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เลขที่ (36) ปี 2012
1. เงินค่ าจ้ าง
2. เงินค่ าล่ วงเวลา
3. เงินค่ าพักผ่ อนประจําปี
4. เงินรางวัลสิ้นสุ ดการทํางาน
5. สิ ทธิอื่นๆ ทีค่ วรทราบนอกเหนือจากเงินสิ ทธิประโยชน์
1. ค่ าจ้ าง (Wages)
(1.1) ค่าจ้างของคนงานจะถูกกําหนดให้เป็ นไปตามสัญญาการจ้างงานแบบรายบุคคลหรื อ
แบบหมู่คณะ หรื อตามระเบียบการทํางานของสถานประกอบการดังกล่าวและถ้าหากค่าจ้างไม่ถูกกําหนดไว้
ด้วยวิธีใดๆ ดังกล่าว คนงานมีสิทธิ ได้รับค่าจ้างในอัตราที่เหมือนกันถ้ามี มิฉะนั้นค่าจ้างจะถูกกําหนดให้
เป็ นไปตามประเพณี ปฏิ บตั ิ ของตําแหน่ งงานในหน่ วยงานซึ่ งมีงานนั้นทําอยู่ และถ้าหากไม่พบประเพณี
ปฏิบตั ิดงั กล่าว ศาลที่เกี่ยวข้องจะเป็ นผูด้ าํ เนินการกําหนดค่าจ้างซึ่งคนงานมีสิทธิได้รับอย่างเป็ นธรรม
จากข้อความข้างต้นคือจะต้องมีการกําหนดชนิ ดของการทํางาน/การให้บริ การที่เหมาะสม ซึ่ งเป็ น
หน้าที่ของคนงานที่ตอ้ งปฏิบตั ิดว้ ย (มาตรา 37)
(1.2) อนุ ญาตให้มีการกําหนดค่าจ้างเป็ นรายชัว่ โมงหรื อรายวันหรื อรายสัปดาห์หรื อรายเดือนหรื อ
รายชิ้นหรื อตามผลผลิต
ค่าจ้างจะต้องไม่ถูกกําหนดเป็ นรายชิ้นหรื อตามผลผลิต เว้นแต่มีการระบุหรื อบัญญัติไว้อย่าง
ชัดเจนในสัญญาจ้างงาน (มาตรา 38)
(1.3) ห้ามมีการเลือกปฏิบตั ิในการจ่ายค่าจ้างเพียงเพราะมีความแตกต่างกันในเรื่ องของเพศหรื อเชื้ อ
ชาติหรื อภาษาหรื อศาสนาหรื อความเชื่อ (มาตรา 39)
(1.4)
ก. ค่าจ้างและเงิ นสิ ทธิ ประโยชน์อื่นๆ จะถูกจ่ายให้คนงานด้วยสกุลเงินบาห์เรน และ
อนุญาตให้มีการตกลงจ่ายเป็ นสกุลเงินต่างชาติที่มีการใช้ตามกฎหมายได้
ข. ค่าจ้างจะถูกจ่ายให้ในวันทํางานและในสถานที่ทาํ งานตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
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1. ค่าจ้างที่ถูกกําหนดเป็ นค่าจ้างรายเดือนจะต้องจ่ายให้อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
2. ถ้าหากค่าจ้างเป็ นแบบตามผลผลิตและมีระยะเวลาในการทํางานเกินกว่า 2 สัปดาห์
จําเป็ นที่คนงานนั้นจะต้องได้รับค่าจ้างทุกสัปดาห์ๆ ละ 1 งวดภายใต้การคิดคํานวณที่เหมาะสมกับผลงานที่
คนงานนั้นได้ปฏิบตั ิงานสําเร็ จลุล่วง และจะต้องจ่ายค่าจ้างส่ วนที่เหลือค้างอยูภ่ ายในสัปดาห์ถดั มาเมื่องานที่
ได้รับมอบหมายเสร็ จ
3. ค่าจ้างของคนงานที่นอกเหนื อไปจากสองข้อที่ผา่ นมาจะต้องจ่ายอย่างน้อย 1 ครั้งใน
ทุกสัปดาห์ นอกจากมีการตกลงกําหนดเป็ นอย่างอื่น
4. ถ้าหากความสัมพันธ์ของการทํางานสิ้ นสุ ดลง คนงานจะต้องได้รับค่าจ้างของเขา
ตลอดจนจํานวนเงินทั้งหมดที่เขามีสิทธิได้รับทันที เว้นแต่คนงานนั้นได้หยุดงานโดยตัวของเขาเอง ในกรณี
นี้ นายจ้างต้องจ่ายค่าจ้าง ตลอดจนเงินสิ ทธิ ประโยชน์ท้ งั หมดของคนงานให้จ่ายภายในระยะเวลาไม่เกิน 7
วัน นับจากวันที่หยุดทํางาน
ค. เพื่อให้เป็ นไปตามบทบัญญัติดงั กล่าวข้างต้น ถ้านายจ้างจ่ายค่าจ้างให้กบั คนงานล่าช้าเกิ น
กําหนดเวลาของการจ่ายค่าจ้าง นายจ้างต้องจ่ายเงินชดเชยแก่คนงานในอัตราส่ วน 6% ต่อปี จากค่าจ้างซึ่งจ่าย
ล่าช้าเป็ นระยะเวลา 6 เดือนหรื อน้อยกว่า (น้อยกว่า 6 เดือน) นับจากวันที่มีสิทธิ ได้รับค่าจ้างและอัตราส่ วน
(เปอร์เซ็นต์) นี้ จะเพิ่มขึ้นอีก 1% ของทุกๆ เดือนที่มีการจ่ายค่าจ้างล่าช้าหลังจากนั้น และจะต้องไม่เกิน 12%
ต่อปี ของค่าจ้างนี้ (มาตรา 40)
(1.5) ไม่อนุญาตให้นายจ้างโยกย้ายคนงานที่ได้รับค่าจ้างแบบรายเดือนไปอยูใ่ นหมวดของคนงานที่
ได้รับค่าจ้างรายวันหรื อรายสัปดาห์หรื อรายชิ้นหรื อรายชัว่ โมง เว้นแต่ดว้ ยการเห็นชอบจากคนงานอย่างเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษร ในกรณี น้ ี สิทธิ ประโยชน์ท้ งั หมดที่คนงานได้รับในระยะเวลาซึ่ งเขาปฏิบตั ิงานในการรับ
ค่าจ้างรายเดือนจะเป็ นของคนงาน เป็ นไปตามข้อบัญญัติของกฎหมายฉบับนี้ (มาตรา 41)
(1.6) ห้ า มนายจ้า งบัง คับ คนงานซื้ อ อาหารหรื อ สิ น ค้า หรื อ บริ การต่ า งๆ จากร้ า นค้า เป็ นการ
เฉพาะเจาะจงซึ่งร้านค้านั้นเป็ นกรรมสิ ทธิ์ ของนายจ้างหรื อของคนอื่น หรื อจากสิ นค้าที่นายจ้างได้ผลิตขึ้นมา
หรื อจากบริ การต่างๆ ที่นายจ้างได้นาํ เสนอ (มาตรา 42)
(1.7) ถ้าหากคนงานมายังสถานที่ทาํ งานตามเวลาที่ถูกกําหนดไว้เพื่อปฏิบตั ิงานและเขามีความพร้อม
สําหรับการปฏิบตั ิงานของเขาในช่วงเวลานี้ และมีสาเหตุต่างๆ ที่มาจากนายจ้างทําให้ไม่สามารถปฏิบตั ิงาน
ได้ให้ถือเสมือนว่าคนงานได้ปฏิบตั ิงานจริ งๆ และมีสิทธิได้รับค่าจ้างเต็มจํานวน
ส่ วนถ้าหากคนงานมาแล้ว และมีสาเหตุต่างๆ ที่อยูน่ อกเหนือจากการควบคุม (Control) ของนายจ้าง
ทําให้ไม่สามารถทํางานได้ คนงานมีสิทธิได้รับค่าจ้างเพียงครึ่ งหนึ่งของค่าจ้าง (มาตรา 43)
(1.8) ก. ไม่อนุ ญาตให้นายจ้างหักเงิ นค่าจ้างของคนงานเกิ นกว่า 10% สําหรั บเงิ นที่ เขาได้ให้
คนงานกูย้ มื ไป ขณะที่สัญญาจ้างงานนั้นยังคงดําเนินอยู่ หรื อ (ไม่อนุญาตให้นายจ้าง) ได้รับประโยชน์อนั ใด
จากเงินกูย้ ืมนี้ และข้อบัญญัติน้ ี จะใช้กบั ค่าจ้างที่ถูกจ่ายให้ล่วงหน้าด้วย และสําหรับเงินกูย้ ืมสร้างที่พกั อาศัย
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อนุญาตให้เพิ่มอัตราส่ วนการหักเงินค่าจ้างของคนงานได้ไม่เกิน 25% ของค่าจ้าง โดยมีเงื่อนไขว่าต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากคนงานอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ข. นายจ้างสามารถที่จะให้คนงานรับภาระค่าใช้จ่ายจริ งในการดําเนิ นการที่เกิดขึ้นจากการกูย้ มื
ตามระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการชําระเงินกูย้ มื นั้น
ค. ถ้าหากคนงานหยุดทํางานเองก่ อนชําระมูลค่าของเงินกู้ นายจ้างสามารถที่จะหักเงินตาม
มูลค่าของเงินกูห้ รื อส่ วนที่เหลือค้างอยูข่ องเงินกู้ จากเงินสิ ทธิประโยชน์ของคนงานได้ (มาตรา 44)
(1.9) ไม่อนุญาตให้อายัดเงินค่าจ้างที่คนงานมีสิทธิได้รับหรื อยอมสละสิ ทธิส่วนหนึ่งส่ วนใดของเงิน
ค่าจ้างหรื อขอให้หักออกจากเงิ นค่าจ้างเพื่อชดใช้หรื อชําระหนี้ สิน เว้นแต่ตอ้ งอยู่ในขอบเขต 25 % ของ
ค่าจ้างนี้ และอนุญาตให้เพิ่มอัตราส่ วนนี้ข้ ึนเป็ น 50% ได้ในกรณี ของค่าใช้จ่ายในการครองชีพ
และขณะที่มีหนี้ สินพร้อมกันมาก ให้ความสําคัญกับหนี้ สินค่าใช้จ่ายในการครองชีพก่อน หลังจาก
นั้นก็เป็ นหนี้สินของนายจ้างที่เกิดจากคนงานได้สร้างความเสี ยหายให้เกิดขึ้นต่ออุปกรณ์เครื่ องใช้ต่างๆ หรื อ
ต่อหน้าที่ความรับผิดชอบหรื อที่คนงานได้มาโดยไม่ชอบธรรมหรื อจากการลงโทษทางการเงิน
และสําหรับการยอมสละส่ วนหนึ่งส่ วนใดของค่าจ้าง ในอัตราส่ วนที่ถูกบัญญัติไว้ในย่อหน้าแรกนั้น
จะต้องเป็ นไปโดยความเห็นชอบอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากคนงานด้วย (มาตรา 45)
(1.10) นายจ้างจะไม่พน้ ความรับผิดชอบเกี่ยวกับค่าจ้างเว้นแต่ถา้ คนงานได้เซ็นชื่อแสดงถึงการรับ
เงินค่าจ้างของตัวเองแล้วไว้ในทะเบียนที่ถูกเตรี ยมไว้เพื่อเรื่ องดังกล่าว หรื อในบัญชีค่าจ้างหรื อในใบเสร็ จ
เฉพาะที่ถูกจัดเตรี ยมไว้สําหรับจุดประสงค์น้ ี หรื อด้วยการโอนเงินค่าจ้างของเขาไปเข้าบัญชี ที่ธนาคารใด
ธนาคารหนึ่งตามความประสงค์ของคนงาน (มาตรา 46)
(1.11) สิ ท ธิ ป ระโยชน์ ต่ า งๆ ของคนงานที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ เงิ น รางวัล สิ้ น สุ ด การทํา งานและเงิ น
ค่าตอบแทนการพักผ่อนประจําปี ซึ่งถูกบัญญัติไว้ในมาตราที่ 59 และเงินค่าชดเชย (The Compensation) ที่มี
สิ ทธิได้รับตามบทบัญญัติของข้อ ข ของมาตรา 99 และมาตรา 111 ของกฎหมายฉบับนี้ น้ นั จะถูกคิดคํานวณ
บนพื้นฐานของค่าจ้างครั้งสุ ดท้ายของคนงาน ผนวกเข้าด้วยกับเงินช่วยเหลือทางด้านสังคม (The Social
Allowance) ถ้ามี และถ้าหากว่าคนงานทํางานแบบรายชิ้น (a piece – rate) หรื อตามผลผลิต (or production
basis) หรื อได้รับค่าจ้างที่ตายตัว (or receives a fixed wage) รวมกับค่านายหน้า (Commission) หรื อค่า
อัตราส่ วน (or percentage) นั้น การคิดคํานวณเงินสิ ทธิ ประโยชน์แต่ละอย่าง จะถูกคํานวณด้วยค่าจ้างเฉลี่ย
(The average wage) ของคนงานในช่วง 3 เดือนสุ ดท้าย (มาตรา 47)
(1.12) ค่ า จ้า งและจํา นวนเงิ น ที่ ค นงานมี สิ ท ธิ ไ ด้รั บ หรื อ ทายาทของคนงานผูม้ ี สิ ท ธิ ไ ด้รั บ ตาม
บทบัญญัติของกฎหมายฉบับนี้น้ นั จะอยูน่ อกเหนือจากทรัพย์สินทั้งหมดของนายจ้างทั้งด้านอสังหาริ มทรัพย์
และสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ และจะต้อ งชํา ระให้ ค รบก่ อ นหนี้ สิ น อื่ น ใดรวมถึ ง หนี้ สิ น ที่ รั ฐ มี สิ ท ธิ ไ ด้รั บ ด้ว ย
(มาตรา 48)
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(1.13) ภายใต้บทบัญญัติของมาตราที่ 136 ของกฎหมายฉบับนี้ คําร้องทุกข์ในการเรี ยกร้องค่าจ้าง
ซึ่ งคนงานหรื อทายาทผูร้ ับผลประโยชน์ของคนงานได้ยนื่ ฟ้องหลังจากที่สิทธิ ได้รับค่าจ้างผ่านไป 5 ปี จะไม่
ถูกรับฟังหรื อไม่ถูกรับพิจารณา (มาตรา 49)
2. เงินค่ าล่วงเวลาเวลาทํางาน และช่ วงเวลาพักผ่ อน (Hours of Work and Periods of Rest)
(2.1) คนงานจะได้รับเงินค่าตอบแทนตามลักษณะของการทํางาน ตามระเบียบการเข้าเวรทํางาน
ในตอนกลางคืน และระเบียบการจํากัดตําแหน่งงาน (มาตรา 50)
(2.2)
ก. ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 53 และ 54 ของกฎหมายฉบับนี้ ไม่อนุ ญาตให้คนงาน
ทํางานจริ ง มากกว่า 48 ชัว่ โมงต่อ 1 สัปดาห์
ข. นอกเหนื อจากกรณี ต่างๆ ที่ถูกบัญญัติไว้ในกฎหมายฉบับนี้ ไม่อนุ ญาตให้คนงานมุสลิม
ทํางานในเดือนรอมาฎอนเกินจาก 6 ชัว่ โมงใน 1 วันหรื อ 36 ชัว่ โมงต่อ 1 สัปดาห์
ค. การกํา หนดลดจํานวนชั่วโมงสู ง สุ ด ของเวลาทํางานลงมาทําได้โดยคําสั่งของรั ฐมนตรี
สําหรับงานบางกลุ่มหรื ออุตสาหกรรมบางประเภทหรื อตามสภาพการทํางานหรื อลักษณะของการทํางาน
(มาตรา 51)
(2.3) ก. ภายใต้ขอ้ บัญญัติในข้อ (ข) ของมาตรานี้ จําเป็ นจะต้องให้เวลา 1 ช่วง หรื อมากกว่า 1
ช่วง เพื่อละหมาด รับประทานอาหารและพักผ่อนโดยรวมแล้วไม่นอ้ ยกว่าครึ่ งชัว่ โมง และคนงานจะต้องไม่
ทํางานเกินกว่า 6 ชัว่ โมงอย่างต่อเนื่อง และช่วงเวลาพักแต่ละช่วงดังกล่าวจะไม่ถูกคิดคํานวณรวมอยูใ่ นเวลา
ทํางานจริ ง
ข. รัฐมนตรี จะออกคําสั่งกําหนดเกี่ยวกับลักษณะงานต่างๆ และสภาพต่างๆ ที่คนงานต้อง
ทํางานต่ อเนื่ องตลอดเวลาโดยไม่ มีช่ว งเวลาหยุด พัก อัน เนื่ องจากสาเหตุ ต่างๆ ทางด้านเทคนิ คหรื ออัน
เนื่ องจากสภาพต่างๆ ของการจ้างงาน และรัฐมนตรี จะกําหนดงานต่างๆ ที่ยากหรื องานที่เหน็ดเหนื่ อยซึ่ ง
คนงานจะต้องได้รับช่วงหยุดพักหลายช่วงซึ่งจะถูกคิดคํานวณรวมอยูใ่ นเวลาทํางานจริ ง (มาตรา 52)
(2.4) ก. ภายใต้บทบัญญัติในข้อ ก ของมาตราที่ 51 ของกฎหมายฉบับนี้ ไม่อนุ ญาตให้คนงาน
ทํางานเกินกว่า 8 ชัว่ โมงใน 1 วัน เว้นแต่จะตกลงเป็ นอย่างอื่นโดยเวลาการทํางานจริ งนั้นจะต้องไม่เกิน 10
ชัว่ โมงต่อวัน
ข. จะต้องมีการกําหนดเวลาทํางานและช่วงเวลาพัก โดยช่วงตั้งแต่เริ่ มเวลาทํางานจนหมด
เวลาทํางานนั้นจะต้องไม่เกิน 11 ชัว่ โมงใน 1 วัน และช่วงเวลาพักนั้นจะถูกคิดรวมในเวลาที่มีการทํางานเมื่อ
คนงานนั้นอยูใ่ นสถานที่ทาํ งาน
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ค. ข้อ ยกเว้น จากบทบัญ ญัติ ข องวรรคที่ ผ่ า นมา คนงานที่ ป ฏิ บ ัติ ง านแบบต่ อ เนื่ อ ง
(Intermittent job) โดยลักษณะของงานและเป็ นงานซึ่ งจะถูกกําหนดโดยคําสั่งของรัฐมนตรี ระยะเวลาการ
ทํางานของคนงานจะต้องไม่เกิน 12 ชัว่ โมงต่อ 1 วัน (มาตรา 53)
(2.5) อนุญาตให้นายจ้างให้คนงานทํางานล่วงเวลาได้ตามความจําเป็ นของลักษณะงาน และคนงาน
จะต้องได้รับค่าจ้างของการทํางานล่วงเวลาเท่ากับค่าจ้างซึ่ งเขามีสิทธิได้รับผนวกเข้าอีก 25% เป็ นอย่างน้อย
จากเวลาทํางานตอนกลางวัน และ(ผนวกเข้า) อีก 50 % จากการเวลาทํางานตอนกลางคืน (มาตรา 54)
(2.6) นายจ้างจําเป็ นจะต้องติดประกาศตารางที่แจ้งถึงวันพักผ่อนประจําสัปดาห์ เวลาทํางาน และ
ช่ วงเวลาพัก ต่ า งๆ ซึ่ ง ถู ก กํา หนดไว้สําหรั บคนงานทุก คน ไว้ในที่ เปิ ดเผยในสถานที่ ทาํ งาน รวมถึ งการ
เปลี่ยนแปลงต่างๆ เกี่ยวกับตารางนั้น (มาตรา 55)
(2.7) บทบัญญัติต่างๆ ของมาตรา ที่ 51 52 และ 53 ของกฎหมายฉบับนี้ จะไม่ใช้กบั
1. ตัวแทนทั้งหลายที่ได้รับการมอบอํานาจจากนายจ้าง
2. คนงานที่ทาํ งานแบบเตรี ยมการและงานแบบทําให้เสร็ จสมบูรณ์ ซึ่งกําหนดให้ตอ้ งทํา
ให้สาํ เร็ จก่อนหรื อหลังจากสิ้ นสุ ดเวลาทํางานที่เป็ นทางการ
3. คนงานที่ทาํ หน้าที่รักษาความปลอดภัยและคนงานทําความสะอาด
รั ฐมนตรี จะออกคําสั่งกําหนดเวลาสู งสุ ดของการทํางานจริ งและการทํางานล่วงเวลาและค่าจ้าง
ล่วงเวลาที่มีสิทธิได้รับสําหรับ 2 กลุ่มที่ถูกบัญญัติไว้ในสองข้อ 2 และ 3 ของมาตรานี้ โดยค่าจ้างนี้ จะต้องไม่
น้อยกว่าที่มาตราที่ 54 ของกฎหมายฉบับนี้ได้บญั ญัติไว้ (มาตรา 56)
(2.8) ก. จําเป็ นจะต้องจัดระเบียบการทํางานในสถานประกอบการ โดยที่คนงานแต่ละคนจะต้อง
ได้รับการพักผ่อนประจําสัปดาห์ไม่นอ้ ยกว่า 24 ชัว่ โมง
และวันศุกร์ ถือว่าเป็ นวันหยุดประจําสัปดาห์เพื่อเป็ นการรักษาเวลาละหมาดวันศุกร์ สําหรับ
มุสลิม และอนุญาตให้นายจ้างเปลี่ยนแปลงวันนี้ไปเป็ นวันอื่นในสัปดาห์สาํ หรับเป็ นวันทํางานของคนงาน
นายจ้างมีอาํ นาจที่จะจ่ายค่าจ้างให้คนงานรายสัปดาห์ในส่ วนที่ทาํ งานมามากกว่า 24 ชัว่ โมง
อย่างต่อเนื่อง โดยมีเงื่อนไขว่าเวลาทํางานในระหว่างสัปดาห์จะต้องไม่เกิน 48 ชัว่ โมง
ข. อนุญาตให้นายจ้างให้คนงานทํางานในวันหยุดพักผ่อนประจําสัปดาห์ของเขาได้ ถ้าหาก
มีความจําเป็ นตามสภาพการทํางาน และในกรณี น้ ี คนงานมีสิทธิ ได้รับค่าจ้างทํางานของวันนี้ เพิ่มขึ้นเท่ากับ
150% ของค่าจ้างหรื อจะได้รับวันหยุดวันอื่นทดแทน ตามที่คนงานเลือกระหว่างค่าจ้างเพิ่มหรื อวันหยุด และ
ไม่อนุญาตให้คนงานทํางานในวันหยุดพักผ่อนประจําสัปดาห์มากกว่า 2 ครั้งต่อเนื่ องเว้นแต่ตอ้ งได้รับความ
เห็นชอบอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษร (มาตรา 57)

186

3. เงินค่ าพักผ่ อนประจําปี (Vacation) วันหยุดพักผ่ อน (Holidays)
(3.1) เพื่อให้เป็ นไปตามบทบัญญัติของมาตราที่ 60 ของกฎหมายฉบับนี้ คนงานที่ปฏิบตั ิงานให้
นายจ้างมาเป็ นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปี จะมีสิทธิ ได้รับวันหยุดประจําปี ไม่นอ้ ยกว่า 30 วันโดยได้รับค่าจ้าง
เท่ากับเดือนละ 2 วันครึ่ ง (หรื อเท่ากับค่าจ้าง 30 วัน หรื อ 12 เดือน X 2.50 วัน = 30 วัน)
และถ้า หากระยะเวลาการปฏิ บ ัติ ง านของคนงานน้อ ยกว่า 1 ปี คนงานมี สิท ธิ ไ ด้รั บวัน หยุด ใน
อัตราส่ วนตามระยะเวลาซึ่งเขาได้ปฏิบตั ิงานไป
คนงานที่ไม่ใช้สิทธิ์ในวันหยุดของตัวเองจะต้องได้รับเงินเป็ นค่าตอบแทน เป็ นไปตามบทบัญญัติใน
ข้อ ข ของมาตราที่ 59 ของกฎหมายฉบับนี้
(3.2) ก. ภายใต้บทบัญญัติของมาตราที่ 61 ของกฎหมายฉบับนี้ นายจ้างจะเป็ นผูก้ าํ หนด วันหยุด
พักผ่อนประจําปี เป็ นไปตามลักษณะและสภาพของงาน และคนงานจําเป็ นจะต้องหยุดในวัน และระยะเวลา
ซึ่งนายจ้างได้กาํ หนดไว้
ในทุกกรณี คนงานจําเป็ นจะต้องได้รับวันหยุดพักผ่อนประจําปี เป็ นเวลา 15 วัน โดยอย่าง
น้อยจะต้อง 6 วันต่อเนื่อง
ข. คนงานสามารถที่จะหยุดงานได้ดว้ ยสาเหตุฉุกเฉิ นใดๆ ก็ตามเป็ นระยะเวลาไม่เกิน 6 วัน
ในช่วงเวลา 1 ปี และสู งสุ ด 2 วันต่อ 1 ครั้ง และวันหยุดที่เกิดขึ้นจะถูกคิดคํานวณเป็ นส่ วนหนึ่งของวันหยุด
ประจําปี ที่ถูกกําหนดไว้สาํ หรับคนงาน
ค. นายจ้างจําเป็ นจะต้องเคลียร์ วนั หยุด และค่าจ้างที่มีสิทธิ จะได้รับที่มีสะสมอยู่ ให้กับ
คนงานในทุกๆ สองปี เป็ นอย่างมาก และถ้าหากความสัมพันธ์ของการทํางานสิ้ นสุ ดลงก่อนที่คนงานจะหยุด
พักผ่อนประจําปี ที่มีอยู่ เขามีสิทธิได้รับค่าจ้างเป็ นค่าตอบแทนสําหรับวันหยุดที่มีอยูน่ ้ นั
ง. จากบทบัญญัติในข้อที่ผา่ นมา สิ ทธิ ของคนงานในการได้รับเงินค่าวันหยุดพักผ่อนที่ถูก
กําหนดไว้จากนายจ้างนั้นจะตกไป เมื่อใดที่มีหลักฐานยืนยันว่า คนงานมีการปฏิเสธเกี่ ยวกับเรื่ องดังกล่าว
อย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
(3.3) ไม่อนุ ญาตให้มีการแบ่งวันหยุดพักผ่อนประจําปี ของเด็กหรื อเยาวชน (A Juvenile’s annual
leave) ออกเป็ นช่วงๆ หรื อรวมวันหยุดพักผ่อนประจําปี หรื อตัดวันหยุดพักผ่อนประจําปี ออก
(3.4) คนงานมีสิทธิ กาํ หนดวันหยุดพักผ่อนประจําปี ถ้าหากเป็ นเพื่อไปเข้าสอบในระดับใดระดับ
หนึ่งของการศึกษา โดยมีเงื่อนไขว่าต้องแจ้งให้นายจ้างทราบก่อนการหยุดพักผ่อนเป็ นระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า
30 วัน
(3.5) นายจ้างมีสิทธิ ในการตัดสิ ทธิ คนงานจากการได้รับค่าจ้างจากระยะเวลาการหยุดพักผ่อน หรื อ
เรี ยกคืนเงินค่าพักผ่อนที่จ่ายให้คนงานไปแล้ว ถ้าหากพิสูจน์ได้ว่าคนงานไปทํางานกับนายจ้างรายอื่นในช่วง
187

ระยะเวลาที่ หยุดพักผ่อนดังกล่าวนั้น โดยไม่ตอ้ งรั บผิดชอบต่อความเสี ยหายและความผิดทางวินัยด้วย
(Without prejudice to disciplinary liability)
(3.6) ก. สําหรับคนงานมีสิทธิในการหยุดงานเป็ นเวลา 3 วันโดยได้รับค่าจ้างในกรณี ต่อไปนี้
1. แต่งงานเพียงครั้งเดียว
2. คู่สมรสของคนงานเสี ยชีวิตหรื อญาติของเขาคนใดคนหนึ่งจนถึงระดับที่สี่
3. ญาติของคู่สมรสของคนงานคนใดคนหนึ่งเสี ยชีวิตจนถึงระดับที่สอง
ข. คนงานมีสิทธิหยุดงานเป็ นเวลา 1 วัน โดยได้รับค่าจ้างถ้าหากเขาได้ลูก
ค. สําหรับคนงานหญิงที่เป็ นมุสลิมมีสิทธิ หยุด 1 เดือนโดยได้รับค่าจ้างเต็มถ้าหากสามีของ
เธอเสี ยชีวิต เช่นเดียวกันเธอมีสิทธิในการขออยูใ่ น “อิดดาห์ (Eddah)”** ของการเสี ยชีวิตอย่างครบสมบูรณ์
จากวันหยุดพักผ่อนประจําปี ของเธอเป็ นระยะเวลา 3 เดื อน 10 วัน และถ้าหากเธอไม่มีวนั หยุดพักผ่อน
ประจําปี หลงเหลืออยูใ่ นบัญชี เธอมีสิทธิหยุดโดยไม่ตอ้ งรับค่าจ้าง
**(อิดดาห์ (Eddah) หมายถึง ระยะเวลาที่ผ้ ูเป็ นภรรยาจะต้ องไว้ ทุกข์ ให้ สามีที่เสี ยชี วิตเป็ นเวลา 4
เดือน 10 วันนั บจากวันที่สามีเสี ยชี วิตหรื อจนถึงวันที่คลอดบุตรกรณีภรรยาตั้ งครรภ์ อยู่ตามบทบัญญัติ
ศาสนา)
ง. นายจ้างมี สิทธิ สั่งให้คนงานนําเอกสารมายืนยันเกี่ ยวกับกรณี ต่างๆ ที่ถูกบัญญัติไว้ใน
วรรคก่อน
(3.7) คนงานมีสิทธิ หยุดโดยได้รับค่าจ้างเต็มในวันอีดต่างๆ และวันหยุดราชการในวโรกาสต่างๆ
ซึ่งมติสภาคณะรัฐมนตรี จะออกมากําหนดในเรื่ องดังกล่าวเป็ นไปตามการนําเสนอของรัฐมนตรี (แรงงาน)
อนุญาตให้นายจ้างให้คนงานทํางานในวันใดวันหนึ่ งของวันต่างๆ เหล่านี้ ถ้าหากสภาพการทํางาน
จําเป็ นต้องทําอย่างนั้น และในกรณี น้ ี คนงานมีสิทธิ ได้รับค่าจ้างจากการทํางานนี้ เท่ากับ 150 % ของค่าจ้าง
หรื อจะต้องได้รับวันหยุดวันอื่นชดเชยตามที่คนงานจะเลือกว่าจะขอรับเป็ นค่าจ้างหรื อขอรับเป็ นวันหยุด
แทน
และถ้าหากว่าวันหยุดเหล่านี้ ไปตรงกับวันศุกร์ หรื อวันหยุดราชการ คนงานต้องได้รับวันหยุดวันอื่น
ชดเชย 1 วัน
(3.8) สําหรับคนงานที่ปฏิบตั ิงานมาเป็ นเวลา 3 เดือนต่อเนื่อง และได้รับการรับรองว่าเจ็บป่ วยมีสิทธิ
ได้รับวันหยุดลาป่ วยตามใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลแห่ งใดแห่ งหนึ่ งของรัฐบาล หรื อคลินิกแห่ งใด
แห่งหนึ่งที่เป็ นที่ยอมรับของนายจ้าง เขามีสิทธิในการขอลาป่ วยดังต่อไปนี้ภายใน 1 ปี
1. 15 วัน (แรก) โดยได้รับค่าจ้างเต็ม (Fifteen days on full pay)
2. 20 วัน (ต่ อมา) โดยได้รับค่าจ้างเพียงครึ่ งเดียว (Twenty days on haft pay)
3. 20 วัน (ต่ อมา) โดยไม่ได้รับค่าจ้าง (Twenty days without pay)
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และถ้าหากเกิ ดความขัดแย้งขึ้นเกี่ ยวกับกําหนดระยะเวลาการรักษา คณะกรรมการทางการแพทย์
(the Medical Commission) ที่ถูกบัญญัติไว้ในมาตรา 89 ของกฎหมายฉบับนี้ จะเป็ นผูด้ าํ เนิ นการกําหนด
ระยะเวลานี้
อนุญาตให้สะสมวันหยุดลาป่ วย (Sick leave) ที่คนงานมีสิทธิได้รับค่าจ้างเต็ม หรื อได้รับค่าจ้างเพียง
ครึ่ งเดียว (on full or half pay) ได้ไม่เกินระยะเวลา 240 วัน
(3.9) คนงานที่ เ จ็บป่ วยอาจจะใช้ประโยชน์จ ากวันหยุด พัก ผ่อนประจําปี ที่ มีอยู่ นอกเหนื อจาก
วันหยุดลาป่ วยที่เขามีสิทธิได้รับ
(3.10) สําหรับคนงานมุสลิมที่ปฏิบตั ิงานรับใช้นายจ้างมาเป็ นระยะเวลา 5 ปี ต่อเนื่ อง มีสิทธิ ในการ
หยุดเป็ นระยะเวลา 14 วันทํางานโดยได้รับค่าจ้างเพื่อประกอบพิธีกรรมฮัจย์ และคนงานจะได้รับวันหยุด
ในโอกาสนี้ เพียงครั้งเดียวเท่านั้น ในช่วงเวลาที่เขาปฏิบตั ิงานกับนายจ้างและยังไม่เคยได้รับประโยชน์จาก
วันหยุดดังกล่าวกับนายจ้างคนอื่ น และนายจ้างจะเป็ นผูก้ าํ หนดจํานวนคนงานที่จะได้รับวันหยุดนี้ ต่อปี
เป็ นไปตามสภาพการทํางาน โดยคนงานที่ทาํ งานมาเป็ นระยะเวลานานที่สุดอย่างต่อเนื่ องจะได้รับสิ ทธิ์
นี้ก่อน
4. เงินรางวัลสิ้นสุ ดการทํางาน End of Service
(4.1) คนงานที่ไม่ได้อยู่ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายประกันสังคมนั้น ขณะที่มีการยกเลิกสัญญา
จ้างงานของเขาหรื อสิ้ นสุ ดสัญญา เขามีสิทธิ ได้รับเงินรางวัลเท่ากับค่าจ้างครึ่ งเดือนของทุกๆ ปี ใน 3 ปี แรก
ของการทํางาน และเท่ากับค่าจ้าง 1 เดือนของทุกๆ ปี ในปี ต่อๆ มา (คือ 3 ปี แรก ปี ละครึ่ งเดือนเท่ากับค่าจ้าง
1 เดื อนครึ่ ง และตั้งแต่ ปีที่ 4 เป็ นต้นไป ปี ละ 1 เดื อนของเงิ นเดื อน) และคนงานมี สิทธิ ได้รับเงิ นรางวัล
ดังกล่าวจากเศษของปี ด้วยตามอัตราส่ วนของระยะเวลาที่คนงานได้ปฏิบตั ิงาน
5. สิ ทธิอื่นๆ ทีค่ วรทราบ
สั ญญาจ้ างงาน
สั ญญาจ้ างแบบรายบุคคล (Individual Contact of Employment)
(5.1) สัญญาจ้างงานจะต้องเขียนเป็ นลายลักษณ์อกั ษรและต้องถูกเขียนเป็ นภาษาอาหรับ จํานวน 2
ฉบับ โดยแต่ละฝ่ ายเก็บไว้คนละ 1 ฉบับ และถ้าหากสัญญาดังกล่าวนั้น ถูกเขียนด้วยภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษา
อาหรั บ จะต้องแนบฉบับ ที่ ถูก เขี ย นเป็ นภาษาอาหรั บควบคู่ ไ ว้ด้ว ย และถ้าหากสัญ ญานั้น อ้า งอิ ง กับ กฎ
ข้อบังคับภายในจําเป็ นต้องแนบกฎข้อบังคับภายในนั้นไว้กบั สัญญาจ้างงานด้วย โดยคู่สัญญาทั้งสองฝ่ าย
จะต้องเซ็นชื่อหรื อลงนามในกฎข้อบังคับภายในดังกล่าวนั้นด้วย และจะถือว่ากฎข้อบังคับดังกล่าวนั้นได้รับ
การรับรอง และในกรณี ไม่ได้เขียนสัญญาจ้างงานไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร อนุ ญาตให้คนงานเพียงฝ่ ายเดียว
สามารถยืนยันสิ ทธิของคนงานทั้งหมดได้ทุกวิถีทางในการยืนยัน
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(5.2) สัญญาจ้างงานต้องประกอบไปด้วยรายละเอียดที่สําคัญของคู่สัญญาทั้งสองฝ่ าย โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ รายละเอียดดังต่อไปนี้
1. ชื่อของนายจ้าง ที่อยูข่ องสถานประกอบการ และหมายเลขทะเบียนการค้า
2. ชื่ อของคนงาน วันเดือนปี เกิ ด คุณสมบัติ ตําแหน่ งงานหรื ออาชี พ สถานที่พาํ นักหรื อที่อยู่
สัญชาติ และรายละเอียดที่ใช้ยนื ยันบุคคล
3. ลักษณะและประเภทของงานและระยะเวลาของสัญญา ถ้าเป็ นสัญญาประเภทที่ถูกกําหนด
ระยะเวลาไว้
4. ค่าจ้างตามที่ได้ตกลงกันไว้ วิธีการ และกําหนดเวลาของการจ่ายค่าจ้าง รวมถึงค่าตอบแทน
ต่างๆ ที่เป็ นเงินและสิ ทธิประโยชน์ท้ งั หมด ตามที่ได้ตกลงกันไว้
5. รายละเอียดอื่นๆ ที่จะถูกกําหนดโดยคําสัง่ ของรัฐมนตรี เกี่ยวกับเรื่ องนั้นๆ
(5.3) ก. อนุ ญาตให้แต่งตั้งหรื อบรรจุคนงาน ภายใต้เงื่อนไขการทดลองงาน ถ้าในสัญญาจ้างงาน
นั้นมีการระบุไว้อย่างชัดเจน โดยระยะเวลาการทดลองงานนั้นต้องไม่เกิน 3 เดือน
อย่างไรก็ตามระยะเวลาของการทดลองงานอาจเพิ่มขึ้นได้สูงสุ ดไม่เกิน 6 เดือนในตําแหน่งต่างๆ ซึ่ง
จะต้องมีคาํ สั่งจากรัฐมนตรี ออกมากําหนดตําแหน่งงานนั้นๆ ระยะเวลาทดลองจะไม่ได้รับการยอมรับ เว้น
แต่จะกําหนดไว้อย่างชัดเจนในสัญญาจ้างงาน
ข. อนุ ญาตให้ฝ่ายใดฝ่ ายหนึ่ งของคู่สัญญาจ้างงาน ยุติสัญญาได้ในระหว่างระยะเวลาของ
การทดลองงานเมื่อปรากฏว่าไม่มีความเหมาะสมในการทําตามสัญญานั้น โดยมีเงื่อนไขว่าต้องแจ้งให้อีกฝ่ าย
หนึ่งทราบก่อนจะยุติสญ
ั ญานั้นอย่างน้อย 1 วัน
ค. ไม่อนุญาตให้จา้ งคนงานทํางานภายใต้เงื่อนไขการทดลองงานมากกว่า 1 ครั้งกับนายจ้าง 1
ราย
(5.4) ห้ามนายจ้างละเมิดเงื่อนไขที่ได้ตกลงกันไว้ในสัญญาจ้างส่ วนบุคคล (individual contract)
หรื อสัญญาจ้างแบบเป็ นกลุ่มหรื อแบบหมู่คณะ (collective contract) หรื อกําหนด (require) ให้คนงานทํางาน
อื่นที่ไม่ได้ตกลงกันไว้ เว้นแต่ถา้ หากความจําเป็ นในการทํางานนั้น (เกิดกรณี ฉุกเฉิ น) เพื่อเป็ นการป้ องกัน
ไม่ให้เกิดอุบตั ิเหตุข้ ึน หรื อเป็ นการซ่อมแซมอันเกิดขึ้นจากอุบตั ิเหตุ หรื อในภาวะที่มีแรงกดดันบังคับ โดย
งานนั้นต้องอยู่ในลักษณะชัว่ คราวและนายจ้างสามารถให้คนงานทํางานอื่นที่ไม่ได้ตกลงกันไว้ได้ ถ้าหาก
งานนั้นไม่ได้แตกต่างไปจากเนื้องานของเขาเดิมๆ ที่ทาํ อยู่ โดยมีเงื่อนไขว่าต้องไม่กระทบกับสิ ทธิต่างๆ ของ
คนงาน
อนุญาตให้นายจ้างฝึ กอบรมคนงานและพัฒนาคุณสมบัติของคนงานในการปฏิบตั ิงานที่แตกต่างไป
จากงานที่ ไ ด้มี ก ารตกลงกัน ไว้ เพื่ อ เป็ นการดํา เนิ น การไปพร้ อ มกับ การพัฒ นาด้า นเทคโนโลยี ใ น
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สถานประกอบการ โดยมีเงื่อนไขว่าต้องแจ้งให้กระทรวงที่เกี่ยวข้อง (The concerned Ministry) ตลอดจน
สหภาพแรงงานหรื อสหภาพการค้าที่เกี่ยวข้อง (and the relevant trade union) ทราบด้วย
การสิ้นสุ ดสั ญญาแรงงาน Termination of a Contract of Employment
(5.5) ก. สัญญาจ้างงานที่กาํ หนดระยะเวลาไว้น้ นั จะสิ้ นสุ ดลงตามการสิ้ นสุ ดของสัญญาจ้างงาน
ข. ถ้าหากสัญญาจ้างงานที่กาํ หนดระยะเวลาไว้น้ นั สิ้ นสุ ดลงตามการสิ้ นสุ ดของสัญญาจ้าง
งาน อนุญาตให้ต่ออายุสญ
ั ญานั้นได้โดยการตกลงกันอย่างชัดเจนระหว่างสองฝ่ ายดังกล่าวต่อไป
(5.6) ก. สัญญาจ้างงานเพื่อทํางานใดงานหนึ่งที่เฉพาะเจาะจงให้แล้วเสร็ จ สัญญาแรงงานดังกล่าว
จะสิ้ นสุ ดลงตามการสิ้ นสุ ดของงานนั้น
ข. สัญญาจ้างงานเพื่อทํางานใดงานหนึ่ งที่ที่เฉพาะเจาะจงให้แล้วเสร็ จได้สิ้นสุ ดลง อนุญาต
ให้ต่ออายุสญ
ั ญานั้นได้โดยการตกลงกันอย่างชัดเจนระหว่างสองฝ่ ายเพื่อทํางานดังกล่าวให้แล้วเสร็ จ
(5.7) สัญญาจ้างงานจะถือว่าเป็ นสัญญาที่ไม่มีกาํ หนดระยะเวลาในเรื่ องดังต่อไปนี้
1. สัญญานั้นไม่มีการกําหนดระยะเวลาไว้
2. สัญญานั้นมีระยะเวลาเกินกว่า 5 ปี
3. ระยะเวลาของสัญญาเดิมและระยะเวลาที่ถูกต่ออายุน้ นั เกินกว่า 5 ปี
4. เมื่ อทั้ง สองฝ่ ายของคู่ สัญ ญายัง คงถื อ ปฏิ บตั ิ ต ามสัญ ญาที่ ถู ก กําหนดระยะเวลาไว้ต่ อไป
หลังจากที่ระยะเวลาของสัญญานั้นได้สิ้นสุ ดลงแล้ว โดยไม่มีการตกลงอย่างชัดเจนในการต่ออายุสัญญา
ดังกล่าว
5. สัญญาจ้างงานเพื่อทํางานใดงานหนึ่งโดยเฉพาะเจาะจงให้แล้วเสร็ จและงานดังกล่าวใช้ระยะ
เวลานานเกินกว่า 5 ปี
6. เมื่อมีการต่ออายุสัญญาจ้างงานเพื่อทํางานใดงานหนึ่ งโดยเฉพาะเจาะจงให้แล้วเสร็ จและ
ระยะเวลาการทํางานเดิมกับงานต่างๆ ที่มีการต่อสัญญาใหม่ต่อเนื่องเกินกว่า 5 ปี
7. สัญญาจ้างงานเพื่อทํางานใดงานหนึ่ งโดยเฉพาะเจาะจงให้แล้วเสร็ จได้สิ้นสุ ดลงและทั้งสอง
ฝ่ ายของคู่สัญญายังคงถือปฏิ บตั ิตามสัญญานั้นต่อไปเพื่อทํางานนั้นให้แล้วเสร็ จ โดยไม่มีการตกลงอย่าง
ชัดเจนในการต่อสัญญา
(5.8) ก. อนุ ญาตให้แต่ละฝ่ ายของคู่สัญญายุติสัญญาได้ หลังจากแจ้งให้อีกฝ่ ายหนึ่ งทราบก่อน
สิ้ นสุ ดสัญญาเป็ นเวลาอย่างน้อย 30 วัน และสัญญาแรงงานนั้นจะยังคงถือปฏิบตั ิอยูใ่ นช่วงระยะเวลาการแจ้ง
และทั้งสองฝ่ ายจะต้องปฏิบตั ิตามข้อบังคับทั้งหมดที่เกิดขึ้นมาจากสัญญานั้น
เมื่อการบอกเลิกสัญญานั้นเกิดขึ้นจากฝ่ ายนายจ้าง การตกลงกันนั้นอาจมีระยะเวลาการแจ้งล่วงหน้า
เกินกว่า 30 วันได้
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ข. เมื่ อมี ก ารบอกเลิ กสัญญาโดยไม่ มีแจ้งให้ทราบล่ว งหน้า ฝ่ ายที่ ถูกบอกเลิ กสัญญาจะ
เรี ยกร้องเงินค่าชดเชยจากอีกฝ่ ายหนึ่ งจากระยะเวลาที่ตอ้ งแจ้งให้ทราบเท่ากับค่าจ้างของคนงานเต็มจํานวน
ตามระยะเวลาของการแจ้งให้ทราบหรื อเท่ากับระยะเวลาที่เหลืออยูแ่ ล้วแต่สภาพ
ถ้าหากการบอกเลิกสัญญานั้นเกิดมาจากนายจ้าง ระยะเวลาของการแจ้งให้ทราบหรื อระยะเวลา
ที่เหลืออยู่น้ ันจะถูกคิดคํานวณให้เป็ นระยะเวลาของการทํางานของคนงานด้วย และถ้าหากการบอกเลิก
สัญญานั้นเกิดขึ้นมาจากคนงานสัญญานั้นก็สิ้นสุ ดลงทันทีนบั จากวันที่เขาหยุดงาน
ค. การแจ้งให้ทราบถึงการบอกเลิกสัญญานั้นเกิดขึ้นมาจากฝ่ ายนายจ้าง คนงานมีสิทธิ ที่จะ
หยุดงาน 1 วันเต็มในสัปดาห์น้ นั หรื อ 8 ชัว่ โมงในระหว่างสัปดาห์ดงั กล่าวเพื่อไปหางานอื่นทํา โดยการหยุด
งานนั้นจะต้องอยูใ่ นเวลาที่เหมาะสมกับสภาพของงานด้วย และคนงานมีสิทธิ ได้รับเงินค่าจ้างใน 1 วัน หรื อ
ชัว่ โมงต่างๆ ที่คนงานหยุดงานนั้นด้วย
ง. บทบัญญัติของมาตรานี้ จะไม่ทาํ ให้ฝ่ายใดฝ่ ายหนึ่ งของคู่สัญญาเสี ยสิ ทธิ ในการเรี ยกร้อง
เงินค่าชดเชยจากการบอกเลิกสัญญา ถ้าหากว่าการเรี ยกร้องดังกล่าวสมเหตุสมผล
(5.9) การแจ้งให้ทราบตามที่ ได้ถูกบัญญัติไว้ในมาตราที่ 99 ของกฎหมายฉบับนี้ น้ ันจะต้องเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรและฝ่ ายที่ประสงค์จะบอกเลิกสัญญานั้นจะต้องส่ งหนังสื อแจ้งไปยังอีกฝ่ ายหนึ่ งหรื อบุคคล
ที่เป็ นตัวแทนของเขาและจะต้องได้รับการลงนามเป็ นหลักฐานถึงการรับหนังสื อแจ้งดังกล่าวหรื อส่ งหนังสื อ
แจ้งนี้ไปให้เขาทางจดหมายลงทะเบียน (เพื่อยืนยันถึงการส่ งถึงมือ) ตามที่อยู่ ซึ่งอีกฝ่ ายหนึ่งได้แจ้งไว้
ถ้าหากว่าฝ่ ายที่ถูกส่ งหนังสื อแจ้งนั้นปฏิเสธที่จะรับหนังสื อดังกล่าว อนุ ญาตให้อีกฝ่ ายหนึ่ งยืนยัน
ในเรื่ องดังกล่าวได้ทุกวิถีทางในการยืนยัน
ระยะเวลาการแจ้งให้ทราบนั้นจะเริ่ มตั้งแต่วนั ที่มีการรับหนังสื อดังกล่าวหรื อปฏิเสธการรับหนังสื อ
ดังกล่าวแล้วแต่สภาพ
ไม่ อนุ ญาตให้รวมการแจ้งบอกเลิกสัญญานั้นไว้กับเงื่ อนไขหรื อข้อแม้ของการพักงานหรื อการ
สิ้ นสุ ดสัญญา
(5.10) คนงานมีสิทธิได้รับค่าชดเชยจากการที่นายจ้างบอกเลิกสัญญาจ้างงาน ตราบใดที่การบอกเลิก
สัญญานั้นไม่ได้เกิดขึ้นมาจากสาเหตุที่ถูกบัญญัติไว้ในกฎหมาย
การพิสูจน์ความชอบธรรมของการบอกเลิกสัญญานั้นจะตกเป็ นความรับผิดชอบของนายจ้าง
(5.11) ก. ถ้านายจ้างส่ งหนังสื อแจ้งถึงการบอกเลิกสัญญาจ้างงานในช่ วงวันลาหยุดของคนงาน
ระยะเวลาของการแจ้งนั้นจะถูกนับในวันถัดไปจากการสิ้ นสุ ดของวันหยุด
ข. ไม่อนุญาตให้นายจ้างยุติสญ
ั ญาจ้างงานในช่วงระหว่างที่คนงานลาหยุด
(5.12) ข้อตกลงที่ให้นายจ้างทําการยกเว้นหรื อละเว้นการแจ้งให้ทราบและการลดระยะเวลาการแจ้ง
ให้ทราบซึ่งขัดกับบทบัญญัติของกฎหมายฉบับนี้ จะถือเป็ นโมฆะ
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ถ้าหากการยกเลิกสัญญาเกิดมาจากฝ่ ายของคนงาน นายจ้างอาจจะได้รับการยกเว้นในการแจ้งให้
คนงานทราบทั้งหมดหรื อบางส่ วน
(5.13) ก. การยกเลิ ก สั ญญาจ้า งของนายจ้า งถื อ ว่ า การเลิ ก จ้า งนั้น ไม่ ช อบธรรมสํา หรั บคนงาน
ถ้าหากการยกเลิกนั้นมาจากสาเหตุใดสาเหตุหนึ่งดังต่อไปนี้
1. เพศหรื อสี ผิวหรื อศาสนาหรื อความเชื่ อหรื อสถานะทางสังคมหรื อความรับผิดชอบ
ต่างๆ ทางด้านครอบครัวหรื อการตั้งครรภ์ของสตรี ที่ทาํ งานหรื อการคลอดบุตรหรื อการให้นมบุตร
2. คนงานเป็ นสมาชิกของสหภาพแรงงานหรื อเข้าร่ วมกิจกรรมใดๆ ของสหภาพแรงงาน
ที่เป็ นไปตามกฎหมายและกฎข้อบังคับต่างๆ ที่ได้กาํ หนดไว้
3. คนงานเป็ นตัวแทนในการก่อตั้งสหภาพแรงงานหรื อคนงานเคยปฏิบตั ิงานในลักษณะ
นี้มาก่อนหรื อพยายามที่จะเป็ นตัวแทนของคนงาน
4. การยื่นร้องทุกข์หรื อการแจ้งหรื อการดําเนิ นคดีกบั นายจ้าง เว้นแต่การร้องทุกข์หรื อ
การแจ้งหรื อการดําเนินคดีน้ นั เป็ นการก่อ
5. การที่คนงานใช้สิทธิในการหยุดต่างๆ เป็ นไปตามข้อบัญญัติของกฎหมายนี้
6. เปลี่ยนแปลงสิ ทธิประโยชน์ต่างๆ ของคนงานที่กาํ หนดโดยนายจ้าง
ข) ศาลจะตัดสิ นการร้องขอของคนงานที่ถูกเลิกจ้างให้กลับไปทํางานเหมือนเดิ ม เมื่อพิสูจน์
ต่อศาลได้ว่า การเลิกจ้างคนงานจากการทํางานนั้นเป็ นสิ่ งที่เกิดมาจากสาเหตุใดสาเหตุหนึ่ งตามที่ถูกบัญญัติ
ไว้ในข้อย่อยที่ (2) และข้อย่อยที่ (3) ของวรรคก่อน
(5.14) คนงานอาจยกเลิกสัญญาจ้างได้โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้าในกรณี ดงั ต่อไปนี้
1. นายจ้างหรื อตัวแทนนายจ้างทําร้ายร่ างกายคนงานขณะปฏิบตั ิงานหรื อด้วยสาเหตุของ
การปฏิบตั ิงานไม่วา่ จะด้วยวาจาหรื อการกระทําที่ให้คนงานต้องถูกลงโทษตามกฎหมาย
2. นายจ้างหรื อตัวแทนนายจ้างปฏิบตั ิเรื่ องที่เป็ นที่ผิดศีลธรรมต่อคนงานหรื อสมาชิ ก
คนหนึ่งคนใดของครอบครัวคนงาน
และถือว่าการยกเลิกสัญญาในสองกรณี น้ ี เป็ นการเลิกจ้างอย่างไม่เป็ นธรรมจากฝ่ ายนายจ้าง
(5.15) อนุญาตให้คนงานยกเลิกสัญญาจ้างได้หลังจากที่แจ้งให้นายจ้างทราบแล้วในกรณี ดงั ต่อไปนี้
1. นายจ้า งอาศัย ช่ อ งโหว่ ใ นการไม่ ท ํา ตามข้อ บัง คับ ที่ ก ฎหมายหรื อสั ญ ญาจ้า ง
หรื อระเบียบการทํางานในสถานประกอบการได้บญั ญัติไว้
2. นายจ้างหรื อตัวแทนนายจ้างได้ใช้เล่ห์เหลี่ยมฉ้อฉลต่อคนงานในเรื่ องที่เกี่ยวข้องกับ
เงื่อนไขหรื อสภาพการทํางานที่สาํ คัญซึ่งไม่ได้รวมไว้ในสัญญาจ้าง
คนงานจะต้องแจ้งให้นายจ้างเป็ นลายลักษณ์ อกั ษรในการปิ ดช่ องโหว่หรื อขจัดการใช้เล่ ห์
เหลี่ยมฉ้อฉลภายในระยะเวลาไม่เกิน 30 วันนับจากวันที่ได้ยื่นคําร้องขอ ก่ อนที่จะส่ งหนังสื อแจ้งถึงการ
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ยกเลิ กสัญญาจ้างงานนั้น และถ้า หากหมดระยะเวลานี้ โดยที่ นายจ้างไม่ ตอบรั บต่ อคนงานถึ งคําร้ องขอ
ดังกล่าวหลังจากมีการส่ งหนังสื อแจ้งเตือนที่กล่าวถึงนั้นแล้ว คนงานมีสิทธิ ในการยกเลิกสัญญาแรงงาน
และให้ถือว่าการยกเลิกนี้ อยู่ในฐานะของการบอกเลิกสัญญาจากฝ่ ายนายจ้างโดยมีสาเหตุอนั ไม่ชอบธรรม
เมื่อคนงานได้พิสูจน์คาํ ร้องดังกล่าวแล้ว
(5.16) อนุ ญาตให้นายจ้างยกเลิกสัญญาจ้างงานได้ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรื อไม่ตอ้ ง
จ่ายเงินชดเชยใดๆ ในกรณี ดงั ต่อไปนี้
1. คนงานปลอมตัวมาหรื อคนงานยืน่ ใบรับรองหรื อใบประกาศนียบัตรปลอม
2. คนงานตั้งใจกระทําความผิดที่ก่อให้เกิดการขาดทุนหรื อความเสี ยหายในวัตถุดิบของนายจ้าง
เป็ นอย่างมาก นายจ้างต้องแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ทราบถึงเหตุการณ์ดงั กล่าวภายใน 2 วันทํางานนับจาก
เวลาที่เขาทราบเรื่ องถึงการประสบความขาดทุนหรื อความเสี ยหายของวัตถุดิบดังกล่าว
3. คนงานไม่รักษากฎข้อบังคับที่จาํ เป็ นต้องปฏิบตั ิตามเกี่ยวกับความปลอดภัยของคนงานหรื อ
สถานประกอบการ ทั้งที่มีการแจ้งเตือนเป็ นลายลักษณ์อกั ษรแล้ว โดยมีเงื่อนไขว่าข้อบังคับหรื อข้อสั่งการ
ดังกล่าวจะต้องถูกเขียนและติดประกาศไว้หรื อแขวนไว้ในลักษณะที่เปิ ดเผยในสถานที่ทาํ งาน
4. คนงานขาดงานโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรเป็ นระยะเวลาเกินกว่า 20 วันแบบไม่ต่อเนื่ องหรื อ
10 วันต่อเนื่องภายใน 1 ปี โดยก่อนที่จะมีการยกเลิกสัญญานั้นนายจ้างต้องส่ งหนังสื อแจ้งเตือนคนงานทราบ
ก่อนล่วงหน้าอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษร หลังจากที่คนงานขาดงานเป็ นเวลา 10 วันในกรณี ที่หนึ่ ง และ 5 วัน
ในกรณี ที่สอง
5. คนงานไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ที่รับผิดชอบหลักๆ ที่ถูกระบุไว้ในสัญญาจ้างงานได้
6. คนงานเปิ ดเผยความลับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทํางาน โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็ นลายลักษณ์
อักษรจากนายจ้าง
7. คนงานถู ก ตัด สิ น คดี ถึ ง ที่ สุ ด เกี่ ย วกับ คดี อ าญาหรื อ ในเรื่ อ งเกี่ ย วกับ เกี ย รติ ศัก ดิ์ ศรี ห รื อ
ความไว้เนื้อเชื่อใจหรื อความซื่อสัตย์หรื อศีลธรรมทัว่ ไป
8. คนงานอยู่ในอาการที่ เมาสุ ราอย่างชัดเจนในช่ วงเวลาทํางานหรื ออยู่ภายใต้ฤทธิ์ ของสาร
เสพติดที่เขาได้เสพเข้าไปหรื อกระทําการใดๆ ที่แสดงถึงการทําผิดมารยาทในสถานที่ทาํ งาน
9. คนงานทําร้ายนายจ้างหรื อผูจ้ ดั การที่รับผิดชอบงานให้ได้รับอันตรายอย่างร้ายแรง อันเกิด
จากการให้คาํ แนะนําที่ในการทํางานหรื อเกี่ยวข้องกับงาน
10. คนงานไม่รักษากฎ กติกาที่ถูกกําหนดไว้ตามกฎหมาย เกี่ยวกับสิ ทธิของการประท้วง
11. คนงานกลายเป็ นบุ คคลที่ไม่มีความเหมาะสมในการปฏิบตั ิงานตามสัญญา ด้วยสาเหตุ
ที่ มาจากตัว คนงานเช่ น มี ก ารยกเลิ ก ใบอนุ ญาตประกอบวิชาชี พหรื อคนงานขาดคุ ณ สมบัติต่ างๆ ที่ เ ป็ น
คุณสมบัติที่เกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานตามที่ได้ตกลงกันไว้
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(5.17) ไม่อนุญาตให้นายจ้างยกเลิกสัญญาจ้างงาน อันเนื่องมาจากสาเหตุทางด้านวินยั โดยไม่ปฏิบตั ิ
ตามบทบัญญัติของกฎหมายฉบับนี้ และคําสัง่ ต่างๆ ที่ออกมาบังคับใช้ ตลอดจนระเบียบต่างๆ ของการทํางาน
และระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการลงโทษของสถานประกอบการ
(5.18) ไม่อนุ ญาตให้นายจ้างยกเลิกสัญญาจ้างงาน ด้วยสาเหตุของการที่คนงานนั้นมีคุณสมบัติต่าํ
หรื อ มี คุ ณ สมบัติ ที่ บ กพร่ อ ง เว้น แต่ ห ลัง จากที่ มี ก ารแจ้ง เตื อ นให้ เ ขาทราบก่ อ นถึ ง การไม่ มี คุ ณ สมบัติ
ที่เหมาะสมต่างๆ หรื อการมีคุณสมบัติที่บกพร่ อง โดยให้โอกาสและระยะเวลาที่เหมาะสมในการปรับปรุ ง
ไม่นอ้ ยกว่า 60 วัน เพื่อให้เขาไปถึงระดับที่ตอ้ งการ และถ้าหากคนงานยังคงล้มเหลวอีก อนุญาตให้นายจ้าง
ยกเลิกสัญญาจ้างงานได้หลังจากมีหนังสื อแจ้งให้คนงานทราบเป็ นไปตามบทบัญญัติขอ้ ก ในมาตราที่ 99
ของกฎหมายฉบับนี้ และเป็ นไปตามที่ขอ้ บังคับที่ได้รับการอนุมตั ิได้บญั ญัติไว้
(5.19) อนุ ญาตให้น ายจ้า งยกเลิ ก สัญ ญาจ้างงานได้ ด้ว ยสาเหตุ ของการปิ ดกิ จ การทั้ง หมดหรื อ
บางส่ ว นหรื อลดขนาดกิ จ การของสถานประกอบการลงหรื อเปลี่ ย นระบบการผลิ ตไปเป็ นอย่างอื่ น ที่ มี
ผลกระทบกับขนาดของแรงงาน โดยการยกเลิกสัญญานั้นจะไม่สมบูรณ์เว้นแต่มีการแจ้งกระทรวงให้ทราบ
ถึงสาเหตุของการยกเลิกเป็ นเวลาล่วงหน้า 30 วันก่อนที่จะมีการแจ้งเตือนคนงานให้ทราบถึงการบอกเลิก
สัญญา
การบอกเลิกสัญญานี้ ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดก็ตามจากสาเหตุต่างๆ ที่ได้ถูกบัญญัติไว้ในบทที่ผา่ นมา
คนงานมีสิทธิได้รับเงินชดเชยเท่ากับครึ่ งหนึ่งของค่าตอบแทนที่ได้ถูกกล่าวถึงในมาตราที่ 111 ของกฎหมาย
ฉบับนี้
(5.20) ก. ถ้าหากนายจ้างยกเลิกสัญญาจ้างงานที่ไม่มีกาํ หนดอายุเวลาเอาไว้ภายใน 3 เดือนแรกนับ
จากวันที่เริ่ มทํางาน คนงานไม่มีสิทธิ ได้รับเงินค่าชดเชยใดๆ เว้นแต่ถา้ หากการยกเลิกสัญญานั้นเป็ นการเลิก
จ้างแบบไม่เป็ นธรรมตามบทบัญญัติของมาตรา 104 และ 105 ของกฎหมายฉบับนี้ ในกรณี น้ ี คนงานมีสิทธิ
ได้รับเงินค่าชดเชยเท่ากับค่าจ้าง 1 เดือน
ข. ถ้าหากนายจ้างยกเลิกสัญญาจ้างงานที่ไม่มีกาํ หนดอายุเวลาเอาไว้ โดยไม่มีสาเหตุหรื อด้วย
สาเหตุที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายหลังจาก 3 เดือนไปแล้วนับจากวันที่เริ่ มทํางาน นายจ้างต้องจ่ายเงินค่าชดเชย
ให้กบั คนงานเท่ากับค่าจ้างเดือนละ 2 วันที่คนงานได้ทาํ งานมา โดยต้องไม่นอ้ ยกว่าค่าจ้าง 1 เดือนและไม่เกิน
ค่าจ้าง 12 เดือน
ค. ถ้าหากนายจ้างยกเลิกสัญญาจ้างงานที่กาํ หนดอายุเวลาไว้ โดยไม่มีสาเหตุหรื อด้วยสาเหตุที่
ไม่ ช อบด้ว ยกฎหมาย นายจ้า งต้อ งจ่ า ยเงิ น ค่ า ชดเชยให้ค นงานเท่ า กับ ค่ า จ้า งของระยะเวลาที่ เ หลื อ อยู่
ของสัญญา ตราบใดที่ท้ งั สองฝ่ ายไม่มีการตกลงกันจ่ายค่าชดเชยที่น้อยกว่านั้น โดยมีเงื่อนไขว่าค่าชดเชย
ตามที่ ได้ตกลงกัน ไว้น้ ัน จะต้องไม่ น้อยกว่าค่ าจ้าง 3 เดื อนหรื อตามระยะเวลาของสัญญาที่ คงเหลื อ อยู่
แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งจะน้อยกว่า
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ง. ถ้าหากนายจ้างยกเลิกสัญญาจ้างงานที่ถูกทําขึ้นเพื่อปฏิบตั ิงานใดงานหนึ่ งที่เฉพาะเจาะจง
ให้แล้วเสร็ จ โดยไม่มีสาเหตุหรื อด้วยสาเหตุที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย นายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยให้กบั คนงาน
เท่ากับค่าจ้างของระยะเวลาที่เหลืออยู่และเป็ นระยะเวลาที่จาํ เป็ นต้องปฏิบตั ิงานที่ตกลงกันไว้น้ ันให้แล้ว
เสร็ จเป็ นไปตามลักษณะของงานดังกล่าวนั้น ตราบใดที่ท้ งั สองฝ่ ายไม่มีการตกลงกันจ่ายค่าชดเชยที่นอ้ ยกว่า
โดยมี เ งื่ อ นไขว่ า เงิ น ค่ า ชดเชยที่ ต กลงกัน นั้น ต้อ งไม่ น้อ ยกว่า ค่ า จ้า ง 3 เดื อ น หรื อ ระยะเวลาที่ เ หลื อ อยู่
และเป็ นระยะเวลาที่จาํ เป็ นต้องปฏิบตั ิงานนั้นให้แล้วเสร็ จ แล้วแต่อย่างใดอย่างหนึ่งที่นอ้ ยกว่า
จ. ในกรณี ที่ถูกบัญญัติไว้ในข้อย่อย (ก) และ (ข) ของบทนี้ ถ้าหากการยกเลิกสัญญานั้นเป็ นการ
เลิกจ้างอย่างไม่ชอบธรรม ตามบทบัญญัติของมาตราที่ 104 และ 105 ของกฎหมายฉบับนี้ คนงานมีสิทธิ
ได้รับเงินค่าชดเชยเพิ่มเท่ากับครึ่ งหนึ่งของค่าชดเชยที่มีสิทธิ ได้รับตามข้อบัญญัติของมาตรานี้ เว้นแต่สัญญา
ที่ทาํ ไว้ให้ค่าชดเชยที่สูงกว่านี้
ฉ. สําหรับจุดประสงค์ของมาตรานี้ ให้ถือว่าเศษของเดือนให้นบั เป็ น 1 เดือนเต็ม
(5.21) เพื่อไม่ให้กระทบกับภาระผูกพันตามกฎหมายฉบับอื่นๆ ที่ได้บญ
ั ญัติไว้ ถ้าหากคนงานนั้น
ยกเลิกสัญญาจ้างงานไม่จาํ เป็ นที่ตอ้ งจ่ายเงินชดเชยให้แก่นายจ้างแต่อย่างใด เว้นแต่ในกรณี ต่างๆ ดังต่อไปนี้
1. ถ้า การยกเลิ ก สัญญานั้น เกิ ดขึ้ นในเวลาที่ ไม่ เหมาะสมกับสภาพการทํา งานในลักษณะที่
นายจ้างไม่สามารถหาคนงานที่มีคุณสมบัติมาแทนได้
2. ถ้าหากการยกเลิกนั้นเกิดขึ้นมาด้วยเจตนาสร้างความเสี ยหายแก่นายจ้าง
3. ถ้าหากการเลิกจ้างทําให้เกิดความเสี ยหายอย่างร้ายแรงต่อนายจ้าง
และในกรณี ต่างๆ ทั้งหมดเป็ นเงื่ อนไขกําหนดไว้สําหรั บการเรี ยกร้ องสิ ทธิ ของนายจ้างสําหรั บ
ค่าชดเชยจากการที่ คนงานได้ย กเลิ กสัญญาจ้างงานนั้น โดยนายจ้างไม่ ตอ้ งมี ก ารแจ้งให้ทราบล่ วงหน้า
แต่อย่างใด
ศาลที่เกี่ยวข้องจะทําหน้าที่กาํ หนดอัตราค่าชดเชยที่นายจ้างมีสิทธิ จะได้รับเป็ นไปตามบทบัญญัติ
ต่างๆ ของมาตรานี้ตามคําร้องขอของนายจ้าง
(5.22) ก. สัญญาจ้างงานจะสิ้ นสุ ดลงด้วยการเสี ยชี วิตของคนงาน ถ้าหากคนงานเสี ยชีวิตขณะที่
สัญญายังคงดําเนิ นอยู่ นายจ้างจะต้องจ่ ายเงิ นเท่ากับเงิ นค่าจ้าง 2 เดื อนเต็มให้กับครอบครั วของคนงาน
โดยมีเงื่อนไขว่าคนงานนั้นจะต้องทํางานมาแล้วเป็ นเวลาอย่างน้อย 1 ปี
ข. สัญญาจ้างงานจะไม่สิ้นสุ ดลงด้วยการเสี ยชี วิตของนายจ้าง เว้นแต่ในเมื่อสัญญานั้นได้ถูก
กระทําขึ้นเกี่ยวข้องกับตัวของนายจ้างหรื อเกี่ยวข้องกับธุ รกรรมของนายจ้าง ซึ่ งจะสิ้ นสุ ดด้วยการเสี ยชีวิต
ของนายจ้าง
(5.23) ก. สัญญาจ้างงานจะสิ้ นสุ ดลงอันเนื่องจากคนงานทุพพลภาพจากการปฏิบตั ิหน้าที่โดยสิ้ นเชิง
โดยไม่คาํ นึงถึงสาเหตุของความพิการ
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ข. สัญญาจ้างงานจะไม่สิ้นสุ ดลงอันเนื่ องจากคนงานทุพพลภาพจากการปฏิบตั ิหน้าที่เพียง
บางส่ วนเว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าไม่มีงานอื่นที่เหมาะสมที่คนงานจะทําให้นายจ้างพึงพอใจได้และในกรณี ที่มี
ตําแหน่ งงานว่างที่เหมาะสมนายจ้างจะต้องแจ้งให้คนงานทราบและต้องโยกย้ายคนงานตามคําร้องขอของ
คนงานไปทํางานนั้น โดยไม่ให้ขดั กับบทบัญญัติของกฎหมายประกันสังคม
ค. การยืนยันถึงการทุพพลภาพจากการทํางาน และการกําหนดระดับของการทุพพลภาพนั้น
ต้องมีใบรั บรองแพทย์ที่คณะกรรมการทางการแพทย์ตามที่ได้ถูกบัญญัติไว้ในมาตราที่ 89 ของกฎหมาย
ฉบับนี้ เป็ นผูอ้ อกให้
(5.24) อนุ ญาตให้นายจ้างยกเลิกสัญญาจ้างงานได้โดยไม่ตอ้ งจ่ายเงินค่าทดแทนแต่อย่างใด ถ้าหาก
คนงานดังกล่าวมีอายุครบ 60 ปี ตราบใดที่ไม่มีการตกลงกันเป็ นอย่างอื่น
(5.25) ไม่อนุญาตให้นายจ้างยกเลิกสัญญาจ้างงาน อันเนื่ องมาจากการเจ็บป่ วยของคนงาน เว้นแต่ถา้
คนงานนั้นได้ใช้วนั หยุดของการลาป่ วย และวันหยุดพักผ่อนประจําปี ที่มีอยูน่ ้ นั หมดแล้ว
นายจ้างต้องแจ้งให้คนงานทราบถึงการยกเลิกการจ้างหรื อยุติสัญญาจ้างงานก่อนล่วงหน้าเป็ นเวลา
15 วัน นับจากวันที่คนงานได้ใช้วนั หยุดต่างๆ ของเขาที่มีอยู่หมดสิ้ น และถ้าหากคนงานนั้นหายป่ วยก่อน
สิ้ นสุ ดระยะเวลานี้ (ระยะเวลาที่แจ้ง) นายจ้างจะต้องระงับการเลิกสัญญาจ้างงานอันเนื่ องมาจากการเจ็บป่ วย
ของคนงานนั้น
(5.26) สัญญาจ้างงานใดๆ ที่นายจ้างได้ทาํ ขึ้นกับตัวคนงานจะถือว่าเป็ นสัญญาฉบับเดียวกัน ถ้าหาก
ว่าไม่มีความต่างในเรื่ องของระยะเวลาการสิ้ นสุ ดของสัญญาเก่าหรื อการเริ่ มของสัญญาฉบับใหม่ หรื อความ
ต่างนี้มีนอ้ ยกว่า 30 วัน และถ้าหากสัญญาฉบับใหม่น้ นั มีสวัสดิการต่างๆ หรื อเงื่อนไขต่างๆ ที่ดีกว่าให้ถือว่า
มีการเปลี่ยนแปลงหรื อแก้ไขในสัญญาจ้างงานฉบับก่อน
หน้ าทีข่ องคนงาน และบทลงโทษต่ างๆ (Worker’s Duties and Penalties)
(5.27) คนงานมีหน้ าทีต่ ้ องปฏิบัติดังต่ อไปนี้
1. จะต้อ งปฏิ บ ัติ ห น้า ที่ ที่ เ กี่ ย วข้อ งนั้น อย่า งถู ก ต้อ งตรงไปตรงมาและซื่ อ สัตย์ ตามสัญ ญา
จ้างงาน บทบัญญัติต่ า งๆ ของกฎหมาย และมติ ต่ างๆ ที่ อ อกมาบัง คับ ใช้ร วมทั้ง กฎหมาย และระเบี ย บ
ข้อบังคับต่างๆ ในการปฏิบตั ิงานในสถานประกอบการและคนงานจะต้องเอาใจใส่ ในงานเหมือนบุคคล
ตามปกติทวั่ ไป
2. จะต้องปฏิบตั ิตามคําสั่งและข้อบังคับต่างๆ ของนายจ้าง หรื อตัวแทนของนายจ้างในเรื่ องที่
เกี่ ย วข้อ งกับ การปฏิ บ ัติ ง าน ถ้า หากว่ า ในคํา สั่ ง ดัง กล่ า วไม่ ข ดั ต่ อ สั ญ ญาจ้า งงานหรื อ ขัด ต่ อ บทบัญ ญัติ
ของกฎหมายหรื อมติ ต่ า งๆ หรื อ คํา สั่ง ต่ า งๆ ที่ ออกมาบัง คับใช้ห รื อขัด ต่ อระเบี ย บข้อบังคับการทํางาน
ในสถานประกอบการหรื อขัดต่อศีลธรรมหรื ออาจเสี่ ยงอันตราย
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3. จะต้องรักษากําหนดเวลาทํางาน และจะต้องปฏิบตั ิตามการดําเนิ นการต่างๆ ที่ถูกกําหนดไว้
ในกรณี การขาดงานหรื อไม่รักษาเวลาทํางาน
4. จะต้องรักษาสิ่ งที่นายจ้างได้มอบไว้ให้ เกี่ยวกับอุปกรณ์ต่างๆ หรื อเครื่ องมือต่างๆ หรื อแฟ้ม
ต่างๆ หรื อเอกสารต่างๆ หรื อสิ่ งอื่นๆ ที่นอกเหนือจากนี้ และจะต้องปฏิบตั ิในสิ่ งต่างๆ ทั้งหมดที่จะก่อให้เกิด
ความปลอดภัยต่อเครื่ องมือเหล่านั้น และจะต้องให้ความเอาใจใส่ เช่นบุคคลตามปกติทวั่ ไป
5. จะต้องให้ความเคารพต่อหัวหน้างานของตัวเอง เพื่อนร่ วมงานของตัวเอง ลูกน้องของตัวเอง
(ผูท้ ี่อยูใ่ ต้บงั คับบัญชา) ในการทํางานและจะต้องให้ความร่ วมมือกับพวกเขาในสิ่ งที่จะก่อให้เกิดประโยชน์
ต่องาน
6. จะต้องปฏิบตั ิอย่างเหมาะสมกับลูกค้าของนายจ้าง
7. จะต้องรักษาเกียรติ ศักดิ์ศรี ของการทํางาน และจะต้องดําเนินตามแนวทางที่เหมาะสมกับงาน
8. จะต้องรั กษากฎระเบี ยบที่ ถูกวางไว้เพื่อรั กษาความปลอดภัยและความมัน่ คงของสถาน
ประกอบการ
9. จะต้องรักษาความลับของการทํางาน โดยจะต้องไม่เปิ ดเผยข้อมูลที่เฉพาะเกี่ยวกับการทํางาน
เมื่อใดที่ขอ้ มูลเหล่านั้นเป็ นข้อมูลลับโดยลักษณะของงานหรื อเป็ นไปตามกฎข้อบังคับที่ถูกเขียนไว้เป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรจากนายจ้าง
10. จะต้อ งแจ้ง ให้น ายจ้า งทราบรายละเอี ย ดต่ า งๆ ที่ ถู ก ต้อ งเกี่ ย วกับ สถานที่ พ าํ นัก อาศัย
สถานภาพทางสังคมและข้อมูลต่างๆ อื่นๆ ทั้งหมด ซึ่ งจําเป็ นจะต้องนําใส่ เข้าไว้ในแฟ้มส่ วนตัวของคนงาน
เป็ นไปตามบทบัญ ญัติ ข องกฎหมายหรื อ ระเบี ย บต่ า งๆ ที่ ถื อ ปฏิ บ ัติ และจะต้อ งแจ้ง ให้ น ายจ้า งทราบ
ทุกความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในข้อมูลรายละเอียดดังกล่าว
11. จะต้องปฏิ บตั ิ ตามระเบี ยบซึ่ งนายจ้างได้กาํ หนดไว้เพื่อพัฒนาศักยภาพความเชี่ ยวชาญ
และประสบการณ์ ของคนงานทางด้านตําแหน่ งงานหรื อเพื่อพัฒนาคุณสมบัติของคนงานเพื่อปฏิบตั ิงาน
ให้สอดคล้องกับพัฒนาการทางด้านเทคโนโลยีในสถานประกอบการ
12. จะต้องส่ งคืนสิ่ งใดก็ตามที่อยู่ภายใต้ความรั บผิดของเขาได้แก่ อุปกรณ์ (Items) หรื อ
เครื่ องมือทํางานต่างๆ (Equipment) หรื อทะเบียนต่างๆ (Records) หรื อข้อมูลเอกสารต่างๆ (Documents)
หรื อกระดาษต่างๆ (Papers) หรื อสิ่ งอื่นๆ (or other) ที่นอกเหนื อจากนี้ ที่เป็ นวัสดุใช้สอยที่ยงั ไม่มีการใช้งาน
หลังจากที่สิ้นสุ ดสัญญาจ้างงาน
(5.28) ห้ามคนงานดําเนินการด้วยตัวเองหรื อผ่านคนอื่นในการกระทําดังต่อไปนี้
1. การเก็บรักษาบันทึกหรื อทะเบียนใดๆ (any records) หรื อเอกสารข้อมูลใดๆ (Documents)
หรื อแผ่นกระดาษเอกสารใดๆ (Papers) ที่เกี่ยวข้องกับงานไว้เพื่อผลประโยชน์ของตัวเอง (for his own
benefit)
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2. การทํางานกับบุคคลที่สามไม่ว่าจะเป็ นการทํางานที่ได้รับค่าจ้างหรื อไม่ได้รับค่าจ้างก็ตาม
โดยปราศจากความเห็นชอบจากนายจ้าง
3. การกูย้ ืมจากลูกค้าของนายจ้างหรื อจากบุคคลที่ประกอบธุ รกิ จเดี ยวกับธุ รกิ จของนายจ้าง
และข้อห้ามนี้จะไม่นาํ มาใช้กบั การกูย้ มื จากสถาบันการเงิน
4. การรับค่านายหน้าใดๆ (Any commissions) หรื อของขวัญใดๆ (Gifts) หรื อรางวัลตอบแทน
ใดๆ (Rewards) หรื อจํานวนเงินใดๆ (Some of money) หรื อสิ่ งของอื่นใด (or other items) จะด้วยลักษณะใด
ก็ตาม (of any description) เนื่องจากการทํางานในหน้าที่ของตัวเองโดยที่นายจ้างไม่ยนิ ยอม (in the course of
carrying out his job duties without the employer’s consent)
5. รวบรวมเงินหรื อการรับบริ จาคหรื อการแจกใบปลิวหรื อการรวบรวมลายเซ็นหรื อการจัด
ประชุ มใดๆ ภายในสถานที่ ทาํ งานโดยไม่ได้รับความเห็ นชอบจากนายจ้าง เป็ นการฝ่ าฝื นต่อบทบัญญัติ
ของกฎหมาย
(5.29) ถ้าหากงานที่คนงานทําอยูน่ ้ นั ถูกอนุโลมให้รู้จกั กับลูกค้าของนายจ้างได้ หรื อเข้าถึงความลับ
ของงาน ทั้งสองฝ่ ายสามารถที่ จะตกลงกันในการที่ ไม่อนุ ญาตให้คนงานดําเนิ น กิ จการแข่ง กับนายจ้าง
หลังจากที่สิ้นสุ ดสัญญาจ้างงานแล้ว และจะต้องไม่เข้าหุน้ ในโครงการใดๆ ที่เป็ นการแข่งขันกับนายจ้างด้วย
ข้อตกลงดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
1. คนงานนั้นจะต้องมีอายุครบ 18 ปี บริ บูรณ์ในขณะที่มีการลงนามในข้อตกลงดังกล่าว
2. ข้อจํากัดดังกล่าวจะต้องถูกจํากัดเฉพาะในด้านเวลาโดยมีระยะเวลาที่ไม่เกิน 1 ปี หลังจากที่
สิ้ น สุ ด สั ญ ญาจ้า งงานแล้ว และจะจํา กัด เฉพาะสถานที่ แ ละชนิ ด ของงานตามความจํา เป็ นเพื่ อ รั ก ษา
ผลประโยชน์ของนายจ้างตามกฎหมาย
ไม่อนุญาตให้นายจ้างยึดข้อตกลงดังกล่าวนี้ ถ้าหากนายจ้างบอกเลิกสัญญาหรื อปฏิเสธต่ออายุสัญญา
โดยปราศจากการดําเนินการโต้แย้งจากฝ่ ายคนงาน เช่นเดียวกันไม่อนุญาตให้นายจ้างยึดถือข้อตกลงดังกล่าว
นี้ ถ้าหากเกิดจากสาเหตุที่คนงานยกเลิกสัญญานั้น
(5.30) นายจ้า งซึ่ ง มี คนงานจํานวน 10 คนขึ้น ไป จะต้องติ ด ประกาศกฎ ระเบี ย บในการทํางาน
ในสถานประกอบการ และกฎข้อบังคับเกี่ยวกับการลงโทษต่างๆ ไว้ในที่เปิ ดเผยในสถานที่ทาํ งาน
การบังคับใช้ระเบี ยบการทํางานในสถานประกอบการ และกฎข้อบังคับเกี่ ยวกับการลงโทษนั้น
จะต้องผ่านความเห็ น ชอบจากกระทรวงให้เป็ นที่ เ รี ย บร้ อ ยก่ อ น และถ้า หากว่า กระทรวงไม่ ผ่านความ
เห็ นชอบต่อกฎข้อบังคับดังกล่าวหรื อคัดค้านต่อกฎข้อบังคับดังกล่าวภายใน 30 วันนับจากวันที่ ยื่นเรื่ อง
ให้ถือว่ากฎข้อบังคับนั้นได้มีผลบังคับใช้ทนั ที นับจากวันที่ระยะเวลาดังกล่าวสิ้ นสุ ดลง
รัฐมนตรี จะเป็ นผูอ้ อกคําสั่งให้ความเห็นชอบรู ปแบบ (Model form) สําหรับกฎระเบียบการทํางาน
และกฎข้อบังคับในการลงโทษในสถานประกอบการ ซึ่งอยูภ่ ายใต้บทบัญญัติของกฎหมายฉบับนี้
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(5.31) การลงโทษทางวินัยกับคนงานตามกฎ ระเบี ยบการทํางาน และกฎข้อบังคับการลงโทษ
ในสถานประกอบการ ได้แก่
1. การเตือนด้วยวาจา (Verbal reprimand)
2. การเตือนเป็ นลายลักษณ์อกั ษร (การทําหนังสื อทัณฑ์บน) (Written warning)
3. การชะลอกําหนดวันจ่ายโบนัสประจําปี ออกไปเป็ นระยะเวลาไม่เกิน 3 เดือน
4. การสั่งพักงานพร้อมกับตัดเงินเดือนเป็ นระยะเวลาไม่เกิน 1 เดือนต่อปี และไม่เกิน 5 วันต่อ
หนึ่งครั้ง
5. การชะลอการเลื่ อ นขั้น ออกไปเป็ นระยะเวลาไม่ เ กิ น 1 ปี เมื่ อ คนงานมี สิ ท ธิ ไ ด้รั บ การ
พิจารณา
6. การเลิกจ้างให้เป็ นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายฉบับนี้
การสั่งลงโทษตามที่ถูกบัญญัติไว้ในตัวบทข้อย่อยที่ (3) นั้นสําหรั บสถานประกอบการซึ่ ง
มีระเบียบการจ่ายเงินโบนัสต่างๆ (that have an increment system)
(5.32) ก. ไม่อนุ ญาตให้นายจ้างสั่งลงโทษคนงาน เว้นแต่หลังจากมีการแจ้งให้ทราบอย่างเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษรเกี่ยวกับเรื่ องที่คนงานถูกพาดพิงและฟังคําให้การของคนงานก่อน (Hearing his statements)
และการสอบสวนถึงข้อโต้แย้งของคนงาน (Investigating his defence) และทําการบันทึกคําให้การ
และข้อโต้แย้งดังกล่าว (and recording the same) ไว้ในบันทึกการสอบสวน โดยจะต้องเริ่ มทําการสอบสวน
ภายใน 7 วันนับจากวันที่ตรวจพบการทําความผิดนั้น และสําหรับสหภาพแรงงานซึ่ งคนงานดังกล่าวขึ้นตรง
ต่อสหภาพนั้นจะต้องส่ งตัวแทนมาเข้าร่ วมการสอบสวน เมื่อคนงานได้แจ้งให้นายจ้างทราบเกี่ ยวกับเรื่ อง
ดังกล่าวเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ในความผิดต่างๆ ที่คนงานจะถูกลงโทษโดยการว่ากล่าวตักเตือนด้วยวาจา (Verbal reprimand)
หรื อการเตือนเป็ นลายลักษณ์อกั ษร (Written warning) หรื อการสั่งพักงาน 1 วันพร้อมทั้งตัดค่าจ้างนั้น
อนุญาตให้การสอบสวนด้วยวาจาต้องมีบนั ทึกยืนยันเนื้ อเรื่ องหรื อเนื้ อหานั้นไว้ในคําสั่งที่ออกมาลงโทษนั้น
ด้วย
ในทุกกรณี คาํ สัง่ ลงโทษที่ออกมานั้นจําเป็ นจะต้องมีเหตุผลด้วย
ข. นายจ้า งสามารถที่ จ ะสอบสวนคนงานด้ ว ยตัว เองหรื อมอบหมายให้ บุ ค คลอื่ น ที่ มี
ประสบการณ์ในเรื่ องสอบสวนการกระทําความผิดทําการสอบสวนแทนหรื อมอบหมายคนงานในสถาน
ประกอบการคนหนึ่ งคนใดทําการสอบสวนแทนโดยมีเงื่อนไขว่าระดับตําแหน่ งงานของผูส้ อบสวนนั้น
จะต้องไม่ต่าํ กว่าระดับตําแหน่งงานของคนงานที่ถูกสอบสวน
ค. ต้องแจ้งคนงานให้ทราบอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเกี่ ยวกับการสั่งลงโทษ ชนิ ดของการ
ลงโทษ ปริ มาณหรื อขนาดของการลงโทษ และโทษที่คนงานจะได้รับในกรณี ที่มีการหวนกลับไปทําซํ้าอีก
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(in case of recurrence) และถ้าหากคนงานไม่ยอมรับหนังสื อแจ้งดังกล่าวให้ส่งเป็ นจดหมายลงทะเบียนไป
ให้เขาตามที่อยูท่ ี่ระบุไว้ในแฟ้มส่ วนตัวของเขา
ง. คนงานมีสิทธิ ร้องขอความเป็ นธรรมจากคําสั่งลงโทษที่ออกมาโดยต้องเขียนเป็ นลายลักษณ์
อักษร ภายในเวลา 7 วันทํางานนับจากวันที่ได้รับแจ้งให้ทราบคําสั่งนี้ และให้ยื่นขอความเป็ นธรรมไปยัง
ผูท้ ี่ออกคําสัง่
จ. นายจ้างต้องบันทึกการลงโทษทางการเงินซึ่งมีการสัง่ ลงโทษต่อคนงานนั้นเอาไว้ในทะเบียน
เฉพาะพร้อมทั้งอธิบายถึงสาเหตุของการสัง่ ลงโทษ ชื่อคนงานและจํานวนค่าจ้างของเขาและจะต้องแยกบัญชี
ออกมาเป็ นเอกเทศเป็ นการเฉพาะสําหรับผลของการลงโทษต่างๆ นั้น และการปฏิบตั ิในเรื่ องดังกล่าวนั้น
จะต้องเป็ นไปตามสิ่ งที่ รัฐมนตรี ได้มีคาํ สั่งออกมาไว้โดยการตกลงกับสหภาพใหญ่ของสหภาพแรงงาน
บาห์เรน
(5.33) การลงโทษทางวินยั ต่อคนงานนั้นจะสิ้ นสุ ด เมื่อครบกําหนดเวลาดังต่อไปนี้
ก. 6 เดือน ในกรณี การเตือนอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษรและการว่ากล่าวตักเตือนโดยวาจา
ข. 1 ปี ในกรณี สั่งพักงานพร้อมกับตัดเงินเดือนและชะลอกําหนดวันจ่ายเงินโบนัสประจําปี
และชะลอการเลื่อนขั้นออกไป
การยกโทษนั้น จะเกิ ด ขึ้ น เมื่ อ คนงานมี ค วามประพฤติ แ ละมี ผ ลการปฏิ บ ัติ ง านเป็ นที่ น่ า พอใจ
ในอนาคตการยกโทษดังกล่าวเสมือนว่าไม่เคยมีหรื อเกิดขึ้น
เอกสารต่างๆ เกี่ยวกับการลงโทษ และทุกๆ การอ้างอิงที่เกี่ยวข้องกับการลงโทษจะถูกลบหรื อ
นําออกจากแฟ้มของคนงาน
(5.34) ขณะที่มีการสัง่ ลงโทษใดๆ ต่อคนงานนั้น นายจ้างต้องคํานึงถึงสิ่ งต่อไปนี้
1. ต้องไม่มีการไต่สวนคนงานในทางวินยั เกี่ยวกับการกระทําที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทํางาน
2. ต้องลงโทษให้เหมาะสมกับความผิด
3. ต้องไม่สงั่ ลงโทษมากกว่า 1 การลงโทษในความผิดเพียง 1 อย่าง (1 ครั้ง)
4. จํานวนค่าปรับเกี่ยวกับความผิดเพียง 1 อย่าง (1 ครั้ง) จะต้องไม่เกินค่าจ้าง 5 วัน และจํานวน
รวมของค่าจ้างของคนงานที่ถูกหักไปเพื่อชําระเป็ นค่าปรับต่างๆ ใน 1 เดือนนั้นจะต้องไม่เกินค่าจ้าง 5 วัน
เช่นกัน
5. การสัง่ พักงานเกี่ยวกับความผิด 1 อย่าง (1 ครั้ง) ต้องไม่เกินกว่า 5 วัน และระยะเวลาของการ
พักงานภายใน 1 เดือนต้องไม่เกิน 5 วันเช่นกัน
6. คนงานจะไม่ ต ้อ งรั บ ผิด สํา หรั บ ความผิด ที่ น ายจ้า งรั บ รู ้ ห รื อ รั บ ทราบถึ ง การกระทํา นั้น
นานเกิ น 30 วันแล้ว ยกเว้นเป็ นความผิดทางอาญาที่คนงานต้องรับผิดทางอาญาจนกว่าจะพ้นจากความผิด
ทางอาญานั้น
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7. ต้องไม่ลงโทษคนงานเกี่ ยวกับความผิดที่คนงานได้กระทําผ่านมาแล้วเกิ น 15 วันนับจาก
วันที่มีการยืนยันความผิด
(5.35) อนุ ญ าตให้น ายจ้า งทํา การลงโทษอย่างรุ น แรงได้ ถ้าหากว่ าคนงานหวนกลับไปกระทํา
ความผิดซํ้าอีกในความผิดชนิดเดียวกันซึ่งเคยมีการลงโทษผ่านมาก่อนแล้ว เมื่อใดก็ตามที่คนงานนั้นกระทํา
ความผิดครั้งใหม่ภายในเวลา 6 เดือนนับจากวันที่มีการแจ้งคําสัง่ ลงโทษในครั้งที่ผา่ นมา
(5.36) ถ้าหากว่ามีการกล่าวหาว่าคนงานกระทําความผิด อนุญาตให้นายจ้างสัง่ พักงานคนงานนั้นได้
เป็ นการชัว่ คราวในระยะเวลาไม่เกิ น 60 วัน ถ้าหากว่าการสั่งพักงานนั้นจะก่อให้เกิ ดผลประโยชน์ต่องาน
และผลประโยชน์ต่อการสอบสวน ทั้งนี้ตอ้ งจ่ายค่าจ้างแก่คนงานด้วย
(5.37) ถ้าหากว่ามีการพาดพิงคนงานในการกระทําความผิดทางอาญาหรื อความผิดที่ก่อให้เกิดความ
เสื่ อมเสี ยต่อเกียรติยศศักดิ์ศรี หรื อความซื่ อสัตย์หรื อศีลธรรมหรื อกระทําความผิดภายในหน่ วยงาน อนุ ญาต
ให้นายจ้างสัง่ พักงานเป็ นการชัว่ คราวจนกว่าจะมีคาํ สั่งออกมาจากอัยการเกี่ยวกับเรื่ องดังกล่าวและถ้าหากว่า
อัยการได้มีคาํ สั่งหยุดการสอบสวนหรื อให้ระงับการดําเนิ นคดีทางอาญากับคนงานหรื อศาลที่เกี่ยวข้องได้
พิพากษาให้คนงานบริ สุทธิ์ (พ้นผิด) อันเนื่ องจากสาเหตุใดๆ ก็ตามที่มีการพาดพิงไปถึงคนงานจะต้องให้
คนงานนั้นกลับเข้าทํางานตามปกติ
และถ้าหากพิสูจน์ได้ว่าการกล่าวหาคนงานนั้นเกิดมาจากการวางแผนของนายจ้างหรื อตัวแทนของ
นายจ้าง นายจ้างจะต้องจ่ ายค่าจ้างให้กบั คนงานเท่ากับระยะเวลาของการหยุดพักงาน และแต่ละฝ่ ายทั้ง
อัยการและศาลที่เกี่ยวข้องจําเป็ นจะต้องชี้ถึงเรื่ องดังกล่าวนั้นไว้ในคําสัง่ ของอัยการหรื อคําตัดสิ นของศาลนั้น
ด้วย
(5.38) ถ้าหากคนงานเป็ นต้นเหตุอนั เนื่องมาจากการทํางานของเขาทําให้เกิดความสู ญหายหรื อทําให้
เกิดความเสี ยหายต่ออุปกรณ์หรื อเครื่ องมือทํางานต่างๆ หรื อผลผลิตต่างๆ ซึ่งนายจ้างเป็ นเจ้าของหรื อเป็ นสิ่ ง
ที่อยู่ภายใต้การรับผิดชอบของคนงาน โดยเจตนาหรื อเกิดจากความประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง คนงาน
ต้องจ่ายมูลค่าสิ่ งที่สูญหายไปหรื อสิ่ งที่เสี ยหายนั้น
หลังจากดําเนิ นการสอบสวนและแจ้งคนงานทราบแล้ว นายจ้างมีสิทธิ เริ่ มหักจํานวนเงินดังกล่าว
จากค่าจ้างของคนงาน โดยจํานวนเงินที่จะหักไปเพื่อจุดประสงค์น้ ีจะต้องไม่เกินจากค่าจ้างเดือนละ 5 วัน
ให้คนงานยื่นอุทธรณ์ต่อศาลที่เกี่ยวข้องจากการที่นายจ้างได้ตีราคาความเสี ยหายภายใน 1 เดือนนับ
จากวันที่เขาทราบถึงการตีราคา และถ้าหากศาลตัดสิ นให้นายจ้างไม่ได้รับจํานวนเงินตามที่นายจ้างได้ตีราคา
ไว้หรื อตัดสิ นให้นายจ้างได้นอ้ ยกว่าที่เขาได้ตีราคาไว้ นายจ้างจะต้องคืนให้กบั คนงานในสิ่ งที่เขาได้หักไป
โดยไม่เป็ นธรรมภายใน 7 วัน นับจากวันที่มีคาํ ตัดสิ นออกมาเป็ นที่สิ้นสุ ดแล้ว
ไม่อนุ ญาตให้นายจ้างเรี ยกเก็บมูลค่าสิ่ งที่มนั ได้สูญหายไปแล้วหรื อสิ่ งที่ได้เสี ยหายไปแล้ว ด้วย
วิธีการหักจากค่าจ้างของคนงาน ถ้าหากว่ามูลค่าของความเสี ยหายนี้เกินกว่าค่าจ้างสองเดือน
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(5.39) เพื่อให้เป็ นไปตามบทบัญญัติของมาตราที่ 81 ของกฎหมายฉบับนี้ คนงานที่ถูกขังหรื อถูก
ควบคุมตัวไว้ก่อนระหว่างรอการตัดสิ นจะต้องถูกพักงานตามกฎหมายและจะต้องถูกระงับจากการจ่ายค่าจ้าง
ในช่วงระยะเวลาที่ถูกคุมขัง
บทบัญญัติของวรรคที่ผา่ นมาจะไม่ทาํ ให้นายจ้างเสี ยสิ ทธิ ในการที่จะบอกเลิกหรื อยุติสัญญาจ้าง ถ้า
หากว่าเงื่อนไขต่างๆ ครบสมบูรณ์ต่อการยุติสญ
ั ญาจ้างดังกล่าว
(5.40) บทบัญญัติต่างๆ ของบทนี้ จะไม่กระทบกระเทือนการคํ้าประกันต่างๆ ตามกฎหมายที่ได้
กําหนดไว้ สําหรับบรรดาคณะกรรมการบริ หารขององค์กรสหภาพแรงงาน
เงินทดแทนจากการประสบอุบัติเหตุต่างๆ ของการทํางานและโรคทีเ่ กิดจากการทํางาน
(Compensation for Employment Injuries and Occupational Diseases)
(5.41) บทบัญญัติของบทนี้ จ ะใช้กับคนงานทั้งหลายที่ ไม่ ไ ด้อยู่ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย
ประกันสังคม
(5.42) ถ้า หากคนงานเสี ย ชี วิ ตหรื อ ได้รั บบาดเจ็บอัน เป็ นผลมาจากอุ บตั ิ เหตุ ที่เ กิ ด ขึ้ น ซึ่ ง ทําให้
ตัวคนงานต้องขาดงานในขณะทํางานหรื อเป็ นผลมาจากการทํางาน นายจ้างต้องแจ้งอุบตั ิเหตุที่เกิดขึ้นนั้น
ให้สถานี ตาํ รวจที่ดูแลรับผิดชอบในเขตที่สถานที่เกิ ดอุบตั ิเหตุต้ งั อยู่ทราบทันทีที่เกิ ดเหตุ และต้องแจ้งให้
กระทรวงแรงงานและกระทรวงสาธารณสุ ขทราบเช่นเดียวกันภายใน 24 ชัว่ โมงนับจากเวลาที่เขาทราบว่า
เกิดอุบตั ิเหตุข้ ึน
การแจ้ง หรื อ การรายงานที่ ก ล่ า วถึ งนั้น จะต้อ งประกอบด้ว ย ชื่ อ ของคนงานที่ ป ระสบอุ บตั ิ เ หตุ
ตําแหน่ งงาน ที่ อยู่และสัญชาติ ของคนงาน พร้ อมทั้งบอกลักษณะการเกิ ด อุบตั ิ เหตุโดยสรุ ปและสาเหตุ
ของอุบตั ิเหตุที่เกิดขึ้น ตลอดจนสิ่ งที่ได้ดาํ เนิ นการไปเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลหรื อการรักษาให้กบั คนงาน
ดังกล่าว
(5.43) คนงานที่ได้รับบาดเจ็บมีสิทธิ ได้รับการรักษาในสถานพยาบาลแห่ งใดแห่ งหนึ่ งของรัฐหรื อ
สถานพยาบาลที่ไม่ใช่ของรัฐที่เหมาะสมซึ่งเป็ นไปตามที่นายจ้างเห็นสมควร
นายจ้างจะต้องรั บภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลทั้งหมดซึ่ งหมายรวมถึงค่ายา (Medicines)
ค่านําส่ ง (Transportation expenses) ค่าบริ การฟื้ นฟูสมรรถภาพ (Rehabilitation Services) และค่าเครื่ อง
อุปกรณ์ช่วยเหลือที่จาํ เป็ น (Cost of the necessary aid equipment) ซึ่งแพทย์ผรู ้ ักษาจะเป็ นผูก้ าํ หนด
(5.44) หากเกิ ดความขัดแย้งขึ้นเกี่ยวกับการกําหนดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลคนงานที่ได้รับ
บาดเจ็บ คณะกรรมการทางการแพทย์ (The medical commission) ที่ถูกบัญญัติไว้ในมาตราที่ 89
ของกฎหมายฉบับนี้จะเป็ นผูก้ าํ หนดค่าใช้จ่ายต่างๆ นี้
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(5.45) รัฐมนตรี สาธารณสุ ขโดยการตกลงร่ วมกับรัฐมนตรี แรงงานจะออกคําสั่งจัดตั้งคณะกรรมการ
ทางการแพทย์ ซึ่งมีหน้าที่เฉพาะในการตัดสิ นใจดังต่อไปนี้
1. คนงานประสบกับโรคที่เกิดจากการทํางานหรื อไม่ (Whether or not a worker has suffered
an occupational disease)
2. คนงานที่พิการจากการได้รับบาดเจ็บจากการทํางาน (Disability of the injured worker)
และกําหนดระดับของการพิการ (and estimating the degree of disability)
3. การสิ้ นสุ ดการรักษาคนงานที่ได้รับบาดเจ็บ (Completion of the injured worker’s treatment)
4. ระงับข้อพิพาทเกี่ ยวกับการกําหนดระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการรั กษาพยาบาลคนงาน
(Settlement of the dispute concerning the determination of the period and injured worker’s treatment
costs)
คําสั่ง ในการจัด ตั้ง คณะกรรมการชุ ด นี้ จะต้องกําหนดการดําเนิ น การต่ างๆ และระเบี ย บวิธีก าร
ปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการด้วย
คนงานมี สิ ท ธิ ใ นการยื่ น อุ ท ธรณ์ ค าํ สั่ ง ใดๆ ที่ ค ณะกรรมการชุ ด นี้ ได้อ อกมาต่ อ คณะกรรมการ
ทางการแพทย์ดา้ นการอุทธรณ์ซ่ ึงถูกบัญญัติไว้ในมาตราที่ 90 ของกฎหมายฉบับนี้ ซึ่งต้องกระทําภายในเวลา
15 วัน นับจากวันที่คนงานนั้นได้รับแจ้งคําสัง่ อย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
(5.46) รัฐมนตรี สาธารณสุ ขโดยการตกลงกับรัฐมนตรี แรงงานจะออกคําสั่งให้จดั ตั้งคณะกรรมการ
ทางการแพทย์ด้านการอุทธรณ์ ซึ่ งมี หน้าที่เฉพาะการพิจารณาในการยื่นอุทธรณ์ คาํ สั่งต่ างๆ ที่ ออกตาม
มาตรา 89 ของกฎหมายฉบับนี้
คําสั่งในการจัดตั้งคณะกรรมการชุดนี้ จะต้องกําหนดการดําเนิ นการต่างๆ ระเบียบวิธีการปฏิบตั ิงาน
ของคณะกรรมการ การดําเนินการต่างๆ ในการยืน่ เรื่ องอุทธรณ์และเอกสารข้อมูลต่างๆ ที่จาํ เป็ นจะต้องแนบ
ประกอบในการยืน่ อุทธรณ์
(5.47) คนงานที่ได้รับบาดเจ็บจะต้องได้รับค่าจ้างในช่ วงเวลาที่รับการรักษาพยาบาล และถ้าหาก
ระยะเวลาของการรักษาพยาบาลนานเกิน 6 เดือน นายจ้างจะจ่ายค่าจ้างให้กบั เขาเพียงครึ่ งเดียวจนกว่าจะหาย
ป่ วยหรื อได้รับการยืนยันว่าไม่สามารถทํางานต่อไปได้
(5.48) สําหรั บคนงานที่ ได้รับบาดเจ็บในอุบตั ิ เหตุ ที่เกิ ดขึ้นขณะทํางานหรื อด้วยสาเหตุของการ
ทํางานหรื อผูท้ ี่รับผลประโยชน์แทนมีสิทธิ ได้รับเงินค่าทดแทน (Compensation) อันเนื่ องมาจากการได้รับ
บาดเจ็บดังกล่าว เป็ นไปตามตารางซึ่งรัฐมนตรี แรงงานจะเป็ นผูอ้ อกคําสัง่ มา
(5.49) บทบัญญัติตามมาตราที่ 87 91 และ 92 ของกฎหมายฉบับนี้ จะไม่บงั คับใช้ในกรณี ดงั ต่อไปนี้
1. คนงานเจตนาให้ตวั เองได้รับบาดเจ็บ (A self – inflicted injury to the worker)
2. การบาดเจ็บเกิดมาจากพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมและโดยเจตนาของคนงาน และการกระทํา
ใดๆ ที่คนงานได้กระทําภายใต้ฤทธิ์ของสิ่ งที่เขาได้เสพสารที่ทาํ ให้มึนเมาหรื อสารเสพติด
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3. คนงานฝ่ าฝื นคําสั่งของนายจ้างเกี่ ยวกับความปลอดภัยและสุ ขอนามัยในการทํางานหรื อ
คนงานประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงในการปฏิบตั ิตามคําสัง่ นี้
การพิสูจน์ยนื ยันในสิ่ งเหล่านั้นจะเป็ นความรับผิดชอบของนายจ้าง
(5.50) ถ้าคนงานเสี ยชี วิตจากการประสบอุบตั ิเหตุจากการทํางาน เงินค่าทดแทนจะถูกแบ่งให้กบั
ผูร้ ับผลประโยชน์ของคนงานเป็ นไปตามกฎกติกาของการรับมรดกตามกฎหมาย (ตามบทบัญญัติของศาสนา
หรื อชารี อะห์)
(5.51) บทบัญญัติเฉพาะเกี่ยวกับเรื่ องการประสบอุบตั ิเหตุต่างๆ จากการทํางานตามที่ถูกบัญญัติไว้
ในบทนี้ จะบังคับใช้กบั คนงานที่ประสบกับโรคใดโรคหนึ่ งจากโรคต่างๆ จากการทํางานที่มีกล่าวไว้ใน
ตารางเกี่ยวกับโรคต่างๆ จากการทํางานที่แนบอยูก่ บั กฎหมายประกันสังคมด้วย
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