ประเทศคูเวต
สิ ทธิประโยชน์ ตามกฎหมายแรงงานในภาคเอกชน เลขที่ 6 ประจําปี
The Law of Labor in the Private Sector No. 6 of 2010 In the State of Kuwait
1. เงินค่าตอบแทน/เงินค่าจ้าง
2. เงินค่าล่วงเวลา
3. เงินค่าพักร้อนประจําปี
4. เงินรางวัลสิ้ นสุ ดการทํางาน
5. สิ ทธิอื่นๆ ที่ควรทราบนอกเหนือจากเงินสิ ทธิประโยชน์
1. เงินค่ าตอบแทน/เงินค่ าจ้ าง The Remuneration
1. 1 ค่ าตอบแทน/เงินค่ าจ้ าง (The Remuneration) หมายถึง ค่าจ้างพื้นฐานที่คนงานได้รับ หรื อ
สิ่ งที่เขาสมควรจะได้รับเป็ นค่าตอบแทนการทํางานของเขา และด้วยเหตุของการทํางาน รวมทั้งเงินทั้งหมดที่
ถูกระบุไว้ในสัญญาหรื อในกฎ ข้อบังคับ ของนายจ้างตามกฎหมาย โดยไม่กระทบต่อค่าใช้จ่ายทางสังคม
และค่าใช้จ่ายสําหรับเด็กที่ได้รับโดยอาศัยอํานาจตามกฎหมายฉบับที่ 19 ของปี 2000 ที่ช้ ีถึงสิ่ งที่คนงาน
ได้รับในลักษณะประจํา ได้แก่ เงินโบนัสต่างๆ (Bonuses) หรื อเงินรางวัลต่างๆ (Benefits) หรื อเงิน
ค่าตอบแทนต่างๆ (Allowances) หรื อเงินที่ให้ต่างๆ (Grants) หรื อเงินบริ จาค / ของที่ให้ต่างๆ (Endowments)
หรื อเงินสดที่เป็ นรางวัล (or Cash Benefits) จะถูกนํารวมเข้าไว้ในบัญชีค่าจ้าง และถ้าหากค่าตอบแทนหรื อ
ค่าจ้างของคนงานนั้นถูกกําหนดออกมาตามปริ มาณของผลกําไรสุ ทธิ และสถานประกอบการนั้นไม่สามารถ
สร้างผลกําไร หรื อสร้างผลกําไรที่นอ้ ยมาก โดยที่ส่วนแบ่งของคนงานนั้นไม่เหมาะสมกับงานที่ทาํ จําเป็ น
จะต้องประเมินค่าตอบแทนของคนงานตามพื้นฐานค่าตอบแทนที่อยูใ่ นลักษณะเดียวกันหรื อเป็ นไปตาม
ประเพณี ปฏิบตั ิของตําแหน่งงานดังกล่าว หรื อเป็ นไปด้วยความเป็ นธรรม (ตามมาตรา 55)
1.2 การจ่ ายค่ าตอบแทน ค่าตอบแทนจะถูกจ่ายให้ในวันทํางาน ด้วยสกุลเงินของประเทศ
ที่ใช้อยู่ ดังต่อไปนี้ (ตามมาตรา 56)
(ก) คนงานที่ถูกบรรจุทาํ งานโดยได้รับค่าตอบแทนเป็ นรายเดือน จะได้รับค่าตอบแทน
อย่างน้อยเดือนละครั้ง (1 เดือนจ่าย 1 ครั้ง)
(ข) คนงานอื่นๆ จะถูกจ่ายค่าตอบแทนอย่างน้อยทุกสองสัปดาห์ ( 2 สัปดาห์ จ่าย 1 ครั้ง)
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และไม่อนุญาตให้จ่ายค่าตอบแทนล่าช้าเกิน 7 วัน นับจากวันที่มีสิทธิได้รับ
1.3 นายจ้า งที่ จ ้า งคนงานทํา งานตามข้อ บัญ ญัติ ข องกฎหมายฉบับ นี้ จะต้อ งจ่ า ยเงิ น สิ ท ธิ
ประโยชน์ต่างๆ ให้กบั คนงานของตัวเองโดยจ่ายเข้าบัญชีของพวกเขาที่มีอยูก่ บั สถาบันทางการเงินท้องถิ่น
และจะต้องส่ งสําเนาของบัญชี เงินเดื อนที่ถูกส่ งไปยังสถาบันทางการเงินนั้น ไปให้กระทรวงกิ จการสังคม
และแรงงานด้วย โดยคําสั่งของสภาคณะรัฐมนตรี ออกมา เป็ นไปตามข้อเสนอของรัฐมนตรี กระทรวงกิจการ
สังคมและแรงงาน และรั ฐมนตรี กระทรวงการคลัง ในการกําหนดกฎกติกาต่างๆ ของการทําธุ รกรรมที่
เกี่ยวกับบัญชีต่างๆเหล่านี้ เป็ นการเฉพาะ เกี่ยวกับรายจ่ายต่างๆ และค่าดําเนินการ/ค่านายหน้าต่างๆ และการ
ดําเนินการต่างๆทางด้านกฎหมายเกี่ยวกับเรื่ องนี้ (ตามมาตรา 57)
1.4 ไม่อนุ ญาตให้นายจ้างโยกย้ายคนงานที่ได้รับค่าตอบแทนหมวดรายเดื อนไปอยู่ในกลุ่ม
คนงาน (ที่รับค่าจ้าง) หมวดอื่น โดยไม่ได้รับความเห็นชอบจากคนงานเป็ นลายลักษณ์อกั ษรในเรื่ องดังกล่าว
โดยต้องไม่ทาํ ให้เสี ยสิ ทธิ ต่างๆ ซึ่ งคนงานได้ทาํ ในช่ วงระยะเวลาที่เขาทํางานด้วยค่าตอบแทนรายเดื อน
(ตามมาตรา 58)
1.5 (ก) ไม่อนุ ญาตให้หักเงินค่าตอบแทนคนงานมากกว่า (10%) เพื่อชําระเป็ นค่าหนี้ สินหรื อ
ชําระค่าเงินกูท้ ี่นายจ้างเป็ นผูก้ าํ หนดขึ้น
(ข) ไม่ อนุ ญาตให้อายัด ค่าตอบแทนที่ คนงานจะได้รับหรื อลดค่าตอบแทนลงหรื อหัก
ค่าตอบแทนเว้นแต่ตอ้ งอยู่ในขอบเขต/วงเงิ น (25%) ของค่าตอบแทนดังกล่าว เพื่อนําไปชําระค่าหนี้ สิน
(ที่เกิดขึ้น) จากค่าใช้จ่ายหรื อหนี้สินที่เกิดขึ้นจากการซื้ออาหารหรื อเสื้ อผ้าหรื อหนี้ สินอื่นๆ ซึ่ งรวมถึงหนี้ สิน
ของนายจ้างด้วย และกรณี ที่เกิดหนี้ สินพร้อมกัน (คือมีหนี้ สินหลายด้าน) ให้ชาํ ระหนี้ สินที่เกิ ดขึ้นมาจาก
ค่าใช้จ่ายก่อนชําระหนี้สินอื่นๆ (ตามมาตรา 59)
1.6 ไม่อนุญาตให้บงั คับคนงานซื้ ออาหารหรื อสิ นค้าจากร้านค้าใดร้านหนึ่ งเป็ นการเฉพาะหรื อ
ซื้อผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยนายจ้าง (ตามมาตรา 60)
1.7 นายจ้างต้องจ่ายค่าตอบแทนให้คนงานของตนเองในช่ วงระยะเวลาที่มีการปิ ดกิจการ ถ้า
หากนายจ้างตั้งใจที่จะปิ ดกิจการเพื่อบังคับให้คนงานยินยอมสละ (Yielding) และยอมละทิ้ง (Submission)
สิ่ งที่เป็ นสิ ทธิต่างๆ จากนายจ้าง นอกจากนี้นายจ้างต้องจ่ายค่าตอบแทนให้คนงานของตัวเองตลอดระยะเวลา
ของการหยุดกิ จการทั้งหมดหรื อหยุดชะงักบางส่ วน ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุอื่นใดก็ตามซึ่ งไม่เกี่ ยวกับคนงาน
ตราบใดที่นายจ้างมีความประสงค์ในการให้คนงานยังคงทํางานกับเขาต่อไป (ตามมาตรา 61)
1.8 เงินค่าตอบแทนสุ ดท้ายที่คนงานได้รับ จะถูกรักษาไว้ในบัญชี เงินสิ ทธิ ประโยชน์ของเขา
และถ้าหากคนงานเป็ นผูท้ ี่ ได้รับเงิ นค่าตอบแทนแบบรายชิ้ น ค่าตอบแทนของคนงานจะถูกคํานวณด้วย
ค่ า ตอบแทนเฉลี่ ย ของค่ า ตอบแทนที่ ค นงานได้รั บ ในการทํา งานจริ ง 3 เดื อ นสุ ด ท้า ย และการคํา นวณ
การประเมินเงินค่าตอบแทนที่เป็ นเงินสดและสิ่ งของ โดยการหารเฉลี่ยสิ่ งที่คนงานได้รับในช่วง 12 เดือน
สุ ดท้ายตามสิ ทธิ และถ้าหากระยะเวลาการทํางานของเขาน้อยกว่า 1 ปี ให้คาํ นวณตามระยะเวลาในการ
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ทํางานที่เกิดขึ้นจริ งและไม่อนุญาตให้ลดค่าตอบแทนของคนงานลงในช่วงระหว่างระยะเวลาการทํางานของ
คนงานไม่วา่ จะด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ตามมาตรา 62)
1.9 รัฐมนตรี จะต้องออกคําสัง่ อย่างน้อยในทุกๆ 5 ปี เพื่อกําหนดอัตราค่าจ้างขั้นตํ่าตามลักษณะ
ของอาชี พและอุตสาหกรรมต่างๆ โดยพิจารณาจากอัตราเงิ นเฟ้ อของประเทศที่กาํ ลังเผชิ ญอยู่ หลังจาก
ที่ ไ ด้มี ก ารหารื อกับ คณะกรรมการที่ ป รึ กษาฝ่ ายกิ จ การแรงงาน และองค์ก รต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้อ งแล้ว
(ตามมาตรา 63)
2. เงินค่ าล่ วงเวลา (Over Time)
เวลาทํางาน เวลาหยุดประจําสั ปดาห์ และวันหยุดประจําปี
1) กฎหมายแรงงานได้กาํ หนดให้ทาํ งานวันละ 8 ชัว่ โมง สัปดาห์ละ 6 วัน รวม 48 ชัว่ โมง ยกเว้น
ในกรณี ต่างๆ ที่ได้ถูกบัญญัติไว้ในกฎหมายแรงงานฉบับนี้ และสําหรับเวลาการทํางานในเดื อนรอมฎอน
กฎหมายกําหนดให้ทาํ งานวันละไม่เกิน 6 ชัว่ โมง สัปดาห์ละ 6 วัน รวมแล้วไม่เกิน 36 ชัว่ โมง นอกจากนี้ ยงั
อนุ ญาตให้ลดชัว่ โมงการทํางานลงได้อีก ในงานที่หนักทําให้เสี ยเหงื่อหรื องานที่เป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพ
หรื อในสถานการณ์ที่รุนแรงอย่างหนัก (เช่น หนาวจัด ร้อนจัด หรื อฝนตกหนัก เป็ นต้น) ซึ่ งการลดชัว่ โมง
การทํางานในสถานการณ์ที่รุนแรงเหล่านี้ตอ้ งเป็ นไปตามคําสัง่ ของรัฐมนตรี เท่านั้น
2) ก. ไม่อนุ ญาตให้คนงานทํางานเกินกว่า 5 ชัว่ โมงติดต่อกันใน 1 วันโดยไม่มีช่วงเวลาพักผ่อน
ซึ่ งต้อ งไม่ น้ อ ยกว่ า 1 ชั่ ว โมง และช่ ว งเวลาพัก ผ่ อ นดั ง กล่ า วจะไม่ ร วมอยู่ ใ นเวลาทํา งาน ยกเว้น
ภาคการธนาคาร การเงิน และการลงทุน ซึ่งมีชวั่ โมงทํางาน 8 ชัว่ โมงต่อเนื่องได้
ข. อนุ ญาตให้คนงานทํางานโดยไม่ตอ้ งมีช่วงเวลาพัก อันเนื่ องจากสาเหตุทางเทคนิ ก หรื อเหตุ
ฉุ กเฉิ น หรื องานต่างๆ ในสํานักงานได้ หลังจากที่ผ่านความเห็ นชอบจากรัฐมนตรี แล้ว โดยมีเงื่ อนไขว่า
จํานวนรวมของชัว่ โมงทํางานต่อวันนั้นจะต้องน้อยกว่าชัว่ โมงทํางานปกติ 1 ชัว่ โมง ตามที่ บญ
ั ญัติไว้ใน
มาตราที่ (64) ของกฎหมายแรงงานฉบับนี้
3) กฎหมายอนุ ญาตให้คนงานทํางานล่วงเวลาได้โดยทําเป็ นคําสั่งเป็ นลายลักษณ์อกั ษรจากนายจ้าง
ถ้าหากเป็ นเรื่ องจําเป็ นเพื่อป้ องกันมิให้เกิดอุบตั ิเหตุและอันตรายขึ้น หรื อเพื่อซ่ อมบํารุ งสิ่ งที่เกิดขึ้นมาจาก
อุบตั ิเหตุน้ นั ให้อยู่ในสภาพดี หรื อเพื่อเป็ นการหลีกเลี่ยงการขาดทุนและความเสี ยหายที่อาจจะเกิดขึ้นหรื อ
อันเนื่องมาจากการทํางานที่มากผิดปกติ
นอกจากนี้ ไม่ อนุ ญาตให้ทาํ งานล่ว งเวลาเกิ นกว่า 2 ชั่วโมงภายใน 1 วัน และสู งสุ ด ไม่เ กิ น 180
ชัว่ โมงต่อปี และไม่อนุ ญาตให้ช่วงเวลาของการทํางานล่วงเวลาต่างๆ นั้น เกิน 3 วันต่อสัปดาห์ และ 90 วัน
ต่อ 1 ปี
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คนงานสามารถใช้ทุกวิธีในการยืนยันถึงการที่นายจ้างได้ส่ังให้เขาทํางานล่วงเวลา และสิ ทธิ ของ
คนงานที่จะต้องได้รับค่าจ้างในช่วงทํางานล่วงเวลา ที่เพิ่มขึ้นจากค่าจ้างของเขาตามปกติในอัตรา 25 %
ค่าตอบแทนนี้ เป็ นไปตามมาตราที่ 56 ที่ได้บญ
ั ญัติไว้ นายจ้างต้องจัดทําทะเบียนเป็ นการเฉพาะ
เกี่ยวกับการลงบันทึกการทํางานล่วงเวลา และถือไว้ โดยต้องระบุไว้ถึงวันที่ของแต่ละวัน จํานวนชัว่ โมงของ
การทํางานล่วงเวลาและค่าจ้างจากการทํางานล่วงเวลา ซึ่งเขาได้มอบหมายให้คนงานทํางาน
4) คนงานมี สิ ท ธิ ห ยุ ด พัก ผ่อ นประจํา สั ป ดาห์ เ ป็ นเวลา 24 ชั่ว โมงอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง (หรื อ 1 วัน )
โดยได้รับค่าตอบแทน หลังจากที่ได้ปฏิบตั ิงานมาเป็ นเวลา 6 วันทํางาน และอนุ ญาตให้นายจ้างจัดคนงาน
ทํางานในวันหยุดประจําสัปดาห์ของเขาได้ในกรณี ที่มีความจําเป็ นและคนงานจะได้รับค่าตอบแทนในการ
ทํางานในวันหยุดประจําสัปดาห์เพิ่มขึ้นจากค่าตอบแทนเดิ มของเขาอีก 50 % เป็ นอย่างน้อย (หรื อเท่ากับ
150 %) อีกทั้งต้องจัดวันหยุดชดเชยให้กบั คนงานในวันอื่นอีก 1 วันด้วย
5) วันหยุดราชการทีถ่ ูกกําหนดไว้ สําหรับคนงานโดยได้ รับค่ าตอบแทนเต็มนั้นมีดังต่ อไปนี้
1. วันขึ้นปี ใหม่ของปี ฮิจเราะห์ศกั ราช
1 วัน
2. วันอิสรออ์และเมี๊ยะราจ
1 วัน
3. วันอีดิลฟิ ตริ
3 วัน
4. วันวูกฟู ของวันอีดิลอัฎฮา
1 วัน
5. วันอีดิลอัฎฮา
3 วัน
6. วันคล้ายวันประสู ติของท่านศาสดามูฮาํ หมัด (เมาลิดนาบี) 1 วัน
7. วันชาติ 25 กุมภาพันธ์
1 วัน
8. วันประกาศอิสรภาพ 26 กุมภาพันธ์
1 วัน
9. วันขึ้นปี ใหม่ของปี คริ ตศักราช
1 วัน
และถ้าหากจําเป็ นต้องให้คนงานทํางานในวันหนึ่ งวันใดจากวันหยุดเหล่านี้ ต้ องจ่ ายค่ าตอบแทน
เพิม่ ให้ กบั คนงานอีก 1 เท่ าตัวของค่ าจ้ างปกติ (หรื อเท่ ากับ 200 %) พร้อมกับให้หยุดวันอื่นชดเชย 1 วัน
6) คนงานมีสิทธิลาป่ วยได้ ดงั ต่ อไปนี้
1. 15 วัน ได้รับค่าตอบแทนเต็มจํานวน
2. 10 วัน ได้รับค่าตอบแทน 3 ใน 4 ส่ วนของค่าตอบแทน
3. 10 วัน ได้รับค่าตอบแทน 1 ใน 2 ส่ วนของค่าตอบแทน (ครึ่ งหนึ่ง)
5. 10 วัน ได้รับค่าตอบแทน 1 ใน 4 ส่ วนของค่าตอบแทน
6. 30 วัน ไม่ได้รับค่าตอบแทน
การเจ็บป่ วยที่ทาํ ให้ตอ้ งหยุดนั้นจะต้องมีใบรับรองแพทย์มายืนยัน ซึ่งเป็ นแพทย์ที่นายจ้างได้แต่งตั้ง
ไว้หรื อแพทย์ที่เป็ นผูร้ ั บผิดชอบในหน่ วยงานทางการแพทย์ของรั ฐบาลและถ้าหากเกิ ดความขัดแย้งขึ้ น
เกี่ยวกับสิ ทธิ ของการได้รับวันหยุดหรื อระยะเวลาของวันหยุด จะถือใบรับรองแพทย์ของหน่วยงานรัฐบาล
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เป็ นหลัก สําหรับโรคต่างๆ ที่รักษาไม่หาย จะถูกยกเว้นโดยคําสัง่ ของรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้องที่จะออกมากําหนด
ชนิดของโรคเหล่านั้น
3. เงินค่ าพักผ่ อนประจําปี
การหยุดพักผ่ อนประจําปี โดยได้ รับค่ าจ้ าง
1) คนงานมี สิ ท ธิ ไ ด้รั บ วัน หยุด พัก ผ่อ นประจํา ปี โดยได้รั บ ค่ า ตอบแทนเป็ นระยะเวลา 30 วัน
และคนงานจะยังไม่มีสิทธิได้รับวันหยุดพักผ่อนของการทํางานในปี แรกเว้นแต่หลังจากที่ผา่ นการทํางานไป
แล้ว เป็ นเวลา 9 เดื อ นเป็ นอย่ า งน้ อ ยในการทํา งานกั บ นายจ้า ง และวัน หยุ ด ต่ า งๆ ที่ เ ป็ นทางการ
(วันหยุดราชการ) และวันลาป่ วยที่ เกิ ดขึ้นในระหว่างนั้น จะไม่ รวมอยู่ในวันหยุดพักผ่อนประจําปี และ
คนงานมีสิทธิ ได้รับวันหยุดพักผ่อนจากเศษของปี ด้วยอัตราส่ วนของวันที่เขาได้ปฏิบตั ิงาน แม้ว่าจะเป็ นปี
แรกของการทํางานก็ตาม
2) คนงานต้องได้รับค่าตอบแทนตามสิ ทธิที่เขาได้รับวันหยุดพักผ่อนประจําปี ก่อนที่เขาจะหยุด
3) นายจ้างมี สิทธิ กาํ หนดวันหยุดพักผ่อนประจําปี และอนุ ญาตให้นายจ้างสามารถแบ่ งวันหยุด
ออกเป็ นส่ วนๆ (เป็ นช่วงๆ) ได้ โดยความยินยอมของคนงาน หลังจาก 14 วันแรกของการหยุดพักผ่อน และ
คนงานมีสิทธิสะสมวันหยุดพักผ่อนต่างๆ ของเขาได้ไม่เกินการหยุดพักผ่อน 2 ปี และคนงานมีสิทธิ หยุดช่วง
เดี ยว/รวดเดี ย วได้ โดยหลังจากที่ ได้รับความเห็ นชอบจากนายจ้า ง และอนุ ญาตให้มีก ารสะสมวันหยุด
พักผ่อนประจําปี ได้ในจํานวนที่มากกว่า 2 ปี ด้วยการเห็นชอบจากทั้งสองฝ่ าย
4) คนงานมีสิทธิได้รับเงินค่าพักผ่อนประจําปี ของเขาที่ถูกสะสมไว้ในกรณี ที่สิ้นสุ ดสัญญาแรงงาน
5) ไม่ อนุ ญาตให้คนงานยอมสละวันหยุดพัก ผ่อนประจําปี ของเขา โดยได้รับสิ่ งทดแทน หรื อ
ปราศจากสิ่ งทดแทนก็ตาม และนายจ้างมีสิทธิ เรี ยกคืนเงินค่าตอบแทนที่ได้จ่ายให้กบั คนงานไปแล้วจากการ
หยุดพักผ่อน ถ้าหากตรวจพบและมีการยืนยันว่า ในระหว่างหยุดพักผ่อนเขาไปทํางานกับนายจ้างรายอื่น
6) อนุ ญาตให้นายจ้าง ให้คนงานได้รับวันหยุดเพื่อการศึกษาโดยได้รับค่าตอบแทนเพื่อให้คนงาน
ได้รับวุฒิการศึกษาที่สูงขึ้นในการทํางานของเขา โดยคนงานนั้นจะต้องปฏิบตั ิงานกับเขาเท่ากับระยะเวลา
ของการหยุดเพื่อการศึ กษาดังกล่าวไม่เกิ น 5 ปี และในกรณี ที่คนงานทําผิดเงื่อนไขนี้ คนงานจะต้องจ่ าย
ค่าตอบแทนที่เขาได้รับไปในช่วงระหว่างที่เขาได้หยุดเพื่อศึกษานั้น คืนให้นายจ้าง ในอัตราส่ วนเท่ากับวันที่
เหลืออยูจ่ ากระยะเวลาที่เขาจําเป็ นต้องทํางานให้กบั นายจ้าง
7) คนงานซึ่ งทํางานกับนายจ้างมาเป็ นระยะเวลา 2 ปี อย่างต่อเนื่อง เขามีสิทธิได้รับวันหยุดเป็ นเวลา
21 วันโดยได้รับค่าตอบแทนเพื่อประกอบพิธีฮจั ย์โดยมีเงื่ อนไขว่าเขายังไม่เคยไปประกอบพิธีกรรมฮัจย์
มาก่อน
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8) ในกรณี ที่ญาติของคนงานที่อยู่ในระดับที่ 1 หรื อระดับที่ 2 เสี ยชี วิต คนงานมีสิทธิ หยุดงานได้
3 วันโดยได้รับค่าตอบแทนเต็ม และสําหรับคนงานสตรี ที่เป็ นมุสลิมซึ่ งสามีของนางเสี ยชีวิตมีสิทธิ หยุดงาน
แบบ “อิดดะห์” (หมายถึ งหยุดไว้ทุกข์ให้สามี) โดยได้รับค่าตอบแทนเต็มเป็ นระยะเวลา 4 เดื อน 10 วัน
นับจากวันที่เสี ยชีวิต โดยตลอดระยะเวลาของการหยุดนั้นคนงานจะต้องไม่ไปทํางานกับคนอื่น โดยการจัด
ให้ได้รับวันหยุดดังกล่าวนี้ ตอ้ งเป็ นไปตามคําสั่งของรัฐมนตรี และสําหรับคนงานสตรี ที่ไม่ใช่มุสลิม ซึ่ งสามี
ของนางเสี ยชีวิตคนงานมีสิทธิได้รับวันหยุดเป็ นเวลา 21 วันโดยได้รับค่าตอบแทน
9) อนุญาตให้นายจ้างให้คนงานได้รับวันหยุดโดยได้รับค่าตอบแทนเพื่อเข้าร่ วมประชุม การพบปะ
ต่ างๆ และการประชุ มด้านแรงงานโดยรั ฐมนตรี จ ะเป็ นผูอ้ อกคําสั่ง โดยมี เงื่ อนไขและกฎกติ กาในการ
ให้วนั หยุดนี้
10) อนุ ญาตให้นายจ้า งให้คนงานได้รับวันหยุดพิเศษโดยไม่ ได้รับค่าตอบแทน ซึ่ งแตกต่ างกับ
วันหยุดต่างๆ ที่กล่าวถึงในบทนี้ เป็ นไปตามการร้องขอของคนงาน
4. เงินรางวัลสิ้นสุ ดการทํางาน (End of Service Benefit)
1) คนงานมีสิทธิได้ รับเงินรางวัลสิ้นสุ ดการทํางานดังต่ อไปนี้
ก. ค่ าจ้ าง 10 วัน ของทุกๆ ปี การทํา งานจาก 5 ปี แรกและค่ าจ้ าง 15 วันของแต่ ละปี ที่ถัด มา
โดยเงินรางวัลสิ้ นสุ ดการทํางานนั้นจะต้องไม่เกินค่าจ้าง 1 ปี ( 12 เดือน) ดังกล่าวนั้น สําหรับงานของผูท้ ี่รับ
ค่าจ้างของพวกเขาเป็ นรายวันหรื อรายสัปดาห์ หรื อรายชัว่ โมงหรื อรายชิ้น
ข. ค่ าจ้ าง 15 วันของทุกๆ ปี การทํางานจาก 5 ปี แรกและค่ าจ้ าง 1 เดื อนของแต่ ละปี ที่ถัดไป
โดยเงิ น รางวัลสิ้ น สุ ด การทํา งานนั้น จะต้องไม่ เ กิ น ค่าจ้างโดยรวมเท่ ากับค่ าจ้าง 1 ปี ครึ่ ง (เท่ า กับค่ า จ้ า ง
18 เดือน) ดังกล่าวนั้นสําหรับคนงานที่รับค่าจ้างเป็ นรายเดือน
คนงานมีสิทธิ ได้รับเงินรางวัลสิ้ นสุ ดการทํางานจากเศษของปี ในอัตราส่ วนของจํานวนวันที่
เขาทํางานและจะต้องหักออกจากเงินรางวัลสิ้ นสุ ดการทํางานที่คนงานมีสิทธิ ได้รับ จํานวนเงินมูลค่าของสิ่ ง
ที่เขาอาจจะมีอยูเ่ กี่ยวกับหนี้สินหรื อเงินกูใ้ ดๆ
จะต้องพิจารณาข้อบัญญัติของกฎหมายประกันสังคมในเรื่ องดังกล่าวนี้ดว้ ย โดยนายจ้างจะต้องชําระ
ส่ วนต่างของจํานวนเงินสุ ทธิ ที่เกิดขึ้นจากการเข้าเป็ นสมาชิ กของคนงานในการประกันสังคม และจํานวน
เงินที่เป็ นสิ ทธิที่จะได้รับจากเงินรางวัลสิ้ นสุ ดการทํางาน
2) คนงานมีสิทธิได้ รับเงินรางวัลสิ้นสุ ดการทํางานตามทีไ่ ด้ ถูกบัญญัติไว้ ในมาตราทีผ่ ่ านมาอย่ าง
สมบูรณ์ เพื่อเป็ นการรักษาไว้ซ่ ึงบทบัญญัติของมาตราที่ (45) ของกฎหมายฉบับนี้ ในกรณี ต่างๆ ต่อไปนี้
ก. เมื่อสัญญาสิ้ นสุ ดลงจากฝ่ ายนายจ้าง (นายจ้างบอกเลิกจ้าง)
ข. เมื่อระยะเวลาของสัญญาที่ถูกกําหนดอายุเวลาไว้สิ้นสุ ดลงโดยไม่มีการต่ออายุสญ
ั ญา
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ค. เมื่อสัญญาสิ้ นสุ ดลงตามข้อบัญญัติต่างๆ ของมาตราที่ (48) (49) และ (50) ของกฎหมายฉบับนี้
ง. เมื่อคนงานหญิงบอกเลิกสัญญาอันเนื่องจากสมรสภายในเวลา 1 ปี นับจากวันที่สมรส
3) คนงานมีสิทธิ ได้รับเงินรางวัลสิ้ นสุ ดการทํางานจํานวนครึ่ งหนึ่ งตามที่ได้ถูกบัญญัติไว้ในมาตรา
ที่ (51) ถ้าหากคนงานดังกล่าวเป็ นฝ่ ายบอกเลิกสัญญาที่ไม่กาํ หนดอายุสัญญาไว้ และอายุการทํางานของเขา
ไม่นอ้ ยกว่า 3 ปี และไม่เกิน 5 ปี และถ้าหากอายุการทํางานครบ 5 ปี เต็มและไม่ถึง 10 ปี คนงานมีสิทธิ ได้รับ
เงิ นรางวัลฯ จํานวน 2 ใน 3 ส่ วนและถ้าหากอายุเวลาการทํางานครบ 10 ปี เต็ม คนงานมี สิทธิ ได้รับเงิ น
รางวัลฯ เต็มจํานวนตามสิ ทธิ
4) คนงานซึ่ งสั ญ ญาแรงงานของเขาสิ้ น สุ ด ลง เขามี สิ ท ธิ ไ ด้รั บ ใบรั บ รองการสิ้ น สุ ด ทํา งาน
(Certificate of End of Service) จากนายจ้าง โดยหนังสื อรับรองดังกล่าวจะต้องประกอบไปด้วยรายละเอียด
ของอายุการทํางานของคนงานกับนายจ้างและอัตราค่าจ้างสุ ดท้ายที่เขาได้รับ และไม่อนุ ญาตให้หนังสื อ
รับรองดังกล่าวนี้ มีสาํ นวนใดๆ ที่อาจจะสร้างความเสี ยหายต่อคนงาน หรื อออกมาในลักษณะที่จะลดโอกาส
ในการทํางานของเขา ไม่ว่าจะโดยเปิ ดเผยชัดเจนหรื อมีความหมายเป็ นนัยและนายจ้างจะต้องคืนให้กบั
คนงานในสิ่ งที่ คนงานได้ฝากนายจ้างเก็บรั กษาไว้เกี่ ยวกับเอกสารต่ างๆ หรื อหนังสื อรั บรองต่ างๆ หรื อ
เครื่ องมืออุปกรณ์ของใช้ต่างๆ
5. สิ ทธิอื่นๆ ทีค่ วรทราบนอกเหนือจากเงินสิ ทธิประโยชน์
(1) สั ญญาจ้ างงาน
สั ญญาจ้ างงานแบบรายบุคคล (Individual Work Contract)
องค์ ประกอบของสั ญญาจ้ างงาน (Work Contract Structure)
มาตราที่ (27) สําหรับบุคคลที่มีอายุครบ 15 ปี สามารถลงนามในสัญญาจ้างได้ ถ้าหากสัญญาจ้างนั้น
ไม่กาํ หนดอายุเวลาไว้ และถ้าหากสัญญาจ้างกําหนดอายุเวลาไว้ ไม่อนุญาตให้เกิน 1 ปี จนกว่าอายุจะครบ 18
ปี บริ บูรณ์
มาตราที่ (28) สั ญ ญาจ้า งงานนั้น ต้อ งเขี ย นให้ ชัด เจนแน่ น อน โดยต้อ งระบุ ไ ว้ใ นสั ญ ญาจ้า ง
โดยเฉพาะ วัน ที่ ลงนามทํา สัญญา วัน ที่ สัญญาหมดอายุ ค่า จ้าง และระยะเวลาของสัญญาถ้าสัญ ญานั้น
ถูกกําหนดเวลาไว้ ลักษณะของงาน และต้องร่ างหรื อเขียนสัญญาไว้ 3 ฉบับด้วยกันโดยแต่ละฝ่ ายถือไว้
คนละฉบับ และฉบับที่ 3 ต้องส่ งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประจํากระทรวง และถ้าหากไม่มีสัญญาจ้างที่เขียน
ไว้อย่างชัดเจนแน่ นอนก็ให้ถือว่ามีสัญญาและในกรณี น้ ี อนุ ญาตให้คนงานยืนยันสิ ทธิ ของตัวเองได้ทุกวิธี
ในการยืนยัน
และไม่วา่ สัญญาจ้างนั้นจะถูกกําหนดเวลาไว้หรื อไม่ถูกกําหนดเวลาไว้กต็ าม ไม่อนุญาตให้ลดค่าจ้าง
ของคนงานในช่วงเวลาที่สัญญาจ้างยังคงบังคับใช้อยู่ และทุกการตกลงกันที่มีข้ ึนก่อนที่สัญญาฉบับนี้ จะถือ
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บังคับใช้จะถือว่าเป็ นโมฆะ เป็ นการโมฆะโดยทัว่ ไปอันเนื่ องจากสัญญาจ้างนั้นเกี่ยวโยงกับระเบียบทัว่ ไป
หรื อไม่มีสิทธิใดๆ อันเนื่องจากการใช้ขอ้ ตกลงนั้นขัดกับสัญญา
ไม่อนุญาตให้นายจ้างบังคับคนงานทํางานที่ไม่ตรงกับลักษณะของงานที่ได้ถูกระบุไว้ในสัญญาจ้าง
หรื อไม่เหมาะสมกับคุณสมบัติและประสบการณ์ต่างๆ ของคนงาน ซึ่ งได้มีการตกลงกับเขาบนพื้นฐานของ
ลักษณะการทํางาน
มาตราที่ (29) สัญญาจ้างทั้งหมดจะต้องถูกเขียนเป็ นภาษาอาหรับ และอนุญาตให้ผนวกคําแปลด้วย
ภาษาอื่นๆ ภาษาใดภาษาหนึ่ งไว้กบั ภาษาอาหรับได้ พร้อมกับให้ยึดถือตัวบทภาษาอาหรับ ในกรณี ที่เกิ ด
ความขัดแย้งใดๆ ขึ้น และข้อบัญญัติของมาตรานี้ จะใช้กบั การส่ งเอกสารต่างๆ โดยทัว่ ไป เอกสารเผยแพร่
ต่างๆ ข้อบังคับต่างๆ และหนังสื อเวียนต่างๆ ซึ่งนายจ้างได้ออกถึงคนงาน
มาตราที่ (30) ถ้าสัญญาจ้างงานถูกกําหนดอายุเวลาไว้ อายุของสัญญานั้นต้องไม่เกิน 5 ปี และไม่ต่าํ
กว่า 1 ปี และอนุญาตให้ต่ออายุสัญญาจ้างนั้นได้อีก เมื่ออายุสัญญาจ้างสิ้ นสุ ดลง โดยความเห็นชอบหรื อการ
ตกลงกันของทั้งสองฝ่ าย
มาตราที่ (31) ถ้าสัญญาจ้างงานถูกกําหนดอายุเวลาไว้และทั้งสองฝ่ ายยังคงถือปฏิบตั ิตามสัญญานั้น
อยู่หลังจากสิ้ นสุ ดอายุเวลาของสัญญาแล้วโดยไม่มีการต่ออายุ ให้ถือว่ามีการต่ออายุดว้ ยระยะเวลาและ
เงื่อนไขเดียวกับที่มีกล่าวไว้ในสัญญา ตราบใดที่ท้ งั สองฝ่ ายยังไม่มีการตกลงต่อสัญญาใหม่ดว้ ยเงื่อนไขอื่นๆ
และในทุกกรณี ต่างๆ นี้ การต่ออายุสัญญาจะต้องไม่กระทบต่อสิ ทธิ ประโยชน์ต่างๆ ของคนงานที่มีอยู่ ซึ่ ง
เกิดขึ้นในสัญญาฉบับก่อน
(2) หน้ าทีข่ องคนงาน และนายจ้ าง และการลงโทษทางวินัย Obligations of Workers and Employers and
Disciplinary Penalties
1) ระยะเวลาการทดลองงานของคนงานที่จะถูกกําหนดไว้ในสัญญาจ้างนั้น มีเงื่อนไขว่าต้องไม่เกิน
100 วันทํางาน และฝ่ ายหนึ่ งฝ่ ายใดของคู่สัญญานั้น สามารถบอกเลิ กสัญญาได้ในช่ วงเวลาทดลองงาน
โดยไม่ ต ้อ งแจ้ง ให้อี ก ฝ่ ายหนึ่ ง ทราบแต่ อ ย่า งใดและถ้า การบอกเลิ ก สัญ ญานั้น เกิ ด มาจากฝ่ ายนายจ้า ง
นายจ้างจะต้องจ่ ายเงิ นรางวัลสิ้ นสุ ดการทํางานให้กบั คนงาน ในช่ วงเวลาของการทํางานตามบทบัญญัติ
ของกฎหมายฉบับนี้
และไม่อนุ ญาตให้คนงานทํางานกับนายจ้างภายใต้การทดลองงานเกินกว่า 1 ครั้ง และรัฐมนตรี จะ
เป็ นผูอ้ อกคําสัง่ วางเงื่อนไขและข้อบังคับต่างๆ ของการทํางานในช่วงระหว่างการทดลองงาน
2) ในกรณี ที่นายจ้างมอบการปฏิบตั ิงานใดงานหนึ่ งของเขา หรื อส่ วนหนึ่ งของงานให้กบั นายจ้างอีก
คนหนึ่ งภายใต้เงื่อนไขหรื อสภาพการทํางานเดียวกัน นายจ้างที่ได้รับมอบงานนั้นจะต้องปฏิบตั ิกบั คนงาน
ของตัวเองและคนงานของนายจ้างเดิมอย่างเสมอภาคกัน ในเรื่ องสิ ทธิ ต่างๆ ทั้งหมด และนายจ้างทั้งสองคน
ต้องร่ วมกันรับผิดชอบในความสัมพันธ์อนั นี้
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3) นายจ้างที่ทาํ สัญญาเพื่อปฏิบตั ิงานโครงการของรัฐบาลหรื อนําคนงานไปทํางานในพื้นที่ต่างๆ
ที่ห่างไกลจากเขตตัวเมือง จําเป็ นต้องจัดที่พกั ที่เหมาะสมให้กบั คนงานและต้องจัดรถรับส่ งคนงานสําหรับ
สถานที่ ต่างๆ ที่ อยู่ห่างไกลจากตัวเมื อง โดยไม่เรี ยกเก็บ (ค่าบริ การใดๆ) จากคนงาน ในกรณี ที่นายจ้าง
ไม่จดั ที่ พกั ให้คนงาน คนงานต้องได้รับค่าที่ พ กั ที่ เ หมาะสมแทน โดยรั ฐมนตรี จะเป็ นผูก้ าํ หนดสําหรั บ
สถานที่ๆ อยูห่ ่ างไกลจากตัวเมือง และเงื่อนไขของที่พกั ที่เหมาะสม ตลอดจนค่าที่พกั ด้วย
4) นายจ้างต้องแขวนป้ ายหรื อติดป้ายบทลงโทษต่างๆ ไว้ในสถานที่เปิ ดเผย ณ ที่ทาํ งาน ซึ่ งอนุญาต
ให้ลงนามและสั่งลงโทษคนงานที่ กระทําความผิดหรื อฝ่ าฝื น โดยในแผ่นป้ ายของบทลงโทษนั้นจะต้อง
ประกอบไว้ดว้ ยสิ่ งต่อไปนี้ ได้แก่
ก. ต้องระบุความผิดหรื อการฝ่ าฝื นต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากคนงาน พร้อมทั้งบทลงโทษ
ข. บทลงโทษต่างๆ นั้นจะต้องเป็ นลําดับหรื อเป็ นขั้นเป็ นตอน สําหรับการทําความผิด
ค. จะต้องไม่สง่ั ลงโทษในความผิดเพียงอย่างเดียวมากกว่า 1 การลงโทษ
ง. จะต้องไม่ลงโทษคนงานในความผิดที่เขาปฏิบตั ิผา่ นไปแล้วเกิน 15 วันนับจากวันที่ทาํ
จ. จะต้องไม่สง่ั ลงโทษคนงานสําหรับความผิดที่เขาทํานอกที่ทาํ งาน เว้นแต่ความผิดนั้นมีความ
เกี่ยวพันกับการทํางาน
5) นายจ้างต้องได้รับความเห็นชอบเรื่ องบทลงโทษต่างๆ จากกระทรวงกิจการสังคม และแรงงาน
ก่อนจะถือปฏิบตั ิหรื อบังคับใช้และกระทรวงฯ จะต้องปรับหรื อแก้ไขให้เป็ นไปตามลักษณะของธุ รกิจหรื อ
กิจการของสถานประกอบการและสภาพการทํางาน ในสิ่ งที่สอดคล้องกับบทบัญญัติของกฎหมายฉบับนี้
และกระทรวงฯ จะต้องเสนอตารางกฎข้อบังคับต่างๆ เหล่านี้ กบั องค์การที่เกี่ยวข้องถ้ามี และถ้าหากองค์การ
ที่เกี่ยวข้องดังกล่าวนั้นไม่มี กระทรวงฯ จะต้องหันไปหาสหภาพทัว่ ไป (General Union) เพื่อให้เขาแสดง
ความคิดเห็นหรื อให้ขอ้ สังเกตและข้อเสนอแนะต่างๆ ต่อตารางกฎข้อบังคับนี้
6) ไม่อนุ ญาตให้ส่ังลงโทษคนงาน เว้นแต่หลังจากมีการแจ้งเป็ นลายลักษณ์อกั ษร เกี่ยวกับสิ่ งที่ถูก
พาดพิงไปยังคนงานและต้องฟั งคําชี้แจงของคนงานและให้เขาแก้ต่างหรื อต่อสู ้ป้องกันและต้องยืนยันหรื อ
รั บรองเรื่ องดังกล่าวไว้ในบันทึ กรายงานที่จะถูกเก็บไว้ในแฟ้ มส่ วนตัวของคนงานด้วย และต้องแจ้งให้
คนงานทราบอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษรเกี่ยวกับการสั่งลงโทษ ชนิ ดของการลงโทษ ขนาดของการลงโทษ
และสาเหตุการสัง่ ลงโทษ และการลงโทษที่เขาจะได้รับในกรณี ที่หวนกลับไปทําอีก
7) ไม่ อนุ ญาตให้ดาํ เนิ นการตัดเงิ นค่าจ้างของคนงานเกิ น 5 วันต่ อเดื อน และถ้าหากการลงโทษ
ดังกล่าวนั้นมีปริ มาณที่เกินจากนั้น ก็ให้หกั เพิม่ จากค่าจ้างของเดือนข้างหน้า หรื อเดือนที่ถดั ไป
8) อนุญาตให้คนงานหยุดงานเพื่อประโยชน์ของการสอบสวนซึ่ งนายจ้างหรื อตัวแทนนายจ้างกําลัง
ดําเนิ นการอยูใ่ นระยะเวลาไม่เกิน 10 วัน และเมื่อการสอบสวนต่อคนงานจบสิ้ นลงและเขาไม่มีส่วนในการ
รับผิดชอบ ต้องจ่ายค่าจ้างให้กบั เขาในช่วงระยะเวลาของการหยุดงานนั้น
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9) นายจ้างต้องเอาเงินที่หักไปจากค่าจ้างของคนงานนั้น ไปเก็บเข้ากองทุนที่ถูกจัดตั้งขึ้นมาเฉพาะ
เพื่อใช้จ่ายในด้านต่างๆ ทางสังคม เศรษฐกิ จ และการศึกษาและวัฒนธรรม ซึ่ งจะก่ อให้เกิ ดผลประโยชน์
กลับมาสู่ คนงานและจะต้องบันทึกการสั่งลงโทษคนงานโดยการหักเงินค่าจ้างนี้ ไว้ในแฟ้มเฉพาะ ซึ่ งจะต้อง
ระบุ ชื่ อ ของคนงาน ปริ ม าณของการหั ก เงิ น และสาเหตุ ข องการสั่ ง ลงโทษด้ว ย และในกรณี ที่ ส ถาน
ประกอบการมีการเคลียร์ บญั ชี หรื อสะสางชําระหนี้ จํานวนเงินที่ถูกหักเก็บไว้ในกองทุนที่มีอยู่น้ นั จะต้อง
นํามาเฉลี่ยจ่ายให้กบั คนงานทุกๆ คนที่ยงั คงเหลืออยู่ในช่วงเวลาที่มีการสะสางนั้น ในอัตราส่ วนของเวลา
การทํางานของแต่ละคน
รัฐมนตรี กิจการสังคมและแรงงาน จะเป็ นผูอ้ อกคําสั่งเกี่ยวกับกฎข้อบังคับต่างๆ เกี่ยวกับการจัดตั้ง
กองทุนที่กล่าวถึงและแนวทางการจ่ายเงิน
(3) การสิ้นสุ ดสั ญญาจ้ างงาน (Termination of Work Contract)
1) นายจ้ างสามารถเลิกจ้ างคนงานโดยไม่ ต้องแจ้ งให้ ทราบหรื อโดยไม่ ต้องจ่ ายเงินชดเชย หรื อเงิน
รางวัลสิ้นสุ ดการทํางานใดๆ ถ้ าคนงานกระทําความผิดอย่ างใดอย่ างหนึ่งต่ อไปนี้
1. ถ้าคนงานกระทําความผิด เป็ นผลก่อให้เกิดความขาดทุนอย่างรุ นแรงแก่นายจ้าง
2. ถ้าถูกยืนยันว่าคนงานนั้นได้งานทําอันเนื่องมาจากการทุจริ ตหรื อการใช้เล่ห์เหลี่ยม
3. ถ้าคนงานเปิ ดเผยความลับที่เป็ นเรื่ องเฉพาะของสถานประกอบการ ซึ่ งเป็ นเหตุทาํ ให้เกิ ด
ความขาดทุนและความเสี ยหายขึ้นกับสถานประกอบการ
2) นายจ้ างสามารถเลิกจ้ างคนงานในกรณีใดกรณีหนึ่งต่ อไปนี้
1. เมื่อคนงานถูกตัดสิ นครั้งสุ ดท้ายด้วยคดีอาชญากรรมที่มีผลกระทบต่อเกียรติหรื อความเป็ นที่
ไว้วางใจหรื อความน่าเชื่อถือหรื อด้านศีลธรรม
2. ถ้าคนงานกระทําการใดที่ก่อให้เกิดความเสื่ อมเสี ยต่อมารยาทสาธารณะในสถานที่ทาํ งาน
3. ถ้า คนงานทํา ร้ า ยเพื่ อนร่ ว มงานของเขาคนใดคนหนึ่ งหรื อนายจ้างหรื อตัว แทนนายจ้าง
ในระหว่างปฏิบตั ิงานหรื อด้วยสาเหตุของการทํางาน
4. ถ้า คนงานบกพร่ อ งหรื อ เบาความในหน้า ที่ ต่ า งๆ ที่ ก าํ หนดตามข้อ ตกลงในสัญ ญาจ้า ง
และบทบัญญัติของกฎหมายฉบับนี้
5. ถ้าถูกยืนยันว่าคนงานกระทําการฝ่ าฝื นต่อคําสัง่ ต่างๆ ของนายจ้างบ่อยครั้ง
และกรณี ต่างๆ เหล่านี้ การเลิกจ้างคนงานจะไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ ทธิ การได้รับเงินรางวัลสิ้ นสุ ดการ
ทํางานของคนงานแต่อย่างใด
3) คนงานทีถ่ ูกเลิกจ้ าง (dismissed) ในกรณีใดกรณีหนึ่งที่กล่ าวมาแล้ วในมาตรานี้ มีสิทธิในการต่ อสู้
หรื อคัดค้ าน (object against) ในคําสั่ งการเลิกจ้ างต่ อกรมแรงงาน และกรณี ดงั กล่าวเป็ นไปตามการ
ดําเนินการต่างๆ ที่ได้ถูกบัญญัติไว้ในกฎหมายฉบับนี้ และถ้าถูกยืนยันด้วยคําตัดสิ นครั้งสุ ดท้ายว่านายจ้างได้
ทําการเลิกจ้างคนงานอย่างไม่เป็ นธรรม คนงานมีสิทธิ ได้รับเงินรางวัลสิ้ นสุ ดการทํางานและค่าชดเชยต่อ
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ผลกระทบที่ทาํ ให้เขาได้รับความเดือดร้อนทั้งทางด้านวัตถุและทางด้านจิตใจ และในทุกกรณี เหล่านี้ ท้ งั หมด
นายจ้า งต้อ งแจ้ง กระทรวงกิ จ การสั ง คมและแรงงานได้ท ราบถึ ง คํา สั่ ง เลิ ก จ้า งและสาเหตุ ต่ า งๆ และ
กระทรวงฯ จะดําเนินการแจ้งหน่วยงานทบทวนโครงสร้างกําลังแรงงานทราบต่อไป
4) ถ้าคนงานขาดงานโดยไม่แจ้งสาเหตุที่รับฟังได้เป็ นเวลา 7 วันต่อเนื่องหรื อ 20 วันแบบไม่ต่อเนื่อง
ในช่ ว งระหว่ า ง 1 ปี อนุ ญ าตให้น ายจ้า งพิ จ ารณาได้ว่ า เขาได้ล าออกแล้ว โดยหลัก การ และในกรณี น้ ี
บทบัญญัติของมาตรา (53) ของกฎหมายฉบับนี้ จะใช้บงั คับในเรื่ องคนงานมีสิทธิ ได้รับเงิ นรางวัลสิ้ นสุ ด
การทํางาน
5) ถ้าคนงานถูกขังด้วยสาเหตุที่นายจ้างกล่าวหาเขา เป็ นการกักขังแบบเผื่อไว้ก่อน หรื อเป็ นการ
ปฏิ บตั ิ ตามคําพิ พ ากษาตัด สิ น ของศาลที่ ยงั ไม่ สิ้น สุ ด ให้ถือว่าคนงานถู ก ให้ห ยุด งานและไม่ อนุ ญาตให้
นายจ้างเลิกสัญญาจ้างเว้นแต่ถา้ หากว่าคนงานถูกตั้งข้อหาด้วยคําตัดสิ นครั้งสุ ดท้ายและถ้าหากมีคาํ ตัดสิ น
ออกมาว่าเขาบริ สุทธิ์ จากข้อกล่าวหาหนึ่ งข้อกล่าวหาหรื อหลายข้อกล่าวหาที่นายจ้างได้พาดพิงไปยังเขา
นายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างของเขาจากช่วงเวลาที่สั่งหยุดงานเขาพร้อมกับต้องจ่ายค่าชดเชยให้กบั เขาด้วยเป็ น
ค่าชดเชยที่ยตุ ิธรรม ซึ่งศาลจะเป็ นผูก้ าํ หนด
6) ถ้าหากสัญญาแรงงานไม่ถูกกําหนดอายุเวลา อนุ ญาตให้แต่ละฝ่ ายของคู่สัญญานั้นเลิกสัญญาได้
หลังจากที่ ได้แจ้งให้อีกฝ่ ายหนึ่ งทราบและการแจ้ง (ให้อีกฝ่ ายหนึ่ งทราบ) นั้นต้องเป็ นไปตามแนวทาง
ต่อไปนี้
1. คนงานที่ได้รับค่าจ้างเป็ นรายเดือน ต้องแจ้งให้ทราบก่อนล่วงหน้าเป็ นเวลา 3 เดือนก่อนที่
จะเลิกสัญญา
2. คนงานที่ได้รับค่าจ้างในหมวดอื่นๆ จะต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อยเป็ นเวลา 1 เดือน
ก่ อนจะเลิกสัญญา และถ้าหากว่าฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ งที่เป็ นผูเ้ ลิกสัญญาไม่รักษาระยะเวลาการแจ้งเตื อน เขา
จะต้องจ่ ายเงิ นค่าชดเชยในระยะเวลาของการแจ้งเตื อนให้กบั อีกฝ่ ายหนึ่ ง เท่ากับค่าจ้างของคนงานจาก
ระยะเวลาเดียวกัน
3. ถ้าหากการแจ้งบอกเลิกสัญญาเกิดขึ้นมาจากฝ่ ายนายจ้าง คนงานมีสิทธิ หยุดงานเป็ นเวลา 1
วันเต็มๆ ในสัปดาห์น้ นั หรื อ 8 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ดงั กล่าว เพื่อให้คนงานไปหางานอื่นทําพร้อมกับเขายังมี
สิ ทธิได้รับเงินค่าจ้างของเขาใน 1 วัน หรื อ ชัว่ โมงต่างๆ (8 ชัว่ โมง) ที่เขาหยุดงานไปด้วย และสําหรับคนงาน
มีสิทธิกาํ หนดวันที่เขาจะหยุดงานและเวลาต่างๆ ที่เขาจะหยุดงานได้ โดยมีเงื่อนไขว่าเขาต้องแจ้งให้นายจ้าง
ทราบล่วงหน้าก่อนหยุดอย่างน้อย 1 วัน
4. นายจ้างสามารถที่จะให้คนงานหยุดทํางานได้ในช่วงเวลาของการแจ้งเตือนพร้อมกับให้คิด
คํานวณระยะเวลาการทํางานของคนงานต่อเนื่ องไปจนถึงวันที่สิ้นสุ ดการแจ้งเตือนและคนงานมีสิทธิ ได้รับ
เงินค่าจ้างจากช่วงเวลาของการแจ้งเตือนดังกล่าว
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7) ไม่อนุ ญาตให้นายจ้างใช้สิทธิ ของการบอกเลิกจ้างตามสิ ทธิ ที่ได้รับในมาตราที่ผ่านมา โดยการ
บอกเลิกจ้างระหว่างที่คนงานลาหยุดพักผ่อนอย่างใดอย่างหนึ่ งหรื อจากการหยุดต่างๆ ที่ถูกบัญญัติไว้ใน
กฎหมายฉบับนี้
8) ไม่ อนุ ญาตให้เลิ กจ้างคนงานโดยไม่มีเหตุผลหรื ออันเนื่ องด้วยสาเหตุด้านกิ จกรรมของเขาที่
เกี่ ยวข้องกับสหภาพแรงงานหรื อด้วยสาเหตุของการเรี ยกร้ องหรื อการทําให้ได้รับสิ ทธิ ประโยชน์ที่ถูก
บัญญัติไว้ตามข้อบัญญัติของกฎหมายฉบับนี้ ดังที่ ไม่อนุ ญาตให้เลิ กจ้างคนงานด้วยสาเหตุของเพศหรื อ
เชื้อชาติหรื อศาสนา
9) ถ้าสัญญาแรงงานมีกาํ หนดระยะเวลาและฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ งของคู่สัญญาบอกเลิกสัญญาโดยไม่ชอบ
ธรรม ฝ่ ายที่ บ อกเลิ ก สัญ ญาต้อ งจ่ า ยเงิ น ค่าชดเชยให้กับอี ก ฝ่ ายหนึ่ ง จากสิ่ งที่ เขาได้รับ ผลกระทบหรื อ
ความเดือดร้อน โดยจํานวนเงินค่าชดเชยนั้นจะต้องไม่เกินจากค่าจ้างของคนงานที่เขาจะได้รับจากระยะเวลา
ที่เหลืออยูข่ องสัญญา ซึ่งการกําหนดผลกระทบหรื อความเดือดร้อนสําหรับทั้งสองฝ่ ายของคู่สัญญานั้นจะถูก
คุม้ ครองให้เป็ นไปตามประเพณี ปฏิบตั ิทางการค้า ลักษณะของงาน ระยะเวลาของสัญญา และเป็ นไปตาม
แนวทางการพิจารณาต่างๆ ทัว่ ไปทั้งหมดที่จะมีผลกระทบกับความเดือดร้อน โดยที่ความเดือดร้อนนั้นยังคง
อยูแ่ ละระยะเวลาของความเดือดร้อนดังกล่าวและสิ่ งที่อาจจะเป็ นสิ ทธิ ของอีกฝ่ ายหนึ่ งเกี่ยวกับหนี้ สินต่างๆ
จะถูกลดมูลค่าของค่าชดเชยลงได้ (หมายความว่ า การที่อีกฝ่ ายหนึ่ งมีหนีส้ ิ น ก็สามารถลดเงินค่ าชดเชยจาก
เขาลงได้ )
10) คนงานมีสิทธิบอกเลิกสัญญาโดยไม่ตอ้ งมีหนังสื อแจ้งเตือนพร้อมกับมีสิทธิ์ได้รับเงินรางวัลสิ้ น
บริ การด้วย ในกรณี ใดกรณี หนึ่งต่อไปนี้
1. ถ้าหากนายจ้างไม่ปฏิบตั ิตามตัวบทหรื อข้อบัญญัติในสัญญาหรื อข้อบัญญัติของกฎหมาย
2. ถ้าหากคนงานถูกนายจ้างหรื อตัวแทนนายจ้างทําร้ายร่ างกายหรื อทําอันตราย หรื อด้วยการ
ยุยงจากคนใดคนหนึ่งจากบุคคลทั้งสอง (นายจ้างหรื อตัวแทนนายจ้าง)
3. ถ้าหากการที่คนงานยังคงทํางานอยู่ต่อไปนั้น ทําให้เขาไม่ได้รับความปลอดภัย ต่อร่ างกาย
และสุ ขภาพของเขา โดยต้องเป็ นไปตามคําสั่งจากคณะกรรมการตัดสิ นทางการแพทย์ประจํากระทรวง
สาธารณสุ ข
4. ถ้าหากว่านายจ้างหรื อตัวแทนของนายจ้างสอดแทรกการฉ้อโกงหรื อฉ้อฉลในสิ่ งที่เกี่ยวข้อง
กับเงื่อนไขของการทํางานไว้ขณะมีการทําสัญญา
5. ถ้าหากนายจ้างกล่าวหาคนงานกระทําความผิดซึ่งทําให้เขาถูกลงโทษทางอาญา (Criminal or
Penal) แต่คาํ ตัดสิ นออกมาเป็ นที่สิ้นสุ ดว่าเขาเป็ นผูบ้ ริ สุทธิ์
6. ถ้าหากนายจ้างหรื อตัวแทนนายจ้าง กระทําสิ่ งที่เสื่ อมเสี ยต่อศีลธรรมและมารยาทต่อคนงาน
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11) สัญญาแรงงานจะสิ้ นสุ ดลงด้วยการเสี ยชีวิตของคนงานหรื อเป็ นที่ยืนยันว่าเขาหมดสมรรถภาพ
จากการปฏิ บตั ิ ง านหรื อ ด้ว ยสาเหตุ ของการป่ วย ซึ่ ง การลาป่ วยของเขาได้ห มดลงแล้ว ดัง กล่ าวนั้น ด้ว ย
ใบรับรองแพทย์ที่เป็ นที่ยอมรับจากหน่วยงานทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องอย่างเป็ นทางการ
12) สัญญาแรงงานจะสิ้ นสุ ดลงในกรณี ต่างๆ ต่อไปนี้
1. มีคาํ ตัดสิ นครั้งสุ ดท้ายออกมา ประกาศอย่างเปิ ดเผยถึงการล้มละลายของนายจ้าง
2. ปิ ดกิจการหรื อปิ ดสถานประกอบการตลอดไป
ส่ วนในกรณี ขายกิ จการหรื อสถานประกอบการ หรื อรวมกิจการหรื อสถานประกอบการไปไว้ใน
กิจการของคนอื่น หรื อถ่ายโอนกิจการหรื อสถานประกอบการโดยการรับมรดกหรื อการให้ หรื อโดยวิธีอื่นๆ
จากที่กล่าวมา เกี่ยวกับการดําเนิ นการต่างๆ ตามกฎหมายนั้น แน่ นอนสัญญาแรงงานนั้นยังคงมีผลบังคับใช้
อยูต่ ่อไปในบุคคลที่ตามมาภายหลัง ด้วยเงื่อนไขอันเดียวกันกับที่มีกล่าวไว้ในสัญญาและข้อบังคับต่างๆ และ
สิ ทธิ ประโยชน์ต่างๆ ของนายจ้างคนก่อนที่มีต่อคนงานนั้น ก็จะถูกถ่ายโอนไปสู่ นายจ้างคนใหม่ที่มาแทนที่
นายจ้างคนเก่าต่อไป
(4) การประสบอุบัติเหตุจากการทํางาน
1) มี ก ารบัง คับ ใช้บ ทบัญ ญัติ ก ารประกัน อุ บ ัติ เ หตุ จ ากการทํา งาน ตามกฎหมายประกัน สั ง คม
บทบัญญัติ (การประกันอุบตั ิเหตุจากการทํางานของกฎหมายประกันสังคม) นี้ สําหรั บผูป้ ระกันตนที่อยู่
ภายใต้ก ารประกัน นี้ จะมาแทนที่ บ ทบัญ ญัติ ต่ า งๆ ที่ มี ก ล่ า วไว้ใ นมาตราต่ า งๆ ต่ อ ไปนี้ สํ า หรั บ การ
ประสบอุบตั ิเหตุจากการทํางานและโรคภัยต่างๆ ที่เกี่ยวกับตําแหน่งงาน
2) ถ้าหากคนงานประสบอุบตั ิเหตุใดอุบตั ิเหตุหนึ่ งด้วยสาเหตุจากการทํางานหรื อในระหว่างการ
ทํางานหรื อในถนนหรื อในเส้นทางที่ไปทํางานและกลับจากการทํางาน นายจ้างต้องแจ้งอุบตั ิเหตุดงั กล่าว
ทันทีที่เกิดอุบตั ิเหตุหรื อทันทีที่ทราบว่าเกิดอุบตั ิเหตุ ตามแต่สถานการณ์ต่อหน่วยงานดังต่อไปนี้
1. สถานีตาํ รวจที่รับผิดชอบเขตพื้นที่ต้ งั ของสถานที่ทาํ งาน
2. กรมแรงงานที่รับผิดชอบเขตพื้นที่ต้ งั ของสถานที่ทาํ งาน
3. สํ า นั ก งานประกัน สั ง คมหรื อบริ ษัท ประกัน ที่ ใ ห้ ป ระกัน แก่ ค นงานเหล่ า นั้ นต่ อ การ
ประสบอุบตั ิเหตุจากการทํางาน และอนุ ญาตให้คนงานเป็ นผูแ้ จ้งเหตุน้ ี ได้ ถ้าหากสภาพของเขาเอื้ออํานวย
ในเรื่ องดังกล่าว เหมือนที่อนุญาตให้บุคคลที่จะเป็ นตัวแทนดําเนินการดังกล่าวแทนได้
3) เพื่อให้เป็ นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายเลขที่ (1) ประจําปี 1999 เกี่ยวกับการประกันสุ ขภาพ
คนต่างชาติและการกําหนดค่าธรรมเนี ยมในการให้บริ การต่างๆ ด้านสุ ขภาพ นายจ้างจะต้องรั บผิดชอบ
ค่ า ใช้ จ่ า ยการรั ก ษาพยาบาลคนงานที่ ป ระสบอัน ตรายจากการทํา งานหรื อโรคภัย จากการทํา งาน
ณ โรงพยาบาลแห่ งใดแห่ งหนึ่ งของรัฐบาลหรื อสถานบําบัดรักษาในท้องถิ่น ซึ่ งในเรื่ องดังกล่าวจะต้องมีค่า
ยา ค่าใช้จ่ายการโยกย้าย (ค่าขนส่ ง) และแพทย์ผรู ้ ักษาจะต้องกําหนดช่วงเวลาของการบําบัดรักษา เปอร์เซ็นต์
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หรื ออัตราส่ วนของการเสี ย สมรรถภาพจากการทํางานที่ จ ะเกิ ด ขึ้ นตามมาในภายหลัง อัน เนื่ องจากการ
ประสบอุบตั ิเหตุและขีดความสามารถของคนงานในการทํางานต่อไปเอาไว้ในรายงานของเขาด้วย
และอนุญาตให้ท้ งั คนงานและนายจ้าง คัดค้านรายงานทางการแพทย์ได้ต่อหน้าคณะกรรมการตัดสิ น
ทางการแพทย์ประจํากระทรวงสาธารณสุ ข โดยทําเป็ นหนังสื อคําร้ องยื่นต่อกรมที่เกี่ ยวข้องภายในเวลา
1 เดือน นับจากวันที่ทราบเรื่ อง (ที่อยูใ่ นรายงาน) ดังกล่าว
4) นายจ้างต้องส่ งรายงานสถิติการเกิดอุบตั ิเหตุจากการทํางานและโรคภัยที่เกิ ดจากตําแหน่ งงาน
ซึ่ งเกิดขึ้นในสถานประกอบการของตัวเองให้กระทรวงที่เกี่ยวข้องทราบเป็ นระยะๆ และรัฐมนตรี จะเป็ นผู ้
ออกคําสัง่ เกี่ยวกับกําหนดเวลาการส่ งรายงานนั้น
5) คนงานที่ประสบอุบตั ิเหตุจากการทํางานหรื อประสบโรคภัยอันเกิดขึ้นจากตําแหน่ งงาน มีสิทธิ
ได้รับค่าจ้างของเขาตลอดระยะเวลาของการรักษาพยาบาล ซึ่ งแพทย์จะเป็ นผูก้ าํ หนดและถ้าหากระยะเวลา
การรักษาพยาบาลนั้นเกิน 6 เดือน คนงานนั้นจะได้รับค่าจ้างเพียงครึ่ งเดียวเท่านั้นจนกว่าจะหายเจ็บป่ วย หรื อ
ถูกยืนยันว่าไร้สมรรถภาพจากการทํางานหรื อเสี ยชีวิต
6) คนงานที่ประสบอุบตั ิเหตุหรื อทายาทผูม้ ีสิทธิ ของเขา มีสิทธิ ได้รับเงินทดแทนจากการประสบ
อุบตั ิเหตุจากการทํางานหรื อจากการประสบโรคภัยไข้เจ็บจากตําแหน่งงาน เป็ นไปตามตารางซึ่ งออกมาโดย
คําสัง่ ของรัฐมนตรี หลังจากที่รัฐมนตรี น้ นั ได้รับความเห็นจากรัฐมนตรี กระทรวงสาธารณสุ ขแล้ว
7) สิ ทธิ ในการได้รับเงินค่าทดแทนของคนงาน อันเนื่ องมาจากการประสบอุบตั ิเหตุจากการทํางาน
นั้นจะตกไป ถ้าหากผลการสอบสวนยืนยันว่า
1. คนงานนั้นเจตนาให้ตวั เองได้รับอุบตั ิเหตุดงั กล่าวนั้น
2. การได้รับอุบตั ิเหตุน้ นั เกิ ดขึ้นมาจากสาเหตุการปฏิบตั ิตวั ที่ไม่ดี และเกิดจากตัวคนงานเอง
และให้ถือว่าอยูใ่ นบทบัญญัติเกี่ยวกับเรื่ องนี้ ทุกการกระทําที่เกิดขึ้นกับผูป้ ระสบเหตุดงั กล่าวภายใต้ฤทธิ์ ของ
สุ ราหรื อยาเสพติดทั้งหลายและทุกการฝ่ าฝื นคําสั่งหรื อกฎข้อบังคับเฉพาะในเรื่ องการป้ องกันอันตรายจาก
การทํางาน และอันตรายจากตําแหน่ งงาน ที่ถูกแขวนหรื อติดไว้ในสถานที่เปิ ดเผยที่ใดที่หนึ่ งในสถานที่
ทํา งาน สิ่ ง ดัง กล่ า วนี้ ตราบใดที่ ไ ม่ เ กิ ด การเสี ย ชี วิ ต หรื อการพิ ก ารอย่ า งถาวรที่ เ กิ น กว่ า อัต ราส่ ว น
25 เปอร์เซ็นต์ จากส่ วนทั้งหมดอันเนื่องจากการประสบอุบตั ิเหตุดงั กล่าว
8) ถ้าหากคนงานประสบโรคใดโรคหนึ่ งจากโรคต่างๆ ของตําแหน่ งงานนั้น หรื อมีอาการของโรค
ที่เกิดจากตําแหน่ งงานปรากฎขึ้นกับเขาขณะที่เขายังทํางานอยู่หรื อหลังจากที่เขาเลิกทํางานไปแล้วภายใน
เวลา 1 ปี บทบัญญัติต่างๆ ของมาตราที่ (93 , 94 , 95) ของกฎหมายฉบับนี้กจ็ ะถือว่ายังใช้บงั คับอยูก่ บั คนงาน
9) 1. รายงานทางการแพทย์ที่ออกมาโดยแพทย์ผูร้ ั กษา หรื อสิ่ งที่คณะกรรมการตัดสิ นทางการ
แพทย์ได้มีมติ ไว้ เกี่ ยวกับอาการหรื อสภาพของคนงานที่ ประสบเหตุ ผูน้ ้ ัน จะเป็ นสิ่ ง ที่ มากําหนดความ
รับผิดชอบของนายจ้างคนก่อน (ที่คนงานเคยทํางานกับเขา) และนายจ้างเหล่านั้น – แต่ละคน เป็ นไปตาม
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อัตราส่ วนของระยะเวลาที่คนงานได้ทาํ งานมา จําเป็ นต้องรับผิดชอบ ถ้าหากอุตสาหกรรมและงานต่างๆ ที่
คนงานเหล่านั้นได้ทาํ เป็ นงานที่จะมีโรคภัยเกิดขึ้น ซึ่งเป็ นโรคที่คนงานผูน้ ้ นั ประสบอยู่
2. คนงานหรื อทายาทผูม้ ีสิทธิ ของเขาจะได้รับเงินค่าทดแทนตามที่ได้ถูกบัญญัติไว้ในมาตราที่
(94) จากองค์การประกันสังคมหรื อบริ ษทั ประกันภัยที่ทาํ ประกันคนงานผูน้ ้ นั ไว้ – เป็ นไปตามสภาพ – และ
แต่ละหน่วยงานดังกล่าว (สํานักงานประกันสังคมหรื อบริ ษทั ประกันภัย) นั้นจะไปเรี ยกร้องจากนายจ้างคน
ก่อนๆ ในการที่พวกเขาต้องปฏิบตั ิตามสิ่ งที่ถูกบัญญัติไว้ในข้อที่ (1) ของมาตรานี้
(5) การลงโทษ Penalties
1) เพื่อไม่ให้กระทบการรับโทษใดๆ ที่รุนแรงที่สุดตามกฎหมายฉบับอื่นๆ ได้บญั ญัติไว้ผใู ้ ดที่ฝ่าฝื น
หรื อกระทําผิดบทบัญญัติของมาตรา 8 และ 35 ของกฎหมายฉบับนี้ จะต้องถูกลงโทษด้วยการปรับเป็ นเงิน
ไม่ เกิ น 500 ดี น าร์ และในกรณี ที่ ก ระทํา การฝ่ าฝื นซํ้าหรื อทําผิด ซํ้าภายใน 3 ปี นับจากวัน ที่ มีคาํ ตัด สิ น
ครั้งสุ ดท้าย โทษนั้นจะทวีคูณขึ้นอีกหนึ่งเท่าตัว
2) เพื่อไม่ให้กระทบการรับโทษใดๆ ที่รุนแรงที่สุดตามกฎหมายฉบับอื่นๆ ได้บญั ญัติไว้ ผูใ้ ดที่ฝ่าฝื น
หรื อกระทําผิดข้อบัญญัติในข้อที่ 3 ของมาตรา 10 ของกฎหมายฉบับนี้ จะถูกลงโทษด้วยการจําคุกเป็ นเวลา
ไม่เกิน 3 ปี และด้วยการปรับเป็ นเงินไม่ต่าํ กว่า 1,000 ดีนาร์ และไม่เกิน 5,000 ดีนาร์ หรื อด้วยโทษอย่างหนึ่ง
อย่างใดจากโทษทั้งสองประการนี้
3) ในกรณี การฝ่ าฝื นหรื อการทําผิดบทบัญญัติมาตราที่ 57 ของกฎหมายฉบับนี้ นายจ้างจะต้องถูก
ลงโทษด้วยการปรั บเป็ นเงิ นไม่เกิ นจํานวนเงิ นรวมของเงิ นสิ ทธิ ประโยชน์ต่างๆ ของบรรดาคนงาน ซึ่ ง
นายจ้างจ่ายล่าช้าและสิ่ งดังกล่าวจะต้องไม่กระทบในการที่นายจ้างต้องปฏิบตั ิการจ่ายเงินสิ ทธิ ประโยชน์
ต่างๆ เหล่านั้นแก่บรรดาคนงาน และการดําเนินการต่างๆ ที่ได้ถูกบัญญัติไว้ในมาตราที่ ( 57)
4) เพื่อไม่ให้เกิดการกระทบกับการรับโทษใดๆ ที่รุนแรงที่สุดตามกฎหมายฉบับอื่นๆ ได้บญั ญัติไว้
ผูใ้ ดขัดขวางเจ้าหน้าที่ผเู ้ กี่ยวข้องทุกคนที่รัฐมนตรี ได้กาํ หนดให้พวกเขาปฏิบตั ิหน้าที่ตามที่ถูกบัญญัติไว้ใน
มาตราที่ 133 และ 134 ของกฎหมายฉบับนี้ ไม่ให้สามารถปฏิบตั ิหน้าที่น้ นั ได้ จะต้องถูกลงโทษด้วยการปรับ
เป็ นเงินไม่เกิน 1,000 ดีนาร์
5) เพื่อไม่ให้กระทบต่อการรับโทษใดๆ ที่รุนแรงที่สุดตามกฎหมายฉบับอื่นๆ ได้บญ
ั ญัติไว้ ผูใ้ ด
ที่ฝ่าฝื นหรื อกระทําผิดบทบัญญัติที่เหลืออยู่ของกฎหมายฉบับนี้ และมติหรื อคําสั่งต่างๆ ที่มีการบังคับใช้
กับเขา เขาจะต้องถูกลงโทษดังต่อไปนี้
1. ส่ ง หนัง สื อ แจ้ง เตื อ นถึ ง ผูก้ ระทํา การฝ่ าฝื นหรื อ กระทํา ผิด ให้เ ลิ ก ฝ่ าฝื นหรื อ เลิ ก ทํา ผิ ด
ซึ่งกระทรวงฯ จะเป็ นผูก้ าํ หนดขึ้นมา ภายในระยะเวลาไม่ เกิน 3 เดือน
2. ถ้าหากความผิดหรื อการฝ่ าฝื นนั้นยังไม่ได้รับการแก้ไขภายในระยะเวลาที่ถูกกําหนดไว้
ผู้กระทําความผิดหรื อผู้ฝ่าฝื นนั้นจะต้ องถูกลงโทษด้ วยการปรั บเป็ นเงินไม่ ตํ่ากว่ า 100 ดีนาร์ และไม่ เกิน
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200 ดีนาร์ จากคนงานแต่ละคนที่มีความผิดและในกรณีทกี่ ระทําผิดซํ้าอีกภายในเวลา 3 ปี นับจากวันที่ออกคํา
ตัดสิ นครั้งสุ ดท้ายแล้ว โทษจะทวีคูณขึน้ อีกหนึ่งเท่ าตัว
6) ผูใ้ ดฝ่ าฝื นคําสั่งพักกิ จการหรื อหยุดกิจการที่ออกมาเพื่อให้ปฏิบตั ิตามมาตรา 135 โดยไม่มีการ
แก้ไขตามที่ผตู ้ รวจที่เกี่ยวข้องได้ประกาศไว้ เขาจะต้องถูกลงโทษด้วยการจําคุกเป็ นระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน
และปรับเป็ นเงินไม่เกิน 1,000 ดีนาร์ หรื อด้วยโทษอย่างใดอย่างหนึ่งในสองประการ
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