปี ที่ทางาน จะรับเงินเดือนขั้นพื้นฐานเป็ นสองเดือนต่อหนึ่งปี
แต่จานวนปี ที่ทางานมากกว่า 15 ปี
จะรับเงินเดือนขั้นพื้นฐานเป็ นหนึ่งเดือนต่อหนึ่ งปี จ านวนสู งสุ ดที่จากัดอยูท่ ี่ฐาน
45 เดื อน ส าหรับผูท้ ี่ไม่ได้ครึ่ งปี จะนับเป็ นเวลาครึ่ งปี ส่ วนครบ 6
เดือนจะบับเป็ นเวลาหนึ่ งปี

2.

ตามวรรค 1 ข้อ 2 มาตรา 54 ระบุไว้วา่ ถ้าคนงานที่ถกู บังคับให้เกษียณอายุ
เนื่องจากสูญเสี ยความจาหรื อพิการทางร่ างกายเนื่องจากการปฏิบตั ิหน้าที่ตามว
รรคข้างต้นต้องได้รับเพิ่มร้อยละ 2 0

วรรค 1
ข้างต้นเกณฑ์เกี่ยวกับอัตราเงินบานาญเมื่ออนุมตั ิการเกษียณอายุเอาเงินเดือนเฉลี่
ยหนึ่งเดือน
วรรค 1 ก าหนดเกี่ยวกับเงินบานาญ นายจ้างควรจ่ายเงินภายใน 3 0
วันนับตั้งแต่วนั ที่ลกู จ้างเกษียณอายุ
หากไม่สามารถออกครั้งเดียวได้ตอ้ งยื่นต่อหน่วยงานที่มีอานาจทราบเพื่อผ่อนชาระ
ก่อนที่มีการนากฎหมายฉบับนี้ มาใช้
หากองค์กรเดิมทีมีเกณฑ์การจ่ายเงินบานาญที่ดีกว่านี้ กป็ ฏิบตั ิตามข้อกาหนดนั้นต่
อไป
ข้อ 56
ให้นายจ้างจ่ายเงินสะสมเป็ นรายเดือนสาหรับแรงงานในบัญชีพิเศษไม่เกิน 2 -15%
ของเงินเดือนทั้งหมดและไม่นาไปใช้ในการโอนย้าย ยึ ดหรื อชดใช้หรื อรับประกัน

อัตราส่ วน
ขั้นตอนและการบริ การจัดการได้รับการกาหนดโดยหน่วยงานที่มีอานาจส่ วนกลางแ
ละรายงานต่อคณะผูบ้ ริ หารระดับสูงเพื่อขออนุมตั ิ
ก่อนสิ้ นปี
ให้นายจ้างประมาณยอดคงเหลือของบัญชีสารองเกษียณอายุของแรงงานที่เหลืออ
ยู่ ซึ่ งไม่เพียงพอต่อการจ่ายเงินค่าแรงงานในการเกษียณอายุโดยประมาณในวรรค
1 ข้อที่ 53 หรื อข้อที่ 54 วรรค 1 ข้อที่ 1 บทบัญญัติเกี่ยวกับการเกษียณอายุ
ตามจานวนเงินบานาญที่คานวณดังกล่าว
นายจ้างต้องจ่ายส่ วนต่างครั้งหนึ่งเมื่อสิ้ นเดือนมีนาคมของปี ถัดไปและยื่นต่อคณะก
รรมการกากับดูแลเงินบานาญของหน่วยงานแรงงานเพื่อพิจารณา
ตามวรรค 1
นายจ้างจ่างเงินสมทบกองทุนบาเหน็จบานาญเป็ นรายเดือนจะถูกรวบรวมเป็ นกอง
ทุนบานาญซึ่ งดาเนิ นการโดยหน่วยงานที่มีอานาจส่ วนกลางโดยคณะกรรมการกากั
บกองทุนบาเหน็จบานาญจัดให้มีการประชุมและเรื่ องอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้องโดยหน่วยงานที่มีอานาจส่ วนกลางตัดสิ น
รายได้รายจ่าย
การเก็บรักษาและการใช้เงินดังกล่าวจะต้องดาเนินการโดยหน่วยงานกลางและกระ
ทรวงการคลังกับสถานบันการเงิน
รายได้ข้ นั ต่าต้องไม่นอ้ ยกว่ารายได้ของอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจาสองปี ของธนา
คารในประเทศ ถ้ามีการสูญเสี ยเงิน ธนรักษ์จะชดเชยได้ มาตรการการเบิกรับ
การจัดเก็บ
การใช้เงินจะต้องจัดทาขึ้นโดยหน่วยงานที่มีอานาจส่ วนกลางและรายงานต่อคณะผู ้
บริ หารดระดับสูงเพื่อขออนุมตั ิ
สาหรับเงินสารองเกษียณอายุของลูกจ้าง
นายจ้างควรได้รับการดูแลภายในการควบคุมร่ วมกันของคณะกรรมการกากับดูแลก
ารเกษียณอายุของแรงงานที่จดั พร้อมกับลูกจ้างและนายจ้าง
จานวนแรงงานที่เป็ นตัวแทนไม่นอ้ ยกว่า 2 / 3 เกณฑ์ที่กาหนดโดยหน่วยงานกลาง
การกาหนดหรื อปรับปรุ งอัตราเงินบานาญต่อเดือนของนายจ้างควรได้รับการทบทว
นและอนุมตั ิโดยคณะกรรมการกากับดูแลกองทุนสารองเงินบานาญขององค์กรและ
รายงานต่อหน่วยงานที่มีอานาจในท้องถิ่นเพื่อขออนุมตั ิ

เมื่อสถาบันการเงินจัดการกับเงินกูต้ อ้ งตรวจสอบข้อมูลที่จาเป็ นสาหรับการจัดสรรเ
งินสารองเกษียณอายุขององค์กรนั้นอาจขอให้หน่วยงานที่มีอานาจในท้องถิ่นให้
ข้อมูลที่ได้จากสถาบันการเงินดังกล่าวจะต้องเป็ นไปตามหน้าที่ในการรักษาความลั
บและจะต้องได้รับการจัดการเพื่อตรวจสองความปลอดภัยของข้อมูล
เกี่ยวข้องกับเนื้ อหา ขอบเขต ขั้ นตอนการสมัครและวิธีอื่น ๆ
เพื่อให้สอดคล้องกับข้อมูลในข้อ 2
ที่จาเป็ นเกี่ยวกับเงินสารองเกษียณอายุของแรงงานจะเป็ นไปตามที่คณะกรรมกากั
บดูแลกองทุนสารองบาเหน็จบานาญกาหนดโดยการปรึ กษาหารื อกับคณะกรรมการ
กากับและดูแลด้านการเงิน
ข้อที่ 57
จานวนปี ของการทางานถูกจากัดให้บริ การในองค์กรเดียวกัน
อย่างไรก็ตามอายุการทางานถูกกาหนดโดยนายจ้างคนเดิมและอายุการทางานต่อ
ไปต้องได้รับการยอมรับจากนายจ้างคนใหม่ตามข้อ 2 0
ข้อที่ 58
สิ ทธิ ของลูกจ้างที่จะเรี ยกร้องผลประโยชน์เงินบานาญจะยกเลิกหลังจากเกษียณอา
ยุเดือนถัดไปเนื่องจากไม่ได้ใช้สิทธิ เป็ นเวลา 5 ปี
สิ ทธิ ของคนงานที่จะเรี ยกร้องเงินบานาญไม่อนุญาติให้หกั ลบกลบหนี้
ยึดหรื อรับประกันได้
อิงตามข้อกาหนดนี้
แรงงานที่เบิกเงินบานาญต้องจตรวจสอบเอกสารและเปิ ดบัญชีพิเศษกับสถาบันกา
รเงินเพื่อใช้ในการฝากเงินบานาญ
เงินฝายในบัญชีพิเศษที่กล่าวถึงข้างต้นไม่ใช้เป็ นเป้ าหมายในการชดเชย การยึด
ให้ประกันหรื อการบังคับใช้

หมวด 7 การชดเชยความเสียหายจากอุบัตเิ หตุในอาชีพ
ข้อที่ 59
เมื่อคนงานเสี ยชีวิต เป็ นพิการ
บาดเจ็บหรื อเจ็บป่ วยอันเป็ นผลมาจากอันรายจากการประกอบอาชีพ

นายจ้างจะต้องจ่ายค่าชดเชยตามข้อกาหนดดังต่อไปนี้
อย่างไรก็ตามในกรณี เดียวกันตามระเบียบว่าด้วยการประกันภัยแรงงานหรื อบทบัญ
ญัติอื่น ๆ ตามกฎหมาย นายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชย
1.

เมื่อคนงานได้รับบาดเจ็บหรื อเป็ นโรคจากการทางาน
นายจ้างควรชดเชยค่ารักษาพยาบาลที่จาเป็ นให้พวกเขา
ประเภทของโรคในการประกอบอาชีพและขอบเขตของการรักษาทางการแพทย์
เป็ นไปตามข้อกาหนดของระเบียบว่าด้วยการประกันภัยแรงงาน

2.

เมื่อคนงานไม่สามารถทางานได้ในระหย่างการรักษาพยาบาล
นายจ้างควรชดเชยตามจานวนเงินที่นายจ้างจ่ายให้
ผูป้ ่ วยยังคงไม่ฟ้ื นตัวหลังจากผ่านไปสองปี หลังจากได้รับการวินิจฉัยโดยโรงพย
าบาลที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็ นผูท้ ี่สูญเสี ยความสามารถเดิมในการทางานและห
ากไม่ปฏิบตั ิตามเกณฑ์สาหรับการชาระเงินพิการตามวรรค 3
นายจ้างจะต้องชดเชยครั้งเดียวเท่ากับค่าจ้างเฉลี่ย 4 0
เดือนเพื่อเว้นความรับผิดชอบชดเชยนี้

3.

หลังจากสิ้ นสุ ดการรักษาแล้วผูป้ ่ วยจะได้รับการวินิจฉัยจากโรงพยาบาลที่กาหน
ดและความบกพร่ องทางร่ างกายที่เหลืออยู่จะได้รับการตรวจสอบ
นายจ้างจะต้องจ่ายค่าชดเชยคนพิการตามค่าจ้างเฉลี่ยและระดับของความพิกา
ร
มาตรฐานการชดเชยความพิการตามข้อกาหนดของระเบียบว่าด้วยประกันภัยแรง
งาน

4.

เมื่อคนงานได้รับมาดเจ็บจากการทางานหรื อเสี ยชีวิตจากโรคที่ประกอบอาชีพ
นายจ้างจะต้องจ่ายค่าใช้จ่ายในงานศพเงินเดือนเฉลี่ยเท่ากับ 5
เดือนและนายจ้างชดเชยความตายให้กบั สมาชิกในครอบครัวเงินเดือนเฉลี่ยเท่า
กัน 4 0 เดื อน

ญาตๆที่ได้รับค่าชดเชยประกอบดังต่อไปนี้
(1)

สามีภรรยาและบุตร

(2)

มารดาบิดา

(3)

ปู่ ย่าตายาย

(4)

ลูกหลาน

(5)

พี่นอ้ งแท้ๆ

ข้อที่ 60
จานวนเงินชดเชยที่นายจ้างจ่ายให้ตามบทบัญญัติจะถูกหัดล้างกับค่าเสี ยหายที่เกิ
ดขึ้นจากอุบตั ิเหตุเช่นเดียวกัน
ข้อที่ 61
สิ ทธิ ที่จะได้รับค่าชดเชยตามมาตรา 5 9 ตั้ งแต่วนั ที่ได้เบิกเงิน
จะเลิกใช้หลังจากสองปี ที่ไม่ได้รับ
สิ ทธิ การได้รับค่าชดเชยจะไม่ได้รับผลกระทบจากการออกไปของคนงาน
ไม่ได้มอบหมาย หั กล้าง ยึ ด หรื อให้ประกัน
คนงานหรื อญาต
ซึ่ งได้รับค่าชดเชยจากภัยพิบตั ิจากการประกอบอาชีพตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
นี้อาจได้รับเอกสารตรวจสอบและเปิ ดบัญชีพิเศษกับสถาบันการเงินเพื่อนาเงินมาช
ดเชยความเสี ยหายทางวิชาชีพ
เงินฝายในบัญชีพิเศษที่กล่าวถึงไม่ใช้เป็ นเป้ าหมายในการชดเชย การยึด
การประกันหรื อการบังคับใช้
ข้อที่ 62
องค์กรรับสมัครคนและลูกจ้างเซ็นสัญญากับองค์กร ถ้ามีการส่ งใหม่อีกครั้ง
ผูร้ ับเหมาหรื อผูร้ ับจ้างช่วงจะใช้แรงงานเช่นเดียวกับผูร้ ับเหมาครั้งสุ ดท้ายของผูร้ ับเ
หมาแต่ละราย
นายจ้างกาหนดไว้ในบทนี้ตอ้ งเป็ นผูร้ ับผิดชอบค่าชดเชยจากภัยพิบตั ิจากงาน
เมื่อองค์กรหรื อผูร้ ับเหมาหรื อผูร้ ับจ้างช่วงรับผิดชอบค่าชดเชยความเสี ยหาย
ค่าชดเชยอาจถูกจ่ายให้แก่ผเู ้ ช่ารายสุ ดท้ายสาหรับส่ วนของค่าชดเชยดังกล่าว
ข้อที่ 63
ในกรณี ที่ผรู ้ ับเหมาหรื อสถานที่ทางานของผูร้ ับจ้างช่วงใหม่อยู่
ในขอบเขตของสถานที่ทางานขององค์กรเดิมหรื อจัดหาโดยองค์กรเดิม
องค์กรเดิมจะเรี ยกร้องให้ผรู ้ ับเหมาหรื อผูร้ ับจ้างช่วงทาใหม่และเงื่อนไขทางแรงงา
นที่ลูกจ้างต้องปฏิบตั ิตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับบทบัญญัติ
องค์กรมีการฝ่ าฝื นกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยและสุ ขภาพอนามัยเกี่ยวกับความ

รับผิดสาหรับผูร้ ับเหมาและผูร้ ับเหมาใหม่
เมื่อผูร้ ับเหมาหรื อผูร้ ับเหมารายใหม่ได้รับการว่าจ้างคนงานที่มีความเสี่ ยงภัยจากก
ารทางาน
ผูร้ ับเหมารายใหม่ตอ้ งรับผิดร่ วมกันในการชดเชยกับผูร้ ับเหมาและผูร้ ับเหมารายให
ม่อีกครั้ง
หมวด 8 พนักงานเทคโนโลยี
ข้อที่ 64
นายจ้างไม่ได้รับอนุญาตให้รับสมัครบุคคลที่มีอายุต่ากว่า 15 ปี มาทางานเทคนิค
อย่างไรก็ตามผูส้ าเร็ จการศึกษาจากโรงเรี ยนมัธยมแห่ งชาติจะไม่จากัด ค าว่า
“นักศึกษาเทคนิค”
หมายถึงทักษาะของนักศึกษาเทคนิคในหมวดการฝึ กอบรมวิชาชีพที่ได้รับจากหน่ว
ยงานกลาง บุ คคลที่ได้รับการฝึ กอบรมจากนายจ้างตามบทบัญญัติน้ ี
บทนี้ระบุวา่ ผูท้ ี่ทางานในสถาบัน ผูฝ้ ึ กงาน
เพื่อนร่ วมงานและนักศึกษาเทคโนโลยีประเภทอื่น ๆ ควรใช้งาน
ข้อที่ 65
ในการคัดเลือกนักศึกษาเทคโนโลยี
นายจ้างต้องลงนามในสัญญาการฝึ กอบรมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรกับนักศึกษาเทคโ
นโลยีเป็ นสามขั้นตอนเพื่อระบุหลักสูตรการฝึ กอบรม ระยะการฝึ กอบรม ภาระที่พกั
เงินช่วยค่าครองชีพ ค่ าเล่าเรี ยน ประกันชีวิตใบประกาศนียบัตร
ผลบังคับใช้ของสัญญาและเงื่อนไขการยกเลิและสิ ทธิ อื่นๆ ของทั้งสองฝ่ าย
ภาระหน้าที่ของทั้งสองฝ่ ายจะได้รับการแจกจ่ายโดยคู่สญ
ั ญาและส่ งไปยังผูม้ ีอานา
จในการบันทึก
ถ้านักศึกษาเทคนิคด้านบนเป็ นผูเ้ ยาว์
ให้ผแู ้ ทนตามกฎมหมายอนุญาตให้มีสญ
ั ญาการฝึ กอบรม
ข้อที่ 66
นายจ้างต้องไม่เรี ยกเก็บเงินจากนักศึกษาเทคนิคสาหรับค่าฝึ กอบรม

ข้อที่ 67
เมื่อระยะเวลาการฝึ กอบรมด้านเทคนิคของนักศึกษาหมดอายุ
นายจ้างอาจเก็บรักษาไว้และได้รับการปฏิบตั ิเดียวกันกับแรงงานคนอื่น
นายจ้างไม่ควรเกินระยะเวลาการฝึ กอบรม
หากได้กาหนดระยะเวลาการเก็บรักษาไว้ในสัญญาการฝึ กอบรมด้านเทคนิค
ข้อที่ 68
จานวนนักศึกษาเทคนิคต้องไม่เกินหนึ่งในสี่ ของจานวนคนทางาน
ถ้าจานวนคนทางานน้อยกว่าสี่ คน จะนับตามจานวนสี่ คน
ข้อที่ 69
หมวด 4 ชั่ ว โมงทางานส่ วนที่เหลือและการลาออกตามกฎหมาย หมวด 5
แรงงานเด็ก คนงานหญิง หมวด 7 ค่ า ตอบแทนจากภัยพบัติ
รวมถึงการประกันภัยแรงงานอื่น ๆ และข้อบังคับอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ซึ่ งใช้ในด้านเทคนิค
มาตรฐานการคานวณเงินเดือนสาหรับค่าชดเชยความเสี ยหายทางเทคนิคต้องไม่
ต่ากว่าเงินเดือนขั้นพื้นฐาน

หมวด 9 กฎระเบียบการทางาน
ข้อที่ 70
ในกรณี ที่นายจ้างมีลูกจ้างมากว่า 3 0 คน
ให้กาหนดลักษณะของงานให้เป็ นไปตามลักษณะธุรกิจและรายงานต่อหน่วยงานที่
มีอานาจในการตรวจสอบและเผยแพร่ ต่อสาธารณชน
1.

เวลาทางานส่ วนที่เหลือ วันลาพักร้อน วันหยุดราชการ
วันลากิจและวิธีการเปลี่ยนงานที่ต่อเนื่อง

2.

ค่าจ้าง วิ ธีการคานวณและวันออกเงินเดือน

3.

เวลาทางานที่เพิ่มขึ้น

4.

ค่าเบี้ยเลี้ยงและโบนัส

5.

ปฏิบตั ิตามวินยั

6.

เบี้ยขยัน ลาพักร้อน รางวัลและปรับโทษ การเลื่อนตาแหน่ง

7.

การเลิกจ้าง ลาออกและเกษียณอายุ

8.

การชดเชยการบาดเจ็บจากภัยพิบตั ิและเงินบานาญ

9.

มาตรการสวัสดิการ

10. นายจ้างและแรงงานควรปฏิบตั ิตามกฎระเบียบด้านความปลอดภัยและสุ ขอนามั

ยของแรงงาน
11. นายจ้างและลูกจ้างแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อเสริ มสร้างความร่ วมมือ
12. อื่น

ๆ

ข้อที่ 71
กฎระเบียบการทางาน
การฝ่ าฝื นบทบัญญัติที่บงั คับหรื อยกเลิกข้อกาหนดหรื อสิ่ งอื่น
ๆที่เกี่ยวข้องกับงานนี้ จะใช้ตามข้อตกลงร่ วมกัน
หมวด 1 0 การควบคุมและตรวจสอบ
ข้อที่ 72
หน่วยงานตรวจสอบแรงงานหรื อหน่วยงานตรวจสอบที่มีอานาจของเทศบาลแห่งห
นึ่ง
ซึ่ งอยูภ่ ายใต้เขตอานาจศาลของรัฐบาลกลางโดยตรงเพื่อจัดการกับเขตอานาจดัง
กล่าว หน่ วยงานที่มีอานาจของเทศบาลเขต ( เมือง)
ถ้าจาเป็ นอาจส่ งบุคคากรเพื่อดาเนินการตรวจสอบด้วย
องค์ประกอบของหน่วยงานตรวจสอบแรงงานที่กล่าวถึงจะกาหนดโดยหน่วยงานที่
มีอานาจส่ วนกลาง
ข้อที่ 73
เมื่อผูต้ รวจสอบทาหน้าที่ของตนต้องแสดงเอกสารการตรวจสอบและองค์กรจะไม่ส
ามารถปฏิเสธได้ เมื่ อองค์กรปฏิเสธการตรวจสอบ
ผูต้ รวจสอบอาจต้องทาการตรวจสอบบังคับกับเจ้าหน้าที่ทอ้ งถิ่นหรื อตารวจ
ผูต้ รวจสอบอาจปฏิบตั ิหน้าที่ได้และอาจกาหนดให้องค์กรต้องส่ งรายงานที่จาเป็ นเ
ช่นสมุดบันทึกและเอกสารที่เกี่ยวข้องหรื อคาอธิ ยายเป็ นลายลักษณ์อกั ษรตามบทบั
ญญัติแห่งกฎหมายนี้ เมื่ อต้องการขอตัวอย่างวัสดุหรื อข้อมูล

นายจ้างหรื อตัวแทนของบริ ษทั ควรแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและต้องมีใบเสร็ จรับเงิน
ข้อที่ 74
เมื่อคนงานพบว่าองค์กรฝ่ าฝื นข้อกาหนดของกฎหมายนั้นและกฎหมายแรงงานอื่น
ๆ ก็ อาจอุทธรณ์ต่อนายจ้าง หน่วยงานที่มีอานาจหรื อหน่วยงานตรวจสอบ
นายจ้างไม่ได้รับอนุญาตให้ปรับคนงานเนื่ องจากการอุทธรณ์แล้วให้คนงานออก
ลดระดับ ลดเงินเดือน ท าให้เสื่ อมเสี ยหรื ออิงตามกฎหมาย
สัญญาว่าจ้างหรื อนิสยั ต้องได้รับสิ ทธิ หรื องานเสี ยเปรี ยบอื่น ๆ
นายจ้างเป็ นหนึ่งในการกระทานี้จะไม่ถูกต้อง
หลังจากได้รับการร้องเรี ยนตามวรรค 1
แล้วหน่วยงานที่มีอานาจหรื อหน่วยงานตรวจสอบจะต้องได้รับการตรวจสอบที่จาเป็
นและแจ้งให้คนงานทราบสถานการณ์เป็ นลายลักษณ์อกั ษรภายใน 60 วัน
หน่วยงานที่มีอานาจหรื อหน่วยงานตรวจสอบต้องเก็บเป็ นความลับสาหรับข้อมูลปร
ะจาตัวของผูร้ ้องเรี ยนและไม่เปิ ดเผยข้อมูลเพื่อคนอื่นรู ้ประวัติประจาตัวของพวกเขา
การละเมิดบทบัญญัติขา้ งต้น
เว้นแต่ขา้ ราชการจะต้องรับผิดชอบในความผิดทางอาญาและความรับผิดชอบในกา
รบริ หารตามกฎหมายจะต้องตับผิดชอบต่อความเสี ยหายที่เกิดขึ้นกับคนงานที่ได้รั
บบาดเจ็บด้วย
หน่วยงานกากับดูแลรับภาระตรวจสอบความลับของข้อมูลและเรื่ องการปฏิบตั ิขอ้ กา
หนดอื่น ๆ จะต้องได้รับการพิจารณาจากหน่วยงานที่มีอานาจส่ วนกลาง
หมวด 11 บทลงโทษ
ข้อที่ 75
ถ้าฝ่ าฝื นข้อกาหนดของมาตรา 5 จะต้องถูกลงโทษจาคุกไม่เกิน 5 ปี
ถูกกักขังควบคุมตัวโดยทางอาญาหรื อปรับไม่เกิน 7 5 0 , 0 0 0 เหรี ยญใต้หวัน
ข้อที่ 76
ถ้าฝ่ าฝื นข้อกาหนดของมาตรา 6 ถู ก ลงโทษต่ากว่า 3 ปี
ถูกกักขังควบคุมตัวโดยทางอาญาหรื อปรับไม่เกิน 450 , 00 0 เหรี ยญใต้หวัน
ข้อที่ 77

ผูท้ ี่ละเมิดมาตรา 4 2 วรรค 2 ของมาตรา 4 4 วรรค

1

ของมาตรา 45 มาตรา 4 7

มาตรา 48 วรรค 3 ของมาตรา 4 9 หรื อวรรค 1 ของมาตรา 6 4
ได้รับโทษจาคุกไม่เกิน 6 เดือนหรื อถูกกักขังควบคุมตัวทางอาญาหรื อปรับไม่เกิน
30 0 , 00 0 เหรี ยญใต้หวัน
ข้อที่ 78
ผูท้ ี่ไม่ปฏิบตั ิตามมาตรฐานหรื อกาหนดเวลาที่ระบุไว้ในมาตรา 1 7 และมาตรา 55
จะถูกปรับเงินจานวน 3 0 , 00 0 ถึ ง 150 , 000
เหรี ยญไต้หวันและต้องชาระภายในกาหนดเวลา
ถ้าถึงเวลากาหนดแล้วแต่ยงั ไม่ชาระ ควรถูกลงโทษอีกครั้ง
ผูท้ ี่ละเมิดมาตรา 13 มาตรา 2 6 มาตรา 5 0 มาตรา 51 หรื อวรรค 2 ข องมาตรา 5 6
จะถูกกาหนดโดยค่าปรับ 9 0 , 00 0 ถึ ง 450 , 000 เหรี ยญไต้หวัน
ข้อที่ 79
ผูใ้ ดกระทาความผิดตามบทบัญญัติดงั ต่อไปนี้ตอ้ งถูกปรับตั้งแต่ 2 0 , 0 0 0 ถึ ง
1, 000 , 00 0 เหรี ยญไต้หวัน
1 . การฝ่ าฝื นวรรค 1 ของมาตรา 21 มาตรา 2 2 ถึ ง มาตรา 2 5 วรรค 1 ถึ ง วรรค 3
ของมาตรา 3 0 วรรค 6 วรรค 7 ของมาตรา 3 2 มาตรา 3 4 ถึ งมาตรา 41 วรรค 1
มาตรา 4 9 หรื อมาตรา 59
2.การฝ่ าฝื นคาสัง่ ของหน่วยงานที่มีอานาจเพื่อจ่ายค่าจ้างภายในกาหนดเวลาตามม
าตรา 2 7 หรื อเพื่อปรับชัว่ โมงการทางานตามมาตรา 3 3
3.การละเมิดมาตรฐานขั้นต่าสาหรับการจ่ายค่าจ้างในช่วงเวลาอื่นที่ไม่ใช่วน
ั หยุดรา

ชการหรื อออกตามที่กาหนดไว้ในมาตรา 43 ของหน่วยงานที่มีอานาจส่ วนกลาง
ผูท้ ี่ละเมิดวรรค 5 มาตรา 30 หรื อวรรค 5 มาตรา 4 9 ต้ องได้รับโทษระหว่าง
9 0 , 0 0 0 ถึ ง 450 , 000 เหรี ยญไต้หวัน
ผูท้ ี่ละเมิดข้อกาหนดมาตรา 7 วรรค 1 ของมาตรา 9 มาตรา 1 6 มาตรา 1 9 วรรค 2
ของมาตรา 2 8 มาตรา 4 6 วรรค 1 ของมาตรา 56 วรรค 1 ของมาตรา 6 5 มาตรา
6 6 ถึ งมาตรา 6 8 ม าตรา 7 0 หรื อวรรค 2 ของมาตรา 7 4 จะถูกลงโทษตั้งแต่
2 0 , 0 0 0 ถึ ง 3 0 , 00 0 เหรี ยญไต้หวัน
ในกรณี ที่มีการกระทาความผิดที่กาหนดใน 3 ข้อข้างต้น

หน่วยงานที่มีอานาจอาจเพิ่มจานวนค่าปรับเป็ นจานวนครึ่ งหนึ่ งของจานวนเงินสูงสุ
ดที่ตอ้ งเสี ยตามกฎหมายตามขนาดธุรกิจ
จานวนการละเมิดหรื อการละเมิดสภาพแวดล้อม
ข้อที่ 79-1
การลงโทษสาหรับการละเมิดให้ใช้ตามวรรค 2 วรรค 4 ของมาตรา 45 วรรค 3
ของมาตรา 6 4 และวรรค 1 ของมาตรา 6 9
ข้อที่ 80
ผูใ้ ดปฏิเสธ
หลีกเลี่ยงหรื อขัดขวางให้ผตู ้ รวจสอบแรงงานปฏิบตั ิหน้าที่ตามกฎหมายจต้องถูกล
งโทษระหว่าง 3 0 , 00 0 ถึง 150 , 00 0 เหรี ยญไต้หวัน
ข้อที่ 80-1
ในกรณี ที่ฝ่าฝื นกฎหมายนี้
ทางหน่วยงานที่มีอานาจของรัฐจะกาหนดค่าปรับและเผยแพร่ ชื่อองค์กคหรื อเจ้าข
องธุรกิจและชื่อของผูร้ ับผิดชอบและกาหนดเวลาในการปรับปรุ งถ้าถึงกาหนดเวลา
แล้วยังไม่ปรับปรุ ง อาจจะถูกปรับเพิ่มอีกหนึ่ งครั้ง
หน่วยงานที่มีอานาจสามารถกาหนดบทลงโทษและอาจพิจารณาตรวจสอบจานวน
คนงานที่เกี่ยวข้องกับการมะเมิด
จานวนการละเมิดหรื อจานวนเงินที่ไม่ได้ชาระตามกฎหมาย
ข้อที่ 81
ในกรณี ที่เป็ นตัวแทนผูป้ ฏิบตั ิการแทนฯ ตัวแทนของนิติบุคคล บุ คคลธรรมดา
พนักงานหรื อลูกจ้างคนอื่นที่ฝ่าฝื นบทบัญญัติแห่ งกฎหมายนี้อนั เนื่องจากการทาห
น้าที่ นอกจากถูกลงโทษผูก้ ระทาความผิดตามบทบัญญัติในหมวดนี้
สาหรับนิติบุคคลหรื อบุคคลธรรมดาต้องถูกปรับจานวนค่าปรับตามที่กาหนด
อย่างไรก็ตาม
หากตัวแทนหรื อบุคคลธรรมดาได้พยายามอย่างดีที่สุดเพื่อป้ องกันไม่ให้เกิดกระทา
ความผิดซ้ า จะไม่ใช่ขอ้ จากัด
ตัวแทนของนิติบุคคลหรื อบุคคลธรรมได้ที่สอนหรื อให้ทา้ ยในฐานะผูก้ ระทาความผิ

ด
ข้อที่ 82
การลงโทษตามกฎหมายนี้อาจถูกโอนไปยังศาลเพื่อบังคับใช้เมื่อหน่วยงานที่มีอา
นาจเรี ยกเก็บค่าปรับและยังไม่ได้จ่ายค่าปรับ
หมวด 12 บทบัญญัติเพิ่มเติม
ข้อที่ 83
เพื่อประสานความร่ วมมือในการบริ หารจัดการแรงงาน
ส่ งเสริ มความร่ วมมือระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าลและเพิ่มประสิ ทธิ ภาพในการทางาน
องค์กรควรจัดให้มีการประชุมเกี่ยวกับเงินเดือน
วิธีน้ ี กาหนดโดยหน่วยงานที่มีอานาจส่ วนกลางและกระทรวงเศรษฐกิจและรายงาน
ต่อผูบ้ ริ หารระดับสูงเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
ข้อที่ 84
ข้าราชการที่มีสถานะเช่นเดียวกับพนักงานจะต้องใช้บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติ
การบริ การข้าราชการในเรื่ องเกี่ยวกับเงินเดือน ค่ าตอบแทน การลงโทษ
การเกษียณอายุ เงิ นบานาญและการประกันภัย ( รวมถึงภัยจากการประกอบอาชีพ)
อย่างไรก็ตามเงื่อนไขการทางานที่กาหนดไว้อื่น ๆ จะดี กว่าที่กาหนดไว้ในข้อนี้
ข้อที่ 84-1
คนงานต่อไปนี้ที่ได้รับการอนุมตั ิจากหน่วยงานที่มีอานาจส่ วนกลางอาจได้รับการอ
นุมตั ิโดยนายจ้างและลูกจ้าง ชัว่ โมงการทางาน วันหยุดราชการ วันลาพักร้อน
ทางานในเวลากลางคืนสาหรับแรงงานหญิงและรายงานต่อเจ้าหน้าที่ทอ้ งถิ่นเพื่อต
รวจสอบตามมาตรา 3 0 มาตรา 3 2 มาตรา 3 6 มาตรา 3 7 มาตรา 4 9
1.

ผูบ้ งั คับบัญชา ผู ้จดั การหรื อผูเ้ ชี่ยวชาญที่รับผิดชอบเฉพาะ

2.

การควบคุมและทางานต่อเนื่อง

3.

งานพิเศษอื่น ๆ

ข้อตกลงดังกล่าวต้องทาหนังสื อเป็ นลายลักษณ์อกั ษรและอ้างอิงถึงหลักเกณฑ์ที่
กาหนดไว้ในกฎหมายนี้และต้องไม่เป็ นอัตรายต่อสุ ขภาพและความเป็ นอยูท่ ี่ดีของ

ลูกจ้าง
ข้อที่ 84-2
อายุการทางานของแรงงานเริ่ มนับตั้งแต่วนั ที่ได้จา้ ง
ใช้อายุการทางานก่อนวันที่พระราชบัญญัติน้ ี
ให้กาหนดหลักเกณฑ์ในการจ่ายบาเหน็จและบาเหน็จให้เป็ นไปตามระเบียบที่จะต้
องใช้ในขณะนั้น หลังจากใช้กฎหมายฉบับนี้ให้คานาณตามบทบัญญัติของมาตรา
1 7 และมาตรา 55 ของมาตรฐานค่าชดเชยและจ่ายเงินบานาญ
ข้อที่ 85
หลักเกณฑ์การปฏิบตั ิตามกฎหมายนี้จะได้รับการกาหนดโดยหน่วยงานที่มีอานาจส่
วนกลางและรายงานต่อคณะผูบ้ ริ หารระดับสูงเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
ข้อที่ 86.
พระราชบัญญัติน้ ีให้ใช้บงั คับตั้งแต่วนั ที่ประกาศใช้
พราะราชบัญญัติน้ ีแก้ไขวรรค 1 และวรรค 2 ของมาตรา 3 0 ที่ ประกาศเมื่อวันที่ 2 8
มิถุนายน 2 543 โดยสาธารณรัฐจีนซึ่ งเริ่ มประกาศใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2 5 44
วันที่ 4 กุ มภาพันธ์ 2 558 ประกาศแก้ไขวรรค 1 ของ มาตรา 2 8
หลังจากประกาศใช้เป็ นเวลา 8 เดื อน วันที่ 6 มิ ถุ นายน 2 558 ประกาศแก้ไข
เริ่ มประกาศใช้วนั ที่ 1 มกราคม 2 55 9 วันที่ 2 1 ธั น วาคม 2 55 9
ได้ประกาศแก้ไขวรรค 2 ของมาตรา 3 4 โดยผูบ้ ริ หารระดับสูง ส่ วนมาตรา 3 7
และมาตรา 38 เริ่ มประกาศใช้ต้ งั แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2 5 6 0
การแก้ไขกฎหมายของสาธารณรัฐจีนเมื่อวันที่ 10 มกราคม 2 5 6 1
ซึ่ งเริ่ มประกาศใช้เมื่อวันที่ 1 มี น าคม 2 5 6 1

