พระราชบัญญัติ
คุมครองแรงงาน
พ.ศ. ๒๕๔๑
********************
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๔๑
เปนปที่ ๕๓ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
โปรดเกลาฯ ใหประกาศวา

มีพระบรมราชโองการ

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ
และยินยอมของรัฐสภา ดังตอไปนี้

ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนํา

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา "พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน
พ.ศ. ๒๕๔๑"
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบงั คับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับ
แตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
มาตรา ๓ ใหยกเลิก
(๑) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๐๓ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๕
(๒) พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๐๓
ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๓๓
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บรรดากฎหมาย กฎ และขอบังคับอื่นในสวนที่มีบัญญัติไวแลวในพระราชบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี้ ใหใชพระราชบัญญัตินี้แทน
มาตรา ๔ พระราชบัญญัตนิ ี้มิใหใชบังคับแก
(๑) ราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค และราชการสวนทองถิ่น
(๒) รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ
นอกจากกรณีตามวรรคหนึ่ง จะออกกฎกระทรวงมิใหใชบังคับพระราชบัญญัตินี้
ทั้งหมดหรือแตบางสวนแกนายจางประเภทหนึ่งประเภทใดก็ได
มาตรา ๕ ในพระราชบัญญัตินี้
"นายจาง" หมายความวา ผูซึ่งตกลงรับลูกจางเขาทํางานโดยจายคาจางใหและ
หมายความรวมถึง
(๑) ผูซึ่งไดรับมอบหมายใหทํางานแทนนายจาง
(๒) ในกรณีทนี่ ายจางเปนนิติบุคคลใหหมายความรวมถึงผูมีอํานาจกระทําการ
แทนนิติบุคคลและผูซึ่งไดรับมอบหมายจากผูมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลใหทําการแทนดวย
(๓) ในกรณีทผี่ ูประกอบกิจการไดวาจางดวยวิธีเหมาคาแรง โดยมอบใหบุคคลหนึ่ง
บุคคลใดรับชวงไปควบคุมดูแลการทํางานและรับผิดชอบจายคาจางใหแกลูกจางอีกทอดหนึ่งก็ดี
มอบหมายใหบุคคลหนึ่งบุคคลใดเปนผูจัดหาลูกจางมาทํางาน อันมิใชการประกอบธุรกิจ
จัดหางานก็ดี โดยการทํางานนั้นเปนสวนหนึ่งสวนใดหรือทั้งหมดในกระบวนการผลิตหรือธุรกิจ
ในความรับผิดชอบของผูประกอบกิจการ ใหถอื วาผูประกอบกิจการเปนนายจางของลูกจาง
ดังกลาวดวย
"ลูกจาง" หมายความวา ผูซึ่งตกลงทํางานใหนายจางโดยรับคาจางไมวาจะ
เรียกชื่ออยางไร
"ผูวาจาง" หมายความวา ผูซึ่งตกลงวาจางบุคคลอีกบุคคลหนึ่งใหดําเนินงาน
ทั้งหมดหรือแตบางสวนของงานใดเพื่อประโยชนแกตน โดยจะจายสินจางตอบแทนผลสําเร็จแหง
การงานที่ทํานั้น
"ผูรับเหมาชั้นตน" หมายความวา ผูซึ่งตกลงรับจะดําเนินงานทั้งหมดหรือแต
บางสวนของงานใดจนสําเร็จประโยชนของผูวาจาง
"ผูรับเหมาชวง" หมายความวา ผูซึ่งทําสัญญากับผูรับเหมาชั้นตนโดยรับจะ
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ดําเนินงานทั้งหมดหรือแตบางสวนของงานใดในความรับผิดชอบของผูรับเหมาชั้นตนเพื่อ
ประโยชนแกผูวาจาง และหมายความรวมถึงผูซึ่งทําสัญญากับผูรับเหมาชวงเพื่อรับชวงงานใน
ความรับผิดชอบของผูรับเหมาชวง ทั้งนี้ ไมวาจะรับเหมาชวงกันกี่ชวงก็ตาม
"สัญญาจาง" หมายความวา สัญญาไมวาเปนหนังสือหรือดวยวาจาระบุชัดเจน
หรือเปนที่เขาใจโดยปริยายซึ่งบุคคลหนึ่งเรียกวาลูกจางตกลงจะทํางานใหแกบุคคลอีก
บุคคลหนึ่งเรียกวานายจางและนายจางตกลงจะใหคาจางตลอดเวลาที่ทํางานให
"วันทํางาน" หมายความวา วันที่กําหนดใหลูกจางทํางานตามปกติ
"วันหยุด" หมายความวา วันที่กําหนดใหลูกจางหยุดประจําสัปดาห หยุดตาม
ประเพณี หรือหยุดพักผอนประจําป
"วันลา" หมายความวา วันที่ลูกจางลาปวย ลาเพื่อทําหมัน ลาเพื่อกิจธุระอัน
จําเปน ลาเพื่อรับราชการทหาร ลาเพื่อการฝกอบรมหรือพัฒนาความรูความสามารถ หรือลา
เพื่อคลอดบุตร
"คาจาง" หมายความวา เงินที่นายจางและลูกจางตกลงกันจายเปนคาตอบแทนใน
การทํางานตามสัญญาจางสําหรับระยะเวลาการทํางานปกติเปนรายชั่วโมง รายวัน รายสัปดาห
รายเดือน หรือระยะเวลาอื่น หรือจายใหโดยคํานวณตามผลงานที่ลูกจางทําไดในเวลาทํางานปกติ
ของวันทํางาน และใหหมายความรวมถึงเงินที่นายจางจายใหแกลูกจางในวันหยุดและวันลาที่
ลูกจางมิไดทํางาน แตลูกจางมีสิทธิไดรับตามพระราชบัญญัตินี้
"คาจางในวันทํางาน" หมายความวา คาจางที่จายสําหรับการทํางานเต็มเวลาการ
ทํางานปกติ
"อัตราคาจางขั้นต่ํา" หมายความวา อัตราคาจางที่คณะกรรมการคาจางกําหนดตาม
พระราชบัญญัตินี้
"อัตราคาจางขั้นต่ําพื้นฐาน" หมายความวา อัตราคาจางที่คณะกรรมการคาจาง
กําหนดเพื่อใชเปนพื้นฐานในการกําหนดอัตราคาจางขั้นต่ํา
"การทํางานลวงเวลา" หมายความวา การทํางานนอกหรือเกินเวลาทํางานปกติหรือ
เกินชั่วโมงทํางานในแตละวันที่นายจางลูกจางตกลงกันตามมาตรา ๒๓ ในวันทํางานหรือ
วันหยุด แลวแตกรณี
"คาลวงเวลา" หมายความวา เงินที่นายจางจายใหแกลูกจางเปนการตอบแทนการ
ทํางานลวงเวลาในวันทํางาน
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"คาทํางานในวันหยุด" หมายความวา เงินที่นายจางจายใหแกลูกจางเปนการตอบ
แทนการทํางานในวันหยุด
"คาลวงเวลาในวันหยุด" หมายความวา เงินที่นายจางจายใหแกลูกจางเปนการตอบ
แทนการทํางานลวงเวลาในวันหยุด
"คาชดเชย" หมายความวา เงินที่นายจางจายใหแกลูกจางเมื่อเลิกจาง นอกเหนือจาก
เงินประเภทอื่นซึ่งนายจางตกลงจายใหแกลูกจาง
"คาชดเชยพิเศษ" หมายความวา เงินที่นายจางจายใหแกลูกจางเมื่อสัญญาจางสิ้นสุด
ลงเพราะมีเหตุกรณีพิเศษที่กําหนดในพระราชบัญญัตินี้
"เงินสะสม" หมายความวา เงินที่ลูกจางจายเขากองทุนสงเคราะหลูกจาง
"เงินสมทบ" หมายความวา เงินที่นายจางจายสมทบใหแกลูกจางเพื่อสง
เขาสมทบกองทุนสงเคราะหลูกจาง
"พนักงานตรวจแรงงาน" หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัตินี้
"อธิบดี" หมายความวา อธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
"รัฐมนตรี" หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๖ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมรักษาการ
ตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจแตงตั้งพนักงานตรวจแรงงาน กับออกกฎกระทรวงและ
ประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
การแตงตั้งพนักงานตรวจแรงงาน จะกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่และเงื่อนไข
ในการปฏิบตั ิหนาที่ดวยก็ได
กฎกระทรวงและประกาศนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว
ใหใชบังคับได
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หมวด ๑
บททั่วไป
***************
มาตรา ๗ การเรียกรองหรือการไดมาซึ่งสิทธิหรือประโยชนตามพระราชบัญญัตินี้ ไม
เปนการตัดสิทธิหรือประโยชนทลี่ ูกจางพึงไดตามกฎหมายอื่น
มาตรา ๘ ใหรัฐมนตรีมีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ซึ่งมีคุณวุฒิไมต่ํากวา
ปริญญาตรีทางนิติศาสตร เพื่อมีอํานาจฟองคดีหรือแกตางคดีแรงงานใหแกลูกจางหรือทายาท
โดยธรรมของลูกจางซึ่งถึงแกความตาย
และเมื่อกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมแจง
ใหศาลทราบแลว ก็ใหมีอํานาจกระทําการไดจนคดีถึงที่สุด
มาตรา ๙ ในกรณีที่นายจางไมคืนเงินประกันตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง หรือไมจาย
คาจาง คาลวงเวลา คาทํางานในวันหยุด และคาลวงเวลาในวันหยุดภายในเวลาที่กําหนดตาม
มาตรา ๗๐ หรือคาชดเชยตามมาตรา ๑๑๘ คาชดเชยพิเศษตามมาตรา ๑๒๐ มาตรา
๑๒๑ และมาตรา ๑๒๒ ใหนายจางเสียดอกเบี้ยใหแกลูกจางในระหวางเวลาผิดนัดรอยละสิบ
หาตอป
ในกรณีที่นายจางจงใจไมคืนหรือไมจายเงินตามวรรคหนึ่งโดยปราศจากเหตุผลอัน
สมควร เมื่อพนกําหนดเวลาเจ็ดวันนับแตวันที่ถึงกําหนดคืนหรือจาย ใหนายจาง
เสียเงินเพิ่มใหแกลูกจางรอยละสิบหาของเงินที่คางจายทุกระยะเวลาเจ็ดวัน
ในกรณีที่นายจางพรอมที่จะคืนหรือจายเงินตามวรรคหนึ่งและวรรคสองและไดนําเงิน
ไปมอบไวแกอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายเพื่อจายใหแกลูกจาง นายจางไมตองเสียดอกเบี้ย
หรือเงินเพิ่มตั้งแตวันที่นายจางนําเงินนั้นไปมอบไว
มาตรา ๑๐ ภายใตบังคับมาตรา ๕๑ วรรคสอง หามมิใหนายจางเรียกหรือรับเงิน
ประกันการทํางานหรือเงินประกันความเสียหายในการทํางานจากลูกจาง เวนแตลักษณะหรือ
สภาพของงานที่ทํานั้นลูกจางตองรับผิดชอบเกี่ยวกับการเงินหรือทรัพยสิน
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ของนายจาง ซึ่งอาจกอใหเกิดความเสียหายแกนายจางได ทั้งนี้ ลักษณะหรือสภาพของงานที่
ใหเรียกหรือรับเงินประกันจากลูกจางได ตลอดจนจํานวนเงินและวิธีการเก็บรักษาใหเปนไปตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
ในกรณีที่นายจางเรียกหรือรับเงินประกัน หรือทําสัญญาประกันกับลูกจาง เพื่อชดใช
ความเสียหายที่ลูกจางเปนผูกระทํา เมื่อนายจางเลิกจาง หรือลูกจางลาออก หรือสัญญาประกัน
สิ้นอายุ ใหนายจางคืนเงินประกันพรอมดอกเบี้ย ถามี ใหแกลูกจางภายในเจ็ดวันนับแต
วันที่นายจางเลิกจางหรือวันที่ลูกจางลาออก
หรือวันที่สัญญาประกันสิ้นอายุ แลวแตกรณี
มาตรา ๑๑ หนี้ที่เกิดจากการไมชําระคาจาง คาลวงเวลา คาทํางานในวันหยุด คา
ลวงเวลาในวันหยุด คาชดเชย คาชดเชยพิเศษ เงินสะสม เงินสมทบ หรือเงินเพิ่มให
ลูกจางหรือกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน แลวแตกรณี มีบุริมสิทธิเหนือทรัพยสินทั้งหมด
ของนายจางซึ่งเปนลูกหนี้ในลําดับเดียวกับบุริมสิทธิในคาภาษีอากรตามประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย
มาตรา ๑๒ ในกรณีที่นายจางเปนผูรับเหมาชวง ใหผูรับเหมาชวงถัดขึ้นไปหากมี
ตลอดสายจนถึงผูรับเหมาชั้นตนรวมรับผิดกับผูรับเหมาชวงซึ่งเปนนายจางใน คาจาง คา
ลวงเวลา คาทํางานในวันหยุด คาลวงเวลาในวันหยุด คาชดเชย คาชดเชยพิเศษ เงินสะสม
เงินสมทบ หรือเงินเพิ่ม
ใหผูรับเหมาชั้นตน หรือผูรับเหมาชวงตามวรรคหนึ่งมีสิทธิไลเบี้ยเงินที่ไดจายไป
แลวตามวรรคหนึ่งคืนจากผูรับเหมาชวงซึ่งเปนนายจาง
มาตรา ๑๓ ในกรณีที่กิจการใดมีการเปลี่ยนแปลงตัวนายจางเนื่องจากการโอน รับ
มรดกหรือดวยประการอื่นใด หรือในกรณีที่นายจางเปนนิติบุคคล และมีการจดทะเบียน
เปลี่ยนแปลง โอน หรือควบกับนิติบุคคลใด สิทธิตาง ๆ ที่ลูกจางมีอยูตอนายจางเดิม
เชนใดใหลูกจางมีสิทธิเชนวานั้นตอไป และใหนายจางใหมรับไปทั้งสิทธิและหนาที่อัน
เกี่ยวกับลูกจางนั้นทุกประการ
มาตรา ๑๔ ใหนายจางปฏิบัติตอลูกจางใหถูกตองตามสิทธิและหนาที่ที่กําหนด
ไวในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
เวนแตพระราชบัญญัตินี้กาํ หนดไวเปนอยางอื่น
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มาตรา ๑๕ ใหนายจางปฏิบัติตอลูกจางชายและหญิงโดยเทาเทียมกันในการจางงาน
เวนแตลักษณะหรือสภาพของงานไมอาจปฏิบัติเชนนั้นได
มาตรา ๑๖ หามมิใหนายจางหรือผูซึ่งเปนหัวหนางาน ผูควบคุมงาน หรือผูตรวจงาน
กระทําการลวงเกินทางเพศตอลูกจางซึ่งเปนหญิงหรือเด็ก
มาตรา ๑๗ สัญญาจางยอมสิ้นสุดลงเมื่อครบกําหนดระยะเวลาในสัญญาจาง โดยมิ
ตองบอกกลาวลวงหนา
ในกรณีที่สัญญาจางไมมีกําหนดระยะเวลา นายจางหรือลูกจางอาจบอกเลิก
สัญญาจางโดยบอกกลาวลวงหนาเปนหนังสือใหอีกฝายหนึ่งทราบ ในเมื่อถึงหรือกอนจะถึง
กําหนดจายคาจางคราวหนึ่งคราวใด
เพื่อใหเปนผลเลิกสัญญากันเมื่อถึงกําหนดจายคาจาง
คราวถัดไปขางหนาก็ได แตไมจําเปนตองบอกกลาวลวงหนาเกินสามเดือน
ในกรณีที่นายจางเปนฝายบอกเลิกสัญญาจาง ถานายจางไมไดระบุเหตุผลไวใน
หนังสือบอกเลิกสัญญาจาง นายจางจะยกเหตุตามมาตรา ๑๑๙ ขึ้นอางในภายหลังไมได
การบอกเลิกสัญญาจางตามวรรคสอง นายจางอาจจายคาจางใหตามจํานวน
ที่จะตองจายจนถึงเวลาเลิกสัญญาตามกําหนดที่บอกกลาวและใหลูกจางออกจากงานทันทีได
และใหถือวาการจายคาจางใหแกลูกจางตามวรรคนี้ เปนการจายสินจางใหแก
ลูกจางตามมาตรา ๕๘๒ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
การบอกกลาวลวงหนาตามมาตรานี้ไมใชบังคับแกการเลิกจางตามมาตรา ๑๑๙ แหง
พระราชบัญญัตินี้ และมาตรา ๕๘๓ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
มาตรา ๑๘ ในกรณีที่พระราชบัญญัตินกี้ ําหนดใหนายจางตองแจงการดําเนิน
การอยางหนึ่งอยางใดตอพนักงานตรวจแรงงานใหนายจางแจงดวยตนเอง แจงโดยทาง
ไปรษณีย หรือแจงโดยทางโทรสาร แลวแตกรณี ณ สถานที่ที่อธิบดีประกาศกําหนด
มาตรา ๑๙ เพื่อประโยชนในการคํานวณระยะเวลาการทํางานของลูกจางตาม
พระราชบัญญัตินี้ ใหนับวันหยุด วันลา วันที่นายจางอนุญาตใหหยุดงานเพื่อประโยชนของ
ลูกจาง และวันที่นายจางสั่งใหลูกจางหยุดงานเพื่อประโยชนของ
นายจาง รวมเปนระยะเวลาการทํางานของลูกจางดวย
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มาตรา ๒๐ การที่ลูกจางไมไดทํางานติดตอกันโดยนายจางมีเจตนาที่จะไมใหลูกจางนั้น
มีสิทธิใดตามพระราชบัญญัตินี้ ไมวานายจางจะใหลูกจางทํางานในหนาที่ใด
และการจางแตละชวงมีระยะเวลาหางกันเทาใดก็ตาม ใหนับระยะเวลาการทํางานทุกชวงเขา
ดวยกัน เพื่อประโยชนในการไดสิทธิของลูกจางนั้น
มาตรา ๒๑ ในกรณีที่พระราชบัญญัตินกี้ ําหนดใหนายจางตองดําเนินการอยางหนึ่ง
อยางใดที่ตองเสียคาใชจาย ใหนายจางเปนผูออกคาใชจายเพื่อการนั้น
มาตรา ๒๒ งานเกษตรกรรม งานประมงทะเล งานบรรทุกหรือขนถายสินคาเรือ
เดินทะเล งานที่รับไปทําที่บาน งานขนสง และงานอื่นตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกาจะ
กําหนดในกฎกระทรวงใหมีการคุมครองแรงงานกรณีตาง ๆ แตกตาง
ไปจากพระราชบัญญัตินกี้ ็ได
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หมวด ๒
การใชแรงงานทั่วไป
********************
มาตรา ๒๓ ใหนายจางประกาศเวลาทํางานปกติใหลูกจางทราบ โดยกําหนดเวลา
เริ่มตนและเวลาสิ้นสุดของการทํางานแตละวันของลูกจางไดไมเกินเวลาทํางานของแตละประเภท
งาน ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง แตวันหนึ่งตองไมเกินแปดชั่วโมงและเมื่อรวมเวลาทํางาน
ทั้งสิ้นแลวสัปดาหหนึ่งตองไมเกินสี่สิบแปดชั่วโมง เวนแตงานที่อาจเปนอันตรายตอสุขภาพ
และความปลอดภัยของลูกจางตามที่กําหนดในกฎกระทรวง จะมีเวลาทํางานปกติวันหนึ่งตอง
ไมเกินเจ็ดชั่วโมง แตเมื่อรวมเวลาทํางานทั้งสิ้นแลวสัปดาหหนึ่งไมเกินสี่สิบสองชั่วโมง
ในกรณีที่นายจางไมอาจประกาศกําหนดเวลาเริ่มตนและเวลาสิ้นสุดของการทํางานแตละ
วันไดเนื่องจากลักษณะหรือสภาพของงาน ใหนายจางและลูกจางตกลงกันกําหนดชั่วโมงทํางาน
แตละวันไมเกินแปดชั่วโมง และเมื่อรวมเวลาทํางานทั้งสิ้นแลวสัปดาหหนึ่งตองไมเกินสี่สิบแปด
ชั่วโมง
มาตรา ๒๔ หามมิใหนายจางใหลูกจางทํางานลวงเวลาในวันทํางาน เวนแตไดรับ
ความยินยอมจากลูกจางกอนเปนคราว ๆ ไป
ในกรณีที่ลักษณะหรือสภาพของงานตองทําติดตอกันไปถาหยุดจะเสียหายแกงาน
หรือเปนงานฉุกเฉิน หรือเปนงานอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง นายจางอาจใหลูกจาง
ทํางานลวงเวลาไดเทาที่จําเปน
มาตรา ๒๕ หามมิใหนายจางใหลูกจางทํางานในวันหยุด เวนแตในกรณีที่
ลักษณะหรือสภาพของงานตองทําติดตอกันไป ถาหยุดจะเสียหายแกงาน หรือเปนงานฉุกเฉิน
นายจางอาจใหลูกจางทํางานในวันหยุดไดเทาที่จําเปน
นายจางอาจใหลูกจางทํางานในวันหยุดไดสําหรับกิจการโรงแรม สถานมหรสพ
งานขนสง รานขายอาหาร รานขายเครื่องดื่ม สโมสร สมาคม สถานพยาบาล หรือ
กิจการอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
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เพื่อประโยชนแกการผลิต การจําหนาย และการบริการ นายจางอาจใหลูกจาง
ทํางานนอกจากที่กําหนดตามวรรคหนึ่งและวรรคสองในวันหยุดเทาที่จําเปนโดยไดรับความ
ยินยอมจากลูกจางกอนเปนคราว ๆ ไป
มาตรา ๒๖ ชั่วโมงทํางานลวงเวลาตามมาตรา ๒๔ วรรคหนึ่งและชั่วโมงทํางานใน
วันหยุดตามมาตรา ๒๕ วรรคสองและวรรคสาม เมื่อรวมแลวจะตองไมเกินอัตรา
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๒๗ ในวันที่มีการทํางาน ใหนายจางจัดใหลูกจางมีเวลาพักระหวาง
การทํางานวันหนึ่งไมนอยกวาหนึ่งชั่วโมงหลังจากที่ลูกจางทํางานมาแลวไมเกินหา
ชั่วโมงติดตอกัน นายจางและลูกจางอาจตกลงกันลวงหนาใหมีเวลาพักครั้งหนึ่ง
นอยกวาหนึ่งชั่วโมงไดแตเมื่อรวมกันแลววันหนึ่งตองไมนอยกวาหนึ่งชั่วโมง
ในกรณีที่นายจางและลูกจางตกลงกันกําหนดเวลาพักระหวางการทํางาน
ตามวรรคหนึ่งเปนอยางอื่น ถาขอตกลงนั้นเปนประโยชนแกลูกจาง ใหขอตกลงนั้นใชบังคับ
ได
เวลาพักระหวางการทํางานไมใหนับรวมเปนเวลาทํางาน เวนแตเวลาพักที่รวมกัน
แลวในวันหนึ่งเกินสองชั่วโมง ใหนับเวลาที่เกินสองชั่วโมงนั้นเปนเวลาทํางานปกติ
ในกรณีที่มีการทํางานลวงเวลาตอจากเวลาทํางานปกติไมนอยกวาสองชั่วโมง
นายจางตองจัดใหลูกจางมีเวลาพักไมนอยกวายี่สิบนาทีกอนที่ลูกจางเริ่มทํางานลวงเวลา
ความในวรรคหนึ่งและวรรคสี่มิใหใชบังคับแกกรณีที่ลูกจางทํางานที่มีลักษณะ
หรือสภาพของงานตองทําติดตอกันไปโดยไดรับความยินยอมจากลูกจางหรือเปนงานฉุกเฉิน
มาตรา ๒๘ ใหนายจางจัดใหลูกจางมีวันหยุดประจําสัปดาห สัปดาหหนึ่ง
ไมนอยกวาหนึ่งวัน โดยวันหยุดประจําสัปดาหตองมีระยะหางกันไมเกินหกวัน
นายจางและลูกจางอาจตกลงกันลวงหนากําหนดใหมีวันหยุดประจําสัปดาหวันใดก็ได
ในกรณีที่ลูกจางทํางานโรงแรม งานขนสง งานในปา งานในที่ทุรกันดาร หรืองานอื่น
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง นายจางและลูกจางอาจตกลงกันลวงหนาสะสมวันหยุดประจํา
สัปดาหและเลื่อนไปหยุดเมื่อใดก็ได แตตองอยูในระยะเวลาสี่สัปดาหติดตอกัน
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มาตรา ๒๙ ใหนายจางประกาศกําหนดวันหยุดตามประเพณีใหลูกจางทราบเปนการ
ลวงหนาปหนึ่งไมนอยกวาสิบสามวันโดยรวมวันแรงงานแหงชาติตามที่รัฐมนตรี
ประกาศกําหนด
ใหนายจางพิจารณากําหนดวันหยุดตามประเพณีจากวันหยุดราชการประจําป
วันหยุดทางศาสนาหรือขนบธรรมเนียมประเพณีแหงทองถิ่น
ในกรณีที่วันหยุดตามประเพณีวันใดตรงกับวันหยุดประจําสัปดาหของลูกจาง
ใหลูกจางไดหยุดชดเชยวันหยุดตามประเพณีในวันทํางานถัดไป
ในกรณีที่นายจางไมอาจใหลูกจางหยุดตามประเพณีได เนื่องจากลูกจางทํางานที่มี
ลักษณะหรือสภาพของงานตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ใหนายจางตกลงกับลูกจางวา จะหยุด
ในวันอื่นชดเชยวันหยุดตามประเพณีหรือนายจางจะจายคาทํางานในวันหยุดใหก็ได
มาตรา ๓๐ ลูกจางซึ่งทํางานติดตอกันมาแลวครบหนึ่งปมีสิทธิหยุดพักผอน
ประจําปไดปหนึ่งไมนอยกวาหกวันทํางาน โดยใหนายจางเปนผูกําหนดวันหยุด
ดังกลาวใหแกลูกจางลวงหนาหรือกําหนดใหตามที่นายจางและลูกจางตกลงกัน
ในปตอมานายจางอาจกําหนดวันหยุดพักผอนประจําปใหแกลูกจางมากกวา
หกวันทํางานก็ได
นายจางและลูกจางอาจตกลงกันลวงหนาใหสะสมและเลื่อนวันหยุดพักผอน
ประจําปที่ยังมิไดหยุดในปนั้นรวมเขากับปตอ ๆ ไปได
สําหรับลูกจางซึ่งทํางานยังไมครบหนึ่งป นายจางอาจกําหนดวันหยุดพักผอน
ประจําปใหแกลูกจางโดยคํานวณใหตามสวนก็ได
มาตรา ๓๑ หามมิใหนายจางใหลูกจางทํางานลวงเวลาหรือทํางานในวันหยุดใน
งานที่อาจเปนอันตรายตอสุขภาพและความปลอดภัยของลูกจางตามมาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง
มาตรา ๓๒ ใหลูกจางมีสิทธิลาปวยไดเทาที่ปวยจริง การลาปวยตั้งแตสามวัน
ทํางานขึ้นไปนายจางอาจใหลูกจางแสดงใบรับรองของแพทยแผนปจจุบันชั้นหนึ่งหรือ
ของสถานพยาบาลของทางราชการ ในกรณีที่ลกู จางไมอาจแสดงใบรับรองของแพทยแผน
ปจจุบันชั้นหนึ่งหรือของสถานพยาบาลของทางราชการได ใหลูกจางชี้แจงใหนายจางทราบ
ในกรณีที่นายจางจัดแพทยไว ใหแพทยนั้นเปนผูออกใบรับรอง เวนแตลูกจาง
ไมสามารถใหแพทยนั้นตรวจได
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วันที่ลูกจางไมสามารถทํางานไดเนื่องจากประสบอันตรายหรือเจ็บปวยที่เกิดขึ้นเนื่องจาก
การทํางาน และวันลาเพื่อคลอดบุตรตามมาตรา ๔๑ มิใหถือเปนวันลาปวยตามมาตรานี้
มาตรา ๓๓ ใหลูกจางมีสิทธิลาเพื่อทําหมันไดและมีสิทธิลาเนื่องจากการทําหมันตาม
ระยะเวลาที่แพทยแผนปจจุบันชั้นหนึ่งกําหนดและออกใบรับรอง
มาตรา ๓๔ ใหลูกจางมีสิทธิลาเพื่อกิจธุระอันจําเปนไดตามขอบังคับเกี่ยวกับการ
ทํางาน
มาตรา ๓๕ ใหลูกจางมีสิทธิลาเพื่อรับราชการทหารในการเรียกพลเพื่อตรวจสอบ
เพื่อฝกวิชาทหาร หรือเพื่อทดลองความพรั่งพรอมตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร
มาตรา ๓๖ ใหลูกจางมีสิทธิลาเพื่อการฝกอบรมหรือพัฒนาความรูความสามารถตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๓๗ หามมิใหนายจางใหลูกจางทํางานยก แบก หาม หาบ ทูน ลาก
หรือเข็นของหนักเกินอัตราน้ําหนักตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
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หมวด ๓
การใชแรงงานหญิง
********************
มาตรา ๓๘ หามมิใหนายจางใหลูกจางซึ่งเปนหญิงทํางานอยางหนึ่งอยางใด
ดังตอไปนี้
(๑) งานเหมืองแรหรืองานกอสรางที่ตองทําใตดิน ใตน้ํา ในถ้ํา ในอุโมงค
หรือปลองในภูเขา เวนแตลักษณะของงานไมเปนอันตรายตอสุขภาพหรือรางกายของลูกจางนั้น
(๒) งานที่ตองทําบนนั่งรานที่สูงกวาพื้นดินตั้งแตสิบเมตรขึ้นไป
(๓) งานผลิตหรือขนสงวัตถุระเบิดหรือวัตถุไวไฟ
(๔) งานอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๓๙ หามมิใหนายจางใหลูกจางซึ่งเปนหญิงมีครรภทํางานในระหวาง
เวลา ๒๒.๐๐ นาฬิกา ถึงเวลา ๐๖.๐๐ นาฬิกา ทํางานลวงเวลา ทํางานในวันหยุด
หรือทํางานอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้
(๑) งานเกี่ยวกับเครื่องจักรหรือเครื่องยนตที่มีความสั่นสะเทือน
(๒) งานขับเคลื่อนหรือติดไปกับยานพาหนะ
(๓) งานยก แบก หาม หาบ ทูน ลาก หรือเข็นของหนักเกินสิบหากิโลกรัม
(๔) งานที่ทําในเรือ
(๕) งานอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๔๐ ในกรณีที่นายจางใหลูกจางซึ่งเปนหญิงทํางานระหวางเวลา ๒๔.๐๐
นาฬิกา ถึงเวลา ๐๖.๐๐ นาฬิกา และพนักงานตรวจแรงงานเห็นวางานนั้นอาจเปนนนตราย
ตอสุขภาพและความปลอดภัยของหญิงนั้น ใหพนักงานตรวจแรงงานรายงาน
ตออธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมาย เพื่อพิจารณาและมีคําสั่งใหนายจางเปลี่ยนเวลาทํางานหรือลด
ชั่วโมงทํางานไดตามที่เห็นสมควร และใหนายจางปฏิบัติตามคําสั่ง
ดังกลาว
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มาตรา ๔๑ ใหลูกจางซึ่งเปนหญิงมีครรภมีสิทธิลาเพื่อคลอดบุตรครรภหนึ่งไม
เกินเกาสิบวัน
วันลาตามวรรคหนึ่ง ใหนบั รวมวันหยุดที่มีในระหวางวันลาดวย
มาตรา ๔๒ ในกรณีที่ลูกจางซึ่งเปนหญิงมีครรภมีใบรับรองของแพทยแผน
ปจจุบันชั้นหนึ่งมาแสดงวาไมอาจทํางานในหนาที่เดิมตอไปได
ใหลูกจางนั้นมีสิทธิขอให
นายจางเปลี่ยนงานในหนาที่เดิมเปนการชั่วคราวกอนหรือหลังคลอดได และใหนายจางพิจารณา
เปลี่ยนงานที่เหมาะสมใหแกลูกจางนั้น
มาตรา ๔๓ หามมิใหนายจางเลิกจางลูกจางซึ่งเปนหญิงเพราะเหตุมีครรภ
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หมวด ๔
การใชแรงงานเด็ก
*********************
มาตรา ๔๔ หามมิใหนายจางจางเด็กอายุต่ํากวาสิบหาปเปนลูกจาง
มาตรา ๔๕ ในกรณีที่มีการจางเด็กอายุต่ํากวาสิบแปดปเปนลูกจาง ใหนายจาง
ปฏิบัติดังนี้
(๑) แจงการจางลูกจางซึ่งเปนเด็กนั้นตอพนักงานตรวจแรงงานภายในสิบหา
วันนับแตวันที่เด็กเขาทํางาน
(๒) จัดทําบันทึกสภาพการจางกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเก็บไว ณ
สถานประกอบกิจการหรือสํานักงานของนายจาง พรอมที่จะใหพนักงานตรวจแรงงานตรวจได
ในเวลาทําการ
(๓) แจงการสิ้นสุดการจางลูกจางซึ่งเปนเด็กนั้นตอพนักงานตรวจแรงงาน
ภายในเจ็ดวันนับแตวันที่เด็กออกจากงาน
การแจงหรือการจัดทําบันทึกตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามแบบที่อธิบดีกําหนด
มาตรา ๔๖ ใหนายจางจัดใหลูกจางซึ่งเปนเด็กมีเวลาพักวันหนึ่งไมนอยกวา
หนึ่งชั่วโมงติดตอกันหลังจากที่ลูกจางทํางานมาแลวไมเกินสี่ชั่วโมง
แตในสี่ชั่วโมงนั้นให
ลูกจางซึ่งเปนเด็กไดมีเวลาพักตามที่นายจางกําหนด
มาตรา ๔๗ หามมิใหนายจางใหลูกจางซึ่งเปนเด็กอายุต่ํากวาสิบแปดปทํางานใน
ระหวางเวลา ๒๒.๐๐ นาฬิกา ถึงเวลา ๐๖.๐๐ นาฬิกา เวนแตจะไดรับอนุญาตเปน
หนังสือจากอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมาย
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นายจางอาจใหลูกจางซึ่งเปนเด็กอายุต่ํากวาสิบแปดปและเปนผูแสดงภาพยนตร ละคร
หรือการแสดงอยางอื่นที่คลายคลึงกันทํางานในระหวางเวลาดังกลาวได ทั้งนี้ ใหนายจางจัดให
ลูกจางซึ่งเปนเด็กนั้นไดพักผอนตามสมควร
มาตรา ๔๘ หามมิใหนายจางใหลูกจางซึ่งเปนเด็กอายุต่ํากวาสิบแปดปทํางานลวงเวลา
หรือทํางานในวันหยุด
มาตรา ๔๙ หามมิใหนายจางใหลูกจางซึ่งเปนเด็กอายุต่ํากวาสิบแปดปทํางานอยางหนึ่ง
อยางใดดังตอไปนี้
(๑) งานหลอม เปา หลอ หรือรีดโลหะ
(๒) งานปมโลหะ
(๓) งานเกี่ยวกับความรอน ความเย็น ความสั่นสะเทือน เสียง และแสงที่มี
ระดับแตกตางจากปกติ อันอาจเปนอันตรายตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
(๔) งานเกี่ยวกับสารเคมีที่เปนอันตรายตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
(๕) งานเกี่ยวกับจุลชีวันเปนพิษซึ่งอาจเปนเชื้อไวรัส แบคทีเรีย รา หรือเชื้ออื่น
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
(๖) งานเกี่ยวกับวัตถุมีพิษ วัตถุระเบิด หรือวัตถุไวไฟ เวนแตงานในสถานี
บริการน้ํามันเชื้อเพลิงตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
(๗) งานขับหรือบังคับรถยกหรือปนจั่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
(๘) งานใชเลื่อยเดินดวยพลังไฟฟาหรือเครื่องยนต
(๙) งานที่ตองทําใตดิน ใตน้ํา ในถ้ํา อุโมงค หรือปลองในภูเขา
(๑๐) งานเกี่ยวกับกัมมันตภาพรังสีตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
(๑๑) งานทําความสะอาดเครื่องจักรหรือเครื่องยนตขณะที่เครื่องจักรหรือ
เครื่องยนตกําลังทํางาน
(๑๒) งานที่ตองทําบนนั่งรานที่สูงกวาพื้นดินตั้งแตสิบเมตรขึ้นไป
(๑๓) งานอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๕๐ หามมิใหนายจางใหลูกจางซึ่งเปนเด็กอายุต่ํากวาสิบแปดป
ทํางานในสถานที่ดังตอไปนี้
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(๑) โรงฆาสัตว
(๒) สถานที่เลนการพนัน
(๓) สถานเตนรํา รําวง หรือรองเง็ง
(๔) สถานที่ที่มีอาหาร สุรา น้ําชา หรือเครื่องดื่มอยางอื่นจําหนายและบริการ
โดยมีผูบําเรอสําหรับปรนนิบัติลูกคา หรือโดยมีที่สําหรับพักผอนหลับนอนหรือมีบริการนวด
ใหแกลูกคา
(๕) สถานที่อื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๕๑ หามมิใหนายจางจายคาจางของลูกจางซึ่งเปนเด็กใหแกบุคคลอื่น
หามมิใหนายจางเรียกหรือรับเงินประกันเพื่อการใด ๆ จากฝายลูกจางซึ่งเปนเด็ก
ในกรณีที่นายจาง ลูกจางซึ่งเปนเด็ก บิดามารดาหรือผูปกครองของลูกจางซึ่งเปนเด็กจาย
หรือรับเงินหรือประโยชนตอบแทนใด ๆ เปนการลวงหนากอนมีการจางขณะแรกจางหรือกอนถึง
งวดการจายคาจางใหแกลูกจางซึ่งเปนเด็กในแตละคราว มิใหถือวา
เปนการจายหรือรับคาจางสําหรับลูกจางซึ่งเปนเด็กนั้น และหามมิใหนายจางนําเงินหรือ
ประโยชนตอบแทนดังกลาวมาหักจากคาจางซึ่งตองจายใหแกลูกจางซึ่งเปนเด็กตามกําหนดเวลา
มาตรา ๕๒ เพื่อประโยชนในการพัฒนาและสงเสริมคุณภาพชีวิตและการทํางานของ
เด็กใหลูกจางซึ่งเปนเด็กอายุต่ํากวาสิบแปดป มีสิทธิลาเพื่อเขาประชุม สัมมนา รับการอบรม
รับการฝกหรือลาเพื่อการอื่น ซึ่งจัดโดยสถานศึกษาหรือหนวยงานของรัฐหรือเอกชนที่อธิบดี
เห็นชอบ โดยใหลูกจางซึ่งเปนเด็กแจงใหนายจางทราบลวงหนาถึงเหตุที่ลาโดยชัดแจง พรอม
ทั้งแสดงหลักฐานที่เกี่ยวของ ถามี และใหนายจางจายคาจางใหแกลูกจางซึ่งเปนเด็กเทากับคาจาง
ในวันทํางานตลอดระยะเวลาที่ลา แตปหนึ่งตองไมเกินสามสิบวัน
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หมวด ๕
คาจาง คาลวงเวลา คาทํางานในวันหยุด และคาลวงเวลาในวันหยุด
*******************
มาตรา ๕๓ ในกรณีที่งานมีลักษณะและคุณภาพอยางเดียวกันและปริมาณเทากัน
ใหนายจางกําหนดคาจาง คาลวงเวลา คาทํางานในวันหยุด และคาลวงเวลาในวันหยุด
ใหแกลูกจางเทาเทียมกัน ไมวาลูกจางนั้นจะเปนชายหรือหญิง
มาตรา ๕๔ ใหนายจางจายคาจาง คาลวงเวลา คาทํางานในวันหยุด คาลวงเวลาใน
วันหยุดและเงินผลประโยชนอื่นเนื่องในการจาง บรรดาที่จายเปนเงินตองจายเงินตราไทย เวนแต
ไดรับความยินยอมจากลูกจางใหจายเปนตั๋วเงินหรือเงินตราตางประเทศ
มาตรา ๕๕ ใหนายจางจายคาจาง คาลวงเวลา คาทํางานในวันหยุด คาลวงเวลา
ในวันหยุดและเงินผลประโยชนอื่นเนื่องในการจางใหแกลูกจาง ณ สถานที่ทํางานของลูกจาง
ถาจะจาย ณ สถานที่อื่นหรือดวยวิธีอื่นตองไดรับความยินยอมจากลูกจาง
มาตรา ๕๖ ใหนายจางจายคาจางใหแกลูกจางเทากับคาจางในวันทํางาน สําหรับ
วันหยุดดังตอไปนี้
(๑) วันหยุดประจําสัปดาห เวนแตลูกจางซึ่งไดรับคาจางรายวัน รายชั่วโมง หรือตาม
ผลงานโดยคํานวณเปนหนวย
(๒) วันหยุดตามประเพณี
(๓) วันหยุดพักผอนประจําป
มาตรา ๕๗ ใหนายจางจายคาจางใหแกลูกจางในวันลาปวยตามมาตรา ๓๒
เทากับอัตราคาจางในวันทํางานตลอดระยะเวลาที่ลา แตปหนึ่งตองไมเกินสามสิบวันทํางาน
ในกรณีที่ลูกจางใชสิทธิลาเพื่อทําหมันตามมาตรา ๓๓ ใหนายจางจายคาจาง
ใหแกลูกจางในวันลานั้นดวย
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มาตรา ๕๘ ใหนายจางจายคาจางใหแกลูกจางในวันลาเพื่อรับราชการทหาร
ตามมาตรา ๓๕ เทากับคาจางในวันทํางานตลอดระยะเวลาที่ลา แตปหนึ่งตองไมเกินหกสิบวัน
มาตรา ๕๙ ใหนายจางจายคาจางใหแกลูกจางซึ่งเปนหญิงในวันลาเพื่อคลอดบุตร
เทากับคาจางในวันทํางานตลอดระยะเวลาที่ลา แตไมเกินสี่สิบหาวัน
มาตรา ๖๐ เพื่อประโยชนแกการจายคาจางตามมาตรา ๕๖ มาตรา ๕๗ มาตรา ๕๘
มาตรา ๕๙ มาตรา ๗๑ และมาตรา ๗๒ ในกรณีที่ลูกจางไดรับคาจางตามผลงานโดยคํานวณเปน
หนวย ใหนายจางจายคาจางในวันหยุดหรือวันลาเทากับคาจางโดยเฉลี่ยในวันทํางานที่ลูกจาง
ไดรับในงวดการจายคาจางกอนวันหยุดหรือวันลานั้น
มาตรา ๖๑ ในกรณีที่นายจางใหลูกจางทํางานลวงเวลาในวันทํางาน ใหนายจางจายคา
ลวงเวลาใหแกลูกจางในอัตราไมนอยกวาหนึ่งเทาครึ่งของอัตราคาจางตอชั่วโมงในวันทํางานตาม
จํานวนชั่วโมงที่ทํา
หรือไมนอยกวาหนึ่งเทาครึ่งของอัตราคาจางตอหนวยในวันทํางานตาม
จํานวนผลงานที่ทําไดสําหรับลูกจางซึ่งไดรับคาจางตามผลงานโดยคํานวณเปนหนวย
มาตรา ๖๒ ในกรณีที่นายจางใหลูกจางทํางานในวันหยุดตามมาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙
หรือมาตรา ๓๐ ใหนายจางจายคาทํางานในวันหยุดใหแกลูกจางในอัตราดังตอไปนี้
(๑) สําหรับลูกจางซึ่งมีสิทธิไดรับคาจางในวันหยุด ใหจายเพิ่มขึ้นจากคาจางอีกไม
นอยกวาหนึ่งเทาของอัตราคาจางตอชั่วโมงในวันทํางานตามจํานวนชั่วโมงที่ทําหรือไมนอยกวา
หนึ่งเทาของอัตราคาจางตอหนวยในวันทํางานตามจํานวนผลงานที่ทําไดสําหรับลูกจางซึ่งไดรับ
คาจางตามผลงานโดยคํานวณเปนหนวย
(๒) สําหรับลูกจางซึ่งไมมีสิทธิไดรับคาจางในวันหยุด ใหจายไมนอยกวาสองเทาของ
อัตราคาจางตอชั่วโมงในวันทํางานตามจํานวนชั่วโมงที่ทํา หรือไมนอยกวาสองเทาของอัตรา
คาจางตอหนวยในวันทํางานตามจํานวนผลงานที่ทําไดสําหรับลูกจาง ซึ่งไดรับคาจางตามผลงาน
โดยคํานวณเปนหนวย
มาตรา ๖๓ ในกรณีที่นายจางใหลูกจางทํางานลวงเวลาในวันหยุดใหนายจาง
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จายคาลวงเวลาในวันหยุดใหแกลูกจางในอัตราไมนอยกวาสามเทาของอัตราคาจางตอชั่วโมงใน
วันทํางานตามจํานวนชั่วโมงที่ทํา หรือไมนอยกวาสามเทาของอัตราคาจางตอหนวยในวัน
ทํางานตามจํานวนผลงานที่ทําไดสําหรับลูกจางซึ่งไดรับคาจางตามผลงานโดยคํานวณเปนหนวย
มาตรา ๖๔ ในกรณีที่นายจางมิไดจัดใหลูกจางหยุดงาน หรือจัดใหลูกจางหยุดงาน
นอยกวาที่กําหนดไวตามมาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๐ ใหนายจางจายคาทํางาน
ในวันหยุดและคาลวงเวลาในวันหยุดใหแกลูกจางตามอัตราที่กําหนดไวในมาตรา ๖๒ และ
มาตรา ๖๓ เสมือนวานายจางใหลูกจางทํางานในวันหยุด
มาตรา ๖๕ ลูกจางซึ่งมีอํานาจหนาที่หรือซึ่งนายจางใหทํางานอยางหนึ่งอยางใด
ดังตอไปนี้ ไมมีสิทธิไดรับคาลวงเวลาตามมาตรา ๖๑ และคาลวงเวลาในวันหยุดตามมาตรา
๖๓ แตลูกจางซึ่งนายจางใหทํางานตาม (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) หรือ (๘) มีสิทธิ
ไดรับคาตอบแทนเปนเงินเทากับอัตราคาจางตอชั่วโมงในวันทํางานตามจํานวนชั่วโมงที่ทํา
(๑) ลูกจางซึ่งมีอํานาจหนาที่ทําการแทนนายจางสําหรับกรณีการจาง การใหบําเหน็จ
การลดคาจาง หรือการเลิกจาง
(๒) งานขบวนการจัดงานรถไฟ ซึ่งไดแกงานที่ทําบนขบวนรถและงานอํานวยความ
สะดวกแกการเดินรถ
(๓) งานเปดปดประตูน้ําหรือประตูระบายน้ํา
(๔) งานอานระดับน้ําและวัดปริมาณน้ํา
(๕) งานดับเพลิงหรืองานปองกันอันตรายสาธารณะ
(๖) งานที่มีลักษณะหรือสภาพที่ตองออกไปทํางานนอกสถานที่ และโดยลักษณะหรือ
สภาพของงานไมอาจกําหนดเวลาทํางานที่แนนอนได
(๗) งานอยูเวรเฝาดูแลสถานที่หรือทรัพยสินอันมิใชหนาที่การทํางานตามปกติของ
ลูกจาง
(๘) งานอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
ทั้งนี้ เวนแตนายจางตกลงจายคาลวงเวลาหรือคาลวงเวลาในวันหยุดใหแกลกู จาง
มาตรา ๖๖ ลูกจางตามมาตรา ๖๕ (๑) ไมมีสิทธิไดรับคาทํางานในวันหยุดตาม
มาตรา ๖๒ เวนแตนายจางตกลงจายคาทํางานในวันหยุดใหแกลูกจาง
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มาตรา ๖๗ ในกรณีที่นายจางเลิกจางโดยลูกจางมิไดมีความผิดตามมาตรา ๑๑๙ ให
นายจางจายคาจางใหแกลูกจางสําหรับวันหยุดพักผอนประจําปในปที่เลิกจางตามสวนของวันหยุด
พักผอนประจําปที่ลูกจางพึงมีสิทธิ และรวมทั้งวันหยุดพักผอน
ประจําปสะสมตามมาตรา ๓๐
มาตรา ๖๘ เพื่อประโยชนแกการคํานวณคาลวงเวลา คาทํางานในวันหยุดและ
คาลวงเวลาในวันหยุด ในกรณีที่ลูกจางไดรับคาจางเปนรายเดือน อัตราคาจางตอ
ชั่วโมงในวันทํางานหมายถึงคาจางรายเดือนหารดวยผลคูณของสามสิบและจํานวน
ชั่วโมงทํางานในวันทํางานตอวันโดยเฉลี่ย
มาตรา ๖๙ เพื่อประโยชนแกการคํานวณชั่วโมงทํางานลวงเวลาในกรณีที่
นายจางกําหนดเวลาทํางานปกติเปนสัปดาห ใหนับวันหยุดตามประเพณี วันหยุด
พักผอนประจําป และวันลา เปนวันทํางาน
มาตรา ๗๐ ใหนายจางจายคาจาง คาลวงเวลา คาทํางานในวันหยุด และคา
ลวงเวลาในวันหยุดใหถูกตองและตามกําหนดเวลาดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีทมี่ ีการคํานวณคาจางเปนรายเดือน รายวัน รายชั่วโมงหรือเปน
ระยะเวลาอยางอื่นที่ไมเกินหนึ่งเดือน หรือตามผลงานโดยคํานวณเปนหนวย ใหจายเดือน
หนึ่งไมนอยกวาหนึ่งครั้ง เวนแตจะมีการตกลงกันเปนอยางอื่นที่เปนประโยชนแกลกู จาง
(๒) ในกรณีทมี่ ีการคํานวณคาจาง นอกจาก (๑) ใหจายตามกําหนดเวลาที่
นายจางและลูกจางตกลงกัน
(๓) คาลวงเวลา คาทํางานในวันหยุด และคาลวงเวลาในวันหยุด ใหจายเดือนหนึ่ง
ไมนอยกวาหนึ่งครั้ง
ในกรณีที่นายจางเลิกจางลูกจาง ใหนายจางจายคาจาง คาลวงเวลา คาทํางานใน
วันหยุด และคาลวงเวลาในวันหยุด ตามที่ลูกจางมีสิทธิไดรับ ใหแกลูกจางภายในสามวันนับ
แตวันที่เลิกจาง
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มาตรา ๗๑ ในกรณีที่นายจางใหลูกจางเดินทางไปทํางานในทองที่อื่นนอกจากทองที่
สําหรับการทํางานปกติในวันหยุด
ใหนายจางจายคาจางเทากับคาจางในวันทํางานใหแก
ลูกจางซึ่งไมมีสิทธิไดรับคาจางในวันหยุดตามมาตรา ๕๖ (๑) สําหรับการเดินทางนั้น
มาตรา ๗๒ ในกรณีที่นายจางใหลูกจางเดินทางไปทํางานในทองที่อื่น นอกจาก
ทองที่สําหรับการทํางานปกติ ลูกจางไมมีสิทธิไดรับคาลวงเวลาตามมาตรา ๖๑ และคาลวงเวลา
ในวันหยุดตามมาตรา ๖๓ ในระหวางเดินทาง แตสําหรับการเดินทางในวันหยุดใหนายจาง
จายคาจางเทากับคาจางในวันทํางานใหแกลูกจางซึ่งไมมีสิทธิไดรับ
คาจางในวันหยุดตามมาตรา ๕๖ (๑) ดวย เวนแตนายจางตกลงจายคาลวงเวลาหรือ
คาลวงเวลาในวันหยุดใหแกลูกจาง
มาตรา ๗๓ ใหนายจางออกคาใชจายสําหรับการเดินทางตามมาตรา ๗๑ และ
มาตรา ๗๒
มาตรา ๗๔ ในกรณีที่นายจางตกลงจายคาลวงเวลา คาทํางานในวันหยุด
และคาลวงเวลาในวันหยุด ในอัตราสูงกวาที่กําหนดไวตามมาตรา ๖๑ มาตรา ๖๒ และ
มาตรา ๖๓ ก็ใหเปนไปตามขอตกลงดังกลาว
มาตรา ๗๕ ในกรณีที่นายจางมีความจําเปนตองหยุดกิจการทั้งหมดหรือ
บางสวนเปนการชั่วคราวโดยเหตุหนึ่งเหตุใดที่มิใชเหตุสุดวิสัย ใหนายจางจายเงินใหแกลูกจาง
ไมนอยกวารอยละหาสิบของคาจางในวันทํางานที่ลูกจางไดรับกอนนายจางหยุดกิจการตลอด
ระยะเวลาที่นายจางไมไดใหลูกจางทํางาน
ใหนายจางแจงใหลูกจางและพนักงานตรวจแรงงานทราบลวงหนากอนวันเริ่ม
หยุดกิจการตามวรรคหนึ่ง
มาตรา ๗๖ หามมิใหนายจางหักคาจาง คาลวงเวลา คาทํางานในวันหยุด
และคาลวงเวลาในวันหยุด เวนแตเปนการหักเพื่อ
(๑) ชําระภาษีเงินไดตามจํานวนที่ลูกจางตองจายหรือชําระเงินอื่นตามที่มี
กฎหมายบัญญัติไว
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(๒) ชําระคาบํารุงสหภาพแรงงานตามขอบังคับของสหภาพแรงงาน
(๓) ชําระหนี้สินสหกรณออมทรัพย หรือสหกรณอื่นที่มีลักษณะเดียวกันกับ สหกรณออม
ทรัพย หรือหนี้ที่เปนไปเพื่อสวัสดิการที่เปนประโยชนแกลูกจางฝายเดียว โดยไดรับความยินยอม
ลวงหนาจากลูกจาง
(๔) เปนเงินประกันตามมาตรา ๑๐ หรือชดใชคาเสียหายใหแกนายจาง ซึ่งลูกจางไดกระทํา
โดยจงใจหรือประมาทเลินเลออยางรายแรง โดยไดรับความยินยอมจากลูกจาง
(๕) เปนเงินสะสมตามขอตกลงเกี่ยวกับกองทุนเงินสะสม การหักตาม (๒) (๓) (๔) และ
(๕) ในแตละกรณีหามมิใหหักเกินรอยละสิบและจะหักรวมกันไดไมเกินหนึ่งในหาของเงินที่
ลูกจางมีสิทธิไดรับตามกําหนดเวลาการจายตามมาตรา ๗๐ เวนแตไดรับความยินยอมจากลูกจาง
มาตรา ๗๗ ในกรณีที่นายจางตองไดรับความยินยอมจากลูกจาง หรือมีขอ ตกลงกับลูกจาง
เกี่ยวกับการจายเงินตามมาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ หรือการหักเงินตามมาตรา ๗๖ นายจางตอง
จัดทําเปนหนังสือและใหลูกจางลงลายมือชื่อในการใหความยินยอมหรือมีขอตกลงกันไวให
ชัดเจนเปนการเฉพาะ
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หมวด ๖
คณะกรรมการคาจาง
******************
มาตรา ๗๘ ใหมีคณะกรรมการคาจางประกอบดวย ปลัดกระทรวงแรงงาน
และสวัสดิการสังคมเปนประธานกรรมการ ผูแทนฝายรัฐบาลสี่คน ผูแทนฝายนายจางและผูแทน
ฝายลูกจางฝายละหาคน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งเปนกรรมการ และขา
ราชการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งเปนเลขานุการ
หลักเกณฑและวิธีการเพื่อใหไดมาซึ่งผูแทนฝายนายจางและผูแทนฝายลูกจาง
ตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด
มาตรา ๗๙ คณะกรรมการคาจางมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) เสนอความเห็นตอคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายคาจาง
(๒) เสนอความเห็นตอคณะรัฐมนตรีเพื่อใหขอแนะนําภาคเอกชนเกี่ยวกับ
การกําหนดคาจางและการปรับคาจางประจําป
(๓) กําหนดอัตราคาจางขั้นต่ําพื้นฐาน
(๔) กําหนดอัตราคาจางขั้นต่ําที่ลูกจางควรไดรับตามความเหมาะสมแก
สภาพเศรษฐกิจและสังคม
(๕) เสนอความเห็นตอคณะรัฐมนตรีเพื่อพัฒนาระบบคาจาง
(๖) ใหคําแนะนําดานวิชาการและแนวทางการประสานประโยชนแกหนวยงาน
ตาง ๆ ในภาคเอกชน
(๗) รายงานเสนอรัฐมนตรีอยางนอยปละครั้งเกี่ยวกับภาวะคาจางและแนวโนมของคาจาง
ตลอดจนมาตรการที่ควรจะไดดําเนินการ
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(๘) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่พระราชบัญญัตนิ ี้หรือกฎหมายอื่นบัญญัติใหเปนอํานาจหนาที่
ของคณะกรรมการคาจางหรือตามที่คณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีมอบหมาย
ในการเสนอความเห็นตอคณะรัฐมนตรี คณะกรรมการคาจางจะมีขอสังเกต
เกี่ยวกับการพัฒนาระบบรายไดของประเทศดวยก็ได
มาตรา ๘๐ ใหกรรมการคาจางซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งมีวาระดํารงตําแหนง
คราวละสองป กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับแตงตั้งอีกได
ในกรณีที่กรรมการคาจางซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งพนจากตําแหนงกอนวาระ
ใหคณะรัฐมนตรีแตงตั้งกรรมการในประเภทเดียวกันเปนกรรมการแทน และใหผูไดรับแตงตั้งอยู
ในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการที่ตนแทน เวนแตวาระของกรรมการเหลืออยูไมถึง
หนึ่งรอยแปดสิบวัน จะไมแตงตั้งกรรมการแทนก็ได
ในกรณีที่กรรมการคาจางซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งพนจากตําแหนงตามวาระ
แตยังมิไดมีการแตงตั้งกรรมการใหม ใหกรรมการนั้นปฏิบัตหิ นาที่ไปพลางกอน จนกวาจะได
แตงตั้งกรรมการใหมเขารับหนาที่ ซึ่งตองแตงตั้งใหเสร็จสิ้นภายในเกาสิบวันนับแตวันที่กรรมการ
เดิมพนจากตําแหนง
มาตรา ๘๑ นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๘๐ กรรมการ
คาจางซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งพนจากตําแหนงเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) คณะรัฐมนตรีใหออกเพราะขาดประชุมตามที่กําหนดสามครั้งติดตอกัน
โดยไมมีเหตุอันสมควร
(๔) เปนบุคคลลมละลาย
(๕) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
(๖) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับ
ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
มาตรา ๘๒ การประชุมคณะกรรมการคาจางตองมีกรรมการเขาประชุมไมนอย
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กวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด โดยมีกรรมการฝายนายจางและฝายลูกจางอยางนอย
ฝายละหนึ่งคน จึงจะเปนองคประชุม
ในการประชุมเพื่อพิจารณากําหนดอัตราคาจางขั้นต่ําพื้นฐานหรืออัตราคาจาง
ขั้นต่ําตามมาตรา ๗๙ จะตองมีกรรมการเขาประชุมไมนอยกวาสองในสามของจํานวน
กรรมการทั้งหมด โดยมีกรรมการฝายนายจางและฝายลูกจางอยางนอยฝายละสองคน
จึงจะเปนองคประชุม และตองไดมติอยางนอยสองในสามของกรรมการที่เขาประชุม
ในการประชุมเพื่อพิจารณากําหนดอัตราคาจางขั้นต่ําคราวใด ถาไมไดองคประชุมตามที่
กําหนดไวในวรรคสอง ใหจัดใหมีการประชุมอีกครั้งหนึ่งภายในสิบหาวันนับแตวันที่นัดประชุม
ครั้งแรก การประชุมครั้งหลังนี้แมจะไมมีกรรมการซึ่งมาจากฝายนายจางหรือฝายลูกจางเขารวม
ประชุม ถามีกรรมการมาประชุมไมนอยกวาสองในสามของจํานวนกรรมการทั้งหมด ก็ใหถือเปน
องคประชุม และตองไดมติอยางนอยสองในสามของกรรมการที่เขาประชุม
มาตรา ๘๓ ในการประชุมคราวใด ถาประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุมหรือไมอาจ
ปฏิบัติหนาที่ไดใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมี
เสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีก
เสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
มาตรา ๘๔ ใหคณะกรรมการคาจางมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการดังตอไปนี้เพื่อ
พิจารณาหรือปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดแทนคณะกรรมการได
(๑) คณะอนุกรรมการอัตราคาจางขั้นต่ํา
(๒) คณะอนุกรรมการอัตราคาจางขั้นต่ําจังหวัด
(๓) คณะอนุกรรมการอื่นที่คณะกรรมการเห็นสมควรกําหนด
ใหคณะกรรมการคาจางกําหนดองคประชุมและวิธีดําเนินงานของ
คณะอนุกรรมการไดตามความเหมาะสม
มาตรา ๘๕ ในการปฏิบัติหนาที่ใหคณะกรรมการคาจาง หรือคณะอนุกรรมการ
หรือผูซึ่งคณะกรรมการคาจางหรือคณะอนุกรรมการมอบหมายมีอํานาจดังตอไปนี้
(๑) มีหนังสือเรียกบุคคลใดมาใหถอยคําหรือใหสงเอกสารหรือวัตถุใด ๆ
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มาเพื่อประกอบการพิจารณาไดตามความจําเปน
(๒) ใหหนวยงานหรือบุคคลใดใหความรวมมือในการสํารวจกิจการใด ๆ
ที่อาจมีผลกระทบกระเทือนตอเศรษฐกิจได
(๓) เขาไปในสถานประกอบกิจการหรือสํานักงานของนายจางในเวลา
ทําการเพื่อศึกษา สํารวจ วิจัย ตรวจสอบ หรือสอบถามขอเท็จจริงเพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลที่จะ
ใชในการพิจารณาตามมาตรา ๗๙ ในการนี้ ใหนายจางหรือบุคคลซึ่งเกี่ยวของอํานวยความ
สะดวก สงหรือแสดงเอกสาร หรือใหขอเท็จจริงและไมขัดขวางการปฏิบัติการตามหนาที่ของ
บุคคลดังกลาว
มาตรา ๘๖ ในการปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๘๕ ใหกรรมการคาจางอนุกรรมการ หรือผูซึ่ง
คณะกรรมการคาจางหรือคณะอนุกรรมการมอบหมาย แสดงบัตรประจําตัวหรือหนังสือ
มอบหมาย แลวแตกรณี ตอบุคคลซึ่งเกี่ยวของ
บัตรประจําตัวกรรมการคาจางและอนุกรรมการตามวรรคหนึ่งใหเปนไป
ตามแบบที่รัฐมนตรีกําหนด
มาตรา ๘๗ ในการพิจารณากําหนดอัตราคาจางขั้นต่ําและอัตราคาจางขั้นต่ํา
พื้นฐานใหคณะกรรมการคาจางศึกษาและพิจารณาขอเท็จจริงเกี่ยวกับอัตราคาจางที่
ลูกจางไดรับอยูประกอบกับขอเท็จจริงอื่น โดยเฉพาะอยางยิ่งดัชนีคาครองชีพ อัตราเงินเฟอ
มาตรฐานการครองชีพ ตนทุนการผลิต ราคาของสินคา ความสามารถของธุรกิจ ผลิตภาพแรงงาน
ผลิตภัณฑมวลรวมของประเทศ สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม
การพิจารณากําหนดอัตราคาจางขั้นต่ํา จะกําหนดใหใชเฉพาะกิจการประเภทใดประเภท
หนึ่งหรือทุกประเภทหรือในทองถิ่นใดทองถิ่นหนึ่งก็ได
การพิจารณากําหนดอัตราคาจางขั้นต่ําตองไมต่ํากวาอัตราคาจางขั้นต่ําพื้นฐาน
ที่คณะกรรมการคาจางกําหนด
ถาไมมีการกําหนดอัตราคาจางขั้นต่ําในทองที่ใดใหถือวาอัตราคาจางขั้นต่ํา
พื้นฐานเปนอัตราคาจางขั้นต่ําของทองที่นั้น
มาตรา ๘๘ เมื่อไดศึกษาขอมูลและขอเท็จจริงตาง ๆ ตามที่กําหนดไวใน
มาตรา ๘๗ แลว ใหคณะกรรมการคาจางกําหนดอัตราคาจางขั้นต่ําพรอมทั้งรายละเอียด
ตาง ๆ ตามที่เห็นสมควรเสนอตอรัฐมนตรีเพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา
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มาตรา ๘๙ ประกาศกําหนดอัตราคาจางขั้นต่ําตามมาตรา ๘๘ ใหใชบังคับ
แกนายจางและลูกจาง ไมวานายจางและลูกจางนั้นจะมีสัญชาติ ศาสนา หรือเพศใด
มาตรา ๙๐ เมื่อประกาศกําหนดอัตราคาจางขั้นต่ํามีผลใชบังคับแลว
หามมิใหนายจางจายคาจางแกลูกจางนอยกวาอัตราคาจางขั้นต่ํา

ใหนายจางที่อยูในขายบังคับของประกาศกําหนดอัตราคาจางขั้นต่ําปดประกาศ
ดังกลาวไวในที่เปดเผย เพื่อใหลูกจางไดทราบ ณ สถานที่ทํางานของลูกจาง ตลอดระยะ
เวลาที่ประกาศดังกลาวมีผลใชบังคับ
มาตรา ๙๑ ใหมีสํานักงานคณะกรรมการคาจางขึ้นในกระทรวงแรงงานและ
สวัสดิการสังคม และใหมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) จัดทําแผนงาน โครงการเสนอตอคณะกรรมการคาจางและ
คณะอนุกรรมการ
(๒) ประสานแผนและการดําเนินการของคณะกรรมการคาจางและ
คณะอนุกรรมการ ตลอดจนหนวยงานที่เกี่ยวของ
(๓) รวบรวม ศึกษา วิจัย วิเคราะห และประเมินสถานการณเศรษฐกิจ
แรงงาน ภาวะการครองชีพ การขยายตัวของตลาดแรงงาน ผลิตภาพแรงงาน การลงทุน
การยายถิ่นฐาน และขอมูลที่เกี่ยวของ เพื่อเปนขอมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการ
คาจางและคณะอนุกรรมการ
(๔) เสนอแนะผลการศึกษา และผลการพิจารณาขอมูลทางวิชาการ และ
มาตรการเสริมอื่น ๆ ตอกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม และหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อ
ประโยชนในการพัฒนาระบบคาจางและรายได
(๕) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามมติของคณะกรรมการคาจาง
(๖) ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการคาจางหรือคณะอนุกรรมการมอบหมาย
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หมวด ๗
สวัสดิการ
**********************
มาตรา ๙๒ ใหมีคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานประกอบดวย ปลัดกระทรวง
แรงงานและสวัสดิการสังคมเปนประธานกรรมการ กรรมการผูแทนฝายรัฐบาลสี่คน กรรมการ
ผูแทนฝายนายจางและกรรมการผูแทนฝายลูกจางฝายละหาคน ซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งเปนกรรมการ
และขาราชการกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งเปนเลขานุการ
มาตรา ๙๓ คณะกรรมการสวัสดิการแรงงานมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) เสนอความเห็นตอรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบาย แนวทางและมาตรการดาน
สวัสดิการแรงงาน
(๒) เสนอความเห็นตอรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวง ประกาศ หรือ
ระเบียบเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ
(๓) ใหคําแนะนําในการจัดสวัสดิการแรงงานสําหรับสถานประกอบกิจการ
แตละประเภท
(๔) ติดตามประเมินผล และรายงานผลการดําเนินการตอรัฐมนตรี
(๕) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่พระราชบัญญัตนิ ี้หรือกฎหมายอื่นบัญญัติใหเปนอํานาจหนาที่
ของคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานหรือตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย
มาตรา ๙๔ ใหนํามาตรา ๗๘ วรรคสอง มาตรา ๘๐ มาตรา ๘๑ มาตรา ๘๒
วรรคหนึ่ง มาตรา ๘๓ และมาตรา ๘๔ มาใชบังคับกับคณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน
โดยอนุโลม

- 30 -

มาตรา ๙๕ ใหรัฐมนตรีมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดใหนายจางตองจัด
สวัสดิการในเรื่องใด หรือกําหนดใหการจัดสวัสดิการในเรื่องใดตองเปนไปตามมาตรฐานได
มาตรา ๙๖ ในสถานประกอบกิจการที่มีลูกจางตั้งแตหาสิบคนขึ้นไปใหนายจางจัดใหมี
คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ ประกอบดวยผูแทนฝาย
ลูกจางอยางนอยหาคน
กรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการใหมาจากการเลือกตั้งตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่อธิบดีกําหนด
ในกรณีที่สถานประกอบกิจการใดของนายจางมีคณะกรรมการลูกจางตามกฎหมายวาดวย
แรงงานสัมพันธแลว ใหคณะกรรมการลูกจางทําหนาที่เปนคณะกรรมการสวัสดิการในสถาน
ประกอบกิจการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๙๗ คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการมีอํานาจหนาที่
ดังตอไปนี้
(๑) รวมหารือกับนายจางเพื่อจัดสวัสดิการแกลูกจาง
(๒) ใหคําปรึกษาหารือและเสนอแนะความเห็นแกนายจางในการจัดสวัสดิการ
สําหรับลูกจาง
(๓) ตรวจตรา ควบคุม ดูแล การจัดสวัสดิการที่นายจางจัดใหแกลูกจาง
(๔) เสนอขอคิดเห็น และแนวทางในการจัดสวัสดิการที่เปนประโยชนสําหรับ
ลูกจางตอคณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน
มาตรา ๙๘ นายจางตองจัดใหมีการประชุมหารือกับคณะกรรมการสวัสดิการ
ในสถานประกอบกิจการอยางนอยสามเดือนตอหนึ่งครั้ง หรือเมื่อกรรมการสวัสดิการในสถาน
ประกอบกิจการเกินกึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมดหรือสหภาพแรงงานรองขอโดยมีเหตุผลสมควร
มาตรา ๙๙ ใหนายจางปดประกาศการจัดสวัสดิการตามกฎกระทรวงที่ออก
ตามมาตรา ๙๕ หรือตามที่มีขอตกลงกับลูกจางใหจัดขึ้นไวในที่เปดเผยเพื่อใหลูกจางไดทราบ ณ
สถานที่ทํางานของลูกจาง
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หมวด ๘
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน
*********************
มาตรา ๑๐๐ ใหมคี ณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพ
แวดลอมในการทํางานประกอบดวย ปลัดกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมเปนประธาน
กรรมการ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน ผูแทนกรมอนามัย
ผูแทนกรมโรงงานอุตสาหกรรมผูแทนกรมโยธาธิการ และผูแทนกรมควบคุมมลพิษ เปน
กรรมการ กับผูแทนฝายนายจางและผูแทนฝายลูกจางฝายละเจ็ดคน ซึ่งรัฐมนตรี
แตงตั้งเปนกรรมการ และขาราชการกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งเปน
กรรมการและเลขานุการ
มาตรา ๑๐๑ คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอม
ในการทํางาน มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) เสนอความเห็นตอรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบาย แผนงาน หรือมาตรการ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และการพัฒนาสภาพแวดลอมในการทํางานของลูกจาง
(๒) เสนอความเห็นตอรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวง ประกาศหรือระเบียบเพื่อ
ดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้
(๓) ใหความเห็นแกหนวยงานของรัฐเกี่ยวกับการสงเสริมความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานของลูกจาง
(๔) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่พระราชบัญญัตนิ ี้หรือกฎหมายอื่นบัญญัติใหเปน
อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอม
ในการทํางาน หรือตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย
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มาตรา ๑๐๒ ใหนาํ มาตรา ๗๘ วรรคสอง มาตรา ๘๐ มาตรา ๘๑ มาตรา ๘๒ วรรค
หนึ่ง มาตรา ๘๓ และมาตรา ๘๔ มาใชบังคับกับคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดลอมในการทํางาน โดยอนุโลม
มาตรา ๑๐๓ ใหรัฐมนตรีมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานใหนายจางดําเนินการ
ในการบริหารและการจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํางาน
ในกรณีที่กฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งกําหนดใหการจัดทําเอกสารหลักฐานหรือรายงานใด
ตองมีการรับรองหรือตรวจสอบโดยบุคคลหนึ่งบุคคลใดตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนด
กฎกระทรวงนั้นจะกําหนดหลักเกณฑและวิธีการการขึ้นทะเบียนและการเพิกถอนทะเบียน อัตรา
คาธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนไมเกินอัตราทายพระราชบัญญัตนิ ี้และอัตราขั้นสูงของคาบริการที่
บุคคลดังกลาวจะเรียกเก็บไวดวยก็ได
มาตรา ๑๐๔ ในกรณีที่พนักงานตรวจแรงงานพบวา นายจางผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม
กฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๑๐๓ ใหพนักงานตรวจแรงงานมีอํานาจออกคําสั่งเปนหนังสือให
นายจางปรับปรุงสภาพแวดลอมในการทํางาน อาคาร สถานที่หรือจัดทําหรือแกไขเครื่องจักร
หรืออุปกรณที่ลูกจางตองใชในการปฏิบัติงานหรือที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานใหถูกตองหรือ
เหมาะสมภายในระยะเวลาที่กําหนด
มาตรา ๑๐๕ ในกรณีที่พนักงานตรวจแรงงานพบวา สภาพแวดลอมในการทํางาน อาคาร
สถานที่ เครื่องจักรหรืออุปกรณที่ลูกจางใชจะกอใหเกิดความไมปลอดภัยแกลูกจางหรือนายจาง
ไมปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานตรวจแรงงานตามมาตรา ๑๐๔ เมื่อไดรบั อนุมัติจากอธิบดีหรือผู
ซึ่งอธิบดีมอบหมาย ใหพนักงานตรวจแรงงานมีอํานาจสั่งใหนายจางหยุดการใชเครื่องจักรหรือ
อุปกรณดังกลาวทั้งหมดหรือบางสวนเปนการชั่วคราวได
ใหนายจางจายเงินใหแกลูกจางซึ่งพนักงานตรวจแรงงานสั่งใหนายจางหยุดการใชเครื่องจักร
หรืออุปกรณตามวรรคหนึ่งเทากับคาจางในวันทํางานตลอดระยะเวลาที่
ลูกจางหยุดทํางาน ทั้งนี้ จนกวานายจางจะไดดําเนินการใหถกู ตองตามคําสั่งของพนักงานตรวจ
แรงงานนั้นแลว
มาตรา ๑๐๖ คําสั่งของพนักงานตรวจแรงงานตามมาตรา ๑๐๔ หรือมาตรา
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๑๐๕ ใหอุทธรณตอคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน
ไดภายในสามสิบวันนับแตวันที่ทราบคําสั่ง คําวินิจฉัยของคณะกรรมการนัน้ ใหเปนที่สุด
การอุทธรณตามวรรคหนึ่งยอมไมเปนการทุเลาการปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงาน
ตรวจแรงงาน เวนแตคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการ
ทํางานจะมีคําสั่งเปนอยางอื่น
มาตรา ๑๐๗ ใหนายจางจัดใหมีการตรวจสุขภาพของลูกจาง และสงผลการตรวจ
ดังกลาวแกพนักงานตรวจแรงงาน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง
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หมวด ๙
การควบคุม
********************
มาตรา ๑๐๘ ใหนายจางซึ่งมีลูกจางรวมกันตั้งแตสิบคนขึ้นไป จัดใหมีขอบังคับ
เกี่ยวกับการทํางานเปนภาษาไทย และขอบังคับนั้นอยางนอยตองมีรายละเอียดเกี่ยวกับ
รายการดังตอไปนี้
(๑) วันทํางาน เวลาทํางานปกติ และเวลาพัก
(๒) วันหยุดและหลักเกณฑการหยุด
(๓) หลักเกณฑการทํางานลวงเวลาและการทํางานในวันหยุด
(๔) วันและสถานที่จายคาจาง คาลวงเวลา คาทํางานในวันหยุด และคาลวงเวลาในวันหยุด
(๕) วันลาและหลักเกณฑการลา
(๖) วินัยและโทษทางวินัย
(๗) การรองทุกข
(๘) การเลิกจาง คาชดเชย และคาชดเชยพิเศษ
ใหนายจางประกาศใชขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานภายในสิบหาวันนับแตวันที่
นายจางมีลูกจางรวมกันตั้งแตสิบคนขึ้นไป และใหนายจางจัดเก็บสําเนาขอบังคับนั้นไว ณ
สถานประกอบกิจการ หรือสํานักงานของนายจางตลอดเวลา และใหสงสําเนาขอบังคับใหแก
อธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายภายในเจ็ดวันนับแตวันประกาศใชขอบังคับดังกลาว
ใหอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายมีอํานาจสั่งใหนายจางแกไขขอบังคับเกี่ยวกับ
การทํางานที่ขัดตอกฎหมายใหถูกตองภายในเวลาที่กําหนด
ใหนายจางเผยแพรและปดประกาศขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานโดยเปดเผย
ณ สถานที่ทํางานของลูกจาง เพื่อใหลูกจางไดทราบและดูไดโดยสะดวก
มาตรา ๑๐๙ การรองทุกขตามมาตรา ๑๐๘ (๗) อยางนอยตองมีรายละเอียด
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ดังตอไปนี้
(๑) ขอบเขตและความหมายของขอรองทุกข
(๒) วิธีการและขั้นตอนการรองทุกข
(๓) การสอบสวนและพิจารณาขอรองทุกข
(๔) กระบวนการยุติขอรองทุกข
(๕) ความคุมครองผูรองทุกขและผูเกี่ยวของ
มาตรา ๑๑๐ ในกรณีที่มีการแกไขเพิ่มเติมขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานให
นายจางประกาศขอบังคับที่มีการแกไขเพิ่มเติมนั้นภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ประกาศใชขอบังคับที่
แกไขเพิ่มเติม และใหนํามาตรา ๑๐๘ วรรคสอง วรรคสามและวรรคสี่มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๑๑๑ เมื่อนายจางไดประกาศใชขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานตามมาตรา ๑๐๘ แลว
แมวาตอมานายจางจะมีลูกจางลดต่ํากวาสิบคนก็ตาม ใหนายจางยังคงมีหนาที่ปฏิบัติตามมาตรา
๑๐๘ และมาตรา ๑๑๐ ตอไป
มาตรา ๑๑๒ ใหนายจางซึ่งมีลูกจางตั้งแตสิบคนขึ้นไปจัดทําทะเบียนลูกจาง
เปนภาษาไทยและเก็บไว ณ สถานประกอบกิจการหรือสํานักงานของนายจาง พรอมที่จะให
พนักงานตรวจแรงงานตรวจไดในเวลาทําการ
การจัดทําทะเบียนลูกจางตามวรรคหนึ่ง ใหนายจางจัดทําภายในสิบหาวันนับแตวันที่ลูกจาง
เขาทํางาน
มาตรา ๑๑๓ ทะเบียนลูกจางนั้นอยางนอยตองมีรายการดังตอไปนี้
(๑) ชือ่ ตัวและชื่อสกุล
(๒) เพศ
(๓) สัญชาติ
(๔) วันเดือนปเกิด หรืออายุ
(๕) ที่อยูปจจุบัน
(๖) วันที่เริ่มจาง
(๗) ตําแหนงหรืองานในหนาที่
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(๘) อัตราคาจางและประโยชนตอบแทนอยางอื่นที่นายจางตกลงจายใหแกลูกจาง
(๙) วันสิ้นสุดของการจาง
เมื่อมีความจําเปนตองเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนลูกจาง ใหนายจางแกไขเพิ่มเติม
ทะเบียนลูกจางใหแลวเสร็จภายในสิบหาวันนับแตวันที่มีการเปลี่ยนแปลงนัน้
หรือภายในสิบหาวันนับแตวันที่ลูกจางไดแจงการเปลี่ยนแปลงใหนายจางทราบ
มาตรา ๑๑๔ ใหนายจางซึ่งมีลูกจางรวมกันตั้งแตสิบคนขึ้นไปจัดใหมีเอกสาร
เกี่ยวกับการจายคาจาง คาลวงเวลา คาทํางานในวันหยุด และคาลวงเวลาในวันหยุด
ซึ่งอยางนอยตองมีรายการดังตอไปนี้
(๑) วันและเวลาทํางาน
(๒) ผลงานที่ทําไดสําหรับลูกจางซึ่งไดรับคาจางตามผลงานโดยคํานวณ
เปนหนวย
(๓) อัตราและจํานวนคาจาง คาลวงเวลา คาทํางานในวันหยุด และ
คาลวงเวลาในวันหยุดที่ลูกจางแตละคนไดรับ
เมื่อมีการจายคาจาง คาลวงเวลา คาทํางานในวันหยุด และคาลวงเวลาในวันหยุดใหแก
ลูกจาง ใหนายจางจัดใหลูกจางลงลายมือชื่อในเอกสารตามวรรคหนึ่งไวเปนหลักฐาน
รายการในเอกสารตามวรรคหนึ่งจะอยูในฉบับเดียวกันหรือจะแยกเปน
หลายฉบับก็ได
ในกรณีที่นายจางจายคาจาง คาลวงเวลา คาทํางานในวันหยุด และคาลวงเวลาในวันหยุด
ใหแกลูกจาง โดยการโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากในธนาคารพาณิชยหรือสถาบันการเงินอื่น ให
ถือวาหลักฐานการโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากของลูกจางเปนเอกสารเกี่ยวกับการจายเงินดังกลาว
มาตรา ๑๑๕ ใหนายจางเก็บรักษาทะเบียนลูกจางไวไมนอยกวาสองปนับแต
วันสิ้นสุดของการจางลูกจางแตละราย และใหนายจางเก็บเอกสารเกี่ยวกับการจาย
คาจาง คาลวงเวลา คาทํางานในวันหยุด และคาลวงเวลาในวันหยุดใหแกลูกจางไวไมนอยกวา
สองปนับแตวันจายเงินดังกลาว
ในกรณีที่มีการยื่นคํารองตามหมวด ๑๒ แหงพระราชบัญญัตินี้ หรือมีขอพิพาท
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แรงงานตามกฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ หรือมีการฟองรองคดีแรงงาน ใหนายจางเก็บรักษา
ทะเบียนลูกจางและเอกสารเกี่ยวกับการจายคาจาง คาลวงเวลา คาทํางานในวันหยุดและคาลวงเวลา
ในวันหยุดไวจนกวาจะมีคําสั่งหรือคําพิพากษาถึงที่สุดเกี่ยวกับเรื่องดังกลาว
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หมวด ๑๐
การพักงาน
******************
มาตรา ๑๑๖ ในกรณีที่นายจางทําการสอบสวนลูกจางซึ่งถูกกลาวหาวากระทํา
ความผิด หามมิใหนายจางสั่งพักงานลูกจางในระหวางการสอบสวนดังกลาว เวนแตจะมี
ขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานหรือขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางใหอํานาจนายจางสั่งพักงานลูกจาง
ได ทั้งนี้ นายจางจะตองมีคําสั่งพักงานเปนหนังสือระบุความผิดและกําหนดระยะเวลาพักงานได
ไมเกินเจ็ดวันโดยตองแจงใหลูกจางทราบกอนการพักงาน
ในระหวางการพักงานตามวรรคหนึ่ง ใหนายจางจายเงินใหแกลูกจางตามอัตราที่กําหนดไว
ในขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานหรือตามที่นายจางและลูกจางไดตกลงกันไว
ในขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง ทั้งนี้ อัตราดังกลาวตองไมนอยกวารอยละหาสิบของคาจางใน
วันทํางานที่ลูกจางไดรับกอนถูกสั่งพักงาน
มาตรา ๑๑๗ เมื่อการสอบสวนเสร็จสิ้นแลว ปรากฏวาลูกจางไมมีความผิดใหนายจางจาย
คาจางใหแกลูกจางเทากับคาจางในวันทํางานนับแตวันที่ลูกจางถูกสั่งพักงานเปนตนไป โดยให
คํานวณเงินที่นายจางจายตามมาตรา ๑๑๖ เปนสวนหนึ่งของคาจางตามมาตรานี้พรอมดวย
ดอกเบี้ยรอยละสิบหาตอป
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หมวด ๑๑
คาชดเชย
****************
มาตรา ๑๑๘ ใหนายจางจายคาชดเชยใหแกลูกจางซึ่งเลิกจางดังตอไปนี้
(๑) ลูกจางซึ่งทํางานติดตอกันครบหนึ่งรอยยี่สิบวัน แตไมครบหนึ่งป ใหจาย
ไมนอยกวาคาจางอัตราสุดทายสามสิบวัน หรือไมนอยกวาคาจางของการทํางานสามสิบวันสุดทาย
สําหรับลูกจางซึ่งไดรับคาจางตามผลงานโดยคํานวณเปนหนวย
(๒) ลูกจางซึ่งทํางานติดตอกันครบหนึ่งป แตไมครบสามป ใหจายไมนอยกวา
คาจางอัตราสุดทายเกาสิบวัน หรือไมนอยกวาคาจางของการทํางานเกาสิบวันสุดทายสําหรับ
ลูกจางซึ่งไดรับคาจางตามผลงานโดยคํานวณเปนหนวย
(๓) ลูกจางซึ่งทํางานติดตอกันครบสามป แตไมครบหกป ใหจายไมนอยกวา
คาจางอัตราสุดทายหนึ่งรอยแปดสิบวัน หรือไมนอยกวาคาจางของการทํางานหนึ่งรอยแปดสิบวัน
สุดทายสําหรับลูกจางซึ่งไดรับคาจางตามผลงานโดยคํานวณเปนหนวย
(๔) ลูกจางซึ่งทํางานติดตอกันครบหกป แตไมครบสิบป ใหจายไมนอยกวา
คาจางอัตราสุดทายสองรอยสี่สิบวัน หรือไมนอยกวาคาจางของการทํางานสองรอยสี่สิบวันสุดทาย
สําหรับลูกจางซึ่งไดรับคาจางตามผลงานโดยคํานวณเปนหนวย
(๕) ลูกจางซึ่งทํางานติดตอกันครบสิบปขึ้นไป ใหจายไมนอยกวาคาจางอัตรา
สุดทายสามรอยวัน หรือไมนอยกวาคาจางของการทํางานสามรอยวันสุดทายสําหรับลูกจางซึ่ง
ไดรับคาจางตามผลงานโดยคํานวณเปนหนวย
การเลิกจางตามมาตรานี้ หมายความวา การกระทําใดที่นายจางไมใหลูกจาง
ทํางานตอไปและไมจายคาจางให ไมวาจะเปนเพราะเหตุสิ้นสุดสัญญาจางหรือเหตุอื่นใด และ
หมายความรวมถึงกรณีที่ลูกจางไมไดทํางานและไมไดรับคาจางเพราะเหตุที่นายจางไมสามารถ
ดําเนินกิจการตอไป
ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับแกลูกจางที่มีกําหนดระยะเวลาการจางไว
แนนอนและเลิกจางตามกําหนดระยะเวลานั้น
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การจางที่มีกําหนดระยะเวลาตามวรรคสามจะกระทําไดสําหรับการจางงาน
ในโครงการเฉพาะที่มิใชงานปกติของธุรกิจหรือการคาของนายจางซึ่งตองมีระยะเวลา
เริ่มตนและสิ้นสุดของงานที่แนนอน หรือในงานอันมีลักษณะเปนครั้งคราวที่มีกําหนดการสิ้นสุด
หรือความสําเร็จของงาน หรือในงานที่เปนไปตามฤดูกาลและไดจางในชวงเวลาของฤดูกาลนั้น
ซึ่งงานนั้นจะตองแลวเสร็จภายในเวลาไมเกินสองป โดยนายจางและลูกจางไดทําสัญญาเปน
หนังสือไวตั้งแตเมื่อเริ่มจาง
มาตรา ๑๑๙ นายจางไมตองจายคาชดเชยใหแกลูกจางซึ่งเลิกจางในกรณีหนึ่งกรณีใด
ดังตอไปนี้
(๑) ทุจริตตอหนาที่หรือกระทําความผิดอาญาโดยเจตนาแกนายจาง
(๒) จงใจทําใหนายจางไดรับความเสียหาย
(๓) ประมาทเลินเลอเปนเหตุใหนายจางไดรับความเสียหายอยางรายแรง
(๔) ฝาฝนขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานหรือระเบียบหรือคําสั่งของนายจาง
อันชอบดวยกฎหมายและเปนธรรม และนายจางไดตักเตือนเปนหนังสือแลว เวนแตกรณีที่รายแรง
นายจางไมจําเปนตองตักเตือน
หนังสือเตือนใหมีผลบังคับไดไมเกินหนึ่งปนับแตวันที่ลูกจางไดกระทําผิด
(๕) ละทิ้งหนาที่เปนเวลาสามวันทํางานติดตอกันไมวาจะมีวันหยุดคั่นหรือไม
ก็ตามโดยไมมีเหตุอันสมควร
(๖) ไดรับโทษจําคุกตามคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับ
ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
มาตรา ๑๒๐ ในกรณีที่นายจางยายสถานประกอบกิจการไปตั้ง ณ สถานที่อื่น
อันมีผลกระทบสําคัญตอการดํารงชีวิตตามปกติของลูกจางหรือครอบครัว นายจางตองแจงให
ลูกจางทราบลวงหนาไมนอยกวาสามสิบวันกอนวันยายสถานประกอบกิจการ ในการนี้ถาลูกจาง
ไมประสงคจะไปทํางานดวย ใหลูกจางมีสิทธิบอกเลิกสัญญาจางไดโดยลูกจางมีสิทธิไดรับ
คาชดเชยพิเศษไมนอยกวารอยละหาสิบของอัตราคาชดเชยที่ลูกจางพึงมีสิทธิไดรับตามมาตรา
๑๑๘
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ในกรณีที่นายจางไมแจงใหลูกจางทราบการยายสถานประกอบกิจการลวงหนา
ตามวรรคหนึ่ง ใหนายจางจายคาชดเชยพิเศษแทนการบอกกลาวลวงหนาเทากับคาจางอัตรา
สุดทายสามสิบวัน หรือเทากับคาจางของการทํางานสามสิบวันสุดทายสําหรับลูกจางซึ่งไดรับ
คาจางตามผลงานโดยคํานวณเปนหนวยดวย
ลูกจางมีสิทธิยื่นคําขอใหคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานพิจารณาภายในสามสิบวันนับแต
วันที่นายจางยายสถานประกอบกิจการวา เปนกรณีที่นายจางตองบอกกลาวลวงหนาหรือลูกจางมี
สิทธิบอกเลิกสัญญาจางโดยมีสิทธิไดรับคาชดเชยพิเศษตามวรรคหนึ่งหรือไม
คําวินิจฉัยของคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานใหเปนที่สุด เวนแตนายจางหรือลูกจางจะ
อุทธรณคําวินิจฉัยตอศาลภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําวินิจฉัย
ในกรณีที่นายจางเปนฝายนําคดีไปสูศาล นายจางตองวางเงินตอศาลตามจํานวนที่ตองจายแก
ลูกจางที่ยื่นคําขอตามวรรคสาม จึงจะฟองคดีได
การบอกเลิกสัญญาจางตามมาตรานี้ ลูกจางตองใชสิทธิภายในสามสิบวันนับแตวันที่นายจาง
ยายสถานประกอบกิจการ หรือนับแตวันที่คําวินิจฉัยของคณะกรรมการ
สวัสดิการแรงงานหรือคําพิพากษาของศาลเปนที่สุด
มาตรา ๑๒๑ ในกรณีที่นายจางจะเลิกจางลูกจางเพราะเหตุที่นายจางปรับปรุงหนวยงาน
กระบวนการผลิต การจําหนาย หรือการบริการ อันเนื่องมาจากการนํา
เครื่องจักรมาใชหรือเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรหรือเทคโนโลยี ซึ่งเปนเหตุใหตองลดจํานวนลูกจาง
หามมิใหนํามาตรา ๑๗ วรรคสอง มาใชบังคับ และใหนายจางแจงวันที่จะเลิกจาง เหตุผลของ
การเลิกจางและรายชื่อลูกจางตอพนักงานตรวจแรงงาน
และลูกจางที่จะเลิกจางทราบลวงหนาไมนอยกวาหกสิบวันกอนวันที่จะเลิกจาง
ในกรณีที่นายจางไมแจงใหลูกจางที่จะเลิกจางทราบลวงหนา หรือแจงลวงหนา
นอยกวาระยะเวลาที่กําหนดตามวรรคหนึ่ง นอกจากจะไดรับคาชดเชยตามมาตรา ๑๑๘ แลว ให
นายจางจายคาชดเชยพิเศษแทนการบอกกลาวลวงหนาเทากับคาจางอัตราสุดทายหกสิบวัน หรือ
เทากับคาจางของการทํางานหกสิบวันสุดทายสําหรับลูกจางซึ่งไดรับคาจางตามผลงานโดยคํานวณ
เปนหนวยดวย
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ในกรณีที่มีการจายคาชดเชยพิเศษแทนการบอกกลาวลวงหนาตามวรรคสองแลว
ใหถือวานายจางไดจายสินจางแทนการบอกกลาวลวงหนาตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
ดวย
มาตรา ๑๒๒ ในกรณีที่นายจางเลิกจางลูกจางตามมาตรา ๑๒๑ และลูกจางนั้นทํางาน
ติดตอกันเกินหกปขึ้นไป ใหนายจางจายคาชดเชยพิเศษเพิ่มขึ้นจากคาชดเชย
ตามมาตรา ๑๑๘ ไมนอยกวาคาจางอัตราสุดทายสิบหาวันตอการทํางานครบหนึ่งป หรือไมนอย
กวาคาจางของการทํางานสิบหาวันสุดทายตอการทํางานครบหนึ่งปสําหรับลูกจางซึ่งไดรับคาจาง
ตามผลงานโดยคํานวณเปนหนวย แตคาชดเชยตามมาตรานี้รวมแลวตองไมเกินคาจางอัตราสุดทาย
สามรอยหกสิบวัน หรือไมเกินคาจางของการทํางานสามรอยหกสิบวันสุดทายสําหรับลูกจางซึ่ง
ไดรับคาจางตามผลงานโดยคํานวณเปนหนวย
เพื่อประโยชนในการคํานวณคาชดเชยพิเศษ กรณีระยะเวลาทํางานไมครบหนึ่ง
ปถา เศษของระยะเวลาทํางานมากกวาหนึ่งรอยแปดสิบวัน ใหนับเปนการทํางานครบหนึ่งป
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หมวด ๑๒
การยื่นคํารอง และการพิจารณาคํารอง
*********************
มาตรา ๑๒๓ ในกรณีที่นายจางฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามเกี่ยวกับสิทธิไดรับเงิน
อยางหนึ่งอยางใดตามพระราชบัญญัตนิ ี้และลูกจางมีความประสงคใหพนักงานเจาหนาที่
ดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ ใหลกู จางมีสิทธิยื่นคํารองตอพนักงานตรวจแรงงานแหงทองที่ที่
ลูกจางทํางานอยูหรือที่นายจางมีภูมิลําเนาอยูตามแบบที่อธิบดีกําหนด
ในกรณีที่เกี่ยวกับสิทธิไดรับเงินอยางหนึ่งอยางใดตามพระราชบัญญัตินี้ ถา
ลูกจางถึงแกความตาย ใหทายาทโดยธรรมมีสิทธิยื่นคํารองตอพนักงานตรวจแรงงานได
มาตรา ๑๒๔ เมื่อมีการยื่นคํารองตามมาตรา ๑๒๓ ใหพนักงานตรวจแรงงาน
สอบสวนขอเท็จจริงและมีคําสั่งภายในหกสิบวันนับแตวันที่รับคํารอง
ในกรณีที่มีความจําเปนไมอาจมีคําสั่งภายในเวลาตามวรรคหนึ่งได ใหพนักงาน
ตรวจแรงงานขอขยายเวลาตออธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายพรอมดวยเหตุผล และอธิบดีหรือผู
ซึ่งอธิบดีมอบหมายอาจพิจารณาอนุญาตไดตามที่เห็นสมควร แตตองมีระยะเวลาไมเกินสามสิบ
วันนับแตวันที่ครบกําหนดตามวรรคหนึ่ง
เมื่อพนักงานตรวจแรงงานสอบสวนแลวปรากฏวาลูกจางมีสิทธิไดรับเงิน
อยางหนึ่งอยางใดที่นายจางมีหนาที่ตองจายตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงานตรวจ
แรงงานมีคําสั่งใหนายจางจายเงินดังกลาวใหแกลูกจางหรือทายาทโดยธรรมของลูกจางซึ่งถึงแก
ความตาย ตามแบบที่อธิบดีกําหนดภายในสิบหาวันนับแตวันที่ทราบหรือถือวาไดทราบคําสั่ง
ใหนายจางจายเงินตามวรรคสามใหแกลูกจางหรือทายาทโดยธรรมของลูกจางซึ่งถึงแกความ
ตาย ณ สถานที่ทํางานของลูกจาง ในกรณีที่ลูกจางหรือทายาทโดยธรรม
ของลูกจางซึ่งถึงแกความตายรองขอ ใหพนักงานตรวจแรงงานมีอํานาจสั่งใหนายจาง
จายเงินดังกลาว ณ สํานักงานของพนักงานตรวจแรงงานหรือสถานที่อื่นตามที่นายจาง
และลูกจางหรือทายาทโดยธรรมของลูกจางซึ่งถึงแกความตายตกลงกัน
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ในกรณีที่ลูกจางหรือทายาทโดยธรรมของลูกจางซึ่งถึงแกความตายไมมารับเงินดังกลาว
ภายในสิบหาวันนับแตวันที่พนักงานตรวจแรงงานมีคําสั่ง ใหพนักงานตรวจ
แรงงานนําสงเงินนั้นเพื่อเก็บรักษาในกองทุนสงเคราะหลูกจางโดยฝากไวกับธนาคาร
ในการนี้ ถามีดอกเบี้ยหรือดอกผลใดเกิดขึ้นเนื่องจากการฝากเงิน ใหตกเปนสิทธิแกลกู จางหรือ
ทายาทโดยธรรมของลูกจางซึ่งถึงแกความตายซึ่งมีสิทธิไดรับเงินนั้น
ในกรณีที่พนักงานตรวจแรงงานเห็นวาลูกจางหรือทายาทโดยธรรมของลูกจาง
ซึ่งถึงแกความตายไมมีสิทธิไดรับเงินตามมาตรา ๑๒๓ ใหพนักงานตรวจแรงงานมีคําสั่งและแจง
เปนหนังสือใหนายจางและลูกจางหรือทายาทโดยธรรมของลูกจางซึ่งถึงแกความตายทราบ
มาตรา ๑๒๕ เมื่อพนักงานตรวจแรงงานไดมีคําสั่งตามมาตรา ๑๒๔ แลว ถานายจาง
ลูกจาง หรือทายาทโดยธรรมของลูกจางซึ่งถึงแกความตายไมพอใจคําสั่งนั้น ใหนําคดีไปสูศาลได
ภายในสามสิบวันนับแตวันทราบคําสั่ง
ในกรณีที่นายจาง ลูกจาง หรือทายาทโดยธรรมของลูกจางซึ่งถึงแกความตาย
ไมนําคดีไปสูศาลภายในกําหนด ใหคําสั่งนั้นเปนที่สุด
ในกรณีที่นายจางเปนฝายนําคดีไปสูศาล นายจางตองวางเงินตอศาลตามจํานวน
ที่ถึงกําหนดจายตามคําสั่งนั้น จึงจะฟองคดีได
เมื่อคดีถึงที่สุดและนายจางมีหนาที่ตองจายเงินจํานวนใดใหแกลูกจางหรือทายาทโดยธรรม
ของลูกจางซึ่งถึงแกความตาย ใหศาลมีอํานาจจายเงินที่นายจางวางไวตอศาลใหแกลูกจางหรือ
ทายาทโดยธรรมของลูกจางซึ่งถึงแกความตายได
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หมวด ๑๓
กองทุนสงเคราะหลูกจาง
*****************
มาตรา ๑๒๖ ใหมีกองทุนสงเคราะหลูกจางในกรมสวัสดิการและคุมครอง
แรงงานมีวัตถุประสงคเพื่อเปนทุนสงเคราะหลูกจางในกรณีที่ลกู จางออกจากงาน หรือตายหรือ
ในกรณีอื่นตามที่กําหนดโดยคณะกรรมการกองทุนสงเคราะหลูกจาง
มาตรา ๑๒๗ กองทุนสงเคราะหลูกจางประกอบดวย
(๑) เงินสะสมและเงินสมทบ
(๒) เงินที่ตกเปนของกองทุนสงเคราะหลูกจางตามมาตรา ๑๓๓ และ
มาตรา ๑๓๖
(๓) เงินเพิ่มตามมาตรา ๑๓๑
(๔) เงินคาปรับที่ไดรับจากการลงโทษผูกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
(๕) เงินหรือทรัพยสินที่มีผูบริจาคให
(๖) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
(๗) เงินรายไดอื่น
(๘) เงินดอกผลของกองทุนสงเคราะหลูกจาง
ใหกองทุนสงเคราะหลูกจางจัดใหมีบัญชีประกอบดวย
(๑) บัญชีเงินของสมาชิกซึ่งแสดงรายการเงินสะสม เงินสมทบ และดอกผล
ของเงินดังกลาวของบรรดาสมาชิกแตละคน
(๒) บัญชีเงินกองกลางซึ่งแสดงรายการเงินอื่นนอกจาก (๑)
มาตรา ๑๒๘ การสงเงินคาปรับตามมาตรา ๑๒๗ (๔) เขากองทุนสงเคราะห
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ลูกจางและกําหนดเวลาสงเงินดังกลาว ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกองทุนสงเคราะห
ลูกจางกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๑๒๙ เพื่อประโยชนในการดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ ใหถือวาเงิน
และทรัพยสินของกองทุนสงเคราะหลูกจางตามมาตรา ๑๒๗ เปนกรรมสิทธิ์ของกรมสวัสดิการ
และคุมครองแรงงานโดยไมตองนําสงกระทรวงการคลังเปนรายได
แผนดิน
ใหมีคณะกรรมการกองทุนสงเคราะหลูกจางประกอบดวย ปลัดกระทรวงแรงงาน
และสวัสดิการสังคมเปนประธานกรรมการ ผูแทนกระทรวงการคลัง ผูแทนสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ผูแทนธนาคารแหงประเทศไทยเปน
กรรมการ กับผูแทนฝายนายจางและผูแทนฝายลูกจางฝายละหาคน ซึง่ รัฐมนตรีแตงตั้งเปน
กรรมการ และอธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานเปนกรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการกองทุนสงเคราะหลูกจางมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) กําหนดนโยบายเกี่ยวกับการบริหารและการจายเงินกองทุนสงเคราะห
ลูกจางโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรี
(๒) พิจารณาใหความเห็นตอรัฐมนตรีในการตราพระราชกฤษฎีกาการออกกฎกระทรวง
ประกาศหรือระเบียบ เพื่อดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้
(๓) วางระเบียบเกี่ยวกับการรับเงิน การจายเงิน และการเก็บรักษาเงิน
กองทุนสงเคราะหลูกจางโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรี
(๔) วางระเบียบเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชนของกองทุนสงเคราะหลูกจาง
โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรี
(๕) จัดสรรเงินกองทุนสงเคราะหลูกจางไมเกินรอยละสิบของดอกผล
ของกองทุนตอป เพื่อเปนคาใชจายในการบริหารของกองทุนสงเคราะหลูกจาง
(๖) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่พระราชบัญญัตนิ ี้หรือกฎหมายอื่นบัญญัติใหเปนอํานาจหนาที่
ของคณะกรรมการกองทุนสงเคราะหลูกจาง หรือตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย
ใหนํามาตรา ๗๘ วรรคสอง มาตรา ๘๐ มาตรา ๘๑ มาตรา ๘๒ วรรคหนึ่ง
มาตรา ๘๓ และมาตรา ๘๔ มาใชบงั คับกับคณะกรรมการกองทุนสงเคราะหลูกจางโดยอนุโลม
มาตรา ๑๓๐ ใหลกู จางสําหรับกิจการที่มีลูกจางตั้งแตสิบคนขึ้นไปเปนสมาชิก
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กองทุนสงเคราะหลูกจาง
ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับแกกิจการที่นายจางไดจัดใหมีกองทุนสํารอง
เลี้ยงชีพตามกฎหมายวาดวยกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ หรือจัดใหมีการสงเคราะหแก
ลูกจางในกรณีที่ลูกจางออกจากงานหรือตาย ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดใน
กฎกระทรวง
ความในวรรคหนึ่งจะใชบังคับแกลูกจางสําหรับกิจการที่มีลูกจางนอยกวาสิบคน
เมื่อใดใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา
คณะกรรมการกองทุนสงเคราะหลูกจางอาจออกระเบียบเพื่อกําหนดใหลูกจาง
สําหรับกิจการที่มิไดอยูภายใตบังคับตามพระราชบัญญัตินี้สมัครเขาเปนสมาชิกกองทุนสงเคราะห
ลูกจางได เมื่อลูกจางประสงคจะเปนสมาชิกกองทุนสงเคราะหลูกจางโดยความยินยอมของ
นายจาง และใหนายจางมีหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้เสมือนเปน
กิจการที่อยูภายใตบังคับพระราชบัญญัตินี้
ใหนายจางซึ่งมีลูกจางเปนสมาชิกกองทุนสงเคราะหลูกจางตามวรรคหนึ่งยื่นแบบรายการ
แสดงรายชื่อลูกจางและรายละเอียดอื่น ๆ เมื่อนายจางยื่นแบบรายการดังกลาวแลว ใหกรม
สวัสดิการและคุมครองแรงงานออกหนังสือสําคัญแสดงการขึ้นทะเบียนใหแกนายจาง
ในกรณีที่ขอเท็จจริงเกี่ยวกับขอความในแบบรายการแสดงรายชื่อลูกจางที่ไดยื่นไว
เปลี่ยนแปลงไป ใหนายจางแจงเปนหนังสือตอกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
เพื่อขอเปลี่ยนแปลงหรือแกไขเพิ่มเติมแบบรายการดังกลาว

การยื่นขอเปลี่ยนแปลงหรือแกไขเพิ่มเติมแบบรายการแสดงรายชื่อลูกจางและการออก
หนังสือสําคัญแสดงการขึ้นทะเบียนใหแกนายจาง ใหเปนไปตามแบบ
หลักเกณฑ และวิธีการที่คณะกรรมการกองทุนสงเคราะหลูกจางกําหนด
ใหถือวาผูซึ่งยื่นแบบรายการ หรือแจงขอเปลี่ยนแปลง หรือแกไขเพิ่มเติมแบบ
รายการตามกฎหมายวาดวยการประกันสังคม ไดปฏิบัติตามความในวรรคหา วรรคหก
และวรรคเจ็ดของมาตรานี้แลว
มาตรา ๑๓๑ นับแตวันที่ลูกจางเปนสมาชิกกองทุนสงเคราะหลูกจาง ทุกครั้ง
ที่มีการจายคาจาง ใหลูกจางจายเงินสะสม โดยใหนายจางหักจากคาจางและนายจาง
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จายเงินสมทบเขากองทุนสงเคราะหลูกจาง ทั้งนี้ ตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง
แตตองไมเกินรอยละหาของคาจาง
ถานายจางไมจายคาจางตามกําหนดเวลาที่ตองจาย ใหนายจางมีหนาที่นําสงเงินสะสมและ
เงินสมทบโดยถือเสมือนวามีการจายคาจางแลว
ในกรณีที่นายจางไมสงเงินสะสมหรือเงินสมทบหรือสงไมครบจํานวนภายใน
เวลาที่กําหนดตามวรรคสี่ ใหนายจางจายเงินเพิ่มใหแกกองทุนสงเคราะหลูกจางในอัตรารอยละหา
ตอเดือนของจํานวนเงินสะสมหรือเงินสมทบที่ยังมิไดนําสงหรือที่ยังขาดอยูนับแตวันที่ตองนําสง
เงินดังกลาว สําหรับเศษของเดือนถาถึงสิบหาวันหรือกวานั้นใหนับเปนหนึ่งเดือน ถานอยกวานั้น
ใหปดทิ้ง ทั้งนี้ หามมิใหนายจางอางเหตุที่ไมไดหักคาจางหรือหักไปแลวแตไมครบจํานวนเพื่อให
พนความรับผิดที่ตองนําสงเงินดังกลาว
การนําสงเงินสะสม เงินสมทบ และเงินเพิ่มเขากองทุนสงเคราะหลูกจาง ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกองทุนสงเคราะหลูกจางกําหนด
มาตรา ๑๓๒ ในกรณีที่นายจางไมนําสงเงินสะสมหรือเงินสมทบหรือนําสงไมครบตาม
กําหนดเวลา ใหพนักงานตรวจแรงงานมีคําเตือนเปนหนังสือใหนายจางนําเงินที่คางจายมาชําระ
ภายในกําหนดไมนอยกวาสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือนั้น
ในการมีคําเตือนตามวรรคหนึ่ง ถาไมอาจทราบจํานวนคาจางไดแนชัด ใหพนักงานตรวจ
แรงงานมีอํานาจประเมินเงินสะสมและเงินสมทบที่นายจางจะตองนําสงไดตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่คณะกรรมการกองทุนสงเคราะหลูกจางกําหนด
มาตรา ๑๓๓ ในกรณีที่ลูกจางออกจากงาน ใหกรมสวัสดิการและคุมครอง
แรงงานจายเงินจากกองทุนสงเคราะหลูกจางในสวนที่เปนเงินสะสม เงินสมทบ และดอกผลจาก
เงินดังกลาวใหแกลูกจาง
ในกรณีที่ลูกจางตาย ถาลูกจางมิไดกําหนดบุคคลผูจะพึงไดรับเงินจากกองทุน
สงเคราะหลูกจางไว โดยทําเปนหนังสือตามแบบที่อธิบดีกําหนดมอบไวแกกรมสวัสดิการและ
คุมครองแรงงาน หรือไดกําหนดไวแตบุคคลผูนั้นตายกอน ใหจายเงินจากกองทุนสงเคราะห
ลูกจางตามวรรคหนึ่งใหแกบุตร สามี ภรรยา บิดา มารดา ที่มีชีวิตอยูคนละสวนเทา ๆ กัน
ถาผูตายไมมีบุคคลผูมีสิทธิไดรับเงินจากกองทุนสงเคราะหลูกจางตามวรรคสอง
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ใหเงินดังกลาวตกเปนของกองทุนสงเคราะหลูกจาง
มาตรา ๑๓๔ การจายเงินจากกองทุนสงเคราะหลูกจางในกรณีอื่นนอกจาก
กรณีตามมาตรา ๑๓๓ ใหคณะกรรมการกองทุนสงเคราะหลูกจางกําหนดระเบียบ
การจายเงินสงเคราะห อัตราเงินที่จะจายและระยะเวลาการจาย โดยพิจารณาจากจํานวนเงินกองทุน
สงเคราะหลูกจางสวนที่มิใชเงินที่จะตองนําไปจายตามมาตรา ๑๓๓
มาตรา ๑๓๕ ในกรณีที่กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานไดจายเงินจาก
กองทุนสงเคราะหลูกจางไมวาทั้งหมดหรือบางสวนใหแกลูกจางตามมาตรา ๑๓๔ แลวให
กองทุนสงเคราะหลูกจางมีสิทธิเรียกใหผูซึ่งมีหนาที่ตามกฎหมายตองจายเงิน
ดังกลาวใหแกลูกจางชดใชเงินที่กองทุนสงเคราะหลูกจางไดจายไปพรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ
สิบหาตอป
สิทธิเรียกรองของกองทุนสงเคราะหลูกจางใหมีอายุความสิบปนับแตวันที่
กองทุนสงเคราะหลูกจางจายเงินไปตามวรรคหนึ่ง
มาตรา ๑๓๖ ใหพนักงานตรวจแรงงานมีอํานาจออกคําสั่งเปนหนังสือใหยึด
อายัดและขายทอดตลาดทรัพยสินของผูซึ่งมีหนาที่ตามกฎหมายที่ไมนําสงเงินสะสม เงินสมทบ
หรือเงินเพิ่ม หรือนําสงไมครบจํานวน หรือเงินที่ตองจายตามมาตร า ๑๓๕
การมีคําสั่งใหยึดหรืออายัดทรัพยสินตามวรรคหนึ่งจะกระทําไดตอเมื่อไดสง
คําเตือนเปนหนังสือใหผูซึ่งมีหนาที่ตามกฎหมายนําเงินสะสม เงินสมทบ หรือเงินเพิ่มที่คางจาย
หรือเงินที่ตองจายตามมาตรา ๑๓๕ มาจายภายในเวลาที่กําหนด แตตองไมนอยกวาสามสิบวัน
นับแตวันที่ผูนั้นไดรับคําเตือนนั้นและไมจายภายในเวลาที่กําหนด
หลักเกณฑและวิธีการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพยสินตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตาม
ระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด ทั้งนี้ ใหนําหลักเกณฑและวิธีการตามประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาใชบังคับโดยอนุโลม
เงินที่ไดจากการขายทอดตลาดทรัพยสิน ใหหักไวเปนคาใชจายในการยึดอายัด และขาย
ทอดตลาด และจายเงินสะสม เงินสมทบ หรือเงินเพิ่มที่คางจาย หรือเงินที่ผูซึ่งมีหนาที่ตาม
กฎหมายตองจายตามมาตรา ๑๓๕ ถามีเงินเหลือใหคืนแกผูนั้นโดยเร็วโดยใหพนักงานตรวจ
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แรงงานมีหนังสือแจงใหทราบเพื่อขอรับเงินที่เหลือคืน โดยสงทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ
ถาไมมาขอรับคืนภายในหาปใหตกเปนของกองทุนสงเคราะหลูกจาง
มาตรา ๑๓๗ สิทธิเรียกรองเงินจากกองทุนสงเคราะหลูกจางไมอาจโอนกันไดและไมอยูใน
ความรับผิดแหงการบังคับคดี
มาตรา ๑๓๘ ภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันสิ้นปปฏิทิน ใหคณะกรรมการ
กองทุนสงเคราะหลูกจางเสนองบดุลและรายงานการรับจายเงินของกองทุนสงเคราะห
ลูกจางในปที่ลวงมาแลวตอสํานักงานตรวจเงินแผนดิน เพื่อตรวจสอบรับรองกอนเสนอ
ตอรัฐมนตรี
งบดุลและรายงานการรับจายเงินดังกลาว ใหรัฐมนตรีเสนอตอคณะรัฐมนตรี
เพื่อทราบและจัดใหมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา
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หมวด ๑๔
พนักงานตรวจแรงงาน
*****************
มาตรา ๑๓๙ ในการปฏิบัติการตามหนาที่ ใหพนักงานตรวจแรงงานมีอํานาจ
ดังตอไปนี้
(๑) เขาไปในสถานประกอบกิจการหรือสํานักงานของนายจาง และสถานที่
ทํางานของลูกจางในเวลาทําการ เพื่อตรวจสภาพการทํางานของลูกจางและสภาพการจางสอบถาม
ขอเท็จจริง ถายภาพ ถายสําเนาเอกสารที่เกี่ยวกับการจาง การจายคาจาง
คาลวงเวลา คาทํางานในวันหยุด คาลวงเวลาในวันหยุด และทะเบียนลูกจาง เก็บตัวอยางวัสดุ
หรือผลิตภัณฑเพื่อวิเคราะหเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางาน และกระทําการอยางอื่นเพื่อให
ไดขอเท็จจริงในอันที่จะปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้
(๒) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกนายจาง ลูกจาง หรือบุคคลซึ่งเกี่ยวของมาชี้แจงขอเท็จจริง
หรือใหสงสิ่งของหรือเอกสารที่เกี่ยวของเพื่อประกอบการพิจารณา
(๓) มีคําสั่งเปนหนังสือใหนายจางหรือลูกจางปฏิบัติใหถูกตองตาม
พระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๑๔๐ ในการปฏิบัติการตามหนาที่ของพนักงานตรวจแรงงานตามมาตรา ๑๓๙ (๑)
ใหพนักงานตรวจแรงงานแสดงบัตรประจําตัวตอนายจางหรือผูซึ่งเกี่ยวของ และใหนายจางหรือ
บุคคลซึ่งเกี่ยวของอํานวยความสะดวกและไมขัดขวางการปฏิบัติการตามหนาที่ของพนักงานตรวจ
แรงงาน
บัตรประจําตัวพนักงานตรวจแรงงานใหเปนไปตามแบบที่รัฐมนตรีกําหนด
มาตรา ๑๔๑ ในกรณีที่นายจางหรือลูกจางไดปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงาน
ตรวจแรงงานตามมาตรา ๑๓๙ (๓) ภายในระยะเวลาที่กําหนด การดําเนินคดีอาญา
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ตอนายจางหรือลูกจางใหเปนอันระงับไป
มาตรา ๑๔๒ ในการตรวจสถานประกอบกิจการหรือสํานักงานของนายจาง
หรือสถานที่ทํางานของลูกจาง อธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายอาจจัดใหแพทย
นักสังคมสงเคราะห หรือผูเชี่ยวชาญซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งเขาไปในสถานที่ดังกลาวเพื่อใหความ
คิดเห็นหรือชวยเหลือแกพนักงานตรวจแรงงานในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
ใหนายจางหรือบุคคลซึ่งเกี่ยวของอํานวยความสะดวกและไมขัดขวางการปฏิบัติการตาม
หนาที่ของแพทย นักสังคมสงเคราะห หรือผูเชี่ยวชาญตามวรรคหนึ่ง
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หมวด ๑๕
การสงหนังสือ
*********************
มาตรา ๑๔๓ ในการสงคําสั่งหรือหนังสือของอธิบดีหรือพนักงานตรวจ
แรงงานซึ่งสั่งการตามพระราชบัญญัตนิ ี้ ใหสงทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับหรือพนักงาน
ตรวจแรงงานจะนําไปสงเอง หรือใหเจาหนาที่นําไปสง ณ ภูมิลําเนาหรือถิ่นที่อยู หรือ
สํานักงานของนายจางในเวลาทําการของนายจาง ถาไมพบนายจาง ณ ภูมิลําเนาหรือถิ่นที่อยู
หรือสํานักงานของนายจาง หรือพบนายจางแตนายจางปฏิเสธไมยอมรับ จะสงใหแกบุคคลใด
ซึ่งบรรลุนิตภิ าวะแลวและอยูหรือทํางานในบานหรือสํานักงานที่ปรากฏวาเปนของนายจางนั้นก็
ได เมื่อไดดําเนินการดังกลาวแลว ใหถือวานายจางไดรับคําสั่งหรือหนังสือของอธิบดีหรือ
พนักงานตรวจแรงงานนั้นแลว
ถาการสงตามวรรคหนึ่งไมสามารถกระทําได ใหสงโดยปดคําสั่งหรือหนังสือของอธิบดี
หรือพนักงานตรวจแรงงานในที่ซึ่งเห็นไดงาย ณ สํานักงานของนายจาง
สถานที่ทํางานของลูกจาง ภูมิลําเนาหรือถิ่นที่อยูของนายจาง เมื่อไดดําเนินการดังกลาว
และเวลาไดลวงพนไปไมนอยกวาสิบหาวันแลว ใหถือวานายจางไดรับคําสั่งหรือหนังสือของ
อธิบดีหรือพนักงานตรวจแรงงานนั้นแลว
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หมวด ๑๖
บทกําหนดโทษ
*********************
มาตรา ๑๔๔ นายจางผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๑๐ มาตรา ๒๒
มาตรา ๒๔ มาตรา ๒๕ มาตรา ๒๖ มาตรา ๓๗ มาตรา ๓๘ มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๐ มาตรา
๔๒ มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ มาตรา ๔๘ มาตรา ๔๙ มาตรา ๕๐ มาตรา ๕๑
มาตรา ๖๑ มาตรา ๖๒ มาตรา ๖๓ มาตรา ๖๔ มาตรา ๖๗ มาตรา ๗๐ มาตรา ๗๑ มาตรา
๗๒ มาตรา ๗๖ มาตรา ๙๐ วรรคหนึ่ง กฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๙๕ มาตรา ๑๐๗ มาตรา
๑๑๘ วรรคหนึ่ง ไมจายคาชดเชยพิเศษตามมาตรา ๑๒๐ วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง มาตรา ๑๒๑
วรรคสอง หรือมาตรา ๑๒๒ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
ในกรณีที่นายจางฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๓๗ มาตรา ๓๘ มาตรา ๓๙
มาตรา ๔๒ มาตรา ๔๗ มาตรา ๔๘ มาตรา ๔๙ หรือมาตรา ๕๐ เปนเหตุใหลูกจางไดรับ
อันตรายแกกายหรือจิตใจ หรือถึงแกความตาย ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งปหรือปรับไมเกิน
สองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๑๔๕ นายจางผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๓ ตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท
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มาตรา ๑๔๖ นายจางผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๑๕ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙
มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง มาตรา ๔๕ มาตรา ๕๓ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๖ มาตรา ๕๗ มาตรา
๕๘ มาตรา ๕๙ มาตรา ๖๕ มาตรา ๖๖ มาตรา ๗๓ มาตรา ๗๔ มาตรา ๗๕ วรรคหนึ่ง
มาตรา ๗๗ มาตรา ๙๙ มาตรา ๑๐๕ วรรคสอง มาตรา ๑๐๘ มาตรา ๑๑๑ มาตรา ๑๑๒
มาตรา ๑๑๓ มาตรา ๑๑๔ มาตรา ๑๑๕ มาตรา ๑๑๗ หรือไมบอกกลาวลวงหนาตามมาตรา
๑๒๐ มาตรา ๑๒๑ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๑๓๙ (๒) หรือ (๓) ตองระวางโทษปรับไมเกิน
สองหมื่นบาท
มาตรา ๑๔๗ ผูใดฝาฝนมาตรา ๑๖ ตองระวางโทษปรับไมเกินสองหมื่นบาท
มาตรา ๑๔๘ นายจางผูใดฝาฝนมาตรา ๓๑ หรือมาตรา ๔๔ หรือไมปฏิบัติตาม
กฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๑๐๓ วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไม
เกินสองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๑๔๙ นายจางผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๕๒ มาตรา ๕๕ มาตรา ๗๕
วรรคสอง มาตรา ๙๐ วรรคสอง มาตรา ๑๑๐ หรือมาตรา ๑๑๖ ตองระวางโทษปรับ
ไมเกินหนึ่งหมื่นบาท
มาตรา ๑๕๐ ผูใดไมอํานวยความสะดวก ไมมาใหถอยคํา ไมสงเอกสารหรือ
วัตถุใด ๆ ตามหนังสือเรียกของคณะกรรมการคาจางหรือคณะอนุกรรมการ หรือผูซึ่ง
คณะกรรมการคาจางหรือคณะอนุกรรมการมอบหมาย หรือไมอํานวยความสะดวกแกพนักงาน
ตรวจแรงงาน แพทย นักสังคมสงเคราะห หรือผูเชี่ยวชาญ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน
หรือปรับไมเกินสองพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๑๕๑ ผูใดขัดขวางการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการคาจางหรือ
คณะอนุกรรมการ หรือผูซึ่งคณะกรรมการคาจางหรือคณะอนุกรรมการมอบหมาย พนักงาน
ตรวจแรงงาน แพทย นักสังคมสงเคราะห หรือผูเชี่ยวชาญ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป
หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทัง้ จําทั้งปรับ
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ผูใดไมปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานตรวจแรงงานที่สั่งตามมาตรา ๑๒๔ ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๑๕๒ นายจางผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๙๖ ตองระวางโทษปรับ
ไมเกินหาหมื่นบาท
มาตรา ๑๕๓ นายจางผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๙๘ ตองระวางโทษจําคุก
ไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินสองพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๑๕๔ นายจางผูใดไมจัดทําเอกสารหลักฐานหรือรายงานตามกฎกระทรวงที่ออก
ตามมาตรา ๑๐๓ หรือจัดทําเอกสารหลักฐานหรือรายงานโดยกรอกขอความอันเปนเท็จ ตอง
ระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๑๕๕ ผูใดมีหนาที่ในการรับรองหรือตรวจสอบเอกสารหลักฐานหรือ
รายงานตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๑๐๓ กรอกขอความอันเปนเท็จในการ
รับรองหรือตรวจสอบเอกสารหลักฐาน หรือรายงาน ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป
หรือปรับไมเกินสองแสนบาท หรือทัง้ จําทั้งปรับ
มาตรา ๑๕๖ นายจางผูใดไมยื่นแบบรายการหรือไมแจงเปนหนังสือขอเปลี่ยนแปลงหรือ
แกไขเพิ่มเติมรายการภายในกําหนดเวลาตามมาตรา ๑๓๐ หรือยื่นแบบ
รายการ หรือแจงเปนหนังสือขอเปลี่ยนแปลง หรือแกไขเพิ่มเติมรายการตามมาตรา ๑๓๐ โดย
กรอกขอความอันเปนเท็จ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ
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มาตรา ๑๕๗ พนักงานเจาหนาที่ผูใดเปดเผยขอเท็จจริงใดเกี่ยวกับกิจการของนายจางอัน
เปนขอเท็จจริงตามที่ปกติวิสัยของนายจางจะพึงสงวนไวไมเปดเผยซึ่งตนไดมาหรือลวงรูเนื่องจาก
การปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน
หนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินสองพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ เวนแตเปนการเปดเผยในการปฏิบัติ
ราชการเพื่อประโยชนแหงพระราชบัญญัตินี้ หรือเพื่อประโยชนแกการคุมครองแรงงาน การ
แรงงานสัมพันธ หรือการสอบสวน หรือการพิจารณาคดี
มาตรา ๑๕๘ ในกรณีที่ผูกระทําความผิดเปนนิติบุคคล ถาการกระทําความผิด
ของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการ หรือการกระทําของบุคคลใด หรือไมสั่งการ หรือ
ไมกระทําการอันเปนหนาที่ที่ตองกระทําของกรรมการผูจัดการ หรือบุคคลใด ซึ่งรับผิดชอบใน
การดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น ผูนนั้ ตองรับโทษตามที่บัญญัตไิ วสําหรับความผิดนั้น ๆ ดวย
มาตรา ๑๕๙ บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ เวนแตความผิดตามมาตรา ๑๕๗ ถา
เจาพนักงานดังตอไปนี้เห็นวาผูกระทําผิดไมควรไดรับโทษจําคุกหรือไมควรถูกฟองรอง ใหมี
อํานาจเปรียบเทียบดังนี้
(๑) อธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมาย สําหรับความผิดที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานคร
(๒) ผูวาราชการจังหวัดหรือผูซึ่งผูวาราชการจังหวัดมอบหมาย สําหรับความผิด
ที่เกิดขึ้นในจังหวัดอื่น
ในกรณีที่มีการสอบสวน ถาพนักงานสอบสวนพบวาบุคคลใดกระทําความผิด
ตามพระราชบัญญัตินี้และบุคคลนั้นยินยอมใหเปรียบเทียบ ใหพนักงานสอบสวนสงเรื่องให
อธิบดีหรือผูวาราชการจังหวัด แลวแตกรณี ภายในเจ็ดวันนับแตวันที่บุคคลนั้นแสดงความยินยอม
ใหเปรียบเทียบ
เมื่อผูกระทําผิดไดชําระเงินคาปรับตามจํานวนที่เปรียบเทียบภายในสามสิบวันแลว ใหถือวา
คดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ถาผูกระทําผิดไมยินยอมใหเปรียบเทียบ หรือเมื่อยินยอมแลวไมชําระเงินคาปรับภายใน
กําหนดเวลาตามวรรคสาม ใหดําเนินคดีตอไป
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บทเฉพาะกาล
*********************
มาตรา ๑๖๐ มิใหนํามาตรา ๔๔ มาใชบังคับกับลูกจางซึ่งเปนเด็กอายุตั้งแตสิบสามป
บริบูรณแตยังไมถึงสิบหาปบริบูรณ ที่นายจางรับเขาทํางานตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับ
ที่ ๑๐๓ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ อยูกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
มาตรา ๑๖๑ ใหนายจางแจงการจางลูกจางซึ่งเปนเด็กอายุต่ํากวาสิบแปดปที่นายจางรับเขา
ทํางานตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๐๓ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ กอน
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ทั้งนี้ ภายในสิบหาวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
มาตรา ๑๖๒ ใหคณะกรรมการคาจาง คณะอนุกรรมการ และคณะทํางาน ซึ่งดํารง
ตําแหนงอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ คงอยูในตําแหนงตอไปไดจนกวา
จะครบวาระการดํารงตําแหนง
มาตรา ๑๖๓ การจัดเก็บเงินสะสมและเงินสมทบเพื่อเปนทุนสงเคราะหลูกจางตาม
บทบัญญัติวาดวยกองทุนสงเคราะหลูกจางในหมวด ๑๓ จะเริ่มดําเนินการเมื่อใด
ใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา
มาตรา ๑๖๔ คํารองที่ยังไมถึงที่สุดหรือคดีที่ยังอยูในระหวางการพิจารณาของ
ศาลกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหบังคับตามประกาศกระทรวงมหาดไทยหรือประกาศ
กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ซึ่งออกตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๐๓ ลง
วันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ จนกวาคํารองหรือคดีนั้น ๆ จะถึงที่สุด
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มาตรา ๑๖๕ ผูใดมีสิทธิไดรับคาจางหรือเงินอื่นจากนายจางตามประกาศของคณะปฏิวัติ
ฉบับที่ ๑๐๓ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ อยูกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
ใหคงไดรับตอไป
มาตรา ๑๖๖ บรรดาประกาศหรือคําสั่งที่ออกตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ ๑๐๓ ลง
วันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ใหยังคงใชไดตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัตินี้
ทั้งนี้ จนกวาจะมีกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ

ชวน หลีกภัย
นายกรัฐมนตรี
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อัตราคาธรรมเนียม
คาขึ้นทะเบียนการเปนผูรับรอง
หรือตรวจสอบเอกสารหลักฐานรายงาน
ปละ ๕,๐๐๐ บาท
หมายเหตุ : - เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากประกาศของ
คณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๐๓ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ไดใชบังคับมาเปนเวลานาน
บทบัญญัติบางประการจึงไมเหมาะสมกับสภาพการณในปจจุบันประกอบกับขอกําหนดเกี่ยวกับ
การคุมครองแรงงานที่ออกตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับดังกลาวอยูในรูปของประกาศ
กระทรวง อันมีฐานะเปนกฎหมายลําดับรอง จึงมีปญหาในเรื่องการยอมรับ ดังนั้น เพื่อให
การใชแรงงานเปนไปอยางเปนธรรม และเหมาะสมกับสภาพการณในปจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป
สมควรปรับปรุงบทบัญญัติตาง ๆ เกีย่ วกับการใชแรงงานใหเหมาะสมยิ่งขึ้น เชน การใหอํานาจ
แกรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงเพื่อใหความคุมครองแกการใชแรงงานบางประเภทเปนพิเศษ
กวาการใชแรงงานทั่วไป การหามมิใหนายจางเลิกจางลูกจางซึ่งเปนหญิงเพราะเหตุมีครรภ
การใหลูกจางซึ่งเปนเด็กมีสิทธิลาเพื่อศึกษาอบรม การใหนายจางจายเงินทดแทนการขาดรายได
ของลูกจางในกรณีที่นายจางหยุดประกอบกิจการ การกําหนดเงื่อนไขในการนําหนี้บางประเภท
มาหักจากคาตอบแทนการทํางานของลูกจาง การจัดตั้งกองทุนเพื่อสงเคราะหลูกจางหรือบุคคล
ซึ่งลูกจางระบุใหไดรับประโยชนหรือในกรณีที่มิไดระบุ ใหทายาทไดรับประโยชนจากกองทุน
เพื่อสงเคราะหลูกจางของลูกจางที่ถึงแกความตาย
ตลอดจนปรับปรุงอัตราโทษใหเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจในปจจุบัน จึงจําเปนตองตรา
พระราชบัญญัตนิ ี้
สําเนาถูกตอง
(นายมนูญ ปุญญกริยากร)
ผูอํานวยการกองนิติการ
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ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เลม 115 ตอนที่ 8 ก
วันที่ 20 กุมภาพันธ 2541

