
พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มพีระบรมราชโองการโปรด

เกลาฯ ใหประกาศวา 

  

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน 

  

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญตัิข้ึนไวโดยคาํแนะนาํและ

ยินยอมของรัฐสภาดังตอไปนี ้

  

มาตรา ๑  พระราชบัญญตัินี้เรียกวา “พระราชบัญญตัิคุมครองแรงงาน พ.ศ. 

๒๕๔๑” 

  

มาตรา ๒  พระราชบัญญตัินี้ใหใชบังคบัเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวนันบั
แตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

  

มาตรา ๓  ใหยกเลิก 

(๑)  ประกาศของคณะปฏวิัติ ฉบบัที่ ๑๐๓ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ 

(๒)  พระราชบัญญตัิแกไขเพิ่มเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบบัที ่ ๑๐๓ ลง

วันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ (ฉบับที ่๑) พ.ศ. ๒๕๓๓ 

บรรดากฎหมาย กฎ และขอบังคับอืน่ในสวนที่มีบัญญตัิไวแลวในพระราชบัญญัติ

นี้ หรือซึ่งขัดหรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตนิี้ ใหใชพระราชบัญญตัินี้แทน 

  

มาตรา ๔  พระราชบัญญัตนิีม้ิใหใชบังคบัแก 

(๑)  ราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมภิาค และราชการสวนทองถ่ิน 



(๒)  รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ 

นอกจากกรณตีามวรรคหนึ่ง จะออกกฎกระทรวงมิใหใชบังคับพระราชบัญญัตินี้

ทั้งหมดหรือแตบางสวนแกนายจางประเภทหนึ่งประเภทใดก็ได 

  

มาตรา ๕  ในพระราชบัญญตัินี ้

“นายจาง” หมายความวา ผูซึ่งตกลงรับลูกจางเขาทาํงานโดยจายคาจางใหและ

หมายความรวมถึง 

(๑) ผูซึ่งไดรับมอบหมายใหทํางานแทนนายจาง 

(๒) ในกรณีที่นายจางเปนนิตบิุคคลใหหมายความรวมถึงผูมีอํานาจกระทําการ

แทนนติิบคุคลและผูซึ่งไดรับมอบหมายจากผูมีอํานาจกระทําการแทนนิตบิุคคลใหทาํการแทนดวย 

“ลูกจาง” หมายความวา ผูซึ่งตกลงทํางานใหนายจางโดยรับคาจางไมวาจะ

เรียกชื่ออยางไร 

“ผูวาจาง” หมายความวา ผูซึ่งตกลงวาจางบคุคลอกีบุคคลหนึ่งใหดําเนนิงาน

ทั้งหมดหรือแตบางสวนของงานใดเพื่อประโยชนแกตน โดยจะจายสนิจางตอบแทนผลสําเร็จแหง

การงานที่ทํานัน้ 

“ผูรับเหมาชั้นตน” หมายความวา ผูซึง่ตกลงรับจะดาํเนินงานทั้งหมดหรือแต

บางสวนของงานใดจนสําเร็จประโยชนของผูวาจาง 

“ผูรับเหมาชวง” หมายความวา ผูซึง่ทําสัญญากับผูรับเหมาชั้นตนโดยรับจะ

ดําเนนิงานทั้งหมดหรือแตบางสวนของงานใดในความรบัผดิชอบของผูรับเหมาชั้นตนเพื่อ

ประโยชนแกผูวาจาง และหมายความรวมถึงผูซึ่งทําสัญญากบัผูรับเหมาชวงเพื่อรับชวงงานใน

ความรับผดิชอบของผูรับเหมาชวง ทั้งนี้ ไมวาจะรับเหมาชวงกันกี่ชวงก็ตาม 

“สัญญาจาง” หมายความวา สัญญาไมวาเปนหนังสือหรือดวยวาจาระบุชัดเจน 

หรือเปนที่เขาใจโดยปริยายซึ่งบุคคลหนึ่งเรียกวาลูกจางตกลงจะทํางานใหแกบุคคลอีกบุคคลหนึ่ง

เรียกวานายจางและนายจางตกลงจะใหคาจางตลอดเวลาที่ทํางานให 

“วันทํางาน” หมายความวา วันที่กําหนดใหลูกจางทํางานตามปกต ิ



“วันหยุด” หมายความวา วันที่กําหนดใหลูกจางหยุดประจําสัปดาห หยุดตาม

ประเพณี หรือหยุดพักผอนประจําป 

“วันลา” หมายความวา วนัที่ลูกจางลาปวย ลาเพ่ือทําหมัน ลาเพื่อกิจธุระอัน

จําเปน ลาเพ่ือรับราชการทหาร ลาเพ่ือการฝกอบรมหรือพัฒนาความรูความสามารถ หรือลาเพ่ือ

คลอดบตุร 

“คาจาง” หมายความวา เงินที่นายจางและลูกจางตกลงกนัจายเปนคาตอบแทนใน

การทํางานตามสัญญาจางสําหรับระยะเวลาการทํางานปกติเปนรายชั่วโมง รายวัน รายสัปดาห ราย

เดือน หรือระยะเวลาอื่น หรือจายใหโดยคํานวณตามผลงานที่ลูกจางทําไดในเวลาทํางานปกติของ

วันทํางาน และใหหมายความรวมถึงเงินที่นายจางจายใหแกลูกจางในวันหยุดและวันลาที่ลูกจาง

มิไดทาํงาน แตลูกจางมีสิทธิไดรับตามพระราชบัญญตันิี ้

“คาจางในวันทํางาน” หมายความวา คาจางที่จายสําหรับการทํางานเต็มเวลาการ

ทํางานปกต ิ

“อัตราคาจางข้ันต่ํา” หมายความวา อัตราคาจางที่คณะกรรมการคาจางกําหนด

ตามพระราชบญัญัตนิี ้

“อัตราคาจางตามมาตรฐานฝมือ” หมายความวา อัตราคาจางที่คณะกรรมการ

คาจางกําหนดขึ้นในแตละสาขาอาชีพตามมาตรฐานฝมอื 

 “อัตราคาจางข้ันต่ําพ้ืนฐาน” (ยกเลิก) 

“การทํางานลวงเวลา” หมายความวา การทํางานนอกหรือเกินเวลาทํางานปกติ

หรือเกินชั่วโมงทํางานในแตละวันที่นายจางลูกจางตกลงกันตามมาตรา ๒๓ ในวันทํางานหรือ

วันหยุด แลวแตกรณ ี

“คาลวงเวลา” หมายความวา เงินทีน่ายจางจายใหแกลูกจางเปนการตอบแทนการ

ทํางานลวงเวลาในวนัทํางาน 

“คาทํางานในวันหยุด” หมายความวา เงินที่นายจางจายใหแกลูกจางเปนการตอบ

แทนการทํางานในวนัหยุด 

“คาลวงเวลาในวันหยุด” หมายความวา เงินที่นายจางจายใหแกลูกจางเปนการ

ตอบแทนการทํางานลวงเวลาในวนัหยุด 



“คาชดเชย” หมายความวา เงินที่นายจางจายใหแกลูกจางเมื่อเลิกจาง 

นอกเหนือจากเงินประเภทอื่นซึ่งนายจางตกลงจายใหแกลูกจาง 

“คาชดเชยพิเศษ” หมายความวา เงินที่นายจางจายใหแกลูกจางเมื่อสัญญาจาง

ส้ินสุดลงเพราะมีเหตุกรณีพิเศษที่กําหนดในพระราชบญัญัตนิี ้

“เงินสะสม” หมายความวา เงินที่ลูกจางจายเขากองทุนสงเคราะหลูกจาง 

“เงินสมทบ” หมายความวา เงินที่นายจางจายสมทบใหแกลูกจางเพ่ือสงเขา

สมทบกองทุนสงเคราะหลูกจาง 

“พนักงานตรวจแรงงาน” หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตาม

พระราชบัญญตัินี ้

“อธิบด”ี หมายความวา อธบิดีกรมสวัสดกิารและคุมครองแรงงาน 

“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญตัินี ้

  

มาตรา ๖  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน*รักษาการตามพระราชบัญญตัินี ้

และใหมีอํานาจแตงตั้งพนักงานตรวจแรงงาน กับออกกฎกระทรวงและประกาศเพื่อปฏิบตัิการ

ตามพระราชบญัญัตนิี ้

การแตงตั้งพนักงานตรวจแรงงาน จะกําหนดขอบเขตอํานาจหนาทีแ่ละเง่ือนไขใน

การปฏิบัติหนาที่ดวยก็ได 

กฎกระทรวงและประกาศนัน้ เม่ือไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใช

บังคับได 

หมวด ๑ 

บททั่วไป 

                        

  

มาตรา ๗  การเรียกรองหรือการไดมาซึ่งสิทธิหรือประโยชนตามพระราชบัญญัติ
นี้ ไมเปนการตัดสิทธิหรือประโยชนที่ลูกจางพึงไดตามกฎหมายอื่น 



  

มาตรา ๘  ใหรัฐมนตรีมีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ซึ่งมีคุณวุฒิไมต่ํากวา

ปริญญาตรีทางนิติศาสตร เพ่ือมีอํานาจฟองคดีหรือแกตางคดีแรงงานใหแกลูกจางหรือทายาทโดย

ธรรมของลูกจางซึ่งถึงแกความตาย และเมื่อกระทรวงแรงงาน*แจงใหศาลทราบแลว ก็ใหมีอํานาจ

กระทําการไดจนคดีถึงที่สุด 

  

มาตรา ๙  ในกรณีที่นายจางไมคนืหลักประกันที่เปนเงินตามมาตรา ๑๐ วรรค

สอง หรือไมจายคาจาง คาลวงเวลา คาทาํงานในวันหยดุ และคาลวงเวลาในวันหยดุภายในเวลาที่

กําหนดตามมาตรา ๗๐ หรือคาชดเชยตามมาตรา ๑๑๘ คาชดเชยพิเศษแทนการบอกกลาว

ลวงหนาหรือคาชดเชยพิเศษตามมาตรา ๑๒๐ มาตรา ๑๒๑ และมาตรา ๑๒๒ ใหนายจางเสีย

ดอกเบี้ยใหแกลูกจางในระหวางเวลาผิดนัดรอยละสิบหาตอป 

ในกรณีที่นายจางจงใจไมคนืหรือไมจายเงินตามวรรคหนึ่งโดยปราศจากเหตุผล

อันสมควรเมื่อพนกําหนดเวลาเจ็ดวันนับแตวันที่ถึงกําหนดคนืหรือจายใหนายจางเสียเงินเพิ่ม

ใหแกลูกจางรอยละสิบหาของเงินที่คางจายทุกระยะเวลาเจ็ดวัน 

ในกรณีที่นายจางพรอมที่จะคืนหรือจายเงนิตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง และได

นําเงินไปมอบไวแกอธบิดีหรือผูซึ่งอธิบดมีอบหมายเพือ่จายใหแกลูกจาง นายจางไมตองเสีย

ดอกเบี้ยหรือเงินเพิ่มตั้งแตวนัที่นายจางนาํเงินนั้นไปมอบไว 

  

มาตรา ๑๐  ภายใตบังคับมาตรา ๕๑ วรรคหนึ่ง หามมิใหนายจางเรียกหรือรับ

หลักประกันการทํางานหรือหลักประกันความเสียหายในการทํางาน ไมวาจะเปนเงนิ ทรัพยสินอื่น

หรือการค้ําประกันดวยบุคคลจากลูกจาง เวนแตลักษณะหรือสภาพของงานที่ทาํนั้นลูกจางตอง

รับผิดชอบเกีย่วกับการเงินหรือทรัพยสินของนายจาง ซึ่งอาจกอใหเกิดความเสียหายแกนายจางได 

ทั้งนี้ ลักษณะหรือสภาพของงานที่ใหเรียกหรือรับหลักประกันจากลกูจาง ตลอดจนประเภทของ

หลักประกัน จํานวนมูลคาของหลักประกัน และวิธีการเก็บรักษา ใหเปนไปตามหลักเกณฑและ

วิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 

ในกรณีที่นายจางเรียกหรือรับหลักประกัน หรือทําสัญญาประกันกบัลูกจางเพ่ือ

ชดใชความเสยีหายที่ลูกจางเปนผูกระทํา เม่ือนายจางเลิกจาง หรือลูกจางลาออกหรือสัญญา

ประกันสิ้นอายุ ใหนายจางคืนหลักประกนัพรอมดอกเบี้ย ถามี ใหแกลูกจางภายในเจ็ดวนันบัแต

วันที่นายจางเลิกจางหรือวันที่ลูกจางลาออก หรือวันที่สัญญาประกันสิน้อายุ แลวแตกรณ ี



  

มาตรา ๑๑  หนี้ที่เกิดจากเงินที่นายจางตองจายตามพระราชบัญญัตนิี ้หรือเงินที่
ตองชดใชกองทุนสงเคราะหลูกจางตามมาตรา ๑๓๕ ใหลูกจางหรือกรมสวัสดิการและคุมครอง

แรงงาน แลวแตกรณี มีบุริมสิทธิเหนือทรัพยสินทั้งหมดของนายจางซ่ึงเปนลูกหนี้ในลําดบัเดียวกบั

บุริมสิทธิในคาภาษีอากรตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

  

มาตรา ๑๑/๑  ในกรณีที่ผูประกอบกิจการมอบหมายใหบุคคลหนึ่งบคุคลใดเปน
ผูจัดหาคนมาทํางานอนัมิใชการประกอบธรุกิจจัดหางาน โดยการทํางานนั้นเปนสวนหนึ่งสวนใดใน

กระบวนการผลิตหรือธุรกิจในความรับผิดชอบของผูประกอบกิจการ และโดยบคุคลนั้นจะเปนผู

ควบคุมดูแลการทํางานหรือรับผิดชอบในการจายคาจางใหแกคนที่มาทํางานนั้นหรอืไมก็ตาม ให

ถือวาผูประกอบกิจการเปนนายจางของคนที่มาทํางานดังกลาว 

ใหผูประกอบกิจการดําเนินการใหลูกจางรับเหมาคาแรงที่ทํางานในลกัษณะ

เดียวกันกับลกูจางตามสัญญาจางโดยตรง ไดรับสทิธิประโยชนและสวัสดิการทีเ่ปนธรรมโดยไม

เลือกปฏิบัต ิ

  

มาตรา ๑๒  ในกรณีที่นายจางเปนผูรับเหมาชวง ใหผูรับเหมาชวงถัดขึ้นไป หาก

มีตลอดสายจนถึงผูรับเหมาชั้นตนรวมรับผิดกบัผูรับเหมาชวงซึ่งเปนนายจางในคาจาง คาลวงเวลา 

คาทํางานในวนัหยุด คาลวงเวลาในวันหยดุ คาชดเชย คาชดเชยพิเศษ เงินสะสม เงินสมทบ หรือ

เงินเพิ่ม 

ใหผูรับเหมาชัน้ตน หรือผูรับเหมาชวงตามวรรคหนึ่งมีสิทธิไลเบี้ยเงนิที่ไดจายไป

แลวตามวรรคหนึ่งคืนจากผูรับเหมาชวงซึ่งเปนนายจาง 

  

มาตรา ๑๓  ในกรณีที่กิจการใดมีการเปลี่ยนแปลงตวันายจางเนื่องจากการโอน 

รับมรดกหรือดวยประการอืน่ใด หรือในกรณีที่นายจางเปนนติบิุคคล และมกีารจดทะเบียน

เปล่ียนแปลง โอน หรือควบกับนติบิุคคลใด สิทธติางๆ ที่ลูกจางมีอยูตอนายจางเดิมเชนใดให

ลูกจางมีสิทธิเชนวานั้นตอไป และใหนายจางใหมรับไปทั้งสิทธิและหนาที่อันเกี่ยวกับลูกจางนัน้ทุก

ประการ 

  



มาตรา ๑๔  ใหนายจางปฏิบัตติอลูกจางใหถูกตองตามสิทธิและหนาที่ที่กําหนด
ไวในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย เวนแตพระราชบัญญตัินี้กําหนดไวเปนอยางอ่ืน 

  

มาตรา ๑๔/๑  สัญญาจางระหวางนายจางกับลูกจาง ขอบังคับเกี่ยวกับการ

ทํางาน ระเบียบ หรือคําส่ังของนายจางที่ทาํใหนายจางไดเปรียบลูกจางเกินสมควร ใหศาลมีอํานาจ

ส่ังใหสัญญาจาง ขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน ระเบียบ หรือคําส่ังนัน้มีผลใชบังคบัเพียงเทาที่เปน

ธรรมและพอสมควรแกกรณ ี

  

มาตรา ๑๕  ใหนายจางปฏบิัตติอลูกจางชายและหญิงโดยเทาเทียมกันในการจาง
งาน เวนแตลักษณะหรือสภาพของงานไมอาจปฏิบตัิเชนนั้นได 

  

มาตรา ๑๖  หามมิใหนายจาง หัวหนางาน ผูควบคุมงาน หรือผูตรวจงานกระทํา

การลวงเกิน คกุคาม หรือกอความเดือดรอนรําคาญทางเพศตอลูกจาง 

  

มาตรา ๑๗  สัญญาจางยอมส้ินสุดลงเมื่อครบกําหนดระยะเวลาในสญัญาจางโดย
มิตองบอกกลาวลวงหนา 

ในกรณีที่สัญญาจางไมมีกําหนดระยะเวลา นายจางหรือลูกจางอาจบอกเลิกสัญญา

จางโดยบอกกลาวลวงหนาเปนหนังสือใหอีกฝายหนึ่งทราบในเมื่อถึงหรือกอนจะถึงกําหนดจาย

คาจางคราวหนึ่งคราวใด เพ่ือใหเปนผลเลิกสัญญากนัเมื่อถึงกําหนดจายคาจางคราวถัดไปขางหนา

ก็ได แตไมจําตองบอกกลาวลวงหนาเกินสามเดือน ทั้งนี้ ใหถือวาสัญญาจางทดลองงานเปนสญัญา

จางที่ไมมีกําหนดระยะเวลาดวย 

การบอกเลิกสัญญาจางตามวรรคสอง นายจางอาจจายคาจางใหตามจํานวนที่

จะตองจายจนถึงเวลาเลิกสัญญาตามกําหนดทีบ่อกกลาวและใหลูกจางออกจากงานทันทีได 

การบอกกลาวลวงหนาตามมาตรานี้ไมใชบังคับแกการเลิกจางตามมาตรา ๑๑๙ 

แหงพระราชบัญญัตนิี้ และมาตรา ๕๘๓ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

  



มาตรา ๑๘  ในกรณีที่พระราชบัญญตัินี้กําหนดใหนายจางตองแจงการ

ดําเนนิการอยางหนึ่งอยางใดหรือสงเอกสารตออธบิดีหรือผูซึ่งอธิบดมีอบหมายหรือพนักงานตรวจ

แรงงาน นายจางจะแจงหรือสงดวยตนเอง ทางไปรษณยี โทรศัพท โทรสาร ส่ืออิเล็กทรอนิกสหรือ

ส่ือเทคโนโลยสีารสนเทศประเภทอื่นกไ็ด ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธกีารที่อธิบดีประกาศกําหนด 

  

มาตรา ๑๙  เพ่ือประโยชนในการคํานวณระยะเวลาการทํางานของลูกจางตาม

พระราชบัญญตัินี ้ ใหนับวันหยุด วันลา วันที่นายจางอนุญาตใหหยดุงานเพื่อประโยชนของลูกจาง 

และวันที่นายจางส่ังใหลูกจางหยุดงานเพื่อประโยชนของนายจาง รวมเปนระยะเวลาการทํางานของ

ลูกจางดวย 

  

มาตรา ๒๐  การที่ลูกจางไมไดทํางานติดตอกันโดยนายจางมีเจตนาที่จะไมให

ลูกจางนั้นมีสิทธิใดตามพระราชบัญญัตนิี ้ไมวานายจางจะใหลูกจางทาํงานในหนาทีใ่ด และการจาง

แตละชวงมีระยะเวลาหางกันเทาใดก็ตาม ใหนับระยะเวลาการทํางานทุกชวงเขาดวยกัน เพ่ือ

ประโยชนในการไดสิทธิของลูกจางนั้น 

  

มาตรา ๒๑  ในกรณีที่พระราชบัญญัตนิีกํ้าหนดใหนายจางตองดาํเนินการอยาง
หนึ่งอยางใดทีต่องเสียคาใชจาย ใหนายจางเปนผูออกคาใชจายเพื่อการนั้น 

  

มาตรา ๒๒  งานเกษตรกรรม งานประมงทะเล งานบรรทุกหรือขนถายสินคาเรือ

เดินทะเล งานที่รับไปทําทีบ่าน งานขนสง และงานอื่นตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกาจะกาํหนด

ในกฎกระทรวงใหมีการคุมครองแรงงานกรณีตางๆ แตกตางไปจากพระราชบัญญตันิี้ก็ได 

  

หมวด ๒ 

การใชแรงงานทั่วไป 

                        

  



มาตรา ๒๓  ใหนายจางประกาศเวลาทํางานปกติใหลูกจางทราบ โดย

กําหนดเวลาเริ่มตนและเวลาสิ้นสุดของการทํางานแตละวันของลูกจางไดไมเกินเวลาทํางานของแต

ละประเภทงานตามที่กําหนดในกฎกระทรวง แตวันหนึ่งตองไมเกินแปดชั่วโมง ในกรณีที่เวลา

ทํางานวนัใดนอยกวาแปดชั่วโมง นายจางและลูกจางจะตกลงกันใหนําเวลาทาํงานสวนที่เหลือนั้น

ไปรวมกับเวลาทํางานในวันทํางานปกติอ่ืนก็ได แตตองไมเกินวนัละเกาช่ัวโมงและเมื่อรวมเวลา

ทํางานทั้งส้ินแลว สัปดาหหนึ่งตองไมเกินสี่สิบแปดชัว่โมง เวนแตงานท่ีอาจเปนอันตรายตอ

สุขภาพและความปลอดภัยของลูกจางตามที่กําหนดใน กฎกระทรวงตองมีเวลาทํางานปกติวันหนึ่ง

ไมเกินเจ็ดชั่วโมง และเมื่อรวมเวลาทํางานทั้งส้ินแลวสัปดาหหนึ่งตองไมเกินสี่สิบสองชั่วโมง 

ในกรณีที่นายจางและลูกจางตกลงกันใหนําเวลาทาํงานสวนที่เหลือไปรวมกับเวลา

ทํางานในวันทาํงานปกติอ่ืนตามวรรคหนึ่งเกินกวาวันละแปดชั่วโมงใหนายจางจายคาตอบแทนไม

นอยกวาหนึ่งเทาครึ่งของอัตราคาจางตอช่ัวโมงในวันทาํงานตามจํานวนชั่วโมงที่ทําเกินสําหรับ

ลูกจางรายวันและลูกจางรายชั่วโมงหรือไมนอยกวาหนึง่เทาครึ่งของอัตราคาจางตอหนวยในวัน

ทํางานตามจาํนวนผลงานทีท่ําไดในชั่วโมงที่ทําเกินสําหรับลูกจางซึ่งไดรับคาจางตามผลงาน 

ในกรณีที่นายจางไมอาจประกาศกาํหนดเวลาเริ่มตนและเวลาสิ้นสุดของการ

ทํางานแตละวันได เนื่องจากลักษณะหรอืสภาพของงาน ใหนายจางและลูกจางตกลงกันกําหนด

ช่ัวโมงทํางานแตละวันไมเกินแปดชั่วโมง และเมื่อรวมเวลาทํางานทั้งส้ินแลวสัปดาหหนึ่งตองไม

เกินสี่สิบแปดชั่วโมง 

  

มาตรา ๒๔  หามมิใหนายจางใหลูกจางทํางานลวงเวลาในวนัทํางาน เวนแตไดรับ

ความยินยอมจากลูกจางกอนเปนคราวๆ ไป 

ในกรณีที่ลักษณะหรือสภาพของงานตองทาํตดิตอกันไปถาหยุดจะเสียหายแกงาน 

หรือเปนงานฉกุเฉิน หรือเปนงานอืน่ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง นายจางอาจใหลูกจางทํางาน

ลวงเวลาไดเทาที่จําเปน 

  

มาตรา ๒๕  หามมิใหนายจางใหลูกจางทํางานในวันหยุด เวนแตในกรณีที่

ลักษณะหรือสภาพของงานตองทําติดตอกันไป ถาหยุดจะเสียหายแกงาน หรือเปนงานฉุกเฉิน 

นายจางอาจใหลูกจางทํางานในวนัหยุดไดเทาที่จาํเปน 

นายจางอาจใหลูกจางทํางานในวนัหยุดไดสําหรับกิจการโรงแรม สถานมหรสพ 

งานขนสง รานขายอาหาร รานขายเครื่องดื่ม สโมสร สมาคม สถานพยาบาล หรือกิจการอื่นตามที่

กําหนดในกฎกระทรวง 



เพ่ือประโยชนแกการผลิต การจําหนาย และการบริการ นายจางอาจใหลูกจาง

ทํางาน นอกจากที่กําหนดตามวรรคหนึ่งและวรรคสองในวันหยุดเทาที่จําเปน โดยไดรับความ

ยินยอมจากลกูจางกอนเปนคราวๆ ไป 

  

มาตรา ๒๖  ช่ัวโมงทํางานลวงเวลาตามมาตรา ๒๔ วรรคหนึ่งและช่ัวโมงทํางาน

ในวันหยดุตามมาตรา ๒๕ วรรคสองและวรรคสาม เมื่อรวมแลวจะตองไมเกินอตัราตามที่กําหนด

ในกฎกระทรวง 

  

มาตรา ๒๗  ในวันที่มีการทํางาน ใหนายจางจัดใหลูกจางมีเวลาพักระหวางการ

ทํางานวนัหนึ่งไมนอยกวาหนึ่งช่ัวโมงหลังจากที่ลูกจางทาํงานมาแลวไมเกินหาช่ัวโมงติดตอกัน 

นายจางและลกูจางอาจตกลงกันลวงหนาใหมีเวลาพักครั้งหนึ่งนอยกวาหนึ่งช่ัวโมงได แตเม่ือ

รวมกันแลววันหนึ่งตองไมนอยกวาหนึ่งช่ัวโมง 

ในกรณีที่นายจางและลูกจางตกลงกันกําหนดเวลาพักระหวางการทํางานตาม

วรรคหนึ่งเปนอยางอ่ืน ถาขอตกลงนั้นเปนประโยชนแกลูกจาง ใหขอตกลงนั้นใชบงัคับได 

เวลาพักระหวางการทํางานไมใหนับรวมเปนเวลาทํางาน เวนแตเวลาพักที่รวมกัน

แลวในวันหนึง่เกินสองชั่วโมง ใหนับเวลาที่เกินสองชั่วโมงนั้นเปนเวลาทํางานปกต ิ

ในกรณีที่มีการทํางานลวงเวลาตอจากเวลาทํางานปกติไมนอยกวาสองช่ัวโมง 

นายจางตองจดัใหลูกจางมีเวลาพักไมนอยกวาย่ีสิบนาทกีอนที่ลูกจางเร่ิมทํางานลวงเวลา 

ความในวรรคหนึ่งและวรรคสี่มิใหใชบังคบัแกกรณีที่ลูกจางทํางานที่มลัีกษณะ 

หรือสภาพของงานตองทําตดิตอกันไปโดยไดรับความยนิยอมจากลูกจางหรือเปนงานฉุกเฉิน 

  

มาตรา ๒๘  ใหนายจางจัดใหลูกจางมีวันหยุดประจําสัปดาห สัปดาหหนึ่งไมนอย
กวาหนึ่งวัน โดยวันหยดุประจําสัปดาหตองมีระยะหางกันไมเกินหกวัน นายจางและลูกจางอาจ 

ตกลงกันลวงหนากําหนดใหมีวันหยุดประจําสัปดาหวันใดกไ็ด 

ในกรณีที่ลูกจางทํางานโรงแรม งานขนสง งานในปา งานในที่ทุรกันดาร หรืองาน

อ่ืนตามที่กําหนดในกฎกระทรวง นายจางและลูกจางอาจตกลงกันลวงหนาสะสมวันหยุดประจํา

สัปดาหและเล่ือนไปหยดุเมื่อใดก็ได แตตองอยูในระยะเวลาสี่สัปดาหติดตอกัน 



  

มาตรา ๒๙  ใหนายจางประกาศกาํหนดวนัหยุดตามประเพณีใหลูกจางทราบเปน
การลวงหนาปหนึ่งไมนอยกวาสิบสามวนัโดยรวมวันแรงงานแหงชาติตามที่รัฐมนตรีประกาศ

กําหนด 

ใหนายจางพิจารณากําหนดวันหยุดตามประเพณีจากวันหยุดราชการประจําป 

วันหยุดทางศาสนาหรือขนบธรรมเนียมประเพณีแหงทองถ่ิน 

ในกรณีที่วันหยุดตามประเพณีวันใดตรงกบัวันหยุดประจําสัปดาหของลูกจาง ให

ลูกจางไดหยุดชดเชยวันหยุดตามประเพณใีนวันทํางานถดัไป 

ในกรณีที่นายจางไมอาจใหลูกจางหยุดตามประเพณีได เนื่องจากลูกจางทํางานที่

มีลักษณะหรือสภาพของงานตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ใหนายจางตกลงกับลูกจางวา จะหยุด

ในวันอืน่ชดเชยวันหยุดตามประเพณีหรือนายจางจะจายคาทํางานในวันหยุดใหก็ได 

  

มาตรา ๓๐  ลูกจางซึ่งทํางานติดตอกันมาแลวครบหนึ่งปมีสิทธหิยุดพักผอน

ประจําปไดปหนึ่งไมนอยกวาหกวันทํางานโดยใหนายจางเปนผูกําหนดวันหยุดดังกลาวใหแก

ลูกจางลวงหนาหรือกําหนดใหตามที่นายจางและลูกจางตกลงกัน 

ในปตอมานายจางอาจกําหนดวันหยดุพักผอนประจาํปใหแกลูกจางมากกวาหก

วันทํางานก็ได 

นายจางและลกูจางอาจตกลงกันลวงหนาใหสะสมและเลื่อนวันหยุดพักผอน

ประจําปที่ยังมไิดหยุดในปนัน้รวมเขากับปตอๆ ไปได 

สําหรับลูกจางซึ่งทํางานยังไมครบหนึ่งป นายจางอาจกําหนดวนัหยุดพักผอน

ประจําปใหแกลูกจางโดยคํานวณใหตามสวนก็ได 

  

มาตรา ๓๑  หามมใิหนายจางใหลูกจางทํางานลวงเวลาหรือทํางานในวันหยดุใน
งานที่อาจเปนอันตรายตอสุขภาพและความปลอดภัยของลูกจางตามมาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง 

  



มาตรา ๓๒  ใหลูกจางมีสิทธิลาปวยไดเทาที่ปวยจริง การลาปวยตั้งแตสามวัน
ทํางานขึ้นไป นายจางอาจใหลูกจางแสดงใบรบัรองของแพทยแผนปจจบุนัชั้นหนึ่งหรือของ

สถานพยาบาลของทางราชการ ในกรณีที่ลูกจางไมอาจแสดงใบรบัรองของแพทยแผนปจจบุนั

ช้ันหนึ่งหรือของสถานพยาบาลของทางราชการได ใหลูกจางช้ีแจงใหนายจางทราบ 

ในกรณีที่นายจางจัดแพทยไว ใหแพทยนัน้เปนผูออกใบรับรอง เวนแตลูกจางไม

สามารถใหแพทยนั้นตรวจได 

วันที่ลูกจางไมสามารถทํางานไดเนื่องจากประสบอันตรายหรือเจ็บปวยที่เกิดข้ึน

เนื่องจากการทํางาน และวนัลาเพื่อคลอดบตุรตามมาตรา ๔๑ มใิหถือเปนวันลาปวยตามมาตรานี้ 

  

มาตรา ๓๓  ใหลูกจางมีสิทธิลาเพ่ือทําหมนัไดและมีสิทธิลาเนื่องจากการทําหมัน
ตามระยะเวลาที่แพทยแผนปจจุบนัชั้นหนึง่กําหนดและออกใบรับรอง 

  

มาตรา ๓๔  ใหลูกจางมีสิทธิลาเพ่ือกิจธุระอันจําเปนไดตามขอบังคบัเกี่ยวกับการ
ทํางาน 

  

มาตรา ๓๕  ใหลูกจางมีสิทธิลาเพื่อรับราชการทหารในการเรียกพลเพื่อ

ตรวจสอบ เพ่ือฝกวิชาทหาร หรือเพ่ือทดลองความพรั่งพรอมตามกฎหมายวาดวยการรับราชการ

ทหาร 

  

มาตรา ๓๖  ใหลูกจางมีสิทธิลาเพื่อการฝกอบรมหรือพัฒนาความรู

ความสามารถตามหลักเกณฑและวิธีการทีกํ่าหนดในกฎกระทรวง 

  

มาตรา ๓๗  หามมิใหนายจางใหลูกจางทํางานยก แบก หาม หาบ ทูน ลาก หรือ

เข็นของหนักเกินอัตราน้ําหนักตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

  

หมวด ๓ 



การใชแรงงานหญิง 

                   

  

มาตรา ๓๘  หามมิใหนายจางใหลูกจางซึ่งเปนหญงิทํางานอยางหนึ่งอยางใด 

ดังตอไปนี ้

(๑) งานเหมืองแรหรืองานกอสรางที่ตองทําใตดนิ ใตน้ํา ในถ้ํา ในอุโมงคหรือ

ปลองในภูเขา เวนแตสภาพของการทํางานไมเปนอันตรายตอสุขภาพหรือรางกายของลูกจาง 

(๒) งานที่ตองทําบนนั่งรานที่สูงกวาพ้ืนดนิตั้งแตสิบเมตรขึ้นไป 

(๓) งานผลิตหรือขนสงวัตถุระเบิดหรือวัตถุไวไฟ เวนแตสภาพของการทํางานไม

เปนอันตรายตอสุขภาพหรือรางกายของลูกจาง 

(๔) งานอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

  

มาตรา ๓๙  หามมิใหนายจางใหลูกจางซ่ึงเปนหญิงมคีรรภทํางานอยางหนึ่งอยาง
ใด ดังตอไปนี ้

(๑) งานเกี่ยวกับเครื่องจักรหรือเคร่ืองยนตที่มีความสัน่สะเทือน 

(๒) งานขับเคลื่อนหรือตดิไปกับยานพาหนะ 

(๓) งานยก แบก หาม หาบ ทูน ลาก หรือเข็นของหนักเกินสิบหากิโลกรัม 

(๔) งานที่ทําในเรือ 

(๕) งานอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

  

มาตรา ๓๙/๑  หามมิใหนายจางใหลูกจางซึ่งเปนหญงิมีครรภทํางานในระหวาง
เวลา ๒๒.๐๐ นาฬิกา ถึงเวลา ๐๖.๐๐ นาฬิกา ทาํงานลวงเวลา หรือทํางานในวันหยดุ 



ในกรณีที่ลูกจางซึ่งเปนหญิงมีครรภทํางานในตาํแหนงผูบริหาร งานวิชาการ งาน

ธุรการ หรืองานเกี่ยวกับการเงินหรือบัญชี นายจางอาจใหลูกจางนั้นทาํงานลวงเวลาในวันทาํงานได

เทาที่ไมมีผลกระทบตอสุขภาพของลูกจางซึ่งเปนหญิงมคีรรภโดยไดรับความยินยอมจากลูกจาง

กอนเปนคราว ๆ ไป 

  

มาตรา ๔๐  ในกรณีที่นายจางใหลูกจางซ่ึงเปนหญิงทาํงานระหวางเวลา ๒๔.๐๐ 

นาฬิกา ถึงเวลา ๐๖.๐๐ นาฬิกา และพนักงานตรวจแรงงานเห็นวางานนั้นอาจเปนอันตรายตอ

สุขภาพและความปลอดภัยของหญิงนั้น ใหพนักงานตรวจแรงงานรายงานตออธิบดีหรือผูซึ่งอธบิดี

มอบหมายเพือ่พิจารณาและมีคําส่ังใหนายจางเปลี่ยนเวลาทํางาน หรือลดช่ัวโมงทํางานไดตามที่

เห็นสมควร และใหนายจางปฏิบัตติามคําส่ังดังกลาว 

  

มาตรา ๔๑  ใหลูกจางซึ่งเปนหญิงมีครรภมีสิทธิลาเพ่ือคลอดบตุรครรภหนึ่งไม
เกินเกาสิบวัน 

วันลาตามวรรคหนึ่ง ใหนับรวมวันหยุดที่มีในระหวางวันลาดวย 

  

มาตรา ๔๒  ในกรณีที่ลูกจางซึ่งเปนหญิงมีครรภมีใบรับรองของแพทยแผน

ปจจุบนัชั้นหนึง่มาแสดงวาไมอาจทํางานในหนาที่เดิมตอไปได ใหลูกจางนั้นมีสิทธิขอใหนายจาง

เปล่ียนงานในหนาที่เดิมเปนการชั่วคราวกอนหรือหลังคลอดได และใหนายจางพิจารณาเปลี่ยน

งานที่เหมาะสมใหแกลูกจางนั้น 

  

มาตรา ๔๓  หามมิใหนายจางเลิกจางลูกจางซึ่งเปนหญงิเพราะเหตุมีครรภ 

  



หมวด ๔ 

การใชแรงงานเด็ก 

                        

  

มาตรา ๔๔  หามมิใหนายจางจางเด็กอายุต่ํากวาสิบหาปเปนลูกจาง 

  

มาตรา ๔๕  ในกรณีที่มีการจางเด็กอายุต่ํากวาสิบแปดปเปนลูกจาง ใหนายจาง
ปฏิบัตดิังนี ้

(๑)  แจงการจางลูกจางซึ่งเปนเด็กนัน้ตอพนักงานตรวจแรงงานภายในสิบหาวัน
นับแตวันที่เดก็เขาทํางาน 

(๒)  จัดทําบันทึกสภาพการจางกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเก็บไว ณ 

สถานประกอบกิจการหรือสํานักงานของนายจาง พรอมที่จะใหพนกังานตรวจแรงงานตรวจไดใน

เวลาทําการ 

(๓)  แจงการสิ้นสุดการจางลูกจางซึง่เปนเด็กนัน้ตอพนักงานตรวจแรงงาน
ภายในเจ็ดวนันับแตวันที่เดก็ออกจากงาน 

การแจงหรือการจัดทําบันทกึตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามแบบที่อธบิดีกําหนด 

  

มาตรา ๔๖  ใหนายจางจัดใหลูกจางซึ่งเปนเด็กมีเวลาพักวันหนึ่งไมนอยกวาหนึ่ง
ช่ัวโมงติดตอกันหลังจากที่ลูกจางทํางานมาแลวไมเกินสีช่ั่วโมง แตในสี่ช่ัวโมงนั้นใหลูกจางซึ่งเปน

เด็กไดมีเวลาพักตามที่นายจางกําหนด 

  

มาตรา ๔๗  หามมิใหนายจางใหลูกจางซ่ึงเปนเด็กอายุต่ํากวาสิบแปดปทาํงานใน
ระหวางเวลา ๒๒.๐๐ นาฬกิา ถึงเวลา ๐๖.๐๐ นาฬกิา เวนแตจะไดรับอนุญาตเปนหนังสือจาก

อธิบดีหรือผูซึง่อธิบดีมอบหมาย 



นายจางอาจใหลูกจางซึ่งเปนเด็กอายตุ่ํากวาสิบแปดปและเปนผูแสดงภาพยนตร 

ละครหรือการแสดงอยางอ่ืนที่คลายคลึงกนัทํางานในระหวางเวลาดังกลาวได ทั้งนี ้ ใหนายจางจดั

ใหลูกจางซึ่งเปนเด็กนั้นไดพักผอนตามสมควร 

  

มาตรา ๔๘  หามมิใหนายจางใหลูกจางซึ่งเปนเด็กอายุต่ํากวาสิบแปดปทาํงาน

ลวงเวลาหรือทํางานในวันหยุด 

  

มาตรา ๔๙  หามมิใหนายจางใหลูกจางซึ่งเปนเด็กอายุต่ํากวาสิบแปดปทาํงาน

อยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี ้

(๑)  งานหลอม เปา หลอ หรือรีดโลหะ 

(๒)  งานปมโลหะ 

(๓)  งานเกีย่วกับความรอน ความเย็น ความสัน่สะเทือน เสียง และแสงที่มี

ระดับแตกตางจากปกติ อันอาจเปนอนัตรายตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

(๔)  งานเกี่ยวกับสารเคมีทีเ่ปนอันตรายตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

(๕)  งานเกี่ยวกับจุลชีวันเปนพิษซึ่งอาจเปนเชื้อไวรัส แบคทีเรีย รา หรือเช้ืออ่ืน

ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

(๖)  งานเกีย่วกับวัตถุมีพิษ วัตถุระเบดิ หรือวัตถไุวไฟ เวนแตงานในสถานี

บริการน้ํามนัเชื้อเพลิงตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

(๗)  งานขับหรือบังคับรถยกหรือปนจั่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

(๘)  งานใชเล่ือยเดินดวยพลังไฟฟาหรือเคร่ืองยนต 

(๙)  งานทีต่องทําใตดิน ใตน้าํ ในถ้ํา อุโมงค หรือปลองในภูเขา 

(๑๐)  งานเกีย่วกับกัมมันตภาพรังสีตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 



(๑๑)  งานทําความสะอาดเครื่องจักรหรือเคร่ืองยนตขณะที่เคร่ืองจักรหรือ
เครื่องยนตกําลังทํางาน 

(๑๒)  งานที่ตองทําบนนั่งรานที่สูงกวาพ้ืนดินตั้งแตสิบเมตรขึ้นไป 

(๑๓)  งานอืน่ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

  

มาตรา ๕๐  หามมิใหนายจางใหลูกจางซ่ึงเปนเด็กอายุต่ํากวาสิบแปดปทาํงานใน
สถานที่ ดังตอไปนี ้

(๑) โรงฆาสัตว 

(๒) สถานที่เลนการพนัน 

(๓) สถานบรกิารตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ 

(๔) สถานที่อ่ืนตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

  

มาตรา ๕๑  หามมิใหนายจางเรียกหรือรับหลักประกันเพื่อการใด ๆ จากฝาย

ลูกจางซึ่งเปนเด็ก 

หามมิใหนายจางจายคาจางของลูกจางซึ่งเปนเด็กใหแกบุคคลอืน่ 

ในกรณีที่นายจางจายเงินหรอืประโยชนตอบแทนใด ๆ ใหแกลูกจางซึ่งเปนเด็ก 

บิดามารดา ผูปกครอง หรือบุคคลอืน่ เปนการลวงหนากอนมีการจาง ขณะแรกจาง หรือกอนถึง

งวดการจายคาจางในแตละคราว มิใหถือวาเปนการจายหรือรับคาจางสําหรับลูกจางซ่ึงเปนเด็กนัน้ 

และหามมิใหนายจางนําเงินหรือประโยชนตอบแทนดังกลาวมาหักจากคาจางซึ่งตองจายใหแก

ลูกจางซึ่งเปนเด็กตามกําหนดเวลา 

  

มาตรา ๕๒  เพ่ือประโยชนในการพฒันาและสงเสริมคุณภาพชีวิตและการทํางาน
ของเด็กใหลูกจางซึ่งเปนเดก็อายุต่ํากวาสิบแปดป มีสิทธิลาเพ่ือเขาประชุม สัมมนา รับการอบรม 

รับการฝกหรือลาเพ่ือการอื่น ซึ่งจดัโดยสถานศกึษาหรือหนวยงานของรัฐหรือเอกชนที่อธิบดี

เห็นชอบ โดยใหลูกจางซึ่งเปนเด็กแจงใหนายจางทราบลวงหนาถึงเหตุที่ลาโดยชัดแจง พรอมทั้ง



แสดงหลักฐานที่เก่ียวของถามี และใหนายจางจายคาจางใหแกลูกจางซึ่งเปนเดก็เทากับคาจางใน

วันทํางานตลอดระยะเวลาทีล่า แตปหนึ่งตองไมเกินสามสิบวัน 

  

หมวด ๕ 

คาจาง คาลวงเวลา คาทาํงานในวนัหยุด และคาลวงเวลาในวนัหยุด 

                   

  

มาตรา ๕๓  ในกรณทีี่งานมีลักษณะและคุณภาพอยางเดียวกันและปริมาณ

เทากัน ใหนายจางกําหนดคาจาง คาลวงเวลา คาทํางานในวันหยุด และคาลวงเวลาในวนัหยุด

ใหแกลูกจางเทาเทียมกันไมวาลูกจางนัน้จะเปนชายหรือหญิง 

  

มาตรา ๕๔  ใหนายจางจายคาจาง คาลวงเวลา คาทาํงานในวันหยุด คาลวงเวลา

ในวันหยดุ และเงินผลประโยชนอ่ืนเนื่องในการจาง บรรดาที่จายเปนเงินตองจายเงินตราไทย เวน

แตไดรับความยินยอมจากลกูจางใหจายเปนตั๋วเงินหรือเงินตราตางประเทศ 

  

มาตรา ๕๕  ใหนายจางจายคาจาง คาลวงเวลา คาทาํงานในวันหยุด คาลวงเวลา

ในวันหยดุและเงินผลประโยชนอ่ืนเนื่องในการจางใหแกลูกจาง ณ สถานที่ทํางานของลูกจาง ถาจะ

จาย ณ สถานที่อ่ืนหรือดวยวิธีอ่ืนตองไดรับความยินยอมจากลูกจาง 

  

มาตรา ๕๖  ใหนายจางจายคาจางใหแกลูกจางเทากับคาจางในวนัทํางานสาํหรับ
วันหยุดดังตอไปนี ้

(๑)  วันหยุดประจําสัปดาห เวนแตลูกจางซึ่งไดรับคาจางรายวัน รายชั่วโมง หรือ

ตามผลงานโดยคํานวณเปนหนวย 

(๒)  วันหยุดตามประเพณ ี

(๓)  วันหยุดพักผอนประจาํป 



  

มาตรา ๕๗  ใหนายจางจายคาจางใหแกลูกจางในวันลาปวยตามมาตรา ๓๒ 

เทากับอัตราคาจางในวันทาํงานตลอดระยะเวลาที่ลา แตปหนึ่งตองไมเกินสามสิบวนัทํางาน 

ในกรณีที่ลูกจางใชสิทธิลาเพื่อทําหมันตามมาตรา ๓๓ ใหนายจางจายคาจาง

ใหแกลูกจางในวันลานั้นดวย 

  

มาตรา ๕๘  ใหนายจางจายคาจางใหแกลูกจางในวนัลาเพื่อรับราชการทหารตาม
มาตรา ๓๕ เทากับคาจางในวันทํางานตลอดระยะเวลาทีล่า แตปหนึ่งตองไมเกินหกสิบวัน 

  

มาตรา ๕๙  ใหนายจางจายคาจางใหแกลูกจางซึ่งเปนหญิงในวันลาเพื่อคลอด

บุตรเทากับคาจางในวนัทํางานตลอดระยะเวลาที่ลา แตไมเกินสี่สิบหาวนั 

  

มาตรา ๖๐  เพ่ือประโยชนแกการจายคาจางตามมาตรา ๕๖ มาตรา ๕๗ มาตรา 

๕๘ มาตรา ๕๙ มาตรา ๗๑ และมาตรา ๗๒ ในกรณีที่ลูกจางไดรับคาจางตามผลงานโดยคํานวณ

เปนหนวย ใหนายจางจายคาจางในวนัหยุดหรือวันลาเทากับคาจางโดยเฉลี่ยในวันทํางานที่ลูกจาง

ไดรับในงวดการจายคาจางกอนวันหยุดหรอืวันลานัน้ 

  

มาตรา ๖๑  ในกรณีที่นายจางใหลูกจางทํางานลวงเวลาในวนัทํางานใหนายจาง

จายคาลวงเวลาใหแกลูกจางในอัตราไมนอยกวาหนึ่งเทาครึ่งของอัตราคาจางตอช่ัวโมงในวันทํางาน

ตามจาํนวนชั่วโมงที่ทํา หรือไมนอยกวาหนึ่งเทาครึง่ของอัตราคาจางตอหนวยในวันทํางานตาม

จํานวนผลงานที่ทําไดสําหรับลูกจางซึ่งไดรับคาจางตามผลงานโดยคํานวณเปนหนวย 

  

มาตรา ๖๒  ในกรณีที่นายจางใหลูกจางทํางานในวันหยุดตามมาตรา ๒๘ มาตรา 

๒๙ หรือมาตรา ๓๐ ใหนายจางจายคาทาํงานในวันหยดุใหแกลูกจางในอัตรา ดังตอไปนี ้

(๑)  สําหรับลูกจางซึ่งมีสิทธิไดรับคาจางในวันหยดุ ใหจายเพิ่มข้ึนจากคาจางอีก

ไมนอยกวาหนึ่งเทาของอัตราคาจางตอช่ัวโมงในวันทาํงานตามจํานวนชั่วโมงที่ทําหรือไมนอยกวา



หนึ่งเทาของอัตราคาจางตอหนวยในวันทาํงานตามจาํนวนผลงานที่ทาํไดสําหรับลูกจางซึ่งไดรับ

คาจางตามผลงานโดยคํานวณเปนหนวย 

(๒)  สําหรับลูกจางซึ่งไมมีสิทธิไดรับคาจางในวันหยดุ ใหจายไมนอยกวาสอง

เทาของอัตราคาจางตอช่ัวโมงในวันทํางานตามจํานวนชั่วโมงที่ทํา หรือไมนอยกวาสองเทาของ

อัตราคาจางตอหนวยในวันทํางานตามจาํนวนผลงานทีท่ําไดสําหรับลกูจางซึ่งไดรับคาจางตาม

ผลงานโดยคาํนวณเปนหนวย 

  

มาตรา ๖๓  ในกรณีที่นายจางใหลูกจางทํางานลวงเวลาในวนัหยุด ใหนายจาง

จายคาลวงเวลาในวนัหยุดใหแกลูกจางในอตัราไมนอยกวาสามเทาของอัตราคาจางตอช่ัวโมงในวัน

ทํางานตามจาํนวนชั่วโมงที่ทํา หรือไมนอยกวาสามเทาของอัตราคาจางตอหนวยในวันทํางานตาม

จํานวนผลงานที่ทําไดสําหรับลูกจางซึ่งไดรับคาจางตามผลงานโดยคํานวณเปนหนวย 

  

มาตรา ๖๔  ในกรณีที่นายจางมิไดจัดใหลูกจางหยุดงาน หรือจัดใหลูกจางหยุด

งานนอยกวาทีกํ่าหนดไวตามมาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๐ ใหนายจางจายคาทํางานใน

วันหยุดและคาลวงเวลาในวนัหยุดใหแกลูกจางตามอัตราที่กําหนดไวในมาตรา ๖๒ และมาตรา 

๖๓ เสมือนวานายจางใหลูกจางทํางานในวันหยุด 

  

มาตรา ๖๕  ลูกจางซึ่งมีอํานาจหนาที่หรือซึ่งนายจางใหทํางานอยางหนึ่งอยางใด 

ดังตอไปนี ้ ไมมีสิทธิไดรับคาลวงเวลาตามมาตรา ๖๑ และคาลวงเวลาในวนัหยุดตามมาตรา ๖๓ 

แตลูกจางซึ่งนายจางใหทาํงานตาม (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) หรือ (๙) มีสิทธไิดรับ

คาตอบแทนเปนเงินเทากับอัตราคาจางตอช่ัวโมงในวันทํางานตามจาํนวนชั่วโมงที่ทํา 

(๑) ลูกจางซึ่งมีอํานาจหนาที่ทําการแทนนายจางสําหรับกรณีการจาง การให

บําเหน็จ หรือการเลิกจาง 

(๒) งานเรขายหรือชักชวนซื้อสินคาซึง่นายจางไดจายคานายหนาจากการขาย

สินคาใหแกลูกจาง 

(๓) งานขบวนการจัดงานรถไฟ ซึ่งไดแกงานที่ทําบนขบวนรถและงานอํานวย

ความสะดวกแกการเดินรถ 

(๔) งานเปดปดประตูน้าํหรือประตูระบายน้ํา 



(๕) งานอานระดับน้ําและวดัปริมาณน้ํา 

(๖) งานดับเพลิงหรืองานปองกันอันตรายสาธารณะ 

(๗) งานที่มลัีกษณะหรือสภาพตองออกไปทํางานนอกสถานที่ และโดยลักษณะ

หรือสภาพของงานไมอาจกาํหนดเวลาทํางานที่แนนอนได 

(๘) งานอยูเวรเฝาดูแลสถานที่หรือทรัพยสินอันมิใชหนาที่การทํางานปกติของ

ลูกจาง 

(๙) งานอ่ืนตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ทั้งนี้ เวนแตนายจางตกลงจายคาลวงเวลาหรือคาลวงเวลาในวนัหยุดใหแกลูกจาง 

  

มาตรา ๖๖  ลูกจางตามมาตรา ๖๕ (๑) ไมมีสิทธไิดรับคาทาํงานในวันหยุดตาม

มาตรา ๖๒ เวนแตนายจางตกลงจายคาทาํงานในวันหยุดใหแกลูกจาง 

  

มาตรา ๖๗  ในกรณีที่นายจางเลิกจางโดยมิใชกรณีตามมาตรา ๑๑๙ ใหนายจาง

จายคาจางใหแกลูกจางสําหรับวันหยุดพักผอนประจาํปในปที่เลิกจางตามสวนของวันหยุดพักผอน

ประจําปที่ลูกจางพึงมีสิทธิไดรับตามมาตรา ๓๐ 

ในกรณีที่ลูกจางเปนฝายบอกเลิกสัญญาหรือนายจางเลิกจาง ไมวาการเลิกจางนั้น

เปนกรณีตามมาตรา ๑๑๙ หรือไมก็ตาม ใหนายจางจายคาจางใหแกลูกจางสําหรับวันหยุด

พักผอนประจาํปสะสมที่ลูกจางพึงมีสิทธิไดรับตามมาตรา ๓๐ 

  

มาตรา ๖๘  เพ่ือประโยชนแกการคํานวณคาลวงเวลา คาทํางานในวันหยุด และ

คาลวงเวลาในวันหยุด ในกรณีที่ลูกจางไดรับคาจางเปนรายเดือน อัตราคาจางตอช่ัวโมงในวัน

ทํางานหมายถึงคาจางรายเดอืนหารดวยผลคูณของสามสิบและจาํนวนชั่วโมงทํางานในวนัทํางาน

ตอวันโดยเฉลีย่ 

  



มาตรา ๖๙  เพ่ือประโยชนแกการคํานวณชั่วโมงทํางานลวงเวลา ในกรณีที่

นายจางกําหนดเวลาทํางานปกติเปนสปัดาห ใหนบัวันหยุดตามประเพณี วันหยุดพักผอนประจาํป 

และวันลา เปนวันทํางาน 

  

มาตรา ๗๐  ใหนายจางจายคาจาง คาลวงเวลา คาทํางานในวันหยุด และคา

ลวงเวลาในวันหยุดใหถูกตองและตามกาํหนดเวลาดังตอไปนี ้

(๑)  ในกรณีที่มีการคํานวณคาจางเปนรายเดือน รายวัน รายชั่วโมงหรือเปน

ระยะเวลาอยางอ่ืนที่ไมเกินหนึ่งเดือน หรือตามผลงานโดยคํานวณเปนหนวย ใหจายเดือนหนึ่งไม

นอยกวาหนึ่งคร้ัง เวนแตจะมีการตกลงกันเปนอยางอ่ืนที่เปนประโยชนแกลูกจาง 

(๒)  ในกรณีที่มีการคํานวณคาจาง นอกจาก (๑) ใหจายตามกําหนดเวลาที่

นายจางและลกูจางตกลงกัน 

(๓)  คาลวงเวลา คาทํางานในวนัหยุด และคาลวงเวลาในวนัหยุดใหจายเดือน

หนึ่งไมนอยกวาหนึ่งคร้ัง 

ในกรณีที่นายจางเลิกจางลูกจาง ใหนายจางจายคาจาง คาลวงเวลา คาทํางานใน

วันหยุด และคาลวงเวลาในวันหยุด ตามที่ลูกจางมีสิทธิไดรับ ใหแกลูกจางภายในสามวันนับแต

วันที่เลิกจาง 

  

มาตรา ๗๑  ในกรณีทีน่ายจางใหลูกจางเดินทางไปทาํงานในทองทีอ่ื่น นอกจาก

ทองที่สําหรับการทํางานปกติในวนัหยุด ใหนายจางจายคาจางเทากับคาจางในวันทํางานใหแก

ลูกจางซึ่งไมมสิีทธิไดรับคาจางในวนัหยุดตามมาตรา ๕๖ (๑) สําหรับการเดินทางนัน้ 

  

มาตรา ๗๒  ในกรณีที่นายจางใหลูกจางเดินทางไปทาํงานในทองทีอ่ื่น นอกจาก

ทองที่สําหรับการทํางานปกติ ลูกจางไมมสิีทธิไดรับคาลวงเวลาตามมาตรา ๖๑ และคาลวงเวลาใน

วันหยุดตามมาตรา ๖๓ ในระหวางเดินทาง แตสําหรับการเดินทางในวันหยุดใหนายจางจายคาจาง

เทากับคาจางในวันทํางานใหแกลูกจางซึ่งไมมีสิทธิไดรับคาจางในวนัหยุดตามมาตรา ๕๖ (๑) ดวย 

เวนแตนายจางตกลงจายคาลวงเวลาหรือคาลวงเวลาในวันหยุดใหแกลูกจาง 

  



มาตรา ๗๓  ใหนายจางออกคาใชจายสําหรับการเดนิทางตามมาตรา ๗๑ และ

มาตรา ๗๒ 

  

มาตรา ๗๔  ในกรณีที่นายจางตกลงจายคาลวงเวลา คาทํางานในวันหยุด และคา

ลวงเวลาในวันหยุด ในอัตราสูงกวาที่กําหนดไวตามมาตรา ๖๑ มาตรา ๖๒ และมาตรา ๖๓ ก็ให

เปนไปตามขอตกลงดังกลาว 

  

มาตรา ๗๕  ในกรณีทีน่ายจางมคีวามจําเปนโดยเหตุหนึ่งเหตุใดที่สําคญัอันมี

ผลกระทบตอการประกอบกจิการของนายจางจนทาํใหนายจางไมสามารถประกอบกิจการได

ตามปกติซึ่งมใิชเหตุสุดวิสัยตองหยุดกิจการทั้งหมดหรือบางสวนเปนการชั่วคราว ใหนายจาง

จายเงินใหแกลูกจางไมนอยกวารอยละเจ็ดสิบหาของคาจางในวนัทํางานที่ลูกจางไดรับกอนนายจาง

หยุดกิจการตลอดระยะเวลาที่นายจางไมไดใหลูกจางทํางาน 

ใหนายจางแจงใหลูกจางและพนักงานตรวจแรงงานทราบลวงหนาเปนหนังสือ

กอนวันเริ่มหยุดกิจการตามวรรคหนึ่งไมนอยกวาสามวันทําการ 

  

มาตรา ๗๖  หามมิใหนายจางหักคาจาง คาลวงเวลา คาทํางานในวันหยุด และคา

ลวงเวลาในวันหยุด เวนแตเปนการหักเพ่ือ 

(๑)  ชําระภาษีเงินไดตามจาํนวนทีลู่กจางตองจายหรือชําระเงินอื่นตามที่มี
กฎหมายบัญญัตไิว 

(๒)  ชําระคาบํารุงสหภาพแรงงานตามขอบังคับของสหภาพแรงงาน 

(๓)  ชําระหนี้สินสหกรณออมทรัพย หรือสหกรณอ่ืนที่มีลักษณะเดียวกันกบั

สหกรณออมทรัพยหรือหนี้ที่เปนไปเพื่อสวสัดิการที่เปนประโยชนแกลูกจางฝายเดียว โดยไดรับ

ความยินยอมลวงหนาจากลกูจาง 

(๔)  เปนเงนิประกันตามมาตรา ๑๐ หรือชดใชคาเสียหายใหแกนายจาง ซึ่ง

ลูกจางไดกระทําโดยจงใจหรือประมาทเลินเลออยางรายแรง โดยไดรับความยินยอมจากลูกจาง 

(๕)  เปนเงินสะสมตามขอตกลงเกี่ยวกับกองทุนเงินสะสม 



การหักตาม (๒) (๓) (๔) และ (๕) ในแตละกรณีหามมิใหหักเกินรอยละสิบ 

และจะหักรวมกันไดไมเกินหนึ่งในหาของเงินที่ลูกจางมีสิทธิไดรับตามกําหนดเวลาการจายตาม

มาตรา ๗๐ เวนแตไดรับความยินยอมจากลูกจาง 

  

มาตรา ๗๗  ในกรณีที่นายจางตองไดรับความยินยอมจากลกูจาง หรือมี

ขอตกลงกับลูกจางเก่ียวกับการจายเงินตามมาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ หรือการหักเงินตามมาตรา ๗๖ 

นายจางตองจดัทําเปนหนังสือและใหลูกจางลงลายมือช่ือในการใหความยินยอมหรือมีขอตกลงกัน

ไวใหชัดเจนเปนการเฉพาะ 

  

หมวด ๖ 

คณะกรรมการคาจาง 

                   

  

มาตรา ๗๘  ใหมีคณะกรรมการคาจางประกอบดวย ปลัดกระทรวงแรงงาน*เปน

ประธานกรรมการ ผูแทนฝายรัฐบาลสี่คน ผูแทนฝายนายจางและผูแทนฝายลูกจางฝายละหาคนซึ่ง

คณะรัฐมนตรแีตงตั้งเปนกรรมการ และขาราชการกระทรวงแรงงาน*ซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งเปน

เลขานุการ 

หลักเกณฑและวิธีการเพื่อใหไดมาซึ่งผูแทนฝายนายจางและผูแทนฝายลูกจาง

ตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 

  

มาตรา ๗๙  คณะกรรมการคาจางมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี ้

(๑) เสนอความเห็นและใหคําปรึกษาแนะนาํตอคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับนโยบาย

และการพัฒนาคาจางและรายได 

(๒) กําหนดแนวทางในการพิจารณาของนายจางในการปรับคาจางตามภาวะ

เศรษฐกิจและสังคม 

(๓) กําหนดอตัราคาจางข้ันต่ํา 



(๔) กําหนดอตัราคาจางตามมาตรฐานฝมือ 

(๕) ใหคําแนะนาํดานวิชาการและแนวทางการประสานประโยชนแกหนวยงาน

ตางๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป 

(๖) ปฏิบัติการอืน่ใดตามที่กฎหมายกําหนดหรือตามที่คณะรัฐมนตรีหรือ

รัฐมนตรีมอบหมาย 

ในการเสนอความเห็นตอคณะรัฐมนตรี คณะกรรมการคาจางจะมีขอสังเกต

เก่ียวกับการพัฒนาระบบรายไดของประเทศดวยก็ได 

  

มาตรา ๘๐  ใหกรรมการคาจางซึ่งคณะรัฐมนตรแีตงตั้งมีวาระดํารงตาํแหนง

คราวละสองป กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับแตงตั้งอีกได 

ในกรณีที่กรรมการคาจางซึง่คณะรัฐมนตรีแตงตั้งพนจากตําแหนงกอนวาระ ให

คณะรัฐมนตรแีตงตั้งกรรมการในประเภทเดียวกันเปนกรรมการแทน และใหผูไดรับแตงตั้งอยูใน

ตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการที่ตนแทน เวนแตวาระของกรรมการเหลืออยูไมถึง

หนึ่งรอยแปดสิบวัน จะไมแตงตั้งกรรมการแทนก็ได 

ในกรณีที่กรรมการคาจางซึง่คณะรัฐมนตรีแตงตั้งพนจากตําแหนงตามวาระ แต

ยังมิไดมีการแตงตั้งกรรมการใหม ใหกรรมการนั้นปฏบิตัิหนาทีไ่ปพลางกอน จนกวาจะไดแตงตั้ง

กรรมการใหมเขารับหนาที ่ ซึ่งตองแตงตั้งใหเสร็จสิ้นภายในเกาสิบวันนับแตวันที่กรรมการเดิมพน

จากตาํแหนง 

  

มาตรา ๘๑  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๘๐ กรรมการ

คาจางซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งพนจากตาํแหนงเมื่อ 

(๑)  ตาย 

(๒)  ลาออก 

(๓)  คณะรัฐมนตรีใหออกเพราะขาดประชุมตามที่กําหนดสามครั้งตดิตอกันโดย
ไมมีเหตุอันสมควร 

(๔)  เปนบุคคลลมละลาย 



(๕)  เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 

(๖)  ไดรับโทษจาํคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับ

ความผดิที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

  

มาตรา ๘๒  การประชุมคณะกรรมการคาจางตองมีกรรมการเขาประชุมไมนอย
กวาก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด โดยมีกรรมการฝายนายจางและฝายลูกจางอยางนอยฝาย

ละหนึ่งคนจึงจะเปนองคประชุม 

ในการประชุมเพื่อพิจารณากําหนดอตัราคาจางข้ันต่าํหรืออัตราคาจางตาม

มาตรฐานฝมอืตามมาตรา ๗๙ จะตองมีกรรมการเขาประชุมไมนอยกวาสองในสามของจํานวน

กรรมการทั้งหมดโดยมีกรรมการฝายนายจางและฝายลกูจางอยางนอยฝายละสองคนจึงจะเปน

องคประชุม และตองไดมตอิยางนอยสองในสามของกรรมการที่เขาประชุม 

ในการประชุมเพื่อพิจารณากําหนดอตัราคาจางข้ันตํา่หรืออัตราคาจางตาม

มาตรฐานฝมอืคราวใดถาไมไดองคประชุมตามที่กําหนดไวในวรรคสอง ใหจัดใหมีการประชุมอีก

ครั้งหนึ่งภายในสิบหาวนันบัแตวันทีน่ัดประชุมครั้งแรก การประชุมครั้งหลังนี้แมจะไมมีกรรมการ

ซึ่งมาจากฝายนายจางหรือฝายลูกจางเขารวมประชุม ถามีกรรมการมาประชุมไมนอยกวาสองใน

สามของจํานวนกรรมการทั้งหมดก็ใหถือเปนองคประชมุ และตองไดมติอยางนอยสองในสามของ

กรรมการที่เขาประชุม 

  

มาตรา ๘๓  ในการประชุมคราวใด ถาประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุม

หรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่

ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่ง

ในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหนึ่งเปน

เสียงชี้ขาด 

  

มาตรา ๘๔  ใหคณะกรรมการคาจางมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อ
พิจารณาหรือปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดตามที่คณะกรรมการคาจางมอบหมายได 



ใหคณะกรรมการคาจางกําหนดองคประชุมและวิธีการดําเนนิงานของ

คณะอนุกรรมการไดตามความเหมาะสม 

  

มาตรา ๘๔/๑  ใหคณะกรรมการคาจางมีอํานาจแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิจํานวนไม
เกินหาคนเปนที่ปรึกษาคณะกรรมการคาจาง ซึ่งในจาํนวนนี้อยางนอยตองเปนผูทรงคุณวุฒิดาน

แรงงานการบริหารคาจางและเงินเดือน เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม หรือกฎหมาย 

วาระการดาํรงตําแหนงและการพนจากตําแหนงของที่ปรึกษาซึ่งคณะกรรมการ

คาจางแตงตั้งตามวรรคหนึ่ง ใหนาํความในมาตรา ๘๐ และมาตรา ๘๑ มาใชบังคับโดยอนโุลม 

  

มาตรา ๘๕  ในการปฏบิัตหินาที่ใหคณะกรรมการคาจาง หรือคณะอนุกรรมการ 
หรือผูซึ่งคณะกรรมการคาจางหรือคณะอนุกรรมการมอบหมายมีอํานาจดังตอไปนี ้

(๑)  มีหนังสือเรียกบุคคลใดมาใหถอยคําหรือใหสงเอกสารหรือวัตถุใดๆ มา

เพ่ือประกอบการพิจารณาไดตามความจําเปน 

(๒)  ใหหนวยงานหรือบุคคลใดใหความรวมมือในการสํารวจกิจการใดๆ ที่อาจ

มีผลกระทบกระเทือนตอเศรษฐกิจได 

(๓)  เขาไปในสถานประกอบกิจการหรือสํานักงานของนายจางในเวลาทําการ
เพ่ือศึกษา สํารวจ วิจัย ตรวจสอบ หรือสอบถามขอเท็จจริงเพ่ือใหไดมาซึ่งขอมูลที่จะใชในการ

พิจารณาตามมาตรา ๗๙ ในการนี้ ใหนายจางหรือบุคคลซึ่งเกี่ยวของอํานวยความสะดวก สงหรือ

แสดงเอกสาร หรือใหขอเท็จจริง และไมขัดขวางการปฏบิัติการตามหนาที่ของบุคคลดังกลาว 

  

มาตรา ๘๖  ในการปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๘๕ ใหกรรมการคาจาง 

อนุกรรมการ หรือผูซึ่งคณะกรรมการคาจางหรือคณะอนุกรรมการมอบหมาย แสดงบัตรประจาํตัว

หรือหนังสือมอบหมาย แลวแตกรณี ตอบคุคลซึ่งเกี่ยวของ 

บัตรประจาํตัวกรรมการคาจางและอนุกรรมการตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามแบบ

ที่รัฐมนตรีกําหนด 

  



มาตรา ๘๗  ในการพิจารณากําหนดอตัราคาจางข้ันต่ําใหคณะกรรมการคาจาง
ศึกษาและพิจารณาขอเท็จจริงเกี่ยวกับอัตราคาจางที่ลูกจางไดรับอยูประกอบกับขอเท็จจริงอ่ืนโดย

คํานึงถึงดัชนคีาครองชีพ อัตราเงินเฟอ มาตรฐานการครองชีพ ตนทุนการผลติ ราคาของสินคา

และบริการความสามารถของธุรกิจ ผลิตภาพแรงงาน ผลิตภณัฑมวลรวมของประเทศ และสภาพ

ทางเศรษฐกิจและสังคม 

การพิจารณากาํหนดอตัราคาจางข้ันต่าํจะกาํหนดใหใชเฉพาะกิจการ งานหรือ

สาขาอาชีพประเภทใด เพียงใด ในทองถ่ินใดกไ็ด 

ในการพิจารณากําหนดอตัราคาจางตามมาตรฐานฝมือ ใหคณะกรรมการคาจาง

ศึกษาและพิจารณาขอเท็จจริงเกี่ยวกับอัตราคาจางที่ลูกจางไดรับในแตละอาชีพตามมาตรฐานฝมือ

ที่กําหนดไวโดยวัดคาทักษะฝมือ ความรู และความสามารถ แตตองไมต่ํากวาอัตราคาจางข้ันต่าํที่

คณะกรรมการคาจางกําหนด 

  

มาตรา ๘๘  เม่ือไดศกึษาขอมูลและพิจารณาขอเท็จจริงตามที่กําหนดไวใน
มาตรา ๘๗ แลวใหคณะกรรมการคาจางประกาศกําหนดอตัราคาจางข้ันต่าํหรืออัตราคาจางตาม

มาตรฐานฝมอืโดยเสนอตอคณะรัฐมนตรเีพ่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

  

มาตรา ๘๙  ประกาศกาํหนดอตัราคาจางข้ันต่าํหรืออัตราคาจางตามมาตรฐาน
ฝมือตามมาตรา ๘๘ ใหใชบังคับแกนายจางและลูกจางทุกคนโดยไมเลือกปฏิบัต ิ

  

มาตรา ๙๐  เม่ือประกาศกําหนดอัตราคาจางข้ันต่าํหรืออัตราคาจางตาม

มาตรฐานฝมอืมีผลใชบังคบัแลว หามมใิหนายจางจายคาจางใหแกลูกจางนอยกวาอัตราคาจางข้ัน

ต่ําหรืออัตราคาจางตามมาตรฐานฝมือที่กําหนด 

ใหพนักงานตรวจแรงงานสงประกาศกาํหนดอตัราคาจางข้ันต่ําหรืออัตราคาจาง

ตามมาตรฐานฝมือใหแกนายจางที่อยูในขายบังคบั และใหนายจางนัน้ปดประกาศดังกลาวไวในที่

เปดเผย เพ่ือใหลูกจางไดทราบ ณ สถานที่ทํางานของลูกจางตลอดระยะเวลาที่ประกาศดังกลาวมี

ผลใชบังคบั 

  



มาตรา ๙๑  ใหมีสํานักงานคณะกรรมการคาจางในกระทรวงแรงงานมีอํานาจ
หนาที่ ดังตอไปนี ้

(๑) จัดทําแผนพฒันาระบบคาจางและรายไดของประเทศเสนอตอ

คณะกรรมการคาจาง 

(๒) จัดทําแผนงานโครงการเสนอตอคณะกรรมการคาจางและคณะอนุกรรมการ 

(๓) ประสานแผนและการดาํเนนิการของคณะกรรมการคาจางและ

คณะอนุกรรมการ 

(๔) รวบรวม ศึกษา วจิัย วิเคราะห และประเมินผลสถานการณเศรษฐกิจ 

แรงงานภาวะการครองชีพ การขยายตัวของตลาดแรงงาน ผลติภาพแรงงาน การลงทุน การยายถิ่น 

และขอมูลอ่ืนที่เก่ียวของ เพ่ือใชในการวางแผนพฒันาระบบคาจางและรายไดของประเทศและเปน

ขอมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการคาจางและคณะอนุกรรมการ 

(๕) เสนอแนะผลการศกึษา และผลการพิจารณาขอมูลทางวิชาการ และ

มาตรการเสริมอื่นตอกระทรวงแรงงาน และหนวยงานที่เก่ียวของ เพ่ือประโยชนในการพฒันา

ระบบคาจางและรายได 

(๖) ตดิตามและประเมินผลแผนพฒันาระบบคาจางและรายไดของประเทศ และ

การปฏิบัติงานตามมติของคณะกรรมการคาจาง 

(๗) ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่คณะกรรมการคาจางและคณะอนุกรรมการมอบหมาย 

  

หมวด ๗ 

สวัสดิการ 

                   

  

มาตรา ๙๒  ใหมีคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานประกอบดวย ปลัดกระทรวง

แรงงาน*เปนประธานกรรมการ กรรมการผูแทนฝายรัฐบาลสี่คน กรรมการผูแทนฝายนายจางและ

กรรมการผูแทนฝายลูกจางฝายละหาคน ซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งเปนกรรมการ และขาราชการกรม

สวัสดิการและคุมครองแรงงานซึ่งรัฐมนตรแีตงตั้งเปนเลขานุการ 



  

มาตรา ๙๓  คณะกรรมการสวัสดิการแรงงานมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี ้

(๑) เสนอความเห็นตอรัฐมนตรีเก่ียวกับนโยบาย แนวทางและมาตรการดาน

สวัสดิการแรงงาน 

(๒) เสนอความเห็นตอรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวง ประกาศ หรือระเบียบ

เก่ียวกับการจัดสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ 

(๓) ใหคําแนะนาํในการจดัสวัสดิการแรงงานสําหรับสถานประกอบกิจการแตละ

ประเภท 

(๔) ติดตามประเมินผล และรายงานผลการดําเนินการตอรัฐมนตร ี

(๕) ออกคําส่ังใหนายจางจายเงินคาชดเชยพิเศษหรือคาชดเชยพิเศษแทนการ

บอกกลาวลวงหนาตามมาตรา ๑๒๐ 

(๖) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่พระราชบัญญตัินี้หรือกฎหมายอื่นบญัญัตใิหเปน

อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานหรือตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย 

  

มาตรา ๙๔  ใหนํามาตรา ๗๘ วรรคสอง มาตรา ๘๐ มาตรา ๘๑ มาตรา ๘๒ 

วรรคหนึ่ง มาตรา ๘๓ มาตรา ๘๔ มาตรา ๘๕ และมาตรา ๘๖ มาใชบังคบักบัคณะกรรมการ

สวัสดิการแรงงานโดยอนุโลม 

  

มาตรา ๙๕  ใหรัฐมนตรีมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดใหนายจางตองจัด

สวัสดิการในเรื่องใด หรือกําหนดใหการจดัสวัสดิการในเรื่องใดตองเปนไปตามมาตรฐานได 

  

มาตรา ๙๖  ในสถานประกอบกิจการทีม่ีลูกจางตั้งแตหาสิบคนขึ้นไปใหนายจาง
จัดใหมีคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ ประกอบดวยผูแทนฝายลกูจางอยางนอย

หาคน 

กรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการใหมาจากการเลือกตั้งตามหลักเกณฑ

และวิธีการที่อธิบดีกําหนด 



ในกรณีที่สถานประกอบกิจการใดของนายจางมีคณะกรรมการลูกจางตาม

กฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธแลว ใหคณะกรรมการลูกจางทําหนาทีเ่ปนคณะกรรมการ

สวัสดิการในสถานประกอบกิจการตามพระราชบัญญัตนิี ้

  

มาตรา ๙๗  คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการมอํีานาจหนาที่

ดังตอไปนี ้

(๑)  รวมหารือกับนายจางเพ่ือจัดสวัสดิการแกลูกจาง 

(๒)  ใหคําปรึกษาหารือและเสนอแนะความเห็นแกนายจางในการจัดสวัสดิการ
สําหรับลูกจาง 

(๓)  ตรวจตรา ควบคุม ดแูล การจัดสวสัดิการที่นายจางจัดใหแกลูกจาง 

(๔)  เสนอขอคิดเห็น และแนวทางในการจัดสวัสดิการที่เปนประโยชนสําหรับ

ลูกจางตอคณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน 

  

มาตรา ๙๘  นายจางตองจดัใหมีการประชุมหารือกับคณะกรรมการสวัสดิการใน
สถานประกอบกิจการอยางนอยสามเดือนตอหนึ่งคร้ัง หรือเมื่อกรรมการสวัสดิการในสถาน

ประกอบกิจการเกินกึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมดหรือสหภาพแรงงานรองขอโดยมีเหตุผลสมควร 

  

มาตรา ๙๙  ใหนายจางปดประกาศการจดัสวัสดิการตามกฎกระทรวงที่ออกตาม
มาตรา ๙๕ หรือตามทีม่ีขอตกลงกับลูกจางใหจดัขึ้นไวในที่เปดเผยเพื่อใหลูกจางไดทราบ ณ 

สถานที่ทํางานของลูกจาง 

  



หมวด ๘ 

ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอมในการทํางาน 

                   

  

มาตรา ๑๐๐  ใหมีคณะกรรมการความปลอดภยั อาชีวอนามัย และ

สภาพแวดลอมในการทํางานประกอบดวย ปลัดกระทรวงแรงงาน*เปนประธานกรรมการ อธิบดี

กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน ผูแทนกรมอนามยั ผูแทนกรมโรงงานอุตสาหกรรม ผูแทน

กรมโยธาธิการและผังเมือง* และผูแทนกรมควบคุมมลพิษ เปนกรรมการ กับผูแทนฝายนายจาง

และผูแทนฝายลูกจางฝายละเจ็ดคนซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งเปนกรรมการ และขาราชการกรมสวัสดิการ

และคุมครองแรงงานซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งเปนกรรมการและเลขานุการ 

  

มาตรา ๑๐๑  คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอม

ในการทาํงาน มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี ้

(๑)  เสนอความเห็นตอรัฐมนตรีเก่ียวกับนโยบาย แผนงาน หรือมาตรการความ

ปลอดภัย อาชวีอนามัย และการพัฒนาสภาพแวดลอมในการทํางานของลูกจาง 

(๒)  เสนอความเห็นตอรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวง ประกาศ หรือระเบียบ

เพ่ือดําเนนิการตามพระราชบัญญตัินี ้

(๓)  ใหความเห็นแกหนวยงานของรัฐเกี่ยวกับการสงเสริมความปลอดภัย  

อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานของลูกจาง 

(๔)  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่พระราชบัญญตัินี้หรือกฎหมายอื่นบญัญัตใิหเปน
อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทาํงาน 

หรือตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย 

  

มาตรา ๑๐๒  ใหนํามาตรา ๗๘ วรรคสอง มาตรา ๘๐ มาตรา ๘๑ มาตรา ๘๒ 

วรรคหนึ่ง มาตรา ๘๓ และมาตรา ๘๔ มาใชบังคบักับคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย 

และสภาพแวดลอมในการทํางาน โดยอนุโลม 



  

มาตรา ๑๐๓  ใหรัฐมนตรีมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานใหนายจาง
ดําเนนิการในการบริหารและการจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมใน

การทํางาน 

ในกรณีที่กฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งกําหนดใหการจัดทําเอกสารหลักฐาน หรือ

รายงานใดตองมีการรับรองหรือตรวจสอบโดยบุคคลหนึ่งบุคคลใดตามหลักเกณฑและวิธีการที่

กําหนด กฎกระทรวงนั้นจะกําหนดหลักเกณฑและวิธีการการขึ้นทะเบียนและการเพิกถอนทะเบยีน 

อัตราคาธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนไมเกินอัตราทายพระราชบัญญตัินี ้ และอัตราขั้นสูงของ

คาบริการที่บคุคลดังกลาวจะเรียกเก็บดวยก็ได 

  

มาตรา ๑๐๔  ในกรณีที่พนกังานตรวจแรงงานพบวา นายจางผูใดฝาฝน หรือไม

ปฏิบัตติามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๑๐๓ ใหพนักงานตรวจแรงงานมีอํานาจออกคําส่ังเปน

หนังสือใหนายจางปรับปรุงสภาพแวดลอมในการทํางาน อาคาร สถานที ่ หรือจัดทําหรือแกไข

เครื่องจักรหรืออุปกรณที่ลูกจางตองใชในการปฏิบัติงานหรือที่เก่ียวของกับการปฏบิัติงานให

ถูกตองหรือเหมาะสมภายในระยะเวลาที่กําหนด 

  

มาตรา ๑๐๕  ในกรณีที่พนักงานตรวจแรงงานพบวา สภาพแวดลอมในการ

ทํางาน อาคาร สถานที่ เครื่องจักรหรืออุปกรณที่ลูกจางใชจะกอใหเกิดความไมปลอดภัยแกลูกจาง

หรือนายจางไมปฏิบัตติามคาํส่ังของพนักงานตรวจแรงงานตามมาตรา ๑๐๔ เม่ือไดรับอนุมตัิจาก

อธิบดีหรือผูซึง่อธิบดีมอบหมาย ใหพนักงานตรวจแรงงานมีอํานาจสั่งใหนายจางหยุดการใช

เครื่องจักรหรืออุปกรณดังกลาวทั้งหมดหรือบางสวนเปนการชั่วคราวได 

ใหนายจางจายเงินใหแกลูกจางซึ่งพนักงานตรวจแรงงานสั่งใหนายจางหยุดการใช

เครื่องจักรหรืออุปกรณตามวรรคหนึ่งเทากับคาจางในวนัทํางานตลอดระยะเวลาทีลู่กจางหยุด

ทํางาน ทั้งนี ้ จนกวานายจางจะไดดําเนนิการใหถูกตองตามคาํส่ังของพนักงานตรวจแรงงานนัน้

แลว 

  

มาตรา ๑๐๖  คําส่ังของพนักงานตรวจแรงงานตามมาตรา ๑๐๔ หรือมาตรา 

๑๐๕ ใหอุทธรณตอคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทาํงาน

ไดภายในสามสิบวันนบัแตวนัที่ทราบคาํส่ัง คําวินิจฉัยของคณะกรรมการนั้นใหเปนทีสุ่ด 



การอุทธรณตามวรรคหนึ่งยอมไมเปนการทุเลาการปฏิบตัิตามคาํส่ังของพนักงาน

ตรวจแรงงาน เวนแตคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอมในการ

ทํางานจะมีคําส่ังเปนอยางอ่ืน 

  

มาตรา ๑๐๗  ใหนายจางจัดใหมีการตรวจสุขภาพของลูกจาง และสงผลการ

ตรวจดังกลาวแกพนักงานตรวจแรงงาน ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ และวิธกีารที่กําหนดในกฎกระทรวง 

  

หมวด ๙ 

การควบคุม 

                   

  

มาตรา ๑๐๘  ใหนายจางซึง่มีลูกจางรวมกันตั้งแตสิบคนขึ้นไป จดัใหมีขอบังคับ

เก่ียวกับการทํางานเปนภาษาไทย และขอบังคับนัน้อยางนอยตองมรีายละเอียดเกี่ยวกับรายการ

ดังตอไปนี ้

(๑)  วันทํางาน เวลาทํางานปกติ และเวลาพัก 

(๒)  วันหยุดและหลักเกณฑการหยุด 

(๓)  หลักเกณฑการทํางานลวงเวลาและการทํางานในวนัหยุด 

(๔)  วันและสถานที่จายคาจาง คาลวงเวลา คาทาํงานในวันหยุด และคาลวงเวลา

ในวันหยดุ 

(๕)  วันลาและหลักเกณฑการลา 

(๖)  วินัยและโทษทางวินัย 

(๗)  การรองทุกข 

(๘)  การเลิกจาง คาชดเชย และคาชดเชยพิเศษ 



ใหนายจางประกาศใชขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานภายในสิบหาวนันบัแตวันที่

นายจางมีลูกจางรวมกันตั้งแตสิบคนขึ้นไป และใหนายจางจัดเก็บสาํเนาขอบังคับนั้นไว ณ สถาน

ประกอบกิจการ หรือสํานักงานของนายจางตลอดเวลา และใหสงสําเนาขอบังคบัใหแกอธิบดีหรือผู

ซึ่งอธิบดีมอบหมายภายในเจ็ดวันนับแตวนัประกาศใชขอบังคับดังกลาว 

ใหอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายมีอํานาจสั่งใหนายจางแกไขขอบังคับเกี่ยวกับ

การทํางานที่ขัดตอกฎหมายใหถูกตองภายในเวลาที่กําหนด 

ใหนายจางเผยแพรและปดประกาศขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานโดยเปดเผย ณ 

สถานที่ทํางานของลูกจาง เพ่ือใหลูกจางไดทราบและดูไดโดยสะดวก 

  

มาตรา ๑๐๙  การรองทุกขตามมาตรา ๑๐๘ (๗) อยางนอยตองมรีายละเอียด

ดังตอไปนี ้

(๑)  ขอบเขตและความหมายของขอรองทุกข 

(๒)  วิธีการและขั้นตอนการรองทุกข 

(๓)  การสอบสวนและพิจารณาขอรองทุกข 

(๔)  กระบวนการยุติขอรองทุกข 

(๕)  ความคุมครองผูรองทุกขและผูเก่ียวของ 

  

มาตรา ๑๑๐  ในกรณีที่มีการแกไขเพิ่มเติมขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน ให

นายจางประกาศขอบังคบัทีม่ีการแกไขเพิ่มเติมนั้นภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ประกาศใชขอบังคบัที่

แกไขเพิ่มเติม และใหนํามาตรา ๑๐๘ วรรคสอง วรรคสามและวรรคสี่มาใชบังคบัโดยอนุโลม 

  

มาตรา ๑๑๑  เม่ือนายจางไดประกาศใชขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานตามมาตรา 
๑๐๘ แลว แมวาตอมานายจางจะมีลูกจางลดต่ํากวาสิบคนก็ตาม ใหนายจางยังคงมีหนาที่ปฏิบตัิ

ตามมาตรา ๑๐๘ และมาตรา ๑๑๐ ตอไป 

  



มาตรา ๑๑๒  ใหนายจางซ่ึงมีลูกจางตั้งแตสิบคนขึ้นไปจัดทาํทะเบียนลูกจางเปน
ภาษาไทย และเก็บไว ณ สถานประกอบกิจการหรือสํานักงานของนายจาง พรอมที่จะใหพนักงาน

ตรวจแรงงานตรวจไดในเวลาทําการ 

การจัดทําทะเบียนลูกจางตามวรรคหนึ่ง ใหนายจางจัดทําภายในสบิหาวันนบัแต

วันที่ลูกจางเขาทํางาน 

  

มาตรา ๑๑๓  ทะเบียนลูกจางนั้นอยางนอยตองมีรายการดังตอไปนี ้

(๑)  ช่ือตัวและชื่อสกุล 

(๒)  เพศ 

(๓)  สัญชาต ิ

(๔)  วันเดือนปเกิด หรืออาย ุ

(๕)  ที่อยูปจจุบัน 

(๖)  วันที่เร่ิมจาง 

(๗)  ตําแหนงหรืองานในหนาที ่

(๘)  อัตราคาจางและประโยชนตอบแทนอยางอ่ืนที่นายจางตกลงจายใหแก
ลูกจาง 

(๙)  วันสิ้นสดุของการจาง 

เม่ือมีความจําเปนตองเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนลกูจาง ใหนายจางแกไข

เพ่ิมเติมทะเบยีนลูกจางใหแลวเสร็จภายในสิบหาวนันบัแตวันที่มีการเปลี่ยนแปลงนัน้ หรือภายใน

สิบหาวันนับแตวันที่ลูกจางไดแจงการเปลีย่นแปลงใหนายจางทราบ 

  



มาตรา ๑๑๔  ใหนายจางซึ่งมีลูกจางรวมกันตั้งแตสิบคนขึ้นไปจดัใหมีเอกสาร

เก่ียวกับการจายคาจาง คาลวงเวลา คาทาํงานในวันหยดุ และคาลวงเวลาในวันหยดุ ซึ่งอยางนอย

ตองมีรายการดังตอไปนี ้

(๑)  วันและเวลาทํางาน 

(๒)  ผลงานที่ทําไดสําหรับลูกจางซึ่งไดรับคาจางตามผลงานโดยคํานวณเปน
หนวย 

(๓)  อัตราและจํานวนคาจาง คาลวงเวลา คาทาํงานในวันหยุด และคาลวงเวลา

ในวันหยดุที่ลูกจางแตละคนไดรับ 

เม่ือมีการจายคาจาง คาลวงเวลา คาทํางานในวนัหยุด และคาลวงเวลาในวนัหยุด

ใหแกลูกจาง ใหนายจางจดัใหลูกจางลงลายมือช่ือในเอกสารตามวรรคหนึ่งไวเปนหลกัฐาน 

รายการในเอกสารตามวรรคหนึ่งจะอยูในฉบับเดียวกันหรือจะแยกเปนหลายฉบบั

ก็ได 

ในกรณีที่นายจางจายคาจาง คาลวงเวลา คาทํางานในวนัหยุด และคาลวงเวลาใน

วันหยุดใหแกลูกจาง โดยการโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากในธนาคารพาณิชย หรือสถาบันการเงินอืน่ 

ใหถือวาหลักฐานการโอนเงนิเขาบัญชีเงินฝากของลูกจางเปนเอกสารเกี่ยวกับการจายเงินดังกลาว 

  

มาตรา ๑๑๕  ใหนายจางเก็บรักษาทะเบยีนลูกจางไวไมนอยกวาสองปนับแตวัน
ส้ินสุดของการจางลูกจางแตละราย และใหนายจางเก็บเอกสารเกี่ยวกับการจายคาจาง คาลวงเวลา 

คาทํางานในวนัหยุด และคาลวงเวลาในวันหยุดใหแกลูกจางไวไมนอยกวาสองปนบัแตวนัจายเงนิ

ดังกลาว 

ในกรณีที่มีการยื่นคํารองตามหมวด ๑๒ แหงพระราชบัญญตัินี ้ หรือมีขอพิพาท

แรงงานตามกฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ หรือมีการฟองรองคดีแรงงาน ใหนายจางเก็บรักษา

ทะเบียนลูกจางและเอกสารเกี่ยวกับการจายคาจาง คาลวงเวลา คาทํางานในวันหยุด และคา

ลวงเวลาในวันหยุดไวจนกวาจะมีคําส่ังหรือคําพิพากษาถึงที่สุดเกี่ยวกับเรื่องดังกลาว 

  

มาตรา ๑๑๕/๑  เพ่ือประโยชนในการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานตรวจแรงงาน
ตามมาตรา ๑๓๙ ใหนายจางซึ่งมีลูกจางรวมกันตั้งแตสิบคนขึ้นไปยื่นแบบแสดงสภาพการจางและ



สภาพการทาํงานตออธบิดีหรือผูซึ่งอธิบดมีอบหมายภายในเดือนมกราคมของทุกป ทั้งนี ้ ให

พนักงานตรวจแรงงานสงแบบตามที่อธิบดีกําหนดใหนายจางภายในเดือนธนัวาคมของทุกป 

ในกรณีที่ขอเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพการจางและสภาพการทํางานที่ไดยืน่ไวตาม

วรรคหนึ่งเปล่ียนแปลงไป ใหนายจางแจงการเปลี่ยนแปลงนั้นเปนหนงัสือตออธิบดหีรือผูซึ่งอธิบดี

มอบหมายภายในเดือนถัดจากที่มีการเปลีย่นแปลงดังกลาว 

  

หมวด ๑๐ 

การพักงาน 

                        

  

มาตรา ๑๑๖  ในกรณีทีน่ายจางทาํการสอบสวนลูกจางซึ่งถูกกลาวหาวากระทํา

ความผดิ หามมิใหนายจางส่ังพักงานลูกจางในระหวางการสอบสวนดังกลาว เวนแตจะมีขอบังคับ

เก่ียวกับการทํางานหรือขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางใหอํานาจนายจางส่ังพักงานลกูจางได ทั้งนี้ 

นายจางจะตองมีคําส่ังพักงานเปนหนังสือระบุความผิดและกําหนดระยะเวลาพักงานไดไมเกินเจด็

วันโดยตองแจงใหลูกจางทราบกอนการพกังาน 

ในระหวางการพักงานตามวรรคหนึ่ง ใหนายจางจายเงินใหแกลูกจางตามอัตราที่

กําหนดไวในขอบังคับเกี่ยวกบัการทํางานหรือตามที่นายจางและลูกจางไดตกลงกันไวในขอตกลง

เก่ียวกับสภาพการจาง ทั้งนี ้ อัตราดังกลาวตองไมนอยกวารอยละหาสิบของคาจางในวันทาํงานที่

ลูกจางไดรับกอนถูกส่ังพักงาน 

  

มาตรา ๑๑๗  เม่ือการสอบสวนเสร็จสิ้นแลว ปรากฏวาลูกจางไมมคีวามผิด ให

นายจางจายคาจางใหแกลูกจางเทากับคาจางในวนัทํางานนับแตวนัที่ลูกจางถูกส่ังพักงานเปนตนไป 

โดยใหคํานวณเงินที่นายจางจายตามมาตรา ๑๑๖ เปนสวนหนึ่งของคาจางตามมาตรานี้พรอมดวย

ดอกเบี้ยรอยละสิบหาตอป 

  



หมวด ๑๑ 

คาชดเชย 

                        

  

มาตรา ๑๑๘  ใหนายจางจายคาชดเชยใหแกลูกจางซึ่งเลิกจางดังตอไปนี ้

(๑)  ลูกจางซึ่งทํางานติดตอกันครบหนึ่งรอยยี่สิบวัน แตไมครบหนึ่งป ใหจายไม

นอยกวาคาจางอัตราสุดทายสามสิบวัน หรือไมนอยกวาคาจางของการทํางานสามสิบวนัสดุทาย

สําหรับลูกจางซึ่งไดรับคาจางตามผลงานโดยคํานวณเปนหนวย 

(๒)  ลูกจางซึ่งทํางานติดตอกันครบหนึ่งป แตไมครบสามป ใหจายไมนอยกวา
คาจางอัตราสดุทายเกาสิบวนั หรือไมนอยกวาคาจางของการทํางานเกาสิบวันสดุทายสําหรับลูกจาง

ซึ่งไดรับคาจางตามผลงานโดยคํานวณเปนหนวย 

(๓)  ลูกจางซึ่งทํางานติดตอกันครบสามป แตไมครบหกป ใหจายไมนอยกวา
คาจางอัตราสดุทายหนึ่งรอยแปดสิบวนั หรือไมนอยกวาคาจางของการทํางานหนึง่รอยแปดสิบวัน

สุดทายสําหรับลูกจางซึ่งไดรับคาจางตามผลงานโดยคาํนวณเปนหนวย 

(๔)  ลูกจางซึ่งทํางานติดตอกันครบหกป แตไมครบสบิป ใหจายไมนอยกวา

คาจางอัตราสดุทายสองรอยส่ีสิบวัน หรือไมนอยกวาคาจางของการทํางานสองรอยส่ีสิบวันสุดทาย

สําหรับลูกจางซึ่งไดรับคาจางตามผลงานโดยคํานวณเปนหนวย 

(๕)  ลูกจางซึ่งทํางานติดตอกันครบสิบปข้ึนไป ใหจายไมนอยกวาคาจางอัตรา

สุดทายสามรอยวัน หรือไมนอยกวาคาจางของการทํางานสามรอยวันสุดทายสําหรับลูกจางซึ่งไดรับ

คาจางตามผลงานโดยคํานวณเปนหนวย 

การเลิกจางตามมาตรานี้ หมายความวา การกระทําใดท่ีนายจางไมใหลูกจาง

ทํางานตอไปและไมจายคาจางให ไมวาจะเปนเพราะเหตุส้ินสุดสญัญาจางหรือเหตุอ่ืนใด และ

หมายความรวมถึงกรณีที่ลูกจางไมไดทาํงานและไมไดรับคาจางเพราะเหตุที่นายจางไมสามารถ

ดําเนนิกิจการตอไป 

ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับแกลูกจางที่มีกําหนดระยะเวลาการจางไวแนนอน

และเลิกจางตามกําหนดระยะเวลานั้น 



การจางที่มีกําหนดระยะเวลาตามวรรคสามจะกระทําไดสําหรับการจางงานใน

โครงการเฉพาะที่มิใชงานปกติของธุรกิจหรือการคาของนายจางซึ่งตองมีระยะเวลาเริ่มตนและ

ส้ินสุดของงานที่แนนอนหรือในงานอันมีลักษณะเปนครั้งคราวที่มีกําหนดการสิ้นสุด หรือ

ความสําเร็จของงาน หรือในงานที่เปนไปตามฤดูกาลและไดจางในชวงเวลาของฤดูกาลนั้น ซึ่งงาน

นั้นจะตองแลวเสร็จภายในเวลาไมเกินสองปโดยนายจางและลูกจางไดทําสัญญาเปนหนังสือไว

ตั้งแตเม่ือเร่ิมจาง 

  

มาตรา ๑๑๙  นายจางไมตองจายคาชดเชยใหแกลูกจางซึ่งเลิกจางในกรณีหนึ่ง

กรณีใด ดังตอไปนี ้

(๑) ทุจริตตอหนาที่หรือกระทําความผิดอาญาโดยเจตนาแกนายจาง 

(๒) จงใจทําใหนายจางไดรับความเสียหาย 

(๓) ประมาทเลินเลอเปนเหตุใหนายจางไดรับความเสียหายอยางรายแรง 

(๔) ฝาฝนขอบังคับเกี่ยวกบัการทํางาน ระเบียบ หรือคําส่ังของนายจางอันชอบ

ดวยกฎหมายและเปนธรรม และนายจางไดตักเตือนเปนหนังสือแลว เวนแตกรณีที่รายแรง 

นายจางไมจําเปนตองตักเตอืน 

หนังสือเตือนใหมีผลบังคับไดไมเกินหนึ่งปนับแตวันที่ลูกจางไดกระทาํผิด 

(๕) ละทิ้งหนาที่เปนเวลาสามวันทาํงานตดิตอกันไมวาจะมีวันหยุดคั่นหรือไมก็

ตามโดยไมมีเหตุอันสมควร 

(๖) ไดรับโทษจําคุกตามคาํพิพากษาถึงท่ีสุดใหจาํคุก 

ในกรณี (๖) ถาเปนความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผดิลหุโทษตอง

เปนกรณีที่เปนเหตุใหนายจางไดรับความเสียหาย 

การเลิกจางโดยไมจายคาชดเชยตามวรรคหนึ่ง ถานายจางไมไดระบุขอเท็จจริงอัน

เปนเหตุที่เลิกจางไวในหนังสือบอกเลิกสัญญาจางหรือไมไดแจงเหตทุี่เลิกจางใหลูกจางทราบใน

ขณะที่เลิกจางนายจางจะยกเหตุนั้นขึ้นอางในภายหลังไมได 

  



มาตรา ๑๒๐  ในกรณีที่นายจางจะยายสถานประกอบกิจการไปตั้ง ณ สถานที่อ่ืน

อันมีผลกระทบสําคญัตอการดํารงชีวิตตามปกติของลูกจางหรือครอบครัว นายจางตองแจงให

ลูกจางทราบลวงหนาไมนอยกวาสามสิบวนักอนวันยายสถานประกอบกิจการ ในการนี้ ถาลูกจางไม

ประสงคจะไปทํางานดวยใหลูกจางมีสิทธบิอกเลิกสัญญาจางไดภายในสามสิบวนันบัแตวนัที่ไดรับ

แจงจากนายจาง หรือวันทีน่ายจางยายสถานประกอบกิจการ แลวแตกรณี โดยลกูจางมีสิทธิไดรับ

คาชดเชยพิเศษไมนอยกวาอัตราคาชดเชยที่ลูกจางพึงมีสิทธิไดรับตามมาตรา ๑๑๘ 

ในกรณีที่นายจางไมแจงใหลูกจางทราบลวงหนาตามวรรคหนึ่ง ใหนายจางจาย

คาชดเชยพิเศษแทนการบอกกลาวลวงหนาเทากับคาจางอัตราสุดทายสามสิบวัน หรือเทากับ

คาจางของการทํางานสามสิบวันสุดทายสาํหรับลูกจางซึ่งไดรับคาจางตามผลงานโดยคํานวณเปน

หนวย 

ใหนายจางจายคาชดเชยพิเศษ หรือคาชดเชยพิเศษแทนการบอกกลาวลวงหนา

ใหแกลูกจางภายในเจด็วันนบัแตวนัที่ลูกจางบอกเลิกสัญญา 

ในกรณีที่นายจางไมจายคาชดเชยพิเศษ หรือคาชดเชยพิเศษแทนการบอกกลาว

ลวงหนาตามวรรคสาม ใหลูกจางมีสิทธิยื่นคํารองตอคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานภายใน

สามสิบวันนับแตวันครบกําหนดการจายคาชดเชยพิเศษ หรือคาชดเชยพิเศษแทนการบอกกลาว

ลวงหนา 

ใหคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานพิจารณาและมีคาํส่ังภายในหกสิบวันนบัแต

วันที่ไดรับคาํรอง 

เม่ือคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานพิจารณาแลว ปรากฏวา ลูกจางมีสิทธิไดรับ

คาชดเชยพิเศษหรือคาชดเชยพิเศษแทนการบอกกลาวลวงหนา ใหคณะกรรมการสวัสดิการ

แรงงานมีคําส่ังเปนหนังสือ ใหนายจางจายคาชดเชยพิเศษ หรือคาชดเชยพิเศษแทนการบอกกลาว

ลวงหนา แลวแตกรณี ใหแกลูกจาง ภายในสามสิบวนันบัแตวนัที่ทราบ หรือถือวาทราบคาํส่ัง 

ในกรณีที่คณะกรรมการสวัสดิการแรงงานพิจารณาแลวปรากฏวา ลูกจางไมมีสิทธิ

ไดรับคาชดเชยหรือคาชดเชยพิเศษแทนการบอกกลาวลวงหนา แลวแตกรณี ใหคณะกรรมการ

สวัสดิการแรงงานมีคาํส่ังเปนหนังสือและแจงใหนายจางและลูกจางทราบ 

คําส่ังของคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานใหเปนที่สุด เวนแตนายจางหรือลูกจาง

จะอุทธรณคําส่ังตอศาลภายในสามสบิวันนับแตวันทีไ่ดทราบคาํส่ัง ในกรณีทีน่ายจางเปนฝายนํา

คดไีปสูศาลนายจางตองวางหลักประกันตอศาลตามจาํนวนที่ตองจายตามคาํส่ังนัน้ จึงจะฟองคดี

ได 

  



มาตรา ๑๒๑  ในกรณีทีน่ายจางจะเลิกจางลูกจางเพราะเหตุทีน่ายจางปรับปรุง

หนวยงาน กระบวนการผลติ การจาํหนาย หรือการบริการ อันเนื่องมาจากการนําเครื่องจักรมาใช

หรือเปล่ียนแปลงเครื่องจักรหรือเทคโนโลยี ซึ่งเปนเหตุใหตองลดจํานวนลูกจาง หามมิใหนํา

มาตรา ๑๗ วรรคสอง มาใชบังคับ และใหนายจางแจงวันที่จะเลิกจาง เหตุผลของการเลิกจางและ

รายชื่อลูกจางตอพนักงานตรวจแรงงาน และลูกจางที่จะเลิกจางทราบลวงหนาไมนอยกวาหกสิบวัน

กอนวันที่จะเลกิจาง 

ในกรณีที่นายจางไมแจงใหลูกจางที่จะเลกิจางทราบลวงหนา หรือแจงลวงหนา

นอยกวาระยะเวลาที่กําหนดตามวรรคหนึ่ง นอกจากจะไดรับคาชดเชยตามมาตรา ๑๑๘ แลว ให

นายจางจายคาชดเชยพิเศษแทนการบอกกลาวลวงหนาเทากับคาจางอัตราสุดทายหกสิบวัน หรือ

เทากับคาจางของการทํางานหกสิบวันสดุทายสําหรับลกูจางซึ่งไดรับคาจางตามผลงานโดยคํานวณ

เปนหนวยดวย 

ในกรณีที่มีการจายคาชดเชยพิเศษแทนการบอกกลาวลวงหนาตามวรรคสองแลว 

ใหถือวานายจางไดจายสินจางแทนการบอกกลาวลวงหนาตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย

ดวย 

  

มาตรา ๑๒๒  ในกรณีที่นายจางเลิกจางลูกจางตามมาตรา ๑๒๑ และลูกจางนั้น

ทํางานติดตอกันเกินหกปข้ึนไป ใหนายจางจายคาชดเชยพิเศษเพิม่ข้ึนจากคาชดเชยตามมาตรา 

๑๑๘ ไมนอยกวาคาจางอัตราสุดทายสิบหาวันตอการทํางานครบหนึ่งป หรือไมนอยกวาคาจางของ

การทํางานสบิหาวันสุดทายตอการทํางานครบหนึ่งปสําหรับลูกจางซึ่งไดรับคาจางตามผลงานโดย

คํานวณเปนหนวย แตคาชดเชยตามมาตรานี้รวมแลวตองไมเกินคาจางอัตราสดุทายสามรอยหก

สิบวัน หรือไมเกินคาจางของการทํางานสามรอยหกสิบวันสุดทายสาํหรับลูกจางซึ่งไดรับคาจางตาม

ผลงานโดยคาํนวณเปนหนวย 

เพ่ือประโยชนในการคาํนวณคาชดเชยพิเศษ กรณีระยะเวลาทํางานไมครบหนึ่งป 

ถาเศษของระยะเวลาทํางานมากกวาหนึ่งรอยแปดสิบวนั ใหนบัเปนการทํางานครบหนึ่งป 

  

หมวด ๑๒ 

การยื่นคํารองและการพิจารณาคํารอง 

                   

  



มาตรา ๑๒๓  ในกรณีที่นายจางฝาฝนหรือไมปฏิบัตติามเกี่ยวกับสิทธิไดรับเงิน
อยางหนึ่งอยางใดตามพระราชบัญญัตนิี้และลูกจางมีความประสงคใหพนักงานเจาหนาที่

ดําเนนิการตามพระราชบัญญัตินี ้ ใหลูกจางมีสิทธิยื่นคํารองตอพนกังานตรวจแรงงานแหงทองที่ที่

ลูกจางทํางานอยูหรือที่นายจางมีภูมิลําเนาอยูตามแบบที่อธิบดีกําหนด 

ในกรณีที่เก่ียวกับสิทธิไดรับเงินอยางหนึ่งอยางใดตามพระราชบัญญัตนิี ้ ถา

ลูกจางถึงแกความตายใหทายาทโดยธรรมมีสิทธิยื่นคํารองตอพนักงานตรวจแรงงานได 

  

มาตรา ๑๒๔  เม่ือมีการยื่นคํารองตามมาตรา ๑๒๓ ใหพนักงานตรวจแรงงาน

สอบสวนขอเท็จจริงและมีคําส่ังภายในหกสิบวันนบัแตวนัที่รับคํารอง 

ในกรณีที่มีความจําเปนไมอาจมีคําส่ังภายในเวลาตามวรรคหนึ่งได ใหพนักงาน

ตรวจแรงงานขอขยายเวลาตออธบิดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายพรอมดวยเหตุผล และอธิบดีหรือผู

ซึ่งอธิบดีมอบหมายอาจพิจารณาอนุญาตไดตามที่เห็นสมควร แตตองมีระยะเวลาไมเกินสามสิบวัน

นับแตวันที่ครบกําหนดตามวรรคหนึ่ง 

เม่ือพนักงานตรวจแรงงานสอบสวนแลวปรากฏวาลูกจางมีสิทธิไดรับเงินอยาง

หนึ่งอยางใดทีน่ายจางมีหนาที่ตองจายตามพระราชบัญญตัินี้ ใหพนักงานตรวจแรงงานมีคาํส่ังให

นายจางจายเงินดังกลาวใหแกลูกจางหรือทายาทโดยธรรมของลูกจางซึ่งถึงแกความตาย ตามแบบ

ที่อธิบดีกําหนดภายในสามสบิวันนบัแตวันที่ทราบหรือถือวาไดทราบคาํส่ัง

ใหนายจางจายเงินตามวรรคสามใหแกลูกจางหรือทายาทโดยธรรมของลูกจางซึ่ง

ถึงแกความตาย ณ สถานทีท่ํางานของลูกจาง ในกรณทีี่ลูกจางหรือทายาทโดยธรรมของลูกจางซึ่ง

ถึงแกความตายรองขอ ใหพนักงานตรวจแรงงานมีอํานาจสั่งใหนายจางจายเงินดังกลาว ณ 

สํานักงานของพนักงานตรวจแรงงานหรือสถานที่อ่ืนตามที่นายจาง และลูกจางหรือทายาทโดย

ธรรมของลูกจางซึ่งถึงแกความตายตกลงกนั 

ในกรณีที่ลูกจางหรือทายาทโดยธรรมของลูกจางซึ่งถึงแกความตายไมมารับเงิน

ดังกลาวภายในสิบหาวนันบัแตวันที่พนักงานตรวจแรงงานมีคาํส่ัง ใหพนักงานตรวจแรงงานนําสง

เงินนั้นเพื่อเก็บรักษาในกองทุนสงเคราะหลูกจางโดยฝากไวกับธนาคาร  ในการนี ้ ถามดีอกเบีย้

หรือดอกผลใดเกิดขึ้นเนื่องจากการฝากเงนิ ใหตกเปนสิทธิแกลูกจาง หรือทายาทโดยธรรมของ

ลูกจางซึ่งถึงแกความตายซึ่งมีสิทธิไดรับเงินนั้น 



ในกรณีที่พนักงานตรวจแรงงานเห็นวาลูกจางหรือทายาทโดยธรรมของลูกจางซึ่ง

ถึงแกความตายไมมีสิทธิไดรับเงินตามมาตรา ๑๒๓ ใหพนักงานตรวจแรงงานมีคําส่ังและแจงเปน

หนังสือใหนายจางและลูกจางหรือทายาทโดยธรรมของลูกจางซึ่งถึงแกความตายทราบ 

  

มาตรา ๑๒๔/๑  ในกรณทีี่นายจางปฏบิัตติามคําส่ังของพนักงานตรวจแรงงาน
ตามมาตรา ๑๒๔ ภายในระยะเวลาที่กําหนดหรือไดปฏิบัตติามคําพิพากษาหรือคําส่ังของศาลแลว 

การดําเนินคดอีาญาตอนายจางใหเปนอนัระงับไป 

  

มาตรา ๑๒๕  เม่ือพนักงานตรวจแรงงานไดมีคําส่ังตามมาตรา ๑๒๔ แลว ถา

นายจาง ลูกจาง หรือทายาทโดยธรรมของลูกจางซึ่งถึงแกความตายไมพอใจคําส่ังนัน้ ใหนําคดไีปสู

ศาลไดภายในสามสิบวันนับแตวันทราบคาํส่ัง 

ในกรณีที่นายจาง ลูกจาง หรือทายาทโดยธรรมของลูกจางซึ่งถึงแกความตายไม

นําคดีไปสูศาลภายในกําหนด ใหคาํส่ังนัน้เปนที่สุด 

ในกรณีที่นายจางเปนฝายนาํคดไีปสูศาล นายจางตองวางเงินตอศาลตามจาํนวน

ที่ถึงกําหนดจายตามคําส่ังนัน้ จึงจะฟองคดีได 

เม่ือคดีถึงที่สุดและนายจางมีหนาที่ตองจายเงินจํานวนใดใหแกลูกจางหรือทายาท

โดยธรรมของลูกจางซึ่งถึงแกความตาย ใหศาลมีอํานาจจายเงนิที่นายจางวางไวตอศาลใหแก

ลูกจางหรือทายาทโดยธรรมของลูกจางซึ่งถึงแกความตาย หรือกองทุนสงเคราะหลูกจางในกรณีที่

ไดจายเงินตามมาตรา ๑๓๔ ได แลวแตกรณี

  

หมวด ๑๓ 

กองทุนสงเคราะหลูกจาง 

                   

  

มาตรา ๑๒๖  ใหมกีองทุนสงเคราะหลูกจางในกรมสวัสดิการและคุมครอง

แรงงานมีวัตถปุระสงคเพ่ือเปนทุนสงเคราะหลูกจางในกรณีที่ลูกจางออกจากงาน หรือตาย หรือใน

กรณีอ่ืนตามทีกํ่าหนดโดยคณะกรรมการกองทุนสงเคราะหลูกจาง 



  

มาตรา ๑๒๗  กองทุนสงเคราะหลูกจางประกอบดวย 

(๑)  เงินสะสมและเงินสมทบ 

(๒)  เงินที่ตกเปนของกองทุนสงเคราะหลูกจางตามมาตรา ๑๓๓ และมาตรา 

๑๓๖ 

(๓)  เงินเพิ่มตามมาตรา ๑๓๑ 

(๔)  เงินคาปรับที่ไดรับจากการลงโทษผูกระทําความผดิตามพระราชบญัญัตนิี ้

(๕)  เงินหรือทรัพยสินที่มีผูบริจาคให 

(๖)  เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 

(๗)  เงินรายไดอ่ืน 

(๘)  เงินดอกผลของกองทุนสงเคราะหลูกจาง 

ใหกองทุนสงเคราะหลูกจางจัดใหมบีัญชีประกอบดวย 

(๑)  บัญชีเงินของสมาชิกซึ่งแสดงรายการเงินสะสม เงินสมทบ และดอกผลของ

เงินดังกลาวของบรรดาสมาชิกแตละคน 

(๒)  บัญชีเงินกองทุนกลางซึ่งแสดงรายการเงินอื่นนอกจาก (๑) 

  

มาตรา ๑๒๘  การสงเงินคาปรับตามมาตรา ๑๒๗ (๔) เขากองทุนสงเคราะห

ลูกจางและกําหนดเวลาสงเงินดังกลาว ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกองทุนสงเคราะห

ลูกจางกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

  

มาตรา ๑๒๙  เพ่ือประโยชนในการดาํเนนิการตามพระราชบัญญตัินี ้ใหถือวาเงิน
และทรัพยสินของกองทุนสงเคราะหลูกจางตามมาตรา ๑๒๗ เปนกรรมสิทธิ์ของกรมสวัสดิการ

และคุมครองแรงงาน โดยไมตองนําสงกระทรวงการคลังเปนรายไดแผนดนิ 



ใหมีคณะกรรมการกองทุนสงเคราะหลูกจางประกอบดวย ปลัดกระทรวงแรงงาน

*เปนประธานกรรมการ ผูแทนกระทรวงการคลัง ผูแทนสาํนักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ผูแทนธนาคารแหงประเทศไทยเปนกรรมการ กับผูแทนฝายนายจาง

และผูแทนฝายลูกจางฝายละหาคน ซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งเปนกรรมการ และอธิบดีกรมสวัสดิการและ

คุมครองแรงงานเปนกรรมการและเลขานกุาร 

คณะกรรมการกองทุนสงเคราะหลูกจางมอํีานาจหนาทีด่ังตอไปนี ้

(๑)  กําหนดนโยบายเกี่ยวกับการบริหารและการจายเงินกองทุนสงเคราะห
ลูกจางโดยความเห็นชอบของรัฐมนตร ี

(๒)  พิจารณาใหความเห็นตอรัฐมนตรีในการตราพระราชกฤษฎีกาการออก
กฎกระทรวง ประกาศหรือระเบียบ เพ่ือดาํเนินการตามพระราชบัญญตัินี ้

(๓)  วางระเบียบเกี่ยวกับการรับเงิน การจายเงิน และการเก็บรักษาเงินกองทุน

สงเคราะหลูกจางโดยความเห็นชอบของรัฐมนตร ี

(๔)  วางระเบียบเกี่ยวกบัการจัดหาผลประโยชนของกองทุนสงเคราะหลูกจาง
โดยความเห็นชอบของรัฐมนตร ี

(๕)  จัดสรรเงินกองทุนสงเคราะหลูกจางไมเกินรอยละสิบของดอกผลของ
กองทุนตอปเพ่ือเปนคาใชจายในการบริหารกองทุนสงเคราะหลูกจาง 

(๖)  ปฏิบัติการอื่นใดตามที่พระราชบัญญตัินี้หรือกฎหมายอื่นบญัญัตใิหเปน
อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการกองทุนสงเคราะหลูกจาง หรือตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย 

ใหนํามาตรา ๗๘ วรรคสอง มาตรา ๘๐ มาตรา ๘๑ มาตรา ๘๒ วรรคหนึ่ง 

มาตรา ๘๓ และมาตรา ๘๔ มาใชบังคับกบัคณะกรรมการกองทุนสงเคราะหลูกจางโดยอนโุลม 

  

มาตรา ๑๓๐  ใหลูกจางสําหรับกิจการทีม่ีลูกจางตั้งแตสิบคนขึ้นไปเปนสมาชิก

กองทุนสงเคราะหลูกจาง 

ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับแกกิจการที่นายจางไดจดัใหมีกองทุนสํารองเลี้ยง

ชีพตามกฎหมายวาดวยกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ หรือจัดใหมีการสงเคราะหแกลูกจางในกรณีที่

ลูกจางออกจากงานหรือตาย ตามหลักเกณฑและวิธีการทีกํ่าหนดในกฎกระทรวง 



ความในวรรคหนึ่งจะใชบังคบัแกลูกจางสําหรับกิจการที่มีลูกจางนอยกวาสิบคน

เม่ือใดใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา 

คณะกรรมการกองทุนสงเคราะหลูกจางอาจออกระเบียบเพื่อกําหนดใหลูกจาง

สําหรับกิจการที่มิไดอยูภายใตบังคบัตามพระราชบัญญตันิี้สมัครเขาเปนสมาชิกกองทุนสงเคราะห

ลูกจางได เม่ือลูกจางประสงคจะเปนสมาชิกกองทุนสงเคราะหลูกจางโดยความยินยอมของนายจาง 

และใหนายจางมีหนาที่ตามพระราชบัญญตัินี้เสมือนเปนกิจการที่อยูภายใตบังคับพระราชบัญญตัินี ้

ใหนายจางซึ่งมีลูกจางเปนสมาชิกกองทุนสงเคราะหลูกจางตามวรรคหนึ่งยื่นแบบ

รายการแสดงรายชื่อลูกจางและรายละเอียดอื่นๆ เม่ือนายจางยื่นแบบรายการดังกลาวแลว ใหกรม

สวัสดิการและคุมครองแรงงานออกหนังสือสําคัญแสดงการขึ้นทะเบียนใหแกนายจาง 

ในกรณีที่ขอเท็จจริงเกี่ยวกับขอความในแบบรายการแสดงรายชื่อลูกจางที่ไดยื่น

ไวเปล่ียนแปลงไป ใหนายจางแจงเปนหนังสือตอกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานเพื่อขอ

เปล่ียนแปลงหรือแกไขเพิ่มเติมแบบรายการดังกลาว 

การยื่นขอเปลี่ยนแปลงหรือแกไขเพิ่มเติมแบบรายการแสดงรายชื่อลูกจาง และ

การออกหนังสือสําคัญแสดงการขึ้นทะเบยีนใหแกนายจาง ใหเปนไปตามแบบ หลักเกณฑ และ

วิธีการที่คณะกรรมการกองทุนสงเคราะหลูกจางกําหนด 

ใหถือวาผูซึ่งยืน่แบบรายการ หรือแจงขอเปลี่ยนแปลง หรือแกไขเพิ่มเติมแบบ

รายการตามกฎหมายวาดวยการประกันสังคม ไดปฏิบตัติามความในวรรคหา วรรคหก และวรรค

เจ็ดของมาตรานี้แลว 

  

มาตรา ๑๓๑  นบัแตวันที่ลูกจางเปนสมาชิกกองทุนสงเคราะหลูกจาง ทุกครั้งที่มี
การจายคาจาง ใหลูกจางจายเงินสะสม โดยใหนายจางหักจากคาจางและนายจางจายเงินสมทบเขา

กองทุนสงเคราะหลูกจาง ทั้งนี้ ตามอตัราที่กําหนดในกฎกระทรวงแตตองไมเกินรอยละหาของ

คาจาง 

ถานายจางไมจายคาจางตามกําหนดเวลาที่ตองจาย ใหนายจางมีหนาที่นาํสงเงิน

สะสมและเงินสมทบโดยถือเสมือนวามีการจายคาจางแลว 

ในกรณีที่นายจางไมสงเงินสะสมหรือเงินสมทบหรือสงไมครบจํานวนภายในเวลา

ที่กําหนดตามวรรคสี่ ใหนายจางจายเงินเพิ่มใหแกกองทุนสงเคราะหลูกจางในอตัรารอยละหาตอ

เดือนของจํานวนเงินสะสมหรือเงินสมทบที่ยังมิไดนาํสงหรือที่ยังขาดอยูนับแตวันทีต่องนําสงเงิน

ดังกลาว สําหรับเศษของเดือนถาถึงสิบหาวันหรือกวานั้นใหนับเปนหนึ่งเดือน ถานอยกวานั้นให



ปดทิ้ง ทั้งนี้ หามมิใหนายจางอางเหตุที่ไมไดหักคาจาง หรือหักไปแลวแตไมครบจาํนวนเพื่อใหพน

ความรับผดิทีต่องนําสงเงินดังกลาว 

การนําสงเงินสะสม เงินสมทบ และเงินเพิ่มเขากองทุนสงเคราะหลูกจาง ให

เปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกองทุนสงเคราะหลูกจางกําหนด 

  

มาตรา ๑๓๒  ในกรณทีี่นายจางไมนาํสงเงินสะสมหรือเงินสมทบหรือนําสงไม

ครบตามกําหนดเวลา ใหพนักงานตรวจแรงงานมีคําเตือนเปนหนังสือใหนายจางนําเงินที่คางจาย

มาชําระภายในกําหนดไมนอยกวาสามสิบวันนับแตวันทีไ่ดรับหนังสือนั้น 

ในการมีคาํเตอืนตามวรรคหนึ่ง ถาไมอาจทราบจาํนวนคาจางไดแนชัด ให

พนักงานตรวจแรงงานมีอํานาจประเมนิเงินสะสมและเงินสมทบที่นายจางจะตองนาํสงไดตาม

หลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกองทุนสงเคราะหลูกจางกําหนด 

  

มาตรา ๑๓๓  ในกรณทีี่ลูกจางออกจากงาน ใหกรมสวัสดิการและคุมครอง

แรงงานจายเงนิจากกองทุนสงเคราะหลูกจางในสวนที่เปนเงินสะสม เงินสมทบ และดอกผลจาก

เงินดังกลาวใหแกลูกจาง 

ในกรณีที่ลูกจางตาย ถาลูกจางมิไดกําหนดบคุคลผูจะพึงไดรับเงนิจากกองทุน

สงเคราะหลูกจางไวโดยทําเปนหนังสือตามแบบที่อธิบดกํีาหนดมอบไวแกกรมสวัสดิการและ

คุมครองแรงงาน หรือไดกําหนดไวแตบุคคลผูนั้นตายกอน ใหจายเงินจากกองทุนสงเคราะห

ลูกจางตามวรรคหนึ่งใหแกบุตร สามี ภรรยา บดิา มารดา ที่มีชีวติอยูคนละสวนเทาๆ กัน 

ถาผูตายไมมบีุคคลผูมีสิทธไิดรับเงนิจากกองทุนสงเคราะหลูกจางตามวรรคสอง 

ใหเงินดังกลาวตกเปนของกองทุนสงเคราะหลูกจาง 

  

มาตรา ๑๓๔  การจายเงินจากกองทุนสงเคราะหลูกจางในกรณีอ่ืนนอกจากกรณี
ตามมาตรา ๑๓๓ ใหคณะกรรมการกองทุนสงเคราะหลูกจางกําหนดระเบียบการจายเงิน

สงเคราะห อัตราเงินที่จะจายและระยะเวลาการจาย โดยพิจารณาจากจํานวนเงนิกองทุนสงเคราะห

ลูกจางสวนที่มใิชเงินที่จะตองนําไปจายตามมาตรา ๑๓๓ 

  



มาตรา ๑๓๕  ในกรณีที่กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานไดจายเงินจาก

กองทุนสงเคราะหลูกจางไมวาทั้งหมดหรือบางสวนใหแกลูกจางตามมาตรา ๑๓๔ แลว ใหกรม

สวัสดิการและคุมครองแรงงานมีสิทธไิลเบีย้คืนจากผูซึ่งมีหนาที่ตามกฎหมายตองจายเงินดังกลาว

ใหแกลูกจางนัน้พรอมดอกเบี้ยในอตัรารอยละสิบหาตอปนับแตวันที่กรมสวัสดิการและคุมครอง

แรงงานไดจายเงินจากกองทุนสงเคราะหลูกจางใหแกลูกจาง ทั้งนี้ ไมวาผูซึ่งมีหนาที่ตามกฎหมาย

จะไดจายเงินดังกลาวใหแกลูกจางอีกหรือไม 

สิทธิไลเบี้ยตามวรรคหนึ่งใหมีอายุความสบิปนบัแตวันทีจ่ายเงินจากกองทุน

สงเคราะหลูกจาง 

  

มาตรา ๑๓๖  ใหพนักงานตรวจแรงงานมีอํานาจออกคําส่ังเปนหนังสือใหยึด 

อายัดและขายทอดตลาดทรพัยสินของผูซึ่งมีหนาที่ตามกฎหมายที่ไมนําสงเงินสะสม เงินสมทบ 

หรือเงินเพิ่ม หรือนําสงไมครบจํานวน หรือเงินที่ตองจายตามมาตรา ๑๓๕ 

การมีคําส่ังใหยึดหรืออายัดทรัพยสินตามวรรคหนึ่งจะกระทําไดตอเมือ่ไดสง 

คําเตือนเปนหนังสือใหผูซึ่งมีหนาที่ตามกฎหมายนําเงินสะสม เงินสมทบ หรือเงินเพิ่มที่คางจาย 

หรือเงินที่ตองจายตามมาตรา ๑๓๕ มาจายภายในเวลาที่กําหนด แตตองไมนอยกวาสามสิบวนันบั

แตวันทีผู่นั้นไดรับคาํเตือนนั้นและไมจายภายในเวลาทีกํ่าหนด 

หลักเกณฑและวิธีการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรพัยสินตามวรรคหนึ่ง ให

เปนไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด ทัง้นี้ ใหนําหลักเกณฑและวิธีการตามประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความแพงมาใชบังคับโดยอนโุลม 

เงินที่ไดจากการขายทอดตลาดทรัพยสิน ใหหักไวเปนคาใชจายในการยึด อายัด 

และขายทอดตลาด และจายเงินสะสม เงินสมทบ หรือเงินเพิ่มที่คางจาย หรือเงินที่ผูซึ่งมีหนาที่

ตามกฎหมายตองจายตามมาตรา ๑๓๕ ถามีเงินเหลือใหคืนแกผูนั้นโดยเร็ว โดยใหพนักงานตรวจ

แรงงานมีหนังสือแจงใหทราบเพื่อขอรับเงินที่เหลือคืน โดยสงทางไปรษณียลงทะเบยีนตอบรบั ถา

ไมมาขอรับคนืภายในหาปใหตกเปนของกองทุนสงเคราะหลูกจาง 

  

มาตรา ๑๓๗  สิทธิเรียกรองเงินจากกองทุนสงเคราะหลูกจางไมอาจโอนกันได

และไมอยูในความรับผดิแหงการบังคับคด ี

  



มาตรา ๑๓๘  ภายในหนึง่รอยยี่สิบวันนับแตวันสิน้ปปฏิทิน ใหคณะกรรมการ

กองทุนสงเคราะหลูกจางเสนองบดุลและรายงานการรบัจายเงินของกองทุนสงเคราะหลูกจางในปที่

ลวงมาแลวตอสํานักงานตรวจเงินแผนดิน เพ่ือตรวจสอบรับรองกอนเสนอตอรัฐมนตร ี

งบดุลและรายงานการรับจายเงินดังกลาว ใหรัฐมนตรีเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือ

ทราบและจดัใหมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

  



หมวด ๑๔ 

พนักงานตรวจแรงงาน 

                        

  

มาตรา ๑๓๙  ในการปฏิบัติการตามหนาที่ ใหพนักงานตรวจแรงงานมีอํานาจ
ดังตอไปนี ้

(๑)  เขาไปในสถานประกอบกิจการหรือสํานักงานของนายจาง และสถานที่

ทํางานของลูกจางในเวลาทําการ เพ่ือตรวจสภาพการทํางานของลูกจางและสภาพการจาง สอบถาม

ขอเท็จจริง ถายภาพ ถายสําเนาเอกสารที่เก่ียวกับการจาง การจายคาจาง คาลวงเวลา คาทํางานใน

วันหยุด คาลวงเวลาในวันหยุด และทะเบียนลูกจาง เก็บตัวอยางวัสดุหรือผลิตภณัฑเพ่ือวิเคราะห

เก่ียวกับความปลอดภัยในการทํางาน และกระทําการอยางอื่นเพื่อใหไดขอเท็จจริงในอันที่จะ

ปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตนิี ้

(๒)  มีหนังสือสอบถามหรือเรียกนายจาง ลูกจาง หรือบุคคลซึ่งเก่ียวของมา

ช้ีแจงขอเท็จจริงหรือใหสงส่ิงของหรือเอกสารที่เก่ียวของเพื่อประกอบการพิจารณา 

(๓)  มีคําส่ังเปนหนังสือใหนายจางหรือลูกจางปฏิบัตใิหถูกตองตาม
พระราชบัญญตัินี ้

  

มาตรา ๑๔๐  ในการปฏิบตัิการตามหนาที่ของพนักงานตรวจแรงงานตามมาตรา 
๑๓๙ (๑) ใหพนักงานตรวจแรงงานแสดงบัตรประจาํตัวตอนายจางหรือผูซึ่งเกี่ยวของ และให

นายจางหรือบคุคลซึ่งเกี่ยวของอํานวยความสะดวกและไมขัดขวางการปฏิบัติการตามหนาที่ของ

พนักงานตรวจแรงงาน 

บัตรประจาํตัวพนักงานตรวจแรงงานใหเปนไปตามแบบที่รัฐมนตรีกําหนด 

  

มาตรา ๑๔๑  คําส่ังของพนักงานตรวจแรงงานตามมาตรา ๑๓๙ (๓) ใหอุทธรณ

ตออธบิด ี หรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายไดภายในระยะเวลาที่กําหนดในคําส่ัง และใหอธิบดีหรือผูซึ่ง

อธิบดีมอบหมายพิจารณาคําอุทธรณและแจงผูอุทธรณโดยไมชักชา แตตองไมเกินสามสิบวนันับ

แตวันทีไ่ดรับอุทธรณคําวินจิฉัยของอธิบดีหรือผูซึ่งอธบิดีมอบหมายดังกลาวใหเปนที่สุด 



การอุทธรณตามวรรคหนึ่งยอมไมเปนการทุเลาการปฏิบตัิตามคาํส่ังของพนักงาน

ตรวจแรงงาน เวนแตอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายจะมีคาํส่ังเปนอยางอ่ืน หรือมีการวาง

หลักประกันตามที่อธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายกําหนด 

ในกรณีที่นายจางหรือลูกจางไดปฏิบัตติามคําส่ังของพนักงานตรวจแรงงานตาม

มาตรา ๑๓๙ (๓) หรือไดปฏิบัตติามคาํวนิิจฉัยของอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายตามวรรคหนึ่ง

ภายในระยะเวลาที่กําหนดการดําเนินคดีอาญาตอนายจางหรือลูกจางใหเปนอันระงับไป 

  

มาตรา ๑๔๒  ในการตรวจสถานประกอบกิจการหรือสํานักงานของนายจาง หรือ
สถานที่ทํางานของลูกจาง อธิบดีหรือผูซึง่อธิบดีมอบหมายอาจจดัใหแพทย นักสังคมสงเคราะห 

หรือผูเช่ียวชาญซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งเขาไปในสถานทีด่ังกลาวเพื่อใหความคิดเหน็ หรือชวยเหลือแก

พนักงานตรวจแรงงานในการปฏิบัติการตามพระราชบญัญัตนิี ้

ใหนายจางหรือบุคคลซึ่งเกี่ยวของอํานวยความสะดวกและไมขัดขวางการ

ปฏิบัติการตามหนาที่ของแพทย นักสังคมสงเคราะห หรือผูเช่ียวชาญตามวรรคหนึ่ง 

  

หมวด ๑๕ 

การสงหนังสือ 

                   

  

มาตรา ๑๔๓  ในการสงคาํส่ังหรือหนังสือของอธิบดีหรือพนักงานตรวจแรงงาน
ซึ่งส่ังการตามพระราชบัญญตัินี ้ ใหสงทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับหรือพนักงานตรวจแรงงาน

จะนําไปสงเองหรือใหเจาหนาที่นําไปสง ณ ภูมิลําเนาหรือถ่ินที่อยู หรือสํานักงานของนายจางใน

เวลาทําการของนายจาง ถาไมพบนายจาง ณ ภูมิลําเนาหรือถ่ินที่อยู หรือสํานักงานของนายจาง 

หรือพบนายจางแตนายจางปฏิเสธไมยอมรับ จะสงใหแกบุคคลใดซึ่งบรรลุนิติภาวะแลวและอยู

หรือทํางานในบานหรือสํานกังานที่ปรากฏวา เปนของนายจางนั้นกไ็ด เม่ือไดดาํเนินการดังกลาว

แลว ใหถือวานายจางไดรับคําส่ังหรือหนังสือของอธิบดหีรือพนักงานตรวจแรงงานนั้นแลว 

ถาการสงตามวรรคหนึ่งไมสามารถกระทําได ใหสงโดยปดคาํส่ังหรือหนังสือของ

อธิบดีหรือพนกังานตรวจแรงงานในทีซ่ึ่งเห็นไดงาย ณ สํานักงานของนายจาง สถานที่ทํางานของ

ลูกจาง ภูมิลําเนาหรือถ่ินทีอ่ยูของนายจาง เม่ือไดดาํเนินการดังกลาว และเวลาไดลวงพนไปไม



นอยกวาสิบหาวันแลว ใหถือวานายจางไดรับคําส่ังหรือหนังสือของอธิบดีหรือพนักงานตรวจ

แรงงานนั้นแลว 

  

หมวด ๑๖ 

บทกําหนดโทษ 

                        

  

มาตรา ๑๔๔  นายจางผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัตติามมาตรา ๑๐ มาตรา ๒๒ 

มาตรา ๒๔ มาตรา ๒๕ มาตรา ๒๖ มาตรา ๓๗ มาตรา ๓๘ มาตรา ๓๙ มาตรา ๓๙/๑ 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 วรรคหนึง่ กฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๙๕ มาตรา ๑๐๗ มาตรา 

๑๑๘ วรรคหนึ่ง ไมจายคาชดเชยพิเศษแทนการบอกกลาวลวงหนาหรือคาชดเชยพิเศษตามมาตรา 

๑๒๐ มาตรา ๑๒๑ หรือมาตรา ๑๒๒ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่ง

แสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ในกรณีที่นายจางฝาฝนหรือไมปฏิบตัิตามมาตรา ๓๗ มาตรา ๓๘ มาตรา ๓๙ 

มาตรา ๓๙/๑ มาตรา ๔๒ มาตรา ๔๗ มาตรา ๔๘ มาตรา ๔๙ หรือมาตรา ๕๐ เปนเหตใุหลูกจาง

ไดรับอนัตรายแกกายหรือจิตใจ หรือถึงแกความตาย ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรบั

ไมเกินสองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

  

มาตรา ๑๔๔/๑  ผูประกอบกิจการผูใดไมปฏิบตัิตามมาตรา ๑๑/๑ ตองระวาง

โทษปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท 

  

มาตรา ๑๔๕  นายจางผูใดไมปฏิบตัิตามมาตรา ๒๓ ตองระวางโทษปรับไมเกิน

หาพันบาท 

  



มาตรา ๑๔๖  นายจางผูใดไมปฏิบตัิตามมาตรา 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) ตองระวางโทษปรับไมเกินสองหมื่นบาท 

  

มาตรา ๑๔๗  ผูใดฝาฝนมาตรา ๑๖ ตองระวางโทษปรบัไมเกินสองหมื่นบาท 

  

มาตรา ๑๔๘  นายจางผูใดฝาฝนมาตรา ๓๑ หรือมาตรา ๔๔ หรือไมปฏิบัตติาม

กฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๑๐๓ วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษจาํคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกิน

สองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

  

มาตรา ๑๔๙  นายจางผูใดไมปฏิบัตติามมาตรา ๕๒ มาตรา ๕๕ มาตรา ๗๕ 

วรรคสอง มาตรา ๙๐ วรรคสอง มาตรา ๑๑๐ หรือมาตรา ๑๑๖ ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่ง

หม่ืนบาท 

  

มาตรา ๑๕๐  ผูใดไมอํานวยความสะดวก ไมมาใหถอยคํา ไมสงเอกสารหรือวัตถุ

ใด ๆ ตามหนงัสือเรียกของคณะกรรมการคาจาง คณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน 

คณะอนุกรรมการของคณะกรรมการดังกลาว หรือผูซึ่งคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการเชนวา

นั้นมอบหมาย แลวแตกรณ ีหรือไมอํานวยความสะดวกแกพนักงานตรวจแรงงาน หรือแพทย นัก

สังคมสงเคราะห หรือผูเช่ียวชาญตามมาตรา ๑๔๒ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือ

ปรับไมเกินสองพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

  

มาตรา ๑๕๑  ผูใดขัดขวางการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการคาจาง 

คณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน คณะอนุกรรมการของคณะกรรมการดังกลาว หรือผูซึ่ง

คณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการเชนวานัน้มอบหมาย แลวแตกรณี หรือขัดขวางการปฏิบัติ



หนาที่ของพนกังานตรวจแรงงาน หรือแพทย นักสังคมสงเคราะห หรือผูเช่ียวชาญตามมาตรา 

๑๔๒ ตองระวางโทษจาํคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ผูใดไมปฏิบัตติามคาํส่ังของคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานที่ส่ังตามมาตรา 

๑๒๐ หรือคําส่ังของพนักงานตรวจแรงงานที่ส่ังตามมาตรา ๑๐๔ มาตรา ๑๐๕ หรือมาตรา ๑๒๔ 

ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

  

มาตรา ๑๕๒  นายจางผูใดไมปฏิบัตติามมาตรา ๙๖ ตองระวางโทษปรับไมเกิน

หาหมื่นบาท 

  

มาตรา ๑๕๓  นายจางผูใดไมปฏิบัตติามมาตรา ๙๘ ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน

หนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินสองพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

  

มาตรา ๑๕๔  นายจางผูใดไมจัดทําเอกสารหลักฐานหรือรายงานตาม

กฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๑๐๓ หรือจัดทําเอกสารหลักฐานหรือรายงานโดยกรอกขอความอัน

เปนเท็จ ตองระวางโทษจาํคกุไมเกินหกเดอืน หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

  

มาตรา ๑๕๕  ผูใดมีหนาที่ในการรับรองหรือตรวจสอบเอกสารหลักฐาน หรือ

รายงานตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๑๐๓ กรอกขอความอันเปนเท็จในการรับรองหรือ

ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน หรือรายงาน ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสอง

แสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

  

มาตรา ๑๕๕/๑  นายจางผูใดไมยื่นหรอืไมแจงแบบแสดงสภาพการจาง และ

สภาพการทาํงานตามมาตรา ๑๑๕/๑ และไดรับหนังสือเตือนจากพนกังานตรวจแรงงานแลวยังไม

ยื่นหรือไมแจงภายในสิบหาวนันับแตวนัที่ไดรับหนังสือเตือนตองระวางโทษปรับไมเกินสองหมื่น

บาท 

  



มาตรา ๑๕๖  นายจางผูใดไมยืน่แบบรายการหรือไมแจงเปนหนังสือขอ

เปล่ียนแปลงหรือแกไขเพิ่มเติมรายการภายในกาํหนดเวลาตามมาตรา ๑๓๐ หรือยื่นแบบรายการ 

หรือแจงเปนหนังสือขอเปลี่ยนแปลง หรือแกไขเพิ่มเติมรายการตามมาตรา ๑๓๐ โดยกรอก

ขอความอันเปนเท็จ ตองระวางโทษจาํคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้ง

จําทั้งปรับ 

  

มาตรา ๑๕๗  พนักงานเจาหนาทีผู่ใดเปดเผยขอเท็จจริงใดเกี่ยวกับกิจการของ
นายจางอันเปนขอเท็จจริงตามที่ปกติวิสัยของนายจางจะพึงสงวนไวไมเปดเผยซึ่งตนไดมาหรือ

ลวงรูเนื่องจากการปฏิบัติการตามพระราชบัญญตัินี ้ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือ

ปรับไมเกินสองพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ เวนแตเปนการเปดเผยในการปฏิบัติราชการเพื่อ

ประโยชนแหงพระราชบัญญตัินี้ หรือเพ่ือประโยชนแกการคุมครองแรงงาน การแรงงานสัมพันธ 

หรือการสอบสวน หรือการพิจารณาคด ี

  

มาตรา ๑๕๘  ในกรณีที่ผูกระทําความผดิเปนนิตบิุคคล ถาการกระทําความผิด

ของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการ หรือการกระทําของบุคคลใด หรือไมส่ังการ หรือไมกระทํา

การอันเปนหนาที่ที่ตองกระทําของกรรมการผูจัดการ หรือบุคคลใด ซึ่งรับผิดชอบในการ

ดําเนนิงานของนิติบคุคลนัน้ ผูนัน้ตองรับโทษตามที่บัญญัตไิวสําหรับความผดินัน้ๆ ดวย 

  

มาตรา ๑๕๙  บรรดาความผิดตามพระราชบัญญตัินี้ เวนแตความผดิตามมาตรา 
๑๕๗ ถาเจาพนักงานดังตอไปนี้เห็นวาผูกระทําผดิไมควรไดรับโทษจําคุกหรือไมควรถูกฟองรอง 

ใหมีอํานาจเปรียบเทียบดังนี้ 

(๑)  อธิบดีหรือผูซึง่อธิบดีมอบหมาย สําหรับความผดิที่เกิดข้ึนใน

กรุงเทพมหานคร 

(๒)  ผูวาราชการจังหวัดหรือผูซึ่งผูวาราชการจังหวัดมอบหมาย สําหรับความผิด

ที่เกิดขึ้นในจังหวัดอื่น 

ในกรณีที่มีการสอบสวน ถาพนักงานสอบสวนพบวาบุคคลใดกระทาํความผิดตาม

พระราชบัญญตัินี ้ และบคุคลนั้นยินยอมใหเปรียบเทียบ ใหพนักงานสอบสวนสงเร่ืองใหอธิบดี 

หรือผูวาราชการจังหวัด แลวแตกรณี ภายในเจ็ดวนันับแตวันทีบุ่คคลนั้นแสดงความยินยอมให

เปรียบเทียบ 



เม่ือผูกระทําผดิไดชําระเงินคาปรับตามจํานวนที่เปรียบเทียบภายในสามสิบวัน

แลว ใหถือวาคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

ถาผูกระทําผิดไมยินยอมใหเปรียบเทียบ หรือเมื่อยินยอมแลวไมชําระเงินคาปรบั

ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสาม ใหดําเนินคดีตอไป 

  



บทเฉพาะกาล 

                   

  

มาตรา ๑๖๐  มิใหนํามาตรา ๔๔ มาใชบังคับกบัลกูจางซึ่งเปนเด็กอายตุั้งแต 

สิบสามปบริบรูณแตยังไมถึงสิบหาปบริบรูณ ที่นายจางรับเขาทํางานตามประกาศของคณะปฏวิัติ 

ฉบับที่ ๑๐๓ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ อยูกอนวันที่พระราชบัญญตัินีใ้ชบังคับ 

  

มาตรา ๑๖๑  ใหนายจางแจงการจางลูกจางซึ่งเปนเด็กอายตุ่ํากวาสิบแปดปที่

นายจางรับเขาทํางานตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบบัที่ ๑๐๓ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม  พ.ศ. 

๒๕๑๕ กอนวันที่พระราชบญัญัตนิี้ใชบังคบั ทั้งนี้ ภายในสิบหาวันนบัแตวนัที่พระราชบัญญตัินี้ใช

บังคับ 

  

มาตรา ๑๖๒  ใหคณะกรรมการคาจาง คณะอนุกรรมการ และคณะทํางานซึ่ง
ดํารงตาํแหนงอยูในวันที่พระราชบัญญัตนิีใ้ชบังคับ คงอยูในตาํแหนงตอไปไดจนกวาจะครบวาระ

การดํารงตาํแหนง 

  

มาตรา ๑๖๓  การจัดเกบ็เงินสะสมและเงินสมทบเพื่อเปนทุนสงเคราะหลูกจาง
ตามบทบญัญตัิวาดวยกองทุนสงเคราะหลูกจางในหมวด ๑๓ จะเริ่มดําเนนิการเมือ่ใดใหตราเปน

พระราชกฤษฎีกา 

  

มาตรา ๑๖๔  คํารองที่ยังไมถึงท่ีสุดหรือคดีที่ยังอยูในระหวางการพิจารณาของ

ศาลกอนวนัทีพ่ระราชบัญญตัินี้ใชบังคับ ใหบังคบัตามประกาศกระทรวงมหาดไทยหรือประกาศ

กระทรวงแรงงาน* ซึ่งออกตามประกาศของคณะปฏิวัต ิฉบบัที่ ๑๐๓ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. 

๒๕๑๕ จนกวาคํารองหรือคดีนั้นๆ จะถึงท่ีสุด 

  



มาตรา ๑๖๕  ผูใดมีสิทธไิดรับคาจางหรือเงินอื่นจากนายจางตามประกาศของ

คณะปฏิวัต ิ ฉบับที ่ ๑๐๓ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ อยูกอนวันที่พระราชบัญญตัินีใ้ช

บังคับ ใหคงไดรับตอไป 

  

มาตรา ๑๖๖  บรรดาประกาศหรือคําส่ังทีอ่อกตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบบั
ที่ ๑๐๓ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ใหยังคงใชไดตอไปเทาทีไ่มขัดหรือแยงกับ

พระราชบัญญตัินี ้ทั้งนี ้จนกวาจะมีกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตนิี้

ใชบังคับ 

  

  

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

         ชวน  หลีกภัย 

         นายกรัฐมนตรี 



อัตราคาธรรมเนียม 

                        

  

คาข้ึนทะเบียนการเปนผูรับรอง 

หรือตรวจสอบเอกสารหลักฐานรายงาน                            ปละ         ๕,

๐๐๐       บาท 



หมายเหตุ :- เหตผุลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คอื เนื่องจากประกาศของคณะ

ปฏิวัติ ฉบบัที่ ๑๐๓ ลงวันที่ ๑๖ มนีาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ไดใชบังคับมาเปนเวลานาน บทบญัญตัิ

บางประการจึงไมเหมาะสมกับสภาพการณในปจจุบนัประกอบกับขอกําหนดเกี่ยวกบัการคุมครอง

แรงงานที่ออกตามประกาศของคณะปฏิวัตฉิบับดังกลาวอยูในรูปของประกาศกระทรวง อันมีฐานะ

เปนกฎหมายลําดบัรอง จึงมีปญหาในเรื่องการยอมรับ ดังนัน้ เพ่ือใหการใชแรงงานเปนไปอยาง

เปนธรรม และเหมาะสมกบัสภาพการณในปจจบุันที่เปลี่ยนแปลงไป สมควรปรบัปรุงบทบญัญัติ

ตางๆ เก่ียวกับการใชแรงงานใหเหมาะสมยิ่งข้ึน เชน การใหอํานาจแกรัฐมนตรีในการออก

กฎกระทรวงเพื่อใหความคุมครองแกการใชแรงงานบางประเภทเปนพเิศษกวาการใชแรงงาน

ทั่วไป การหามมิใหนายจางเลิกจางลูกจางซ่ึงเปนหญิงเพราะเหตุมีครรภ การใหลูกจางซึ่งเปนเด็ก

มีสิทธิลาเพ่ือศกึษาอบรม การใหนายจางจายเงินทดแทนการขาดรายไดของลูกจางในกรณีที่

นายจางหยดุประกอบกิจการ การกําหนดเงื่อนไขในการนําหนีบ้างประเภทมาหักจากคาตอบแทน 

การทํางานของลูกจาง การจัดตั้งกองทุนเพื่อสงเคราะหลูกจางหรือบุคคลซึ่งลูกจางระบุใหไดรับ

ประโยชนหรือในกรณีที่มิไดระบุ ใหทายาทไดรับประโยชนจากกองทุนเพื่อสงเคราะหลูกจางของ

ลูกจางที่ถึงแกความตาย ตลอดจนปรับปรุงอัตราโทษใหเหมาะสมกบัสภาพเศรษฐกิจในปจจบุนั 

จึงจําเปนตองตราพระราชบญัญัตนิี้ 

  

พรพิมล/แกไข 

๑๙ ก.พ ๒๕๔๔ 

A+B (C) 

  

อรรถชัย/สุมลรัตน/มณฑาทพิย/แกไข 

๒๒/๐๕/๔๖ 

  

*พระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญตัิใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการให

เปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ 

  

มาตรา ๔๙  ในพระราชบญัญัตคิุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ใหแกไขคําวา 

“กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม” เปน “กระทรวงแรงงาน” คาํวา “รัฐมนตรีวาการกระทรวง



แรงงานและสวัสดิการสังคม” เปน “รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน” คําวา “ปลัดกระทรวง

แรงงานและสวัสดิการสังคม” เปน “ปลัดกระทรวงแรงงาน” และคาํวา “ผูแทนกรมโยธาธิการ” 

เปน “ผูแทนกรมโยธาธิการและผังเมือง” 

  

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัตปิรับปรงุ

กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ไดบญัญัตใิหจดัตั้งสวนราชการขึ้นใหมโดยมีภารกิจใหม ซึ่งได

มีการตราพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบรหิารและอํานาจหนาที่ของสวนราชการใหเปนไปตาม

พระราชบัญญตัิปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม นั้นแลว และเนื่องจากพระราชบัญญัตดิังกลาวได

บัญญตัิใหโอนอํานาจหนาที่ของสวนราชการ รัฐมนตรีผูดาํรงตําแหนงหรือผูซึ่งปฏิบัตหินาที่ในสวน

ราชการเดิมมาเปนของสวนราชการใหม โดยใหมีการแกไขบทบญัญัตติางๆ ใหสอดคลองกับ

อํานาจหนาทีท่ี่โอนไปดวย ฉะนั้น เพ่ืออนุวัติใหเปนไปตามหลักการที่ปรากฏในพระราชบัญญัติ

และพระราชกฤษฎีกาดังกลาว จึงสมควรแกไขบทบญัญัติของกฎหมายใหสอดคลองกับการโอน

สวนราชการ เพ่ือใหผูเก่ียวของมีความชัดเจนในการใชกฎหมายโดยไมตองไปคนหาในกฎหมาย

โอนอํานาจหนาท่ีวาตามกฎหมายใดไดมกีารโอนภารกจิของสวนราชการหรือผูรับผิดชอบตาม

กฎหมายนั้นไปเปนของหนวยงานใดหรือผูใดแลว โดยแกไขบทบญัญตัขิองกฎหมายใหมีการ

เปล่ียนชื่อสวนราชการ รัฐมนตรี ผูดาํรงตําแหนงหรือผูซึ่งปฏิบตัิหนาที่ของสวนราชการใหตรงกับ

การโอนอาํนาจหนาที ่ และเพ่ิมผูแทนสวนราชการในคณะกรรมการใหตรงตามภารกิจที่มีการตัด

โอนจากสวนราชการเดิมมาเปนของสวนราชการใหมรวมทั้งตัดสวนราชการเดิมที่มีการยุบเลิกแลว 

ซึ่งเปนการแกไขใหตรงตามพระราชบัญญตัิและพระราชกฤษฎีกาดังกลาว จึงจําเปนตองตราพระ

ราชกฤษฎีกานี ้

  

อรรถชัย/สุมลรัตน/มณฑาทพิย จัดทํา 

๒๓/๐๗/๔๖ 

  

อนุกูล/พงษพิลัย/แกไข 

๓ กรกฎาคม ๒๕๔๘ 

  

วาทินี/ปฐมพร/ปรับปรุง 



๘ สิงหาคม ๒๕๔๙ 

  

  

พระราชบัญญตัิคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑

  

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติ

คุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ที่ใชบังคับอยูในปจจบุันมีบทบัญญตัิบางประการไมเหมาะสมกับ

สภาพการณในปจจบุันและไมเอ้ือประโยชนตอการดําเนินการเพื่อใหความคุมครองลูกจาง สมควร

แกไขเพิ่มเติมโดยกําหนดหามนายจางเรียกหรือรับหลักประกันการทํางานหรือความเสียหายใน

การทํางาน กําหนดใหศาลมีอํานาจสั่งใหสัญญาจางขอบังคับเกี่ยวกบัการทํางาน ระเบียบ หรือ

คําส่ังของนายจาง มีผลใชบังคับเพียงเทาที่เปนธรรมและพอสมควรแกกรณี กําหนดใหนายจาง

และลูกจางตกลงนําเวลาทํางานปกติสวนทีไ่มครบแปดชัว่โมงไปรวมกับเวลาทํางานปกติในวันอืน่

ไดซึ่งตองไมเกินวันละเกาชัว่โมง กําหนดใหคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานมีอํานาจออกคาํส่ังให

นายจางจายเงินคาชดเชยพิเศษหรือคาชดเชยพิเศษแทนการบอกกลาวลวงหนาในกรณีที่มีการยาย

สถานประกอบกิจการ และกําหนดใหนายจางยื่นแบบแสดงสภาพการจางและสภาพการทาํงาน 

รวมทั้งเพ่ิมเติมบทกําหนดโทษใหเหมาะสมและสอดคลองกับการแกไขเพิ่มเติม ทั้งนี้ เพ่ือใหการ

คุมครองลูกจางมีประสิทธิภาพและใหลูกจางไดรับความคุมครองมากขึ้น จึงจาํเปนตองตรา

พระราชบัญญตัินี ้

  

  

  

วชิระ/ปรับปรุง 

๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๕๑ 

  

พระราชบัญญตัิคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑

  



มาตรา ๑๐  บรรดาระเบียบ ประกาศ หรือคําส่ังที่ออกตามความในมาตรา ๗๙ 

มาตรา ๘๔ และมาตรา ๘๘ แหงพระราชบัญญตัิคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งใชบังคับอยู

กอนวันที่พระราชบัญญตัินีม้ีผลใชบังคบั ใหคงใชบังคับไดตอไปเทาทีไ่มขัดหรือแยงกับ

พระราชบัญญตัินี้ จนกวาจะมีระเบียบ ประกาศ หรือคาํส่ังที่ออกตามมาตรา ๗๙ มาตรา ๘๔ และ

มาตรา ๘๘ แหงพระราชบัญญัตคิุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย

พระราชบัญญตัินี ้

  

มาตรา ๑๑  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานรักษาการตามพระราชบัญญัตนิี ้

  

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากบทบญัญตัิในหมวด ๖ 

แหงพระราชบัญญัตคิุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ไมสอดคลองกับสภาพการณในปจจุบนั จึงควร

แกไขเพิ่มเติมอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการคาจาง โดยเพิ่มอํานาจในการกาํหนดอตัราคาจาง

ตามมาตรฐานฝมือและอํานาจในการแตงตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการคาจาง กําหนดให

คณะกรรมการคาจางเสนออัตราคาจางทีกํ่าหนดตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

รวมทั้งกําหนดใหสํานักงานคณะกรรมการคาจางมีอํานาจหนาที่ในการจัดทําแผนพฒันาระบบ

คาจางและรายไดของประเทศเสนอตอคณะกรรมการคาจาง และติดตามประเมินผลแผนพัฒนา

ดังกลาว ทั้งนี้ เพ่ือใหการกําหนดอตัราคาจางของคณะกรรมการคาจางมีประสิทธภิาพและเปน

ธรรมตอลูกจาง  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญตัินี ้

  

  

ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๕/ตอนที่ ๘ ก/หนา ๑/๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๔๑ 

มาตรา ๕ นิยามคําวา “นายจาง” แกไขเพ่ิมเติมโดย พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับ

ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

มาตรา ๕ นิยามคําวา “อัตราคาจางตามมาตรฐานฝมือ” เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติคุมครอง

แรงงาน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

มาตรา ๕ นิยามคําวา “อัตราคาจางขั้นต่ําพ้ืนฐาน” ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติคุมครอง

แรงงาน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
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มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง แกไขเพ่ิมเติมโดย พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 

๒๕๕๑ 

มาตรา ๑๐ แกไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

มาตรา ๑๑ แกไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

มาตรา ๑๑/๑ เพ่ิมโดย พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

มาตรา ๑๔/๑ เพ่ิมโดย พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

มาตรา ๑๖ แกไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

มาตรา ๑๗ แกไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

มาตรา ๑๘ แกไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

มาตรา ๒๓ แกไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

มาตรา ๓๘ แกไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

มาตรา ๓๙ แกไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

มาตรา ๓๙/๑ เพ่ิมโดย พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

มาตรา ๕๐ แกไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

มาตรา ๕๑ แกไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

มาตรา ๖๕ แกไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

มาตรา ๖๗ แกไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

มาตรา ๗๕ แกไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

มาตรา ๗๙ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

มาตรา ๘๒ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

มาตรา ๘๔ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

มาตรา ๘๔/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
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มาตรา ๘๗ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

มาตรา ๘๘ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

มาตรา ๘๙ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

มาตรา ๙๐ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

มาตรา ๙๑ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

มาตรา ๙๓ แกไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

มาตรา ๙๔ แกไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

มาตรา ๑๑๕/๑ เพ่ิมโดย พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

มาตรา ๑๑๙ แกไขเพ่ิมเติมโดย พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

มาตรา ๑๒๐ แกไขเพ่ิมเติมโดย พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

มาตรา ๑๒๔ วรรคสาม แกไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 

มาตรา ๑๒๔/๑ เพ่ิมโดย พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

มาตรา ๑๒๕ วรรคสี่ แกไขเพ่ิมเติมโดย พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 

๒๕๕๑ 

มาตรา ๑๓๕ แกไขเพ่ิมเติมโดย พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

มาตรา ๑๔๑ แกไขเพ่ิมเติมโดย พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

มาตรา ๑๔๔ แกไขเพ่ิมเติมโดย พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

มาตรา ๑๔๔/๑ เพ่ิมโดย พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

มาตรา ๑๕๐ แกไขเพ่ิมเติมโดย พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

มาตรา ๑๕๑ แกไขเพ่ิมเติมโดย พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

มาตรา ๑๕๕/๑ เพ่ิมโดย พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๙/ตอนที่ ๑๐๒ ก/หนา ๖๖/๘ ตุลาคม ๒๕๔๙ 
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ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๕/ตอนที่ ๓๙ ก/หนา ๔/๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๑ 

ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๕/ตอน ๓๙ ก/หนา ๑๘/๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๑ 
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