พระราชบัญญัตคิ ้ ุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.ให้ ไว้ ณ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๑
เป็ นปี ที่ ๕๓ ในรั ชกาลปั จจุบนั
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้ าฯ ให้
ประกาศว่าโดยที่เป็ นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้ วยการคุ้มครองแรงงาน
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้ าฯ ให้ ตราพระราชบัญญัตขิ ึ ้นไว้ โดยคําแนะนําและยินยอมของ
รัฐสภา ดังต่อไปนี ้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตนิ ี ้เรี ยกว่า "พระราชบัญญัตคิ ้ มุ ครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑"
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตนิ ี ้ให้ ใช้ บงั คับเมื่อพ้ นกําหนด ๑๘๐ วันนับแต่วนั ประกาศในราช
กิจจานุเบกษาเป็ นต้ นไป
มาตรา ๓ ให้ ยกเลิก
(๑) ประกาศของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ ๑๐๓ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๕
(๒) พระราชบัญญัตแิ ก้ ไขเพิ่มเติมประกาศของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ ๑๐๓ ลง
วันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๓๓ บรรดากฎหมาย กฎและข้ อบังคับอื่นในส่วนที่มี
บัญญัตไิ ว้ แล้ วในพระราชบัญญัตนิ ี ้ หรื อซึง่ ขัดหรื อแย้ งกับบทแห่งพระราชบัญญัตนิ ี ้ ให้ ใช้ พระราชบัญญัตนิ ี ้
แทน
มาตรา ๔ พระราชบัญญัตนิ ี ้มิให้ ใช้ บงั คับแก่
(๑) ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค และราชการส่วนท้ องถิ่น
(๒) รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้ วยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์
นอกจากกรณีตามวรรค (๑) จะออกกฎกระทรวงมิให้ ใช้ บงั คับ
พระราชบัญญัตนิ ี ้ทังหมดหรื
้
อแต่บางส่วนแก่นายจ้ างประเภทหนึง่ ประเภทใดก็ได้
มาตรา ๕ ในพระราชบัญญัตนิ ี ้
"นายจ้ าง" หมายความว่า ผู้ซงึ่ ตกลงรับลูกจ้ างเข้ าทํางานโดยจ่ายค่าจ้ างให้
และหมายความรวมถึง
(๑) ผู้ซงึ่ ได้ รับมอบหมายให้ ทํางานแทนนายจ้ าง
(๒) ในกรณีที่นายจ้ างเป็ นนิตบิ คุ คลให้ หมายความรวมถึงผู้มีอํานาจ
กระทําการแทนนิตบิ คุ คลและผู้ซงึ่ ได้ รับมอบหมายจากผู้มีอํานาจกระทําการแทนนิตบิ คุ คลให้ ทําการแทน
ด้ วย
(๓) ในกรณีที่ผ้ ปู ระกอบกิจการได้ วา่ จ้ างด้ วยวิธีเหมาค่าแรง โดยมอบ
ให้ บคุ คลหนึง่ บุคคลใดรับช่วงไปควบคุมดูแลการทํางานและรับผิดชอบจ่ายค่าจ้ างให้ แก่ลกู จ้ างอีกทอด
หนึง่ ก็ดี มอบหมายให้ บคุ คลหนึง่ บุคคลใดเป็ นผู้จดั หาลูกจ้ างมาทํางาน อันมิใช่การประกอบธุรกิจจัดหา

งานก็ดี โดยการทํางานนันเป็
้ นส่วน หนึง่ ส่วนใดหรื อทังหมดในกระบวนการผลิ
้
ต หรื อธุรกิจในความ
รับผิดชอบของผู้ประกอบกิจการ ให้ ถือว่าผู้ประกอบกิจการเป็ นนายจ้ างของลูกจ้ างดังกล่าวด้ วย
"ลูกจ้ าง" หมายความว่า ผู้ซงึ่ ตกลงทํางานให้ นายจ้ างโดยรับค่าจ้ างไม่วา่ จะ
เรี ยกชื่ออย่างไร
"ผู้ว่าจ้ าง" หมายความว่า ผู้ซงึ่ ตกลงว่าจ้ างบุคคลอีกบุคคล หนึง่ ให้ ดําเนินงาน
ทังหมดหรื
้
อแต่บางส่วนของงานใดเพื่อประโยชน์แก่ตน โดยจะจ่ายสินจ้ างตอบแทนผลสําเร็จแห่งการงาน
ที่ทํานัน้
"ผู้รับเหมาชัน้ ต้ น " หมายความว่า ผู้ซงึ่ ตกลงรับจะดําเนินงานทังหมดหรื
้
อแต่
บางส่วนของงานใดจนสําเร็ จประโยชน์ของผู้วา่ จ้ าง
"ผู้รับเหมาช่ วง " หมายความว่า ผู้ซงึ่ ทําสัญญากับผู้รับเหมาชันต้
้ นโดยรับจะ
ดําเนินงานทังหมดหรื
้
อแต่บางส่วนของงานใดในความรับผิดชอบของผู้รับเหมาชันต้
้ น เพื่อประโยชน์แก่ผ้ ู
ว่าจ้ าง และหมายความรวมถึงผู้ซงึ่ ทําสัญญากับผู้รับเหมาช่วงเพื่อรับช่วงงานในความรับผิดชอบของ
ผู้รับเหมาช่วง ทังนี
้ ้ ไม่วา่ จะรับเหมาช่วงกันกี่ช่วงก็ตาม
"สัญญาจ้ าง " หมายความว่า สัญญาไม่วา่ เป็ นหนังสือหรื อด้ วยวาจาระบุ
ชัดเจนหรื อเป็ นที่เข้ าใจโดยปริ ยายซึง่ บุคคล หนึง่ เรี ยกว่าลูกจ้ างตกลงจะทํางานให้ แก่บคุ คลอีกบุคคล หนึง่
เรี ยกว่านายจ้ างและนายจ้ างตกลงจะให้ คา่ จ้ างตลอดเวลาที่ทํางานให้
"วันทํางาน" หมายความว่า วันที่กําหนดให้ ลกู จ้ างทํางานตามปกติ
"วันหยุด" หมายความว่า วันที่กําหนดให้ ลกู จ้ างหยุดประจําสัปดาห์ หยุดตาม
ประเพณี หรื อหยุดพักผ่อนประจําปี
"วันลา" หมายความว่า วันที่ลกู จ้ างลาป่ วย ลาเพื่อทําหมัน ลาเพื่อกิจธุระอัน
จําเป็ น ลาเพื่อรับราชการทหาร ลาเพื่อการฝึ กอบรมหรื อพัฒนาความรู้ความ สามารถ หรื อลาเพื่อคลอด
บุตร
"ค่ าจ้ าง "
หมายความว่า เงินที่นายจ้ างและลูกจ้ างตกลงกันจ่ายเป็ น
ค่าตอบแทนในการทํางานตามสัญญาจ้ างสําหรับระยะเวลาการทํางานปกติเป็ นรายชัว่ โมง รายวัน ราย
สัปดาห์ รายเดือน หรื อระยะเวลาอื่น หรื อจ่ายให้ โดยคํานวณตามผลงานที่ลกู จ้ างทําได้ ในเวลาทํางานปกติ
ของวันทํางาน และให้ หมายความรวมถึงเงินที่นายจ้ างจ่ายให้ แก่ลกู จ้ างในวันหยุดและวันลาที่ลกู จ้ างมิได้
ทํางาน แต่ลกู จ้ างมีสทิ ธิได้ รับตามพระราชบัญญัตนิ ี ้
"ค่ าจ้ างในวันทํางาน " หมายความว่า ค่าจ้ างที่จ่ายสําหรับการทํางานเต็ม
เวลาการทํางานปกติ
"อัตราค่ าจ้ างขัน้ ตํ่า " หมายความว่า อัตราค่าจ้ างที่คณะกรรมการค่าจ้ าง
กําหนดตามพระราชบัญญัตนิ ี ้
"อัตราค่ าจ้ างขัน้ ตํ่าพืน้ ฐาน " หมายความว่า อัตราค่าจ้ างที่คณะกรรมการ
ค่าจ้ างกําหนดเพื่อใช้ เป็ นพื ้นฐานในการกําหนดอัตราค่าจ้ างขันตํ
้ ่า
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"การทํางานล่ วงเวลา " หมายความว่า การทํางานนอกหรื อเกินเวลาทํางาน
ปกติหรื อเกินชัว่ โมงทํางานในแต่ละวันที่นายจ้ างลูกจ้ างตกลงกันตามมาตรา ๒๓ ในวันทํางานหรื อวันหยุด
แล้ วแต่กรณี
"ค่ าล่ วงเวลา" หมายความว่า เงินที่นายจ้ างจ่ายให้ แก่ลกู จ้ างเป็ นการตอบแทน
การทํางานล่วงเวลาในวันทํางาน
"ค่ าทํางานในวันหยุด" หมายความว่า เงินที่นายจ้ างจ่ายให้ แก่ลกู จ้ างเป็ นการ
ตอบแทนการทํางานในวันหยุด
"ค่ าล่ วงเวลาในวันหยุด " หมายความว่า เงินที่นายจ้ างจ่ายให้ แก่ลกู จ้ างเป็ น
การตอบแทนการทํางานล่วงเวลาในวันหยุด
"ค่ าชดเชย " หมายความว่า เงินที่นายจ้ างจ่ายให้ แก่ลกู จ้ างเมื่อเลิกจ้ าง
นอกเหนือจากเงินประเภทอื่นซึง่ นายจ้ างตกลงจ่ายให้ แก่ลกู จ้ าง
"ค่ าชดเชยพิเศษ" หมายความว่า เงินที่นายจ้ างจ่ายให้ แก่ลกู จ้ างเมื่อสัญญา
จ้ างสิ ้นสุดลงเพราะมีเหตุกรณีพิเศษที่กําหนดในพระราชบัญญัตนิ ี ้
"เงินสะสม" หมายความว่า เงินที่ลกู จ้ างจ่ายเข้ ากองทุนสงเคราะห์ลกู จ้ าง
"เงินสมทบ" หมายความว่า เงินที่นายจ้ างจ่ายสมทบให้ แก่ลกู จ้ างเพื่อส่งเข้ า
สมทบกองทุนสงเคราะห์ลกู จ้ าง
"พนักงานตรวจแรงงาน " หมายความว่า ผู้ซงึ่ รัฐมนตรี แต่งตังให้
้ ปฏิบตั กิ าร
ตามพระราชบัญญัตนิ ี ้
"อธิบดี" หมายความว่า อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
"รัฐมนตรี" หมายความว่า รัฐมนตรี ผ้ รู ักษาการตามพระราชบัญญัตนิ ี ้
มาตรา ๖ ให้ รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมรักษาการตาม
พระราชบัญญัตนิ ี ้ และให้ มีอํานาจแต่งตังพนั
้ กงานตรวจแรงงาน กับออกกฎกระทรวงและประกาศเพื่อ
ปฏิบตั กิ ารตามพระราชบัญญัตนิ ี ้
การแต่งตังพนั
้ กงานตรวจแรงงานจะกําหนดขอบเขตอํานาจหน้ าที่และเงื่อนไข
ในการปฏิบตั หิ น้ าที่ด้วยก็ได้
กฎกระทรวงและประกาศนัน้ เมื่อได้ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ วให้ ใช้
บังคับได้
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หมวด ๑
บททั่วไป
มาตรา ๗ การเรี ยกร้ องหรื อการได้ มาซึง่ สิทธิหรื อประโยชน์ตามพระราชบัญญัตนิ ี ้ ไม่เป็ น
การตัดสิทธิหรื อประโยชน์ที่ลกู จ้ างพึงได้ ตามกฎหมายอื่น
มาตรา ๘ ให้ รัฐมนตรี มีอํานาจแต่งตังพนั
้ กงานเจ้ าหน้ าที่ซงึ่ มีคณ
ุ วุฒิไม่ตํ่ากว่าปริญญา
ตรี ทางนิตศิ าสตร์ เพื่อมีอํานาจฟ้องคดีหรื อแก้ ตา่ งคดีแรงงานให้ แก่ลกู จ้ างหรื อทายาทโดยธรรมของลูกจ้ าง
ซึง่ ถึงแก่ความตาย และเมื่อกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมแจ้ งให้ ศาลทราบแล้ ว ก็ให้ มีอํานาจ
กระทําการได้ จนคดีถึงที่สดุ
มาตรา ๙ ในกรณีที่นายจ้ างไม่คืนเงินประกันตามมาตรา ๑๐ วรรค
(๒) หรื อไม่จ่าย
ค่าจ้ าง ค่าล่วงเวลา ค่าทํางานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุดภายในเวลาที่กําหนดตามมาตรา ๗๐
หรื อค่าชดเชยตามมาตรา ๑๑๘ ค่าชดเชยพิเศษตามมาตรา ๑๒๐ มาตรา ๑๒๑ และมาตรา ๑๒๒ ให้
นายจ้ างเสียดอกเบี ้ยให้ แก่ลกู จ้ างในระหว่างเวลาผิดนัดร้ อยละ ๑๕ ต่อปี
ในกรณีที่นายจ้ างจงใจไม่คืนหรื อไม่จ่ายเงินตามวรรค
(๑) โดยปราศจาก
เหตุผลอันสมควร เมื่อพ้ นกําหนดเวลา ๗ วันนับแต่วนั ที่ถึงกําหนดคืนหรื อจ่าย ให้ นายจ้ างเสียเงินเพิ่ม
ให้ แก่ลกู จ้ างร้ อยละ ๑๕ ของเงินที่ค้างจ่ายทุกระยะเวลา ๗ วัน
ในกรณีที่นายจ้ างพร้ อมที่จะคืนหรื อจ่ายเงินตามวรรค (๑) และวรรค (๒) และ
ได้ นําเงินไปมอบไว้ แก่อธิบดีหรื อผู้ซงึ่ อธิบดีมอบหมายเพื่อจ่ายให้ แก่ลกู จ้ าง นายจ้ างไม่ต้องเสียดอกเบี ้ย
หรื อเงินเพิ่มตังแต่
้ วนั ที่นายจ้ างนําเงินนันไปมอบไว้
้
มาตรา ๑๐ ภายใต้ บงั คับมาตรา ๕๑ วรรค (๒) ห้ ามมิให้ นายจ้ างเรี ยกหรื อรับเงินประกัน
การทํางานหรื อเงินประกันความเสียหายในการทํางานจากลูกจ้ าง หรื อเรี ยกให้ บคุ คลคํ ้าประกัน เว้ นแต่
ลักษณะหรื อสภาพของงานที่ทํานันลู
้ กจ้ างต้ องรับผิดชอบเกี่ยวกับการเงินหรื อทรัพย์สนิ ของนายจ้ าง ซึง่
อาจก่อให้ เกิดความเสียหายแก่นายจ้ างได้ ทังนี
้ ้ ลักษณะหรื อสภาพของงานที่ให้ เรี ยกหรื อรับเงินประกัน
จากลูกจ้ างได้ ตลอดจนจํานวนเงินและวิธีการเก็บรักษาให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรี
ประกาศกําหนด
ในกรณีที่นายจ้ างเรี ยกหรื อรับเงินประกัน หรื อทําสัญญาประกันกับลูกจ้ าง
เพื่อชดใช้ ความเสียหายที่ลกู จ้ างเป็ นผู้กระทํา เมื่อนายจ้ างเลิกจ้ าง หรื อลูกจ้ างลาออก หรื อสัญญาประกัน
สิ ้นอายุ ให้ นายจ้ างคืนเงินประกันพร้ อมดอกเบี ้ย ถ้ ามี ให้ แก่ลกู จ้ างภายใน ๗ วันนับแต่วนั ที่นายจ้ างเลิก
จ้ างหรื อวันที่ลกู จ้ างลาออก หรื อวันที่สญ
ั ญาประกันสิ ้นอายุ แล้ วแต่กรณี
มาตรา ๑๑ หนี ้ที่เกิดจากการไม่ชําระค่าจ้ าง ค่าล่วงเวลา ค่าทํางานในวันหยุด
ค่าล่วงเวลาในวันหยุด ค่าชดเชย ค่าชดเชยพิเศษ เงินสะสม เงินสมทบ หรื อเงินเพิ่มให้ ลกู จ้ างหรื อกรม
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน แล้ วแต่กรณี มีบรุ ิมสิทธิเหนือทรัพย์สนิ ทังหมดของนายจ้
้
างซึง่ เป็ นลูกหนี ้ใน
ลําดับเดียวกับบุริมสิทธิในค่าภาษี อากรตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
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มาตรา ๑๑/๑ ในกรณีที่ผ้ ปู ระกอบกิจการมอบหมายให้ บคุ คลหนึง่ บุคคลใดเป็ นผู้จดั หา
คนมาทํางานอันมิใช่การประกอบธุรกิจจัดหางาน โดยการงานนันเป็
้ นส่วนหนึง่ ส่วนใดในกระบวนการผลิต
หรื อธุรกิจในความรับผิดชอบของผู้ประกอบกิจการ และโดยบุคคลนันจะเป็
้
นผู้ควบคุมดูแลการทํางานหรื อ
รับผิดชอบในการจ่ายค่าจ้ างให้ แก่คนที่มาทํางานนันหรื
้ อไม่ก็ตาม ให้ ถือว่าผู้ประกอบกิจการเป็ นนายจ้ าง
ของคนที่มาทํางานดังกล่าว
ให้ ผ้ ปู ระกอบกิจการดําเนินการให้ ลกู จ้ างรับเหมาค่าแรงที่ทํางานในลักษณะ
เดียวกันกับลูกจ้ างตามสัญญาจ้ างโดยตรง ได้ รับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการที่เป็ นธรรมโดยไม่เลือก
ปฏิบตั ิ
มาตรา ๑๒ ในกรณีที่นายจ้ างเป็ นผู้รับเหมาช่วง ให้ ผ้ รู ับเหมาช่วงถัดขึ ้นไปหากมีตลอด
สายจนถึงผู้รับเหมาชันต้
้ นร่วมรับผิดกับผู้รับเหมาช่วงซึง่ เป็ นนายจ้ างในค่าจ้ างค่าล่วงเวลา ค่าทํางานใน
วันหยุด ค่าล่วงเวลาในวันหยุด ค่าชดเชย ค่าชดเชยพิเศษ เงินสะสม เงินสมทบ หรื อเงินเพิ่ม
ให้ ผ้ รู ับเหมาชันต้
้ น หรื อผู้รับเหมาช่วงตามวรรค (๑) มีสทิ ธิไล่เบี ้ยเงินที่ได้ จ่าย
ไปแล้ วตามวรรค (๑) คืนจากผู้รับเหมาช่วงซึง่ เป็ นนายจ้ าง
มาตรา ๑๓ ในกรณีที่กิจการใดมีการเปลี่ยนแปลงตัวนายจ้ างเนื่องจากการโอนรับมรดก
หรื อด้ วยประการอื่นใด หรื อในกรณีที่นายจ้ างเป็ นนิตบิ คุ คล และมีการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง โอนหรื อ
ควบกับนิตบิ คุ คลใด สิทธิตา่ ง ๆ ที่ลกู จ้ างมีอยูต่ อ่ นายจ้ างเดิมเช่นใดให้ ลกู จ้ างมีสทิ ธิเช่นว่านันต่
้ อไป และ
ให้ นายจ้ างใหม่รับไปทังสิ
้ ทธิและหน้ าที่อนั เกี่ยวกับลูกจ้ างนันทุ
้ กประการ
มาตรา ๑๔ ให้ นายจ้ างปฏิบตั ติ อ่ ลูกจ้ างให้ ถกู ต้ องตามสิทธิและหน้ าที่ที่กําหนดไว้ ใน
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เว้ นแต่พระราชบัญญัตนิ ี ้กําหนดไว้ เป็ นอย่างอื่น
มาตรา ๑๕ ให้ นายจ้ างปฏิบตั ติ อ่ ลูกจ้ างชายและหญิงโดยเท่าเทียมกันในการจ้ างงาน เว้ น
แต่ลกั ษณะหรื อสภาพของงานไม่อาจปฏิบตั เิ ช่นนันได้
้
มาตรา ๑๖ ห้ ามมิให้ นายจ้ างหรื อผู้ซงึ่ เป็ นหัวหน้ างาน ผู้ควบคุมงาน หรื อผู้ตรวจงาน
กระทําการล่วงเกินทางเพศต่อลูกจ้ างซึง่ เป็ นหญิงหรื อเด็ก
มาตรา ๑๗ สัญญาจ้ างย่อมสิ ้นสุดลงเมื่อครบกําหนดระยะเวลาในสัญญาจ้ าง โดยมิต้อง
บอกกล่าวล่วงหน้ า
ในกรณีที่สญ
ั ญาจ้ างไม่มีกําหนดระยะเวลา นายจ้ างหรื อลูกจ้ างอาจบอกเลิก
สัญญาจ้ างโดยบอกกล่าวล่วงหน้ าเป็ นหนังสือให้ อีกฝ่ ายหนึง่ ทราบ ในเมื่อถึงหรื อก่อนจะถึงกําหนดจ่าย
ค่าจ้ างคราวหนึง่ คราวใด เพื่อให้ เป็ นผลเลิกสัญญากันเมื่อถึงกําหนดจ่ายค่าจ้ างคราวถัดไปข้ างหน้ าก็ได้
แต่
ไม่จําเป็ นต้ องบอกกล่าวล่วงหน้ าเกิน ๓ เดือน
ในกรณีที่นายจ้ างเป็ นฝ่ ายบอกเลิกสัญญาจ้ าง ถ้ านายจ้ างไม่ได้ ระบุเหตุผลไว้
ในหนังสือบอกเลิกสัญญาจ้ าง นายจ้ างจะยกเหตุตามมาตรา ๑๑๙ ขึ ้นอ้ างในภายหลังไม่ได้
5

การบอกเลิกสัญญาจ้ างตาม วรรค (๒) นายจ้ างอาจจ่ายค่าจ้ างให้ ตาม
จํานวนที่จะต้ องจ่ายจนถึงเวลาเลิกสัญญาตามกําหนดที่บอกกล่าวและให้ ลกู จ้ างออกจากงานทันทีได้
และให้ ถือว่าการจ่ายค่าจ้ างให้ แก่ลกู จ้ างตามวรรคนี ้ เป็ นการจ่ายสินจ้ างให้ แก่ลกู จ้ างตามมาตรา ๕๘๒
แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
การบอกกล่าวล่วงหน้ าตามมาตรานี ้ไม่ใช้ บงั คับแก่การเลิกจ้ างตามมาตรา
๑๑๙ แห่งพระราชบัญญัตนิ ี ้ และมาตรา ๕๘๓ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา ๑๘ ในกรณีที่พระราชบัญญัตนิ ี ้กําหนดให้ นายจ้ างต้ องแจ้ งการดําเนินการอย่าง
หนึง่ อย่างใดต่อพนักงานตรวจแรงงาน ให้ นายจ้ างแจ้ งด้ วยตนเอง แจ้ งโดยทางไปรษณีย์ หรื อแจ้ งโดยทาง
โทรสาร แล้ วแต่กรณี ณ สถานที่ที่อธิบดีประกาศกําหนด
มาตรา ๑๙ เพื่อประโยชน์ในการคํานวณระยะเวลาการทํางานของลูกจ้ างตาม
พระราชบัญญัตนิ ี ้ ให้ นบั วันหยุด วันลา วันที่นายจ้ างอนุญาตให้ หยุดงานเพื่อประโยชน์ของลูกจ้ าง และ
วันที่นายจ้ างสัง่ ให้ ลกู จ้ างหยุดงานเพื่อประโยชน์ของนายจ้ าง รวมเป็ นระยะเวลาการทํางานของลูกจ้ าง
ด้ วย
มาตรา ๒๐ การที่ลกู จ้ างไม่ได้ ทํางานติดต่อกันโดยนายจ้ างมีเจตนาที่จะไม่ให้ ลกู จ้ างนันมี
้
สิทธิใดตามพระราชบัญญัตนิ ี ้ ไม่วา่ นายจ้ างจะให้ ลกู จ้ างทํางานในหน้ าที่ใดและการจ้ างแต่ละช่วงมี
ระยะเวลาห่างกันเท่าใดก็ตาม ให้ นบั ระยะเวลาการทํางานทุกช่วงเข้ าด้ วยกัน เพื่อประโยชน์ในการได้ สทิ ธิ
ของลูกจ้ างนัน้
มาตรา ๒๑ ในกรณีที่พระราชบัญญัตนิ ี ้กําหนดให้ นายจ้ างต้ องดําเนินการอย่าง หนึง่ อย่าง
ใดที่ต้องเสียค่าใช้ จ่าย ให้ นายจ้ างเป็ นผู้ออกค่าใช้ จ่ายเพื่อการนัน้
มาตรา ๒๒ งานเกษตรกรรม งานประมงทะเล งานบรรทุกหรื อขนถ่ายสินค้ าเรื อเดินทะเล
งานที่รับไปทําที่บ้าน งานขนส่งและงานอื่นตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกาจะกําหนดใน
กฎกระทรวงให้ มีการคุ้มครองแรงงานกรณีตา่ ง ๆ แตกต่างไปจากพระราชบัญญัตนิ ี ้ก็ได้
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หมวด ๒
การใช้ แรงงานทั่วไป
มาตรา ๒๓ ให้ นายจ้ างประกาศเวลาทํางานปกติให้ ลกู จ้ างทราบ โดยกําหนดเวลา
เริ่มต้ นและเวลาสิ ้นสุดของการทํางานแต่ละวันของลูกจ้ างได้ ไม่เกินเวลาทํางานของแต่ละประเภทงาน
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง แต่ วันหนึง่ ต้ องไม่เกิน ๘ ชัว่ โมงและเมื่อรวมเวลาทํางานทังสิ
้ ้นแล้ วสัปดาห์
หนึง่ ต้ องไม่เกิน ๔๘ ชัว่ โมง เว้ นแต่งานที่อาจเป็ นอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยของลูกจ้ างตามที่
กําหนดในกฎกระทรวง จะมีเวลาทํางานปกติวนั หนึง่ ต้ องไม่เกิน ๗ ชัว่ โมง แต่เมื่อรวมเวลาทํางานทังสิ
้ ้น
แล้ วสัปดาห์หนึง่ ไม่เกิน ๔๒ ชัว่ โมง
ในกรณีที่นายจ้ างไม่อาจประกาศกําหนดเวลาเริ่ มต้ น และเวลาสิ ้นสุดของการ
ทํางานแต่ละวันได้ เนื่องจากลักษณะหรื อสภาพของงาน ให้ นายจ้ างและลูกจ้ างตกลงกันกําหนดชัว่ โมง
ทํางานแต่ละวันไม่เกิน ๘ ชัว่ โมง และเมื่อรวมเวลาทํางานทังสิ
้ ้นแล้ วสัปดาห์หนึง่ ต้ องไม่เกิน ๔๘ ชัว่ โมง
มาตรา ๒๔ ห้ ามมิให้ นายจ้ างให้ ลกู จ้ างทํางานล่วงเวลาในวันทํางาน เว้ นแต่ได้ รับความ
ยินยอมจากลูกจ้ างก่อนเป็ นคราว ๆ ไป
ในกรณีที่ลกั ษณะ หรื อสภาพของงานต้ องทําติดต่อกันไปถ้ าหยุดจะเสียหาย
แก่งาน หรื อเป็ นงานฉุกเฉิน หรื อเป็ นงานอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง นายจ้ างอาจให้ ลกู จ้ างทํางาน
ล่วงเวลาได้ เท่าที่จําเป็ น
มาตรา ๒๕ ห้ ามมิให้ นายจ้ างให้ ลกู จ้ างทํางานในวันหยุด เว้ นแต่ในกรณีที่ลกั ษณะหรื อ
สภาพของงานต้ องทําติดต่อกันไป ถ้ าหยุดจะเสียหายแก่งาน หรื อเป็ นงานฉุกเฉิน นายจ้ างอาจให้ ลกู จ้ าง
ทํางานในวันหยุดได้ เท่าที่จําเป็ น
นายจ้ างอาจให้ ลกู จ้ างทํางานในวันหยุดได้ สําหรับกิจการโรงแรม สถาน
มหรสพ งานขนส่ง ร้ านขายอาหาร ร้ านขายเครื่ องดื่ม สโมสร สมาคม สถานพยาบาล หรื อกิจการอื่นตามที่
กําหนดในกฎกระทรวง
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เพื่อประโยชน์แก่การผลิต การจําหน่าย และการบริ การ นายจ้ างอาจให้
ลูกจ้ างทํางาน นอกจากที่กําหนดตามวรรค (๑) และ วรรค (๒) ในวันหยุดเท่าที่จําเป็ น โดยได้ รับความ
ยินยอมจากลูกจ้ างก่อนเป็ นคราว ๆ ไป
มาตรา ๒๖ ชัว่ โมงทํางานล่วงเวลาตามมาตรา ๒๔ วรรค (๑) และชัว่ โมงทํางานใน
วันหยุดตามมาตรา ๒ ๕ วรรค (๒) และวรรค (๓) เมื่อรวมแล้ วจะต้ องไม่เกินอัตราตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวง
มาตรา ๒๗ ในวันที่มีการทํางาน
ให้ นายจ้ างจัดให้ ลกู จ้ างมีเวลาพักระหว่าง
การทํางานวัน หนึง่ ไม่น้อยกว่า ๑ ชัว่ โมง หลังจากที่ลกู จ้ างทํางานมาแล้ วไม่เกิน ๕ ชัว่ โมงติดต่อกัน
นายจ้ างและลูกจ้ างอาจตกลงกันล่วงหน้ าให้ มีเวลาพักครัง้ หนึง่ น้ อยกว่า หนึง่ ชัว่ โมงได้ แต่เมื่อรวมกันแล้ ว
วันหนึง่ ต้ องไม่น้อยกว่าหนึง่ ชัว่ โมง
ในกรณีที่นายจ้ าง และลูกจ้ างตกลงกันกําหนดเวลาพักระหว่างการทํางาน
ตามวรรค (๑) เป็ นอย่างอื่น ถ้ าข้ อตกลงนันเป็
้ นประโยชน์แก่ลกู จ้ าง ให้ ข้อตกลงนันใช้
้ บงั คับได้
เวลาพักระหว่างการทํางานไม่ให้ นบั รวมเป็ นเวลาทํางาน เว้ นแต่เวลาพักที่
รวมกันแล้ วใน วันหนึง่ เกิน ๒ ชัว่ โมง ให้ นบั เวลาที่เกิน ๒ ชัว่ โมงนันเป็
้ นเวลาทํางานปกติ
ในกรณีที่มีการทํางานล่วงเวลาต่อจากเวลาทํางานปกติไม่น้อยกว่า ๒ ชัว่ โมง
นายจ้ างต้ องจัดให้ ลกู จ้ างมีเวลาพักไม่น้อยกว่า ๒๐ นาทีก่อนที่ลกู จ้ างเริ่ มทํางานล่วงเวลา
ความในวรรค (๑) และวรรค (๔) มิให้ ใช้ บงั คับแก่กรณีที่ลกู จ้ างทํางานที่มี
ลักษณะหรื อสภาพของงานต้ องทําติดต่อกันไปโดยได้ รับความยินยอมจากลูกจ้ างหรื อเป็ นงานฉุกเฉิน
มาตรา ๒๘ ให้ นายจ้ างจัดให้ ลกู จ้ างมีวนั หยุดประจําสัปดาห์ สัปดาห์หนึง่ ไม่น้อยกว่า ๑
วัน โดยวันหยุดประจําสัปดาห์ต้องมีระยะห่างกันไม่เกิน ๖ วัน นายจ้ างและลูกจ้ างอาจตกลงกันล่วงหน้ า
กําหนดให้ มีวนั หยุดประจําสัปดาห์วนั ใดก็ได้
ในกรณีที่ลกู จ้ างทํางานโรงแรม งานขนส่ง งานในป่ า งานในที่ทรุ กันดาร หรื อ
งานอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง นายจ้ างและลูกจ้ างอาจตกลงกันล่วงหน้ าสะสมวันหยุดประจํา
สัปดาห์และเลื่อนไปหยุดเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องอยูใ่ นระยะเวลา ๔ สัปดาห์ตดิ ต่อกัน
มาตรา ๒๙ ให้ นายจ้ างประกาศกําหนดวันหยุดตามประเพณีให้ ลกู จ้ างทราบเป็ นการ
ล่วงหน้ าปี หนึง่ ไม่น้อยกว่า ๑๓ วันโดยรวมวันแรงงานแห่งชาติตามที่รัฐมนตรี ประกาศกําหนด
ให้ นายจ้ างพิจารณากําหนดวันหยุดตามประเพณีจากวันหยุดราชการ
ประจําปี วันหยุดทางศาสนาหรื อขนบธรรมเนียมประเพณีแห่งท้ องถิ่น
ในกรณีที่วนั หยุดตามประเพณีวนั ใดตรงกับวันหยุดประจําสัปดาห์ของลูกจ้ าง
ให้ ลกู จ้ างได้ หยุดชดเชยวันหยุดตามประเพณีในวันทํางานถัดไป
ในกรณีที่นายจ้ างไม่อาจให้ ลกู จ้ างหยุดตามประเพณีได้ เนื่องจากลูกจ้ าง
ทํางานที่มีลกั ษณะหรื อสภาพของงานตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ให้ นายจ้ างตกลงกับลูกจ้ างว่า จะหยุด
ในวันอื่นชดเชยวันหยุดตามประเพณีหรื อนายจ้ างจะจ่ายค่าทํางานในวันหยุดให้ ก็ได้
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มาตรา ๓๐ ลูกจ้ างซึง่ ทํางานติดต่อกันมาแล้ วครบ ๑ ปี มีสทิ ธิหยุดพักผ่อนประจําปี ได้ ปี
หนึง่ ไม่น้อยกว่า ๖ วันทํางาน โดยให้ นายจ้ างเป็ นผู้กําหนดวันหยุดดังกล่าวให้ แก่ลกู จ้ างล่วงหน้ าหรื อ
กําหนดให้ ตามที่นายจ้ างและลูกจ้ างตกลงกัน
ในปี ต่อมานายจ้ างอาจกําหนดวันหยุดพักผ่อนประจําปี ให้ แก่ลกู จ้ างมากกว่า
๖ วันงานก็ได้
นายจ้ างและลูกจ้ างอาจตกลงกันล่วงหน้ าให้ สะสมและเลื่อนวันหยุดพักผ่อน
ประจําปี ที่ยงั มิได้ หยุดในปี นันรวมเข้
้
ากับปี ต่อๆ ไปได้
สําหรับลูกจ้ างซึง่ ทํางานยังไม่ครบ ๑ ปี นายจ้ างอาจกําหนดวันหยุดพักผ่อน
ประจําปี ให้ แก่ลกู จ้ างโดยคํานวณให้ ตามส่วนก็ได้
มาตรา ๓๑ ห้ ามมิให้ นายจ้ างให้ ลกู จ้ างทํางานล่วงเวลาหรื อทํางานในวันหยุดในงานที่
อาจเป็ นอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยของลูกจ้ างตามมาตรา ๒๓ วรรค ๑
มาตรา ๓๒ ให้ ลกู จ้ างมีสทิ ธิลาป่ วยได้ เท่าที่ป่วยจริ ง การลาป่ วยตังแต่
้ ๓ วันทํางานขึ ้นไป
นายจ้ างอาจให้ ลกู จ้ างแสดงใบรับรองของแพทย์แผนปั จจุบนั ชันหนึ
้ ง่ หรื อของสถานพยาบาล ผองทาง
ราชการ ในกรณีที่ลกู จ้ างไม่อาจแสดงใบรับรองของแพทย์แผนปั จจุบนั ชันหนึ
้ ง่ หรื อของสถานพยาบาลของ
ทางราชการได้ ให้ ลกู จ้ างชี ้แจงให้ นายจ้ างทราบ
ในกรณีที่นายจ้ างจัดแพทย์ไว้ ให้ แพทย์นนเป็
ั ้ นผู้ออกใบรับรอง เว้ นแต่ลกู จ้ าง
ไม่ ๓ ารถให้ แพทย์นนตรวจได้
ั้
วันที่ลกู จ้ างไม่ สามารถทํางานได้ เนื่องจากประสบอันตรายหรื อเจ็บป่ วยที่
เกิดขึ ้นเนื่องจากการทํางาน และวันลาเพื่อคลอดบุตรตามมาตรา ๔๑ มิให้ ถือเป็ นวันลาป่ วยตามมาตรานี ้
มาตรา ๓๓ ให้ ลกู จ้ างมีสทิ ธิลาเพื่อทําหมันได้ และมีสทิ ธิลาเนื่องจากการทําหมันตาม
ระยะเวลาที่แพทย์แผนปั จจุบนั ชันหนึ
้ ง่ กําหนดและออกใบรับรอง
มาตรา ๓๔ ให้ ลกู จ้ างมีสทิ ธิลาเพื่อกิจธุระอันจําเป็ นได้ ตามข้ อบังคับเกี่ยวกับ
การทํางาน
มาตรา ๓๕ ให้ ลกู จ้ างมีสทิ ธิลาเพื่อรับราชการทหารในการเรี ยกพลเพื่อตรวจสอบ เพื่อฝึ ก
วิชาทหาร หรื อเพื่อทดลองความพรั่งพร้ อมตามกฎหมายว่าด้ วยการรับราชการทหาร
มาตรา ๓๖ ให้ ลกู จ้ างมีสทิ ธิลาเพื่อการฝึ กอบรมหรื อพัฒนาความรู้ความ สามารถตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๓๗ ห้ ามมิให้ นายจ้ างให้ ลกู จ้ างทํางานยก แบก หาม หาบ ทูน ลาก หรื อเข็นของ
หนักเกินอัตรานํ ้าหนักตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
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หมวด ๓
การใช้ แรงงานหญิง

ดังต่อไปนี ้

มาตรา ๓๘ ห้ ามมิให้ นายจ้ างให้ ลกู จ้ างซึง่ เป็ นหญิงทํางานอย่าง

หนึง่ อย่างใด

(๑) งานเหมืองแร่หรื องานก่อสร้ างที่ต้องทําใต้ ดนิ ใต้ นํ ้า ในถํ ้า ในอุโมงค์หรื อ
ปล่องในภูเขา เว้ นแต่ลกั ษณะของงานไม่เป็ นอันตรายต่อสุขภาพหรื อร่างกายของลูกจ้ างนัน้
(๒) งานที่ต้องทําบนนัง่ ร้ านที่สงู กว่าพื ้นดินตังแต่
้ สบิ เมตรขึ ้นไป
(๓) งานผลิตหรื อขนส่งวัตถุระเบิดหรื อวัตถุไวไฟ
(๔) งานอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๓๙ ห้ ามมิให้ นายจ้ างให้ ลกู จ้ างซึง่ เป็ นหญิงมีครรภ์ทํางานในระหว่างเวลา ๒๒.๐๐
นาฬิกา ถึงเวลา ๐๖ .๐๐ นาฬิกา ทํางานล่วงเวลา ทํางานในวันหยุด หรื อทํางานอย่าง หนึง่ อย่างใด
ดังต่อไปนี ้
(๑) งานเกี่ยวกับเครื่ องจักรหรื อเครื่ องยนต์ที่มีความสัน่ สะเทือน
(๒) งานขับเคลื่อนหรื อติดไปกับยานพาหนะ
(๓) งานยก แบก หาม หาบ ทูน ลาก หรื อเข็นของหนักเกินสิบ ห้ ากิโลกรัม
(๔) งานที่ทําในเรื อ
(๕) งานอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๔๐ ในกรณีที่นายจ้ างให้ ลกู จ้ างซึง่ เป็ นหญิงทํางานระหว่างเวลา ๒๔ .๐๐ นาฬิกา
ถึงเวลา ๐๖.๐๐ นาฬิกา และพนักงานตรวจแรงงานเห็นว่างานนันอาจเป็
้
นอันตรายต่อสุขภาพและความ
ปลอดภัยของหญิงนัน้ ให้ พนักงานตรวจแรงงานรายงานต่ออธิบดีหรื อผู้ซงึ่ อธิบดีมอบหมาย เพื่อพิจารณา
และมีคําสัง่ ให้ นายจ้ างเปลี่ยนเวลาทํางาน หรื อลดชัว่ โมงทํางานได้ ตามที่เห็นสมควร และให้ นายจ้ าง
ปฏิบตั ติ ามคําสัง่ ดังกล่าว
10

มาตรา ๔๑ ให้ ลกู จ้ างซึง่ เป็ นหญิงมีครรภ์มีสทิ ธิลาเพื่อคลอดบุตรครรภ์หนึง่ ไม่เกิน ๙๐ วัน
วันลาตามวรรค (๑) ให้ นบั รวมวันหยุดที่มีในระหว่างวันลาด้ วย
มาตรา ๔๒ ในกรณีที่ลกู จ้ างซึง่ เป็ นหญิงมีครรภ์มีใบรับรองของแพทย์แผนปั จจุบนั ชันหนึ
้ ง่
มาแสดงว่าไม่อาจทํางานในหน้ าที่เดิมต่อไปได้ ให้ ลกู จ้ างนันมี
้ สทิ ธิขอให้ นายจ้ างเปลี่ยนงานในหน้ าที่เดิม
เป็ นการชัว่ คราวก่อนหรื อหลังคลอดได้ และให้ นายจ้ างพิจารณาเปลี่ยนงานที่เหมาะสมให้ แก่ลกู จ้ างนัน้
มาตรา ๔๓ ห้ ามมิให้ นายจ้ างเลิกจ้ างลูกจ้ างซึง่ เป็ นหญิงเพราะเหตุมีครรภ์

หมวด ๔
การใช้ แรงงานเด็ก
มาตรา ๔๔ ห้ ามมิให้ นายจ้ างจ้ างเด็กอายุตํ่ากว่าสิบ ห้ าปี เป็ นลูกจ้ าง
มาตรา ๔๕ ในกรณีที่มีการจ้ างเด็กอายุตํ่ากว่าสิบ ๘ ปี เป็ นลูกจ้ าง ให้ นายจ้ างปฏิบตั ดิ งั นี ้
(๑) แจ้ งการจ้ างลูกจ้ างซึง่ เป็ นเด็กนันต่
้ อพนักงานตรวจแรงงานภายในสิบ
ห้ าวันนับแต่วนั ที่เด็กเข้ าทํางาน
(๒) จัดทําบันทึกสภาพการจ้ างกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเก็บไว้ ณ
สถานประกอบกิจการหรื อสํานักงานของนายจ้ าง พร้ อมที่จะให้ พนักงานตรวจแรงงานตรวจได้ ในเวลาทํา
การ
(๓) แจ้ งการสิ ้นสุดการจ้ างลูกจ้ างซึง่ เป็ นเด็กนันต่
้ อพนักงานตรวจแรงงาน
ภายใน ๗ วันนับแต่วนั ที่เด็กออกจากงาน
การแจ้ งหรื อการจัดทําบันทึกตามวรรค (๑) ให้ เป็ นไปตามแบบที่อธิบดี
กําหนด
มาตรา ๔๖ ให้ นายจ้ างจัดให้ ลกู จ้ างซึง่ เป็ นเด็กมีเวลาพัก วันหนึง่ ไม่น้อยกว่าหนึง่
ชัว่ โมงติดต่อกันหลังจากที่ลกู จ้ างทํางานมาแล้ วไม่เกิน ๔ ชัว่ โมง แต่ใน ๔ ชัว่ โมงนันให้
้ ลกู จ้ างซึง่ เป็ นเด็ก
ได้ มีเวลาพักตามที่นายจ้ างกําหนด
มาตรา ๔๗ ห้ ามมิให้ นายจ้ างให้ ลกู จ้ างซึง่ เป็ นเด็กอายุตํ่ากว่าสิบ ๘ ปี ทํางานในระหว่าง
เวลา ๒๒ .๐๐ นาฬิกา ถึงเวลา ๐๖ .๐๐ นาฬิกา เว้ นแต่จะได้ รับอนุญาตเป็ นหนังสือจากอธิบดีหรื อผู้ซงึ่
อธิบดีมอบหมาย
นายจ้ างอาจให้ ลกู จ้ างซึง่ เป็ นเด็กอายุตํ่ากว่าสิบ ๘ ปี และเป็ นผู้แสดง
ภาพยนตร์ ละครหรื อการแสดงอย่างอื่นที่คล้ ายคลึงกันทํางานในระหว่างเวลาดังกล่าวได้ ทังนี
้ ้ ให้ นายจ้ าง
จัดให้ ลกู จ้ างซึง่ เป็ นเด็กนันได้
้ พกั ผ่อนตามสมควร
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มาตรา ๔๘ ห้ ามมิให้ นายจ้ างให้ ลกู จ้ างซึง่ เป็ นเด็กอายุตํ่ากว่าสิบ ๘ ปี ทํางาน
ล่วงเวลาหรื อทํางานในวันหยุด
มาตรา ๔๙ ห้ ามมิให้ นายจ้ างให้ ลกู จ้ างซึง่ เป็ นเด็กอายุตํ่ากว่าสิบ ๘ ปี ทํางาน
อย่างหนึง่ อย่างใดดังต่อไปนี ้
(๑) งานหลอม เป่ า หล่อ หรื อรี ดโลหะ
(๒) งานปั๊ มโลหะ
(๓) งานเกี่ยวกับความร้ อน ความเย็น ความสัน่ สะเทือน เสียง และแสงที่มี
ระดับแตกต่างจากปกติ อันอาจเป็ นอันตรายตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
(๔) งานเกี่ยวกับสารเคมีที่เป็ นอันตรายตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
(๕) งานเกี่ยวกับจุลชีวนั เป็ นพิษซึง่ อาจเป็ นเชื ้อไวรัส แบคทีเรี ย รา หรื อเชื ้อ
อื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
(๖) งานเกี่ยวกับวัตถุมีพิษ วัตถุระเบิด หรื อวัตถุไวไฟ เว้ นแต่งานในสถานี
บริการนํ ้ามันเชื ้อเพลิงตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
(๗) งานขับหรื อบังคับรถยกหรื อปั น้ จัน่ ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
(๘) งานใช้ เลื่อยเดินด้ วยพลังไฟฟ้าหรื อเครื่ องยนต์
(๙) งานที่ต้องทําใต้ ดนิ ใต้ นํ ้า ในถํ ้า อุโมงค์ หรื อปล่องในภูเขา
(๑๐) งานเกี่ยวกับกัมมันตภาพรังสีตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
(๑๑) งานทําความสะอาดเครื่ องจักรหรื อเครื่ องยนต์ขณะที่เครื่ องจักรหรื อ
เครื่ องยนต์กําลังทํางาน
(๑๒) งานที่ต้องทําบนนัง่ ร้ านที่สงู กว่าพื ้นดินตังแต่
้ สบิ เมตรขึ ้นไป
(๑๓) งานอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๕๐ ห้ ามมิให้ นายจ้ างให้ ลกู จ้ างซึง่ เป็ นเด็กอายุตํ่ากว่าสิบ ๘ ปี ทํางานในสถานที่
ดังต่อไปนี ้
(๑) โรงฆ่าสัตว์
(๒) สถานที่เล่นการพนัน
(๓) สถานเต้ นรํ า รํ าวง หรื อรองเง็ง
(๔) สถานที่ที่มีอาหาร สุรา นํ ้าชา หรื อเครื่ องดื่มอย่างอื่นจําหน่ายและบริ การ
โดยมีผ้ บู ําเรอสําหรับปรนนิบตั ลิ กู ค้ า หรื อโดยมีที่สําหรับพักผ่อนหลับนอนหรื อมีบริ การนวดให้ แก่ลกู ค้ า
(๕) สถานที่อื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๕๑ ห้ ามมิให้ นายจ้ างจ่ายค่าจ้ างของลูกจ้ างซึง่ เป็ นเด็กให้ แก่บคุ คลอื่น ห้ ามมิให้
นายจ้ างเรี ยกหรื อรับเงินประกันเพื่อการใด ๆ จากฝ่ ายลูกจ้ างซึง่ เป็ นเด็ก
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ในกรณีที่นายจ้ าง ลูกจ้ างซึง่ เป็ นเด็ก บิดามารดาหรื อผู้ปกครองของลูกจ้ างซึง่
เป็ นเด็กจ่ายหรื อรับเงินหรื อประโยชน์ตอบแทนใด ๆ เป็ นการล่วงหน้ าก่อนมีการจ้ าง ขณะแรกจ้ างหรื อก่อน
ถึงงวดการจ่ายค่าจ้ างให้ แก่ลกู จ้ างซึง่ เป็ นเด็กในแต่ละคราว มิให้ ถือว่าเป็ นการจ่ายหรื อรับค่าจ้ างสําหรับ
ลูกจ้ างซึง่ เป็ นเด็กนัน้ และ ห้ ามมิให้ นายจ้ างนําเงินหรื อประโยชน์ตอบแทนดังกล่าวมาหักจากค่าจ้ างซึง่
ต้ องจ่ายให้ แก่ลกู จ้ างซึง่ เป็ นเด็กตามกําหนดเวลา
มาตรา ๕๒ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและส่งเสริ มคุณภาพชีวิตและการทํางานของเด็ก
ให้ ลกู จ้ างซึง่ เป็ นเด็กอายุตํ่ากว่าสิบ ๘ ปี มีสทิ ธิลาเพื่อเข้ าประชุม สัมมนา รับการอบรม รับการฝึ กหรื อลา
เพื่อการอื่น ซึง่ จัดโดยสถานศึกษาหรื อหน่วยงานของรัฐหรื อเอกชนที่อธิบดีเห็นชอบ โดยให้ ลกู จ้ างซึง่ เป็ น
เด็กแจ้ งให้ นายจ้ างทราบล่วงหน้ าถึงเหตุที่ลาโดยชัดแจ้ ง พร้ อมทังแสดงหลั
้
กฐานที่เกี่ยวข้ อง (ถ้ ามี) และให้
นายจ้ างจ่ายค่าจ้ างให้ แก่ลกู จ้ างซึง่ เป็ นเด็กเท่ากับค่าจ้ างในวันทํางานตลอดระยะเวลาที่ลา แต่ปีหนึง่ ต้ อง
ไม่เกิน ๓๐ วัน

หมวด ๕
ค่ าจ้ าง ค่ าล่ วงเวลา ค่ าทํางานในวันหยุด และค่ าล่ วงเวลาในวันหยุด

มาตรา ๕๓ ในกรณีที่งานมีลกั ษณะและคุณภาพอย่างเดียวกันและปริ มาณเท่ากัน ให้
นายจ้ างกําหนดค่าจ้ าง ค่าล่วงเวลา ค่าทํางานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุดให้ แก่ลกู จ้ าง
เท่าเทียมกัน ไม่วา่ ลูกจ้ างนันจะเป็
้
นชายหรื อหญิง
มาตรา ๕๔ ให้ นายจ้ างจ่ายค่าจ้ าง ค่าล่วงเวลา ค่าทํางานในวันหยุด ค่าล่วงเวลาใน
วันหยุดและเงินผลประโยชน์อื่นเนื่องในการจ้ าง บรรดาที่จ่ายเป็ นเงินต้ องจ่ายเงินตราไทย เว้ นแต่ได้ รับ
ความยินยอมจากลูกจ้ างให้ จ่ายเป็ นตัว๋ เงินหรื อเงินตราต่างประเทศ
มาตรา ๕๕ ให้ นายจ้ างจ่ายค่าจ้ าง ค่าล่วงเวลา ค่าทํางานในวันหยุดค่าล่วงเวลาใน
วันหยุดและเงินผลประโยชน์อื่นเนื่องในการจ้ างให้ แก่ลกู จ้ าง ณ สถานที่ทํางานของลูกจ้ าง ถ้ าจะจ่าย ณ
สถานที่อื่นหรื อด้ วยวิธีอื่นต้ องได้ รับความยินยอมจากลูกจ้ าง
มาตรา ๕๖ ให้ นายจ้ างจ่ายค่าจ้ างให้ แก่ลกู จ้ างเท่ากับค่าจ้ างในวันทํางาน สําหรับ
วันหยุดดังต่อไปนี ้
(๑) วันหยุดประจําสัปดาห์ เว้ นแต่ลกู จ้ างซึง่ ได้ รับค่าจ้ างรายวัน รายชัว่ โมง
หรื อตามผลงานโดยคํานวณเป็ นหน่วย
(๒) วันหยุดตามประเพณี
(๓) วันหยุดพักผ่อนประจําปี
มาตรา ๕๗ ให้ นายจ้ างจ่ายค่าจ้ างให้ แก่ลกู จ้ างในวันลาป่ วยตามมาตรา ๓๒ เท่ากับอัตรา
ค่าจ้ างในวันทํางานตลอดระยะเวลาที่ลา แต่ปีหนึง่ ต้ องไม่เกิน ๓๐ วันทํางาน
ในกรณีที่ลกู จ้ างใช้ สทิ ธิลาเพื่อทําหมันตามมาตรา ๓๓ ให้ นายจ้ างจ่ายค่าจ้ าง
ให้ แก่ลกู จ้ างในวันลานันด้
้ วย
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มาตรา ๕๘ ให้ นายจ้ างจ่ายค่าจ้ างให้ แก่ลกู จ้ างในวันลาเพื่อรับราชการทหารตามมาตรา
๓ห้ าเท่ากับค่าจ้ างในวันทํางานตลอดระยะเวลาที่ลา แต่ปีหนึง่ ต้ องไม่เกิน ๖๐ วัน
มาตรา ๕๙ ให้ นายจ้ างจ่ายค่าจ้ างให้ แก่ลกู จ้ างซึง่ เป็ นหญิงในวันลาเพื่อคลอดบุตร
เท่ากับค่าจ้ างในวันทํางานตลอดระยะเวลาที่ลา แต่ไม่เกิน ๔๕ วัน
มาตรา ๖๐ เพื่อประโยชน์แก่การจ่ายค่าจ้ างตามมาตรา ๕๖ มาตรา ๕๗ มาตรา ๕๘
มาตรา ๕๙ มาตรา ๗๑ และมาตรา ๗๒ ในกรณีที่ลกู จ้ างได้ รับค่าจ้ างตามผลงานโดยคํานวณเป็ นหน่วย
ให้ นายจ้ างจ่ายค่าจ้ างในวันหยุดหรื อวันลาเท่ากับค่าจ้ าง โดยเฉลี่ยในวันทํางานที่ลกู จ้ างได้ รับในงวดการ
จ่ายค่าจ้ างก่อนวันหยุดหรื อวันลานัน้
มาตรา ๖๑ ในกรณีที่นายจ้ างให้ ลกู จ้ างทํางานล่วงเวลาในวันทํางาน ให้ นายจ้ างจ่ายค่า
ล่วงเวลาให้ แก่ลกู จ้ างในอัตราไม่น้อยกว่าหนึง่ เท่าครึ่งของอัตราค่าจ้ างต่อชัว่ โมง ในวันทํางานตามจํานวน
ชัว่ โมงที่ทํา หรื อไม่น้อยกว่าหนึง่ เท่าครึ่งของอัตราค่าจ้ างต่อหน่วยในวันทํางานตามจํานวน
ผลงานที่ทําได้ สําหรับลูกจ้ างซึง่ ได้ รับค่าจ้ างตามผลงานโดยคํานวณเป็ นหน่วย
มาตรา ๖๒ ในกรณีที่นายจ้ างให้ ลกู จ้ างทํางานในวันหยุดตามมาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙
หรื อมาตรา ๓๐ ให้ นายจ้ างจ่ายค่าทํางานในวันหยุดให้ แก่ลกู จ้ างในอัตราดังต่อไปนี ้
(๑) สําหรับลูกจ้ างซึง่ มีสทิ ธิได้ รับค่าจ้ างในวันหยุด ให้ จ่ายเพิ่มขึ ้นจากค่าจ้ าง
อีกไม่น้อยกว่าหนึง่ เท่าของอัตราค่าจ้ างต่อชัว่ โมงในวันทํางานตามจํานวนชัว่ โมงที่ทํา หรื อไม่น้อยกว่าหนึง่
เท่าของอัตราค่าจ้ างต่อหน่วยในวันทํางานตามจํานวนผลงานที่ทําได้ สําหรับลูกจ้ างซึง่ ได้ รับค่าจ้ างตาม
ผลงานโดยคํานวณเป็ นหน่วย
(๒) สําหรับลูกจ้ างซึง่ ไม่มีสทิ ธิได้ รับค่าจ้ างในวันหยุด ให้ จ่ายไม่น้อยกว่า ๒
เท่าของอัตราค่าจ้ างต่อชัว่ โมงในวันทํางานตามจํานวนชัว่ โมงที่ทํา หรื อไม่น้อยกว่า ๒ เท่าของอัตรา
ค่าจ้ างต่อหน่วยในวันทํางานตามจํานวนผลงานที่ทําได้ สําหรับลูกจ้ าง ซึง่ ได้ รับค่าจ้ างตามผลงานโดย
คํานวณเป็ นหน่วย
มาตรา ๖๓ ในกรณีที่นายจ้ างให้ ลกู จ้ างทํางานล่วงเวลาในวันหยุดให้ นายจ้ างจ่าย
ค่าล่วงเวลาในวันหยุดให้ แก่ลกู จ้ างในอัตราไม่น้อยกว่า ๓ เท่าของอัตราค่าจ้ างต่อชัว่ โมงในวันทํางานตาม
จํานวนชัว่ โมงที่ทํา
หรื อไม่น้อยกว่า ๓ เท่าของอัตราค่าจ้ างต่อหน่วยในวันทํางานตามจํานวน
ผลงานที่ทําได้ สําหรับลูกจ้ างซึง่ ได้ รับค่าจ้ างตามผลงานโดยคํานวณเป็ นหน่วย
มาตรา ๖๔ ในกรณีที่นายจ้ างมิได้ จดั ให้ ลกู จ้ างหยุดงาน หรื อจัดให้ ลกู จ้ างหยุดงานน้ อย
กว่าที่กําหนดไว้ ตามมาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๐ ให้ นายจ้ างจ่ายค่าทํางานในวันหยุดและค่า
ล่วงเวลาในวันหยุดให้ แก่ลกู จ้ างตามอัตราที่กําหนดไว้ ในมาตรา ๖๒ และมาตรา ๖๓ เสมือนว่านายจ้ างให้
ลูกจ้ างทํางานในวันหยุด
มาตรา ๖๕ ลูกจ้ างซึง่ มีอํานาจหน้ าที่หรื อซึง่ นายจ้ างให้ ทํางานอย่างหนึง่ อย่างใด
ดังต่อไปนี ้ ไม่มีสทิ ธิได้ รับค่าล่วงเวลาตามมาตรา ๖๑ และค่าล่วงเวลาในวันหยุดตามมาตรา ๖๓ แต่
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ลูกจ้ างซึง่ นายจ้ างให้ ทํางานตาม (๒) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) หรื อ (๘) มีสทิ ธิได้ รับค่าตอบแทนเป็ นเงินเท่ากับ
อัตราค่าจ้ างต่อชัว่ โมงในวันทํางานตามจํานวนชัว่ โมงที่ทํา
(๑) ลูกจ้ างซึง่ มีอํานาจหน้ าที่ทําการแทนนายจ้ างสําหรับกรณีการจ้ าง การ
ให้ บําเหน็จ การลดค่าจ้ าง หรื อการเลิกจ้ าง
(๒) งานขบวนการจัดงานรถไฟ ซึง่ ได้ แก่งานที่ทําบนขบวนรถและงานอํานวย
ความสะดวกแก่การเดินรถ
(๓) งานเปิ ดปิ ดประตูนํ ้าหรื อประตูระบายนํ ้า
(๔) งานอ่านระดับนํ ้าและวัดปริ มาณนํ ้า
(๕) งานดับเพลิงหรื องานป้องกันอันตรายสาธารณะ
(๖) งานที่มีลกั ษณะหรื อสภาพที่ต้องออกไปทํางานนอกสถานที่ และโดย
ลักษณะหรื อสภาพของงานไม่อาจกําหนดเวลาทํางานที่แน่นอนได้
(๗) งานอยูเ่ วรเฝ้าดูแลสถานที่หรื อทรัพย์สนิ อันมิใช่หน้ าที่การทํางาน
ตามปกติของลูกจ้ าง
(๘) งานอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
ทังนี
้ ้ เว้ นแต่นายจ้ างตกลงจ่ายค่าล่วงเวลาหรื อค่าล่วงเวลาในวันหยุดให้ แก่
ลูกจ้ าง
มาตรา ๖๖ ลูกจ้ างตามมาตรา ๖ ๕ (๑) ไม่มีสทิ ธิได้ รับค่าทํางานในวันหยุดตามมาตรา
๖๒ เว้ นแต่นายจ้ างตกลงจ่ายค่าทํางานในวันหยุดให้ แก่ลกู จ้ าง
มาตรา ๖๗ ในกรณีที่นายจ้ างเลิกจ้ างโดยลูกจ้ างมิได้ มีความผิดตามมาตรา ๑๑๙
ให้ นายจ้ างจ่ายค่าจ้ างให้ แก่ลกู จ้ างสําหรับวันหยุดพักผ่อนประจําปี ในปี ที่เลิกจ้ าง ตามส่วนของวันหยุด
พักผ่อนประจําปี ที่ลกู จ้ างพึงมีสทิ ธิ และรวมทังวั
้ นหยุดพักผ่อนประจําปี สะสมตามมาตรา ๓๐
มาตรา ๖๘ เพื่อประโยชน์แก่การคํานวณค่าล่วงเวลา ค่าทํางานในวันหยุดและ
ค่าล่วงเวลาในวันหยุด ในกรณีที่ลกู จ้ างได้ รับค่าจ้ างเป็ นรายเดือน อัตราค่าจ้ างต่อชัว่ โมงในวันทํางาน
หมายถึงค่าจ้ างรายเดือนหารด้ วยผลคูณของ ๓๐ และจํานวนชัว่ โมงทํางานในวันทํางานต่อวันโดยเฉลี่ย
มาตรา ๖๙ เพื่อประโยชน์แก่การคํานวณชัว่ โมงทํางานล่วงเวลาในกรณีที่นายจ้ าง
กําหนดเวลาทํางานปกติเป็ นสัปดาห์ ให้ นบั วันหยุดตามประเพณี วันหยุดพักผ่อนประจําปี และวันลา เป็ น
วันทํางาน
มาตรา ๗๐ ให้ นายจ้ างจ่ายค่าจ้ าง ค่าล่วงเวลา ค่าทํางานในวันหยุดและค่าล่วงเวลาใน
วันหยุดให้ ถกู ต้ องและตามกําหนดเวลาดังต่อไปนี ้
(๑) ในกรณีที่มีการคํานวณค่าจ้ างเป็ นรายเดือน รายวัน รายชัว่ โมงหรื อเป็ น
ระยะเวลาอย่างอื่นที่ไม่เกินหนึง่ เดือน หรื อตามผลงานโดยคํานวณเป็ นหน่วย ให้ จ่ายเดือนหนึง่ ไม่น้อยกว่า
หนึง่ ครัง้ เว้ นแต่จะมีการตกลงกันเป็ นอย่างอื่นที่เป็ นประโยชน์แก่ลกู จ้ าง
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(๒) ในกรณีที่มีการคํานวณค่าจ้ าง นอกจาก (๑) ให้ จ่ายตามกําหนดเวลาที่
นายจ้ างและลูกจ้ างตกลงกัน
(๓) ค่าล่วงเวลา ค่าทํางานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุด ให้ จ่าย
เดือนหนึง่ ไม่น้อยกว่าหนึง่ ครัง้
ในกรณีที่นายจ้ างเลิกจ้ างลูกจ้ าง ให้ นายจ้ างจ่ายค่าจ้ าง ค่าล่วงเวลา ค่า
ทํางานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุด ตามที่ลกู จ้ างมีสทิ ธิได้ รับ ให้ แก่ลกู จ้ างภายใน ๓ วันนับแต่
วันที่เลิกจ้ าง
มาตรา ๗๑ ในกรณีที่นายจ้ างให้ ลกู จ้ างเดินทางไปทํางานในท้ องที่อื่นนอกจากท้ องที่
สําหรับการทํางานปกติในวันหยุด ให้ นายจ้ างจ่ายค่าจ้ างเท่ากับค่าจ้ างในวันทํางานให้ แก่ลกู จ้ างซึง่ ไม่มี
สิทธิได้ รับค่าจ้ างในวันหยุดตามมาตรา ๕๖ (๑) สําหรับการเดินทางนัน้
มาตรา ๗๒ ในกรณีที่นายจ้ างให้ ลกู จ้ างเดินทางไปทํางานในท้ องที่อื่น นอกจาก
ท้ องที่สําหรับการทํางานปกติ ลูกจ้ างไม่มีสทิ ธิได้ รับค่าล่วงเวลาตามมาตรา ๖๑ และค่าล่วงเวลาใน
วันหยุดตามมาตรา ๖๓ ในระหว่างเดินทาง แต่สําหรับการเดินทางในวันหยุดให้ นายจ้ างจ่ายค่าจ้ าง
เท่ากับค่าจ้ างในวันทํางานให้ แก่ลกู จ้ างซึง่ ไม่มีสทิ ธิได้ รับค่าจ้ างในวันหยุดตามมาตรา ๕๖ (๑) ด้ วย เว้ นแต่
นายจ้ างตกลงจ่ายค่าล่วงเวลาหรื อค่าล่วงเวลาในวันหยุดให้ แก่ลกู จ้ าง
มาตรา ๗๓ ให้ นายจ้ างออกค่าใช้ จ่ายสําหรับการเดินทางตามมาตรา ๗๑ และมาตรา ๗๒
มาตรา ๗๔ ในกรณีที่นายจ้ างตกลงจ่ายค่าล่วงเวลา ค่าทํางานในวันหยุดและ
ค่าล่วงเวลาในวันหยุด ในอัตราสูงกว่าที่กําหนดไว้ ตามมาตรา ๖๑ มาตรา ๖๒ และมาตรา ๖๓ ก็ให้ เป็ นไป
ตามข้ อตกลงดังกล่าว
มาตรา ๗๕ ในกรณีที่นายจ้ างมีความจําเป็ นต้ องหยุดกิจการทังหมดหรื
้
อบางส่วนเป็ นการ
ชัว่ คราวโดยเหตุ หนึง่ เหตุใดที่มิใช่เหตุสดุ วิสยั ให้ นายจ้ างจ่ายเงินให้ แก่ลกู จ้ างไม่น้อยกว่า
ร้ อยละ ห้ าสิบของค่าจ้ างในวันทํางานที่ลกู จ้ างได้ รับก่อนนายจ้ างหยุดกิจการ ตลอดระยะเวลาที่นายจ้ าง
ไม่ได้ ให้ ลกู จ้ างทํางาน ให้ นายจ้ างแจ้ งให้ ลกู จ้ างและพนักงานตรวจแรงงานทราบล่วงหน้ าก่อนวันเริ่มหยุด
กิจการตาม วรรค (๑)
มาตรา ๗๖ ห้ ามมิให้ นายจ้ างหักค่าจ้ าง ค่าล่วงเวลา ค่าทํางานในวันหยุดและ
ค่าล่วงเวลาในวันหยุด เว้ นแต่เป็ นการหักเพื่อ
(๑) ชําระภาษี เงินได้ ตามจํานวนที่ลกู จ้ างต้ องจ่ายหรื อชําระเงินอื่นตามที่มี
กฎหมายบัญญัตไิ ว้
(๒) ชําระค่าบํารุงสหภาพแรงงานตามข้ อบังคับของสหภาพแรงงาน
(๓) ชําระหนี ้สินส หกรณ์ออมทรัพย์ หรื อส หกรณ์อื่นที่มีลกั ษณะเดียวกันกับ
สหกรณ์ออมทรัพย์ หรื อหนี ้ที่เป็ นไปเพื่อสวัสดิการที่เป็ นประโยชน์แก่ลกู จ้ างฝ่ ายเดียว โดยได้ รับความ
ยินยอมล่วงหน้ าจากลูกจ้ าง
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(๔) เป็ นเงินประกันตามมาตรา ๑๐ หรื อชดใช้ คา่ เสียหายให้ แก่นายจ้ างซึง่
ลูกจ้ างได้ กระทําโดยจงใจหรื อประมาทเลินเล่ออย่างร้ ายแรง โดยได้ รับความยินยอมจากลูกจ้ าง
(๕) เป็ นเงินสะสมตามข้ อตกลงเกี่ยวกับกองทุนเงินสะสม
การหักตาม (๒) (๓) (๔) และ (๕) ในแต่ละกรณี ห้ ามมิให้ หกั เกินร้ อยละสิบ
และจะหักรวมกันได้ ไม่เกิน ๑ ใน ๕ ของเงินที่ลกู จ้ างมีสทิ ธิได้ รับตามกําหนดเวลาการจ่ายตามมาตรา ๗๐
เว้ นแต่ได้ รับความยินยอมจากลูกจ้ าง
มาตรา ๗๗ ในกรณีที่นายจ้ างต้ องได้ รับความยินยอมจากลูกจ้ าง หรื อมีข้อตกลงกับ
ลูกจ้ างเกี่ยวกับการจ่ายเงินตามมาตรา ๕๔ มาตรา ๕ ๕ หรื อการหักเงินตามมาตรา ๗๖ นายจ้ างต้ อง
จัดทําเป็ นหนังสือและให้ ลกู จ้ างลงลายมือชื่อในการให้ ความยินยอม หรื อมีข้อตกลงกันไว้ ให้ ชดั เจนเป็ น
การเฉพาะ

หมวด ๖
คณะกรรมการค่ าจ้ าง
มาตรา ๗๘ ให้ มีคณะกรรมการค่าจ้ างประกอบด้ วย ปลัดกระทรวงแรงงานและสวัสดิการ
สังคมเป็ นประธานกรรมการ ผู้แทนฝ่ ายรัฐบาล ๔ คน ผู้แทนฝ่ ายนายจ้ างและผู้แทนฝ่ ายลูกจ้ างฝ่ ายละ ๕
คน ซึง่ คณะรัฐมนตรี แต่งตังเป็
้ นกรรมการ และข้ าราชการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมซึง่ รัฐมนตรี
แต่งตังเป็
้ นเลขานุการ
หลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อให้ ได้ มาซึง่ ผู้แทนฝ่ ายนายจ้ างและผู้แทนฝ่ าย
ลูกจ้ างตามวรรค (๑) ให้ เป็ นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรี กําหนด
มาตรา ๗๙ คณะกรรมการค่าจ้ างมีอํานาจหน้ าที่ดงั ต่อไปนี ้
(๑) เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรี เกี่ยวกับนโยบายค่าจ้ าง
(๒) เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อให้ ข้อแนะนําภาคเอกชนเกี่ยวกับ
การกําหนดค่าจ้ างและการปรับค่าจ้ างประจําปี
(๓) กําหนดอัตราค่าจ้ างขันตํ
้ ่าพื ้นฐาน
(๔) กําหนดอัตราค่าจ้ างขันตํ
้ ่าที่ลกู จ้ างควรได้ รับตามความเหมาะสมแก่
สภาพเศรษฐกิจและสังคม
(๕) เสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อพัฒนาระบบค่าจ้ าง
(๖) ให้ คําแนะนําด้ านวิชาการและแนวทางการประสานประโยชน์แก่
หน่วยงานต่าง ๆ ในภาคเอกชน
17

(๗) รายงานเสนอรัฐมนตรี อย่างน้ อยปี ละครัง้ เกี่ยวกับภาวะค่าจ้ างและ
แนวโน้ มของค่าจ้ าง ตลอดจนมาตรการที่ควรจะได้ ดําเนินการ
(๘) ปฏิบตั กิ ารอื่นใดตามที่พระราชบัญญัตนิ ี ้หรื อกฎหมายอื่นบัญญัตใิ ห้ เป็ น
อํานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการค่าจ้ างหรื อตามที่คณะรัฐมนตรี หรื อรัฐมนตรี มอบหมาย
ในการเสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรี คณะกรรมการค่าจ้ างจะมีข้อสังเกต
เกี่ยวกับการพัฒนาระบบรายได้ ของประเทศด้ วยก็ได้
มาตรา ๘๐ ให้ กรรมการค่าจ้ างซึง่ คณะรัฐมนตรี แต่งตังมี
้ วาระดํารงตําแหน่งคราวละ ๒ ปี
กรรมการซึง่ พ้ นจากตําแหน่งอาจได้ รับแต่งตังอี
้ กได้
ในกรณีที่กรรมการค่าจ้ างซึง่ คณะรัฐมนตรี แต่งตังพ้
้ นจากตําแหน่งก่อนวาระ
ให้ คณะรัฐมนตรี แต่งตังกรรมการในประเภทเดี
้
ยวกันเป็ นกรรมการแทน และให้ ผ้ ไู ด้ รับแต่งตังอยู
้ ใ่ น
ตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยูข่ องกรรมการที่ตนแทน เว้ นแต่วาระของกรรมการเหลืออยูไ่ ม่ถึง ๑๘ ๐ วัน
จะไม่แต่งตังกรรมการแทนก็
้
ได้
ในกรณีที่กรรมการค่าจ้ างซึง่ คณะรัฐมนตรี แต่งตังพ้
้ นจากตําแหน่งตามวาระ
แต่ยงั มิได้ มีการแต่งตังกรรมการใหม่
้
ให้ กรรมการนันปฏิ
้ บตั หิ น้ าที่ไปพลางก่อน จนกว่าจะได้ แต่งตัง้
กรรมการใหม่เข้ ารับหน้ าที่ ซึง่ ต้ องแต่งตังให้
้ เสร็จสิ ้นภายใน ๙๐ วันนับแต่วนั ที่กรรมการเดิมพ้ นจาก
ตําแหน่ง
มาตรา ๘๑ นอกจากการพ้ นจากตําแหน่งตามวาระตามมาตรา ๘๐ กรรมการค่าจ้ างซึง่
คณะรัฐมนตรี แต่งตังพ้
้ นจากตําแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) คณะรัฐมนตรี ให้ ออกเพราะขาดประชุมตามที่กําหนด ๓ ครัง้ ติดต่อกัน
โดยไม่มีเหตุอนั สมควร
(๔) เป็ นบุคคลล้ มละลาย
(๕) เป็ นคนไร้ ความสามารถหรื อคนเสมือนไร้ ความสามารถ
(๖) ได้ รับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สดุ ให้ จําคุก เว้ นแต่เป็ นโทษสําหรับ
ความผิดที่ได้ กระทําโดยประมาทหรื อความผิดลหุโทษ
มาตรา ๘๒ การประชุมคณะกรรมการค่าจ้ างต้ องมีกรรมการเข้ าประชุมไม่น้อยกว่ากึ่ง
หนึง่ ของจํานวนกรรมการทังหมด
้
โดยมีกรรมการฝ่ ายนายจ้ างและฝ่ ายลูกจ้ างอย่างน้ อยฝ่ ายละหนึง่ คน จึง
จะเป็ นองค์ประชุม
ในการประชุมเพื่อพิจารณากําหนดอัตราค่าจ้ างขันตํ
้ ่าพื ้นฐาน หรื ออัตรา
ค่าจ้ างขันตํ
้ ่าตามมาตรา ๗๙ จะต้ องมีกรรมการเข้ าประชุมไม่น้อยกว่า ๒ ใน ๓ ของจํานวนกรรมการ
ทังหมด
้
โดยมีกรรมการฝ่ ายนายจ้ างและฝ่ ายลูกจ้ างอย่างน้ อยฝ่ ายละ ๒ คน จึงจะเป็ นองค์ประชุม และ
ต้ องได้ มติอย่างน้ อย ๒ ใน ๓ ของกรรมการที่เข้ าประชุม
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ในการประชุมเพื่อพิจารณากําหนดอัตราค่าจ้ างขันตํ
้ ่าคราวใด ถ้ าไม่ได้ องค์
ประชุมตามที่กําหนดไว้ ในวรรค (๒) ให้ จดั ให้ มีการประชุมอีกครัง้ หนึง่ ภายใน ๑๕ วันนับแต่วนั ที่นดั ประชุม
ครัง้ แรก การประชุมครัง้ หลังนี ้แม้ จะไม่มีกรรมการซึง่ มาจากฝ่ ายนายจ้ างหรื อฝ่ ายลูกจ้ างเข้ าร่วมประชุม
ถ้ ามีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า ๒ ใน ๓ ของจํานวนกรรมการทังหมด
้
ก็ให้ ถือเป็ นองค์ประชุม และ
ต้ องได้ มติอย่างน้ อย ๒ ใน ๓ ของกรรมการที่เข้ าประชุม
มาตรา ๘๓ ในการประชุมคราวใด ถ้ าประธานกรรมการไม่อยูใ่ นที่ประชุมหรื อไม่อาจ
ปฏิบตั หิ น้ าที่ได้ ให้ กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึง่ เป็ นประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี ้ขาดของที่ประชุมให้ ถือเสียงข้ างมาก กรรมการคนหนึง่ ให้ มีเสียง
หนึง่ ในการลงคะแนน ถ้ าคะแนนเสียงเท่ากันให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกเสียงหนึง่ เป็ นเสียง
ชี ้ขาด
มาตรา ๘๔ ให้ คณะกรรมการค่าจ้ างมีอํานาจแต่งตังคณะอนุ
้
กรรมการดังต่อไปนี ้เพื่อ
พิจารณาหรื อปฏิบตั กิ ารอย่างหนึง่ อย่างใดแทนคณะกรรมการได้
(๑) คณะอนุกรรมการอัตราค่าจ้ างขันตํ
้ ่า
(๒) คณะอนุกรรมการอัตราค่าจ้ างขันตํ
้ ่าจังหวัด
(๓) คณะอนุกรรมการอื่นที่คณะกรรมการเห็นสมควรกําหนด
ให้ คณะกรรมการค่าจ้ างกําหนดองค์ประชุมและวิธีดําเนินงานของ
คณะอนุกรรมการได้ ตามความเหมาะสม
มาตรา ๘๕ ในการปฏิบตั หิ น้ าที่ให้ คณะกรรมการค่าจ้ าง หรื อคณะอนุกรรมการ หรื อผู้ซงึ่
คณะกรรมการค่าจ้ างหรื อคณะอนุกรรมการมอบหมายมีอํานาจดังต่อไปนี ้
(๑) มีหนังสือเรี ยกบุคคลใดมาให้ ถ้อยคําหรื อให้ สง่ เอกสารหรื อวัตถุใดๆ มา
เพื่อประกอบการพิจารณาได้ ตามความจําเป็ น
(๒) ให้ หน่วยงานหรื อบุคคลใดให้ ความร่วมมือในการสํารวจกิจการใดๆ ที่
อาจมีผลกระทบกระเทือนต่อเศรษฐกิจได้
(๓) เข้ าไปในสถานประกอบกิจการหรื อสํานักงานของนายจ้ างในเวลาทําการ
เพื่อศึกษา สํารวจ วิจยั ตรวจสอบ หรื อสอบถามข้ อเท็จจริงเพื่อให้ ได้ มาซึง่ ข้ อมูลที่จะใช้ ในการพิจารณา
ตามมาตรา ๗๙ ในการนี ้ ให้ นายจ้ างหรื อบุคคลซึง่ เกี่ยวข้ องอํานวยความสะดวก ส่งหรื อแสดงเอกสาร หรื อ
ให้ ข้อเท็จจริ งและไม่ขดั ขวางการปฏิบตั กิ ารตามหน้ าที่ของบุคคลดังกล่าว
มาตรา ๘๖ ในการปฏิบตั หิ น้ าที่ตามมาตรา ๘๕ ให้ กรรมการค่าจ้ างอนุกรรมการ หรื อผู้ซงึ่
คณะกรรมการค่าจ้ างหรื อคณะอนุกรรมการมอบหมายแสดงบัตรประจําตัวหรื อหนังสือมอบหมาย แล้ วแต่
กรณี ต่อบุคคลซึง่ เกี่ยวข้ อง
บัตรประจําตัวกรรมการค่าจ้ างและอนุกรรมการตามวรรค (๑) ให้ เป็ นไปตาม
แบบที่รัฐมนตรี กําหนด
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มาตรา ๘๗ ในการพิจารณากําหนดอัตราค่าจ้ างขันตํ
้ ่าและอัตราค่าจ้ างขันตํ
้ ่าพื ้นฐานให้
คณะกรรมการค่าจ้ างศึกษา และพิจารณาข้ อเท็จจริงเกี่ยวกับอัตราค่าจ้ างที่ลกู จ้ างได้ รับอยูป่ ระกอบกับ
ข้ อเท็จจริงอื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งดัชนีคา่ ครองชีพ อัตราเงินเฟ้อ มาตรฐานการครองชีพ ต้ นทุนการผลิต
ราคาของสินค้ า ความ สามารถของธุรกิจ ผลิตภาพแรงงาน ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ สภาพทาง
เศรษฐกิจและสังคม
การพิจารณากําหนดอัตราค่าจ้ างขันตํ
้ ่า จะกําหนดให้ ใช้ เฉพาะกิจการ
ประเภทใดประเภทหนึง่ หรื อทุกประเภทหรื อในท้ องถิ่นใดท้ องถิ่นหนึง่ ก็ได้
การพิจารณากําหนดอัตราค่าจ้ างขันตํ
้ ่าต้ องไม่ตํ่ากว่าอัตราค่าจ้ างขันตํ
้ ่า
พื ้นฐาน ที่คณะกรรมการค่าจ้ างกําหนด
ถ้ าไม่มีการกําหนดอัตราค่าจ้ างขันตํ
้ ่าในท้ องที่ใด ให้ ถือว่าอัตราค่าจ้ างขันตํ
้ ่า
พื ้นฐานเป็ นอัตราค่าจ้ างขันตํ
้ ่าของท้ องที่นนั ้
มาตรา ๘๘ เมื่อได้ ศกึ ษาข้ อมูลและข้ อเท็จจริ งต่าง ๆ ตามที่กําหนดไว้ ในมาตรา ๘๗ แล้ ว
ให้ คณะกรรมการค่าจ้ างกําหนดอัตราค่าจ้ างขันตํ
้ ่าพร้ อมทังรายละเอี
้
ยดต่างๆ ตามที่เห็นสมควรเสนอต่อ
รัฐมนตรี เพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๘๙ ประกาศกําหนดอัตราค่าจ้ างขันตํ
้ ่าตามมาตรา ๘๘ ให้ ใช้ บงั คับแก่นายจ้ าง
และลูกจ้ าง ไม่วา่ นายจ้ างและลูกจ้ างนันจะมี
้ สญ
ั ชาติ ศาสนา หรื อเพศใด
มาตรา ๙๐ เมื่อประกาศกําหนดอัตราค่าจ้ างขันตํ
้ ่ามีผลใช้ บงั คับแล้ ว ห้ ามมิให้ นายจ้ าง
จ่ายค่าจ้ างแก่ลกู จ้ างน้ อยกว่าอัตราค่าจ้ างขันตํ
้ ่า
ให้ นายจ้ างที่อยูใ่ นข่ายบังคับของประกาศกําหนดอัตราค่าจ้ างขันตํ
้ ่า
ปิ ด
ประกาศดังกล่าวไว้ ในที่เปิ ดเผย เพื่อให้ ลกู จ้ างได้ ทราบ ณ สถานที่ทํางานของลูกจ้ าง ตลอดระยะเวลาที่
ประกาศดังกล่าวมีผลใช้ บงั คับ
มาตรา ๙๑ ให้ มีสํานักงานคณะกรรมการค่าจ้ างขึ ้นในกระทรวงแรงงานและ
สวัสดิการสังคม และให้ มีอํานาจหน้ าที่ดงั ต่อไปนี ้
(๑) จัดทําแผนงาน โครงการเสนอต่อคณะกรรมการค่าจ้ างและ
คณะอนุกรรมการ
(๒) ประสานแผนและการดําเนินการของคณะกรรมการค่าจ้ างและ
คณะอนุกรรมการ ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง
(๓) รวบรวม ศึกษา วิจยั วิเคราะห์ และประเมินสถานการณ์เศรษฐกิจ
แรงงานภาวะการครองชีพ การขยายตัวของตลาดแรงงาน ผลิตภาพแรงงาน การลงทุน การย้ ายถิ่นฐาน
และข้ อมูลที่เกี่ยวข้ อง เพื่อเป็ นข้ อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการค่าจ้ างและ
คณะอนุกรรมการ
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(๔) เสนอแนะผลการศึกษา และผลการพิจารณาข้ อมูลทางวิชาการ และ
มาตรการเสริ มอื่น ๆ ต่อกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องเพื่อประโยชน์ใน
การพัฒนาระบบค่าจ้ างและรายได้
(๕) ติดตามและประเมินผลการปฏิบตั งิ านตามมติของคณะกรรมการค่าจ้ าง
(๖) ปฏิบตั งิ านอื่นตามที่คณะกรรมการค่าจ้ างหรื อคณะอนุกรรมการ
มอบหมาย

หมวด ๗
สวัสดิการ
มาตรา ๙๒ ให้ มีคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานประกอบด้ วย ปลัดกระทรวงแรงงานและ
สวัสดิการสังคมเป็ นประธานกรรมการ กรรมการผู้แทนฝ่ ายรัฐบาล ๔ คน กรรมการผู้แทนฝ่ ายนายจ้ างและ
กรรมการผู้แทนฝ่ ายลูกจ้ างฝ่ ายละ ๕ คน ซึง่ รัฐมนตรี แต่งตังเป็
้ นกรรมการ และข้ าราชการกรมสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงานซึง่ รัฐมนตรี แต่งตังเป็
้ นเลขานุการ
มาตรา ๙๓ คณะกรรมการสวัสดิการแรงงานมีอํานาจหน้ าที่ดงั ต่อไปนี ้
(๑) เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรี เกี่ยวกับนโยบาย แนวทางและมาตรการด้ าน
สวัสดิการแรงงาน
(๒) เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรี ในการออกกฎกระทรวง ประกาศ หรื อ
ระเบียบเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ
(๓) ให้ คําแนะนําในการจัดสวัสดิการแรงงานสําหรับสถานประกอบกิจการ
แต่ละประเภท
(๔) ติดตามประเมินผล และรายงานผลการดําเนินการต่อรัฐมนตรี
(๕) ปฏิบตั กิ ารอื่นใดตามที่พระราชบัญญัตนิ ี ้ หรื อกฎหมายอื่นบัญญัตใิ ห้ เป็ น
อํานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานหรื อตามที่รัฐมนตรี มอบหมาย
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มาตรา ๙๔ ให้ นํามาตรา ๗๘ วรรค (๒) มาตรา ๘๐ มาตรา ๘๑ มาตรา ๘๒ วรรค (๑)
มาตรา ๘๓ และมาตรา ๘๔ มาใช้ บงั คับกับคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานโดยอนุโลม
มาตรา ๙๕ ให้ รัฐมนตรี มีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดให้ นายจ้ างต้ องจัด
สวัสดิการในเรื่ องใด หรื อกําหนดให้ การจัดสวัสดิการในเรื่ องใดต้ องเป็ นไปตามมาตรฐานได้
มาตรา ๙๖ ในสถานประกอบกิจการที่มีลกู จ้ างตังแต่
้
๕๐ คนขึ ้นไปให้ นายจ้ างจัดให้ มี
คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการประกอบด้ วยผู้แทนฝ่ ายลูกจ้ างอย่างน้ อย
๕ คน
กรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ ให้ มาจากการเลือกตังตาม
้
หลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีกําหนด
ในกรณีที่สถานประกอบกิจการใดของนายจ้ างมีคณะกรรมการลูกจ้ างตาม
กฎหมายว่าด้ วยแรงงานสัมพันธ์แล้ ว ให้ คณะกรรมการลูกจ้ างทําหน้ าที่เป็ นคณะกรรมการสวัสดิการใน
สถานประกอบกิจการตามพระราชบัญญัตนิ ี ้
มาตรา ๙๗ คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการมีอํานาจหน้ าที่ดงั ต่อไปนี ้
(๑) ร่วมหารื อกับนายจ้ างเพื่อจัดสวัสดิการแก่ลกู จ้ าง
(๒) ให้ คําปรึกษาหารื อและเสนอแนะความเห็นแก่นายจ้ างในการจัด
สวัสดิการสําหรับลูกจ้ าง
(๓) ตรวจตรา ควบคุม ดูแล การจัดสวัสดิการที่นายจ้ างจัดให้ แก่ลกู จ้ าง
(๔) เสนอข้ อคิดเห็น และแนวทางในการจัดสวัสดิการที่เป็ นประโยชน์สําหรับ
ลูกจ้ างต่อคณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน
มาตรา ๙๘ นายจ้ างต้ องจัดให้ มีการประชุมหารื อกับคณะกรรมการสวัสดิการในสถาน
ประกอบกิจการอย่างน้ อย ๓ เดือนต่อหนึง่ ครัง้ หรื อเมื่อกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการเกินกึ่ง
หนึง่ ของกรรมการทังหมดหรื
้
อสหภาพแรงงานร้ องขอโดยมีเหตุผลสมควร
มาตรา ๙๙ ให้ นายจ้ างปิ ดประกาศการจัดสวัสดิการตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา
๙๕ หรื อตามที่มีข้อตกลงกับลูกจ้ างให้ จดั ขึ ้นไว้ ในที่เปิ ดเผยเพื่อให้ ลกู จ้ างได้ ทราบ ณ สถานที่ทํางานของ
ลูกจ้ าง
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หมวด ๘
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้ อมในการทํางาน
มาตรา ๑๐๐ ให้ มีคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้ อมในการ
ทํางานประกอบด้ วย ปลัดกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมเป็ นประธานกรรมการ อธิบดีกรม
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ผู้แทนกรมอนามัย ผู้แทนกรมโรงงานอุตสา หกรรมผู้แทนกรมโยธาธิการ
และผู้แทนกรมควบคุมมลพิษเป็ นกรรมการ กับผู้แทนฝ่ ายนายจ้ างและผู้แทนฝ่ ายลูกจ้ างฝ่ ายละ ๗ คน ซึง่
รัฐมนตรี แต่งตังเป็
้ นกรรมการ และข้ าราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานซึง่ รัฐมนตรี แต่งตังเป็
้ น
กรรมการและเลขานุการ
มาตรา ๑๐๑ คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้ อมในการ
ทํางาน มีอํานาจหน้ าที่ดงั ต่อไปนี ้
(๑) เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรี เกี่ยวกับนโยบาย แผนงาน หรื อมาตรการ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และการพัฒนาสภาพแวดล้ อมในการทํางานของลูกจ้ าง
(๒) เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรี ในการออกกฎกระทรวง ประกาศหรื อ
ระเบียบเพื่อดําเนินการตามพระราชบัญญัตนิ ี ้
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(๓) ให้ ความเห็นแก่หน่วยงานของรัฐเกี่ยวกับการส่งเสริมความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้ อมในการทํางานของลูกจ้ าง
(๔) ปฏิบตั กิ ารอื่นใดตามที่พระราชบัญญัตนิ ี ้หรื อกฎหมายอื่นบัญญัตใิ ห้
เป็ นอํานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้ อมในการทํางาน หรื อ
ตามที่รัฐมนตรี มอบหมาย
มาตรา ๑๐๒ ให้ นํามาตรา ๗๘ วรรค (๒) มาตรา ๘๐ มาตรา ๘๑ มาตรา ๘๒
วรรค (๑) มาตรา ๘๓ และมาตรา ๘๔ มาใช้ บงั คับกับคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดล้ อมในการทํางาน โดยอนุโลม
มาตรา ๑๐๓ ให้ รัฐมนตรี มีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานให้ นายจ้ าง
ดําเนินการในการบริ หารและการจัดการด้ านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้ อมในการ
ทํางาน
ในกรณีที่กฎกระทรวงตามวรรค (๑) กําหนดให้ การจัดทําเอกสารหลักฐาน
หรื อรายงานใดต้ องมีการรับรอง หรื อตรวจสอบโดยบุคคล หนึง่ บุคคลใดตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่หนด
กฎกระทรวงนันจะกํ
้ าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการการขึ ้นทะเบียนและการเพิกถอนทะเบียน อัตรา
ค่าธรรมเนียมการขึ ้นทะเบียนไม่เกินอัตราท้ ายพระราชบัญญัตนิ ี ้และอัตราขันสู
้ งของค่าบริ การที่บคุ คล
ดังกล่าวจะเรี ยกเก็บไว้ ด้วยก็ได้
มาตรา ๑๐๔ ในกรณีที่พนักงานตรวจแรงงานพบว่า นายจ้ างผู้ใดฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ติ าม
กฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๑๐๓ ให้ พนักงานตรวจแรงงานมีอํานาจออกคําสัง่ เป็ นหนังสือให้ นายจ้ าง
ปรับปรุงสภาพแวดล้ อมในการทํางาน อาคาร สถานที่หรื อจัดทําหรื อแก้ ไขเครื่ องจักรหรื ออุปกรณ์ที่ลกู จ้ าง
ต้ องใช้ ในการปฏิบตั งิ านหรื อที่เกี่ยวข้ องกับการปฏิบตั งิ านให้ ถกู ต้ องหรื อเหมาะสมภายในระยะเวลาที่
กําหนด
มาตรา ๑๐๕ ในกรณีที่พนักงานตรวจแรงงานพบว่า สภาพแวดล้ อมในการทํางาน อาคาร
สถานที่ เครื่ องจักรหรื ออุปกรณ์ที่ลกู จ้ างใช้ จะก่อให้ เกิดความไม่ปลอดภัยแก่ลกู จ้ างหรื อ
นายจ้ างไม่ปฏิบตั ติ ามคําสัง่ ของพนักงานตรวจแรงงานตามมาตรา ๑๐๔ เมื่อได้ รับอนุมตั จิ ากอธิบดีหรื อผู้
ซึง่ อธิบดีมอบหมาย ให้ พนักงานตรวจแรงงานมีอํานาจสัง่ ให้ นายจ้ างหยุดการใช้ เครื่ องจักรหรื ออุปกรณ์
ดังกล่าวทังหมดหรื
้
อบางส่วนเป็ นการชัว่ คราวได้
ให้ นายจ้ างจ่ายเงินให้ แก่ลกู จ้ าง ซึง่ พนักงานตรวจแรงงานสัง่ ให้ นายจ้ าง
หยุดการใช้ เครื่ องจักร หรื ออุปกรณ์ตามวรรค (๑) เท่ากับค่าจ้ างในวันทํางานตลอดระยะเวลาที่ลกู จ้ างหยุด
ทํางาน ทังนี
้ ้ จนกว่านายจ้ างจะได้ ดําเนินการให้ ถกู ต้ องตามคําสัง่ ของพนักงานตรวจแรงงานนันแล้
้ ว
มาตรา ๑๐๖ คําสัง่ ของพนักงานตรวจแรงงานตามมาตรา ๑๐๔ หรื อมาตรา ๑๐ ๕ ให้
อุทธรณ์ตอ่ คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้ อมในการทํางานได้ ภายใน ๓๐
วันนับแต่วนั ที่ทราบคําสัง่ คําวินิจฉัยของคณะกรรมการนันให้
้ เป็ นที่สดุ
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การอุทธรณ์ตามวรรค (๑) ย่อมไม่เป็ นการทุเลาการปฏิบตั ติ ามคําสัง่ ของ
พนักงานตรวจแรงงาน เว้ นแต่คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้ อมในการ
ทํางานจะมีคําสัง่ เป็ นอย่างอื่น
มาตรา ๑๐๗ ให้ นายจ้ างจัดให้ มีการตรวจสุขภาพของลูกจ้ าง และส่งผลการตรวจดังกล่าว
แก่พนักงานตรวจแรงงาน ทังนี
้ ้ ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง

หมวด ๙
การควบคุม
มาตรา ๑๐๘ ให้ นายจ้ างซึง่ มีลกู จ้ างรวมกันตังแต่
้ สบิ คนขึ ้นไป จัดให้ มีข้อบังคับเกี่ยวกับ
การทํางานเป็ นภาษาไทยและข้ อบังคับนันอย่
้ างน้ อยต้ องมีรายละเอียดเกี่ยวกับรายการ
ดังต่อไปนี ้
(๑) วันทํางาน เวลาทํางานปกติ และเวลาพัก
(๒) วันหยุดและหลักเกณฑ์การหยุด
(๓) หลักเกณฑ์การทํางานล่วงเวลาและการทํางานในวันหยุด
(๔) วันและสถานที่จ่ายค่าจ้ าง ค่าล่วงเวลา ค่าทํางานในวันหยุด และค่า
ล่วงเวลาในวันหยุด
(๕) วันลาและหลักเกณฑ์การลา
(๖) วินยั และโทษทางวินยั
(๗) การร้ องทุกข์
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(๘) การเลิกจ้ าง ค่าชดเชย และค่าชดเชยพิเศษ
ให้ นายจ้ างประกาศใช้ ข้อบังคับเกี่ยวกับการทํางานภายใน ๑๕ วัน นับแต่
วันที่นายจ้ างมีลกู จ้ างรวมกันตังแต่
้ ๑๐ คนขึ ้นไป และให้ นายจ้ างจัดเก็บสําเนาข้ อบังคับนันไว้
้ ณ สถาน
ประกอบกิจการ หรื อสํานักงานของนายจ้ างตลอดเวลา และให้ สง่ สําเนาข้ อบังคับให้ แก่อธิบดีหรื อผู้ซงึ่
อธิบดีมอบหมายภายใน ๗ วันนับแต่วนั ประกาศใช้ ข้อบังคับดังกล่าว
ให้ อธิบดี หรื อผู้ซงึ่ อธิบดีมอบหมายมีอํานาจสัง่ ให้ นายจ้ างแก้ ไขข้ อบังคับ
เกี่ยวกับการทํางานที่ขดั ต่อกฎหมายให้ ถกู ต้ องภายในเวลาที่กําหนด
ให้ นายจ้ างเผยแพร่และปิ ดประกาศข้ อบังคับเกี่ยวกับการทํางานโดย
เปิ ดเผย ณ ถานที่ ทํางานของลูกจ้ าง เพื่อให้ ลกู จ้ างได้ ทราบและดูได้ โดยสะดวก
มาตรา ๑๐๙ การร้ องทุกข์ตามมาตรา ๑๐๘ (๗) อย่างน้ อยต้ องมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้
(๑) ขอบเขตและความหมายของข้ อร้ องทุกข์
(๒) วิธีการและขันตอนการร้
้
องทุกข์
(๓) การสอบสวนและพิจารณาข้ อร้ องทุกข์
(๔) กระบวนการยุตขิ ้ อร้ องทุกข์
(๕) ความคุ้มครองผู้ร้องทุกข์และผู้เกี่ยวข้ อง
มาตรา ๑๑๐ ในกรณีที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับเกี่ยวกับการทํางานให้ นายจ้ าง
ประกาศข้ อบังคับที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติมนันภายใน
้
๗ วัน นับแต่วนั ที่ประกาศใช้ ข้อบังคับที่แก้ ไขเพิ่มเติม
และให้ นํามาตรา ๑๐๘ วรรค (๒) วรรค (๓) และวรรค (๔) มาใช้ บงั คับโดยอนุโลม
มาตรา ๑๑๑ เมื่อนายจ้ างได้ ประกาศใช้ ข้อบังคับเกี่ยวกับการทํางานตามมาตรา ๑๐๘
แล้ ว แม้ วา่ ต่อมานายจ้ างจะมีลกู จ้ างลดตํ่ากว่า ๑๐ คนก็ตาม ให้ นายจ้ างยังคงมีหน้ าที่ปฏิบตั ติ าม
มาตรา ๑๐๘ และมาตรา ๑๑๐ ต่อไป
มาตรา ๑๑๒ ให้ นายจ้ างซึง่ มีลกู จ้ างตังแต่
้ สบิ คนขึ ้นไปจัดทําทะเบียนลูกจ้ างเป็ น
ภาษาไทยและเก็บไว้ ณ สถานประกอบกิจการหรื อสํานักงานของนายจ้ าง พร้ อมที่จะให้ พนักงานตรวจ
แรงงานตรวจได้ ในเวลาทําการ
การจัดทําทะเบียนลูกจ้ างตามวรรค (๑) ให้ นายจ้ างจัดทําภายในสิบ ห้ าวัน
นับแต่วนั ที่ลกู จ้ างเข้ าทํางาน
มาตรา ๑๑๓ ทะเบียนลูกจ้ างนันอย่
้ างน้ อยต้ องมีรายการดังต่อไปนี ้
(๑) ชื่อตัวและชื่อสกุล
(๒) เพศ
(๓) สัญชาติ
(๔) วันเดือนปี เกิด หรื ออายุ
(๕) ที่อยูป่ ั จจุบนั
(๖) วันที่เริ่ มจ้ าง
26

ลูกจ้ าง

(๗) ตําแหน่งหรื องานในหน้ าที่
(๘) อัตราค่าจ้ างและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่นายจ้ างตกลงจ่ายให้ แก่

(๙) วันสิ ้นสุดของการจ้ าง
เมื่อมีความจําเป็ นต้ องเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนลูกจ้ าง ให้ นายจ้ าง
แก้ ไขเพิ่มเติมทะเบียนลูกจ้ างให้ แล้ วเสร็ จภายในสิบ ห้ าวันนับแต่วนั ที่มีการเปลี่ยนแปลงนัน้ หรื อภายใน
สิบ ห้ าวันนับแต่วนั ที่ลกู จ้ างได้ แจ้ งการเปลี่ยนแปลงให้ นายจ้ างทราบ
มาตรา ๑๑๔ ให้ นายจ้ างซึง่ มีลกู จ้ างรวมกันตังแต่
้ สบิ คนขึ ้นไปจัดให้ มีเอกสารเกี่ยวกับการ
จ่ายค่าจ้ าง ค่าล่วงเวลา ค่าทํางานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุด ซึง่ อย่างน้ อยต้ องมีรายการ
ดังต่อไปนี ้
(๑) วันและเวลาทํางาน
(๒) ผลงานที่ทําได้ สําหรับลูกจ้ างซึง่ ได้ รับค่าจ้ างตามผลงานโดยคํานวณ
เป็ นหน่วย
(๓) อัตราและจํานวนค่าจ้ าง ค่าล่วงเวลา ค่าทํางานในวันหยุด และค่า
ล่วงเวลาในวันหยุดที่ลกู จ้ างแต่ละคนได้ รับ
เมื่อมีการจ่ายค่าจ้ าง ค่าล่วงเวลา ค่าทํางานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาใน
วันหยุดให้ แก่ลกู จ้ าง ให้ นายจ้ างจัดให้ ลกู จ้ างลงลายมือชื่อในเอกสารตามวรรค (๑) ไว้ เป็ นหลักฐาน
รายการในเอกสารตามวรรค (๑) จะอยูใ่ นฉบับเดียวกันหรื อจะแยกเป็ น
หลายฉบับก็ได้
ในกรณีที่นายจ้ างจ่ายค่าจ้ าง ค่าล่วงเวลา ค่าทํางานในวันหยุด และค่า
ล่วงเวลาในวันหยุดให้ แก่ลกู จ้ าง โดยการโอนเงินเข้ าบัญชีเงินฝากในธนาคารพาณิชย์หรื อสถาบันการเงิน
อื่น ให้ ถือว่าหลักฐานการโอนเงินเข้ าบัญชีเงินฝากของลูกจ้ างเป็ นเอกสารเกี่ยวกับการจ่ายเงินดังกล่าว
มาตรา ๑๑๕ ให้ นายจ้ างเก็บรักษาทะเบียนลูกจ้ างไว้ ไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับแต่วนั สิ ้นสุดของ
การจ้ างลูกจ้ างแต่ละราย และให้ นายจ้ างเก็บเอกสารเกี่ยวกับการจ่ายค่าจ้ าง ค่าล่วงเวลา ค่าทํางานใน
วันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุดให้ แก่ลกู จ้ างไว้ ไม่น้อยกว่า
๒ ปี นับแต่วนั จ่ายเงิน
ดังกล่าว
ในกรณีที่มีการยื่นคําร้ องตามหมวด ๑๒ แห่งพระราชบัญญัตนิ ี ้ หรื อมีข้อ
พิพาทแรงงานตามกฎหมายว่าด้ วยแรงงานสัมพันธ์ หรื อมีการฟ้องร้ องคดีแรงงาน ให้ นายจ้ างเก็บรักษา
ทะเบียนลูกจ้ างและเอกสารเกี่ยวกับการจ่ายค่าจ้ าง ค่าล่วงเวลา ค่าทํางานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาใน
วันหยุดไว้ จนกว่าจะมีคําสัง่ หรื อคําพิพากษาถึงที่สดุ เกี่ยวกับเรื่ องดังกล่าว
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หมวด ๑๐
การพักงาน
มาตรา ๑๑๖ ในกรณีที่นายจ้ างทําการสอบสวนลูกจ้ างซึง่ ถูกกล่าวหาว่ากระทําความผิด
ห้ ามมิให้ นายจ้ างสัง่ พักงานลูกจ้ างในระหว่างการสอบสวนดังกล่าว เว้ นแต่จะมีข้อบังคับเกี่ยวกับการ
ทํางานหรื อข้ อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้ างให้ อํานาจนายจ้ างสัง่ พักงานลูกจ้ างได้ ทังนี
้ ้ นายจ้ างจะต้ องมี
คําสัง่ พักงานเป็ นหนังสือระบุความผิดและกําหนดระยะเวลาพักงานได้ ไม่เกิน ๗ วันโดยต้ องแจ้ งให้ ลกู จ้ าง
ทราบก่อนการพักงาน
ในระหว่างการพักงานตามวรรค (๑) ให้ นายจ้ างจ่ายเงินให้ แก่ลกู จ้ างตาม
อัตราที่กําหนดไว้ ในข้ อบังคับเกี่ยวกับการทํางาน หรื อตามที่นายจ้ างและลูกจ้ างได้ ตกลงกันไว้ ในข้ อตกลง
เกี่ยวกับสภาพการจ้ าง ทังนี
้ ้อัตราดังกล่าวต้ องไม่น้อยกว่าร้ อยละ ๑๕ ของค่าจ้ างในวันทํางานที่ลกู จ้ าง
ได้ รับก่อนถูกสัง่ พักงาน
มาตรา ๑๑๗ เมื่อการสอบสวนเสร็ จสิ ้นแล้ ว ปรากฏว่าลูกจ้ างไม่มีความผิดให้ นายจ้ าง
จ่ายค่าจ้ างให้ แก่ลกู จ้ างเท่ากับค่าจ้ างในวันทํางานนับแต่วนั ที่ลกู จ้ างถูกสัง่ พักงานเป็ นต้ นไป โดยให้
คํานวณเงินที่นายจ้ างจ่ายตามมาตรา ๑๑๖ เป็ นส่วน หนึง่ ของค่าจ้ างตามมาตรานี ้พร้ อมด้ วยดอกเบี ้ยร้ อย
ละ ๑๕ ต่อปี
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หมวด ๑๑
ค่ าชดเชย
มาตรา ๑๑๘ ให้ นายจ้ างจ่ายค่าชดเชยให้ แก่ลกู จ้ างซึง่ เลิกจ้ างดังต่อไปนี ้
(๑) ลูกจ้ างซึง่ ทํางานติดต่อกันครบ ๑ ๒๐ วัน แต่ไม่ครบ ๑ ปี ให้ จ่ายไม่
น้ อยกว่าค่าจ้ างอัตราสุดท้ าย ๓๐ วัน หรื อไม่น้อยกว่าค่าจ้ างของการทํางาน ๓๐ วันสุดท้ ายสําหรับลูกจ้ าง
ซึง่ ได้ รับค่าจ้ างตามผลงานโดยคํานวณเป็ นหน่วย
(๒) ลูกจ้ างซึง่ ทํางานติดต่อกันครบ ๑ ปี แต่ไม่ครบ ๓ ปี ให้ จ่ายไม่น้อยกว่า
ค่าจ้ างอัตราสุดท้ าย ๙๐ วัน หรื อไม่น้อยกว่าค่าจ้ างของการทํางาน ๙๐ วันสุดท้ ายสําหรับลูกจ้ างซึง่ ได้ รับ
ค่าจ้ างตามผลงานโดยคํานวณเป็ นหน่วย
(๓) ลูกจ้ างซึง่ ทํางานติดต่อกันครบ ๓ ปี แต่ไม่ครบ ๖ ปี ให้ จ่ายไม่น้อยกว่า
ค่าจ้ างอัตราสุดท้ าย ๑๘ ๐ วัน หรื อไม่น้อยกว่าค่าจ้ างของการทํางาน ๑๘ ๐ วันสุดท้ ายสําหรับลูกจ้ างซึง่
ได้ รับค่าจ้ างตามผลงานโดยคํานวณเป็ นหน่วย
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(๔) ลูกจ้ างซึง่ ทํางานติดต่อกันครบ ๖ ปี แต่ไม่ครบ ๑๐ ปี ให้ จ่ายไม่น้อย
กว่าค่าจ้ างอัตราสุดท้ าย ๒๔ ๐ วัน หรื อไม่น้อยกว่าค่าจ้ างของการทํางาน ๒๔ ๐วันสุดท้ ายสําหรับลูกจ้ าง
ซึง่ ได้ รับค่าจ้ างตามผลงานโดยคํานวณเป็ นหน่วย
(๕) ลูกจ้ างซึง่ ทํางานติดต่อกันครบ ๑๐ ขึ ้นไป ให้ จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้ าง
อัตราสุดท้ าย ๓๐๐ วัน หรื อไม่น้อยกว่าค่าจ้ างของการทํางาน ๓ ๐๐ วันสุดท้ ายสําหรับลูกจ้ างซึง่ ได้ รับ
ค่าจ้ างตามผลงานโดยคํานวณเป็ นหน่วย
การเลิกจ้ างตามมาตรานี ้ หมายความว่า การกระทําใดที่นายจ้ างไม่ให้
ลูกจ้ างทํางานต่อไปและไม่จ่ายค่าจ้ างให้ ไม่วา่ จะเป็ นเพราะเหตุสิ ้นสุดสัญญาจ้ างหรื อเหตุอื่นใด และ
หมายความรวมถึงกรณีที่ลกู จ้ างไม่ได้ ทํางานและไม่ได้ รับค่าจ้ างเพราะเหตุที่นายจ้ างไม่ สามารถดําเนิน
กิจการต่อไป
ความในวรรค (๑) มิให้ ใช้ บงั คับแก่ลกู จ้ างที่มีกําหนดระยะเวลาการจ้ างไว้
แน่นอนและเลิกจ้ างตามกําหนดระยะเวลานัน้
การจ้ างที่มีกําหนดระยะเวลาตามวรรค (๓) จะกระทําได้ สําหรับการจ้ างงาน
ในโครงการเฉพาะที่มิใช่งานปกติของธุรกิจหรื อการค้ าของนายจ้ างซึง่ ต้ องมีระยะเวลาเริ่ มต้ นและสิ ้นสุด
ของงานที่แน่นอนหรื อในงานอันมีลกั ษณะเป็ นครัง้ คราวที่มีกําหนดการสิ ้นสุดหรื อความสําเร็จของงาน
หรื อในงานที่เป็ นไปตามฤดูกาลและได้ จ้างในช่วงเวลาของฤดูกาลนัน้ ซึง่ งานนันจะต้
้ องแล้ วเสร็ จภายใน
เวลาไม่เกิน ๒ ปี โดยนายจ้ างและลูกจ้ างได้ ทําสัญญาเป็ นหนังสือไว้ ตงแต่
ั ้ เมื่อเริ่ มจ้ าง
มาตรา ๑๑๙ นายจ้ างไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยให้ แก่ลกู จ้ างซึง่ เลิกจ้ างในกรณี หนึง่ กรณีใด
ดังต่อไปนี ้
(๑) ทุจริ ตต่อหน้ าที่ หรื อกระทําความผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้ าง
(๒) จงใจทําให้ นายจ้ างได้ รับความเสียหาย
(๓) ประมาทเลินเล่อเป็ นเหตุให้ นายจ้ างได้ รับความเสียหายอย่างร้ ายแรง
(๔) ฝ่ าฝื นข้ อบังคับเกี่ยวกับการทํางานหรื อระเบียบหรื อคําสัง่ ของนายจ้ าง
อันชอบด้ วยกฎหมายและเป็ นธรรม และนายจ้ างได้ ตกั เตือนเป็ นหนังสือแล้ ว เว้ นแต่กรณีที่ร้ายแรงนายจ้ าง
ไม่จําเป็ นต้ องตักเตือน
หนังสือเตือนให้ มีผลบังคับได้ ไม่เกิน ๑ ปี นับแต่วนั ที่ลกู จ้ างได้ กระทําผิด
(๕) ละทิ ้งหน้ าที่เป็ นเวลา ๓ วันทํางานติดต่อกันไม่วา่ จะมีวนั หยุดคัน่
หรื อไม่ก็ตามโดยไม่มีเหตุอนั สมควร
(๖) ได้ รับโทษจําคุกตามคําพิพากษาถึงที่สดุ ให้ จําคุก
ในกรณี (๖) ถ้ าเป็ นความผิดที่ได้ กระทําโดย ประมาท หรื อความผิดลหุโทษ
ต้ องเป็ นกรณีที่เป็ นเหตุให้ นายจ้ างได้ รับความเสียหาย
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การเลิกจ้ างโดยไม่จ่ายค่าชดเชยตามวรรค (๑) ถ้ านายจ้ างไม่ได้ ระบุ
ข้ อเท็จจริงอันเป็ นเหตุที่เลิกจ้ างไว้ ในหนังสือบอกเลิกสัญญาจ้ าง หรื อไม่ได้ แจ้ งเหตุที่เลิกจ้ างให้ ลกู จ้ าง
ทราบในขณะเลิกจ้ างนายจ้ างจะยกเหตุนนอ้
ั ้ างในภายหลังไม่ได้
มาตรา ๑๒๐ ในกรณีที่นายจ้ างจะย้ ายสถานประกอบกิจการไปตัง้ ณ สถานที่อื่นอันมี
ผลกระทบสําคัญต่อการดํารงชีวิตตามปกติของลูกจ้ างหรื อครอบครัว นายจ้ างต้ องแจ้ งให้ ลกู จ้ างทราบ
ล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า ๓๐ วันก่อนวันย้ ายสถานประกอบกิจการ ในการนี ้ ถ้ าลูกจ้ างไม่ประสงค์จะไปทํางาน
ด้ วยให้ ลกู จ้ างมีสทิ ธิบอกเลิกสัญญาจ้ างได้ ภายใน ๓๐ วันนับแต่วนั ที่ได้ รับแจ้ งจากนายจ้ างหรื อวันที่
นายจ้ างย้ ายสถานประกอบกิจการ แล้ วแต่กรณี โดยลูกจ้ างมีสทิ ธิได้ รับค่าชดเชยพิเศษไม่น้อยกว่าอัตรา
ค่าชดเชยที่ลกู จ้ างพึงมีสทิ ธิได้ รับตามมาตรา ๑๑๘
ในกรณีที่นายจ้ างไม่แจ้ งให้ ลกู จ้ างทราบล่วงหน้ าตามวรรคหนึง่ ให้ นายจ้ าง
จ่ายค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าวล่วงหน้ าเท่ากับค่าจ้ างอัตราสุดท้ าย ๓๐ วัน หรื อเท่ากับค่าจ้ างของ
การทํางานสามสิบวันสุดท้ ายสําหรับลูกจ้ างซึง่ ได้ รับค่าจ้ างตามผลงานโดยคํานวณเป็ นหน่วยให้ นายจ้ าง
จ่ายค่าชดเชยพิเศษ หรื อค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าวล่วงหน้ าให้ แก่ลกู จ้ างภายใน ๗ วันนับแต่วนั ที่
ลูกจ้ างบอกเลิกสัญญา
ในกรณีที่นายจ้ างไม่จ่ายค่าชดเชยพิเศษ หรื อค่าชดเชยพิเศษแทนการบอก
กล่าวล่วงหน้ าตามวรรคสาม ให้ ลกู จ้ างมีสทิ ธิยื่นคําร้ องต่อคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานภายใน ๓๐ วัน
นับแต่วนั ครบกําหนดการจ่ายค่าชดเชยพิเศษ หรื อค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าวล่วงหน้ าให้
คณะกรรมการสวัสดิการแรงงานพิจารณาและมีคําสัง่ ภายใน
๖๐ วันนับแต่วนั ที่ได้ รับคําร้ องเมื่อ
คณะกรรมการสวัสดิการแรงงานพิจารณาแล้ ว ปรากฏว่าลูกจ้ างมีสทิ ธิได้ รับค่าชดเชยพิเศษหรื อค่าชดเชย
พิเศษแทนการบอกกล่าวล่วงหน้ า ให้ คณะกรรมการสวัสดิการแรงงานมีคําสัง่ เป็ นหนังสือให้ นายจ้ างจ่าย
ค่าชดเชยพิเศษ หรื อค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าวล่วงหน้ า แล้ วแต่กรณีให้ แก่ลกู จ้ างภายใน ๓๐ วัน
นับแต่วนั ที่ทราบ หรื อถือว่าทราบคําสัง่
ในกรณีที่คณะกรรมการสวัสดิการแรงงานพิจารณาแล้ วปรากฏว่า ลูกจ้ าง
ไม่มีสทิ ธิได้ รับค่าชดเชยหรื อค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าวล่วงหน้ า แล้ วแต่กรณี ให้ คณะกรรมการ
สวัสดิการแรงงานมีคําสัง่ เป็ นหนังสือและแจ้ งให้ นายจ้ างและลูกจ้ างทราบคําสัง่ ของคณะกรรมการ
สวัสดิการแรงงานให้ เป็ นที่สดุ เว้ นแต่นายจ้ างหรื อลูกจ้ างจะอุทธรณ์คําสัง่ ต่อศาลภายใน ๓๐ วันนับแต่
วันที่ได้ ทราบคําสัง่ ในกรณีที่นายจ้ างเป็ นฝ่ ายนําคดีไปสูศ่ าลนายจ้ างต้ องวางหลักประกันต่อศาลตาม
จํานวนที่ต้องจ่ายตามคําสัง่ นัน้ จึงจะฟ้องคดีได้
มาตรา ๑๒๑ ในกรณีที่นายจ้ างจะเลิกจ้ างลูกจ้ าง เพราะเหตุที่นายจ้ างปรับปรุงหน่วยงาน
กระบวนการผลิต การจําหน่าย หรื อการบริ การ อันเนื่องมาจากการนําเครื่ องจักรมาใช้ หรื อเปลี่ยนแปลง
เครื่ องจักรหรื อเทคโนโลยี ซึง่ เป็ นเหตุให้ ต้องลดจํานวนลูกจ้ าง ห้ ามมิให้ นํามาตรา ๑๗ วรรค (๒) มาใช้
บังคับ และให้ นายจ้ างแจ้ งวันที่จะเลิกจ้ าง เหตุผลของการเลิกจ้ างและรายชื่อลูกจ้ างต่อพนักงานตรวจ
แรงงาน และลูกจ้ างที่จะเลิกจ้ างทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า ๖๐ วันก่อนวันที่จะเลิกจ้ าง
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ในกรณีที่นายจ้ างไม่แจ้ งให้ ลกู จ้ างที่จะเลิกจ้ างทราบล่วงหน้ า หรื อแจ้ ง
ล่วงหน้ าน้ อยกว่าระยะเวลาที่กําหนดตามวรรค (๑) นอกจากจะได้ รับค่าชดเชยตามมาตรา ๑๑๘ แล้ ว ให้
นายจ้ างจ่ายค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าวล่วงหน้ าเท่ากับค่าจ้ างอัตราสุดท้ าย ๖๐ วัน หรื อเท่ากับ
ค่าจ้ างของการทํางาน ๖๐ วันสุดท้ ายสําหรับลูกจ้ างซึง่ ได้ รับค่าจ้ างตามผลงานโดยคํานวณเป็ นหน่วยด้ วย
ในกรณีที่มีการจ่ายค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าวล่วงหน้ าตามวรรค
(๒) แล้ ว ให้ ถือว่านายจ้ างได้ จ่ายสินจ้ างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้ าตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ด้วย
มาตรา ๑๒๒ ในกรณีที่นายจ้ างเลิกจ้ างลูกจ้ างตามมาตรา ๑๒๑ และลูกจ้ างนันทํ
้ างาน
ติดต่อกันเกิน ๖ ปี ขึ ้นไป ให้ นายจ้ างจ่ายค่าชดเชยพิเศษเพิ่มขึ ้นจากค่าชดเชยตามมาตรา ๑๑๘ ไม่น้อย
กว่าค่าจ้ างอัตราสุดท้ าย ๑๕ วันต่อการทํางานครบ ๑ ปี หรื อไม่น้อยกว่าค่าจ้ างของการทํางาน
๑๕ วันสุดท้ ายต่อการทํางานครบ ๑ ปี สําหรับลูกจ้ างซึง่ ได้ รับค่าจ้ างตามผลงานโดยคํานวณเป็ นหน่วย
แต่คา่ ชดเชยตามมาตรานี ้รวมแล้ วต้ องไม่เกินค่าจ้ างอัตราสุดท้ าย ๓๖๐ วัน หรื อไม่เกินค่าจ้ างของการ
ทํางาน ๓๖๐ วันสุดท้ ายสําหรับลูกจ้ าง ซึง่ ได้ รับค่าจ้ างตามผลงานโดยคํานวณเป็ นหน่วย
เพื่อประโยชน์ในการคํานวณค่าชดเชยพิเศษ กรณีระยะเวลาทํางานไม่ครบ
๑ ปี ถ้ าเศษของระยะเวลาทํางานมากกว่า ๑๘๐ วัน ให้ นบั เป็ นการทํางานครบ ๑ ปี

หมวด ๑๒
การยื่นคําร้ อง และการพิจารณาคําร้ อง
มาตรา ๑๒๓ ในกรณีที่นายจ้ างฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ติ ามเกี่ยวกับสิทธิได้ รับเงินอย่าง หนึง่
อย่างใดตามพระราชบัญญัตนิ ี ้และลูกจ้ างมีความประสงค์ให้ พนักงานเจ้ าหน้ าที่ดําเนินการตาม
พระราชบัญญัตนิ ี ้ ให้ ลกู จ้ างมีสทิ ธิยื่นคําร้ องต่อพนักงานตรวจแรงงานแห่งท้ องที่ที่ลกู จ้ างทํางานอยูห่ รื อที่
นายจ้ างมีภมู ิลําเนาอยูต่ ามแบบที่อธิบดีกําหนด
ในกรณีที่เกี่ยวกับสิทธิได้ รับเงินอย่างหนึง่ อย่างใดตามพระราชบัญญัตนิ ี ้ ถ้ า
ลูกจ้ างถึงแก่ความตาย ให้ ทายาทโดยธรรมมีสทิ ธิยื่นคําร้ องต่อพนักงานตรวจแรงงานได้
มาตรา ๑๒๔ เมื่อมีการยื่นคําร้ องตามมาตรา ๑๒๓ ให้ พนักงานตรวจแรงงาน
สอบสวนข้ อเท็จจริ งและมีคําสัง่ ภายใน ๖๐ วันนับแต่วนั ที่รับคําร้ อง
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ในกรณีที่มีความจําเป็ นไม่อาจมีคําสัง่ ภายในเวลาตามวรรค (๑) ได้ ให้
พนักงานตรวจแรงงานขอขยายเวลาต่ออธิบดีหรื อผู้ซงึ่ อธิบดีมอบหมายพร้ อมด้ วยเหตุผล และอธิบดีหรื อผู้
ซึง่ อธิบดีมอบหมายอาจพิจารณาอนุญาตได้ ตามที่เห็นสมควร แต่ต้องมีระยะเวลาไม่เกิน ๓๐ วันนับแต่
วันที่ครบกําหนดตามวรรค (๑)
เมื่อพนักงานตรวจแรงงานสอบสวนแล้ ว ปรากฏว่าลูกจ้ างมีสทิ ธิได้ รับเงิน
อย่างหนึง่ อย่างใดที่นายจ้ างมีหน้ าที่ต้องจ่ายตามพระราชบัญญัตนิ ี ้ ให้ พนักงานตรวจแรงงานมีคําสัง่ ให้
นายจ้ างจ่ายเงินดังกล่าวให้ แก่ลกู จ้ างหรื อทายาทโดยธรรมของลูกจ้ างซึง่ ถึงแก่ความตาย ตามแบบที่อธิบดี
กําหนดภายใน ๑๕ วันนับแต่วนั ที่ทราบหรื อถือว่าได้ ทราบคําสัง่
ให้ นายจ้ างจ่ายเงินตามวรรค (๓) ให้ แก่ลกู จ้ าง หรื อทายาทโดยธรรมของ
ลูกจ้ างซึง่ ถึงแก่ความตาย ณ สถานที่ทํางานของลูกจ้ าง ในกรณีที่ลกู จ้ างหรื อทายาทโดยธรรมของลูกจ้ าง
ซึง่ ถึงแก่ความตายร้ องขอ ให้ พนักงานตรวจแรงงานมีอํานาจสัง่ ให้ นายจ้ างจ่ายเงินดังกล่าว ณ สํานักงาน
ของพนักงานตรวจแรงงานหรื อสถานที่อื่นตามที่นายจ้ างและลูกจ้ างหรื อทายาทโดยธรรมของลูกจ้ างซึง่ ถึง
แก่ความตายตกลงกัน
ในกรณีที่ลกู จ้ าง หรื อทายาทโดยธรรมของลูกจ้ างซึง่ ถึงแก่ความตายไม่มา
รับเงินดังกล่าวภายใน ๑๕ วันนับแต่วนั ที่พนักงานตรวจแรงงานมีคําสัง่ ให้ พนักงานตรวจแรงงานนําส่งเงิน
นันเพื
้ ่อเก็บรักษาในกองทุนสงเคราะห์ลกู จ้ างโดยฝากไว้ กบั ธนาคาร ในการนี ้ ถ้ ามีดอกเบี ้ยหรื อ
ดอกผลใดเกิดขึ ้นเนื่องจากการฝากเงิน ให้ ตกเป็ นสิทธิแก่ลกู จ้ างหรื อทายาทโดยธรรมของลูกจ้ างซึง่ ถึงแก่
ความตายซึง่ มีสทิ ธิได้ รับเงินนัน้
ในกรณีที่พนักงานตรวจแรงงานเห็นว่าลูกจ้ าง หรื อทายาทโดยธรรมของ
ลูกจ้ างซึง่ ถึงแก่ความตายไม่มีสทิ ธิได้ รับเงินตามมาตรา ๑๒๓ ให้ พนักงานตรวจแรงงานมีคําสัง่ และแจ้ ง
เป็ นหนังสือให้ นายจ้ างและลูกจ้ างหรื อทายาทโดยธรรมของลูกจ้ างซึง่ ถึงแก่ความตายทราบ
มาตรา ๑๒๕ เมื่อพนักงานตรวจแรงงานได้ มีคําสัง่ ตามมาตรา ๑๒๔ แล้ วถ้ านายจ้ าง
ลูกจ้ าง หรื อทายาทโดยธรรมของลูกจ้ างซึง่ ถึงแก่ความตายไม่พอใจคําสัง่ นัน้ ให้ นําคดีไปสูศ่ าลได้
ภายใน ๓๐ วันนับแต่วนั ทราบคําสัง่
ในกรณีที่นายจ้ าง ลูกจ้ าง หรื อทายาทโดยธรรมของลูกจ้ างซึง่ ถึงแก่ความ
ตายไม่นําคดีไปสูศ่ าลภายในกําหนด ให้ คําสัง่ นันเป็
้ นที่สดุ
ในกรณีที่นายจ้ างเป็ นฝ่ ายนําคดีไปสูศ่ าล นายจ้ างต้ องวางเงินต่อศาลตาม
จํานวนที่ถึงกําหนดจ่ายตามคําสัง่ นัน้ จึงจะฟ้องคดีได้
เมื่อคดีถึงที่สดุ และนายจ้ างมีหน้ าที่ต้องจ่ายเงินจํานวนใดให้ แก่ลกู จ้ างหรื อ
ทายาทโดยธรรมของลูกจ้ างซึง่ ถึงแก่ความตาย ให้ ศาลมีอํานาจจ่ายเงินที่นายจ้ างวางไว้ ตอ่ ศาลให้ แก่
ลูกจ้ างหรื อทายาทโดยธรรมของลูกจ้ างซึง่ ถึงแก่ความตายได้
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หมวด ๑๓
กองทุนสงเคราะห์ ลูกจ้ าง
มาตรา ๑๒๖ ให้ มีกองทุนสงเคราะห์ลกู จ้ างในกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานมี
วัตถุประสงค์เพื่อเป็ นทุนสงเคราะห์ลกู จ้ างในกรณีที่ลกู จ้ างออกจากงาน หรื อตาย หรื อในกรณีอื่นตามที่
กําหนดโดยคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลกู จ้ าง
มาตรา ๑๒๗ กองทุนสงเคราะห์ลกู จ้ างประกอบด้ วย
(๑) เงินสะสมและเงินสมทบ
(๒) เงินที่ตกเป็ นของกองทุนสงเคราะห์ลกู จ้ างตามมาตรา ๑๓๓ และ
มาตรา ๑๓๖
(๓) เงินเพิ่มตามมาตรา ๑๓๑
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พระราชบัญญัตนิ ี ้

(๔) เงินค่าปรับที่ได้ รับจากการลงโทษผู้กระทําความผิดตาม

(๕) เงินหรื อทรัพย์สนิ ที่มีผ้ บู ริจาคให้
(๖) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
(๗) เงินรายได้ อื่น
(๘) เงินดอกผลของกองทุนสงเคราะห์ลกู จ้ าง
ให้ กองทุนสงเคราะห์ลกู จ้ างจัดให้ มีบญ
ั ชีประกอบด้ วย
(๑) บัญชีเงินของสมาชิกซึง่ แสดงรายการเงินสะสม เงินสมทบ และ
ดอกผลของเงินดังกล่าวของบรรดาสมาชิกแต่ละคน
(๒) บัญชีเงินกองกลางซึง่ แสดงรายการเงินอื่นนอกจาก (๑)
มาตรา ๑๒๘ การส่งเงินค่าปรับตามมาตรา ๑๒๗ (๔) เข้ ากองทุนสงเคราะห์ลกู จ้ างและ
กําหนดเวลาส่งเงินดังกล่าว ให้ เป็ นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลกู จ้ างกําหนดโดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๑๒๙ เพื่อประโยชน์ในการดําเนินการตามพระราชบัญญัตนิ ี ้ ให้ ถือว่าเงินและ
ทรัพย์สนิ ของกองทุนสงเคราะห์ลกู จ้ างตามมาตรา ๑๒๗ เป็ นกรรมสิทธิ์ของกรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงานโดยไม่ต้องนําส่งกระทรวงการคลังเป็ นรายได้ แผ่นดิน
ให้ มีคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลกู จ้ างประกอบด้ วย ปลัดกระทรวง
แรงงานและสวัสดิการสังคมเป็ นประธานกรรมการ ผู้แทนกระทรวงการคลัง ผู้แทนสํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทยเป็ นกรรมการ กับ
ผู้แทนฝ่ ายนายจ้ างและผู้แทนฝ่ ายลูกจ้ างฝ่ ายละ ๕ คน ซึง่ รัฐมนตรี แต่งตังเป็
้ นกรรมการ และอธิบดีกรม
สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็ นกรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลกู จ้ างมีอํานาจหน้ าที่ดงั ต่อไปนี ้
(๑) กําหนดนโยบายเกี่ยวกับการบริ หารและการจ่ายเงินกองทุนสงเคราะห์
ลูกจ้ างโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรี
(๒) พิจารณาให้ ความเห็นต่อรัฐมนตรี ในการตราพระราชกฤษฎีกาการออก
กฎกระทรวง ประกาศหรื อระเบียบ เพื่อดําเนินการตามพระราชบัญญัตนิ ี ้
(๓) วางระเบียบเกี่ยวกับการรับเงิน การจ่ายเงิน และการเก็บรักษา
เงินกองทุนสงเคราะห์ลกู จ้ างโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรี
(๔) วางระเบียบเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุนสงเคราะห์
ลูกจ้ างโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรี
(๕) จัดสรรเงินกองทุนสงเคราะห์ลกู จ้ างไม่เกินร้ อยละสิบของดอกผลของ
กองทุนต่อปี เพื่อเป็ นค่าใช้ จ่ายในการบริ หารของกองทุนสงเคราะห์ลกู จ้ าง
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(๖) ปฏิบตั กิ ารอื่นใดตามที่พระราชบัญญัตนิ ี ้ หรื อกฎหมายอื่นบัญญัตใิ ห้
เป็ นอํานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลกู จ้ าง หรื อตามที่รัฐมนตรี มอบหมาย
ให้ นํามาตรา ๗๘ วรรค (๒) มาตรา ๘๐ มาตรา ๘๑ มาตรา ๘๒ วรรค (๑)
มาตรา ๘๓ และมาตรา ๘๔ มาใช้ บงั คับกับคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลกู จ้ างโดยอนุโลม
มาตรา ๑๓๐ ให้ ลกู จ้ างสําหรับกิจการที่มีลกู จ้ างตังแต่
้ สบิ คนขึ ้นไปเป็ นสมาชิกกองทุน
สงเคราะห์ลกู จ้ าง
ความในวรรค (๑) มิให้ ใช้ บงั คับแก่กิจการที่นายจ้ างได้ จดั ให้ มีกองทุนสํารอง
เลี ้ยงชีพตามกฎหมายว่าด้ วยกองทุนสํารองเลี ้ยงชีพ หรื อจัดให้ มีการสงเคราะห์แก่ลกู จ้ าง
ในกรณีที่
ลูกจ้ างออกจากงานหรื อตาย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง
ความในวรรค (๑) จะใช้ บงั คับแก่ลกู จ้ างสําหรับกิจการที่มีลกู จ้ างน้ อยกว่า
สิบคนเมื่อใดให้ ตราเป็ นพระราชกฤษฎีกา
คณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลกู จ้ างอาจออกระเบียบ เพื่อกําหนดให้
ลูกจ้ างหรับกิจการที่มิได้ อยูภ่ ายใต้ บงั คับตามพระราชบัญญัตนิ ี ้ สมัครเข้ าเป็ นสมาชิกกองทุนสงเคราะห์
ลูกจ้ างได้ เมื่อลูกจ้ างประสงค์จะเป็ นสมาชิกกองทุนสงเคราะห์ลกู จ้ างโดยความยินยอมของนายจ้ าง และ
ให้ นายจ้ างมีหน้ าที่ตามพระราชบัญญัตนิ ี ้เสมือนเป็ นกิจการที่อยูภ่ ายใต้ บงั คับพระราชบัญญัตนิ ี ้
ให้ นายจ้ างซึง่ มีลกู จ้ างเป็ นสมาชิกกองทุนสงเคราะห์ลกู จ้ างตามวรรค (๑)
ยื่นแบบรายการแสดงรายชื่อลูกจ้ างและรายละเอียดอื่นๆ เมื่อนายจ้ างยื่นแบบรายการดังกล่าวแล้ ว ให้
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานออกหนังสือสําคัญแสดงการขึ ้นทะเบียนให้ แก่นายจ้ าง
ในกรณีที่ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับข้ อความ ในแบบรายการแสดงรายชื่อลูกจ้ างที่
ได้ ยื่นไว้ เปลี่ยนแปลงไป ให้ นายจ้ างแจ้ งเป็ นหนังสือต่อกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
เพื่อขอ
เปลี่ยนแปลงหรื อแก้ ไขเพิ่มเติมแบบรายการดังกล่าว
การยื่นขอเปลี่ยนแปลงหรื อแก้ ไขเพิ่มเติมแบบรายการแสดงรายชื่อลูกจ้ าง
และการออกหนังสือสําคัญแสดงการขึ ้นทะเบียนให้ แก่นายจ้ าง ให้ เป็ นไปตามแบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการ
ที่คณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลกู จ้ างกําหนด
ให้ ถือว่าผู้ซงึ่ ยื่นแบบรายการ หรื อแจ้ งขอเปลี่ยนแปลง หรื อแก้ ไขเพิ่มเติม
แบบรายการตามกฎหมายว่าด้ วยการประกันสังคม ได้ ปฏิบตั ติ ามความในวรรค (๕) วรรค (๖) และวรรค
(๗) ของมาตรานี ้แล้ ว
มาตรา ๑๓๑ นับแต่วนั ที่ลกู จ้ างเป็ นสมาชิกกองทุนสงเคราะห์ลกู จ้ าง ทุกครัง้ ที่มีการจ่าย
ค่าจ้ าง ให้ ลกู จ้ างจ่ายเงินสะสม โดยให้ นายจ้ างหักจากค่าจ้ างและนายจ้ างจ่ายเงินสมทบเข้ ากองทุน
สงเคราะห์ลกู จ้ าง ทังนี
้ ้ ตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวงแต่ต้องไม่เกินร้ อยละ ห้ าของค่าจ้ าง
ถ้ านายจ้ างไม่จ่ายค่าจ้ างตามกําหนดเวลาที่ต้องจ่าย ให้ นายจ้ างมีหน้ าที่
นําส่งเงินสะสมและเงินสมทบโดยถือเสมือนว่ามีการจ่ายค่าจ้ างแล้ ว
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ในกรณีที่นายจ้ างไม่สง่ เงินสะสมหรื อเงินสมทบหรื อส่งไม่ครบจํานวน
ภายในเวลาที่กําหนดตามวรรค (๔) ให้ นายจ้ างจ่ายเงินเพิ่มให้ แก่กองทุนสงเคราะห์ลกู จ้ างในอัตราร้ อยละ
ห้ าต่อเดือนของจํานวนเงินสะสมหรื อเงินสมทบที่ยงั มิได้ นําส่งหรื อที่ยงั ขาดอยูน่ บั แต่วนั ที่ต้องนําส่งเงิน
ดังกล่าว สําหรับเศษของเดือนถ้ าถึงสิบ ห้ าวันหรื อกว่านันให้
้ นบั เป็ น ๑ เดือน ถ้ าน้ อยกว่านันให้
้ ปัดทิ ้ง ทังนี
้ ้
ห้ ามมิให้ นายจ้ างอ้ างเหตุที่ไม่ได้ หกั ค่าจ้ างหรื อหักไปแล้ วแต่ไม่ครบจํานวนเพื่อให้ พ้นความรับผิดที่ต้อง
นําส่งเงินดังกล่าว
การนําส่งเงินสะสม เงินสมทบ และเงินเพิ่มเข้ ากองทุนสงเคราะห์ลกู จ้ าง ให้
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลกู จ้ างกําหนด
มาตรา ๑๓๒ ในกรณีที่นายจ้ างไม่นําส่งเงินสะสมหรื อเงินสมทบหรื อนําส่งไม่ครบตาม
กําหนดเวลา ให้ พนักงานตรวจแรงงานมีคําเตือนเป็ นหนังสือให้ นายจ้ างนําเงินที่ค้างจ่ายมาชําระภายใน
กําหนดไม่น้อยกว่า ๓๐ วันนับแต่วนั ที่ได้ รับหนังสือนัน้
ในการมีคําเตือนตามวรรค (๑) ถ้ าไม่อาจทราบจํานวนค่าจ้ างได้ แน่ชดั ให้
พนักงานตรวจแรงงานมีอํานาจประเมินเงินสะสมและเงินสมทบที่นายจ้ างจะต้ องนําส่งได้ ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่คณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลกู จ้ างกําหนด
มาตรา ๑๓๓ ในกรณีที่ลกู จ้ างออกจากงาน ให้ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจ่ายเงิน
จากกองทุนสงเคราะห์ลกู จ้ างในส่วนที่เป็ นเงินสะสม เงินสมทบ และดอกผลจากเงินดังกล่าวให้ แก่ลกู จ้ าง
ในกรณีที่ลกู จ้ างตาย ถ้ าลูกจ้ างมิได้ กําหนดบุคคลผู้จะพึงได้ รับเงินจาก
กองทุนสงเคราะห์ลกู จ้ างไว้ โดยทําเป็ นหนังสือตามแบบที่อธิบดีกําหนดมอบไว้ แก่กรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน หรื อได้ กําหนดไว้ แต่บคุ คลผู้นนตายก่
ั้
อน ให้ จ่ายเงินจากกองทุนสงเคราะห์ลกู จ้ างตาม
วรรค (๑) ให้ แก่บตุ ร สามี ภรรยา บิดา มารดา ที่มีชีวิตอยูค่ นละส่วนเท่า ๆ กัน
ถ้ าผู้ตายไม่มีบคุ คลผู้มีสทิ ธิได้ รับเงินจากกองทุนสงเคราะห์ลกู จ้ างตามวรรค
(๒) ให้ เงินดังกล่าวตกเป็ นของกองทุนสงเคราะห์ลกู จ้ าง
มาตรา ๑๓๔ การจ่ายเงินจากกองทุนสงเคราะห์ลกู จ้ างในกรณีอื่นนอกจากกรณีตาม
มาตรา ๑๓๓ ให้ คณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลกู จ้ างกําหนดระเบียบการจ่ายเงินสงเคราะห์ อัตราเงินที่
จะจ่ายและระยะเวลาการจ่าย โดยพิจารณาจากจํานวนเงินกองทุนสงเคราะห์ลกู จ้ างส่วนที่มิใช่เงินที่
จะต้ องนําไปจ่ายตามมาตรา ๑๓๓
มาตรา ๑๓๕ ในกรณีที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้ จ่ายเงินจากกองทุน
สงเคราะห์ลกู จ้ างไม่วา่ ทังหมดหรื
้
อบางส่วนให้ แก่ลกู จ้ างตามมาตรา ๑๓๔ แล้ ว ให้ กองทุนสงเคราะห์
ลูกจ้ างมีสทิ ธิเรี ยกให้ ผ้ ซู งึ่ มีหน้ าที่ตามกฎหมายต้ องจ่ายเงินดังกล่าวใ ห้ แก่ลกู จ้ างชดใช้ เงินที่กองทุน
สงเคราะห์ลกู จ้ างได้ จ่ายไปพร้ อมดอกเบี ้ยในอัตราร้ อยละ ๑๕ ต่อปี
สิทธิเรี ยกร้ องของกองทุนสงเคราะห์ลกู จ้ างให้ มีอายุความสิบปี นับแต่วนั ที่
กองทุนสงเคราะห์ลกู จ้ างจ่ายเงินไปตามวรรค (๑)
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มาตรา ๑๓๖ ให้ พนักงานตรวจแรงงานมีอํานาจออกคําสัง่ เป็ นหนังสือให้ ยดึ อายัดและ
ขายทอดตลาดทรัพย์สนิ ของผู้ซงึ่ มีหน้ าที่ตามกฎหมายที่ไม่นําส่งเงินสะสม เงินสมทบหรื อเงินเพิ่ม หรื อ
นําส่งไม่ครบจํานวน หรื อเงินที่ต้องจ่ายตามมาตรา ๑๓๕
การมีคําสัง่ ให้ ยดึ หรื ออายัดทรัพย์สนิ ตามวรรค (๑) จะกระทําได้ ตอ่ เมื่อได้ สง่
คําเตือนเป็ นหนังสือให้ ผ้ ซู งึ่ มีหน้ าที่ตามกฎหมายนําเงินสะสม เงินสมทบ หรื อเงินเพิ่มที่ค้างจ่าย หรื อเงินที่
ต้ องจ่ายตามมาตรา ๑๓๕ มาจ่ายภายในเวลาที่กําหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่า ๓๐ วันนับแต่วนั ที่ผ้ นู นได้
ั ้ รับ
คําเตือนนันและไม่
้
จ่ายภายในเวลาที่กําหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สนิ ตามวรรค (๑)
ให้ เป็ นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรี กําหนด ทังนี
้ ้ ให้ นําหลักเกณฑ์และวิธีการตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่งมาใช้ บงั คับโดยอนุโลม
เงินที่ได้ จากการขายทอดตลาดทรัพย์สนิ ให้ หกั ไว้ เป็ นค่าใช้ จ่ายในการยึด
อายัด และขายทอดตลาด และจ่ายเงินสะสม เงินสมทบ หรื อเงินเพิ่มที่ค้างจ่าย หรื อเงินที่ผ้ ซู งึ่ มีหน้ าที่ตาม
กฎหมายต้ องจ่ายตามมาตรา ๑๓ ๕ ถ้ ามีเงินเหลือให้ คืนแก่ผ้ นู นโดยเร็
ั้
วโดยให้ พนักงานตรวจแรงงานมี
หนังสือแจ้ งให้ ทราบเพื่อขอรับเงินที่เหลือคืน โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ถ้ าไม่มาขอรับคืน
ภายใน ห้ าปี ให้ ตกเป็ นของกองทุนสงเคราะห์ลกู จ้ าง
มาตรา ๑๓๗ สิทธิเรี ยกร้ องเงินจากกองทุนสงเคราะห์ลกู จ้ างไม่อาจโอนกันได้ และไม่อยู่
ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี
มาตรา ๑๓๘ ภายใน ๑๒๐ วันนับแต่วนั สิ ้นปี ปฏิทิ นให้ คณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์
ลูกจ้ างเสนองบดุล และรายงานการรับจ่ายเงินของกองทุนสงเคราะห์ลกู จ้ างในปี ที่ลว่ งมาแล้ วต่อสํานักงาน
ตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อตรวจสอบรับรองก่อนเสนอต่อรัฐมนตรี
งบดุลและรายงานการรับจ่ายเงินดังกล่าว ให้ รัฐมนตรี เสนอต่อ
คณะรัฐมนตรี เพื่อทราบและจัดให้ มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา

หมวด ๑๔
พนักงานตรวจแรงงาน
มาตรา ๑๓๙ ในการปฏิบตั กิ ารตามหน้ าที่ ให้ พนักงานตรวจแรงงานมีอํานาจดังต่อไปนี ้
(๑) เข้ าไปในสถานประกอบกิจการหรื อสํานักงานของนายจ้ าง และสถานที่
ทํางานของลูกจ้ างในเวลาทําการ เพื่อตรวจสภาพการทํางานของลูกจ้ างและสภาพการจ้ างสอบถาม
ข้ อเท็จจริง ถ่ายภาพ ถ่ายสําเนาเอกสารที่เกี่ยวกับการจ้ าง การจ่ายค่าจ้ าง ค่าล่วงเวลา ค่าทํางานใน
วันหยุด ค่าล่วงเวลาในวันหยุด และทะเบียนลูกจ้ าง เก็บตัวอย่างวัสดุหรื อผลิตภัณฑ์เพื่อวิเคราะห์เกี่ยวกับ
ความปลอดภัยในการทํางาน และกระทําการอย่างอื่นเพื่อให้ ได้ ข้อเท็จจริ งในอันที่จะปฏิบตั กิ ารให้ เป็ นไป
ตามพระราชบัญญัตนิ ี ้
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(๒) มีหนังสือสอบถามหรื อเรี ยกนายจ้ าง ลูกจ้ าง หรื อบุคคลซึง่ เกี่ยวข้ องมา
ชี ้แจงข้ อเท็จจริ ง หรื อให้ สง่ สิง่ ของหรื อเอกสารที่เกี่ยวข้ องเพื่อประกอบการพิจารณา
(๓) มีคําสัง่ เป็ นหนังสือให้ นายจ้ างหรื อลูกจ้ างปฏิบตั ใิ ห้ ถกู ต้ องตาม
พระราชบัญญัตนิ ี ้
มาตรา ๑๔๐ ในการปฏิบตั กิ ารตามหน้ าที่ของพนักงานตรวจแรงงานตามมาตรา ๑๓๙
(๑) ให้ พนักงานตรวจแรงงานแสดงบัตรประจําตัวต่อนายจ้ างหรื อผู้ซงึ่ เกี่ยวข้ อง และให้ นายจ้ างหรื อบุคคล
ซึง่ เกี่ยวข้ องอํานวยความสะดวก และไม่ขดั ขวางการปฏิบตั กิ ารตามหน้ าที่ของพนักงานตรวจแรงงาน
บัตรประจําตัวพนักงานตรวจแรงงานให้ เป็ นไปตามแบบที่รัฐมนตรี กําหนด
มาตรา ๑๔๑ ในกรณีที่นายจ้ างหรื อลูกจ้ างได้ ปฏิบตั ติ ามคําสัง่ ของพนักงานตรวจแรงงาน
ตามมาตรา ๑๓๙ (๓) ภายในระยะเวลาที่กําหนด การดําเนินคดีอาญาต่อนายจ้ างหรื อลูกจ้ างให้ เป็ นอัน
ระงับไป
มาตรา ๑๔๒ ในการตรวจสถานประกอบกิจการหรื อสํานักงานของนายจ้ างหรื อสถานที่
ทํางานของลูกจ้ าง อธิบดีหรื อผู้ซงึ่ อธิบดีมอบหมายอาจจัดให้ แพทย์ นักสังคมสงเคราะห์ หรื อ
ผู้เชี่ยวชาญซึง่ รัฐมนตรี แต่งตังเข้
้ าไปในสถานที่ดงั กล่าวเพื่อให้ ความคิดเห็น หรื อช่วยเหลือแก่พนักงาน
ตรวจแรงงานในการปฏิบตั กิ ารตามพระราชบัญญัตนิ ี ้
ให้ นายจ้ างหรื อบุคคลซึง่ เกี่ยวข้ องอํานวยความสะดวกและไม่ขดั ขวางการ
ปฏิบตั กิ ารตามหน้ าที่ของแพทย์ นักสังคมสงเคราะห์ หรื อผู้เชี่ยวชาญตามวรรค (๑)

หมวด ๑๕
การส่ งหนังสือ
มาตรา ๑๔๓ ในการส่งคําสัง่ หรื อหนังสือของอธิบดีหรื อพนักงานตรวจแรงงานซึง่ สัง่ การ
ตามพระราชบัญญัตนิ ี ้ ให้ สง่ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับหรื อพนักงานตรวจแรงงานจะนําไปส่งเอง
หรื อให้ เจ้ าหน้ าที่นําไปส่ง ณ ภูมิลําเนาหรื อถิ่นที่อยู่ หรื อสํานักงานของนายจ้ างในเวลา
ทําการของนายจ้ าง ถ้ าไม่พบนายจ้ าง ณ ภูมิลําเนาหรื อถิ่นที่อยู่ หรื อสํานักงานของนายจ้ าง หรื อพบ
นายจ้ างแต่นายจ้ างปฏิเสธไม่ยอมรับ จะส่งให้ แก่บคุ คลใดซึง่ บรรลุนิตภิ าวะแล้ วและอยูห่ รื อทํางานในบ้ าน
หรื อสํานักงานที่ปรากฏว่าเป็ นของนายจ้ างนันก็
้ ได้ เมื่อได้ ดําเนินการดังกล่าวแล้ ว ให้ ถือว่า
นายจ้ างได้ รับคําสัง่ หรื อหนังสือของอธิบดีหรื อพนักงานตรวจแรงงานนันแล้
้ ว
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ถ้ าการส่งตามวรรค (๑) ไม่สามารถกระทําได้ ให้ สง่ โดยปิ ดคําสัง่ หรื อหนังสือ
ของอธิบดีหรื อพนักงานตรวจแรงงานในที่ซงึ่ เห็นได้ ง่าย ณ สํานักงานของนายจ้ างสถานที่ทํางานของ
ลูกจ้ าง ภูมิลําเนาหรื อถิ่นที่อยูข่ องนายจ้ าง เมื่อได้ ดําเนินการดังกล่าวและเวลาได้ ลว่ งพ้ นไปไม่น้อยกว่า
๑๕ วันแล้ ว ให้ ถือว่านายจ้ างได้ รับคําสัง่ หรื อหนังสือของอธิบดีหรื อพนักงานตรวจแรงงานนันแล้
้ ว

หมวด ๑๖
บทกําหนดโทษ
มาตรา ๑๔๔ นายจ้ างผู้ใดฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ติ ามมาตรา ๑๐ มาตรา ๒๒มาตรา ๒๔
มาตรา ๒ห้ ามาตรา ๒๖ มาตรา ๓๗ มาตรา ๓๘ มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๐ มาตรา ๔๒ มาตรา ๔๓ มาตรา
๔๖ มาตรา ๔๗ มาตรา ๔๘ มาตรา ๔๙ มาตรา ๕๐ มาตรา ๕๑ มาตรา ๖๑ มาตรา ๖๒ มาตรา ๖๓
มาตรา ๖๔ มาตรา ๖๗ มาตรา ๗๐ มาตรา ๗๑ มาตรา ๗๒ มาตรา ๗๖ มาตรา ๙๐ วรรค
(๑)
กฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๙ มาตรา ๑๐๗ มาตรา ๑๑๘ วรรค (๑) ไม่จ่ายค่าชดเชยพิเศษตามมาตรา
๑๒๐ วรรค ()๑ หรื อวรรค (๒) มาตรา ๑๒๑ วรรค ( ๒) หรื อมาตรา ๑๒๒ ต้ องระวางโทษจําคุกไม่เกิน ๖
เดือน หรื อปรับไม่เกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท หรื อทังจํ
้ าทังปรั
้ บ
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ในกรณีที่นายจ้ างฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ติ ามมาตรา ๓๗ มาตรา ๓๘ มาตรา
๓๙ มาตรา ๔๒ มาตรา ๔๗ มาตรา ๔๘ มาตรา ๔๙ หรื อมาตรา ๕๐ เป็ นเหตุให้ ลกู จ้ างได้ รับอันตรายแก่
กายหรื อจิตใจ หรื อถึงแก่ความตาย ต้ องระวางโทษจําคุกไม่เกิน ๑ ปี หรื อปรับไม่เกิน ๒ ,๐๐๐,๐๐๐ บาท
หรื อทังจํ
้ าทังปรั
้ บ
มาตรา ๑๔๕ นายจ้ างผู้ใดไม่ปฏิบตั ติ ามมาตรา ๒๓ ต้ องระวางโทษปรับไม่เกิน
๕,๐๐๐ บาท
มาตรา ๑๔๖ นายจ้ างผู้ใดไม่ปฏิบตั ติ ามมาตรา ๑
๕ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘
มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ วรรค (๑) มาตรา ๔๕ มาตรา ๕๓ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๖ มาตรา ๕๗ มาตรา ๕๘
มาตรา ๕๙ มาตรา ๖๕ มาตรา ๖๖ มาตรา ๗๓ มาตรา ๗๔ มาตรา ๗๕ วรรค (๑) มาตรา ๗๗ มาตรา ๙๙
มาตรา ๑๐๕ วรรค (๒) มาตรา ๑๐๘ มาตรา ๑๑๑ มาตรา ๑๑๒ มาตรา ๑๑๓ มาตรา ๑๑๔ มาตรา ๑๑๕
มาตรา ๑๑๗ หรื อไม่บอกกล่าวล่วงหน้ าตามมาตรา ๑๒๐ มาตรา ๑๒๑ วรรค (๑) หรื อมาตรา ๑๓๙ (๒)
หรื อ (๓) ต้ องระวางโทษปรับไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท
มาตรา ๑๔๗ ผู้ใดฝ่ าฝื นมาตรา ๑๖ ต้ องระวางโทษปรับไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท
มาตรา ๑๔๘ นายจ้ างผู้ใดฝ่ าฝื นมาตรา ๓๑ หรื อมาตรา ๔๔ หรื อไม่ปฏิบตั ติ าม
กฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๑๐๓ วรรค (๑) ต้ องระวางโทษจําคุกไม่เกิน ๑ ปี หรื อปรับไม่เกิน
๒,๐๐,๐๐๐ บาท หรื อทังจํ
้ าทังปรั
้ บ
มาตรา ๑๔๙ นายจ้ างผู้ใดไม่ปฏิบตั ติ ามมาตรา ๕๒ มาตรา ๕ ๕ มาตรา ๗๕ วรรค (๒)
มาตรา ๙๐ วรรค (๒) มาตรา ๑๑๐ หรื อมาตรา ๑๑๖ ต้ องระวางโทษปรับไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท
มาตรา ๑๕๐ ผู้ใดไม่อํานวยความสะดวก ไม่มาให้ ถ้อยคํา ไม่สง่ เอกสารหรื อ
วัตถุใด ๆ ตามหนังสือเรี ยกของคณะกรรมการค่าจ้ างหรื อคณะอนุกรรมการ หรื อผู้ซงึ่ คณะกรรมการ
ค่าจ้ างหรื อคณะอนุกรรมการมอบหมาย หรื อไม่อํานวยความสะดวกแก่พนักงานตรวจแรงงาน แพทย์ นัก
สังคมสงเคราะห์ หรื อผู้เชี่ยวชาญ ต้ องระวางโทษจําคุกไม่เกิน ๑ เดือน หรื อปรับไม่เกิน ๒ ,๐๐๐ บาท หรื อ
ทังจํ
้ าทังปรั
้ บ
มาตรา ๑๕๑ ผู้ใดขัดขวางการปฏิบตั หิ น้ าที่ของคณะกรรมการค่าจ้ าง
หรื อ
คณะอนุกรรมการ หรื อผู้ซงึ่ คณะกรรมการค่าจ้ างหรื อคณะอนุกรรมการมอบหมาย พนักงานตรวจแรงงาน
แพทย์ นักสังคมสงเคราะห์ หรื อผู้เชี่ยวชาญ ต้ องระวางโทษจําคุกไม่เกิน ๑ ปี หรื อปรับไม่เกิน ๒ ๐,๐๐๐
บาท หรื อทังจํ
้ าทังปรั
้ บ
ผู้ใดไม่ปฏิบตั ติ ามคําสัง่ ของพนักงานตรวจแรงงานที่สงั่ ตามมาตรา ๑๒๔
ต้ องระวางโทษจําคุกไม่เกิน ๑ ปี หรื อปรับไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท หรื อทังจํ
้ าทังปรั
้ บ
มาตรา ๑๕๒ นายจ้ างผู้ใดไม่ปฏิบตั ติ ามมาตรา ๙๖ ต้ องระวางโทษปรับไม่เกิน
๕๐,๐๐๐ บาท
มาตรา ๑๕๓ นายจ้ างผู้ใดไม่ปฏิบตั ติ ามมาตรา ๙๘ ต้ องระวางโทษจําคุกไม่เกิน ๑ เดือน
หรื อปรับไม่เกิน ๒,๐๐๐ บาท หรื อทังจํ
้ าทังปรั
้ บ
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มาตรา ๑๕๔ นายจ้ างผู้ใดไม่จดั ทําเอกสารหลักฐานหรื อรายงานตามกฎกระทรวงที่ออก
ตามมาตรา ๑๐๓ หรื อจัดทําเอกสารหลักฐานหรื อรายงานโดยกรอกข้ อความอันเป็ นเท็จ ต้ องระวางโทษ
จําคุกไม่เกิน ๖ เดือน หรื อปรับไม่เกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท หรื อทังจํ
้ าทังปรั
้ บ
มาตรา ๑๕๕ ผู้ใดมีหน้ าที่ในการรับรองหรื อตรวจสอบเอกสารหลักฐานหรื อรายงานตาม
กฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๑๐๓ กรอกข้ อความอันเป็ นเท็จในการรับรองหรื อตรวจสอบเอกสาร
หลักฐาน หรื อรายงาน ต้ องระวางโทษจําคุกไม่เกิน ๑ ปี หรื อปรับไม่เกิน ๒ ,๐๐๐,๐๐๐ บาท หรื อทังจํ
้ าทัง้
ปรับ
มาตรา ๑๕๖ นายจ้ างผู้ใดไม่ยื่นแบบรายการหรื อไม่แจ้ งเป็ นหนังสือขอเปลี่ยนแปลงหรื อ
แก้ ไขเพิ่มเติมรายการภายในกําหนดเวลาตามมาตรา ๑๓๐ หรื อยื่นแบบรายการ หรื อแจ้ งเป็ นหนังสือขอ
เปลี่ยนแปลง หรื อแก้ ไขเพิ่มเติมรายการตามมาตรา ๑๓๐ โดยกรอกข้ อความอันเป็ นเท็จ ต้ องระวางโทษ
จําคุกไม่เกิน ๖ เดือน หรื อปรับไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท หรื อทังจํ
้ าทังปรั
้ บ
มาตรา ๑๕๗ พนักงานเจ้ าหน้ าที่ผ้ ใู ดเปิ ดเผยข้ อเท็จจริงใดเกี่ยวกับกิจการของนายจ้ างอัน
เป็ นข้ อเท็จจริ งตามที่ปกติวิสยั ของนายจ้ างจะพึงสงวนไว้ ไม่เปิ ดเผยซึง่ ตนได้ มาหรื อล่วงรู้เนื่องจากการ
ปฏิบตั กิ ารตามพระราชบัญญัตนิ ี ้ ต้ องระวางโทษจําคุกไม่เกิน ๑ เดือน หรื อปรับไม่เกิน ๒ ,๐๐๐ บาท หรื อ
ทังจํ
้ าทังปรั
้ บ เว้ นแต่เป็ นการเปิ ดเผยในการปฏิบตั ริ าชการเพื่อประโยชน์แห่งพระราชบัญญัตนิ ี ้ หรื อเพื่อ
ประโยชน์แก่การคุ้มครองแรงงาน การแรงงานสัมพันธ์ หรื อการสอบสวน หรื อการพิจารณาคดี
มาตรา ๑๕๘ ในกรณีที่ผ้ กู ระทําความผิดเป็ นนิตบิ คุ คล ถ้ าการกระทําความผิดของ
นิตบิ คุ คลนันเกิ
้ ดจากการสัง่ การ หรื อการกระทําของบุคคลใด หรื อไม่สงั่ การ หรื อไม่กระทําการ
อันเป็ นหน้ าที่ที่ต้องกระทําของกรรมการผู้จดั การ หรื อบุคคลใด ซึง่ รับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติ
บุคคลนัน้ ผู้นนต้
ั ้ องรับโทษตามที่บญ
ั ญัตไิ ว้ สําหรับความผิดนันๆ
้ ด้ วย
มาตรา ๑๕๙ บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตนิ ี ้ เว้ นแต่ความผิดตามมาตรา ๑๕๗
ถ้ าเจ้ าพนักงานดังต่อไปนี ้เห็นว่าผู้กระทําผิดไม่ควรได้ รับโทษจําคุกหรื อไม่ควรถูกฟ้องร้ อง ให้ มีอํานาจ
เปรี ยบเทียบดังนี ้
(๑)
อธิบดีหรื อผู้ซงึ่ อธิบดีมอบหมาย สําหรับความผิดที่เกิดขึ ้นใน
กรุงเทพมหานคร
(๒) ผู้วา่ ราชการจังหวัดหรื อผู้ซงึ่ ผู้วา่ ราชการจังหวัดมอบหมาย สําหรับ
ความผิดที่เกิดขึ ้นในจังหวัดอื่น
ในกรณีที่มีการสอบสวน ถ้ าพนักงานสอบสวนพบว่าบุคคลใดกระทํา
ความผิดตามพระราชบัญญัตนิ ี ้และบุคคลนันยิ
้ นยอมให้ เปรี ยบเทียบ ให้ พนักงานสอบสวนส่งเรื่ องให้ อธิบดี
หรื อผู้วา่ ราชการจังหวัด แล้ วแต่กรณี ภายใน ๗ วันนับแต่วนั ที่บคุ คลนันแสดงความยิ
้
นยอมให้ เปรี ยบเทียบ
เมื่อผู้กระทําผิดได้ ชําระเงินค่าปรับตามจํานวนที่เปรี ยบเทียบภายใน ๓๐ วัน
แล้ ว ให้ ถือว่าคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
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ถ้ าผู้กระทําผิดไม่ยินยอมให้ เปรี ยบเทียบ หรื อเมื่อยินยอมแล้ วไม่ชําระเงิน
ค่าปรับภายในกําหนดเวลาตามวรรค (๓) ให้ ดําเนินคดีตอ่ ไป

บทเฉพาะกาล
มาตรา ๑๖๐ มิให้ นํามาตรา ๔๔ มาใช้ บงั คับกับลูกจ้ างซึง่ เป็ นเด็กอายุตงแต่
ั ้ สบิ ๓ ปี
บริบรู ณ์แต่ยงั ไม่ถึงสิบ ห้ าปี บริ บรู ณ์ ที่นายจ้ างรับเข้ าทํางานตามประกาศของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ ๑๐๓ ลง
วันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ อยูก่ ่อนวันที่พระราชบัญญัตนิ ี ้ใช้ บงั คับ
มาตรา ๑๖๑ ให้ นายจ้ างแจ้ งการจ้ างลูกจ้ างซึง่ เป็ นเด็กอายุตํ่ากว่า ๑๘ ปี ที่นายจ้ างรับเข้ า
ทํางานตามประกาศของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ ๑๐๓ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม พ
.ศ.
๒๕๑๕ ก่อนวันที่
พระราชบัญญัตนิ ี ้ใช้ บงั คับ ทังนี
้ ้ ภายใน ๑๕ วันนับแต่วนั ที่พระราชบัญญัตนิ ี ้ใช้ บงั คับ
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มาตรา ๑๖๒ ให้ คณะกรรมการค่าจ้ าง คณะอนุกรรมการ และคณะทํางาน ซึง่ ดํารง
ตําแหน่งอยูใ่ นวันที่พระราชบัญญัตนิ ี ้ใช้ บงั คับ คงอยูใ่ นตําแหน่งต่อไปได้ จนกว่าจะครบวาระการดํารง
ตําแหน่ง
มาตรา ๑๖๓ การจัดเก็บเงินสะสมและเงินสมทบเพื่อเป็ นทุนสงเคราะห์ลกู จ้ างตาม
บทบัญญัตวิ า่ ด้ วยกองทุนสงเคราะห์ลกู จ้ างในหมวด ๑๓ จะเริ่มดําเนินการเมื่อใดให้ ตราเป็ นพระราช
กฤษฎีกา
มาตรา ๑๖๔ คําร้ องที่ยงั ไม่ถึงที่สดุ หรื อคดีที่ยงั อยูใ่ นระหว่างการพิจารณาของศาลก่อน
วันที่พระราชบัญญัตนิ ี ้ใช้ บงั คับ ให้ บงั คับตามประกาศกระทรวงมหาดไทยหรื อประกาศกระทรวงแรงงาน
และสวัสดิการสังคม ซึง่ ออกตามประกาศของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ ๑๐๓ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม พ .ศ. ๒๕๑๕
จนกว่าคําร้ องหรื อคดีนนๆ
ั ้ จะถึงที่สดุ
มาตรา ๑๖๕ ผู้ใดมีสทิ ธิได้ รับค่าจ้ างหรื อเงินอื่นจากนายจ้ างตามประกาศของ
คณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ ๑๐๓ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม พ .ศ. ๒๕๑๕ อยูก่ ่อนวันที่พระราชบัญญัตนิ ี ้ใช้ บงั คับ ให้ คง
ได้ รับต่อไป
มาตรา ๑๖๖ บรรดาประกาศหรื อคําสัง่ ที่ออกตามประกาศของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ ๑๐๓
ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม พ .ศ. ๒๕๑๕ ให้ ยงั คงใช้ ได้ ตอ่ ไปเท่าที่ไม่ขดั หรื อแย้ งกับพระราชบัญญัตนิ ี ้ ทังนี
้ ้
จนกว่าจะมีกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตนิ ี ้ใช้ บงั คับ
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

ชวน หลีกภัย
นายกรัฐมนตรี

อัตราค่ าธรรมเนียม
- ค่าขึ ้นทะเบียนการเป็ นผู้รับรอง
- หรื อตรวจสอบเอกสารหลักฐานรายงาน ปี ละ ๕,๐๐๐ บาท
หมายเหตุ : - เหตุผลในการประกาศใช้ พระราชบัญญัตฉิ บับนี ้ คือ
เนื่องจากประกาศของคณะปฏิวตั ิ ฉบับที่ ๑๐๓ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม พ .ศ. ๒๕๑๕ ได้ ใช้
บังคับมาเป็ นเวลานาน บทบัญญัตบิ างประการจึงไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ในปั จจุบนั ประกอบกับ
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ข้ อกําหนดเกี่ยวกับการคุ้มครองแรงงานที่ออกตามประกาศของคณะปฏิวตั ฉิ บับดังกล่าวอยูใ่ นรูปของ
ประกาศกระทรวง อันมีฐานะเป็ นกฎหมายลําดับรอง จึงมีปัญหาในเรื่ องการยอมรับ ดังนัน้ เพื่อให้ การใช้
แรงงานเป็ นไปอย่างเป็ นธรรม และเหมาะสมกับสภาพการณ์ในปั จจุบนั ที่เปลี่ยนแปลงไป สมควรปรับปรุง
บทบัญญัตติ า่ ง ๆ เกี่ยวกับการใช้ แรงงานให้ เหมาะสมยิ่งขึ ้น เช่น การให้ อํานาจแก่รัฐมนตรี ในการออก
กฎกระทรวงเพื่อให้ ความคุ้มครองแก่การใช้ แรงงานบางประเภทเป็ นพิเศษกว่าการใช้ แรงงานทัว่ ไป การ
ห้ ามมิให้ นายจ้ างเลิกจ้ างลูกจ้ างซึง่ เป็ นหญิงเพราะเหตุมีครรภ์ การให้ ลกู จ้ างซึง่ เป็ นเด็กมีสทิ ธิลาเพื่อศึกษา
อบรม การให้ นายจ้ างจ่ายเงินทดแทนการขาดรายได้ ของลูกจ้ างในกรณีที่นายจ้ างหยุดประกอบกิจการ
การกําหนดเงื่อนไขในการนําหนี ้บางประเภทมาหักจากค่าตอบแทนการทํางานของลูกจ้ าง การจัดตัง้
กองทุนเพื่อสงเคราะห์ลกู จ้ างหรื อบุคคลซึง่ ลูกจ้ างระบุให้ ได้ รับประโยชน์หรื อในกรณีที่มิได้ ระบุ ให้ ทายาท
ได้ รับประโยชน์จากกองทุนเพื่อสงเคราะห์ลกู จ้ างของลูกจ้ างที่ถึงแก่ความตาย ตลอดจนปรับปรุงอัตราโทษ
ให้ เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจในปั จจุบนั จึงจําเป็ นต้ องตราพระราชบัญญัตนิ ี ้

______________________________
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 115 ตอนที่ 8 ก วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2541
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