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EMPLOYERS GUIDELINE ON WORKING HOURS AND
PAYMENT OF SALARY IN THE PRIVATE SECTOR

คาแนะนาของพนักงาน เรื่อง เวลาการทางาน และ
การจ่ ายเงินเดือนในส่ วนภาคเอกชน
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WORKING HOURS
SECTION 65 - For a non-shift worker, the hours of work shall
not be more than 8 hours a day or more than 44 hours a
week.
For a shift worker, the hours of work shall not be more than
an average of 44 hours a week over any continuous period of
3weeks subject to a maximum of 12 hours a day.
All work in excess of the above hours shall be considered as
overtime work.
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In the case of shift worker, he/she is NOT allowed to work for
more than 12 hours a day under any circumstances.

OVERTIME
Overtime has to be paid if the employee is required to work
beyond his/her contractual hours of work.
The formula for overtime:Hourly Basic Rate of Pay X 1.5 X No. of Hours Overtime
Worked
An employee is permitted to work up to a limit of 72 hours of
overtime in a month.

ชั่วโมงทางาน
มาตราที่ 65 – สาหรับแรงงานที่ไม่ได้ ทางานเป็ นกะ
ชัว่ โมงการทางานจะต้ องไม่เกิน 8 ชัว่ โมงต่อวันหรือมากกว่า 44
ชัว่ โมงต่อสัปดาห์
สาหรับแรงงานที่ทางานเป็ นกะ ชัว่ โมงการทางานจะต้ องไม่เกินกว่า 44
ชัว่ โมงต่อสัปดาห์โดยเฉลี่ย ในช่วงระยะเวลา3
สัปดาห์ติดต่อกันซึง่ ต้ องไม่เกิน 12 ชัว่ โมงต่อวัน
การทางานเกินเวลาที่กาหนดทังหมดจะถื
้
อว่าเป็ นการทางานล่วงเวลา
ในกรณีของแรงงานที่ทางานเป็ นกะ เขา /
เธอไม่ได้ รับอนุญาตให้ ทางานเกิน 12 ชัว่ โมงต่อวันไม่ว่าในกรณีใด ๆ
ค่ าล่ วงเวลา
จะต้ องจ่ายค่าล่วงเวลา
หากพนักงานต้ องทางานนอกเหนือเวลาทางานตามสัญญาทีต่ กลง
สูตรการจ่ ายค่ าล่ วงเวลา: อัตราพืน้ ฐานรายชั่วโมงของการจ่ าย x 1.5 x
จานวนชั่วโมงการทางานล่ วงเวลา
พนักงานสามารถทางานล่วงเวลาได้ ไม่เกิน 72 ชัว่ โมงต่อเดือน
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REST DAY - SECTION 63
An employee is entitled to 1 rest day each week. The rest day
shall be on a Sunday or any other day as scheduled and
informed by an employer before the beginning of each
month.

วันหยุดพักผ่ อน- มาตรา 63
พนักงานมีวนั หยุด 1 วันต่อสัปดาห์ วันหยุดจะเป็ นวันอาทิตย์หรือวันอื่น ๆ
ตามที่นายจ้ างกาหนดและแจ้ งให้ ทราบก่อนวันเริ่มต้ นของแต่ละเดือน

PUBLIC HOLIDAYS
An employee is entitled to 11 days public holidays in a year:1) 1st January
2) First Day of Hijrah
3) Chinese New Year
4) 23rd February (Brunei's National Day)
5) Maulud Prophet Muhammad's Birthday
6) 15th July (His Majesty's Sultan and Yang Di-Pertuan's
Birthday)
7) First Day of Ramadhan
8) Anniversary of the Revelation of Quran
9) Hari Raya Aidilfitri
10)Hari Raya Aidiladha
11)25th December (Christmas Day)

วันหยุดราชการ
พนักงานมีสิทธิ์ได้ รับวันหยุดนักขัตฤกษ์ 11 วัน ในหนึ่งปี : 1) 1 มกราคม
2) วันแรกของฮิจเราะห์ศกั ราช
3) วันตรุษจีน
4) 23 กุมภาพันธ์ (วันชาติบรูไน)
5) วันเกิดของศาสดา นบีมฮู มั หมัด (วันเมาลิด)
6) วันที่ 15 กรกฎาคม (วันเกิดสุลต่าน)
7) วันแรกของเดือนรอมฎอน
8) วันครบรอบการเปิ ดเผยอัลกุรอาน
9) วันตรุษอีดิ ้ลฟิ ตรี
10) วันตรุษอีดิ ้ลอัฎฮา
11) 25 ธันวาคม (วันคริสต์มาส)

Any employer who fails to provide a rest day is guilty of an
offence and liable on conviction to a fine not exceeding
BND$800.00, and for a second or subsequent offence to a
fine not exceeding BND$1,600.00, imprisonment for a term
not exceeding one year or both.

นายจ้ างที่ไม่จดั หาวันหยุดให้ พนักงาน
มีความผิดและต้ องระวางโทษปรับไม่เกิน 800 ดอลล่าร์ บรูไน
สาหรับความผิดครัง้ ที่สองหรือครัง้ ต่อไป มีโทษปรับไม่เกิน 1,600
ดอลล่าร์ บรูไน มีโทษจาคุกระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปี หรือ ทังจ
้ าทังปรั
้ บ

4|P a g e
Prepared by: Prosecution & Legal Division, Department of Labour, July 2020 and edited October 2020.

PAYMENT OF SALARY
No salary period shall exceed one
month.
SECTION 39 - All salary other than
overtime payment must be paid
within 7 days after the end of
salary period. Salary for overtime
must be paid within 14 days after
the end of
the salary period.
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Payment of salary shall be made
on a working day and during
working hours at the place of
work or at any other place agreed
to between the employer and the
employee.
Any employer who fails to pay
the salary of an employee in
accordance with the provisions
of this Part is guilty of an
offence and liable on conviction
to a fine not exceeding
BND$3,000.00, imprisonment for
a term not exceeding one year or
both.

การจ่ ายเงินเดือน
ระยะเวลาเงินเดือนไม่เกินหนึ่งเดือน
มาตรา 39 - เงินเดือนทังหมดนอกเหนื
้
อจากการจ่ายค่าล่วงเวลา จะต้ องชาระภายใน 7
วันหลังจากสิ ้นสุดระยะเวลาเงินเดือน เงินเดือนสาหรับการทางานล่วงเวลาจะต้ องชาระภายใน 14
วันหลังจากสิ ้นสุดระยะเวลาเงินเดือน
การจ่ายเงินเดือนจะกระทาในวันทางานและระหว่างเวลาทางาน ณ สถานทีท่ างานหรือ ณ
สถานที่อื่นใดทีต่ กลงระหว่างนายจ้ างกับลูกจ้ าง
นายจ้ างที่ไม่ จ่ายเงินเดือนของพนักงานตามบทบัญญัติของส่ วนนีม้ ีความผิดและต้ องระวางโทษปรับไม่ เกิน
3,000 ดอลลาร์ บรูไน มีโทษจาคุกไม่ เกินหนึ่งปี หรื อทัง้ จาทัง้ ปรับ
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SALARY DEDUCTIONS
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No salary deductions are
permitted except in the following
cases:1) Being absent from work;
2) Damage or loss of company
goods/money;
3) The cost of food supplied by
the employer at the request of
the employee;
4) Accommodation;
5) Any amenities and services
provided by the employer;
6) TAP & SCP Contribution;
7) Retirement scheme or savings
fund or other scheme
established;
8) Payment to any registered
cooperative society; and
9) Any other deductions approved
by the Minister.

การหักเงินเดือน
ไม่อนุญาตให้ หกั เงินเดือนยกเว้ นในกรณีต่อไปนี ้: 1) ขาดงาน
2) ทาความเสียหาย ทาสินค้ าหรือเงินของบริษัทสูญหาย
3) ค่าอาหารที่นายจ้ างจัดหาให้ ตามคาร้ องขอของลูกจ้ าง;
4) ค่าที่พกั ;
5) สิ่งอานวยความสะดวกและบริการอื่นๆที่นายจ้ างจัดให้ ;
6) การบริจาค TAP & SCP;
7) โครงการเกษียณอายุหรือเงินออมหรือโครงการอื่น ๆ ที่จดั ตังขึ
้ ้น;
8) การชาระเงินให้ กบั สมาคมสหกรณ์ที่จดทะเบียน; และ
9) การหักเงินอื่นๆ ที่รัฐมนตรี อนุมตั ิ
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EMAIL ADDRESS
info.buruh@buruh.gov.bn
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ที่อยู่อีเมล

WEBSITE
www.labour.gov.bn

เว็บไซต์

HOTLINE
+6732381848 (Working Hours)

สายด่ วน

WHATSAPP
+6737298989 (After Working
Hours)

ว๊ อทส์ แอ๊ ป

JABATAN BURUH
Jalan Dewan Majlis
Bandar Seri Begawan, BS3910
Negara Brunei Darussalam

As it is. No need for translation.
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