
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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พระราชบัญญตั ิ
คุมครองแรงงาน 
พ.ศ. ๒๕๔๑ 

   
 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ใหไว ณ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๔๑ 

เปนปที่ ๕๓ ในรัชกาลปจจบุัน 
 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการ

โปรดเกลาฯ ใหประกาศวา 
 
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน 
 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและ

ยินยอมของรัฐสภาดังตอไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 

๒๕๔๑” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับ

แตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 
มาตรา ๓  ใหยกเลิก 
(๑) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๐๓ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ 
(๒) พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๐๓ ลงวันที่ 

๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๓๓ 
บรรดากฎหมาย กฎ และขอบังคับอื่นในสวนที่มีบัญญัติไวแลวในพระราชบัญญัติ

นี้ หรือซึ่งขัดหรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี้ ใหใชพระราชบัญญัตินี้แทน 
 
มาตรา ๔  พระราชบัญญัตินี้มิใหใชบังคับแก 
(๑) ราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค และราชการสวนทองถ่ิน 
(๒) รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ 
นอกจากกรณีตามวรรคหนึ่ง จะออกกฎกระทรวงมิใหใชบังคับพระราชบัญญัตินี้

ทั้งหมดหรือแตบางสวนแกนายจางประเภทหนึ่งประเภทใดก็ได 
 
มาตรา ๕  ในพระราชบัญญัตินี้ 

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



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

“นายจาง” หมายความวา ผูซึ่งตกลงรับลูกจางเขาทํางานโดยจายคาจางให และ
หมายความรวมถึง 

(๑) ผูซึ่งไดรับมอบหมายใหทํางานแทนนายจาง 
(๒) ในกรณีที่นายจางเปนนิติบุคคลใหหมายความรวมถึงผูมีอํานาจกระทําการ

แทนนิติบุคคล และผูซึ่งไดรับมอบหมายจากผูมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลใหทําการแทน
ดวย 

(๓) ในกรณีที่ผูประกอบกิจการไดวาจางดวยวิธีเหมาคาแรง โดยมอบใหบุคคล
หนึ่งบุคคลใดรับชวงไปควบคุมดูแลการทํางานและรับผิดชอบจายคาจางใหแกลูกจางอีกทอดหนึ่ง
ก็ดี มอบหมายใหบุคคลหนึ่งบุคคลใดเปนผูจัดหาลูกจางมาทํางานอันมิใชการประกอบธุรกิจจัดหา
งานก็ดี โดยการทํางานนั้นเปนสวนหนึ่งสวนใดหรือทั้งหมดในกระบวนการผลิตหรือธุรกิจในความ
รับผิดชอบของผูประกอบกิจการ ใหถือวาผูประกอบกิจการเปนนายจางของลูกจางดังกลาวดวย 

“ลูกจาง” หมายความวา ผูซึ่งตกลงทํางานใหนายจางโดยรับคาจางไมวาจะ
เรียกชื่ออยางไร 

“ผูวาจาง” หมายความวา ผูซึ่งตกลงวาจางบุคคลอีกบุคคลหนึ่งใหดําเนินงาน
ทั้งหมดหรือแตบางสวนของงานใดเพื่อประโยชนแกตน โดยจะจายสินจางตอบแทนผลสําเร็จแหง
การงานที่ทํานั้น 

“ผูรับเหมาชั้นตน” หมายความวา ผูซึ่งตกลงรับจะดําเนินงานทั้งหมดหรือแต
บางสวนของงานใดจนสําเร็จประโยชนของผูวาจาง 

“ผูรับเหมาชวง” หมายความวา ผูซึ่งทําสัญญากับผูรับเหมาช้ันตนโดยรับจะ
ดําเนินงานทั้งหมดหรือแตบางสวนของงานใดในความรับผิดชอบของผูรับเหมาช้ันตนเพื่อ
ประโยชนแกผูวาจาง และหมายความรวมถึงผูซึ่งทําสัญญากับผูรับเหมาชวงเพ่ือรับชวงงานใน
ความรับผิดชอบของผูรับเหมาชวง  ทั้งนี้ ไมวาจะรับเหมาชวงกันกี่ชวงก็ตาม 

“สัญญาจาง” หมายความวา สัญญาไมวาเปนหนังสือหรือดวยวาจาระบุชัดเจน 
หรือเปนที่เขาใจโดยปริยายซึ่งบุคคลหนึ่งเรียกวาลูกจางตกลงจะทํางานใหแกบุคคลอีกบุคคลหนึ่ง
เรียกวานายจางและนายจางตกลงจะใหคาจางตลอดเวลาที่ทํางานให 

“วันทํางาน” หมายความวา วันที่กําหนดใหลูกจางทํางานตามปกติ 
“วันหยุด” หมายความวา วันที่กําหนดใหลูกจางหยุดประจําสัปดาห หยุดตาม

ประเพณี หรือหยุดพักผอนประจําป 
“วันลา” หมายความวา วันที่ลูกจางลาปวย ลาเพื่อทําหมัน ลาเพื่อกิจธุระอัน

จําเปน ลาเพื่อรับราชการทหาร ลาเพื่อการฝกอบรมหรือพัฒนาความรูความสามารถ หรือลาเพ่ือ
คลอดบุตร 

“คาจาง” หมายความวา เงินที่นายจางและลูกจางตกลงกันจายเปนคาตอบแทน
ในการทํางานตามสัญญาจางสําหรับระยะเวลาการทํางานปกติเปนรายชั่วโมง รายวัน รายสัปดาห 
รายเดือน หรือระยะเวลาอื่น หรือจายใหโดยคํานวณตามผลงานที่ลูกจางทําไดในเวลาทํางานปกติ
ของวันทํางาน และใหหมายความรวมถึงเงินที่นายจางจายใหแกลูกจางในวันหยุดและวันลาที่



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ลูกจางมิไดทํางาน แตลูกจางมีสิทธิไดรับตามพระราชบัญญัตินี้ 
“คาจางในวันทํางาน” หมายความวา คาจางที่จายสําหรับการทํางานเต็มเวลาการ

ทํางานปกติ 
“อัตราคาจางข้ันต่ํา” หมายความวา อัตราคาจางที่คณะกรรมการคาจางกําหนด

ตามพระราชบัญญัตินี้ 
“อัตราคาจางข้ันต่ําพ้ืนฐาน” หมายความวา อัตราคาจางที่คณะกรรมการคาจาง

กําหนดเพื่อใชเปนพื้นฐานในการกําหนดอัตราคาจางข้ันต่ํา 
“การทํางานลวงเวลา” หมายความวา การทํางานนอกหรือเกินเวลาทํางานปกติ

หรือเกินชั่วโมงทํางานในแตละวันที่นายจางลูกจางตกลงกันตามมาตรา ๒๓ ในวันทํางานหรือ
วันหยุด แลวแตกรณ ี

“คาลวงเวลา” หมายความวา เงินที่นายจางจายใหแกลูกจางเปนการตอบแทน
การทํางานลวงเวลาในวันทํางาน 

“คาทํางานในวันหยุด” หมายความวา เงินที่นายจางจายใหแกลูกจางเปนการ
ตอบแทนการทํางานในวันหยุด 

“คาลวงเวลาในวันหยุด” หมายความวา เงินที่นายจางจายใหแกลูกจางเปนการ
ตอบแทนการทํางานลวงเวลาในวันหยุด 

“คาชดเชย” หมายความวา เ งินที่นายจางจายใหแก ลูกจางเมื่อเลิกจาง 
นอกเหนือจากเงินประเภทอื่นซึ่งนายจางตกลงจายใหแกลูกจาง 

“คาชดเชยพิเศษ” หมายความวา เงินที่นายจางจายใหแกลูกจางเม่ือสัญญาจาง
ส้ินสุดลงเพราะมีเหตุกรณีพิเศษที่กําหนดในพระราชบัญญัตินี้ 

“เงินสะสม” หมายความวา เงินที่ลูกจางจายเขากองทุนสงเคราะหลูกจาง 
“เงินสมทบ” หมายความวา เงินที่นายจางจายสมทบใหแกลูกจางเพ่ือสงเขา

สมทบกองทุนสงเคราะหลูกจาง 
“พนักงานตรวจแรงงาน” หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตาม

พระราชบัญญัตินี้ 
“อธิบดี” หมายความวา อธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน 
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา ๖  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมรักษาการตาม

พระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจแตงตั้งพนักงานตรวจแรงงาน กับออกกฎกระทรวงและประกาศ
เพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

การแตงตั้งพนักงานตรวจแรงงาน จะกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่และเง่ือนไขใน
การปฏิบัติหนาที่ดวยก็ได 

กฎกระทรวงและประกาศนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใช
บังคับได 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

   
 
มาตรา ๗  การเรียกรองหรือการไดมาซึ่งสิทธิหรือประโยชนตามพระราชบัญญัติ

นี้ ไมเปนการตัดสิทธิหรือประโยชนที่ลูกจางพึงไดตามกฎหมายอื่น 
 
มาตรา ๘  ใหรัฐมนตรีมีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ซึ่งมีคุณวุฒิไมต่ํากวา

ปริญญาตรีทางนิติศาสตร เพ่ือมีอํานาจฟองคดีหรือแกตางคดีแรงงานใหแกลูกจางหรือทายาทโดย
ธรรมของลูกจางซึ่งถึงแกความตาย และเมื่อกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมแจงใหศาลทราบ
แลว ก็ใหมีอํานาจกระทําการไดจนคดีถึงที่สุด 

 
มาตรา ๙  ในกรณีที่นายจางไมคืนเงินประกันตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง หรือไม

จายคาจาง คาลวงเวลา คาทํางานในวันหยุด และคาลวงเวลาในวันหยุด ภายในเวลาที่กําหนดตาม
มาตรา ๗๐ หรือคาชดเชยตามมาตรา ๑๑๘ คาชดเชยพิเศษตามมาตรา ๑๒๐ มาตรา ๑๒๑ และ
มาตรา ๑๒๒ ใหนายจางเสียดอกเบี้ยใหแกลูกจางในระหวางเวลาผิดนัดรอยละสิบหาตอป 

ในกรณีที่นายจางจงใจไมคืนหรือไมจายเงินตามวรรคหนึ่งโดยปราศจากเหตุผล
อันสมควรเมื่อพนกําหนดเวลาเจ็ดวันนับแตวันที่ถึงกําหนดคืนหรือจายใหนายจางเสียเงินเพิ่ม
ใหแกลูกจางรอยละสิบหาของเงินที่คางจายทุกระยะเวลาเจ็ดวัน 

ในกรณีที่นายจางพรอมที่จะคืนหรือจายเงินตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง และได
นําเงินไปมอบไวแกอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายเพื่อจายใหแกลูกจาง นายจางไมตองเสีย
ดอกเบี้ยหรือเงินเพิ่มตั้งแตวันที่นายจางนําเงินนั้นไปมอบไว 

 
มาตรา ๑๐  ภายใตบังคับมาตรา ๕๑ วรรคสอง หามมิใหนายจางเรียกหรือรับ

เงินประกันการทํางานหรือเงินประกันความเสียหายในการทํางานจากลูกจาง เวนแตลักษณะหรือ
สภาพของงานที่ทํานั้นลูกจางตองรับผิดชอบเกี่ยวกับการเงินหรือทรัพยสินของนายจาง ซึ่งอาจ
กอใหเกิดความเสียหายแกนายจางได  ทั้งนี้ ลักษณะหรือสภาพของงานที่ใหเรียกหรือรับเงิน
ประกันจากลูกจางได ตลอดจนจํานวนเงินและวิธีการเก็บรักษา ใหเปนไปตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 

ในกรณีที่นายจางเรียกหรือรับเงินประกัน หรือทําสัญญาประกันกับลูกจางเพื่อ
ชดใชความเสียหายที่ลูกจางเปนผูกระทํา เมื่อนายจางเลิกจาง หรือลูกจางลาออก หรือสัญญา
ประกันสิ้นอายุ ใหนายจางคืนเงินประกันพรอมดอกเบี้ย ถามี ใหแกลูกจางภายในเจ็ดวันนับแต
วันที่นายจางเลิกจางหรือวันที่ลูกจางลาออก หรือวันที่สัญญาประกันสิ้นอายุ แลวแตกรณ ี

 
มาตรา ๑๑  หนี้ที่เกิดจากการไมชําระคาจาง คาลวงเวลา คาทํางานในวันหยุด คา

ลวงเวลาในวันหยุด คาชดเชย คาชดเชยพิเศษ เงินสะสม เงินสมทบ หรือเงินเพิ่มใหลูกจางหรือ
กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน แลวแตกรณี มีบุริมสิทธิเหนือทรัพยสินทั้งหมดของนายจางซึ่ง



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เปนลูกหนี้ในลําดับเดียวกับบุริมสิทธิในคาภาษีอากรตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
 
มาตรา ๑๒  ในกรณีที่นายจางเปนผูรับเหมาชวง ใหผูรับเหมาชวงถัดขึ้นไป หาก

มีตลอดสายจนถึงผูรับเหมาชั้นตนรวมรับผิดกับผูรับเหมาชวงซึ่งเปนนายจางในคาจาง คาลวงเวลา 
คาทํางานในวันหยุด คาลวงเวลาในวันหยุด คาชดเชย คาชดเชยพิเศษ เงินสะสม เงินสมทบ หรือ
เงินเพิ่ม 

ใหผูรับเหมาชั้นตน หรือผูรับเหมาชวงตามวรรคหนึ่งมีสิทธิไลเบี้ยเงินที่ไดจายไป
แลวตามวรรคหนึ่งคืนจากผูรับเหมาชวงซึ่งเปนนายจาง 

 
มาตรา ๑๓  ในกรณีที่กิจการใดมีการเปลี่ยนแปลงตัวนายจางเนื่องจากการโอน 

รับมรดกหรือดวยประการอื่นใด หรือในกรณีที่นายจางเปนนิติบุคคล และมีการจดทะเบียน
เปลี่ยนแปลง โอน หรือควบกับนิติบุคคลใด สิทธิตาง ๆ ที่ลูกจางมีอยูตอนายจางเดิมเชนใดให
ลูกจางมีสิทธิเชนวานั้นตอไป และใหนายจางใหมรับไปทั้งสิทธิและหนาที่อันเกี่ยวกับลูกจางนั้นทุก
ประการ 

 
มาตรา ๑๔  ใหนายจางปฏิบัติตอลูกจางใหถูกตองตามสิทธิและหนาที่ที่กําหนด

ไวในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย เวนแตพระราชบัญญัตินี้กําหนดไวเปนอยางอ่ืน 
 
มาตรา ๑๕  ใหนายจางปฏิบัติตอลูกจางชายและหญิงโดยเทาเทียมกันในการจาง

งาน เวนแตลักษณะหรือสภาพของงานไมอาจปฏิบัติเชนนั้นได 
 
มาตรา ๑๖  หามมิใหนายจางหรือผูซึ่งเปนหัวหนางาน ผูควบคุมงาน หรือผูตรวจ

งาน กระทําการลวงเกินทางเพศตอลูกจางซึ่งเปนหญิงหรือเด็ก 
 
มาตรา ๑๗  สัญญาจางยอมสิ้นสุดลงเมื่อครบกําหนดระยะเวลาในสัญญาจางโดย

มิตองบอกกลาวลวงหนา 
ในกรณีที่สัญญาจางไมมีกําหนดระยะเวลา นายจางหรือลูกจางอาจบอกเลกิสัญญา

จางโดยบอกกลาวลวงหนาเปนหนังสือใหอีกฝายหนึ่งทราบ ในเมื่อถึงหรือกอนจะถึงกําหนดจาย
คาจางคราวหนึ่งคราวใด เพ่ือใหเปนผลเลิกสัญญากันเมื่อถึงกําหนดจายคาจางคราวถัดไปขางหนา
ก็ได แตไมจําเปนตองบอกกลาวลวงหนาเกินสามเดือน 

ในกรณีที่นายจางเปนฝายบอกเลิกสัญญาจาง ถานายจางไมไดระบุเหตุผลไวใน
หนังสือบอกเลิกสัญญาจาง นายจางจะยกเหตุตามมาตรา ๑๑๙ ข้ึนอางในภายหลังไมได 

การบอกเลิกสัญญาจางตามวรรคสอง นายจางอาจจายคาจางใหตามจํานวนที่
จะตองจายจนถึงเวลาเลิกสัญญาตามกําหนดที่บอกกลาวและใหลูกจางออกจากงานทันทีได และให
ถือวาการจายคาจางใหแกลูกจางตามวรรคนี้ เปนการจายสินจางใหแกลูกจางตามมาตรา ๕๘๒ 
แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

การบอกกลาวลวงหนาตามมาตรานี้ไมใชบังคับแกการเลิกจางตามมาตรา ๑๑๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

แหงพระราชบัญญัตินี้ และมาตรา ๕๘๓ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
 
มาตรา ๑๘  ในกรณีที่พระราชบัญญัตินี้กําหนดใหนายจางตองแจงการดําเนินการ

อยางหนึ่งอยางใดตอพนักงานตรวจแรงงาน ใหนายจางแจงดวยตนเอง แจงโดยทางไปรษณีย หรือ
แจงโดยทางโทรสาร แลวแตกรณี ณ สถานที่ที่อธิบดีประกาศกําหนด 

 
มาตรา ๑๙  เพ่ือประโยชนในการคํานวณระยะเวลาการทํางานของลูกจางตาม

พระราชบัญญัตินี้ ใหนับวันหยุด วันลา วันที่นายจางอนุญาตใหหยุดงานเพื่อประโยชนของลูกจาง 
และวันที่นายจางส่ังใหลูกจางหยุดงานเพื่อประโยชนของนายจาง รวมเปนระยะเวลาการทํางานของ
ลูกจางดวย 

 
มาตรา ๒๐  การที่ลูกจางไมไดทํางานติดตอกันโดยนายจางมีเจตนาที่จะไมให

ลูกจางนั้นมีสิทธิใดตามพระราชบัญญัตินี้ ไมวานายจางจะใหลูกจางทํางานในหนาที่ใด และการจาง
แตละชวงมีระยะเวลาหางกันเทาใดก็ตาม ใหนับระยะเวลาการทํางานทุกชวงเขาดวยกัน เพ่ือ
ประโยชนในการไดสิทธิของลูกจางนั้น 

 
มาตรา ๒๑  ในกรณีที่พระราชบัญญัตินี้กําหนดใหนายจางตองดําเนินการอยาง

หนึ่งอยางใดที่ตองเสียคาใชจาย ใหนายจางเปนผูออกคาใชจายเพื่อการนั้น 
 
มาตรา ๒๒  งานเกษตรกรรม งานประมงทะเล งานบรรทุกหรือขนถายสินคาเรือ

เดินทะเล งานที่รับไปทําที่บาน งานขนสง และงานอื่นตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกาจะกําหนด
ในกฎกระทรวงใหมีการคุมครองแรงงานกรณีตาง ๆ แตกตางไปจากพระราชบัญญัตินี้ก็ได 

 
หมวด ๒ 

การใชแรงงานทั่วไป 
   

 
มาตรา  ๒๓  ใหนายจางประกาศเวลาทํางานปกติให ลูกจางทราบ โดย

กําหนดเวลาเริ่มตนและเวลาส้ินสุดของการทํางานแตละวันของลูกจางไดไมเกินเวลาทํางานของแต
ละประเภทงาน ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง แตวันหนึ่งตองไมเกินแปดชั่วโมงและเมื่อรวมเวลา
ทํางานทั้งส้ินแลวสัปดาหหนึ่งตองไมเกินสี่สิบแปดชั่วโมง เวนแตงานที่อาจเปนอันตรายตอสุขภาพ
และความปลอดภัยของลูกจางตามที่กําหนดในกฎกระทรวง จะมีเวลาทํางานปกติวันหนึ่งตองไม
เกินเจ็ดชั่วโมง แตเมื่อรวมเวลาทํางานทั้งส้ินแลวสัปดาหหนึ่งไมเกินสี่สิบสองชั่วโมง 

ในกรณีที่นายจางไมอาจประกาศกําหนดเวลาเริ่มตนและเวลาสิ้นสุดของการ
ทํางานแตละวันไดเนื่องจากลักษณะหรือสภาพของงาน ใหนายจางและลูกจางตกลงกันกําหนด
ช่ัวโมงทํางานแตละวันไมเกินแปดชั่วโมง และเมื่อรวมเวลาทํางานทั้งส้ินแลวสัปดาหหนึ่งตองไม
เกินสี่สิบแปดชั่วโมง 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๒๔  หามมิใหนายจางใหลูกจางทํางานลวงเวลาในวันทํางาน เวนแตไดรับ
ความยินยอมจากลูกจางกอนเปนคราว ๆ ไป 

ในกรณีที่ลักษณะหรือสภาพของงานตองทําติดตอกันไปถาหยุดจะเสียหายแกงาน 
หรือเปนงานฉุกเฉิน หรือเปนงานอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง นายจางอาจใหลูกจางทํางาน
ลวงเวลาไดเทาที่จําเปน 

 
มาตรา ๒๕  หามมิใหนายจางใหลูกจางทํางานในวันหยุด เวนแตในกรณีที่

ลักษณะหรือสภาพของงานตองทําติดตอกันไป ถาหยุดจะเสียหายแกงาน หรือเปนงานฉุกเฉิน 
นายจางอาจใหลูกจางทํางานในวันหยุดไดเทาที่จําเปน 

นายจางอาจใหลูกจางทํางานในวันหยุดไดสําหรับกิจการโรงแรม สถานมหรสพ 
งานขนสง รานขายอาหาร รานขายเครื่องดื่ม สโมสร สมาคม สถานพยาบาล หรือกิจการอื่นตามที่
กําหนดในกฎกระทรวง 

เพ่ือประโยชนแกการผลิต การจําหนาย และการบริการ นายจางอาจใหลูกจาง
ทํางาน นอกจากที่กําหนดตามวรรคหนึ่งและวรรคสองในวันหยุดเทาที่จําเปน โดยไดรับความ
ยินยอมจากลูกจางกอนเปนคราว ๆ ไป 

 
มาตรา ๒๖  ช่ัวโมงทํางานลวงเวลาตามมาตรา ๒๔ วรรคหนึ่งและช่ัวโมงทํางาน

ในวันหยุดตามมาตรา ๒๕ วรรคสองและวรรคสาม เมื่อรวมแลวจะตองไมเกินอัตราตามที่กําหนด
ในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๒๗  ในวันที่มีการทํางาน ใหนายจางจัดใหลูกจางมีเวลาพักระหวางการ

ทํางานวันหนึ่งไมนอยกวาหนึ่งช่ัวโมงหลังจากที่ลูกจางทํางานมาแลวไมเกินหาช่ัวโมงติดตอกัน 
นายจางและลูกจางอาจตกลงกันลวงหนาใหมีเวลาพักครั้งหนึ่งนอยกวาหนึ่งช่ัวโมงได แตเมื่อ
รวมกันแลววันหนึ่งตองไมนอยกวาหนึ่งช่ัวโมง 

ในกรณีที่นายจางและลูกจางตกลงกันกําหนดเวลาพักระหวางการทํางานตาม
วรรคหนึ่งเปนอยางอ่ืน ถาขอตกลงนั้นเปนประโยชนแกลูกจาง ใหขอตกลงนั้นใชบังคับได 

เวลาพักระหวางการทํางานไมใหนับรวมเปนเวลาทํางาน เวนแตเวลาพักที่รวมกัน
แลวในวันหนึ่งเกินสองชั่วโมง ใหนับเวลาที่เกินสองชั่วโมงนั้นเปนเวลาทํางานปกติ 

ในกรณีที่มีการทํางานลวงเวลาตอจากเวลาทํางานปกติไมนอยกวาสองชั่วโมง 
นายจางตองจัดใหลูกจางมีเวลาพักไมนอยกวาย่ีสิบนาทีกอนที่ลูกจางเร่ิมทํางานลวงเวลา 

ความในวรรคหนึ่งและวรรคสี่มิใหใชบังคับแกกรณีที่ลูกจางทํางานท่ีมีลักษณะ 
หรือสภาพของงานตองทําติดตอกันไปโดยไดรับความยินยอมจากลูกจางหรือเปนงานฉุกเฉิน 

 
มาตรา ๒๘  ใหนายจางจัดใหลูกจางมีวันหยุดประจําสัปดาห สัปดาหหนึ่งไมนอย

กวาหนึ่งวัน โดยวันหยุดประจําสัปดาหตองมีระยะหางกันไมเกินหกวัน นายจางและลูกจาง
อาจตกลงกันลวงหนากําหนดใหมีวันหยุดประจําสัปดาหวันใดก็ได 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในกรณีที่ลูกจางทํางานโรงแรม งานขนสง งานในปา งานในที่ทุรกันดาร หรือ
งานอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง นายจางและลูกจางอาจตกลงกันลวงหนาสะสมวันหยุด
ประจําสัปดาหและเล่ือนไปหยุดเมื่อใดก็ได แตตองอยูในระยะเวลาสี่สัปดาหติดตอกัน 

 
มาตรา ๒๙  ใหนายจางประกาศกําหนดวันหยุดตามประเพณีใหลูกจางทราบเปน

การลวงหนาปหนึ่งไมนอยกวาสิบสามวันโดยรวมวันแรงงานแหงชาติตามที่รัฐมนตรีประกาศ
กําหนด 

ใหนายจางพิจารณากําหนดวันหยุดตามประเพณีจากวันหยุดราชการประจําป 
วันหยุดทางศาสนาหรือขนบธรรมเนียมประเพณีแหงทองที ่

ในกรณีที่วันหยุดตามประเพณีวันใดตรงกับวันหยุดประจําสัปดาหของลูกจาง ให
ลูกจางไดหยุดชดเชยวันหยุดตามประเพณีในวันทํางานถัดไป 

ในกรณีที่นายจางไมอาจใหลูกจางหยุดตามประเพณีได เนื่องจากลูกจางทํางานที่
มีลักษณะหรือสภาพของงานตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ใหนายจางตกลงกับลูกจางวา จะหยุด
ในวันอื่นชดเชยวันหยุดตามประเพณีหรือนายจางจะจายคาทํางานในวันหยุดใหก็ได 

 
มาตรา ๓๐  ลูกจางซึ่งทํางานติดตอกันมาแลวครบหนึ่งปมีสิทธิหยุดพักผอน

ประจําปไดปหนึ่งไมนอยกวาหกวันทํางานโดยใหนายจางเปนผูกําหนดวันหยุดดังกลาวใหแก
ลูกจางลวงหนาหรือกําหนดใหตามที่นายจางและลูกจางตกลงกัน 

ในปตอมานายจางอาจกําหนดวันหยุดพักผอนประจําปใหแกลูกจางมากกวาหก
วันทํางานก็ได 

นายจางและลูกจางอาจตกลงกันลวงหนาใหสะสมและเลื่อนวันหยุดพักผอน
ประจําปที่ยังมิไดหยุดในปนั้นรวมเขากับปตอ ๆ ไปได 

สําหรับลูกจางซึ่งทํางานยังไมครบหนึ่งป นายจางอาจกําหนดวันหยุดพักผอน
ประจําปใหแกลูกจางโดยคํานวณใหตามสวนก็ได 

 
มาตรา ๓๑  หามมิใหนายจางใหลูกจางทํางานลวงเวลาหรือทํางานในวันหยุดใน

งานที่อาจเปนอันตรายตอสุขภาพและความปลอดภัยของลูกจางตามมาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง 
 
มาตรา ๓๒  ใหลูกจางมีสิทธิลาปวยไดเทาที่ปวยจริง การลาปวยตั้งแตสามวัน

ทํางานขึ้นไป นายจางอาจใหลูกจางแสดงใบรับรองของแพทยแผนปจจุบันชั้นหนึ่งหรือของ
สถานพยาบาลของทางราชการ ในกรณีที่ลูกจางไมอาจแสดงใบรับรองของแพทยแผนปจจุบัน
ช้ันหนึ่งหรือของสถานพยาบาลของทางราชการได ใหลูกจางช้ีแจงใหนายจางทราบ 

ในกรณีที่นายจางจัดแพทยไว ใหแพทยนั้นเปนผูออกใบรับรอง เวนแตลูกจางไม
สามารถใหแพทยนั้นตรวจได 

วันที่ลูกจางไมสามารถทํางานไดเนื่องจากประสบอันตรายหรือเจ็บปวยที่เกิดขึ้น
เนื่องจากการทํางาน และวันลาเพื่อคลอดบุตรตามมาตรา ๔๑ มิใหถือเปนวันลาปวยตามมาตรานี้ 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๓๓  ใหลูกจางมีสิทธิลาเพ่ือทําหมันไดและมีสิทธิลาเนื่องจากการทําหมัน
ตามระยะเวลาที่แพทยแผนปจจุบันชั้นหนึ่งกําหนดและออกใบรับรอง 

 
มาตรา ๓๔  ใหลูกจางมีสิทธิลาเพื่อกิจธุระอันจําเปนไดตามขอบังคับเกี่ยวกับการ

ทํางาน 
 
มาตรา ๓๕  ใหลูกจางมีสิทธิลาเพ่ือรับราชการทหารในการเรียกพลเพ่ือ

ตรวจสอบ เพ่ือฝกวิชาทหาร หรือเพ่ือทดลองความพรั่งพรอมตามกฎหมายวาดวยการรับราชการ
ทหาร 

 
มาตรา ๓๖  ใหลูกจางมีสิทธิลาเพื่อการฝกอบรมหรือพัฒนาความรูความสามารถ

ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๓๗  หามมิใหนายจางใหลูกจางทํางานยก แบก หาม หาบ ทูน ลาก หรือ

เข็นของหนักเกินอัตราน้ําหนักตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 

หมวด ๓ 
การใชแรงงานหญิง 
   

 
มาตรา ๓๘  หามมิใหนายจางใหลูกจางซึ่งเปนหญิงทํางานอยางหนึ่งอยางใด

ดังตอไปนี ้
(๑) งานเหมืองแรหรืองานกอสรางที่ตองทําใตดิน ใตน้ํา ในถ้ํา ในอุโมงค หรือ

ปลองในภูเขา เวนแตลักษณะของงานไมเปนอันตรายตอสุขภาพหรือรางกายของลูกจางนั้น 
(๒) งานที่ตองทําบนนั่งรานที่สูงกวาพ้ืนดินตั้งแตสิบเมตรขึ้นไป 
(๓) งานผลิตหรือขนสงวัตถุระเบิดหรือวัตถุไวไฟ 
(๔) งานอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๓๙  หามมิใหนายจางใหลูกจางซึ่งเปนหญิงมีครรภทํางานในระหวางเวลา 

๒๒.๐๐ นาฬิกา ถึงเวลา ๐๖.๐๐ นาฬิกา ทํางานลวงเวลา ทํางานในวันหยุด หรือทํางานอยางหนึ่ง
อยางใดดังตอไปนี้ 

(๑) งานเกี่ยวกับเครื่องจักรหรือเคร่ืองยนตที่มีความสั่นสะเทือน 
(๒) งานขับเคลื่อนหรือติดไปกับยานพาหนะ 
(๓) งานยก แบก หาม หาบ ทูน ลาก หรือเข็นของหนักเกินสิบหากิโลกรัม 
(๔) งานที่ทําในเรือ 
(๕) งานอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๔๐  ในกรณีที่นายจางใหลูกจางซึ่งเปนหญิงทํางานระหวางเวลา ๒๔.๐๐ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

นาฬิกา ถึงเวลา ๐๖.๐๐ นาฬิกา และพนักงานตรวจแรงงานเห็นวางานนั้นอาจเปนอันตรายตอ
สุขภาพและความปลอดภัยของหญิงนั้น ใหพนักงานตรวจแรงงานรายงานตออธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดี
มอบหมายเพื่อพิจารณาและมีคําส่ังใหนายจางเปลี่ยนเวลาทํางาน หรือลดช่ัวโมงทํางานไดตามที่
เห็นสมควร และใหนายจางปฏิบัติตามคําส่ังดังกลาว 

 
มาตรา ๔๑  ใหลูกจางซึ่งเปนหญิงมีครรภมีสิทธิลาเพื่อคลอดบุตรครรภหนึ่ง

ไมเกินเกาสิบวัน 
วันลาตามวรรคหนึ่ง ใหนับรวมวันหยุดที่มีในระหวางวันลาดวย 
 
มาตรา ๔๒  ในกรณีที่ลูกจางซึ่งเปนหญิงมีครรภมีใบรับรองของแพทยแผน

ปจจุบันชั้นหนึ่งมาแสดงวาไมอาจทํางานในหนาที่เดิมตอไปได ใหลูกจางนั้นมีสิทธิขอใหนายจาง
เปลี่ยนงานในหนาที่เดิมเปนการชั่วคราวกอนหรือหลังคลอดได และใหนายจางพิจารณาเปลี่ยน
งานที่เหมาะสมใหแกลูกจางนั้น 

มาตรา ๔๓  หามมิใหนายจางเลิกจางลูกจางซึ่งเปนหญิงเพราะเหตุมีครรภ 
 

หมวด ๔ 
การใชแรงงานเด็ก 
   

 
มาตรา ๔๔  หามมิใหนายจางจางเด็กอายุต่ํากวาสิบหาปเปนลูกจาง 
 
มาตรา ๔๕  ในกรณีที่มีการจางเด็กอายุต่ํากวาสิบแปดปเปนลูกจางใหนายจาง

ปฏิบัติดังนี้ 
(๑) แจงการจางลูกจางซึ่งเปนเด็กนั้นตอพนักงานตรวจแรงงานภายในสิบหาวัน

นับแตวันที่เด็กเขาทํางาน 
(๒) จัดทําบันทึกสภาพการจางกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเก็บไว ณ 

สถานประกอบกิจการหรือสํานักงานของนายจาง พรอมที่จะใหพนักงานตรวจแรงงานตรวจไดใน
เวลาทําการ 

(๓) แจงการสิ้นสุดการจางลูกจางซึ่งเปนเด็กนั้นตอพนักงานตรวจแรงงานภายใน
เจ็ดวันนับแตวันที่เด็กออกจากงาน 

การแจงหรือการจัดทําบันทึกตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามแบบที่อธิบดีกําหนด 
 
มาตรา ๔๖  ใหนายจางจัดใหลูกจางซึ่งเปนเด็กมีเวลาพักวันหนึ่งไมนอยกวาหนึ่ง

ช่ัวโมงติดตอกันหลังจากที่ลูกจางทํางานมาแลวไมเกินสี่ช่ัวโมง แตในสี่ช่ัวโมงนั้นใหลูกจางซึ่งเปน
เด็กไดมีเวลาพักตามที่นายจางกําหนด 

 
มาตรา ๔๗  หามมิใหนายจางใหลูกจางซึ่งเปนเด็กอายุต่ํากวาสิบแปดปทํางานใน



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ระหวางเวลา ๒๒.๐๐ นาฬิกา ถึงเวลา ๐๖.๐๐ นาฬิกา เวนแตจะไดรับอนุญาตเปนหนังสือจาก
อธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมาย 

นายจางอาจใหลูกจางซึ่งเปนเด็กอายุต่ํากวาสิบแปดปและเปนผูแสดงภาพยนตร 
ละครหรือการแสดงอยางอ่ืนที่คลายคลึงกันทํางานในระหวางเวลาดังกลาวได  ทั้งนี้ ใหนายจางจัด
ใหลูกจางซึ่งเปนเด็กนั้นไดพักผอนตามสมควร 

 
มาตรา ๔๘  หามมิใหนายจางใหลูกจางซึ่งเปนเด็กอายุต่ํากวาสิบแปดปทํางาน

ลวงเวลาหรือทํางานในวันหยุด 
 
มาตรา ๔๙  หามมิใหนายจางใหลูกจางซึ่งเปนเด็กอายุต่ํากวาสิบแปดปทํางาน

อยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี ้
(๑) งานหลอม เปา หลอ หรือรีดโลหะ 
(๒) งานปมโลหะ 
(๓) งานเกี่ยวกับความรอน ความเย็น ความสั่นสะเทือน เสียง และแสงที่มีระดับ

แตกตางจากปกติ อันอาจเปนอันตรายตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
(๔) งานเกี่ยวกับสารเคมีที่เปนอันตรายตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
(๕) งานเกี่ยวกับจุลชีวันเปนพิษซึ่งอาจเปนเชื้อไวรัส แบคทีเรีย รา หรือเช้ืออ่ืน

ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
(๖) งานเกี่ยวกับวัตถุมีพิษ วัตถุระเบิด หรือวัตถุไวไฟ เวนแตงานในสถานีบริการ

น้ํามันเชื้อเพลิงตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
(๗) งานขับหรือบังคับรถยกหรือปนจั่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
(๘) งานใชเล่ือยเดินดวยพลังไฟฟาหรือเคร่ืองยนต 
(๙) งานที่ตองทําใตดิน ใตน้ํา ในถ้ํา อุโมงค หรือปลองในภูเขา 
(๑๐) งานเกี่ยวกับกัมมันตภาพรังสีตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
(๑๑) งานทําความสะอาดเครื่องจักรหรือเคร่ืองยนตขณะท่ีเครื่องจักรหรือ

เครื่องยนตกําลังทํางาน 
(๑๒) งานที่ตองทําบนนั่งรานที่สูงกวาพ้ืนดินตั้งแตสิบเมตรขึ้นไป 
(๑๓) งานอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๕๐  หามมิใหนายจางใหลูกจางซึ่งเปนเด็กอายุต่ํากวาสิบแปดปทํางานใน

สถานที่ดังตอไปนี้ 
(๑) โรงฆาสัตว 
(๒) สถานที่เลนการพนัน 
(๓) สถานเตนรํา รําวง หรือรองเง็ง 
(๔) สถานที่ที่มีอาหาร สุรา น้ําชา หรือเคร่ืองดื่มอยางอ่ืนจําหนายและบริการ 

โดยมีผูบําเรอสําหรับปรนนิบัติลูกคา หรือโดยมีที่สําหรับพักผอนหลับนอนหรือมีบริการนวดใหแก



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ลูกคา 
(๕) สถานที่อ่ืนตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๕๑  หามมิใหนายจางจายคาจางของลูกจางซึ่งเปนเด็กใหแกบุคคลอื่น 
หามมิใหนายจางเรียกหรือรับเงินประกันเพื่อการใด ๆ จากฝายลูกจางซึ่งเปนเด็ก 
ในกรณีที่นายจาง ลูกจางซึ่งเปนเด็ก บิดามารดาหรือผูปกครองของลูกจางซึ่งเปน

เด็กจายหรือรับเงินหรือประโยชนตอบแทนใด ๆ เปนการลวงหนากอนมีการจาง ขณะแรกจางหรือ
กอนถึงงวดการจายคาจางใหแกลูกจางซึ่งเปนเด็กในแตละคราว มิใหถือวาเปนการจายหรือรับ
คาจางสําหรับลูกจางซึ่งเปนเด็กนั้น และหามมิใหนายจางนําเงินหรือประโยชนตอบแทนดังกลาวมา
หักจากคาจางซึ่งตองจายใหแกลูกจางซึ่งเปนเด็กตามกําหนดเวลา 

 
มาตรา ๕๒  เพ่ือประโยชนในการพัฒนาและสงเสริมคุณภาพชีวิตและการทํางาน

ของเด็กใหลูกจางซึ่งเปนเด็กอายุต่ํากวาสิบแปดป มีสิทธิลาเพ่ือเขาประชุม สัมมนา รับการอบรม 
รับการฝกหรือลาเพ่ือการอื่น ซึ่งจัดโดยสถานศึกษาหรือหนวยงานของรัฐหรือเอกชนที่อธิบดี
เห็นชอบ โดยใหลูกจางซึ่งเปนเด็กแจงใหนายจางทราบลวงหนาถึงเหตุที่ลาโดยชัดแจง พรอมทั้ง
แสดงหลักฐานที่เก่ียวของถามี และใหนายจางจายคาจางใหแกลูกจางซึ่งเปนเด็กเทากับคาจางใน
วันทํางานตลอดระยะเวลาที่ลา แตปหนึ่งตองไมเกินสามสิบวัน 

 
หมวด ๕ 

คาจาง คาลวงเวลา คาทาํงานในวนัหยุด และคาลวงเวลาในวนัหยุด 
   

 
มาตรา ๕๓  ในกรณีที่งานมีลักษณะและคุณภาพอยางเดียวกันและปริมาณเทากัน 

ใหนายจางกําหนดคาจาง คาลวงเวลา คาทํางานในวันหยุด และคาลวงเวลาในวันหยุดใหแกลูกจาง
เทาเทียมกันไมวาลูกจางนั้นจะเปนชายหรือหญิง 

 
มาตรา ๕๔  ใหนายจางจายคาจาง คาลวงเวลา คาทํางานในวันหยุด คาลวงเวลา

ในวันหยุด และเงินผลประโยชนอ่ืนเนื่องในการจาง บรรดาที่จายเปนเงินตองจายเงินตราไทย เวน
แตไดรับความยินยอมจากลูกจางใหจายเปนตั๋วเงินหรือเงินตราตางประเทศ 

 
มาตรา ๕๕  ใหนายจางจายคาจาง คาลวงเวลา คาทํางานในวันหยุด คาลวงเวลา

ในวันหยุดและเงินผลประโยชนอ่ืนเนื่องในการจางใหแกลูกจาง ณ สถานที่ทํางานของลูกจาง ถาจะ
จาย ณ สถานที่อ่ืนหรือดวยวิธีอ่ืนตองไดรับความยินยอมจากลูกจาง 

 
มาตรา ๕๖  ใหนายจางจายคาจางใหแกลูกจางเทากับคาจางในวันทํางานสําหรับ

วันหยุดดังตอไปนี ้
(๑) วันหยุดประจําสัปดาห เวนแตลูกจางซึ่งไดรับคาจางรายวัน รายชั่วโมง หรือ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ตามผลงานโดยคํานวณเปนหนวย 
(๒) วันหยุดตามประเพณี 
(๓) วันหยุดพักผอนประจําป 
 
มาตรา ๕๗  ใหนายจางจายคาจางใหแกลูกจางในวันลาปวยตามมาตรา ๓๒ 

เทากับอัตราคาจางในวันทํางานตลอดระยะเวลาที่ลา แตปหนึ่งตองไมเกินสามสิบวันทํางาน 
 
ในกรณีที่ลูกจางใชสิทธิลาเพื่อทําหมันตามมาตรา ๓๓ ใหนายจางจายคาจาง

ใหแกลูกจางในวันลานั้นดวย 
 
มาตรา ๕๘  ใหนายจางจายคาจางใหแกลูกจางในวันลาเพื่อรับราชการทหารตาม

มาตรา ๓๕ เทากับคาจางในวันทํางานตลอดระยะเวลาที่ลา แตปหนึ่งตองไมเกินหกสิบวัน 
 
มาตรา ๕๙  ใหนายจางจายคาจางใหแกลูกจางซึ่งเปนหญิงในวันลาเพื่อคลอด

บุตรเทากับคาจางในวันทํางานตลอดระยะเวลาที่ลา แตไมเกินสี่สิบหาวัน 
 
มาตรา ๖๐  เพ่ือประโยชนแกการจายคาจางตามมาตรา ๕๖ มาตรา ๕๗ มาตรา 

๕๘ มาตรา ๕๙ มาตรา ๗๑ และมาตรา ๗๒ ในกรณีที่ลูกจางไดรับคาจางตามผลงานโดยคํานวณ
เปนหนวย ใหนายจางจายคาจางในวันหยุดหรือวันลาเทากับคาจางโดยเฉลี่ยในวันทํางานที่ลูกจาง
ไดรับในงวดการจายคาจางกอนวันหยุดหรือวันลานั้น 

 
มาตรา ๖๑  ในกรณีที่นายจางใหลูกจางทํางานลวงเวลาในวันทํางานใหนายจาง

จายคาลวงเวลาใหแกลูกจางในอัตราไมนอยกวาหนึ่งเทาครึ่งของอัตราคาจางตอช่ัวโมงในวันทํางาน
ตามจํานวนชั่วโมงที่ทํา หรือไมนอยกวาหนึ่งเทาครึ่งของอัตราคาจางตอหนวยในวันทํางานตาม
จํานวนผลงานที่ทําไดสําหรับลูกจางซึ่งไดรับคาจางตามผลงานโดยคํานวณเปนหนวย 

 
มาตรา ๖๒  ในกรณีที่นายจางใหลูกจางทํางานในวันหยุดตามมาตรา ๒๘ มาตรา 

๒๙ หรือมาตรา ๓๐ ใหนายจางจายคาทํางานในวันหยุดใหแกลูกจางในอัตรา ดังตอไปนี้ 
(๑) สําหรับลูกจางซึ่งมีสิทธิไดรับคาจางในวันหยุด ใหจายเพิ่มขึ้นจากคาจางอีก

ไมนอยกวาหนึ่งเทาของอัตราคาจางตอช่ัวโมงในวันทํางานตามจํานวนชั่วโมงที่ทําหรือไมนอยกวา
หนึ่งเทาของอัตราคาจางตอหนวยในวันทํางานตามจํานวนผลงานที่ทําไดสําหรับลูกจางซึ่งไดรับ
คาจางตามผลงานโดยคํานวณเปนหนวย 

(๒) สําหรับลูกจางซึ่งไมมีสิทธิไดรับคาจางในวันหยุด ใหจายไมนอยกวาสองเทา
ของอัตราคาจางตอช่ัวโมงในวันทํางานตามจํานวนชั่วโมงที่ทํา หรือไมนอยกวาสองเทาของอัตรา
คาจางตอหนวยในวันทํางานตามจํานวนผลงานที่ทําไดสําหรับลูกจางซึ่งไดรับคาจางตามผลงาน
โดยคํานวณเปนหนวย 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๖๓  ในกรณีที่นายจางใหลูกจางทํางานลวงเวลาในวันหยุด ใหนายจางจาย
คาลวงเวลาในวันหยุดใหแกลูกจางในอัตราไมนอยกวาสามเทาของอัตราคาจางตอช่ัวโมงในวัน
ทํางานตามจํานวนชั่วโมงที่ทํา หรือไมนอยกวาสามเทาของอัตราคาจางตอหนวยในวันทํางานตาม
จํานวนผลงานที่ทําไดสําหรับลูกจางซึ่งไดรับคาจางตามผลงานโดยคํานวณเปนหนวย 

 
มาตรา ๖๔  ในกรณีที่นายจางมิไดจัดใหลูกจางหยุดงาน หรือจัดใหลูกจางหยุด

งานนอยกวาที่กําหนดไวตามมาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๐ ใหนายจางจายคาทํางานใน
วันหยุดและคาลวงเวลาในวันหยุดใหแกลูกจางตามอัตราที่กําหนดไวในมาตรา ๖๒ และมาตรา 
๖๓ เสมือนวานายจางใหลูกจางทํางานในวันหยุด 

 
มาตรา ๖๕  ลูกจางซึ่งมีอํานาจหนาที่หรือซึ่งนายจางใหทํางานอยางหนึ่งอยางใด

ดังตอไปนี้ ไมมีสิทธิไดรับคาลวงเวลาตามมาตรา ๖๑ และคาลวงเวลาในวันหยุดตามมาตรา ๖๓ 
แตลูกจางซึ่งนายจางใหทํางานตาม (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) หรือ (๘) มีสิทธิไดรับ
คาตอบแทนเปนเงินเทากับอัตราคาจางตอช่ัวโมงในวันทํางานตามจํานวนชั่วโมงที่ทํา 

(๑) ลูกจางซึ่งมีอํานาจหนาที่ทําการแทนนายจางสําหรับกรณีการจาง การให
บําเหน็จ การลดคาจาง หรือการเลิกจาง 

(๒) งานขบวนการจัดงานรถไฟ ซึ่งไดแกงานที่ทําบนขบวนรถและงานอํานวย
ความสะดวกแกการเดินรถ 

(๓) งานเปดปดประตูน้ําหรือประตูระบายน้ํา 
(๔) งานอานระดับน้ําและวัดปริมาณน้ํา 
(๕) งานดับเพลิงหรืองานปองกันอันตรายสาธารณะ 
(๖) งานที่มีลักษณะหรือสภาพที่ตองออกไปทํางานนอกสถานที่ และโดยลักษณะ

หรือสภาพของงานไมอาจกําหนดเวลาทํางานที่แนนอนได 
(๗) งานอยูเวรเฝาดูแลสถานที่หรือทรัพยสินอันมิใชหนาที่การทํางานตามปกติ

ของลูกจาง 
(๘) งานอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
ทั้งนี้ เวนแตนายจางตกลงจายคาลวงเวลาหรือคาลวงเวลาในวันหยุดใหแกลูกจาง 
 
มาตรา ๖๖  ลูกจางตามมาตรา ๖๕ (๑) ไมมีสิทธิไดรับคาทํางานในวันหยุดตาม

มาตรา ๖๒ เวนแตนายจางตกลงจายคาทํางานในวันหยุดใหแกลูกจาง 
 
มาตรา ๖๗  ในกรณีที่นายจางเลิกจางโดยลูกจางมิไดมีความผิดตามมาตรา ๑๑๙ 

ใหนายจางจายคาจางใหแกลูกจางสําหรับวันหยุดพักผอนประจําปในปที่เลิกจางตามสวนของ
วันหยุดพักผอนประจําปที่ลูกจางพึงมีสิทธิ และรวมทั้งวันหยุดพักผอนประจําปสะสมตามมาตรา 
๓๐ 

 
มาตรา ๖๘  เพ่ือประโยชนแกการคํานวณคาลวงเวลา คาทํางานในวันหยุด และ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

คาลวงเวลาในวันหยุด ในกรณีที่ลูกจางไดรับคาจางเปนรายเดือน อัตราคาจางตอช่ัวโมงในวัน
ทํางานหมายถึงคาจางรายเดือนหารดวยผลคูณของสามสิบและจํานวนชั่วโมงทํางานในวันทํางาน
ตอวันโดยเฉลี่ย 

มาตรา ๖๙  เพ่ือประโยชนแกการคํานวณชั่วโมงทํางานลวงเวลา ในกรณีที่
นายจางกําหนดเวลาทํางานปกติเปนสัปดาห ใหนับวันหยุดตามประเพณี วันหยุดพักผอนประจําป 
และวันลา เปนวันทํางาน 

 
มาตรา ๗๐  ใหนายจางจายคาจาง คาลวงเวลา คาทํางานในวันหยุดและคา

ลวงเวลาในวันหยุดใหถูกตองและตามกําหนดเวลาดังตอไปนี ้
(๑) ในกรณีที่มีการคํานวณคาจางเปนรายเดือน รายวัน รายชั่วโมงหรือเปน

ระยะเวลาอยางอ่ืนที่ไมเกินหนึ่งเดือน หรือตามผลงานโดยคํานวณเปนหนวย ใหจายเดือนหนึ่งไม
นอยกวาหนึ่งครั้ง เวนแตจะมีการตกลงกันเปนอยางอ่ืนที่เปนประโยชนแกลูกจาง 

(๒) ในกรณีที่มีการคํานวณคาจาง นอกจาก (๑) ใหจายตามกําหนดเวลาที่
นายจางและลูกจางตกลงกัน 

(๓) คาลวงเวลา คาทํางานในวันหยุด และคาลวงเวลาในวันหยุดใหจายเดือน
หนึ่งไมนอยกวาหนึ่งครั้ง 

ในกรณีที่นายจางเลิกจางลูกจาง ใหนายจางจายคาจาง คาลวงเวลา คาทํางานใน
วันหยุด และคาลวงเวลาในวันหยุด ตามที่ลูกจางมีสิทธิไดรับ ใหแกลูกจางภายในสามวันนับแต
วันที่เลิกจาง 

 
มาตรา ๗๑  ในกรณีที่นายจางใหลูกจางเดินทางไปทํางานในทองที่อ่ืน นอกจาก

ทองที่สําหรับการทํางานปกติในวันหยุด ใหนายจางจายคาจางเทากับคาจางในวันทํางานใหแก
ลูกจางซึ่งไมมีสิทธิไดรับคาจางในวันหยุดตามมาตรา ๕๑ (๑) สําหรับการเดินทางนั้น 

 
มาตรา ๗๒  ในกรณีที่นายจางใหลูกจางเดินทางไปทํางานในทองที่อ่ืนนอกจาก

ทองที่สําหรับการทํางานปกติ ลูกจางไมมีสิทธิไดรับคาลวงเวลาตามมาตรา ๖๑ และคาลวงเวลาใน
วันหยุดตามมาตรา ๖๓ ในระหวางเดินทาง แตสําหรับการเดินทางในวันหยุดใหนายจางจายคาจาง
เทากับคาจางในวันทํางานใหแกลูกจางซึ่งไมมีสิทธิไดรับคาจางในวันหยุดตามมาตรา ๕๖ (๑) ดวย 
เวนแตนายจางตกลงจายคาลวงเวลาหรือคาลวงเวลาในวันหยุดใหแกลูกจาง 

 
มาตรา ๗๓  ใหนายจางออกคาใชจายสําหรับการเดินทางตามมาตรา ๗๑ และ

มาตรา ๗๒ 
 
มาตรา ๗๔  ในกรณีที่นายจางตกลงจายคาลวงเวลา คาทํางานในวันหยุด และคา

ลวงเวลาในวันหยุด ในอัตราสูงกวาที่กําหนดไวตามมาตรา ๖๑ มาตรา ๖๒ และมาตรา ๖๓ ก็ให
เปนไปตามขอตกลงดังกลาว 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๗๕  ในกรณีที่นายจางมีความจําเปนตองหยุดกิจการทั้งหมดหรือ
บางสวนเปนการชั่วคราวโดยเหตุหนึ่งเหตุใดที่มิใชเหตุสุดวิสัย ใหนายจางจายเงินใหแกลูกจางไม
นอยกวารอยละหาสิบของคาจางในวันทํางานที่ลูกจางไดรับกอนนายจางหยุดกิจการตลอด
ระยะเวลาที่นายจางไมไดใหลูกจางทํางาน 

ใหนายจางแจงใหลูกจางและพนักงานตรวจแรงงานทราบลวงหนากอนวันเริ่ม
หยุดกิจการตามวรรคหนึ่ง 

 
มาตรา ๗๖  หามมิใหนายจางหักคาจาง คาลวงเวลา คาทํางานในวันหยุด และคา

ลวงเวลาในวันหยุด เวนแตเปนการหักเพ่ือ 
(๑) ชําระภาษีเงินไดตามจํานวนที่ลูกจางตองจายหรือชําระเงินอื่นตามที่มี

กฎหมายบัญญัติไว 
(๒) ชําระคาบํารุงสหภาพแรงงานตามขอบังคับของสหภาพแรงงาน 
(๓) ชําระหนี้สินสหกรณออมทรัพย หรือสหกรณอ่ืนที่มีลักษณะเดียวกันกับ

สหกรณออมทรัพยหรือหนี้ที่เปนไปเพื่อสวัสดิการที่เปนประโยชนแกลูกจางฝายเดียว โดยไดรับ
ความยินยอมลวงหนาจากลูกจาง 

(๔) เปนเงินประกันตามมาตรา ๑๐ หรือชดใชคาเสียหายใหแกนายจาง ซึ่ง
ลูกจางไดกระทําโดยจงใจหรือประมาทเลินเลออยางรายแรง โดยไดรับความยินยอมจากลูกจาง 

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

และจะหักรวมกันไดไมเกินหนึ่งในหาของเงินที่ลูกจางมีสิทธิไดรับตามกําหนดเวลาการจายตาม
มาตรา ๗๐ เวนแตไดรับความยินยอมจากลูกจาง 

 
มาตรา ๗๗  ในกรณีที่นายจางตองไดรับความยินยอมจากลูกจาง หรือมีขอตกลง

กับลูกจางเกี่ยวกับการจายเงินตามมาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ หรือการหักเงินตามมาตรา ๗๖ นายจาง
ตองจัดทําเปนหนังสือและใหลูกจางลงลายมือช่ือในการใหความยินยอมหรือมีขอตกลงกันไวให
ชัดเจนเปนการเฉพาะ 

 
หมวด ๖ 

คณะกรรมการคาจาง 
   

 
มาตรา ๗๘  ใหมีคณะกรรมการคาจางประกอบดวย ปลัดกระทรวงแรงงานและ

สวัสดิการสังคมเปนประธานกรรมการ ผูแทนฝายรัฐบาลสี่คน ผูแทนฝายนายจางและผูแทนฝาย
ลูกจางฝายละหาคนซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งเปนกรรมการ และขาราชการกระทรวงแรงงานและ
สวัสดิการสังคมซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งเปนเลขานุการ 

หลักเกณฑและวิธีการเพื่อใหไดมาซึ่งผูแทนฝายนายจางและผูแทนฝายลูกจาง
ตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
มาตรา ๗๙  คณะกรรมการคาจางมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี ้
(๑) เสนอความเห็นตอคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับนโยบายคาจาง 
(๒) เสนอความเห็นตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือใหขอแนะนําภาคเอกชนเกี่ยวกับการ

กําหนดคาจางและการปรับคาจางประจําป 
(๓) กําหนดอัตราคาจางข้ันต่ําพ้ืนฐาน 
(๔) กําหนดอัตราคาจางข้ันต่ําที่ลูกจางควรไดรับตามความเหมาะสมแกสภาพ

เศรษฐกิจและสังคม 
(๕) เสนอความเห็นตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพัฒนาระบบคาจาง 
(๖) ใหคําแนะนําดานวิชาการและแนวทางการประสานประโยชนแกหนวยงาน

ตาง ๆ ในภาคเอกชน 
(๗) รายงานเสนอรัฐมนตรีอยางนอยปละครั้งเก่ียวกับภาวะคาจางและแนวโนม

ของคาจาง ตลอดจนมาตรการที่ควรจะไดดําเนินการ 
(๘) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นบัญญัติใหเปน

อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการคาจางหรือตามที่คณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีมอบหมาย 
ในการเสนอความเห็นตอคณะรัฐมนตรี คณะกรรมการคาจางจะมีขอสังเกต

เก่ียวกับการพัฒนาระบบรายไดของประเทศดวยก็ได 
 
มาตรา ๘๐  ใหกรรมการคาจางซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งมีวาระดํารงตําแหนง

คราวละสองป กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับแตงตั้งอีกได 
ในกรณีที่กรรมการคาจางซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งพนจากตําแหนงกอนวาระ ให

คณะรัฐมนตรีแตงตั้งกรรมการในประเภทเดียวกันเปนกรรมการแทน และใหผูไดรับแตงตั้งอยูใน
ตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการที่ตนแทน เวนแตวาระของกรรมการเหลืออยูไมถึง
หนึ่งรอยแปดสิบวัน จะไมแตงตั้งกรรมการแทนก็ได 

ในกรณีที่กรรมการคาจางซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งพนจากตําแหนงตามวาระ แต
ยังมิไดมีการแตงตั้งกรรมการใหม ใหกรรมการนั้นปฏิบัติหนาที่ไปพลางกอน จนกวาจะไดแตงตั้ง
กรรมการใหมเขารับหนาที่ ซึ่งตองแตงตั้งใหเสร็จสิ้นภายในเกาสิบวันนับแตวันที่กรรมการเดิมพน
จากตําแหนง 

 
มาตรา ๘๑  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๘๐ กรรมการ

คาจางซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งพนจากตําแหนงเมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) คณะรัฐมนตรีใหออกเพราะขาดประชุมตามที่กําหนดสามครั้งติดตอกันโดย

ไมมีเหตุอันสมควร 
(๔) เปนบุคคลลมละลาย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๕) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
(๖) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับ

ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 
มาตรา ๘๒  การประชุมคณะกรรมการคาจางตองมีกรรมการเขาประชุมไมนอย

กวาก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด โดยมีกรรมการฝายนายจางและฝายลูกจางอยางนอย
ฝายละหนึ่งคน จึงจะเปนองคประชุม 

ในการประชุมเพื่อพิจารณากําหนดอัตราคาจางข้ันต่ําพ้ืนฐานหรืออัตราคาจางข้ัน
ต่ําตามมาตรา ๗๙ จะตองมีกรรมการเขาประชุมไมนอยกวาสองในสามของจํานวนกรรมการ
ทั้งหมด โดยมีกรรมการฝายนายจางและฝายลูกจางอยางนอยฝายละสองคนจึงจะเปนองคประชุม 
และตองไดมติอยางนอยสองในสามของกรรมการที่เขาประชุม 

ในการประชุมเพื่อพิจารณากําหนดอัตราคาจางข้ันต่ําคราวใด ถาไมไดองคประชมุ
ตามที่กําหนดไวในวรรคสอง ใหจัดใหมีการประชุมอีกครั้งหนึ่งภายในสิบหาวันนับแตวันที่นัด
ประชุมครั้งแรก การประชุมครั้งหลังนี้แมจะไมมีกรรมการซึ่งมาจากฝายนายจางหรือฝายลูกจางเขา
รวมประชุม ถามีกรรมการมาประชุมไมนอยกวาสองในสามของจํานวนกรรมการทั้งหมด ก็ใหถือ
เปนองคประชุม และตองไดมติอยางนอยสองในสามของกรรมการที่เขาประชุม 

 
มาตรา ๘๓  ในการประชุมคราวใด ถาประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุมหรอืไม

อาจปฏิบัติหนาที่ไดใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม 
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่ง

ในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปน
เสียงชี้ขาด 

 
มาตรา ๘๔  ใหคณะกรรมการคาจางมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการดังตอไปนี้

เพ่ือพิจารณาหรือปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดแทนคณะกรรมการได 
(๑) คณะอนุกรรมการอัตราคาจางข้ันต่ํา 
(๒) คณะอนุกรรมการอัตราคาจางข้ันต่ําจังหวัด 
(๓) คณะอนุกรรมการอื่นที่คณะกรรมการเห็นสมควรกําหนด 
ให คณะกรรมการค า จ า ง กํ าหนดองคประชุ มและวิ ธี ดํ า เนิ น ง านของ

คณะอนุกรรมการไดตามความเหมาะสม 
 
มาตรา ๘๕  ในการปฏิบัติหนาที่ใหคณะกรรมการคาจาง หรือคณะอนุกรรมการ 

หรือผูซึ่งคณะกรรมการคาจางหรือคณะอนุกรรมการมอบหมายมีอํานาจดังตอไปนี ้
(๑) มีหนังสือเรียกบุคคลใดมาใหถอยคําหรือใหสงเอกสารหรือวัตถุใด ๆ มา

เพ่ือประกอบการพิจารณาไดตามความจําเปน 
(๒) ใหหนวยงานหรือบุคคลใดใหความรวมมือในการสํารวจกิจการใด ๆ ที่อาจ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มีผลกระทบกระเทือนตอเศรษฐกิจได 
(๓) เขาไปในสถานประกอบกิจการหรือสํานักงานของนายจางในเวลาทําการเพื่อ

ศึกษา สํารวจ วิจัย ตรวจสอบ หรือสอบถามขอเท็จจริงเพ่ือใหไดมาซึ่งขอมูลที่จะใชในการพิจารณา
ตามมาตรา ๗๙ ในการนี้ใหนายจางหรือบุคคลซึ่งเก่ียวของอํานวยความสะดวก สงหรือแสดง
เอกสารหรือใหขอเท็จจริง และไมขัดขวางการปฏิบัติการตามหนาที่ของบุคคลดังกลาว 

 
มาตรา ๘๖  ในการปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๘๕ ใหกรรมการคาจาง อนกุรรมการ 

หรือผูซึ่งคณะกรรมการคาจางหรือคณะอนุกรรมการมอบหมาย แสดงบัตรประจําตัวหรือหนังสือ
มอบหมาย แลวแตกรณี ตอบุคคลซึ่งเก่ียวของ 

บัตรประจําตัวกรรมการคาจางและอนุกรรมการตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามแบบ
ที่รัฐมนตรีกําหนด 

 
มาตรา ๘๗  ในการพิจารณากําหนดอัตราคาจางข้ันต่ําและอัตราคาจางข้ันต่ํา

พ้ืนฐานใหคณะกรรมการคาจางศึกษาและพิจารณาขอเท็จจริงเก่ียวกับอัตราคาจางที่ลูกจางไดรับ
อยูประกอบกับขอเท็จจริงอ่ืน โดยเฉพาะอยางย่ิงดัชนีคาครองชีพ อัตราเงินเฟอ มาตรฐานการ
ครองชีพ ตนทุนการผลิต ราคาของสินคา ความสามารถของธุรกิจ ผลิตภาพแรงงาน ผลิตภัณฑ
มวลรวมของประเทศ สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม 

การพิจารณากําหนดอัตราคาจางข้ันต่ํา จะกําหนดใหใชเฉพาะกิจการประเภทใด
ประเภทหนึ่งหรือทุกประเภทหรือในทองถ่ินใดทองถ่ินหนึ่งก็ได 

การพิจารณากําหนดอัตราคาจางข้ันต่ําตองไมต่ํากวาอัตราคาจางข้ันต่ําพ้ืนฐานที่
คณะกรรมการคาจางกําหนด 

ถาไมมีการกําหนดอัตราคาจางข้ันต่ําในทองที่ใดใหถือวาอัตราคาจางข้ันต่ํา
พ้ืนฐานเปนอัตราคาจางข้ันต่ําของทองที่นั้น 

 
มาตรา ๘๘  เมื่อไดศึกษาขอมูลและขอเท็จจริงตาง ๆ ตามที่กําหนดไวในมาตรา 

๘๗ แลว ใหคณะกรรมการคาจางกําหนดอัตราคาจางข้ันต่ําพรอมทั้งรายละเอียดตาง ๆ ตามที่
เห็นสมควรเสนอตอรัฐมนตรีเพ่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
มาตรา ๘๙  ประกาศกําหนดอัตราคาจางข้ันต่ําตามมาตรา ๘๘ ใหใชบังคับแก

นายจางและลูกจาง ไมวานายจางและลูกจางนั้นจะมีสัญชาติ ศาสนาหรือเพศใด 
 
มาตรา ๙๐  เมื่อประกาศกําหนดอัตราคาจางข้ันต่ํามีผลใชบังคับแลว หามมิให

นายจางจายคาจางแกลูกจางนอยกวาอัตราคาจางข้ันต่ํา 
ใหนายจางที่อยูในขายบังคับของประกาศกําหนดอัตราคาจางข้ันต่ําปดประกาศ

ดังกลาวไวในที่เปดเผย เพ่ือใหลูกจางไดทราบ ณ สถานที่ทํางานของลูกจาง ตลอดระยะเวลาที่
ประกาศดังกลาวมีผลใชบังคับ 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๙๑  ใหมีสํานักงานคณะกรรมการคาจางข้ึนในกระทรวงแรงงานและ
สวัสดิการสังคม และใหมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี ้

(๑ )  จั ดทํ า แผนง าน  โ ค ร งก า ร เ สนอต อคณะกรรมกา รค า จ า ง และ
คณะอนุกรรมการ 

(๒) ประสานแผนและการดํ า เนินการของคณะกรรมการค าจ า งและ
คณะอนุกรรมการ ตลอดจนหนวยงานที่เก่ียวของ 

(๓) รวบรวม ศึกษา วิจัย วิเคราะห และประเมินสถานการณเศรษฐกิจ แรงงาน 
ภาวะการครองชีพ การขยายตัวของตลาดแรงงาน ผลิตภาพแรงงาน การลงทุน การยายถิ่นฐาน 
และขอมูลที่เ ก่ียวของ เพ่ือเปนขอมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการคาจางและ
คณะอนุกรรมการ 

(๔) เสนอแนะผลการศึกษา และผลการพิจารณาขอมูลทางวิชาการ และ
มาตรการเสริมอื่น ๆ ตอกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม และหนวยงานที่เก่ียวของเพ่ือ
ประโยชนในการพัฒนาระบบคาจางและรายได 

(๕) ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามมติของคณะกรรมการคาจาง 
(๖) ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการคาจางหรือคณะอนุกรรมการมอบหมาย 
 

หมวด ๗ 
สวัสดิการ 

   
 
มาตรา ๙๒  ใหมีคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานประกอบดวย ปลัดกระทรวง

แรงงานและสวัสดิการสังคมเปนประธานกรรมการ กรรมการผูแทนฝายรัฐบาลสี่คน กรรมการ
ผูแทนฝายนายจางและกรรมการผูแทนฝายลูกจางฝายละหาคน ซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งเปนกรรมการ 
และขาราชการกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งเปนเลขานุการ 

 
มาตรา ๙๓  คณะกรรมการสวัสดิการแรงงานมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี ้
(๑) เสนอความเห็นตอรัฐมนตรีเก่ียวกับนโยบาย แนวทางและมาตรการดาน

สวัสดิการแรงงาน 
(๒) เสนอความเห็นตอรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวง ประกาศ หรือระเบียบ

เก่ียวกับการจัดสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ 
(๓) ใหคําแนะนําในการจัดสวัสดิการแรงงานสําหรับสถานประกอบกิจการแตละ

ประเภท 
(๔) ติดตามประเมินผล และรายงานผลการดําเนินการตอรัฐมนตรี 
(๕) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นบัญญัติใหเปน

อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานหรือตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย 
 
มาตรา ๙๔  ใหนํามาตรา ๗๘ วรรคสอง มาตรา ๘๐ มาตรา ๘๑ มาตรา ๘๒ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

วรรคหนึ่ง มาตรา ๘๓ และมาตรา ๘๔ มาใชบังคับกับคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๙๕  ใหรัฐมนตรีมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดใหนายจางตองจัด

สวัสดิการในเรื่องใด หรือกําหนดใหการจัดสวัสดิการในเรื่องใดตองเปนไปตามมาตรฐานได 
 
มาตรา ๙๖  ในสถานประกอบกิจการที่มีลูกจางตั้งแตหาสิบคนขึ้นไปใหนายจาง

จัดใหมีคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ ประกอบดวยผูแทนฝายลูกจางอยางนอย
หาคน 

กรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการใหมาจากการเลือกตั้งตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่อธิบดีกําหนด 

ในกรณีที่สถานประกอบกิจการใดของนายจางมีคณะกรรมการลูกจางตาม
กฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธแลว ใหคณะกรรมการลูกจางทําหนาที่เปนคณะกรรมการ
สวัสดิการในสถานประกอบกิจการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 
มาตรา ๙๗  คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการมีอํานาจหนาที่

ดังตอไปนี้ 
(๑) รวมหารือกับนายจางเพื่อจัดสวัสดิการแกลูกจาง 
(๒) ใหคําปรึกษาหารือและเสนอแนะความเห็นแกนายจางในการจัดสวัสดิการ

สําหรับลูกจาง 
(๓) ตรวจตรา ควบคุม ดูแล การจัดสวัสดิการที่นายจางจัดใหแกลูกจาง 
(๔) เสนอขอคิดเห็น และแนวทางในการจัดสวัสดิการที่เปนประโยชนสําหรับ

ลูกจางตอคณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน 
 
มาตรา ๙๘  นายจางตองจัดใหมีการประชุมหารือกับคณะกรรมการสวัสดิการใน

สถานประกอบกิจการอยางนอยสามเดือนตอหนึ่งครั้ง หรือเมื่อกรรมการสวัสดิการในสถาน
ประกอบกิจการเกินกึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมดหรือสหภาพแรงงานรองขอโดยมีเหตุผลสมควร 

 
มาตรา ๙๙  ใหนายจางปดประกาศการจัดสวัสดิการตามกฎกระทรวงที่ออกตาม

มาตรา ๙๕ หรือตามที่มีขอตกลงกับลูกจางใหจัดขึ้นไวในที่เปดเผยเพื่อใหลูกจางไดทราบ ณ 
สถานที่ทํางานของลูกจาง 

 
หมวด ๘ 

ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอมในการทํางาน 
   

 
มาตรา  ๑๐๐   ใหมีคณะกรรมการความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และ

สภาพแวดลอมในการทํางานประกอบดวย ปลัดกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมเปนประธาน



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

กรรมการ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน ผูแทนกรมอนามัย ผูแทนกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม ผูแทนกรมโยธาธิการ และผูแทนกรมควบคุมมลพิษ เปนกรรมการ กับผูแทนฝาย
นายจางและผูแทนฝายลูกจางฝายละเจ็ดคนซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งเปนกรรมการ และขาราชการกรม
สวัสดิการและคุมครองแรงงานซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งเปนกรรมการและเลขานุการ 

 
มาตรา ๑๐๑  คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมใน

การทํางาน มีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี ้
(๑) เสนอความเห็นตอรัฐมนตรีเก่ียวกับนโยบาย แผนงาน หรือมาตรการความ

ปลอดภัย อาชีวอนามัย และการพัฒนาสภาพแวดลอมในการทํางานของลูกจาง 
(๒) เสนอความเห็นตอรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวง ประกาศ หรือระเบียบ

เพ่ือดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๓) ใหความเห็นแกหนวยงานของรัฐเกี่ยวกับการสงเสริมความปลอดภัย 

อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานของลูกจาง 
(๔) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นบัญญัติใหเปน

อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน 
หรือตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย 

 
มาตรา ๑๐๒  ใหนํามาตรา ๗๘ วรรคสอง มาตรา ๘๐ มาตรา ๘๑ มาตรา ๘๒ 

วรรคหนึ่ง มาตรา ๘๓ และมาตรา ๘๔ มาใชบังคับกับคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดลอมในการทํางาน โดยอนุโลม 

 
มาตรา ๑๐๓  ใหรัฐมนตรีมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานใหนายจาง

ดําเนินการในการบริหารและการจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมใน
การทํางาน 

ในกรณีที่กฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งกําหนดใหการทําเอกสารหลักฐาน หรือ
รายงานใดตองมีการรับรองหรือตรวจสอบโดยบุคคลหนึ่งบุคคลใดตามหลักเกณฑและวิธีการที่
กําหนด กฎกระทรวงนั้นจะกําหนดหลักเกณฑและวิธีการการขึ้นทะเบียนและการเพิกถอนทะเบียน 
อัตราคาธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนไมเกินอัตราทายพระราชบัญญัตินี้ และอัตราขั้นสูงของ
คาบริการที่บุคคลดังกลาวจะเรียกเก็บดวยก็ได 

 
มาตรา ๑๐๔  ในกรณีที่พนักงานตรวจแรงงานพบวา นายจางผูใดฝาฝน หรือไม

ปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๑๐๓ ใหพนักงานตรวจแรงงานมีอํานาจออกคําส่ังเปน
หนังสือใหนายจางปรังปรุงสภาพแวดลอมในการทํางาน อาคาร สถานที่ หรือจัดทําหรือแกไข
เครื่องจักรหรืออุปกรณที่ลูกจางตองใชในการปฏิบัติงานหรือที่เก่ียวของกับการปฏิบัติงานให
ถูกตองหรือเหมาะสมภายในระยะเวลาที่กําหนด 

 
มาตรา ๑๐๕  ในกรณีที่พนักงานตรวจแรงงานพบวา สภาพแวดลอมในการ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ทํางาน อาคาร สถานที่ เครื่องจักรหรืออุปกรณที่ลูกจางใชจะกอใหเกิดความไมปลอดภัยแกลูกจาง
หรือนายจางไมปฏิบัติตามคําส่ังของพนักงานตรวจแรงงานตามมาตรา ๑๐๔ เมื่อไดรับอนุมัติจาก
อธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมาย ใหพนักงานตรวจแรงงานมีอํานาจสั่งใหนายจางหยุดการใช
เครื่องจักรหรืออุปกรณดังกลาวทั้งหมดหรือบางสวนเปนการชั่วคราวได 

ใหนายจางจายเงินใหแกลูกจางซึ่งพนักงานตรวจแรงงานสั่งใหนายจางหยุดการใช
เครื่องจักรหรืออุปกรณตามวรรคหนึ่งเทากับคาจางในวันทํางานตลอดระยะเวลาที่ลูกจางหยุด
ทํางาน  ทั้งนี้ จนกวานายจางจะไดดําเนินการใหถูกตองตามคําส่ังของพนักงานตรวจแรงงานนั้น
แลว 

 
มาตรา ๑๐๖  คําส่ังของพนักงานตรวจแรงงานตามมาตรา ๑๐๔ หรือมาตรา 

๑๐๕ ใหอุทธรณตอคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน
ไดภายในสามสิบวันนับแตวันที่ทราบคําส่ัง คําวินิจฉัยของคณะกรรมการนั้นใหเปนที่สุด 

การอุทธรณตามวรรคหนึ่งยอมไมเปนการทุเลาการปฏิบัติตามคําส่ังของพนักงาน
ตรวจแรงงาน เวนแตคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการ
ทํางานจะมีคําส่ังเปนอยางอ่ืน 

 
มาตรา ๑๐๗  ใหนายจางจัดใหมีการตรวจสุขภาพของลูกจาง และสงผลการ

ตรวจดังกลาวแกพนักงานตรวจแรงงาน  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 

หมวด ๙ 
การควบคุม 

   
 

มาตรา ๑๐๘  ใหนายจางซึ่งมีลูกจางรวมกันตั้งแตสิบคนขึ้นไป จัดใหมีขอบังคับ
เก่ียวกับการทํางานเปนภาษาไทย และขอบังคับนั้นอยางนอยตองมีรายละเอียดเกี่ยวกับรายการ
ดังตอไปนี ้

(๑) วันทํางาน เวลาทํางานปกติ และเวลาพัก 
(๒) วันหยุดและหลักเกณฑการหยุด 
(๓) หลักเกณฑการทํางานลวงเวลาและการทํางานในวันหยุด 
(๔) วันและสถานที่จายคาจาง คาลวงเวลา คาทํางานในวันหยุด และคาลวงเวลา

ในวันหยุด 
(๕) วันลาและหลักเกณฑการลา 
(๖) วินัยและโทษทางวินัย 
(๗) การรองทุกข 
(๘) การเลิกจาง คาชดเชย และคาชดเชยพิเศษ 
ใหนายจางประกาศใชขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานภายในสิบหาวันนับแตวันที่

นายจางมีลูกจางรวมกันตั้งแตสิบคนขึ้นไป และใหนายจางจัดเก็บสําเนาขอบังคับนั้นไว ณ สถาน



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ประกอบกิจการ หรือสํานักงานของนายจางตลอดเวลา และใหสงสําเนาขอบังคับใหแกอธิบดี
หรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายภายในเจ็ดวันนับแตวันประกาศใชขอบังคับดังกลาว 

ใหอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายมีอํานาจสั่งใหนายจางแกไขขอบังคับเกี่ยวกับ
การทํางานที่ขัดตอกฎหมายใหถูกตองภายในเวลาที่กําหนด 

ใหนายจางเผยแพรและปดประกาศขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานโดยเปดเผย ณ 
สถานที่ทํางานของลูกจาง เพ่ือใหลูกจางไดทราบและดูไดโดยสะดวก 

 
มาตรา ๑๐๙  การรองทุกขตามมาตรา ๑๐๘ (๗) อยางนอยตองมีรายละเอียด

ดังตอไปนี้ 
(๑) ขอบเขตและความหมายของขอรองทุกข 
(๒) วิธีการและขั้นตอนการรองทุกข 
(๓) การสอบสวนและพิจารณาขอรองทุกข 
(๔) กระบวนการยุติขอรองทุกข 
(๕) ความคุมครองผูรองทุกขและผูเก่ียวของ 
 
มาตรา ๑๑๐  ในกรณีที่มีการแกไขเพิ่มเติมขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน ให

นายจางประกาศขอบังคับที่มีการแกไขเพิ่มเติมนั้นภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ประกาศใชขอบังคับที่
แกไขเพิ่มเติม และใหนํามาตรา ๑๐๘ วรรคสอง วรรคสามและวรรคสี่มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๑๑๑  เมื่อนายจางไดประกาศใชขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานตามมาตรา 

๑๐๘ แลว แมวาตอมานายจางจะมีลูกจางลดต่ํากวาสิบคนก็ตาม ใหนายจางยังคงมีหนาที่ปฏิบัติ
ตามมาตรา ๑๐๘ และมาตรา ๑๑๐ ตอไป 

 
มาตรา ๑๑๒  ใหนายจางซึ่งมีลูกจางตั้งแตสิบคนขึ้นไปจัดทําทะเบียนลูกจางเปน

ภาษาไทย และเก็บไว ณ สถานประกอบกิจการหรือสํานักงานของนายจาง พรอมที่จะใหพนักงาน
ตรวจแรงงานตรวจไดในเวลาทําการ 

การจัดทําทะเบียนลูกจางตามวรรคหนึ่ง ใหนายจางจัดทําภายในสิบหาวันนับแต
วันที่ลูกจางเขาทํางาน 

 
มาตรา ๑๑๓  ทะเบียนลูกจางนั้นอยางนอยตองมีรายการดังตอไปนี ้
(๑) ช่ือตัวและชื่อสกุล 
(๒) เพศ 
(๓) สัญชาต ิ
(๔) วันเดือนปเกิด หรืออายุ 
(๕) ที่อยูปจจุบัน 
(๖) วันที่เร่ิมจาง 
(๗) ตําแหนงหรืองานในหนาที ่



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๘) อัตราคาจางและประโยชนตอบแทนอยางอ่ืนที่นายจางตกลงจายใหแก
ลูกจาง 

(๙) วันสิ้นสุดของการจาง 
เมื่อมีความจําเปนตองเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนลูกจาง ใหนายจางแกไข

เพ่ิมเติมทะเบียนลูกจางใหแลวเสร็จภายในสิบหาวันนับแตวันที่มีการเปลี่ยนแปลงนั้น หรือภายใน
สิบหาวันนับแตวันที่ลูกจางไดแจงการเปลี่ยนแปลงใหนายจางทราบ 

 
มาตรา ๑๑๔  ใหนายจางซึ่งมีลูกจางรวมกันตั้งแตสิบคนขึ้นไปจัดใหมีเอกสาร

เก่ียวกับการจายคาจาง คาลวงเวลา คาทํางานในวันหยุด และคาลวงเวลาในวันหยุด ซึ่งอยางนอย
ตองมีรายการดังตอไปนี ้

(๑) วันและเวลาทํางาน 
(๒) ผลงานที่ทําไดสําหรับลูกจางซึ่งไดรับคาจางตามผลงานโดยคํานวณเปน

หนวย 
(๓) อัตราและจํานวนคาจาง คาลวงเวลา คาทํางานในวันหยุด และคาลวงเวลาใน

วันหยุดที่ลูกจางแตละคนไดรับ 
เมื่อมีการจายคาจาง คาลวงเวลา คาทํางานในวันหยุด และคาลวงเวลาในวันหยุด

ใหแกลูกจาง ใหนายจางจัดใหลูกจางลงลายมือช่ือในเอกสารตามวรรคหนึ่งไวเปนหลักฐาน 
รายการในเอกสารตามวรรคหนึ่งจะอยูในฉบับเดียวกันหรือจะแยกเปนหลายฉบับ

ก็ได 
ในกรณีที่นายจางจายคาจาง คาลวงเวลา คาทํางานในวันหยุด และคาลวงเวลาใน

วันหยุดใหแกลูกจาง โดยการโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากในธนาคารพาณิชย หรือสถาบันการเงินอื่น 
ใหถือวาหลักฐานการโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากของลูกจางเปนเอกสารเกี่ยวกับการจายเงินดังกลาว 

 
มาตรา ๑๑๕  ใหนายจางเก็บรักษาทะเบียนลูกจางไวไมนอยกวาสองปนับแตวัน

ส้ินสุดของการจางลูกจางแตละราย และใหนายจางเก็บเอกสารเกี่ยวกับการจายคาจาง คาลวงเวลา 
คาทํางานในวันหยุด และคาลวงเวลาในวันหยุดใหแกลูกจางไวไมนอยกวาสองปนับแตวันจายเงิน
ดังกลาว 

ในกรณีที่มีการยื่นคํารองตามหมวด ๑๒ แหงพระราชบัญญัตินี้ หรือมีขอพิพาท
แรงงานตามกฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ หรือมีการฟองรองคดีแรงงาน ใหนายจางเก็บรักษา
ทะเบียนลูกจางและเอกสารเกี่ยวกับการจายคาจาง คาลวงเวลา คาทํางานในวันหยุด และคา
ลวงเวลาในวันหยุดไวจนกวาจะมีคําส่ังหรือคําพิพากษาถึงที่สุดเกี่ยวกับเรื่องดังกลาว 

 
หมวด ๑๐ 
การพักงาน 

   
 
มาตรา ๑๑๖  ในกรณีที่นายจางทําการสอบสวนลูกจางซึ่งถูกกลาวหาวากระทํา



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ความผิด หามมิใหนายจางส่ังพักงานลูกจางในระหวางการสอบสวนดังกลาว เวนแตจะมีขอบังคับ
เก่ียวกับการทํางานหรือขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางใหอํานาจนายจางส่ังพักงานลูกจางได  ทั้งนี้ 
นายจางจะตองมีคําส่ังพักงานเปนหนังสือระบุความผิดและกําหนดระยะเวลาพักงานไดไมเกินเจ็ด
วันโดยตองแจงใหลูกจางทราบกอนการพักงาน 

ในระหวางการพักงานตามวรรคหนึ่ง ใหนายจางจายเงินใหแกลูกจางตามอัตราที่
กําหนดไวในขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานหรือตามที่นายจางและลูกจางไดตกลงกันไวในขอตกลง
เก่ียวกับสภาพการจาง  ทั้งนี้ อัตราดังกลาวตองไมนอยกวารอยละหาสิบของคาจางในวันทํางานที่
ลูกจางไดรับกอนถูกส่ังพักงาน 

 
มาตรา ๑๑๗  เมื่อการสอบสวนเสร็จสิ้นแลว ปรากฏวาลูกจางไมมีความผิด ให

นายจางจายคาจางใหแกลูกจางเทากับคาจางในวันทํางานนับแตวันที่ลูกจางถูกส่ังพักงานเปนตนไป 
โดยใหคํานวณเงินที่นายจางจายตามมาตรา ๑๑๖ เปนสวนหนึ่งของคาจางตามมาตรานี้พรอมดวย
ดอกเบี้ยรอยละสิบหาตอป 

 
หมวด ๑๑ 
คาชดเชย 

   
 

มาตรา ๑๑๘  ใหนายจางจายคาชดเชยใหแกลูกจางซึ่งเลิกจางดังตอไปนี้ 
(๑) ลูกจางซึ่งทํางานติดตอกันครบหนึ่งรอยยี่สิบวัน แตไมครบหนึ่งป ใหจายไม

นอยกวาคาจางอัตราสุดทายสามสิบวัน หรือไมนอยกวาคาจางของการทํางานสามสิบวันสุดทาย
สําหรับลูกจางซึ่งไดรับคาจางตามผลงานโดยคํานวณเปนหนวย 

(๒) ลูกจางซึ่งทํางานติดตอกันครบหนึ่งป แตไมครบสามป ใหจายไมนอยกวา
คาจางอัตราสุดทายเกาสิบวัน หรือไมนอยกวาคาจางของการทํางานเกาสิบวันสุดทายสําหรับลูกจาง
ซึ่งไดรับคาจางตามผลงานโดยคํานวณเปนหนวย 

(๓) ลูกจางซึ่งทํางานติดตอกันครบสามป แตไมครบหกป ใหจายไมนอยกวา
คาจางอัตราสุดทายหนึ่งรอยแปดสิบวัน หรือไมนอยกวาคาจางของการทํางานหนึ่งรอยแปดสิบวัน
สุดทายสําหรับลูกจางซึ่งไดรับคาจางตามผลงานโดยคํานวณเปนหนวย 

(๔) ลูกจางซึ่งทํางานติดตอกันครบหกป แตไมครบสิบป ใหจายไมนอยกวา
คาจางอัตราสุดทายสองรอยสี่สิบวัน หรือไมนอยกวาคาจางของการทํางานสองรอยสี่สิบวันสุดทาย
สําหรับลูกจางซึ่งไดรับคาจางตามผลงานโดยคํานวณเปนหนวย 

(๕) ลูกจางซึ่งทํางานติดตอกันครบสิบปข้ึนไป ใหจายไมนอยกวาคาจางอัตรา
สุดทายสามรอยวัน หรือไมนอยกวาคาจางของการทํางานสามรอยวันสุดทายสําหรับลูกจางซึ่งไดรับ
คาจางตามผลงานโดยคํานวณเปนหนวย 

การเลิกจางตามมาตรานี้ หมายความวา การกระทําใดที่นายจางไมใหลูกจาง
ทํางานตอไปและไมจายคาจางให ไมวาจะเปนเพราะเหตุส้ินสุดสัญญาจางหรือเหตุอ่ืนใด และ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายความรวมถึงกรณีที่ลูกจางไมไดทํางานและไมไดรับคาจางเพราะเหตุที่นายจางไมสามารถ
ดําเนินกิจการตอไป 

ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับแกลูกจางที่มีกําหนดระยะเวลาการจางไวแนนอน
และเลิกจางตามกําหนดระยะเวลานั้น 

การจางที่มีกําหนดระยะเวลาตามวรรคสามจะกระทําไดสําหรับการจางงานใน
โครงการเฉพาะที่มิใชงานปกติของธุรกิจหรือการคาของนายจางซึ่งตองมีระยะเวลาเริ่มตนและ
ส้ินสุดของงานที่แนนอนหรือในงานอันมีลักษณะเปนครั้งคราวที่มีกําหนดการสิ้นสุด หรือ
ความสําเร็จของงาน หรือในงานที่เปนไปตามฤดูกาลและไดจางในชวงเวลาของฤดูกาลนั้น ซึ่งงาน
นั้นจะตองแลวเสร็จภายในเวลาไมเกินสองปโดยนายจางและลูกจางไดทําสัญญาเปนหนังสือไว
ตั้งแตเมื่อเร่ิมจาง 

 
มาตรา ๑๑๙  นายจางไมตองจายคาชดเชยใหแกลูกจางซึ่งเลิกจางในกรณีหนึ่ง

กรณีใดดังตอไปนี ้
(๑) ทุจริตตอหนาที่หรือกระทําความผิดอาญาโดยเจตนาแกนายจาง 
(๒) จงใจทําใหนายจางไดรับความเสียหาย 
(๓) ประมาทเลินเลอเปนเหตุใหนายจางไดรับความเสียหายอยางรายแรง 
(๔) ฝาฝนขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานหรือระเบียบหรือคําส่ังของนายจางอัน

ชอบดวยกฎหมายและเปนธรรม และนายจางไดตักเตือนเปนหนังสือแลว เวนแตกรณีที่รายแรง
นายจางไมจําเปนตองตักเตือน 

หนังสือเตือนใหมีผลบังคับไดไมเกินหนึ่งปนับแตวันที่ลูกจางไดกระทําผิด 
(๕) ละทิ้งหนาที่เปนเวลาสามวันทํางานติดตอกันไมวาจะมีวันหยุดคั่นหรือไมก็

ตามโดยไมมีเหตุผลอันสมควร 
(๖) ไดรับโทษจําคุกตามคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับ

ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 
มาตรา ๑๒๐  ในกรณีที่นายจางยายสถานประกอบกิจการไปตั้ง ณ สถานที่อ่ืน 

อันมีผลกระทบสําคัญตอการดํารงชีวิตตามปกติของลูกจางหรือครอบครัว นายจางตองแจงให
ลูกจางทราบลวงหนาไมนอยกวาสามสิบวันกอนวันยายสถานประกอบกิจการ ในการนี้ ถาลูกจางไม
ประสงคจะไปทํางานดวยใหลูกจางมีสิทธิบอกเลิกสัญญาจางไดโดยลูกจางมีสิทธิไดรับคาชดเชย
พิเศษไมนอยกวารอยละหาสิบของอัตราคาชดเชยที่ลูกจางพึงมีสิทธิตามมาตรา ๑๑๘ 

ในกรณีที่นายจางไมแจงใหลูกจางทราบการยายสถานประกอบกิจการลวงหนา
ตามวรรคหนึ่ง ใหนายจางจายคาชดเชยพิเศษแทนการบอกกลาวลวงหนาเทากับคาจางอัตรา
สุดทายสามสิบวัน หรือเทากับคาจางของการทํางานสามสิบวันสุดทายสําหรับลูกจางซึ่งไดรับคาจาง
ตามผลงานโดยคํานวณเปนหนวยดวย 

ลูกจางมีสิทธิย่ืนคําขอใหคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานพิจารณาภายในสามสิบ
วันนับแตวันที่นายจางยายสถานประกอบกิจการวา เปนกรณีที่นายจางตองบอกกลาวลวงหนาหรือ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ลูกจางมีสิทธิบอกเลิกสัญญาจางโดยมีสิทธิไดรับคาชดเชยพิเศษตามวรรคหนึ่งหรือไม 
คําวินิจฉัยของคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานใหเปนที่สุด เวนแตนายจางหรือ

ลูกจางจะอุทธรณคําวินิจฉัยตอศาลภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงคําวินิจฉัย ในกรณีที่
นายจางเปนฝายนําคดีไปสูศาล นายจางตองวางเงินตอศาลตามจํานวนที่ตองจายแกลูกจางที่ยื่น
คําขอตามวรรคสาม จึงจะฟองคดีได 

การบอกเลิกสัญญาจางตามมาตรานี้ ลูกจางตองใชสิทธิภายในสามสิบวันนับแต
วันที่นายจางยายสถานประกอบกิจการ หรือนับแตวันที่คําวินิจฉัยของคณะกรรมการสวัสดิการ
แรงงานหรือคําพิพากษาของศาลเปนที่สุด 

 
มาตรา ๑๒๑  ในกรณีที่นายจางจะเลิกจางลูกจางเพราะเหตุที่นายจางปรับปรุง

หนวยงาน กระบวนการผลิต การจําหนาย หรือการบริการ อันเนื่องมาจากการนําเครื่องจักรมาใช
หรือเปล่ียนแปลงเครื่องจักรหรือเทคโนโลยี ซึ่งเปนเหตุใหตองลดจํานวนลูกจาง หามมิใหนํา
มาตรา ๑๗ วรรคสอง มาใชบังคับ และใหนายจางแจงวันที่จะเลิกจาง เหตุผลของการเลิกจางและ
รายชื่อลูกจางตอพนักงานตรวจแรงงาน และลูกจางที่จะเลิกจางทราบลวงหนาไมนอยกวาหกสิบวัน
กอนวันที่จะเลิกจาง 

ในกรณีที่นายจางไมแจงใหลูกจางที่จะเลิกจางทราบลวงหนา หรือแจงลวงหนา
นอยกวาระยะเวลาที่กําหนดตามวรรคหนึ่ง นอกจากจะไดรับคาชดเชยตามมาตรา ๑๑๘ แลว ให
นายจางจายคาชดเชยพิเศษแทนการบอกกลาวลวงหนาเทากับคาจางอัตราสุดทายหกสิบวัน หรือ
เทากับคาจางของการทํางานหกสิบวันสุดทายสําหรับลูกจางซึ่งไดรับคาจางตามผลงานโดยคํานวณ
เปนหนวยดวย 

ในกรณีที่มีการจายคาชดเชยพิเศษแทนการบอกกลาวลวงหนาตามวรรคสองแลว 
ใหถือวานายจางไดจายสินจางแทนการบอกกลาวลวงหนาตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
ดวย 

 
มาตรา ๑๒๒  ในกรณีที่นายจางเลิกจางลูกจางตามมาตรา ๑๒๑ และลูกจางนั้น

ทํางานติดตอกันเกินหกปข้ึนไป ใหนายจางจายคาชดเชยพิเศษเพิ่มขึ้นจากคาชดเชยตามมาตรา 
๑๑๘ ไมนอยกวาคาจางอัตราสุดทายสิบหาวันตอการทํางานครบหนึ่งป หรือไมนอยกวาคาจางของ
การทํางานสิบหาวันสุดทายตอการทํางานครบหนึ่งปสําหรับลูกจางซึ่งไดรับคาจางตามผลงานโดย
คํานวณเปนหนวย แตคาชดเชยตามมาตรานี้รวมแลวตองไมเกินคาจางอัตราสุดทายสามรอยหก
สิบวัน หรือไมเกินคาจางของการทํางานสามรอยหกสิบวันสุดทายสําหรับลูกจางซึ่งไดรับคาจางตาม
ผลงานโดยคํานวณเปนหนวย 

เพ่ือประโยชนในการคํานวณคาชดเชยพิเศษ กรณีระยะเวลาทํางานไมครบหนึ่งป 
ถาเศษของระยะเวลาทํางานมากกวาหนึ่งรอยแปดสิบวัน ใหนับเปนการทํางานครบหนึ่งป 

 
หมวด ๑๒ 

การยื่นคํารองและการพิจารณาคํารอง 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

   
 
มาตรา ๑๒๓  ในกรณีที่นายจางฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามเกี่ยวกับสิทธิไดรับเงิน

อยางหนึ่งอยางใดตามพระราชบัญญัตินี้และลูกจางมีความประสงคใหพนักงานเจาหนาที่
ดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ ใหลูกจางมีสิทธิย่ืนคํารองตอพนักงานตรวจแรงงานแหงทองที่ที่
ลูกจางทํางานอยูหรือที่นายจางมีภูมิลําเนาอยูตามแบบที่อธิบดีกําหนด 

ในกรณีที่เก่ียวกับสิทธิไดรับเงินอยางหนึ่งอยางใดตามพระราชบัญญัตินี้ ถา
ลูกจางถึงแกความตายใหทายาทโดยธรรมมีสิทธิย่ืนคํารองตอพนักงานตรวจแรงงานได 

 
มาตรา ๑๒๔  เมื่อมีการย่ืนคํารองตามมาตรา ๑๒๓ ใหพนักงานตรวจแรงงาน

สอบสวนขอเท็จจริงและมีคําส่ังภายในหกสิบวันนับแตวันที่รับคํารอง 
ในกรณีที่มีความจําเปนไมอาจมีคําส่ังภายในเวลาตามวรรคหนึ่งได ใหพนักงาน

ตรวจแรงงานขอขยายเวลาตออธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายพรอมดวยเหตุผล และอธิบดีหรือผู
ซึ่งอธิบดีมอบหมายอาจพิจารณาอนุญาตไดตามที่เห็นสมควร แตตองมีระยะเวลาไมเกินสามสิบวัน
นับแตวันที่ครบกําหนดตามวรรคหนึ่ง 

เมื่อพนักงานตรวจแรงงานสอบสวนแลวปรากฏวาลูกจางมีสิทธิไดรับเงินอยาง
หนึ่งอยางใดที่นายจางมีหนาที่ตองจายตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงานตรวจแรงงานมีคําส่ังให
นายจางจายเงินดังกลาวใหแกลูกจางหรือทายาทโดยธรรมของลูกจางซึ่งถึงแกความตาย ตามแบบ
ที่อธิบดีกําหนดภายในสิบหาวันนับแตวันที่ทราบหรือถือวาไดทราบคําส่ัง 

ใหนายจางจายเงินตามวรรคสามใหแกลูกจางหรือทายาทโดยธรรมของลูกจางซึ่ง
ถึงแกความตาย ณ สถานที่ทํางานของลูกจาง ในกรณีที่ลูกจางหรือทายาทโดยธรรมของลูกจางซึ่ง
ถึงแกความตายรองขอ ใหพนักงานตรวจแรงงานมีอํานาจสั่งใหนายจางจายเงินดังกลาว ณ 
สํานักงานของพนักงานตรวจแรงงานหรือสถานที่อ่ืนตามที่นายจาง และลูกจางหรือทายาทโดย
ธรรมของลูกจางซึ่งถึงแกความตายตกลงกัน 

ในกรณีที่ลูกจางหรือทายาทโดยธรรมของลูกจางซึ่งถึงแกความตายไมมารับเงิน
ดังกลาวภายในสิบหาวันนับแตวันที่พนักงานตรวจแรงงานมีคําส่ัง ใหพนักงานตรวจแรงงานนําสง
เงินนั้นเพื่อเก็บรักษาในกองทุนสงเคราะหลูกจางโดยฝากไวกับธนาคาร  ในการนี้ ถามีดอกเบี้ย
หรือดอกผลใดเกิดขึ้นเนื่องจากการฝากเงิน ใหตกเปนสิทธิแกลูกจาง หรือทายาทโดยธรรมของ
ลูกจางซึ่งถึงแกความตายซึ่งมีสิทธิไดรับเงินนั้น 

ในกรณีที่พนักงานตรวจแรงงานเห็นวาลูกจางหรือทายาทโดยธรรมของลูกจางซึ่ง
ถึงแกความตายไมมีสิทธิไดรับเงินตามมาตรา ๑๒๓ ใหพนักงานตรวจแรงงานมีคําส่ังและแจงเปน
หนังสือใหนายจางและลูกจางหรือทายาทโดยธรรมของลูกจางซึ่งถึงแกความตายทราบ 

 
มาตรา ๑๒๕  เมื่อพนักงานตรวจแรงงานไดมีคําส่ังตามมาตรา ๑๒๔ แลว ถา

นายจาง ลูกจาง หรือทายาทโดยธรรมของลูกจางซึ่งถึงแกความตายไมพอใจคําส่ังนั้น ใหนําคดีไปสู
ศาลไดภายในสามสิบวันนับแตวันทราบคําส่ัง 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในกรณีที่นายจาง ลูกจาง หรือทายาทโดยธรรมของลูกจางซึ่งถึงแกความตายไม
นําคดีไปสูศาลภายในกําหนด ใหคําส่ังนั้นเปนที่สุด 

ในกรณีที่นายจางเปนฝายนําคดีไปสูศาล นายจางตองวางเงินตอศาลตามจํานวน
ที่ถึงกําหนดจายตามคําส่ังนั้น จึงจะฟองคดีได 

เมื่อคดีถึงที่สุดและนายจางมีหนาที่ตองจายเงินจํานวนใดใหแกลูกจางหรือทายาท
โดยธรรมของลูกจางซึ่งถึงแกความตาย ใหศาลมีอํานาจจายเงินที่นายจางวางไวตอศาลใหแก
ลูกจางหรือทายาทโดยธรรมของลูกจางซึ่งถึงแกความตายได 

 
หมวด ๑๓ 

กองทุนสงเคราะหลูกจาง 
   

 
มาตรา ๑๒๖  ใหมีกองทุนสงเคราะหลูกจางในกรมสวัสดิการและคุมครอง

แรงงานมีวัตถุประสงคเพ่ือเปนทุนสงเคราะหลูกจางในกรณีที่ลูกจางออกจากงาน หรือตาย หรือใน
กรณีอ่ืนตามที่กําหนดโดยคณะกรรมการกองทุนสงเคราะหลูกจาง 

 
มาตรา ๑๒๗  กองทุนสงเคราะหลูกจางประกอบดวย 
(๑) เงินสะสมและเงินสมทบ 
(๒) เงินที่ตกเปนของกองทุนสงเคราะหลูกจางตามมาตรา ๑๓๓ และมาตรา 

๑๓๖ 
(๓) เงินเพิ่มตามมาตรา ๑๓๑ 
(๔) เงินคาปรับที่ไดรับจากการลงโทษผูกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๕) เงินหรือทรัพยสินที่มีผูบริจาคให 
(๖) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
(๗) เงินรายไดอ่ืน 
(๘) เงินดอกผลของกองทุนสงเคราะหลูกจาง 
ใหกองทุนสงเคราะหลูกจางจัดใหมีบัญชีประกอบดวย 
(๑) บัญชีเงินของสมาชิกซึ่งแสดงรายการเงินสะสม เงินสมทบ และดอกผลของ

เงินดังกลาวของบรรดาสมาชิกแตละคน 
(๒) บัญชีเงินกองทุนกลางซึ่งแสดงรายการเงินอื่นนอกจาก (๑) 
 
มาตรา ๑๒๘  การสงเงินคาปรับตามมาตรา ๑๒๗ (๔) เขากองทุนสงเคราะห

ลูกจางและกําหนดเวลาสงเงินดังกลาว ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกองทุนสงเคราะห
ลูกจางกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
มาตรา ๑๒๙  เพ่ือประโยชนในการดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ ใหถือวาเงิน

และทรัพยสินของกองทุนสงเคราะหลูกจางตามมาตรา ๑๒๗ เปนกรรมสิทธิ์ของกรมสวัสดิการ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

และคุมครองแรงงาน โดยไมตองนําสงกระทรวงการคลังเปนรายไดแผนดิน 
ใหมีคณะกรรมการกองทุนสงเคราะหลูกจางประกอบดวย ปลัดกระทรวงแรงงาน

และสวัสดิการสังคมเปนประธานกรรมการ ผูแทนกระทรวงการคลัง ผูแทนสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ผูแทนธนาคารแหงประเทศไทยเปน
กรรมการ กับผูแทนฝายนายจางและผูแทนฝายลูกจางฝายละหาคน ซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งเปน
กรรมการ และอธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานเปนกรรมการและเลขานุการ 

คณะกรรมการกองทุนสงเคราะหลูกจางมีอํานาจหนาที่ดังตอไปนี ้
(๑) กําหนดนโยบายเกี่ยวกับการบริหารและการจายเงินกองทุนสงเคราะหลูกจาง

โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรี 
(๒) พิจารณาใหความเห็นตอรัฐมนตรีในการตราพระราชกฤษฎีกาการออก

กฎกระทรวง ประกาศหรือระเบียบ เพ่ือดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี ้
(๓) วางระเบียบเกี่ยวกับการรับเงิน การจายเงิน และการเก็บรักษาเงินกองทุน

สงเคราะหลูกจางโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรี 
(๔) วางระเบียบเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชนของกองทุนสงเคราะหลูกจางโดย

ความเห็นชอบของรัฐมนตรี 
(๕) จัดสรรเงินกองทุนสงเคราะหลูกจางไมเกินรอยละสิบของดอกผลของกองทุน

ตอปเพ่ือเปนคาใชจายในการบริหารกองทุนสงเคราะหลูกจาง 
(๖) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นบัญญัติใหเปน

อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการกองทุนสงเคราะหลูกจาง หรือตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย 
ใหนํามาตรา ๗๘ วรรคสอง มาตรา ๘๐ มาตรา ๘๑ มาตรา ๘๒ วรรคหนึ่ง 

มาตรา ๘๓ และมาตรา ๘๔ มาใชบังคับกับคณะกรรมการกองทุนสงเคราะหลูกจางโดยอนุโลม 
 
มาตรา ๑๓๐  ใหลูกจางสําหรับกิจการที่มีลูกจางตั้งแตสิบคนขึ้นไปเปนสมาชิก

กองทุนสงเคราะหลูกจาง 
ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับแกกิจการที่นายจางไดจัดใหมีกองทุนสํารองเลี้ยง

ชีพตามกฎหมายวาดวยกองทุนสํารองเล้ียงชีพ หรือจัดใหมีการสงเคราะหแกลูกจางในกรณีที่
ลูกจางออกจากงานหรือตาย ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ความในวรรคหนึ่งจะใชบังคับแกลูกจางสําหรับกิจการที่มีลูกจางนอยกวาสิบคน
เมื่อใดใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา 

คณะกรรมการกองทุนสงเคราะหลูกจางอาจออกระเบียบเพื่อกําหนดใหลูกจาง
สําหรับกิจการที่มิไดอยูภายใตบังคับตามพระราชบัญญัตินี้สมัครเขาเปนสมาชิกกองทุนสงเคราะห
ลูกจางได เมื่อลูกจางประสงคจะเปนสมาชิกกองทุนสงเคราะหลูกจางโดยความยินยอมของนายจาง 
และใหนายจางมีหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้เสมือนเปนกิจการที่อยูภายใตบังคับพระราชบัญญัตินี้ 

ใหนายจางซึ่งมีลูกจางเปนสมาชิกกองทุนสงเคราะหลูกจางตามวรรคหนึ่งย่ืนแบบ
รายการแสดงรายชื่อลูกจางและรายละเอียดอื่น ๆ เมื่อนายจางย่ืนแบบรายการดังกลาวแลว ให



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานออกหนังสือสําคัญแสดงการขึ้นทะเบียนใหแกนายจาง 
ในกรณีที่ขอเท็จจริงเก่ียวกับขอความในแบบรายการแสดงรายชื่อลูกจางที่ไดย่ืน

ไวเปลี่ยนแปลงไป ใหนายจางแจงเปนหนังสือตอกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานเพื่อขอ
เปลี่ยนแปลงหรือแกไขเพิ่มเติมแบบรายการดังกลาว 

การยื่นขอเปลี่ยนแปลงหรือแกไขเพ่ิมเติมแบบรายการแสดงรายชื่อลูกจาง และ
การออกหนังสือสําคัญแสดงการขึ้นทะเบียนใหแกนายจาง ใหเปนไปตามแบบ หลักเกณฑ และ
วิธีการที่คณะกรรมการกองทุนสงเคราะหลูกจางกําหนด 

ใหถือวาผูซึ่งย่ืนแบบรายการ หรือแจงขอเปล่ียนแปลง หรือแกไขเพิ่มเติมแบบ
รายการตามกฎหมายวาดวยการประกันสังคม ไดปฏิบัติตามความในวรรคหา วรรคหก และวรรค
เจ็ดของมาตรานี้แลว 

 
มาตรา ๑๓๑  นับแตวันที่ลูกจางเปนสมาชิกกองทุนสงเคราะหลูกจาง ทุกครั้งที่มี

การจายคาจาง ใหลูกจางจายเงินสะสม โดยใหนายจางหักจากคาจางและนายจางจายเงินสมทบเขา
กองทุนสงเคราะหลูกจาง  ทั้งนี้ ตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวงแตตองไมเกินรอยละหาของ
คาจาง 

ถานายจางไมจายคาจางตามกําหนดเวลาที่ตองจาย ใหนายจางมีหนาที่นําสงเงิน
สะสมและเงินสมทบโดยถือเสมือนวามีการจายคาจางแลว 

ในกรณีที่นายจางไมสงเงินสะสมหรือเงินสมทบหรือสงไมครบจํานวนภายในเวลา
ที่กําหนดตามวรรคสี่ ใหนายจางจายเงินเพิ่มใหแกกองทุนสงเคราะหลูกจางในอัตรารอยละหาตอ
เดือนของจํานวนเงินสะสมหรือเงินสมทบที่ยังมิไดนําสงหรือยังขาดอยูนับแตวันที่ตองนําสงเงิน
ดังกลาว  สําหรับเศษของเดือนถาถึงสิบหาวันหรือกวานั้นใหนับเปนหนึ่งเดือน ถานอยกวานั้นให
ปดทิ้ง  ทั้งนี้ หามมิใหนายจางอางเหตุที่ไมไดหักคาจาง หรือหักไปแลวแตไมครบจํานวนเพื่อให
พนความรับผิดที่ตองนําสงเงินดังกลาว 

การนําสงเงินสะสม เงินสมทบ และเงินเพิ่มเขากองทุนสงเคราะหลูกจาง ให
เปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกองทุนสงเคราะหลูกจางกําหนด 

 
มาตรา ๑๓๒  ในกรณีที่นายจางไมนําสงเงินสะสมหรือเงินสมทบหรือนําสงไม

ครบตามกําหนดเวลา ใหพนักงานตรวจแรงงานมีคําเตือนเปนหนังสือใหนายจางนําเงินที่คางจาย
มาชําระภายในกําหนดไมนอยกวาสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือนั้น 

ในการมีคําเตือนตามวรรคหนึ่ง ถาไมอาจทราบจํานวนคาจางไดแนชัด ให
พนักงานตรวจแรงงานมีอํานาจประเมินเงินสะสมและเงินสมทบที่นายจางจะตองนําสงไดตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกองทุนสงเคราะหลูกจางกําหนด 

 
มาตรา ๑๓๓  ในกรณีที่ลูกจางออกจากงาน ใหกรมสวัสดิการและคุมครอง

แรงงานจายเงินจากกองทุนสงเคราะหลูกจางในสวนที่เปนเงินสะสม เงินสมทบ และดอกผลจาก
เงินดังกลาวใหแกลูกจาง 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในกรณีที่ลูกจางตาย ถาลูกจางมิไดกําหนดบุคคลผูจะพึงไดรับเงินจากกองทุน
สงเคราะหลูกจางไวโดยทําเปนหนังสือตามแบบที่อธิบดีกําหนดมอบไวแกกรมสวัสดิการและ
คุมครองแรงงาน หรือไดกําหนดไวแตบุคคลผูนั้นตายกอน ใหจายเงินจากกองทุนสงเคราะห
ลูกจางตามวรรคหนึ่งใหแกบุตร สามี ภรรยา บิดา มารดา ที่มีชีวิตอยูคนละสวนเทา ๆ กัน 

ถาผูตายไมมีบุคคลผูมีสิทธิไดรับเงินจากกองทุนสงเคราะหลูกจางตามวรรคสอง 
ใหเงินดังกลาวตกเปนของกองทุนสงเคราะหลูกจาง 

 
มาตรา ๑๓๔  การจายเงินจากกองทุนสงเคราะหลูกจางในกรณีอ่ืนนอกจากกรณี

ตามมาตรา ๑๓๓ ใหคณะกรรมการกองทุนสงเคราะหลูกจางกําหนดระเบียบการจายเงิน
สงเคราะห อัตราเงินที่จะจายและระยะเวลาการจายโดยพิจารณาจากจํานวนเงินกองทุนสงเคราะห
ลูกจางสวนที่มิใชเงินที่จะตองนําไปจายตามมาตรา ๑๓๓ 

 
มาตรา ๑๓๕  ในกรณีที่กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานไดจายเงินจาก

กองทุนสงเคราะหลูกจางไมวาทั้งหมดหรือบางสวนใหแกลูกจางตามมาตรา ๑๓๔ แลว ใหกองทุน
สงเคราะหลูกจางมีสิทธิเรียกใหผูซึ่งมีหนาที่ตามกฎหมายตองจายเงินดังกลาวใหแกลูกจางชดใช
เงินที่กองทุนสงเคราะหลูกจางไดจายไปพรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละสิบหาตอป 

สิทธิเรียกรองของกองทุนสงเคราะหลูกจางใหมีอายุความสิบปนับแตวันที่กองทุน
สงเคราะหลูกจางจายเงินไปตามวรรคหนึ่ง 

 
มาตรา ๑๓๖  ใหพนักงานตรวจแรงงานมีอํานาจออกคําส่ังเปนหนังสือใหยึด 

อายัดและขายทอดตลาดทรัพยสินของผูซึ่งมีหนาที่ตามกฎหมายที่ไมนําสงเงินสะสม เงินสมทบ 
หรือเงินเพิ่ม หรือนําสงไมครบจํานวน หรือเงินที่ตองจายตามมาตรา ๑๓๕ 

การมีคําส่ังใหยึดหรืออายัดทรัพยสินตามวรรคหนึ่งจะกระทําไดตอเมื่อไดสงคํา
เตือนเปนหนังสือใหผูซึ่งมีหนาที่ตามกฎหมายนําเงินสะสม เงินสมทบ หรือเงินเพิ่มที่คางจาย หรือ
เงินที่ตองจายตามมาตรา ๑๓๕ มาจายภายในเวลาที่กําหนด แตตองไมนอยกวาสามสิบวันนับแต
วันที่ผูนั้นไดรับคําเตือนนั้นและไมจายภายในเวลาที่กําหนด 

หลักเกณฑและวิธีการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพยสินตามวรรคหนึ่ง ให
เปนไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด  ทั้งนี้ ใหนําหลักเกณฑและวิธีการตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพงมาใชบังคับโดยอนุโลม 

เงินที่ไดจากการขายทอดตลาดทรัพยสิน ใหหักไวเปนคาใชจายในการยึด อายัด 
และขายทอดตลาด และจายเงินสะสม เงินสมทบ หรือเงินเพิ่มที่คางจาย หรือเงินที่ผูซึ่งมีหนาที่
ตามกฎหมายตองจายตามมาตรา ๑๓๕ ถามีเงินเหลือใหคืนแกผูนั้นโดยเร็ว โดยใหพนักงานตรวจ
แรงงานมีหนังสือแจงใหทราบเพื่อขอรับเงินที่เหลือคืน โดยสงทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ ถา
ไมมาขอรับคืนภายในหาปใหตกเปนของกองทุนสงเคราะหลูกจาง 

 
มาตรา ๑๓๗  สิทธิเรียกรองเงินจากกองทุนสงเคราะหลูกจางไมอาจโอนกันได



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

และไมอยูในความรับผิดแหงการบังคับคด ี
 
มาตรา ๑๓๘  ภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันสิ้นปปฏิทิน ใหคณะกรรมการ

กองทุนสงเคราะหลูกจางเสนองบดุลและรายงานการรับจายเงินของกองทุนสงเคราะหลูกจางในปที่
ลวงมาแลวตอสํานักงานตรวจเงินแผนดิน เพ่ือตรวจสอบรับรองกอนเสนอตอรัฐมนตรี 

งบดุลและรายงานการรับจายเงินดังกลาว ใหรัฐมนตรีเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือ
ทราบและจัดใหมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
หมวด ๑๔ 

พนักงานตรวจแรงงาน 
   

 
มาตรา ๑๓๙  ในการปฏิบัติการตามหนาที่ ใหพนักงานตรวจแรงงานมีอํานาจ

ดังตอไปนี ้
(๑) เขาไปในสถานประกอบกิจการหรือสํานักงานของนายจาง และสถานที่

ทํางานของลูกจางในเวลาทําการ เพ่ือตรวจสภาพการทํางานของลูกจางและสภาพการจาง สอบถาม
ขอเท็จจริง ถายภาพ ถายสําเนาเอกสารที่เก่ียวกับการจาง การจายคาจาง คาลวงเวลา คาทํางานใน
วันหยุด คาลวงเวลาในวันหยุด และทะเบียนลูกจาง เก็บตัวอยางวัสดุหรือผลิตภัณฑเพ่ือวิเคราะห
เก่ียวกับความปลอดภัยในการทํางาน และกระทําการอยางอ่ืนเพื่อใหไดขอเท็จจริงในอันที่จะ
ปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๒) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกนายจาง ลูกจาง หรือบุคคลซึ่งเก่ียวของมาชี้แจง
ขอเท็จจริงหรือใหสงส่ิงของหรือเอกสารที่เก่ียวของเพ่ือประกอบการพิจารณา 

(๓) มีคํ า ส่ั ง เปนหนั ง สือใหนายจ างหรือ ลูกจ างปฏิบัติ ให ถูกตองตาม
พระราชบัญญัตินี ้

 
มาตรา ๑๔๐  ในการปฏิบัติการตามหนาที่ของพนักงานตรวจแรงงานตามมาตรา 

๑๓๙ (๑) ใหพนักงานตรวจแรงงานแสดงบัตรประจําตัวตอนายจางหรือผูซึ่งเก่ียวของ และให
นายจางหรือบุคคลซึ่งเก่ียวของอํานวยความสะดวกและไมขัดขวางการปฏิบัติการตามหนาที่ของ
พนักงานตรวจแรงงาน 

บัตรประจําตัวพนักงานตรวจแรงงานใหเปนไปตามแบบที่รัฐมนตรีกําหนด 
 
มาตรา ๑๔๑  ในกรณีที่นายจางหรือลูกจางไดปฏิบัติตามคําส่ังของพนักงานตรวจ

แรงงานตามมาตรา ๑๓๙ (๓) ภายในระยะเวลาที่กําหนด การดําเนินคดีอาญาตอนายจางหรือ
ลูกจางใหเปนอันระงับไป 

 
มาตรา ๑๔๒  ในการตรวจสถานประกอบกิจการหรือสํานักงานของนายจาง หรือ

สถานที่ทํางานของลูกจาง อธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายอาจจัดใหแพทย นักสังคมสงเคราะห 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หรือผูเช่ียวชาญซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งเขาไปในสถานที่ดังกลาวเพื่อใหความคิดเห็น หรือชวยเหลือแก
พนักงานตรวจแรงงานในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

ใหนายจางหรือบุคคลซึ่งเก่ียวของอํานวยความสะดวกและไมขัดขวางการ
ปฏิบัติการตามหนาที่ของแพทย นักสังคมสงเคราะห หรือผูเช่ียวชาญตามวรรคหนึ่ง 

 
หมวด ๑๕ 

การสงหนังสือ 
   

 
มาตรา ๑๔๓  ในการสงคําส่ังหรือหนังสือของอธิบดีหรือพนักงานตรวจแรงงาน

ซึ่งส่ังการตามพระราชบัญญัตินี้ ใหสงทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับหรือพนักงานตรวจแรงงาน
จะนําไปสงเองหรือใหเจาหนาที่นําไปสง ณ ภูมิลําเนาหรือถ่ินที่อยู หรือสํานักงานของนายจางใน
เวลาทําการของนายจาง ถาไมพบนายจาง ณ ภูมิลําเนาหรือถ่ินที่อยู หรือสํานักงานของนายจาง 
หรือพบนายจางแตนายจางปฏิเสธไมยอมรับ จะสงใหแกบุคคลใดซึ่งบรรลุนิติภาวะแลวและอยู
หรือทํางานในบานหรือสํานักงานที่ปรากฏวา เปนของนายจางนั้นก็ได เมื่อไดดําเนินการดังกลาว
แลว ใหถือวานายจางไดรับคําส่ังหรือหนังสือของอธิบดีหรือพนักงานตรวจแรงงานนั้นแลว 

ถาการสงตามวรรคหนึ่งไมสามารถกระทําได ใหสงโดยปดคําส่ังหรือหนังสือของ
อธิบดีหรือพนักงานตรวจแรงงานในที่ซึ่งเห็นไดงาย ณ สํานักงานของนายจาง สถานที่ทํางานของ
ลูกจาง ภูมิลําเนาหรือถ่ินที่อยูของนายจาง เมื่อไดดําเนินการดังกลาว และเวลาไดลวงพนไปไม
นอยกวาสิบหาวันแลว ใหถือวานายจางไดรับคําส่ังหรือหนังสือของอธิบดีหรือพนักงานตรวจ
แรงงานนั้นแลว 

 
หมวด ๑๖ 

บทกําหนดโทษ 
   

 
มาตรา ๑๔๔  นายจางผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๑๐ มาตรา ๒๒ 

มาตรา ๒๔ มาตรา ๒๕ มาตรา ๒๖ มาตรา ๓๗ มาตรา ๓๘ มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๐ มาตรา ๔๒ 
มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ มาตรา ๔๘ มาตรา ๔๙ มาตรา ๕๐ มาตรา ๕๑ มาตรา ๖๑ 
มาตรา ๖๒ มาตรา ๖๓ มาตรา ๖๔ มาตรา ๖๗ มาตรา ๗๐ มาตรา ๗๑ มาตรา ๗๒ มาตรา ๗๖ 
มาตรา ๙๐ วรรคหนึ่ง กฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๙๕ มาตรา ๑๐๗ มาตรา ๑๑๘ วรรคหนึ่ง 
ไมจายคาชดเชยพิเศษตามมาตรา ๑๒๐ วรรคหนึ่งหรือวรรคสอง มาตรา ๑๒๑ วรรคสอง หรือ
มาตรา ๑๒๒  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้ง
ปรับ 

ในกรณีที่นายจางฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๓๗ มาตรา ๓๘ มาตรา ๓๙ 
มาตรา ๔๒ มาตรา ๔๗ มาตรา ๔๘ มาตรา ๔๙ หรือมาตรา ๕๐ เปนเหตุใหลูกจางไดรับอันตราย
แกกายหรือจิตใจ หรือถึงแกความตาย ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองแสน



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
มาตรา ๑๔๕  นายจางผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๓ ตองระวางโทษปรับไมเกิน

หาพันบาท 
 
มาตรา ๑๔๖  นายจางผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๑๕ มาตรา ๒๗  มาตรา ๒๘ 

มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง มาตรา ๔๕ มาตรา ๕๓ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๖ มาตรา ๕๗ 
มาตรา ๕๘ มาตรา ๕๙ มาตรา ๖๕ มาตรา ๖๖ มาตรา ๗๓ มาตรา ๗๔ มาตรา ๗๕ วรรคหนึ่ง 
มาตรา ๗๗ มาตรา ๙๙ มาตรา ๑๐๕ วรรคสอง มาตรา ๑๐๘ มาตรา ๑๑๑ มาตรา ๑๑๒ มาตรา 
๑๑๓ มาตรา ๑๑๔ มาตรา ๑๑๕ มาตรา ๑๑๗ หรือไมบอกกลาวลวงหนาตามมาตรา ๑๒๐ มาตรา 
๑๒๑ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๑๓๙ (๒) หรือ (๓) ตองระวางโทษปรับไมเกินสองหมื่นบาท 

 
มาตรา ๑๔๗  ผูใดฝาฝนมาตรา ๑๖ ตองระวางโทษปรับไมเกินสองหมื่นบาท 
 
มาตรา ๑๔๘  นายจางผูใดฝาฝนมาตรา ๓๑ หรือมาตรา ๔๔ หรือไมปฏิบัติตาม

กฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๑๐๓ วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกิน
สองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๑๔๙  นายจางผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๕๒ มาตรา ๕๕ มาตรา ๗๕ 

วรรคสอง มาตรา ๙๐ วรรคสอง มาตรา ๑๑๐ หรือมาตรา ๑๑๖ ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่ง
หมื่นบาท 

 
มาตรา ๑๕๐  ผูใดไมอํานวยความสะดวก ไมมาใหถอยคํา ไมสงเอกสารหรือวัตถุ

ใด ๆ ตามหนังสือเรียกของคณะกรรมการคาจางหรือคณะอนุกรรมการ หรือผูซึ่งคณะกรรมการ
คาจางหรือคณะอนุกรรมการมอบหมาย หรือไมอํานวยความสะดวกแกพนักงานตรวจแรงงาน 
แพทย นักสังคมสงเคราะห หรือผูเช่ียวชาญ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม
เกินสองพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๑๕๑  ผูใดขัดขวางการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการคาจางหรือ

คณะอนุกรรมการหรือผูซึ่งคณะกรรมการคาจางหรือคณะอนุกรรมการมอบหมาย พนักงานตรวจ
แรงงาน แพทย นักสังคมสงเคราะห หรือผูเช่ียวชาญ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับ
ไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ผูใดไมปฏิบัติตามคําส่ังของพนักงานตรวจแรงงานที่ส่ังตามมาตรา ๑๒๔ ตอง 
ระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๑๕๒  นายจางผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๙๖ ตองระวางโทษปรับไมเกิน

หาหมื่นบาท 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๕๓  นายจางผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๙๘ ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน
หนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินสองพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๑๕๔  นายจางผู ใดไมจัดทําเอกสารหลักฐาน หรือรายงานตาม

กฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๑๐๓ หรือจัดทําเอกสารหลักฐาน หรือรายงาน โดยกรอกขอความ
อันเปนเท็จ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๑๕๕  ผูใดมีหนาที่ในการรับรองหรือตรวจสอบเอกสารหลักฐาน หรือ

รายงานตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๑๐๓ กรอกขอความอันเปนเท็จในการรับรองหรือ
ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน หรือรายงาน ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสอง
แสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๑๕๖  นายจางผูใดไม ย่ืนแบบรายการหรือไมแจงเปนหนังสือขอ

เปลี่ยนแปลงหรือแกไขเพิ่มเติมรายการภายในกําหนดเวลาตามมาตรา ๑๓๐ หรือย่ืนแบบรายการ 
หรือแจงเปนหนังสือขอเปลี่ยนแปลง หรือแกไขเพิ่มเติมรายการตามมาตรา ๑๓๐ โดยกรอก
ขอความอันเปนเท็จ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้ง
จําทั้งปรับ 

 
มาตรา ๑๕๗  พนักงานเจาหนาที่ผูใดเปดเผยขอเท็จจริงใดเกี่ยวกับกิจการของ

นายจางอันเปนขอเท็จจริงตามที่ปกติวิสัยของนายจางจะพึงสงวนไวไมเปดเผยซึ่งตนไดมาหรือ
ลวงรูเนื่องจากการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือ
ปรับไมเกินสองพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ เวนแตเปนการเปดเผยในการปฏิบัติราชการเพื่อ
ประโยชนแหงพระราชบัญญัตินี้ หรือเพ่ือประโยชนแกการคุมครองแรงงาน การแรงงานสัมพันธ 
หรือการสอบสวน หรือการพิจารณาคดี 

 
มาตรา ๑๕๘  ในกรณีที่ผูกระทําความผิดเปนนิติบุคคล ถาการกระทําความผิด

ของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการ หรือการกระทําของบุคคลใด หรือไมส่ังการ หรือไมกระทํา
การอันเปนหนาที่ที่ตองกระทําของกรรมการผูจัดการ หรือบุคคลใด ซึ่งรับผิดชอบในการ
ดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น ผูนั้นตองรับโทษตามที่บัญญัติไวสําหรับความผิดนั้น ๆ ดวย 

 
มาตรา ๑๕๙  บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ถาเจาพนักงานดังตอไปนี้

เห็นวาผูกระทําผิดไมควรไดรับโทษจําคุกหรือไมควรถูกฟองรอง ใหมีอํานาจเปรียบเทียบดังนี้ 
(๑)  อธิบดีห รือผู ซึ่ ง อธิ บดี มอบหมาย  สํ าห รับความผิดที่ เ กิ ดขึ้ น ใน

กรุงเทพมหานคร 
(๒) ผูวาราชการจังหวัดหรือผูซึ่งผูวาราชการจังหวัดมอบหมาย สําหรับความผิด

ที่เกิดข้ึนในจังหวัดอื่น 
ในกรณีที่มีการสอบสวน ถาพนักงานสอบสวนพบวาบุคคลใดกระทําความผิดตาม



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พระราชบัญญัตินี้ และบุคคลนั้นยินยอมใหเปรียบเทียบ ใหพนักงานสอบสวนสงเร่ืองใหอธิบดี 
หรือผูวาราชการจังหวัด แลวแตกรณี ภายในเจ็ดวันนับแตวันที่บุคคลนั้นแสดงความยินยอมให
เปรียบเทียบ 

เมื่อผูกระทําผิดไดชําระเงินคาปรับตามจํานวนที่เปรียบเทียบภายในสามสิบวัน
แลว ใหถือวาคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

ถาผูกระทําผิดไมยินยอมใหเปรียบเทียบ หรือเมื่อยินยอมแลวไมชําระเงินคาปรับ
ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสาม ใหดําเนินคดีตอไป 

 
บทเฉพาะกาล 

   
 
มาตรา ๑๖๐  มิใหนํามาตรา ๔๔ มาใชบังคับกับลูกจางซึ่งเปนเด็กอายุตั้งแตสิบ

สามปบริบูรณแตยังไมถึงสิบหาปบริบูรณ ที่นายจางรับเขาทํางานตามประกาศของคณะปฏิวัติ 
ฉบับที่ ๑๐๓ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ อยูกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

 
มาตรา ๑๖๑  ใหนายจางแจงการจางลูกจางซึ่งเปนเด็กอายุต่ํากวาสิบแปดปที่

นายจางรับเขาทํางานตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๐๓ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๑๕ 
กอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  ทั้งนี้ ภายในสิบหาวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

 
มาตรา ๑๖๒  ใหคณะกรรมการคาจาง คณะอนุกรรมการ และคณะทํางานซึ่ง

ดํารงตําแหนงอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ คงอยูในตําแหนงตอไปไดจนกวาจะครบวาระ
การดํารงตําแหนง 

 
มาตรา ๑๖๓  การจัดเก็บเงินสะสมและเงินสมทบเพื่อเปนทุนสงเคราะหลูกจาง

ตามบทบัญญัติวาดวยกองทุนสงเคราะหลูกจางในหมวด ๑๓ จะเริ่มดําเนินการเมื่อใดใหตราเปน
พระราชกฤษฎีกา 

 
มาตรา ๑๖๔  คํารองที่ยังไมถึงที่สุดหรือคดีที่ยังอยูในระหวางการพิจารณาของ

ศาลกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหบังคับตามประกาศกระทรวงมหาดไทยหรือประกาศ
กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ซึ่งออกตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๐๓ ลงวันที่ 
๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ จนกวาคํารองหรือคดีนั้น ๆ จะถึงที่สุด 

 
มาตรา ๑๖๕  ผูใดมีสิทธิไดรับคาจางหรือเงินอื่นจากนายจางตามประกาศของ

คณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๐๓ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ อยูกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช
บังคับ ใหคงไดรับตอไป 

 
มาตรา ๑๖๖  บรรดาประกาศหรือคําส่ังที่ออกตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 

๑๐๓  ลงวันที่  ๑๖  มีนาคม  พ .ศ .  ๒๕๑๕  ให ยังคงใช ไดตอไปเทาที่ ไม ขัดหรือแยง กับ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้ จนกวาจะมีกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติ
นี้ใชบังคับ 

 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
ชวน  หลีกภัย 
นายกรัฐมนตร ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

อัตราคาธรรมเนียม 
   

 
คาข้ึนทะเบียนการเปนผูรับรอง 
หรือตรวจสอบเอกสารหลักฐานรายงาน ปละ ๕,๐๐๐ บาท 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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หมายเหตุ :– เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากประกาศของคณะ
ปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๐๓ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ไดใชบังคับมาเปนเวลานาน บทบัญญัติ
บางประการจึงไมเหมาะสมกับสภาพการณในปจจุบันประกอบกับขอกําหนดเกี่ยวกับการคุมครอง
แรงงานที่ออกตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับดังกลาวอยูในรูปของประกาศกระทรวง อันมีฐานะ
เปนกฎหมายลําดับรอง จึงมีปญหาในเรื่องการยอมรับ ดังนั้น เพ่ือใหการใชแรงงานเปนไปอยาง
เปนธรรม และเหมาะสมกับสภาพการณในปจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป สมควรปรับปรุงบทบัญญัติ
ตาง ๆ เก่ียวกับการใชแรงงานใหเหมาะสมยิ่งข้ึน เชน การใหอํานาจแกรัฐมนตรีในการออก
กฎกระทรวงเพื่อใหความคุมครองแกการใชแรงงานบางประเภทเปนพิเศษกวาการใชแรงงาน
ทั่วไป การหามมิใหนายจางเลิกจางลูกจางซึ่งเปนหญิงเพราะเหตุมีครรภ การใหลูกจางซึ่งเปนเด็ก
มีสิทธิลาเพ่ือศึกษาอบรม การใหนายจางจายเงินทดแทนการขาดรายไดของลูกจางในกรณีที่
นายจางหยุดประกอบกิจการ การกําหนดเงื่อนไขในการนําหนี้บางประเภทมาหักจากคาตอบแทน 
การทํางานของลูกจาง การจัดตั้งกองทุนเพื่อสงเคราะหลูกจางหรือบุคคลซึ่งลูกจางระบุใหไดรับ
ประโยชนหรือในกรณีที่มิไดระบุ ใหทายาทไดรับประโยชนจากกองทุนเพื่อสงเคราะหลูกจางของ
ลูกจางที่ถึงแกความตาย ตลอดจนปรับปรุงอัตราโทษใหเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจในปจจุบัน  
จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
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