
พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มพีระบรมราชโองการโปรด

เกลาฯ ใหประกาศวา 

  

โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน 

  

พระราชบัญญตัินี้มบีทบัญญตัิบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธแิละเสรีภาพของ

บุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจกัร

ไทย บญัญตัิใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบญัญตัิแหงกฎหมาย 

  

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญตัิข้ึนไวโดยคาํแนะนาํและ

ยินยอมของสภานิตบิัญญัตแิหงชาติ ดังตอไปนี ้

  

มาตรา ๑  พระราชบัญญตันิี้เรียกวา “พระราชบัญญตัคิุมครองแรงงาน (ฉบบัที่ 

๒) พ.ศ. ๒๕๕๑” 

  

มาตรา ๒  พระราชบัญญตัินีใ้หใชบังคับเมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

  

มาตรา ๓  ใหยกเลิกบทนิยามคําวา “นายจาง” ในมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติ

คุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ และใหใชความตอไปนีแ้ทน 

““นายจาง” หมายความวา ผูซึ่งตกลงรับลูกจางเขาทาํงานโดยจายคาจางใหและ

หมายความรวมถึง 

(๑) ผูซึ่งไดรับมอบหมายใหทํางานแทนนายจาง 

(๒) ในกรณีที่นายจางเปนนิตบิุคคลใหหมายความรวมถึงผูมีอํานาจกระทําการ

แทนนติิบคุคลและผูซึ่งไดรับมอบหมายจากผูมีอํานาจกระทําการแทนนิตบิุคคลใหทาํการแทน

ดวย” 



  

มาตรา ๔  ใหยกเลิกความในวรรคหนึง่ของมาตรา ๙ แหงพระราชบัญญตัิ

คุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ และใหใชความตอไปนีแ้ทน 

“มาตรา ๙  ในกรณีที่นายจางไมคนืหลักประกันที่เปนเงินตามมาตรา ๑๐ วรรค

สอง หรือไมจายคาจาง คาลวงเวลา คาทาํงานในวันหยดุ และคาลวงเวลาในวันหยดุภายในเวลาที่

กําหนดตามมาตรา ๗๐ หรือคาชดเชยตามมาตรา ๑๑๘ คาชดเชยพิเศษแทนการบอกกลาว

ลวงหนาหรือคาชดเชยพิเศษตามมาตรา ๑๒๐ มาตรา ๑๒๑ และมาตรา ๑๒๒ ใหนายจางเสีย

ดอกเบี้ยใหแกลูกจางในระหวางเวลาผิดนัดรอยละสิบหาตอป” 

  

มาตรา ๕  ใหยกเลิกความในมาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๑ แหงพระราชบัญญตัิ

คุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ และใหใชความตอไปนีแ้ทน 

“มาตรา ๑๐  ภายใตบังคบัมาตรา ๕๑ วรรคหนึ่ง หามมิใหนายจางเรียกหรือรับ

หลักประกันการทํางานหรือหลักประกันความเสียหายในการทํางาน ไมวาจะเปนเงนิ ทรัพยสินอื่น

หรือการค้ําประกันดวยบุคคลจากลูกจาง เวนแตลักษณะหรือสภาพของงานที่ทาํนั้นลูกจางตอง

รับผิดชอบเกีย่วกับการเงินหรือทรัพยสินของนายจาง ซึ่งอาจกอใหเกิดความเสียหายแกนายจางได 

ทั้งนี้ ลักษณะหรือสภาพของงานที่ใหเรียกหรือรับหลักประกันจากลกูจาง ตลอดจนประเภทของ

หลักประกัน จํานวนมูลคาของหลักประกัน และวิธีการเก็บรักษา ใหเปนไปตามหลักเกณฑและ

วิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 

ในกรณีที่นายจางเรียกหรือรับหลักประกัน หรือทําสัญญาประกันกบัลูกจางเพ่ือ

ชดใชความเสยีหายที่ลูกจางเปนผูกระทํา เม่ือนายจางเลิกจาง หรือลูกจางลาออกหรือสัญญา

ประกันสิ้นอายุใหนายจางคนืหลักประกันพรอมดอกเบีย้ ถามี ใหแกลูกจางภายในเจ็ดวนันบัแต

วันที่นายจางเลิกจางหรือวันที่ลูกจางลาออก หรือวันที่สัญญาประกันสิน้อายุ แลวแตกรณี 

มาตรา ๑๑  หนี้ที่เกิดจากเงินที่นายจางตองจายตามพระราชบัญญัตนิี ้หรือเงินที่
ตองชดใชกองทุนสงเคราะหลูกจางตามมาตรา ๑๓๕ ใหลูกจางหรือกรมสวัสดิการและคุมครอง

แรงงาน แลวแตกรณีมีบุริมสิทธิเหนือทรัพยสินทั้งหมดของนายจางซึง่เปนลูกหนี้ในลําดบัเดียวกบั

บุริมสิทธิในคาภาษีอากรตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย” 

  

มาตรา ๖  ใหเพ่ิมความตอไปนี้เปนมาตรา ๑๑/๑ แหงพระราชบัญญัตคิุมครอง

แรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ 



“มาตรา ๑๑/๑  ในกรณทีี่ผูประกอบกจิการมอบหมายใหบคุคลหนึ่งบุคคลใด

เปนผูจดัหาคนมาทํางานอนัมิใชการประกอบธุรกิจจดัหางาน โดยการทํางานนัน้เปนสวนหนึ่งสวน

ใดในกระบวนการผลิตหรือธุรกิจในความรับผิดชอบของผูประกอบกจิการ และโดยบุคคลนั้นจะ

เปนผูควบคุมดูแลการทํางานหรือรับผิดชอบในการจายคาจางใหแกคนที่มาทํางานนั้นหรือไมก็

ตาม ใหถือวาผูประกอบกิจการเปนนายจางของคนที่มาทํางานดังกลาว 

ใหผูประกอบกิจการดําเนินการใหลูกจางรับเหมาคาแรงที่ทํางานในลกัษณะ

เดียวกันกับลกูจางตามสัญญาจางโดยตรง ไดรับสทิธิประโยชนและสวัสดิการทีเ่ปนธรรมโดยไม

เลือกปฏิบัต”ิ 

  

มาตรา ๗  ใหเพ่ิมความตอไปนี้เปนมาตรา ๑๔/๑ แหงพระราชบัญญัตคิุมครอง

แรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ 

“มาตรา ๑๔/๑  สัญญาจางระหวางนายจางกับลูกจาง ขอบังคับเกี่ยวกับการ

ทํางาน ระเบยีบหรือคําส่ังของนายจางที่ทาํใหนายจางไดเปรียบลูกจางเกินสมควร ใหศาลมีอํานาจ

ส่ังใหสัญญาจาง ขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน ระเบียบ หรือคําส่ังนัน้มีผลใชบังคบัเพียงเทาที่เปน

ธรรมและพอสมควรแกกรณ”ี 

  

มาตรา ๘  ใหยกเลิกความในมาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗ และมาตรา ๑๘ แหง

พระราชบัญญตัิคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ และใหใชความตอไปนีแ้ทน 

“มาตรา ๑๖  หามมิใหนายจาง หัวหนางาน ผูควบคุมงาน หรือผูตรวจงานกระทํา

การลวงเกินคุกคาม หรือกอความเดือดรอนรําคาญทางเพศตอลูกจาง 

มาตรา ๑๗  สัญญาจางยอมสิ้นสุดลงเมื่อครบกําหนดระยะเวลาในสญัญาจางโดย
มิตองบอกกลาวลวงหนา 

ในกรณีที่สัญญาจางไมมีกําหนดระยะเวลา นายจางหรือลูกจางอาจบอกเลิกสัญญา

จางโดยบอกกลาวลวงหนาเปนหนังสือใหอีกฝายหนึ่งทราบในเมื่อถึงหรือกอนจะถึงกําหนดจาย

คาจางคราวหนึ่งคราวใด เพ่ือใหเปนผลเลิกสัญญากนัเมื่อถึงกําหนดจายคาจางคราวถัดไปขางหนา

ก็ไดแตไมจําตองบอกกลาวลวงหนาเกินสามเดือน ทั้งนี ้ ใหถือวาสัญญาจางทดลองงานเปนสญัญา

จางที่ไมมีกําหนดระยะเวลาดวย 



การบอกเลิกสัญญาจางตามวรรคสอง นายจางอาจจายคาจางใหตามจํานวนที่

จะตองจายจนถึงเวลาเลิกสัญญาตามกําหนดทีบ่อกกลาวและใหลูกจางออกจากงานทันทีได 

การบอกกลาวลวงหนาตามมาตรานี้ไมใชบังคับแกการเลิกจางตามมาตรา ๑๑๙ 

แหงพระราชบัญญัตนิี้และมาตรา ๕๘๓ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

มาตรา ๑๘  ในกรณีที่พระราชบัญญตัินี้กําหนดใหนายจางตองแจงการ
ดําเนนิการอยางหนึ่งอยางใดหรือสงเอกสารตออธบิดีหรือผูซึ่งอธิบดมีอบหมายหรือพนักงานตรวจ

แรงงาน นายจางจะแจงหรือสงดวยตนเอง ทางไปรษณยี โทรศัพท โทรสาร ส่ืออิเล็กทรอนิกสหรือ

ส่ือเทคโนโลยสีารสนเทศประเภทอื่นกไ็ด ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธกีารที่อธิบดีประกาศกําหนด” 

  

มาตรา ๙  ใหยกเลิกความในมาตรา ๒๓ แหงพระราชบัญญัตคิุมครองแรงงาน 

พ.ศ. ๒๕๔๑ และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา ๒๓  ใหนายจางประกาศเวลาทํางานปกติใหลูกจางทราบ โดย

กําหนดเวลาเริ่มตนและเวลาสิ้นสุดของการทํางานแตละวันของลูกจางไดไมเกินเวลาทํางานของแต

ละประเภทงานตามที่กําหนดในกฎกระทรวง แตวันหนึ่งตองไมเกินแปดชั่วโมง ในกรณีที่เวลา

ทํางานวนัใดนอยกวาแปดชั่วโมงนายจางและลูกจางจะตกลงกันใหนําเวลาทํางานสวนที่เหลือนั้นไป

รวมกับเวลาทํางานในวันทาํงานปกติอ่ืนกไ็ด แตตองไมเกินวนัละเกาช่ัวโมงและเมื่อรวมเวลา

ทํางานทั้งส้ินแลว สัปดาหหนึ่งตองไมเกินสี่สิบแปดชัว่โมง เวนแตงานท่ีอาจเปนอันตรายตอ

สุขภาพและความปลอดภัยของลูกจางตามที่กําหนดในกฎกระทรวงตองมีเวลาทํางานปกติวนัหนึ่ง

ไมเกินเจ็ดชั่วโมง และเมื่อรวมเวลาทํางานทั้งส้ินแลวสัปดาหหนึ่งตองไมเกินสี่สิบสองชั่วโมง 

ในกรณีที่นายจางและลูกจางตกลงกันใหนําเวลาทาํงานสวนที่เหลือไปรวมกับเวลา

ทํางานในวันทาํงานปกติอ่ืนตามวรรคหนึ่งเกินกวาวันละแปดชั่วโมงใหนายจางจายคาตอบแทนไม

นอยกวาหนึ่งเทาครึ่งของอัตราคาจางตอช่ัวโมงในวันทาํงานตามจํานวนชั่วโมงที่ทําเกินสําหรับ

ลูกจางรายวันและลูกจางรายชั่วโมงหรือไมนอยกวาหนึง่เทาครึ่งของอัตราคาจางตอหนวยในวัน

ทํางานตามจาํนวนผลงานทีท่ําไดในชั่วโมงที่ทําเกินสําหรับลูกจางซึ่งไดรับคาจางตามผลงาน 

ในกรณีที่นายจางไมอาจประกาศกาํหนดเวลาเริ่มตนและเวลาสิ้นสุดของการ

ทํางานแตละวันไดเนื่องจากลักษณะหรือสภาพของงาน ใหนายจางและลูกจางตกลงกันกําหนด

ช่ัวโมงทํางานแตละวันไมเกินแปดชั่วโมง และเมื่อรวมเวลาทํางานทั้งส้ินแลวสัปดาหหนึ่งตองไม

เกินสี่สิบแปดชั่วโมง” 

  



มาตรา ๑๐  ใหยกเลิกความในมาตรา ๓๘ และมาตรา ๓๙ แหงพระราชบัญญัติ

คุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ และใหใชความตอไปนีแ้ทน 

“มาตรา ๓๘  หามมิใหนายจางใหลูกจางซึ่งเปนหญิงทํางานอยางหนึ่งอยางใด 

ดังตอไปนี ้

(๑) งานเหมอืงแรหรืองานกอสรางที่ตองทําใตดนิ ใตน้ํา ในถ้าํ ในอุโมงคหรือ

ปลองในภูเขาเวนแตสภาพของการทํางานไมเปนอันตรายตอสุขภาพหรือรางกายของลูกจาง 

(๒) งานทีต่องทําบนนั่งรานที่สูงกวาพ้ืนดนิตั้งแตสิบเมตรขึ้นไป 

(๓) งานผลติหรือขนสงวัตถุระเบิดหรือวัตถุไวไฟ เวนแตสภาพของการทํางานไม

เปนอันตรายตอสุขภาพหรือรางกายของลูกจาง 

(๔) งานอืน่ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๓๙  หามมิใหนายจางใหลูกจางซ่ึงเปนหญิงมคีรรภทํางานอยางหนึ่งอยาง
ใด ดังตอไปนี ้

(๑) งานเกี่ยวกับเครื่องจักรหรือเคร่ืองยนตที่มีความสัน่สะเทือน 

(๒) งานขับเคลื่อนหรือติดไปกับยานพาหนะ 

(๓) งานยก แบก หาม หาบ ทูน ลาก หรือเข็นของหนักเกินสิบหากิโลกรัม 

(๔) งานที่ทําในเรือ 

(๕) งานอืน่ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง” 

  

มาตรา ๑๑  ใหเพ่ิมความตอไปนี้เปนมาตรา ๓๙/๑ แหงพระราชบัญญัติ

คุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ 

“มาตรา ๓๙/๑  หามมิใหนายจางใหลูกจางซึ่งเปนหญิงมีครรภทํางานในระหวาง

เวลา ๒๒.๐๐ นาฬิกา ถึงเวลา ๐๖.๐๐ นาฬิกา ทาํงานลวงเวลา หรือทํางานในวันหยดุ 

ในกรณีที่ลูกจางซึ่งเปนหญิงมีครรภทํางานในตาํแหนงผูบริหาร งานวิชาการ งาน

ธุรการ หรืองานเกี่ยวกับการเงินหรือบัญชี นายจางอาจใหลูกจางนั้นทาํงานลวงเวลาในวันทาํงานได



เทาที่ไมมีผลกระทบตอสุขภาพของลูกจางซึ่งเปนหญิงมคีรรภโดยไดรับความยินยอมจากลูกจาง

กอนเปนคราวๆ ไป” 

  

มาตรา ๑๒  ใหยกเลิกความในมาตรา ๕๐ และมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญตัิ

คุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ และใหใชความตอไปนีแ้ทน 

“มาตรา ๕๐  หามมิใหนายจางใหลูกจางซึ่งเปนเด็กอายุต่ํากวาสิบแปดปทาํงาน

ในสถานที่ ดังตอไปนี ้

(๑) โรงฆาสัตว 

(๒) สถานที่เลนการพนัน 

(๓) สถานบรกิารตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ 

(๔) สถานที่อ่ืนตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๕๑  หามมิใหนายจางเรียกหรือรับหลักประกันเพื่อการใดๆ จากฝาย

ลูกจางซึ่งเปนเด็ก 

หามมิใหนายจางจายคาจางของลูกจางซึ่งเปนเด็กใหแกบุคคลอืน่ 

ในกรณีที่นายจางจายเงินหรอืประโยชนตอบแทนใดๆ ใหแกลูกจางซึ่งเปนเดก็ 

บิดามารดา ผูปกครอง หรือบุคคลอืน่ เปนการลวงหนากอนมีการจาง ขณะแรกจาง หรือกอนถึง

งวดการจายคาจางในแตละคราว มิใหถือวาเปนการจายหรือรับคาจางสําหรับลูกจางซ่ึงเปนเด็กนัน้ 

และหามมิใหนายจางนําเงินหรือประโยชนตอบแทนดังกลาวมาหักจากคาจางซึ่งตองจายใหแก

ลูกจางซึ่งเปนเด็กตามกําหนดเวลา” 

  

มาตรา ๑๓  ใหยกเลิกความในมาตรา ๖๕ แหงพระราชบัญญตัิคุมครองแรงงาน 

พ.ศ. ๒๕๔๑ และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา ๖๕  ลูกจางซึ่งมีอํานาจหนาที่หรือซึ่งนายจางใหทํางานอยางหนึ่งอยางใด 

ดังตอไปนีไ้มมีสิทธิไดรับคาลวงเวลาตามมาตรา 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 เวนแตนายจางตกลงจายคาลวงเวลาหรือคาลวงเวลาในวันหยุดใหแก

ลูกจาง” 

  

มาตรา ๑๔  ใหยกเลิกความในมาตรา ๖๗ แหงพระราชบัญญตัิคุมครองแรงงาน 

พ.ศ. ๒๕๔๑ และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา ๖๗  ในกรณีที่นายจางเลิกจางโดยมิใชกรณีตามมาตรา ๑๑๙ ใหนายจาง

จายคาจางใหแกลูกจางสําหรับวันหยุดพักผอนประจาํปในปที่เลิกจางตามสวนของวันหยุดพักผอน

ประจําปที่ลูกจางพึงมีสิทธิไดรับตามมาตรา ๓๐ 

ในกรณีที่ลูกจางเปนฝายบอกเลิกสัญญาหรือนายจางเลิกจาง ไมวาการเลิกจางนั้น

เปนกรณีตามมาตรา ๑๑๙ หรือไมก็ตาม ใหนายจางจายคาจางใหแกลูกจางสําหรับวันหยุด

พักผอนประจาํปสะสมที่ลูกจางพึงมีสิทธิไดรับตามมาตรา ๓๐” 

  



มาตรา ๑๕  ใหยกเลิกความในมาตรา ๗๕ แหงพระราชบัญญตัิคุมครองแรงงาน 

พ.ศ. ๒๕๔๑ และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา ๗๕  ในกรณีที่นายจางมีความจําเปนโดยเหตุหนึ่งเหตใุดที่สําคัญอนัมี
ผลกระทบตอการประกอบกจิการของนายจางจนทาํใหนายจางไมสามารถประกอบกิจการได

ตามปกติซึ่งมใิชเหตุสุดวิสัยตองหยุดกิจการทั้งหมดหรือบางสวนเปนการชั่วคราว ใหนายจาง

จายเงินใหแกลูกจางไมนอยกวารอยละเจ็ดสิบหาของคาจางในวนัทํางานที่ลูกจางไดรับกอนนายจาง

หยุดกิจการตลอดระยะเวลาที่นายจางไมไดใหลูกจางทํางาน 

ใหนายจางแจงใหลูกจางและพนักงานตรวจแรงงานทราบลวงหนาเปนหนังสือ

กอนวันเริ่มหยุดกิจการตามวรรคหนึ่งไมนอยกวาสามวันทําการ” 

  

มาตรา ๑๖  ใหยกเลิกความในมาตรา ๙๓ และมาตรา ๙๔ แหงพระราชบัญญตัิ

คุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ และใหใชความตอไปนีแ้ทน 

“มาตรา ๙๓  คณะกรรมการสวัสดิการแรงงานมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี ้

(๑) เสนอความเห็นตอรัฐมนตรีเก่ียวกับนโยบาย แนวทางและมาตรการดาน

สวัสดิการแรงงาน 

(๒) เสนอความเห็นตอรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวง ประกาศ หรือระเบียบ

เก่ียวกับการจัดสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ 

(๓) ใหคําแนะนาํในการจดัสวัสดิการแรงงานสําหรับสถานประกอบกิจการแตละ

ประเภท 

(๔) ตดิตามประเมินผล 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 ๑๗  ใหเพ่ิมความตอไปนี้เปนมาตรา ๑๑๕/๑ แหงพระราชบัญญตัิ

คุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ 

“มาตรา ๑๑๕/๑  เพ่ือประโยชนในการปฏิบัติหนาทีข่องพนักงานตรวจแรงงาน

ตามมาตรา ๑๓๙ ใหนายจางซึ่งมีลูกจางรวมกันตั้งแตสิบคนขึ้นไปยื่นแบบแสดงสภาพการจางและ

สภาพการทาํงานตออธบิดีหรือผูซึ่งอธิบดมีอบหมายภายในเดือนมกราคมของทุกป ทั้งนี ้ ให

พนักงานตรวจแรงงานสงแบบตามที่อธิบดีกําหนดใหนายจางภายในเดือนธนัวาคมของทุกป 

ในกรณีที่ขอเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพการจางและสภาพการทํางานที่ไดยืน่ไวตาม

วรรคหนึ่งเปล่ียนแปลงไป ใหนายจางแจงการเปลี่ยนแปลงนั้นเปนหนงัสือตออธิบดหีรือผูซึ่งอธิบดี

มอบหมายภายในเดือนถัดจากที่มีการเปลีย่นแปลงดังกลาว” 

  

มาตรา ๑๘  ใหยกเลิกความในมาตรา ๑๑๙ และมาตรา ๑๒๐ แหง

พระราชบัญญตัิคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ และใหใชความตอไปนีแ้ทน 

“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

แจงจากนายจางหรือวันที่นายจางยายสถานประกอบกิจการ แลวแตกรณี โดยลูกจางมีสิทธิไดรับ

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



แรงงานมีคําส่ังเปนหนังสือใหนายจางจายคาชดเชยพิเศษ หรือคาชดเชยพิเศษแทนการบอกกลาว

ลวงหนา แลวแตกรณีใหแกลูกจาง ภายในสามสิบวนันบัแตวนัที่ทราบ หรือถือวาทราบคาํส่ัง 

ในกรณีที่คณะกรรมการสวัสดิการแรงงานพิจารณาแลวปรากฏวา ลูกจางไมมีสิทธิ

ไดรับคาชดเชยหรือคาชดเชยพิเศษแทนการบอกกลาวลวงหนา แลวแตกรณี ใหคณะกรรมการ

สวัสดิการแรงงานมีคาํส่ังเปนหนังสือและแจงใหนายจางและลูกจางทราบ 

คําส่ังของคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานใหเปนที่สุด เวนแตนายจางหรือลูกจาง

จะอุทธรณคําส่ังตอศาลภายในสามสบิวันนับแตวันทีไ่ดทราบคาํส่ัง ในกรณีทีน่ายจางเปนฝายนํา

คดไีปสูศาลนายจางตองวางหลักประกันตอศาลตามจาํนวนที่ตองจายตามคาํส่ังนัน้ จึงจะฟองคดี

ได” 

  

มาตรา ๑๙  ใหยกเลิกความในวรรคสามของมาตรา ๑๒๔ แหงพระราชบัญญตัิ

คุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ และใหใชความตอไปนีแ้ทน 

“เม่ือพนักงานตรวจแรงงานสอบสวนแลวปรากฏวาลูกจางมีสิทธิไดรับเงินอยาง

หนึ่งอยางใดทีน่ายจางมีหนาที่ตองจายตามพระราชบัญญตัินี้ ใหพนักงานตรวจแรงงานมีคาํส่ังให

นายจางจายเงินดังกลาวใหแกลูกจางหรือทายาทโดยธรรมของลูกจางซึ่งถึงแกความตาย ตามแบบ

ที่อธิบดีกําหนดภายในสามสบิวันนบัแตวันที่ทราบหรือถือวาไดทราบคาํส่ัง” 

  

มาตรา ๒๐  ใหเพ่ิมความตอไปนี้เปนมาตรา ๑๒๔/๑ แหงพระราชบัญญตัิ

คุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ 

“มาตรา ๑๒๔/๑  ในกรณีที่นายจางปฏิบัตติามคาํส่ังของพนักงานตรวจแรงงาน

ตามมาตรา ๑๒๔ ภายในระยะเวลาที่กําหนดหรือไดปฏิบัตติามคําพิพากษาหรือคําส่ังของศาลแลว 

การดําเนินคดอีาญาตอนายจางใหเปนอนัระงับไป” 

  

มาตรา ๒๑  ใหยกเลิกความในวรรคสี่ของมาตรา ๑๒๕ แหงพระราชบัญญตัิ

คุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ และใหใชความตอไปนีแ้ทน 

“เม่ือคดีถึงที่สุดและนายจางมีหนาที่ตองจายเงินจํานวนใดใหแกลูกจางหรือ

ทายาทโดยธรรมของลูกจางซึ่งถึงแกความตาย ใหศาลมีอํานาจจายเงินที่นายจางวางไวตอศาล



ใหแกลูกจางหรือทายาทโดยธรรมของลูกจางซึ่งถึงแกความตาย หรือกองทุนสงเคราะหลูกจางใน

กรณีที่ไดจายเงินตามมาตรา ๑๓๔ ไดแลวแตกรณ”ี 

  

มาตรา ๒๒  ใหยกเลิกความในมาตรา ๑๓๕ แหงพระราชบัญญัตคิุมครอง

แรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา ๑๓๕  ในกรณีที่กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานไดจายเงินจาก
กองทุนสงเคราะหลูกจางไมวาทั้งหมดหรือบางสวนใหแกลูกจางตามมาตรา ๑๓๔ แลว ใหกรม

สวัสดิการและคุมครองแรงงานมีสิทธไิลเบีย้คืนจากผูซึ่งมีหนาที่ตามกฎหมายตองจายเงินดังกลาว

ใหแกลูกจางนัน้พรอมดอกเบี้ยในอตัรารอยละสิบหาตอปนับแตวันที่กรมสวัสดิการและคุมครอง

แรงงานไดจายเงินจากกองทุนสงเคราะหลูกจางใหแกลูกจาง ทั้งนี้ ไมวาผูซึ่งมีหนาที่ตามกฎหมาย

จะไดจายเงินดังกลาวใหแกลูกจางอีกหรือไม 

สิทธิไลเบี้ยตามวรรคหนึ่งใหมีอายุความสบิปนบัแตวันทีจ่ายเงินจากกองทุน

สงเคราะหลูกจาง” 

  

มาตรา ๒๓  ใหยกเลิกความในมาตรา ๑๔๑ แหงพระราชบัญญัตคิุมครอง

แรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา ๑๔๑  คําส่ังของพนักงานตรวจแรงงานตามมาตรา ๑๓๙ (๓) ให

อุทธรณตออธบิดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายไดภายในระยะเวลาที่กําหนดในคาํส่ัง และใหอธิบดี

หรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายพจิารณาคาํอุทธรณและแจงผูอุทธรณโดยไมชักชาแตตองไมเกินสามสบิ

วันนับแตวันทีไ่ดรับอุทธรณ คําวินิจฉัยของอธิบดีหรือผูซึง่อธิบดีมอบหมายดังกลาวใหเปนที่สุด 

การอุทธรณตามวรรคหนึ่งยอมไมเปนการทุเลาการปฏิบตัิตามคาํส่ังของพนักงาน

ตรวจแรงงานเวนแตอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดมีอบหมายจะมีคําส่ังเปนอยางอ่ืน หรือมีการวาง

หลักประกันตามที่อธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายกําหนด 

ในกรณีที่นายจางหรือลูกจางไดปฏิบัตติามคําส่ังของพนักงานตรวจแรงงานตาม

มาตรา ๑๓๙ (๓) หรือไดปฏิบัตติามคาํวนิิจฉัยของอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายตามวรรคหนึ่ง

ภายในระยะเวลาที่กําหนดการดําเนินคดีอาญาตอนายจางหรือลูกจางใหเปนอันระงับไป” 

  



มาตรา ๒๔  ใหยกเลิกความในมาตรา ๑๔๔ แหงพระราชบัญญัตคิุมครอง

แรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ และใหใชความตอไปนี้แทน 

“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 ๖ 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

ไมเกินสองแสนบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ” 

  

มาตรา ๒๕  ใหเพ่ิมความตอไปนี้เปนมาตรา ๑๔๔/๑ แหงพระราชบัญญตัิ

คุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ 

“มาตรา ๑๔๔/๑  ผูประกอบกิจการผูใดไมปฏิบัตติามมาตรา ๑๑/๑ ตองระวาง

โทษปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท” 

  

มาตรา ๒๖  ใหยกเลิกความในมาตรา ๑๕๐ และมาตรา ๑๕๑ แหง

พระราชบัญญตัิคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ และใหใชความตอไปนีแ้ทน 

“มาตรา ๑๕๐ ผูใดไมอํานวยความสะดวก ไมมาใหถอยคํา ไมสงเอกสารหรือวัตถุ

ใดๆ ตามหนังสือเรียกของคณะกรรมการคาจาง คณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน 

คณะอนุกรรมการของคณะกรรมการดังกลาว หรือผูซึ่งคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการเชนวา

นั้นมอบหมาย แลวแตกรณีหรือไมอํานวยความสะดวกแกพนักงานตรวจแรงงาน 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 ๒๗  ใหเพ่ิมความตอไปนี้เปนมาตรา ๑๕๕/๑ แหงพระราชบัญญัติ

คุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ 

“มาตรา ๑๕๕/๑  นายจางผูใดไมยื่นหรอืไมแจงแบบแสดงสภาพการจาง และ

สภาพการทาํงานตามมาตรา ๑๑๕/๑ และไดรับหนังสือเตือนจากพนกังานตรวจแรงงานแลวยังไม

ยื่นหรือไมแจงภายในสิบหาวนันับแตวนัที่ไดรับหนังสือเตือนตองระวางโทษปรับไมเกินสองหมื่น

บาท” 

  

  

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

พลเอก สุรยุทธ  จุลานนท 

นายกรัฐมนตร ี



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  จึงจําเปนตองตรา
พระราชบัญญตัินี ้

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

วัชศักดิ์/ผูจดัทํา 

๔ มีนาคม ๒๕๕๑ 

  

ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๕/ตอนที่ ๓๙ ก/หนา ๔/๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๑ 

http://www.krisdika.go.th/lawHeadContent01.jsp?hID=2&fromPage=lawHeadContent&formatFile=htm&frm=tmp#_ftnref1
http://www.krisdika.go.th/lawHeadContent01.jsp?hID=2&fromPage=lawHeadContent&formatFile=htm&frm=tmp#_ftnref1


 


