
กฎหมาย 

มาตรฐานแรงงาน (Labor Standards) 

 

 

หมวด 1 

บทท่ัวไป 

-------------------- 

 

  ข้อ 1    กฎหมายนีใ้ช้บงัคบัเพ่ือกําหนดมาตรฐานขัน้ต่ําสําหรับเง่ือนไขในการทํางาน เพ่ือ

คุ้มครองสิทธิและผลประโยชน์ของคนงาน กระชบัความสมัพนัธ์ระหวา่งนายจ้างกบัลกูจ้างและสง่เสริมการพฒันา

สงัคมและเศรษฐกิจ กรณีท่ีมิได้กําหนดไว้ในกฎหมายนีจ้ะอยูภ่ายใต้กฎอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง (applicable statutes)  

ข้อกําหนดและเง่ือนไขในสญัญาใด ๆ ระหวา่งนายจ้างกบัคนงานจะต้องไมต่ํ่ากวา่มาตรฐานขัน้ต่ําท่ีกําหนดไว้ใน

กฎหมายนี ้

  ข้อ 2    ถ้อยคําในกฎหมายนี ้จะมีนิยามดงัตอ่ไปนี ้

   1. คนงาน หมายถึง บคุคลผู้ซึง่ถกูจ้างโดยนายจ้างในการทํางานเพ่ือคา่จ้าง 

   2. นายจ้าง หมายถึง องคภาวะทางธุรกิจท่ีจ้างคนงาน ผู้ ท่ีรับผิดชอบในการดําเนินธุรกิจ 

หรือผู้ซึง่เป็นเจ้าของธุรกิจท่ีจดัการเร่ืองแรงงาน 

   3. คา่จ้าง หมายถึง คา่ตอบแทนท่ีคนงานได้รับสําหรับการทํางานของคนงาน รวมถึง

คา่จ้าง เงินเดือน เงินรางวลั เบีย้เลีย้ง หรือการจา่ยเงินอ่ืนใดในตามปกติโดยไม่คํานงึว่าจะเรียกช่ือวา่อยา่งไร  

ซึง่อาจคํานวณเป็นรายชัว่โมง รายวนั รายเดือน หรือเป็นชิน้งาน ไมว่า่จะจา่ยเป็นเงินสดหรือในรูปแบบใด 

   4. คา่จ้างโดยเฉล่ีย หมายถึง จํานวนเงินท่ีได้จากการนําคา่จ้างเป็นระยะเวลา 6 เดือน 

(ก่อนวนัท่ีของเหตกุารณ์ท่ีกําหนดให้ต้องคํานวณเกิดขึน้) หารด้วยจํานวนวนัในระหวา่งนัน้ ในกรณีท่ีระยะเวลา 

การทํางานไมถึ่งหกเดือน ถ้อยคํา "คา่จ้างโดยเฉล่ีย" หมายถึง จํานวนเงินท่ีได้จากการนําคา่จ้างของระยะเวลา 

ในการทํางานหารด้วยจํานวนวนัของระยะเวลานัน้ ในกรณีสําหรับคา่จ้างท่ีคํานวณเป็นรายวนั รายชัว่โมง หรือเป็น

ชิน้งาน หาก "คา่จ้างโดยเฉล่ีย" ท่ีได้จากสตูรคํานวณข้างต้น น้อยกวา่ร้อยละ 60 ของจํานวนเงินท่ีได้จากการนํา

คา่จ้างทัง้หมดในระยะเวลาการทํางานดงักลา่วหารด้วยจํานวนวนัท่ีทํางาน "คา่จ้างโดยเฉล่ีย" ในกรณีนีจ้ะ

หมายถึงจํานวนเงินร้อยละ 60 นัน้  

   5. องคภาวะทางธุรกิจ หมายถึง องคภาวะใด ๆ ท่ีมีสว่นร่วมในธุรกิจใด ๆ (หรือ

อตุสาหกรรม) ท่ีอยูภ่ายใต้กฎหมายนี ้ซึง่วา่จ้างคนงานให้ทํางาน 

   6. สญัญาจ้างงาน หมายถึง ความตกลงใด ๆ ท่ีกําหนดความสมัพนัธ์นายจ้าง-ลกูจ้าง 



 

  ข้อ 3    กฎหมายนีจ้ะใช้บงัคบัตอ่ธุรกิจ (หรืออตุสาหกรรม) ดงัตอ่ไปนี ้

   1. เกษตรกรรม ป่าไม้ ประมง และสตัวบาล 

   2. การทําเหมืองและการขดุแร่ 

   3. อตุสาหกรรมการผลิต 

   4. การก่อสร้าง 

   5. นํา้ ไฟ และแก๊ส 

   6. การคมนาคม คลงัสินค้าและการส่ือสารโทรคมนาคม 

   7. การส่ือสารมวลชน และ 

   8. ธุรกิจอ่ืนใด (หรืออตุสาหกรรม) ท่ีกําหนดโดยหนว่ยงานกลางผู้ มีอํานาจ 

        ในกรณีท่ีมีการกําหนดตามข้อ 8 ข้างต้น อาจมีการกําหนดสดัสว่นของสถานท่ีทํางาน

หรือแรงงานในองคภาวะทางธุรกิจด้วย 

        กฎหมายนีจ้ะใช้สําหรับความสมัพนัธ์นายจ้าง-ลกูจ้างในทกุรูปแบบ อย่างไรก็ตาม 

หลกัการนีอ้าจไมนํ่าไปใช้บงัคบั หากการใช้บงัคบักฎหมายนีจ้ะก่อให้เกิดภาระเกินควรอยา่งแท้จริงตอ่องคภาวะ

ทางธุรกิจท่ีเก่ียวข้อง โดยมีเหตจุากปัจจยัท่ีเก่ียวข้องกบัประเภทของการจดัการ ระบบบริหาร และลกัษณะของงาน

ท่ีเก่ียวข้อง และหากเป็นกรณีท่ีเป็นธุรกิจ (หรืออตุสาหกรรม) หรือแรงงานท่ีได้รับการกําหนดและประกาศ 

อยา่งเปิดเผยโดยหนว่ยงานกลางผู้ มีอํานาจ 

       จํานวนรวมของคนงานท่ีได้รับการว่าจ้างในองคภาวะทางธุรกิจ ท่ีจะทําให้ประสบภาระ

เกินควรอย่างแท้จริงและทําให้ไมส่ามารถใช้กฎหมายนีไ้ด้ จะต้องไมเ่กิน 1/5 ของจํานวนรวมของคนงานทัง้หมด 

ท่ีได้รับการวา่จ้างในธุรกิจ (หรืออตุสาหกรรม) นอกเหนือจากท่ีกําหนดไว้ในอนวุรรค 1-7 ของวรรค 1 ของข้อนี ้ 

  ข้อ 4    ถ้อยคํา "หนว่ยงานผู้ มีอํานาจ" ท่ีอ้างถึงในกฎหมายนี ้ให้หมายถึงกระทรวงแรงงาน  

(the Council of Labor Affairs of the Executive Yuan) ในระดบัส่วนกลาง หรือในระดบัการปกครองสว่นท้องถ่ิน

ในท้องถ่ิน และการปกครองเทศบาล (เมือง) ในระดบัเทศบาล (เมือง) 

  ข้อ 5    ห้ามมิให้ใช้กําลงั บงัคบัขูเ่ข็ญ กกัขงั หรือวิธีอ่ืนใดท่ีผิดกฎหมาย ในการบงัคบัให้คนงาน

ปฏิบตังิาน 

  ข้อ 6    ห้ามมิให้ผู้ใดแทรกแซงสญัญาจ้างงานของผู้ อ่ืน หรือรับผลประโยชน์ท่ีผิดกฎหมายจาก

สญัญานัน้ 

 

 



  ข้อ 7    ให้นายจ้างจดัเตรียมและรักษาบตัรข้อมลูของคนงาน ซึง่ระบช่ืุอ เพศ วนัเกิด สถานท่ี 

ต้นทาง ประวตักิารศกึษา ท่ีอยู ่หมายเลขบตัรประจําตวั วนัเร่ิมการจ้างงาน คา่จ้าง วนัเร่ิมการประกนัแรงงาน 

คณุสมบตัท่ีิดีและท่ีผิดพลาด การบาดเจ็บและโรค และข้อเท็จจริงอ่ืนใดท่ีสําคญัของคนงานแตล่ะคน 

       บตัรข้อมลูของคนงานท่ีอ้างถึงในวรรคก่อนหน้านี ้จะต้องถกูเก็บรักษาไว้ในแฟ้มโดยนายจ้าง

เป็นระยะเวลาอยา่งน้อย 5 ปี หลงัจากวนัท่ีท่ีสิน้สดุการจ้างคนงานผู้นัน้ 

  ข้อ 8    นายจ้างจะต้องให้การระมดัระวงัตอ่ความปลอดภยัและประโยชน์ของคนงานท่ีถกูจ้าง

สําหรับอนัตรายท่ีเกิดจากวิชาชีพ สร้างสภาพแวดล้อมในการทํางานท่ีเหมาะสมและให้การอํานวยความสะดวกตอ่

สวสัดภิาพ ทัง้นี ้ความปลอดภยั สขุอนามยั และสวสัดภิาพทัง้ปวงท่ีเก่ียวข้อง จะต้องอยูภ่ายใต้ระเบียบข้อบงัคบั

ของกฎท่ีเก่ียวข้อง 

 

หมวด 2 

สัญญาจ้างงาน 

-------------------- 

 

  ข้อ 9  สญัญาจ้างงานจะต้องแบง่เป็น 2 แบบ ได้แก่ สญัญาท่ีเปล่ียนแปลงข้อกําหนดไมไ่ด้ และ

สญัญาท่ีเปล่ียนแปลงข้อกําหนดได้ (fixed term contract and non-fixed term contract) สญัญาท่ีมีลกัษณะ

ทัว่ไปเป็นการชัว่คราว ระยะสัน้ ชว่งฤดกูาลหรืองานเฉพาะเจาะจง อาจกระทําเป็นสญัญาท่ีเปล่ียนแปลง

ข้อกําหนดไมไ่ด้ แตส่ญัญาท่ีเป็นการทํางานตอ่เน่ือง ควรทําเป็นสญัญาท่ีเปล่ียนแปลงข้อกําหนดได้ 

         ในกรณีใดกรณีหนึง่ของสถานการณ์ดงัตอ่ไปนี ้จะถือวา่สญัญาจ้างท่ีเปล่ียนแปลงข้อกําหนด

ไมไ่ด้นัน้เป็นสญัญาจ้างท่ีเปล่ียนแปลงข้อกําหนดได้เม่ือสญัญาหมดอาย ุ

   1. เม่ือนายจ้างไมไ่ด้คดัค้านโดยทนัที เม่ือคนงานยงัคงทํางานตอ่ 

   2. โดยไม่คํานงึวา่จะมีการจดัทําสญัญาฉบบัใหม ่เม่ือรวมสญัญาฉบบัเดมิและสญัญา

ฉบบัใหมแ่ล้วมีระยะเวลามากกวา่ 90 วนั และระยะเวลาระหวา่งการสิน้สดุสญัญาฉบบัเดมิและการเร่ิมสญัญา

ฉบบัใหมไ่มเ่กินกวา่ 30 วนั 

           วรรคก่อนหน้านีจ้ะไมใ่ช้ในกรณีสญัญาจ้างท่ีเปล่ียนแปลงข้อกําหนดไมไ่ด้สําหรับงาน

เฉพาะเจาะจงหรืองานตามฤดกูาล 

  ข้อ 10   หากมีการจดัทําสญัญาฉบบัใหม ่หรือมีการตอ่อายสุญัญาฉบบัท่ีมีอยู่ ภายใน 3 เดือน

หลงัจากสญัญาจ้างท่ีเปล่ียนแปลงข้อกําหนดไมไ่ด้นัน้หมดอาย ุหรือสญัญาจ้างท่ีเปล่ียนแปลงข้อกําหนดได้นัน้

สิน้สดุ  



   ในการคํานวณระยะเวลาการทํางานใด ๆ ให้นําระยะเวลาการทํางานท่ีเกิดขึน้ก่อนการ

จดัทําหรือตอ่อายสุญัญาใหมม่ารวมกบัระยะเวลาการทํางานของสญัญาใหมห่รือสญัญาท่ีตอ่อาย ุ 

  ข้อ 11   ห้ามมิให้นายจ้างยกเลิกสญัญาจ้างงาน แม้จะได้แจ้งให้คนงานทราบก่อนลว่งหน้า เว้น

แตก่รณีใดดงัตอ่ไปนีเ้กิดขึน้  

   1. เม่ือธุรกิจของนายจ้างได้ระงบัลง หรือมีการโอนกิจการ 

   2. เม่ือธุรกิจของนายจ้างประสบภาวะขาดทนุในหรือประสบภาวะถดถอย 

   3. เม่ือเหตสุดุวิสยัเกิดขึน้จนจําเป็นต้องระงบัการดําเนินธรุกิจเป็นระยะเวลามากกวา่ 1 เดือน 

   4. เม่ือมีการเปล่ียนแปลงลกัษณะการประกอบธุรกิจจนจําเป็นต้องลดกําลงัแรงงานและ

ไมส่ามารถโยกย้ายลกูจ้างท่ีถกูบอกเลิกไปปฏิบตัหิน้าท่ีอ่ืนท่ีเหมาะสมได้ 

   5. คนงานผู้นัน้ไมส่ามารถปฏิบตัหิน้าท่ีท่ีจําเป็นตอ่ตําแหนง่ท่ีได้รับมอบหมายได้อยา่ง

เป็นท่ีนา่พอใจอย่างชดัแจ้ง 

  ข้อ 12  ในสถานการณ์ใดดงัตอ่ไปนี ้นายจ้างอาจบอกเลิกสญัญาจ้างได้โดยมิต้องแจ้งลว่งหน้า 

   1. เม่ือคนงานให้ข้อเท็จจริงใด ๆ ท่ีเป็นเท็จ ในระหวา่งท่ีลงนามสญัญาจ้างงานใน

ลกัษณะท่ีอาจทําให้นายจ้างเข้าใจผิดและข้อเท็จจริงนัน้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่นายจ้าง 

   2. เม่ือคนงานมีการกระทําท่ีใช้ความรุนแรงหรือดหูมิ่นนายจ้าง สมาชิกในครอบครัวของ

นายจ้างหรือตวัแทนของนายจ้าง หรือเพ่ือนร่วมงานอยา่งร้ายแรง 

   3. เม่ือคนงานต้องคําพิพากษาถึงท่ีสดุให้รับโทษจําคกุเป็นการชัว่คราว โดยไมไ่ด้รับการ

รอลงอาญาหรืออนญุาตให้จ่ายคา่ปรับแทนโทษจําคกุ 

   4. เม่ือคนงานละเมิดสญัญาจ้างอยา่งร้ายแรง หรือละเมิดกฎระเบียบในการทํางาน 

อยา่งร้ายแรง 

   5. เม่ือคนงานทําลายหรือทําให้เคร่ืองจกัร เคร่ืองมือ วสัด ุอปุกรณ์หรือทรัพย์สินอ่ืนใด

ของนายจ้างเสียหายโดยมีเจตนา หรือเปิดเผยความลบัทางธุรกิจหรือข้อมลูของนายจ้างท่ีเป็นความลบัโดยมี

เจตนา ซึง่ก่อให้เกิดความเสียหายตอ่นายจ้าง 

   6. หากไมมี่เหตอุนัควร เม่ือคนงานไมม่าทํางานเป็นเวลา 3 วนัติดตอ่กนั หรือเป็น

ระยะเวลารวม 6 วนัตอ่ 1 เดือน 

           ในกรณีท่ีนายจ้างประสงค์จะบอกเลิกสญัญาจ้างตามอนวุรรค 1 และ 2 อนวุรรค 3 และ 4 

ของวรรคก่อนหน้านี ้นายจ้างจะต้องดําเนินการบอกเลิกภายใน 30 วนั นบัแตว่นัท่ีได้ทราบถึงสถานการณ์นัน้ ๆ 

 

 



  ข้อ 13   ห้ามมิให้นายจ้างบอกเลิกสญัญาของคนงานผู้ซึ่งอยูร่ะหวา่งการลาพกัตามข้อ 50 หรือ 

ผู้ซึง่กําลงัได้รับการรักษาพยาบาลตามข้อ 59 เว้นแตน่ายจ้างจะไมส่ามารถดําเนินธุรกิจตอ่ไปด้วยเน่ืองจาก 

เหตธุรรมชาต ิภยัพิบตั ิหรือเหตสุดุวิสยัอ่ืนใด และได้รับความเห็นชอบลว่งหน้าแล้วจากหนว่ยงานผู้ มีอํานาจ 

  ข้อ 14   คนงานอาจบอกเลิกสญัญาจ้างงานได้โดยมิต้องแจ้งนายจ้างลว่งหน้า ในกรณีใดกรณี

หนึง่ดงัตอ่ไปนี ้

   1. เม่ือนายจ้างให้ข้อเท็จจริงใด ๆ ท่ีเป็นเท็จ ในระหว่างท่ีลงนามสญัญาจ้างงานใน

ลกัษณะท่ีอาจทําให้คนงานเข้าใจผิดและข้อเท็จจริงนัน้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่คนงาน 

   2. เม่ือนายจ้าง สมาชิกในครอบครัวของนายจ้างหรือตวัแทนของนายจ้าง มีการกระทํา 

ท่ีใช้ความรุนแรงหรือดหูมิ่นคนงานอย่างร้ายแรง 

   3. เม่ืองานท่ีระบใุนสญัญาจ้างงานนา่จะมีอนัตรายตอ่สขุภาพของคนงาน และคนงานได้

ร้องขอให้นายจ้างปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทํางานแล้วแตไ่มเ่กิดผลอนัใด 

   4. เม่ือนายจ้าง ตวัแทนของนายจ้างหรือเพ่ือนร่วมงานตดิโรคท่ีเป็นอนัตราย โรคตดิตอ่ 

และมีความเป็นไปได้วา่คนงานอาจตดิโรคนัน้ด้วย  

   5. เม่ือนายจ้างล้มเหลวในการจา่ยคา่จ้างตามสญัญาจ้างงาน หรือล้มเหลวในการจา่ย

งานท่ีเพียงพอให้แก่คนงานท่ีได้รับคา่จ้างเป็นรายชิน้งาน 

   6. เม่ือนายจ้างละเมิดสญัญาจ้างหรือละเมิดกฎเก่ียวกบัแรงงานใด ๆ หรือระเบียบ

บริหารใด ๆ ในลกัษณะท่ีจะสง่ผลกระทบตอ่สิทธิและผลประโยชน์ของคนงานนัน้ ๆ  

   เม่ือคนงานประสงค์จะบอกเลิกสญัญาจ้างงานตามอนวุรรค 1 หรือ 6 ของวรรคก่อนหน้า

นี ้คนงานจะต้องดําเนินการบอกเลิกภายใน 30 วนั นบัจากวนัท่ีคนงานได้ราบถึงสถานการณ์นัน้ ๆ 

   ในกรณีท่ีเกิดสถานการณ์ใด ๆ ตามท่ีระบไุว้ในอนวุรรค 2 หรือ 4 ของวรรค 1 ของข้อนี ้

และนายจ้างได้ปลดตวัแทนในกรณีดงักล่าวแล้วหรือได้จดัให้บคุคลท่ีเจ็บป่วยจากโรคอนัตรายหรือโรคตดิตอ่นัน้

เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลแล้ว คนงานจะไมส่ามารถบอกเลิกสญัญาจ้างงานได้ 

   บทบญัญัตขิองข้อ 17 จะนํามาใช้ โดยอนโุลม ในการบอกเลิกสญัญาจ้างงานตามข้อนี ้

  ข้อ 15  ในกรณีสญัญาท่ีเปล่ียนแปลงข้อกําหนดไมไ่ด้ท่ีได้จดัทําสําหรับชว่งเวลามากกวา่ 3 ปี 

ก่อนท่ีจะครบกําหนดระยะเวลา 3 ปีของการทํางาน คนงานอาจจะบอกเลิกสญัญาโดยแจ้งนายจ้างเป็น 

ลายลกัษณ์อกัษรลว่งหน้า 30 วนัก่อนท่ีจะออกจากงาน 

   ในกรณีท่ีคนงานบอกเลิกสญัญาท่ีเปล่ียนแปลงข้อกําหนดได้ บทบญัญตัิของข้อ 1 ของ

ข้อ 16 ท่ีเก่ียวข้องกบักําหนดเวลาในการมีหนงัสือแจ้งลว่งหน้าจะถกูนํามาใช้โดยอนโุลม 



  ข้อ 16   ในกรณีท่ีนายจ้างบอกเลิกสญัญาจ้างตามข้อ 11 หรือตามบทบญัญตัิของข้อ 13 

บทบญัญัตท่ีิจะได้กําหนดดงัตอ่ไปนี ้จะกําหนดระยะเวลาขัน้ต่ําในการมีหนงัสือแจ้งลว่งหน้า 

   1. ในกรณีท่ีคนงานได้ปฏิบตัิงานตดิตอ่กนัเป็นระยะเวลามากกวา่ 3 เดือน แตน้่อยกว่า  

1 ปี ต้องมีหนงัสือแจ้ง 10 วนัลว่งหน้า 

   2. ในกรณีท่ีคนงานได้ปฏิบตัิงานตดิตอ่กนัเป็นระยะเวลามากกวา่ 1 ปี แตน้่อยกวา่ 3 ปี 

ต้องมีหนงัสือแจ้ง 20 วนัลว่งหน้า 

   3. ในกรณีท่ีคนงานได้ปฏิบตัิงานตดิตอ่กนัเป็นระยะเวลามากกวา่ 3 ปี ต้องมีหนงัสือแจ้ง 

30 วนัลว่งหน้า 

   หลงัจากท่ีได้รับหนงัสือแจ้งล่วงหน้าตามท่ีได้ระบไุว้ในวรรคก่อนหน้านีแ้ล้ว คนงาน 

อาจขอลางานในระหวา่งชัว่โมงงานเพ่ือไปหางานใหมไ่ด้ การลาดงักลา่วจะต้องไมเ่กินกวา่ 2 วนัทํางานตอ่สปัดาห์ 

และจะต้องจา่ยคา่จ้างระหว่างการลานัน้  

   ในกรณีท่ีนายจ้างบอกเลิกสญัญาโดยมิได้มีหนงัสือแจ้งลว่งหน้าภายในระยะเวลา 

ท่ีกําหนดไว้ในวรรคแรกของข้อนี ้นายจ้างจะต้องจา่ยคา่จ้างแก่คนงานสําหรับระยะเวลาท่ีต้องแจ้งลว่งหน้านัน้ 

  ข้อ 17   เม่ือนายจ้างบอกเลิกสญัญาจ้างตามข้อก่อนหน้านี ้นายจ้างจะต้องจา่ยคา่ชดเชย 

แก่คนงานโดยเป็นไปตามเง่ือนไขดงัตอ่ไปนี ้

   1. คนงานท่ีทํางานอยา่งตอ่เน่ืองให้แก่องคภาวะทางธุรกิจท่ีนายจ้างเป็นเจ้าของ จะต้อง

ได้รับคา่ชดเชยเป็นจํานวนเท่ากบัคา่จ้างโดยเฉล่ีย 1 เดือน สําหรับแตล่ะปีท่ีได้ทํางาน 

   2. ในกรณีท่ีการคํานวณระยะเวลาการทํางานภายใต้วรรคก่อนหน้านี ้หรือในกรณีท่ี

ระยะเวลาการทํางานน้อยกว่า 1 ปี  ให้จา่ยคา่ชดเชยตามสว่นของจํานวนเดือนสําหรับการทํางานท่ีไมถึ่ง 1 ปีเตม็ 

เศษสว่นใด ๆ ของ 1 เดือนให้ถือเป็น 1 เดือน  

  ข้อ 18 ในสถานการณ์ใด ๆ ดงัตอ่ไปนี ้ห้ามมิให้คนงานเรียกร้องคา่จ้างเพิ่มเตมิสําหรับ

ระยะเวลาการมีหนงัสือแจ้งล่วงหน้าหรือเรียกร้องคา่ชดเชยจากนายจ้าง 

   1. สญัญาจ้างงานได้สิน้สดุลงตามข้อ 12 หรือ 15 

   2. คนงานได้ทิง้งานของตนก่อนท่ีสญัญาท่ีเปล่ียนแปลงข้อกําหนดไมไ่ด้จะหมดอาย ุ

  ข้อ 19   ก่อนท่ีสญัญาจ้างงานจะสิน้สดุ ห้ามมิให้นายจ้างหรือตวัแทนของนายจ้างปฏิเสธคําร้อง

ขอรับหลกัฐานข้อมลูการปฏิบตังิานของคนงาน 

  ข้อ 20   หากได้มีการปรับโครงสร้างองค์กรขององคภาวะทางธุรกิจหรือมีการโอนกิจการ เว้นแต่

กรณีท่ีคนงานยงัคงได้ปฏิบตัิงานอยูโ่ดยการเจรจากนัระหวา่งนายจ้างเก่ากบันายจ้างใหม ่ให้นายจ้างบอกเลิก



สญัญาจ้างงานแก่คนงานท่ีเหลืออยูโ่ดยมีหนงัสือแจ้งลว่งหน้าตามท่ีกําหนดไว้ในข้อ 16 และให้จา่ยคา่ชดเชยโดย

สอดคล้องกบัข้อ 17  

 

 

หมวด 3 

ค่าจ้าง 

-------------------- 

 

  ข้อ 21   ให้คนงานได้รับคา่จ้างตามท่ีกําหนดไว้โดยการเจรจากบันายจ้าง อยา่งไรก็ตาม คา่จ้าง

นัน้จะต้องไมต่ํ่ากวา่คา่จ้างพืน้ฐาน (basic wage) 

   คา่จ้างพืน้ฐานท่ีระบไุว้ในวรรคก่อนหน้านีจ้ะกําหนดโดยคณะกรรมการกําหนดคา่จ้าง

พืน้ฐานของหนว่ยงานผู้ มีอํานาจหน้าท่ี และจะต้องเสนอให้สภาบริหาร (Executive Yuan) พิจารณาให้ 

ความเห็นชอบ 

   ประเดน็ท่ีเก่ียวข้องกบัโครงสร้างและกระบวนการในการดําเนินการของคณะกรรมการ

กําหนดคา่จ้างพืน้ฐานจะอยู่ภายใต้กฎระเบียบท่ีกําหนดไว้ตา่งหากโดยหน่วยงานกลางผู้ มีอํานาจหน้าท่ี 

  ข้อ 22   ให้จา่ยคา่จ้างเป็นสกลุเงินท่ีหมนุเวียนตามกฎหมาย อยา่งไรก็ตาม ด้วยประเพณีหรือ

ลกัษณะของธุรกิจ อาจจ่ายคา่จ้างบางสว่นในรูปแบบของรายได้อ่ืนท่ีมิใชเ่งิน (payment in kind) โดยเป็นไปตาม

สญัญาจ้างงาน หากคา่จ้างบางสว่นได้ชําระในรูปแบบของรายได้อ่ืนท่ีมิใชเ่งิน มลูคา่ของรายได้อ่ืนท่ีมิใชเ่งินนัน้

จะต้องเป็นไปโดยยตุธิรรมและสมเหตผุลท่ีจะสามารถตอบสนองตอ่ความต้องการของคนงานและสมาชิกใน

ครอบครัวของคนงานได้ 

   ให้จา่ยคา่จ้างจํานวนทัง้หมดแก่คนงานโดยตรง เว้นแตก่ฎท่ีใช้อยู ่หรือระเบียบบริหาร

หรือทัง้นายจ้างและคนงานจะตกลงกนัเป็นอยา่งอ่ืน 

  ข้อ 23   เว้นแตคู่ส่ญัญาตามสญัญาจ้างงานจะตกลงกนัเป็นอย่างอ่ืน หรือในกรณีท่ีจ่ายคา่จ้าง

เป็นการล่วงหน้าเป็นรายเดือน ให้จา่ยคา่จ้างอยา่งสม่ําเสมออย่างน้อย 2 ครัง้ตอ่ 1 เดือน ซึง่จะใช้กบักรณีการจา่ย

คา่จ้างเป็นรายชิน้งานด้วย 

   นายจ้างจะต้องเก็บรักษาบญัชีเงินเดือนของคนงานเพ่ือบนัทกึไว้เป็นหลกัฐาน อาทิ 

คา่จ้างท่ีต้องชําระ รายการการคํานวณคา่จ้าง และจํานวนคา่จ้างทัง้หมด บญัชีเงินเดือนนีจ้ะต้องเก็บรักษาไว้ 

อยา่งน้อย 5 ปี 

 

 



  ข้อ 24   ให้นายจ้างจา่ยคา่ล่วงเวลาให้แก่คนงาน ดงัตอ่ไปนี ้

   1. ในกรณีท่ีงานล่วงเวลาไมเ่กินกวา่ 2 ชัว่โมง ให้จ่ายให้แก่คนงานในอตัราไมน้่อยกว่า 

หนึง่สว่นสามของอตัราคา่จ้างตอ่ชัว่โมงปกต ิเพิ่มเตมิจากคา่จ้างตอ่ชัว่โมงปกต ิ

   2. ในกรณีท่ีงานล่วงเวลามากกวา่ 2 ชัว่โมง แตร่ะยะเวลาของงานลว่งเวลาทัง้หมดไมเ่กิน

กวา่ 4 ชัว่โมง ให้จา่ยให้แก่คนงานในอตัราไมน้่อยกว่าสองสว่นสามของอตัราคา่จ้างตอ่ชัว่โมงปกต ิเพิ่มเตมิจาก

คา่จ้างตอ่ชัว่โมงปกต ิ

   3.  ในกรณีท่ีได้รับการร้องขอให้ทํางานลว่งเวลาตามวรรค 3 ของข้อ 32 ให้จ่ายให้แก่

คนงานเป็น 2 เทา่ของอตัราคา่จ้างตอ่ชัว่โมงปกต ิ

  ข้อ 25   ในการจา่ยคา่จ้าง ห้ามมิให้นายจ้างมีเง่ือนไขในการเลือกปฏิบตัเิพราะเหตแุหง่เพศ 

คนงานจะต้องได้รับคา่จ้างท่ีเทา่เทียมกนัสําหรับงานท่ีเทา่กนัและประสิทธิภาพท่ีเทา่เทียมกนั 

  ข้อ 26   ห้ามมิให้นายจ้างหกัคา่จ้างลว่งหน้าโดยถือวา่เป็นคา่ปรับสําหรับการละเมิดสญัญาหรือ

ถือวา่เป็นคา่ชดเชย 

  ข้อ 27   หากไมมี่การจา่ยคา่จ้างตรงตามกําหนดเวลา หนว่ยงานผู้ มีอํานาจอาจสัง่ให้นายจ้างนัน้

จา่ยคา่จ้างภายในระยะเวลาท่ีกําหนดได้ 

  ข้อ 28   ในกรณีท่ีนายจ้างเลิกกิจการหรือชําระบญัชีหรือถกูตดัสินให้ล้มละลาย ให้คนงานมี

บริุมสิทธิในการได้รับคา่จ้างท่ีต้องชําระภายใต้สญัญาจ้างงานและควรได้รับหนีค้้างชําระดงักลา่วเป็นจํานวน

คา่จ้างอยา่งน้อย 6 เดือน 

   ให้นายจ้างสมทบเงินเป็นรายเดือนตามอตัราท่ีกําหนดเพ่ือเป็นเงินประกนัแก่คนงานใน 

"กองทนุหนีค้้างชําระ" สําหรับชําระหนีค้้างชําระตามท่ีได้ระบไุว้ในวรรคก่อนหน้านี ้เม่ือกองทนุดงักลา่วสมทบกนั

จนถึงจํานวนใดจํานวนหนึง่ท่ีได้กําหนดไว้ ให้ลดอตัราการสมทบดงักล่าวหรือให้หยดุการสมทบกองทนุดงักลา่ว

อยา่งใดอย่างหนึง่ 

   อตัราท่ีได้ระบไุว้ในวรรคก่อนหน้านีจ้ะถกูกําหนดโดยหนว่ยงานกลางผู้ มีอํานาจในอตัรา

น้อยกวา่หนึง่ตอ่หนึง่พนัของเงินประกนัของคนงานทัง้หมด และจะต้องเสนอตอ่สภาบริหารเพ่ือขอรับ 

ความเห็นชอบ 

   ในกรณีท่ีคนงานไมไ่ด้รับชําระหนีค้้างชําระหลงัจากท่ีได้เรียกร้องเงินดงักลา่วจาก

นายจ้าง ให้หกัหนีค้้างชําระจํานวนดงักลา่วออกจากกองทนุหนีค้้างชําระ ซึง่นายจ้างจะต้องชดใช้คืนแก่กองทนุ

ดงักลา่วภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

   ให้คณะกรรมการท่ีจดัตัง้โดยหนว่ยงานกลางผู้ มีอํานาจเป็นผู้บริหารจดัการกองทนุหนี ้

ค้างชําระ หน่วยงานคุ้มครองแรงงาน (Labor Insurance Agency) จะเป็นผู้ ดําเนินการในประเด็นท่ีเก่ียวกบัการ



สมทบเงินในกองทนุตามคําร้องขอของหนว่ยงานกลางผู้ มีอํานาจ จํานวนเงินกองทนุท่ีกําหนดไว้ในวรรค 2 

กระบวนการชําระเงิน กฎในการสมทบและการจดัการ และระเบียบเก่ียวกบัโครงสร้างของคณะกรรมการดงักลา่ว 

จะกําหนดโดยหนว่ยงานกลางผู้ มีอํานาจ 

  ข้อ 29   หลงัจากท่ีได้ปิดบญัชีเม่ือสิน้ปีธุรกิจแล้ว หลงัจากท่ีได้ชําระภาษี การขาดทนุของปีท่ี

ผา่นมา และหกัการจา่ยเงินปันผลและเงินสํารองตามกฎหมายแล้ว ให้องคภาวะทางธุรกิจจา่ยเบีย้เลีย้งหรือเงิน

รางวลันอกเหนือจากงบดลุกําไรสทุธิ หากมี ให้แก่คนงานท่ีได้ทํางานในตลอดชว่งปีท่ีผ่านมาโดยไมมี่ข้อผิดพลาด

หรือประพฤตผิิด  

 

 

หมวด 4 

ช่ัวโมงทาํงาน วันลา วันหยุด 

-------------------- 

 

  ข้อ 30   ห้ามมิให้คนงานมีชัว่โมงทํางานปกตเิกินกว่า 8 ชัว่โมงตอ่วนั และเกินกวา่ 84 ชัว่โมง ตอ่

สองสปัดาห์ 

   ด้วยความยินยอมของสหภาพแรงงาน หรือด้วยความยินยอมของท่ีประชมุการจดัการ

แรงงานในกรณีท่ีไมมี่สหภาพแรงงานในองคภาวะธุรกิจนัน้ นายจ้างอาจแบง่ชัว่โมงทํางานปกตติามท่ีระบไุว้ใน

วรรคก่อนหน้านีข้องสองวนัทํางานใด ๆ ในทกุสองสปัดาห์ ไปผนวกในวนัทํางานอ่ืนได้ โดยมีเง่ือนไขวา่ จะต้องไม่

ผนวกชัว่โมงทํางานเกินกวา่ 2 ชัว่โมงในแตล่ะวนัทํางานอ่ืนนัน้ อยา่งไรก็ตาม จํานวนชัว่โมงทํางานทัง้หมดจะต้อง

ไมเ่กินกวา่ 48 ชัว่โมงตอ่สปัดาห์ 

   ด้วยความยินยอมของสหภาพแรงงาน หรือด้วยความยินยอมของท่ีประชมุการจดัการ

แรงงานในกรณีท่ีไมมี่สหภาพแรงงานในองคภาวะธุรกิจนัน้ นายจ้างอาจแบง่ชัว่โมงทํางานปกตติามท่ีระบไุว้ใน

วรรค 1 ในทกุ ๆ 8 สปัดาห์ โดยมีเง่ือนไขว่าเวลาทํางานปกตจิะต้องไมเ่กินกวา่ 8 ชัว่โมงตอ่วนั และจํานวนชัว่โมง

ทํางานทัง้หมดจะต้องไมเ่กินกวา่ 48 ชัว่โมงตอ่สปัดาห์ 

   ให้ใช้วรรค 2 และวรรค 3 ได้เฉพาะกบัธุรกิจ (หรืออตุสาหกรรม) ท่ีกําหนดโดยหน่วยงาน

กลางผู้ มีอํานาจเทา่นัน้ 

   ให้นายจ้างจดัเตรียมและรักษาสมดุลงช่ือมาทํางานหรือบตัรเวลาเข้าทํางานเพ่ือบนัทึก

หลกัฐานการมาทํางานของคนงานเป็นรายวนั ให้เก็บรักษาสมดุและบตัรดงักลา่วไว้อย่างน้อย 1 ปี 



  ข้อ 31   สําหรับธุรกิจ (หรืออตุสาหกรรม) ท่ีหนว่ยงานกลางผู้ มีอํานาจกําหนด ด้วยความยินยอม

ของสหภาพแรงงาน หรือด้วยความยินยอมของท่ีประชมุการจดัการแรงงานในกรณีท่ีไมมี่สหภาพแรงงานในองค

ภาวะธุรกิจนัน้ นายจ้างอาจเปล่ียนแปลงชัว่โมงทํางานปกตไิด้ภายใต้หลกัการดงัตอ่ไปนี ้

   1. ชัว่โมงทํางานท่ีแบง่ไปผนวกในวนัทํางานอ่ืนใน 4 สปัดาห์ จะต้องไมเ่กิน 2 ชัว่โมงตอ่

วนั โดยไมต้่องขึน้อยูก่บัข้อจํากดัตามท่ีระบไุว้ในวรรค 2 ถึง 4 ของข้อก่อนหน้านี ้

   2. ในกรณีท่ีวนัทํางานปกตมีิ 10 ชัว่โมงตอ่วนั งานลว่งเวลาจะต้องไมเ่กินกวา่ 2 ชัว่โมง

ตอ่วนันัน้ ๆ  

   3. ทกุ 2 สปัดาห์ จะต้องมีวนัหยดุอยา่งน้อย 2 วนั โดยไม่ขึน้อยู่กบัข้อจํากดัตามท่ีระบไุว้

ในข้อ 36 

   4. คนงานหญิง เว้นแตค่นงานท่ีเป็นหญิงมีครรภ์หรืออยูร่ะหวา่งเลีย้งดบูตุร จะไมอ่ยู่

ภายใต้ข้อจํากดัตามท่ีระบไุว้ในวรรค 1 ของข้อ 49 อย่างไรก็ตาม ให้นายจ้างจดัให้มีการรักษาความปลอดภยัท่ี

เหมาะสมและการอํานวยความสะดวกในด้านสขุภาพ 

   ธุรกิจ (หรืออตุสาหกรรม) ท่ีอยูใ่ต้บงัคบัของข้อ 3 ซึง่ได้มีการปรับปรุงและใช้บงัคบัก่อน

วนัท่ี 27 ธนัวาคม ค.ศ. 1996 เว้นแตด้่านเกษตรกรรม ป่าไม้ ประมง และธุรกิจด้านทุง่เลีย้งสตัว์ ตามท่ีระบไุว้ใน 

อนวุรรค 1 ของวรรค 1 จะไมอ่ยูภ่ายใต้บงัคบัของวรรคก่อนหน้านี ้  

  ข้อ 31  ชัว่โมงทํางานของคนงานซึง่ทํางานในเหมืองหรืออโุมงค์ ให้เร่ิมนบัจากเวลาท่ีเข้าสูเ่หมือง

หรืออโุมงค์นัน้และหยดุลงเม่ือออกจากเหมืองหรืออโุมงค์นัน้ 

  ข้อ 32   หากนายจ้างมีความจําเป็นท่ีจะต้องให้ลกูจ้างทํางานนอกเหนือจากชัว่โมงทํางานปกต ิ

ด้วยความยินยอมของสหภาพแรงงาน หรือด้วยความยินยอมของท่ีประชมุการจดัการแรงงานในกรณีท่ีไมมี่

สหภาพแรงงานในองคภาวะธุรกิจนัน้ นายจ้างอาจขยายชัว่โมงทํางานได้  

   การขยายชัว่โมงทํางานท่ีระบใุนวรรคก่อนหน้านี ้เม่ือนํามารวมกบัชัว่โมงทํางานปกติแล้ว

จะต้องไมเ่กิน 12 ชัว่โมงตอ่วนั ระยะเวลาการทํางานล่วงเวลาทัง้หมดจะต้องไมเ่กิน 46 ชัว่โมงตอ่เดือน 

   ในกรณีท่ีเกิดเหตสุดุวิสยั อบุตัเิหต ุหรือเหตกุารณ์ท่ีไมค่าดคิด ซึง่เป็นเหตใุห้นายจ้าง

จําเป็นต้องให้ลกูจ้างทํางานนอกเหนือจากชัว่โมงทํางานปกติ นายจ้างอาจขยายเวลาทํางานได้ อยา่งไรก็ตาม  

ให้นายจ้างแจ้งให้สหภาพแรงงานทราบภายใน 24 ชัว่โมง หลงัจากท่ีได้เร่ิมการทํางานลว่งเวลา ในกรณีท่ีไมมี่

สหภาพแรงงาน ให้นายจ้างรายงานตอ่หน่วยงานผู้ มีอํานาจในท้องถ่ินเพ่ือบนัทกึไว้เป็นหลกัฐาน โดยหลงัจากท่ีได้

ทํางานลว่งเวลาแล้ว ให้นายจ้างให้คนงานได้มีเวลาพกัท่ีเหมาะสม  

   เว้นแตเ่ป็นไปเพ่ือการควบคมุดแูลหรือในสถานการณ์ใด ๆ ท่ีได้ระบไุว้ในวรรคก่อนหน้านี ้

ห้ามมิให้มีการขยายชัว่โมงทํางานของคนงานในเหมืองหรือในอโุมงค์ 



  ข้อ 33   ในกรณีท่ีสภาวะความเป็นอยูโ่ดยทัว่ไปหรือมีเหตพุิเศษอ่ืนใดท่ีจําเป็นให้ต้องมีการปรับ

ชัว่โมงทํางานปกตแิละชัว่โมงทํางานลว่งเวลาสําหรับธุรกิจ (หรืออตุสาหกรรม) ภายใต้ข้อ 3 ท่ีมิใช่อตุสาหกรรมการ

ผลิตและการทําเหมืองในลกัษณะท่ีกําหนดไว้ในข้อ 30 และ 32 ให้หน่วยงานผู้ มีอํานาจในท้องถ่ินอนญุาตให้มีการ

ปรับชัว่โมงเวลาได้ หากจําเป็น หลงัจากท่ีได้หารือหนว่ยงานผู้ มีอํานาจเหนือธุรกิจนัน้ (หรืออตุสาหกรรม) และ

สหภาพแรงงานแล้ว 

  ข้อ 34   ในกรณีท่ีมีการใช้ระบบสบัเปล่ียนกะระหวา่งชว่งกลางวนักบัช่วงกลางคืน ให้คนงาน

ตามกะเชน่ว่าสบัเปล่ียนเป็นรายสปัดาห์เว้นแตค่นงานจะให้ความยินยอมเป็นอยา่งอ่ืน 

   ให้คนงานท่ีได้สบัเปล่ียนกะโดยเป็นไปตามวรรคก่อนหน้านีไ้ด้มีวนัลาท่ีเหมาะสม 

  ข้อ 35   ให้คนงานได้รับอนญุาตให้มีเวลาพกัอย่างน้อย 30 นาที หลงัจากท่ีได้ทํางานมาแล้ว 4 

ชัว่โมงตดิตอ่กนั อย่างไรก็ตาม โดยมีเง่ือนไขวา่ในกรณีท่ีมีการใช้ระบบสบัเปล่ียนกะหรือหรืองานนัน้มีลกัษณะท่ี

ต้องทําตอ่เน่ืองหรือเป็นการเร่งดว่น นายจ้างอาจจดัสรรเวลาพกัเชน่วา่นัน้ใหมใ่ห้อยูภ่ายในชัว่โมงทํางานอ่ืน  

  ข้อ 36   ให้คนงานมีวนัหยดุประจําสปัดาห์อยา่งน้อย 1 วนั ในทกุ 7 วนั 

  ข้อ 37   ให้คนงานได้หยดุในทกุวนัหยดุตามประเพณี วนัแรงงาน และวนัอ่ืนท่ีได้กําหนดโดย

หนว่ยงานกลางผู้ มีอํานาจ 

  ข้อ 38   ในกรณีท่ีคนงานทํางานตอ่เน่ืองให้นายจ้างหรือองคภาวะทางธุรกิจเดียวกนัเป็น

ระยะเวลาหนึง่ ให้คนงานมีสิทธิหยดุพกัผ่อนประจําปีโดยได้รับคา่จ้าง โดยมีเง่ือนไขดงัตอ่ไปนี ้

    1. 7 วนั ในกรณีท่ีทํางานมาแล้วมากกว่า 1 ปี แตน้่อยกว่า 3 ปี 

    2. 10 วนั ในกรณีท่ีทํางานมาแล้วมากกวา่ 3 ปี แตน้่อยกวา่ 5 ปี 

    3. 14 วนั ในกรณีท่ีทํางานมาแล้วมากกวา่ 5 ปี แตน้่อยกวา่ 10 ปี 

    4. ให้ได้รับวนัหยดุพกัผ่อนประจําปีเพิ่ม 1 วนั สําหรับทกุ ๆ ปี ท่ีได้ทํางานมาแล้ว

มากกวา่ 10 ปี แตส่งูสดุต้องไมเ่กิน 30 วนั   

  ข้อ 39   ให้นายจ้างจา่ยคา่จ้างให้แก่คนงานในวนัหยดุประจําสปัดาห์ภายใต้ข้อ 36 วนัหยดุตาม

ประเพณีภายใต้ข้อ 37 และวนัหยดุพกัผ่อนประจําปีภายใต้ข้อ 38 ในกรณีท่ีนายจ้างได้รับความยินยอมจาก

คนงานท่ีจะทํางานในวนัหยดุตามประเพณี ให้นายจ้างจ่ายคา่จ้างให้แก่คนงานเป็น 2 เทา่ของอตัราปกตสํิาหรับ

งานนัน้ โดยหากได้รับความยินยอมจากคนงานหรือสหภาพแรงงานแล้ว ให้นําหลกัเกณฑ์ดงักลา่วมาใช้ในกรณีท่ี

คนงานต้องทํางานเพราะมีเง่ือนไขเป็นการเร่งดว่นหรือเป็นเง่ือนไขตามฤดกูาลด้วยเช่นกนั 

  ข้อ 40   ในกรณีท่ีเกิดเหตสุดุวิสยั อบุตัเิหต ุหรือเหตกุารณ์ท่ีไมค่าดคดิท่ีจําเป็นต้องมีการทํางาน

ตอ่เน่ือง นายจ้างอาจขอให้คนงานยกเลิกวนัลาทัง้หมดท่ีระบไุว้ในข้อ 36 ถึง 38 ได้ อย่างไรก็ตาม โดยมีเง่ือนไขวา่



ให้คนงานเชน่วา่ได้รับคา่จ้างเป็น 2 เทา่ของอตัราปกตสํิาหรับงานนัน้ในระหวา่งท่ียกเลิกวนัลา และให้คนงานได้รับ

วนัลาเพ่ือชดเชยกบัวนัท่ีต้องยกเลิกวนัลานัน้ 

   สําหรับการยกเลิกวนัลาท่ีระบไุว้ในวรรคก่อนหน้านี ้ให้นายจ้างมีรายงานระบถึุง

รายละเอียดและเหตผุลให้แก่เจ้าหน้าท่ีผู้ มีอํานาจเพ่ือให้ความเห็นชอบและให้บนัทึกเป็นหลกัฐานไว้สําหรับการ

ยกเลิกวนัลานัน้ ภายใน 24 ชัว่โมงหลงัจากท่ีการยกเลิกวนัลาเสร็จสิน้แล้ว 

  ข้อ 41   หากเจ้าหน้าท่ีผู้ มีอํานาจพิจารณาแล้วเห็นวา่มีความจําเป็น อาจยกเลิกวนัหยดุพกัผ่อน

ประจําปีตามข้อ 38 ของคนงานในกิจการสาธารณูปโภค ซึง่นายจ้างจะต้องจา่ยคา่จ้างเป็นสองเทา่สําหรับอตัรา

ปกต ิ 

  ข้อ 42   ห้ามมิให้นายจ้างบงัคบัให้คนงานต้องรับงานท่ีอยูน่อกเหนือจากชัว่โมงทํางานปกตหิาก

คนงานไมส่ามารถกระทําได้เน่ืองจากสขุภาพท่ีย่ําแยห่รือมีเหตผุลอ่ืนอนัสมควร  

  ข้อ 43   คนงานอาจใช้เวลาเพ่ือลาไปร่วมงานแตง่งาน งานศพ เจ็บป่วย หรือเหตผุลอ่ืนอนั

สมควร ระยะเวลาของการลาและอตัราคา่จ้างสําหรับการลาท่ีนอกเหนือจากการลากิจจะถกูกําหนดโดยหนว่ยงาน

กลางผู้ มีอํานาจ 

  

 

หมวด 5 

แรงงานเดก็และแรงงานหญิง 

-------------------- 

 

  ข้อ 44   ให้ถือว่าคนงานท่ีอายเุกินกว่า 15 ปี แตต่ํ่ากวา่ 16 ปี เป็นคนงานเดก็  

   ห้ามมิให้อนญุาตให้คนงานเดก็ทํางานหนกัและอนัตราย 

  ข้อ 45  ห้ามมิให้นายจ้างจ้างคนงานท่ีอายต่ํุากวา่ 15 ปี เว้นแตค่นงานนัน้สําเร็จการศกึษาจาก

โรงเรียนมธัยมศกึษาตอนต้นแล้ว (junior high school) หรือหนว่ยงานผู้ มีอํานาจได้วินิจฉยัแล้ววา่ลกัษณะและ

สภาพของงานนัน้จะไมก่่อให้เกิดอนัตรายตอ่สขุภาพทางกายและใจของคนงาน 

   ให้นําบทบญัญัตเิก่ียวกบัการคุ้มครองคนงานเดก็มาใช้กบัลกูจ้างท่ีได้ระบไุว้ในวรรคก่อน

หน้านีโ้ดยอนโุลม 

  ข้อ 46   ให้นายจ้างของคนงานท่ีอายต่ํุากวา่ 16 ปี เก็บรักษาหนงัสือแสดงความยินยอมจาก

ผู้ปกครองตามกฎหมายและหนงัสือรับรองอายขุองคนงานไว้ 

  ข้อ 47   ห้ามมิให้คนงานเด็กทํางานมากกวา่ 8 ชัว่โมงตอ่วนั ห้ามมิให้อนญุาตให้คนงานเดก็

ทํางานในวนัหยดุประจําสปัดาห์ 



  ข้อ 48   ห้ามมิให้อนญุาตให้คนงานเดก็ทํางานในระหว่างเวลา 20.00 นาฬิกา ถึงเวลา 06.00 

นาฬิกา ของเช้าวนัถดัไป 

  ข้อ 49   ห้ามมิให้นายจ้างให้คนงานหญิงทํางานในระหวา่งเวลา 22.00 นาฬิกา ถึงเวลา 06.00 

นาฬิกา ของเช้าวนัถดัไป อย่างไรก็ตาม ไมจํ่าต้องนําข้อห้ามข้างต้นมาใช้ หากได้รับความยินยอมจากสหภาพ

แรงงาน หรือในกรณีท่ีไมมี่สหภาพแรงงาน ได้รับความยินยอมจากท่ีประชมุการจดัการแรงงาน และได้ปฏิบตัิตาม

เง่ือนไขทกุข้อของอนวุรรคดงัตอ่ไปนี ้

   1. มีการอํานวยความสะดวกด้านความปลอดภยัและสขุภาพท่ีจําเป็น 

   2. หากไมมี่การขนสง่สาธารณะ ได้มีการจดัหายานพาหนะหรือท่ีพกัให้แก่คนงานหญิง 

   สําหรับการอํานวยความสะดวกด้านความปลอดภยัและสขุภาพตามท่ีระบไุว้ในอนวุรรค 

1 ของวรรคก่อนหน้านี ้มาตรฐานจะถกูกําหนดโดยหนว่ยงานกลางผู้ มีอํานาจ อยา่งไรก็ตาม หากมีการอํานวย

ความสะดวกด้านความปลอดภยัและสขุภาพท่ีกําหนดไว้ในความตกลงระหว่างนายจ้างกบัคนงานหญิงมีลกัษณะ

ท่ีดีกว่าท่ีกําหนดไว้ในกฎหมายนี ้ให้ใช้ตามความตกลงดงักลา่ว 

   ในกรณีท่ีคนงานหญิงไมส่ามารถทํางานในระหวา่งเวลา 22.00 นาฬิกา ถึงเวลา 06.00 

นาฬิกา ของเช้าวนัถดัไป เน่ืองจากสขุภาพหรือเหตผุลอ่ืนท่ีสมควร ห้ามมิให้นายจ้างบงัคบัให้คนงานหญิงต้อง

ทํางาน 

   ในกรณีท่ีเกิดเหตสุดุวิสยั อบุตัเิหต ุหรือเหตกุารณ์ท่ีไมค่าดคิด ซึง่เป็นเหตใุห้นายจ้าง

จําเป็นต้องให้คนงานหญิงทํางานในระหวา่งเวลา 22.00 นาฬิกา ถึงเวลา 06.00 นาฬิกา ของเช้าวนัถดัไป ไมต้่อง

นําข้อจํากดัในวรรค 1 มาใช้ 

   ห้ามมิให้นําบทบญัญัตขิองวรรค 1 และวรรคก่อนหน้านีม้าใช้ตอ่คนงานหญิงซึง่ตัง้ครรภ์

หรืออยูร่ะหวา่งการเลีย้งดบูตุร 

  ข้อ 50   ให้คนงานหญิงมีสิทธิลาเพ่ือคลอดบตุรได้ก่อนและหลงัการคลอดบตุรเป็นระยะเวลา

รวมกนั 8 สปัดาห์ สําหรับกรณีท่ีมีการแท้งบตุรหลงัจากสามเดือนแรกของการตัง้ครรภ์ ให้อนญุาตให้คนงานหญิง

หยดุงานและลาเพ่ือคลอดบตุรเป็นระยะเวลา 4 สปัดาห์ 

   หากได้จ้างคนงานหญิงท่ีระบใุนวรรคก่อนหน้านีเ้ป็นระยะเวลามากกว่า 6 เดือน  

ให้คนงานหญิงนัน้ได้รับคา่จ้างตามปกตริะหวา่งท่ีลาเพ่ือคลอดบตุร หากการทํางานดงักลา่วมีระยะเวลาน้อยกวา่  

6 เดือน ให้คนงานหญิงได้รับคา่จ้างก่ึงหนึง่ของคา่จ้างตามปกติ 

  ข้อ 51   คนงานหญิงอาจย่ืนขอให้ได้โยกย้ายไปทํางานท่ีไมต้่องใช้กําลงัมากในระหวา่ง 

การตัง้ครรภ์ ห้ามมิให้นายจ้างปฏิเสธการขอโยกย้ายนัน้ หรือลดคา่จ้างของคนงานหญิง  



  ข้อ 52   ในกรณีท่ีคนงานหญิงมีความจําเป็นต้องให้นมบตุรท่ีมีอายต่ํุาวา่ 1 ปี ให้นายจ้าง

อนญุาตให้สามารถกระทําได้ 2 ครัง้ตอ่วนั ครัง้ละ 30 นาที นอกเหนือไปจากเวลาพกัท่ีได้กําหนดไว้ในข้อ 35 

   เวลาการให้นมบตุรท่ีระบไุว้ในวรรคก่อนหน้านีใ้ห้ถือวา่เป็นเวลาทํางาน  

 

 

หมวด 6 

เกษียณอายุ 

-------------------- 

 

  ข้อ 53   คนงานอาจย่ืนเร่ืองขอเกษียณอายโุดยสมคัรใจได้ภายใต้เง่ือนไขใด ๆ ดงัตอ่ไปนี ้

   1. เม่ือคนงานมีอายคุรบ 55 ปี และได้ทํางานมาแล้วเป็นระยะเวลา 15 ปี 

   2. เม่ือคนงานได้ทํางานมาแล้วมากกว่า 25 ปี 

   3. เม่ือคนงานมีอายคุรบ 60 ปี และได้ทํางานมาแล้วเป็นระยะเวลา 10 ปี 

  ข้อ 54   ห้ามมิให้นายจ้างบงัคบัให้คนงานเกษียณอาย ุเว้นแตมี่กรณีใดกรณีหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้

เกิดขึน้ 

   1. เม่ือคนงานมีอายคุรบ 65 ปี 

   2. เม่ือคนงานไมส่ามารถปฏิบตัหิน้าท่ีของตนได้เน่ืองจากเหตแุหง่ความพิการทาง

สตปัิญญาหรือความพิการทางร่างกาย 

   องคภาวะทางธุรกิจอาจร้องขอตอ่หนว่ยงานกลางผู้ มีอํานาจให้ปรับลดอายท่ีุกําหนดไว้

ในอนวุรรค 1 ของวรรคก่อนหน้านี ้หากงานเฉพาะใด ๆ จะสง่ผลให้เกิดความเส่ียง มีความจําเป็นต้องใช้พละกําลงั

ร่างกายท่ีแข็งแรง หรือลกัษณะอ่ืนใดท่ีเป็นพิเศษ อยา่งไรก็ดี ต้องอยูภ่ายใต้เง่ือนไขว่าอายท่ีุปรับลดลงนัน้จะต้อง

ไมต่ํ่ากวา่ 55 ปี 

  ข้อ 55  ให้จา่ยเงินบํานาญแก่คนงานตามข้อกําหนดดงัตอ่ไปนี ้

   1. ให้จ่ายเงินบําเหน็จก้อนใหญ่เทา่กบัสองหนว่ยสําหรับแตล่ะปีของการทํางาน โดยมี

เง่ือนไขวา่แตล่ะปีของการทํางานท่ีเกิน 15 ปี ให้ได้รับสิทธิการจา่ย 1 หนว่ยเป็นฐาน แตอ่ย่างมากท่ีสดุคือ  

45 หนว่ย เศษของปีท่ีเทา่กบัหรือมากกวา่ 6 เดือน ให้นบัเป็น 1 ปีของการทํางาน แตเ่ศษของปีท่ีน้อยกวา่ 6 เดือน 

ให้นบัเป็นคร่ึงปีของการทํางาน 

   2. ให้จ่ายเงินเพิ่มร้อยละ 20 ตามท่ีกําหนดไว้ในอนวุรรค 2 ก่อนหน้านีแ้ก่คนงานผู้ซึง่ 

การเกษียณอายเุป็นไปตามอนวุรรค 2 วรรค 1 ของข้อ 54 และผู้ซึง่ความพิการทางสตปัิญญาหรือความพิการทาง

ร่างกายเกิดขึน้ระหวา่งการปฏิบตังิาน 



   หนว่ยในการจา่ยผลประโยชน์จากการเกษียณอายตุามท่ีระบไุว้ในอนวุรรค 1 ของ 

วรรคก่อนหน้านี ้เป็นมาตรการขัน้มาตรฐานท่ีแสดงถึงคา่จ้างโดยเฉล่ียซึง่คนงานผู้หนึ่งได้รับในขณะท่ีคําขอ

เกษียณอายขุองคนงานผู้นัน้ได้รับความเห็นชอบ  

   หากนายจ้างไมส่ามารถจา่ยเงินบําเหน็จตามท่ีกําหนดไว้ในวรรค 1 ของข้อนี ้นายจ้าง

อาจขอรับความเห็นชอบจากหนว่ยงานกลางผู้ มีอํานาจเพ่ือให้จา่ยผลประโยชน์เหลา่นัน้เป็นงวดได้ ในกรณี 

ท่ีหลกัเกณฑ์การเกษียณอายขุององคภาวะธุรกิจใดมีผลใช้บงัคบัก่อนกฎหมายนีจ้ะมีผลใช้บงัคบั ให้ใช้หลกัเกณฑ์

นัน้เป็นเกณฑ์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

  ข้อ 56  ให้นายจ้างจดัสรรเงินเป็นจํานวนท่ีแนน่อนในแตล่ะเดือน และฝากเงินเหลา่นัน้ไว้ในบญัชี

พิเศษเพ่ือเป็นกองทนุสําหรับผลประโยชน์จากการเกษียณอายขุองคนงาน ห้ามมิให้ใช้กองทนุนีใ้นการโอนสิทธิ 

อายดัทรัพย์ หกักลบลบหนี ้จํานํา หรือคํา้ประกนั ให้หนว่ยงานกลางผู้ มีอํานาจเป็นผู้ กําหนดในประเดน็ท่ีเก่ียวข้อง

กบัอตัราท่ีเหมาะสม กระบวนการและการบริหารจดัการ ซึง่จะต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาบริหาร 

   กองทนุท่ีสงวนไว้สําหรับผลประโยชน์จากการเกษียณอายท่ีุได้รับการจดัสรรและฝากไว้

โดยนายจ้างในแตล่ะเดือน ท่ีได้ระบไุว้ในวรรคก่อนหน้านี ้จะนําไปรวมไว้เป็นกองทนุเกษียณอายแุรงงาน (Labor 

Retirement Fund) กองทนุนีจ้ะบริหารจดัการโดยคณะกรรมการกํากบัดแูลกองทนุเกษียณอายแุรงงาน 

(Supervisory Committee of Labor Retirement Fund) การประชมุโครงสร้างและประเดน็อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกบั

กองทนุดงักลา่วจะถกูกําหนดโดยหน่วยงานกลางผู้ มีอํานาจ 

   รายได้และรายจา่ย การเก็บรักษาและการใช้กองทนุท่ีได้ระบไุว้ในวรรคก่อนหน้านี ้

จะได้รับการจดัการโดยสถาบนัทางการเงินท่ีหนว่ยงานกลางผู้ มีอํานาจและกระทรวงการคลงัมอบหมายร่วมกนั 

   ห้ามมิให้ผลกําไรขัน้ต่ํา ต่ํากวา่อตัราดอกเบีย้เงินฝาก 2 ปี ของสถาบนัธนาคารท้องถ่ิน 

การขาดทนุใด ๆ ท่ีได้รับจะได้รับการชดเชยโดยการคลงัแหง่ชาต ิ(the National Treasury) ให้หนว่ยงานกลาง 

ผู้ มีอํานาจเป็นผู้ กําหนดมาตรการท่ีเก่ียวข้องกบัประเดน็รายได้และรายจา่ย การเก็บรักษาและการใช้กองทนุ  

ซึง่จะต้องได้รับความเห็นชอบจากสภาบริหาร 

   ให้กองทนุการเกษียณอายขุองคนงานท่ีได้รับการจดัสรรและฝากไว้โดยนายจ้าง  

อยูภ่ายใต้การกํากบัดแูลของคณะกรรมการกํากบัดแูลข้างต้น ซึง่จะประกอบด้วยกลุม่คนงานและกลุม่นายจ้าง  

ให้มีผู้แทนคนงานไมน้่อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนสมาชิกทัง้หมดของคณะกรรมการดงักลา่ว ให้หนว่ยงานกลาง 

ผู้ มีอํานาจเป็นผู้ กําหนดกฎระเบียบองค์กรของคณะกรรมการดงักล่าว 

  ข้อ 57  ให้จํานวนปีของการทํางานของคนงานคือจํานวนปีของการจ้างงานในองคภาวะธุรกิจ

เดียวกนั ในการนบัจํานวนปีของการทํางานของคนงานผู้ซึง่ย้ายจากองคภาวะธุรกิจอ่ืนท่ีเจ้าของเป็นนายจ้าง 

คนเดียวกนั และในการนบัจํานวนปีทํางานสะสมของนายจ้างคนใหม่บนพืน้ฐานของการทํางานตอ่เน่ืองภายใต้ 



ข้อ 20 ของกฎหมายนี ้ให้นําปีของการทํางานในองคภาวะธุรกิจท่ีตา่งกนัมารวมกนัเพ่ือวตัถปุระสงค์ในการคํานวณ   

  ข้อ 58  ให้สิทธิของคนงานในการเรียกร้องผลประโยชน์จากการเกษียณอายสุิน้สดุลง เม่ือมิได้ 

มีการใช้สิทธิภายใน 5 ปี นบัจากเดือนหลงัจากวนัท่ีการเกษียณอายมีุผลใช้บงัคบั 

 

 

หมวด 7 

ค่าชดเชยสาํหรับอุบัตเิหตุท่ีเกิดขึน้เน่ืองจากการทาํงาน 

-------------------- 

 

   ข้อ 59   ให้นายจ้างจา่ยคา่ชดเชยให้แก่คนงานผู้ เสียชีวิต ได้รับบาดเจ็บ กลายเป็นคนไร้ความสามารถ 

หรือเจ็บป่วยเน่ืองจากอบุตัเิหตท่ีุเกิดขึน้เน่ืองจากการทํางานดงัจะได้ระบดุงัตอ่ไปนี ้โดยมีเง่ือนไขว่า หากใน

อบุตัเิหตเุดียวกนันี ้นายจ้างได้จา่ยคา่ชดเชยให้แก่คนงานนัน้แล้วตามบทบญัญตัิของกฎหมายคุ้มครองแรงงาน 

(Labor Insurance Act) หรือกฎอ่ืนท่ีใช้ได้และระเบียบบริหาร ให้นายจ้างหกัสว่นท่ีได้จา่ยไปแล้วออกจากจํานวน

ท่ีต้องจา่ยให้แก่คนงาน 

   1. ในกรณีคนงานได้รับบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยจากโรคใด ๆ ท่ีเกิดขึน้เน่ืองจากการทํางาน 

ให้นายจ้างชดเชยคา่ใช้จา่ยทางการแพทย์ท่ีจําเป็นให้แก่คนงาน ประเภทของโรคท่ีเก่ียวข้องท่ีเกิดขึน้เน่ืองจากการ

ทํางานและขอบเขตการรักษาพยาบาลจะถกูกําหนดโดยบทบญัญัตท่ีิเก่ียวข้องของกฎหมายคุ้มครองแรงงาน 

   2. ในกรณีท่ีคนงานซึง่อยูร่ะหวา่งการรักษาพยาบาลไมส่ามารถทํางานได้ ให้นายจ้าง

จา่ยคา่ชดเชยตามคา่จ้างท่ีคนงานได้รับอยูก่่อนแล้ว นายจ้างจะได้รับการปลดจากภาระการจา่ยคา่ชดเชยดงักลา่ว

โดยการจา่ยเงินก้อนให้แก่คนงานเป็นจํานวนเทา่กบั 40 เดือน ของคา่จ้างโดยเฉล่ีย หากคนงานไมส่ามารถฟืน้จาก

การเจ็บป่วยหลงัจากรักษาพยาบาลได้ 2 ปี และได้รับการยืนยนัโดยโรงพยาบาลท่ีกําหนดไว้วา่ไมส่ามารถท่ีจะ

ปฏิบตังิานท่ีเคยปฏิบตัไิด้ และเน่ืองจากเหตนุัน้ สอดคล้องกบัเง่ือนไขของการไร้ความสามารถตามอนวุรรค 3 

หลงัจากนี ้

   3. ในกรณีท่ีหลงัจากการรักษาพยาบาลสิน้สดุลงแล้ว โรงพยาบาลท่ีกําหนดไว้ได้วินิจฉยั

เป็นท่ีแนน่อนว่า คนงานนัน้เป็นผู้ไร้ความสามารถตลอดไป ให้นายจ้างจา่ยเงินก้อนใหญ่ให้แก่คนงานเป็น

คา่ชดเชยการไร้ความสามารถให้แก่คนงานโดยสอดคล้องกบัคา่จ้างโดยเฉล่ียของคนงานและระดบัของการไร้

ความสามารถ อตัราคา่ชดเชยการไร้ความสามารถจะถกูกําหนดโดยบทบญัญัตท่ีิเก่ียวข้องของกฎหมายคุ้มครอง

แรงงาน 

   4. ในกรณีท่ีคนงานเสียชีวิตจากอบุตัเิหตหุรือโรคท่ีเกิดขึน้เน่ืองจากการทํางาน ให้

นายจ้างจา่ยเงินชว่ยคา่ทําศพเป็นจํานวนเท่ากบั 5 เดือนของคา่จ้างโดยเฉล่ีย และเงินก้อนใหญ่เป็นคา่ชดเชย



ทายาทเป็นจํานวนเทา่กบั 40 เดือนของคา่จ้างโดยเฉล่ียให้แก่ทายาทของคนงานนัน้ ให้จา่ยคา่ชดเชยทายาทให้แก่

ทายาทตามลําดบัดงัตอ่ไปนี ้ 

    เอ. คูส่มรสและบตุร 

    บี. บดิามารดา 

    ซี. ปู่  ยา่ ตา ยาย 

    ดี. หลาน และ 

    อี. พ่ีน้อง 

  ข้อ 60  คา่ชดเชยท่ีจ่ายโดยนายจ้างตามข้อก่อนหน้านี ้อาจถกูหกัออกจากการชําระคา่ชดเชย

สําหรับความเสียหายท่ีเกิดขึน้จากอบุตัเิหตดุงักลา่ว 

  ข้อ 61 ห้ามมิให้มีกฎวา่ด้วยการจํากดัการเรียกร้องสิทธิท่ีจะได้รับคา่ชดเชยท่ีกําหนดไว้ในข้อ 59 

ภายในระยะเวลา 2 ปี นบัจากวนัท่ีลกูจ้างมีสิทธิได้รับคา่ชดเชยนัน้ สิทธิท่ีจะได้รับคา่ชดเชยจะต้องไมถ่กูกระทบ

โดยการให้บริการชดเชย (severance of service) ของคนงานนัน้ และจะไมถ่กูใช้ในการถ่ายโอน อายดัทรัพย์  

หกักลบลบหนี ้โอนสิทธิ จํานํา หรือคํา้ประกนั 

  ข้อ 62 เจ้าขององคภาวะทางธุรกิจผู้ซึง่ทําสญัญาจ้างงานกบัผู้ รับเหมาชว่ง ผู้ซึง่ได้ทําสญัญาชว่ง

ตอ่ไปอีกนัน้ ผู้ รับเหมา ผู้ รับเหมาชว่ง และผู้ รับเหมาช่วงรายสดุท้ายจะต้องรับผิดร่วมกนัและแทนกนัในการชําระ

คา่ชดเชยท่ีกําหนดไว้ในหมวดนีสํ้าหรับอบุตัเิหตท่ีุเกิดขึน้เน่ืองจากการทํางานซึง่ได้ปฏิบตัโิดยคนงานท่ีจ้างโดย

ผู้ รับเหมาหรือผู้ รับเหมาชว่ง 

   ในกรณีท่ีองคภาวะทางธุรกิจหรือผู้ รับเหมา หรือผู้ รับเหมาชว่งได้ชําระคา่ชดเชยสําหรับ

อบุตัเิหตท่ีุเกิดขึน้เน่ืองจากการทํางานตามบทบญัญัตขิองวรรคก่อนหน้านี ้ผู้ ท่ีได้ชําระอาจไลเ่บีย้ให้ผู้ รับเหมาช่วง

รายสดุท้ายชําระเงินคืนได้ตามสดัสว่นท่ีต้องรับผิด 

  ข้อ 63 ในกรณีท่ีสถานท่ีทํางานของผู้ รับเหมาหรือผู้ รับเหมาชว่งตัง้อยูใ่นภายในบริเวณสถานท่ี

ทํางานขององคภาวะทางธุรกิจแตเ่ดมินัน้ หรือถกูจดัให้โดยองคภาวะทางธุรกิจเดียวกนันัน้ ให้องคภาวะทางธุรกิจ

แตเ่ดมิดงักลา่วควบคมุผู้ รับเหมาหรือผู้ รับเหมาชว่งให้จดัหาให้แก่คนงานตามเง่ือนไขการจ้างงานตามท่ีกําหนดไว้

ในกฎและระเบียบบริหารท่ีเก่ียวข้อง 

   ให้องคภาวะทางธุรกิจรับผิดร่วมกนัและแทนกนักบัผู้ รับเหมาหรือผู้ รับเหมาชว่งในการ

ชําระคา่ชดเชยสําหรับอบุตัเิหตท่ีุเกิดขึน้เน่ืองจากการทํางานของคนงานท่ีจ้างโดยผู้ รับเหมาหรือผู้ รับเหมาชว่ง 

สําหรับการละเมิดบทบญัญัตขิองกฎหมายวา่ด้วยความปลอดภยัและสขุภาพแรงงาน (Labor Safety and 

Healthy Act) เก่ียวกบัพนัธกรณีซึง่ผู้ รับเหมาหรือผู้ รับเหมาชว่งจะต้องปฏิบตั ิ

 



หมวด 8 

การฝึกงาน 

-------------------- 

 

   ข้อ 64  ห้ามมิให้นายจ้างอนญุาตให้มีการฝึกงานแก่ผู้ ท่ีมีอายนุ้อยกวา่ 15 ปี เว้นแตว่า่ผู้ ฝึกงาน

นัน้สําเร็จการศกึษาจากโรงเรียนมธัยมศกึษาตอนต้นแล้ว (junior high school)   

   เพ่ือวตัถปุระสงค์แหง่กฎหมายนี ้นิยามของผู้ ฝึกงานนัน้ให้หมายถึงบคุคลผู้ ท่ีประสงค์จะ

เรียนรู้ทกัษะทางด้านเทคนิคในประเภทงานท่ีได้กําหนดไว้โดยหนว่ยงานผู้ มีอํานาจเก่ียวกบัการฝึกงาน และผู้ ท่ี

ได้รับการฝึกโดยนายจ้างโดยเป็นไปตามบทบญัญตัิท่ีเก่ียวข้องของหมวดนี ้

   ให้นําบทบญัญัตขิองหมวดนีม้าใช้โดยอนโุลม เพ่ือบม่เพาะคนงานและนกัศกึษาฝึกงาน

ขององคภาวะทางธุรกิจนัน้ นกัเรียนท่ีอยูใ่นโครงการความร่วมมือทางการศกึษา-ธุรกิจใด ๆ และบคุคลอ่ืนท่ีมี

ลกัษณะเชน่เดียวกนักบัผู้ ฝึกงาน 

  ข้อ 65   ในการรับผู้ ฝึกงาน ให้นายจ้างลงนามสญัญาฝึกงานเป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นสามฉบบั

สําหรับผู้ ฝึกงานแตล่ะคน โดยระบหุวัข้อการฝึก ระยะเวลาการฝึก การจดัการด้านท่ีพกัอาศยัและอาหาร เบีย้เลีย้ง 

หวัข้อการสอนท่ีเก่ียวข้อง การคุ้มครองแรงงาน ประกาศนียบตัรเม่ือฝึกงานเสร็จสิน้แล้ว วนัท่ีสญัญามีผลใช้บงัคบั 

เง่ือนไขในการบอกเลิกสญัญา และบทอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวกบัสิทธิและพนัธกรณีของภาคีคูส่ญัญาทัง้สองฝ่ายเป็นการ

เฉพาะด้วย ภาคีคูส่ญัญาแตล่ะฝ่ายจะต้องเก็บรักษาสญัญาไว้ฝ่ายละหนึง่คูฉ่บบั สําหรับอีกคูฉ่บบัหนึง่ให้จดัสง่

ให้แก่หนว่ยงานผู้ มีอํานาจเพ่ือเป็นบนัทกึไว้เป็นหลกัฐาน 

   หากมิได้รับความยินยอมจากผู้ปกครองตามกฎหมายของผู้ ฝึกงานเป็นการลว่งหน้า  

ห้ามมิให้อนญุาตให้ผู้ ฝึกงานท่ีระบไุว้ในวรรคก่อนหน้านีล้งนามในสญัญาฝึกงานหากผู้ ฝึกงานนัน้เป็นผู้ เยาว์ 

  ข้อ 66   ห้ามมิให้อนญุาตให้นายจ้างเก็บคา่ธรรมเนียมการฝึกงานจากผู้ ฝึกงาน 

  ข้อ 67   นายจ้างอาจให้ผู้ ฝึกงานปฏิบตังิานตอ่หลงัจากระยะเวลาการฝึกงานได้สิน้สดุลงแล้ว 

โดยให้ชําระคา่จ้างแก่ผู้ ฝึกงานในอตัราเดียวกนักบัคนงานอ่ืนท่ีปฏิบตังิานเดียวกนั ระยะเวลาการปฏิบตังิานตอ่นัน้ 

หากได้กําหนดไว้ในสญัญาการฝึกงาน จะต้องไมเ่กินกว่าระยะเวลาการฝึกงาน  

  ข้อ 68   จํานวนของผู้ ฝึกงานจะต้องไมเ่กินกว่าหนึง่สว่นส่ีของจํานวนคนงานทัง้หมด ให้ถือว่า

จํานวนของคนงานเท่ากบัส่ีเพ่ือประโยชน์แหง่การคิดคํานวณ แม้วา่จํานวนคนงานจะน้อยกวา่ส่ีก็ตาม 

  ข้อ 69   ให้นําบทบญัญตัิของหมวด 4 เก่ียวกบัชัว่โมงทํางาน วนัลา และวนัหยดุ หมวด 5 

เก่ียวกบัแรงงานเด็กและแรงงานหญิง และหมวด 7 เก่ียวกบัคา่ชดเชยสําหรับอบุตัเิหตท่ีุเกิดขึน้เน่ืองจากการ

ทํางานและประเดน็อ่ืนท่ีเก่ียวกบัการคุ้มครองแรงงานมาใช้โดยอนโุลมตอ่ผู้ ฝึกงาน  



   อตัราการคํานวณคา่จ้างสําหรับผู้ ฝึกงานในการคํานวณคา่ชดเชยสําหรับอบุตัเิหตท่ีุ

เกิดขึน้เน่ืองจากการทํางานจะต้องไมต่ํ่ากวา่คา่จ้างพืน้ฐาน   

 

 

หมวด 9 

ข้อบังคับเก่ียวกับการทาํงาน 

-------------------- 

 

  ข้อ 70   นายจ้างท่ีจ้างคนงานมากกวา่ 30 คนขึน้ไป จะต้องกําหนดข้อบงัคบัเก่ียวกบัการทํางาน

โดยสอดคล้องกบัลกัษณะของธุรกิจนัน้ และจะต้องปิดประกาศข้อบงัคบัดงักลา่วโดยเปิดเผยหลงัจากท่ีได้เสนอให้

หนว่ยงานผู้ มีอํานาจให้ความเห็นชอบและบนัทกึไว้เป็นหลกัฐานแล้ว ข้อบงัคบัดงักลา่วจะต้องระบหุวัข้อดงัตอ่ไปนี ้

เป็นการเฉพาะเจาะจง 

   1. ชัว่โมงทํางาน วนัลา วนัหยดุ วนัท่ีอนญุาตให้ลาประจําปีโดยได้รับคา่จ้าง และการ

สบัเปล่ียนกะสําหรับการทํางานท่ีเป็นการตอ่เน่ือง 

   2. อตัรา วิธีการคํานวณ และวนัชําระคา่จ้าง 

   3. ระยะเวลาของการทํางานลว่งเวลา 

   4. เบีย้เลีย้งและเงินรางวลั 

   5. ระเบียบวินยัความประพฤต ิ

   6. ข้อบงัคบัในการเข้างาน การลา รางวลัและระเบียบวินยั การเล่ือนขัน้และการโยกย้าย 

   7. ข้อบงัคบัในการจ้างงาน การปลด การชดเชย การบอกเลิกและการเกษียณอาย ุ

   8. คา่ชดเชยและคา่ปลอบขวญัสําหรับอบุตัเิหต ุการบาดเจ็บ โรคภยั 

   9. ระบบสวสัดกิาร 

   10. ระเบียบการรักษาความปลอดภยัและสขุภาพท่ีทัง้นายจ้างและลกูจ้างจะต้องปฏิบตัิตาม 

   11. วิธีการส่ือสารติดตอ่แลกเปล่ียนความเห็นและการเสริมสร้างความร่วมมือระหวา่ง

นายจ้างกบัลกูจ้าง และ 

   12. ประเดน็ปลีกย่อยอ่ืน ๆ  

  ข้อ 71   ให้ข้อบงัคบัเก่ียวกบัการทํางานเป็นโมฆะและใช้ไมไ่ด้ หากข้อบงัคบันัน้ละเมิด

บทบญัญตัท่ีิเป็นการบงัคบัหรือเป็นข้อห้ามของกฎ ระเบียบบริหาร หรือความตกลงใช้บงัคบัตอ่องคภาวะทางธุรกิจนัน้ 

   

 



หมวด 10 

การควบคุมและการตรวจสอบ 

-------------------- 

 

  ข้อ 72   ในการบงัคบัใช้กฎหมายนี ้รวมถึงกฎและระเบียบบริหารด้านแรงงานอ่ืน ให้หนว่ยงาน

กลางผู้ มีอํานาจจดัตัง้หนว่ยตรวจสอบแรงงาน หรือมอบหมายอํานาจให้แก่หนว่ยงานผู้ มีอํานาจในท้องถ่ิน 

หนว่ยงานผู้ มีอํานาจในท้องถ่ินอาจสง่เจ้าหน้าท่ีไปตรวจสอบได้หากจําเป็น 

   โครงสร้างองค์กรของหนว่ยตรวจสอบแรงงานท่ีอ้างถึงในวรรคก่อนหน้านีจ้ะถกูกําหนด

โดยหนว่ยงานกลางผู้ มีอํานาจ 

  ข้อ 73   ให้เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบแสดงป้ายของหน่วยตรวจสอบแรงงานในระหวา่งการปฏิบตัิ

หน้าท่ีของตน ห้ามมิให้องคภาวะทางธุรกิจปฏิเสธการตรวจสอบนัน้ ในกรณีท่ีองคภาวะธุรกิจเชน่วา่ปฏิเสธการ

ตรวจสอบ เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบอาจดําเนินการเข้าตรวจสอบพร้อมกบัหนว่ยงานผู้ มีอํานาจท้องถ่ินหรือตํารวจ 

   เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบในระหว่างการปฏิบตัหิน้าท่ีของตนอาจเรียกร้องให้องคภาวะทาง

ธุรกิจจดัทํารายงาน บนัทึก สมดุบญัชีหรือเอกสารท่ีเก่ียวข้องอ่ืนใด หรือคําอธิบายเป็นลายลกัษณ์อกัษรตามท่ี

กําหนดไว้โดยบทบญัญัตขิองกฎหมายนี ้เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบจําเป็นท่ีจะต้องได้รับวตัถดุบิ วสัด ุตวัอยา่ง หรือ

ข้อมลู ให้แจ้งนายจ้างหรือตวัแทนของนายจ้างเป็นการลว่งหน้าก่อนและให้ออกใบรับรองวา่ได้รับสิ่งของนัน้มาไว้

กบัตนแล้ว 

  ข้อ 74   ในการค้นพบวา่องคภาวะทางธุรกิจได้กระทําละเมิดใด ๆ ตอ่กฎหมายนี ้หรือกฎและ

ระเบียบบริหารด้านแรงงานอ่ืน คนงานอาจจะย่ืนคําฟ้องตอ่นายจ้าง หนว่ยงานผู้ มีอํานาจ หรือหนว่ยงาน

ตรวจสอบ 

    ห้ามมิให้นายจ้างไลอ่อก หรือโยกย้ายหรือดําเนินมาตรการใด ๆ ท่ีไมเ่ป็นคณุตอ่คนงาน

ผู้ซึง่ย่ืนฟ้องตามวรรคก่อนหน้านี ้         

    

 

หมวด 11 

บทกาํหนดโทษ 

-------------------- 

   

  ข้อ 75   นายจ้างผู้ใดฝ่าฝืนบทบญัญัตขิองข้อ 5 ต้องระวางโทษจําคกุไมเ่กิน 5 ปี กกัขงั และ/

หรือ ปรับไมเ่กิน 750,000 ดอลลาร์ไต้หวนั 



  ข้อ 76   ผู้ใดฝ่าฝืนบทบญัญตัขิองข้อ 6 ต้องระวางโทษจําคกุไมเ่กิน 3ปี กกัขงั และ/หรือ  

ปรับไมเ่กิน 450,000 ดอลลาร์ไต้หวนั 

  ข้อ 77   นายจ้างผู้ใดฝ่าฝืนบทบญัญัตขิองข้อ 42, วรรค 2 ของข้อ 44, ข้อ 45, 47, 48, วรรค 3 

ของข้อ 49 หรือวรรค 1 ของข้อ 64 ต้องระวางโทษจําคกุไมเ่กิน 6 เดือน กกัขงั และ/หรือ ปรับไมเ่กิน 300,000 

ดอลลาร์ไต้หวนั 

  ข้อ 78   นายจ้างผู้ใดฝ่าฝืนบทบญัญัตขิองข้อ 13, 17, 26, 50, 51 หรือวรรค 1 ของข้อ 55   

ต้องระวางโทษปรับไมน้่อยกวา่ 90,000 ดอลลาร์ไต้หวนั แตไ่มเ่กิน 450,000 ดอลลาร์ไต้หวนั 

  ข้อ 79   นายจ้างผู้ใดกระทําผิดฐานใดฐานหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้ต้องระวางโทษปรับทางปกครองเป็น

จํานวนไมน้่อยกวา่ 20,000 ดอลลาร์ไต้หวนั แตไ่มเ่กิน 300,000 ดอลลาร์ไต้หวนั 

   1. ฝ่าฝืนข้อ 7, วรรค 1 ของข้อ 9, ข้อ 16 และ 19, วรรค 1 ของข้อ 21, ข้อ 22 - 25,  

วรรค 2 ของข้อ 28, ข้อ 30, 32, 34-41 และ 46, วรรค 1 ของข้อ 49, วรรค 1 ของข้อ 56, ข้อ 59, วรรค 1 ของข้อ 

65, ข้อ 66 - 68 และ 70 หรือวรรค 2 ของข้อ 74 

   2. ฝ่าฝืนคําสัง่ใด ๆ ท่ีออกโดยหนว่ยงานผู้ มีอํานาจเก่ียวกบัการชําระคา่จ้างภายใน

ระยะเวลาท่ีกําหนดตามท่ีระบไุว้ในข้อ 27 หรือการปรับชัว่โมงทํางานตามท่ีระบไุว้ในข้อ 33 

   3. ฝ่าฝืนบทบญัญัตท่ีิเก่ียวกบัวนัลาหรืออตัราคา่จ้างขัน้ต่ําระหวา่งการลาท่ีมิใช่ 

การลากิจ ตามท่ีกําหนดไว้โดยหน่วยงานผู้ มีอํานาจตามข้อ 43     

   ฝ่าฝืนวรรค 5 ของข้อ 49 ต้องระวางโทษปรับทางปกครองไมน้่อยกวา่ 90,000 ดอลลาร์

ไต้หวนั แตไ่มเ่กิน 450,000 ดอลลาร์ไต้หวนั 

   หากนายจ้างผู้ใดกระทําความผิดฐานใดฐานหนึง่ตามท่ีกําหนดไว้ในสองวรรคก่อนหน้านี ้

หนว่ยงานผู้ มีอํานาจอาจประกาศโดยเปิดเผยซึง่ช่ือขององคภาวะทางธุรกิจนัน้ ช่ือเจ้าขององคภาวะทางธุรกิจนัน้ 

และ/หรือ ช่ือบคุคลผู้ รับผิดชอบ และออกคําสัง่ให้นายจ้างปรับปรุงแก้ไขการฝ่าฝืนนัน้ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

ในกรณีท่ีนายจ้างดงักล่าวล้มเหลวในการแก้ไขภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ให้นายจ้างเชน่วา่ต้องระวางโทษปรับ

สําหรับการฝ่าฝืนแตล่ะฐานนัน้ 

  ข้อ 79-1  นายจ้างผู้ใดฝ่าฝืนวรรค 3 ของข้อ 64 และวรรค 1 ของข้อ 69 ให้ถือวา่อยูภ่ายใต้ 

บทกําหนดโทษของหมวด 11 ของกฎหมายนี ้โดยอนโุลม        

  ข้อ 80   ผู้ใดปฏิเสธ หลีกเล่ียง หรือขดัขวางเจ้าหน้าท่ีตรวจแรงงานในการปฏิบตัหิน้าท่ี ให้ระวาง

โทษปรับทางปกครองไมน้่อยกวา่ 30,000 ดอลลาร์ไต้หวนั แตไ่มเ่กิน 150,000 ดอลลาร์ไต้หวนั 

 

 



หมวด 12 

บทเพิ่มเตมิ 

-------------------- 

 

  ข้อ 83   ให้องคภาวะทางธุรกิจจดัการประชมุเพ่ือประสานความสมัพนัธ์ระหว่างคนงานกบั

นายจ้าง และสง่เสริมความร่วมมือระหวา่งคนกบันายจ้าง และเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน ระเบียบเก่ียวกบั

การจดัการการประชมุด้านแรงงานจะถกูกําหนดโดยหนว่ยงานผู้ มีอํานาจร่วมกบักระทรวงเศรษฐการ และจะ

รายงานตอ่สภาบริหารเพ่ือขอรับความเห็นชอบ 

  ข้อ 84   ในกรณีท่ีข้าราชการผู้ซึง่มีสถานะทางกฎหมายเป็นคนงานเชน่เดียวกนั ให้นํากฎหมาย

และระเบียบเก่ียวกบัการรับราชการมาใช้ในกรณีการแตง่ตัง้ การปลด คา่จ้าง เงินเดือน รางวลัและวินยั  

การเกษียณอาย ุคา่ชดเชยทายาทและประกนั (รวมถึงกรณีอบุตัเิหตท่ีุเกิดขึน้เน่ืองจากการทํางาน) หากเง่ือนไข 

ในการจ้างงานนอกจากนีเ้ป็นคณุมากกวา่บทบญัญัตขิองกฎหมายนี ้ให้ถือตามสว่นท่ีเป็นคณุมากกวา่  

  ข้อ 84-1  เม่ือหนว่ยงานกลางผู้ มีอํานาจได้ให้ความเห็นชอบและปิดประกาศโดยเปิดเผยแล้ว 

คนงานตามประเภทดงัตอ่ไปนีอ้าจจดัการชัว่โมงทํางานของตนเอง วนัหยดุประจําสปัดาห์ วนัหยดุตามประเพณี 

และการทํางานช่วงกลางคืนของคนงานหญิงได้โดยการทําความตกลงอีกฉบบัหนึง่กบันายจ้างของตน ความตกลง

เชน่วา่จะต้องถกูสง่ให้แก่หน่วยงานผู้ มีอํานาจในท้องถ่ินเพ่ือขอรับความเห็นชอบและบนัทกึไว้เป็นหลกัฐาน  

และจะต้องไมข่ดักบัข้อห้ามท่ีกําหนดไว้โดยข้อ 30,32, 36, 37 และ 49 ของกฎหมายนี ้

   1. งานด้านการควบคมุ บริหาร และผู้ เช่ียวชาญซึง่มีความรับผิดชอบตามท่ีได้รับ

มอบหมาย 

   2. งานด้านการสอดส่องหรืองานท่ีไมต่อ่เน่ือง และ 

   3. งานประเภทอ่ืนท่ีมีลกัษณะพิเศษ 

   ความตกลงท่ีจดัทําขึน้ภายใต้วรรคก่อนหน้านีใ้ห้อยูใ่นรูปแบบเอกสารลายลกัษณ์อกัษร 

ให้ใช้ข้อกําหนดขัน้พืน้ฐานตามท่ีระบไุว้ในกฎนีเ้พ่ือเป็นการอ้างอิง และห้ามมิให้มีการตกลงท่ีก่อให้เกิดอนัตรายตอ่

สขุภาพและสวสัดกิารของคนงาน 

  ข้อ 84-2  ให้นบัลําดบัอาวโุสของคนงานจากวนัแรกของการจ้างงาน สําหรับอตัราชดเชยและ

ผลประโยชน์การเกษียณอายตุามอาวโุสท่ีได้มีมาก่อนท่ีกฎนีจ้ะมีผลใช้บงัคบั ให้คํานวณตามกฎหมายหรือระเบียบ

บริหารท่ีใช้ได้ท่ีมีผลใช้บงัคบัอยูใ่นชว่งเวลานัน้ ในกรณีท่ีไมมี่กฎหมายหรือระเบียบบริหารท่ีสามารถใช้ได้  

ให้คํานวณอตัราดงักลา่วตามข้อบงัคบัท่ีได้ประกาศโดยองคภาวะทางธุรกิจท่ีเก่ียวข้องดงักลา่วหรือตาม 

ความตกลงท่ีได้จดัทําขึน้ระหวา่งนายจ้างกบัคนงาน หลงัจากท่ีกฎหมายนีมี้ผลใช้บงัคบั ให้คํานวณอตัราคา่ชดเชย

และผลประโยชน์การเกษียณอายตุามอาวโุสตามข้อ 17 และ 55 ของกฎหมายนี ้



  ข้อ 85   การมีผลใช้บงัคบัของข้อบงัคบัของกฎหมายนีจ้ะถกูกําหนดโดยหนว่ยงานกลาง 

ผู้ มีอํานาจและรายงานตอ่สภาบริหารเพ่ือขอรับความเห็นชอบ 

  ข้อ 86   กฎหมายนีจ้ะมีผลใช้บงัคบัในวนัท่ีประกาศ อยา่งไรก็ตาม วรรค 1 และ 2 ของข้อ 30 ซึง่

ได้แก้ไขและประกาศเม่ือวนัท่ี 28 มิถนุายน พ.ศ. 2000 จะมีผลใช้บงัคบัในวนัท่ี 1 มกราคม ค.ศ. 2001 
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