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เป็นปีที่ 53 ในรัชกาลปัจจุบัน 
 

 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศ
ว่า 

  
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน 

  
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของรัฐสภา 

ดังต่อไปนี้ 
  
มาตรา 1  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541” 

  
มาตรา 21  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

  
มาตรา 3  ให้ยกเลิก 

(1) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 103 ลงวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2515 

(2) พระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 103 ลงวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 
2515 (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2533 

บรรดากฎหมาย กฎ และข้อบังคับอ่ืนในส่วนที่มีบัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัดหรือ
แย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้แทน 

  

                                                           
1 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 115/ตอนที่ 8 ก/หน้า 1/20 กุมภาพันธ ์2541 



มาตรา 4  พระราชบัญญัตินี้มิให้ใช้บังคับแก่ 

(1) ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค และราชการส่วนท้องถิ่น 

(2) รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ 
นอกจากกรณีตามวรรคหนึ่ง จะออกกฎกระทรวงมิให้ใช้บังคับพระราชบัญญัตินี้ทั้งหมดหรือแต่

บางส่วนแก่นายจ้างประเภทหนึ่งประเภทใดก็ได้ 
  
มาตรา 5  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“นายจ้าง”2 หมายความว่า ผู้ซึ่งตกลงรับลูกจ้างเข้าท างานโดยจ่ายค่าจ้างให้และหมายความ

รวมถึง 

(1) ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายให้ท างานแทนนายจ้าง 

(2) ในกรณีที่นายจ้างเป็นนิติบุคคลให้หมายความรวมถึงผู้มีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลและ
ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้มีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลให้ท าการแทนด้วย 

“ลูกจ้าง” หมายความว่า ผู้ซึ่งตกลงท างานให้นายจ้างโดยรับค่าจ้างไม่ว่าจะเรียกชื่ออย่างไร 

“ผู้ว่าจ้าง” หมายความว่า ผู้ซึ่งตกลงว่าจ้างบุคคลอีกบุคคลหนึ่งให้ด าเนินงานทั้งหมดหรือแต่
บางส่วนของงานใดเพ่ือประโยชน์แก่ตน โดยจะจ่ายสินจ้างตอบแทนผลส าเร็จแห่งการงานที่ท านั้น 

“ผู้รับเหมาชั้นต้น” หมายความว่า ผู้ซึ่งตกลงรับจะด าเนินงานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนของงานใดจน
ส าเร็จประโยชน์ของผู้ว่าจ้าง 

“ผู้รับเหมาช่วง” หมายความว่า ผู้ซึ่งท าสัญญากับผู้รับเหมาชั้นต้นโดยรับจะด าเนินงานทั้งหมด
หรือแต่บางส่วนของงานใดในความรับผิดชอบของผู้รับเหมาชั้นต้นเพื่อประโยชน์แก่ผู ้ว่าจ้าง  และหมายความ
รวมถึงผู้ซึ่งท าสัญญากับผู้รับเหมาช่วงเพ่ือรับช่วงงานในความรับผิดชอบของผู้รับเหมาช่วง   ทั้งนี้ ไม่ว่าจะรับเหมา
ช่วงกันกี่ช่วงก็ตาม 

“สัญญาจ้าง” หมายความว่า สัญญาไม่ว่าเป็นหนังสือหรือด้วยวาจาระบุชัดเจน หรือเป็นที่เข้าใจ
โดยปริยายซึ่งบุคคลหนึ่งเรียกว่าลูกจ้างตกลงจะท างานให้แก่บุคคลอีกบุคคลหนึ่งเรียกว่านายจ้างและนายจ้างตกลง
จะให้ค่าจ้างตลอดเวลาที่ท างานให้ 

“วันท างาน” หมายความว่า วันที่ก าหนดให้ลูกจ้างท างานตามปกติ 
“วันหยุด” หมายความว่า วันที่ก าหนดให้ลูกจ้างหยุดประจ าสัปดาห์ หยุดตามประเพณี หรือหยุด

พักผ่อนประจ าปี 
“วันลา” หมายความว่า วันที่ลูกจ้างลาป่วย ลาเพ่ือท าหมัน ลาเพ่ือกิจธุระอันจ าเป็น ลาเพ่ือรับ

ราชการทหาร ลาเพ่ือการฝึกอบรมหรือพัฒนาความรู้ความสามารถ หรือลาเพื่อคลอดบุตร 

                                                           
2 มาตรา 5 นิยามค าว่า “นายจ้าง” แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 



“ค่าจ้าง” หมายความว่า เงินที่นายจ้างและลูกจ้างตกลงกันจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการท างาน
ตามสัญญาจ้างส าหรับระยะเวลาการท างานปกติเป็นรายชั่วโมง รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน หรือระยะเวลาอ่ืน 
หรือจ่ายให้โดยค านวณตามผลงานที่ลูกจ้างท าได้ในเวลาท างานปกติของวันท างาน และให้หมายความรวมถึงเงินที่
นายจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้างในวันหยุดและวันลาที่ลูกจ้างมิได้ท างาน แต่ลูกจ้างมีสิทธิได้รับตามพระราชบัญญัตินี้ 

“ค่าจ้างในวันท างาน” หมายความว่า ค่าจ้างที่จ่ายส าหรับการท างานเต็มเวลาการท างานปกติ 
“อัตราค่าจ้างขั้นต่ า” หมายความว่า อัตราค่าจ้างที่คณะกรรมการค่าจ้างก าหนดตาม

พระราชบัญญัตินี้ 
“อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ” 3 หมายความว่า อัตราค่าจ้างท่ีคณะกรรมการค่าจ้างก าหนดขึ้น

ในแต่ละสาขาอาชีพตามมาตรฐานฝีมือ 

“อัตราค่าจ้างขั้นต่ าพ้ืนฐาน”4 (ยกเลิก) 
“การท างานล่วงเวลา” หมายความว่า การท างานนอกหรือเกินเวลาท างานปกติหรือเกินชั่วโมง

ท างานในแต่ละวันที่นายจ้างลูกจ้างตกลงกันตามมาตรา 23 ในวันท างานหรือวันหยุด แล้วแต่กรณี 
“ค่าล่วงเวลา” หมายความว่า เงินที่นายจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้างเป็นการตอบแทนการท างาน

ล่วงเวลาในวันท างาน 

“ค่าท างานในวันหยุด” หมายความว่า เงินที่นายจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้างเป็นการตอบแทนการ
ท างานในวันหยุด 

“ค่าล่วงเวลาในวันหยุด” หมายความว่า เงินที่นายจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้างเป็นการตอบแทนการ
ท างานล่วงเวลาในวันหยุด 

“ค่าชดเชย” หมายความว่า เงินที่นายจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้างเมื่อเลิกจ้าง นอกเหนือจากเงินประเภท
อ่ืนซึ่งนายจ้างตกลงจ่ายให้แก่ลูกจ้าง 

“ค่าชดเชยพิเศษ” หมายความว่า เงินที่นายจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้างเมื่อสัญญาจ้างสิ้นสุดลงเพราะมี
เหตุกรณีพิเศษที่ก าหนดในพระราชบัญญัตินี้ 

“เงินสะสม” หมายความว่า เงินที่ลูกจ้างจ่ายเข้ากองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง 

“เงินสมทบ” หมายความว่า เงินที่นายจ้างจ่ายสมทบให้แก่ลูกจ้างเพ่ือส่งเข้าสมทบกองทุน
สงเคราะห์ลูกจ้าง 

“พนักงานตรวจแรงงาน” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
“อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

                                                           
3 มาตรา 5 นยิามค าว่า “อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ” เพิ่มโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 
4 มาตรา 5 นยิามค าว่า “อัตราค่าจ้างขั้นต่ าพื้นฐาน” ยกเลิกโดยพระราชบญัญัตคุ้ิมครองแรงงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 



  
มาตรา 6  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอ านาจ

แต่งตั้งพนักงานตรวจแรงงาน กับออกกฎกระทรวงและประกาศเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
การแต่งตั้งพนักงานตรวจแรงงาน จะก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่และเงื่อนไขในการปฏิบัติ

หน้าที่ด้วยก็ได้ 
กฎกระทรวงและประกาศนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 
  

หมวด 1 

บททั่วไป 

 

  
มาตรา 7  การเรียกร้องหรือการได้มาซึ่งสิทธิหรือประโยชน์ตามพระราชบัญญัตินี้ ไม่เป็นการตัด

สิทธิหรือประโยชน์ที่ลูกจ้างพึงได้ตามกฎหมายอื่น 

  
มาตรา8  ให้รัฐมนตรีมีอ านาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งมีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีทาง

นิติศาสตร์ เพ่ือมีอ านาจฟ้องคดีหรือแก้ต่างคดีแรงงานให้แก่ลูกจ้างหรือทายาทโดยธรรมของลูกจ้างซึ่งถึงแก่ความ
ตาย และเม่ือกระทรวงแรงงาน* แจ้งให้ศาลทราบแล้ว ก็ให้มีอ านาจกระท าการได้จนคดีถึงท่ีสุด 

  
มาตรา 9  ในกรณีที่นายจ้างไม่คืนหลักประกันที่เป็นเงินตามมาตรา 10 วรรคสอง ไม่จ่ายเงิน

กรณีนายจ้างบอกเลิกสัญญาจ้างโดยไม่บอกกล่าวล่วงหน้าตามมาตรา 17/1 หรือไม่จ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่า
ท างานในวันหยุด ค่าล่วงเวลาในวันหยุด และเงินที่นายจ้างมีหน้าที่ต้องจ่ายตามพระราชบัญญัตินี้ภายในเวลาที่
ก าหนดตามมาตรา 70 หรือไม่จ่ายเงินกรณีนายจ้างหยุดกิจการตามมาตรา 75 หรือค่าชดเชยตามมาตรา 118 
ค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าหรือค่าชดเชยพิเศษตามมาตรา 120 มาตรา 120/1 มาตรา 121 และ
มาตรา 122 ให้นายจ้างเสียดอกเบี้ยให้แก่ลูกจ้างในระหว่างเวลาผิดนัดร้อยละสิบห้าต่อปี5 

ในกรณีที่นายจ้างจงใจไม่คืนหรือไม่จ่ายเงินตามวรรคหนึ่งโดยปราศจากเหตุผลอัน สมควร 
เมื่อพ้นก าหนดเวลาเจ็ดวันนับแต่วันที่ถึงก าหนดคืนหรือจ่าย ให้นายจ้างเสียเงินเพ่ิมให้แก่ลูกจ้างร้อยละสิบห้าของ
เงินที่ค้างจ่ายทุกระยะเวลาเจ็ดวัน 

                                                           
5 มาตรา 9 วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 



ในกรณีที่นายจ้างพร้อมที่จะคืนหรือจ่ายเงินตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง และได้น า เงินไปมอบไว้
แก่อธิบดีหรือผู้ซึ ่งอธิบดีมอบหมายเพื่อจ่ายให้แก่ลูกจ้าง นายจ้างไม่ต้องเสียดอกเบี้ยหรือเงินเพ่ิมตั้งแต่วันที่
นายจ้างน าเงินนั้นไปมอบไว้ 

  
มาตรา 106  ภายใต้บังคับมาตรา 51 วรรคหนึ่ง ห้ามมิให้นายจ้างเรียกหรือรับหลักประกันการ

ท างานหรือหลักประกันความเสียหายในการท างาน ไม่ว่าจะเป็นเงิน ทรัพย์สินอื่นหรือการค้ าประกันด้วยบุคคล
จากลูกจ้าง เว้นแต่ลักษณะหรือสภาพของงานที่ท านั้นลูกจ้างต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับการเงินหรือทรัพย์สินของ
นายจ้าง ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่นายจ้างได้   ทั้งนี้ ลักษณะหรือสภาพของงานที่ให้เรียกหรือรับ
หลักประกันจากลูกจ้าง ตลอดจนประเภทของหลักประกัน จ านวนมูลค่าของหลักประกัน และวิธีการเก็บรักษา ให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด 

ในกรณีที่นายจ้างเรียกหรือรับหลักประกัน หรือท าสัญญาประกันกับลูกจ้างเพื่อชดใช้ความ
เสียหายที่ลูกจ้างเป็นผู้กระท า เมื่อนายจ้างเลิกจ้าง หรือลูกจ้างลาออกหรือสัญญาประกันสิ้นอายุ ให้นายจ้างคืน
หลักประกันพร้อมดอกเบี้ย ถ้ามี ให้แก่ลูกจ้างภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่นายจ้างเลิกจ้างหรือวันที่ลูกจ้างลาออก หรือ
วันที่สัญญาประกันสิ้นอายุ แล้วแต่กรณี 

  
มาตรา 117  หนี้ที่เกิดจากเงินที่นายจ้างต้องจ่ายตามพระราชบัญญัตินี้ หรือเงินที่ต้องชดใช้กองทุน

สงเคราะห์ลูกจ้างตามมาตรา 135 ให้ลูกจ้างหรือกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน แล้วแต่กรณี มีบุริมสิทธิเหนือ
ทรัพย์สินทั้งหมดของนายจ้างซึ่งเป็นลูกหนี้ในล าดับเดียวกับบุริมสิทธิในค่าภาษีอากรตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ 

  
มาตรา 11/18  ในกรณีที่ผู้ประกอบกิจการมอบหมายให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นผู้จัดหาคนมา

ท างานอันมิใช่การประกอบธุรกิจจัดหางาน โดยการท างานนั้นเป็นส่วนหนึ่งส่วนใดในกระบวนการผลิตหรือ
ธุรกิจในความรับผิดชอบของผู้ประกอบกิจการ และโดยบุคคลนั้นจะเป็นผู้ควบคุมดูแลการท างานหรือรับผิดชอบ
ในการจ่ายค่าจ้างให้แก่คนที่มาท างานนั้นหรือไม่ก็ตาม ให้ถือว่าผู้ประกอบกิจการเป็นนายจ้างของคนที่มาท างาน
ดังกล่าว 

ให้ผู้ประกอบกิจการด าเนินการให้ลูกจ้างรับเหมาค่าแรงที่ท างานในลักษณะเดียวกันกับลูกจ้าง
ตามสัญญาจ้างโดยตรง ได้รับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการที่เป็นธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัติ 

  
                                                           
6 มาตรา 10 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 
7 มาตรา 11 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 
8 มาตรา 11/1 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 



มาตรา 12  ในกรณีที่นายจ้างเป็นผู้รับเหมาช่วง ให้ผู้รับเหมาช่วงถัดข้ึนไป หากมีตลอดสายจนถึง
ผู ้รับเหมาชั้นต้นร่วมรับผิดกับผู้รับเหมาช่วงซึ่งเป็นนายจ้างในค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา  ค่าท างานในวันหยุด ค่า
ล่วงเวลาในวันหยุด ค่าชดเชย ค่าชดเชยพิเศษ เงินสะสม เงินสมทบ หรือเงินเพ่ิม 

ให้ผู้รับเหมาชั้นต้นหรือผู้รับเหมาช่วงตามวรรคหนึ่ง มีสิทธิไล่เบี้ยเงินที่ได้จ่ายไปแล้วตามวรรค
หนึ่งคืนจากผู้รับเหมาช่วงซึ่งเป็นนายจ้าง 

  
มาตรา 139  ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงตัวนายจ้าง หรือในกรณีที่นายจ้างเป็นนิติบุคคลและมี

การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง โอน หรือควบกับนิติบุคคลใด หากมีผลท าให้ลูกจ้างคนหนึ่งคนใดไป เป็นลูกจ้าง
ของนายจ้างใหม่ การไปเป็นลูกจ้างของนายจ้างใหม่ดังกล่าวต้องได้รับความยินยอมจากลูกจ้างคนนั้นด้วย และให้
สิทธิต่าง ๆ ที่ลูกจ้างมีอยู่ต่อนายจ้างเดิมคงมีสิทธิต่อไป โดยนายจ้างใหม่ต้องรับไปทั้งสิทธิและหน้าที่อันเกี่ยวกับ
ลูกจ้างนั้นทุกประการ 

  
มาตรา 14  ให้นายจ้างปฏิบัติต่อลูกจ้างให้ถูกต้องตามสิทธิและหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในประมวล

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เว้นแต่พระราชบัญญัตินี้ก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน 

  
มาตรา 14/110  สัญญาจ้างระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง ข้อบังคับเก่ียวกับการท างาน ระเบียบ หรือ

ค าสั่งของนายจ้างที่ท าให้นายจ้างได้เปรียบลูกจ้างเกินสมควร ให้ศาลมีอ านาจสั่งให้สัญญาจ้าง ข้อบังคับเกี่ยวกับ
การท างาน ระเบียบ หรือค าสั่งนั้นมีผลใช้บังคับเพียงเท่าที่เป็นธรรมและพอสมควรแก่กรณ ี

  
มาตรา 15  ให้นายจ้างปฏิบัติต่อลูกจ้างชายและหญิงโดยเท่าเทียมกันในการจ้างงาน เว้นแต่

ลักษณะหรือสภาพของงานไม่อาจปฏิบัติเช่นนั้นได้ 
  
มาตรา 1611  ห้ามมิให้นายจ้าง หัวหน้างาน ผู้ควบคุมงาน หรือผู้ตรวจงานกระท าการล่วงเกิน 

คุกคาม หรือก่อความเดือดร้อนร าคาญทางเพศต่อลูกจ้าง 

  
มาตรา 1712  สัญญาจ้างย่อมสิ้นสุดลงเมื่อครบก าหนดระยะเวลาในสัญญาจ้างโดยมิต้องบอก

กล่าวล่วงหน้า 

                                                           
9 มาตรา 13 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
10 มาตรา 14/1 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 
11 มาตรา 16 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 
12 มาตรา 17 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 



ในกรณีที่สัญญาจ้างไม่มีก าหนดระยะเวลา นายจ้างหรือลูกจ้างอาจบอกเลิกสัญญาจ้างโดยบอก
กล่าวล่วงหน้าเป็นหนังสือให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบในเมื่อถึงหรือก่อนจะถึงก าหนดจ่ายค่าจ้างคราวหนึ่งคราวใด เพ่ือให้
เป็นผลเลิกสัญญากันเมื่อถึงก าหนดจ่ายค่าจ้างคราวถัดไปข้างหน้าก็ได้ แต่ไม่จ าต้องบอกกล่าวล่วงหน้าเกินสาม
เดือน  ทั้งนี้ ให้ถือว่าสัญญาจ้างทดลองงานเป็นสัญญาจ้างที่ไม่มีก าหนดระยะเวลาด้วย 

การบอกเลิกสัญญาจ้างตามวรรคสอง นายจ้างอาจจ่ายค่าจ้างให้ตามจ านวนที่จะต้องจ่ายจนถึง
เวลาเลิกสัญญาตามก าหนดที่บอกกล่าวและให้ลูกจ้างออกจากงานทันทีได้ 

การบอกกล่าวล่วงหน้าตามมาตรานี ้ไม ่ใช ้บ ังค ับแก่การเล ิกจ้างตามมาตรา 119 แห่ง
พระราชบัญญัตินี้ และมาตรา 583 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

  
มาตรา 17/113  ในกรณีที่นายจ้างบอกเลิกสัญญาจ้างโดยไม่บอกกล่าวล่วงหน้าให้ลูกจ้างทราบ

ตามมาตรา 17 วรรคสอง ให้นายจ้างจ่ายเงินให้แก่ลูกจ้างเป็นจ านวนเท่ากับค่าจ้างที่ลูกจ้างควรจะได้รับนับแต่วันที่
ให้ลูกจ้างออกจากงานจนถึงวันที่การเลิกสัญญาจ้างมีผลตามมาตรา 17 วรรคสอง โดยให้จ่ายในวันที่ให้ลูกจ้างออก
จากงาน 

  
มาตรา 1814  ในกรณีที่พระราชบัญญัตินี้ก าหนดให้นายจ้างต้องแจ้งการด าเนินการอย่างหนึ่ง

อย่างใดหรือส่งเอกสารต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายหรือพนักงานตรวจแรงงาน นายจ้างจะแจ้งหรือส่งด้วย
ตนเอง ทางไปรษณีย์ โทรศัพท์ โทรสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทอ่ืนก็ได้  ทั้งนี้ ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการทีอ่ธิบดีประกาศก าหนด 

  
มาตรา 19  เพ่ือประโยชน์ในการค านวณระยะเวลาการท างานของลูกจ้างตามพระราชบัญญัตินี้ 

ให้นับวันหยุด วันลา วันที่นายจ้างอนุญาตให้หยุดงานเพ่ือประโยชน์ของลูกจ้าง และวันที่นายจ้างสั่งให้ลูกจ้างหยุด
งานเพ่ือประโยชน์ของนายจ้าง รวมเป็นระยะเวลาการท างานของลูกจ้างด้วย 

  
มาตรา 20  การที่ลูกจ้างไม่ได้ท างานติดต่อกันโดยนายจ้างมีเจตนาที่จะไม่ให้ลูกจ้างนั้นมีสิทธิใด

ตามพระราชบัญญัตินี้ ไม่ว่านายจ้างจะให้ลูกจ้างท างานในหน้าที่ใด และการจ้างแต่ละช่วงมีระยะเวลาห่างกัน
เท่าใดก็ตาม ให้นับระยะเวลาการท างานทุกช่วงเข้าด้วยกัน เพ่ือประโยชน์ในการได้สิทธิของลูกจ้างนั้น 

  

                                                           
13 มาตรา 17/1 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
14 มาตรา 18 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 



มาตรา 21  ในกรณีที่พระราชบัญญัตินี้ก าหนดให้นายจ้างต้องด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดที่ต้อง
เสียค่าใช้จ่าย ให้นายจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเพื่อการนั้น 

  
มาตรา 22  งานเกษตรกรรม งานประมงทะเล งานบรรทุกหรือขนถ่ายสินค้าเรือเดินทะเล งานที่

รับไปท าที ่บ้าน งานขนส่ง และงานอื่นตามที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกาจะก าหนดในกฎกระทรวงให้มีการ
คุ้มครองแรงงานกรณีต่าง ๆ แตกต่างไปจากพระราชบัญญัตินี้ก็ได้ 
  

หมวด 2 

การใช้แรงงานทั่วไป 

 

 

มาตรา 2315  ให้นายจ้างประกาศเวลาท างานปกติให้ลูกจ้างทราบ โดยก าหนดเวลาเริ่มต้นและ
เวลาสิ้นสุดของการท างานแต่ละวันของลูกจ้างได้ไม่เกินเวลาท างานของแต่ละประเภทงานตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง แต่วันหนึ่งต้องไม่เกินแปดชั่วโมง ในกรณีที่เวลาท างานวันใดน้อยกว่าแปดชั่วโมง นายจ้างและลูกจ้ าง
จะตกลงกันให้น าเวลาท างานส่วนที่เหลือนั้นไปรวมกับเวลาท างานในวันท างานปกติอ่ืนก็ได้ แต่ต้องไม่เกินวันละเก้า
ชั่วโมงและเมื่อรวมเวลาท างานทั้งสิ้นแล้ว สัปดาห์หนึ่งต้องไม่เกินสี่สิบแปดชั่วโมง เว้นแต่งานที่อาจเป็นอันตรายต่อ
สุขภาพและความปลอดภัยของลูกจ้างตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงต้องมีเวลาท างานปกติวันหนึ่งไม่เกินเจ็ดชั่วโมง 
และเม่ือรวมเวลาท างานท้ังสิ้นแล้วสัปดาห์หนึ่งต้องไม่เกินสี่สิบสองชั่วโมง 

ในกรณีที่นายจ้างและลูกจ้างตกลงกันให้น าเวลาท างานส่วนที่เหลือไปรวมกับเวลาท างานในวัน
ท างานปกติอ่ืนตามวรรคหนึ่งเกินกว่าวันละแปดชั่วโมงให้นายจ้างจ่ายค่าตอบแทนไม่น้อยกว่าหนึ่งเท่าครึ่งของอัตรา
ค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันท างานตามจ านวนชั่วโมงที่ท าเกินส าหรับลูกจ้างรายวันและลูกจ้างรายชั่วโมงหรือไม่น้อยกว่า
หนึ่งเท่าครึ่งของอัตราค่าจ้างต่อหน่วยในวันท างานตามจ านวนผลงานที่ท าได้ในชั่วโมงที่ท าเกินส าหรับลู กจ้างซึ่ง
ได้รับค่าจ้างตามผลงาน 

ในกรณีที่นายจ้างไม่อาจประกาศก าหนดเวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุดของการท างานแต่ละวันได้ 
เนื่องจากลักษณะหรือสภาพของงาน ให้นายจ้างและลูกจ้างตกลงกันก าหนดชั่วโมงท างานแต่ละวันไม่เกินแปด
ชั่วโมง และเม่ือรวมเวลาท างานท้ังสิ้นแล้วสัปดาห์หนึ่งต้องไม่เกินสี่สิบแปดชั่วโมง 

  
มาตรา 24  ห้ามมิให้นายจ้างให้ลูกจ้างท างานล่วงเวลาในวันท างาน เว้นแต่ได้รับความยินยอม

จากลูกจ้างก่อนเป็นคราว ๆ ไป 

                                                           
15 มาตรา 23 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 



ในกรณีที่ลักษณะหรือสภาพของงานต้องท าติดต่อกันไปถ้าหยุดจะเสียหายแก่งาน หรือเป็นงาน
ฉุกเฉิน หรือเป็นงานอื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง นายจ้างอาจให้ลูกจ้างท างานล่วงเวลาได้เท่าท่ีจ าเป็น 

  
มาตรา 25  ห้ามมิให้นายจ้างให้ลูกจ้างท างานในวันหยุด เว้นแต่ในกรณีที่ลักษณะหรือสภาพของ

งานต้องท าติดต่อกันไป ถ้าหยุดจะเสียหายแก่งาน หรือเป็นงานฉุกเฉิน นายจ้างอาจให้ลูกจ้างท างานในวันหยุดได้
เท่าท่ีจ าเป็น 

นายจ้างอาจให้ลูกจ้างท างานในวันหยุดได้ส าหรับกิจการโรงแรม สถานมหรสพ งานขนส่ง ร้าน
ขายอาหาร ร้านขายเครื่องดื่ม สโมสร สมาคม สถานพยาบาล หรือกิจการอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

เพ่ือประโยชน์แก่การผลิต การจ าหน่าย และการบริการ นายจ้างอาจให้ลูกจ้างท างาน นอกจากที่
ก าหนดตามวรรคหนึ่งและวรรคสองในวันหยุดเท่าที่จ าเป็น โดยได้รับความยินยอมจากลูกจ้างก่อนเป็นคราว ๆ ไป 

  
มาตรา 26  ชั่วโมงท างานล่วงเวลาตามมาตรา 24 วรรคหนึ่งและชั่วโมงท างานในวันหยุดตาม

มาตรา 25 วรรคสองและวรรคสาม เมื่อรวมแล้วจะต้องไม่เกินอัตราตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

  
มาตรา 27  ในวันที่มีการท างาน ให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างมีเวลาพักระหว่างการท างานวันหนึ่งไม่

น้อยกว่าหนึ่งชั่วโมงหลังจากที่ลูกจ้างท างานมาแล้วไม่เกินห้าชั่วโมงติดต่อกัน  นายจ้างและลูกจ้างอาจตกลงกัน
ล่วงหน้าให้มีเวลาพักครั้งหนึ่งน้อยกว่าหนึ่งชั่วโมงได้ แต่เมื่อรวมกันแล้ววันหนึ่งต้องไม่น้อยกว่าหนึ่งชั่วโมง 

ในกรณีท่ีนายจ้างและลูกจ้างตกลงกันก าหนดเวลาพักระหว่างการท างานตามวรรคหนึ่งเป็นอย่างอ่ืน 
ถ้าข้อตกลงนั้นเป็นประโยชน์แก่ลูกจ้าง ให้ข้อตกลงนั้นใช้บังคับได้ 

เวลาพักระหว่างการท างานไม่ให้นับรวมเป็นเวลาท างาน เว้นแต่เวลาพักที่รวมกันแล้วในวันหนึ่งเกิน
สองชั่วโมง ให้นับเวลาที่เกินสองชั่วโมงนั้นเป็นเวลาท างานปกติ 

ในกรณีที่มีการท างานล่วงเวลาต่อจากเวลาท างานปกติไม่น้อยกว่าสองชั่วโมง นายจ้างต้องจัดให้
ลูกจ้างมีเวลาพักไม่น้อยกว่ายี่สิบนาทีก่อนที่ลูกจ้างเริ่มท างานล่วงเวลา 

ความในวรรคหนึ่งและวรรคสี่ มิให้ใช้บังคับแก่กรณีท่ีลูกจ้างท างานที่มีลักษณะหรือสภาพของงาน
ต้องท าติดต่อกันไปโดยได้รับความยินยอมจากลูกจ้างหรือเป็นงานฉุกเฉิน 

  
มาตรา 28  ให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างมีวันหยุดประจ าสัปดาห์ สัปดาห์หนึ่งไม่น้อยกว่าหนึ่งวัน โดย

วันหยุดประจ าสัปดาห์ต้องมีระยะห่างกันไม่เกินหกวัน นายจ้างและลูกจ้างอาจตกลงกันล่วงหน้าก าหนดให้มีวันหยุด
ประจ าสัปดาห์วันใดก็ได้ 



ในกรณีที่ลูกจ้างท างานโรงแรม งานขนส่ง งานในป่า งานในที่ทุรกันดาร หรืองานอ่ืนตามที่ก าหนด
ในกฎกระทรวง นายจ้างและลูกจ้างอาจตกลงกันล่วงหน้าสะสมวันหยุดประจ าสัปดาห์และเลื่อนไปหยุดเมื่อใดก็ได้ 
แต่ต้องอยู่ในระยะเวลาสี่สัปดาห์ติดต่อกัน 

  
มาตรา 29  ให้นายจ้างประกาศก าหนดวันหยุดตามประเพณีให้ลูกจ้างทราบเป็นการล่วงหน้าปี

หนึ่งไม่น้อยกว่าสิบสามวันโดยรวมวันแรงงานแห่งชาติตามท่ีรัฐมนตรีประกาศก าหนด 

ให้นายจ้างพิจารณาก าหนดวันหยุดตามประเพณีจากวันหยุดราชการประจ าปี วันหยุดทางศาสนา
หรือขนบธรรมเนียมประเพณีแห่งท้องถิ่น 

ในกรณีที่วันหยุดตามประเพณีวันใดตรงกับวันหยุดประจ าสัปดาห์ของลูกจ้าง ให้ลูกจ้าง ได้
หยุดชดเชยวันหยุดตามประเพณีในวันท างานถัดไป 

ในกรณีที่นายจ้างไม่อาจให้ลูกจ้างหยุดตามประเพณีได้ เนื่องจากลูกจ้างท างานที่มี ลักษณะหรือ
สภาพของงานตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง ให้นายจ้างตกลงกับลูกจ้างว่า จะหยุดในวันอ่ืนชดเชยวันหยุดตาม
ประเพณีหรือนายจ้างจะจ่ายค่าท างานในวันหยุดให้ก็ได้ 

  
มาตรา 30  ลูกจ้างซึ่งท างานติดต่อกันมาแล้วครบหนึ่งปีมีสิทธิหยุดพักผ่อนประจ าปีได้ปีหนึ่งไม่

น้อยกว่าหกวันท างานโดยให้นายจ้างเป็นผู้ก าหนดวันหยุดดังกล่าวให้แก่ลูกจ้างล่วงหน้าหรือก าหนดให้ตามที่
นายจ้างและลูกจ้างตกลงกัน 

ในปีต่อมานายจ้างอาจก าหนดวันหยุดพักผ่อนประจ าปีให้แก่ลูกจ้างมากกว่าหกวันท างานก็ได้ 
นายจ้างและลูกจ้างอาจตกลงกันล่วงหน้าให้สะสมและเลื่อนวันหยุดพักผ่อนประจ าปีที่ยังมิได้หยุด

ในปีนั้นรวมเข้ากับปีต่อ ๆ ไปได้ 
ส าหรับลูกจ้างซึ่งท างานยังไม่ครบหนึ่งปี นายจ้างอาจก าหนดวันหยุดพักผ่อนประจ าปีให้แก่ลูกจ้าง

โดยค านวณให้ตามส่วนก็ได้ 
  
มาตรา 31  ห้ามมิให้นายจ้างให้ลูกจ้างท างานล่วงเวลาหรือท างานในวันหยุดในงานที่อาจเป็น

อันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยของลูกจ้างตามมาตรา 23 วรรคหนึ่ง 

  
มาตรา 32  ให้ลูกจ้างมีสิทธิลาป่วยได้เท่าที่ป่วยจริง การลาป่วยตั้งแต่สามวันท างานขึ ้นไป 

นายจ้างอาจให้ลูกจ้างแสดงใบรับรองของแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งหรือของสถานพยาบาลของทางราชการ ใน
กรณีที่ลูกจ้างไม่อาจแสดงใบรับรองของแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งหรือของสถานพยาบาลของทางราชการได้ ให้
ลูกจ้างชี้แจงให้นายจ้างทราบ 



ในกรณีที่นายจ้างจัดแพทย์ไว้ ให้แพทย์นั้นเป็นผู้ออกใบรับรอง เว้นแต่ลูกจ้างไม่สามารถให้แพทย์
นั้นตรวจได้ 

วันที่ลูกจ้างไม่สามารถท างานได้เนื่องจากประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นเนื่องจากการ
ท างาน และวันลาเพ่ือคลอดบุตรตามมาตรา 41 มิให้ถือเป็นวันลาป่วยตามมาตรานี้ 

  
มาตรา 33  ให้ลูกจ้างมีสิทธิลาเพ่ือท าหมันได้และมีสิทธิลาเนื่องจากการท าหมันตามระยะเวลาที่

แพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งก าหนดและออกใบรับรอง 

  
มาตรา 3416 ให้ลูกจ้างมีสิทธิลาเพ่ือกิจธุระอันจ าเป็นได้ปีละไม่น้อยกว่าสามวันท างาน 

  
มาตรา 35  ให้ลูกจ้างมีสิทธิลาเพ่ือรับราชการทหารในการเรียกพลเพ่ือตรวจสอบ เพ่ือฝึกวิชา

ทหารหรือเพ่ือทดลองความพรั่งพร้อมตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร 

  
มาตรา 36  ให้ลูกจ้างมีสิทธิลาเพ่ือการฝึกอบรมหรือพัฒนาความรู้ความสามารถตามหลักเกณฑ์

และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

  
มาตรา 37  ห้ามมิให้นายจ้างให้ลูกจ้างท างานยก แบก หาม หาบ ทูน ลาก หรือเข็นของหนักเกิน

อัตราน้ าหนักตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

  
หมวด 3 

การใช้แรงงานหญิง 

 

  
มาตรา 3817 ห้ามมิให้นายจ้างให้ลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงท างานอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 
(1) งานเหมืองแร่หรืองานก่อสร้างที่ต้องท าใต้ดิน ใต้น้ า ในถ้ า ในอุโมงค์หรือปล่องในภูเขา เว้นแต่

สภาพของการท างานไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือร่างกายของลูกจ้าง 

(2) งานที่ต้องท าบนนั่งร้านที่สูงกว่าพื้นดินตั้งแต่สิบเมตรขึ้นไป 

(3) งานผลิตหรือขนส่งวัตถุระเบิดหรือวัตถุไวไฟ เว้นแต่สภาพของการท างานไม่เป็นอันตรายต่อ
สุขภาพหรือร่างกายของลูกจ้าง 

                                                           
16 มาตรา 34 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
17 มาตรา 38 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 



(4) งานอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

  
มาตรา 3918  ห้ามมิให้นายจ้างให้ลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงมีครรภ์ท างานอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 
(1) งานเกี่ยวกับเครื่องจักรหรือเครื่องยนต์ที่มีความสั่นสะเทือน 

(2) งานขับเคลื่อนหรือติดไปกับยานพาหนะ 

(3) งานยก แบก หาม หาบ ทูน ลาก หรือเข็นของหนักเกินสิบห้ากิโลกรัม 

(4) งานที่ท าในเรือ 

(5) งานอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

  
มาตรา 39/119  ห้ามมิให้นายจ้างให้ลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงมีครรภ์ท างานในระหว่างเวลา 22.00 

นาฬิกา ถึงเวลา 06.00 นาฬิกา ท างานล่วงเวลา หรือท างานในวันหยุด 

ในกรณีที่ลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงมีครรภ์ท างานในต าแหน่งผู้บริหาร งานวิชาการ งานธุรการ หรืองาน
เกี่ยวกับการเงินหรือบัญชี นายจ้างอาจให้ลูกจ้างนั้นท างานล่วงเวลาในวันท างานได้เท่าที่ไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพ
ของลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงมีครรภ์โดยได้รับความยินยอมจากลูกจ้างก่อนเป็นคราว ๆ ไป 

  
มาตรา 40  ในกรณีที่นายจ้างให้ลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงท างานระหว่างเวลา 24.00 นาฬิกา ถึงเวลา 

06.00 นาฬิกา และพนักงานตรวจแรงงานเห็นว่างานนั้นอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยของหญิง
นั้น ให้พนักงานตรวจแรงงานรายงานต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายเพ่ือพิจารณาและมีค าสั่งให้นายจ้างเปลี่ยน
เวลาท างาน หรือลดชั่วโมงท างานได้ตามท่ีเห็นสมควร และให้นายจ้างปฏิบัติตามค าสั่งดังกล่าว 

  
มาตรา 4120  ให้ลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงมีครรภ์มีสิทธิลาเพ่ือคลอดบุตรครรภ์หนึ่งไม่เกินเก้าสิบแปด

วัน 

วันลาเพ่ือคลอดบุตรตามมาตรานี้ให้หมายความรวมถึงวันลาเพื่อตรวจครรภ์ก่อนคลอดบุตรด้วย 

วันลาตามวรรคหนึ่ง ให้นับรวมวันหยุดที่มีในระหว่างวันลาด้วย 

  
มาตรา42  ในกรณีที่ลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงมีครรภ์มีใบรับรองของแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ ่งมา

แสดงว่าไม่อาจท างานในหน้าที่เดิมต่อไปได้ ให้ลูกจ้างนั้นมีสิทธิขอให้นายจ้างเปลี่ยนงานใน หน้าที่เดิมเป็นการ
ชั่วคราวก่อนหรือหลังคลอดได้ และให้นายจ้างพิจารณาเปลี่ยนงานที่เหมาะสมให้แก่ลูกจ้างนั้น 

                                                           
18 มาตรา 39 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 
19 มาตรา 39/1 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 
20 มาตรา 41 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 



  
มาตรา 43  ห้ามมิให้นายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงเพราะเหตุมีครรภ์ 

 

หมวด 4 

การใช้แรงงานเด็ก 

 

  
มาตรา 44  ห้ามมิให้นายจ้างจ้างเด็กอายุต่ ากว่าสิบห้าปีเป็นลูกจ้าง 

  
มาตรา 45  ในกรณีที่มีการจ้างเด็กอายุต่ ากว่าสิบแปดปีเป็นลูกจ้าง ให้นายจ้างปฏิบัติดังนี้ 
(1) แจ้งการจ้างลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กนั้นต่อพนักงานตรวจแรงงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่เด็กเข้า

ท างาน 

(2) จัดท าบันทึกสภาพการจ้างกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเก็บไว้ ณ สถานประกอบ
กิจการหรือส านักงานของนายจ้าง พร้อมที่จะให้พนักงานตรวจแรงงานตรวจได้ในเวลาท าการ 

(3) แจ้งการสิ้นสุดการจ้างลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กนั้นต่อพนักงานตรวจแรงงานภายในเจ็ดวันนับแต่
วันที่เด็กออกจากงาน 

การแจ้งหรือการจัดท าบันทึกตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามแบบที่อธิบดีก าหนด 

  
มาตรา 46  ให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กมีเวลาพักวันหนึ่งไม่น้อยกว่าหนึ่งชั่วโมงติดต่อกัน

หลังจากที่ลูกจ้างท างานมาแล้วไม่เกินสี่ชั่วโมง แต่ในสี่ชั่วโมงนั้นให้ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กได้ มีเวลาพักตามที่นายจ้าง
ก าหนด 

  
มาตรา47  ห้ามมิให้นายจ้างให้ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กอายุต่ ากว่าสิบแปดปีท างานในระหว่างเวลา 

22.00 นาฬิกา ถึงเวลา 06.00 นาฬิกา เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย 

นายจ้างอาจให้ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กอายุต่ ากว่าสิบแปดปีและเป็นผู้แสดงภาพยนตร์ ละครหรื อการ
แสดงอย่างอ่ืนที่คล้ายคลึงกันท างานในระหว่างเวลาดังกล่าวได้   ทั้งนี้ ให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กนั้นได้
พักผ่อนตามสมควร 

  
มาตรา 48  ห้ามมิให้นายจ้างให้ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กอายุต่ ากว่าสิบแปดปีท างานล่วงเวลาหรือท างาน

ในวันหยุด 

  



มาตรา 49  ห้ามมิให้นายจ้างให้ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กอายุต่ ากว่าสิบแปดปีท างานอย่างหนึ่งอย่างใด 
ดังต่อไปนี้ 

(1) งานหลอม เป่า หล่อ หรือรีดโลหะ 

(2) งานปั๊มโลหะ 

(3) งานเกี่ยวกับความร้อน ความเย็น ความสั่นสะเทือน เสียง และแสงที่มีระดับแตกต่างจากปกติ 
อันอาจเป็นอันตรายตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

(4) งานเกี่ยวกับสารเคมีที่เป็นอันตรายตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

(5) งานเกี่ยวกับจุลชีวันเป็นพิษซึ่งอาจเป็นเชื้อไวรัส แบคทีเรีย รา หรือเชื้ออ่ืนตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 

(6) งานเกี่ยวกับวัตถุมีพิษ วัตถุระเบิด หรือวัตถุไวไฟ เว้นแต่งานในสถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิง
ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

(7) งานขับหรือบังคับรถยกหรือปั้นจั่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

(8) งานใช้เลื่อยเดินด้วยพลังไฟฟ้าหรือเครื่องยนต์ 
(9) งานที่ต้องท าใต้ดิน ใต้น้ า ในถ้ า อุโมงค์ หรือปล่องในภูเขา 

(10) งานเกี่ยวกับกัมมันตภาพรังสีตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

(11) งานท าความสะอาดเครื่องจักรหรือเครื่องยนต์ขณะที่เครื่องจักรหรือเครื่องยนต์ก าลังท างาน 

(12) งานที่ต้องท าบนนั่งร้านที่สูงกว่าพื้นดินตั้งแต่สิบเมตรขึ้นไป 

(13) งานอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

  
มาตรา 5021 ห้ามมิให้นายจ้างให้ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กอายุต่ ากว่าสิบแปดปีท างานในสถานที่ 

ดังต่อไปนี้ 
(1) โรงฆ่าสัตว์ 
(2) สถานที่เล่นการพนัน 

(3) สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ 

(4) สถานที่อ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

  
มาตรา 5122  ห้ามมิให้นายจ้างเรียกหรือรับหลักประกันเพื่อการใด ๆ จากฝ่ายลูกจ้างซึ่งเป็นเด็ก 

ห้ามมิให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างของลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กให้แก่บุคคลอ่ืน 

                                                           
21 มาตรา 50 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 
22 มาตรา 51 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 



ในกรณีที่นายจ้างจ่ายเงินหรือประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ให้แก่ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็ก บิดา มารดา 
ผู้ปกครอง หรือบุคคลอ่ืน เป็นการล่วงหน้าก่อนมีการจ้าง ขณะแรกจ้าง หรือก่อนถึงงวดการจ่ายค่าจ้างในแต่ละ
คราว มิให้ถือว่าเป็นการจ่ายหรือรับค่าจ้างส าหรับลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กนั้น และห้ามมิให้นายจ้างน าเงินหรือประโยชน์
ตอบแทนดังกล่าวมาหักจากค่าจ้างซึ่งต้องจ่ายให้แก่ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กตามก าหนดเวลา 

  
มาตรา 52  เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการท างานของเด็กให้

ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กอายุต่ ากว่าสิบแปดปี มีสิทธิลาเพ่ือเข้าประชุม สัมมนา รับการอบรม รับการฝึกหรือลาเพ่ือการ
อ่ืน ซึ่งจัดโดยสถานศึกษาหรือหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่อธิบดีเห็นชอบ  โดยให้ลูกจ้างซึ ่งเป็นเด็กแจ้งให้
นายจ้างทราบล่วงหน้าถึงเหตุที่ลาโดยชัดแจ้ง พร้อมทั้งแสดงหลักฐานที่ เกี่ยวข้องถ้ามี และให้นายจ้างจ่ายค่าจ้าง
ให้แก่ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กเท่ากับค่าจ้างในวันท างานตลอดระยะเวลาที่ลา แต่ปีหนึ่งต้องไม่เกินสามสิบวัน 

  
หมวด 5 

ค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าท างานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุด 

 

  
มาตรา 5323  ให้นายจ้างก าหนดค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าท างานในวันหยุดและค่าล่วงเวลาใน

วันหยุดให้แก่ลูกจ้างที่ท างานอันมีลักษณะ คุณภาพ และปริมาณเท่ากัน หรืองานที่มี ค่าเท่าเทียมกันในอัตรา
เท่ากันไม่ว่าลูกจ้างนั้นจะเป็นชายหรือหญิง 

  
มาตรา 54  ให้นายจ้างจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าท างานในวันหยุด ค่าล่วงเวลาในวันหยุด และ

เงินผลประโยชน์อื่นเนื่องในการจ้าง บรรดาที่จ่ายเป็นเงินต้องจ่ายเงินตราไทย เว้นแต่ได้รับความยินยอมจากลูกจ้าง
ให้จ่ายเป็นตั๋วเงินหรือเงินตราต่างประเทศ 

  
มาตรา 55  ให้นายจ้างจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าท างานในวันหยุด ค่าล่วงเวลาในวันหยุดและ

เงินผลประโยชน์อื่นเนื่องในการจ้างให้แก่ลูกจ้าง ณ สถานที่ท างานของลูกจ้าง ถ้าจะจ่าย ณ สถานที่อ่ืนหรือด้วยวิธี
อ่ืนต้องได้รับความยินยอมจากลูกจ้าง 

  
มาตรา 56  ให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างเท่ากับค่าจ้างในวันท างานส าหรับวันหยุด 

ดังต่อไปนี้ 

                                                           
23 มาตรา 53 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 



(1) วันหยุดประจ าสัปดาห์ เว้นแต่ลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างรายวัน รายชั่วโมง หรือตามผลงานโดย
ค านวณเป็นหน่วย 

(2) วันหยุดตามประเพณี 
(3) วันหยุดพักผ่อนประจ าปี 
  
มาตรา 57  ให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างในวันลาป่วยตามมาตรา 32 เท่ากับอัตราค่าจ้างใน

วันท างานตลอดระยะเวลาที่ลา แต่ปีหนึ่งต้องไม่เกินสามสิบวันท างาน 

ในกรณีที่ลูกจ้างใช้สิทธิลาเพ่ือท าหมันตามมาตรา 33 ให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างในวันลา
นั้นด้วย 

  
มาตรา 57/124  ให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างในวันลาเพ่ือกิจธุระอันจ าเป็นตามมาตรา 34 

เท่ากับค่าจ้างในวันท างานตลอดระยะเวลาที่ลา แต่ปีหนึ่งต้องไม่เกินสามวันท างาน 

  
มาตรา 58  ให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างในวันลาเพ่ือรับราชการทหารตามมาตรา 35 

เท่ากับค่าจ้างในวันท างานตลอดระยะเวลาที่ลา แต่ปีหนึ่งต้องไม่เกินหกสิบวัน 

  
มาตรา 5925  ให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงในวันลาเพ่ือคลอดบุตรตามมาตรา 

41 เท่ากับค่าจ้างในวันท างานตลอดระยะเวลาที่ลา แต่ไม่เกินสี่สิบห้าวัน 

  
มาตรา 60  เพ่ือประโยชน์แก่การจ่ายค่าจ้างตามมาตรา 56 มาตรา 57 มาตรา 58 มาตรา 59 

มาตรา 71 และมาตรา 72 ในกรณีที่ลูกจ้างได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยค านวณเป็นหน่วย ให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างใน
วันหยุดหรือวันลาเท่ากับค่าจ้างโดยเฉลี่ยในวันท างานที่ลูกจ้างได้รับในงวดการจ่ายค่าจ้างก่อนวันหยุดหรือวันลา
นั้น 

  
มาตรา 61  ในกรณีที่นายจ้างให้ลูกจ้างท างานล่วงเวลาในวันท างานให้นายจ้างจ่ายค่าล่วงเวลา

ให้แก่ลูกจ้างในอัตราไม่น้อยกว่าหนึ่งเท่าครึ่งของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันท างานตามจ านวนชั่วโมงที่ท า หรือไม่
น้อยกว่าหนึ่งเท่าครึ่งของอัตราค่าจ้างต่อหน่วยในวันท างานตามจ านวนผลงานที่ท าได้ส าหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้าง
ตามผลงานโดยค านวณเป็นหน่วย 

                                                           
24 มาตรา 57/1 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
25 มาตรา 59 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติคุ้มครองแรงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 



  
มาตรา 62  ในกรณีที่นายจ้างให้ลูกจ้างท างานในวันหยุดตามมาตรา 28 มาตรา 29 หรือมาตรา 30 

ให้นายจ้างจ่ายค่าท างานในวันหยุดให้แก่ลูกจ้างในอัตรา ดังต่อไปนี้ 
(1) ส าหรับลูกจ้างซึ่งมีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันหยุด ให้จ่ายเพิ่มขึ้นจากค่าจ้างอีก ไม่น้อยกว่า

หนึ่งเท่าของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันท างานตามจ านวนชั่วโมงที่ท าหรือไม่น้อยกว่าหนึ่ง เท่าของอัตราค่าจ้างต่อ
หน่วยในวันท างานตามจ านวนผลงานที่ท าได้ส าหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยค านวณเป็นหน่วย 

(2) ส าหรับลูกจ้างซึ่งไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันหยุด ให้จ่ายไม่น้อยกว่าสองเท่าของอัตราค่าจ้าง
ต่อชั่วโมงในวันท างานตามจ านวนชั่วโมงที่ท า หรือไม่น้อยกว่าสองเท่าของอัตราค่าจ้างต่อหน่วยในวันท างานตาม
จ านวนผลงานที่ท าได้ส าหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยค านวณเป็นหน่วย 

  
มาตรา 63  ในกรณีที่นายจ้างให้ลูกจ้างท างานล่วงเวลาในวันหยุด ให้นายจ้างจ่ายค่าล่วงเวลาใน

วันหยุดให้แก่ลูกจ้างในอัตราไม่น้อยกว่าสามเท่าของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันท างานตามจ านวนชั่วโมงที่ท า 
หรือไม่น้อยกว่าสามเท่าของอัตราค่าจ้างต่อหน่วยในวันท างานตามจ านวนผลงานที่ท าได้ส าหรับลูกจ้างซึ่งได้รับ
ค่าจ้างตามผลงานโดยค านวณเป็นหน่วย 

  
มาตรา 64  ในกรณีที่นายจ้างมิได้จัดให้ลูกจ้างหยุดงาน หรือจัดให้ลูกจ้างหยุดงานน้อยกว่าที่

ก าหนดไว้ตามมาตรา 28 มาตรา 29 และมาตรา 30 ให้นายจ้างจ่ายค่าท างานในวันหยุดและค่าล่วงเวลาในวันหยุด
ให้แก่ลูกจ้างตามอัตราที่ก าหนดไว้ในมาตรา 62 และมาตรา 63 เสมือนว่านายจ้างให้ลูกจ้างท างานในวันหยุด 

  
มาตรา 6526  ลูกจ้างซึ่งมีอ านาจหน้าที่หรือซึ่งนายจ้างให้ท างานอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ ไม่

มีสิทธิได้รับค่าล่วงเวลาตามมาตรา 61 และค่าล่วงเวลาในวันหยุดตามมาตรา 63 แต่ลูกจ้างซึ่งนายจ้างให้ท างาน
ตาม (3) (4) (5) (6) (7) (8) หรือ (9) มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเท่ากับอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันท างานตาม
จ านวนชั่วโมงท่ีท า 

(1) ลูกจ้างซึ่งมีอ านาจหน้าที่ท าการแทนนายจ้างส าหรับกรณีการจ้าง การให้บ าเหน็จ หรือการ
เลิกจ้าง 

(2) งานเร่ขายหรือชักชวนซื้อสินค้าซึ่งนายจ้างได้จ่ายค่านายหน้าจากการขายสินค้าให้แก่ลูกจ้าง 

(3) งานขบวนการจัดงานรถไฟ ซึ่งได้แก่งานที่ท าบนขบวนรถและงานอ านวยความสะดวกแก่การ
เดินรถ 

(4) งานเปิดปิดประตูน้ าหรือประตูระบายน้ า 
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(5) งานอ่านระดับน้ าและวัดปริมาณน้ า 

(6) งานดับเพลิงหรืองานป้องกันอันตรายสาธารณะ 

(7) งานที่มีลักษณะหรือสภาพต้องออกไปท างานนอกสถานที่ และโดยลักษณะหรือสภาพของงาน
ไม่อาจก าหนดเวลาท างานที่แน่นอนได ้

(8) งานอยู่เวรเฝ้าดูแลสถานที่หรือทรัพย์สินอันมิใช่หน้าที่การท างานปกติของลูกจ้าง 

(9) งานอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

ทั้งนี้ เว้นแต่นายจ้างตกลงจ่ายค่าล่วงเวลาหรือค่าล่วงเวลาในวันหยุดให้แก่ลูกจ้าง 

  
มาตรา 66  ลูกจ้างตามมาตรา 65 (1) ไม่มีสิทธิได้รับค่าท างานในวันหยุดตามมาตรา 62 เว้นแต่

นายจ้างตกลงจ่ายค่าท างานในวันหยุดให้แก่ลูกจ้าง 

  
มาตรา 6727  ในกรณีที่นายจ้างเลิกจ้างโดยมิใช่กรณีตามมาตรา 119 ให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างให้แก่

ลูกจ้างส าหรับวันหยุดพักผ่อนประจ าปีในปีที่เลิกจ้างตามส่วนของวันหยุดพักผ่อนประจ าปีที่ลูกจ้างพึงมีสิทธิได้รับ
ตามมาตรา 30 

ในกรณีที่ลูกจ้างเป็นฝ่ายบอกเลิกสัญญาหรือนายจ้างเลิกจ้าง ไม่ว่าการเลิกจ้างนั้นเป็นกรณีตาม
มาตรา 119 หรือไม่ก็ตาม ให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างส าหรับวันหยุดพักผ่อนประจ าปีสะสมที่ลูกจ้างพึงมี
สิทธิได้รับตามมาตรา 30 

  
มาตรา 68  เพื่อประโยชน์แก่การค านวณค่าล่วงเวลา ค่าท างานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาใน

วันหยุด ในกรณีที่ลูกจ้างได้รับค่าจ้างเป็นรายเดือน อัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันท างานหมายถึงค่าจ้างรายเดือน
หารด้วยผลคูณของสามสิบและจ านวนชั่วโมงท างานในวันท างานต่อวันโดยเฉลี่ย 

  
มาตรา 69  เพ่ือประโยชน์แก่การค านวณชั่วโมงท างานล่วงเวลา ในกรณีที่นายจ้างก าหนดเวลา

ท างานปกติเป็นสัปดาห์ ให้นับวันหยุดตามประเพณี วันหยุดพักผ่อนประจ าปี และวันลา เป็นวันท างาน 

  
มาตรา 7028  ให้นายจ้างจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าท างานในวันหยุด ค่าล่วงเวลาในวันหยุดและ

เงินที่นายจ้างมีหน้าที่ต้องจ่ายตามพระราชบัญญัตินี้ให้ถูกต้องและตามก าหนดเวลา ดังต่อไปนี้ 
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(1) ในกรณีที่มีการค านวณค่าจ้างเป็นรายเดือน รายวัน รายชั่วโมง หรือเป็นระยะเวลาอย่างอ่ืนที่ไม่
เกินหนึ่งเดือน หรือตามผลงานโดยค านวณเป็นหน่วย ให้จ่ายเดือนหนึ่งไม่น้อยกว่าหนึ่งครั้ง เว้นแต่จะมีการตกลงกัน
เป็นอย่างอ่ืนที่เป็นประโยชน์แก่ลูกจ้าง 

(2) ในกรณีที่มีการคำนวณค่าจ้าง นอกจาก (1) ให้จ่ายตามก าหนดเวลาที่นายจ้างและลูกจ้างตก
ลงกัน 

(3) ค่าล่วงเวลา ค่าท างานในวันหยุด ค่าล่วงเวลาในวันหยุด และเงินที่นายจ้างมีหน้าที่ ต้อง
จ่ายตามพระราชบัญญัตินี้ให้จ่ายเดือนหนึ่งไม่น้อยกว่าหนึ่งครั้ง 

ในกรณีที่นายจ้างเลิกจ้างลูกจ้าง ให้นายจ้างจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าท างานในวันหยุด ค่า
ล่วงเวลาในวันหยุด และเงินท่ีนายจ้างมีหน้าที่ต้องจ่ายตามพระราชบัญญัตินี้ ตามท่ีลูกจ้างมีสิทธิได้รับ ให้แก่ลูกจ้าง
ภายในสามวันนับแต่วันที่เลิกจ้าง 

  
มาตรา 71  ในกรณีที่นายจ้างให้ลูกจ้างเดินทางไปท างานในท้องที่อ่ืน นอกจากท้องที่ส าหรับการ

ท างานปกติในวันหยุด ให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างเท่ากับค่าจ้างในวันท างานให้แก่ลูกจ้างซึ่งไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างใน
วันหยุดตามมาตรา 56 (1) ส าหรับการเดินทางนั้น 

  
มาตรา 72  ในกรณีที่นายจ้างให้ลูกจ้างเดินทางไปท างานในท้องที่อ่ืน นอกจากท้องที่ส าหรับการ

ท างานปกติ ลูกจ้างไม่มีสิทธิได้รับค่าล่วงเวลาตามมาตรา 61 และค่าล่วงเวลาในวันหยุดตามมาตรา 63 ในระหว่าง
เดินทาง แต่ส าหรับการเดินทางในวันหยุดให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างเท่ากับค่าจ้างในวันท างานให้แก่ลูกจ้างซึ่งไม่มีสิทธิ
ได้รับค่าจ้างในวันหยุดตามมาตรา 56 (1) ด้วย เว้นแต่นายจ้างตกลงจ่ายค่าล่วงเวลาหรือค่าล่วงเวลาในวันหยุด
ให้แก่ลูกจ้าง 

  
มาตรา 73  ให้นายจ้างออกค่าใช้จ่ายส าหรับการเดินทางตามมาตรา 71 และมาตรา 72 

  
มาตรา 74  ในกรณีที่นายจ้างตกลงจ่ายค่าล่วงเวลา ค่าท างานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาใน

วันหยุด ในอัตราสูงกว่าที่ก าหนดไว้ตามมาตรา 61 มาตรา 62 และมาตรา 63 ก็ให้เป็นไปตามข้อตกลงดังกล่าว 

  
มาตรา 75  ในกรณีที่นายจ้างมีความจ าเป็นต้องหยุดกิจการทั้งหมดหรือบางส่วน เป็นการ

ชั่วคราวด้วยเหตุหนึ่งเหตุใดที่ส าคัญอันมีผลกระทบต่อการประกอบกิจการของนายจ้าง จนท าให้นายจ้าง ไม่
สามารถประกอบกิจการได้ตามปกติซึ่งมิใช่เหตุสุดวิสัย ให้นายจ้างจ่ายเงินให้แก่ลูกจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบห้า



ของค่าจ้างในวันท างานที่ลูกจ้างได้รับก่อนนายจ้างหยุดกิจการตลอดระยะเวลาที่นายจ้างไม่ได้ให้ลูกจ้างท างาน ณ 
สถานที่จ่ายเงินตามมาตรา 55 และภายในก าหนดเวลาการจ่ายเงินตามมาตรา 70 (1)29  

ให้นายจ้างแจ้งให้ลูกจ้างและพนักงานตรวจแรงงานทราบล่วงหน้าเป็นหนังสือก่อนวันเริ่มหยุด
กิจการตามวรรคหนึ่งไม่น้อยกว่าสามวันท าการ 

  
มาตรา 76  ห้ามมิให้นายจ้างหักค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าท างานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาใน

วันหยุด เว้นแต่เป็นการหักเพ่ือ 

(1) ช าระภาษีเงินได้ตามจ านวนที่ลูกจ้างต้องจ่ายหรือช าระเงินอื่นตามที่มีกฎหมายบัญญัติไว้ 
(2) ช าระค่าบ ารุงสหภาพแรงงานตามข้อบังคับของสหภาพแรงงาน 

(3) ช าระหนี้สินสหกรณ์ออมทรัพย์ หรือสหกรณ์อ่ืนที่มีลักษณะเดียวกันกับสหกรณ์ออมทรัพย์
หรือหนี้ที่เป็นไปเพ่ือสวัสดิการที่เป็นประโยชน์แก่ลูกจ้างฝ่ายเดียว โดยได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากลูกจ้าง 

(4) เป็นเงินประกันตามมาตรา 10 หรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่นายจ้าง ซึ่งลูกจ้างได้กระท าโดยจง
ใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง โดยได้รับความยินยอมจากลูกจ้าง 

(5) เป็นเงินสะสมตามข้อตกลงเก่ียวกับกองทุนเงินสะสม 

การหักตาม (2) (3) (4) และ (5) ในแต่ละกรณีห้ามมิให้หักเกินร้อยละสิบและจะหักรวมกันได้ไม่
เกินหนึ่งในห้าของเงินที่ลูกจ้างมีสิทธิได้รับตามก าหนดเวลาการจ่ายตามมาตรา 70 เว้นแต่ได้รับความยินยอม
จากลูกจ้าง 

  
มาตรา 77  ในกรณีที่นายจ้างต้องได้รับความยินยอมจากลูกจ้าง หรือมีข้อตกลงกับลูกจ้าง

เกี่ยวกับการจ่ายเงินตามมาตรา 54 มาตรา 55 หรือการหักเงินตามมาตรา 76 นายจ้างต้องจัดท าเป็นหนังสือและ
ให้ลูกจ้างลงลายมือชื่อในการให้ความยินยอมหรือมีข้อตกลงกันไว้ให้ชัดเจนเป็นการเฉพาะ 
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หมวด 6 

คณะกรรมการค่าจ้าง 

 

  
มาตรา 78  ให้มีคณะกรรมการค่าจ้าง ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงแรงงาน* เป็นประธาน

กรรมการ ผู้แทนฝ่ายรัฐบาลสี่คน ผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายลูกจ้างฝ่ายละห้าคนซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง 
เป็นกรรมการ และข้าราชการกระทรวงแรงงาน* ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งเป็นเลขานุการ 

หลักเกณฑ์และวิธีการเพ่ือให้ได้มาซึ่งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายลูกจ้างตามวรรคหนึ่ง ให้
เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีก าหนด 

  
มาตรา 7930  คณะกรรมการค่าจ้างมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(1) เสนอความเห็นและให้ค าปรึกษาแนะน าต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายและการพัฒนา

ค่าจ้างและรายได ้

(2) ก าหนดแนวทางในการพิจารณาของนายจ้างในการปรับค่าจ้างตามภาวะเศรษฐกิจและสังคม 

(3) ก าหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ า 

(4) ก าหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ 

(5) ให้ค าแนะน าด้านวิชาการและแนวทางการประสานประโยชน์แก่หน่วยงานต่าง ๆ  ทั้งภาครัฐ 
เอกชน และประชาชนทั่วไป 

(6) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายก าหนดหรือตามที่คณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีมอบหมาย 

ในการเสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรี คณะกรรมการค่าจ้างจะมีข้อสังเกตเกี่ยวกับการพัฒนา
ระบบรายได้ของประเทศด้วยก็ได้ 

  
มาตรา80  ให้กรรมการค่าจ้างซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งมีวาระด ารงต าแหน่งคราวละสองปี 

กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ 
ใ น ก ร ณี ที่ ก ร ร ม ก า ร ค่ า จ้ า ง ซึ่ ง ค ณ ะ รั ฐ ม น ต รี แ ต่ ง ตั้ ง พ้ น จ า ก ต า แ ห น่ ง ก่ อ น ว า ร ะ 

ให้คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งกรรมการในประเภทเดียวกันเป็นกรรมการแทน และให้ผู้ได้รับแต่งตั้งอยู่ในต าแหน่งเท่ากับ
วาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน เว้นแต่วาระของกรรมการเหลืออยู่ไม่ถึงหนึ่ง ร้อยแปดสิบวัน จะไม่แต่งตั้ง
กรรมการแทนก็ได ้

                                                           
30 มาตรา 79 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 



ในกรณีที่กรรมการค่าจ้างซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งพ้นจากต าแหน่งตามวาระ แต่ยังมิได้มีการ
แต่งตั้งกรรมการใหม่ ให้กรรมการนั้นปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อน จนกว่าจะได้แต่งตั้งกรรมการใหม่เข้ารับหน้าที่ ซึ่ง
ต้องแต่งตั้งให้เสร็จสิ้นภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่กรรมการเดิมพ้นจากต าแหน่ง 

  
มาตรา 81  นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระตามมาตรา 80 กรรมการค่าจ้างซึ่ง

คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งพ้นจากต าแหน่ง เมื่อ 

(1) ตาย 

(2) ลาออก 

(3) คณะรัฐมนตรีให้ออกเพราะขาดประชุมตามที่ก าหนดสามครั้งติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันสมควร 

(4) เป็นบุคคลล้มละลาย 

(5) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

(6) ได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้กระท า
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

  
มาตรา 8231  การประชุมคณะกรรมการค่าจ้างต้องมีกรรมการเข้าประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ

จ านวนกรรมการทั้งหมด โดยมีกรรมการฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้างอย่างน้อยฝ่ายละหนึ่ง คนจึงจะเป็นองค์
ประชุม 

ในการประชุมเพ่ือพิจารณาก าหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ าหรืออัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือตาม
มาตรา 79 จะต้องมีกรรมการเข้าประชุมไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนกรรมการทั้งหมดโดยมีกรรมการฝ่าย
นายจ้างและฝ่ายลูกจ้างอย่างน้อยฝ่ายละสองคนจึงจะเป็นองค์ประชุม และต้องได้มติอย่างน้อยสองในสามของ
กรรมการที่เข้าประชุม 

ในการประชุมเพ่ือพิจารณาก าหนดอัตราค่าจ้างขั้นต ่าหรืออัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือคราวใด
ถ้าไม่ได้องค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ในวรรคสอง ให้จัดให้มีการประชุมอีกครั้งหนึ่งภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่นัด
ประชุมครั้งแรก การประชุมครั้งหลังนี้แม้จะไม่มีกรรมการซึ่งมาจากฝ่ายนายจ้างหรือฝ่ายลูกจ้างเข้าร่วมประชุม ถ้า
มีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนกรรมการทั้งหมดก็ให้ถือเป็นองค์ประชุม และต้องได้มติ
อย่างน้อยสองในสามของกรรมการที่เข้าประชุม 

  
มาตรา 83  ในการประชุมคราวใด ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติ

หน้าที่ได้ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 

                                                           
31 มาตรา 82 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 



การวินิจฉัยชี ้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ ่งใน การ
ลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

  
มาตรา 8432  ให้คณะกรรมการค่าจ้างมีอ านาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาหรือ

ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามท่ีคณะกรรมการค่าจ้างมอบหมายได้ 
ให้คณะกรรมการค่าจ้างก าหนดองค์ประชุมและวิธีการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการได้ตาม

ความเหมาะสม 

  
มาตรา 84/133  ให้คณะกรรมการค่าจ้างมีอ านาจแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนไม่เกินห้าคนเป็นที่

ปรึกษาคณะกรรมการค่าจ้าง ซึ่งในจ านวนนี้อย่างน้อยต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านแรงงาน การบริหารค่าจ้างและ
เงินเดือน เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม หรือกฎหมาย 

วาระการด ารงต าแหน่งและการพ้นจากต าแหน่งของที่ปรึกษาซึ่งคณะกรรมการค่าจ้างแต่งตั้งตาม
วรรคหนึ่ง ให้น าความในมาตรา 80 และมาตรา 81 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

  
มาตรา 85  ในการปฏิบัติหน้าที่ให้คณะกรรมการค่าจ้าง หรือคณะอนุกรรมการ หรือผู้ซึ่ง

คณะกรรมการค่าจ้างหรือคณะอนุกรรมการมอบหมายมีอ านาจ ดังต่อไปนี้ 
(1) มีหนังสือเรียกบุคคลใดมาให้ถ้อยค าหรือให้ส่งเอกสารหรือวัตถุใด ๆ มาเพ่ือประกอบการ

พิจารณาได้ตามความจ าเป็น 

(2) ให้หน่วยงานหรือบุคคลใดให้ความร่วมมือในการส ารวจกิจการใด ๆ ที่อาจมีผล
กระทบกระเทือนต่อเศรษฐกิจได้ 

(3) เข้าไปในสถานประกอบกิจการหรือส านักงานของนายจ้างในเวลาท าการเพ่ือศึกษา ส ารวจ 
วิจัย ตรวจสอบ หรือสอบถามข้อเท็จจริงเพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่จะใช้ในการพิจารณาตามมาตรา 79 ในการนี้ ให้
นายจ้างหรือบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องอ านวยความสะดวก ส่งหรือแสดงเอกสาร หรือให้ข้อเท็จจริง และไม่ขัดขวางการ
ปฏิบัติการตามหน้าที่ของบุคคลดังกล่าว 

  
มาตรา 86  ในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา 85 ให้กรรมการค่าจ้าง อนุกรรมการ หรือผู้ซึ่ง

คณะกรรมการค่าจ้างหรือคณะอนุกรรมการมอบหมาย แสดงบัตรประจ าตัวหรือหนังสือมอบหมาย แล้วแต่กรณี 
ต่อบุคคลซึ่งเกี่ยวข้อง 

                                                           
32 มาตรา 84 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 
33 มาตรา 84/1 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 



บัตรประจ าตัวกรรมการค่าจ้างและอนุกรรมการตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรี
ก าหนด 

  
มาตรา 8734  ในการพิจารณาก าหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ าให้คณะกรรมการค่าจ้างศึกษาและ

พิจารณาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างที่ลูกจ้างได้รับอยู่ประกอบกับข้อเท็จจริงอื่นโดย ค านึงถึงดัชนีค่าครอง
ชีพ อัตราเงินเฟ้อ มาตรฐานการครองชีพ ต้นทุนการผลิต ราคาของสินค้าและบริการ ความสามารถของธุรกิจ ผลิต
ภาพแรงงาน ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ และสภาพทางเศรษฐกิจและสังคม 

การพิจารณาก าหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ าจะก าหนดให้ใช้เฉพาะกิจการ งานหรือสาขาอาชีพ
ประเภทใด เพียงใด ในท้องถิ่นใดก็ได้ 

เพ่ือเป็นการส่งเสริมการจ้างงานและการคุ้มครองแรงงานส าหรับลูกจ้างบางกลุ่มหรือบางประเภท 
คณะกรรมการค่าจ้างอาจพิจารณาก าหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ าที่แตกต่างจากที่พิจารณาก าหนดในวรรคสอง เพ่ือใช้
ส าหรับลูกจ้างกลุ่มนั้นหรือประเภทนั้นในกิจการ งานหรือสาขาอาชีพประเภทใด เพียงใด ในท้องถิ่นใดก็ได้   ทั้งนี้ 
ค่าจ้างดังกล่าวต้องไม่ต่ ากว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ าที่คณะกรรมการค่าจ้างก าหนดตามวรรคสอง 

ในการพิจารณาก าหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ ให้คณะกรรมการค่าจ้างศึกษาและ
พิจารณาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างที่ลูกจ้างได้รับในแต่ละอาชีพตามมาตรฐานฝีมือที่ก าหนดไว้ โดยวัดค่า
ทักษะฝีมือ ความรู้ และความสามารถ แต่ต้องไม่ต่ ากว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ าที่คณะกรรมการค่าจ้างก าหนด 

  
มาตรา 8835  เมื่อได้ศึกษาข้อมูลและพิจารณาข้อเท็จจริงตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา  87 แล้วให้

คณะกรรมการค่าจ้างประกาศก าหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ าหรืออัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือโดยเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรีเพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

  
มาตรา 8936  ประกาศก าหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ าหรืออัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือตามมาตรา 

88 ให้ใช้บังคับแก่นายจ้างและลูกจ้างทุกคนโดยไม่เลือกปฏิบัติ 
  
มาตรา 9037  เมื่อประกาศก าหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ าหรืออัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือมีผลใช้

บังคับแล้ว ห้ามมิให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างน้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ าหรืออัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ
ที่ก าหนด 

                                                           
34 มาตรา 87 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2560 
35 มาตรา 88 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 
36 มาตรา 89 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 
37 มาตรา 90 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 



ให้พนักงานตรวจแรงงานส่งประกาศก าหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ าหรืออัตราค่าจ้างตามมาตรฐาน
ฝีมือให้แก่นายจ้างที่อยู่ในข่ายบังคับ และให้นายจ้างนั้นปิดประกาศดังกล่าวไว้ในที่เปิดเผย เพ่ือให้ลูกจ้างได้ทราบ 
ณ สถานที่ท างานของลูกจ้างตลอดระยะเวลาที่ประกาศดังกล่าวมีผลใช้บังคับ 

  
มาตรา 9138  ให้มีส านักงานคณะกรรมการค่าจ้างในกระทรวงแรงงานมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(1) จัดท าแผนพัฒนาระบบค่าจ้างและรายได้ของประเทศเสนอต่อคณะกรรมการค่าจ้าง 

(2) จัดท าแผนงานโครงการเสนอต่อคณะกรรมการค่าจ้างและคณะอนุกรรมการ 

(3) ประสานแผนและการด าเนินการของคณะกรรมการค่าจ้างและคณะอนุกรรมการ 

(4) รวบรวม ศึกษา วิจัย วิเคราะห์ และประเมินผลสถานการณ์เศรษฐกิจ แรงงาน ภาวะการครอง
ชีพ การขยายตัวของตลาดแรงงาน ผลิตภาพแรงงาน การลงทุน การย้ายถิ่น และข้อมูลอื่นที่เก่ียวข้อง เพ่ือใช้ในการ
วางแผนพัฒนาระบบค่าจ้างและรายได้ของประเทศและเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการค่าจ้าง
และคณะอนุกรรมการ 

(5) เสนอแนะผลการศึกษา และผลการพิจารณาข้อมูลทางวิชาการ และมาตรการเสริมอ่ืนต่อ
กระทรวงแรงงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาระบบค่าจ้างและรายได้ 

(6) ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาระบบค่าจ้างและรายได้ของประเทศ และการปฏิบัติงาน
ตามมติของคณะกรรมการค่าจ้าง 

(7) ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการค่าจ้างและคณะอนุกรรมการมอบหมาย 

  
หมวด 7 

สวัสดิการ 

 

  
มาตรา 92  ให้มีคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานประกอบด้วย ปลัดกระทรวงแรงงาน* เป็น

ประธานกรรมการ กรรมการผู้แทนฝ่ายรัฐบาลสี่คน กรรมการผู้แทนฝ่ายนายจ้างและกรรมการผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง
ฝ่ายละห้าคน ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง เป็นกรรมการ และข้าราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานซึ่งรัฐมนตรี
แต่งตั้ง เป็นเลขานุการ 

  
มาตรา 9339  คณะกรรมการสวัสดิการแรงงานมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(1) เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบาย แนวทางและมาตรการด้านสวัสดิการแรงงาน 

                                                           
38 มาตรา 91 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 
39 มาตรา 93 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 



(2) เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวง ประกาศ หรือระเบียบเกี่ยวกับการจัด
สวัสดิการในสถานประกอบกิจการ 

(3) ให้ค าแนะน าในการจัดสวัสดิการแรงงานส าหรับสถานประกอบกิจการแต่ละประเภท 

(4) ติดตามประเมินผล และรายงานผลการด าเนินการต่อรัฐมนตรี 
(5)40 ออกค าสั ่งให้นายจ้างจ่ายค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าหรือค่าชดเชย

พิเศษ ตามมาตรา 120/1 

(6) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืนบัญญัติให้เป็นอ านาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการสวัสดิการแรงงานหรือตามท่ีรัฐมนตรีมอบหมาย 

  
มาตรา 9441  ให้น ามาตรา 78 วรรคสอง มาตรา 80 มาตรา 81 มาตรา 82 วรรคหนึ่ง มาตรา 83 

มาตรา 84 มาตรา 85 และมาตรา 86 มาใช้บังคับกับคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานโดยอนุโลม 

  
มาตรา 95  ให้รัฐมนตรีมีอ านาจออกกฎกระทรวงก าหนดให้นายจ้างต้องจัดสวัสดิการในเรื่องใด

หรือก าหนดให้การจัดสวัสดิการในเรื่องใดต้องเป็นไปตามมาตรฐานได้ 
  
มาตรา 96  ในสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ห้าสิบคนขึ้นไปให้นายจ้างจัดให้มี

คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ ประกอบด้วยผู้แทนฝ่ายลูกจ้างอย่างน้อยห้าคน 

กรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการให้มาจากการเลือกตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
อธิบดีก าหนด 

ในกรณีที่สถานประกอบกิจการใดของนายจ้างมีคณะกรรมการลูกจ้างตามกฎหมายว่ าด้วย
แรงงานสัมพันธ์แล้ว ให้คณะกรรมการลูกจ้างท าหน้าที่เป็นคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

  
มาตรา 97  คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(1) ร่วมหารือกับนายจ้างเพ่ือจัดสวัสดิการแก่ลูกจ้าง 

(2) ให้ค าปรึกษาหารือและเสนอแนะความเห็นแก่นายจ้างในการจัดสวัสดิการส าหรับลูกจ้าง 

(3) ตรวจตรา ควบคุม ดูแล การจัดสวัสดิการที่นายจ้างจัดให้แก่ลูกจ้าง 

                                                           
40 มาตรา 93 (5) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
41 มาตรา 94 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 



(4) เสนอข้อคิดเห็น และแนวทางในการจัดสวัสดิการที่เป็นประโยชน์ส าหรับลูกจ้างต่อ
คณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน 

  
มาตรา 98  นายจ้างต้องจัดให้มีการประชุมหารือกับคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบ

กิจการอย่างน้อยสามเดือนต่อหนึ่งครั้ง หรือเมื่อกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการเกินกึ่งหนึ่งของ
กรรมการทั้งหมดหรือสหภาพแรงงานร้องขอโดยมีเหตุผลสมควร 

  
มาตรา 99  ให้นายจ้างปิดประกาศการจัดสวัสดิการตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 95 หรือ

ตามท่ีมีข้อตกลงกับลูกจ้างให้จัดขึ้นไว้ในที่เปิดเผยเพ่ือให้ลูกจ้างได้ทราบ ณ สถานที่ท างานของลูกจ้าง 

  
หมวด 8 

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน42 

 

  
มาตรา 10043  (ยกเลิก) 
  
มาตรา 10144  (ยกเลิก) 
  
มาตรา 10245  (ยกเลิก) 
  
มาตรา 10346  (ยกเลิก) 
  
มาตรา 10447  (ยกเลิก) 
  

                                                           
42 หมวด 8 ความปลอดภยั อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานมาตรา 100 ถึงมาตรา 107 ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ. 2553 
43 มาตรา 100 ยกเลิกโดยพระราชบญัญัตคุ้ิมครองแรงงาน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2553 
44 มาตรา 101 ยกเลิกโดยพระราชบญัญัตคุ้ิมครองแรงงาน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2553 
45 มาตรา 102 ยกเลิกโดยพระราชบญัญัตคุ้ิมครองแรงงาน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2553 
46 มาตรา 103 ยกเลิกโดยพระราชบญัญัตคุ้ิมครองแรงงาน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2553 
47 มาตรา 104 ยกเลิกโดยพระราชบญัญัตคุ้ิมครองแรงงาน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2553 



มาตรา 10548  (ยกเลิก) 
  
มาตรา 10649  (ยกเลิก) 
  
มาตรา 10750  (ยกเลิก) 

  
หมวด 9 

การควบคุม 

 

  
มาตรา 10851  ให้นายจ้างซึ่งมีลูกจ้างรวมกันตั้งแต่สิบคนขึ้นไป จัดให้มีข้อบังคับเกี่ยวกับการ

ท างานเป็นภาษาไทย และข้อบังคับนั้นอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับรายการ ดังต่อไปนี้ 
(1) วันท างาน เวลาท างานปกติ และเวลาพัก 

(2) วันหยุดและหลักเกณฑ์การหยุด 

(3) หลักเกณฑ์การท างานล่วงเวลาและการท างานในวันหยุด 

(4) วันและสถานที่จ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าท างานในวันหยุดและค่าล่วงเวลาในวันหยุด 

(5) วันลาและหลักเกณฑ์การลา 

(6) วินัยและโทษทางวินัย 

(7) การร้องทุกข์ 
(8) การเลิกจ้าง ค่าชดเชย และค่าชดเชยพิเศษ 

ให้นายจ้างประกาศใช้ข้อบังคับเกี่ยวกับการท างานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่นายจ้างมีลูกจ้าง
รวมกันตั้งแต่สิบคนขึ้นไป และให้นายจ้างจัดเก็บส าเนาข้อบังคับนั้นไว้ ณ สถานประกอบกิจการหรือส านักงานของ
นายจ้างตลอดเวลา 

ให้นายจ้างเผยแพร่และปิดประกาศข้อบังคับเกี่ยวกับการท างานโดยเปิดเผย ณ สถานที่ท างานของ
ลูกจ้าง หรือเพ่ิมเติมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วยก็ได้ เพ่ือให้ลูกจ้างได้ทราบและเข้าถึงได้โดยสะดวก 

  
มาตรา 109  การร้องทุกข์ตามมาตรา 108 (7) อย่างน้อยต้องมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

                                                           
48 มาตรา 105 ยกเลิกโดยพระราชบญัญัตคุ้ิมครองแรงงาน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2553 
49 มาตรา 106 ยกเลิกโดยพระราชบญัญัตคุ้ิมครองแรงงาน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2553 
50 มาตรา 107 ยกเลิกโดยพระราชบญัญัตคุ้ิมครองแรงงาน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2553 
51 มาตรา 108 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2560 



(1) ขอบเขตและความหมายของข้อร้องทุกข์ 

(2) วิธีการและขั้นตอนการร้องทุกข์ 
(3) การสอบสวนและพิจารณาข้อร้องทุกข์ 
(4) กระบวนการยุติข้อร้องทุกข์ 
(5) ความคุ้มครองผู้ร้องทุกข์และผู้เกี่ยวข้อง 

  
มาตรา 11052  การแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับเกี่ยวกับการท างานที่นายจ้างประกาศใช้ตามมาตรา 

108 ให้นายจ้างประกาศข้อบังคับที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมนั้น และให้น ามาตรา 108 วรรคสองและวรรคสาม มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม 

  
มาตรา 111  เมื่อนายจ้างได้ประกาศใช้ข้อบังคับเกี่ยวกับการท างานตามมาตรา 108 แล้ว แม้ว่า

ต่อมานายจ้างจะมีลูกจ้างลดต่ ากว่าสิบคนก็ตาม ให้นายจ้างยังคงมีหน้าที่ปฏิบัติตามมาตรา 108 และมาตรา 
110 ต่อไป 

  
มาตรา 112  ให้นายจ้างซึ่งมีลูกจ้างตั้งแต่สิบคนขึ้นไปจัดท าทะเบียนลูกจ้างเป็นภาษาไทย และ

เก็บไว้ ณ สถานประกอบกิจการหรือส านักงานของนายจ้าง พร้อมที่จะให้พนักงานตรวจแรงงานตรวจได้ในเวลาท า
การ 

การจัดท าทะเบียนลูกจ้างตามวรรคหนึ่ง ให้นายจ้างจัดท าภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ลูกจ้าง เข้า
ท างาน 

  
มาตรา 113  ทะเบียนลูกจ้างนั้นอย่างน้อยต้องมีรายการ ดังต่อไปนี้ 
(1) ชื่อตัวและชื่อสกุล 

(2) เพศ 

(3) สัญชาติ 
(4) วันเดือนปีเกิด หรืออายุ 
(5) ที่อยู่ปัจจุบัน 

(6) วันที่เริ่มจ้าง 

(7) ต าแหน่งหรืองานในหน้าที่ 
(8) อัตราค่าจ้างและประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนที่นายจ้างตกลงจ่ายให้แก่ลูกจ้าง 

                                                           
52 มาตรา 110 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2560 



(9) วันสิ้นสุดของการจ้าง 

เมื่อมีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนลูกจ้าง ให้นายจ้างแก้ไขเพ่ิมเติมทะเบียน
ลูกจ้างให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงนั้น หรือภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ลูกจ้างได้แจ้ง
การเปลี่ยนแปลงให้นายจ้างทราบ 

  
มาตรา 114  ให้นายจ้างซึ่งมีลูกจ้างรวมกันตั้งแต่สิบคนขึ้นไปจัดให้มีเอกสารเกี่ยวกับการจ่าย

ค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าท างานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุด ซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายการ ดังต่อไปนี้ 
(1) วันและเวลาท างาน 

(2) ผลงานที่ท าได้ส าหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยค านวณเป็นหน่วย 

(3) อัตราและจ านวนค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าท างานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุดที่ลูกจ้าง
แต่ละคนได้รับ 

เมื่อมีการจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าท างานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุดให้แก่ลูกจ้าง ให้
นายจ้างจัดให้ลูกจ้างลงลายมือชื่อในเอกสารตามวรรคหนึ่งไว้เป็นหลักฐาน 

รายการในเอกสารตามวรรคหนึ่งจะอยู่ในฉบับเดียวกันหรือจะแยกเป็นหลายฉบับก็ได ้

ในกรณีที่นายจ้างจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าท างานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุดให้แก่
ลูกจ้าง โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือสถาบันการเงินอื่น ให้ ถือว่าหลักฐานการโอน
เงินเข้าบัญชีเงินฝากของลูกจ้างเป็นเอกสารเกี่ยวกับการจ่ายเงินดังกล่าว 

  
มาตรา 115  ให้นายจ้างเก็บรักษาทะเบียนลูกจ้างไว้ไม่น้อยกว่าสองปีนับแต่วันสิ้นสุดของการจ้าง

ลูกจ้างแต่ละราย และให้นายจ้างเก็บเอกสารเกี่ยวกับการจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าท างานในวันหยุด และค่า
ล่วงเวลาในวันหยุดให้แก่ลูกจ้างไว้ไม่น้อยกว่าสองปีนับแต่วันจ่ายเงินดังกล่าว 

ในกรณีที่มีการยื่นค าร้องตามหมวด 12 แห่งพระราชบัญญัตินี้ หรือมีข้อพิพาทแรงงานตาม
กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ หรือมีการฟ้องร้องคดีแรงงาน ให้นายจ้างเก็บรักษาทะเบียนลูกจ้างและเอกสาร
เกี่ยวกับการจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าท างานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุดไว้จนกว่าจะมีค าสั่งหรือค า
พิพากษาถึงที่สุดเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว 

  
มาตรา 115/153  เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานตรวจแรงงานตามมาตรา 139 

ให้นายจ้างซึ่งมีลูกจ้างรวมกันตั้งแต่สิบคนขึ้นไปยื่นแบบแสดงสภาพการจ้างและสภาพการท างานต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่ง

                                                           
53 มาตรา 115/1 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 



อธิบดีมอบหมายภายในเดือนมกราคมของทุกปี  ทั้งนี้ ให้พนักงานตรวจแรงงานส่งแบบตามที่อธิบดีก าหนดให้
นายจ้างภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

ในกรณีที ่ข้อเท็จจริงเกี ่ยวกับสภาพการจ้างและสภาพการท างานที่ได้ยื ่นไว้ตามวรรคหนึ่ง
เปลี่ยนแปลงไป ให้นายจ้างแจ้งการเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นหนังสือต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายภายในเดือนถัด
จากที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 

  
หมวด 10 

การพักงาน 

 

  
มาตรา 116  ในกรณีที่นายจ้างท าการสอบสวนลูกจ้างซึ่งถูกกล่าวหาว่ากระท าความผิด ห้ามมิให้

นายจ้างสั่งพักงานลูกจ้างในระหว่างการสอบสวนดังกล่าว เว้นแต่จะมีข้อบังคับเกี่ยวกับการท างานหรือข้อตกลง
เกี่ยวกับสภาพการจ้างให้อ านาจนายจ้างสั่งพักงานลูกจ้างได้  ทั้งนี้ นายจ้างจะต้องมีค าสั่งพักงานเป็นหนังสือระบุ
ความผิดและก าหนดระยะเวลาพักงานได้ไม่เกินเจ็ดวันโดยต้องแจ้งให้ลูกจ้างทราบก่อนการพักงาน 

ในระหว่างการพักงานตามวรรคหนึ่ง ให้นายจ้างจ่ายเงินให้แก่ลูกจ้างตามอัตราที่ก าหนดไว้ใน
ข้อบังคับเกี่ยวกับการท างานหรือตามที่นายจ้างและลูกจ้างได้ตกลงกันไว้ในข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง   ทั้งนี้ 
อัตราดังกล่าวต้องไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของค่าจ้างในวันท างานที่ลูกจ้างได้รับก่อนถูกสั่งพักงาน 

  
มาตรา 117  เมื่อการสอบสวนเสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏว่าลูกจ้างไม่มีความผิด ให้นายจ้างจ่ายค่าจ้าง

ให้แก่ลูกจ้างเท่ากับค่าจ้างในวันท างานนับแต่วันที่ลูกจ้างถูกสั่งพักงานเป็นต้นไป โดยให้ค านวณเงินที่ นายจ้างจ่าย
ตามมาตรา 116 เป็นส่วนหนึ่งของค่าจ้างตามมาตรานี้พร้อมด้วยดอกเบี้ยร้อยละสิบห้าต่อปี 

  
หมวด 11 

ค่าชดเชย 

 

  
มาตรา 118  ให้นายจ้างจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างซึ่งเลิกจ้าง ดังต่อไปนี้ 
(1) ลูกจ้างซึ่งท างานติดต่อกันครบหนึ่งร้อยยี่สิบวัน แต่ไม่ครบหนึ่งปี ให้จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้าง

อัตราสุดท้ายสามสิบวัน หรือไม่น้อยกว่าค่าจ้างของการท างานสามสิบวันสุดท้ายส าหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างตาม
ผลงานโดยค านวณเป็นหน่วย 



(2) ลูกจ้างซึ่งท างานติดต่อกันครบหนึ่งปี แต่ไม่ครบสามปี ให้จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย
เก้าสิบวัน หรือไม่น้อยกว่าค่าจ้างของการท างานเก้าสิบวันสุดท้ายส าหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดย
ค านวณเป็นหน่วย 

(3) ลูกจ้างซึ่งท างานติดต่อกันครบสามปี แต่ไม่ครบหกปี ให้จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย
หนึ่งร้อยแปดสิบวัน หรือไม่น้อยกว่าค่าจ้างของการท างานหนึ่งร้อยแปดสิบวันสุดท้ายส าหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้าง
ตามผลงานโดยค านวณเป็นหน่วย 

(4) ลูกจ้างซึ่งท างานติดต่อกันครบหกปี แต่ไม่ครบสิบปี ให้จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย
สองร้อยสี่สิบวัน หรือไม่น้อยกว่าค่าจ้างของการท างานสองร้อยสี่สิบวันสุดท้ายส าหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างตาม
ผลงานโดยค านวณเป็นหน่วย 

(5)54 ลูกจ้างซึ่งท างานติดต่อกันครบสิบปี แต่ไม่ครบยี่สิบปี ให้จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย
สามร้อยวัน หรือไม่น้อยกว่าค่าจ้างของการท างานสามร้อยวันสุดท้ายส าหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้าง ตามผลงาน
โดยค านวณเป็นหน่วย 

(6)55 ลูกจ้างซึ่งท างานติดต่อกันครบยี่สิบปีขึ้นไป ให้จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้ายสี่ ร้อยวัน 
หรือไม่น้อยกว่าค่าจ้างของการท างานสี่ร้อยวันสุดท้ายส าหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยค านวณเป็น
หน่วย 

การเลิกจ้างตามมาตรานี้ หมายความว่า การกระท าใดที่นายจ้างไม่ให้ลูกจ้างท างานต่อไปและไม่
จ่ายค่าจ้างให้ ไม่ว่าจะเป็นเพราะเหตุสิ้นสุดสัญญาจ้างหรือเหตุอ่ืนใด และหมายความรวมถึงกรณีท่ีลูกจ้างไม่ได้ท างาน
และไม่ได้รับค่าจ้างเพราะเหตุที่นายจ้างไม่สามารถด าเนินกิจการต่อไป 

ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่ลูกจ้างที่มีก าหนดระยะเวลาการจ้างไว้แน่นอนและเลิกจ้างตาม
ก าหนดระยะเวลานั้น 

การจ้างที่มีก าหนดระยะเวลาตามวรรคสามจะกระท าได้ส าหรับการจ้างงานในโครงการเฉพาะที่
มิใช่งานปกติของธุรกิจหรือการค้าของนายจ้างซึ่งต้องมีระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดของงานที่แน่นอนหรือในงาน
อันมีลักษณะเป็นครั้งคราวที่มีก าหนดการสิ้นสุด หรือความส าเร็จของงาน หรือในงานที่เป็นไปตามฤดูกาลและได้
จ้างในช่วงเวลาของฤดูกาลนั้น ซึ่งงานนั้นจะต้องแล้วเสร็จภายในเวลาไม่เกินสองปีโดยนายจ้างและลูกจ้างได้ท า
สัญญาเป็นหนังสือไว้ตั้งแต่เม่ือเริ่มจ้าง 

  
มาตรา 118/156  การเกษียณอายุตามที่นายจ้างและลูกจ้างตกลงกันหรือตามที่นายจ้างก าหนดไว้ 

ให้ถือว่าเป็นการเลิกจ้างตามมาตรา 118 วรรคสอง 

                                                           
54 มาตรา 118 (5) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
55 มาตรา 118 (6) เพิ่มโดยพระราชบัญญตัิคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
56 มาตรา 118/1 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2560 



ในกรณีที่มิได้มีการตกลงหรือก าหนดการเกษียณอายุไว้ หรือมีการตกลงหรือก าหนดการ
เกษียณอายุไว้เกินกว่าหกสิบปี ให้ลูกจ้างที่มีอายุครบหกสิบปีขึ้นไปมีสิทธิแสดงเจตนาเกษียณอายุได้โดยให้แสดง
เจตนาต่อนายจ้างและให้มีผลเมื่อครบสามสิบวันนับแต่วันแสดงเจตนา และให้นายจ้างจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างที่
เกษียณอายุนั้น ตามมาตรา 118 วรรคหนึ่ง 

  
มาตรา 11957  นายจ้างไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างซึ่งเลิกจ้างในกรณีหนึ่งกรณีใด ดังต่อไปนี้ 
(1) ทุจริตต่อหน้าที่หรือกระท าความผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้าง 

(2) จงใจท าให้นายจ้างได้รับความเสียหาย 

(3) ประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้นายจ้างได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง 

(4) ฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการท างาน ระเบียบ หรือค าสั่งของนายจ้างอันชอบด้วยกฎหมายและ
เป็นธรรม และนายจ้างได้ตักเตือนเป็นหนังสือแล้ว เว้นแต่กรณีท่ีร้ายแรง นายจ้างไม่จ าเป็นต้องตักเตือน 

หนังสือเตือนให้มีผลบังคับได้ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่ลูกจ้างได้กระท าผิด 

(5) ละทิ้งหน้าที่เป็นเวลาสามวันท างานติดต่อกันไม่ว่าจะมีวันหยุดคั่นหรือไม่ก็ตามโดยไม่มีเหตุอัน
สมควร 

(6) ได้รับโทษจ าคุกตามค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก 

ในกรณี (6) ถ้าเป็นความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษต้องเป็นกรณีที่เป็นเหตุ
ให้นายจ้างได้รับความเสียหาย 

การเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชยตามวรรคหนึ่ง ถ้านายจ้างไม่ได้ระบุข้อเท็จจริงอันเป็นเหตุที่เลิก
จ้างไว้ในหนังสือบอกเลิกสัญญาจ้างหรือไม่ได้แจ้งเหตุที่เลิกจ้างให้ลูกจ้างทราบในขณะที่เลิกจ้างนายจ้างจะยกเหตุ
นั้นขึ้นอ้างในภายหลังไม่ได้ 

  
มาตรา 120 58  นายจ ้างซึ ่งประสงค ์จะย ้ายสถานประกอบกิจการแห่งหนึ ่งแห่งใดไป

ตั้ง ณ สถานที่ใหม่หรือย้ายไปยังสถานที่อื่นของนายจ้าง ให้นายจ้างปิดประกาศแจ้งให้ลูกจ้างทราบล่วงหน้า 
โดยให้ปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ สถานประกอบกิจการนั้นตั้งอยู่ที่ลูกจ้างสามารถเห็นได้อย่างชัดเจน ติดต่อกัน
เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันก่อนวันย้ายสถานประกอบกิจการ และประกาศนั้นอย่างน้อยต้องมีข้อความชัดเจน
เพียงพอที่จะเข้าใจได้ว่าลูกจ้างคนใดจะต้องถูกย้ายไปสถานที่ใดและเมื่อใด 

ในกรณีที่นายจ้างไม่ปิดประกาศให้ลูกจ้างทราบล่วงหน้าตามวรรคหนึ่ง ให้นายจ้างจ่ายค่าชดเชย
พิเศษแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าแก่ลูกจ้างที่ไม่ประสงค์จะไปท างาน ณ สถานประกอบกิจการแห่งใหม่เท่ากับ

                                                           
57 มาตรา 119 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 
58 มาตรา 120 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 



ค่าจ้างอัตราสุดท้ายสามสิบวัน หรือเท่ากับค่าจ้างของการท างานสามสิบวันสุดท้ายส าหรับลูกจ้างซึ่งได้รั บค่าจ้าง
ตามผลงานโดยค านวณเป็นหน่วย 

หากลูกจ้างคนใดเห็นว่าการย้ายสถานประกอบกิจการดังกล่าวมีผลกระทบส าคัญต่อการ
ด ารงชีวิตตามปกติของลูกจ้างหรือครอบครัวของลูกจ้างคนนั้น และไม่ประสงค์จะไปท างาน  ณ สถานประกอบ
กิจการแห่งใหม่ ต้องแจ้งให้นายจ้างทราบเป็นหนังสือภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ปิดประกาศ หรือนับแต่วันที่ย้าย
สถานประกอบกิจการในกรณีที่นายจ้างมิได้ปิดประกาศตามวรรคหนึ่ง และให้ถือว่าสัญญาจ้างสิ้นสุดลงในวันที่
นายจ้างย้ายสถานประกอบกิจการ โดยลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่าชดเชยพิเศษไม่น้อยกว่าอัตราค่าชดเชยที่ลูกจ้างพึงมี
สิทธิได้รับตามมาตรา 118 

ให้นายจ้างจ่ายค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าตามวรรคสองหรือค่าชดเชยพิเศษตาม
วรรคสามให้แก่ลูกจ้างภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่สัญญาจ้างสิ้นสุด 

ในกรณีที่นายจ้างไม่เห็นด้วยกับเหตุผลของลูกจ้างตามวรรคสาม ให้นายจ้างยื่นค าร้อง ต่อ
คณะกรรมการสวัสดิการแรงงานภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือ 

  
มาตรา 120/159  เมื่อคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานพิจารณาค าร้องตามมาตรา 120 วรรคห้า

แล้ว เห็นว่าลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าหรือค่าชดเชยพิเศษให้คณะกรรมการ
สวัสดิการแรงงานสั่งให้นายจ้างจ่ายค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าหรือค่าชดเชยพิเศษ แล้วแต่กรณี 
ให้แก่ลูกจ้างภายในสามสิบวันนับแต่วันที่นายจ้างทราบค าสั่ง 

ในกรณีที่คณะกรรมการสวัสดิการแรงงานพิจารณาแล้ว เห็นว่าลูกจ้างไม่มีสิทธิได้รับค่าชดเชย
พิเศษแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าหรือค่าชดเชยพิเศษ แล้วแต่กรณี ให้คณะกรรมการสวัสดิการแรงงานแจ้งค าสั่งให้
นายจ้างและลูกจ้างทราบ 

ในการพิจารณาและมีค าสั่งของคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน
หกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับค าร้อง และแจ้งค าสั่งให้นายจ้างและลูกจ้างทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีค าสั่ง 

ค าสั่งของคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานให้เป็นที่สุด เว้นแต่นายจ้างหรือลูกจ้างจะอุทธรณ์
ค าสั่งต่อศาลภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้ทราบค าสั่ง ในกรณีที่นายจ้างเป็นฝ่ายน าคดีไปสู่ศาล นายจ้างต้องวาง
หลักประกันต่อศาลตามจ านวนที่ต้องจ่ายตามค าสั่งนั้น จึงจะฟ้องคดีได้ 

การส่งค าสั่งของคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานให้น ามาตรา 143 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

  

                                                           
59 มาตรา 120/1 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 



มาตรา 120/260  ในกรณีที่นายจ้างได้อุทธรณ์ค าสั่งของคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานต่อศาล
ภายในระยะเวลาที่ก าหนดตามมาตรา 120/1 วรรคสี่ และได้ปฏิบัติตามค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลแล้ว การ
ด าเนินคดีอาญาต่อนายจ้างให้เป็นอันระงับไป 

  
มาตรา 121  ในกรณีที่นายจ้างจะเลิกจ้างลูกจ้างเพราะเหตุที่นายจ้างปรับปรุงหน่วยงาน 

กระบวนการผลิต การจ าหน่าย หรือการบริการ อันเนื่องมาจากการน าเครื่องจักรมาใช้หรือเปลี่ยนแปลงเครื่องจักร
หรือเทคโนโลยี ซึ่งเป็นเหตุให้ต้องลดจ านวนลูกจ้าง ห้ามมิให้น ามาตรา 17 วรรคสอง มาใช้บังคับ และให้นายจ้าง
แจ้งวันที่จะเลิกจ้าง เหตุผลของการเลิกจ้างและรายชื่อลูกจ้างต่อพนักงานตรวจแรงงาน และลูกจ้างที่จะเลิกจ้าง
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าหกสิบวันก่อนวันที่จะเลิกจ้าง 

ในกรณีที ่นายจ้างไม่แจ้งให้ลูกจ้างที ่จะเลิกจ้างทราบล่วงหน้า หรือแจ้งล่วงหน้า น้อยกว่า
ระยะเวลาที่ก าหนดตามวรรคหนึ่ง นอกจากจะได้รับค่าชดเชยตามมาตรา 118 แล้ว ให้นายจ้างจ่ายค่าชดเชยพิเศษ
แทนการบอกกล่าวล่วงหน้าเท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้ายหกสิบวัน หรือเท่ากับค่าจ้างของการท างานหกสิบวัน
สุดท้ายส าหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยค านวณเป็นหน่วยด้วย 

ในกรณีที่มีการจ่ายค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าตามวรรคสองแล้ว ให้ ถือว่า
นายจ้างได้จ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ด้วย 

  
มาตรา 122  ในกรณีที่นายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างตามมาตรา 121 และลูกจ้างนั้นท างานติดต่อกัน

เกินหกปขีึ้นไป ให้นายจ้างจ่ายค่าชดเชยพิเศษเพ่ิมข้ึนจากค่าชดเชยตามมาตรา 118 ไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย
สิบห้าวันต่อการท างานครบหนึ่งปี หรือไม่น้อยกว่าค่าจ้างของการท างานสิบห้าวันสุดท้ายต่อการท างานครบหนึ่งปี
ส าหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยค านวณเป็นหน่วย แต่ค่าชดเชยตามมาตรานี้รวมแล้วต้องไม่เกิน
ค่าจ้างอัตราสุดท้ายสามร้อยหกสิบวัน หรือไม่เกินค่าจ้างของการท างานสามร้อยหกสิบวันสุดท้ายส าหรับลูกจ้างซึ่ง
ได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยค านวณเป็นหน่วย 

เพื่อประโยชน์ในการค านวณค่าชดเชยพิเศษ กรณีระยะเวลาท างานไม่ครบหนึ่งปี ถ้า เศษของ
ระยะเวลาท างานมากกว่าหนึ่งร้อยแปดสิบวัน ให้นับเป็นการท างานครบหนึ่งปี 
  

หมวด 12 

การยื่นค าร้องและการพิจารณาค าร้อง 

 

  

                                                           
60 มาตรา 120/2 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 



มาตรา 123  ในกรณีที่นายจ้างฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเกี่ยวกับสิทธิได้รับเงินอย่างหนึ่ง อย่าง
ใดตามพระราชบัญญัตินี้และลูกจ้างมีความประสงค์ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ ให้
ลูกจ้างมีสิทธิยื่นค าร้องต่อพนักงานตรวจแรงงานแห่งท้องที่ที่ลูกจ้างท างานอยู่หรือที่นายจ้างมีภูมิล าเนาอยู่ตาม
แบบที่อธิบดีก าหนด 

ในกรณีที่เกี่ยวกับสิทธิได้รับเงินอย่างหนึ่งอย่างใดตามพระราชบัญญัตินี้ ถ้าลูกจ้างถึงแก่ความ
ตายให้ทายาทโดยธรรมมีสิทธิยื่นค าร้องต่อพนักงานตรวจแรงงานได้ 

  
มาตรา 124  เมื่อมีการยื่นค าร้องตามมาตรา 123 ให้พนักงานตรวจแรงงานสอบสวนข้อเท็จจริง

และมีค าสั่งภายในหกสิบวันนับแต่วันที่รับค าร้อง 

ในกรณีที่มีความจ าเป็นไม่อาจมีค าสั่งภายในเวลาตามวรรคหนึ่งได้ ให้พนักงานตรวจแรงงานขอ
ขยายเวลาต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายพร้อมด้วยเหตุผล และอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายอาจพิจารณา
อนุญาตได้ตามที่เห็นสมควร แต่ต้องมีระยะเวลาไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่ครบก าหนดตามวรรคหนึ่ง 

เมื่อพนักงานตรวจแรงงานสอบสวนแล้วปรากฏว่าลูกจ้างมีสิทธิได้รับเงินอย่างหนึ่งอย่างใดที่
นายจ้างมีหน้าที่ต้องจ่ายตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานตรวจแรงงานมีค าสั่งให้นายจ้างจ่ายเงินดังกล่าวให้แก่
ลูกจ้างหรือทายาทโดยธรรมของลูกจ้างซึ่งถึงแก่ความตาย ตามแบบที่อธิบดีก าหนดภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
ทราบหรือถือว่าได้ทราบค าสั่ง61 

ให้นายจ้างจ่ายเงินตามวรรคสามให้แก่ลูกจ้างหรือทายาทโดยธรรมของลูกจ้างซึ่งถึงแก่ความ
ตาย ณ สถานที่ท างานของลูกจ้าง ในกรณีที่ลูกจ้างหรือทายาทโดยธรรมของลูกจ้างซึ่งถึงแก่ความตายร้องขอ ให้
พนักงานตรวจแรงงานมีอ านาจสั่งให้นายจ้างจ่ายเงินดังกล่าว ณ ส านักงานของพนักงานตรวจแรงงานหรือสถานที่
อ่ืนตามที่นายจ้าง และลูกจ้างหรือทายาทโดยธรรมของลูกจ้างซึ่งถึงแก่ความตายตกลงกัน 

ในกรณีที่ลูกจ้างหรือทายาทโดยธรรมของลูกจ้างซึ่งถึงแก่ความตายไม่มารับเงินดังกล่าวภายในสิบ
ห้าวันนับแต่วันที่พนักงานตรวจแรงงานมีค าสั่ง ให้พนักงานตรวจแรงงานน าส่งเงินนั้น เพ่ือเก็บรักษาในกองทุน
สงเคราะห์ลูกจ้างโดยฝากไว้กับธนาคาร  ในการนี้ ถ้ามีดอกเบี้ยหรือดอกผลใดเกิดขึ้นเนื่องจากการฝากเงิน ให้ตก
เป็นสิทธิแก่ลูกจ้าง หรือทายาทโดยธรรมของลูกจ้างซึ่งถึงแก่ความตายซึ่งมีสิทธิได้รับเงินนั้น 

ในกรณีที่พนักงานตรวจแรงงานเห็นว่าลูกจ้างหรือทายาทโดยธรรมของลูกจ้างซึ่งถึง แก่ความ
ตายไม่มีสิทธิได้รับเงินตามมาตรา 123 ให้พนักงานตรวจแรงงานมีค าสั่งและแจ้งเป็นหนังสือให้นายจ้างและลูกจ้าง
หรือทายาทโดยธรรมของลูกจ้างซึ่งถึงแก่ความตายทราบ 

  

                                                           
61 มาตรา 124 วรรคสาม แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 



มาตรา 124/162  ในกรณีที่นายจ้างได้ปฏิบัติตามค าสั่งของพนักงานตรวจแรงงานตามมาตรา 124 
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด การด าเนินคดีอาญาต่อนายจ้างให้เป็นอันระงับไป 

  
มาตรา 125  เมื่อพนักงานตรวจแรงงานได้มีค าสั่งตามมาตรา 124 แล้ว ถ้านายจ้าง ลูกจ้าง หรือ

ทายาทโดยธรรมของลูกจ้างซึ่งถึงแก่ความตายไม่พอใจค าสั่งนั้น ให้น าคดีไปสู่ศาลได้ภายในสามสิบวันนับแต่วัน
ทราบค าสั่ง 

ในกรณีที่นายจ้าง ลูกจ้าง หรือทายาทโดยธรรมของลูกจ้างซึ่งถึงแก่ความตายไม่น าคดีไปสู่ศาล
ภายในก าหนด ให้ค าสั่งนั้นเป็นที่สุด 

ในกรณีที่นายจ้างเป็นฝ่ายน าคดีไปสู่ศาล นายจ้างต้องวางเงินต่อศาลตามจ านวนที่ถึงก าหนดจ่าย
ตามค าสั่งนั้น จึงจะฟ้องคดีได้ 

เมื่อคดีถึงที่สุดและนายจ้างมีหน้าที่ต้องจ่ายเงินจ านวนใดให้แก่ลูกจ้างหรือทายาทโดยธรรมของ
ลูกจ้างซึ่งถึงแก่ความตาย ให้ศาลมีอ านาจจ่ายเงินที่นายจ้างวางไว้ต่อศาลให้แก่ลูกจ้างหรือทายาทโดยธรรมของ
ลูกจ้างซึ่งถึงแก่ความตาย หรือกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างในกรณีท่ีได้จ่ายเงินตามมาตรา 134 ได้ แล้วแต่กรณี63 

  
มาตรา 125/164  ในกรณีที่นายจ้างได้น าคดีไปสู่ศาลภายในระยะเวลาที่ก าหนดตามมาตรา 125 

และได้ปฏิบัติตามค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลแล้ว การด าเนินคดีอาญาต่อนายจ้างให้เป็นอันระงับไป 

  
หมวด 13 

กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง 

 

  
มาตรา 126  ให้มีกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างในกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานมีวัตถุประสงค์

เ พ่ือเป็นทุนสงเคราะห์ลูกจ้างในกรณีที่ลูกจ้างออกจากงาน หรือตาย หรือในกรณีอ่ืนตามที่ก าหนดโดย
คณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง 

  
มาตรา 127  กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง ประกอบด้วย 

(1) เงินสะสมและเงินสมทบ 

(2) เงินที่ตกเป็นของกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างตามมาตรา 133 และมาตรา 136 

                                                           
62 มาตรา 124/1 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
63 มาตรา 125 วรรคสี่ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 
64 มาตรา 125/1 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 



(3) เงินเพ่ิมตามมาตรา 131 

(4) เงินค่าปรับที่ได้รับจากการลงโทษผู้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 
(5) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ 
(6) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 

(7) เงินรายได้อ่ืน 

(8) เงินดอกผลของกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง 

ให้กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างจัดให้มีบัญชีประกอบด้วย 

(1) บัญชีเงินของสมาชิกซึ่งแสดงรายการเงินสะสม เงินสมทบ และดอกผลของเงินดังกล่าวของ
บรรดาสมาชิกแต่ละคน 

(2) บัญชีเงินกองทุนกลางซึ่งแสดงรายการเงินอื่นนอกจาก (1) 
  
มาตรา 128  การส่งเงินค่าปรับตามมาตรา 127 (4) เข้ากองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างและ

ก าหนดเวลาส่งเงินดังกล่าว ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างก าหนดโดยประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา 

  
มาตรา 129  เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ถือว่าเงินและทรัพย์สิน

ของกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างตามมาตรา 127 เป็นกรรมสิทธิ์ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โดยไม่ต้อง
น าส่งกระทรวงการคลังเป็นรายได้แผ่นดิน 

ให้มีคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างประกอบด้วย ปลัดกระทรวงแรงงาน* เป็นประธาน
กรรมการ ผู้แทนกระทรวงการคลัง ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้แทน
ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นกรรมการ กับผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายลูกจ้างฝ่ายละห้าคน ซึ่งรัฐมนตรี
แต่งตั้งเป็นกรรมการ และอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นกรรมการและเลขานุการ 

คณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(1) ก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการบริหารและการจ่ายเงินกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างโดยความ

เห็นชอบของรัฐมนตรี 
(2) พิจารณาให้ความเห็นต่อรัฐมนตรีในการตราพระราชกฤษฎีกาการออกกฎกระทรวง ประกาศ

หรือระเบียบ เพ่ือด าเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ 
(3) วางระเบียบเกี่ยวกับการรับเงิน การจ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงินกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง

โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรี 



(4) วางระเบียบเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างโดยความเห็นชอบ
ของรัฐมนตรี 

(5) จัดสรรเงินกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างไม่เกินร้อยละสิบของดอกผลของกองทุนต่อปีเพ่ือเป็น
ค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง 

(6) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืนบัญญัติให้เป็นอ านาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง หรือตามท่ีรัฐมนตรีมอบหมาย 

ให้น ามาตรา 78 วรรคสอง มาตรา 80 มาตรา 81 มาตรา 82 วรรคหนึ่ง มาตรา 83 และมาตรา 84 
มาใช้บังคับกับคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างโดยอนุโลม 

  
มาตรา 130  ให้ลูกจ้างส าหรับกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่สิบคนขึ้นไปเป็นสมาชิกกองทุนสงเคราะห์

ลูกจ้าง 

ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่กิจการที่นายจ้างได้จัดให้มีกองทุนส ารองเลี้ยงชีพตามกฎหมาย
ว่าด้วยกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ หรือจัดให้มีการสงเคราะห์แก่ลูกจ้างในกรณีที่ลูกจ้างออกจากงานหรือตาย ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

ความในวรรคหนึ่งจะใช้บังคับแก่ลูกจ้างส าหรับกิจการที่มีลูกจ้างน้อยกว่าสิบคนเมื่อใดให้ตราเป็น
พระราชกฤษฎีกา 

คณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างอาจออกระเบียบเพ่ือก าหนดให้ลูกจ้างส าหรับกิจการที่
มิได้อยู่ภายใต้บังคับตามพระราชบัญญัตินี้สมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างได้ เมื่อลูกจ้างประสงค์จะ
เป็นสมาชิกกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างโดยความยินยอมของนายจ้าง และให้นายจ้างมีหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้
เสมือนเป็นกิจการที่อยู่ภายใต้บังคับพระราชบัญญัตินี้ 

ให้นายจ้างซึ่งมีลูกจ้างเป็นสมาชิกกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างตามวรรคหนึ่งยื่นแบบรายการแสดง
รายชื่อลูกจ้างและรายละเอียดอ่ืน ๆ เมื่อนายจ้างยื่นแบบรายการดังกล่าวแล้ว ให้กรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงานออกหนังสือส าคัญแสดงการขึ้นทะเบียนให้แก่นายจ้าง 

ในกรณีที่ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับข้อความในแบบรายการแสดงรายชื่อลูกจ้างที่ได้ยื่นไว้เปลี่ยนแปลงไป 
ให้นายจ้างแจ้งเป็นหนังสือต่อกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเพ่ือขอเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพ่ิมเติมแบบ
รายการดังกล่าว 

การยื่นขอเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพ่ิมเติมแบบรายการแสดงรายชื่อลูกจ้าง และการออกหนังสือ
ส าคัญแสดงการขึ้นทะเบียนให้แก่นายจ้าง ให้เป็นไปตามแบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการที่คณะกรรมการกองทุน
สงเคราะห์ลูกจ้างก าหนด 



ให้ถือว่าผู้ซึ่งยื่นแบบรายการ หรือแจ้งขอเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขเพ่ิมเติมแบบรายการตาม
กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม ได้ปฏิบัติตามความในวรรคห้า วรรคหก และวรรคเจ็ดของมาตรานี้แล้ว 

  
มาตรา 131  นับแต่วันที่ลูกจ้างเป็นสมาชิกกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง ทุกครั้งที่มีการจ่ายค่าจ้าง 

ให้ลูกจ้างจ่ายเงินสะสม โดยให้นายจ้างหักจากค่าจ้างและนายจ้างจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง  ทั้งนี้ 
ตามอัตราที่ก าหนดในกฎกระทรวงแต่ต้องไม่เกินร้อยละห้าของค่าจ้าง 

ถ้านายจ้างไม่จ่ายค่าจ้างตามก าหนดเวลาที่ต้องจ่าย ให้นายจ้างมีหน้าที่น าส่งเงินสะสมและเงิน
สมทบโดยถือเสมือนว่ามีการจ่ายค่าจ้างแล้ว 

ในกรณีที่นายจ้างไม่ส่งเงินสะสมหรือเงินสมทบหรือส่งไม่ครบจ านวนภายในเวลาที่ก าหนดตาม
วรรคสี่ ให้นายจ้างจ่ายเงินเพ่ิมให้แก่กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างในอัตราร้อยละห้าต่อเดือนของจ านวนเงินสะสมหรือ
เงินสมทบที่ยังมิได้น าส่งหรือที่ยังขาดอยู่นับแต่วันที่ต้องน าส่งเงินดังกล่าว ส าหรับเศษของเดือนถ้าถึงสิบห้าวันหรือ
กว่านั้นให้นับเป็นหนึ่งเดือน ถ้าน้อยกว่านั้นให้ปัดทิ้ง  ทั้งนี้ ห้ามมิให้นายจ้างอ้างเหตุที่ไม่ได้หักค่าจ้าง หรือหักไป
แล้วแต่ไม่ครบจ านวนเพื่อให้พ้นความรับผิดที่ต้องน าส่งเงินดังกล่าว 

การน าส่งเงินสะสม เงินสมทบ และเงินเพ่ิมเข้ากองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่คณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างก าหนด 

  
มาตรา 132  ในกรณีที่นายจ้างไม่น าส่งเงินสะสมหรือเงินสมทบหรือน าส่งไม่ครบตามก าหนดเวลา 

ให้พนักงานตรวจแรงงานมีค าเตือนเป็นหนังสือให้นายจ้างน าเงินที่ค้างจ่ายมาช าระภายในก าหนดไม่น้อยกว่า
สามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้น 

ในการมีค าเตือนตามวรรคหนึ่ง ถ้าไม่อาจทราบจ านวนค่าจ้างได้แน่ชัด ให้พนักงานตรวจแรงงานมี
อ านาจประเมินเงินสะสมและเงินสมทบที่นายจ้างจะต้องน าส่งได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกองทุน
สงเคราะห์ลูกจ้างก าหนด 

  
มาตรา 133  ในกรณีที่ลูกจ้างออกจากงาน ให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจ่ายเงินจาก

กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างในส่วนที่เป็นเงินสะสม เงินสมทบ และดอกผลจากเงินดังกล่าวให้แก่ลูกจ้าง 

ในกรณีทีลู่กจ้างตาย ถ้าลูกจ้างมิได้ก าหนดบุคคลผู้จะพึงได้รับเงินจากกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างไว้
โดยท าเป็นหนังสือตามแบบที่อธิบดีก าหนดมอบไว้แก่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน หรือได้ก าหนดไว้แต่บุคคล
ผู้นั้นตายก่อน ให้จ่ายเงินจากกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างตามวรรคหนึ่งให้แก่บุตร สามี ภรรยา บิดา มารดา ที่มีชีวิตอยู่
คนละส่วนเท่า ๆ กัน 



ถ้าผู้ตายไม่มีบุคคลผู้มีสิทธิได้รับเงินจากกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างตามวรรคสอง ให้เงินดังกล่าวตก
เป็นของกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง 

  
มาตรา 134  การจ่ายเงินจากกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างในกรณีอ่ืนนอกจากกรณีตามมาตรา 133 

ให้คณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างก าหนดระเบียบการจ่ายเงินสงเคราะห์ อัตราเงินที่จะจ่ายและระยะเวลา
การจ่าย โดยพิจารณาจากจ านวนเงินกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างส่วนที่มิใช่เงินที่จะต้องน าไปจ่ายตามมาตรา 133 

  
มาตรา 13565  ในกรณีที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้จ่ายเงินจากกองทุนสงเคราะห์

ลูกจ้างไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนให้แก่ลูกจ้างตามมาตรา 134 แล้ว ให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานมีสิทธิไล่
เบี้ยคืนจากผู้ซึ่งมีหน้าที่ตามกฎหมายต้องจ่ายเงินดังกล่าวให้แก่ลูกจ้างนั้นพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละสิบห้าต่อปี
นับแต่วันที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้จ่ายเงินจากกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างให้แก่ลูกจ้าง  ทั้งนี้ ไม่ว่าผู้ซึ่ง
มีหน้าที่ตามกฎหมายจะได้จ่ายเงินดังกล่าวให้แก่ลูกจ้างอีกหรือไม่ 

สิทธิไล่เบี้ยตามวรรคหนึ่งให้มีอายุความสิบปีนับแต่วันที่จ่ายเงินจากกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง 

  
มาตรา 136  ให้พนักงานตรวจแรงงานมีอ านาจออกค าสั่งเป็นหนังสือให้ยึด อายัดและขาย

ทอดตลาดทรัพย์สินของผู้ซึ่งมีหน้าที่ตามกฎหมายที่ไม่น าส่งเงินสะสม เงินสมทบ หรือเงินเพ่ิม หรือน าส่งไม่ครบ
จ านวน หรือเงินที่ต้องจ่ายตามมาตรา 135 

การมีค าสั่งให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินตามวรรคหนึ่งจะกระท าได้ต่อเมื่อได้ส่งค าเตือนเป็นหนังสือ
ให้ผู้ซึ่งมีหน้าที่ตามกฎหมายน าเงินสะสม เงินสมทบ หรือเงินเพ่ิมที่ค้างจ่าย หรือเงินที่ต้องจ่ายตามมาตรา 135 มา
จ่ายภายในเวลาที่ก าหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้นั้นได้รับค าเตือนนั้นและไม่จ่ายภายในเวลาที่
ก าหนด 

หลักเกณฑ์และวิธีการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามระเบียบ
ที่รัฐมนตรีก าหนด  ทั้งนี้ ให้น าหลักเกณฑ์และวิธีการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้บังคับโดย
อนุโลม 

เงินที่ได้จากการขายทอดตลาดทรัพย์สิน ให้หักไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการยึด อายัด และขาย
ทอดตลาด และจ่ายเงินสะสม เงินสมทบ หรือเงินเพ่ิมที่ค้างจ่าย หรือเงินที่ผู้ซึ่งมีหน้าที่ตามกฎหมายต้องจ่ายตาม
มาตรา 135 ถ้ามีเงินเหลือให้คืนแก่ผู้นั้นโดยเร็ว โดยให้พนักงานตรวจแรงงานมีหนังสือแจ้งให้ทราบเพ่ือขอรับเงิน
ที่เหลือคืน โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ถ้าไม่มาขอรับคืนภายในห้าปีให้ตกเป็นของกองทุนสงเคราะห์
ลูกจ้าง 

                                                           
65 มาตรา 135 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 



  
มาตรา 137  สิทธิเรียกร้องเงินจากกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างไม่อาจโอนกันได้และไม่อยู่ในความ

รับผิดแห่งการบังคับคด ี

  
มาตรา 138  ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันสิ้นปีปฏิทิน ให้คณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์

ลูกจ้างเสนองบดุลและรายงานการรับจ่ายเงินของกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างในปีที่ล่วงมาแล้วต่อส านักงานตรวจเงิน
แผ่นดิน เพื่อตรวจสอบรับรองก่อนเสนอต่อรัฐมนตรี 

งบดุลและรายงานการรับจ่ายเงินดังกล่าว ให้รัฐมนตรีเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบและจัดให้มี
การประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

  
หมวด 14 

พนักงานตรวจแรงงาน 

 

  
มาตรา 139  ในการปฏิบัติการตามหน้าที่ ให้พนักงานตรวจแรงงานมีอ านาจ ดังต่อไปนี้ 
(1) เข้าไปในสถานประกอบกิจการหรือส านักงานของนายจ้าง และสถานที่ท างานของลูกจ้างใน

เวลาท าการ เพ่ือตรวจสภาพการท างานของลูกจ้างและสภาพการจ้าง สอบถามข้อเท็จจริง ถ่ายภาพ ถ่ายส าเนา
เอกสารที่เกี่ยวกับการจ้าง การจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าท างานในวันหยุด ค่าล่วงเวลาในวันหยุด และทะเบียน
ลูกจ้าง เก็บตัวอย่างวัสดุหรือผลิตภัณฑ์เพ่ือวิเคราะห์เกี่ยวกับความปลอดภัยในการท างาน และกระท าการอย่างอ่ืน
เพ่ือให้ได้ข้อเท็จจริงในอันที่จะปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

(2) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกนายจ้าง ลูกจ้าง หรือบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องมาชี้แจงข้อเท็จจริงหรือให้
ส่งสิ่งของหรือเอกสารที่เกีย่วข้องเพ่ือประกอบการพิจารณา 

(3) มีค าสั่งเป็นหนังสือให้นายจ้างหรือลูกจ้างปฏิบัติให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัตินี้ 
  
มาตรา 140  ในการปฏิบัติการตามหน้าที่ของพนักงานตรวจแรงงานตามมาตรา 139 (1) ให้

พนักงานตรวจแรงงานแสดงบัตรประจ าตัวต่อนายจ้างหรือผู้ซึ่งเกี่ยวข้อง และให้นายจ้างหรือบุคคลซึ่งเกี่ยวข้อง
อ านวยความสะดวกและไม่ขัดขวางการปฏิบัติการตามหน้าที่ของพนักงานตรวจแรงงาน 

บัตรประจ าตัวพนักงานตรวจแรงงานให้เป็นไปตามแบบท่ีรัฐมนตรีก าหนด 

  



มาตรา 14166  ค าสั่งของพนักงานตรวจแรงงานตามมาตรา 139 (3) ให้อุทธรณ์ต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่ง
อธิบดีมอบหมายได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนดในค าสั่ง และให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายพิจารณาค าอุทธรณ์
และแจ้งผู้อุทธรณ์โดยไม่ชักช้า แต่ต้องไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ ค าวินิจฉัยของอธิบดีหรือผู้ซึ่ง
อธิบดีมอบหมายดังกล่าวให้เป็นที่สุด 

การอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่งย่อมไม่เป็นการทุเลาการปฏิบัติตามค าสั่งของพนักงานตรวจแรงงาน 
เว้นแต่อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายจะมีค าสั่งเป็นอย่างอ่ืน หรือมีการวางหลักประกันตามที่อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดี
มอบหมายก าหนด 

ในกรณีที่นายจ้างหรือลูกจ้างได้ปฏิบัติตามค าสั่งของพนักงานตรวจแรงงานตามมาตรา 139 (3) 
หรือได้ปฏิบัติตามค าวินิจฉัยของอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายตามวรรคหนึ่งภายในระยะเวลาที่ก าหนด การ
ด าเนินคดีอาญาต่อนายจ้างหรือลูกจ้างให้เป็นอันระงับไป 

  
มาตรา 142  ในการตรวจสถานประกอบกิจการหรือส านักงานของนายจ้าง หรือสถานที่ท างาน

ของลูกจ้าง อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายอาจจัดให้แพทย์ นักสังคมสงเคราะห์ หรือผู้เชี่ยวชาญซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง
เข้าไปในสถานที่ดังกล่าวเพ่ือให้ความคิดเห็น หรือช่วยเหลือแก่พนักงานตรวจแรงงานในการปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

ให้นายจ้างหรือบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องอ านวยความสะดวกและไม่ขัดขวางการปฏิบัติการตามหน้าที่
ของแพทย์ นักสังคมสงเคราะห์ หรือผู้เชี่ยวชาญตามวรรคหนึ่ง 

  
หมวด 15 

การส่งหนังสือ 

 

  
มาตรา 143  ในการส่งค าสั่งหรือหนังสือของอธิบดีหรือพนักงานตรวจแรงงานซึ่งสั่งการตาม

พระราชบัญญัตินี ้ ให้ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับหรือพนักงานตรวจแรงงานจะน าไปส่งเองหรือให้
เจ้าหน้าที่น าไปส่ง ณ ภูมิล าเนาหรือถิ่นที่อยู่ หรือส านักงานของนายจ้างในเวลาท าการของนายจ้าง ถ้าไม่พบ
นายจ้าง ณ ภูมิล าเนาหรือถ่ินที่อยู่ หรือส านักงานของนายจ้าง หรือพบนายจ้างแต่นายจ้างปฏิเสธไม่ยอมรับ จะส่ง
ให้แก่บุคคลใดซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วและอยู่หรือท างานในบ้านหรือส านักงานที่ปรากฏว่า เป็นของนายจ้างนั้นก็ได้ 
เมื่อได้ด าเนินการดังกล่าวแล้ว ให้ถือว่านายจ้างได้รับค าสั่งหรือหนังสือของอธิบดีหรือพนักงานตรวจแรงงานนั้นแล้ว 

                                                           
66 มาตรา 141 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 



ถ้าการส่งตามวรรคหนึ่งไม่สามารถกระท าได้ ให้ส่งโดยปิดค าสั่งหรือหนังสือของอธิบดีหรือพนักงาน
ตรวจแรงงานในที่ซึ่งเห็นได้ง่าย ณ ส านักงานของนายจ้าง สถานที่ท างานของลูกจ้าง ภูมิล าเนาหรือถิ่นที่อยู่ของ
นายจ้าง เมื่อได้ด าเนินการดังกล่าว และเวลาได้ล่วงพ้นไปไม่น้อยกว่าสิบห้าวันแล้ว ให้ถือว่านายจ้างได้รับค าสั่งหรือ
หนังสือของอธิบดีหรือพนักงานตรวจแรงงานนั้นแล้ว 

  
หมวด 16 

บทก าหนดโทษ 

 

 

มาตรา 14467  นายจ้างผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติดังต่อไปนี้ ต้องระวางโทษ
จ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

(1)68 มาตรา 10 มาตรา 17/1 มาตรา 23 วรรคสอง มาตรา 24 มาตรา 25 มาตรา 26 มาตรา 37 
มาตรา 38 มาตรา 39 มาตรา 39/1 มาตรา 40 มาตรา 42 มาตรา 43 มาตรา 46 มาตรา 47 มาตรา 48 
มาตรา 51 มาตรา 57/1 มาตรา 61 มาตรา 62 มาตรา 63 มาตรา 64 มาตรา 67 มาตรา 70 มาตรา 71 มาตรา 
72 มาตรา 76 มาตรา 90 วรรคหนึ่ง มาตรา 118 วรรคหนึ่ง หรือมาตรา 118/1 วรรคสอง 

(2)69 มาตรา 120 มาตรา 120/1 มาตรา 121 หรือมาตรา 122 ในส่วนที่เกี่ยวกับการไม่จ่าย
ค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าหรือค่าชดเชยพิเศษ 

(3) กฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 22 ในส่วนที่เกี่ยวกับการคุ้มครองแรงงานในกรณีต่าง ๆ ที่ไม่
เกี่ยวกับการจ้างเด็กอายุต่ ากว่าที่ก าหนดในกฎกระทรวงเป็นลูกจ้างหรือการรับเด็กซึ่ง มีอายุต่ ากว่าที่ก าหนดใน
กฎกระทรวงเข้าท างาน หรือการห้ามมิให้นายจ้างให้ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กอายุต่ ากว่าสิบแปดปีท างานตามประเภท
ของงานและสถานท่ีที่ก าหนดในกฎกระทรวง หรือกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 95 

ในกรณีที่นายจ้างฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 37 มาตรา 38 มาตรา 39 มาตรา 39/1 มาตรา 
42 มาตรา 47 หรือมาตรา 48 เป็นเหตุให้ลูกจ้างได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจ หรือถึงแก่ความตาย ต้องระวาง
โทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาทหรือท้ังจ าทั้งปรับ 

  
มาตรา 144/170  ผู้ประกอบกิจการผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 11/1 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่ง

แสนบาท 

                                                           
67 มาตรา 144 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2560 
68 มาตรา 144 (1) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
69 มาตรา 144 (2) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
70 มาตรา 144/1 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 



  
มาตรา 14571  นายจ้างผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 23 วรรคหนึ่งหรือวรรคสาม ต้องระวางโทษ

ปรับไม่เกินห้าพันบาท 

  
มาตรา 14672  นายจ้างผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 15 มาตรา 27 มาตรา 28 มาตรา 29 มาตรา 30 

วรรคหนึ่ง มาตรา 45 มาตรา 53 มาตรา 54 มาตรา 56 มาตรา 57 มาตรา 58 มาตรา 59 มาตรา 65 มาตรา 66 
มาตรา 73 มาตรา 74 มาตรา 75 วรรคหนึ่ง มาตรา 77 มาตรา 99 มาตรา 108 มาตรา 111 มาตรา 112 มาตรา 113 
มาตรา 114 มาตรา 115 มาตรา 117 หรือไม่บอกกล่าวล่วงหน้า ตามมาตรา 121 วรรคหนึ่ง หรือมาตรา 139 (2) 
หรือ (3) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท 

  
มาตรา 147  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 16 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท 

  
มาตรา 14873  นายจ้างผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 31 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน

สองแสนบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

  
มาตรา 148/174  นายจ้างผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 44 หรือกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 22 ในส่วนที่

เกี่ยวกับการจ้างเด็กอายุต่ ากว่าที่ก าหนดในกฎกระทรวงเป็นลูกจ้างหรือการรับเด็กซึ่งมีอายุต่ ากว่าที่ก าหนดใน
กฎกระทรวงเข้าท างาน ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่สี่แสนบาทถึงแปดแสนบาทต่อลูกจ้างหนึ่งคน หรือจ าคุกไม่เกิน
สองปี หรือทั้งปรับทั้งจ า 

  
มาตรา 148/275  นายจ้างผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 49 หรือมาตรา 50 หรือกฎกระทรวงที่ออกตาม

มาตรา 22 ในส่วนที่เกี่ยวกับการห้ามมิให้นายจ้างให้ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กอายุต่ ากว่าสิบแปดปีท างานตามประเภทของ
งานและสถานที่ที่ก าหนด ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่สี่แสนบาทถึงแปดแสนบาทต่อลูกจ้างหนึ่งคน หรือจ าคุกไม่เกิน
สองปี หรือทั้งปรับทั้งจ า 

                                                           
71 มาตรา 145 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
72 มาตรา 146 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
73 มาตรา 148 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2560 
74 มาตรา 148/1 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2560 
75 มาตรา 148/2 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2560 



ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคหนึ่ง เป็นเหตุให้ลูกจ้างได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจหรือถึงแก่
ความตาย ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่แปดแสนบาทถึงสองล้านบาทต่อลูกจ้างหนึ่งคน หรือจ าคุกไม่เกินสี่ปี หรือทั้ง
ปรับทั้งจ า 

  
มาตรา 149  นายจ้างผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 52 มาตรา 55 มาตรา 75 วรรคสอง มาตรา 90 

วรรคสอง มาตรา 110 หรือมาตรา 116 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท 

  
มาตรา 15076  ผู้ใดไม่อ านวยความสะดวก ไม่มาให้ถ้อยค า ไม่ส่งเอกสารหรือวัตถุ ใด ๆ ตาม

หนังสือเรียกของคณะกรรมการค่าจ้าง คณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน คณะอนุกรรมการของคณะกรรมการ
ดังกล่าว หรือผู้ซึ่งคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการเช่นว่านั้นมอบหมาย แล้วแต่กรณี หรือไม่อ านวยความ
สะดวกแก่พนักงานตรวจแรงงาน หรือแพทย์ นักสังคมสงเคราะห์ หรือผู้เชี่ยวชาญตามมาตรา 142 ต้องระวางโทษ
จ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินสองพันบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

  
มาตรา 15177  ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการค่าจ้าง คณะกรรมการสวัสดิการ

แรงงาน คณะอนุกรรมการของคณะกรรมการดังกล่าว หรือผู้ซึ่งคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการเช่นว่านั้น
มอบหมาย แล้วแต่กรณี หรือขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ ของพนักงานตรวจแรงงาน หรือแพทย์ นักสังคม
สงเคราะห์ หรือผู้เชี่ยวชาญตามมาตรา 142 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท 
หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของพนักงานตรวจแรงงานที่สั่งตามมาตรา 124 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่
เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ78 

  
มาตรา 152  นายจ้างผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 96 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท 

  
มาตรา 153  นายจ้างผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 98 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือ

ปรับไม่เกินสองพันบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

  
มาตรา 15479  (ยกเลิก) 

                                                           
76 มาตรา 150 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 
77 มาตรา 151 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 
78 มาตรา 151 วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
79 มาตรา 154 ยกเลิกโดยพระราชบญัญัตคุ้ิมครองแรงงาน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2553 



  
มาตรา 15580  (ยกเลิก) 
  
มาตรา 155/181  นายจ้างผู้ใดไม่ยื่นหรือไม่แจ้งแบบแสดงสภาพการจ้างและสภาพการท างาน

ตามมาตรา 115/1 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท 

  
มาตรา 156  นายจ้างผู้ใดไม่ยื่นแบบรายการหรือไม่แจ้งเป็นหนังสือขอเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไข

เพ่ิมเติมรายการภายในก าหนดเวลาตามมาตรา 130 หรือยื่นแบบรายการ หรือแจ้งเป็นหนังสือขอเปลี่ยนแปลง 
หรือแก้ไขเพ่ิมเติมรายการตามมาตรา 130 โดยกรอกข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือ
ปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

  
มาตรา 157  พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ใดเปิดเผยข้อเท็จจริงใดเกี่ยวกับกิจการของนายจ้างอันเป็น

ข้อเท็จจริงตามที่ปกติวิสัยของนายจ้างจะพึงสงวนไว้ไม่เปิดเผยซึ่งตนได้มาหรือล่วงรู้เนื่องจากการปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินสองพันบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ เว้นแต่เป็น
การเปิดเผยในการปฏิบัติราชการเพ่ือประโยชน์แห่งพระราชบัญญัตินี้ หรือเพ่ือประโยชน์แก่การคุ้มครองแรงงาน 
การแรงงานสัมพันธ์ หรือการสอบสวน หรือการพิจารณาคดี 

  
มาตรา 158  ในกรณีที่ผู้กระท าความผิดเป็นนิติบุคคล ถ้าการกระท าความผิดของนิติบุคคลนั้น

เกิดจากการสั่งการ หรือการกระท าของบุคคลใด หรือไม่สั่งการ หรือไม่กระท าการอันเป็นหน้าที่ที่ต้องกระท าของ
กรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลใด ซึ่งรับผิดชอบในการด าเนินงานของนิติบุคคลนั้น ผู้นั้นต้องรับโทษตามที่บัญญัติไว้
ส าหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย 

  
มาตรา 159  บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่ความผิดตามมาตรา 157 ถ้าเจ้าพนักงาน

ดังต่อไปนี้ เห็นว่าผู้กระท าผิดไม่ควรได้รับโทษจ าคุกหรือไม่ควรถูกฟ้องร้อง ให้มีอ านาจเปรียบเทียบดังนี้ 
(1) อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย ส าหรับความผิดที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานคร 

(2) ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย ส าหรับความผิดที่เกิดขึ้นในจังหวัด
อ่ืน 

                                                           
80 มาตรา 155 ยกเลิกโดยพระราชบญัญัตคุ้ิมครองแรงงาน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2553 
81 มาตรา 155/1 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 



ในกรณีที่มีการสอบสวน ถ้าพนักงานสอบสวนพบว่าบุคคลใดกระท าความผิดตามพระราชบัญญัติ
นี้ และบคุคลนั้นยินยอมให้เปรียบเทียบ ให้พนักงานสอบสวนส่งเรื่องให้อธิบดี หรือผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วแต่กรณี 
ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่บุคคลนั้นแสดงความยินยอมให้เปรียบเทียบ 

เมื่อผู้กระท าผิดได้ช าระเงินค่าปรับตามจ านวนที่เปรียบเทียบภายในสามสิบวันแล้ว ให้ถือว่าคดี
เลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

ถ้าผู้กระท าผิดไม่ยินยอมให้เปรียบเทียบ หรือเมื่อยินยอมแล้วไม่ช าระเงินค่าปรับภายใน
ก าหนดเวลาตามวรรคสาม ให้ด าเนินคดีต่อไป 

  
บทเฉพาะกาล 

 

  
มาตรา 160  มิให้น ามาตรา 44 มาใช้บังคับกับลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กอายุตั้งแต่สิบสามปีบริบูรณ์แต่ยัง

ไม่ถึงสิบห้าปีบริบูรณ์ ที่นายจ้างรับเข้าท างานตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 103 ลงวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 
2515 อยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

  
มาตรา 161  ให้นายจ้างแจ้งการจ้างลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กอายุต่ ากว่าสิบแปดปีที่นายจ้างรับเข้า

ท างานตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 103 ลงวันที่ 16 มีนาคม  พ.ศ. 2515 ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้
บังคับ  ทั้งนี้ ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

  
มาตรา 162  ให้คณะกรรมการค่าจ้าง คณะอนุกรรมการ และคณะท างานซึ่งด ารงต าแหน่งอยู่ใน

วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ คงอยู่ในต าแหน่งต่อไปได้จนกว่าจะครบวาระการด ารงต าแหน่ง 

  
มาตรา 163  การจัดเก็บเงินสะสมและเงินสมทบเพ่ือเป็นทุนสงเคราะห์ลูกจ้างตามบทบัญญัติว่า

ด้วยกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างในหมวด 13 จะเริ่มด าเนินการเมื่อใดให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา 

  
มาตรา 164  ค าร้องที่ยังไม่ถึงที่สุดหรือคดีที่ยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลก่อนวันที่

พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้บังคับตามประกาศกระทรวงมหาดไทยหรือประกาศกระทรวงแรงงาน* ซึ่งออกตาม
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 103 ลงวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2515 จนกว่าค าร้องหรือคดีนั้น ๆ จะถึงที่สุด 

  
มาตรา 165  ผู้ใดมีสิทธิได้รับค่าจ้างหรือเงินอ่ืนจากนายจ้างตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับ

ที่ 103 ลงวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2515 อยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้คงได้รับต่อไป 



  
มาตรา 166  บรรดาประกาศหรือค าสั่งที่ออกตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 103 ลงวันที่ 

16 มีนาคม พ.ศ. 2515 ให้ยังคงใช้ได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้ จนกว่าจะมีกฎกระทรวง 
ระเบียบ และประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

  
 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

ชวน  หลีกภัย 

นายกรัฐมนตรี 
 
 

  



อัตราค่าธรรมเนียม 

 

  
ค่าข้ึนทะเบียนการเป็นผู้รับรอง 

หรือตรวจสอบเอกสารหลักฐานรายงาน                                    ปีละ        5,000       บาท 

 
 

หมายเหตุ    เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ เนื่องจากประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 103 
ลงวันที ่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2515 ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน บทบัญญัติบางประการจึง ไม่เหมาะสมกับ
สภาพการณ์ในปัจจุบันประกอบกับข้อก าหนดเกี่ยวกับการคุ้มครองแรงงานที่ออกตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับ
ดังกล่าวอยู่ในรูปของประกาศกระทรวง อันมีฐานะเป็นกฎหมายล าดับรอง จึงมีปัญหาในเรื่องการยอมรับ ดังนั้น 
เพ่ือให้การใช้แรงงานเป็นไปอย่างเป็นธรรม และเหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป สมควร
ปรับปรุงบทบัญญัติต่าง ๆ เกี่ยวกับการใช้แรงงานให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เช่น การให้อ านาจแก่รัฐมนตรีในการออก
กฎกระทรวงเพ่ือให้ความคุ้มครองแก่การใช้แรงงานบางประเภทเป็นพิเศษกว่าการใช้แรงงานทั่วไป การห้ามมิให้
นายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงเพราะเหตุมีครรภ์ การให้ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กมีสิทธิลาเพ่ือศึกษาอบรม การให้
นายจ้างจ่ายเงินทดแทนการขาดรายได้ของลูกจ้างในกรณีท่ีนายจ้างหยุดประกอบกิจการ การก าหนดเงื่อนไขในการ
น าหนี้บางประเภทมาหักจากค่าตอบแทน การท างานของลูกจ้าง การจัดตั้งกองทุนเพ่ือสงเคราะห์ลูกจ้างหรือบุคคล
ซึ่งลูกจ้างระบุให้ได้รับประโยชน์หรือในกรณีที่มิได้ระบุ ให้ทายาทได้รับประโยชน์จากกองทุนเพ่ือสงเคราะห์ลูกจ้าง
ของลูกจ้างที่ถึงแก่ความตาย ตลอดจนปรับปรุงอัตราโทษให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน  จึงจ าเป็นต้อง
ตราพระราชบัญญัตินี้ 
                      
*พระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไป ตาม
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 พ.ศ. 254582 

  
มาตรา 4983  ในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ให้แก้ไขค าว่า “กระทรวงแรงงาน

และสวัสดิการสังคม” เป็น “กระทรวงแรงงาน” ค าว่า “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการ
สั งคม” เป็ น  “รั ฐมนตรี ว่ าการกระทรวงแรงงาน ” ค า ว่ า  “ปลั ดกระทรวงแรงงานและสวั สดิ กา ร
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สังคม” เป็น “ปลัดกระทรวงแรงงาน” ค าว่า “ผู้แทนกรมอนามัย” เป็น “ผู้แทนกรมควบคุมโรค” และค า
ว่า “ผู้แทนกรมโยธาธิการ” เป็น “ผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมือง” 

  
หมายเหตุ   เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง 
กรม พ.ศ. 2545 ได้บัญญัติให้จัดตั้งส่วนราชการขึ้นใหม่โดยมีภารกิจใหม่ ซึ่งได้มีการตราพระราชกฤษฎีกาโอน
กิจการบริหารและอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม นั้น
แล้ว และเนื่องจากพระราชบัญญัติดังกล่าวได้บัญญัติให้โอนอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการ รัฐมนตรีผู้ด ารงต าแหน่ง
หรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในส่วนราชการเดิมมาเป็นของส่วนราชการใหม่ โดยให้มีการแก้ไขบทบัญญัติต่าง ๆ ให้
สอดคล้องกับอ านาจหน้าที่ที่โอนไปด้วย  ฉะนั้น เพ่ืออนุวัติให้เป็นไปตามหลักการที่ปรากฏในพระราชบัญญัติและ
พระราชกฤษฎีกาดังกล่าว จึงสมควรแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายให้สอดคล้องกับการโอนส่วนราชการ เพ่ือให้
ผู้เกี่ยวข้องมีความชัดเจนในการใช้กฎหมายโดยไม่ต้องไปค้นหาในกฎหมายโอนอ านาจหน้าที่ว่าตามกฎหมายใดได้มี
การโอนภารกิจของส่วนราชการหรือผู้รับผิดชอบตามกฎหมายนั้นไปเป็นของหน่วยงานใดหรือผู้ใดแล้ว โดยแก้ไข
บทบัญญัติของกฎหมายให้มีการเปลี่ยนชื่อส่วนราชการ รัฐมนตรี ผู้ด ารงต าแหน่ง หรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ของส่วน
ราชการให้ตรงกับการโอนอ านาจหน้าที่ และเพ่ิมผู้แทนส่วนราชการในคณะกรรมการให้ตรงตามภารกิจที่มีการตัด
โอนจากส่วนราชการเดิมมาเป็นของส่วนราชการใหม่ รวมทั้งตัดส่วนราชการเดิมที่มีการยุบเลิกแล้ว ซึ่งเป็นการ
แก้ไขให้ตรงตามพระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้ 
  
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 255184 

  
หมายเหตุ   เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 
2541 ที ่ใช้บังคับอยู ่ในปัจจุบันมีบทบัญญัติบางประการไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบันและไม่เอ้ือ
ประโยชน์ต่อการด าเนินการเพ่ือให้ความคุ้มครองลูกจ้าง สมควรแก้ไขเพ่ิมเติมโดยก าหนดห้ามนายจ้างเรียกหรือรับ
หลักประกันการท างานหรือความเสียหายในการท างาน ก าหนดให้ศาลมีอ านาจสั่งให้สัญญาจ้าง ข้อบังคับเกี่ยวกับ
การท างาน ระเบียบ หรือค าสั่งของนายจ้าง มีผลใช้บังคับเพียงเท่าที่เป็นธรรมและพอสมควรแก่กรณี ก าหนดให้
นายจ้างและลูกจ้างตกลงน าเวลาท างานปกติส่วนที่ไม่ครบแปดชั่วโมงไปรวมกับเวลาท างานปกติในวันอื่นได้ซึ่งต้อง
ไม่เกินวันละเก้าชั่วโมง ก าหนดให้คณะกรรมการสวัสดิการแรงงานมีอ านาจออกค าสั่งให้นายจ้างจ่ายเงินค่าชดเชย
พิเศษหรือค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าในกรณีที่มีการย้ายสถานประกอบกิจการ และก าหนดให้
นายจ้างยื่นแบบแสดงสภาพการจ้างและสภาพการท างาน รวมทั้งเพ่ิมเติมบทก าหนดโทษให้เหมาะสมและ
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สอดคล้องกับการแก้ไขเพ่ิมเติม  ทั้งนี้ เพ่ือให้การคุ้มครองลูกจ้างมีประสิทธิภาพและให้ลูกจ้างได้รับความคุ้มครอง
มากขึ้น  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
  
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 255185 

  
มาตรา 10  บรรดาระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งที่ออกตามความในมาตรา 79 มาตรา 84 และ

มาตรา 88 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ซึ่งใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใช้บังคับ 
ให้คงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ จนกว่าจะมีระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งที่ออกตาม
มาตรา 79 มาตรา 84 และมาตรา 88 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดย
พระราชบัญญัตินี้ 

  
หมายเหตุ   เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ เนื่องจากบทบัญญัติในหมวด 6 แห่ง
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน จึงควรแก้ไขเพ่ิมเติมอ านาจ
หน้าที่ของคณะกรรมการค่าจ้าง โดยเพ่ิมอ านาจในการก าหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือและอ านาจในการ
แต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการค่าจ้าง ก าหนดให้คณะกรรมการค่าจ้างเสนออัตราค่าจ้างที่ก าหนดต่อคณะรัฐมนตรี
เพ่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษา รวมทั้งก าหนดให้ส านักงานคณะกรรมการค่าจ้างมีอ านาจหน้าที่ในการจัดท า
แผนพัฒนาระบบค่าจ้างและรายได้ของประเทศเสนอต่อคณะกรรมการค่าจ้างและติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
ดังกล่าว  ทั้งนี้ เพื่อให้การก าหนดอัตราค่าจ้างของคณะกรรมการค่าจ้างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรมต่อ
ลูกจ้าง  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
  
พระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 255186 

  
หมายเหตุ  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา 14 และมาตรา 140 แห่งพระราช
กฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง 
ทบวง กรม พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2545 บัญญัติให้โอนกิจการบริหารและอ านาจหน้าที่ของส านักรัฐวิสาหกิจและ
หลักทรัพย์ของรัฐ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ไปเป็นของส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
กระทรวงการคลัง และโอนกิจการบริหารและอ านาจหน้าที่ของกองอาชีวอนามัย กรมอนามัย กระทรวง
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สาธารณสุข ไปเป็นของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข แต่เนื่องจากพระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติให้
สอดคล้องกับการโอนอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 
พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2545 มิได้แก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการโอนอ านาจหน้าที่ของส่วน
ราชการดังกล่าว จึงสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา 49 และมาตรา 94 แห่งพระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติให้
สอดคล้องกับการโอนอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 
พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2545 เพ่ือให้สอดคล้องกัน  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้ 
  
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 255387 

  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ได้มีการตรากฎหมายว่าด้วยความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน เพ่ือก าหนดการด าเนินการควบคุม ก ากับ ดูแล และบริหารจัดการ 
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานไว้เป็นการเฉพาะ ประกอบกับเพ่ือให้การ
บริหารจัดการเป็นไปอย่างมีเอกภาพ สมควรยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวที่บัญญัติไว้ในกฎหมายว่าด้วย
การคุ้มครองแรงงานและแก้ไขเพ่ิมเติมบทก าหนดโทษให้สอดคล้องกับการยกเลิกบทบัญญัติดังกล่าวด้วย   จึง
จ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
  
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 256088 

  
มาตรา 2  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเป็นต้นไป 

  
หมายเหตุ   เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 
2541 ใช้บังคับมาเป็นเวลานานมีบทบัญญัติบางประการไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะ
อัตราโทษในความผิดเกี่ยวกับการใช้แรงงานเด็ก  ดังนั้น เพ่ือให้การป้องกัน ยับยั้ง และขจัดปัญหาการค้ามนุษย์
ด้านแรงงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สมควรก าหนดอัตราโทษส าหรับความผิดดังกล่าวให้สูงขึ้น  จึงจ าเป็นต้อง
ตราพระราชบัญญัตินี้ 
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ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายเพ่ืออ านวยความสะดวก
ในการประกอบธุรกิจ89 

  
ข้อ 17  ในกรณีที่กฎหมาย กฎ หรือระเบียบใดก าหนดให้ผู้ขอรับอนุมัติ อนุญาต หรือใบอนุญาต 

หรือผู้ยื่นขอจดทะเบียนหรือจดแจ้ง หรือผู้แจ้ง ต้องใช้เอกสารที่ทางราชการออกให้แก่ผู้ นั ้นเพื่อประกอบการ
พิจารณาหรือด าเนินการ ให้เป็นหน้าที่ของผู้มีอ านาจอนุมัติ อนุญาต ออกใบอนุญาต รับจดทะเบียน รับจด
แจ้ง หรือรับแจ้งนั้น ที่จะต้องด าเนินการให้หน่วยงานที่ออกเอกสารราชการเช่นว่านั้นส่งข้อมูลหรือส าเนาเอกสาร
ดังกล่าวมาเพ่ือประกอบการพิจารณาหรือด าเนินการ ในกรณีที่ผู้มีอ านาจดังกล่าวประสงค์ได้ส าเนาเอกสารนั้นจาก
ผู้ขอรับอนุมัติ อนุญาต หรือใบอนุญาต หรือผู้ยื่นขอจดทะเบียนหรือจดแจ้ง หรือผู้แจ้ง ให้ผู้มีอ านาจนั้นเป็นผู้จัดท า
ส าเนาเอกสารดังกล่าวเอง เพื่อประโยชน์แห่งการนี้ ห้ามมิให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการท าส าเนาดังกล่าว
จากผู้ขอรับอนุมัติ อนุญาต หรือใบอนุญาตหรือผู้ยื่นขอจดทะเบียนหรือจดแจ้ง หรือผู้แจ้ง 

  
ข้อ 18  ค าสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

  
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 256090 

  
มาตรา 2  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้น

ไป 

  
หมายเหตุ   เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 
ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน และมีบทบัญญัติบางประการที่ไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป สมควรเพ่ิม
บทบัญญัติเกี่ยวกับการก าหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ าส าหรับลูกจ้างบางกลุ่มหรือบางประเภท เช่น นักเรียน นักศึกษา 
คนพิการ และผู้สูงอายุ เพ่ือให้มีการส่งเสริมการจ้างงานและคุ้มครองแรงงานส าหรับลูกจ้างบางกลุ่มหรือบาง
ประเภทดังกล่าว ซึ่งอาจมีลักษณะการท างานที่แตกต่างจากลูกจ้างทั่วไป ปรับปรุงบทบัญญัติเรื่องข้อบังคับเกี่ยวกับ
การท างานเพ่ือลดภาระของนายจ้างในการส่งส าเนาข้อบังคับดังกล่าว ปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับการแก้ไข
เพ่ิมเติมข้อบังคับเกี่ยวกับการท างานให้สอดคล้องกันและเหมาะสมยิ่งขึ้น และเพ่ิมบทบัญญัติเกี่ยวกับการ
เกษียณอายุและการจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างกรณีเกษียณอายุเพ่ือคุ้มครองลูกจ้างกรณีเกษียณอายุ และเพ่ือให้
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เกิดความชัดเจนในการบังคับใช้กฎหมาย รวมทั้งเพ่ิมบทก าหนดโทษกรณีนายจ้างไม่จ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างกรณี
เกษียณอาย ุ จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

  
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 256291 

  
มาตรา 2  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเป็นต้นไป 

  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 
2541 ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน ท าให้บทบัญญัติบางประการไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบันและไม่เอ้ือ
ประโยชน์ต่อการด าเนินการเพ่ือให้ความคุ้มครองลูกจ้าง สมควรแก้ไขเพ่ิมเติมโดยก าหนดให้การเปลี่ยนแปลงตัว
นายจ้างต้องได้รับความยินยอมจากลูกจ้าง ก าหนดให้ลูกจ้างมีสิทธิลาเพื่อกิจธุระอันจ าเป็นปีหนึ่งไม่น้อยกว่าสามวัน
ท างาน ก าหนดให้ลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงมีครรภ์สามารถลาเพ่ือตรวจครรภ์ก่อนคลอดบุตรได้โดยให้ถือเป็นวันลาเพ่ือ
คลอดบุตร เพ่ิมอัตราค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างซึ่งท างานติดต่อกันครบยี่สิบปีขึ้นไป ก าหนดให้การย้ายสถานประกอบ
กิจการ ให้รวมทั้งการย้ายสถานประกอบกิจการไปตั้ง ณ สถานที่ใหม่ หรือสถานที่อ่ืนของนายจ้าง และแก้ไขให้
นายจ้างก าหนดค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าท างานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุดในอัตราเท่ากันทั้งลูกจ้างชาย
และหญิงในงานที่มีค่าเท่าเทียมกันเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
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