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พระราชบัญญัติ
คุมครองแรงงาน
พ.ศ. ๒๕๔๑

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

เปนปที่ ๕๓ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน
จงึทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคํ าแนะนํ าและยินยอมของรัฐสภา ดังตอไปนี้

มาตรา  ๑   พระราชบัญญัตินี้เรียกวา  “พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑”

มาตรา ๒   พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกํ าหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเปนตนไป

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

(ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๓๓
บรรดากฎหมาย  กฎ และขอบังคับอื่นในสวนที่มีบัญญัติไวแลวในพระราชบัญญัตินี้  หรือซ่ึงขัดหรือแยงกับ

บทแหงพระราชบัญญัตินี้ ใหใชพระราชบัญญัตินี้แทน

มาตรา ๔  พระราชบัญญัตินี้มิใหใชบังคับแก
(๑) ราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค และราชการสวนทองถ่ิน
(๒) รฐัวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ
นอกจากกรณีตามวรรคหนึ่ง จะออกกฎกระทรวงมิใหใชบังคับพระราชบัญญัตินี้ทั้งหมดหรือแตบางสวนแก

นายจางประเภทหนึ่งประเภทใดก็ได

มาตรา  ๕  ในพระราชบัญญัตินี้
“นายจาง” หมายความวา ผูซ่ึงตกลงรับลูกจางเขาทํ างานโดยจายคาจางใหและหมายความรวมถึง
(๑)  ผูซ่ึงไดรับมอบหมายใหทํ างานแทนนายจาง
(๒) ในกรณีที่นายจางเปนนิติบุคคลใหหมายความรวมถึงผูมีอํ านาจกระทํ าการแทนนิติบุคคลและผูซ่ึงได

รบัมอบหมายจากผูมีอํ านาจกระทํ าการแทนนิติบุคคลใหทํ าการแทนดวย
ประกาศในราชกิจจานเุบกษา  ฉบับกฤษฎีกา  เลม  ๑๑๕  ตอนที่  ๘  ก  วันที่  ๒๐  กุมภาพันธ  ๒๕๔๑
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(๓) ในกรณีที่ผูประกอบกิจการไดวาจางดวยวิธีเหมาคาแรง โดยมอบใหบุคคลหนึ่งบุคคลใดรับชวงไป 
ควบคุมดูแลการทํ างานและรับผิดชอบจายคาจางใหแกลูกจางอีกทอดหนึ่งก็ดี มอบหมายใหบุคคลหนึ่งบุคคลใด
เปนผูจัดหาลูกจางมาทํ างานอันมิใชการประกอบธุรกิจจัดหางานก็ดี โดยการทํ างานนั้นเปนสวนหนึ่งสวนใดหรือทั้ง
หมดในกระบวนการผลิตหรือธุรกิจในความรับผิดชอบของผูประกอบกิจการ ใหถือวาผูประกอบกิจการเปน     
นายจางของลูกจางดังกลาวดวย

“ลกูจาง”  หมายความวา  ผูซ่ึงตกลงทํ างานใหนายจางโดยรับคาจางไมวาจะเรียกชื่ออยางไร
“ผูวาจาง”  หมายความวา  ผูซ่ึงตกลงวาจางบุคคลอีกบุคคลหนึ่งใหดํ าเนินงานทั้งหมดหรือแตบางสวนของ

งานใดเพื่อประโยชนแกตน โดยจะจายสินจางตอบแทนผลสํ าเร็จแหงการงานที่ทํ านั้น
“ผูรบัเหมาชั้นตน” หมายความวา ผูซ่ึงตกลงรับจะดํ าเนินงานทั้งหมดหรือแตบางสวนของงานใดจนสํ าเร็จ

ประโยชนของผูวาจาง
“ผูรบัเหมาชวง” หมายความวา ผูซ่ึงทํ าสัญญากับผูรับเหมาชั้นตนโดยรับจะดํ าเนินงานทั้งหมด หรือแตบาง

สวนของงานใดในความรับผิดชอบของผูรับเหมาชั้นตนเพื่อประโยชนแกผูวาจาง และหมายความรวมถึงผูซ่ึงทํ า
สัญญากับผูรับเหมาชวงเพื่อรับชวงงานในความรับผิดชอบของผูรับเหมาชวงทั้งนี้ไมวาจะรับเหมาชวงกันก่ีชวงก็ตาม

“สญัญาจาง” หมายความวา สัญญาไมวาเปนหนังสือหรือดวยวาจาระบุชัดเจน หรือเปนที่เขาใจโดยปริยาย
ซ่ึงบุคคลหนึ่งเรียกวาลูกจางตกลงจะทํ างานใหแกบุคคลอีกบุคคลหนึ่งเรียกวานายจางและนายจางตกลงจะใหคา
จางตลอดเวลาที่ทํ างานให
         “วันทํ างาน”  หมายความวา วันที่กํ าหนดใหลูกจางทํ างานตามปกติ

“วันหยดุ”  หมายความวา วันที่กํ าหนดใหลูกจางหยุดประจํ าสัปดาห หยุดตามประเพณีหรือหยุดพักผอน
ประจํ าป

“วันลา” หมายความวา วันที่ลูกจางลาปวย ลาเพื่อทํ าหมัน ลาเพื่อกิจธุระอันจํ าเปน ลาเพื่อรับราชการทหาร 
ลาเพือ่การฝกอบรมหรือพัฒนาความรูความสามารถหรือลาเพื่อคลอดบุตร

“คาจาง” หมายความวา เงินที่นายจางและลูกจางตกลงกันจายเปนคาตอบแทนในการทํ างานตามสัญญา
จางส ําหรบัระยะเวลาการทํ างานปกติเปนรายชั่วโมง รายวัน รายสัปดาห รายเดือน หรือระยะเวลาอื่น หรือจายให
โดยค ํานวณตามผลงานที่ลูกจางทํ าไดในเวลาทํ างานปกติของวันทํ างาน และใหหมายความรวมถึงเงินที่นายจางจาย
ใหแกลกูจางในวันหยุดและวันลาที่ลูกจางมิไดทํ างาน   แตลูกจางมีสิทธิไดรับตามพระราชบัญญัตินี้

“คาจางในวนัทํ างาน” หมายความวา คาจางที่จายสํ าหรับการทํ างานเต็มเวลาการทํ างานปกติ
“อัตราคาจางข้ันตํ่ า” หมายความวา อัตราคาจางที่คณะกรรมการคาจางกํ าหนดตามพระราชบัญญัตินี้
“อัตราคาจางข้ันตํ่ าพื้นฐาน” หมายความวา อัตราคาจางที่คณะกรรมการคาจางกํ าหนดเพื่อใชเปนพื้นฐาน

ในการกํ าหนดอัตราคาจางข้ันตํ่ า
“การท ํางานลวงเวลา” หมายความวา การทํ างานนอกหรือเกินเวลาทํ างานปกติหรือเกินชั่วโมงทํ างานในแต

ละวันที่นายจางลูกจางตกลงกันตามมาตรา ๒๓ ในวันทํ างานหรือวันหยุด แลวแตกรณี
“คาลวงเวลา” หมายความวา เงินที่นายจางจายใหแกลูกจางเปนการตอบแทนการทํ างานลวงเวลาในวัน

ทํ างาน
“คาท ํางานในวันหยุด”หมายความวา เงินที่นายจางจายใหแกลูกจางเปนการตอบแทนการทํ างานในวันหยุด
“คาลวงเวลาในวันหยุด”   หมายความวา   เงินที่นายจางจายใหแกลูกจางเปนการตอบแทนการทํ างานลวง

เวลาในวันหยุด
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“คาชดเชย”  หมายความวา  เงินที่นายจางจายใหแกลูกจางเมื่อเลิกจาง  นอกเหนือจากเงินประเภทอื่นซ่ึง
นายจางตกลงจายใหแกลูกจาง

“คาชดเชยพเิศษ” หมายความวา เงินที่นายจางจายใหแกลูกจางเมื่อสัญญาจางสิ้นสุดลงเพราะมีเหตุกรณี
พเิศษที่กํ าหนดในพระราชบัญญัตินี้

“เงนิสะสม”  หมายความวา  เงินที่ลูกจางจายเขากองทุนสงเคราะหลูกจาง
         “เงินสมทบ” หมายความวา เงินที่นายจางจายสมทบใหแกลูกจางเพื่อสงเขาสมทบกองทุนสงเคราะหลูกจาง
         “พนักงานตรวจแรงงาน” หมายความวา ผูซ่ึงรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้

“อธบิดี”  หมายความวา  อธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
“รฐัมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๖  ใหรฐัมนตรีวาการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให
มอํี านาจแตงตั้งพนักงานตรวจแรงงาน  กับออกกฎกระทรวงและประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้

การแตงตั้งพนักงานตรวจแรงงาน จะกํ าหนดขอบเขตอํ านาจหนาที่และเงื่อนไขในการปฏิบัติหนาที่ดวยก็ได
กฎกระทรวงและประกาศนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได

หมวด ๑
บททั่วไป

มาตรา  ๗  การเรียกรองหรือการไดมาซึ่งสิทธิหรือประโยชนตามพระราชบัญญัตินี้ ไมเปนการตัดสิทธิหรือ
ประโยชนที่ลูกจางพึงไดตามกฎหมายอื่น

มาตรา ๘ ใหรัฐมนตรีมีอํ านาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ซ่ึงมีคุณวุฒิไมตํ่ ากวาปริญญาตรีทางนิติศาสตร 
เพือ่มอํี านาจฟองคดีหรือแกตางคดีแรงงานใหแกลูกจางหรือทายาทโดยธรรมของลูกจางซ่ึงถึงแกความตาย    และ
เมือ่กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมแจงใหศาลทราบแลว ก็ใหมีอํ านาจกระทํ าการไดจนคดีถึงที่สุด

มาตรา ๙   ในกรณทีีน่ายจางไมคืนเงินประกันตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง หรือไมจายคาจาง  คาลวงเวลา 
คาท ํางานในวันหยุด และคาลวงเวลาในวันหยุดภายในเวลาที่กํ าหนดตามมาตรา ๗๐ หรือคาชดเชยตามมาตรา 
๑๑๘ คาชดเชยพิเศษตามมาตรา ๑๒๐ มาตรา ๑๒๑ และมาตรา ๑๒๒ ใหนายจางเสียดอกเบี้ยใหแกลูกจางใน
ระหวางเวลาผิดนัดรอยละสิบหาตอป

ในกรณีที่นายจางจงใจไมคืนหรือไมจายเงินตามวรรคหนึ่งโดยปราศจากเหตุผลอันสมควรเมื่อพนกํ าหนด
เวลาเจด็วนันับแตวันที่ถึงกํ าหนดคืนหรือจาย ใหนายจางเสียเงินเพิ่มใหแกลูกจางรอยละสิบหาของเงินที่คางจายทุก
ระยะเวลาเจ็ดวัน

ในกรณีที่นายจางพรอมที่จะคืนหรือจายเงินตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง และไดนํ าเงินไปมอบไวแกอธิบดี
หรือผูซ่ึงอธิบดีมอบหมายเพื่อจายใหแกลูกจาง นายจางไมตองเสียดอกเบี้ยหรือเงินเพิ่มตั้งแตวันที่นายจางนํ าเงิน
นั้นไปมอบไว

มาตรา ๑๐   ภายใตบังคับมาตรา ๕๑ วรรคสอง   หามมใิหนายจางเรียกหรือรับเงินประกันการทํ างานหรือ
เงนิประกันความเสียหายในการทํ างานจากลูกจาง  เวนแตลักษณะหรือสภาพของงานที่ทํ านั้นลูกจางตองรับผิดชอบ
เก่ียวกบัการเงินหรือทรัพยสินของนายจาง   ซ่ึงอาจกอใหเกิดความเสียหายแกนายจางได ทั้งนี้  ลักษณะหรือสภาพ
ของงานที่ใหเรียกหรือรับเงินประกันจากลูกจางไดตลอดจนจ ํานวนเงินและวิธีการเก็บรักษาใหเปนไปตามหลักเกณฑ
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และวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกํ าหนด
ในกรณีที่นายจางเรียกหรือรับเงินประกัน หรือทํ าสัญญาประกันกับลูกจางเพื่อชดใชความเสียหายที่ลูกจาง

เปนผูกระทํ า   เมื่อนายจางเลิกจาง  หรือลูกจางลาออกหรือสัญญาประกันสิ้นอายุ  ใหนายจางคืนเงินประกันพรอม
ดอกเบีย้ ถามี ใหแกลูกจางภายในเจ็ดวันนับแตวันที่นายจางเลิกจางหรือวันที่ลูกจางลาออกหรือวันที่สัญญาประกัน
สิ้นอายุ  แลวแตกรณี

มาตรา ๑๑  หนีท้ีเ่กิดจากการไมชํ าระคาจาง  คาลวงเวลา คาทํ างานในวันหยุด คาลวงเวลาในวันหยุด คา
ชดเชย  คาชดเชยพเิศษ เงินสะสม เงินสมทบ หรือเงินเพิ่มใหลูกจางหรือกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน แลว
แตกรณ ีมบีุริมสิทธิเหนือทรัพยสินทั้งหมดของนายจางซ่ึงเปนลูกหนี้ในลํ าดับเดียวกับบุริมสิทธิในคาภาษีอากรตาม
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย

มาตรา ๑๒ ในกรณทีีน่ายจางเปนผูรับเหมาชวง ใหผูรับเหมาชวงถัดขึ้นไป หากมีตลอดสายจนถึงผูรับเหมา
ชัน้ตนรวมรับผิดกับผูรับเหมาชวงซึ่งเปนนายจางในคาจาง คาลวงเวลา คาทํ างานในวันหยุด  คาลวงเวลาในวัน
หยดุ   คาชดเชย  คาชดเชยพิเศษ  เงินสะสม  เงินสมทบ  หรือเงินเพิ่ม

ใหผูรบัเหมาชั้นตน หรือผูรับเหมาชวงตามวรรคหนึ่งมีสิทธิไลเบี้ยเงินที่ไดจายไปแลวตามวรรคหนึ่งคืนจาก
ผูรับเหมาชวงซึ่งเปนนายจาง

มาตรา ๑๓ ในกรณีที่กิจการใดมีการเปลี่ยนแปลงตัวนายจางเน่ืองจากการโอน รับมรดกหรือดวยประการ
อ่ืนใด หรือในกรณีที่นายจางเปนนิติบุคคลและมีการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง โอน หรือควบกับนิติบุคคลใด สิทธิ
ตางๆ  ทีล่กูจางมีอยูตอนายจางเดิมเชนใดใหลูกจางมีสิทธิเชนวานั้นตอไป    และใหนายจางใหมรับไปทั้งสิทธิและ
หนาที่อันเก่ียวกับลูกจางนั้นทุกประการ

มาตรา   ๑๔   ใหนายจางปฏิบัติตอลูกจางใหถูกตองตามสิทธิและหนาที่ที่กํ าหนดไวในประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย  เวนแตพระราชบัญญัตินี้กํ าหนดไวเปนอยางอ่ืน

มาตรา  ๑๕   ใหนายจางปฏิบัติตอลูกจางชายและหญิงโดยเทาเทียมกันในการจางงาน  เวนแตลักษณะหรือ
สภาพของงานไมอาจปฏิบัติเชนนั้นได

มาตรา  ๑๖   หามมิใหนายจางหรือผูซ่ึงเปนหัวหนางาน ผูควบคุมงาน  หรือผูตรวจงานกระทํ าการลวงเกิน
ทางเพศตอลูกจางซ่ึงเปนหญิงหรือเด็ก

มาตรา  ๑๗  สญัญาจางยอมสิ้นสุดลงเมื่อครบกํ าหนดระยะเวลาในสัญญาจาง โดยมิตองบอกกลาวลวงหนา
ในกรณีที่สัญญาจางไมมีกํ าหนดระยะเวลา นายจางหรือลูกจางอาจบอกเลิกสัญญาจางโดยบอกกลาว      

ลวงหนาเปนหนังสือใหอีกฝายหนึ่งทราบ ในเมื่อถึงหรือกอนจะถึงกํ าหนดจายคาจางคราวหนึ่งคราวใดเพื่อใหเปน
ผลเลิกสัญญากันเมื่อถึงกํ าหนดจายคาจางคราวถัดไปขางหนาก็ได แตไมจํ าเปนตองบอกกลาวลวงหนาเกิน      
สามเดือน

ในกรณีที่นายจางเปนฝายบอกเลิกสัญญาจาง ถานายจางไมไดระบุเหตุผลไวในหนังสือบอกเลิกสัญญาจาง  
นายจางจะยกเหตุตามมาตรา ๑๑๙ ขึ้นอางในภายหลังไมได

การบอกเลิกสัญญาจางตามวรรคสอง นายจางอาจจายคาจางใหตามจํ านวนที่จะตองจายจนถึงเวลาเลิก
สญัญาตามกํ าหนดที่บอกกลาว   และใหลูกจางออกจากงานทันทีได   และใหถือวาการจายคาจางใหแกลูกจางตาม
วรรคนี ้เปนการจายสินจางใหแกลูกจางตามมาตรา ๕๘๒ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
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การบอกกลาวลวงหนาตามมาตรานี้ไมใชบังคับแกการเลิกจางตามมาตรา ๑๑๙ แหงพระราชบัญญัตินี้ และ
มาตรา ๕๘๓ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย

มาตรา ๑๘  ในกรณีที่พระราชบัญญัตินี้กํ าหนดใหนายจางตองแจงการดํ าเนินการอยางหน่ึงอยางใดตอ
พนกังานตรวจแรงงาน ใหนายจางแจงดวยตนเอง แจงโดยทางไปรษณีย หรือแจงโดยทางโทรสาร แลวแตกรณี ณ
สถานที่ที่อธิบดีประกาศกํ าหนด

มาตรา ๑๙ เพื่อประโยชนในการคํ านวณระยะเวลาการทํ างานของลูกจางตามพระราชบัญญัตินี้ใหนับวัน
หยดุ  วันลา  วันที่นายจางอนุญาตใหหยุดงานเพื่อประโยชนของลูกจาง  และวันที่นายจางสั่งใหลูกจางหยุดงานเพื่อ
ประโยชนของนายจาง  รวมเปนระยะเวลาการทํ างานของลูกจางดวย

มาตรา ๒๐ การที่ลูกจางไมไดทํ างานติดตอกันโดยนายจางมีเจตนาที่จะไมใหลูกจางน้ันมีสิทธิใดตาม     
พระราชบญัญัตินี้ไมวานายจางจะใหลูกจางทํ างานในหนาที่ใดและการจางแตละชวงมีระยะเวลาหางกันเทาใดก็ตาม
ใหนบัระยะเวลาการทํ างานทุกชวงเขาดวยกัน  เพื่อประโยชนในการไดสิทธิของลูกจางนั้น

มาตรา  ๒๑    ในกรณีที่พระราชบัญญัตินี้กํ าหนดใหนายจางตองดํ าเนินการอยางหน่ึงอยางใดที่ตองเสียคา
ใชจาย  ใหนายจางเปนผูออกคาใชจายเพื่อการนั้น

มาตรา  ๒๒   งานเกษตรกรรม  งานประมงทะเล  งานบรรทุกหรือขนถายสินคาเรือเดินทะเล งานที่รับไป
ท ําทีบ่าน   งานขนสง  และงานอื่นตามที่กํ าหนดในพระราชกฤษฎีกา   จะกํ าหนดในกฎกระทรวงใหมีการคุมครอง
แรงงานกรณีตาง ๆ  แตกตางไปจากพระราชบัญญัตินี้ก็ได

หมวด  ๒
การใชแรงงานทั่วไป

มาตรา  ๒๓   ใหนายจางประกาศเวลาทํ างานปกติใหลูกจางทราบ โดยกํ าหนดเวลาเริ่มตนและเวลาสิ้นสุด
ของการทํ างานแตละวันของลูกจางไดไมเกินเวลาทํ างานของแตละประเภทงาน  ตามที่กํ าหนดในกฎกระทรวง  แต
วันหนึ่งตองไมเกินแปดชั่วโมงและเมื่อรวมเวลาทํ างานทั้งสิ้นแลวสัปดาหหนึ่งตองไมเกินสี่สิบแปดชั่วโมง  เวนแต
งานทีอ่าจเปนอันตรายตอสุขภาพและความปลอดภัยของลูกจางตามที่กํ าหนดในกฎกระทรวง จะมีเวลาทํ างานปกติ
วันหนึง่ตองไมเกินเจ็ดชั่วโมง  แตเมื่อรวมเวลาทํ างานทั้งสิ้นแลวสัปดาหหนึ่งไมเกินสี่สิบสองชั่วโมง

ในกรณีที่นายจางไมอาจประกาศกํ าหนดเวลาเริ่มตนและเวลาสิ้นสุดของการทํ างานแตละวันไดเน่ืองจาก
ลกัษณะหรือสภาพของงาน ใหนายจางและลูกจางตกลงกันกํ าหนดชั่วโมงทํ างานแตละวันไมเกินแปดชั่วโมง และ
เมือ่รวมเวลาทํ างานทั้งสิ้นแลวสัปดาหหนึ่งตองไมเกินสี่สิบแปดชั่วโมง

มาตรา  ๒๔   หามมใิหนายจางใหลูกจางทํ างานลวงเวลาในวันทํ างาน เวนแตไดรับความยินยอมจากลูกจาง
กอนเปนคราว ๆ ไป

ในกรณีที่ลักษณะหรือสภาพของงานตองทํ าติดตอกันไปถาหยุดจะเสียหายแกงาน หรือเปนงานฉุกเฉิน หรือ
เปนงานอืน่ตามที่กํ าหนดในกฎกระทรวง นายจางอาจใหลูกจางทํ างานลวงเวลาไดเทาที่จํ าเปน

มาตรา  ๒๕   หามมใิหนายจางใหลูกจางทํ างานในวันหยุด  เวนแตในกรณีที่ลักษณะหรือสภาพของงาน
ตองท ําตดิตอกันไป ถาหยุดจะเสียหายแกงาน หรือเปนงานฉุกเฉิน นายจางอาจใหลูกจางทํ างานในวันหยุดไดเทาที่    
จ ําเปนนายจางอาจใหลูกจางทํ างานในวันหยุดไดสํ าหรับกิจการโรงแรม  สถานมหรสพ งานขนสง รานขายอาหาร  
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รานขายเครื่องดื่ม สโมสร สมาคม สถานพยาบาล หรือกิจการอื่นตามที่กํ าหนดในกฎกระทรวงเพื่อประโยชนแก
การผลติ การจํ าหนาย และการบริการ นายจางอาจใหลูกจางทํ างาน นอกจากที่กํ าหนดตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง
ในวันหยุดเทาที่จํ าเปน โดยไดรับความยินยอมจากลูกจางกอนเปนคราว ๆ ไป

มาตรา  ๒๖  ชัว่โมงทํ างานลวงเวลาตามมาตรา ๒๔  วรรคหนึ่ง และชั่วโมงทํ างานในวันหยุดตามมาตรา
๒๕ วรรคสองและวรรคสาม  เมื่อรวมแลวจะตองไมเกินอัตราตามที่กํ าหนดในกฎกระทรวง

มาตรา ๒๗  ในวนัทีม่กีารทํ างาน  ใหนายจางจัดใหลูกจาง มีเวลาพักระหวางการทํ างานวันหนึ่งไมนอยกวา
หนึง่ชัว่โมงหลังจากที่ลูกจางทํ างานมาแลวไมเกินหาชั่วโมงติดตอกัน นายจางและลูกจางอาจตกลงกันลวงหนาใหมี
เวลาพักครั้งหนึ่งนอยกวาหนึ่งชั่วโมงได แตเมื่อรวมกันแลววันหนึ่งตองไมนอยกวาหนึ่งชั่วโมง

ในกรณีที่นายจางและลูกจางตกลงกันกํ าหนดเวลาพักระหวางการทํ างานตามวรรคหนึ่งเปนอยางอ่ืนถาขอ
ตกลงนั้นเปนประโยชนแกลูกจาง  ใหขอตกลงนั้นใชบังคับได

เวลาพักระหวางการทํ างานไมใหนับรวมเปนเวลาทํ างาน เวนแตเวลาพักที่รวมกันแลวในวันหนึ่งเกินสอง  
ชัว่โมง ใหนับเวลาที่เกินสองชั่วโมงนั้นเปนเวลาทํ างานปกติ

ในกรณีที่มีการทํ างานลวงเวลาตอจากเวลาทํ างานปกติไมนอยกวาสองชั่วโมง นายจางตองจัดใหลูกจางมี
เวลาพกัไมนอยกวายี่สิบนาทีกอนที่ลูกจางเริ่มทํ างานลวงเวลา

ความในวรรคหนึ่งและวรรคสี่มิใหใชบังคับแกกรณีที่ลูกจางทํ างานที่มีลักษณะหรือสภาพของงานตองทํ าติด
ตอกันไปโดยไดรับความยินยอมจากลูกจางหรือเปนงานฉุกเฉิน

มาตรา  ๒๘   ใหนายจางจัดใหลูกจางมีวันหยุดประจํ าสัปดาห สัปดาหหนึ่งไมนอยกวาหนึ่งวัน  โดยวันหยุด
ประจ ําสัปดาหตองมีระยะหางกันไมเกินหกวัน นายจางและลูกจางอาจตกลงกันลวงหนากํ าหนดใหมีวันหยุดประจํ า
สัปดาหวันใดก็ได

ในกรณทีี่ลูกจางทํ างานโรงแรม  งานขนสง งานในปา งานในที่ทุรกันดาร หรืองานอ่ืนตามที่กํ าหนดใน    
กฎกระทรวง นายจางและลูกจางอาจตกลงกันลวงหนาสะสมวันหยุดประจํ าสัปดาหและเลื่อนไปหยุดเมื่อใดก็ได แต
ตองอยูในระยะเวลาสี่สัปดาหติดตอกัน

มาตรา  ๒๙ ใหนายจางประกาศกํ าหนดวันหยุดตามประเพณีใหลูกจางทราบเปนการลวงหนาปหนึ่งไมนอย
กวาสิบสามวันโดยรวมวันแรงงานแหงชาติตามที่รัฐมนตรีประกาศกํ าหนด

ใหนายจางพิจารณากํ าหนดวันหยุดตามประเพณีจากวันหยุดราชการประจํ าป วันหยุดทางศาสนา หรือขนบ    
ธรรมเนียมประเพณีแหงทองถ่ิน

ในกรณีที่วันหยุดตามประเพณีวันใดตรงกับวันหยุดประจํ าสัปดาหของลูกจางใหลูกจางไดหยุดชดเชยวัน
หยุดตามประเพณีในวันทํ างานถัดไป

ในกรณีที่นายจางไมอาจใหลูกจางหยุดตามประเพณีได เนื่องจากลูกจางทํ างานที่มีลักษณะหรือสภาพของ
งานตามที่กํ าหนดในกฎกระทรวง   ใหนายจางตกลงกับลูกจางวาจะหยุดในวันอ่ืนชดเชยวันหยุดตามประเพณีหรือ
นายจางจะจายคาทํ างานในวันหยุดใหก็ได

มาตรา ๓๐  ลูกจางซ่ึงทํ างานติดตอกันมาแลวครบหนึ่งปมีสิทธิหยุดพักผอนประจํ าปไดปหนึ่งไมนอยกวา
หกวันท ํางาน  โดยใหนายจางเปนผูกํ าหนดวันหยุดดังกลาวใหแกลูกจางลวงหนาหรือกํ าหนดใหตามที่นายจางและ
ลูกจางตกลงกัน
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ในปตอมานายจางอาจกํ าหนดวันหยุดพักผอนประจํ าปใหแกลูกจางมากกวาหกวันทํ างานก็ได
นายจางและลูกจางอาจตกลงกันลวงหนาใหสะสมและเลื่อนวันหยุดพักผอนประจํ าปที่ยังมิไดหยุดในปนั้น

รวมเขากับปตอ ๆ ไปได
ส ําหรบัลูกจางซ่ึงทํ างานยังไมครบหนึ่งป    นายจางอาจกํ าหนดวันหยุดพักผอนประจํ าปใหแกลูกจาง   โดย

คํ านวณใหตามสวนก็ได

มาตรา  ๓๑   หามมใิหนายจางใหลูกจางทํ างานลวงเวลาหรือทํ างานในวันหยุดในงานที่อาจเปนอันตรายตอ
สขุภาพและความปลอดภัยของลูกจางตามมาตรา  ๒๓  วรรคหนึ่ง

มาตรา  ๓๒   ใหลกูจางมีสิทธิลาปวยไดเทาที่ปวยจริง  การลาปวยตั้งแตสามวันทํ างานขึ้นไป นายจางอาจ
ใหลกูจางแสดงใบรับรองของแพทยแผนปจจุบันชั้นหนึ่งหรือของสถานพยาบาลของทางราชการ  ในกรณีที่ลูกจาง
ไมอาจแสดงใบรับรองของแพทยแผนปจจุบันชั้นหนึ่งหรือของสถานพยาบาลของทางราชการได  ใหลูกจางชี้แจง
ใหนายจางทราบ

ในกรณีที่นายจางจัดแพทยไว ใหแพทยนั้นเปนผูออกใบรับรอง เวนแตลูกจางไมสามารถใหแพทยนั้น  
ตรวจได

วันทีล่กูจางไมสามารถทํ างานไดเน่ืองจากประสบอันตรายหรือเจ็บปวยที่เกิดขึ้นเนื่องจากการทํ างาน และวัน
ลาเพือ่คลอดบุตรตามมาตรา ๔๑  มิใหถือเปนวันลาปวยตามมาตรานี้

มาตรา ๓๓ ใหลกูจางมสีทิธลิาเพื่อทํ าหมันไดและมีสิทธิลาเนื่องจากการทํ าหมันตามระยะเวลาที่แพทยแผน
ปจจุบันชั้นหนึ่งกํ าหนดและออกใบรับรอง

มาตรา  ๓๔  ใหลกูจางมีสิทธิลาเพื่อกิจธุระอันจํ าเปนไดตามขอบังคับเก่ียวกับการทํ างาน

มาตรา  ๓๕   ใหลกูจางมสีทิธิลาเพื่อรับราชการทหารในการเรียกพลเพื่อตรวจสอบ เพื่อฝกวิชาทหาร หรือ
เพือ่ทดลองความพรั่งพรอมตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร

มาตรา ๓๖ ใหลกูจางมีสิทธิลาเพื่อการฝกอบรมหรือพัฒนาความรูความสามารถตามหลักเกณฑและวิธีการ
ที่กํ าหนดในกฎกระทรวง

มาตรา  ๓๗  หามมใิหนายจางใหลูกจางทํ างานยก แบก หาม หาบ ทูน ลาก หรือเข็นของหนักเกินอัตรา 
นํ ้าหนักตามที่กํ าหนดในกฎกระทรวง

หมวด  ๓
การใชแรงงานหญิง

มาตรา  ๓๘  หามมใิหนายจางใหลูกจางซ่ึงเปนหญิงทํ างานอยางหน่ึงอยางใด ดังตอไปนี้
(๑)  งานเหมืองแรหรืองานกอสรางที่ตองทํ าใตดิน ใตนํ้ า ในถํ้ า ในอุโมงค หรือปลองในภูเขา เวนแต

ลกัษณะของงานไมเปนอันตรายตอสุขภาพหรือรางกายของลูกจางนั้น
(๒)   งานที่ตองทํ าบนนั่งรานที่สูงกวาพื้นดินตั้งแตสิบเมตรขึ้นไป
(๓)  งานผลิตหรือขนสงวัตถุระเบิดหรือวัตถุไวไฟ
(๔)  งานอื่นตามที่กํ าหนดในกฎกระทรวง
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มาตรา ๓๙ หามมใิหนายจางใหลูกจางซ่ึงเปนหญิงมีครรภทํ างานในระหวางเวลา ๒๒.๐๐ นาฬิกา ถึงเวลา  
๐๖.๐๐ นาฬิกา  ทํ างานลวงเวลา  ทํ างานในวันหยุด  หรือทํ างานอยางหน่ึงอยางใด ดังตอไปนี้

(๑)  งานเก่ียวกับเครื่องจักรหรือเครื่องยนตที่มีความสั่นสะเทือน
(๒)  งานขับเคลื่อนหรือติดไปกับยานพาหนะ
(๓)  งานยก แบก หาม หาบ ทูน ลาก หรือเข็นของหนักเกินสิบหากิโลกรัม
(๔)  งานที่ทํ าในเรือ
(๕)  งานอื่นตามที่กํ าหนดในกฎกระทรวง

มาตรา  ๔๐  ในกรณทีีน่ายจางใหลูกจางซ่ึงเปนหญิงทํ างานระหวางเวลา ๒๔.๐๐ นาฬิกา ถึงเวลา ๐๖.๐๐ 
นาฬกิา และพนักงานตรวจแรงงานเห็นวางานนั้นอาจเปนอันตรายตอสุขภาพและความปลอดภัยของหญิงนั้น ให
พนกังานตรวจแรงงานรายงานตออธิบดีหรือผูซ่ึงอธิบดีมอบหมายเพื่อพิจารณาและมีคํ าสั่งใหนายจางเปลี่ยนเวลา
ท ํางาน หรือลดชั่วโมงทํ างานไดตามที่เห็นสมควร  และใหนายจางปฏิบัติตามคํ าสั่งดังกลาว

มาตรา ๔๑  ใหลกูจางซ่ึงเปนหญิงมีครรภมีสิทธิลาเพื่อคลอดบุตรครรภหนึ่งไมเกินเกาสิบวัน
วันลาตามวรรคหนึ่ง  ใหนับรวมวันหยุดที่มีในระหวางวันลาดวย

มาตรา ๔๒ ในกรณีที่ลูกจางซ่ึงเปนหญิงมีครรภมีใบรับรองของแพทยแผนปจจุบันชั้นหนึ่งมาแสดงวาไม
อาจท ํางานในหนาที่เดิมตอไปได    ใหลูกจางนั้นมีสิทธิขอใหนายจางเปลี่ยนงานในหนาที่เดิมเปนการชั่วคราวกอน
หรอืหลงัคลอดได และใหนายจางพิจารณาเปลี่ยนงานที่เหมาะสมใหแกลูกจางนั้น

มาตรา  ๔๓  หามมใิหนายจางเลิกจางลูกจางซ่ึงเปนหญิงเพราะเหตุมีครรภ

หมวด  ๔
การใชแรงงานเด็ก

มาตรา  ๔๔   หามมิใหนายจางจางเด็กอายุตํ่ ากวาสิบหาปเปนลูกจาง

มาตรา  ๔๕   ในกรณีที่มีการจางเด็กอายุตํ่ ากวาสิบแปดปเปนลูกจาง ใหนายจางปฏิบัติดังนี้
(๑)   แจงการจางลูกจางซ่ึงเปนเด็กนั้นตอพนักงานตรวจแรงงานภายในสิบหาวันนับแตวันที่เด็กเขาทํ างาน
(๒)   จดัทํ าบันทึกสภาพการจางกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเก็บไว  ณ  สถานประกอบกิจการหรือ

ส ํานกังานของนายจาง พรอมที่จะใหพนักงานตรวจแรงงานตรวจไดในเวลาทํ าการ
(๓) แจงการสิ้นสุดการจางลูกจางซ่ึงเปนเด็กนั้นตอพนักงานตรวจแรงงานภายในเจ็ดวันนับแตวันที่เด็ก 

ออกจากงาน
การแจงหรือการจัดทํ าบันทึกตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามแบบที่อธิบดีกํ าหนด

         มาตรา  ๔๖ ใหนายจางจัดใหลูกจางซ่ึงเปนเด็กมีเวลาพักวันหนึ่งไมนอยกวาหนึ่งชั่วโมงติดตอกันหลังจาก
ทีล่กูจางทํ างานมาแลวไมเกินสี่ชั่วโมง แตในสี่ชั่วโมงนั้นใหลูกจางซ่ึงเปนเด็กไดมีเวลาพักตามที่นายจางกํ าหนด

มาตรา  ๔๗  หามมใิหนายจางใหลูกจางซ่ึงเปนเด็กอายุตํ่ ากวาสิบแปดปทํ างานในระหวางเวลา ๒๒.๐๐ 
นาฬกิา ถึงเวลา ๐๖.๐๐ นาฬิกา  เวนแตจะไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากอธิบดีหรือผูซ่ึงอธิบดีมอบหมาย

นายจางอาจใหลูกจางซ่ึงเปนเด็กอายุตํ่ ากวาสิบแปดปและเปนผูแสดงภาพยนตร ละคร หรือการแสดง  
อยางอ่ืนที่คลายคลึงกันทํ างานในระหวางเวลาดังกลาวได   ทั้งนี้   ใหนายจางจัดใหลูกจางซ่ึงเปนเด็กนั้นไดพักผอน



กฎหมายคุมครองแรงงาน 2541

ตามสมควร

มาตรา ๔๘ หามมใิหนายจางใหลูกจางซ่ึงเปนเด็กอายุตํ่ ากวาสิบแปดปทํ างานลวงเวลาหรือทํ างานในวันหยุด

มาตรา  ๔๙  หามมใิหนายจางใหลูกจางซ่ึงเปนเด็กอายุตํ่ ากวาสิบแปดปทํ างานอยางหน่ึงอยางใดดังตอไปนี้
(๑)   งานหลอม  เปา  หลอ  หรือรีดโลหะ
(๒)   งานปมโลหะ
(๓)  งานเก่ียวกับความรอน ความเย็น ความสั่นสะเทือน เสียง และแสงที่มีระดับแตกตางจากปกติอันอาจ

เปนอันตรายตามที่กํ าหนดในกฎกระทรวง
(๔)   งานเก่ียวกับสารเคมีที่เปนอันตรายตามที่กํ าหนดในกฎกระทรวง
(๕) งานเกี่ยวกับจุลชีวันเปนพิษซ่ึงอาจเปนเชื้อไวรัส แบคทีเรีย ราหรือเชื้ออ่ืนตามที่กํ าหนดในกฎกระทรวง
(๖) งานเก่ียวกับวัตถุมีพิษ วัตถุระเบิด หรือวัตถุไวไฟ เวนแตงานในสถานีบริการนํ้ ามันเชื้อเพลิงตามที่

กํ าหนดในกฎกระทรวง
(๗)   งานขับหรือบังคับรถยกหรือปนจั่นตามที่กํ าหนดในกฎกระทรวง
(๘)    งานใชเลื่อยเดินดวยพลังไฟฟาหรือเครื่องยนต
(๙)    งานที่ตองทํ าใตดิน ใตนํ้ า ในถํ้ า อุโมงค หรือปลองในภูเขา
(๑๐)  งานเก่ียวกับกัมมันตภาพรังสีตามที่กํ าหนดในกฎกระทรวง
(๑๑)  งานทํ าความสะอาดเครื่องจักรหรือเครื่องยนตขณะที่เครื่องจักรหรือเครื่องยนตกํ าลังทํ างาน
(๑๒)  งานที่ตองทํ าบนนั่งรานที่สูงกวาพื้นดินตั้งแตสิบเมตรขึ้นไป
(๑๓)  งานอื่นตามที่กํ าหนดในกฎกระทรวง

มาตรา ๕๐  หามมใิหนายจางใหลูกจางซ่ึงเปนเด็กอายุตํ่ ากวาสิบแปดปทํ างานในสถานที่ดังตอไปนี้
(๑)    โรงฆาสัตว
(๒)    สถานที่เลนการพนัน
(๓)    สถานเตนรํ า  รํ าวง  หรือรองเง็ง
(๔)  สถานทีท่ีม่อีาหาร สุรา นํ้ าชา หรือเครื่องดื่มอยางอ่ืนจํ าหนายและบริการ โดยมีผูบํ าเรอสํ าหรับ

ปรนนิบัติลูกคา  หรือโดยมีที่สํ าหรับพักผอนหลับนอน หรือมีบริการนวดใหแกลูกคา
(๕)    สถานที่อ่ืนตามที่กํ าหนดในกฎกระทรวง

มาตรา  ๕๑  หามมิใหนายจางจายคาจางของลูกจางซ่ึงเปนเด็กใหแกบุคคลอื่น
หามมใิหนายจางเรียกหรือรับเงินประกันเพื่อการใดๆ จากฝายลูกจางซ่ึงเปนเด็ก
ในกรณทีี่นายจาง ลูกจางซ่ึงเปนเด็ก บิดามารดาหรือผูปกครองของลูกจางซ่ึงเปนเด็กจายหรือรับเงินหรือ

ประโยชนตอบแทนใดๆ เปนการลวงหนากอนมีการจาง ขณะแรกจางหรือกอนถึงงวดการจายคาจางใหแกลูกจาง
ซ่ึงเปนเดก็ในแตละคราว  มิใหถือวาเปนการจายหรือรับคาจางสํ าหรับลูกจางซ่ึงเปนเด็กนั้น   และหามมิใหนายจาง
น ําเงนิหรือประโยชนตอบแทนดังกลาวมาหักจากคาจางซ่ึงตองจายใหแกลูกจางซ่ึงเปนเด็กตามกํ าหนดเวลา

มาตรา  ๕๒    เพือ่ประโยชนในการพัฒนาและสงเสริมคุณภาพชีวิตและการทํ างานของเด็กใหลูกจางซ่ึงเปน
เด็กอายุตํ่ ากวาสิบแปดปมีสิทธิลาเพื่อเขาประชุม สัมมนา รับการอบรม รับการฝกหรือลาเพื่อการอ่ืนซ่ึงจัด      
โดยสถานศึกษาหรือหนวยงานของรัฐหรือเอกชนที่อธิบดีเห็นชอบ    โดยใหลูกจางซ่ึงเปนเด็กแจงใหนายจางทราบ
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ลวงหนาถึงเหตุที่ลาโดยชัดแจง พรอมทั้งแสดงหลักฐานที่เก่ียวของ ถามี  และใหนายจางจายคาจางใหแกลูกจางซ่ึง
เปนเด็กเทากับคาจางในวันทํ างานตลอดระยะเวลาที่ลา แตปหนึ่งตองไมเกินสามสิบวัน

หมวด ๕
คาจาง  คาลวงเวลา  คาทํ างานในวันหยุด  และคาลวงเวลาในวันหยุด

มาตรา ๕๓ ในกรณทีีง่านมีลักษณะและคุณภาพอยางเดียวกันและปริมาณเทากัน ใหนายจางกํ าหนดคาจาง 
คาลวงเวลา คาทํ างานในวันหยุด  และคาลวงเวลาในวันหยุดใหแกลูกจางเทาเทียมกันไมวาลูกจางนั้นจะเปนชาย
หรือหญิง

มาตรา  ๕๔  ใหนายจางจายคาจาง  คาลวงเวลา คาทํ างานในวันหยุด คาลวงเวลาในวันหยุด และเงินผล
ประโยชนอ่ืนเนื่องในการจาง  บรรดาที่จายเปนเงินตองจายเงินตราไทย    เวนแตไดรับความยินยอมจากลูกจางให
จายเปนตั๋วเงินหรือเงินตราตางประเทศ

มาตรา  ๕๕  ใหนายจางจายคาจาง คาลวงเวลา คาทํ างานในวันหยุด คาลวงเวลาในวันหยุดและเงินผล
ประโยชนอ่ืนเนื่องในการจางใหแกลูกจาง ณ สถานที่ทํ างานของลูกจาง ถาจะจาย ณ สถานที่อ่ืน หรือดวยวิธีอ่ืนตอง
ไดรับความยินยอมจากลูกจาง

มาตรา ๕๖  ใหนายจางจายคาจางใหแกลูกจางเทากับคาจางในวันทํ างานสํ าหรับวันหยุด ดังตอไปนี้
(๑)  วันหยุดประจํ าสัปดาห เวนแตลูกจางซ่ึงไดรับคาจางรายวัน รายชั่วโมง หรือตามผลงานโดยคํ านวณ

เปนหนวย
(๒)  วันหยุดตามประเพณี
(๓)  วันหยุดพักผอนประจํ าป

มาตรา ๕๗ ใหนายจางจายคาจางใหแกลูกจางในวันลาปวยตามมาตรา ๓๒ เทากับอัตราคาจางในวันทํ างาน
ตลอดระยะเวลาที่ลา แตปหนึ่งตองไมเกินสามสิบวันทํ างาน

ในกรณทีีล่กูจางใชสิทธิลาเพื่อทํ าหมันตามมาตรา  ๓๓  ใหนายจางจายคาจางใหแกลูกจางในวันลานั้นดวย

มาตรา  ๕๘  ใหนายจางจายคาจางใหแกลูกจางในวันลาเพื่อรับราชการทหารตามมาตรา ๓๕  เทากับคาจาง
ในวันทํ างานตลอดระยะเวลาที่ลา แตปหนึ่งตองไมเกินหกสิบวัน

มาตรา ๕๙ ใหนายจางจายคาจางใหแกลูกจางซ่ึงเปนหญิงในวันลาเพื่อคลอดบุตรเทากับคาจางในวันทํ างาน
ตลอดระยะเวลาที่ลา แตไมเกินสี่สิบหาวัน

มาตรา  ๖๐  เพือ่ประโยชนแกการจายคาจางตามมาตรา ๕๖ มาตรา  ๕๗  มาตรา  ๕๘ มาตรา ๕๙ มาตรา 
๗๑  และมาตรา ๗๒  ในกรณีที่ลูกจางไดรับคาจางตามผลงานโดยคํ านวณเปนหนวย   ใหนายจางจายคาจางในวัน
หยดุหรอืวันลาเทากับคาจางโดยเฉลี่ยในวันทํ างานที่ลูกจางไดรับในงวดการจายคาจางกอนวันหยุดหรือวันลานั้น

มาตรา  ๖๑ ในกรณทีีน่ายจางใหลูกจางทํ างานลวงเวลาในวันทํ างานใหนายจางจายคาลวงเวลาใหแกลูกจาง
ในอัตราไมนอยกวาหนึ่งเทาครึ่งของอัตราคาจางตอชั่วโมงในวันทํ างานตามจํ านวนชั่วโมงที่ทํ า หรือไมนอยกวาหนึ่ง
เทาครึง่ของอัตราคาจางตอหนวยในวันทํ างานตามจํ านวนผลงานที่ทํ าได   สํ าหรับลูกจางซ่ึงไดรับคาจางตามผลงาน
โดยคํ านวณเปนหนวย
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มาตรา  ๖๒  ในกรณทีีน่ายจางใหลูกจางทํ างานในวันหยุดตามมาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ หรือมาตรา ๓๐ ให
นายจางจายคาทํ างานในวันหยุดใหแกลูกจางในอัตราดังตอไปนี้
         (๑)  สํ าหรับลูกจางซ่ึงมีสิทธิไดรับคาจางในวันหยุด ใหจายเพิ่มขึ้นจากคาจางอีกไมนอยกวาหนึ่งเทาของ
อัตราคาจางตอชั่วโมงในวันทํ างานตามจํ านวนชั่วโมงที่ทํ าหรือไมนอยกวาหนึ่งเทาของอัตราคาจางตอหนวยในวัน
ท ํางานตามจํ านวนผลงานที่ทํ าไดสํ าหรับลูกจางซ่ึงไดรับคาจางตามผลงานโดยคํ านวณเปนหนวย

(๒) ส ําหรบัลูกจางซ่ึงไมมีสิทธิไดรับคาจางในวันหยุด ใหจายไมนอยกวาสองเทาของอัตราคาจางตอชั่วโมง
ในวันทํ างานตามจํ านวนชั่วโมงที่ทํ า   หรือไมนอยกวาสองเทาของอัตราคาจางตอหนวยในวันทํ างานตามจํ านวนผล
งานทีท่ ําไดสํ าหรับลูกจางซ่ึงไดรับคาจางตามผลงานโดยคํ านวณเปนหนวย

มาตรา ๖๓ ในกรณทีีน่ายจางใหลูกจางทํ างานลวงเวลาในวันหยุด ใหนายจางจายคาลวงเวลาในวันหยุดให
แกลูกจางในอัตราไมนอยกวาสามเทาของอัตราคาจางตอชั่วโมงในวันทํ างานตามจํ านวนชั่วโมงที่ทํ า หรือไมนอย
กวาสามเทาของอัตราคาจางตอหนวยในวันทํ างานตามจํ านวนผลงานที่ทํ าได      สํ าหรับลูกจางซ่ึงไดรับคาจางตาม
ผลงานโดยคํ านวณเปนหนวย

มาตรา  ๖๔  ในกรณทีีน่ายจางมิไดจัดใหลูกจางหยุดงาน หรือจัดใหลูกจางหยุดงานนอยกวาที่กํ าหนดไว
ตามมาตรา ๒๘  มาตรา ๒๙  และมาตรา ๓๐  ใหนายจางจายคาทํ างานในวันหยุดและคาลวงเวลาในวันหยุดใหแก
ลกูจางตามอัตราที่กํ าหนดไวในมาตรา ๖๒ และมาตรา ๖๓ เสมือนวานายจางใหลูกจางทํ างานในวันหยุด

มาตรา  ๖๕  ลกูจางซ่ึงมีอํ านาจหนาที่หรือซ่ึงนายจางใหทํ างานอยางหน่ึงอยางใดดังตอไปนี้  ไมมีสิทธิไดรับ
คาลวงเวลาตามมาตรา ๖๑ และคาลวงเวลาในวันหยุดตามมาตรา ๖๓ แตลูกจางซ่ึงนายจางใหทํ างานตาม (๒) 
(๓) (๔) (๕) (๖) (๗) หรือ (๘) มีสิทธิไดรับคาตอบแทนเปนเงินเทากับอัตราคาจางตอชั่วโมงในวันทํ างานตาม
จํ านวนชั่วโมงที่ทํ า

(๑) ลกูจางซ่ึงมอํี านาจหนาที่ทํ าการแทนนายจางสํ าหรับกรณีการจาง การใหบํ าเหน็จ การลดคาจาง หรือ
การเลิกจาง

(๒)  งานขบวนการจัดงานรถไฟ ซ่ึงไดแกงานที่ทํ าบนขบวนรถและงานอํ านวยความสะดวกแกการเดินรถ
(๓)  งานเปดปดประตูนํ้ าหรือประตูระบายนํ้ า
(๔)  งานอานระดับนํ้ าและวัดปริมาณนํ้ า
(๕)  งานดับเพลิงหรืองานปองกันอันตรายสาธารณะ

         (๖)  งานที่มีลักษณะหรือสภาพที่ตองออกไปทํ างานนอกสถานที่ และโดยลักษณะหรือสภาพของงานไมอาจ
กํ าหนดเวลาทํ างานที่แนนอนได

(๗) งานอยูเวรเฝาดูแลสถานที่หรือทรัพยสินอันมิใชหนาที่การทํ างานตามปกติของลูกจาง
(๘)  งานอื่นตามที่กํ าหนดในกฎกระทรวง
ทัง้นี ้ เวนแตนายจางตกลงจายคาลวงเวลาหรือคาลวงเวลาในวันหยุดใหแกลูกจาง

มาตรา   ๖๖  ลกูจางตามมาตรา ๖๕ (๑) ไมมีสิทธิไดรับคาทํ างานในวันหยุดตามมาตรา ๖๒    เวนแตนาย
จางตกลงจายคาทํ างานในวันหยุดใหแกลูกจาง

มาตรา  ๖๗  ในกรณทีีน่ายจางเลิกจางโดยลูกจางมิไดมีความผิดตามมาตรา ๑๑๙  ใหนายจางจายคาจาง
ใหแกลูกจางสํ าหรับวันหยุดพักผอนประจํ าปในปที่เลิกจางตามสวนของวันหยุดพักผอนประจํ าปที่ลูกจางพึงมีสิทธิ



กฎหมายคุมครองแรงงาน 2541

และรวมทั้งวันหยุดพักผอนประจํ าปสะสมตามมาตรา ๓๐

มาตรา   ๖๘   เพื่อประโยชนแกการคํ านวณคาลวงเวลา คาทํ างานในวันหยุดและคาลวงเวลาในวันหยุดใน
กรณทีีล่กูจางไดรับคาจางเปนรายเดือน อัตราคาจางตอชั่วโมงในวันทํ างานหมายถึงคาจางรายเดือนหารดวยผลคูณ
ของสามสิบและจํ านวนชั่วโมงทํ างานในวันทํ างานตอวันโดยเฉลี่ย

มาตรา  ๖๙   เพือ่ประโยชนแกการคํ านวณชั่วโมงทํ างานลวงเวลาในกรณีที่นายจางกํ าหนดเวลาทํ างานปกติ
เปนสัปดาห ใหนับวันหยุดตามประเพณี วันหยุดพักผอนประจํ าป และวันลา เปนวันทํ างาน

มาตรา  ๗๐  ใหนายจางจายคาจาง คาลวงเวลา คาทํ างานในวันหยุดและคาลวงเวลาในวันหยุดใหถูกตอง
และตามกํ าหนดเวลาดังตอไปนี้

(๑) ในกรณีที่มีการคํ านวณคาจางเปนรายเดือน รายวัน รายชั่วโมงหรือเปนระยะเวลาอยางอ่ืนที่ไมเกินหนึ่ง
เดอืน หรือตามผลงานโดยคํ านวณเปนหนวย ใหจายเดือนหน่ึงไมนอยกวาหนึ่งครั้ง เวนแตจะมีการตกลงกันเปน
อยางอ่ืนที่เปนประโยชนแกลูกจาง

(๒)  ในกรณีที่มีการคํ านวณคาจาง นอกจาก (๑) ใหจายตามกํ าหนดเวลาที่นายจางและลูกจางตกลงกัน
(๓)  คาลวงเวลา คาทํ างานในวันหยุด และคาลวงเวลาในวันหยุดใหจายเดือนหน่ึงไมนอยกวาหนึ่งครั้ง
ในกรณทีีน่ายจางเลิกจางลูกจาง ใหนายจางจายคาจาง คาลวงเวลา คาทํ างานในวันหยุด  และคาลวงเวลาใน

วันหยดุ ตามที่ลูกจางมีสิทธิไดรับ ใหแกลูกจางภายในสามวันนับแตวันที่เลิกจาง

มาตรา ๗๑  ในกรณทีีน่ายจางใหลูกจางเดินทางไปทํ างานในทองที่อ่ืน นอกจากทองที่สํ าหรับการทํ างาน
ปกตใินวันหยุดใหนายจางจายคาจางเทากับคาจางในวันทํ างานใหแกลูกจางซ่ึงไมมีสิทธิไดรับคาจางในวันหยุดตาม
มาตรา ๕๖(๑) สํ าหรับการเดินทางนั้น

มาตรา ๗๒ ในกรณทีีน่ายจางใหลูกจางเดินทางไปทํ างานในทองที่อ่ืน นอกจากทองที่สํ าหรับการทํ างาน
ปกต ิ ลกูจางไมมีสิทธิไดรับคาลวงเวลาตามมาตรา ๖๑ และคาลวงเวลาในวันหยุดตามมาตรา ๖๓ ในระหวาง    
เดนิทาง  แตสํ าหรับการเดินทางในวันหยุดใหนายจางจายคาจางเทากับคาจางในวันทํ างานใหแกลูกจางซ่ึงไมมีสิทธิ
ไดรบัคาจางในวันหยุดตามมาตรา ๕๖ (๑) ดวย   เวนแตนายจางตกลงจายคาลวงเวลาหรือคาลวงเวลาในวันหยุด
ใหแกลูกจาง

มาตรา ๗๓  ใหนายจางออกคาใชจายสํ าหรับการเดินทางตามมาตรา ๗๑ และมาตรา ๗๒

มาตรา ๗๔  ในกรณีที่นายจางตกลงจายคาลวงเวลา คาทํ างานในวันหยุดและคาลวงเวลาในวันหยุดในอัตรา
ทีส่งูกวากํ าหนดไวตามมาตรา ๖๑ มาตรา ๖๒ และมาตรา ๖๓ ก็ใหเปนไปตามขอตกลงดังกลาว

มาตรา ๗๕  ในกรณทีี่นายจางมีความจํ าเปนตองหยุดกิจการทั้งหมดหรือบางสวนเปนการชั่วคราวโดยเหตุ
หนึ่งเหตุใดที่มิใชเหตุสุดวิสัย ใหนายจางจายเงินใหแกลูกจางไมนอยกวารอยละหาสิบของคาจางในวันทํ างานที่   
ลกูจางไดรบักอนนายจางหยุดกิจการตลอดระยะเวลาที่นายจางไมไดใหลูกจางทํ างาน ใหนายจางแจงใหลูกจางและ
พนกังานตรวจแรงงานทราบลวงหนากอนวันเริ่มหยุดกิจการตามวรรคหนึ่ง

มาตรา ๗๖ หามมใิหนายจางหักคาจาง คาลวงเวลา คาทํ างานในวันหยุดและคาลวงเวลาในวันหยุด เวนแต
เปนการหักเพื่อ
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(๑)  ช ําระภาษีเงินไดตามจํ านวนที่ลูกจางตองจายหรือชํ าระเงินอ่ืนตามที่มีกฎหมายบัญญัติไว
         (๒)  ชํ าระคาบํ ารุงสหภาพแรงงานตามขอบังคับของสหภาพแรงงาน

(๓)  ช ําระหนี้สินสหกรณออมทรัพย หรือสหกรณอ่ืนที่มีลักษณะเดียวกันกับสหกรณออมทรัพย  หรือหนี้ที่
เปนไปเพื่อสวัสดิการที่เปนประโยชนแกลูกจางฝายเดียว โดยไดรับความยินยอมลวงหนาจากลูกจาง

(๔)  เปนเงินประกันตามมาตรา ๑๐ หรือชดใชคาเสียหายใหแกนายจาง ซ่ึงลูกจางไดกระทํ าโดยจงใจหรือ
ประมาทเลินเลออยางรายแรง โดยไดรับความยินยอมจากลูกจาง

(๕)  เปนเงินสะสมตามขอตกลงเก่ียวกับกองทุนเงินสะสม
การหกัตาม (๒)(๓)(๔) และ (๕)ในแตละกรณีหามมิใหหักเกินรอยละสิบและจะหักรวมกันไดไมเกินหนึ่ง

ในหาของเงินที่ลูกจางมีสิทธิไดรับตามกํ าหนดเวลาการจายตามมาตรา ๗๐ เวนแตไดรับความยินยอมจากลูกจาง

มาตรา ๗๗ ในกรณทีี่นายจางตองไดรับความยินยอมจากลูกจาง หรือมีขอตกลงกับลูกจางเก่ียวกับการจาย
เงนิตามมาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ หรือการหักเงินตามมาตรา ๗๖ นายจางตองจัดทํ าเปนหนังสือและใหลูกจางลงลาย
มอืชื่อในการใหความยินยอมหรือมีขอตกลงกันไวใหชัดเจนเปนการเฉพาะ

หมวด ๖
คณะกรรมการคาจาง

มาตรา ๗๘ ใหมีคณะกรรมการคาจางประกอบดวย ปลัดกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมเปนประธาน
กรรมการ ผูแทนฝายรัฐบาลสี่คน ผูแทนฝายนายจางและผูแทนฝายลูกจางฝายละหาคนซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้ง
เปนกรรมการ  และขาราชการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งเปนเลขานุการ

หลกัเกณฑและวิธีการเพื่อใหไดมาซ่ึงผูแทนฝายนายจางและผูแทนฝายลูกจางตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตาม
ระเบียบที่รัฐมนตรีกํ าหนด

มาตรา  ๗๙  คณะกรรมการคาจางมีอํ านาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑)   เสนอความเห็นตอคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับนโยบายคาจาง

         (๒) เสนอความเห็นตอคณะรัฐมนตรีเพื่อใหขอแนะนํ าภาคเอกชนเกี่ยวกับการกํ าหนดคาจางและการปรับ
คาจางประจํ าป

(๓)   กํ าหนดอัตราคาจางขั้นตํ่ าพื้นฐาน
(๔)   กํ าหนดอัตราคาจางข้ันตํ่ าที่ลูกจางควรไดรับตามความเหมาะสมแกสภาพเศรษฐกิจและสังคม
(๕)   เสนอความเห็นตอคณะรัฐมนตรีเพื่อพัฒนาระบบคาจาง
(๖)   ใหคํ าแนะนํ าดานวิชาการและแนวทางการประสานประโยชนแกหนวยงานตาง ๆ ในภาคเอกชน
(๗) รายงานเสนอรัฐมนตรีอยางนอยปละครั้งเก่ียวกับภาวะคาจางและแนวโนมของคาจาง ตลอดจน    

มาตรการที่ควรจะไดดํ าเนินการ
(๘) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นบัญญัติใหเปนอํ านาจหนาที่ของคณะ

กรรมการคาจางหรือตามที่คณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีมอบหมาย
ในการเสนอความเห็นตอคณะรัฐมนตรี คณะกรรมการคาจางจะมีขอสังเกตเกี่ยวกับการพัฒนาระบบรายได

ของประเทศดวยก็ได
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มาตรา ๘๐ ใหกรรมการคาจางซ่ึงคณะรัฐมนตรีแตงตั้งมีวาระดํ ารงตํ าแหนงคราวละสองป  กรรมการซึ่งพน
จากตํ าแหนงอาจไดรับแตงตั้งอีกได

ในกรณีที่กรรมการคาจางซ่ึงคณะรัฐมนตรีแตงต้ังพนจากตํ าแหนงกอนวาระใหคณะรัฐมนตรีแตงตั้ง
กรรมการในประเภทเดียวกันเปนกรรมการแทน และใหผูไดรับแตงตั้งอยูในตํ าแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของ
กรรมการที่ตนแทนเวนแตวาระของกรรมการเหลืออยูไมถึงหน่ึงรอยแปดสิบวัน   จะไมแตงตั้งกรรมการแทนก็ได

ในกรณีที่กรรมการคาจางซ่ึงคณะรัฐมนตรีแตงต้ังพนจากตํ าแหนงตามวาระแตยังมิไดมีการแตงตั้ง
กรรมการใหม  ใหกรรมการนั้นปฏิบัติหนาที่ไปพลางกอน  จนกวาจะไดแตงตั้งกรรมการใหมเขารับหนาที่  ซ่ึงตอง
แตงตั้งใหเสร็จสิ้นภายในเกาสิบวันนับแตวันที่กรรมการเดิมพนจากตํ าแหนง

มาตรา  ๘๑  นอกจากการพนจากตํ าแหนงตามวาระตามมาตรา ๘๐ กรรมการคาจางซ่ึงคณะรัฐมนตรี   
แตงตั้งพนจากตํ าแหนงเมื่อ

(๑)   ตาย
(๒)   ลาออก

         (๓)   คณะรัฐมนตรีใหออกเพราะขาดประชุมตามที่กํ าหนดสามครั้งติดตอกันโดยไมมีเหตุอันสมควร
         (๔)   เปนบุคคลลมละลาย

(๕)   เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
(๖)   ไดรับโทษจํ าคุกโดยคํ าพิพากษาถึงที่สุดใหจํ าคุก     เวนแตเปนโทษสํ าหรับความผิดที่ไดกระทํ าโดย

ประมาทหรือความผิดลหุโทษ

มาตรา ๘๒ การประชุมคณะกรรมการคาจางตองมีกรรมการเขาประชุมไมนอยกวาก่ึงหน่ึงของจํ านวน
กรรมการทั้งหมด  โดยมีกรรมการฝายนายจางและฝายลูกจางอยางนอยฝายละหนึ่งคน จึงจะเปนองคประชุม

ในการประชุมเพื่อพิจารณากํ าหนดอัตราคาจางขั้นตํ่ าพื้นฐานหรืออัตราคาจางขั้นตํ่ าตามมาตรา ๗๙ จะตอง
มกีรรมการเขาประชุมไมนอยกวาสองในสามของจํ านวนกรรมการทั้งหมด  โดยมีกรรมการฝายนายจางและฝายลูก
จางอยางนอยฝายละสองคนจึงจะเปนองคประชุม และตองไดมติอยางนอยสองในสามของกรรมการที่เขาประชุม

ในการประชุมเพื่อพิจารณากํ าหนดอัตราคาจางขั้นตํ่ าคราวใด ถาไมไดองคประชุมตามที่กํ าหนดไวในวรรค
สอง ใหจัดใหมีการประชุมอีกครั้งหน่ึงภายในสิบหาวันนับแตวันที่นัดประชุมครั้งแรก การประชุมครั้งหลังนี้แมจะ
ไมมกีรรมการซึ่งมาจากฝายนายจางหรือฝายลูกจางเขารวมประชุม ถามีกรรมการมาประชุมไมนอยกวาสองในสาม
ของจํ านวนกรรมการทั้งหมดก็ใหถือเปนองคประชุมและตองไดมติอยางนอยสองในสามของกรรมการที่เขาประชุม

มาตรา  ๘๓  ในการประชุมคราวใด  ถาประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ไดให
กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม

การวินจิฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก   กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน   ถา
คะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด

มาตรา ๘๔ ใหคณะกรรมการคาจางมีอํ านาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการดังตอไปนี้เพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติ
การอยางหน่ึงอยางใดแทนคณะกรรมการได

(๑)  คณะอนุกรรมการอัตราคาจางขั้นตํ่ า
(๒)  คณะอนุกรรมการอัตราคาจางขั้นตํ่ าจังหวัด
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(๓)  คณะอนุกรรมการอื่นที่คณะกรรมการเห็นสมควรกํ าหนด
         ใหคณะกรรมการคาจางกํ าหนดองคประชุมและวิธีดํ าเนินงานของคณะอนุกรรมการไดตามความเหมาะสม

มาตรา ๘๕  ในการปฏิบัติหนาที่ใหคณะกรรมการคาจาง หรือคณะอนุกรรมการ หรือผูซ่ึงคณะกรรมการ  
คาจางหรือคณะอนุกรรมการมอบหมายมีอํ านาจดังตอไปนี้

(๑)  มหีนงัสือเรียกบุคคลใดมาใหถอยคํ าหรือใหสงเอกสารหรือวัตถุใดๆ มาเพื่อประกอบการพิจารณาได
ตามความจํ าเปน

(๒) ใหหนวยงานหรือบุคคลใดใหความรวมมือในการสํ ารวจกิจการใดๆที่อาจมีผลกระทบกระเทือน      
ตอเศรษฐกิจได

(๓) เขาไปในสถานประกอบกิจการหรือสํ านักงานของนายจางในเวลาทํ าการเพื่อศึกษา สํ ารวจ วิจัย ตรวจ
สอบ  หรอืสอบถามขอเท็จจริงเพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลที่จะใชในการพิจารณาตามมาตรา ๗๙ ในการนี้ใหนายจาง
หรอืบุคคลซึ่งเก่ียวของอํ านวยความสะดวก สงหรือแสดงเอกสาร หรือใหขอเท็จจริง และไมขัดขวางการปฏิบัติการ
ตามหนาที่ของบุคคลดังกลาว

มาตรา ๘๖  ในการปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา ๘๕ ใหกรรมการคาจาง อนุกรรมการ หรือผูซ่ึงคณะกรรมการ
คาจางหรือคณะอนุกรรมการมอบหมาย แสดงบัตรประจํ าตัวหรือหนังสือมอบหมายแลวแตกรณี ตอบุคคลซึ่ง 
เก่ียวของ

บตัรประจํ าตัวกรรมการคาจางและอนุกรรมการตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามแบบที่รัฐมนตรีกํ าหนด

มาตรา  ๘๗  ในการพิจารณากํ าหนดอัตราคาจางขั้นตํ่ าและอัตราคาจางขั้นตํ่ าพื้นฐานใหคณะกรรมการ   
คาจางศึกษาและพิจารณาขอเท็จจริงเก่ียวกับอัตราคาจางที่ลูกจางไดรับอยูประกอบกับขอเท็จจริงอ่ืน โดยเฉพาะ
อยางยิ่งดัชนีคาครองชีพ อัตราเงินเฟอ มาตรฐานการครองชีพ ตนทุนการผลิต ราคาของสินคา ความสามารถของ
ธรุกจิ  ผลิตภาพแรงงาน ผลิตภัณฑมวลรวมของประเทศ สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม

การพิจารณากํ าหนดอัตราคาจางขั้นตํ่ า จะกํ าหนดใหใชเฉพาะกิจการประเภทใดประเภทหนึ่ง หรือทุก
ประเภทหรือในทองถ่ินใดทองถ่ินหนึ่งก็ได

การพิจารณากํ าหนดอัตราคาจางข้ันตํ่ าตองไมตํ่ ากวาอัตราคาจางขั้นตํ่ าพื้นฐาน ที่คณะกรรมการคาจาง
กํ าหนด

ถาไมมีการกํ าหนดอัตราคาจางขั้นตํ่ าในทองที่ใด   ใหถือวาอัตราคาจางขั้นตํ่ าพื้นฐานเปนอัตราคาจางขั้นตํ่ า
ของทองที่นั้น

มาตรา  ๘๘ เมือ่ไดศึกษาขอมูลและขอเท็จจริงตางๆ ตามที่กํ าหนดไวในมาตรา ๘๗ แลว ใหคณะกรรมการ
คาจางกํ าหนดอัตราคาจางขั้นตํ่ าพรอมทั้งรายละเอียดตาง ๆ    ตามที่เห็นสมควรเสนอตอรัฐมนตรีเพื่อประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา

มาตรา  ๘๙   ประกาศกํ าหนดอัตราคาจางขั้นตํ่ าตามมาตรา  ๘๘   ใหใชบังคับแกนายจางและลูกจางไมวา
นายจางและลูกจางน้ันจะมีสัญชาติ  ศาสนา  หรือเพศใด

มาตรา  ๙๐ เมือ่ประกาศกํ าหนดอัตราคาจางขั้นตํ่ ามีผลใชบังคับแลว หามมิใหนายจางจายคาจางแกลูกจาง
นอยกวาอัตราคาจางขั้นตํ่ า
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ใหนายจางที่อยูในขายบังคับของประกาศกํ าหนดอัตราคาจางขั้นตํ่ าปดประกาศดังกลาวไวในที่เปดเผย  เพื่อ
ใหลกูจางไดทราบ  ณ สถานที่ทํ างานของลูกจางตลอดระยะเวลาที่ประกาศดังกลาวมีผลใชบังคับ

มาตรา  ๙๑   ใหมีสํ านักงานคณะกรรมการคาจางขึ้นในกระทรวงแรงงานแและสวัสดิการสังคม และใหมี
อํ านาจหนาที่ดังตอไปนี้

(๑)   จัดทํ าแผนงาน โครงการเสนอตอคณะกรรมการคาจางและคณะอนุกรรมการ
(๒) ประสานแผนและการดํ าเนินการของคณะกรรมการคาจางและคณะอนุกรรมการตลอดจนหนวยงานที่

เก่ียวของ
(๓)  รวบรวม ศึกษา วิจัย วิเคราะห และประเมินสถานการณเศรษฐกิจ  แรงงาน  ภาวะการครองชีพ  การ

ขยายตัวของตลาดแรงงาน ผลิตภาพแรงงาน การลงทุน การยายถิ่นฐาน และขอมูลที่เก่ียวของ เพื่อเปนขอมูล
ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการคาจางและคณะอนุกรรมการ

(๔)  เสนอแนะผลการศึกษา และผลการพิจารณาขอมูลทางวิชาการ และมาตรการเสริมอื่นๆ ตอกระทรวง
แรงงานและสวัสดิการสังคม และหนวยงานที่เก่ียวของเพ่ือประโยชนในการพัฒนาระบบคาจางและรายได

(๕)   ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามมติของคณะกรรมการคาจาง
(๖)   ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการคาจางหรือคณะอนุกรรมการมอบหมาย

หมวด ๗
สวัสดิการ

มาตรา ๙๒  ใหมีคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานประกอบดวย  ปลัดกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
เปนประธานกรรมการ กรรมการผูแทนฝายรัฐบาลสี่คน กรรมการผูแทนฝายนายจางและกรรมการผูแทนฝาย    
ลกูจางฝายละหาคนซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งเปนกรรมการและขาราชการกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานซึ่งรัฐมนตรี
แตงตั้งเปนเลขานุการ

มาตรา  ๙๓   คณะกรรมการสวัสดิการแรงงานมีอํ านาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑)  เสนอความเห็นตอรัฐมนตรีเก่ียวกับนโยบาย แนวทางและมาตรการดานสวัสดิการแรงงาน
(๒)  เสนอความเห็นตอรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวง ประกาศ หรือ ระเบียบเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการ

ในสถานประกอบกิจการ
(๓)  ใหคํ าแนะนํ าในการจัดสวัสดิการแรงงานสํ าหรับสถานประกอบกิจการแตละประเภท
(๔)   ติดตามประเมินผล  และรายงานผลการดํ าเนินการตอรัฐมนตรี
(๕)ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นบัญญัติใหเปนอํ านาจหนาที่ของคณะกรรมการ

สวัสดิการแรงงานหรือตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย

มาตรา  ๙๔  ใหน ํามาตรา  ๗๘  วรรคสอง มาตรา ๘๐ มาตรา ๘๑ มาตรา ๘๒ วรรคหนึ่ง มาตรา ๘๓ และ
มาตรา ๘๔  มาใชบังคับกับคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานโดยอนุโลม

มาตรา   ๙๕   ใหรัฐมนตรีมีอํ านาจออกกฎกระทรวงกํ าหนดใหนายจางตองจัดสวัสดิการในเรื่องใด   หรือ
กํ าหนดใหการจัดสวัสดิการในเรื่องใดตองเปนไปตามมาตรฐานได
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มาตรา ๙๖ ในสถานประกอบกิจการที่มีลูกจางตั้งแตหาสิบคนขึ้นไป  ใหนายจางจัดใหมีคณะกรรมการ      
สวัสดิการในสถานประกอบกิจการ ประกอบดวยผูแทนฝายลูกจางอยางนอยหาคน

กรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการใหมาจากการเลือกต้ังตามหลักเกณฑและวิธีการที่อธิบดี
กํ าหนด

ในกรณทีีส่ถานประกอบกิจการใดของนายจางมีคณะกรรมการลูกจางตามกฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ
แลว ใหคณะกรรมการลูกจางทํ าหนาที่เปนคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา  ๙๗  คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการมีอํ านาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑)  รวมหารือกับนายจางเพื่อจัดสวัสดิการแกลูกจาง
(๒)  ใหคํ าปรึกษาหารือและเสนอแนะความเห็นแกนายจางในการจัดสวัสดิการสํ าหรับลูกจาง
(๓)  ตรวจตรา  ควบคุม  ดูแล  การจัดสวัสดิการที่นายจางจัดใหแกลูกจาง
(๔)  เสนอขอคิดเห็น    และแนวทางในการจัดสวัสดิการที่เปนประโยชนสํ าหรับลูกจางตอคณะกรรมการ

สวัสดิการแรงงาน

มาตรา  ๙๘  นายจางตองจัดใหมีการประชุมหารือกับคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ
อยางนอยสามเดือนตอหน่ึงครั้ง  หรือเมื่อกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการเกินก่ึงหน่ึงของกรรมการทั้ง
หมดหรือสหภาพแรงงานรองขอโดยมีเหตุผลสมควร

มาตรา  ๙๙  ใหนายจางปดประกาศการจัดสวัสดิการตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๙๕ หรือตามที่มี
ขอตกลงกับลูกจางใหจัดขึ้นไวในที่เปดเผยเพื่อใหลูกจางไดทราบ  ณ สถานที่ทํ างานของลูกจาง

หมวด  ๘
ความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดลอมในการทํ างาน

มาตรา ๑๐๐ ใหมคีณะกรรมการความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และสภาพแวดลอมในการทํ างาน ประกอบ
ดวย  ปลัดกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมเปนประธานกรรมการ  อธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน  
ผูแทนกรมอนามัย    ผูแทนกรมโรงงานอุตสาหกรรม   ผูแทนกรมโยธาธิการ   และผูแทนกรมควบคุมมลพิษเปน
กรรมการ   กับผูแทนฝายนายจางและผูแทนฝายลูกจางฝายละเจ็ดคน   ซ่ึงรัฐมนตรีแตงตั้งเปนกรรมการ   และ
ขาราชการกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งเปนกรรมการและเลขานุการ

มาตรา  ๑๐๑  คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํ างาน มีอํ านาจ  
หนาที่ดังตอไปนี้

(๑)  เสนอความเห็นตอรัฐมนตรีเก่ียวกับนโยบาย แผนงาน หรือมาตรการความปลอดภัย  อาชีวอนามัย 
และการพัฒนาสภาพแวดลอมในการทํ างานของลูกจาง

(๒) เสนอความเห็นตอรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวง ประกาศ หรือระเบียบเพื่อดํ าเนินการตามพระราช                  
บัญญัตินี้

(๓) ใหความเห็นแกหนวยงานของรัฐเก่ียวกับการสงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอม
ในการทํ างานของลูกจาง

(๔)ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นบัญญัติใหเปนอํ านาจหนาที่ของคณะกรรมการ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดลอมในการทํ างาน หรือตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย
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มาตรา  ๑๐๒  ใหน ํามาตรา  ๗๘  วรรคสอง  มาตรา ๘๐ มาตรา ๘๑ มาตรา  ๘๒ วรรคหนึ่ง  มาตรา  ๘๓  
และมาตรา  ๘๔   มาใชบังคับกับคณะกรรมการความปลอดภัย อ าชีวอนามัย   และสภาพแวดลอมในการทํ างาน
โดยอนุโลม

มาตรา ๑๐๓  ใหรฐัมนตรีมีอํ านาจออกกฎกระทรวงกํ าหนดมาตรฐานใหนายจางดํ าเนินการในการบริหาร
และการจัดการดานความปลอดภัย  อาชีวอนามัย   และสภาพแวดลอมในการทํ างาน

ในกรณทีีก่ฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งกํ าหนดใหการจัดทํ าเอกสารหลักฐาน หรือรายงานใดตองมีการรับรอง
หรือตรวจสอบโดยบุคคลหนึ่งบุคคลใดตามหลักเกณฑและวิธีการที่กํ าหนด กฎกระทรวงนั้นจะกํ าหนดหลักเกณฑ
และวธิกีารการขึ้นทะเบียนและการเพิกถอนทะเบียน อัตราคาธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนไมเกินอัตราทายพระราช
บัญญัตินี้  และอัตราขั้นสูงของคาบริการที่บุคคลดังกลาวจะเรียกเก็บไวดวยก็ได

มาตรา  ๑๐๔  ในกรณีที่พนักงานตรวจแรงงานพบวา  นายจางผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่
ออกตามมาตรา ๑๐๓ ใหพนักงานตรวจแรงงานมีอํ านาจออกคํ าสั่งเปนหนังสือใหนายจางปรับปรุงสภาพแวดลอม
ในการทํ างาน  อาคาร  สถานที่ หรือจัดทํ าหรือแกไขเครื่องจักรหรืออุปกรณที่ลูกจางตองใชในการปฏิบัติงานหรือที่
เก่ียวของกับการปฎิบัติงานใหถูกตองหรือเหมาะสมภายในระยะเวลาที่กํ าหนด

มาตรา  ๑๐๕  ในกรณีที่พนักงานตรวจแรงงานพบวา  สภาพแวดลอมในการทํ างาน  อาคาร สถานที่ 
เครื่องจักรหรืออุปกรณที่ลูกจางใชจะกอใหเกิดความไมปลอดภัยแกลูกจางหรือนายจางไมปฏิบัติตามคํ าสั่งของ
พนกังานตรวจแรงงานตามมาตรา ๑๐๔ เมื่อไดรับอนุมัติจากอธิบดีหรือผูซ่ึงอธิบดีมอบหมาย  ใหพนักงานตรวจ
แรงงานมอํี านาจสั่งใหนายจางหยุดการใชเครื่องจักรหรืออุปกรณดังกลาวทั้งหมดหรือบางสวนเปนการชั่วคราวได

ใหนายจางจายเงินใหแกลูกจางซ่ึงพนักงานตรวจแรงงานสั่งใหนายจางหยุดการใชเครื่องจักรหรืออุปกรณ
ตามวรรคหนึ่งเทากับคาจางในวันทํ างานตลอดระยะเวลาที่ลูกจางหยุดทํ างาน    ทั้งนี้   จนกวานายจางจะไดดํ าเนิน
การใหถูกตองตามคํ าสั่งของพนักงานตรวจแรงงานนั้นแลว

มาตรา  ๑๐๖   คํ าสั่งของพนักงานตรวจแรงงานตามมาตรา  ๑๐๔  หรือมาตรา ๑๐๕  ใหอุทธรณตอคณะ
กรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํ างานไดภายในสามสิบวันนับแตวันที่ทราบ   
คํ าสั่ง คํ าวินิจฉัยของคณะกรรมการนั้นใหเปนที่สุด

การอุทธรณตามวรรคหนึ่งยอมไมเปนการทุเลาการปฏิบัติตามคํ าสั่งของพนักงานตรวจแรงงาน เวนแตคณะ
กรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํ างานจะมีคํ าสั่งเปนอยางอ่ืน

มาตรา  ๑๐๗  ใหนายจางจัดใหมีการตรวจสุขภาพของลูกจางและสงผลการตรวจดังกลาวแกพนักงานตรวจ
แรงงาน ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กํ าหนดในกฎกระทรวง

หมวด  ๙
การควบคุม

มาตรา  ๑๐๘  ใหนายจางซ่ึงมีลูกจางรวมกันตั้งแตสิบคนขึ้นไป  จัดใหมีขอบังคับเก่ียวกับการทํ างานเปน
ภาษาไทย  และขอบังคับนั้นอยางนอยตองมีรายละเอียดเกี่ยวกับรายการดังตอไปนี้

(๑)  วันทํ างาน  เวลาทํ างานปกติ  และเวลาพัก
         (๒)  วันหยุดและหลักเกณฑการหยุด
         (๓)  หลักเกณฑการทํ างานลวงเวลาและการทํ างานในวันหยุด
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(๔)  วันและสถานที่จายคาจาง คาลวงเวลา คาทํ างานในวันหยุด และคาลวงเวลาในวันหยุด
         (๕)  วันลาและหลักเกณฑการลา

(๖)  วินัยและโทษทางวินัย
(๗)  การรองทุกข
(๘)  การเลิกจาง  คาชดเชย  และคาชดเชยพิเศษ
ใหนายจางประกาศใชขอบังคับเกี่ยวกับการทํ างานภายในสิบหาวันนับแตวันที่นายจางมีลูกจางรวมกันตั้งแต

สบิคนขึ้นไป และใหนายจางจัดเก็บสํ าเนาขอบังคับนั้นไว  ณ สถานประกอบกิจการ หรือสํ านักงานของนายจาง
ตลอดเวลา  และใหสงสํ าเนาขอบังคับใหแกอธิบดีหรือผูซ่ึงอธิบดีมอบหมายภายในเจ็ดวันนับแตวันประกาศใช  
ขอบังคับดังกลาว

ใหอธิบดีหรือผูซ่ึงอธิบดีมอบหมายมีอํ านาจสั่งใหนายจางแกไขขอบังคับเก่ียวกับการทํ างานที่ขัดตอ
กฎหมายใหถูกตองภายในเวลาที่กํ าหนด

ใหนายจางเผยแพรและปดประกาศขอบังคับเก่ียวกับการทํ างานโดยเปดเผย  ณ  สถานที่ทํ างานของลูกจาง
เพือ่ใหลูกจางไดทราบและดูไดโดยสะดวก

มาตรา ๑๐๙  การรองทุกขตามมาตรา ๑๐๘ (๗)  อยางนอยตองมีรายละเอียดดังตอไปนี้
(๑)  ขอบเขตและความหมายของขอรองทุกข
(๒)  วิธีการและขั้นตอนการรองทุกข
(๓)  การสอบสวนและพิจารณาขอรองทุกข
(๔)  กระบวนการยุติขอรองทุกข
(๕)  ความคุมครองผูรองทุกขและผูเก่ียวของ

มาตรา  ๑๑๐  ในกรณีที่มีการแกไขเพิ่มเติมขอบังคับเก่ียวกับการทํ างาน ใหนายจางประกาศขอบังคับที่มี
การแกไขเพิ่มเติมนั้นภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ประกาศใชขอบังคับที่แกไขเพิ่มเติม  และใหนํ ามาตรา ๑๐๘   วรรค
สอง  วรรคสามและวรรคสี่มาใชบังคับโดยอนุโลม

มาตรา  ๑๑๑   เมื่อนายจางไดประกาศใชขอบังคับเก่ียวกับการทํ างานตามมาตรา ๑๐๘ แลว    แมวาตอมา
นายจางจะมีลูกจางลดตํ่ ากวาสิบคนก็ตามใหนายจางยังคงมีหนาที่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๐๘ และมาตรา ๑๑๐ ตอไป

มาตรา  ๑๑๒  ใหนายจางซ่ึงมีลูกจางตั้งแตสิบคนขึ้นไปจัดทํ าทะเบียนลูกจางเปนภาษาไทยและเก็บไว  ณ 
สถานประกอบกิจการหรือสํ านักงานของนายจาง พรอมที่จะใหพนักงานตรวจแรงงานตรวจไดในเวลาทํ าการ

การจดัท ําทะเบียนลูกจางตามวรรคหนึ่ง ใหนายจางจัดทํ าภายในสิบหาวันนับแตวันที่ลูกจางเขาทํ างาน

มาตรา  ๑๑๓   ทะเบียนลูกจางน้ันอยางนอยตองมีรายการดังตอไปนี้
(๑)  ชื่อตัวและชื่อสกุล
(๒)  เพศ
(๓)  สัญชาติ
(๔)  วันเดือนปเกิด  หรืออายุ
(๕)   ที่อยูปจจุบัน
(๖)   วันที่เริ่มจาง
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(๗)  ตํ าแหนงหรืองานในหนาที่
(๘)   อัตราคาจางและประโยชนตอบแทนอยางอ่ืนที่นายจางตกลงจายใหแกลูกจาง
(๙)   วันสิ้นสุดของการจาง
เมื่อมีความจํ าเปนตองเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนลูกจาง ใหนายจางแกไขเพิ่มเติมทะเบียนลูกจาง   

ใหแลวเสร็จภายในสิบหาวันนับแตวันที่มีการเปลี่ยนแปลงนั้น   หรือภายในสิบหาวันนับแตวันที่ลูกจางไดแจงการ
เปลีย่นแปลงใหนายจางทราบ

มาตรา ๑๑๔ ใหนายจางซ่ึงมีลูกจางรวมกันตั้งแตสิบคนขึ้นไปจัดใหมีเอกสารเก่ียวกับการจายคาจาง คาลวง
เวลา  คาทํ างานในวันหยุด  และคาลวงเวลาในวันหยุด  ซ่ึงอยางนอยตองมีรายการดังตอไปนี้
         (๑)   วันและเวลาทํ างาน

(๒)    ผลงานที่ทํ าไดสํ าหรับลูกจางซ่ึงไดรับคาจางตามผลงานโดยคํ านวณเปนหนวย
(๓)   อัตราและจํ านวนคาจาง  คาลวงเวลา คาทํ างานในวันหยุด และคาลวงเวลาในวันหยุดที่ลูกจางแตละ

คนไดรับ
เมือ่มกีารจายคาจาง  คาลวงเวลา คาทํ างานในวันหยุด และคาลวงเวลาในวันหยุดใหแกลูกจาง ใหนายจาง

จดัให  ลูกจางลงลายมือชื่อในเอกสารตามวรรคหนึ่งไวเปนหลักฐาน
รายการในเอกสารตามวรรคหนึ่งจะอยูในฉบับเดียวกันหรือจะแยกเปนหลายฉบับก็ได

 ในกรณทีีน่ายจางจายคาจาง คาลวงเวลา คาทํ างานในวันหยุด และคาลวงเวลาในวันหยุดใหแกลูกจาง  โดย
การโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากในธนาคารพาณิชยหรือสถาบันการเงินอ่ืน   ใหถือวาหลักฐานการโอนเงินเขาบัญชีเงิน
ฝากของลูกจางเปนเอกสารเก่ียวกับการจายเงินดังกลาว

มาตรา  ๑๑๕  ใหนายจางเก็บรักษาทะเบียนลูกจางไวไมนอยกวาสองปนับแตวันสิ้นสุดของการจางลูกจาง
แตละราย   และใหนายจางเก็บเอกสารเกี่ยวกับการจายคาจาง  คาลวงเวลา  คาทํ างานในวันหยุด  และคาลวงเวลา
ในวันหยุดใหแกลูกจางไวไมนอยกวาสองปนับแตวันจายเงินดังกลาว

ในกรณทีี่มีการยื่นคํ ารองตามหมวด ๑๒ แหงพระราชบัญญัตินี้ หรือมีขอพิพาทแรงงานตามกฎหมายวาดวย     
แรงงานสมัพันธ หรือมีการฟองรองคดีแรงงาน ใหนายจางเก็บรักษาทะเบียนลูกจาง และเอกสารเก่ียวกับการจาย
คาจาง  คาลวงเวลา   คาทํ างานในวันหยุด   และคาลวงเวลาในวันหยุดไวจนกวาจะมีคํ าสั่งหรือคํ าพิพากษาถึงที่สุด
เก่ียวกับเรื่องดังกลาว

หมวด  ๑๐
การพักงาน

มาตรา  ๑๑๖  ในกรณทีีน่ายจางทํ าการสอบสวนลูกจางซ่ึงถูกกลาวหาวากระทํ าความผิด หามมิใหนายจาง
สั่งพักงานลูกจางในระหวางการสอบสวนดังกลาว เวนแตจะมีขอบังคับเกี่ยวกับการทํ างานหรือขอตกลงเก่ียวกับ
สภาพการจางใหอํ านาจนายจางสั่งพักงานลูกจางได  ทั้งนี้  นายจางจะตองมีคํ าสั่งพักงานเปนหนังสือระบุความผิด
และกํ าหนดระยะเวลาพักงานไดไมเกินเจ็ดวันโดยตองแจงใหลูกจางทราบกอนการพักงาน

ในระหวางการพักงานตามวรรคหนึ่ง ใหนายจางจายเงินใหแกลูกจางตามอัตราที่กํ าหนดไวในขอบังคับ 
เก่ียวกบัการทํ างานหรือตามที่นายจางและลูกจางไดตกลงกันไวในขอตกลงเก่ียวกับสภาพการจาง  ทั้งนี้    อัตราดัง
กลาวตองไมนอยกวารอยละหาสิบของคาจางในวันทํ างานที่ลูกจางไดรับกอนถูกสั่งพักงาน
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มาตรา  ๑๑๗  เมือ่การสอบสวนเสร็จสิ้นแลว  ปรากฏวาลูกจางไมมีความผิดใหนายจางจายคาจางใหแก 
ลกูจางเทากับคาจางในวันทํ างานนับแตวันที่ลูกจางถูกสั่งพักงานเปนตนไป     โดยใหคํ านวณเงินที่นายจางจายตาม
มาตรา ๑๑๖  เปนสวนหนึ่งของคาจางตามมาตรานี้พรอมดวยดอกเบี้ยรอยละสิบหาตอป

หมวด  ๑๑
คาชดเชย

มาตรา  ๑๑๘  ใหนายจางจายคาชดเชยใหแกลูกจางซ่ึงเลิกจางดังตอไปนี้
(๑) ลกูจางซ่ึงทํ างานติดตอกันครบหนึ่งรอยยี่สิบวัน แตไมครบหนึ่งปใหจายไมนอยกวาคาจางอัตราสุดทาย

สามสบิวนั  หรือไมนอยกวาคาจางของการทํ างานสามสิบวันสุดทายสํ าหรับลูกจางซ่ึงไดรับคาจางตามผลงานโดย
คํ านวณเปนหนวย

(๒) ลกูจางซ่ึงทํ างานติดตอกันครบหนึ่งป  แตไมครบสามป  ใหจายไมนอยกวาคาจางอัตราสุดทายเกาสิบ
วัน หรอืไมนอยกวาคาจางของการทํ างานเกาสิบวันสุดทายสํ าหรับลูกจางซ่ึงไดรับคาจางตามผลงานโดยคํ านวณเปน
หนวย

(๓) ลกูจางซ่ึงทํ างานติดตอกันครบสามป  แตไมครบหกป  ใหจายไมนอยกวาคาจางอัตราสุดทายหนึ่งรอย
แปดสบิวนั  หรือไมนอยกวาคาจางของการทํ างานหนึ่งรอยแปดสิบวันสุดทายสํ าหรับลูกจางซ่ึงไดรับคาจางตามผล
งานโดยคํ านวณเปนหนวย

(๔) ลกูจางซ่ึงทํ างานติดตอกันครบหกป แตไมครบสิบป ใหจายไมนอยกวาคาจางอัตราสุดทายสองรอย    
สีส่บิวนั หรอืไมนอยกวาคาจางของการทํ างานสองรอยสี่สิบวันสุดทาย สํ าหรับลูกจางซ่ึงไดรับคาจางตามผลงานโดย
คํ านวณเปนหนวย

(๕) ลกูจางซ่ึงทํ างานติดตอกันครบสิบปขึ้นไป  ใหจายไมนอยกวาคาจางอัตราสุดทายสามรอยวัน หรือไม
นอยกวาคาจางของการทํ างานสามรอยวันสุดทายสํ าหรับลูกจางซ่ึงไดรับคาจางตามผลงานโดยคํ านวณเปนหนวย
         การเลิกจางตามมาตรานี้ หมายความวา การกระทํ าใดที่นายจางไมใหลูกจางทํ างานตอไปและไมจายคาจาง
ให ไมวาจะเปนเพราะเหตุสิ้นสุดสัญญาจางหรือเหตุอ่ืนใด และหมายความรวมถึงกรณีที่ลูกจางไมไดทํ างานและ   
ไมไดรบัคาจางเพราะเหตุที่นายจางไมสามารถดํ าเนินกิจการตอไป

ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับแกลูกจางที่มีกํ าหนดระยะเวลาการจางไวแนนอนและเลิกจางตามกํ าหนด
ระยะเวลานั้น

การจางที่มีกํ าหนดระยะเวลาตามวรรคสามจะกระทํ าไดสํ าหรับการจางงานในโครงการเฉพาะที่มิใชงานปกติ
ของธุรกิจหรือการคาของนายจางซ่ึงตองมีระยะเวลาเริ่มตนและสิ้นสุดของงานที่แนนอน  หรือในงานอันมีลักษณะ
เปนครั้งคราวที่มีกํ าหนดการสิ้นสุด หรือความสํ าเร็จของงาน หรือในงานที่เปนไปตามฤดูกาลและไดจางในชวง
เวลาของฤดูกาลน้ัน  ซ่ึงงานนั้นจะตองแลวเสร็จภายในเวลาไมเกินสองปโดยนายจางและลูกจางไดทํ าสัญญาเปน
หนังสือ
ไวตั้งแตเมื่อเริ่มจาง

มาตรา ๑๑๙ นายจางไมตองจายคาชดเชยใหแกลูกจางซ่ึงเลิกจางในกรณีหนึ่งกรณีใด ดังตอไปนี้
(๑)   ทุจริตตอหนาที่หรือกระทํ าความผิดอาญาโดยเจตนาแกนายจาง
(๒)   จงใจทํ าใหนายจางไดรับความเสียหาย
(๓)   ประมาทเลินเลอเปนเหตุใหนายจางไดรับความเสียหายอยางรายแรง
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(๔) ฝาฝนขอบังคับเกี่ยวกับการทํ างานหรือระเบียบหรือคํ าสั่งของนายจางอันชอบดวยกฎหมายและเปน
ธรรม และนายจางไดตักเตือนเปนหนังสือแลว เวนแตกรณีที่รายแรงนายจางไมจํ าเปนตองตักเตือน

หนังสือเตือนใหมีผลบังคับไดไมเกินหนึ่งปนับแตวันที่ลูกจางไดกระทํ าผิด
(๕)  ละทิ้งหนาที่เปนเวลาสามวันทํ างานติดตอกันไมวาจะมีวันหยุดคั่นหรือไมก็ตามโดยไมมีเหตุอันสมควร
(๖)   ไดรับโทษจํ าคุกตามคํ าพิพากษาถึงที่สุดใหจํ าคุก    เวนแตเปนโทษสํ าหรับความผิดที่ไดกระทํ าโดย

ประมาทหรือความผิดลหุโทษ

มาตรา ๑๒๐ ในกรณีที่นายจางยายสถานประกอบกิจการไปตั้ง ณ สถานที่อ่ืนอันมีผลกระทบสํ าคัญตอการ
ดํ ารงชีวิตตามปกติของลูกจางหรือครอบครัว นายจางตองแจงใหลูกจางทราบลวงหนาไมนอยกวาสามสิบวันกอน
วันยายสถานประกอบกิจการ  ในการนี้ ถาลูกจางไมประสงคจะไปทํ างานดวยใหลูกจางมีสิทธิบอกเลิกสัญญาจางได
โดยลูกจางมีสิทธิไดรับคาชดเชยพิเศษไมนอยกวารอยละหาสิบของอัตราคาชดเชยที่ลูกจางพึงมีสิทธิไดรับตาม
มาตรา  ๑๑๘

ในกรณีที่นายจางไมแจงใหลูกจางทราบการยายสถานประกอบกิจการลวงหนาตามวรรคหนึ่ง ใหนายจาง
จายคาชดเชยพิเศษแทนการบอกกลาวลวงหนาเทากับคาจางอัตราสุดทายสามสิบวัน หรือเทากับคาจางของการ
ท ํางานสามสิบวันสุดทายสํ าหรับลูกจางซ่ึงไดรับคาจางตามผลงานโดยคํ านวณเปนหนวยดวย

ลูกจางมีสิทธิยื่นคํ าขอใหคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานพิจารณาภายในสามสิบวันนับแตวันที่นายจางยาย
สถานประกอบกิจการ วาเปนกรณีที่นายจางตองบอกกลาวลวงหนาหรือลูกจางมีสิทธิบอกเลิกสัญญาจางโดยมีสิทธิ
ไดรับคาชดเชยพิเศษตามวรรคหนึ่งหรือไม

คํ าวินิจฉัยของคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานใหเปนที่สุด  เวนแตนายจางหรือลูกจางจะอุทธรณคํ าวินิจฉัย
ตอศาลภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงคํ าวินิจฉัย ในกรณีที่นายจางเปนฝายนํ าคดีไปสูศาล  นายจางตอง
วางเงินตอศาลตามจํ านวนที่ตองจายแกลูกจางที่ยื่นคํ าขอตามวรรคสาม  จึงจะฟองคดีได
         การบอกเลิกสัญญาจางตามมาตรานี้    ลูกจางตองใชสิทธิภายในสามสิบวันนับแตวันที่นายจางยายสถาน
ประกอบกิจการ หรือนับแตวันที่คํ าวินิจฉัยของคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานหรือคํ าพิพากษาของศาลเปนที่สุด

มาตรา ๑๒๑ ในกรณทีีน่ายจางจะเลิกจางลูกจางเพราะเหตุที่นายจางปรับปรุงหนวยงาน กระบวนการผลิต 
การจ ําหนาย หรือการบริการ อันเนื่องมาจากการนํ าเครื่องจักรมาใชหรือเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรหรือเทคโนโลยี ซ่ึง
เปนเหตใุหตองลดจํ านวนลูกจาง หามมิใหนํ ามาตรา ๑๗ วรรคสอง มาใชบังคับ และใหนายจางแจงวันที่จะเลิกจาง 
เหตุผลของการเลิกจางและรายชื่อลูกจางตอพนักงานตรวจแรงงานและลูกจางที่จะเลิกจางทราบลวงหนาไมนอย
กวาหกสิบวันกอนวันที่จะเลิกจาง

ในกรณีที่นายจางไมแจงใหลูกจางที่จะเลิกจางทราบลวงหนา หรือแจงลวงหนานอยกวาระยะเวลาที่กํ าหนด
ตามวรรคหนึ่ง  นอกจากจะไดรับคาชดเชยตามมาตรา  ๑๑๘  แลว ใหนายจางจายคาชดเชยพิเศษแทนการบอก
กลาวลวงหนาเทากับคาจางอัตราสุดทายหกสิบวัน หรือเทากับคาจางของการทํ างานหกสิบวันสุดทายสํ าหรับลูกจาง
ซ่ึงไดรับคาจางตามผลงานโดยคํ านวณเปนหนวยดวย

ในกรณทีีม่กีารจายคาชดเชยพิเศษแทนการบอกกลาวลวงหนาตามวรรคสองแลว ใหถือวานายจางไดจายสิน
จางแทนการบอกกลาวลวงหนาตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยดวย

มาตรา  ๑๒๒  ในกรณทีีน่ายจางเลิกจางลูกจางตามมาตรา  ๑๒๑ และลูกจางนั้นทํ างานติดตอกันเกินหกป
ขึน้ไป  ใหนายจางจายคาชดเชยพิเศษเพิ่มขึ้นจากคาชดเชยตามมาตรา ๑๑๘ ไมนอยกวาคาจางอัตราสุดทายสิบหา
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วันตอการทํ างานครบหนึ่งป หรือไมนอยกวาคาจางของการทํ างานสิบหาวันสุดทายตอการทํ างานครบหนึ่งปสํ าหรับ
ลกูจางซ่ึงไดรับคาจางตามผลงานโดยคํ านวณเปนหนวย แตคาชดเชยตามมาตรานี้รวมแลวตองไมเกินคาจางอัตรา
สดุทายสามรอยหกสิบวัน หรือไมเกินคาจางของการทํ างานสามรอยหกสิบวันสุดทายสํ าหรับลูกจางซ่ึงไดรับคาจาง
ตามผลงานโดยคํ านวณเปนหนวย

เพือ่ประโยชนในการคํ านวณคาชดเชยพิเศษกรณีระยะเวลาทํ างานไมครบหนึ่งป       ถาเศษของระยะเวลา
ท ํางานมากกวาหนึ่งรอยแปดสิบวัน ใหนับเปนการทํ างานครบหนึ่งป

หมวด  ๑๒
การยื่นคํ ารองและการพิจารณาคํ ารอง

มาตรา ๑๒๓ ในกรณทีี่นายจางฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามเกี่ยวกับสิทธิไดรับเงินอยางหน่ึงอยางใดตามพระ
ราชบญัญัตินี้และลูกจางมีความประสงคใหพนักงานเจาหนาที่ดํ าเนินการตามพระราชบัญญัตินี้  ใหลูกจางมีสิทธิยื่น
คํ ารองตอพนักงานตรวจแรงงานแหงทองที่ที่ลูกจางทํ างานอยูหรือที่นายจางมีภูมิลํ าเนาอยูตามแบบที่อธิบดีกํ าหนด

ในกรณทีีเ่ก่ียวกับสิทธิไดรับเงินอยางหน่ึงอยางใดตามพระราชบัญญัตินี้ ถาลูกจางถึงแกความตายใหทายาท
โดยธรรมมีสิทธิยื่นคํ ารองตอพนักงานตรวจแรงงานได

มาตรา  ๑๒๔  เมือ่มีการยื่นคํ ารองตามมาตรา  ๑๒๓ ใหพนักงานตรวจแรงงานสอบสวนขอเท็จจริงและมี
คํ าสั่งภายในหกสิบวันนับแตวันที่รับคํ ารอง

ในกรณีที่มีความจํ าเปนไมอาจมีคํ าสั่งภายในเวลาตามวรรคหนึ่งได ใหพนักงานตรวจแรงงานขอขยายเวลา
ตออธิบดีหรือผูซ่ึงอธิบดีมอบหมายพรอมดวยเหตุผล และอธิบดีหรือผูซ่ึงอธิบดีมอบหมายอาจพิจารณาอนุญาตได
ตามที่เห็นสมควร  แตตองมีระยะเวลาไมเกินสามสิบวันนับแตวันที่ครบกํ าหนดตามวรรคหนึ่ง

เมื่อพนักงานตรวจแรงงานสอบสวนแลวปรากฎวาลูกจางมีสิทธิไดรับเงินอยางหน่ึงอยางใดที่นายจางมี  
หนาทีต่องจายตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงานตรวจแรงงานมีคํ าสั่งใหนายจางจายเงินดังกลาวใหแกลูกจางหรือ
ทายาทโดยธรรมของลูกจางซ่ึงถึงแกความตาย  ตามแบบที่อธิบดีกํ าหนดภายในสิบหาวันนับแตวันที่ทราบหรือ   
ถือวาไดทราบคํ าสั่ง
          ใหนายจางจายเงินตามวรรคสามใหแกลูกจางหรือทายาทโดยธรรมของลูกจางซ่ึงถึงแกความตาย ณ สถาน
ทีท่ ํางานของลูกจาง  ในกรณีที่ลูกจางหรือทายาทโดยธรรมของลูกจางซ่ึงถึงแกความตายรองขอ  ใหพนักงานตรวจ
แรงงานมีอํ านาจสั่งใหนายจางจายเงินดังกลาว ณ สํ านักงานของพนักงานตรวจแรงงาน หรือสถานที่อ่ืนตามที่นาย
จางและลูกจางหรือทายาทโดยธรรมของลูกจางซ่ึงถึงแกความตายตกลงกัน

ในกรณีที่ลูกจางหรือทายาทโดยธรรมของลูกจางซ่ึงถึงแกความตายไมมารับเงินดังกลาวภายในสิบหาวันนับ
แตวันที่พนักงานตรวจแรงงานมีคํ าสั่ง ใหพนักงานตรวจแรงงานนํ าสงเงินนั้นเพื่อเก็บรักษาในกองทุนสงเคราะห 
ลกูจางโดยฝากไวกับธนาคาร ในการนี้ ถามีดอกเบี้ยหรือดอกผลใดเกิดขึ้นเนื่องจากการฝากเงิน ใหตกเปนสิทธิแก
ลกูจาง หรือทายาทโดยธรรมของลูกจางซ่ึงถึงแกความตายซึ่งมีสิทธิไดรับเงินนั้น

ในกรณทีีพ่นักงานตรวจแรงงานเห็นวาลูกจางหรือทายาทโดยธรรมของลูกจางซ่ึงถึงแกความตายไมมีสิทธิได
รับเงินตามมาตรา ๑๒๓ ใหพนักงานตรวจแรงงานมีคํ าสั่งและแจงเปนหนังสือใหนายจางและลูกจางหรือทายาท
โดยธรรมของลูกจางซ่ึงถึงแกความตายทราบ
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มาตรา  ๑๒๕  เมือ่พนกังานตรวจแรงงานไดมีคํ าสั่งตามมาตรา  ๑๒๔  แลว ถานายจาง ลูกจาง หรือทายาท
โดยธรรมของลูกจางซ่ึงถึงแกความตายไมพอใจคํ าสั่งนั้นใหนํ าคดีไปสูศาลไดภายในสามสิบวันนับแตวันทราบคํ าสั่ง

ในกรณทีีน่ายจาง ลูกจางหรือทายาทโดยธรรมของลูกจางซ่ึงถึงแกความตายไมนํ าคดีไปสูศาลภายในกํ าหนด  
ใหคํ าสั่งนั้นเปนที่สุด

ในกรณทีีน่ายจางเปนฝายนํ าคดีไปสูศาล  นายจางตองวางเงินตอศาลตามจํ านวนที่ถึงกํ าหนดจายตามคํ าสั่ง
นั้น  จึงจะฟองคดีได

เมื่อคดีถึงที่สุดและนายจางมีหนาที่ตองจายเงินจํ านวนใดใหแกลูกจางหรือทายาทโดยธรรมของลูกจางซ่ึงถึง
แกความตาย ใหศาลมีอํ านาจจายเงินที่นายจางวางไวตอศาลใหแกลูกจางหรือทายาทโดยธรรมของลูกจางซ่ึงถึงแก
ความตายได

หมวด  ๑๓
กองทุนสงเคราะหลูกจาง

มาตรา ๑๒๖ ใหมีกองทุนสงเคราะหลูกจางในกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานมีวัตถุประสงคเพื่อเปน
ทนุสงเคราะหลูกจางในกรณีที่ลูกจางออกจากงานหรือตาย หรือในกรณีอ่ืนตามที่กํ าหนดโดยคณะกรรมการกองทุน
สงเคราะหลูกจาง

มาตรา  ๑๒๗  กองทุนสงเคราะหลูกจางประกอบดวย
(๑)    เงินสะสมและเงินสมทบ
(๒)    เงินที่ตกเปนของกองทุนสงเคราะหลูกจางตามมาตรา  ๑๓๓ และ มาตรา ๑๓๖
(๓)    เงินเพิ่มตามมาตรา  ๑๓๑
(๔)    เงินคาปรับที่ไดรับจากการลงโทษผูกระทํ าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
(๕)    เงินหรือทรัพยสินที่มีผูบริจาคให

          (๖)   เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
          (๗)   เงินรายไดอ่ืน

 (๘)   เงินดอกผลของกองทุนสงเคราะหลูกจาง
ใหกองทุนสงเคราะหลูกจางจัดใหมีบัญชีประกอบดวย
(๑) บัญชีเงินของสมาชิกซ่ึงแสดงรายการเงินสะสม เงินสมทบ และดอกผลของเงินดังกลาวของบรรดา

สมาชิกแตละคน
(๒)   บัญชีเงินกองกลางซึ่งแสดงรายการเงินอ่ืนนอกจาก  (๑)

มาตรา  ๑๒๘ การสงเงินคาปรับตามมาตรา ๑๒๗ (๔) เขากองทุนสงเคราะหลูกจางและกํ าหนดเวลาสงเงิน
ดงักลาว ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกองทุนสงเคราะหลูกจางกํ าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

มาตรา ๑๒๙ เพือ่ประโยชนในการดํ าเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ ใหถือวาเงินและทรัพยสินของกองทุน
สงเคราะหลูกจางตามมาตรา ๑๒๗ เปนกรรมสิทธิ์ของกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานโดยไมตองนํ าสง
กระทรวงการคลังเปนรายไดแผนดิน

ใหมีคณะกรรมการกองทุนสงเคราะหลูกจางประกอบดวย   ปลัดกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมเปน
ประธานกรรมการ ผูแทนกระทรวงการคลัง ผูแทนสํ านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  
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ผูแทนธนาคารแหงประเทศไทยเปนกรรมการ กับผูแทนฝายนายจางและผูแทนฝายลูกจางฝายละหาคน ซ่ึง       
รฐัมนตรีแตงตั้งเปนกรรรมการ  และอธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานเปนกรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการกองทุนสงเคราะหลูกจางมีอํ านาจหนาที่ดังตอไปนี้
(๑)   กํ าหนดนโยบายเกี่ยวกับการบริหารและการจายเงินกองทุนสงเคราะหลูกจางโดยความเห็นชอบของ

รัฐมนตรี
(๒) พิจารณาใหความเห็นตอรัฐมนตรีในการตราพระราชกฤษฎีกาการออกกฎกระทรวง ประกาศหรือ

ระเบียบ  เพื่อดํ าเนินการตามพระราชบัญญัตินี้
(๓)  วางระเบียบเกี่ยวกับการรับเงิน  การจายเงิน และการเก็บรักษาเงินกองทุนสงเคราะหลูกจางโดยความ

เห็นชอบของรัฐมนตรี
(๔) วางระเบียบเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชนของกองทุนสงเคราะหลูกจางโดยความเห็นชอบของ        

รัฐมนตรี
(๕)  จัดสรรเงินกองทุนสงเคราะหลูกจางไมเกินรอยละสิบของดอกผลของกองทุนตอปเพื่อเปนคาใชจายใน

การบริหารของกองทุนสงเคราะหลูกจาง
(๖) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นบัญญัติใหเปนอํ านาจหนาที่ของคณะ

กรรมการกองทุนสงเคราะหลูกจาง หรือตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย
ใหน ํามาตรา  ๗๘  วรรคสอง  มาตรา  ๘๐  มาตรา ๘๑  มาตรา ๘๒  วรรคหนึ่ง   มาตรา ๘๓ และมาตรา

๘๔  มาใชบังคับกับคณะกรรมการกองทุนสงเคราะหลูกจางโดยอนุโลม

มาตรา ๑๓๐ ใหลกูจางสํ าหรับกิจการที่มีลูกจางตั้งแตสิบคนขึ้นไปเปนสมาชิกกองทุนสงเคราะหลูกจาง
ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับแกกิจการที่นายจางไดจัดใหมีกองทุนสํ ารองเลี้ยงชีพตามกฎหมายวาดวย

กองทนุส ํารองเลี้ยงชีพ  หรือจัดใหมีการสงเคราะหแกลูกจางในกรณีที่ลูกจางออกจากงานหรือตายตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่กํ าหนดในกฎกระทรวง

ความในวรรคหนึ่งจะใชบังคับแกลูกจางสํ าหรับกิจการที่มีลูกจางนอยกวาสิบคนเมื่อใดใหตราเปนพระราช
กฤษฎีกา

คณะกรรมการกองทุนสงเคราะหลูกจางอาจออกระเบียบเพื่อกํ าหนดใหลูกจางสํ าหรับกิจการที่มิไดอยูภาย
ใตบงัคับตามพระราชบัญญัตินี้สมัครเขาเปนสมาชิกกองทุนสงเคราะหลูกจางได เมื่อลูกจางประสงคจะเปนสมาชิก
กองทนุสงเคราะหลูกจางโดยความยินยอมของนายจาง และใหนายจางมีหนาที่ตามพระราชบัญญัตินี้เสมือนเปนกิจ
การที่อยูภายใตบังคับพระราชบัญญัตินี้
           ใหนายจางซ่ึงมีลูกจางเปนสมาชิกกองทุนสงเคราะหลูกจางตามวรรคหนึ่งยื่นแบบรายการแสดงรายชื่อ  
ลกูจางและรายละเอียดอื่นๆ เมื่อนายจางยื่นแบบรายการดังกลาวแลว ใหกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานออก
หนงัสือสํ าคัญแสดงการขึ้นทะเบียนใหแกนายจาง
         ในกรณีที่ขอเท็จจริงเก่ียวกับขอความในแบบรายการแสดงรายชื่อลูกจางที่ไดยื่นไวเปลี่ยนแปลงไป ให    
นายจางแจงเปนหนังสือตอกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานเพื่อขอเปลี่ยนแปลงหรือแกไขเพิ่มเติมแบบรายการ
ดังกลาว

การยื่นขอเปลี่ยนแปลงหรือแกไขเพิ่มเติมแบบรายการแสดงรายชื่อลูกจางและการออกหนังสือสํ าคัญแสดง
การขึน้ทะเบียนใหแกนายจาง  ใหเปนไปตามแบบหลักเกณฑ และวิธีการที่คณะกรรมการกองทุนสงเคราะหลูกจาง
กํ าหนด
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ใหถือวาผูซ่ึงยื่นแบบรายการ หรือแจงขอเปลี่ยนแปลง หรือแกไขเพิ่มเติมแบบรายการตามกฎหมายวาดวย
การประกันสังคม ไดปฏิบัติตามความในวรรคหา วรรคหก  และวรรคเจ็ดของมาตรานี้แลว

มาตรา  ๑๓๑  นบัแตวันที่ลูกจางเปนสมาชิกกองทุนสงเคราะหลูกจาง  ทุกครั้งที่มีการจายคาจางใหลูกจาง
จายเงนิสะสม โดยใหนายจางหักจากคาจางและนายจางจายเงินสมทบเขากองทุนสงเคราะหลูกจาง ทั้งนี้ ตามอัตรา
ทีกํ่ าหนดในกฎกระทรวงแตตองไมเกินรอยละหาของคาจาง

ถานายจางไมจายคาจางตามกํ าหนดเวลาที่ตองจาย ใหนายจางมีหนาที่นํ าสงเงินสะสมและเงินสมทบโดยถือ
เสมอืนวามีการจายคาจางแลว

ในกรณีที่นายจางไมสงเงินสะสมหรือเงินสมทบหรือสงไมครบจํ านวนภายในเวลาที่กํ าหนดตามวรรคสี่ ให
นายจางจายเงินเพิ่มใหแกกองทุนสงเคราะหลูกจางในอัตรารอยละหาตอเดือนของจํ านวนเงินสะสมหรือเงินสมทบ
ทีย่งัมไิดนํ าสงหรือที่ยังขาดอยูนับแตวันที่ตองนํ าสงเงินดังกลาว สํ าหรับเศษของเดือนถาถึงสิบหาวันหรือกวานั้นให
นบัเปนหนึ่งเดือน  ถานอยกวานั้นใหปดทิ้ง ทั้งนี้ หามมิใหนายจางอางเหตุที่ไมไดหักคาจาง หรือหักไปแลวแตไม
ครบจํ านวนเพื่อใหพนความรับผิดที่ตองนํ าสงเงินดังกลาว

การน ําสงเงินสะสม เงินสมทบ และเงินเพิ่มเขากองทุนสงเคราะหลูกจางใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการ
ทีค่ณะกรรมการกองทุนสงเคราะหลูกจางกํ าหนด

มาตรา ๑๓๒ ในกรณีที่นายจางไมนํ าสงเงินสะสมหรือเงินสมทบหรือนํ าสงไมครบตามกํ าหนดเวลา ให
พนักงานตรวจแรงงานมีคํ าเตือนเปนหนังสือใหนายจางนํ าเงินที่คางจายมาชํ าระภายในกํ าหนดไมนอยกวาสามสิบ
วันนับแตวันที่ไดรับหนังสือนั้น

ในการมีคํ าเตือนตามวรรคหนึ่ง  ถาไมอาจทราบจํ านวนคาจางไดแนชัด ใหพนักงานตรวจแรงงานมีอํ านาจ
ประเมินเงินสะสมและเงินสมทบที่นายจางจะตองนํ าสงไดตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกองทุน
สงเคราะหลูกจางกํ าหนด

มาตรา  ๑๓๓  ในกรณีที่ลูกจางออกจากงาน  ใหกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานจายเงินจากกองทุน
สงเคราะหลูกจางในสวนที่เปนเงินสะสม เงินสมทบ และดอกผลจากเงินดังกลาวใหแกลูกจาง

ในกรณทีี่ลูกจางตาย ถาลูกจางมิไดกํ าหนดบุคคลผูจะพึงไดรับเงินจากกองทุนสงเคราะหลูกจางไว โดยทํ า
เปนหนังสือตามแบบที่อธิบดีกํ าหนดมอบไวแกกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน  หรือไดกํ าหนดไวแตบุคคลผู
นัน้ตายกอน  ใหจายเงินจากกองทุนสงเคราะหลูกจางตามวรรคหนึ่งใหแกบุตร สามี ภรรยา บิดา มารดาที่มีชีวิต
อยูคนละสวนเทาๆ กัน

ถาผูตายไมมีบุคคลผูมีสิทธิไดรับเงินจากกองทุนสงเคราะหลูกจางตามวรรคสอง ใหเงินดังกลาวตกเปนของ
กองทุนสงเคราะหลูกจาง

มาตรา ๑๓๔ การจายเงินจากกองทุนสงเคราะหลูกจางในกรณีอ่ืนนอกจากกรณีตามมาตรา ๑๓๓ ใหคณะ
กรรมการกองทนุสงเคราะหลูกจางกํ าหนดระเบียบการจายเงินสงเคราะห  อัตราเงินที่จะจายและระยะเวลาการจาย 
โดยพจิารณาจากจํ านวนเงินกองทุนสงเคราะหลูกจางสวนที่มิใชเงินที่จะตองนํ าไปจายตามมาตรา  ๑๓๓

มาตรา ๑๓๕  ในกรณทีี่กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานไดจายเงินจากกองทุนสงเคราะหลูกจางไมวาทั้ง
หมดหรอืบางสวนใหแกลูกจางตามมาตรา  ๑๓๔  แลว ใหกองทุนสงเคราะหลูกจางมีสิทธิเรียกใหผูซ่ึงมีหนาที่ตาม
กฎหมายตองจายเงินดังกลาวใหแกลูกจางชดใชเงินที่กองทุนสงเคราะหลูกจางไดจายไปพรอมดอกเบี้ยในอัตรา
รอยละสิบหาตอป
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สทิธเิรยีกรองของกองทุนสงเคราะหลูกจางใหมีอายุความสิบปนับแตวันที่กองทุนสงเคราะหลูกจางจายเงิน
ไปตามวรรคหนึ่ง

มาตรา  ๑๓๖ ใหพนักงานตรวจแรงงานมีอํ านาจออกคํ าสั่งเปนหนังสือใหยึดอายัดและขายทอดตลาดทรัพย
สนิของผูซ่ึงมีหนาที่ตามกฎหมายที่ไมนํ าสงเงินสะสม  เงินสมทบ หรือเงินเพิ่ม หรือนํ าสงไมครบจํ านวน  หรือเงิน
ทีต่องจายตามมาตรา  ๑๓๕

การมีคํ าสั่งใหยึดหรืออายัดทรัพยสินตามวรรคหนึ่งจะกระทํ าไดตอเมื่อไดสงคํ าเตือนเปนหนังสือ ใหผูซ่ึงมี
หนาทีต่ามกฎหมายนํ าเงินสะสม เงินสมทบ หรือเงินเพิ่มที่คางจาย  หรือเงินที่ตองจายตามมาตรา  ๑๓๕  มาจาย
ภายในเวลาที่กํ าหนดแตตองไมนอยกวาสามสิบวันนับแตวันที่ผูนั้นไดรับคํ าเตือนนั้น และไมจายภายในเวลาที่
กํ าหนด

หลักเกณฑและวิธีการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพยสินตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามระเบียบที่รัฐ
มนตรกํี าหนด ทั้งน้ี ใหนํ าหลักเกณฑและวิธีการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาใชบังคับโดยอนุโลม

เงนิทีไ่ดจากการขายทอดตลาดทรัพยสิน ใหหักไวเปนคาใชจายในการยึด อายัดและขายทอดตลาด และจาย
เงนิสะสม เงินสมทบ หรือเงินเพิ่มที่คางจาย หรือเงินที่ผูซ่ึงมีหนาที่ตามกฎหมายตองจายตามมาตรา ๑๓๕ ถามี
เงินเหลือใหคืนแกผูนั้นโดยเร็ว  โดยใหพนักงานตรวจแรงงานมีหนังสือแจงใหทราบเพื่อขอรับเงินที่เหลือคืน  โดย
สงทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ  ถาไมมาขอรับคืนภายในหาปใหตกเปนของกองทุนสงเคราะหลูกจาง

มาตรา  ๑๓๗    สทิธเิรยีกรองเงินจากกองทุนสงเคราะหลูกจางไมอาจโอนกันไดและไมอยูในความรับผิด
แหงการบังคับคดี

มาตรา ๑๓๘ ภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันสิ้นปปฏิทิน ใหคณะกรรมการกองทุนสงเคราะหลูกจางเสนอ
งบดุล และรายงานการรับจายเงินของกองทุนสงเคราะหลูกจางในปที่ลวงมาแลวตอสํ านักงานตรวจเงินแผนดิน 
เพื่อตรวจสอบรับรองกอนเสนอตอรัฐมนตรี

งบดลุและรายงานการรับจายเงินดังกลาว       ใหรัฐมนตรีเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบและจัดใหมีการ
ประกาศในราชกิจจานเุบกษา

หมวด  ๑๔
พนักงานตรวจแรงงาน

มาตรา  ๑๓๙  ในการปฏิบัติการตามหนาที่  ใหพนักงานตรวจแรงงานมีอํ านาจดังตอไปนี้
(๑)  เขาไปในสถานประกอบกิจการหรือสํ านักงานของนายจาง และสถานที่ทํ างานของลูกจางในเวลาทํ าการ  

เพือ่ตรวจสภาพการทํ างานของลูกจางและสภาพการจาง สอบถามขอเท็จจริง ถายภาพ ถายสํ าเนาเอกสารที่เก่ียว
กับการจาง การจายคาจาง คาลวงเวลา คาทํ างานในวันหยุด  คาลวงเวลาในวันหยุด และทะเบียนลูกจาง เก็บตัว
อยางวัสดุหรือผลิตภัณฑเพื่อวิเคราะหเก่ียวกับความปลอดภัยในการทํ างาน  และกระทํ าการอยางอ่ืนเพื่อใหไดขอ
เทจ็จริงในอันที่จะปฎิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้

(๒) มหีนงัสอืสอบถามหรือเรียกนายจาง ลูกจาง หรือบุคคลซึ่งเก่ียวของมาชี้แจงขอเท็จจริง หรือใหสงสิ่ง
ของหรือเอกสารที่เก่ียวของเพ่ือประกอบการพิจารณา

(๓)  มคํี าสั่งเปนหนังสือใหนายจางหรือลูกจางปฏิบัติใหถูกตองตามพระราชบัญญัตินี้
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มาตรา  ๑๔๐  ในการปฏิบัติการตามหนาที่ของพนักงานตรวจแรงงานตามมาตรา  ๑๓๙ (๑)  ใหพนักงาน
ตรวจแรงงานแสดงบัตรประจํ าตัวตอนายจางหรือผูซ่ึงเก่ียวของ และใหนายจางหรือบุคคลซึ่งเก่ียวของอํ านวยความ
สะดวกและไมขัดขวางการปฏิบัติการตามหนาที่ของพนักงานตรวจแรงงาน

บตัรประจํ าตัวพนักงานตรวจแรงงานใหเปนไปตามแบบที่รัฐมนตรีกํ าหนด

มาตรา   ๑๔๑    ในกรณีที่นายจางหรือลูกจางไดปฏิบัติตามคํ าสั่งของพนักงานตรวจแรงงาน  ตามมาตรา
๑๓๙ (๓) ภายในระยะเวลาที่กํ าหนด การดํ าเนินคดีอาญาตอนายจางหรือลูกจางใหเปนอันระงับไป

มาตรา  ๑๔๒  ในการตรวจสถานประกอบกิจการหรือสํ านักงานของนายจางหรือสถานที่ทํ างานของลูกจาง  
อธบิดีหรือผูซ่ึงอธิบดีมอบหมายอาจจัดใหแพทย นักสังคมสงเคราะห หรือผูเชี่ยวชาญซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งเขาไปใน
สถานที่ดังกลาวเพื่อใหความคิดเห็น หรือชวยเหลือแกพนักงานตรวจแรงงานในการปฏิบัติการตามพระราช 
บัญญัตินี้

ใหนายจางหรือบุคคลซึ่งเก่ียวของอํ านวยความสะดวกและไมขัดขวางการปฏิบัติการตามหนาที่ของแพทย
นักสังคมสงเคราะห  หรือผูเชี่ยวชาญตามวรรคหนึ่ง

หมวด  ๑๕
การสงหนังสือ

มาตรา   ๑๔๓  ในการสงคํ าสั่งหรือหนังสือของอธิบดีหรือพนักงานตรวจแรงงาน ซ่ึงสั่งการตามพระราช
บญัญัตนิี ้ใหสงทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับหรือพนักงานตรวจแรงงานจะนํ าไปสงเองหรือใหเจาหนาที่นํ าสง ณ 
ภมูลิ ําเนาหรอืถ่ินที่อยู หรือสํ านักงานของนายจางในเวลาทํ าการของนายจาง  ถาไมพบนายจาง ณ ภูมิลํ าเนาหรือ
ถ่ินทีอ่ยู หรือสํ านักงานของนายจาง หรือพบนายจางแตนายจางปฏิเสธไมยอมรับ จะสงใหแกบุคคลใดซึ่งบรรลุนิติ
ภาวะแลวและอยูหรือทํ างานในบานหรือสํ านักงานที่ปรากฎวาเปนของนายจางนั้นก็ได  เมื่อไดดํ าเนินการดังกลาว
แลว ใหถือวานายจางไดรับคํ าสั่งหรือหนังสือของอธิบดีหรือพนักงานตรวจแรงงานนั้นแลว

ถาการสงตามวรรคหนึ่งไมสามารถกระทํ าได ใหสงโดยปดคํ าสั่งหรือหนังสือของอธิบดีหรือพนักงานตรวจ
แรงงานในที่ซ่ึงเห็นไดงาย  ณ  สํ านักงานของนายจาง สถานที่ทํ างานของลูกจาง ภูมิลํ าเนาหรือถ่ินที่อยูของนายจาง
เมื่อไดดํ าเนินการดังกลาว  และเวลาไดลวงพนไปไมนอยกวาสิบหาวันแลวใหถือวานายจางไดรับคํ าสั่งหรือหนังสือ
ของอธิบดีหรือพนักงานตรวจแรงงานนั้นแลว

หมวด  ๑๖
บทกํ าหนดโทษ

มาตรา ๑๔๔  นายจางผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๑๐  มาตรา ๒๒  มาตรา ๒๔  มาตรา ๒๕  
มาตรา ๒๖  มาตรา ๓๗  มาตรา ๓๘  มาตรา ๓๙  มาตรา ๔๐  มาตรา ๔๒  มาตรา ๔๓  มาตรา ๔๖  มาตรา 
๔๗  มาตรา ๔๘  มาตรา ๔๙   มาตรา ๕๐  มาตรา ๕๑  มาตรา ๖๑  มาตรา ๖๒  มาตรา ๖๓  มาตรา ๖๔  
มาตรา ๖๗  มาตรา ๗๐  มาตรา ๗๑   มาตรา ๗๒  มาตรา ๗๖  มาตรา ๙๐  วรรคหนึ่ง กฎกระทรวงที่ออกตาม
มาตรา ๙๕  มาตรา ๑๐๗   มาตรา ๑๑๘  วรรคหนึ่ง ไมจายคาชดเชยพิเศษตามมาตรา ๑๒๐  วรรคหนึ่งหรือ
วรรคสอง มาตรา ๑๒๑  วรรคสอง หรือมาตรา ๑๒๒ ตองระวางโทษจํ าคุกไมเกินหกเดือนหรือปรับไมเกินหนึ่ง
แสนบาท หรือทั้งจํ าทั้งปรับ
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ในกรณทีีน่ายจางฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๓๗ มาตรา ๓๘ มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๒ มาตรา ๔๗ 
มาตรา ๔๘ มาตรา ๔๙  หรือมาตรา ๕๐  เปนเหตุใหลูกจางไดรับอันตรายแกกายหรือจิตใจ  หรือถึงแกความตาย
ตองระวางโทษจํ าคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองแสนบาท หรือทั้งจํ าทั้งปรับ

มาตรา ๑๔๕  นายจางผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๓ ตองระวางโทษปรับไมเกินหาพันบาท

มาตรา ๑๔๖ นายจางผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๑๕ มาตรา ๒๗  มาตรา ๒๘  มาตรา ๒๙  มาตรา ๓๐  
วรรคหนึง่ มาตรา ๔๕   มาตรา ๕๓  มาตรา ๕๔  มาตรา ๕๖  มาตรา ๕๗  มาตรา ๕๘  มาตรา ๕๙  มาตรา ๖๕  
มาตรา ๖๖    มาตรา ๗๓  มาตรา ๗๔  มาตรา ๗๕ วรรคหนึ่ง  มาตรา ๗๗  มาตรา ๙๙  มาตรา  ๑๐๕  วรรค
สอง   มาตรา ๑๐๘  มาตรา ๑๑๑  มาตรา ๑๑๒   มาตรา ๑๑๓  มาตรา ๑๑๔  มาตรา ๑๑๕  มาตรา ๑๑๗  หรือ
ไมบอกกลาวลวงหนาตามมาตรา ๑๒๐ มาตรา ๑๒๑ วรรคหนึ่ง หรือ มาตรา ๑๓๙  (๒)  หรือ  (๓)   ตองระวาง
โทษปรับไมเกินสองหมื่นบาท

         มาตรา ๑๔๗ ผูใดฝาฝนมาตรา ๑๖ ตองระวางโทษปรับไมเกินสองหมื่นบาท

มาตรา  ๑๔๘  นายจางผูใดฝาฝนมาตรา  ๓๑  หรือมาตรา ๔๔  หรือไมปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตาม
มาตรา ๑๐๓ วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษจํ าคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองแสนบาท หรือทั้งจํ าทั้งปรับ

มาตรา  ๑๔๙  นายจางผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๕๒  มาตรา ๕๕  มาตรา ๗๕ วรรคสอง มาตรา ๙๐ วรรค
สอง มาตรา ๑๑๐ หรือมาตรา ๑๑๖ ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท

มาตรา  ๑๕๐   ผูใดไมอํ านวยความสะดวก  ไมมาใหถอยคํ า  ไมสงเอกสารหรือวัตถุใดๆ ตามหนังสือเรียก
ของคณะกรรมการคาจางหรือคณะอนุกรรมการ   หรือผูซ่ึงคณะกรรมการคาจาง หรอืคณะอนุกรรมการมอบหมาย  
หรอืไมอํ านวยความสะดวกแกพนักงานตรวจแรงงาน แพทย นักสังคมสงเคราะหหรือผูเชี่ยวชาญ ตองระวางโทษ
จ ําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินสองพันบาท หรือทั้งจํ าทั้งปรับ

มาตรา ๑๕๑ ผูใดขัดขวางการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการคาจางหรือคณะอนุกรรมการ หรือผูซ่ึงคณะ
กรรมการคาจางหรือคณะอนุกรรมการมอบหมาย พนักงานตรวจแรงงาน แพทย นักสังคมสงเคราะห หรือผู    
เชีย่วชาญ ตองระวางโทษจํ าคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจํ าทั้งปรับ

ผูใดไมปฏิบัติตามคํ าสั่งของพนักงานตรวจแรงงานที่สั่งตามมาตรา  ๑๒๔  ตองระวางโทษจํ าคุกไมเกินหนึ่ง
ป  หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจํ าทั้งปรับ

มาตรา ๑๕๒ นายจางผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๙๖ ตองระวางโทษปรับไมเกินหาหมื่นบาท

มาตรา ๑๕๓ นายจางผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๙๘ ตองระวางโทษจํ าคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกิน
สองพันบาท หรือทั้งจํ าทั้งปรับ

มาตรา ๑๕๔ นายจางผูใดไมจัดทํ าเอกสารหลักฐานหรือรายงานตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๑๐๓ 
หรอืจดัทํ าเอกสารหลักฐานหรือรายงานโดยกรอกขอความอันเปนเท็จ  ตองระวางโทษจํ าคุกไมเกินหกเดือน  หรือ
ปรบัไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจํ าทั้งปรับ

มาตรา ๑๕๕ ผูใดมหีนาที่ในการรับรองหรือตรวจสอบเอกสารหลักฐานหรือรายงานตามกฎกระทรวงที่ออก
ตามมาตรา ๑๐๓ กรอกขอความอันเปนเท็จในการรับรองหรือตรวจสอบเอกสารหลักฐาน  หรือรายงาน ตองระวาง
โทษจ ําคุกไมเกินหนึ่งปหรือปรับไมเกินสองแสนบาท หรือทั้งจํ าทั้งปรับ
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มาตรา ๑๕๖ นายจางผูใดไมยื่นแบบรายการหรือไมแจงเปนหนังสือขอเปลี่ยนแปลงหรือแกไขเพิ่มเติมราย
การภายในก ําหนดเวลาตามมาตรา ๑๓๐ หรือยื่นแบบรายการ หรือแจงเปนหนังสือขอเปลี่ยนแปลง หรือแกไขเพิ่ม
เตมิรายการตามมาตรา ๑๓๐ โดยกรอกขอความอันเปนเท็จ ตองระวางโทษจํ าคุกไมเกินหกเดือน  หรือปรับไมเกิน
หนึง่หมื่นบาท หรือทั้งจํ าทั้งปรับ

มาตรา ๑๕๗ พนักงานเจาหนาที่ผูใดเปดเผยขอเท็จจริงใดเกี่ยวกับกิจการของนายจางอันเปนขอเท็จจริง
ตามที่ปกติวิสัยของนายจางจะพึงสงวนไวไมเปดเผยซึ่งตนไดมาหรือลวงรูเนื่องจากการปฏิบัติการตามพระราช
บญัญัตินี้ ตองระวางโทษจํ าคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินสองพันบาท หรือทั้งจํ าทั้งปรับ เวนแตเปนการ
เปดเผยในการปฏิบัติราชการเพื่อประโยชนแหงพระราชบัญญัตินี้  หรือเพื่อประโยชนแกการคุมครองแรงงาน การ
แรงงานสัมพันธ หรือการสอบสวน หรือการพิจารณาคดี

มาตรา ๑๕๘  ในกรณีที่ผูกระทํ าความผิดเปนนิติบุคคล ถาการกระทํ าความผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจาก
การสัง่การ หรือการกระทํ าของบุคคลใด หรือไมสั่งการ หรือไมกระทํ าการอันเปนหนาที่ที่ตองกระทํ าของกรรมการ
ผูจัดการ หรือบุคคลใด ซ่ึงรับผิดชอบในการดํ าเนินงานของนิติบุคคลนั้น  ผูนั้นตองรับโทษตามที่บัญญัติไวสํ าหรับ
ความผิดนั้นๆ ดวย

มาตรา ๑๕๙  บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ เวนแตความผิดตามมาตรา ๑๕๗ ถาเจาพนักงาน   
ดงัตอไปนี้เห็นวาผูกระทํ าผิดไมควรไดรับโทษจํ าคุกหรือไมควรถูกฟองรอง  ใหมีอํ านาจเปรียบเทียบดังนี้

(๑)  อธิบดีหรือผูซ่ึงอธิบดีมอบหมาย สํ าหรับความผิดที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานคร
(๒)  ผูวาราชการจังหวัดหรือผูซ่ึงผูวาราชการจังหวัดมอบหมาย สํ าหรับความผิดที่เกิดขึ้นในจังหวัดอื่น
ในกรณีที่มีการสอบสวน ถาพนักงานสอบสวนพบวาบุคคลใดกระทํ าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ และ

บคุคลนัน้ยินยอมใหเปรียบเทียบ ใหพนักงานสอบสวนสงเรื่องใหอธิบดี หรือผูวาราชการจังหวัด แลวแตกรณี ภาย
ในเจ็ดวันนับแตวันที่บุคคลนั้นแสดงความยินยอมใหเปรียบเทียบ
          เมื่อผูกระทํ าผิดไดชํ าระเงินคาปรับตามจํ านวนที่เปรียบเทียบภายในสามสิบวันแลว ใหถือวาคดีเลิกกันตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

ถาผูกระทํ าผิดไมยินยอมใหเปรียบเทียบ   หรือเมื่อยินยอมแลวไมชํ าระเงินคาปรับภายในกํ าหนดเวลาตาม
วรรคสาม ใหดํ าเนินคดีตอไป

บทเฉพาะกาล

มาตรา ๑๖๐  มใิหน ํามาตรา ๔๔ มาใชบังคับกับลูกจางซ่ึงเปนเด็กอายุตั้งแตสิบสามปบริบูรณแตยังไมถึง
สบิหาปบริบูรณ  ที่นายจางรับเขาทํ างานตามประกาศของคณะปฏิวัติ  ฉบับที่ ๑๐๓    ลงวันที่ ๑๖  มีนาคม  พ.ศ.
 ๒๕๑๕ อยูกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ

มาตรา ๑๖๑ ใหนายจางแจงการจางลูกจางซ่ึงเปนเด็กอายุตํ่ ากวาสิบแปดป ที่นายจางรับเขาทํ างานตาม
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๐๓ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ กอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ  ทั้งนี้ 
ภายในสิบหาวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ

มาตรา  ๑๖๒   ใหคณะกรรมการคาจาง   คณะอนุกรรมการ   และคณะทํ างานซึ่งดํ ารงตํ าแหนงอยูในวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ คงอยูในตํ าแหนงตอไปไดจนกวาจะครบวาระการดํ ารงตํ าแหนง
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มาตรา ๑๖๓ การจดัเก็บเงินสะสมและเงินสมทบเพื่อเปนทุนสงเคราะหลูกจางตามบทบัญญัติ วาดวยกอง
ทนุสงเคราะหลูกจางในหมวด ๑๓ จะเริ่มดํ าเนินการเมื่อใดใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา

มาตรา ๑๖๔ คํ ารองที่ยังไมถึงที่สุดหรือคดีที่ยังอยูในระหวางการพิจารณาของศาลกอนวันที่พระราชบัญญัติ
นีใ้ชบังคับ ใหบังคับตามประกาศกระทรวงมหาดไทยหรือประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ซ่ึงออก
ตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๐๓ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ.๒๕๑๕ จนกวาคํ ารองหรือคดีนั้นๆ จะถึงที่สุด

มาตรา  ๑๖๕  ผูใดมีสิทธิไดรับคาจางหรือเงินอ่ืนจากนายจางตามประกาศของคณะปฏิวัติ  ฉบับที่  ๑๐๓
ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๕  อยูกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหคงไดรับตอไป

มาตรา ๑๖๖  บรรดาประกาศหรือคํ าสั่งที่ออกตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๐๓  ลงวันที่ ๑๖ 
มนีาคม พ.ศ. ๒๕๑๕  ใหยังคงใชไดตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้  จนกวาจะมีกฎกระทรวง
ระเบียบ  และประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ

        ชวน    หลีกภัย
         นายกรัฐมนตรี

อัตราคาธรรมเนียม

คาขึ้นทะเบียนการเปนผูรับรอง
หรอืตรวจสอบเอกสารหลักฐานรายงาน ปละ  ๕,000  บาท

หมายเหตุ   :- เหตผุลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๐๓ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม 
พ.ศ. ๒๕๑๕ ไดใชบังคับมาเปนเวลานาน  บทบัญญัติบางประการจึงไมเหมาะสมกับสภาพการณในปจจุบันประกอบกับขอกํ าหนดเกี่ยวกับการ
คุมครองแรงงานที่ออกตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับดังกลาวอยูในรูปของประกาศกระทรวง  อันมีฐานะเปนกฎหมายลํ าดับรอง จึงมีปญหา
ในเรื่องการยอมรับ  ดังนั้น เพื่อใหการใชแรงงานเปนไปอยางเปนธรรมและเหมาะสมกับสภาพการณในปจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป  สมควร 
ปรับปรุงบทบัญญัติตาง ๆ เกี่ยวกับการใชแรงงานใหเหมาะสมยิ่งขึ้น เชน การใหอํ านาจแกรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงเพื่อใหความ      
คุมครองแกการใชแรงงานบางประเภทเปนพิเศษกวาการใชแรงงานทั่วไป การหามมิใหนายจางเลิกจางลูกจางซึ่งเปนหญิงเพราะเหตุมีครรภ  
การใหลูกจางซึ่งเปนเด็กมีสิทธิลาเพ่ือศึกษา อบรม การใหนายจางจายเงินทดแทนการขาดรายไดของลูกจางในกรณีที่นายจางหยุดประกอบ   
กจิการ การกํ าหนดเง่ือนไขในการนํ าหนี้บางประเภทมาหักจากคาตอบแทนการทํ างานของลูกจาง การจัดตั้งกองทุนเพื่อสงเคราะหลูกจางหรือ
บุคคลซึ่งลูกจางระบุใหไดรับประโยชน หรือในกรณีที่มิไดระบุใหทายาทไดรับประโยชนจากกองทุนเพื่อสงเคราะหลูกจางของลูกจางที่ถึงแก
ความตาย ตลอดจนปรับปรุงอัตราโทษใหเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจในปจจุบัน  จึงจํ าเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้


