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พระราชบัญญัติ 
คุมครองแรงงาน 

พ.ศ. ๒๕๔๑ 
______________ 

 
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันท่ี ๑๒ กุมภาพันธ) พ.ศ. ๒๕๔๑ 
เปBนปCท่ี ๕๓ ในรัชกาลปEจจุบัน 

 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ 

ใหประกาศวIา 
 
โดยท่ีเปBนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวIาดวยการคุมครองแรงงาน 

 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและยินยอม

ของรัฐสภา ดังตIอไปนี้ 
 
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้ เรียกวIา “พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 

๒๕๔๑” 
 
มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเม่ือพนกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตIวัน

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปBนตนไป 
มาตรา ๓  ใหยกเลิก   
(๑) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๑๐๓ ลงวันท่ี ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ 
(๒) พระราชบัญญัติแกไขเพ่ิมเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๑๐๓ ลงวันท่ี ๑๖ 

มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ (ฉบับท่ี ๑) พ.ศ. ๒๕๓๓ 
บรรดากฎหมาย กฎ และขอบังคับอ่ืนในสIวนท่ีมีบัญญัติไวแลวในพระราชบัญญัตินี้ 

หรือซ่ึงขัดหรือแยงกับบทแหIงพระราชบัญญัตินี้ ใหใชพระราชบัญญัตินี้แทน 
 
มาตรา ๔  พระราชบัญญัตินี้มิใหใชบังคับแกI 
(๑) ราชการสIวนกลาง ราชการสIวนภูมิภาค และราชการสIวนทองถ่ิน 
(๒) รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวIาดวยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ) 
นอกจากกรณีตามวรรคหนึ่ง จะออกกฎกระทรวงมิใหใชบังคับพระราชบัญญัตินี้

ท้ังหมดหรือแตIบางสIวนแกIนายจางประเภทหนึ่งประเภทใดก็ได 
 
 

________________________ 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลIม ๑๑๕/ตอนท่ี ๘ ก/หนา ๑/๒๐ กุมภาพันธ) ๒๕๔๑ 
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มาตรา ๕  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“นายจาง”๒ หมายความวIา ผู ซ่ึงตกลงรับลูกจางเขาทํางานโดยจIายคIาจางใหและ

หมายความรวมถึง 
(๑) ผูซ่ึงไดรับมอบหมายใหทํางานแทนนายจาง 
(๒) ในกรณีท่ีนายจางเปBนนิติบุคคลใหหมายความรวมถึงผูมีอํานาจกระทําการแทนนิติ

บุคคลและผูซ่ึงไดรับมอบหมายจากผูมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลใหทําการแทนดวย 
“ลูกจาง” หมายความวIา ผูซ่ึงตกลงทํางานใหนายจางโดยรับคIาจางไมIวIาจะเรียกชื่อ

อยIางไร 
“ผูวIาจาง” หมายความวIา ผูซ่ึงตกลงวIาจางบุคคลอีกบุคคลหนึ่งใหดําเนินงานท้ังหมด

หรือแตIบางสIวนของงานใดเพ่ือประโยชน)แกIตน โดยจะจIายสินจางตอบแทนผลสําเร็จแหIงการงานท่ีทํา
นั้น 

“ผูรับเหมาชั้นตน” หมายความวIา ผูซ่ึงตกลงรับจะดําเนินงานท้ังหมดหรือแตIบางสIวน
ของงานใดจนสําเร็จประโยชน)ของผูวIาจาง 

“ผูรับเหมาชIวง” หมายความวIา ผูซ่ึงทําสัญญากับผูรับเหมาชั้นตนโดยรับจะดําเนินงาน
ท้ังหมดหรือแตIบางสIวนของงานใดในความรับผิดชอบของผูรับเหมาชั้นตนเพ่ือประโยชน)แกIผูวIาจาง และ
หมายความรวมถึงผูซ่ึงทําสัญญากับผูรับเหมาชIวงเพ่ือรับชIวงงานในความรับผิดชอบของผูรับเหมาชIวง 
ท้ังนี้ ไมIวIาจะรับเหมาชIวงกันก่ีชIวงก็ตาม 

“สัญญาจาง” หมายความวIา สัญญาไมIวIาเปBนหนังสือหรือดวยวาจาระบุชัดเจน หรือ
เปBนท่ีเขาใจโดยปริยายซ่ึงบุคคลหนึ่งเรียกวIาลูกจางตกลงจะทํางานใหแกIบุคคลอีกบุคคลหนึ่งเรียกวIา
นายจางและนายจางตกลงจะใหคIาจางตลอดเวลาท่ีทํางานให 

“วันทํางาน” หมายความวIา วันท่ีกําหนดใหลูกจางทํางานตามปกติ 
“วันหยุด” หมายความวIา วันท่ีกําหนดใหลูกจางหยุดประจําสัปดาห) หยุดตามประเพณี 

หรือหยุดพักผIอนประจําปC 
“วันลา” หมายความวIา วันท่ีลูกจางลาปYวย ลาเพ่ือทําหมัน ลาเพ่ือกิจธุระอันจําเปBน ลา

เพ่ือรับราชการทหาร ลาเพ่ือการฝ[กอบรมหรือพัฒนาความรูความสามารถ หรือลาเพ่ือคลอดบุตร 
“คIาจาง” หมายความวIา เงินท่ีนายจางและลูกจางตกลงกันจIายเปBนคIาตอบแทนในการ

ทํางานตามสัญญาจางสําหรับระยะเวลาการทํางานปกติเปBนรายชั่วโมง รายวัน รายสัปดาห) รายเดือน 
หรือระยะเวลาอ่ืน หรือจIายใหโดยคํานวณตามผลงานท่ีลูกจางทําไดในเวลาทํางานปกติของวันทํางาน 
และใหหมายความรวมถึงเงินท่ีนายจางจIายใหแกIลูกจางในวันหยุดและวันลาท่ีลูกจางมิไดทํางาน แตI
ลูกจางมีสิทธิไดรับตามพระราชบัญญัตินี้ 

“คIาจางในวันทํางาน” หมายความวIา คIาจางท่ีจIายสําหรับการทํางานเต็มเวลาการ
ทํางานปกติ 

“อัตราคIาจางข้ันตํ่า” หมายความวIา อัตราคIาจางท่ีคณะกรรมการคIาจางกําหนดตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

“อัตราคIาจางตามมาตรฐานฝCมือ” ๓ หมายความวIา อัตราคIาจางท่ีคณะกรรมการคIาจาง
กําหนดข้ึนในแตIละสาขาอาชีพตามมาตรฐานฝCมือ 
________________________ 

๒ มาตรา ๕ นิยามคําวIา “นายจาง” แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับท่ี ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๑ 
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“อัตราคIาจางข้ันตํ่าพ้ืนฐาน”๔ (ยกเลิก) 
“การทํางานลIวงเวลา” หมายความวIา การทํางานนอกหรือเกินเวลาทํางานปกติหรือ

เกินชั่วโมงทํางานในแตIละวันท่ีนายจางลูกจางตกลงกันตามมาตรา ๒๓ ในวันทํางานหรือวันหยุด แลวแตI
กรณี 

“คIาลIวงเวลา” หมายความวIา เงินท่ีนายจางจIายใหแกIลูกจางเปBนการตอบแทนการ
ทํางานลIวงเวลาในวันทํางาน 

“คIาทํางานในวันหยุด” หมายความวIา เงินท่ีนายจางจIายใหแกIลูกจางเปBนการตอบแทน
การทํางานในวันหยุด 

“คIาลIวงเวลาในวันหยุด” หมายความวIา เงินท่ีนายจางจIายใหแกIลูกจางเปBนการตอบ
แทนการทํางานลIวงเวลาในวันหยุด 

“คIาชดเชย” หมายความวIา เงินท่ีนายจางจIายใหแกIลูกจางเม่ือเลิกจาง นอกเหนือจาก
เงินประเภทอ่ืนซ่ึงนายจางตกลงจIายใหแกIลูกจาง 

“คIาชดเชยพิเศษ” หมายความวIา เงินท่ีนายจางจIายใหแกIลูกจางเม่ือสัญญาจางสิ้นสุด
ลงเพราะมีเหตุกรณีพิเศษท่ีกําหนดในพระราชบัญญัตินี้ 

“เงินสะสม” หมายความวIา เงินท่ีลูกจางจIายเขากองทุนสงเคราะห)ลูกจาง 
“เงินสมทบ” หมายความวIา เงินท่ีนายจางจIายสมทบใหแกIลูกจางเพ่ือสIงเขาสมทบ

กองทุนสงเคราะห)ลูกจาง 
“พนักงานตรวจแรงงาน” หมายความวIา ผู ซ่ึงรัฐมนตรีแตIงต้ังใหปฏิบัติการตาม

พระราชบัญญัตินี้ 
“อธิบดี” หมายความวIา อธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน 
“รัฐมนตรี” หมายความวIา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา ๖  ใหรัฐมนตรีวIาการกระทรวงแรงงาน รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให

มีอํานาจแตIงต้ังพนักงานตรวจแรงงาน กับออกกฎกระทรวงและประกาศเพ่ือปฏิบั ติการตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

การแตIงต้ังพนักงานตรวจแรงงาน จะกําหนดขอบเขตอํานาจหนาท่ีและเง่ือนไขในการ
ปฏิบัติหนาท่ีดวยก็ได 

กฎกระทรวงและประกาศนั้น เม่ือไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 
 

หมวด ๑ 
บทท่ัวไป 

_____________ 
 
มาตรา ๗  การเรียกรองหรือการไดมาซ่ึงสิทธิหรือประโยชน)ตามพระราชบัญญัตินี้ ไมI

เปBนการตัดสิทธิหรือประโยชน)ท่ีลูกจางพึงไดตามกฎหมายอ่ืน 
________________________ 

๓ มาตรา ๕ นิยามคําวIา “อัตราคIาจางตามมาตรฐานฝCมือ” เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติคุมครอง
แรงงาน (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๔ มาตรา ๕ นิยามคําวIา “อัตราคIาจางข้ันต่ําพ้ืนฐาน” ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
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มาตรา ๘  ใหรัฐมนตรีมีอํานาจแตIงต้ังพนักงานเจาหนาท่ีซ่ึงมีคุณวุฒิไมIตํ่ากวIาปริญญา
ตรีทางนิติศาสตร) เพ่ือมีอํานาจฟ_องคดีหรือแกตIางคดีแรงงานใหแกIลูกจางหรือทายาทโดยธรรมของ
ลูกจางซ่ึงถึงแกIความตาย และเม่ือกระทรวงแรงงาน* แจงใหศาลทราบแลว ก็ใหมีอํานาจกระทําการได
จนคดีถึงท่ีสุด 

 
มาตรา ๙  ในกรณีท่ีนายจางไมIคืนหลักประกันท่ีเปBนเงินตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง ไมI

จIายเงินกรณีนายจางบอกเลิกสัญญาจางโดยไมIบอกกลIาวลIวงหนาตามมาตรา ๑๗/๑ หรือไมIจIายคIาจาง 
คIาลIวงเวลา คIาทํางานในวันหยุด คIาลIวงเวลาในวันหยุด และเงินท่ีนายจางมีหนาท่ีตองจIายตาม
พระราชบัญญัตินี้ภายในเวลาท่ีกําหนดตามมาตรา ๗๐ หรือไมIจIายเงินกรณีนายจางหยุดกิจการตาม
มาตรา ๗๕ หรือคIาชดเชยตามมาตรา ๑๑๘ คIาชดเชยพิเศษแทนการบอกกลIาวลIวงหนาหรือคIาชดเชย
พิเศษตามมาตรา ๑๒๐ มาตรา ๑๒๐/๑ มาตรา ๑๒๑ และมาตรา ๑๒๒ ใหนายจางเสียดอกเบ้ียใหแกI
ลูกจางในระหวIางเวลาผิดนัดรอยละสิบหาตIอปC๕ 

ในกรณีท่ีนายจางจงใจไมIคืนหรือไมIจIายเงินตามวรรคหนึ่งโดยปราศจากเหตุผลอัน
สมควร เม่ือพนกําหนดเวลาเจ็ดวันนับแตIวันท่ีถึงกําหนดคืนหรือจIาย ใหนายจางเสียเงินเพ่ิมใหแกIลูกจาง
รอยละสิบหาของเงินท่ีคางจIายทุกระยะเวลาเจ็ดวัน 

ในกรณีท่ีนายจางพรอมท่ีจะคืนหรือจIายเงินตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง และไดนําเงิน
ไปมอบไวแกIอธิบดีหรือผูซ่ึงอธิบดีมอบหมายเพ่ือจIายใหแกIลูกจาง นายจางไมIตองเสียดอกเบ้ียหรือเงิน
เพ่ิมต้ังแตIวันท่ีนายจางนําเงินนั้นไปมอบไว 

 
มาตรา ๑๐๖  ภายใตบังคับมาตรา ๕๑ วรรคหนึ่ง หามมิใหนายจางเรียกหรือรับ

หลักประกันการทํางานหรือหลักประกันความเสียหายในการทํางาน ไมIวIาจะเปBนเงิน ทรัพย)สินอ่ืนหรือ
การคํ้าประกันดวยบุคคลจากลูกจาง เวนแตIลักษณะหรือสภาพของงานท่ีทํานั้นลูกจางตองรับผิดชอบ
เก่ียวกับการเงินหรือทรัพย)สินของนายจาง ซ่ึงอาจกIอใหเกิดความเสียหายแกIนายจางได ท้ังนี้ ลักษณะ
หรือสภาพของงานท่ีใหเรียกหรือรับหลักประกันจากลูกจาง ตลอดจนประเภทของหลักประกัน จํานวน
มูลคIาของหลักประกัน และวิธีการเก็บรักษา ใหเปBนไปตามหลักเกณฑ)และวิธีการท่ีรัฐมนตรีประกาศ
กําหนด 

ในกรณีท่ีนายจางเรียกหรือรับหลักประกัน หรือทําสัญญาประกันกับลูกจางเพ่ือชดใช
ความเสียหายท่ีลูกจางเปBนผูกระทํา เม่ือนายจางเลิกจาง หรือลูกจางลาออกหรือสัญญาประกันสิ้นอายุ 
ใหนายจางคืนหลักประกันพรอมดอกเบ้ีย ถามี ใหแกIลูกจางภายในเจ็ดวันนับแตIวันท่ีนายจางเลิกจางหรือ
วันท่ีลูกจางลาออก หรือวันท่ีสัญญาประกันสิ้นอายุ แลวแตIกรณี 

 
มาตรา ๑๑๗  หนี้ท่ีเกิดจากเงินท่ีนายจางตองจIายตามพระราชบัญญัตินี้ หรือเงินท่ีตอง

ชดใชกองทุนสงเคราะห)ลูกจางตามมาตรา ๑๓๕ ใหลูกจางหรือกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน 
 
________________________ 

๕ มาตรา ๙ วรรคหน่ึง แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๖ มาตรา ๑๐ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๗ มาตรา ๑๑ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
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แลวแตIกรณี มีบุริมสิทธิเหนือทรัพย)สินท้ังหมดของนายจางซ่ึงเปBนลูกหนี้ในลําดับเดียวกับบุริมสิทธิในคIา
ภาษีอากรตามประมวลกฎหมายแพIงและพาณิชย) 
 

มาตรา ๑๑/๑๘  ในกรณีท่ีผูประกอบกิจการมอบหมายใหบุคคลหนึ่งบุคคลใดเปBนผู
จัดหาคนมาทํางานอันมิใชIการประกอบธุรกิจจัดหางาน โดยการทํางานนั้นเปBนสIวนหนึ่งสIวนใดใน
กระบวนการผลิตหรือธุรกิจในความรับผิดชอบของผูประกอบกิจการ และโดยบุคคลนั้นจะเปBนผู
ควบคุมดูแลการทํางานหรือรับผิดชอบในการจIายคIาจางใหแกIคนท่ีมาทํางานนั้นหรือไมIก็ตาม ใหถือวIาผู
ประกอบกิจการเปBนนายจางของคนท่ีมาทํางานดังกลIาว 

ใหผูประกอบกิจการดําเนินการใหลูกจางรับเหมาคIาแรงท่ีทํางานในลักษณะเดียวกันกับ
ลูกจางตามสัญญาจางโดยตรง ไดรับสิทธิประโยชน)และสวัสดิการท่ีเปBนธรรมโดยไมIเลือกปฏิบัติ 

 
มาตรา ๑๒  ในกรณีท่ีนายจางเปBนผูรับเหมาชIวง ใหผูรับเหมาชIวงถัดข้ึนไป หากมี

ตลอดสายจนถึงผูรับเหมาชั้นตนรIวมรับผิดกับผูรับเหมาชIวงซ่ึงเปBนนายจางในคIาจาง คIาลIวงเวลา คIา
ทํางานในวันหยุด คIาลIวงเวลาในวันหยุด คIาชดเชย คIาชดเชยพิเศษ เงินสะสม เงินสมทบ หรือเงินเพ่ิม 
ใหผูรับเหมาชั้นตนหรือผูรับเหมาชIวงตามวรรคหนึ่ง มีสิทธิไลIเบ้ียเงินท่ีไดจIายไปแลวตามวรรคหนึ่งคืน
จากผูรับเหมาชIวงซ่ึงเปBนนายจาง 

 
มาตรา ๑๓๙  ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงตัวนายจาง หรือในกรณีท่ีนายจางเปBนนิติ

บุคคลและมีการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง โอน หรือควบกับนิติบุคคลใด หากมีผลทําใหลูกจางคนหนึ่งคน
ใดไปเปBนลูกจางของนายจางใหมI การไปเปBนลูกจางของนายจางใหมIดังกลIาวตองไดรับความยินยอมจาก
ลูกจางคนนั้นดวย และใหสิทธิตIาง ๆ ท่ีลูกจางมีอยูIตIอนายจางเดิมคงมีสิทธิตIอไป โดยนายจางใหมIตองรับ
ไปท้ังสิทธิและหนาท่ีอันเก่ียวกับลูกจางนั้นทุกประการ 

 
มาตรา ๑๔  ใหนายจางปฏิบัติตIอลูกจางใหถูกตองตามสิทธิและหนาท่ีท่ีกําหนดไวใน

ประมวลกฎหมายแพIงและพาณิชย) เวนแตIพระราชบัญญัตินี้กําหนดไวเปBนอยIางอ่ืน 
 
มาตรา ๑๔/๑๑๐  สัญญาจางระหวIางนายจางกับลูกจาง ขอบังคับเก่ียวกับการทํางาน 

ระเบียบ หรือคําสั่งของนายจางท่ีทําใหนายจางไดเปรียบลูกจางเกินสมควร ใหศาลมีอํานาจสั่งใหสัญญา
จาง ขอบังคับเก่ียวกับการทํางาน ระเบียบ หรือคําสั่งนั้นมีผลใชบังคับเพียงเทIาท่ีเปBนธรรมและพอสมควร
แกIกรณี 

 
มาตรา ๑๕  ใหนายจางปฏิบัติตIอลูกจางชายและหญิงโดยเทIาเทียมกันในการจางงาน 

เวนแตIลักษณะหรือสภาพของงานไมIอาจปฏิบัติเชIนนั้นได 
 

________________________ 
๘ มาตรา ๑๑/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๙ มาตรา ๑๓ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๑๐ มาตรา ๑๔/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
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มาตรา ๑๖๑๑  หามมิใหนายจาง หัวหนางาน ผูควบคุมงาน หรือผูตรวจงานกระทําการ
ลIวงเกิน คุกคาม หรือกIอความเดือดรอนรําคาญทางเพศตIอลูกจาง 

มาตรา ๑๗๑๒  สัญญาจางยIอมสิ้นสุดลงเม่ือครบกําหนดระยะเวลาในสัญญาจางโดยมิ
ตองบอกกลIาวลIวงหนา 

ในกรณีท่ีสัญญาจางไมIมีกําหนดระยะเวลา นายจางหรือลูกจางอาจบอกเลิกสัญญาจาง
โดยบอกกลIาวลIวงหนาเปBนหนังสือใหอีกฝYายหนึ่งทราบในเม่ือถึงหรือกIอนจะถึงกําหนดจIายคIาจางคราว
หนึ่งคราวใด เพ่ือใหเปBนผลเลิกสัญญากันเม่ือถึงกําหนดจIายคIาจางคราวถัดไปขางหนาก็ได แตIไมIจําตอง
บอกกลIาวลIวงหนาเกินสามเดือน ท้ังนี้ ใหถือวIาสัญญาจางทดลองงานเปBนสัญญาจางท่ีไมIมีกําหนด
ระยะเวลาดวย 

การบอกเลิกสัญญาจางตามวรรคสอง นายจางอาจจIายคIาจางใหตามจํานวนท่ีจะตอง
จIายจนถึงเวลาเลิกสัญญาตามกําหนดท่ีบอกกลIาวและใหลูกจางออกจากงานทันทีได 

การบอกกลIาวลIวงหนาตามมาตรานี้ไมIใชบังคับแกIการเลิกจางตามมาตรา ๑๑๙ แหIง
พระราชบัญญัตินี้ และมาตรา ๕๘๓ แหIงประมวลกฎหมายแพIงและพาณิชย) 

 
มาตรา ๑๗/๑๑๓  ในกรณีท่ีนายจางบอกเลิกสัญญาจางโดยไมIบอกกลIาวลIวงหนาให

ลูกจางทราบตามมาตรา ๑๗ วรรคสอง ใหนายจางจIายเงินใหแกIลูกจางเปBนจํานวนเทIากับคIาจางท่ีลูกจาง
ควรจะไดรับนับแตIวันท่ีใหลูกจางออกจากงานจนถึงวันท่ีการเลิกสัญญาจางมีผลตามมาตรา ๑๗ วรรค
สอง โดยใหจIายในวันท่ีใหลูกจางออกจากงาน 

 
มาตรา ๑๘๑๔  ในกรณีท่ีพระราชบัญญัตินี้กําหนดใหนายจางตองแจงการดําเนินการ

อยIางหนึ่งอยIางใดหรือสIงเอกสารตIออธิบดีหรือผูซ่ึงอธิบดีมอบหมายหรือพนักงานตรวจแรงงาน นายจาง
จะแจงหรือสIงดวยตนเอง ทางไปรษณีย) โทรศัพท) โทรสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส)หรือสื่อเทคโนโลยี
สารสนเทศประเภทอ่ืนก็ได ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ)และวิธีการท่ีอธิบดีประกาศกําหนด 

 
มาตรา ๑๙  เพ่ือประโยชน)ในการคํานวณระยะเวลาการทํางานของลูกจางตาม

พระราชบัญญัตินี้ ใหนับวันหยุด วันลา วันท่ีนายจางอนุญาตใหหยุดงานเพ่ือประโยชน)ของลูกจาง และ
วันท่ีนายจางสั่งใหลูกจางหยุดงานเพ่ือประโยชน)ของนายจาง รวมเปBนระยะเวลาการทํางานของลูกจาง
ดวย 

 
มาตรา ๒๐  การท่ีลูกจางไมIไดทํางานติดตIอกันโดยนายจางมีเจตนาท่ีจะไมIใหลูกจาง

นั้นมีสิทธิใดตามพระราชบัญญัตินี้ ไมIวIานายจางจะใหลูกจางทํางานในหนาท่ีใด และการจางแตIละชIวงมี
ระยะเวลาหIางกันเทIาใดก็ตาม ใหนับระยะเวลาการทํางานทุกชIวงเขาดวยกัน เพ่ือประโยชน)ในการได
สิทธิของลูกจางนั้น 

 
________________________ 

๑๑ มาตรา ๑๖ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๒ มาตรา ๑๗ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๓ มาตรา ๑๗/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๑๔ มาตรา ๑๘ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
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มาตรา ๒๑  ในกรณีท่ีพระราชบัญญัตินี้กําหนดใหนายจางตองดําเนินการอยIางหนึ่ง
อยIางใดท่ีตองเสียคIาใชจIาย ใหนายจางเปBนผูออกคIาใชจIายเพ่ือการนั้น 

 
มาตรา ๒๒  งานเกษตรกรรม งานประมงทะเล งานบรรทุกหรือขนถIายสินคาเรือเดิน

ทะเล งานท่ีรับไปทําท่ีบาน งานขนสIง และงานอ่ืนตามท่ีกําหนดในพระราชกฤษฎีกาจะกําหนดใน
กฎกระทรวงใหมีการคุมครองแรงงานกรณีตIาง ๆ แตกตIางไปจากพระราชบัญญัตินี้ก็ได 

 
หมวด ๒ 

การใชแรงงานท่ัวไป 
_____________ 

 
มาตรา ๒๓๑๕  ใหนายจางประกาศเวลาทํางานปกติใหลูกจางทราบ โดยกําหนดเวลา

เริ่มตนและเวลาสิ้นสุดของการทํางานแตIละวันของลูกจางไดไมIเกินเวลาทํางานของแตIละประเภทงาน
ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง แตIวันหนึ่งตองไมIเกินแปดชั่วโมง ในกรณีท่ีเวลาทํางานวันใดนอยกวIาแปด
ชั่วโมง นายจางและลูกจางจะตกลงกันใหนําเวลาทํางานสIวนท่ีเหลือนั้นไปรวมกับเวลาทํางานในวัน
ทํางานปกติอ่ืนก็ได แตIตองไมIเกินวันละเกาชั่วโมงและเม่ือรวมเวลาทํางานท้ังสิ้นแลว สัปดาห)หนึ่งตองไมI
เกินสี่สิบแปดชั่วโมง เวนแตIงานท่ีอาจเปBนอันตรายตIอสุขภาพและความปลอดภัยของลูกจางตามท่ี
กําหนดในกฎกระทรวงตองมีเวลาทํางานปกติวันหนึ่งไมIเกินเจ็ดชั่วโมง และเม่ือรวมเวลาทํางานท้ังสิ้น
แลวสัปดาห)หนึ่งตองไมIเกินสี่สิบสองชั่วโมง 

ในกรณีท่ีนายจางและลูกจางตกลงกันใหนําเวลาทํางานสIวนท่ีเหลือไปรวมกับเวลา
ทํางานในวันทํางานปติอ่ืนตามวรรคหนึ่งเกินกวIาวันละแปดชั่วโมง ใหนายจางจIายคIาตอบแทนไมIนอย
กวIาหนึ่งเทIาครึ่งของอัตราคIาจางตIอชั่วโมงในวันทํางานตามจํานวนชั่วโมงท่ีทําเกินสําหรับลูกจางรายวัน
และลูกจางรายชั่วโมงหรือไมIนอยกวIาหนึ่งเทIาครึ่งของอัตราคIาจางตIอหนIวยในวันทํางานตามจํานวน
ผลงานท่ีทําไดในชั่วโมงท่ีทําเกินสําหรับลูกจางซ่ึงไดรับคIาจางตามผลงาน 

ในกรณีท่ีนายจางไมIอาจประกาศกําหนดเวลาเริ่มตนและเวลาสิ้นสุดของการทํางานแตI
ละวันได เนื่องจากลักษณะหรือสภาพของงาน ใหนายจางและลูกจางตกลงกันกําหนดชั่วโมงทํางานแตIละ
วันไมIเกินแปดชั่วโมง และเม่ือรวมเวลาทํางานท้ังสิ้นแลวสัปดาห)หนึ่งตองไมIเกินสี่สิบแปดชั่วโมง 

 
มาตรา ๒๔  หามมิใหนายจางใหลูกจางทํางานลIวงเวลาในวันทํางาน เวนแตIไดรับความ

ยินยอมจากลูกจางกIอนเปBนคราว ๆ ไป 
ในกรณีท่ีลักษณะหรือสภาพของงานตองทําติดตIอกันไปถาหยุดจะเสียหายแกIงาน หรือ

เปBนงานฉุกเฉิน หรือเปBนงานอ่ืนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง นายจางอาจใหลูกจางทํางานลIวงเวลาได
เทIาท่ีจําเปBน 
  
 
 
________________________ 

๑๕ มาตรา ๒๓ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
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มาตรา ๒๕  หามมิใหนายจางใหลูกจางทํางานในวันหยุด เวนแตIในกรณีท่ีลักษณะหรือ
สภาพของงานตองทําติดตIอกันไป ถาหยุดจะเสียหายแกIงาน หรือเปBนงานฉุกเฉิน นายจางอาจใหลูกจาง
ทํางานในวันหยุดไดเทIาท่ีจําเปBน 

นายจางอาจใหลูกจางทํางานในวันหยุดไดสําหรับกิจการโรงแรม สถานมหรสพ งาน
ขนสIง รานขายอาหาร รานขายเครื่องด่ืม สโมสร สมาคม สถานพยาบาล หรือกิจการอ่ืนตามท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวง 

เพ่ือประโยชน)แกIการผลิต การจําหนIาย และการบริการ นายจางอาจใหลูกจางทํางาน 
นอกจากท่ีกําหนดตามวรรคหนึ่งและวรรคสองในวันหยุดเทIาท่ีจําเปBน โดยไดรับความยินยอมจากลูกจาง
กIอนเปBนคราว ๆ ไป 

 
มาตรา ๒๖  ชั่วโมงทํางานลIวงเวลาตามมาตรา ๒๔ วรรคหนึ่งและชั่วโมงทํางานใน

วันหยุดตามมาตรา ๒๕ วรรคสองและวรรคสาม เม่ือรวมแลวจะตองไมIเกินอัตราตามท่ีกําหนดใน
กฎกระทรวง 

 
มาตรา ๒๗  ในวันท่ีมีการทํางาน ใหนายจางจัดใหลูกจางมีเวลาพักระหวIางการทํางาน

วันหนึ่งไมIนอยกวIาหนึ่งชั่วโมงหลังจากท่ีลูกจางทํางานมาแลวไมIเกินหาชั่วโมงติดตIอกัน นายจางและ
ลูกจางอาจตกลงกันลIวงหนาใหมีเวลาพักครั้งหนึ่งนอยกวIาหนึ่งชั่วโมงได แตIเม่ือรวมกันแลววันหนึ่งตอง
ไมIนอยกวIาหนึ่งชั่วโมง 

ในกรณีท่ีนายจางและลูกจางตกลงกันกําหนดเวลาพักระหวIางการทํางานตามวรรคหนึ่ง
เปBนอยIางอ่ืน ถาขอตกลงนั้นเปBนประโยชน)แกIลูกจาง ใหขอตกลงนั้นใชบังคับได 

เวลาพักระหวIางการทํางานไมIใหนับรวมเปBนเวลาทํางาน เวนแตIเวลาพักท่ีรวมกันแลว
ในวันหนึ่งเกินสองชั่วโมง ใหนับเวลาท่ีเกินสองชั่วโมงนั้นเปBนเวลาทํางานปกติ 

ในกรณีท่ีมีการทํางานลIวงเวลาตIอจากเวลาทํางานปกติไมIนอยกวIาสองชั่วโมง นายจาง
ตองจัดใหลูกจางมีเวลาพักไมIนอยกวIายี่สิบนาทีกIอนท่ีลูกจางเริ่มทํางานลIวงเวลา 

ความในวรรคหนึ่งและวรรคสี่ มิใหใชบังคับแกIกรณีท่ีลูกจางทํางานท่ีมีลักษณะหรือ
สภาพของงานตองทําติดตIอกันไปโดยไดรับความยินยอมจากลูกจางหรือเปBนงานฉุกเฉิน 

 
มาตรา ๒๘  ใหนายจางจัดใหลูกจางมีวันหยุดประจําสัปดาห) สัปดาห)หนึ่งไมIนอยกวIา

หนึ่งวัน โดยวันหยุดประจําสัปดาห)ตองมีระยะหIางกันไมIเกินหกวัน นายจางและลูกจางอาจตกลงกัน
ลIวงหนากําหนดใหมีวันหยุดประจําสัปดาห)วันใดก็ได 

ในกรณีท่ีลูกจางทํางานโรงแรม งานขนสIง งานในปYา งานในท่ีทุรกันดาร หรืองานอ่ืน
ตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง นายจางและลูกจางอาจตกลงกันลIวงหนาสะสมวันหยุดประจําสัปดาห)และ
เลื่อนไปหยุดเม่ือใดก็ได แตIตองอยูIในระยะเวลาสี่สัปดาห)ติดตIอกัน 

 
มาตรา ๒๙  ใหนายจางประกาศกําหนดวันหยุดตามประเพณีใหลูกจางทราบเปBนการ

ลIวงหนาปCหนึ่งไมIนอยกวIาสิบสามวันโดยรวมวันแรงงานแหIงชาติตามท่ีรัฐมนตรีประกาศกําหนด 
ใหนายจางพิจารณากําหนดวันหยุดตามประเพณีจากวันหยุดราชการประจําปC วันหยุด

ทางศาสนาหรือขนบธรรมเนียมประเพณีแหIงทองถ่ิน 
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ในกรณีท่ีวันหยุดตามประเพณีวันใดตรงกับวันหยุดประจําสัปดาห)ของลูกจาง ใหลูกจาง
ไดหยุดชดเชยวันหยุดตามประเพณีในวันทํางานถัดไป 

ในกรณีท่ีนายจางไมIอาจใหลูกจางหยุดตามประเพณีได เนื่องจากลูกจางทํางานท่ีมี
ลักษณะหรือสภาพของงานตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง ใหนายจางตกลงกับลูกจางวIา จะหยุดในวันอ่ืน
ชดเชยวันหยุดตามประเพณีหรือนายจางจะจIายคIาทํางานในวันหยุดใหก็ได 

 
มาตรา ๓๐  ลูกจางซ่ึงทํางานติดตIอกันมาแลวครบหนึ่งปCมีสิทธิหยุดพักผIอนประจําปCได

ปCหนึ่งไมIนอยกวIาหกวันทํางานโดยใหนายจางเปBนผูกําหนดวันหยุดดังกลIาวใหแกIลูกจางลIวงหนาหรือ
กําหนดใหตามท่ีนายจางและลูกจางตกลงกัน 

ในปCตIอมานายจางอาจกําหนดวันหยุดพักผIอนประจําปCใหแกIลูกจางมากกวIาหกวัน
ทํางานก็ได 

นายจางและลูกจางอาจตกลงกันลIวงหนาใหสะสมและเลื่อนวันหยุดพักผIอนประจําปCท่ี
ยังมิไดหยุดในปCนั้นรวมเขากับปCตIอ ๆ ไปได 

สําหรับลูกจางซ่ึงทํางานยังไมIครบหนึ่งปC นายจางอาจกําหนดวันหยุดพักผIอนประจําปC
ใหแกIลูกจางโดยคํานวณใหตามสIวนก็ได 

 
มาตรา ๓๑  หามมิใหนายจางใหลูกจางทํางานลIวงเวลาหรือทํางานในวันหยุดในงานท่ี

อาจเปBนอันตรายตIอสุขภาพและความปลอดภัยของลูกจางตามมาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง 
 
มาตรา ๓๒  ใหลูกจางมีสิทธิลาปYวยไดเทIาท่ีปYวยจริง การลาปYวยต้ังแตIสามวันทํางาน

ข้ึนไป นายจางอาจใหลูกจางแสดงใบรับรองของแพทย)แผนปEจจุบันชั้นหนึ่งหรือของสถานพยาบาลของ
ทางราชการ ในกรณี ท่ีลูกจางไมIอาจแสดงใบรับรองของแพทย)แผนปEจจุ บันชั้นหนึ่ งหรือของ
สถานพยาบาลของทางราชการได ใหลูกจางชี้แจงใหนายจางทราบ 

ในกรณีท่ีนายจางจัดแพทย)ไว ใหแพทย)นั้นเปBนผูออกใบรับรอง เวนแตIลูกจางไมI
สามารถใหแพทย)นั้นตรวจได 

วันท่ีลูกจางไมIสามารถทํางานไดเนื่องจากประสบอันตรายหรือเจ็บปYวยท่ีเกิดข้ึน
เนื่องจากการทํางาน และวันลาเพ่ือคลอดบุตรตามมาตรา ๔๑ มิใหถือเปBนวันลาปYวยตามมาตรานี้ 

 
มาตรา ๓๓  ใหลูกจางมีสิทธิลาเพ่ือทําหมันไดและมีสิทธิลาเนื่องจากการทําหมันตาม

ระยะเวลาท่ีแพทย)แผนปEจจุบันชั้นหนึ่งกําหนดและออกใบรับรอง 
 
มาตรา ๓๔๑๖  ใหลูกจางมีสิทธิลาเพ่ือกิจธุระอันจําเปBนไดปCละไมIนอยกวIาสามวัน

ทํางาน 
 
มาตรา ๓๕  ใหลูกจางมีสิทธิลาเพ่ือรับราชการทหารในการเรียกพลเพ่ือตรวจสอบ เพ่ือ

ฝ[กวิชาทหารหรือเพ่ือทดลองความพรั่งพรอมตามกฎหมายวIาดวยการรับราชการทหาร 
________________________ 

๑๖ มาตรา ๓๔ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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มาตรา ๓๖  ใหลูกจางมีสิทธิลาเพ่ือการฝ[กอบรมหรือพัฒนาความรูความสามารถตาม
หลักเกณฑ)และวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

 
มาตรา ๓๗  หามมิใหนายจางใหลูกจางทํางานยก แบก หาม หาบ ทูน ลาก หรือเข็น

ของหนักเกินอัตราน้ําหนักตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
 

หมวด ๓ 
การใชแรงงานหญิง 
_____________ 

 
มาตรา ๓๘๑๗  หามมิใหนายจางใหลูกจางซ่ึงเปBนหญิงทํางานอยIางหนึ่งอยIางใด 

ดังตIอไปนี้ 
(๑) งานเหมืองแรIหรืองานกIอสรางท่ีตองทําใตดิน ใตน้ํา ในถํ้า ในอุโมงค)หรือปลIองใน

ภูเขา เวนแตIสภาพของการทํางานไมIเปBนอันตรายตIอสุขภาพหรือรIางกายของลูกจาง 
(๒) งานท่ีตองทําบนนั่งรานท่ีสูงกวIาพ้ืนดินต้ังแตIสิบเมตรข้ึนไป 
(๓) งานผลิตหรือขนสIงวัตถุระเบิดหรือวัตถุไวไฟ เวนแตIสภาพของการทํางานไมIเปBน

อันตรายตIอสุขภาพหรือรIางกายของลูกจาง 
(๔) งานอ่ืนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๓๙๑๘  หามมิใหนายจางใหลูกจางซ่ึงเปBนหญิงมีครรภ)ทํางานอยIางหนึ่งอยIางใด 

ดังตIอไปนี้ 
(๑) งานเก่ียวกับเครื่องจักรหรือเครื่องยนต)ท่ีมีความสั่นสะเทือน 
(๒) งานขับเคลื่อนหรือติดไปกับยานพาหนะ 
(๓) งานยก แบก หาม หาบ ทูน ลาก หรือเข็นของหนักเกินสิบหากิโลกรัม 
(๔) งานท่ีทําในเรือ 
(๕) งานอ่ืนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๓๙/๑๑๙  หามมิใหนายจางใหลูกจางซ่ึงเปBนหญิงมีครรภ)ทํางานในระหวIางเวลา 

๒๒.๐๐ นาฬิกา ถึงเวลา ๐๖.๐๐ นาฬิกา ทํางานลIวงเวลา หรือทํางานในวันหยุด 
ในกรณีท่ีลูกจางซ่ึงเปBนหญิงมีครรภ)ทํางานในตําแหนIงผูบริหาร งานวิชาการ งานธุรการ 

หรืองานเก่ียวกับการเงินหรือบัญชี นายจางอาจใหลูกจางนั้นทํางานลIวงเวลาในวันทํางานไดเทIาท่ีไมIมี
ผลกระทบตIอสุขภาพของลูกจางซ่ึงเปBนหญิงมีครรภ)โดยไดรับความยินยอมจากลูกจางกIอนเปBนคราว ๆ 
ไป 

 
________________________ 

๑๗ มาตรา ๓๘ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๘ มาตรา ๓๙ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๑๙ มาตรา ๓๙/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
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มาตรา ๔๐  ในกรณีท่ีนายจางใหลูกจางซ่ึงเปBนหญิงทํางานระหวIางเวลา ๒๔.๐๐ 
นาฬิกา ถึงเวลา ๐๖.๐๐ นาฬิกา และพนักงานตรวจแรงงานเห็นวIางานนั้นอาจเปBนอันตรายตIอสุขภาพ
และความปลอดภัยของหญิงนั้น ใหพนักงานตรวจแรงงานรายงานตIออธิบดีหรือผูซ่ึงอธิบดีมอบหมายเพ่ือ
พิจารณาและมีคําสั่งใหนายจางเปลี่ยนเวลาทํางาน หรือลดชั่วโมงทํางานไดตามท่ีเห็นสมควร และให
นายจางปฏิบัติตามคําสั่งดังกลIาว 

 
มาตรา ๔๑๒๐  ใหลูกจางซ่ึงเปBนหญิงมีครรภ)มีสิทธิลาเพ่ือคลอดบุตรครรภ)หนึ่งไมIเกิน

เกาสิบแปดวัน 
วันลาเพ่ือคลอดบุตรตามมาตรานี้ใหหมายความรวมถึงวันลาเพ่ือตรวจครรภ)กIอนคลอด

บุตรดวย 
วันลาตามวรรคหนึ่ง ใหนับรวมวันหยุดท่ีมีในระหวIางวันลาดวย 
 
มาตรา ๔๒  ในกรณีท่ีลูกจางซ่ึงเปBนหญิงมีครรภ)มีใบรับรองของแพทย)แผนปEจจุบัน

ชั้นหนึ่งมาแสดงวIาไมIอาจทํางานในหนาท่ีเดิมตIอไปได ใหลูกจางนั้นมีสิทธิขอใหนายจางเปลี่ยนงานใน
หนาท่ีเดิมเปBนการชั่วคราวกIอนหรือหลังคลอดได และใหนายจางพิจารณาเปลี่ยนงานท่ีเหมาะสมใหแกI
ลูกจางนั้น 

มาตรา ๔๓  หามมิใหนายจางเลิกจางลูกจางซ่ึงเปBนหญิงเพราะเหตุมีครรภ) 
 

หมวด ๔ 
การใชแรงงานเด็ก 
_____________ 

 
มาตรา ๔๔  หามมิใหนายจางจางเด็กอายุตํ่ากวIาสิบหาปCเปBนลูกจาง 
 
มาตรา ๔๕  ในกรณีท่ีมีการจางเด็กอายุตํ่ากวIาสิบแปดปCเปBนลูกจาง ใหนายจางปฏิบัติ

ดังนี้ 
(๑) แจงการจางลูกจางซ่ึงเปBนเด็กนั้นตIอพนักงานตรวจแรงงานภายในสิบหาวันนับแตI

วันท่ีเด็กเขาทํางาน 
(๒) จัดทําบันทึกสภาพการจางกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเก็บไว ณ สถาน

ประกอบกิจการหรือสํานักงานของนายจาง พรอมท่ีจะใหพนักงานตรวจแรงงานตรวจไดในเวลาทําการ 
(๓) แจงการสิ้นสุดการจางลูกจางซ่ึงเปBนเด็กนั้นตIอพนักงานตรวจแรงงานภายในเจ็ดวัน

นับแตIวันท่ีเด็กออกจากงาน 
การแจงหรือการจัดทําบันทึกตามวรรคหนึ่งใหเปBนไปตามแบบท่ีอธิบดีกําหนด 

 
________________________ 

๒๐ มาตรา ๔๑ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 



- ๑๒ - 
 

จัดทําเพื่อประโยชน)ในการศึกษา โดย safetyhubs.com 

มาตรา ๔๖  ใหนายจางจัดใหลูกจางซ่ึงเปBนเด็กมีเวลาพักวันหนึ่งไมIนอยกวIาหนึ่งชั่วโมง
ติดตIอกันหลังจากท่ีลูกจางทํางานมาแลวไมIเกินสี่ชั่วโมง แตIในสี่ชั่วโมงนั้นใหลูกจางซ่ึงเปBนเด็กไดมีเวลา
พักตามท่ีนายจางกําหนด 

 
มาตรา ๔๗  หามมิใหนายจางใหลูกจางซ่ึงเปBนเด็กอายุตํ่ากวIาสิบแปดปCทํางานใน

ระหวIางเวลา ๒๒.๐๐ นาฬิกา ถึงเวลา ๐๖.๐๐ นาฬิกา เวนแตIจะไดรับอนุญาตเปBนหนังสือจากอธิบดี
หรือผูซ่ึงอธิบดีมอบหมาย 

นายจางอาจใหลูกจางซ่ึงเปBนเด็กอายุตํ่ากวIาสิบแปดปCและเปBนผูแสดงภาพยนตร) ละคร
หรือการแสดงอยIางอ่ืนท่ีคลายคลึงกันทํางานในระหวIางเวลาดังกลIาวได ท้ังนี้ ใหนายจางจัดใหลูกจางซ่ึง
เปBนเด็กนั้นไดพักผIอนตามสมควร 

 
มาตรา ๔๘  หามมิใหนายจางใหลูกจางซ่ึงเปBนเด็กอายุตํ่ากวIาสิบแปดปCทํางานลIวงเวลา

หรือทํางานในวันหยุด 
 
มาตรา ๔๙  หามมิใหนายจางใหลูกจางซ่ึงเปBนเด็กอายุตํ่ากวIาสิบแปดปCทํางานอยIาง

หนึ่งอยIางใด ดังตIอไปนี้ 
(๑) งานหลอม เปYา หลIอ หรือรีดโลหะ 
(๒) งานปEfมโลหะ 
(๓) งานเก่ียวกับความรอน ความเย็น ความสั่นสะเทือน เสียง และแสงท่ีมีระดับ

แตกตIางจากปกติ อันอาจเปBนอันตรายตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
(๔) งานเก่ียวกับสารเคมีท่ีเปBนอันตรายตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
(๕) งานเก่ียวกับจุลชีวันเปBนพิษซ่ึงอาจเปBนเชื้อไวรัส แบคทีเรีย รา หรือเชื้ออ่ืนตามท่ี

กําหนดในกฎกระทรวง 
(๖) งานเก่ียวกับวัตถุมีพิษ วัตถุระเบิด หรือวัตถุไวไฟ เวนแตIงานในสถานีบริการน้ํามัน

เชื้อเพลิงตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
(๗) งานขับหรือบังคับรถยกหรือปEgนจั่นตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
(๘) งานใชเลื่อยเดินดวยพลังไฟฟ_าหรือเครื่องยนต) 
(๙) งานท่ีตองทําใตดิน ใตน้ํา ในถํ้า อุโมงค) หรือปลIองในภูเขา 
(๑๐) งานเก่ียวกับกัมมันตภาพรังสีตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
(๑๑) งานทําความสะอาดเครื่องจักรหรือเครื่องยนต)ขณะท่ีเครื่องจักรหรือเครื่องยนต)

กําลังทํางาน 
(๑๒) งานท่ีตองทําบนนั่งรานท่ีสูงกวIาพ้ืนดินต้ังแตIสิบเมตรข้ึนไป 
(๑๓) งานอ่ืนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๕๐๒๑  หามมิใหนายจางใหลูกจางซ่ึงเปBนเด็กอายุตํ่ากวIาสิบแปดปCทํางานใน

สถานท่ี ดังตIอไปนี้ 
 

________________________ 
๒๑ มาตรา ๕๐ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



- ๑๓ - 
 

จัดทําเพื่อประโยชน)ในการศึกษา โดย safetyhubs.com 

(๑) โรงฆIาสัตว) 
(๒) สถานท่ีเลIนการพนัน 
(๓) สถานบริการตามกฎหมายวIาดวยสถานบริการ 
(๔) สถานท่ีอ่ืนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
 
มาตรา ๕๑๒๒  หามมิใหนายจางเรียกหรือรับหลักประกันเพ่ือการใด ๆ จากฝYายลูกจาง

ซ่ึงเปBนเด็ก 
หามมิใหนายจางจIายคIาจางของลูกจางซ่ึงเปBนเด็กใหแกIบุคคลอ่ืน 
ในกรณีท่ีนายจางจIายเงินหรือประโยชน)ตอบแทนใด ๆ ใหแกIลูกจางซ่ึงเปBนเด็ก บิดา

มารดา ผูปกครอง หรือบุคคลอ่ืน เปBนการลIวงหนากIอนมีการจาง ขณะแรกจาง หรือกIอนถึงงวดการจIาย
คIาจางในแตIละคราว มิใหถือวIาเปBนการจIายหรือรับคIาจางสําหรับลูกจางซ่ึงเปBนเด็กนั้น และหามมิให
นายจางนําเงินหรือประโยชน)ตอบแทนดังกลIาวมาหักจากคIาจางซ่ึงตองจIายใหแกIลูกจางซ่ึงเปBนเด็กตาม
กําหนดเวลา 

 
มาตรา ๕๒  เพ่ือประโยชน)ในการพัฒนาและสIงเสริมคุณภาพชีวิตและการทํางานของ

เด็กใหลูกจางซ่ึงเปBนเด็กอายุตํ่ากวIาสิบแปดปC มีสิทธิลาเพ่ือเขาประชุม สัมมนา รับการอบรม รับการฝ[ก
หรือลาเพ่ือการอ่ืน ซ่ึงจัดโดยสถานศึกษาหรือหนIวยงานของรัฐหรือเอกชนท่ีอธิบดีเห็นชอบ โดยให
ลูกจางซ่ึงเปBนเด็กแจงใหนายจางทราบลIวงหนาถึงเหตุท่ีลาโดยชัดแจง พรอมท้ังแสดงหลักฐานท่ีเก่ียวของ
ถามี และใหนายจางจIายคIาจางใหแกIลูกจางซ่ึงเปBนเด็กเทIากับคIาจางในวันทํางานตลอดระยะเวลาท่ีลา 
แตIปCหนึ่งตองไมIเกินสามสิบวัน 

 
หมวด ๕ 

คIาจาง คIาลIวงเวลา คIาทํางานในวันหยุด และคIาลIวงเวลาในวันหยุด 
_____________ 

  
มาตรา ๕๓๒๓  ใหนายจางกําหนดคIาจาง คIาลIวงเวลา คIาทํางานในวันหยุดและคIา

ลIวงเวลาในวันหยุดใหแกIลูกจางท่ีทํางานอันมีลักษณะ คุณภาพ และปริมาณเทIากัน หรืองานท่ีมีคIาเทIา
เทียมกันในอัตราเทIากันไมIวIาลูกจางนั้นจะเปBนชายหรือหญิง 

 
มาตรา ๕๔ ใหนายจางจIายคIาจาง คIาลIวงเวลา คIาทํางานในวันหยุด คIาลIวงเวลาใน

วันหยุด และเงินผลประโยชน)อ่ืนเนื่องในการจาง บรรดาท่ีจIายเปBนเงินตองจIายเงินตราไทย เวนแตIไดรับ
ความยินยอมจากลูกจางใหจIายเปBนต๋ัวเงินหรือเงินตราตIางประเทศ 

 
มาตรา ๕๕ ใหนายจางจIายคIาจาง คIาลIวงเวลา คIาทํางานในวันหยุด คIาลIวงเวลาใน

วันหยุดและเงินผลประโยชน)อ่ืนเนื่องในการจางใหแกIลูกจาง ณ สถานท่ีทํางานของลูกจาง ถาจะจIาย ณ 
สถานท่ีอ่ืนหรือดวยวิธีอ่ืนตองไดรับความยินยอมจากลูกจาง 
________________________ 

๒๒ มาตรา ๕๑ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๒๓ มาตรา ๕๓ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ 



- ๑๔ - 
 

จัดทําเพื่อประโยชน)ในการศึกษา โดย safetyhubs.com 

มาตรา ๕๖  ใหนายจางจIายคIาจางใหแกIลูกจางเทIากับคIาจางในวันทํางานสําหรับ
วันหยุด ดังตIอไปนี้ 

(๑) วันหยุดประจําสัปดาห) เวนแตIลูกจางซ่ึงไดรับคIาจางรายวัน รายชั่วโมง หรือตาม
ผลงานโดยคํานวณเปBนหนIวย 

(๒) วันหยุดตามประเพณี 
(๓) วันหยุดพักผIอนประจําปC 
 
มาตรา ๕๗  ใหนายจางจIายคIาจางใหแกIลูกจางในวันลาปYวยตามมาตรา ๓๒ เทIากับ

อัตราคIาจางในวันทํางานตลอดระยะเวลาท่ีลา แตIปCหนึ่งตองไมIเกินสามสิบวันทํางาน 
ในกรณีท่ีลูกจางใชสิทธิลาเพ่ือทําหมันตามมาตรา ๓๓ ใหนายจางจIายคIาจางใหแกI

ลูกจางในวันลานั้นดวย 
 
มาตรา ๕๗/๑๒๔  ใหนายจางจIายคIาจางใหแกIลูกจางในวันลาเพ่ือกิจธุระอันจําเปBนตาม

มาตรา ๓๔ เทIากับคIาจางในวันทํางานตลอดระยะเวลาท่ีลา แตIปCหนึ่งตองไมIเกินสามวันทํางาน 
 
มาตรา ๕๘  ใหนายจางจIายคIาจางใหแกIลูกจางในวันลาเพ่ือรับราชการทหารตาม

มาตรา ๓๕ เทIากับคIาจางในวันทํางานตลอดระยะเวลาท่ีลา แตIปCหนึ่งตองไมIเกินหกสิบวัน 
 
มาตรา ๕๙๒๕  ใหนายจางจIายคIาจางใหแกIลูกจางซ่ึงเปBนหญิงในวันลาเพ่ือคลอดบุตร

ตามมาตรา ๔๑ เทIากับคIาจางในวันทํางานตลอดระยะเวลาท่ีลา แตIไมIเกินสี่สิบหาวัน 
 
มาตรา ๖๐  เพ่ือประโยชน)แกIการจIายคIาจางตามมาตรา ๕๖ มาตรา ๕๗ มาตรา ๕๘ 

มาตรา ๕๙ มาตรา ๗๑ และมาตรา ๗๒ ในกรณีท่ีลูกจางไดรับคIาจางตามผลงานโดยคํานวณเปBนหนIวย 
ใหนายจางจIายคIาจางในวันหยุดหรือวันลาเทIากับคIาจางโดยเฉลี่ยในวันทํางานท่ีลูกจางไดรับในงวดการ
จIายคIาจางกIอนวันหยุดหรือวันลานั้น 

 
มาตรา ๖๑  ในกรณีท่ีนายจางใหลูกจางทํางานลIวงเวลาในวันทํางานใหนายจางจIายคIา

ลIวงเวลาใหแกIลูกจางในอัตราไมIนอยกวIาหนึ่งเทIาครึ่งของอัตราคIาจางตIอชั่วโมงในวันทํางานตามจํานวน
ชั่วโมงท่ีทํา หรือไมIนอยกวIาหนึ่งเทIาครึ่งของอัตราคIาจางตIอหนIวยในวันทํางานตามจํานวนผลงานท่ีทําได
สําหรับลูกจางซ่ึงไดรับคIาจางตามผลงานโดยคํานวณเปBนหนIวย 

 
มาตรา ๖๒  ในกรณีท่ีนายจางใหลูกจางทํางานในวันหยุดตามมาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ 

หรือมาตรา ๓๐ ใหนายจางจIายคํ่าทํางานในวันหยุดใหแกIลูกจางในอัตรา ดังตIอไปนี้ 
(๑) สําหรับลูกจางซ่ึงมีสิทธิไดรับคIาจางในวันหยุด ใหจIายเพ่ิมข้ึนจากคIาจางอีกไมIนอย

กวIาหนึ่งเทIาของอัตราคIาจางตIอชั่วโมงในวันทํางานตามจํานวนชั่วโมงท่ีทําหรือไมIนอยกวIาหนึ่งเทIาของ 
 
________________________ 

๒๔ มาตรา ๕๗/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงาน (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๒๕ มาตรา ๕๙ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงาน (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 



- ๑๕ - 
 

จัดทําเพื่อประโยชน)ในการศึกษา โดย safetyhubs.com 

อัตราคIาจางตIอหนIวยในวันทํางานตามจํานวนผลงานท่ีทําไดสําหรับลูกจางซ่ึงไดรับคIาจางตามผลงานโดย
คํานวณเปBนหนIวย 

(๒) สําหรับลูกจางซ่ึงไมIมีสิทธิไดรับคIาจางในวันหยุด ใหจIายไมIนอยกวIาสองเทIาของ
อัตราคIาจางตIอชั่วโมงในวันทํางานตามจํานวนชั่วโมงท่ีทํา หรือไมIนอยกวIาสองเทIาของอัตราคIาจางตIอ
หนIวยในวันทํางานตามจํานวนผลงานท่ีทําไดสําหรับลูกจางซ่ึงไดรับคIาจางตามผลงานโดยคํานวณเปBน
หนIวย 

 
มาตรา ๖๓  ในกรณีท่ีนายจางใหลูกจางทํางานลIวงเวลาในวันหยุด ใหนายจางจIายคIา

ลIวงเวลาในวันหยุดใหแกIลูกจางในอัตราไมIนอยกวIาสามเทIาของอัตราคIาจางตIอชั่วโมงในวันทํางานตาม
จํานวนชั่วโมงท่ีทํา หรือไมIนอยกวIาสามเทIาของอัตราคIาจางตIอหนIวยในวันทํางานตามจํานวนผลงานท่ีทํา
ไดสําหรับลูกจางซ่ึงไดรับคIาจางตามผลงานโดยคํานวณเปBนหนIวย 

 
มาตรา ๖๔  ในกรณีท่ีนายจางมิไดจัดใหลูกจางหยุดงาน หรือจัดใหลูกจางหยุดงาน

นอยกวIาท่ีกําหนดไวตามมาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๐ ใหนายจางจIายคIาทํางานในวันหยุด
และคIาลIวงเวลาในวันหยุดใหแกIลูกจางตามอัตราท่ีกําหนดไวในมาตรา ๖๒ และมาตรา ๖๓ เสมือนวIา
นายจางใหลูกจางทํางานในวันหยุด 

 
มาตรา ๖๕๒๖ ลูกจางซ่ึงมีอํานาจหนาท่ีหรือซ่ึงนายจางใหทํางานอยIางหนึ่งอยIางใด 

ดังตIอไปนี้ ไมIมีสิทธิไดรับคIาลIวงเวลาตามมาตรา ๖๑ และคIาลIวงเวลาในวันหยุดตามมาตรา ๖๓ แตI
ลูกจางซ่ึงนายจางใหทํางานตาม (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) หรือ (๙) มีสิทธิไดรับคIาตอบแทนเปBนเงิน
เทIากับอัตราคIาจางตIอชั่วโมงในวันทํางานตามจํานวนชั่วโมงท่ีทํา 

(๑) ลูกจางซ่ึงมีอํานาจหนาท่ีทําการแทนนายจางสําหรับกรณีการจาง การใหบําเหน็จ 
หรือการเลิกจาง 

(๒) งานเรIขายหรือชักชวนซ้ือสินคาซ่ึงนายจางไดจIายคIานายหนาจากการขายสินคา
ใหแกIลูกจาง 

(๓) งานขบวนการจัดงานรถไฟ ซ่ึงไดแกIงานท่ีทําบนขบวนรถและงานอํานวยความ
สะดวกแกIการเดินรถ 

(๔) งานเปjดปjดประตูน้ําหรือประตูระบายน้ํา 
(๕) งานอIานระดับน้ําและวัดปริมาณน้ํา 
(๖) งานดับเพลิงหรืองานป_องกันอันตรายสาธารณะ 
(๗) งานท่ีมีลักษณะหรือสภาพตองออกไปทํางานนอกสถานท่ี และโดยลักษณะหรือ

สภาพของงานไมIอาจกําหนดเวลาทํางานท่ีแนIนอนได 
(๘) งานอยูIเวรเฝ_าดูแลสถานท่ีหรือทรัพย)สินอันมิใชIหนาท่ีการทํางานปกติของลูกจาง 
(๙) งานอ่ืนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
ท้ังนี้ เวนแตIนายจางตกลงจIายคIาลIวงเวลาหรือคIาลIวงเวลาในวันหยุดใหแกIลูกจาง 

 
________________________ 

๒๖ มาตรา ๖๕ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 



- ๑๖ - 
 

จัดทําเพื่อประโยชน)ในการศึกษา โดย safetyhubs.com 

มาตรา ๖๖  ลูกจางตามมาตรา ๖๕ (๑) ไมIมีสิทธิไดรับคIาทํางานในวันหยุดตามมาตรา 
๖๒ เวนแตIนายจางตกลงจIายคIาทํางานในวันหยุดใหแกIลูกจาง 

 
มาตรา ๖๗๒๗  ในกรณีท่ีนายจางเลิกจางโดยมิใชIกรณีตามมาตรา ๑๑๙ ใหนายจางจIาย

คIาจางใหแกIลูกจางสําหรับวันหยุดพักผIอนประจําปCในปCท่ีเลิกจางตามสIวนของวันหยุดพักผIอนประจําปCท่ี
ลูกจางพึงมีสิทธิไดรับตามมาตรา ๓๐ 

ในกรณีท่ีลูกจางเปBนฝYายบอกเลิกสัญญาหรือนายจางเลิกจาง ไมIวIาการเลิกจางนั้นเปBน
กรณีตามมาตรา ๑๑๙ หรือไมIก็ตาม ใหนายจางจIายคIาจางใหแกIลูกจางสําหรับวันหยุดพักผIอนประจําปC
สะสมท่ีลูกจางพึงมีสิทธิไดรับตามมาตรา ๓๐ 

 
มาตรา ๖๘  เพ่ือประโยชน)แกIการคํานวณคIาลIวงเวลา คIาทํางานในวันหยุด และคIา

ลIวงเวลาในวันหยุด ในกรณีท่ีลูกจางไดรับคIาจางเปBนรายเดือน อัตราคIาจางตIอชั่วโมงในวันทํางาน
หมายถึงคIาจางรายเดือนหารดวยผลคูณของสามสิบและจํานวนชั่วโมงทํางานในวันทํางานตIอวันโดย
เฉลี่ย 

 
มาตรา ๖๙  เพ่ือประโยชน)แกIการคํานวณชั่วโมงทํางานลIวงเวลา ในกรณีท่ีนายจาง

กําหนดเวลาทํางานปกติเปBนสัปดาห) ใหนับวันหยุดตามประเพณี วันหยุดพักผIอนประจําปC และวันลา 
เปBนวันทํางาน 

 
มาตรา ๗๐๒๘  ใหนายจางจIายคIาจาง คIาลIวงเวลา คIาทํางานในวันหยุด คIาลIวงเวลาใน

วันหยุดและเงินท่ีนายจางมีหนาท่ีตองจIายตามพระราชบัญญัตินี้ให ถูกตองและตามกําหนดเวลา 
ดังตIอไปนี้ 

(๑) ในกรณีท่ีมีการคํานวณคIาจางเปBนรายเดือน รายวัน รายชั่วโมง หรือเปBนระยะเวลา
อยIางอ่ืนท่ีไมIเกินหนึ่งเดือน หรือตามผลงานโดยคํานวณเปBนหนIวย ใหจIายเดือนหนึ่งไมIนอยกวIาหนึ่งครั้ง 
เวนแตIจะมีการตกลงกันเปBนอยIางอ่ืนท่ีเปBนประโยชน)แกIลูกจาง 

(๒) ในกรณีท่ีมีการคํานวณคIาจาง นอกจาก (๑) ใหจIายตามกําหนดเวลาท่ีนายจางและ
ลูกจางตกลงกัน 

(๓) คIาลIวงเวลา คIาทํางานในวันหยุด คIาลIวงเวลาในวันหยุด และเงินท่ีนายจางมีหนาท่ี
ตองจIายตามพระราชบัญญัตินี้ใหจIายเดือนหนึ่งไมIนอยกวIาหนึ่งครั้ง 

ในกรณีท่ีนายจางเลิกจางลูกจาง ใหนายจางจIายคIาจาง คIาลIวงเวลา คIาทํางานใน
วันหยุด คIาลIวงเวลาในวันหยุด และเงินท่ีนายจางมีหนาท่ีตองจIายตามพระราชบัญญัตินี้ ตามท่ีลูกจางมี
สิทธิไดรับ ใหแกIลูกจางภายในสามวันนับแตIวันท่ีเลิกจาง 

 
มาตรา ๗๑  ในกรณีท่ีนายจางใหลูกจางเดินทางไปทํางานในทองท่ีอ่ืน นอกจากทองท่ี

สําหรับการทํางานปกติในวันหยุด ใหนายจางจIายคIาจางเทIากับคIาจางในวันทํางานใหแกIลูกจางซ่ึงไมIมี
สิทธิไดรับคIาจางในวันหยุดตามมาตรา ๕๖ (๑) สําหรับการเดินทางนั้น 
________________________ 

๒๗ มาตรา ๖๗ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๒๘ มาตรา ๗๐ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงาน (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ 



- ๑๗ - 
 

จัดทําเพื่อประโยชน)ในการศึกษา โดย safetyhubs.com 

มาตรา ๗๒  ในกรณีท่ีนายจางใหลูกจางเดินทางไปทํางานในทองท่ีอ่ืน นอกจากทองท่ี
สําหรับการทํางานปกติ ลูกจางไมIมีสิทธิไดรับคIาลIวงเวลาตามมาตรา ๖๑ และคIาลIวงเวลาในวันหยุดตาม
มาตรา ๖๓ ในระหวIางเดินทาง แตIสําหรับการเดินทางในวันหยุดใหนายจางจIายคIาจางเทIากับคIาจางใน
วันทํางานใหแกIลูกจางซ่ึงไมIมีสิทธิไดรับคIาจางในวันหยุดตามมาตรา ๕๖ (๑) ดวย เวนแตIนายจางตกลง
จIายคIาลIวงเวลาหรือคIาลIวงเวลาในวันหยุดใหแกIลูกจาง 

 
มาตรา ๗๓  ใหนายจางออกคIาใชจIายสําหรับการเดินทางตามมาตรา ๗๑ และมาตรา 

๗๒ 
 
มาตรา ๗๔  ในกรณีท่ีนายจางตกลงจIายคIาลIวงเวลา คIาทํางานในวันหยุด และคIา

ลIวงเวลาในวันหยุด ในอัตราสูงกวIาท่ีกําหนดไวตามมาตรา ๖๑ มาตรา ๖๒ และมาตรา ๖๓ ก็ใหเปBนไป
ตามขอตกลงดังกลIาว 

 
มาตรา ๗๕  ในกรณีท่ีนายจางมีความจําเปBนตองหยุดกิจการท้ังหมดหรือบางสIวนเปBน

การชั่วคราวดวยเหตุหนึ่งเหตุใดท่ีสําคัญอันมีผลกระทบตIอการประกอบกิจการของนายจาง จนทําให
นายจางไมIสามารถประกอบกิจการไดตามปกติซ่ึงมิใชIเหตุสุดวิสัย ใหนายจางจIายเงินใหแกIลูกจางไมIนอย
กวIารอยละเจ็ดสิบหาของคIาจางในวันทํางานท่ีลูกจางไดรับกIอนนายจางหยุดกิจการตลอดระยะเวลาท่ี
นายจางไมIไดใหลูกจางทํางาน ณ สถานท่ีจIายเงินตามมาตรา ๕๕ และภายในกําหนดเวลาการจIายเงิน
ตามมาตรา ๗๐ (๑)๒๙ 

ใหนายจางแจงใหลูกจางและพนักงานตรวจแรงงานทราบลIวงหนาเปBนหนังสือกIอนวัน
เริ่มหยุดกิจการตามวรรคหนึ่งไมIนอยวIาสามวันทําการ 

 
มาตรา ๗๖  หามมิใหนายจางหักคIาจาง คIาลIวงเวลา คIาทํางานในวันหยุด และคIา

ลIวงเวลาในวันหยุด เวนแตIเปBนการหักเพ่ือ 
(๑) ชําระภาษีเงินไดตามจํานวนท่ีลูกจางตองจIายหรือชําระเงินอ่ืนตามท่ีมีกฎหมาย

บัญญัติไว 
(๒) ชําระคIาบํารุงสหภาพแรงงานตามขอบังคับของสหภาพแรงงาน 
(๓) ชําระหนี้สินสหกรณ)ออมทรัพย) หรือสหกรณ)อ่ืนท่ีมีลักษณะเดียวกันกับสหกรณ)

ออมทรัพย)หรือหนี้ท่ีเปBนไปเพ่ือสวัสดิการท่ีเปBนประโยชน)แกIลูกจางฝYายเดียว โดยไดรับความยินยอม
ลIวงหนาจากลูกจาง 

(๔) เปBนเงินประกันตามมาตรา ๑๐ หรือชดใชคIาเสียหายใหแกIนายจาง ซ่ึงลูกจางได
กระทําโดยจงใจหรือประมาทเลินเลIออยIางรายแรง โดยไดรับความยินยอมจากลูกจาง 

(๕) เปBนเงินสะสมตามขอตกลงเก่ียวกับกองทุนเงินสะสม 
 
 
________________________ 

                  ๒๙ มาตรา ๗๕ วรรคหน่ึง แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญตัิคุมครองแรงาน (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 



- ๑๘ - 
 

จัดทําเพื่อประโยชน)ในการศึกษา โดย safetyhubs.com 

การหักตาม (๒) (๓) (๔) และ (๕) ในแตIละกรณีหามมิใหหักเกินรอยละสิบและจะหัก
รวมกันไดไมIเกินหนึ่งในหาของเงินท่ีลูกจางมีสิทธิไดรับตามกําหนดเวลาการจIายตามมาตรา ๗๐ เวนแตI
ไดรับความยินยอมจากลูกจาง 

 
มาตรา ๗๗  ในกรณีท่ีนายจางตองไดรับความยินยอมจากลูกจาง หรือมีขอตกลงกับ

ลูกจางเก่ียวกับการจIายเงินตามมาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ หรือการหักเงินตามมาตรา ๗๖ นายจางตอง
จัดทําเปBนหนังสือและใหลูกจางลงลายมือชื่อในการใหความยินยอมหรือมีขอตกลงกันไวใหชัดเจนเปBน
การเฉพาะ 
 

หมวด ๖ 
คณะกรรมการคIาจาง 
_____________ 

 
มาตรา ๗๘  ใหมีคณะกรรมการคIาจาง ประกอบดวย ปลัดกระทรวงแรงงาน* เปBน

ประธานกรรมการ ผูแทนฝYายรัฐบาลสี่คน ผูแทนฝYายนายจางและผูแทนฝYายลูกจางฝYายละหาคนซ่ึง
คณะรัฐมนตรีแตIงต้ัง เปBนกรรมการ และขาราชการกระทรวงแรงงาน* ซ่ึงรัฐมนตรีแตIงต้ังเปBนเลขานุการ 
หลักเกณฑ)และวิธีการเพ่ือใหไดมาซ่ึงผูแทนฝYายนายจางและผูแทนฝYายลูกจางตามวรรคหนึ่ง ใหเปBนไป
ตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีกําหนด 
 

มาตรา ๗๙๓๐  คณะกรรมการคIาจางมีอํานาจหนาท่ี ดังตIอไปนี้ 
(๑) เสนอความเห็นและใหคําปรึกษาแนะนําตIอคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับนโยบายและการ

พัฒนาคIาจางและรายได 
(๒) กําหนดแนวทางในการพิจารณาของนายจางในการปรับคIาจางตามภาวะเศรษฐกิจ

และสังคม 
(๓) กําหนดอัตราคIาจางข้ันตํ่า 
(๔) กําหนดอัตราคIาจางตามมาตรฐานฝCมือ 
(๕) ใหคําแนะนําดานวิชาการและแนวทางการประสานประโยชน)แกIหนIวยงานตIาง ๆ 

ท้ังภาครัฐ เอกชน และประชาชนท่ัวไป 
(๖) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกําหนดหรือตามท่ีคณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี

มอบหมาย 
ในการเสนอความเห็นตIอคณะรัฐมนตรี คณะกรรมการคIาจางจะมีขอสังเกตเก่ียวกับ

การพัฒนาระบบรายไดของประเทศดวยก็ได 
 
มาตรา ๘๐  ใหกรรมการคIาจางซ่ึงคณะรัฐมนตรีแตIงต้ังมีวาระดํารงตําแหนIงคราวละ

สองปC กรรมการซ่ึงพนจากตําแหนIงอาจไดรับแตIงต้ังอีกได 
 
________________________ 

๓๐ มาตรา ๗๙ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 



- ๑๙ - 
 

จัดทําเพื่อประโยชน)ในการศึกษา โดย safetyhubs.com 

ในกรณีท่ีกรรมการคIาจางซ่ึงคณะรัฐมนตรีแตIงต้ังพนจากตําแหนIงกIอนวาระ ให
คณะรัฐมนตรีแตIงต้ังกรรมการในประเภทเดียวกันเปBนกรรมการแทน และใหผูไดรับแตIงต้ังอยูIในตําแหนIง
เทIากับวาระท่ีเหลืออยูIของกรรมการท่ีตนแทน เวนแตIวาระของกรรมการเหลืออยูIไมIถึงหนึ่งรอยแปดสิบ
วัน จะไมIแตIงต้ังกรรมการแทนก็ได 

ในกรณีท่ีกรรมการคIาจางซ่ึงคณะรัฐมนตรีแตIงต้ังพนจากตําแหนIงตามวาระ แตIยังมิได
มีการแตIงต้ังกรรมการใหมI ใหกรรมการนั้นปฏิบัติหนาท่ีไปพลางกIอน จนกวIาจะไดแตIงต้ังกรรมการใหมI
เขารับหนาท่ี ซ่ึงตองแตIงต้ังใหเสร็จสิ้นภายในเกาสิบวันนับแตIวันท่ีกรรมการเดิมพนจากตําแหนIง 

 
มาตรา ๘๑  นอกจากการพนจากตําแหนIงตามวาระตามมาตรา ๘๐ กรรมการคIาจาง

ซ่ึงคณะรัฐมนตรีแตIงต้ังพนจากตําแหนIง เม่ือ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) คณะรัฐมนตรีใหออกเพราะขาดประชุมตามท่ีกําหนดสามครั้งติดตIอกันโดยไมIมีเหตุ

อันสมควร 
(๔) เปBนบุคคลลมละลาย 
(๕) เปBนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
(๖) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตIเปBนโทษสําหรับความผิดท่ี

ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 
มาตรา ๘๒๓๑  การประชุมคณะกรรมการคIาจางตองมีกรรมการเขาประชุมไมIนอยกวIา

ก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการท้ังหด โดยมีกรรมการฝYายนายจางและฝYายลูกจางอยIางนอยฝYายละหนึ่งคน
จึงจะเปBนองค)ประชุม 

ในการประชุมเพ่ือพิจารณากําหนดอัตราคIาจางข้ันตํ่าหรืออัตราคIาจางตามมาตรฐาน
ฝCมือตามมาตรา ๗๙ จะตองมีกรรมการเขาประชุมไมIนอยกวIาสองในสามของจํานวนกรรมการท้ังหมด
โดยมีกรรมการฝYายนายจางและฝYายลูกจางอยIางนอยฝYายละสองคนจึงจะเปBนองค)ประชุม และตองไดมติ
อยIางนอยสองในสามของกรรมการท่ีเขาประชุม 

ในการประชุมเพ่ือพิจารณากําหนดอัตราคIาจางข้ันตํ่าหรืออัตราคIาจางตามมาตรฐาน
ฝCมือคราวใดถาไมIไดองค)ประชุมตามท่ีกําหนดไวในวรรคสอง ใหจัดใหมีการประชุมอีกครั้งหนึ่งภายในสิบ
หาวันนับแตIวันท่ีนัดประชุมครั้งแรก การประชุมครั้งหลังนี้แมจะไมIมีกรรมการซ่ึงมาจากฝYายนายจางหรือ
ฝYายลูกจางเขารIวมประชุม ถามีกรรมการมาประชุมไมIนอยกวIาสองในสามของจํานวนกรรมการท้ังหมดก็
ใหถือเปBนองค)ประชุม และตองไดมติอยIางนอยสองในสามของกรรมการท่ีเขาประชุม 

 
มาตรา ๘๓  ในการประชุมคราวใด ถาประธานกรรมการไมIอยูIในท่ีประชุมหรือไมIอาจ

ปฏิบัติหนาท่ีไดใหกรรมการท่ีมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปBนประธานในท่ีประชุม 
 
________________________ 

๓๑ มาตรา ๘๒ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
 
 



- ๒๐ - 
 

จัดทําเพื่อประโยชน)ในการศึกษา โดย safetyhubs.com 

การวินิจฉัยชี้ขาดของท่ีประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งใน
การลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทIากันใหประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเปBนเสียงชี้ขาด 

 
มาตรา ๘๔๓๒  ใหคณะกรรมการคIาจางมีอํานาจแตIงต้ังคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณา

หรือปฏิบัติการอยIางหนึ่งอยIางใดตามท่ีคณะกรรมการคIาจางมอบหมายได 
ให คณ ะกรรมการคI าจ า ง กํ าห นดองค) ป ระชุ ม และวิ ธี ก าร ดํ า เนิ น งานขอ ง

คณะอนุกรรมการไดตามความเหมาะสม 
 
มาตรา ๘๔/๑๓๓  ใหคณะกรรมการคIาจางมีอํานาจแตIงต้ังผูทรงคุณวุฒิจํานวนไมIเกิน

หาคนเปBนท่ีปรึกษาคณะกรรมการคIาจาง ซ่ึงในจํานวนนี้อยIางนอยตองเปBนผูทรงคุณวุฒิดานแรงงาน การ
บริหารคIาจางและเงินเดือน เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม หรือกฎหมาย 

วาระการดํารงตําแหนIงและการพนจากตําแหนIงของท่ีปรึกษาซ่ึงคณะกรรมการคIาจาง
แตIงต้ังตามวรรคหนึ่ง ใหนําความในมาตรา ๘๐ และมาตรา ๘๑ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๘๕  ในการปฏิบัติหนาท่ีใหคณะกรรมการคIาจาง หรือคณะอนุกรรมการ หรือผู

ซ่ึงคณะกรรมการคIาจางหรือคณะอนุกรรมการมอบหมายมีอํานาจ ดังตIอไปนี้ 
(๑) มีหนังสือเรียกบุคคลใดมาใหถอยคําหรือใหสIงเอกสารหรือวัตถุใด ๆ มาเพ่ือ

ประกอบการพิจารณาไดตามความจําเปBน 
(๒) ใหหนIวยงานหรือบุคคลใดใหความรIวมมือในการสํารวจกิจการใด ๆ ท่ีอาจมีผล

กระทบกระเทือนตIอเศรษฐกิจได 
(๓) เขาไปในสถานประกอบกิจการหรือสํานักงานของนายจางในเวลาทําการเพ่ือศึกษา 

สํารวจ วิจัย ตรวจสอบ หรือสอบถามขอเท็จจริงเพ่ือใหไดมาซ่ึงขอมูลท่ีจะใชในการพิจารณาตามมาตรา 
๗๙ ในการนี้ ใหนายจางหรือบุคคลซ่ึงเก่ียวของอํานวยความสะดวก สIงหรือแสดงเอกสาร หรือให
ขอเท็จจริง และไมIขัดขวางการปฏิบัติการตามหนาท่ีของบุคคลดังกลIาว 

 
มาตรา ๘๖  ในการปฏิบัติหนาท่ีตามมาตรา ๘๕ ใหกรรมการคIาจาง อนุกรรมการ หรือ

ผูซ่ึงคณะกรรมการคIาจางหรือคณะอนุกรรมการมอบหมาย แสดงบัตรประจําตัวหรือหนังสือมอบหมาย 
แลวแตIกรณี ตIอบุคคลซ่ึงเก่ียวของ 

บัตรประจําตัวกรรมการคIาจางและอนุกรรมการตามวรรคหนึ่งใหเปBนไปตามแบบท่ี
รัฐมนตรีกําหนด 

 
มาตรา ๘๗๓๔  ในการพิจารณากําหนดอัตราคIาจางข้ันตํ่าใหคณะกรรมการคIาจางศึกษา

และพิจารณาขอเท็จจริงเก่ียวกับอัตราคIาจางท่ีลูกจางไดรับอยูIประกอบกับขอเท็จจริงอ่ืนโดยคํานึงถึง
ดัชนีคIาครองชีพ อัตราเงินเฟ_อ มาตรฐานการครองชีพ ตนทุนการผลิต ราคาของสินคา และบริการ 
 
________________________ 

๓๒ มาตรา ๘๔ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๓๓ มาตรา ๘๔/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๓๔ มาตรา ๘๗ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๖๐ 



- ๒๑ - 
 

จัดทําเพื่อประโยชน)ในการศึกษา โดย safetyhubs.com 

ความสามารถของธุรกิจ ผลิตภาพแรงงาน ผลิตภัณฑ)มวลรวมของประเทศ และสภาพทางเศรษฐกิจและ
สังคม 

การพิจารณากําหนดอัตราคIาจางข้ันตํ่าจะกําหนดใหใชเฉพาะกิจการ งานหรือสาขา
อาชีพประเภทใด เพียงใด ในทองถ่ินใดก็ได 

เพ่ือเปBนการสIงเสริมการจางงานและการคุมครองแรงงานสําหรับลูกจางบางกลุIมหรือ
บางประเภท คณะกรรมการคIาจางอาจพิจารณากําหนดอัตราคIาจางข้ันตํ่าท่ีแตกตIางจากท่ีพิจารณา
กําหนดในวรรคสอง เพ่ือใชสําหรับลูกจางกลุIมนั้นหรือประเภทนั้นในกิจการ งานหรือสาขาอาชีพ
ประเภทใด เพียงใด ในทองถ่ินใดก็ได  ท้ังนี้  คIาจางดังกลIาวตองไมI ตํ่ากวIาอัตราคIาจางข้ันตํ่าท่ี
คณะกรรมการคIาจางกําหนดตามวรรคสอง 

ในการพิจารณากําหนดอัตราคIาจางตามมาตรฐานฝCมือ ใหคณะกรรมการคIาจางศึกษา
และพิจารณาขอเท็จจริงเก่ียวกับอัตราคIาจางท่ีลูกจางไดรับในแตIละอาชีพตามมาตรฐานฝCมือท่ีกําหนดไว 
โดยวัดคIาทักษะฝCมือ ความรู และความสามารถ แตIตองไมIตํ่ากวIาอัตราคIาจางข้ันตํ่าท่ีคณะกรรมการ
คIาจางกําหนด 

 
มาตรา ๘๘๓๕  เม่ือไดศึกษาขอมูลและพิจารณาขอเท็จจริงตามท่ีกําหนดไวในมาตรา 

๘๗ แลวใหคณะกรรมการคIาจางประกาศกําหนดอัตราคIาจางข้ันตํ่าหรืออัตราคIาจางตามมาตรฐานฝCมือ
โดยเสนอตIอคณะรัฐมนตรีเพ่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
มาตรา ๘๙๓๖  ประกาศกําหนดอัตราคIาจางข้ันตํ่าหรืออัตราคIาจางตามมาตรฐานฝCมือ

ตามมาตรา ๘๘ ใหใชบังคับแกIนายจางและลูกจางทุกคนโดยไมIเลือกปฏิบัติ 
 
มาตรา ๙๐๓๗  เม่ือประกาศกําหนดอัตราคIาจางข้ันตํ่าหรืออัตราคIาจางตามมาตรฐาน

ฝCมือมีผลใชบังคับแลว หามมิใหนายจางจIายคIาจางใหแกIลูกจางนอยกวIาอัตราคIาจางข้ันตํ่าหรืออัตรา
คIาจางตามมาตรฐานฝCมือท่ีกําหนด 

ใหพนักงานตรวจแรงงานสIงประกาศกําหนดอัตราคIาจางข้ันตํ่าหรืออัตราคIาจางตาม
มาตรฐานฝCมือใหแกIนายจางท่ีอยูIในขIายบังคับ และใหนายจางนั้นปjดประกาศดังกลIาวไวในท่ีเปjดเผย 
เพ่ือใหลูกจางไดทราบ ณ สถานท่ีทํางานของลูกจางตลอดระยะเวลาท่ีประกาศดังกลIาวมีผลใชบังคับ 

 
มาตรา ๙๑๓๘  ใหมีสํานักงานคณะกรรมการคIาจางในกระทรวงแรงงานมีอํานาจหนาท่ี 

ดังตIอไปนี้ 
(๑) จัดทําแผนพัฒนาระบบคIาจางและรายไดของประเทศเสนอตIอคณะกรรมการ

คIาจาง 
(๒) จัดทําแผนงานโครงการเสนอตIอคณะกรรมการคIาจางและคณะอนุกรรมการ 
(๓) ประสานแผนและการดําเนินการของคณะกรรมการคIาจางและคณะอนุกรรมการ 

 
________________________ 

๓๕ มาตรา ๘๘ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๓๖ มาตรา ๘๙ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๓๗ มาตรา ๙๐ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๓๘ มาตรา ๙๑ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
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(๔) รวบรวม ศึกษา วิจัย วิเคราะห) และประเมินผลสถานการณ)เศรษฐกิจ แรงงาน 
ภาวะการครองชีพ การขยายตัวของตลาดแรงงาน ผลิตภาพแรงงาน การลงทุน การยายถ่ิน และขอมูล
อ่ืนท่ีเก่ียวของ เพ่ือใชในการวางแผนพัฒนาระบบคIาจางและรายไดของประเทศและเปBนขอมูล
ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการคIาจางและคณะอนุกรรมการ 

(๕) เสนอแนะผลการศึกษา และผลการพิจารณาขอมูลทางวิชาการ และมาตรการเสริม
อ่ืนตIอกระทรวงแรงงาน และหนIวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือประโยชน)ในการพัฒนาระบบคIาจางและรายได 

(๖) ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาระบบคIาจางและรายไดของประเทศ และการ
ปฏิบัติงานตามมติของคณะกรรมการคIาจาง 

(๗) ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการคIาจางและคณะอนุกรรมการมอบหมาย 
 

หมวด ๗ 
สวัสดิการ 

_____________ 
 

มาตรา ๙๒  ใหมีคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานประกอบดวย ปลัดกระทรวง
แรงงาน* เปBนประธานกรรมการ กรรมการผูแทนฝYายรัฐบาลสี่คน กรรมการผูแทนฝYายนายจางและ
กรรมการผูแทนฝYายลูกจางฝYายละหาคน ซ่ึงรัฐมนตรีแตIงต้ัง เปBนกรรมการ และขาราชการกรมสวัสดิการ
และคุมครองแรงงานซ่ึงรัฐมนตรีแตIงต้ัง เปBนเลขานุการ 

 
มาตรา ๙๓๓๙  คณะกรรมการสวัสดิการแรงงานมีอํานาจหนาท่ี ดังตIอไปนี้ 
(๑) เสนอความเห็นตIอรัฐมนตรีเก่ียวกับนโยบาย แนวทางและมาตรการดานสวัสดิการ

แรงงาน 
(๒) เสนอความเห็นตIอรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวง ประกาศ หรือระเบียบเก่ียวกับ

การจัดสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ 
(๓) ใหคําแนะนําในการจัดสวัสดิการแรงงานสําหรับสถานประกอบกิจการแตIละ

ประเภท 
(๔) ติดตามประเมินผล และรายงานผลการดําเนินการตIอรัฐมนตรี 
(๕)๔๐ ออกคําสั่งใหนายจางจIายคIาชดเชยพิเศษแทนการบอกกลIาวลIวงหนาหรือ

คIาชดเชยพิเศษ ตามมาตรา ๑๒๐/๑ 
(๖) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืนบัญญัติใหเปBนอํานาจ

หนาท่ีของคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานหรือตามท่ีรัฐมนตรีมอบหมาย 
 
มาตรา ๙๔๔๑  ใหนํามาตรา ๗๘ วรรคสอง มาตรา ๘๐ มาตรา ๘๑ มาตรา ๘๒ วรรค

หนึ่ง มาตรา ๘๓ มาตรา ๘๔ มาตรา ๘๕ และมาตรา ๘๖ มาใชบังคับกับคณะกรรมการสวัสดิการ
แรงงานโดยอนุโลม 
________________________ 

๓๙ มาตรา ๙๓ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๔๐ มาตรา ๙๓ (๕) แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงาน (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๔๑ มาตรา ๙๔ แกไขเพ่ิมเติมโดย พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
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มาตรา ๙๕  ใหรัฐมนตรีมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดใหนายจางตองจัดสวัสดิการ
ในเรื่องใดหรือกําหนดใหการจัดสวัสดิการในเรื่องใดตองเปBนไปตามมาตรฐานได 

 
มาตรา ๙๖  ในสถานประกอบกิจการท่ีมีลูกจางต้ังแตIหาสิบคนข้ึนไปใหนายจางจัดใหมี

คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ ประกอบดวยผูแทนฝYายลูกจางอยIางนอยหาคน 
กรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการใหมาจากการเลือกต้ังตามหลักเกณฑ)และ

วิธีการท่ีอธิบดีกําหนด 
ในกรณีท่ีสถานประกอบกิจการใดของนายจางมีคณะกรรมการลูกจางตามกฎหมายวIา

ดวยแรงงานสัมพันธ)แลว ใหคณะกรรมการลูกจางทําหนาท่ีเปBนคณะกรรมการสวัสดิการในสถาน
ประกอบกิจการตามพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๙๗  คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการมีอํานาจหนาท่ี 
ดังตIอไปนี้ 

(๑) รIวมหารือกับนายจางเพ่ือจัดสวัสดิการแกIลูกจาง 
(๒) ใหคําปรึกษาหารือและเสนอแนะความเห็นแกIนายจางในการจัดสวัสดิการสําหรับ

ลูกจาง 
(๓) ตรวจตรา ควบคุม ดูแล การจัดสวัสดิการท่ีนายจางจัดใหแกIลูกจาง 
(๔) เสนอขอคิดเห็น และแนวทางในการจัดสวัสดิการท่ีเปBนประโยชน)สําหรับลูกจางตIอ

คณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน 
 
มาตรา ๙๘  นายจางตองจัดใหมีการประชุมหารือกับคณะกรรมการสวัสดิการในสถาน

ประกอบกิจการอยIางนอยสามเดือนตIอหนึ่งครั้ง หรือเม่ือกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ
เกินก่ึงหนึ่งของกรรมการท้ังหมดหรือสหภาพแรงงานรองขอโดยมีเหตุผลสมควร 

 
มาตรา ๙๙  ใหนายจางปjดประกาศการจัดสวัสดิการตามกฎกระทรวงท่ีออกตาม

มาตรา ๙๕ หรือตามท่ีมีขอตกลงกับลูกจางใหจัดข้ึนไวในท่ีเปjดเผยเพ่ือใหลูกจางไดทราบ ณ สถานท่ี
ทํางานของลูกจาง 
 

หมวด ๘ 
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน๔๒ 

_____________ 
 

มาตรา ๑๐๐๔๓  (ยกเลิก) 
 
 
________________________ 

๔๒ หมวด ๘ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานมาตรา ๑๐๐ ถึงมาตรา 
๑๐๗ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๓ 

๔๓ มาตรา ๑๐๐ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๓ 
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มาตรา ๑๐๑๔๔ (ยกเลิก) 
มาตรา ๑๐๒๔๕ (ยกเลิก) 
มาตรา ๑๐๓๔๖ (ยกเลิก) 
มาตรา ๑๐๔๔๗ (ยกเลิก) 
มาตรา ๑๐๕๔๘ (ยกเลิก) 
มาตรา ๑๐๖๔๙ (ยกเลิก) 
มาตรา ๑๐๗๕๐ (ยกเลิก) 

 
หมวด ๙ 

การควบคุม 
_____________ 

 
มาตรา ๑๐๘๕๑  ใหนายจางซ่ึงมีลูกจางรวมกันต้ังแตIสิบคนข้ึนไป จัดใหมีขอบังคับ

เก่ียวกับการทํางานเปBนภาษาไทย และขอบังคับนั้นอยIางนอยตองมีรายละเอียดเก่ียวกับรายการ 
ดังตIอไปนี้ 

(๑) วันทํางาน เวลาทํางานปกติ และเวลาพัก 
(๒) วันหยุดและหลักเกณฑ)การหยุด 
(๓) หลักเกณฑ)การทํางานลIวงเวลาและการทํางานในวันหยุด 
(๔) วันและสถานท่ีจIายคIาจาง คIาลIวงเวลา คIาทํางานในวันหยุดและคIาลIวงเวลาใน

วันหยุด 
(๕) วันลาและหลักเกณฑ)การลา 
(๖) วินัยและโทษทางวินัย 
(๗) การรองทุกข) 
(๘) การเลิกจาง คIาชดเชย และคIาชดเชยพิเศษ 

 
 
 
 
 
 
 
________________________ 

๔๔ มาตรา ๑๐๑ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๔๕ มาตรา ๑๐๒ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๔๖ มาตรา ๑๐๓ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๔๗ มาตรา ๑๐๔ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๔๘ มาตรา ๑๐๕ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๔๙ มาตรา ๑๐๖ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๕๐ มาตรา ๑๐๗ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๕๑ มาตรา ๑๐๘ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
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ใหนายจางประกาศใชขอบังคับเก่ียวกับการทํางานภายในสิบหาวันนับแตIวันท่ีนายจาง
มีลูกจางรวมกันต้ังแตIสิบคนข้ึนไป และใหนายจางจัดเก็บสําเนาขอบังคับนั้นไว ณ สถานประกอบกิจการ
หรือสํานักงานของนายจางตลอดเวลา 

ใหนายจางเผยแพรIและปjดประกาศขอบังคับเก่ียวกับการทํางานโดยเปjดเผย ณ 
สถานท่ีทํางานของลูกจาง หรือเพ่ิมเติมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส)ดวยก็ได เพ่ือใหลูกจางไดทราบและ
เขาถึงไดโดยสะดวก 

 
มาตรา ๑๐๙  การรองทุกข)ตามมาตรา ๑๐๘ (๗) อยIางนอยตองมีรายละเอียด 

ดังตIอไปนี้ 
(๑) ขอบเขตและความหมายของขอรองทุกข) 
(๒) วิธีการและข้ันตอนการรองทุกข) 
(๓) การสอบสวนและพิจารณาขอรองทุกข) 
(๔) กระบวนการยุติขอรองทุกข) 
(๕) ความคุมครองผูรองทุกข)และผูเก่ียวของ 
 
มาตรา ๑๑๐๕๒  การแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับเก่ียวกับการทํางานท่ีนายจางประกาศใช

ตามมาตรา ๑๐๘ ใหนายจางประกาศขอบังคับท่ีมีการแกไขเพ่ิมเติมนั้น และใหนํามาตรา ๑๐๘ วรรค
สองและวรรคสาม มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
มาตรา ๑๑๑  เม่ือนายจางไดประกาศใชขอบังคับเก่ียวกับการทํางานตามมาตรา ๑๐๘ 

แลว แมวIาตIอมานายจางจะมีลูกจางลดตํ่ากวIาสิบคนก็ตาม ใหนายจางยังคงมีหนาท่ีปฏิบัติตามมาตรา 
๑๐๘ และมาตรา ๑๑๐ ตIอไป 

 
มาตรา ๑๑๒  ใหนายจางซ่ึงมีลูกจางต้ังแตIสิบคนข้ึนไปจัดทําทะเบียนลูกจางเปBน

ภาษาไทย และเก็บไว ณ สถานประกอบกิจการหรือสํานักงานของนายจาง พรอมท่ีจะใหพนักงานตรวจ
แรงงานตรวจไดในเวลาทําการ 

การจัดทําทะเบียนลูกจางตามวรรคหนึ่ง ใหนายจางจัดทําภายในสิบหาวันนับแตIวันท่ี
ลูกจางเขาทํางาน 

 
มาตรา ๑๑๓  ทะเบียนลูกจางนั้นอยIางนอยตองมีรายการ ดังตIอไปนี้ 
(๑) ชื่อตัวและชื่อสกุล 
(๒) เพศ 
(๓) สัญชาติ 
(๔) วันเดือนปCเกิด หรืออายุ 
(๕) ท่ีอยูIปEจจุบัน 
(๖) วันท่ีเริ่มจาง 

 
________________________ 

๕๒ มาตรา ๑๑๐ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
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(๗) ตําแหนIงหรืองานในหนาท่ี 
(๘) อัตราคIาจางและประโยชน)ตอบแทนอยIางอ่ืนท่ีนายจางตกลงจIายใหแกIลูกจาง 
(๙) วันสิ้นสุดของการจาง 
เม่ือมีความจําเปBนตองเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนลูกจาง ใหนายจางแกไขเพ่ิมเติม

ทะเบียนลูกจางใหแลวเสร็จภายในสิบหาวันนับแตIวันท่ีมีการเปลี่ยนแปลงนั้น หรือภายในสิบหาวันนับแตI
วันท่ีลูกจางไดแจงการเปลี่ยนแปลงใหนายจางทราบ 

 
มาตรา ๑๑๔  ใหนายจางซ่ึงมีลูกจางรวมกันต้ังแตIสิบคนข้ึนไปจัดใหมีเอกสารเก่ียวกับ

การจIายคIาจาง คIาลIวงเวลา คIาทํางานในวันหยุด และคIาลIวงเวลาในวันหยุด ซ่ึงอยIางนอยตองมีรายการ 
ดังตIอไปนี้ 

(๑) วันและเวลาทํางาน 
(๒) ผลงานท่ีทําไดสําหรับลูกจางซ่ึงไดรับคIาจางตามผลงานโดยคํานวณเปBนหนIวย 
(๓) อัตราและจํานวนคIาจาง คIาลIวงเวลา คIาทํางานในวันหยุด และคIาลIวงเวลาใน

วันหยุดท่ีลูกจางแตIละคนไดรับ 
เม่ือมีการจIายคIาจาง คIาลIวงเวลา คIาทํางานในวันหยุด และคIาลIวงเวลาในวันหยุดใหแกI

ลูกจาง ใหนายจางจัดใหลูกจางลงลายมือชื่อในเอกสารตามวรรคหนึ่งไวเปBนหลักฐาน 
รายการในเอกสารตามวรรคหนึ่งจะอยูIในฉบับเดียวกันหรือจะแยกเปBนหลายฉบับก็ได 
ในกรณีท่ีนายจางจIายคIาจาง คIาลIวงเวลา คIาทํางานในวันหยุด และคIาลIวงเวลาใน

วันหยุดใหแกIลูกจาง โดยการโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากในธนาคารพาณิชย) หรือสถาบันการเงินอ่ืน ใหถือ
วIาหลักฐานการโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากของลูกจางเปBนเอกสารเก่ียวกับการจIายเงินดังกลIาว 

 
มาตรา ๑๑๕  ใหนายจางเก็บรักษาทะเบียนลูกจางไวไมIนอยกวIาสองปCนับแตIวันสิ้นสุด

ของการจางลูกจางแตIละราย และใหนายจางเก็บเอกสารเก่ียวกับการจIายคIาจาง คIาลIวงเวลา คIาทํางาน
ในวันหยุด และคIาลIวงเวลาในวันหยุดใหแกIลูกจางไวไมIนอยกวIาสองปCนับแตIวันจIายเงินดังกลIาว 

ในกรณีท่ีมีการยื่นคํารองตามหมวด ๑๒ แหIงพระราชบัญญัตินี้ หรือมีขอพิพาทแรงงาน
ตามกฎหมายวIาดวยแรงงานสัมพันธ) หรือมีการฟ_องรองคดีแรงงาน ใหนายจางเก็บรักษาทะเบียนลูกจาง
และเอกสารเก่ียวกับการจIายคIาจาง คIาลIวงเวลา คIาทํางานในวันหยุด และคIาลIวงเวลาในวันหยุดไว
จนกวIาจะมีคําสั่งหรือคําพิพากษาถึงท่ีสุดเก่ียวกับเรื่องดังกลIาว 

 
มาตรา ๑๑๕/๑๕๓  เพ่ือประโยชน)ในการปฏิบัติหนาท่ีของพนักงานตรวจแรงงานตาม

มาตรา ๑๓๙ ใหนายจางซ่ึงมีลูกจางรวมกันต้ังแตIสิบคนข้ึนไปยื่นแบบแสดงสภาพการจางและสภาพการ
ทํางานตIออธิบดีหรือผูซ่ึงอธิบดีมอบหมายภายในเดือนมกราคมของทุกปC ท้ังนี้ ใหพนักงานตรวจแรงงาน
สIงแบบตามท่ีอธิบดีกําหนดใหนายจางภายในเดือนธันวาคมของทุกปC 
 
________________________ 

๕๓ มาตรา ๑๑๕/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
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ในกรณีท่ีขอเท็จจริงเก่ียวกับสภาพการจางและสภาพการทํางานท่ีไดยื่นไวตามวรรค
หนึ่งเปลี่ยนแปลงไป ใหนายจางแจงการเปลี่ยนแปลงนั้นเปBนหนังสือตIออธิบดีหรือผูซ่ึงอธิบดีมอบหมาย
ภายในเดือนถัดจากท่ีมีการเปลี่ยนแปลงดังกลIาว 
 

หมวด ๑๐ 
การพักงาน 

_____________ 
 

มาตรา ๑๑๖  ในกรณีท่ีนายจางทําการสอบสวนลูกจางซ่ึงถูกกลIาวหาวIากระทํา
ความผิด หามมิใหนายจางสั่งพักงานลูกจางในระหวIางการสอบสวนดังกลIาว เวนแตIจะมีขอบังคับ
เก่ียวกับการทํางานหรือขอตกลงเก่ียวกับสภาพการจางใหอํานาจนายจางสั่งพักงานลูกจางได ท้ังนี้ 
นายจางจะตองมีคําสั่งพักงานเปBนหนังสือระบุความผิดและกําหนดระยะเวลาพักงานไดไมIเกินเจ็ดวันโดย
ตองแจงใหลูกจางทราบกIอนการพักงาน 

ในระหวIางการพักงานตามวรรคหนึ่ง ใหนายจางจIายเงินใหแกIลูกจางตามอัตราท่ี
กําหนดไวในขอบังคับเก่ียวกับการทํางานหรือตามท่ีนายจางและลูกจางไดตกลงกันไวในขอตกลงเก่ียวกับ
สภาพการจาง ท้ังนี้ อัตราดังกลIาวตองไมIนอยกวIารอยละหาสิบของคIาจางในวันทํางานท่ีลูกจางไดรับ
กIอนถูกสั่งพักงาน 

 
มาตรา ๑๑๗  เม่ือการสอบสวนเสร็จสิ้นแลว ปรากฏวIาลูกจางไมIมีความผิด ใหนายจาง

จIายคIาจางใหแกIลูกจางเทIากับคIาจางในวันทํางานนับแตIวันท่ีลูกจางถูกสั่งพักงานเปBนตนไป โดยให
คํานวณเงินท่ีนายจางจIายตามมาตรา ๑๑๖ เปBนสIวนหนึ่งของคIาจางตามมาตรานี้พรอมดวยดอกเบ้ียรอย
ละสิบหาตIอปC 
 

หมวด ๑๑ 
คIาชดเชย 

_____________ 
 

มาตรา ๑๑๘  ใหนายจางจIายคIาชดเชยใหแกIลูกจางซ่ึงเลิกจาง ดังตIอไปนี้ 
(๑) ลูกจางซ่ึงทํางานติดตIอกันครบหนึ่งรอยยี่สิบวัน แตIไมIครบหนึ่งปC ใหจIายไมIนอยกวIา

คIาจางอัตราสุดทายสามสิบวัน หรือไมIนอยกวIาคIาจางของการทํางานสามสิบวันสุดทายสําหรับลูกจางซ่ึง
ไดรับคIาจางตามผลงานโดยคํานวณเปBนหนIวย 

(๒) ลูกจางซ่ึงทํางานติดตIอกันครบหนึ่งปC แตIไมIครบสามปC ใหจIายไมIนอยกวIาคIาจาง
อัตราสุดทายเกาสิบวัน หรือไมIนอยกวIาคIาจางของการทํางานเกาสิบวันสุดทายสําหรับลูกจางซ่ึงไดรับ
คIาจางตามผลงานโดยคํานวณเปBนหนIวย 

(๓) ลูกจางซ่ึงทํางานติดตIอกันครบสามปC แตIไมIครบหกปC ใหจIายไมIนอยกวIาคIาจาง
อัตราสุดทายหนึ่งรอยแปดสิบวัน หรือไมIนอยกวIาคIาจางของการทํางานหนึ่งรอยแปดสิบวันสุดทาย
สําหรับลูกจางซ่ึงไดรับคIาจางตามผลงานโดยคํานวณเปBนหนIวย 
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(๔) ลูกจางซ่ึงทํางานติดตIอกันครบหกปC แตIไมIครบสิบปC ใหจIายไมIนอยกวIาคIาจางอัตรา

สุดทายสองรอยสี่สิบวัน หรือไมIนอยกวIาคIาจางของการทํางานสองรอยสี่สิบวันสุดทายสําหรับลูกจางซ่ึง
ไดรับคIาจางตามผลงานโดยคํานวณเปBนหนIวย 

(๕)๕๔ ลูกจางซ่ึงทํางานติดตIอกันครบสิบปC แตIไมIครบยี่สิบปC ใหจIายไมIนอยกวIาคIาจาง
อัตราสุดทายสามรอยวัน หรือไมIนอยกวIาคIาจางของการทํางานสามรอยวันสุดทายสําหรับลูกจางซ่ึงไดรับ
คIาจางตามผลงานโดยคํานวณเปBนหนIวย 

(๖)๕๕ ลูกจางซ่ึงทํางานติดตIอกันครบยี่สิบปCข้ึนไป ใหจIายไมIนอยกวIาคIาจางอัตรา
สุดทายสี่รอยวัน หรือไมIนอยกวIาคIาจางของการทํางานสี่รอยวันสุดทายสําหรับลูกจางซ่ึงไดรับคIาจางตาม
ผลงานโดยคํานวณเปBนหนIวย 

การเลิกจางตามมาตรานี้ หมายความวIา การกระทําใดท่ีนายจางไมIใหลูกจางทํางาน
ตIอไปและไมIจIายคIาจางให ไมIวIาจะเปBนเพราะเหตุสิ้นสุดสัญญาจางหรือเหตุอ่ืนใด และหมายความรวมถึง
กรณีท่ีลูกจางไมIไดทํางานและไมIไดรับคIาจางเพราะเหตุท่ีนายจางไมIสามารถดําเนินกิจการตIอไป 

ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับแกIลูกจางท่ีมีกําหนดระยะเวลาการจางไวแนIนอนและ
เลิกจางตามกําหนดระยะเวลานั้น 

การจางท่ีมีกําหนดระยะเวลาตามวรรคสามจะกระทําไดสําหรับการจางงานในโครงการ
เฉพาะท่ีมิใชIงานปกติของธุรกิจหรือการคาของนายจางซ่ึงตองมีระยะเวลาเริ่มตนและสิ้นสุดของงานท่ี
แนIนอนหรือในงานอันมีลักษณะเปBนครั้งคราวท่ีมีกําหนดการสิ้นสุด หรือความสําเร็จของงาน หรือในงาน
ท่ีเปBนไปตามฤดูกาลและไดจางในชIวงเวลาของฤดูกาลนั้น ซ่ึงงานนั้นจะตองแลวเสร็จภายในเวลาไมIเกิน
สองปCโดยนายจางและลูกจางไดทําสัญญาเปBนหนังสือไวตั้งแตIเม่ือเริ่มจาง 

 
มาตรา ๑๑๘/๑๕๖  การเกษียณอายุตามท่ีนายจางและลูกจางตกลงกันหรือตามท่ี

นายจางกําหนดไว ใหถือวIาเปBนการเลิกจางตามมาตรา ๑๑๘ วรรคสอง 
ในกรณี ท่ีมิได มีการตกลงหรือกําหนดการเกษียณอายุไว  หรือมีการตกลงหรือ

กําหนดการเกษียณอายุไวเกินกวIาหกสิบปC ใหลูกจางท่ีมีอายุครบหกสิบปCข้ึนไปมีสิทธิแสดงเจตนา
เกษียณอายุไดโดยใหแสดงเจตนาตIอนายจางและใหมีผลเม่ือครบสามสิบวันนับแตIวันแสดงเจตนา และ
ใหนายจางจIายคIาชดเชยใหแกIลูกจางท่ีเกษียณอายุนั้น ตามมาตรา ๑๑๘ วรรคหนึ่ง 

 
มาตรา ๑๑๙๕๗ นายจางไมIตองจIายคIาชดเชยใหแกIลูกจางซ่ึงเลิกจางในกรณีหนึ่งกรณี

ใด ดังตIอไปนี้ 
(๑) ทุจริตตIอหนาท่ีหรือกระทําความผิดอาญาโดยเจตนาแกIนายจาง 
(๒) จงใจทําใหนายจางไดรับความเสียหาย 
(๓) ประมาทเลินเลIอเปBนเหตุใหนายจางไดรับความเสียหายอยIางรายแรง 

 
________________________ 

๕๔ มาตรา ๑๑๘ (๕) แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๕๕ มาตรา ๑๑๘ (๖) เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๕๖ มาตรา ๑๑๘/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๕๗ มาตรา ๑๑๙ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
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(๔) ฝYาฝkนขอบังคับเก่ียวกับการทํางาน ระเบียบ หรือคําสั่งของนายจางอันชอบดวย
กฎหมายและเปBนธรรม และนายจางไดตักเตือนเปBนหนังสือแลว เวนแตIกรณีท่ีรายแรง นายจางไมI
จําเปBนตองตักเตือน 

หนังสือเตือนใหมีผลบังคับไดไมIเกินหนึ่งปCนับแตIวันท่ีลูกจางไดกระทําผิด 
(๕) ละท้ิงหนาท่ีเปBนเวลาสามวันทํางานติดตIอกันไมIวIาจะมีวันหยุดค่ันหรือไมIก็ตามโดย

ไมIมีเหตุอันสมควร 
(๖) ไดรับโทษจําคุกตามคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก 
ในกรณี (๖) ถาเปBนความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษตองเปBนกรณี

ท่ีเปBนเหตุใหนายจางไดรับความเสียหาย 
การเลิกจางโดยไมIจIายคIาชดเชยตามวรรคหนึ่ง ถานายจางไมIไดระบุขอเท็จจริงอันเปBน

เหตุท่ีเลิกจางไวในหนังสือบอกเลิกสัญญาจางหรือไมIไดแจงเหตุท่ีเลิกจางใหลูกจางทราบในขณะท่ีเลิกจาง
นายจางจะยกเหตุนั้นข้ึนอางในภายหลังไมIได 

 
มาตรา ๑๒๐๕๘  นายจางซ่ึงประสงค)จะยายสถานประกอบกิจการแหIงหนึ่งแหIงใดไปต้ัง 

ณ สถานท่ีใหมIหรือยายไปยังสถานท่ีอ่ืนของนายจาง ใหนายจางปjดประกาศแจงใหลูกจางทราบลIวงหนา 
โดยใหปjดประกาศไวในท่ีเปjดเผย ณ สถานประกอบกิจการนั้นต้ังอยูIท่ีลูกจางสามารถเห็นไดอยIางชัดเจน 
ติดตIอกันเปBนเวลาไมIนอยกวIาสามสิบวันกIอนวันยายสถานประกอบกิจการ และประกาศนั้นอยIางนอย
ตองมีขอความชัดเจนเพียงพอท่ีจะเขาใจไดวIาลูกจางคนใดจะตองถูกยายไปสถานท่ีใดและเม่ือใด 

ในกรณีท่ีนายจางไมIปjดประกาศใหลูกจางทราบลIวงหนาตามวรรคหนึ่ง ใหนายจางจIาย
คIาชดเชยพิเศษแทนการบอกกลIาวลIวงหนาแกIลูกจางท่ีไมIประสงค)จะไปทํางาน ณ สถานประกอบกิจการ
แหIงใหมIเทIากับคIาจางอัตราสุดทายสามสิบวัน หรือเทIากับคIาจางของการทํางานสามสิบวันสุดทาย
สําหรับลูกจางซ่ึงไดรับคIาจางตามผลงานโดยคํานวณเปBนหนIวย 

หากลูกจางคนใดเห็นวIาการยายสถานประกอบกิจการดังกลIาวมีผลกระทบสําคัญตIอ
การดํารงชีวิตตามปกติของลูกจางหรือครอบครัวของลูกจางคนนั้น และไมIประสงค)จะไปทํางาน ณ สถาน
ประกอบกิจการแหIงใหมI ตองแจงใหนายจางทราบเปBนหนังสือภายในสามสิบวันนับแตIวันท่ีปjดประกาศ 
หรือนับแตIวันท่ียายสถานประกอบกิจการในกรณีท่ีนายจางมิไดปjดประกาศตามวรรคหนึ่ง และใหถือวIา
สัญญาจางสิ้นสุดลงในวันท่ีนายจางยายสถานประกอบกิจการ โดยลูกจางมีสิทธิไดรับคIาชดเชยพิเศษไมI
นอยกวIาอัตราคIาชดเชยท่ีลูกจางพึงมีสิทธิไดรับตามมาตรา ๑๑๘ 

ใหนายจางจIายคIาชดเชยพิเศษแทนการบอกกลIาวลIวงหนาตามวรรคสองหรือคIาชดเชย
พิเศษตามวรรคสามใหแกIลูกจางภายในเจ็ดวันนับแตIวันท่ีสัญญาจางสิ้นสุด 

ในกรณีท่ีนายจางไมIเห็นดวยกับเหตุผลของลูกจางตามวรรคสาม ใหนายจางยื่นคํารอง
ตIอคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานภายในสามสิบวันนับแตIวันท่ีไดรับแจงเปBนหนังสือ 

 
มาตรา ๑๒๐/๑๕๙  เม่ือคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานพิจารณาคํารองตามมาตรา 

๑๒๐ วรรคหาแลว เห็นวIาลูกจางมีสิทธิไดรับคIาชดเชยพิเศษแทนการบอกกลIาวลIวงหนาหรือคIาชดเชย 
 

________________________ 
๕๘ มาตรา ๑๒๐ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๕๙ มาตรา ๑๒๐/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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พิเศษใหคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานสั่งใหนายจางจIายคIาชดเชยพิเศษแทนการบอกกลIาวลIวงหนา
หรือคIาชดเชยพิเศษ แลวแตIกรณี ใหแกIลูกจางภายในสามสิบวันนับแตIวันท่ีนายจางทราบคําสั่ง 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานพิจารณาแลว เห็นวIาลูกจางไมIมีสิทธิไดรับ
คIาชดเชยพิเศษแทนการบอกกลIาวลIวงหนาหรือคIาชดเชยพิเศษ แลวแตIกรณี ใหคณะกรรมการสวัสดิการ
แรงงานแจงคําสั่งใหนายจางและลูกจางทราบ 

ในการพิจารณาและมีคําสั่งของคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานใหดําเนินการใหแลว
เสร็จภายในหกสิบวันนับแตIวันท่ีไดรับคํารอง และแจงคําสั่งใหนายจางและลูกจางทราบภายในสิบหาวัน
นับแตIวันท่ีมีคําสั่ง 

คําสั่งของคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานใหเปBนท่ีสุด เวนแตIนายจางหรือลูกจางจะ
อุทธรณ)คําสั่งตIอศาลภายในสามสิบวันนับแตIวันท่ีไดทราบคําสั่ง ในกรณีท่ีนายจางเปBนฝYายนําคดีไปสูIศาล 
นายจางตองวางหลักประกันตIอศาลตามจํานวนท่ีตองจIายตามคําสั่งนั้น จึงจะฟ_องคดีได 

การสIงคําสั่งของคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานใหนํามาตรา ๑๔๓ มาใชบังคับโดย
อนุโลม 

 
มาตรา ๑๒๐/๒๖๐  ในกรณีท่ีนายจางไดอุทธรณ)คําสั่งของคณะกรรมการสวัสดิการ

แรงงานตIอศาลภายในระยะเวลาท่ีกําหนดตามมาตรา ๑๒๐/๑ วรรคสี่ และไดปฏิบัติตามคําพิพากษา
หรือคําสั่งของศาลแลว การดําเนินคดีอาญาตIอนายจางใหเปBนอันระงับไป 

 
มาตรา ๑๒๑  ในกรณีท่ีนายจางจะเลิกจางลูกจางเพราะเหตุท่ีนายจางปรับปรุง

หนIวยงาน กระบวนการผลิต การจําหนIาย หรือการบริการ อันเนื่องมาจากการนําเครื่องจักรมาใชหรือ
เปลี่ยนแปลงเครื่องจักรหรือเทคโนโลยี ซ่ึงเปBนเหตุใหตองลดจํานวนลูกจาง หามมิใหนํามาตรา ๑๗ วรรค
สอง มาใชบังคับ และใหนายจางแจงวันท่ีจะเลิกจาง เหตุผลของการเลิกจางและรายชื่อลูกจางตIอ
พนักงานตรวจแรงงาน และลูกจางท่ีจะเลิกจางทราบลIวงหนาไมIนอยกวIาหกสิบวันกIอนวันท่ีจะเลิกจาง 

ในกรณีท่ีนายจางไมIแจงใหลูกจางท่ีจะเลิกจางทราบลIวงหนา หรือแจงลIวงหนานอยกวIา
ระยะเวลาท่ีกําหนดตามวรรคหนึ่ง นอกจากจะไดรับคIาชดเชยตามมาตรา ๑๑๘ แลว ใหนายจางจIาย
คIาชดเชยพิเศษแทนการบอกกลIาวลIวงหนาเทIากับคIาจางอัตราสุดทายหกสิบวัน หรือเทIากับคIาจางของ
การทํางานหกสิบวันสุดทายสําหรับลูกจางซ่ึงไดรับคIาจางตามผลงานโดยคํานวณเปBนหนIวยดวย 

ในกรณีท่ีมีการจIายคIาชดเชยพิเศษแทนการบอกกลIาวลIวงหนาตามวรรคสองแลว ใหถือ
วIานายจางไดจIายสินจางแทนการบอกกลIาวลIวงหนาตามประมวลกฎหมายแพIงและพาณิชย)ดวย 

 
มาตรา ๑๒๒  ในกรณีท่ีนายจางเลิกจางลูกจางตามมาตรา ๑๒๑ และลูกจางนั้นทํางาน

ติดตIอกันเกินหกปCข้ึนไป ใหนายจางจIายคIาชดเชยพิเศษเพ่ิมข้ึนจากคIาชดเชยตามมาตรา ๑๑๘ ไมIนอย
กวIาคIาจางอัตราสุดทายสิบหาวันตIอการทํางานครบหนึ่งปC หรือไมIนอยกวIาคIาจางของการทํางานสิบหา
วันสุดทายตIอการทํางานครบหนึ่งปCสําหรับลูกจางซ่ึงไดรับคIาจางตามผลงานโดยคํานวณเปBนหนIวย แตI
คIาชดเชยตามมาตรานี้รวมแลวตองไมIเกินคIาจางอัตราสุดทายสามรอยหกสิบวัน หรือไมIเกินคIาจางของ 
 
________________________ 

๖๐ มาตรา ๑๒๐/๒ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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การทํางานสามรอยหกสิบวันสุดทายสําหรับลูกจางซ่ึงไดรับคIาจางตามผลงานโดยคํานวณเปBนหนIวย 
เพ่ือประโยชน)ในการคํานวณคIาชดเชยพิเศษ กรณีระยะเวลาทํางานไมIครบหนึ่งปC ถา

เศษของระยะเวลาทํางานมากกวIาหนึ่งรอยแปดสิบวัน ใหนับเปBนการทํางานครบหนึ่งปC 
 

หมวด ๑๒ 
การยื่นคํารองและการพิจารณาคํารอง 

_____________ 
 

มาตรา ๑๒๓  ในกรณีท่ีนายจางฝYาฝkนหรือไมIปฏิบัติตามเก่ียวกับสิทธิไดรับเงินอยIาง
หนึ่งอยIางใดตามพระราชบัญญัตินี้และลูกจางมีความประสงค)ใหพนักงานเจาหนาท่ีดําเนินการตาม
พระราชบัญญัตินี้ ใหลูกจางมีสิทธิยื่นคํารองตIอพนักงานตรวจแรงงานแหIงทองท่ีท่ีลูกจางทํางานอยูIหรือท่ี
นายจางมีภูมิลําเนาอยูIตามแบบท่ีอธิบดีกําหนด 

ในกรณีท่ีเก่ียวกับสิทธิไดรับเงินอยIางหนึ่งอยIางใดตามพระราชบัญญัตินี้ ถาลูกจางถึงแกI
ความตายใหทายาทโดยธรรมมีสิทธิยื่นคํารองตIอพนักงานตรวจแรงงานได 

 
มาตรา ๑๒๔  เม่ือมีการยื่นคํารองตามมาตรา ๑๒๓ ใหพนักงานตรวจแรงงานสอบสวน

ขอเท็จจริงและมีคําสั่งภายในหกสิบวันนับแตIวันท่ีรับคํารอง 
ในกรณีท่ีมีความจําเปBนไมIอาจมีคําสั่งภายในเวลาตามวรรคหนึ่งได ใหพนักงานตรวจ

แรงงานขอขยายเวลาตIออธิบดีหรือผูซ่ึงอธิบดีมอบหมายพรอมดวยเหตุผล และอธิบดีหรือผูซ่ึงอธิบดี
มอบหมายอาจพิจารณาอนุญาตไดตามท่ีเห็นสมควร แตIตองมีระยะเวลาไมIเกินสามสิบวันนับแตIวันท่ีครบ
กําหนดตามวรรคหนึ่ง 

เม่ือพนักงานตรวจแรงงานสอบสวนแลวปรากฏวIาลูกจางมีสิทธิไดรับเงินอยIางหนึ่ง
อยIางใดท่ีนายจางมีหนาท่ีตองจIายตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงานตรวจแรงงานมีคําสั่งใหนายจาง
จIายเงินดังกลIาวใหแกIลูกจางหรือทายาทโดยธรรมของลูกจางซ่ึงถึงแกIความตาย ตามแบบท่ีอธิบดีกําหนด
ภายในสามสิบวันนับแตIวันท่ีทราบหรือถือวIาไดทราบคําสั่ง๖๑ 

ใหนายจางจIายเงินตามวรรคสามใหแกIลูกจางหรือทายาทโดยธรรมของลูกจางซ่ึงถึงแกI
ความตาย ณ สถานท่ีทํางานของลูกจาง ในกรณีท่ีลูกจางหรือทายาทโดยธรรมของลูกจางซ่ึงถึงแกIความ
ตายรองขอ ใหพนักงานตรวจแรงงานมีอํานาจสั่งใหนายจางจIายเงินดังกลIาว ณ สํานักงานของพนักงาน
ตรวจแรงงานหรือสถานท่ีอ่ืนตามท่ีนายจาง และลูกจางหรือทายาทโดยธรรมของลูกจางซ่ึงถึงแกIความ
ตายตกลงกัน 

ในกรณีท่ีลูกจางหรือทายาทโดยธรรมของลูกจางซ่ึงถึงแกIความตายไมIมารับเงินดังกลIาว
ภายในสิบหาวันนับแตIวันท่ีพนักงานตรวจแรงงานมีคําสั่ง ใหพนักงานตรวจแรงงานนําสIงเงินนั้นเพ่ือเก็บ
รักษาในกองทุนสงเคราะห)ลูกจางโดยฝากไวกับธนาคาร ในการนี้ ถามีดอกเบ้ียหรือดอกผลใดเกิดข้ึน
เนื่องจากการฝากเงิน ใหตกเปBนสิทธิแกIลูกจาง หรือทายาทโดยธรรมของลูกจางซ่ึงถึงแกIความตายซ่ึงมี
สิทธิไดรับเงินนั้น 
 
________________________ 

๖๑ มาตรา ๑๒๔ วรรคสาม แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๑ 
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ในกรณีท่ีพนักงานตรวจแรงงานเห็นวIาลูกจางหรือทายาทโดยธรรมของลูกจางซ่ึงถึงแกI
ความตายไมIมีสิทธิไดรับเงินตามมาตรา ๑๒๓ ใหพนักงานตรวจแรงงานมีคําสั่งและแจงเปBนหนังสือให
นายจางและลูกจางหรือทายาทโดยธรรมของลูกจางซ่ึงถึงแกIความตายทราบ 

 
มาตรา ๑๒๔/๑๖๒  ในกรณีท่ีนายจางไดปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานตรวจแรงงาน

ตามมาตรา ๑๒๔ ภายในระยะเวลาท่ีกําหนด การดําเนินคดีอาญาตIอนายจางใหเปBนอันระงับไป 
 
มาตรา ๑๒๕  เม่ือพนักงานตรวจแรงงานไดมีคําสั่งตามมาตรา ๑๒๔ แลว ถานายจาง 

ลูกจาง หรือทายาทโดยธรรมของลูกจางซ่ึงถึงแกIความตายไมIพอใจคําสั่งนั้น ใหนําคดีไปสูIศาลไดภายใน
สามสิบวันนับแตIวันทราบคําสั่ง 

ในกรณีท่ีนายจาง ลูกจาง หรือทายาทโดยธรรมของลูกจางซ่ึงถึงแกIความตายไมIนําคดี
ไปสูIศาลภายในกําหนด ใหคําสั่งนั้นเปBนท่ีสุด 

ในกรณีท่ีนายจางเปBนฝYายนําคดีไปสูIศาล นายจางตองวางเงินตIอศาลตามจํานวนท่ีถึง
กําหนดจIายตามคําสั่งนั้น จึงจะฟ_องคดีได 

เม่ือคดีถึงท่ีสุดและนายจางมีหนาท่ีตองจIายเงินจํานวนใดใหแกIลูกจางหรือทายาทโดย
ธรรมของลูกจางซ่ึงถึงแกIความตาย ใหศาลมีอํานาจจIายเงินท่ีนายจางวางไวตIอศาลใหแกIลูกจางหรือ
ทายาทโดยธรรมของลูกจางซ่ึงถึงแกIความตาย หรือกองทุนสงเคราะห)ลูกจางในกรณีท่ีไดจIายเงินตาม
มาตรา ๑๓๔ ได แลวแตIกรณี๖๓ 

 
มาตรา ๑๒๕/๑๖๔  ในกรณีท่ีนายจางไดนําคดีไปสูIศาลภายในระยะเวลาท่ีกําหนดตาม

มาตรา ๑๒๕ และไดปฏิบัติตามคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลแลว การดําเนินคดีอาญาตIอนายจางให
เปBนอันระงับไป 
 

หมวด ๑๓ 
กองทุนสงเคราะห)ลูกจาง 

_____________ 
 

มาตรา ๑๒๖  ใหมีกองทุนสงเคราะห)ลูกจางในกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานมี
วัตถุประสงค)เพ่ือเปBนทุนสงเคราะห)ลูกจางในกรณีท่ีลูกจางออกจากงาน หรือตาย หรือในกรณีอ่ืนตามท่ี
กําหนดโดยคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห)ลูกจาง 

 
มาตรา ๑๒๗  กองทุนสงเคราะห)ลูกจาง ประกอบดวย 
(๑) เงินสะสมและเงินสมทบ 
(๒) เงินท่ีตกเปBนของกองทุนสงเคราะห)ลูกจางตามมาตรา ๑๓๓ และมาตรา ๑๓๖ 
(๓) เงินเพ่ิมตามมาตรา ๑๓๑ 

________________________ 
๖๒ มาตรา ๑๒๔/๑ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๖๓ มาตรา ๑๒๕ วรรคสี่ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 

๒๕๕๑ 
๖๔ มาตรา ๑๒๕/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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(๔) เงินคIาปรับท่ีไดรับจากการลงโทษผูกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๕) เงินหรือทรัพย)สินท่ีมีผูบริจาคให 
(๖) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
(๗) เงินรายไดอ่ืน 
(๘) เงินดอกผลของกองทุนสงเคราะห)ลูกจาง 
ใหกองทุนสงเคราะห)ลูกจางจัดใหมีบัญชีประกอบดวย 
(๑) บัญชีเงินของสมาชิกซ่ึงแสดงรายการเงินสะสม เงินสมทบ และดอกผลของเงิน

ดังกลIาวของบรรดาสมาชิกแตIละคน 
(๒) บัญชีเงินกองทุนกลางซ่ึงแสดงรายการเงินอ่ืนนอกจาก (๑) 
 
มาตรา ๑๒๘  การสIงเงินคIาปรับตามมาตรา ๑๒๗ (๔) เขากองทุนสงเคราะห)ลูกจาง

และกําหนดเวลาสIงเงินดังกลIาว ใหเปBนไปตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห)ลูกจางกําหนด
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 
มาตรา ๑๒๙  เพ่ือประโยชน)ในการดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ ใหถือวIาเงินและ

ทรัพย)สินของกองทุนสงเคราะห)ลูกจางตามมาตรา ๑๒๗ เปBนกรรมสิทธิ์ของกรมสวัสดิการและคุมครอง
แรงงาน โดยไมIตองนําสIงกระทรวงการคลังเปBนรายไดแผIนดิน 

ใหมีคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห)ลูกจางประกอบดวย ปลัดกระทรวงแรงงาน* เปBน
ประธานกรรมการ ผูแทนกระทรวงการคลัง ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหIงชาติ ผูแทนธนาคารแหIงประเทศไทยเปBนกรรมการ กับผูแทนฝYายนายจางและผูแทนฝYาย
ลูกจางฝYายละหาคน ซ่ึงรัฐมนตรีแตIงต้ังเปBนกรรมการ และอธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานเปBน
กรรมการและเลขานุการ 

คณะกรรมการกองทุนสงเคราะห)ลูกจางมีอํานาจหนาท่ี ดังตIอไปนี้ 
(๑) กําหนดนโยบายเก่ียวกับการบริหารและการจIายเงินกองทุนสงเคราะห)ลูกจางโดย

ความเห็นชอบของรัฐมนตรี 
(๒ ) พิจารณาใหความเห็นตIอรัฐมนตรีในการตราพระราชกฤษฎีกาการออก

กฎกระทรวง ประกาศหรือระเบียบ เพ่ือดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๓) วางระเบียบเก่ียวกับการรับเงิน การจIายเงิน และการเก็บรักษาเงินกองทุน

สงเคราะห)ลูกจางโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรี 
(๔) วางระเบียบเก่ียวกับการจัดหาผลประโยชน)ของกองทุนสงเคราะห)ลูกจางโดยความ

เห็นชอบของรัฐมนตรี 
(๕) จัดสรรเงินกองทุนสงเคราะห)ลูกจางไมIเกินรอยละสิบของดอกผลของกองทุนตIอปC

เพ่ือเปBนคIาใชจIายในการบริหารกองทุนสงเคราะห)ลูกจาง 
(๖) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืนบัญญัติใหเปBนอํานาจ

หนาท่ีของคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห)ลูกจาง หรือตามท่ีรัฐมนตรีมอบหมาย 
ใหนํามาตรา ๗๘ วรรคสอง มาตรา ๘๐ มาตรา ๘๑ มาตรา ๘๒ วรรคหนึ่ง มาตรา ๘๓ 

และมาตรา ๘๔ มาใชบังคับกับคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห)ลูกจางโดยอนุโลม 
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มาตรา ๑๓๐  ใหลูกจางสําหรับกิจการท่ีมีลูกจางต้ังแตIสิบคนข้ึนไปเปBนสมาชิกกองทุน
สงเคราะห)ลูกจาง 

ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับแกIกิจการท่ีนายจางไดจัดใหมีกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
ตามกฎหมายวIาดวยกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ หรือจัดใหมีการสงเคราะห)แกIลูกจางในกรณีท่ีลูกจางออก
จากงานหรือตาย ตามหลักเกณฑ)และวิธีการท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

ความในวรรคหนึ่งจะใชบังคับแกIลูกจางสําหรับกิจการท่ีมีลูกจางนอยกวIาสิบคนเม่ือใด
ใหตราเปBนพระราชกฤษฎีกา 

คณะกรรมการกองทุนสงเคราะห)ลูกจางอาจออกระเบียบเพ่ือกําหนดใหลูกจางสําหรับ
กิจการท่ีมิไดอยูIภายใตบังคับตามพระราชบัญญัตินี้สมัครเขาเปBนสมาชิกกองทุนสงเคราะห)ลูกจางได เม่ือ
ลูกจางประสงค)จะเปBนสมาชิกกองทุนสงเคราะห)ลูกจางโดยความยินยอมของนายจาง และใหนายจางมี
หนาท่ีตามพระราชบัญญัตินี้เสมือนเปBนกิจการท่ีอยูIภายใตบังคับพระราชบัญญัตินี้ 

ใหนายจางซ่ึงมีลูกจางเปBนสมาชิกกองทุนสงเคราะห)ลูกจางตามวรรคหนึ่งยื่นแบบ
รายการแสดงรายชื่อลูกจางและรายละเอียดอ่ืน ๆ เม่ือนายจางยื่นแบบรายการดังกลIาวแลว ใหกรม
สวัสดิการและคุมครองแรงงานออกหนังสือสําคัญแสดงการข้ึนทะเบียนใหแกIนายจาง 

ในกรณีท่ีขอเท็จจริงเก่ียวกับขอความในแบบรายการแสดงรายชื่อลูกจางท่ีไดยื่นไว
เปลี่ยนแปลงไป ใหนายจางแจงเปBนหนังสือตIอกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานเพ่ือขอเปลี่ยนแปลง
หรือแกไขเพ่ิมเติมแบบรายการดังกลIาว 

การยื่นขอเปลี่ยนแปลงหรือแกไขเพ่ิมเติมแบบรายการแสดงรายชื่อลูกจาง และการ
ออกหนังสือสําคัญแสดงการข้ึนทะเบียนใหแกIนายจาง ใหเปBนไปตามแบบ หลักเกณฑ) และวิธีการท่ี
คณะกรรมการกองทุนสงเคราะห)ลูกจางกําหนด 

ใหถือวIาผูซ่ึงยื่นแบบรายการ หรือแจงขอเปลี่ยนแปลง หรือแกไขเพ่ิมเติมแบบรายการ
ตามกฎหมายวIาดวยการประกันสังคม ไดปฏิบัติตามความในวรรคหา วรรคหก และวรรคเจ็ดของมาตรา
นี้แลว 

 
มาตรา ๑๓๑  นับแตIวันท่ีลูกจางเปBนสมาชิกกองทุนสงเคราะห)ลูกจาง ทุกครั้งท่ีมีการ

จIายคIาจาง ใหลูกจางจIายเงินสะสม โดยใหนายจางหักจากคIาจางและนายจางจIายเงินสมทบเขากองทุน
สงเคราะห)ลูกจาง ท้ังนี้ ตามอัตราท่ีกําหนดในกฎกระทรวงแตIตองไมIเกินรอยละหาของคIาจาง 

ถานายจางไมIจIายคIาจางตามกําหนดเวลาท่ีตองจIาย ใหนายจางมีหนาท่ีนําสIงเงินสะสม
และเงินสมทบโดยถือเสมือนวIามีการจIายคIาจางแลว 

ในกรณีท่ีนายจางไมIสIงเงินสะสมหรือเงินสมทบหรือสIงไมIครบจํานวนภายในเวลาท่ี
กําหนดตามวรรคสี่ ใหนายจางจIายเงินเพ่ิมใหแกIกองทุนสงเคราะห)ลูกจางในอัตรารอยละหาตIอเดือนของ
จํานวนเงินสะสมหรือเงินสมทบท่ียังมิไดนําสIงหรือท่ียังขาดอยูIนับแตIวันท่ีตองนําสIงเงินดังกลIาว สําหรับ
เศษของเดือนถาถึงสิบหาวันหรือกวIานั้นใหนับเปBนหนึ่งเดือน ถานอยกวIานั้นใหปEดท้ิง ท้ังนี้ หามมิให
นายจางอางเหตุท่ีไมIไดหักคIาจาง หรือหักไปแลวแตIไมIครบจํานวนเพ่ือใหพนความรับผิดท่ีตองนําสIงเงิน
ดังกลIาว 

การนําสIงเงินสะสม เงินสมทบ และเงินเพ่ิมเขากองทุนสงเคราะห)ลูกจาง ใหเปBนไปตาม
หลักเกณฑ)และวิธีการท่ีคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห)ลูกจางกําหนด 
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มาตรา ๑๓๒  ในกรณีท่ีนายจางไมIนําสIงเงินสะสมหรือเงินสมทบหรือนําสIงไมIครบตาม
กําหนดเวลา ใหพนักงานตรวจแรงงานมีคําเตือนเปBนหนังสือใหนายจางนําเงินท่ีคางจIายมาชําระภายใน
กําหนดไมIนอยกวIาสามสิบวันนับแตIวันท่ีไดรับหนังสือนั้น 

ในการมีคําเตือนตามวรรคหนึ่ง ถาไมIอาจทราบจํานวนคIาจางไดแนIชัด ใหพนักงาน
ตรวจแรงงานมีอํานาจประเมินเงินสะสมและเงินสมทบท่ีนายจางจะตองนําสIงไดตามหลักเกณฑ)และ
วิธีการท่ีคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห)ลูกจางกําหนด 

 
มาตรา ๑๓๓  ในกรณีท่ีลูกจางออกจากงาน ใหกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน

จIายเงินจากกองทุนสงเคราะห)ลูกจางในสIวนท่ีเปBนเงินสะสม เงินสมทบ และดอกผลจากเงินดังกลIาว
ใหแกIลูกจาง 

ในกรณี ท่ีลูกจางตาย ถาลูกจางมิได กําหนดบุคคลผูจะพึงไดรับเงินจากกองทุน
สงเคราะห)ลูกจางไวโดยทําเปBนหนังสือตามแบบท่ีอธิบดีกําหนดมอบไวแกIกรมสวัสดิการและคุมครอง
แรงงาน หรือไดกําหนดไวแตIบุคคลผูนั้นตายกIอน ใหจIายเงินจากกองทุนสงเคราะห)ลูกจางตามวรรคหนึ่ง
ใหแกIบุตร สามี ภรรยา บิดา มารดา ท่ีมีชีวิตอยูIคนละสIวนเทIา ๆ กัน 

ถาผูตายไมIมีบุคคลผูมีสิทธิไดรับเงินจากกองทุนสงเคราะห)ลูกจางตามวรรคสอง ใหเงิน
ดังกลIาวตกเปBนของกองทุนสงเคราะห)ลูกจาง 

 
มาตรา ๑๓๔  การจIายเงินจากกองทุนสงเคราะห)ลูกจางในกรณีอ่ืนนอกจากกรณีตาม

มาตรา ๑๓๓ ใหคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห)ลูกจางกําหนดระเบียบการจIายเงินสงเคราะห) อัตรา
เงินท่ีจะจIายและระยะเวลาการจIาย โดยพิจารณาจากจํานวนเงินกองทุนสงเคราะห)ลูกจางสIวนท่ีมิใชIเงิน
ท่ีจะตองนําไปจIายตามมาตรา ๑๓๓ 

 
มาตรา ๑๓๕๖๕  ในกรณีท่ีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานไดจIายเงินจากกองทุน

สงเคราะห)ลูกจางไมIวIาท้ังหมดหรือบางสIวนใหแกIลูกจางตามมาตรา ๑๓๔ แลว ใหกรมสวัสดิการและ
คุมครองแรงงานมีสิทธิไลIเบ้ียคืนจากผูซ่ึงมีหนาท่ีตามกฎหมายตองจIายเงินดังกลIาวใหแกIลูกจางนั้นพรอม
ดอกเบ้ียในอัตรารอยละสิบหาตIอปCนับแตIวันท่ีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานไดจIายเงินจากกองทุน
สงเคราะห)ลูกจางใหแกIลูกจาง ท้ังนี้ ไมIวIาผูซ่ึงมีหนาท่ีตามกฎหมายจะไดจIายเงินดังกลIาวใหแกIลูกจางอีก
หรือไมI 

สิทธิไลIเบ้ียตามวรรคหนึ่งใหมีอายุความสิบปCนับแตIวันท่ีจIายเงินจากกองทุนสงเคราะห)
ลูกจาง 

 
มาตรา ๑๓๖  ใหพนักงานตรวจแรงงานมีอํานาจออกคําสั่งเปBนหนังสือใหยึด อายัดและ

ขายทอดตลาดทรัพย)สินของผูซ่ึงมีหนาท่ีตามกฎหมายท่ีไมIนําสIงเงินสะสม เงินสมทบ หรือเงินเพ่ิม หรือ
นําสIงไมIครบจํานวน หรือเงินท่ีตองจIายตามมาตรา ๑๓๕ 

การมีคําสั่งใหยึดหรืออายัดทรัพย)สินตามวรรคหนึ่งจะกระทําไดตIอเม่ือไดสIงคําเตือน
เปBนหนังสือใหผูซ่ึงมีหนาท่ีตามกฎหมายนําเงินสะสม เงินสมทบ หรือเงินเพ่ิมท่ีคางจIาย หรือเงินท่ีตอง 
 
________________________ 

๖๕ มาตรา ๑๓๕ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
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จIายตามมาตรา ๑๓๕ มาจIายภายในเวลาท่ีกําหนด แตIตองไมIนอยกวIาสามสิบวันนับแตIวันท่ีผูนั้นไดรับคํา
เตือนนั้นและไมIจIายภายในเวลาท่ีกําหนด 

หลักเกณฑ)และวิธีการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย)สินตามวรรคหนึ่ง ใหเปBนไป
ตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีกําหนด ท้ังนี้ ใหนําหลักเกณฑ)และวิธีการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพIงมาใชบังคับโดยอนุโลม 

เงินท่ีไดจากการขายทอดตลาดทรัพย)สิน ใหหักไวเปBนคIาใชจIายในการยึด อายัด และ
ขายทอดตลาด และจIายเงินสะสม เงินสมทบ หรือเงินเพ่ิมท่ีคางจIาย หรือเงินท่ีผูซ่ึงมีหนาท่ีตามกฎหมาย
ตองจIายตามมาตรา ๑๓๕ ถามีเงินเหลือใหคืนแกIผูนั้นโดยเร็ว โดยใหพนักงานตรวจแรงงานมีหนังสือแจง
ใหทราบเพ่ือขอรับเงินท่ีเหลือคืน โดยสIงทางไปรษณีย)ลงทะเบียนตอบรับ ถาไมIมาขอรับคืนภายในหาปC
ใหตกเปBนของกองทุนสงเคราะห)ลูกจาง 

 
มาตรา ๑๓๗  สิทธิเรียกรองเงินจากกองทุนสงเคราะห)ลูกจางไมIอาจโอนกันไดและไมI

อยูIในความรับผิดแหIงการบังคับคดี 
 
มาตรา ๑๓๘  ภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตIวันสิ้นปCปฏิทิน ใหคณะกรรมการกองทุน

สงเคราะห)ลูกจางเสนองบดุลและรายงานการรับจIายเงินของกองทุนสงเคราะห)ลูกจางในปCท่ีลIวงมาแลว
ตIอสํานักงานตรวจเงินแผIนดิน เพ่ือตรวจสอบรับรองกIอนเสนอตIอรัฐมนตรี 

งบดุลและรายงานการรับจIายเงินดังกลIาว ใหรัฐมนตรีเสนอตIอคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบ
และจัดใหมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 

หมวด ๑๔ 
พนักงานตรวจแรงงาน 
_____________ 

 
มาตรา ๑๓๙  ในการปฏิบัติการตามหนาท่ี ใหพนักงานตรวจแรงงานมีอํานาจ 

ดังตIอไปนี้ 
(๑) เขาไปในสถานประกอบกิจการหรือสํานักงานของนายจาง และสถานท่ีทํางานของ

ลูกจางในเวลาทําการ เพ่ือตรวจสภาพการทํางานของลูกจางและสภาพการจาง สอบถามขอเท็จจริง 
ถIายภาพ ถIายสําเนาเอกสารท่ีเก่ียวกับการจาง การจIายคIาจาง คIาลIวงเวลา คIาทํางานในวันหยุด คIา
ลIวงเวลาในวันหยุด และทะเบียนลูกจาง เก็บตัวอยIางวัสดุหรือผลิตภัณฑ)เพ่ือวิเคราะห)เก่ียวกับความ
ปลอดภัยในการทํางาน และกระทําการอยIางอ่ืนเพ่ือใหไดขอเท็จจริงในอันท่ีจะปฏิบัติการใหเปBนไปตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

(๒) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกนายจาง ลูกจาง หรือบุคคลซ่ึงเก่ียวของมาชี้แจง
ขอเท็จจริงหรือใหสIงสิ่งของหรือเอกสารท่ีเก่ียวของเพ่ือประกอบการพิจารณา 

(๓) มีคําสั่งเปBนหนังสือใหนายจางหรือลูกจางปฏิบัติใหถูกตองตามพระราชบัญญัตินี้ 
 
มาตรา ๑๔๐  ในการปฏิบัติการตามหนาท่ีของพนักงานตรวจแรงงานตามมาตรา ๑๓๙ 
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(๑) ใหพนักงานตรวจแรงงานแสดงบัตรประจําตัวตIอนายจางหรือผูซ่ึงเก่ียวของ และให
นายจางหรือบุคคลซ่ึงเก่ียวของอํานวยความสะดวกและไมIขัดขวางการปฏิบัติการตามหนาท่ีของ
พนักงานตรวจแรงงาน 

บัตรประจําตัวพนักงานตรวจแรงงานใหเปBนไปตามแบบท่ีรัฐมนตรีกําหนด 
 
มาตรา ๑๔๑๖๖ คําสั่งของพนักงานตรวจแรงงานตามมาตรา ๑๓๙ (๓) ใหอุทธรณ)ตIอ

อธิบดีหรือผูซ่ึงอธิบดีมอบหมายไดภายในระยะเวลาท่ีกําหนดในคําสั่ง และใหอธิบดีหรือผูซ่ึงอธิบดี
มอบหมายพิจารณาคําอุทธรณ)และแจงผูอุทธรณ)โดยไมIชักชา แตIตองไมIเกินสามสิบวันนับแตIวันท่ีไดรับ
อุทธรณ) คําวินิจฉัยของอธิบดีหรือผูซ่ึงอธิบดีมอบหมายดังกลIาวใหเปBนท่ีสุด 

การอุทธรณ)ตามวรรคหนึ่งยIอมไมIเปBนการทุเลาการปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานตรวจ
แรงงาน เวนแตIอธิบดีหรือผูซ่ึงอธิบดีมอบหมายจะมีคําสั่งเปBนอยIางอ่ืน หรือมีการวางหลักประกันตามท่ี
อธิบดีหรือผูซ่ึงอธิบดีมอบหมายกําหนด 

ในกรณีท่ีนายจางหรือลูกจางไดปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานตรวจแรงงานตามมาตรา 
๑๓๙ (๓) หรือไดปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของอธิบดีหรือผู ซ่ึงอธิบดีมอบหมายตามวรรคหนึ่งภายใน
ระยะเวลาท่ีกําหนด การดําเนินคดีอาญาตIอนายจางหรือลูกจางใหเปBนอันระงับไป 

 
มาตรา ๑๔๒  ในการตรวจสถานประกอบกิจการหรือสํานักงานของนายจาง หรือ

สถานท่ีทํางานของลูกจาง อธิบดีหรือผูซ่ึงอธิบดีมอบหมายอาจจัดใหแพทย) นักสังคมสงเคราะห) หรือ
ผูเชี่ยวชาญซ่ึงรัฐมนตรีแตIงต้ังเขาไปในสถานท่ีดังกลIาวเพ่ือใหความคิดเห็น หรือชIวยเหลือแกIพนักงาน
ตรวจแรงงานในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

ใหนายจางหรือบุคคลซ่ึงเก่ียวของอํานวยความสะดวกและไมIขัดขวางการปฏิบัติการ
ตามหนาท่ีของแพทย) นักสังคมสงเคราะห) หรือผูเชี่ยวชาญตามวรรคหนึ่ง 
 

หมวด ๑๕ 
การสIงหนังสือ 

_____________ 
 

มาตรา ๑๔๓  ในการสIงคําสั่งหรือหนังสือของอธิบดีหรือพนักงานตรวจแรงงานซ่ึงสั่ง
การตามพระราชบัญญัตินี้ ใหสIงทางไปรษณีย)ลงทะเบียนตอบรับหรือพนักงานตรวจแรงงานจะนําไปสIง
เองหรือใหเจาหนาท่ีนําไปสIง ณ ภูมิลําเนาหรือถ่ินท่ีอยูI หรือสํานักงานของนายจางในเวลาทําการของ
นายจาง ถาไมIพบนายจาง ณ ภูมิลําเนาหรือถ่ินท่ีอยูI หรือสํานักงานของนายจาง หรือพบนายจางแตI
นายจางปฏิเสธไมIยอมรับ จะสIงใหแกIบุคคลใดซ่ึงบรรลุนิติภาวะแลวและอยูIหรือทํางานในบานหรือ
สํานักงานท่ีปรากฏวIา เปBนของนายจางนั้นก็ได เม่ือไดดําเนินการดังกลIาวแลว ใหถือวIานายจางไดรับ
คําสั่งหรือหนังสือของอธิบดีหรือพนักงานตรวจแรงงานนั้นแลว 

ถาการสIงตามวรรคหนึ่งไมIสามารถกระทําได ใหสIงโดยปjดคําสั่งหรือหนังสือของอธิบดี
หรือพนักงานตรวจแรงงานในท่ีซ่ึงเห็นไดงIาย ณ สํานักงานของนายจาง สถานท่ีทํางานของลูกจาง 
 
________________________ 

๖๖ มาตรา ๑๔๑ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
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ภูมิลําเนาหรือถ่ินท่ีอยูIของนายจาง เม่ือไดดําเนินการดังกลIาว และเวลาไดลIวงพนไปไมIนอยกวIาสิบหาวัน
แลว ใหถือวIานายจางไดรับคําสั่งหรือหนังสือของอธิบดีหรือพนักงานตรวจแรงงานนั้นแลว 
 

หมวด ๑๖ 
บทกําหนดโทษ 

_____________ 
 

มาตรา ๑๔๔๖๗  นายจางผูใดฝYาฝkนหรือไมIปฏิบัติตามบทบัญญัติดังตIอไปนี้ ตองระวาง
โทษจําคุกไมIเกินหกเดือน หรือปรับไมIเกินหนึ่งแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

(๑)๖๘ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๗/๑ มาตรา ๒๓ วรรคสอง มาตรา ๒๔ มาตรา ๒๕ 
มาตรา ๒๖ มาตรา ๓๗ มาตรา ๓๘ มาตรา ๓๙ มาตรา ๓๙/๑ มาตรา ๔๐ มาตรา ๔๒ มาตรา ๔๓ 
มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ มาตรา ๔๘ มาตรา ๕๑ มาตรา ๕๗/๑ มาตรา ๖๑ มาตรา ๖๒ มาตรา ๖๓ 
มาตรา ๖๔ มาตรา ๖๗ มาตรา ๗๐ มาตรา ๗๑ มาตรา ๗๒ มาตรา ๗๖ มาตรา ๙๐ วรรคหนึ่ง มาตรา 
๑๑๘ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๑๑๘/๑ วรรคสอง 

(๒)๖๙ มาตรา ๑๒๐ มาตรา ๑๒๐/๑ มาตรา ๑๒๑ หรือมาตรา ๑๒๒ ในสIวนท่ีเก่ียวกับ
การไมIจIายคIาชดเชยพิเศษแทนการบอกกลIาวลIวงหนาหรือคIาชดเชยพิเศษ 

(๓) กฎกระทรวงท่ีออกตามมาตรา ๒๒ ในสIวนท่ีเก่ียวกับการคุมครองแรงงานในกรณี
ตIาง ๆ ท่ีไมIเก่ียวกับการจางเด็กอายุตํ่ากวIาท่ีกําหนดในกฎกระทรวงเปBนลูกจางหรือการรับเด็กซ่ึงมีอายุ
ตํ่ากวIาท่ีกําหนดในกฎกระทรวงเขาทํางาน หรือการหามมิใหนายจางใหลูกจางซ่ึงเปBนเด็กอายุตํ่ากวIาสิบ
แปดปCทํางานตามประเภทของงานและสถานท่ีท่ีกําหนดในกฎกระทรวง หรือกฎกระทรวงท่ีออกตาม
มาตรา ๙๕ 

ในกรณีท่ีนายจางฝYาฝkนหรือไมIปฏิบัติตามมาตรา ๓๗ มาตรา ๓๘ มาตรา ๓๙ มาตรา 
๓๙/๑ มาตรา ๔๒ มาตรา ๔๗ หรือมาตรา ๔๘ เปBนเหตุใหลูกจางไดรับอันตรายแกIกายหรือจิตใจ หรือ
ถึงแกIความตาย ตองระวางโทษจําคุกไมIเกินหนึ่งปC หรือปรับไมIเกินสองแสนบาทหรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๑๔๔/๑๗๐  ผูประกอบกิจการผูใดไมIปฏิบัติตามมาตรา ๑๑/๑ ตองระวางโทษ

ปรับไมIเกินหนึ่งแสนบาท 
 
มาตรา ๑๔๕๗๑  นายจางผูใดไมIปฏิบัติตามมาตรา ๒๓ วรรคหนึ่งหรือวรรคสาม ตอง

ระวางโทษปรับไมIเกินหาพันบาท 
 
 
 
 
________________________ 

๖๗ มาตรา ๑๔๔ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๖๘ มาตรา ๑๔๔ (๑) แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๖๙ มาตรา ๑๔๔ (๒) แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๗๐ มาตรา ๑๔๔/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๗๑ มาตรา ๑๔๕ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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มาตรา ๑๔๖๗๒  นายจางผูใดไมIปฏิบัติตามมาตรา 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 ๑๐๘ มาตรา ๑๑๑ มาตรา ๑๑๒ มาตรา ๑๑๓ มาตรา ๑๑๔ มาตรา ๑๑๕ มาตรา ๑๑๗ 
หรือไมIบอกกลIาวลIวงหนา ตามมาตรา ๑๒๑ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๑๓๙ (๒) หรือ (๓) ตองระวางโทษ
ปรับไมIเกินสองหม่ืนบาท 

 
มาตรา ๑๔๗  ผูใดฝYาฝkนมาตรา ๑๖ ตองระวางโทษปรับไมIเกินสองหม่ืนบาท 
 
มาตรา ๑๔๘๗๓  นายจางผูใดฝYาฝkนมาตรา ๓๑ ตองระวางโทษจําคุกไมIเกินหนึ่งปC หรือ

ปรับไมIเกินสองแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 

มาตรา ๑๔๘/๑๗๔  นายจางผูใดฝYาฝkนมาตรา ๔๔ หรือกฎกระทรวงท่ีออกตามมาตรา 
๒๒ ในสIวนท่ีเก่ียวกับการจางเด็กอายุตํ่ากวIาท่ีกําหนดในกฎกระทรวงเปBนลูกจางหรือการรับเด็กซ่ึงมีอายุ
ตํ่ากวIาท่ีกําหนดในกฎกระทรวงเขาทํางาน ตองระวางโทษปรับต้ังแตIสี่แสนบาทถึงแปดแสนบาทตIอ
ลูกจางหนึ่งคน หรือจําคุกไมIเกินสองปC หรือท้ังปรับท้ังจํา 

 
มาตรา ๑๔๘/๒๗๕  นายจางผูใดฝYาฝkนมาตรา ๔๙ หรือมาตรา ๕๐ หรือกฎกระทรวงท่ี

ออกตามมาตรา ๒๒ ในสIวนท่ีเก่ียวกับการหามมิใหนายจางใหลูกจางซ่ึงเปBนเด็กอายุตํ่ากวIาสิบแปดปC
ทํางานตามประเภทของงานและสถานท่ีท่ีกําหนด ตองระวางโทษปรับต้ังแตIสี่แสนบาทถึงแปดแสนบาท
ตIอลูกจางหนึ่งคน หรือจําคุกไมIเกินสองปC หรือท้ังปรับท้ังจํา 

ถาการกระทําความผิดตามวรรคหนึ่ง เปBนเหตุใหลูกจางไดรับอันตรายแกIกายหรือจิตใจ
หรือถึงแกIความตาย ตองระวางโทษปรับต้ังแตIแปดแสนบาทถึงสองลานบาทตIอลูกจางหนึ่งคน หรือ
จําคุกไมIเกินสี่ปC หรือท้ังปรับท้ังจํา 

 
มาตรา ๑๔๙  นายจางผูใดไมIปฏิบัติตามมาตรา ๕๒ มาตรา ๕๕ มาตรา ๗๕ วรรคสอง 

มาตรา ๙๐ วรรคสอง มาตรา ๑๑๐ หรือมาตรา ๑๑๖ ตองระวางโทษปรับไมIเกินหนึ่งหม่ืนบาท 
 
มาตรา ๑๕๐๗๖  ผูใดไมIอํานวยความสะดวก ไมIมาใหถอยคํา ไมIสIงเอกสารหรือวัตถุใด 

ๆ ตามหนังสือเรียกของคณะกรรมการคIาจาง คณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน คณะอนุกรรมการของ
คณะกรรมการดังกลIาว หรือผูซ่ึงคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการเชIนวIานั้นมอบหมาย แลวแตIกรณี 
หรือไมIอํานวยความสะดวกแกIพนักงานตรวจแรงงาน หรือแพทย) นักสังคมสงเคราะห) หรือผูเชี่ยวชาญ 
 
 
________________________ 

๗๒ มาตรา ๑๔๖ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
๗๓ มาตรา ๑๔๘ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๗๔ มาตรา ๑๔๘/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๗๕ มาตรา ๑๔๘/๒ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๗๖ มาตรา ๑๕๐ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
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ตามมาตรา ๑๔๒ ตองระวางโทษจําคุกไมIเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมIเกินสองพันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 

มาตรา ๑๕๑ ๗๗   ผู ใด ขัดขวางการปฏิ บั ติหน า ท่ี ของคณ ะกรรมการคI าจ าง 
คณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน คณะอนุกรรมการของคณะกรรมการดังกลIาว หรือผูซ่ึงคณะกรรมการ 
หรือคณะอนุกรรมการเชIนวIานั้นมอบหมาย แลวแตIกรณี หรือขัดขวางการปฏิบัติหนาท่ีของพนักงาน
ตรวจแรงงาน หรือแพทย) นักสังคมสงเคราะห) หรือผูเชี่ยวชาญตามมาตรา ๑๔๒ ตองระวางโทษจําคุกไมI
เกินหนึ่งปC หรือปรับไมIเกินสองหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

ผูใดไมIปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานตรวจแรงงานท่ีสั่งตามมาตรา ๑๒๔ ตองระวาง
โทษจําคุกไมIเกินหนึ่งปC หรือปรับไมIเกินสองหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ๗๘ 

 
มาตรา ๑๕๒  นายจางผูใดไมIปฏิบัติตามมาตรา ๙๖ ตองระวางโทษปรับไมIเกินหาหม่ืน

บาท 
 
มาตรา ๑๕๓  นายจางผูใดไมIปฏิบัติตามมาตรา ๙๘ ตองระวางโทษจําคุกไมIเกินหนึ่ง

เดือน หรือปรับไมIเกินสองพันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 
มาตรา ๑๕๔๗๙ (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๑๕๕๘๐ (ยกเลิก) 
 
มาตรา ๑๕๕/๑๘๑  นายจางผูใดไมIยื่นหรือไมIแจงแบบแสดงสภาพการจางและสภาพ

การทํางานตามมาตรา ๑๑๕/๑ ตองระวางโทษปรับไมIเกินสองหม่ืนบาท 
 
มาตรา ๑๕๖  นายจางผูใดไมIยื่นแบบรายการหรือไมIแจงเปBนหนังสือขอเปลี่ยนแปลง

หรือแกไขเพ่ิมเติมรายการภายในกําหนดเวลาตามมาตรา ๑๓๐ หรือยื่นแบบรายการ หรือแจงเปBน
หนังสือขอเปลี่ยนแปลง หรือแกไขเพ่ิมเติมรายการตามมาตรา ๑๓๐ โดยกรอกขอความอันเปBนเท็จ ตอง
ระวางโทษจําคุกไมIเกินหกเดือน หรือปรับไมIเกินหนึ่งหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 
มาตรา ๑๕๗  พนักงานเจาหนาท่ีผูใดเปjดเผยขอเท็จจริงใดเก่ียวกับกิจการของนายจาง

อันเปBนขอเท็จจริงตามท่ีปกติวิสัยของนายจางจะพึงสงวนไวไมIเปjดเผยซ่ึงตนไดมาหรือลIวงรูเนื่องจากการ
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ตองระวางโทษจําคุกไมIเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมIเกิน 
 
 
________________________ 

๗๗ มาตรา ๑๕๑ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๗๘ มาตรา ๑๕๑ วรรคสอง แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. 

๒๕๖๒ 
๗๙ มาตรา ๑๕๔ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๘๐ มาตรา ๑๕๕ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๓ 
๘๑ มาตรา ๑๕๕/๑ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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สองพันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ เวนแตIเปBนการเปjดเผยในการปฏิบัติราชการเพ่ือประโยชน)แหIง
พระราชบัญญัตินี้ หรือเพ่ือประโยชน)แกIการคุมครองแรงงาน การแรงงานสัมพันธ) หรือการสอบสวน 
หรือการพิจารณาคดี 
 

มาตรา ๑๕๘  ในกรณีท่ีผูกระทําความผิดเปBนนิติบุคคล ถาการกระทําความผิดของนิติ
บุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการ หรือการกระทําของบุคคลใด หรือไมIสั่งการ หรือไมIกระทําการอันเปBน
หนาท่ีท่ีตองกระทําของกรรมการผูจัดการ หรือบุคคลใด ซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น 
ผูนั้นตองรับโทษตามท่ีบัญญัติไวสําหรับความผิดนั้น ๆ ดวย 

 
มาตรา ๑๕๙  บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ เวนแตIความผิดตามมาตรา ๑๕๗ 

ถาเจาพนักงานดังตIอไปนี้ เห็นวIาผูกระทําผิดไมIควรไดรับโทษจําคุกหรือไมIควรถูกฟ_องรอง ใหมีอํานาจ
เปรียบเทียบดังนี้ 

(๑) อธิบดีหรือผูซ่ึงอธิบดีมอบหมาย สําหรับความผิดท่ีเกิดข้ึนในกรุงเทพมหานคร 
(๒) ผูวIาราชการจังหวัดหรือผูซ่ึงผูวIาราชการจังหวัดมอบหมาย สําหรับความผิดท่ี

เกิดข้ึนในจังหวัดอ่ืน 
ในกรณีท่ีมีการสอบสวน ถาพนักงานสอบสวนพบวIาบุคคลใดกระทําความผิดตาม

พระราชบัญญัตินี้ และบุคคลนั้นยินยอมใหเปรียบเทียบ ใหพนักงานสอบสวนสIงเรื่องใหอธิบดี หรือผูวIา
ราชการจังหวัด แลวแตIกรณี ภายในเจ็ดวันนับแตIวันท่ีบุคคลนั้นแสดงความยินยอมใหเปรียบเทียบ 
เม่ือผูกระทําผิดไดชําระเงินคIาปรับตามจํานวนท่ีเปรียบเทียบภายในสามสิบวันแลว ใหถือวIาคดีเลิกกัน
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

ถาผูกระทําผิดไมIยินยอมใหเปรียบเทียบ หรือเม่ือยินยอมแลวไมIชําระเงินคIาปรับ
ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสาม ใหดําเนินคดีตIอไป 

 
บทเฉพาะกาล 

_____________ 
 
มาตรา ๑๖๐  มิใหนํามาตรา ๔๔ มาใชบังคับกับลูกจางซ่ึงเปBนเด็กอายุต้ังแตIสิบสามปC

บริบูรณ)แตIยังไมIถึงสิบหาปCบริบูรณ) ท่ีนายจางรับเขาทํางานตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๑๐๓ ลง
วันท่ี ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ อยูIกIอนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

 
มาตรา ๑๖๑  ใหนายจางแจงการจางลูกจางซ่ึงเปBนเด็กอายุตํ่ากวIาสิบแปดปCท่ีนายจาง

รับเขาทํางานตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๑๐๓ ลงวันท่ี ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ กIอนวันท่ี
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ท้ังนี้ ภายในสิบหาวันนับแตIวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

 
มาตรา ๑๖๒  ใหคณะกรรมการคIาจาง คณะอนุกรรมการ และคณะทํางานซ่ึงดํารง

ตําแหนIงอยูIในวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ คงอยูIในตําแหนIงตIอไปไดจนกวIาจะครบวาระการดํารง
ตําแหนIง 
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มาตรา ๑๖๓  การจัดเก็บเงินสะสมและเงินสมทบเพ่ือเปBนทุนสงเคราะห)ลูกจางตาม

บทบัญญัติวIาดวยกองทุนสงเคราะห)ลูกจางในหมวด ๑๓ จะเริ่มดําเนินการเม่ือใดใหตราเปBนพระราช
กฤษฎีกา 

 
มาตรา ๑๖๔  คํารองท่ียังไมIถึงท่ีสุดหรือคดีท่ียังอยูIในระหวIางการพิจารณาของศาล

กIอนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหบังคับตามประกาศกระทรวงมหาดไทยหรือประกาศกระทรวง
แรงงาน* ซ่ึงออกตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี ๑๐๓ ลงวันท่ี ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ จนกวIาคํา
รองหรือคดีนั้น ๆ จะถึงท่ีสุด 

 
มาตรา ๑๖๕  ผูใดมีสิทธิไดรับคIาจางหรือเงินอ่ืนจากนายจางตามประกาศของคณะ

ปฏิวัติ ฉบับท่ี ๑๐๓ ลงวันท่ี ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ อยูIกIอนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหคง
ไดรับตIอไป 

 
มาตรา ๑๖๖  บรรดาประกาศหรือคําสั่งท่ีออกตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 

๑๐๓ ลงวันท่ี ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ใหยังคงใชไดตIอไปเทIาท่ีไมIขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัตินี้ 
ท้ังนี้ จนกวIาจะมีกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศท่ีออกตามพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 
 
 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
           ชวน หลีกภัย 
          นายกรัฐมนตรี 
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อัตราคIาธรรมเนียม 
_____________ 

 
 
คIาข้ึนทะเบียนการเปBนผูรับรอง 
หรือตรวจสอบเอกสารหลักฐานรายงาน      ปCละ ๕,๐๐๐ บาท 
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับ
ท่ี ๑๐๓ ลงวันท่ี ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ไดใชบังคับมาเปBนเวลานาน บทบัญญัติบางประการจึงไมI
เหมาะสมกับสภาพการณ)ในปEจจุบันประกอบกับขอกําหนดเก่ียวกับการคุมครองแรงงานท่ีออกตาม
ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับดังกลIาวอยูIในรูปของประกาศกระทรวง อันมีฐานะเปBนกฎหมายลําดับรอง 
จึงมีปEญหาในเรื่องการยอมรับ ดังนั้น เพ่ือใหการใชแรงงานเปBนไปอยIางเปBนธรรม และเหมาะสมกับ
สภาพการณ)ในปEจจุบันท่ีเปลี่ยนแปลงไป สมควรปรับปรุงบทบัญญัติตIาง ๆ เก่ียวกับการใชแรงงานให
เหมาะสมยิ่งข้ึน เชIน การใหอํานาจแกIรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงเพ่ือใหความคุมครองแกIการใช
แรงงานบางประเภทเปBนพิเศษกวIาการใชแรงงานท่ัวไป การหามมิใหนายจางเลิกจางลูกจางซ่ึงเปBนหญิง
เพราะเหตุมีครรภ) การใหลูกจางซ่ึงเปBนเด็กมีสิทธิลาเพ่ือศึกษาอบรม การใหนายจางจIายเงินทดแทนการ
ขาดรายไดของลูกจางในกรณีท่ีนายจางหยุดประกอบกิจการ การกําหนดเง่ือนไขในการนําหนี้บาง
ประเภทมาหักจากคIาตอบแทน การทํางานของลูกจาง การจัดต้ังกองทุนเพ่ือสงเคราะห)ลูกจางหรือบุคคล
ซ่ึงลูกจางระบุใหไดรับประโยชน)หรือในกรณีท่ีมิไดระบุ ใหทายาทไดรับประโยชน)จากกองทุนเพ่ือ
สงเคราะห)ลูกจางของลูกจางท่ีถึงแกIความตาย ตลอดจนปรับปรุงอัตราโทษใหเหมาะสมกับสภาพ
เศรษฐกิจในปEจจุบัน จึงจําเปBนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
*พระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญัติใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาท่ีของสIวนราชการใหเปBนไป ตาม
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕๘๒ 
 

มาตรา ๔๙๘๓ ในพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ใหแกไขคําวIา 
“กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม” เปBน “กระทรวงแรงงาน” คําวIา “รัฐมนตรีวIาการกระทรวง
แรงงานและสวัสดิการสังคม” เปBน “รัฐมนตรีวIาการกระทรวงแรงงาน” คําวIา “ปลัดกระทรวงแรงงาน
และสวัสดิการสังคม” เปBน “ปลัดกระทรวงแรงงาน” คําวIา “ผูแทนกรมอนามัย” เปBน “ผูแทนกรม
ควบคุมโรค” และคําวIา “ผูแทนกรมโยธาธิการ” เปBน “ผูแทนกรมโยธาธิการและผังเมือง” 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยท่ีพระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ไดบัญญัติใหจัดต้ังสIวนราชการข้ึนใหมIโดยมีภารกิจใหมI ซ่ึงไดมีการ
ตราพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอํานาจหนาท่ีของสIวนราชการใหเปBนไปตามพระราชบัญญัติ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม นั้นแลว และเนื่องจากพระราชบัญญัติดังกลIาวไดบัญญัติใหโอนอํานาจ
หนาท่ีของสIวนราชการ รัฐมนตรีผูดํารงตําแหนIงหรือผูซ่ึงปฏิบัติหนาท่ีในสIวนราชการเดิมมาเปBนของสIวน
ราชการใหมI โดยใหมีการแกไขบทบัญญัติตIาง ๆ ใหสอดคลองกับอํานาจหนาท่ีท่ีโอนไปดวย ฉะนั้น เพ่ือ
อนุวัติใหเปBนไปตามหลักการท่ีปรากฏในพระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกาดังกลIาว จึงสมควรแกไข
บทบัญญัติของกฎหมายใหสอดคลองกับการโอนสIวนราชการ เพ่ือใหผูเก่ียวของมีความชัดเจนในการใช
กฎหมายโดยไมIตองไปคนหาในกฎหมายโอนอํานาจหนาท่ีวIาตามกฎหมายใดไดมีการโอนภารกิจของสIวน
ราชการหรือผูรับผิดชอบตามกฎหมายนั้นไปเปBนของหนIวยงานใดหรือผูใดแลว โดยแกไขบทบัญญัติของ 
________________________ 
                            ๘๒ ราชกิจจานุเบกษา เลIม ๑๑๙/ตอนท่ี ๑๐๒ ก/หนา ๖๖/๘ ตุลาคม ๒๕๔๕ 
                            ๘๓ มาตรา ๔๙ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญัติใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาท่ี
ของสIวนราชการ ใหเปBนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ 
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กฎหมายใหมีการเปลี่ยนชื่อสIวนราชการ รัฐมนตรี ผูดํารงตําแหนIง หรือผูซ่ึงปฏิบัติหนาท่ีของสIวน
ราชการใหตรงกับการโอนอํานาจหนาท่ี และเพ่ิมผูแทนสIวนราชการในคณะกรรมการใหตรงตามภารกิจ
ท่ีมีการตัดโอนจากสIวนราชการเดิมมาเปBนของสIวนราชการใหมI รวมท้ังตัดสIวนราชการเดิมท่ีมีการยุบเลิก
แลว ซ่ึงเปBนการแกไขใหตรงตามพระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกาดังกลIาว จึงจําเปBนตองตราพระ
ราชกฤษฎีกานี้ 
 
พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑๘๔ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติคุมครอง
แรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ท่ีใชบังคับอยูIในปEจจุบันมีบทบัญญัติบางประการไมIเหมาะสมกับสภาพการณ)ใน
ปEจจุบันและไมIเอ้ือประโยชน)ตIอการดําเนินการเพ่ือใหความคุมครองลูกจาง สมควรแกไขเพ่ิมเติมโดย
กําหนดหามนายจางเรียกหรือรับหลักประกันการทํางานหรือความเสียหายในการทํางาน กําหนดใหศาล
มีอํานาจสั่งใหสัญญาจาง ขอบังคับเก่ียวกับการทํางาน ระเบียบ หรือคําสั่งของนายจาง มีผลใชบังคับ
เพียงเทIาท่ีเปBนธรรมและพอสมควรแกIกรณี กําหนดใหนายจางและลูกจางตกลงนําเวลาทํางานปกติสIวน
ท่ีไมIครบแปดชั่วโมงไปรวมกับเวลาทํางานปกติในวันอ่ืนไดซ่ึงตองไมIเกินวันละเกาชั่วโมง กําหนดให
คณะกรรมการสวัสดิการแรงงานมีอํานาจออกคําสั่งใหนายจางจIายเงินคIาชดเชยพิเศษหรือคIาชดเชย
พิเศษแทนการบอกกลIาวลIวงหนาในกรณีท่ีมีการยายสถานประกอบกิจการ และกําหนดใหนายจางยื่น
แบบแสดงสภาพการจางและสภาพการทํางาน รวมท้ังเพ่ิมเติมบทกําหนดโทษใหเหมาะสมและสอดคลอง
กับการแกไขเพ่ิมเติม ท้ังนี้ เพ่ือใหการคุมครองลูกจางมีประสิทธิภาพและใหลูกจางไดรับความคุมครอง
มากข้ึน จึงจําเปBนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑๘๕ 
 

มาตรา ๑๐  บรรดาระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งท่ีออกตามความในมาตรา ๗๙ มาตรา 
๘๔ และมาตรา ๘๘ แหIงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ซ่ึงใชบังคับอยูIกIอนวันท่ี
พระราชบัญญัตินี้มีผลใชบังคับ ใหคงใชบังคับไดตIอไปเทIาท่ีไมIขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัตินี้ จนกวIาจะ
มีระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งท่ีออกตามมาตรา ๗๙ มาตรา ๘๔ และมาตรา ๘๘ แหIงพระราชบัญญัติ
คุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากบทบัญญัติในหมวด ๖ แหIง
พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ไมIสอดคลองกับสภาพการณ)ในปEจจุบัน จึงควรแกไข
เพ่ิมเติมอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการคIาจาง โดยเพ่ิมอํานาจในการกําหนดอัตราคIาจางตามมาตรฐาน
ฝCมือและอํานาจในการแตIงต้ังท่ีปรึกษาคณะกรรมการคIาจาง กําหนดใหคณะกรรมการคIาจางเสนออัตรา
คIาจางท่ีกําหนดตIอคณะรัฐมนตรีเพ่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษา รวมท้ังกําหนดใหสํานักงาน
คณะกรรมการคIาจางมีอํานาจหนาท่ีในการจัดทําแผนพัฒนาระบบคIาจางและรายไดของประเทศเสนอ
ตIอคณะกรรมการคIาจางและติดตามประเมินผลแผนพัฒนาดังกลIาว ท้ังนี้เพ่ือใหการกําหนดอัตราคIาจาง 
________________________ 

๘๔ ราชกิจจานุเบกษา เลIม ๑๒๕/ตอนท่ี ๓๙ ก/หนา ๔/๒๗ กุมภาพันธ) ๒๕๕๑ 
๘๕ ราชกิจจานุเบกษา เลIม ๑๒๕/ตอน ๓๙ ก/หนา ๑๘/๒๗ กุมภาพันธ) ๒๕๕๑ 



- ๔๖ - 
 

จัดทําเพื่อประโยชน)ในการศึกษา โดย safetyhubs.com 

ของคณะกรรมการคIาจางมีประสิทธิภาพและเปBนธรรมตIอลูกจาง จึงจําเปBนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
พระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญัติใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาท่ีของสIวนราชการใหเปBนไปตาม
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑๘๖ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยท่ีมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๔๐ 
แหIงพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอํานาจหนาท่ีของสIวนราชการใหเปBนไปตามพระราชบัญญัติ
ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ บัญญัติใหโอนกิจการบริหารและอํานาจหนาท่ี
ของสํานักรัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย)ของรัฐ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ไปเปBนของสํานักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง และโอนกิจการบริหารและอํานาจหนาท่ีของกอง
อาชีวอนามัย กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ไปเปBนของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข แตI
เนื่องจากพระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญัติใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาท่ีของสIวนราชการให
เปBนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ มิไดแกไข
บทบัญญัติของกฎหมายท่ีเก่ียวของใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาท่ีของสIวนราชการดังกลIาว จึง
สมควรแกไขเพ่ิมเติมมาตรา ๔๙ และมาตรา ๙๔ แหIงพระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญัติใหสอดคลองกับ
การโอนอํานาจหนาท่ีของสIวนราชการใหเปBนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 
๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ เพ่ือใหสอดคลองกัน จึงจําเปBนตองตราพระราชกฤษฎีกานี้ 
 
พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๓๘๗ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีไดมีการตรากฎหมายวIาดวยความ
ปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน เพ่ือกําหนดการดําเนินการควบคุม กํากับ ดูแล 
และบริหารจัดการ ดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานไวเปBนการเฉพาะ 
ประกอบกับเพ่ือใหการบริหารจัดการเปBนไปอยIางมีเอกภาพ สมควรยกเลิกบทบัญญัติเก่ียวกับเรื่อง
ดังกลIาวท่ีบัญญัติไวในกฎหมายวIาดวยการคุมครองแรงงานและแกไขเพ่ิมเติมบทกําหนดโทษให
สอดคลองกับการยกเลิกบทบัญญัติดังกลIาวดวย จึงจําเปBนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๖๐๘๘ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเม่ือพนกําหนดสามสิบวันนับแตIวันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเปBนตนไป 
 
 
________________________ 

๘๖ ราชกิจจานุเบกษา เลIม ๑๒๕/ตอนท่ี ๑๓๗ ก/หนา ๒๒/๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๑ 
๘๗ ราชกิจจานุเบกษา เลIม ๑๒๘/ตอนท่ี ๔ ก/หนา ๑/๑๗ มกราคม ๒๕๕๔ 
๘๘ ราชกิจจานุเบกษา เลIม ๑๓๔/ตอนท่ี ๑๐ ก/หนา ๕๒/๒๔ มกราคม ๒๕๖๐ 
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติคุมครอง
แรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ใชบังคับมาเปBนเวลานานมีบทบัญญัติบางประการไมIเหมาะสมกับสภาพการณ)ท่ี
เปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะอัตราโทษในความผิดเก่ียวกับการใชแรงงานเด็ก ดังนั้น เพ่ือใหการป_องกัน 
ยับยั้ง และขจัดปEญหาการคามนุษย)ดานแรงงานเปBนไปอยIางมีประสิทธิภาพ สมควรกําหนดอัตราโทษ
สําหรับความผิดดังกลIาวใหสูงข้ึน จึงจําเปBนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
คําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหIงชําติ ท่ี ๒๑/๒๕๖๐ เรื่อง การแกไขเพ่ิมเติมกฎหมายเพ่ืออํานวย
ความสะดวกในการประกอบธุรกิจ๘๙ 
 

ขอ ๑๗  ในกรณีท่ีกฎหมาย กฎ หรือระเบียบใดกําหนดใหผูขอรับอนุมัติ อนุญาต หรือ
ใบอนุญาต หรือผูยื่นขอจดทะเบียนหรือจดแจง หรือผูแจง ตองใชเอกสารท่ีทางราชการออกใหแกIผูนั้น
เพ่ือประกอบการพิจารณาหรือดําเนินการ ใหเปBนหนาท่ีของผูมีอํานาจอนุมัติ อนุญาต ออกใบอนุญาต 
รับจดทะเบียน รับจดแจง หรือรับแจงนั้น ท่ีจะตองดําเนินการใหหนIวยงานท่ีออกเอกสารราชการเชIนวIา
นั้นสIงขอมูลหรือสําเนาเอกสารดังกลIาวมาเพ่ือประกอบการพิจารณาหรือดําเนินการ ในกรณีท่ีผูมีอํานาจ
ดังกลIาวประสงค)ไดสําเนาเอกสารนั้นจากผูขอรับอนุมัติ อนุญาต หรือใบอนุญาต หรือผูยื่นขอจดทะเบียน
หรือจดแจง หรือผูแจง ใหผูมีอํานาจนั้นเปBนผูจัดทําสําเนาเอกสารดังกลIาวเอง เพ่ือประโยชน)แหIงการนี้ 
หามมิใหเรียกเก็บคIาใชจIายท่ีเกิดจากการทําสําเนาดังกลIาวจากผูขอรับอนุมัติ อนุญาต หรือใบอนุญาต
หรือผูยื่นขอจดทะเบียนหรือจดแจง หรือผูแจง 
 

ขอ ๑๘  คําสั่งนี้ใหใชบังคับต้ังแตIวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปBนตนไป 
 
พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๖๐๙๐ 
 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับต้ังแตIวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเปBนตนไป 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน 
พ.ศ. ๒๕๔๑ ใชบังคับมาเปBนเวลานาน และมีบทบัญญัติบางประการท่ีไมIเหมาะสมกับสภาพการณ)ท่ี
เปลี่ยนแปลงไป สมควรเพ่ิมบทบัญญัติเก่ียวกับการกําหนดอัตราคIาจางข้ันตํ่าสําหรับลูกจางบางกลุIมหรือ
บางประเภท เชIน นักเรียน นักศึกษา คนพิการ และผูสูงอายุ เพ่ือใหมีการสIงเสริมการจางงานและ
คุมครองแรงงานสําหรับลูกจางบางกลุIมหรือบางประเภทดังกลIาว ซ่ึงอาจมีลักษณะการทํางานท่ีแตกตIาง
จากลูกจางท่ัวไป ปรับปรุงบทบัญญัติเรื่องขอบังคับเก่ียวกับการทํางานเพ่ือลดภาระของนายจางในการสIง
สําเนาขอบังคับดังกลIาว ปรับปรุงบทบัญญัติเก่ียวกับการแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับเก่ียวกับการทํางานให
สอดคลองกันและเหมาะสมยิ่งข้ึน และเพ่ิมบทบัญญัติเก่ียวกับการเกษียณอายุและการจIายคIาชดเชย
ใหแกIลูกจางกรณีเกษียณอายุเพ่ือคุมครองลูกจางกรณีเกษียณอายุ และเพ่ือใหเกิดความชัดเจนในการ 
 
________________________ 

๘๙ ราชกิจจานุเบกษา เลIม ๑๓๔/ตอนพิเศษ ๙๗ ง/หนา ๔๙/๔ เมษายน ๒๕๖๐ 
๙๐ ราชกิจจานุเบกษา เลIม ๑๓๔/ตอนท่ี ๘๘ ก/หนา ๗/๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ 
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บังคับใชกฎหมาย รวมท้ังเพ่ิมบทกําหนดโทษกรณีนายจางไมIจIายคIาชดเชยใหแกIลูกจางกรณีเกษียณอายุ 
จึงจําเปBนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒๙๑ 
 

มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเม่ือพนกําหนดสามสิบวันนับแตIวันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเปBนตนไป 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติคุมครอง
แรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ใชบังคับมาเปBนเวลานาน ทําใหบทบัญญัติบางประการไมIเหมาะสมกับสภาพการณ)
ปEจจุบันและไมIเอ้ือประโยชน)ตIอการดําเนินการเพ่ือใหความคุมครองลูกจาง สมควรแกไขเพ่ิมเติมโดย
กําหนดใหการเปลี่ยนแปลงตัวนายจางตองไดรับความยินยอมจากลูกจาง กําหนดใหลูกจางมีสิทธิลาเพ่ือ
กิจธุระอันจําเปBนปCหนึ่งไมIนอยกวIาสามวันทํางาน กําหนดใหลูกจางซ่ึงเปBนหญิงมีครรภ)สามารถลาเพ่ือ
ตรวจครรภ)กIอนคลอดบุตรไดโดยใหถือเปBนวันลาเพ่ือคลอดบุตร เพ่ิมอัตราคIาชดเชยใหแกIลูกจางซ่ึง
ทํางานติดตIอกันครบยี่สิบปCข้ึนไป กําหนดใหการยายสถานประกอบกิจการ ใหรวมท้ังการยายสถาน
ประกอบกิจการไปต้ัง ณ สถานท่ีใหมI หรือสถานท่ีอ่ืนของนายจาง และแกไขใหนายจางกําหนดคIาจาง 
คIาลIวงเวลา คIาทํางานในวันหยุด และคIาลIวงเวลาในวันหยุดในอัตราเทIากันท้ังลูกจางชายและหญิงใน
งานท่ีมีคIาเทIาเทียมกันเพ่ือใหเปBนไปตามมาตรฐานสากล จึงจําเปBนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
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๙๑ ราชกิจจานุเบกษา เลIม ๑๓๖/ตอนท่ี ๔๓ ก/หนา ๒๑/๕ เมษายน ๒๕๖๒ 


