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ค ำน ำ 
 ในยุคที่เศรษฐกิจ การค้าการลงทุน และอุตสาหกรรมก าลังพัฒนาอย่างไร้ขีดก าจัด และไร้ซึ่ง
พรมแดนนั้น ถึงแม้ว่าจะมีการน าเครื่องจักร นวัตกรรม และเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในกระบวนการ
ผลิตสินค้า แต่ก็ไม่อาจปฏิเสธได้ว่าภาคธุรกิจดังกล่าวยังคงต้องมีการจ้างแรงงานมนุษย์อยู่ ไม่ว่าโลกจะ
เปลี่ยนผันไปมากเท่าใด แรงงานมนุษย์ก็ยังคงเป็นส่วนส าคัญในภาคการผลิตสินค้า หรือแม้กระทั่งภาค
การให้บริการอยู่เสมอ ดังนั้น เพ่ือไม่ให้เกิดการใช้แรงงานอย่างไม่เป็นธรรม ตลอดจนเพ่ือให้มีการจ่าย
ค่าตอบแทนผู้ใช้แรงงานอย่างเหมาะสม จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีกฎหมายที่บัญญัติคุ้มครอง
แรงงานเป็นมาตรฐานขั้นต่ าไว้ อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่ากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแรงงานในประเทศไทย
จะมีอยู่ด้วยกันมากมายหลายฉบับก็ตาม แต่ผู้เรียบเรียงเห็นว่ากฎหมายที่มีอิทธิพลและมีความส าคัญ
อย่างมากต่อผู้ใช้แรงงาน คือ กฎหมายคุ้มครองแรงงาน ผู้เรียบเรียงจึงได้เรียบเรียงต าราเล่มนี้ขึ้นโดยมี
เนื้อหาเฉพาะเจาะจงไปในส่วนของกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ซึ่งหมายถึง พระราชบัญญัติคุ้มครอง
แรงงาน พ.ศ.2541 อันถือเป็นเนื้อหาหลักใหญ่ส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนรายวิชากฎหมาย
แรงงานและวิธีพิจารณาคดีในศาลแรงงาน โดยต าราเล่มนี้จะช่วยให้ผู้อ่านได้เข้าใจถึงมาตรฐานขั้นต่ า
ในการให้คุ้มครองแรงงานมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น ในส่วนของสัญญาจ้างแรงงาน การใช้แรงงาน 
ค่าตอบแทน แรงงานหญิง แรงงานเด็ก สิทธิประโยชน์ต่างๆที่ผู้ใช้แรงงานพึงได้รับตามกฎหมาย 
ตลอดจนผลของการสิ้นสุดแห่งสัญญาจ้างแรงงาน 

 ขอกราบขอบพระคุณผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ที่สนับสนุนการเรียบเรียงต ารา
ครั้งนี้จนส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ท่านทัศน์ลักษณ์ จันภูตระกูล ผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 4 ที่กรุณา
ให้ค าชี้แนะที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการเรียบเรียงต าราเล่มนี้ รวมถึง ผศ.ดร.วราจิต พยอม ส าหรับ
ก าลังใจและแรงผลักดันส าคัญ ท้ายนี้ ผู้เรียบเรียงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าต าราเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อ
ผู้ใช้แรงงาน นายจ้าง ผู้เรียนกฎหมาย และประชาชนทั่วไป ไม่มากก็น้อย 
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   กันยายน 2556 
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2.1 ลักษณะของนำยจ้ำงตำมมำตรำ 11/1 28 

 



บทท่ี 1 

ความหมาย ลักษณะ เจตนารมณ์ และการบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองแรงงาน 

(The Definition, Character, Objective and Application of  
Labour Protection Law) 

 

 เนื่องจากความแตกต่างด้านฐานะทางเศรษฐกิจ สถานภาพทางสังคม และอ านาจในการ
เจรจาต่อรองที่ไม่เท่าเทียมกันระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง มีการใช้แรงงานและจ่ายค่าตอบแทนที่ไม่
เป็นธรรม การกดขี่แรงงานหญิงและแรงงานเด็ก ตลอดจนการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม อีกทั้งสถาน
ประกอบการอันเป็นสถานที่ที่ลูกจ้างท างานให้แก่นายจ้างนั้นไม่มีความปลอดภัยต่อการท างาน และไม่
เอ้ืออ านวยต่อการมีสุขภาพอนามัยที่ดีของลูกจ้าง จึงเป็นเหตุผลและที่มาที่ส าคัญในการบัญญัติ
กฎหมายเพ่ือคุ้มครองและปกป้องสิทธิของลูกจ้าง ตลอดจนมาตรฐานขั้นต่ าแห่งการใช้แรงงาน รวมถึง
หน้าที่ที่นายจ้างจะต้องปฏิบัติในการใช้แรงงานลูกจ้าง1 กฎหมายดังกล่าว หมายถึง พระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 หรือเรียกเข้าใจกันโดยย่อว่า กฎหมายคุ้มครองแรงงาน  

 

ความหมายของกฎหมายคุ้มครองแรงงาน 

 ความหมายของกฎหมายคุ้มครองแรงงานนั้น ได้มีนักวิชาการให้ค านิยามเอาไว้หลายท่าน
ด้วยกัน ยกตัวอย่างเช่น 

 ศาสตราจารย์เกษมสันต์ วิลาวรรณ ได้อธิบายความหมายของกฎหมายคุ้มครองแรงงานไว้ว่า 
“กฎหมายคุ้มครองแรงงาน เป็นกฎหมายที่บัญญัติถึงสิทธิและหน้าที่ระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง โดย
ก าหนดมาตรฐานขั้นต่ าในการว่าจ้าง การใช้แรงงาน และการจัดสวัสดิการที่จ าเป็นในการท างาน 
เพ่ือให้ผู้ท างานมีสุภาพอนามัยอันดี และได้รับค่าตอบแทนตามสมควร นายจ้างมีแรงงานในการผลิต
หรือบริการที่คงสภาพในระยะยาว ประเทศมีความเจริญทางเศรษฐกิจและมีความสงบมั่นคงทาง
สังคม”2 

 

                                                           

1 นิคม จันทรวิทุร. (2524). แรงงานไทย: การเดินทางที่ยาวนาน.(กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์ไทยวัฒนา
พานิชจ ากัด). น. 25-26. 
2 เกษมสันต์ วิลาวรรณ. (2556). ค าอธิบายกฎหมายแรงงาน. พิมพ์ครั้งที่ 19 (กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์
วิญญูชน). น. 19.  



2 บทที่ 1 ความหมาย ลักษณะ เจตนารมณ์... กฎหมายคุม้ครองแรงงาน 

 ศาสตราจารย์ ดร.ธีระ ศรีธรรมรักษ์ ได้ให้ความหมายของกฎหมายแรงงานไว้ว่า “กฎหมาย
แรงงาน หมายถึง ข้อบังคับที่รัฐได้บัญญัติขึ้นเพ่ือก าหนดความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง
เกี่ยวกับการจ้างและการท างาน องค์กรของนายจ้างและลูกจ้าง การเจรจาต่อรองเกี่ยวกับสภาพการ
จ้าง การระงับข้อพิพาทแรงงาน การนัดหยุดงาน ปิดงาน งดจ้าง สหภาพแรงงาน ตลอดจนการ
ก าหนดคุ้มครองความปลอดภัยในการท างานของลูกจ้าง การจัดหาคนงาน การสงเคราะห์อาชีพ และ
การส่งเสริมการท างาน เพ่ือสร้างประสิทธิภาพในการท างานให้เพ่ิมพูนมากยิ่งขึ้น”3 

 จากค านิยามกฎหมายคุ้มครองแรงงานข้างต้น จะเห็นได้ว่านักวิชาการทั้งสองท่านล้วนต่างก็
อธิบายให้ค านิยามกฎหมายคุ้มครองแรงงานมุ่งหมายไปในท านองเดียวกัน ซึ่งอาจกล่าวโดยสรุปได้ว่า 

กฎหมายคุ้มครองแรงงาน (Labour Protection Law) หมายถึง กฎหมายที่บัญญัติถึงสิทธิ
และหน้าที่ระหว่างนายจ้างและลูกจ้างผู้ซึ่ งมีความสัมพันธ์กันภายใต้สัญญาจ้างแรงงาน ก าหนด
มาตรฐานขั้นต่ าในการจ้างงาน การใช้แรงงาน การจัดสถานที่และอุปกรณ์ในการท างาน เพ่ือให้ผู้
ท างานมีสุขภาพอนามัยที่ดี มีความปลอดภัยในชีวิต ร่างกาย และได้รับค่าตอบแทนพอสมควร  เพ่ือ
ขจัดปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นจากการที่นายจ้างและลูกจ้างมีสถานภาพทางเศรษฐกิจ สังคม ตลอดจน
อ านาจในการเจรจาต่อรองที่ไม่เท่าเทียมกัน 

 

ลักษณะของกฎหมายคุ้มครองแรงงาน4 

 เนื่องจากกฎหมายคุ้มครองแรงงานถูกบัญญัติขึ้นเพ่ือขจัดปัญหาการที่นายจ้างใช้แรงงานและ
การจ่ายค่าตอบแทนที่ไม่เป็นธรรมแก่ลูกจ้าง ตลอดจนปัญหาเกี่ยวกับความปลอดภัยในการท างาน 
และสุขภาพอนามัยของลูกจ้างที่ควรได้รับการดูแล กฎหมายคุ้มครองแรงงานจึงถือเป็นกฎหมายที่มี
ความละเอียดอ่อนและมีลักษณะพิเศษที่แตกต่างไปจากกฎหมายฉบับอ่ืน ดังนี้5 

  1. กฎหมายคุ้มครองแรงงานเป็นกฎหมายกึ่งเอกชนกึ่งมหาชน 

   ในส่วนที่เป็นกฎหมายเอกชนนั้น หมายถึง ความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้าง
และลูกจ้าง ถือเป็นความสัมพันธ์ระหว่างเอกชนกับเอกชน ซึ่งสิทธิและหน้าที่ที่นายจ้างและลูกจ้างมี
ต่อกันนั้นจะเป็นไปตามข้อสัญญาภายใต้สัญญาจ้างแรงงาน โดยอยู่ภายใต้บังคับของหลักเสรีภาพใน

                                                           

3 ธีระ ศรีธรรมรักษ์. (2547). กฎหมายแรงงาน (Labour Law). พิมพ์ครั้งที่ 3 (กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์
มหาวิทยาลัยรามค าแหง). น. 11. 
4 ธีระ ศรีธรรมรักษ์. (2547). อ้างแล้ว. น. 8. 
5 พรเพชร วิชิตชลชัย. (2523). ค าอธิบายกฎหมายแรงงาน. (กรุงเทพฯ: โรงพิมพ์แสวงสุทธิการพิมพ์). 
น. 9-12. 
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การท าสัญญา ตามหลักนิติกรรมสัญญา แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์6 กล่าวคือ นายจ้าง
และลูกจ้างมีเสรีภาพในการเจรจาต่อรองข้อสัญญาระหว่างกัน หากนายจ้างและลู กจ้างเห็นพ้อง
ต้องกันในข้อสัญญาที่ต่างได้เจรจาต่อรองกันแล้ว สัญญาจ้างแรงงานก็จะเกิดขึ้นและมีผลผูกพันทั้ง
นายจ้างและลูกจ้างทันที แต่เนื่องจากความเป็นจริงในตลาดแรงงานนั้น นายจ้างมีอ านาจในการเจรจา
ต่อรองที่เหนือกว่าลูกจ้าง นายจ้างมักจะเป็นฝ่ายเลือกว่าอยากท าสัญญาจ้างแรงงานกับลูกจ้างคนใด 
อีกทั้ง การที่ลูกจ้างไม่ต้องการตกเป็นคนว่างงาน ลูกจ้างจึงไม่มีโอกาสที่จะเจรจาต่อรองข้อสัญญากับ
นายจ้างเท่าใดนัก จึงต้องจ ายอมเข้าผูกพันตนเข้ากับข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมต่างๆที่นายจ้างได้ก าหนด
ขึ้นมาแต่ฝ่ายเดียว ดังนั้น รัฐจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องเข้ามาแทรกแซงความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้าง
และลูกจ้างภายใต้สัญญาจ้างแรงงาน เพ่ือคุ้มครองไม่ให้ลูกจ้างถูกนายจ้างเอารัดเอาเปรียบจากการ
เข้าท าสัญญา ซึ่งการแทรกแซงโดยรัฐในที่นี้ก็หมายถึงการบัญญัติกฎหมายคุ้มครองแรงงานเพ่ือ
ก าหนดหน้าที่ที่นายจ้างจะต้องปฏิบัติต่อลูกจ้าง รวมถึงสิทธิที่ลูกจ้างพึงมีและการได้รับค่าตอบแทนที่
เหมาะสม นอกจากนี้ กฎหมายคุ้มครองแรงงานยังเป็นกฎหมายที่มีโทษทางอาญาในส่วนของบท
ก าหนดโทษอีกด้วย ดังนั้น หากนายจ้างไม่ได้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานขั้นต่ าที่กฎหมายคุ้มครอง
แรงงานได้ก าหนดเอาไว้ หรือมีการฝ่าฝืนบทบัญญัติกฎหมายบทใดบทหนึ่งหรือหลายบท นายจ้างก็
จะต้องได้ รับ โทษทางอาญา อาทิ เช่น  โทษปรับ  หรือ โทษจ าคุก เป็ นต้น  ยกตัวอย่ างเช่น 
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 145 บัญญัติว่า “นายจ้างผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 
23 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท” เป็นต้น  

ดังนั้น จึงอาจกล่าวได้ว่า กฎหมายคุ้มครองแรงงาน เป็นกฎหมายที่ก าหนด
ถึงความสัมพันธ์ระหว่างเอกชนกับเอกชน โดยมีรัฐเข้ามาควบคุมก ากับให้เป็นไปตามมาตรฐานขั้นต่ าที่
รัฐได้ก าหนดไว้ จึงท าให้กฎหมายคุ้มครองแรงงานมีลักษณะเป็นกฎหมายกึ่งเอกชนกึ่งมหาชนนั่นเอง 

 

2. กฎหมายคุ้มครองแรงงานเป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของ
ประชาชน 

เนื่องจากกฎหมายคุ้มครองแรงงานมีเจตนารมณ์มุ่งคุ้มครองลูกจ้างผู้ซึ่งมี
สถานะและอ านาจในการเจรจาต่อรองที่ด้อยกว่านายจ้าง เพ่ือไม่ให้ถูกนายจ้างเอารัดเอาเปรียบและ
ปฏิบัติต่อลูกจ้างอย่างไม่เป็นธรรม ดังนั้นจึงมีการบัญญัติห้ามไม่ให้นายจ้างใช้แรงงานลูกจ้างต่ ากว่า
มาตรฐานขั้นต่ าที่กฎหมายคุ้มครองแรงงานก าหนด และหากปรากฏมีการตกลงกันในสัญญาจ้าง
                                                           

6 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 149 บัญญัติไว้ว่า “นิติกรรม หมายความว่า การใดๆ อัน
ท าลงโดยชอบด้วยกฎหมาย และด้วยใจสมัคร มุ่งโดยตรงต่อการผูกนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคล เพ่ือ
จะก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน หรือระงับซึ่งสิทธิ” 



4 บทที่ 1 ความหมาย ลักษณะ เจตนารมณ์... กฎหมายคุม้ครองแรงงาน 

แรงงานเป็นอย่างอ่ืนอันขัดกับที่กฎหมายคุ้มครองแรงงานก าหนด ข้อสัญญาดังกล่าวย่อมตกเป็นโมฆะ 
ไม่สามารถบังคับใช้ระหว่างกันได้7 การตกเป็นโมฆะในที่นี้ หมายถึง ข้อสัญญาแห่งสัญญาจ้างแรงงาน
ที่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ย่อมไม่มีผลผูกพันระหว่างคู่สัญญา นายจ้างและ
ลูกจ้างไม่สามารถบงัคับใช้ข้อสัญญาดังกล่าวนั้นได้8  

เช่นนี้ กฎหมายคุ้มครองแรงงานจึงเป็นกฎหมายที่ เกี่ยวกับความสงบ
เรียบร้อยของประชาชน เนื่องจากเป็นกฎหมายที่เข้ามาคุ้มครองไม่ให้ลูกจ้างถูกเอาเปรียบจากนายจ้าง
ในการท าสัญญาจ้างแรงงานดังที่ได้กล่าวไปข้างต้นแล้วว่าส่วนใหญ่มักเป็นสัญญาที่นายจ้างก าหนด
ขึ้นมาแต่เพียงฝ่ายเดียว ลูกจ้างมักไม่สามารถเจรจาต่อรองในข้อสัญญาแห่งสัญญาจ้างแรงงานได้ 

มีค าพิพากษาศาลฎีกาที่เป็นตัวอย่างอธิบายลักษณะของกฎหมายคุ้มครอง
แรงงานว่าเป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน และข้อสัญญาใดแห่งสัญญาจ้าง
แรงงานที่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ย่อมตกเป็นโมฆะ ไม่สามารถบังคับใช้
ระหว่างนายจ้างและลูกจ้างได้ ยกตัวอย่างเช่น 

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่  569/2547 โจทก์ท างานเป็นลูกจ้าง
จ าเลยตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2538 นับถึงวันที่ 17 มีนาคม 2544 ที่มีการท าสัญญาจ้างงานใหม่ 
โจทก์ท างานติดต่อกันมาถึง 5 ปีเศษ สัญญาจ้างใหม่ระหว่างโจทก์กับจ าเลยก าหนดว่าเมื่อสัญญา
สิ้นสุดลง โจทก์ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าชดเชย ทั้งที่ก่อนหน้านั้นโจทก์เป็นลูกจ้างที่มีสิทธิได้รับค่าชดเชย
อยู่แล้ว สัญญาดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ที่จะหลีกเลี่ยงไม่จ่ายค่าชดเชยให้แก่โจทก์ซึ่งเป็นลูกจ้างตาม 
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 118 อันเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยของ
ประชาชน จึงตกเป็นโมฆะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 150 ดังนั้น ระยะเวลาการ
ท างานของโจทก์กับจ าเลยตามสัญญาจ้างเดิมจึงต้องนับรวมเข้ามาด้วย โจทก์มีอายุงานครบ 6 ปี แต่
ไม่ครบ 10 ปี มีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 240 วัน 

ค าพิพากษาศาลฎีกานี้ เป็นกรณีที่นายจ้างก าหนดใน
สัญญาจ้างแรงงานว่าหากสัญญาจ้างแรงงานสิ้นสุดลง ลูกจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าชดเชย ทั้งที่ตาม
บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 118 ได้บัญญัติไว้ว่า “ให้นายจ้าง
จ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างซึ่งเลิกจ้าง...”9 อันเป็นบทบัญญัติที่บังคับให้นายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่

                                                           

7 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 150 บัญญัติไว้ว่า “การใดมีวัตถุประสงค์เป็นการ
ต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมายเป็นการพ้นวิสัย หรือเป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอัน
ดีของประชาชน การนั้นเป็นโมฆะ” 
8 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 172 วรรคหนึ่ง บัญญัติไว้ว่า “โมฆะกรรมนั้นไม่อาจให้
สัตยาบันแก่กันได้...” 
9 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 118 บัญญัติไว้ว่า “ให้นายจ้างจ่ายค่าชดเชย
ให้แก่ลูกจ้างซึ่งเลิกจ้างดังต่อไปนี้ 
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ลูกจ้างเมื่อมีการเลิกจ้างลูกจ้าง ดังนั้น การที่นายจ้างได้ก าหนดข้อสัญญาแห่งสัญญาจ้างแรงงานว่า
ลูกจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าชดเชยเมื่อสัญญาจ้างแรงงานสิ้นสุดลงนั้น ย่อมเป็นข้อสัญญาที่ขัดต่อ
บทบัญญัติแห่งกฎหมายคุ้มครองแรงงาน อันเป็นกฎหมายที่เก่ียวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน 
ข้อสัญญาแห่งสัญญาจ้างแรงงานดังกล่าวจึงตกเป็นโมฆะ บังคับใช้ไม่ได้ ไม่มีผลผูกพันระหว่างนายจ้าง
และลูกจ้าง เมื่อนายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างเป็นเหตุให้สัญญาจ้างแรงงานสิ้นสุดลง นายจ้างก็ย่อมมีหน้าที่
ต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้าง นายจ้างจะก าหนดข้อสัญญาแห่งสัญญาจ้างแรงงานเป็นอย่างอ่ืนอันขัด
กับท่ีกฎหมายคุ้มครองแรงงานบัญญัติไว้ไม่ได้ 

 

                                                                                                                                                                      

(1) ลูกจ้างซึ่งท างานติดต่อกันครบหนึ่งร้อยยี่สิบวัน แต่ไม่ครบหนึ่งปี ให้จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้าง
อัตราสุดท้ายสามสิบวัน หรือไม่น้อยกว่าค่าจ้างของการท างานสามสิบวันสุดท้ายส าหรับลูกจ้างซึ่ง
ได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยค านวณเป็นหน่วย 

(2) ลูกจ้างซึ่งท างานติดต่อกันครบหนึ่งปี แต่ไม่ครบสามปี ให้จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตรา
สุดท้ายเก้าสิบวัน หรือไม่น้อยกว่าค่าจ้างของการท างานเก้าสิบวันสุดท้ายส าหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้าง
ตามผลงานโดยค านวณเป็นหน่วย 

(3) ลูกจ้างซึ่งท างานติดต่อกันครบสามปี แต่ไม่ครบหกปี ให้จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตรา
สุดท้ายหนึ่งร้อยแปดสิบวัน หรือไม่น้อยกว่าค่าจ้างของการท างานหนึ่งร้อยแปดสิบวันสุดท้ายส าหรับ
ลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยค านวณเป็นหน่วย 

(4) ลูกจ้างซึ่งท างานติดต่อกันครบหกปี แต่ไม่ครบสิบปี ให้จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตรา
สุดท้ายสองร้อยสี่สิบวัน หรือไม่น้อยกว่าค่าจ้างของการท างานสองร้อยสี่สิบวันสุดท้ายส าหรับลูกจ้าง
ซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยค านวณเป็นหน่วย 

(5) ลูกจ้างซึ่งท างานติดต่อกันครบสิบปีขึ้นไป ให้จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้ายสามร้อย
วัน หรือไม่น้อยกว่าค่าจ้างของการท างานสามร้อยวันสุดท้ายส าหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงาน
โดยค านวณเป็นหน่วย 

การเลิกจ้างตามมาตรานี้ หมายความว่า การกระท าใดท่ีนายจ้างไม่ให้ลูกจ้างท างานต่อไปและ
ไม่จ่ายค่าจ้างให้ ไม่ว่าจะเป็นเพราะเหตุสิ้นสุดสัญญาจ้างหรือเหตุอ่ืนใด และหมายความรวมถึงกรณีที่
ลูกจ้างไม่ได้ท างานและไม่ได้รับค่าจ้างเพราะเหตุที่นายจ้างไม่สามารถด าเนินกิจการต่อไป 

ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่ลูกจ้างที่มีก าหนดระยะเวลาการจ้างไว้แน่นอนและเลิกจ้าง
ตามก าหนดระยะเวลานั้น 

การจ้างที่มีก าหนดระยะเวลาตามวรรคสามจะกระท าได้ส าหรับการจ้างงานในโครงการ
เฉพาะที่มิใช่งานปกติของธุรกิจหรือการค้าของนายจ้างซึ่งต้องมีระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดของงานที่
แน่นอน หรือในงานอันมีลักษณะเป็นครั้งคราวที่มีก าหนดการสิ้นสุดหรือความส าเร็จของงาน หรือใน
งานที่เป็นไปตามฤดูกาลและได้จ้างในช่วงเวลาของฤดูกาลนั้น ซึ่งงานนั้นจะต้องแล้วเสร็จภายในเวลา
ไม่เกินสองปี โดยนายจ้างและลูกจ้างได้ท าสัญญาเป็นหนังสือไว้ตั้งแต่เม่ือเริ่มจ้าง” 
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   อีกหนึ่งตัวอย่างค าพิพากษาศาลฎีกาท่ีวินิจฉัยเกี่ยวกับลักษณะของกฎหมาย
คุ้มครองแรงงานว่าเป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนในท านองเดียวกันกับค า
พิพากษาศาลฎีกาข้างต้น ดังนี้ 

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 5978/2550 ข้อตกลงที่รวมค่าล่วงเวลา
เหมาจ่ายไปกับค่าจ้างในเวลาท างานตามปกติโดยไม่มีการคิดค่าล่วงเวลาที่ท าจริง เป็นการเอาเปรียบ
ลูกจ้าง ทั้งมีลักษณะเป็นการผูกพันให้ลูกจ้างต้องยอมท างานล่วงเวลาตลอดไป โดยนายจ้างไม่
จ าเป็นต้องได้รับความยินยอมจากลูกจ้างเป็นคราวๆไป และโดยไม่ค านึงความจ าเป็นที่นายจ้างจะต้อง
ให้ลูกจ้างท างานล่วงเวลาอีกด้วย จึงมีวัตถุประสงค์เป็นการต้องห้ามชัดแจ้งขัดต่อพระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ซึ่งเป็นกฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน และตกเป็น
โมฆะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 150 อัตราค่าจ้างรายเดือน เดือนละ 22,000 
บาท จึงถือเป็นเพียงอัตราค่าจ้างส าหรับระยะเวลาท างานปกติจ านวน 8 ชั่วโมงเท่านั้น ลูกจ้างยังมี
สิทธิได้รับค่าล่วงเวลาเป็นอีกส่วนหนึ่งต่างหาก  

ค าพิพากษาศาลฎีกานี้ เป็นกรณีที่นายจ้างก าหนดข้อ
สัญญาแห่งสัญญาจ้างแรงงานเกี่ยวกับการท างานล่วงเวลาในลักษณะว่านายจ้างไม่ต้องขอความ
ยินยอมจากลูกจ้างเป็นคราวๆไปในการให้ลูกจ้างท างานล่วงเวลา อีกทั้งนายจ้างจะไม่มีการค านวณ
ค่าตอบแทนการท างานล่วงเวลาให้แก่ลูกจ้าง เนื่องจากได้จ่ายเหมารวมเป็นค่าจ้างอันเป็นค่าตอบแทน
การท างานในเวลาท างานปกติแล้ว ซึ่งถือว่าเป็นข้อสัญญาที่ขัดแย้งกับที่กฎหมายคุ้มครองแรงงาน
ก าหนดเอาไว้ โดยพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 24 ได้บัญญัติไว้ว่า “ห้ามมิให้
นายจ้างให้ลูกจ้างท างานล่วงเวลาในวันท างาน เว้นแต่ ได้รับความยินยอมจากลูกจ้างก่อนเป็นคราวๆ
ไป..”10 อันเป็นบทบัญญัติที่ก าหนดหน้าที่ให้แก่นายจ้างในการที่หากนายจ้างจะให้ลูกจ้างท างาน
ล่วงเวลานั้น นายจ้างจะต้องขอความยินยอมจากลูกจ้างเป็นคราวๆไปเสียก่อน และหากปรากฏว่า
นายจ้างมีการให้ลูกจ้างท างานล่วงเวลาแล้ว นายจ้างมีหน้าที่ต้องจ่ายค่าล่วงเวลาอันเป็นค่าตอบแทน
การท างานล่วงเวลาให้แก่ลูกจ้างด้วย ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 
มาตรา 61 ว่า “ในกรณีที่นายจ้างให้ลูกจ้างท างานล่วงเวลาในวันท างาน ให้นายจ้างจ่ายค่าล่วงเวลา
ให้แก่ลูกจ้าง...”11 ดังนั้น การที่นายจ้างได้ก าหนดข้อสัญญาแห่งสัญญาจ้างแรงงานในลักษณะว่าได้

                                                           

10 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 24 บัญญัติไว้ว่า “ห้ามมิให้นายจ้างให้ลูกจ้าง
ท างานล่วงเวลาในวันท างาน เว้นแต่ได้รับความยินยอมจากลูกจ้างก่อนเป็นคราวๆไป 

ในกรณีที่ลักษณะหรือสภาพของงานต้องท าติดต่อกันไปถ้าหยุดจะเสียหายแก่งาน หรือเป็น
งานฉุกเฉิน หรือเป็นงานอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง นายจ้างอาจให้ลูกจ้างท างานล่วงเวลาได้
เท่าท่ีจ าเป็น” 
11 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 61 บัญญัติไว้ว่า “ในกรณีที่นายจ้างให้ลูกจ้าง
ท างานล่วงเวลาในวันท างาน ให้นายจ้างจ่ายค่าล่วงเวลาให้แก่ลูกจ้างในอัตราไม่น้อยกว่าหนึ่งเท่าครึ่ง
ของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันท างานตามจ านวนชั่วโมงที่ท า หรือไม่น้อยกว่าหนึ่งเท่าครึ่งของอัตรา
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รวมค่าล่วงเวลาเหมาจ่ายไปกับค่าจ้างในเวลาท างานตามปกติแล้วโดยไม่มีการคิดค่าล่วงเวลาที่ท าจริง 
อีกทั้งนายจ้างไม่จ าเป็นต้องได้รับความยินยอมจากลูกจ้างเป็นคราวๆไปในการที่จะให้ลูกจ้างท างาน
ล่วงเวลานั้น ย่อมเป็นข้อสัญญาที่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งกฎหมายคุ้มครองแรงงาน อันเป็นกฎหมายที่
เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน ข้อสัญญาแห่งสัญญาจ้างแรงงานดังกล่าวจึงตกเป็นโมฆะ 
บังคับใช้ไม่ได้ ไม่มีผลผูกพันระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง เมื่อนายจ้างจะให้ลูกจ้างท างานล่วงเวลา 
นายจ้างย่อมมีหน้าที่ต้องขอความยินยอมจากลูกจ้างก่อนเป็นคราวๆไป และเมื่อลูกจ้างมีการท างาน
ล่วงเวลาให้นายจ้างแล้ว นายจ้างย่อมมีหน้าที่ต้องจ่ายล่วงเวลาให้แก่ลูกจ้าง เพ่ือเป็นการตอบแทนการ
ท างานล่วงเวลาด้วย นายจ้างจะก าหนดข้อสัญญาแห่งสัญญาจ้างแรงงานเป็นอย่างอ่ืนอันขัดกับที่
กฎหมายคุ้มครองแรงงานบัญญัติไว้ไม่ได้ 

  3. กฎหมายคุ้มครองแรงงานเป็นกฎหมายที่มีความยืดหยุ่น 

   เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
ต่อเนื่องไม่หยุดยั้ง อัตราค่าครองชีพที่สูงขึ้น ส่งผลกระทบต่ออัตราค่าจ้างขั้นต่ าให้ต้องปรับสูงขึ้น
ตามมา กฎหมายคุ้มครองแรงงานจึงได้ถูกบัญญัติขึ้นเพ่ือให้สอดคล้องกับสภาวะของเศรษฐกิจ สังคม 
และการเมืองที่เปลี่ยนแปลงไปดังกล่าว โดยให้มีคณะกรรมการค่าจ้างมีอ านาจหน้าที่ในการก าหนด
แนวทางในการพิจารณาของนายจ้างในการปรับค่าจ้างตามภาวะเศรษฐกิจและสังคมได้ ทั้งนี้ ตามที่
บัญ ญั ติ ไว้ ในมาตรา 79 แห่ งพระราชบัญ ญั ติ คุ้ มครองแรงงาน  (ฉบั บที่  3) พ .ศ .2551 ว่ า 
“คณะกรรมการค่าจ้างมีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(1) เสนอความเห็นและให้ค าปรึกษาแนะน าต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับ
นโยบายและการพัฒนาค่าจ้างและรายได้ 

(2) ก าหนดแนวทางในการพิจารณาของนายจ้างในการปรับค่าจ้างตาม
ภาวะเศรษฐกิจและสังคม 

(3) ก าหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ า 
(4) ก าหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ 
(5) ให้ค าแนะน าด้านวิชาการและแนวทางการประสานประโยชน์แก่

หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป 
(6) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายก าหนดหรือตามที่คณะรัฐมนตรีหรือ

รัฐมนตรีมอบหมาย 
ในการเสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีคณะกรรมการค่าจ้างจะมีข้อสังเกต

เกี่ยวกับการพัฒนาระบบรายได้ของประเทศด้วยก็ได้” 

   นอกจากนี้ เพ่ือท าให้กฎหมายคุ้มครองแรงงานในส่วนของการก าหนดอัตรา
ค่าจ้างขั้นต่ าให้แก่ลูกจ้างมีความยืดหยุ่นมากขึ้น พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.

                                                                                                                                                                      

ค่าจ้างต่อหน่วยในวันท างานตามจ านวนผลงานที่ท าได้ส าหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดย
ค านวณเป็นหน่วย” 
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2551 มาตรา 87 ยังได้ก าหนดปัจจัยในการพิจารณาค่าจ้างแก่คณะกรรมการค่าจ้างว่า ในการ
พิจารณาก าหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ า ให้คณะกรรมการค่าจ้างศึกษาและพิจารณาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
อัตราค่าจ้างที่ลูกจ้างได้รับอยู่ประกอบกับข้อเท็จจริงอ่ืน โดยค านึงถึงดัชนีค่าครองชีพ อัตราเงินเฟ้อ 
มาตรฐานการครองชีพ ต้นทุนการผลิต ราคาของสินค้า และบริการความสามารถของธุรกิจ ผลิตภาพ
แรงงาน ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ และสภาพทางเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งที่ก าหนดให้เห็นถึง
ความยืดหยุ่นได้อย่างชัดเจนยิ่งกว่านั้น ได้แก่ บทบัญญัติตามมาตรา 87 วรรค 2 แห่งพระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2551 กล่าวคือ เป็นอ านาจของคณะกรรมการค่าจ้างในการพิจารณา
ก าหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ า ว่าจะก าหนดให้ใช้เฉพาะกิจการ งานหรือสาขาอาชีพประเภทใด เพียงใด 
ในท้องถิ่นก็ได้12 ดังนั้น จึงเห็นได้ชัดว่ากฎหมายคุ้มครองแรงงานเป็นกฎหมายที่มีลักษณะยืดหยุ่น 
สามารถปรับให้สอดคล้องกับบริบททางเศรษฐกิจและสังคมตามยุคตามสมัยได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
เรื่องของค่าตอบแทนการท างาน หรือค่าจ้างขั้นต่ าของลูกจ้าง ซึ่งนับว่าเป็นกฎหมายที่มีลักษณะพิเศษ
อย่างมาก 

  4. กฎหมายคุ้มครองแรงงานเป็นกฎหมายสวัสดิการสังคม 

   จากเหตุการณ์ในอดีตเมื่อครั้งที่ยังไม่มีกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ลูกจ้างมัก
ถูกกดขี่ข่มเหงในการใช้แรงงาน ได้รับค่าตอบแทนที่ไม่เหมาะสม มีการเลิกจ้างอย่างไม่เป็นธรรม ทั้งยัง
ไม่ได้รับค่าชดเชยจากการถูกเลิกจ้างดังกล่าว กฎหมายคุ้มครองแรงงานจึงถูกบัญญัติขึ้นเพ่ือสร้าง
ความเป็นธรรมให้แก่สังคม โดยเฉพาะการประกันความมั่นคงให้แก่ลูกจ้าง ให้ได้รับค่าตอบแทนที่
เหมาะสมและเพียงพอต่อการด ารงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข ตลอดจนยังคงได้รับค่าตอบแทนใน
กรณีการลาต่างๆและได้รับค่าชดเชยในอัตราที่เป็นธรรมเมื่อถูกเลิกจ้าง ยกตัวอย่างเช่น ในการท างาน
ให้แก่นายจ้าง กฎหมายคุ้มครองแรงงานได้บัญญัติถึงอัตราค่าตอบแทนขั้นต่ าเพ่ือคุ้มครองลูกจ้างให้
ได้รับค่าตอบแทนการท างานที่เหมาะสมแก่การท างานในแต่ละช่วงเวลา กล่าวคือ การท างานใน

                                                           

12 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 87 บัญญัติไว้ว่า “ในการพิจารณาก าหนดอัตรา
ค่าจ้างขั้นต่ าให้คณะกรรมการค่าจ้างศึกษาและพิจารณาข้อเท็จจริงเก่ียวกับอัตราค่าจ้างที่ลูกจ้างได้รับ
อยู่ประกอบกับข้อเท็จจริงอ่ืน โดยค านึงถึงดัชนีค่าครองชีพ อัตราเงินเฟ้อ มาตรฐานการครองชีพ 
ต้นทุนการผลิต ราคาของสินค้า และบริการความสามารถของธุรกิจ ผลิตภาพแรงงาน ผลิตภัณฑ์มวล
รวมของประเทศ และสภาพทางเศรษฐกิจและสังคม 
 การพิจารณาก าหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ า จะก าหนดให้ใช้เฉพาะกิจการ งานหรือสาขาอาชีพ
ประเภทใด เพียงใด ในท้องถิ่นก็ได้  
 ในการพิจารณาก าหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ ให้คณะกรรมการค่าจ้างศึกษาและ
พิจารณาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างที่ลูกจ้างได้รับในแต่ละอาชีพตามมาตรฐานฝีมือที่ก าหนดไว้
โดยวัดค่าทักษะฝีมือ ความรู้และความสามารถ แต่ต้องไม่ต่ ากว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ าที่คณะกรรมการ
ค่าจ้างก าหนด” 
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ช่วงเวลาท างานปกติตามมาตรา 2313แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ลูกจ้างย่อมมี
สิทธิได้รับค่าตอบแทนที่เรียกว่า ค่าจ้าง ตามค านิยามมาตรา 514แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน 
พ.ศ.2541 หรือหากนายจ้างให้ ลูกจ้างท างานล่วงเวลาในวันท างาน ตามมาตรา 2415แห่ ง
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ลูกจ้างย่อมมีสิทธิได้รับค่าล่วงเวลา ตามมาตรา 6116แห่ง
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 เป็นต้น  

   ดังนั้น กฎหมายคุ้มครองแรงงานย่อมเป็นกฎหมายที่เข้ามาประกันความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจให้แก่ลูกจ้างว่าจะได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับการท างานให้แก่นายจ้างในแต่
ละช่วงเวลา ไม่มีการกดขี่ค่าตอบแทนการท างานจากนายจ้าง จึงกล่าวได้ว่า กฎหมายคุ้มครองแรงงาน
เป็นกฎหมายทีม่ีลักษณะในการสร้างสวัสดิการทางสังคมนั่นเอง 

 

เจตนารมณ์ของกฎหมายคุ้มครองแรงงาน 

 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 หรือเรียกเข้าใจกันโดยย่อว่า กฎหมายคุ้มครอง
แรงงานนั้น ถูกบัญญัติขึ้นมาเพ่ือวัตถุประสงค์และภายใต้เจตนารมณ์ที่อาจสรุปได้ ดังต่อไปนี้ 

  1. เพ่ือก าหนดสิทธิและหน้าที่ระหว่างนายจ้างและลูกจ้างภายใต้สัญญาจ้างแรงงาน 
ดังที่กล่าวไปแล้วข้างต้นว่าในตลาดแรงงานนั้น นายจ้างมักจะเป็นฝ่ายก าหนดข้อสัญญาแห่งสัญญาจ้าง
แรงงานแต่เพียงผู้เดียว ลูกจ้างไม่มีโอกาสที่จะได้ท าการเจรจาต่อรองในเนื้อหาข้อสัญญาแห่งสัญญา

                                                           

13 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 23 บัญญัติไว้ว่า “ให้นายจ้างประกาศเวลา
ท างานปกติให้ลูกจ้างทราบ โดยก าหนดเวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุดของการท างานแต่ละวันของลูกจ้าง
ได้ไม่เกินเวลาท างานของแต่ละประเภทงาน ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง แต่วันหนึ่งต้องไม่เกินแปด
ชั่วโมงและเมื่อรวมเวลาท างานทั้งสิ้นแล้วสัปดาห์หนึ่งต้องไม่เกินสี่สิบแปดชั่วโมง เว้นแต่งานที่อาจเป็น
อันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยของลูกจ้างตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง จะมีเวลาท างานปกติ
วันหนึ่งต้องไม่เกินเจ็ดชั่วโมง แต่เมื่อรวมเวลาท างานท้ังสิ้นแล้วสัปดาห์หนึ่งไม่เกินสี่สิบสองชั่วโมง 
 ในกรณีที่นายจ้างไม่อาจประกาศก าหนดเวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุดของการท างานแต่ละวัน
ได้เนื่องจากลักษณะหรือสภาพของงาน ให้นายจ้างและลูกจ้างตกลงกันก าหนดชั่วโมงท างานแต่ละวัน
ไม่เกินแปดชั่วโมง และเม่ือรวมเวลาท างานท้ังสิ้นแล้วสัปดาห์หนึ่งต้องไม่เกินสี่สิบแปดชั่วโมง” 
14 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 5 บัญญัติไว้ว่า “ค่าจ้าง" หมายความว่า เงินที่
นายจ้างและลูกจ้างตกลงกันจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการท างานตามสัญญาจ้างส าหรับระยะเวลาการ
ท างานปกติเป็นรายชั่วโมง รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน หรือระยะเวลาอ่ืน หรือจ่ายให้โดยค านวณ
ตามผลงานที่ลูกจ้างท าได้ในเวลาท างานปกติของวันท างาน และให้หมายความรวมถึงเงินที่นายจ้าง
จ่ายให้แก่ลูกจ้างในวันหยุดและวันลาที่ลูกจ้างมิได้ท างาน แต่ลูกจ้างมีสิทธิได้รับตามพระราชบัญญัตินี้” 
15 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 24. อ้างแล้ว. 
16 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 61. อ้างแล้ว. 
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จ้างแรงงานมากนัก จึงท าให้สัญญาจ้างแรงงานที่บังคับใช้ระหว่างนายจ้างและลูกจ้างไม่ต่างจาก
สัญญาทาส ซึ่งเป็นสัญญาที่นายจ้างสามารถกดขี่และเอาเปรียบลูกจ้างได้ตามอ าเภอใจ รวมไปถึงการ
ที่นายจ้างจะก าหนดข้อสัญญาที่มีลักษณะการใช้แรงงานและการจ่ายค่าตอบแทนที่ไม่เป็นธรรมด้วย 
ดังนั้น กฎหมายคุ้มครองแรงงานจึงถูกบัญญัติขึ้นมาเพ่ือก าหนดสิทธิและหน้าที่ระหว่างนายจ้างและ
ลูกจ้างไว้อย่างชัดเจน ท าให้นายจ้างไม่สามารถก าหนดสิทธิและหน้าที่ภายใต้สัญญาจ้างแรงงานได้ตาม
อ าเภอใจอีกต่อไป เพราะหากสัญญาจ้างแรงงานมีข้อสัญญาใดข้อสัญญาหนึ่งหรือหลายข้อที่ขัดแย้งกับ
ที่กฎหมายคุ้มครองแรงงานได้บัญญัติไว้ ข้อสัญญาแห่งสัญญาจ้างแรงงานนั้นย่อมตกเป็นโมฆะ ไม่มีผล
ผูกพันและไม่สามารถบังคับใช้ระหว่างนายจ้างและลูกจ้างได้17 

  2. เพื่อก าหนดมาตรฐานขั้นต่ าในการใช้แรงงาน เช่นเดียวกันกับที่กล่าวไปข้างต้นว่า
ก่อนที่จะมีการบัญญัติกฎหมายคุ้มครองแรงงาน นายจ้างมักใช้แรงงานลูกจ้างอย่างกดขี่ข่มเหง และไม่
มีการจ่ายค่าตอบแทนการท างานให้แก่ลูกจ้างอย่างเหมาะสม และอีกหลายประการที่นายจ้างปฏิบัติ
ต่อลูกจ้างในลักษณะที่ไม่เป็นธรรม ดังนั้น กฎหมายคุ้มครองแรงงานจึงได้บัญญัติมาตรฐานขั้นต่ าใน
การใช้แรงงานเอาไว้ว่านายจ้างมีหน้าที่ต้องปฏิบัติต่อลูกจ้างในการใช้แรงงานลูกจ้างอย่างไร ตลอดจน
สิทธิที่ลูกจ้างพึงเรียกเอาจากนายจ้างได้ และหากนายจ้างไม่ยอมปฏิบัติตามมาตรฐานขั้นต่ าที่กฎหมาย
คุ้มครองแรงงานบัญญัติไว้ นายจ้างก็จะต้องได้รับโทษตามที่กฎหมายคุ้มครองแรงงานก าหนดอีกด้วย 
ยกตัวอย่างเช่น กฎหมายคุ้มครองแรงงานได้ก าหนดจ านวนชั่วโมงที่นายจ้างจะสามารถใช้แรงงาน
ลูกจ้างได้ในวันท างานตามระยะเวลาที่นายจ้างได้ประกาศก าหนดเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดของการ
ท างานแต่ละวันเอาไว้เท่านั้น ที่เรียกว่า เวลาท างานปกติ ซึ่งเป็นจ านวนไม่เกินวันละ 8 ชั่วโมง อันถือ
เป็นมาตรฐานขั้นต่ าที่กฎหมายคุ้มครองแรงงานบัญญัติเพ่ือคุ้มครองลูกจ้างไม่ให้ถูกนายจ้างใช้แรงงาน
เป็นระยะเวลาที่นานเกินสมควร และนายจ้างมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตาม18หากว่านายจ้างมีการใช้แรงงาน
ลูกจ้างเกินกว่าจ านวนที่กฎหมายคุ้มครองแรงงานก าหนดเอาไว้ดังกล่าว นายจ้างจะต้องได้รับโทษ
ตามที่กฎหมายคุ้มครองแรงงานก าหนด19เว้นแต่จะเข้ากรณีการท างานล่วงเวลา20 ซึ่งนายจ้างก็จะต้อง
จ่ายค่าล่วงเวลาตามมาตรฐานขั้นต่ าที่กฎหมายคุ้มครองแรงงานก าหนดเอาไว้ด้วย21 เป็นต้น  

  3. เพ่ือคุ้มครองลูกจ้างในประเด็นแห่งการใช้แรงงาน โดยกฎหมายคุ้มครองแรงงาน
ได้บัญญัติถึงประเด็นที่ลูกจ้างควรได้รับการคุ้มครอง ทั้งนี้ เพ่ือไม่ให้นายจ้างใช้แรงงานลูกจ้างอย่างไม่
เป็นธรรมดังที่ผ่านมาในอดีต ยกตัวอย่างเช่น 

    วันและเวลาในการท างานปกติ เพ่ือคุ้มครองลูกจ้างไม่ให้ถูกนายจ้างใช้
แรงงานเป็นระยะเวลาที่นานเกินสมควรในแต่ละวัน 

                                                           

17 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 5978/2550 
18 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 23. อ้างแล้ว. 
19 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 145 บัญญัติไว้ว่า “นายจ้างผู้ใดไม่ปฏิบัติตาม
มาตรา 23 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท” 
20 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 24. อ้างแล้ว. 
21 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 61. อ้างแล้ว. 
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    เวลาพัก เพ่ือคุ้มครองให้ลูกจ้างได้มีเวลาพักเปลี่ยนอริยาบถ หรือพัก
รับประทานอาหาร และเพ่ือลูกจ้างจะได้ไม่ต้องอยู่ในสถานที่ท างานเป็นระยะเวลาติดต่อกันนานเกิน
สมควร  
    การท างานล่วงเวลา เพ่ือคุ้มครองลูกจ้างไม่ให้ถูกนายจ้างบังคับให้ท างาน
เกินระยะเวลาท างานปกติที่กฎหมายคุ้มครองแรงงานได้ก าหนดไว้ และหากลูกจ้างมีการท างาน
ล่วงเวลาให้แก่นายจ้าง ลูกจ้างก็ควรได้รับค่าตอบแทนการท างานในอัตราที่ เหมาะสมเพ่ิมขึ้น
นอกเหนือจากค่าจ้างอันเป็นค่าตอบแทนการท างานในเวลาท างานปกติ 
    การท างานในวันหยุด เช่นเดียวกันกับการท างานล่วงเวลา กฎหมาย
คุ้มครองแรงงานมีเจตนารมณ์คุ้มครองลูกจ้างไม่ให้ถูกนายจ้างบังคับให้ท างานเกินระยะเวลาท างาน
ปกติที่กฎหมายคุ้มครองแรงงานได้ก าหนดไว้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเป็นวันหยุดที่ลูกจ้างมีสิทธิหยุด
พักผ่อนแล้ว ลูกจ้างยิ่งไม่ควรถูกนายจ้างใช้แรงงานเป็นอย่างยิ่ง แต่หากว่าลูกจ้างมีการท างาน ใน
วันหยุดให้แก่นายจ้าง ลูกจ้างก็ควรได้รับค่าตอบแทนการท างานในอัตราที่ เหมาะสมเพ่ิมขึ้น
นอกเหนือจากค่าจ้างอันเป็นค่าตอบแทนการท างานในเวลาท างานปกติเช่นกัน 

    ค่าตอบแทนการท างาน  เพ่ือคุ้มครองลูกจ้างให้ได้รับค่าตอบแทนการ
ท างานจากนายจ้างในอัตราที่เหมาะสมต่อการท างานในแต่ละช่วงเวลา เพราะเมื่อลูกจ้างมีการท างาน
ให้แก่นายจ้าง ลูกจ้างก็ควรที่จะได้รับค่าตอบแทนการท างานอย่างสมเหตุสมผล ทั้งนี้ เพื่อป้องกันไม่ให้
นายจ้างใช้แรงงานลูกจ้างแต่ไม่จ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมให้แก่ลูกจ้าง จนเกิดการเอารัดเอาเปรียบ
และการกดขี่ข่มเหงลูกจ้างขึ้น โดยกฎหมายคุ้มครองแรงงานแบ่งค่าตอบแทนการท างานออกเป็น 4 
รูปแบบ กล่าวคือ ค่าจ้าง เป็นค่าตอบแทนการท างานในเวลาท างานปกติ ค่าล่วงเวลา เป็น
ค่าตอบแทนการท างานล่วงเวลา ค่าท างานในวันหยุด เป็นค่าตอบแทนการท างานในวันหยุดตามเวลา
ท างานปกติ และค่าล่วงเวลาในวันหยุด เป็นค่าตอบแทนการท างานล่วงเวลาในวันที่ลูกจ้างมีสิทธิหยุด 

    วันหยุดและวันลา เพ่ือคุ้มครองให้ลูกจ้างได้มีวันหยุดพักผ่อน หรือเพ่ือให้
ลูกจ้างสามารถหยุดงานได้ด้วยสาเหตุจ าเป็นต่างๆ โดยในระหว่างที่ลูกจ้างหยุดท างานในวันหยุด หรือ
ในวันลานั้น ลูกจ้างอาจจะยังได้รับค่าจ้างอยู่แม้ว่าจะไม่มีการท างานให้นายจ้างก็ตาม ซึ่งการพิจารณา
ว่าลูกจ้างจะได้รับค่าจ้างเป็นจ านวนมากน้อยเพียงใดนั้น ขึ้นอยู่กับวันหยุดและวันลาแต่ละประเภท
ตามท่ีกฎหมายคุ้มครองแรงงานก าหนดไว้ด้วย 

    การเลิกจ้าง เพ่ือคุ้มครองลูกจ้างจากการถูกนายจ้างเลิกจ้างอย่างไม่เป็น
ธรรม ตลอดจนเพ่ือป้องกันปัญหาการว่างงานโดยไม่สมัครใจของลูกจ้าง กฎหมายคุ้มครองแรงงานจึง
ได้มีบทบัญญัติเพ่ือก าหนดเงื่อนเวลาในการเลิกสัญญาจ้างแรงงานเอาไว้ ตลอดจนก าหนดหน้าที่แก่
นายจ้างในกรณีที่นายจ้างเป็นฝ่ายเลิกจ้างลูกจ้างด้วย  
    ค่าชดเชย กฎหมายคุ้มครองแรงงานก าหนดให้นายจ้างจ่ายเงินที่เรียกว่า 
ค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างที่ท างานให้แก่นายจ้างมาเป็นระยะเวลานานพอสมควร โดยจ านวนเงินของ
ค่าชดเชยนี้จะเป็นจ านวนมากขึ้นตามล าดับของระยะเวลาการท างานที่ลูกจ้างท างานให้แก่นายจ้าง 
กล่าวคือ ยิ่งลูกจ้างท างานให้แก่นายจ้างมาเป็นระยะเวลานานเท่าใด จ านวนเงินค่าชดเชยก็เพ่ิม
จ านวนมากขึ้นเท่านั้นตามล าดับ อาจกล่าวได้ว่า ค่าชดเชยนี้ เป็นเงินปลอบขวัญลูกจ้างในการที่
นายจ้างเป็นฝ่ายท าให้ลูกจ้างต้องสูญเสียหน้าที่การงานและรายได้นั่นเอง 
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    การใช้แรงงานหญิง เนื่องจากความแตกต่างทางด้านร่างกาย และผู้หญิง
เป็นเพศที่อาจตกเป็นเหยื่อของการก่ออาชญากรรมได้ง่ายมากกว่าผู้ชาย อีกทั้งผู้หญิงยังเป็นเพศที่
ตั้งครรภ์และมีบุตร กฎหมายคุ้มครองแรงงานจึงได้ก าหนดบทบัญญัติเพ่ือคุ้มครองลูกจ้างที่เป็นหญิง
เอาไว้เป็นการเฉพาะ เพ่ือให้เกิดความเหมาะสมในการใช้แรงงานแก่ลูกจ้างหญิงเป็นกรณีๆไป 
ยกตัวอย่างเช่น ลูกจ้างหญิงที่มีครรภ์ กฎหมายคุ้มครองแรงงานมีบทบัญญัติเปิดช่องให้ลูกจ้างหญิงที่มี
ครรภ์นั้ นมีสิทธิขอเปลี่ ยนแปลงลักษณะงานที่ ท าเป็นการชั่ วคราวได้  เพ่ือไม่ ให้ เกิดความ
กระทบกระเทือนแก่ครรภ์ หรือเพ่ือสุขภาพของลูกจ้างหญิงหลังจากคลอดบุตร เป็นต้น  
    การใช้แรงงานเด็ก เพ่ือคุ้มครองลูกจ้างซึ่งเป็นเด็ก ผู้มีก าลังทางกายภาพ 
ความจ าเป็นในการได้รับการศึกษาเล่าเรียน การที่จะเติบโตไปเป็นผู้ใหญ่ที่ดีแก่สังคม ตลอดจน
สถานภาพทางเศรษฐกิจที่แตกต่างออกไปจากลูกจ้างซึ่งเป็นผู้ใหญ่  กฎหมายคุ้มครองแรงงานจึงได้
บัญญัติถึงการคุ้มครองลูกจ้างเด็กเอาไว้เป็นมาตรฐานที่สูงกว่าลูกจ้างผู้ใหญ่ เพ่ือให้นายจ้างที่จ้าง
แรงงานลูกจ้างเด็กได้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด เป็นต้น 

  4. เพ่ือสร้างความเป็นธรรมทางสังคม กฎหมายคุ้มครองแรงงานมีเจตนารมณ์ให้
ลูกจ้างได้รับค่าตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรม เพียงพอต่อการครองชีพตามสภาพเศรษฐกิจและ
สังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ไม่ให้ลูกจ้างถูกกดขี่ข่มเหงและถูกเอารัดเอาเปรียบจากนายจ้างดังเช่นอดีตที่
ผ่านมา ตลอดจนในแง่มุมของการตีความตัวบทกฎหมายแห่งกฎหมายคุ้มครองแรงงาน เพ่ือให้เกิด
ความเป็นธรรมทางสังคม หากเป็นในส่วนของบทก าหนดความผิด ก็ให้ตีความตามกฎหมายอาญา
ทั่วไป กล่าวคือ ต้องตีความอย่างเคร่งครัด แต่ส าหรับบทบัญญัติอ่ืนนั้น หากการตีความกรณีสงสัยว่า
จะตีความไปในทางใด ก็ให้ตีความไปในทางที่จะให้การคุ้มครองลูกจ้าง ยิ่งกว่าที่ตีความไปในทางที่จะ
ให้ประโยชน์หรือเป็นคุณแก่นายจ้าง หรือปัจเจกบุคคล22 

 

การบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองแรงงาน 

 กฎหมายคุ้มครองแรงงานนั้น ไม่ได้บังคับใช้กับสัญญาจ้างแรงงานทุกรายเสมอไป ดังนั้น จึงมี
ความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมาพิจารณาว่า กฎหมายคุ้มครองแรงงานนั้นบังคับใช้กับสัญญาจ้าง
แรงงานระหว่างนายจ้างและลูกจ้างรายใดบ้าง เพ่ือที่จะได้ทราบว่านายจ้างและลูกจ้างนั้นอยู่ภายใต้
บังคับใช้ของกฎหมายคุ้มครองแรงงานนี้หรือไม่ ทั้งนี้ เนื่องจากกฎหมายคุ้มครองแรงงานเป็นกฎหมาย
ที่ก าหนดสิทธิและหน้าที่ให้แก่นายจ้างและลูกจ้างไว้ หากผู้ใดฝ่าฝืนก็จะต้องได้รับโทษตามบทก าหนด
โทษ ซึ่งเป็นโทษทางอาญาอันจะต้องตีความอย่างเคร่งครัด จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพิจารณาก่อนว่า
เป็นสัญญาจ้างแรงงานและเป็นนายจ้างและลูกจ้างภายใต้บังคับแห่งกฎหมายคุ้มครองแรงงานหรือไม่ 
หากว่าเป็นความสัมพันธ์ที่อยู่ภายใต้บังคับใช้แห่งกฎหมายคุ้มครองแรงงานแล้ว นายจ้างก็จะมีหน้าที่ที่
ต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติที่กฎหมายคุ้มครองแรงงานก าหนด และลูกจ้างก็จะมีสิทธิเรียกร้องเพ่ือให้
ได้รับความคุ้มครองตามที่กฎหมายคุ้มครองแรงงานก าหนดไว้เช่นกัน แต่หากปรากฏว่าเป็น
                                                           

22 เกษมสันต์ วิลาวรรณ. อ้างแล้ว. น. 24. 
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ความสัมพันธ์ที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับใช้แห่งกฎหมายคุ้มครองแรงงาน นายจ้างแห่งสัญญาจ้างแรงงานนั้น
ก็ไม่จ าต้องปฏิบัติตามหน้าที่ที่กฎหมายคุ้มครองแรงงานบัญญัติก าหนด และลูกจ้างแห่งสัญญาจ้าง
แรงงานนั้นก็ไม่มีสิทธิเรียกร้องเพ่ือให้ได้รับความคุ้มครองตามที่กฎหมายคุ้มครองแรงงานบัญญัติ
ก าหนดไว้ด้วยเช่นกัน ทั้งนี้ ขอบเขตแห่งการบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองแรงงานนั้นได้บัญญัติไว้ใน
มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 

 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 4 บัญญัติไว้ว่า 

 “พระราชบัญญัตินี้มิให้ใช้บังคับแก่ 

  (1) ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค และราชการส่วนท้องถิ่น 

  (2) รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ 
 นอกจากกรณีตามวรรคหนึ่ง จะออกกฎกระทรวงมิให้ใช้บังคับพระราชบัญญัตินี้ทั้งหมดหรือ
แต่บางส่วนแก่นายจ้างประเภทหนึ่งประเภทใดก็ได้” 

 

 จากบทบัญญัติข้างต้น อาจกล่าวได้ว่า กฎหมายคุ้มครองแรงงาน ใช้บังคับแก่นายจ้างและ
ลูกจ้างในการจ้างงานทุกราย ไม่ว่านายจ้างนั้นจะประกอบกิจการลักษณะแบบใด และไม่ว่าในกิจการ
นั้นจะมีลูกจ้างจ านวนมากหรือน้อยเพียงใด ยกเว้นแต่เฉพาะหน่วยงานดังต่อไปนี้ ที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับ
ของกฎหมายคุ้มครองแรงงาน กล่าวคือ 

  1. ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค และราชการส่วนท้องถิ่น 

   เนื่องจากหน่วยงานราชการไม่ว่าจะเป็นราชการส่วนกลาง ราชการส่วน
ภูมิภาค หรือราชการส่วนท้องถิ่นถือเป็นหน่วยงานที่มีระเบียบภายในที่บัญญัติขึ้นมาเป็นการเฉพาะ 
ในการก ากับดูแลข้าราชการ และลูกจ้างภายใต้หน่วยงานของตนอยู่แล้ว จึงไม่จ าเป็นต้องอยู่ภายใต้
บังคับของกฎหมายคุ้มครองแรงงานอีก โดยส าหรับราชการส่วนกลาง หมายถึง กระทรวง ทบวง กรม 
หรือส่วนราชการอ่ืนซึ่งมีฐานะเป็นกรม ส าหรับราชการส่วนภูมิภาค หมายถึง จังหวัด อ าเภอ และ
ส าหรับราชการส่วนท้องถิ่น หมายถึง องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล 
รวมทั้งกรุงเทพมหานครด้วย 

   ดังนั้น ข้าราชการ ตลอดจนลูกจ้างของทางราชการจึงไม่อยู่ภายใต้การ
คุ้มครองของกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ทั้งนายจ้างและลูกจ้างแห่งสัญญาจ้างแรงงานของทางราชการ
จึงต้องพิจารณากฎ ระเบียบ ภายในของหน่วยงานของตนว่าได้ก าหนดสิทธิและหน้าที่แก่นายจ้างและ
ลูกจ้างแห่งสัญญาจ้างแรงงานของทางราชการไว้อย่างไรบ้าง ลูกจ้างภายใต้สัญญาจ้างแรงงานของทาง
ราชการไม่สามารถมีสิทธิเรียกร้องเพ่ือได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานได้ แม้ว่าตน
จะไม่ได้มีฐานะเป็นข้าราชการ หรือเป็นเพียงลูกจ้างของทางราชการตามสัญญาจ้างแรงงานก็ตาม ดัง
ตัวอย่างค าพิพากษาฎีกาดังต่อไปนี้ 
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    ค าพิ พ ากษ าศ าลฎี ก าที่  10433/2546 คณ ะทั น ตแพ ท ย์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล จ าเลยเป็นราชการส่วนกลาง ได้รับการยกเว้นมิให้อยู่ในบังคับพระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 โจทก์ซ่ึงเป็นลูกจ้าง ไม่มีอ านาจฟ้องเรียกค่าชดเชยจากจ าเลยได้ 

     ในส่วนของค่าชดเชยนั้น ถือเป็นเงินที่กฎหมายคุ้มครอง
แรงงานก าหนดไว้ในมาตรา 11823 ให้นายจ้างมีหน้าที่ต้องจ่ายให้แก่ลูกจ้างในกรณีที่นายจ้างเป็นฝ่าย
บอกเลิกสัญญาจ้างแรงงานอันไม่ใช่เหตุเนื่องมาจากการกระท าความผิดของลูกจ้าง  ซึ่งลูกจ้างผู้เป็น
โจทก์ตามค าพิพากษาศาลฎีกานี้เข้าใจว่าเมื่อตนถูกนายจ้างเลิกจ้าง ตนย่อมมีสิทธิจะได้รับค่าชดเชย
จากนายจ้าง จึงได้น าไปฟ้องร้องเป็นคดีต่อศาล และศาลฎีกาได้วินิจฉัยไว้อย่างชัดเจนโดยใช้ความ
ตามที่ ได้บัญญัติไว้ในมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 เป็นเหตุผล
ประกอบการวินิจฉัยว่าลูกจ้างผู้เป็นโจทก์ไม่มีสิทธิเรียกร้องเอาค่าชดเชยจากนายจ้างผู้เป็นจ าเลยได้ 
เนื่องจากนายจ้างผู้เป็นจ าเลยนั้นเป็นราชการส่วนกลาง ไม่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายคุ้มครอง
แรงงาน ไม่มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามที่กฎหมายคุ้มครองแรงงานก าหนดไว้ ทั้งลูกจ้างผู้เป็นโจทก์ก็ไม่อาจ
มีสิทธิเรียกร้องขอรับความคุ้มครองภายใต้กฎหมายคุ้มครองแรงงานเช่นกัน 

  2. รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ 

   รัฐวิสาหกิจ หมายถึง องค์การที่รัฐบาลเป็นเจ้าของหรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 
มีวัตถุประสงค์ในการด าเนินงานเพ่ือแสวงหาผลก าไรเป็นส าคัญ โดยรัฐวิสาหกิจบางองค์การอาจมี
โครงสร้างเช่นเดียวกับหน่วยธุรกิจเอกชน หรือรัฐวิสาหกิจบางองค์การอาจมีโครงสร้างอย่างหน่วยงาน
ของราชการ24 อย่างไรก็ตาม เนื่องจากรัฐวิสาหกิจนั้นอยู่ภายใต้บังคับกฎหมายแรงงานรัฐวิสาหกิจ
สัมพันธ์ซึ่งได้บัญญัติถึงความสัมพันธ์ระหว่างรัฐวิสาหกิจกับลูกจ้างของตนอยู่แล้ว จึงไม่ต้องอยู่ภายใต้
บังคับของกฎหมายคุ้มครองแรงงานอีก เช่นเดียวกับเหตุผลของราชการดังท่ีได้กล่าวไว้ข้างต้น 

   ดังนั้น ลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจจึงไม่อยู่ภายใต้การคุ้มครองของกฎหมาย
คุ้มครองแรงงาน ทั้งนายจ้างและลูกจ้างแห่งสัญญาจ้างแรงงานของรัฐวิสาหกิจจึงต้องพิจารณา
กฎหมายแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ว่าได้ก าหนดสิทธิและหน้าที่แก่นายจ้างและลูกจ้างแห่งสัญญาจ้าง
แรงงานของรัฐวิสาหกิจไว้อย่างไรบ้าง ลูกจ้างภายใต้สัญญาจ้างแรงงานของรัฐวิสาหกิจไม่สามารถมี
สิทธิเรียกร้องเพ่ือได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานได้ เช่นเดียวกันกับข้าราชการ 
และลูกจ้างของทางราชการดังที่ได้กล่าวไป อนึ่ง แม้ว่าอาจมีบางกรณีที่กฎหมายแรงงานรัฐวิสาหกิจ
                                                           

23 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 118. อ้างแล้ว. 
24 พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ.2543 มาตรา 6 บัญญัติไว้ว่า “รัฐวิสาหกิจ 
หมายความว่า  
 (1) องค์การของรัฐบาลตามกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์การของรัฐบาลหรือกิจการของรัฐ
ตามกฎหมายที่จัดตั้งกิจการนั้น และให้หมายความรวมถึงหน่วยงานธุรกิจที่รัฐเป็นเจ้าของ  
 (2) บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่กระทรวง ทบวง กรม หรือทบวงการเมืองที่มีฐานะ
เทียบเท่า หรือรัฐวิสาหกิจตาม (1) มีทุนรวมอยู่ด้วยเกินร้อยละห้าสิบ” 
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สัมพันธ์ไม่ได้บัญญัติถึงสิทธิแก่ลูกจ้างได้อย่างครบถ้วนดังเช่นที่กฎหมายคุ้มครองแรงงานได้บัญญัติไว้ 
กรณีเช่นนี้ ลูกจ้างแห่งสัญญาจ้างแรงงานของรัฐวิสาหกิจก็ไม่สามารถเรียกร้องขอได้รับความคุ้มครอง
ภายใต้กฎหมายคุ้มครองแรงงานได้ เพราะมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 
ได้เขียนข้อยกเว้นไว้อย่างชัดเจนแล้ว ดังนั้น ลูกจ้างแห่งสัญญาจ้างแรงงานของรัฐวิสาหกิจอาจท าได้
เพียงกลับไปใช้หลักนิติกรรมสัญญา แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เท่านั้น ยกตัวอย่างเช่น 
การบอกเลิกสัญญาจ้างแรงงาน ตามประกาศคณะกรรมการแรงงานงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่อง 
มาตรฐานขั้นต่ าของสภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจ ไม่ได้ก าหนดหลักเกณฑ์เรื่องการบอกกล่าวล่วงหน้า
เพ่ือเลิกสัญญาจ้างแรงงานเอาไว้ ดังนั้น คู่สัญญาแห่งสัญญาจ้างแรงงานของรัฐวิสาหกิจไม่อาจน า
บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 1725มาใช้บังคับแก่การเลิกสัญญา
จ้างแรงงานกรณีนี้ได้ คู่สัญญาแห่งสัญญาจ้างแรงงานของรัฐวิสาหกิจจึงต้องน ามาตรา 582 แห่ง
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์26มาบังคับใช้แก่กรณีการบอกเลิกสัญญาจ้างแรงงาน เป็นต้น 

  3. หน่วยงานที่มีกฎกระทรวงยกเว้นไว้เป็นการเฉพาะ 

   หากมีกฎกระทรวงบัญญัติยกเว้นเป็นการเฉพาะว่าไม่ให้หน่วยงานใดอยู่
ภายใต้บังคับกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ไม่ว่าทั้งฉบับหรือบางมาตรา ก็ถือเป็นอันยกเว้นไว้ไม่น า
กฎหมายคุ้มครองแรงงานมาใช้บังคับกับลูกจ้างของหน่วยงานนั้น ยกตัวอย่างเช่น กฎกระทรวง พ.ศ.
2541 ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ได้ก าหนดข้อยกเว้นแก่นายจ้างใน
กิจการตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด ดังต่อไปนี้ 

    (1) นายจ้างซึ่งประกอบกิจการโรงเรียนเอกชนตามกฎหมายว่าด้วย
โรงเรียนเอกชน ทั้งนี้ เฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับครูใหญ่และครู ไม่ให้น ากฎหมายคุ้มครองแรงงานมาใช้
บังคับทั้งฉบับ อย่างไรก็ตาม แม้ว่าครูใหญ่และครูโรงเรียนเอกชนจะไม่อยู่ในบังคับของพระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 อีกทั้งพระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 มาตรา 86 ก็ก าหนดให้
ผู้อ านวยการ ครูและบุคลากรทางการศึกษาไม่อยู่ภายใต้บังคับกฎหมายคุ้มครองแรงงานเช่นเดียวกัน 

                                                           

25 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 17 วรรคหนึ่งและวรรคสอง บัญญัติไว้ว่า 
 “สัญญาจ้างย่อมสิ้นสุดลงเมื่อครบก าหนดระยะเวลาในสัญญาจ้าง โดยมิต้องบอกกล่าว
ล่วงหน้า 
 ในกรณีที่สัญญาจ้างไม่มีก าหนดระยะเวลา นายจ้างหรือลูกจ้างอาจบอกเลิกสัญญาจ้างโดย
บอกกล่าวล่วงหน้าเป็นหนังสือให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบ ในเมื่อถึงหรือก่อนจะถึงก าหนดจ่ายค่าจ้างคราว
หนึ่งคราวใด เพ่ือให้เป็นผลเลิกสัญญากันเมื่อถึงก าหนดจ่ายค่าจ้างคราวถัดไปข้างหน้าก็ได้ แต่ไม่
จ าเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้าเกินสามเดือน...” 
26 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 582 วรรคหนึ่ง บัญญัติไว้ว่า “ถ้าคู่สัญญาไม่ได้ก าหนด
ลงไว้ในสัญญาว่าจะจ้างกันนานเท่าไร ท่านว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะเลิกสัญญาด้วยการบอกกล่าวล่วงหน้า
ในเมื่อถึงหรือก่อนจะถึงก าหนด จ่ายสินจ้างคราวใดคราวหนึ่ง เพ่ือให้เป็นผลเลิกสัญญากันเมื่อถึง
ก าหนดจ่ายสินจ้างคราวถัดไป ข้างหน้าก็อาจท าได้ แต่ไม่จ าต้องบอกกล่าวล่วงหน้ากว่าสามเดือน...” 
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แต่ก็มีบทบัญญัติว่า “ผู้อ านวยการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนต้องได้รับประโยชน์
ตอบแทนไม่น้อยกว่าที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน” จึงท าให้ครูใหญ่และครู
โรงเรียนเอกชนมีหลักประกันเรื่องการคุ้มครองแรงงานขึ้นมาในระดับหนึ่ง27 
 
    (2) นายจ้างซึ่งจ้างลูกจ้างท างานเกี่ยวกับงานบ้านอันมิได้มีการ
ประกอบธุรกิจรวมอยู่ด้วย ไม่ให้น ากฎหมายคุ้มครองแรงงานมาใช้บังคับในบางส่วน (ดูรายละเอียด
กฎกระทรวงในภาคผนวก) 

    (3) นายจ้างซึ่ งจ้างลูกจ้างท างานที่มิ ได้แสวงหาก าไรในทาง
เศรษฐกิจ ไม่ให้น ากฎหมายคุ้มครองแรงงานมาใช้บังคับในบางส่วน (ดูรายละเอียดกฎกระทรวงใน
ภาคผนวก) เป็นต้น 

  4. กิจการที่ไม่อยู่ในข่ายบังคับ 

   นอกจากที่มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ได้
ก าหนดข้อยกเว้นแล้ว ยังมีกิจการบางประเภทที่ไม่อยู่ภายใต้การบังคับใช้ของกฎหมายคุ้มครอง
แรงงานอีก เนื่องจากเป็นกิจการ หรือองค์การที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายเฉพาะ ซึ่งกฎหมายเฉพาะ
ดังกล่าวนั้น ได้ก าหนดข้อยกเว้นเอาไว้ว่าไม่ให้น ากฎหมายคุ้มครองแรงงานมาใช้บังคับ ยกตัวอย่างเช่น  

พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2539 
มาตรา 29 ก าหนดไม่ให้น ากฎหมายคุ้มครองแรงงานในส่วนของค่าชดเชยมาใช้บังคับกับ เลขาธิการ 
พนักงาน และลูกจ้างของส านักงาน28 

พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2546 มาตรา 23 
ก าหนดไม่ให้กิจการของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายคุ้มครองแรงงาน29 

                                                           

27 พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 มาตรา 86 วรรคหนึ่ง บัญญัติไว้ว่า “กิจการของ
โรงเรียนในระบบเฉพาะในส่วนของผู้อ านวยการ ครูและบุคลากรทางการศึกษา ไม่อยู่ภายใต้บังคับ
กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์กฎหมายว่าด้วยการ
ประกันสังคม และกฎหมายว่าด้วยเงินทดแทน แต่ผู้อ านวยการ ครูและบุคลากรทางการศึกษาของ
โรงเรียนต้องได้รับประโยชน์ตอบแทนไม่น้อยกว่าที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน” 
28 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2539 มาตรา 29 บัญญัติไว้ว่า “มิให้น า
กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานในส่วนที่เก่ียวกับการจ่ายค่าชดเชยและการจ่ายเงินสมทบกองทุน
เงินทดแทน กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์และกฎหมายว่าด้วยพนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์มาใช้
บังคับกับเลขาธิการ พนักงาน และลูกจ้างของส านักงาน” 
29 พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2546 มาตรา 23 วรรคแรก บัญญัติไว้ว่า “กิจการ
ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนไม่อยู่ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน และกฎหมายว่า
ด้วยแรงงานสัมพันธ์ ทั้งนี้ผู้ปฏิบัติงานของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนต้องได้รับผลประโยชน์ตอบแทนไม่
น้อยกว่าที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน” 
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พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 มาตรา 86 บัญญัติ
ไม่ให้กิจการของโรงเรียนในระบบอยู่ภายใต้กฎหมายคุ้มครองแรงงาน30 เป็นต้น 

  จากการพิจารณาถึงข้อยกเว้นแห่งการบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองแรงงานดังกล่าว
ข้างต้น จึงอาจสรุปได้ว่า กฎหมายคุ้มครองแรงงานจะใช้บังคับแก่นายจ้างและลูกจ้างแห่งสัญญาจ้าง
แรงงานทุกราย ไม่ว่านายจ้างจะประกอบกิจการลักษณะอะไร และไม่ว่าจะมีจ านวนลูกจ้างอยู่ในสถาน
ประกอบการนั้นมากน้อยแค่ไหน และหากว่าไม่เข้ากรณีข้อยกเว้นตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ก็ย่อมต้องอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายคุ้มครองแรงงานทั้งสิ้น นายจ้างก็
จะมีหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติที่กฎหมายคุ้มครองแรงงานก าหนด หากไม่ปฏิบัติตามก็จะต้อง
ได้รับโทษตามที่บทก าหนดโทษได้ก าหนดเอาไว้ และลูกจ้างก็จะมีสิทธิเรียกร้องเพ่ือให้ได้รับความ
คุ้มครองตามที่กฎหมายคุ้มครองแรงงานก าหนดไว้เช่นกัน แต่หากปรากฏว่าเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่อยู่
ภายใต้บังคับใช้แห่งกฎหมายคุ้มครองแรงงาน นายจ้างแห่งสัญญาจ้างแรงงานนั้นก็ไม่จ าต้องปฏิบัติ
ตามหน้าที่ที่กฎหมายคุ้มครองแรงงานบัญญัติก าหนด และลูกจ้างแห่งสัญญาจ้างแรงงานนั้นก็ไม่มีสิทธิ
เรียกร้องเพ่ือให้ได้รับความคุ้มครองตามที่กฎหมายคุ้มครองแรงงานบัญญัติก าหนดไว้ด้วย 

  ดังนั้น จึงเป็นประเด็นส าคัญอย่างยิ่งที่จะต้องพิจารณาว่าความสัมพันธ์ใด ระหว่าง
บุคคลใดที่กฎหมายคุ้มครองแรงงานถือเป็นสัญญาจ้างแรงงาน ถือเป็นนายจ้าง และลูกจ้าง อันจะเป็น
ความสัมพันธ์ และเป็นบุคคลที่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ซึ่งจะได้กล่าวเงื่อนไขใน
การพิจารณาความเป็นนายจ้างและลูกจ้างในบทต่อไป 

 

พนักงานตรวจแรงงาน 

 ในการบังคับให้เป็นไปตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานนั้น ผู้ที่มีอ านาจตรวจตรา ดูแล และสั่ง
การเพื่อให้มีการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานได้แก่ “พนักงานตรวจแรงงาน” ซึ่งตามค านิยาม
มาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพ.ศ.2541 ได้ให้ความหมายของพนักงานตรวจแรงงาน
ไว้ว่า หมายถึงผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้  ซึ่งพนักงานตรวจแรงงานมี
อ านาจหน้าที่ตามที่ได้ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 139 

มาตรา 139 “ในการปฏิบัติการตามหน้าที่ให้พนักงานตรวจแรงงานมีอ านาจดังต่อไปนี้ 
(1) เข้าไปในสถานประกอบกิจการหรือส านักงานของนายจ้างและสถานที่ท างานของลูกจ้าง

ในเวลาท าการ เพ่ือตรวจสภาพการท างานของลูกจ้างและสภาพการจ้าง สอบถามข้อเท็จจริง ถ่าย
ภาพถ่ายส าเนาเอกสารที่เกี่ยวกับการจ้าง การจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าท างานในวันหยุด ค่า
ล่วงเวลาในวันหยุด และทะเบียนลูกจ้างเก็บตัวอย่างวัสดุหรือผลิตภัณฑ์เพ่ือวิเคราะห์เกี่ยวกับความ

                                                           

30 พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550 มาตรา 86 วรรคหนึ่ง. อ้างแล้ว. 
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ปลอดภัยในการท างาน และกระท าการอย่างอ่ืน เพ่ือให้ได้ข้อเท็จจริงในอันที่จะปฏิบัติการให้เป็นไป
ตามพระราชบัญญัตินี้ 

(2) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกนายจ้าง ลูกจ้าง หรือบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องมาชี้แจงข้อเท็จจริง
หรือให้ส่งสิ่งของหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องเพ่ือประกอบการพิจารณา 

(3) มีค าสั่งเป็นหนังสือให้นายจ้างหรือลูกจ้างปฏิบัติให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัตินี้” 

 จากบทบัญญัติดังกล่าวข้างต้น จึงอาจกล่าวได้ว่า พนักตรวจแรงงานเป็นผู้บริหารกฎหมาย
คุ้มครองแรงงาน มีบทบาทส าคัญในการท าให้กฎหมายคุ้มครองแรงงานมีผลบังคับใช้จริงในทางปฏิบัติ 
เนื่องจากบทบัญญัติแห่งกฎหมายคุ้มครองแรงงานได้ให้อ านาจแก่พนักงานตรวจแรงงาน ในการ
ตรวจสอบว่านายจ้างได้ปฏิบัติตามหน้าที่ที่กฎหมายคุ้มครองแรงงานก าหนดบังคับเอาไว้หรือไม่ ทั้งยัง
มีอ านาจในการออกค าสั่งเพ่ือให้นายจ้างและลูกจ้างปฏิบัติอย่างถูกต้องตามหน้าที่ที่ได้ก าหนดไว้ใน
กฎหมายคุ้มครองด้วย ดังจะเห็นได้จากตัวอย่างค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 8382/2544 พนักงานตรวจ
แรงงานมีค าสั่งให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างค้างจ่าย เงินประกัน และค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างภายใน 15 วัน 
นับแต่วันที่ทราบค าสั่ง นายจ้างจึงมีหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องจ่ายเงินตามค าสั่งพนักงานตรวจ
แรงงานให้แก่ลูกจ้าง เมื่อนายจ้างไม่ช าระ ลูกจ้างจึงฟ้องขอให้บังคับนายจ้างปฏิบัติตามค าสั่งพนักงาน
ตรวจแรงงานได้ เป็นต้น 

 

สภาพบังคับ 

 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 เป็นกฎหมายที่มีโทษทางอาญา โดยจะบังคับเอา
กับผู้ที่ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ที่บทบัญญัติได้ก าหนดไว้ ดังที่ได้กล่าวไปข้างต้นว่ากฎหมายคุ้มครอง
แรงงานมีลักษณะเป็นกฎหมายกึ่งเอกชนกึ่งมหาชน มีการแทรกแซงจากภาครัฐ เพ่ือเข้ามาคุ้มครอง
ดูแลสิทธิของลูกจ้าง โดยได้ก าหนดโทษทางอาญาเอาไว้เพ่ือเป็นบทลงโทษแก่นายจ้าง หรือผู้ที่ฝ่าฝืนไม่
ยอมปฏิบัติตามหน้าที่ที่กฎหมายได้บัญญัติเอาไว้ โดยโทษขั้นต่ าสุดนั้น ได้แก่ ปรับไม่เกิน 5,000 บาท 
ตามมาตรา 145 ก าหนดลงโทษแก่นายจ้างผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรา 23 (การก าหนดเวลาท างานปกติ
ให้แก่ลูกจ้าง) และโทษขั้นสูงสุด ได้แก่ จ าคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้งจ าทั้ง
ปรับตามมาตรา 148 ก าหนดลงโทษแก่นายจ้างผู้ที่ฝ่าฝืนมาตรา 31 (การท างานล่วงเวลาหรือการ
ท างานในวันหยุดในงานที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยของลูกจ้างตามมาตรา 23 
วรรคหนึ่ง) หรือฝ่าฝืนมาตรา 44 (นายจ้างจ้างลูกจ้างเด็กที่มีอายุต่ ากว่า 15 ปี เป็นลูกจ้าง) หรือไม่
ปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 103 วรรค 1 (กฎกระทรวงที่ก าหนดมาตรฐานให้นายจ้าง
ด าเนินการในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน) อันจะได้กล่าวถึงบทก าหนดโทษตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานไว้ในบทที่ 7 ของต าราเล่มนี้
ต่อไป 
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แต่อย่างไรก็ตาม ความผิดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 นี้ เป็นความผิดที่
สามารถเปรียบเทียบปรับได้ โดยผู้ที่มีอ านาจเปรียบเทียบปรับได้ ได้แก่บุคคลตามที่มาตรา 159 
ก าหนดเอาไว้ ได้แก่  

มาตรา 159 บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่ความผิดตามมาตรา157 ถ้าเจ้า
พนักงานดังต่อไปนี้ เห็นว่าผู้กระท าผิดไม่ควรได้รับโทษจ าคุกหรือไม่ควรถูกฟ้องร้องให้มีอ านาจ
เปรียบเทียบดังนี้ 

(1) อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย ส าหรับความผิดที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานคร 

(2) ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย ส าหรับความผิดที่เกิดขึ้นใน
จังหวัดอ่ืน 

ในกรณีที่มีการสอบสวน ถ้าพนักงานสอบสวนพบว่าบุคคลใดกระท าความผิดตาม
พระราชบัญญัตินี้ และบุคคลนั้นยินยอมให้เปรียบเทียบ ให้พนักงานสอบสวนส่งเรื่องให้อธิบดีหรือผู้ว่า
ราชการจังหวัด แล้วแต่กรณี ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่บุคคลนั้นแสดงความยินยอมให้เปรียบเทียบ 

เมื่อผู้กระท าผิดได้ช าระเงินค่าปรับตามจ านวนที่เปรียบเทียบภายในสามสิบวันแล้ว ให้ถือว่า
คดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

ถ้าผู้กระท าผิดไม่ยินยอมให้เปรียบเทียบ หรือเมื่อยินยอมแล้วไม่ช าระเงินค่าปรับภายใน
ก าหนดเวลาตามวรรคสาม ให้ด าเนินคดีต่อไป 
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สรุปประจ าบท 
 
 เมื่อความสัมพันธ์ตามสัญญาจ้างแรงงานระหว่างนายจ้างและลูกจ้างเกิดขึ้นอย่างไม่เป็นธรรม 
นายจ้างไม่เปิดโอกาสให้ลูกจ้างได้เข้าเจรจาต่อรองข้อสัญญา จึงเกิดการใช้แรงงานลูกจ้างเป็นไปอย่าง
ไม่เหมาะสม เกิดกรณีนายจ้างกดขี่ข่มเหง เอารัดเอาเปรียบลูกจ้าง ตลอดจนลูกจ้างไม่ได้ รับ
ค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับการท างานให้นายจ้าง อีกทั้งสถานที่ท างานและอุปกรณ์ในการท างานไม่มี
ความปลอดภัย และเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของลูกจ้าง รัฐจึงต้องบัญญัติกฎหมายคุ้มครอง
แรงงานขึ้น กล่าวคือ พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 เพ่ือคุ้มครองและปกป้องสิทธิ
ประโยชน์ให้แก่ลูกจ้าง ไม่ให้ถูกนายจ้างปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมในการใช้แรงงาน ทั้งยังก าหนดหน้าที่
แก่นายจ้างให้ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด หากฝ่าฝืนก็จะต้องถูกลงโทษ ซึ่งกฎหมายคุ้มครอง
แรงงานนี้เป็นกฎหมายที่มีบทก าหนดโทษเป็นโทษทางอาญา โดยมีพนักงานตรวจแรงงานเป็นผู้บริหาร
กฎหมายให้เกิดการบังคับใช้ได้อย่างแท้จริงในทางปฏิบัติ  แต่อย่างไรก็ตามในการบังคับใช้กฎหมาย
คุ้มครองแรงงานนั้น ไม่ได้บังคับใช้กับนายจ้างและลูกจ้างแห่งสัญญาจ้างแรงงานทุกกรณีเสมอไป ทั้งนี้ 
เพราะกฎหมายคุ้มครองแรงงานได้ก าหนดข้อยกเว้นเอาไว้ว่าไม่ให้น ากฎหมายคุ้มครองแรงงานไป
บังคับใช้กับหน่วยงานบางหน่วยงาน เช่น ราชการ รัฐวิสาหกิจ เป็นต้น ดังนั้น ผู้ศึกษาควรต้องศึกษา
ถึงขอบเขตแห่งการบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองแรงงานให้ดีเสียก่อน เนื่องจากมีหลายคดีที่ขึ้นสู่ศาลแต่
ปรากฏว่าโจทก์คว้าน้ าเหลวกลับบ้านมือเปล่าไป เพียงเพราะเหตุที่ว่าสัญญาจ้างแรงงานของตนไม่อยู่
ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายคุ้มครองแรงงาน 

 
  



กฎหมายคุม้ครองแรงงาน บทที่ 1 ความหมาย ลักษณะ เจตนารมณ์... 21 

ค าถามท้ายบท 
 
 1. เพราะเหตุใดจึงมีการกล่าวว่ากฎหมายคุ้มครองแรงงานมีลักษณะเป็นกฎหมายกึ่งเอกชน
กึ่งมหาชน จงวิเคราะห์และอธิบาย 
 2. เพราะเหตุใดจึงมีการกล่าวว่ากฎหมายคุ้มครองแรงงานมีลักษณะเป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับ
ความสงบเรียบร้อยของประชาชน จงวิเคราะห์และอธิบาย 
 3. เพราะเหตุใดจึงมีการกล่าวว่ากฎหมายคุ้มครองแรงงานมีลักษณะเป็นกฎหมายที่มีความ
ยืดหยุ่น และเป็นกฎหมายสวัสดิการสังคม จงวิเคราะห์และอธิบาย 
 4. นายจ้างหรือสถานประกอบการใดบ้างที่อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายคุ้มครองแรงงาน  
และกฎหมายคุ้มครองแรงงานจะไม่น าไปบังคับใช้กับนายจ้างหรือสถานประกอบการรายใดบ้าง จง
วิเคราะห์และอธิบาย 

 5. หากมีลูกจ้างของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีมาปรึกษาท่านกรณีไม่ได้รับสิทธิประโยชน์
ตามท่ีกฎหมายคุ้มครองแรงงานบัญญัติไว้ ท่านจะให้ค าปรึกษาแก่ลูกจ้างรายนี้อย่างไร 
 



บทท่ี 2 

การเกิดขึ้นและการสิ้นสุดของสัญญาจ้างแรงงาน 

(The Formation and Termination of Employment Contract) 
 

 สัญญาจ้างแรงงานนั้น เป็นสัญญาที่ท าขึ้นระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง บ้างก็มีการท าขึ้นเป็น
ลายลักษณ์อักษร บ้างก็ท าขึ้นแบบปากเปล่า แท้จริงแล้วนั้น สัญญาจ้างแรงงานระหว่างนายจ้างและ
ลูกจ้างมีเงื่อนไขภายใต้กฎหมายคุ้มครองแรงงานหรือไม่ หากสัญญาจ้างแรงงานได้เกิดขึ้นแล้ว ต่อมา
คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งประสงค์อยากจะเลิกสัญญา กฎหมายมีเงื่อนไขในการบอกเลิกสัญญาหรือไม่ 
หากมีเงื่อนไขในการบอกเลิกสัญญา จะต้องมีการปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวนั้นอย่างไร กฎหมาย
ก าหนดภาระหน้าที่ของคู่สัญญาฝ่ายที่บอกเลิกสัญญาไว้อย่างไร ภาระหน้าที่ดังกล่าวนี้มีข้อยกเว้นไม่
ต้องปฏิบัติตามหรือไม่ อย่างไร โดยทั้งหมดที่กล่าวมาข้างต้นนี้ ผู้ศึกษาสามารถศึกษาได้จากบทที่ 2 นี้ 
ซึ่งจะได้อธิบายถึงการเกิดขึ้นและการสิ้นสุดของสัญญาจ้างแรงงาน ภายใต้ บทบัญญัติแห่ง
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 

 

การเกิดขึ้นของสัญญาจ้างแรงงาน 

ตามความหมายแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 575 ที่ได้บัญญัติว่า “สัญญา
จ้างแรงงาน คือ สัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่ง เรียกว่าลูกจ้าง ตกลงจะท างานให้ แก่บุคคลอีกคนหนึ่ง 
เรียกว่านายจ้างและนายจ้างตกลงจะให้สินจ้างตลอดเวลาที่ท างานให้” และ 

ตามค านิยามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 “สัญญาจ้าง
หมายความว่า สัญญาไม่ว่าเป็นหนังสือหรือด้วยวาจาระบุชัดเจนหรือเป็นที่เข้าใจโดยปริยายซึ่งบุคคล
หนึ่งเรียกว่าลูกจ้างตกลงจะท างานให้แก่บุคคลอีกบุคคลหนึ่งเรียกว่านายจ้างและนายจ้างตกลงจะให้
ค่าจ้างตลอดเวลาที่ท างานให้” 

สัญญาจ้างแรงงานตามความหมายแห่งบทบัญญัติของกฎหมายทั้งสองฉบับดังกล่าวข้างต้น 
จะเห็นได้ว่า“จ้างแรงงาน” เป็น “สัญญา” ที่ลูกจ้างตกลงท างานให้นายจ้าง และนายจ้างตกลงให้
ลูกจ้างท างานให้ ซึ่งนายจ้างตกลงจะจ่ายสินจ้างให้แก่ลูกจ้างเพ่ือตอบแทนการท างานดังกล่าวนั้น โดย
เมื่อพิจารณาจากค านิยามแล้วจะพบว่า สัญญาจ้างแรงงานนี้ เป็นสัญญาที่ไม่มีแบบ เนื่องจากไม่มี
บทบัญญัติแห่งกฎหมายก าหนดไว้ว่าจะต้องด าเนินตามขั้นตอนพิธีการอย่างไร ไม่ได้ก าหนดไว้ว่า
สัญญาจ้างแรงงานจะต้องท าเป็นหนังสือเพ่ือให้มีผลสมบูรณ์ตามกฎหมาย31 ทั้งยังมีค าพิพากษาศาล
                                                           

31 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 152 บัญญัติไว้ว่า “การใดมิได้ท าให้ถูกต้องตามแบบท่ี
กฎหมายบังคับไว้ การนั้นเป็นโมฆะ” 



24 บทที่ 2 การเกิดขึ้นและการสิ้นสุดของสัญญาจ้างแรงงาน กฎหมายคุม้ครองแรงงาน 

ฎีกาได้กล่าวถึงสัญญาจ้างแรงงานว่าไม่มีแบบ กล่าวคือ ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 2652-2653/2539 
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 575 ไม่ได้บัญญัติว่าสัญญาจ้างแรงงานต้องท าเป็น
หนังสือ เพียงแต่ตกลงจ้างและตกลงให้สินจ้างแก่กัน สัญญาจ้างแรงงานก็เกิดแล้ว 

ดังนั้น นายจ้างและลูกจ้างอาจตกลงกันเป็นลายลักษณ์อักษร หรือตกลงกันด้วยวาจา หรือ
แม้กระทั่งเป็นที่เข้าใจโดยปริยายได้ว่ามีการจ้างให้ท างานและจะจ่ายค่าจ้างเพ่ือเป็นการตอบแทนกัน 
ก็ถือว่าสัญญาจ้างแรงงานได้เกิดขึ้นแล้ว ทั้งนายจ้างและลูกจ้างมีนิติสัมพันธ์ระหว่างกัน มีสิทธิและ
หน้าที่ที่ต้องปฏิบัติต่อกันภายใต้สัญญาจ้างแรงงาน และเมื่อสัญญาจ้างแรงงานถือเป็นสัญญาซึ่งถือเป็น
นิติกรรมประเภทหนึ่ง ดังนั้น การพิจารณาความสมบูรณ์ของสัญญาจ้างแรงงาน จึงต้องน าหลัก
กฎหมายว่าด้วยนิติกรรมภายใต้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาพิจารณาด้วย นอกจากจะ
พิจารณาในเรื่องของแบบที่กล่าวข้างต้นแล้ว ยังจะต้องพิจารณาหลักอ่ืนๆเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นหลักใน
เรื่องของวัตถุประสงค์ของสัญญา32 ความสามารถของคู่สัญญา33 และการแสดงเจตนาของคู่สัญญา34 

 

คู่สัญญาแห่งสัญญาจ้างแรงงาน 

 ในเมื่อ ตามค านิยามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 บัญญัติไว้ว่า 
“สัญญาจ้างหมายความว่า สัญญาไม่ว่าเป็นหนังสือหรือด้วยวาจาระบุชัดเจนหรือเป็นที่เข้าใจโดย
ปริยายซึ่งบุคคลหนึ่งเรียกว่าลูกจ้างตกลงจะท างานให้แก่บุคคลอีกบุคคลหนึ่งเรียกว่านายจ้างและ
นายจ้างตกลงจะให้ค่าจ้างตลอดเวลาที่ท างานให้” ดังนั้น คู่สัญญาแห่งสัญญาจ้างแรงงานที่จะมีนิติ
สัมพันธ์ มีสิทธิและหน้าที่ที่พึงปฏิบัติต่อกันย่อมหมายถึง “นายจ้าง” และ “ลูกจ้าง”  

 การพิจารณาว่าบุคคลใดถือเป็นคู่สัญญาแห่งสัญญาจ้างแรงงานบ้าง กล่าวคือ การพิจารณาว่า
บุคคลใดเป็น “นายจ้าง” หรือ “ลูกจ้าง” ถือเป็นเรื่องที่ส าคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากหากพิจารณาแล้วว่า
บุคคลใดเป็นคู่สัญญาแห่งสัญญาจ้างแรงงาน เป็นนายจ้างและลูกจ้างตามความมุ่งหมายแห่งกฎหมาย
คุ้มครองแรงงาน บุคคลเหล่านั้นย่อมต้องอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ย่อมมีสิทธิ
และหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด การฝ่าฝืนไม่ยอมปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
คุ้มครองแรงงานนั้น ย่อมมีความผิดและต้องได้รับโทษตามบทก าหนดโทษ ซึ่งหลักเกณฑ์ในการ
พิจารณาความเป็น “นายจ้าง” และ “ลูกจ้าง” มีดังต่อไปนี้ 

 

 

                                                           

32 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 150. อ้างแล้ว. 
33 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 153 บัญญัติไว้ว่า “การใดมิได้เป็นไปตามบทบัญญัติ
ของกฎหมายว่าด้วยความสามารถ ของบุคคล การนั้นเป็นโมฆียะ” 
34 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หมวด 2 การแสดงเจตนา 



กฎหมายคุม้ครองแรงงาน บทที่ 2 การเกิดขึ้นและการสิ้นสุดของสัญญาจ้างแรงงาน 25 

 นายจ้าง 

  พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 5 บัญญัติถึงค านิยาม 
“นายจ้าง” เอาไว้ว่า 

  “นายจ้าง”หมายความว่า ผู้ซึ่งตกลงรับลูกจ้างเข้าท างานโดยจ่ายค่าจ้างให้และ
หมายความรวมถึง 
   (1) ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายให้ท างานแทนนายจ้าง 
   (2) ในกรณีที่นายจ้างเป็นนิติบุคคลให้หมายความรวมถึงผู้มีอ านาจกระท า
การแทนนิติบุคคลและผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้มีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลให้ท าการแทนด้วย 

  ดังนั้น จึงอาจกล่าวได้ว่า ผู้ที่จะอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายคุ้มครองแรงงานใน
ฐานะนายจ้างนั้น หมายถึงบุคคลดังต่อไปนี้ 

   1. นายจ้างตัวจริง 

    หมายถึง นายจ้างที่เป็นบุคคลรับลูกจ้างเข้าท างานให้แก่ตนอย่าง
แท้จริง เป็นบุคคลที่ท าการจ่ายค่าตอบแทนการท างานให้แก่ลูกจ้าง เพ่ือเป็นการตอบแทนที่ลูกจ้างได้
ท างานให้แก่ตน โดนนายจ้างตัวจริงนี้ อาจเป็นบุคคลธรรมดา ผู้ซึ่งมีความสามารถในการท านิติกรรม 
ตามหลักกฎหมายว่าด้วยเรื่องนิติกรรม35 และหลักกฎหมายว่าด้วยเรื่องบุคคล36 ภายใต้ประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เช่น นายด า อายุ 30 ปี หรือนายแดง อายุ 45 ปี เป็นต้น หรืออาจเป็นนิติ
บุคคลก็ได้ เช่น ห้างหุ้นส่วนจ ากัด บริษัทจ ากัด หรือเป็นองค์การที่กฎหมายก าหนดให้เป็นนิติบุคคลก็
ได้ เป็นต้น 

   2. นายจ้างตัวแทน 

    หมายถึง ในกรณีที่นายจ้างตัวจริงเป็นนิติบุคคล เช่น ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด หรือบริษัทจ ากัด ก็ย่อมต้องมีหุ้นส่วนผู้จัดการ หรือกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอ านาจแสดงเจตนา
แทนนายจ้างตัวจริงที่เป็นนิติบุคคลนั้น ซึ่งผู้ที่มีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลที่ได้กระท าการภายใน
ขอบอ านาจของตน กฎหมายถือว่าเป็นนายจ้างตามความหมายแห่งค านิยามท่ีได้บัญญัติไว้ในมาตรา 4 
แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 นี้ด้วย นอกจากนี้ยังหมายความรวมถึงบุคคลที่ได้รับ
มอบหมายจากนายจ้างตัวแทนนั้นให้กระท าการแทนด้วย เช่น กรรมการผู้จัดการของบริษัทนกน้อย
จ ากัด ได้มอบหมายให้นายไข่ ซึ่งมีต าแหน่งผู้จัดการทั่วไปและเป็นลูกจ้างคนหนึ่ง ให้เป็นผู้กระท าการ
แทนในกิจการทั้งปวงของบริษัทนกน้อยจ ากัด เช่นนี้ก็ถือว่า นายไข่ เป็นนายจ้างตัวแทนเช่นกัน  

                                                           

35 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 153. อ้างแล้ว. 
36 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ลักษณะ 2 บุคคล 



26 บทที่ 2 การเกิดขึ้นและการสิ้นสุดของสัญญาจ้างแรงงาน กฎหมายคุม้ครองแรงงาน 

    แต่อย่างไรก็ตาม หากมีการด าเนินคดีกับนายจ้างตัวแทนเป็น
จ าเลย นายจ้างตัวแทนไม่ต้องรับผิดเป็นการส่วนตัวหากปรากฏว่าได้กระท าการไปภายในขอบอ านาจ
ของตน ดังตัวอย่างค าพิพากษาศาลฎีกานี้ 

     ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 173-228/2553 พระราชบัญญัติ
แรงงานสัมพันธ์  พ.ศ.2518 มาตรา 5 ได้ ให้ค านิยามค าว่า นายจ้างในท านองเดียวกันกับ 
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 5 ว่า นายจ้าง หมายความว่า ผู้ซึ่งตกลงรับลูกจ้าง
เข้าท างานโดยจ่ายค่าจ้างให้ในกรณีที่นายจ้างเป็นนิติบุคคลให้หมายความรวมถึงผู้มีอ านาจกระท าการ
แทนนิติบุคคล และผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้มีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลให้ท าการแทนด้วย 
เมื่อจ าเลยที่ 2 เป็นกรรมการผู้มีอ านาจกระท าการแทนจ าเลยที่ 1 ย่อมมีฐานะเป็นนายจ้างของโจทก์ 
แต่จ าเลยที่ 1 ซึ่งเป็นนายจ้างโดยตรงของโจทก์มีฐานะเป็นนิติบุคคล มีจ าเลยที่ 2 เป็นกรรมการผู้มี
อ านาจท าการแทนตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1167 ซึ่งความเกี่ยวพันกันใน
ระหว่างกรรมการและบริษัท และบุคคลภายนอกนั้น ให้บังคับตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ 
ว่าด้วยตัวแทน และบทบัญญัติว่าด้วยตัวแทน มาตรา 820 มีความหมายว่ากิจการใดอันตัวแทนได้
กระท าไปในขอบอ านาจของตัวแทนนั้นเป็นการกระท าของตัวการจ าเลยที่ 1 ผู้เป็นตัวการจึงต้อง
ผูกพันต่อบุคคลภายนอกในการกระท าของจ าเลยที่ 2 ที่ได้กระท าไปภายในวัตถุประสงค์ของจ าเลยที่ 
1 โดยจ าเลยที่ 2 ไม่ผูกพันรับผิดเป็นส่วนตัวต่อโจทก์ 

   3. นายจ้างรับมอบ 

    หมายถึง ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายให้ท างานแทนนายจ้างตัวจริง หรือ
ได้รับมอบหมายให้ท างานแทนนายจ้างตัวแทน ซึ่งอาจจะเป็นเพียงลักษณะการมอบหมายด้วย
ต าแหน่งหน้าที่ เช่น ผู้จัดการฝ่ายบุคคล หรืออาจจะเป็นลักษณะการมอบหมายไหว้วานชั่วครั้งคราว
ในระหว่างที่นายจ้างตัวจริงหรือนายจ้างตัวแทนไม่สามารถอยู่ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะนายจ้างได้ก็ได้  
เช่น บริษัท สวนสวย จ ากัด มีนายสมชายเป็นกรรมการผู้มีอ านาจกระท าการแทนบริษัท นายสมชาย
ต้องเดินทางบ่อยๆ จึงมอบหมายให้นางสาวสมหญิงซึ่งเป็นน้องสาว ท างานแทนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ
การบริหารงานบุคคลในบริษัท สวนสวย จ ากัดดังกล่าว ดังนั้น กิจการที่นางสาวสมหญิงได้กระท าลง
ไปนั้นแม้นางสาวสมหญิงไม่ได้มีต าแหน่งใดๆ ในบริษัท สวนสวย จ ากัดนั้นเลย ก็ถือได้ว่านางสาว
สมหญิงเป็นนายจ้างของลูกจ้างในบริษัท สวนสวย จ ากัดนั้นด้วย ในฐานะเป็นนายจ้างรับมอบ  

    ทั้งนี้ กฎหมายคุ้มครองแรงงานไม่ได้ก าหนดรายละเอียดเอาไว้ว่า
จะต้องมีการท าหนังสือมอบอ านาจหรือไม่ จึงอาจตีความได้ว่า เป็นเพียงลักษณะการมอบหมายก็
เพียงพอแล้วที่จะท าให้ผู้ได้รับมอบหมายมีฐานะเป็นนายจ้าง มีหน้าที่ต้องปฏิบัติต่อลูกจ้างตามที่
กฎหมายคุ้มครองแรงงานได้บัญญัติเอาไว้ แต่อย่างไรก็ตาม เช่นเดียวกันกับกรณีนายจ้างตัวแทน หาก
มีการด าเนินคดีกับนายจ้างรับมอบเป็นจ าเลย นายจ้างรับมอบไม่จ าเป็นต้องรับผิดเป็นการส่วนตัว ดัง
ตัวอย่างค าพิพากษาฎีกานี้ 



กฎหมายคุม้ครองแรงงาน บทที่ 2 การเกิดขึ้นและการสิ้นสุดของสัญญาจ้างแรงงาน 27 

    ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 5759/2540 ส่วนในทางแพ่ง นายจ้าง
ตัวแทนหรือนายจ้างรับมอบแม้จะถูกฟ้องและถูกศาลพิพากษาให้รับผิดร่วมด้วยก็ตาม แต่นายจ้าง
ตัวแทนหรือนายจ้างรับมอบดังกล่าวไม่ต้องรับผิดเป็นส่วนตัว 

     

    ต่อไปนี้ เป็นตัวอย่างค าพิพากษาศาลฎีกาในประเด็นพิจารณาว่า
บุคคลใดเป็นนายจ้างตามความมุ่งหมายแห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 5 ค า
นิยาม “นายจ้าง” หรือไม่ 

     ค าพิพากษาศาลฎีกาที่  2706/2531 จ าเลยซึ่ งเป็น
นายจ้างของโจทก์ได้สั่งให้โจทก์ท าความสะอาดทางระบายน้ าเสีย โจทก์ไม่ยอมท าอ้างว่าสกปรกเกินไป 
ป.ภรรยา พ. ผู้จัดการห้างจ าเลยจึงบอกแก่โจทก์ว่า “ถ้าท าไม่ได้ก็ต้องออกจากงาน” มิได้กล่าวให้เป็น
กิจจะลักษณะว่าจ าเลยจะเลิกจ้างโจทก์และ ป. มิได้เป็นผู้มีอ านาจท าการแทนนิติบุคคลจ าเลย ทั้งไม่
ปรากฏว่าได้รับมอบหมายจาก พ. ดังนั้น ป. จึงไม่อยู่ในฐานะเป็นนายจ้างของโจทก์ ไม่มีอ านาจเลิก
จ้างโจทก์ได้ การที่โจทก์ออกจากงานไปยังถือไม่ได้ว่าจ าเลยเลิกจ้างโจทก์ 

     ค าพิพากษาศาลฎีกาที่  4659/2536 จ าเลยเป็นนิติ
บุคคล น. ได้รับอ านาจจากกรรมการของจ าเลย น. จึงเป็นผู้ซึ่งได้รับมอบหมายให้ท างานแทนผู้มี
อ านาจกระท าการแทนนิติบุคคล มีฐานะเป็นนายจ้างของโจทก์ด้วย น. มีอ านาจเลิกจ้างโจทก์ได้ 

     ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 4335/2546 กรรมการบริษัทที่
มิใช่ผู้มีอ านาจกระท าการแทนบริษัท ไม่มีอ านาจเลิกจ้างลูกจ้าง และบริษัทมิได้มอบหมายให้กรรมการ
ดังกล่าวเลิกจ้างลูกจ้างแทนบริษัทด้วย กรรมการบริษัทนั้นมิใช่นายจ้างตามกฎหมาย 

 

  นอกจากกรณีที่ได้บัญญัติไว้ในมาตรา 5 แล้ว ยังมีการบัญญัติเพ่ิมเติมไว้ในมาตรา 
11/1 ให้ถือว่าบุคคลตามมาตรา 11/1 นั้น เป็นนายจ้างของลูกจ้าง จะต้องอยู่ภายใต้บังคับของ
กฎหมายคุ้มครองแรงงานด้วย กล่าวคือ กรณีผู้ประกอบกิจการได้ว่าจ้างด้วยวิธีเหมาแรง ซึ่งเรียกกัน
โดยทั่วไปว่า “นายจ้างรับถือ” 

  พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 11/1 บัญญัติไว้ว่า 

  “ในกรณีที่ผู้ประกอบกิจการมอบหมายให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นผู้จัดหาคนมา
ท างานอันมิใช่การประกอบธุรกิจจัดหางาน โดยการท างานนั้นเป็นส่วนหนึ่งส่วนใดในกระบวนการผลิต
หรือธุรกิจในความรับผิดชอบของผู้ประกอบกิจการ และโดยบุคคลนั้นจะเป็นผู้ควบคุมดูแลการท างาน
หรือรับผิดชอบในการจ่ายค่าจ้างให้แก่คนที่มาท างานนั้นหรือไม่ก็ตาม ให้ถือว่าผู้ประกอบกิจการเป็น
นายจ้างของคนท่ีมาท างานดังกล่าว 



28 บทที่ 2 การเกิดขึ้นและการสิ้นสุดของสัญญาจ้างแรงงาน กฎหมายคุม้ครองแรงงาน 

  ให้ผู้ประกอบกิจการด าเนินการให้ลูกจ้างรับเหมาค่าแรงที่ท างานในลักษณะเดียวกัน
กับลูกจ้างตามสัญญาจ้างโดยตรง ได้รับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการที่เป็นธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัติ” 

  ดังนั้น จากบทบัญญัติมาตรา 11/1 ข้างต้น ผู้ประกอบการที่จะถือเป็นนายจ้างของ
ลูกจ้างที่จ้างมาด้วยวิธีเหมาแรง อันจะมีหน้าที่ต้องปฏิบัติและอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายคุ้มครอง
แรงงาน จะต้องปรากฏว่ามีลักษณะดังต่อไปนี้ 

   1. ผู้ประกอบการได้มอบให้บุคคลอ่ืนไปด าเนินการจัดหาคนมาท างาน 

   2. บุคคลอ่ืนที่ว่านี้ ไม่ได้เป็นผู้ประกอบอาชีพหรือประกอบธุรกิจจัดหางาน 
เนื่องจาก หากเป็นผู้ที่ประกอบธุรกิจจัดหางาน จะต้องอยู่ภายใต้บังคับพระราชบัญญัติจัดหางานและ
คุ้มครองคนหางาน พ.ศ.2528 ไม่ใช่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 นี้ 
   3. ไม่ว่าบุคคลนั้นจะเป็นผู้ควบคุมดูแลการท างานหรือรับผิดชอบในการจ่าย
ค่าจ้างให้แก่คนที่มาท างานนั้นหรือไม่ก็ตาม 

   4. งานที่จะให้ท าในกรณีนี้ เป็นงานที่เป็นส่วนหนึ่งส่วนใดในกระบวนการ
ผลิตหรือธุรกิจในความรับผิดชอบของผู้ประกอบกิจการ 

   5. ให้ถือว่าผู้ประกอบกิจการเป็นนายจ้างของคนที่มาท างานดังกล่าวโดยผู้
ประกอบกิจการจะต้องด าเนินการให้ลูกจ้างรับเหมาค่าแรงที่ท างานในลักษณะเดียวกันกับลูกจ้างตาม
สัญญาจ้างโดยตรง ได้รับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการที่เป็นธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัติ 
 

       
 

รูปที่ 2.1 ลักษณะของนายจ้างตามมาตรา 11/1 

 

   ยกตัวอย่างเช่น บริษัท เดอะมูนออโต้ จ ากัด ประกอบธุรกิจผลิตรถยนต์ มี
แผนกงานหลายแผนก ไม่ต้องการจ้างแรงงานลูกจ้างด้วยตัวเอง จึงได้ว่าจ้างให้บริษัท  มดตะนอย 
จ ากัด มารับงานเฉพาะในแผนกตัวโครงรถยนต์มาประกอบเป็นรถยนต์ด้วยวิธีเหมาค่าแรง โดยตกลง
ค่าจ้างเหมากันเป็นรายคัน ตามที่ผลิตได้ โดยให้บริษัท มดตะนอย จ ากัด ไปหาคนงานมาท างานให้ได้
อย่างน้อยวันละ 15 คน ตามจ านวนเครื่องจักรที่ใช้ในการประกอบรถยนต์มีอยู่ บริษัท มดตะนอย 
จ ากัด จะเป็นผู้รับผิดชอบในการหาคนงาน ในการควบคุมดูแลการท างานของคนงาน และในการจ่าย
ค่าจ้างให้แก่คนงาน กรณีเช่นนี้บริษัท มดตะนอย จ ากัด เป็นผู้รับเหมาค่าแรงและเป็นนายจ้างตัวจริง
ของลูกจ้างของผู้รับเหมาค่าแรง ส่วนบริษัท เดอะมูนออโต้ จ ากัด ก็จะเป็นนายจ้างรับถือตามกฎหมาย
คุ้มครองแรงงาน ซึ่งก าหนดให้บริษัท เดอะมูนออโต้ จ ากัด เป็นนายจ้างของลูกจ้างผู้รับเหมาค่าแรง
ด้วย ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างบริษัท เดอะมูนออโต้ จ ากัด กับบริษัท มดตะนอย จ ากัดนั้น ไม่ได้เป็น
นายจ้างลูกจ้างกัน แต่เป็นผู้ที่ท าสัญญาจ้างเหมาค่าแรงอันเป็นสัญญาประเภทหนึ่ง 
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   การที่กฎหมายก าหนดไว้เช่นนี้ก็เพ่ือให้ลูกจ้างของผู้รับเหมาค่าแรงมี
หลักประกันมั่นคงขึ้นอีกชั้นหนึ่ง เพราะบรรดาผู้รับเหมาค่าแรงนั้นมักจะเป็นนายจ้างรายเล็กไม่ค่อยมี
ฐานะทางการเงินนัก เมื่อก าหนดให้เจ้าของสถานประกอบกิจการเป็นนายจ้างของลูกจ้างของ
ผู้รับเหมาค่าแรงแล้วก็ท าให้ลูกจ้างดังกล่าวมีความม่ันคงทางด้านสิทธิและหน้าที่ตามกฎหมายคุ้มครอง
แรงงานมากขึ้น ลูกจ้างของผู้รับเหมาค่าแรงสามารถฟ้องเจ้าของสถานประกอบกิจการในฐานะ
นายจ้างได้ด้วย 

 

 ลูกจ้าง 

  พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 5 บัญญัติถึงค านิยาม “ลูกจ้าง” 
เอาไว้ว่า 

  “ลูกจ้าง” หมายความว่า ผู้ซึ่งตกลงท างานให้นายจ้างโดยรับค่าจ้างไม่ว่าจะเรียกชื่อ
อย่างไร 

  ดังนั้น จึงอาจกล่าวได้ว่า ผู้ที่จะอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายคุ้มครองแรงงานใน
ฐานะลูกจ้างนั้น หมายถึง บุคคลที่ท างานเพ่ือประสงค์สิ่งตอบแทนที่เรียกว่า “ค่าจ้าง” โดยไม่ค านึงถึง
ว่าตามสัญญาจ้างแรงงานจะเรียกบุคคลนั้นว่าอย่างไร กล่าวคือ ไม่ว่าในสัญญาจ้างแรงงานจะก าหนด
เรียกชื่อ หรือมีต าแหน่งให้ลูกจ้างเป็นลูกจ้างทดลองงาน ลูกจ้างชั่วคราว ลูกจ้างประจ า หรือลูกจ้างที่
ท างานไม่เต็มเวลา (Part Time) ก็ถือเป็นลูกจ้างตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 นี้ มี
สิทธิที่จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายฉบับนี้ทั้งสิ้น 

อนึ่ง ข้อสังเกตส าคัญที่ต้องพิจารณาคือ สัญญาจ้างแรงงานกับสัญญาจ้างท าของนั้น
มีลักษณะที่ใกล้เคียงกันมาก อีกทั้งยังมีความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญาในลักษณะต่างตอบแทนที่
เหมือนกัน กล่าวคือ คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งมีการท างานให้แก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง และได้รับค่าตอบแทน
จากการท างานนั้น ดังนั้นจึงเป็นประเด็นส าคัญ อีกหนึ่งประเด็นที่จะต้องมาพิจารณาแบ่งแยก
ความสัมพันธ์ให้ได้ว่า ความสัมพันธ์ของคู่สัญญาเป็นความสัมพันธ์ภายใต้สัญญาจ้างแรงงาน หรือเป็น
ความสัมพันธ์ภายใต้สัญญาจ้างท าของ เพราะหากเป็นความสัมพันธ์ภายใต้สัญญาจ้างท าของ คู่สัญญา
จะมีสิทธิและหน้าที่ระหว่างกันตามที่ได้ก าหนดไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  บรรพ 3 

ลักษณะ 7 จ้างท าของ เท่านั้น แต่หากเป็นความสัมพันธ์ภายใต้สัญญาจ้างแรงงาน นอกจากที่คู่สัญญา
จะมีสิทธิและหน้าที่ระหว่างกันตามที่ได้ก าหนดไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  บรรพ 3 

ลักษณะ 6 จ้างแรงงานแล้ว ยังจะต้องปฏิบัติตามหน้าที่ที่พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 
ก าหนดเอาไว้ด้วย และหากฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม ก็จะมีโทษตามที่ก าหนดไว้ในส่วนของบทก าหนดโทษ
แห่งพระราชบัญญัตินี้  

  เมื่อพิจารณาจากตัวบทกฎหมาย ไม่ปรากฏว่ามีบทบัญญัติมาตราใดก าหนดให้ความ
แตกต่างระหว่างสัญญาจ้างแรงงานกับสัญญาจ้างท าของเอาไว้ ดังนั้น จึงต้องศึกษาจากแนวค า
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พิพากษาศาลฎีกาที่ผ่านมา ว่าศาลมีแนวทางในการพิจารณาแบ่งแยกความสัมพันธ์ระหว่างสัญญาทั้ง
สองสัญญานี้ว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร ปรากฏว่าในหลายคดีที่ผ่านมา ศาลได้พิจารณาจาก 
“อ านาจบังคับบัญชา” ของคู่สัญญามาเป็นตัวแบ่งแยกความแตกต่างของสัญญา กล่าวคือ หาก
คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งมีอ านาจบังคับบัญชา มีการออกค าสั่ง มีการลงโทษ คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งแล้ว ศาลจะ
พิจารณาถือว่าเป็นความสัมพันธ์ภายใต้สัญญาจ้างแรงงาน คู่สัญญาจะมีฐานะเป็นนายจ้างและลูกจ้าง 
และคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะต้องอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายคุ้มครองแรงงานด้วย แต่หากคู่สัญญาต่าง
มีความอิสระต่อกัน ไม่มีคู่สัญญาฝ่ายใดที่มีอ านาจออกค าสั่ง หรือลงโทษคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งได้  ศาล
มักจะพิจารณาถือว่าเป็นความสัมพันธ์ภายใต้สัญญาจ้างท าของ คู่สัญญาไม่มีสิทธิและหน้าที่ภายใต้
กฎหมายคุ้มครองแรงงานที่จะต้องปฏิบัติตาม โดยสามารถศึกษาได้จากค าพิพากษาฎีกาดังต่อไปนี้เป็น
ตัวอย่างประกอบ 

   ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 352/2524 โจทก์เป็นช่างตัดผมอยู่ที่ร้านของ
จ าเลย โจทก์ได้ค่าตัดผมร้อยละ 60 จ าเลยได้ร้อยละ 40 ไม่มีระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการท างาน 
จ าเลยไม่มีอ านาจสั่งการเกี่ยวกับการท างานของโจทก์ โจทก์คนใดจะมาท างานหรือไม่ก็ได้ ไม่มี
ระเบียบเกี่ยวกับการลา หากโจทก์คนใดขาดบ่อย จ าเลยก็จะว่าเอาบ้าง ซึ่งเป็นการบ่นว่าธรรมดาไม่มี
สภาพบังคับระยะเวลาที่โจทก์คนใดมาท างานตัดผมหรือไม่ ไม่มีผลเกี่ยวกับการที่จ าเลยจะต้องจ่าย
ค่าจ้างให้โจทก์หรือไม่ การท างานของโจทก์จึงเป็นการกระท าเพ่ือให้ได้มาซึ่งค่าจ้างลูกค้าค่าจ้างที่
ได้รับเป็นเงินที่ลูกค้าจ่ายให้แก่โจทก์ และเป็นผลอันเกิดจากการตัดผมให้แก่ลูกค้าโดยตรง จ าเลย
เพียงแต่มีสิทธิได้รับส่วนแบ่งค่าจ้างส่วนหนึ่งในฐานะเป็นเจ้าของร้าน เจ้าของเครื่องอุปกรณ์เครื่องใช้
ต่างๆเท่านั้น ค่าจ้างที่โจทก์ได้รับมิใช่เป็นค่าจ้างที่จ าเลยจ่ายให้ ถือไม่ได้ว่าโจทก์ตกลงท างานให้แก่
จ าเลยเพ่ือรับค่าจ้าง โจทก์จึงมิใช่ลูกจ้างของจ าเลย 

   ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 51/2537 โจทก์มีเวลาท างานปกติ จ าเลยที่ 1 มี
อ านาจสั่งการและบังคับบัญชาให้โจทก์ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการท างาน ก าหนดเวลา
ท างานและตรวจสอบเวลาท างานของโจทก์กับมีอ านาจหักรายได้ของโจทก์ ในกรณีที่โจทก์ขาดงาน
หรือมาท างานสายเงินรายได้จากการแต่งผมที่จ่ายให้โจทก์ก็ค านวณตามผลงานที่โจทก์ท าได้ ความ 
สัมพันธ์ระหว่างโจทก์กับจ าเลยที่ 1 ดังกล่าว ถือได้ว่าโจทก์ท างานให้แก่จ าเลยที่ 1 เพ่ือรับค่าจ้างโดย
ค านวณตามผลงานที่โจทก์ท าได้จึงฟังได้ว่าโจทก์เป็นลูกจ้าง ของจ าเลยที่ 1 มีสิทธิเรียกค่าชดเชยจาก
จ าเลยทั้งสอง 

   ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 6067/2545 การพิจารณาว่าโจทก์และจ าเลยเป็น
ลูกจ้างและนายจ้างหรือไม่นั้น นอกจากจะพิจารณาว่าโจทก์และจ าเลยมีความสัมพันธ์กันตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 575 และพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฯ มาตรา 5 แล้ว ยังต้อง
ปรากฏว่าโจทก์อยู่ในอ านาจบังคับบัญชาโดยต้องปฏิบัติตามค าสั่ง ระเบียบและข้อบังคับเกี่ยวกับการ
ท างานของจ าเลยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 583 และพระราชบัญญัติคุ้มครอง
แรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 119 ด้วย คดีนี้โจทก์รับจ้างจ าเลยท างานต าแหน่งมัคคุเทศก์อิสระ อัตรา
ค่าจ้างขึ้นกับการท างานแต่ละครั้งโดยน านักท่องเที่ยวไปตามตารางทัวร์ ที่ก าหนดไว้ หากไม่มาท างาน
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ก็จะไม่ได้ค่าจ้าง ก าหนดวันท างานไม่แน่นอน ไม่มีการก าหนดวันหยุดวันลาและสวัสดิการส าหรับ
โจทก์ แสดงว่าโจทก์มีอิสระในการท างานกับจ าเลยไม่อยู่ในอ านาจบังคับบัญชา ไม่ต้องปฏิบัติตาม
ค าสั่งระเบียบหรือข้อบังคับเกี่ยวกับการท างานของจ าเลย นิติสัมพันธ์ระหว่างโจทก์และจ าเลยจึงไม่ใช่
การจ้างแรงงานหรือเป็นลูกจ้างและนายจ้างกันตามบทกฎหมายข้างต้นโจทก์ไม่เป็นลูกจ้างของจ าเลย 

   ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 812/2548 โจทก์เข้าไปบริหารงานของบริษัท
จ าเลยในฐานะผู้ถือหุ้น การท างานอิสระ ไม่ต้องมาท างานทุกวันไม่อยู่ภายใต้บังคับบัญชาของผู้ใดใน
บริษัทจ าเลยและไม่ต้องอยู่ภายใต้ระเบียบข้อบังคับการท างานของจ าเลย โจทก์จึงไม่ใช่ลูกจ้างของ
จ าเลยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 5 แม้โจทก์จะได้รับค่ าตอบแทนจาก
จ าเลยเป็นเงินเดือน ก็มิใช่ค่าจ้างตามสัญญาจ้างแรงงาน  เมื่อโจทก์มิใช่ลูกจ้างจ าเลยจึงไม่ต้องหักเงิน
สมทบส่งส านักงานประกันสังคม การที่จ าเลยหักเงินที่โจทก์ได้รับจากจ าเลยส่งเป็นเงินสมทบแก่
ส านักงานประกัน สังคมก็ไม่มีผลท าให้โจทก์กลับมีฐานะกลายเป็นลูกจ้างของจ าเลย 

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่  8794/2550  จ าเลยจัดอาหารและหอพักให้
พนักงานอาศัยเป็นสวัสดิการโดยค านวณเป็นค่าอาหารและค่าหอพักเพ่ือถือเป็นรายได้เพ่ือค านวณ
ภาษี  จึงเป็นเพียงสวัสดิการที่จ าเลยจัดให้แก่ลูกจ้างเท่านั้นมิใช่ค่าจ้างตามความหมายของ
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 5 

  ฉะนั้นแล้ว การพิจารณาว่าบุคคลใดเป็น “นายจ้าง” หรือ “ลูกจ้าง” ภายใต้สัญญา
จ้างแรงงานจึงถือเป็นเรื่องที่ส าคัญอย่างยิ่ง เพราะเมื่อสามารถพิจารณาได้แล้วว่าบุคคลใดเป็นนายจ้าง
และลูกจ้างตามความมุ่งหมายแห่งกฎหมายคุ้มครองแรงงาน บุคคลเหล่านั้นย่อมต้องอยู่ภายใต้บังคับ
ของกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ย่อมมีสิทธิและหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด การฝ่าฝืนไม่ยอม
ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายคุ้มครองแรงงานนั้น ย่อมมีความผิดและต้องได้รับโทษตามบท
ก าหนดโทษ 

 

การสิ้นสุดของสัญญา 

 สัญญาจ้างแรงงานก็เหมือนกับเอกเทศสัญญาอ่ืนๆตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ที่
กฎหมายเปิดช่องให้คู่สัญญาสามารถแสดงเจตนาบอกเลิกกันได้ และไม่มีความจ าเป็นจะต้องผูกนิติ
สัมพันธ์กันตลอดไป แต่อย่างไรก็ตาม ส าหรับกรณีการบอกเลิกสัญญาจ้างแรงงานนั้น ประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้บัญญัติเงื่อนไขและเงื่อนเวลาในการบอกเลิกสัญญาเอาไว้  ทั้งนี้ ตาม
มาตรา 58237และนอกจากนี้ กฎหมายคุ้มครองแรงงานก็ก าหนดเงื่อนไขและเงื่อนเวลาในการบอกเลิก

                                                           

37 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 582 บัญญัติไว้ว่า “ถ้าคู่สัญญาไม่ได้ก าหนดลงไว้ใน
สัญญาว่าจะจ้างกันนานเท่าไร ท่านว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งจะเลิกสัญญาด้วยการบอกกล่าวล่วงหน้าในเมื่อ



32 บทที่ 2 การเกิดขึ้นและการสิ้นสุดของสัญญาจ้างแรงงาน กฎหมายคุม้ครองแรงงาน 

สัญญาไว้ในรูปแบบเดียวกันกับที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยก าหนดไว้ใน
บทบัญญัติมาตรา 17 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ดังนั้น หากคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่าย
หนึ่งประสงค์จะบอกเลิกสัญญา คู่สัญญาฝ่ายนั้นก็จะต้องปฏิบัติตามที่กฎหมายก าหนดเอาไว้ด้วย  

 อย่างไรก็ตาม สัญญาจ้างแรงงานนั้นอาจแบ่งได้เป็นสองประเภทใหญ่ๆด้วยกัน คือ  สัญญา
จ้างแรงงานแบบมีก าหนดระยะเวลา และสัญญาจ้างแรงงานแบบไม่มีก าหนดระยะเวลา ซึ่งสัญญาทั้ง
สองประเภทนี้มีเงื่อนไขและเงื่อนเวลาในการสิ้นสุดของสัญญาที่แตกต่างกันออกไป ดังต่อไปนี้ 
  

 สัญญาจ้างแรงงานแบบมีก าหนดระยะเวลา 

  สัญญาจ้างแรงงานแบบมีก าหนดระยะเวลา หมายความว่า สัญญาจ้างแรงงานที่
นายจ้างและลูกจ้างได้ตกลงกันไว้อย่างชัดเจนว่าจะตกลงจ้างกันเป็นระยะเวลายาวนานเพียงใด กรณี
สัญญาจ้างแรงงานแบบมีก าหนดระยะเวลาเช่นนี้ การเลิกสัญญานั้น มาตรา 17 วรรคหนึ่ง แห่ง
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ได้บัญญัติเอาไว้ชัดเจนว่า สัญญาจ้างแรงงานย่อมสิ้นสุด
ลงเมื่อครบก าหนดระยะเวลาที่ได้ตกลงกันไว้ในสัญญาจ้างแรงงานโดยไม่ต้องมีการบอกกล่าวล่วงหน้า
ไปยังคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง 

  พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 17 วรรคหนึ่ง บัญญัติไว้ว่า 

  “สัญญาจ้างย่อมสิ้นสุดลงเมื่อครบก าหนดระยะเวลาในสัญญาจ้างโดยมิต้องบอก
กล่าวล่วงหน้า…” 

  ดังนั้น กรณีที่สัญญาจ้างแรงงานระหว่างนายจ้างและลูกจ้างเป็นสัญญาจ้างแรงงาน
แบบมีก าหนดระยะเวลาที่ชัดเจนว่าจะจ้างกันเป็นระยะเวลายาวนานเพียงใด เมื่อครบก าหนดเวลานั้น 
สัญญาจ้างแรงงานก็จะถือเป็นอันเลิกกัน สิ้นสุดลงตามก าหนดเวลาโดยไม่จ าเป็นต้องมีคู่สัญญาฝ่ายใด
บอกกล่าวล่วงหน้าถึงการจะเลิกสัญญากัน ยกตัวอย่างเช่น สัญญาจ้างวิศวกรควบคุมงานก่อสร้างเป็น
ระยะเวลา 2 ปี ตามระยะเวลาที่โครงการก่อสร้างจะแล้วเสร็จ ดังนั้นเมื่อครบก าหนด 2 ปีตามที่ได้ตก
ลงกัน สัญญาจ้างแรงงานก็เป็นอันสิ้นสุดลง โดยนายจ้างหรือลูกจ้างไม่จ าเป็นต้องมีการบอกกล่าวเพ่ือ
แจ้งให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบถึงการสิ้นสุดของสัญญาจ้างแรงงานนั้น เป็นต้น 

                                                                                                                                                                      

ถึงหรือก่อนจะถึงก าหนดจ่ายสินจ้างคราวใดคราวหนึ่ง เพ่ือให้เป็นผลเลิกสัญญากันเมื่อถึงก าหนดจ่าย
สินจ้างคราวถัดไปข้างหน้าก็อาจท าได้ แต่ไม่จ าต้องบอกกล่าวล่วงหน้ากว่าสามเดือน 

 อนึ่ง ในเมื่อบอกกล่าวดั่งว่านี้ นายจ้างจะจ่ายสินจ้างแก่ลูกจ้างเสียให้ครบจ านวนที่จะต้องจ่าย
จนถึงเวลาเลิกสัญญาตามก าหนดที่บอกกล่าวนั้นทีเดียว แล้วปล่อยลูกจ้างจากงานเสียในทันทีก็อาจท า
ได้” 



กฎหมายคุม้ครองแรงงาน บทที่ 2 การเกิดขึ้นและการสิ้นสุดของสัญญาจ้างแรงงาน 33 

  มีตัวอย่างค าพิพากษาศาลฎีกาที่เป็นกรณีศึกษาถึงสัญญาจ้างแรงงานที่มีก าหนด
ระยะเวลาแน่นอน อันจะเป็นสัญญาที่สามารถสิ้นสุดลงได้โดยไม่จ าเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้าให้
คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งทราบ ยกตัวอย่างเช่น 

   ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 1821/2545 นายจ้างและลูกจ้างตกลงท าสัญญา
จ้างตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2542 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2543 เมื่อลูกจ้างท างานให้แก่นายจ้างจนถึงวันที่ 
31 มกราคม 2543 สัญญาจ้างย่อมสิ้นสุดลงโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า 

    กรณีนี้ เป็นกรณีที่มีการระบุในสัญญาจ้างแรงงานไว้อย่างชัดเจนว่า
นายจ้างประสงค์จะจ้างแรงงานลูกจ้างเป็นระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2542 ถึงวันที่ 31 มกราคม 
2543 ดังนั้น จึงเป็นสัญญาจ้างแรงงานแบบประเภทที่มีก าหนดระยะเวลาชัดเจน ดังนั้น เมื่อถึงวันที่ 
31 มกราคม 2543 สัญญาจ้างแรงงานระหว่างนายจ้างและลูกจ้างกรณีนี้ก็เป็นอันสิ้นสุดลง โดย
นายจ้างหรือลูกจ้างไม่จ าเป็นต้องมีการบอกกล่าวให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบ 

  แต่อย่างไรก็ตาม กรณีเมื่อครบก าหนดระยะเวลาแห่งสัญญาจ้างแรงงานดังกล่าว 
แล้วปรากฏว่าลูกจ้างยังคงมาท างานให้แก่นายจ้างต่อไปตามปกติ และนายจ้างเห็นเช่นนั้น ก็ไม่ได้ท า
การทักท้วงแต่อย่างใด กรณีเช่นนี้จะส่งผลต่อสัญญาจ้างแรงงานระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างอย่างไรนั้น 
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ไม่ได้ก าหนดเอาไว้ จึงมีความจ าเป็นต้องไปพิจารณา
บทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยเรื่องสัญญาจ้างแรงงาน  

  ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 581 ได้บัญญัติเอาไว้ว่า  

  “ถ้าระยะเวลาที่ได้ตกลงว่าจ้างกันนั้นสุดสิ้นลงแล้ว ลูกจ้างยังคงท างานอยู่ต่อไปอีก 
และนายจ้างรู้ดังนั้นก็ไม่ทักท้วงไซร้ ท่านให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าคู่สัญญาเป็นอันได้ท าสัญญาจ้างกัน
ใหม่โดยความอย่างเดียวกันกับสัญญาเดิม แต่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจจะเลิกสัญญาเสียได้ด้วยการ
บอกกล่าวตามความในมาตราต่อไปนี้” 

  เมื่อพิจารณาจากมาตรา 581 ดังกล่าว จึงพบว่า สัญญาจ้างแรงงานที่มีก าหนด
ระยะเวลานั้น หากว่าถึงระยะเวลาที่ตกลงกันให้สัญญาสิ้นสุดแล้ว แต่ลูกจ้างยังคงท างานอยู่ต่อไป
ตามปกติ และเมื่อนายจ้างทราบถึงการมาท างานของลูกจ้างดังกล่าวแต่ก็ไม่ได้ทักท้วงประการใด 
นายจ้างยังคงปล่อยให้ลูกจ้างท างานไปตามปกติ กรณีเช่นนี้ มาตรา 581 ให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่า
นายจ้างและลูกจ้างได้ตกลงท าสัญญาจ้างแรงงานกันขึ้นเป็นสัญญาจ้างแรงงานฉบับใหม่ ซึ่งเป็นสัญญา
จ้างแรงงานที่มีข้อตกลง สิทธิ และหน้าที่ต่อกันตามสัญญาจ้างแรงงานฉบับเดิมที่เคยมี ไม่ว่าจะเป็น
เรื่องค่าตอบแทนการท างาน ลักษณะของงานที่นายจ้างให้ลูกจ้างท า ฯลฯ ยกเว้นเพียงแต่ในส่วนของ
การก าหนดระยะเวลาแห่งสัญญา โดยมาตรา 581 ให้ถือว่าสัญญาจ้างแรงงานฉบับใหม่นี้เป็นสัญญา
จ้างแรงงานแบบไม่มีก าหนดระยะเวลา หมายความว่า หากต่อไปในภายหน้า นายจ้างหรือลูกจ้างฝ่าย
ใดฝ่ายหนึ่งประสงค์จะเลิกสัญญาจ้างแรงงานระหว่างกัน ก็ ให้ท าตามเงื่อนไขและเงื่อนเวลาที่ ได้
ก าหนดไว้ในกฎหมายคุ้มครองแรงงาน มาตรา 17 หรือในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 



34 บทที่ 2 การเกิดขึ้นและการสิ้นสุดของสัญญาจ้างแรงงาน กฎหมายคุม้ครองแรงงาน 

58238 ซึ่งบัญญัติไว้ในท านองเดียวกันกับกฎหมายคุ้มครองแรงงานส าหรับการบอกเลิกสัญญาจ้าง
แรงงานแบบไม่มีก าหนดระยะเวลา 

  มีตัวอย่างค าพิพากษาศาลฎีกากรณีที่สัญญาจ้างแรงงานระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง
เป็นสัญญาที่มีก าหนดระยะเวลา แต่เมื่อครบก าหนดแห่งสัญญาจ้างแรงงานแล้วปรากฏว่าลูกจ้างยังคง
มาท างานต่อไป และนายจ้างก็ไม่ได้ทักท้วง ศาลฎีกาก็ได้มีค าวินิจฉัยให้ถือเป็นการท าสัญญาจ้าง
แรงงานกันข้ึนใหม่ ตามท่ีบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 581 

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 7717/2551 สัญญาจ้างระหว่างโจทก์กับจ าเลย
เดิมเป็นสัญญาจ้างที่มีก าหนดระยะเวลาจ้างที่แน่นอนระหว่างวันที่ 14 เมษายน 2543 ถึงวันที่ 13 
เมษายน 2544 แต่เมื่อครบก าหนดระยะเวลาดังกล่าวในวันที่ 13 เมษายน 2544 แล้วจ าเลยมิได้เลิก
จ้างโจทก์ ยังคงให้โจทก์ท างานต่อไป ทั้งยังยอมจ่ายค่าจ้างให้โจทก์ จึงต้องถือว่าได้ท าสัญญาจ้างกัน
ใหม่โดยความอย่างเดียวกันกับสัญญาเดิมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 581 
กลายเป็นสัญญาจ้างที่ไม่มีก าหนดระยะเวลาการจ้างกันไว้ ดังนั้นเมื่อจ าเลยจะเลิกจ้างโจทก์จ าเลยต้อง
บอกกล่าวล่วงหน้าให้โจทก์ทราบเมื่อถึงหรือก่อนถึงก าหนดจ่ายค่าจ้างคราวใดคราวหนึ่ง เพ่ือให้เป็น
ผลเลิกสัญญากันเมื่อถึงก าหนดจ่ายค่าจ้างคราวถัดไป 

    กรณีนี้ เป็นกรณีที่แต่เดิมนายจ้างและลูกจ้างได้ก าหนดระยะเวลา
แห่งสัญญาจ้างแรงงานกันเอาไว้ว่าจะจ้างแรงงานกันตั้งแต่วันที่ 14 เมษายน 2543 ถึงวันที่ 13 
เมษายน 2544 ซึ่งเป็นสัญญาจ้างแรงงานที่มีก าหนดระยะเวลาไว้อย่างชัดเจน แต่ปรากฏว่าเมื่อครบ
ก าหนดแห่งสัญญาแล้ว นายจ้างยังคงให้ลูกจ้างมาท างานต่อไป ทั้งยังจ่ายค่าตอบแทนการท างานให้แก่
ลูกจ้างตามปกติ ศาลฎีกาจึงได้วินิจฉัยว่ากรณีลักษณะเช่นนี้ เป็นไปตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 581 

แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ คือ ถือว่าสัญญาจ้างแรงงานฉบับเดิมได้สิ้นสุดลงแล้ว และ
นายจ้างและลูกจ้างได้ท าสัญญาจ้างแรงงานกันขึ้นใหม่โดยมีข้อตกลง สิทธิ และหน้าที่ต่อกันตาม
สัญญาจ้างแรงงานฉบับเดิม ซึ่งสัญญาจ้างแรงงานฉบับใหม่นี้ต้องถือเป็นสัญญาจ้างแรงงานที่ไม่มี
ก าหนดระยะเวลา หากนายจ้างและลูกจ้างประสงค์อยากจะเลิกสัญญากันก็ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข
และเงื่อนเวลาที่ได้ก าหนดไว้ในกฎหมายคุ้มครองแรงงาน มาตรา 17 และประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา 58239 ซึ่งจะได้กล่าวในประเด็นถัดไป 

 

 

 

 

                                                           

38 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 582. อ้างแล้ว.  
39 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 582. อ้างแล้ว. 
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 สัญญาจ้างแรงงานแบบไม่มีก าหนดระยะเวลา 

  สัญญาจ้างแรงงานแบบไม่มีก าหนดระยะเวลาหมายความว่า สัญญาจ้างแรงงานที่
นายจ้างและลูกจ้างไม่ได้ตกลงกันว่าจะผูกพันกัน หรือจะจ้างแรงงานกันเป็นระยะเวลานานเท่าใด 
กล่าวคือ ไม่มีการตกลงเรื่องระยะเวลาของสัญญากันเอาไว้ เป็นการเปิดช่องให้คู่สัญญาไม่ว่าจะเป็น
คู่สัญญาฝ่ายใดก็ตาม สามารถแสดงเจตนาบอกเลิกสัญญากันเมื่อเวลาใดก็ได้ แต่อย่างไรก็ตาม ในการ
บอกเลิกสัญญาจ้างแรงงานแบบไม่มีก าหนดระยะเวลานี้ หากคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีความประสงค์
จะบอกเลิกสัญญา จะต้องบอกเลิกตามเงื่อนไขและเงื่อนเวลาที่กฎหมายคุ้มครองแรงงาน มาตรา 17 

ก าหนดเอาไว้ด้วย ซึ่งเป็นบทบัญญัติที่กฎหมายคุ้มครองแรงงานมุ่งหมายจะคุ้มครองให้ลูกจ้างมีระยะ
เวลานานพอสมควรในการเตรียมตัวหางานใหม่ หรือมีเงินในจ านวนพอสมควรในการที่จะพอเลี้ยงชีพ
ได้ระหว่างการหางานใหม่ หรือในมุมกลับกัน เพ่ือให้นายจ้างมีระยะเวลาพอสมควรในการที่จะหา
ลูกจ้างคนใหม่มาแทนที่ลูกจ้างคนที่บอกเลิกสัญญาจ้างแรงงาน หรือในบางกรณีอาจจะต้องมีการส่ง
มอบงานให้แก่ลูกจ้างคนใหม่ที่เข้ามาแทนลูกจ้างที่บอกเลิกสัญญาจ้างแรงงานด้วย 

  พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 17 วรรคสอง ถึงวรรคสี่ บัญญัติ
ไว้ว่า 

  “...ในกรณีที่สัญญาจ้างไม่มีก าหนดระยะเวลา นายจ้างหรือลูกจ้างอาจบอกเลิก
สัญญาจ้างโดยบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นหนังสือให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบในเมื่อถึงหรือก่อนจะถึงก าหนดจ่าย
ค่าจ้างคราวหนึ่งคราวใด เพ่ือให้เป็นผลเลิกสัญญากันเมื่อถึงก าหนดจ่ายค่าจ้างคราวถัดไปข้างหน้าก็ได้ 
แต่ไม่จ าต้องบอกกล่าวล่วงหน้าเกินสามเดือน ทั้งนี้ ให้ถือว่าสัญญาจ้างทดลองงานเป็นสัญญาจ้างที่ไม่
มีก าหนดระยะเวลาด้วย 

  การบอกเลิกสัญญาจ้างตามวรรคสอง นายจ้างอาจจ่ายค่าจ้างให้ตามจ านวนที่จะต้อง
จ่ายจนถึงเวลาเลิกสัญญาตามก าหนดที่บอกกล่าวและให้ลูกจ้างออกจากงานทันทีได้ 
  การบอกกล่าวล่วงหน้าตามมาตรานี้ไม่ใช้บังคับแก่การเลิกจ้างตามมาตรา 119 แห่ง
พระราชบัญญัตินี้ และมาตรา 583 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์” 

 

  จากบทบัญญัติดังกล่าว จะเห็นได้ว่า หากคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งประสงค์จะบอก
เลิกสัญญาจ้างแรงงานที่ไม่มีก าหนดระยะเวลา คู่สัญญาฝ่ายนั้นจะต้องบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นหนังสือ
ให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบ โดยการบอกกล่าวล่วงหน้านี้ ให้บอกเมื่อถึงก าหนดการจ่ายค่าจ้างคราวใดคราว
หนึ่ง หรือจะบอกก่อนถึงก าหนดการจ้างคราวใดคราวหนึ่งก็ได้ สัญญาจ้างแรงงานจะมีผลสิ้นสุดถือ
เป็นอันเลิกกันต่อเมื่อถึงก าหนดการจ่ายค่าจ้างคราวถัดไป ยกตัวอย่างเช่น สัญญาจ้างแรงงานที่มี
ก าหนดการจ่ายค่าจ้างทุกวันที่ 30 ของเดือน หากปรากฏว่าลูกจ้างประสงค์จะเลิกสัญญา ให้ลูกจ้าง
บอกกล่าวล่วงหน้าเป็นหนังสือ และหากลูกจ้างบอกเลิกสัญญาในวันที่ 15 ตุลาคม นั่นหมายความว่า 
ลูกจ้างได้บอกเลิกสัญญาเมื่อก่อนถึงการจ่ายค่าจ้างคราว 30 ตุลาคม สัญญาจ้างแรงงานกรณีนี้จะมีผล
เลิกกันในวันที่ 30 พฤศจิกายน ซึ่งก็คือรอบการจ่ายค่าจ้างคราวถัดไปนั่นเอง หรือหากกรณีนี้ ลูกจ้าง
ได้บอกเลิกสัญญาเป็นหนังสือให้แก่นายจ้างในวันที่ 30 ตุลาคม นั่นหมายความว่า ลูกจ้างได้บอกกล่าว
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เมื่อถึงการจ่ายค่าจ้างคราว 30 ตุลาคม สัญญาจ้างแรงงานกรณีนี้จะมีผลเลิกกันในวันที่  30 

พฤศจิกายน ซึ่งก็คือรอบการจ่ายค่าจ้างคราวถัดไปนั่นเอง ดังนั้น ในทางปฏิบัติที่นายจ้างส่วนใหญ่
ก าหนดระเวลาในการบอกเลิกสัญญาไว้ในสัญญาจ้างแรงงานว่าให้บอกเลิกกันเป็นระยะเวลาไม่น้อย
กว่า 1 เดือนนั้น เป็นความเข้าใจที่ตลาดเคลื่อนจากกฎหมายคุ้มครองแรงงานไป เนื่องจากกฎหมาย
คุ้มครองแรงงานถือรอบการจ่ายค่าจ้างเป็นส าคัญ หาใช่ระยะเวลาภายใน 1 เดือน หรือไม่น้อยกว่า 1 
เดือนไม่ ยกตัวอย่างเช่น สัญญาจ้างแรงงานมีก าหนดการจ่ายค่าจ้างทุกวันที่ 15 และ 30 ของเดือน 
หากปรากฏว่าลูกจ้างประสงค์จะเลิกสัญญา ก็ให้ลูกจ้างบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นหนังสือ และหาก
ลูกจ้างบอกเลิกสัญญาในวันที่ 15 ตุลาคม นั่นหมายความว่า ลูกจ้างได้บอกเลิกสัญญาเมื่อถึงรอบการ
จ่ายค่าจ้างคราว 15 ตุลาคม สัญญาจ้างแรงงานกรณีนี้จะมีผลเลิกกันในวันที่ 30 ตุลาคม อันเป็นรอบ
การจ่ายค่าจ้างคราวถัดไป จากกรณีนี้ จะเห็นได้ชัดเจนว่าไม่จ าเป็นต้องมีการบอกกล่าวล่วงหน้าเป็น
ระยะเวลาถึง 1 เดือนอย่างที่ในทางปฏิบัติเข้าใจและปฏิบัติกัน 

  นอกจากนี้ ในตอนท้ายของมาตรา 17 วรรคสองนั้น ได้บัญญัติไว้ส าหรับสัญญาจ้าง
แรงงานที่มีรอบการจ่ายค่าจ้างยาวนานกว่า 3 เดือน ยกตัวอย่างเช่น นายจ้างและลูกจ้างได้ตกลงกัน
จ่ายค่าจ้างให้กันเป็นรายปี (ทุก 12 เดือน) กรณีเช่นนี้ ไม่จ าเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้าเกิน 3 เดือน 
เนื่องจากกฎหมายพิจารณาแล้วว่าหากให้มีการบอกกล่าวล่วงหน้าโดยถือเอารอบการจ่ายค่าจ้างแล้ว
ให้มีผลเลิกสัญญากันในรอบการจ่ายค่าจ้างคราวถัดไปนั้นอาจจะเป็นระยะเวลาที่ยาวนานเกินไป 

  มีตัวอย่างค าพิพากษาศาลฎีกาที่เป็นกรณีให้ศึกษาถึงเงื่อนไขและเงื่อนเวลาแห่งการ
บอกเลิกสัญญาจ้างแรงงานที่ไม่มีก าหนดระยะเวลาไว้ ดังนี้ 

   ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 4625-4701/2542 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2541 
ซึ่งเป็นวันถึงก าหนดจ่ายสินจ้าง นายจ้างมีหนังสือบอกกล่าวเลิกจ้างลูกจ้าง แต่ลูกจ้างทราบการบอก
กล่าวในวันที่ 1 กรกฎาคม 2541 ดังนี้ต้องถือว่านายจ้างบอกกล่าวเลิกจ้างลูกจ้างในวันที่ลูกจ้างได้
ทราบการบอกกล่าวเลิกจ้างคือวันที่ 1 กรกฎาคม 2541 และเป็นผลให้เลิกสัญญาจ้างกัน เมื่อถึง
ก าหนดจ่ายสินจ้างคราวถัดไปข้างหน้าในวันที่ 30 สิงหาคม 2541 

    กรณีนี้ เป็นการพิจารณาว่านายจ้างผู้เป็นฝ่ายบอกเลิกสัญญาจ้าง
แรงงานลูกจ้างนั้น ได้มีการบอกเลิกสัญญาจ้างแรงงานเมื่อใด และการบอกเลิกสัญญาจ้างแรงงานนั้น
จะมีผลเมื่อใด ศาลได้วินิจฉัยเอาวันที่ลูกจ้างได้รับทราบถึงการบอกเลิกสัญญาจ้างแรงงานเป็นส าคัญ 
หาใช่วันที่นายจ้างลงในหนังสือบอกกล่าวเลิกสัญญาจ้างแรงงานไม่ ข้อเท็จจริงในคดีนี้ลูกจ้างได้รับ
ค่าจ้างทุกๆวันที่ 30 ของเดือน ดังนั้น เมื่อถือว่านายจ้างได้มีการบอกกล่าวเพ่ือเลิกสัญญาจ้างแรงงาน
ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2541 นั่นหมายความว่านายจ้างได้บอกเลิกสัญญาจ้างแรงงานเมื่อก่อนถึงรอบ
การจ่ายค่าจ้างวันที่ 30 กรกฎาคม 2541 สัญญาจึงมีผลเลิกกันในรอบการจ่ายค่าจ้างคราวถัดไป นั่นก็
คือ วันที่ 30 สิงหาคม 2541 นั่นเอง 
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  อย่างไรก็ตาม ในการบอกเลิกสัญญาจ้างแรงงานแบบไม่มีก าหนดระยะเวลา ไม่มี
บทบัญญัติมาตราใดที่เข้ามาก าหนดว่าการแสดงเจตนาในการบอกเลิกสัญญาจ้างแรงงานนั้นจะต้อง
ได้รับความยินยอมจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งด้วยเสียก่อน สัญญาจ้างแรงงานจึงจะมีผลเลิกกันได้ ดังนั้น 
การแสดงเจตนาบอกเลิกสัญญาจ้างแรงงานจึงสามารถท าได้แต่เพียงฝ่ายเดียว ไม่จ าเป็นต้องรอความ
ยินยอมจากคู่สัญญาอีกฝ่ายแต่อย่างใด สัญญาจ้างแรงงานก็เป็นผลเลิกกันเมื่อถึงก าหนดระยะเวลาที่
กฎหมายก าหนดเอาไว้ในมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ดังตัวอย่างค า
พิพากษาศาลฎีกาดังต่อไปนี้  เป็นกรณีศึกษาถึงการบอกเลิกสัญญจ้างแรงงานแบบไม่มีก าหนด
ระยะเวลา ซึ่งศาลได้วินิจฉัยว่าไม่จ าเป็นต้องได้รับความยินยอมจากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง สัญญาจ้าง
แรงงานก็สามารถมีผลเลิกกันได้ 

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 6020/2545 ลูกจ้างยื่นใบลาออกต่อนายจ้าง ย่อม
เป็นการแสดงเจตนาบอกเลิกสัญญาจ้าง และการเลิกสัญญาจ้างมีผลในวันที่ลูกจ้างแจ้งไว้ในใบลาออก
นั้น การเลิกสัญญาจ้างแรงงานที่ไม่มีก าหนดระยะเวลานั้น นายจ้างหรือลูกจ้างมีสิทธิแสดงเจตนาบอก
เลิกสัญญาจ้างแรงงานได้เพียงฝ่ายเดียว ไม่จ าเป็นต้องให้อีกฝ่ายยินยอมตกลงหรืออนุมัติแต่อย่างใด 

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 10161/2551 โจทก์แสดงความประสงค์ลาออก
จากงานต่อจ าเลยเมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2545 โดยให้มีผลวันที่ 31 กรกฎาคม 2545 เป็นการแสดง
เจตนาบอกเลิกสัญญาจ้างแรงงาน ซึ่งการเลิกสัญญาจ้างแรงงานที่ไม่มีก าหนดระยะเวลานั้นนายจ้าง
หรือลูกจ้างมีสิทธิแสดงเจตนาบอกเลิกสัญญาได้แต่เพียงฝ่ายเดียวโดยไม่จ าต้องให้อีกฝ่ายหนึ่งยินยอม
ตกลงหรืออนุมัติ  

  นอกจากนี้ มาตรา 17 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 
ยังบัญญัติเปิดช่องทางให้แก่นายจ้างไว้ หากนายจ้างเป็นฝ่ายประสงค์จะบอกเลิกสัญญาจ้างแรงงาน 
แต่ไม่ต้องการรอให้ถึงก าหนดระยะเวลาตามท่ีกฎหมายก าหนดเอาไว้ตามมาตรา 17 วรรคสอง ดังที่ได้
กล่าวมาแล้ว กล่าวคือ หากนายจ้างประสงค์อยากจะเลิกสัญญากับลูกจ้างทันที ก็สามารถท าได้โดย
การจ่ายเงินที่เรียกว่า “ค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า” เป็นจ านวนตามที่ลูกจากมีสิทธิจะได้รับ
หากว่ามีการเลิกสัญญาตามก าหนดระยะเวลา หมายความว่า หากว่ามีการบอกกล่าวล่วงหน้าตาม
มาตรา 17 วรรคสอง ลูกจ้างมีสิทธิจะท างานอยู่ต่อไปจนถึงวันใด และจนถึงวันนั้นลูกจ้างมีสิทธิจะ
ได้รับค่าจ้างเป็นจ านวนเท่าใด เงินจ านวนดังกล่าวนี้จะเป็นจ านวนที่นายจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ลูกจ้างใน
วันที่บอกเลิกสัญญา แล้วให้ลูกจ้างออกจากงานโดยทันทีเลยก็ได้ 

  ยกตัวอย่างค าพิพากษาฎีกาต่อไปนี้เป็นกรณีศึกษา เมื่อนายจ้างประสงค์อยากเลิก
สัญญาจ้างแรงงานลูกจ้างทันทีโดยไม่รอให้ครบก าหนดระยะเวลาที่บัญญัติไว้ในมาตรา 17 วรรคสอง 
แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 นายจ้างสามารถท าได้ด้วยการจ่ายค่าจ้างแทนการ
บอกกล่าวล่วงหน้าตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 17 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.
2541 โดยบทบัญญัติในส่วนของค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าตามมาตรา 17 วรรคสามนี้ บัญญัติ



38 บทที่ 2 การเกิดขึ้นและการสิ้นสุดของสัญญาจ้างแรงงาน กฎหมายคุม้ครองแรงงาน 

ไว้ในลักษณะเช่นเดียวกันกับที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 582  วรรค
สอง40 อันเป็นบทบัญญัติที่ศาลฎีกาคดีนีย้กมาปรับใช้  

   ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 2289/2550 การบอกกล่าวล่วงหน้าตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 582 วรรคหนึ่ง เพียงแต่ให้คู่สัญญาฝ่ายที่จะเลิกสัญญาบอกกล่าว
ล่วงหน้าแก่คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเพ่ือให้ทราบล่วงหน้าว่าจะเลิกสัญญา โดยต้องบอกกล่าวในเมื่อถึง
ก าหนดจ่ายสินจ้างคราวใดคราวหนึ่ง หรือก่อนจะถึงก าหนดจ่ายสินจ้างคราวใดคราวหนึ่งอันจะ
ก่อให้เกิดผลเป็นการเลิกสัญญากันเม่ือถึงก าหนดจ่ายสินจ้างคราวถัดไปเท่านั้น มิได้ก าหนดให้ต้องบอก
กล่าวล่วงหน้าภายในเวลางานตามปกติแต่อย่างใด การบอกกล่าวเลิกสัญญาจึงมีผลนับแต่ที่คู่สัญญา
ฝ่ายที่ได้รับการบอกกล่าวได้รับทราบการบอกกล่าวล่วงหน้านั้น โจทก์รับทราบการบอกกล่าวเลิกจ้าง
ของจ าเลยที่ 1 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2545 และจ าเลยที่ 1 ก าหนดจ่ายค่าจ้างก่อนวันที่ 25 ของ
เดือน การบอกกล่าวเลิกสัญญาจ้างของจ าเลยที่ 1 จึงเป็นผลให้เลิกสัญญากันเมื่อถึงก าหนดจ่าย
สินจ้างคราวถัดไป คือวันที่ 24 ตุลาคม 2545 เมื่อจ าเลยที่ 1 ให้โจทก์พ้นสภาพการเป็นพนักงานตั้งแต่
วันที่ 2 กันยายน 2545 จึงต้องจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าแก่โจทก์ตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน 
2545 ถึงวันที่ 24 ตุลาคม 2545 เป็นเวลา 53 วันสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้ามิได้มีกฎหมาย
บัญญัติเรื่องดอกเบี้ยไว้โดยเฉพาะ จึงมีสิทธิคิดดอกเบี้ยในระหว่างผิดนัดร้อยละ 7.5 ต่อปี ตาม 
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 224 วรรคหนึ่ง นับแต่เมื่อทวงถาม เมื่อไม่ปรากฏว่าโจทก์
ทวงถามให้จ าเลยที่ 1 ช าระหนี้เมื่อใด จ าเลยที่ 1 จึงต้องช าระดอกเบี้ยนับแต่วันฟ้อง 
 

    คดีนี้ ศาลฎีกาได้ยกบทบัญญัติมาตรา 582 แห่งประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์มาบังคับใช้แทนมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ซึ่ง
บทบัญญัติแห่งกฎหมายทั้งสองฉบับได้บัญญัติถึงการเลิกสัญญาจ้างแรงงานแบบไม่มีก าหนดระยะเวลา
ไว้ในท านองเดียวกัน โดยกรณีนี้เป็นกรณีสัญญาจ้างแรงงานแบบไม่มีก าหนดระยะเวลา มีการจ่าย
ค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างก่อนทุกๆวันที่ 25 ของเดือน เมื่อนายจ้างได้มีการบอกกล่าวเพ่ือเลิกสัญญาจ้าง
แรงงานลูกจ้างในวันที่ 30 สิงหาคม 2545 จึงเป็นการบอกเลิกสัญญาเมื่อก่อนครบก าหนดการจ่าย
ค่าจ้างคราวก่อนวันที่ 25 กันยายน 2545 ฉะนั้นแล้วสัญญาจ้างแรงงานระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง
กรณีนี้จึงจะต้องมีผลเลิกกันเมื่อถึงก าหนดการจ่ายค่าจ้างในคราวถัดไป นั่นคือ วันที่ 24 ตุลาคม 2545

แต่ปรากฏว่านายจ้างประสงค์จะให้ลูกจ้างออกจากงานไปในวันที่ 2 กันยายน 2545 ดังนั้น เมื่อ
นายจ้างเลิกสัญญาจ้างแรงงานลูกจ้างก่อนถึงเงื่อนเวลาที่ก าหนดไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ มาตรา 582 วรรคหนึ่ง นายจ้างจึงมีหน้าที่ต้องจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าให้แก่
ลูกจ้างตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา 582 วรรคสอง แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งระยะเวลา
ตั้งแต่ที่นายจ้างได้บอกเลิกสัญญาจ้างแรงงานลูกจ้างจนถึงวันที่ลูกจ้างจะมีสิทธิท างานให้แก่นายจ้าง
จนครบระยะเวลาตามมาตรา 582 วรรคหนึ่งนั้น นับได้ทั้งสิ้น 53 วัน ดังนั้น ในระยะเวลา 53 วันนี้
ลูกจ้างมีสิทธิจะได้ค่าตอบแทนการท างานเป็นเงินจ านวนเท่าใด นั่นคือเงินจ านวนที่นายจ้างจะต้อง
จ่ายให้แก่ลูกจ้างเป็นค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า อนึ่ง ศาลฎีกาคดีนี้ได้กล่าวถึงประเด็น
                                                           

40 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 582. อ้างแล้ว. 



กฎหมายคุม้ครองแรงงาน บทที่ 2 การเกิดขึ้นและการสิ้นสุดของสัญญาจ้างแรงงาน 39 

ดอกเบี้ยเอาไว้ ว่าไม่มีบทบัญญัติใดก าหนดถึงดอกเบี้ยของค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าเอาไว้ ทั้ง
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และทั้งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ก็ไม่ได้
กล่าวถึงดอกเบี้ยของสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าเอาไว้เป็นการเฉพาะ ศาลฎีกาจึงวินิจฉัยให้น า
บทบัญญัติเรื่องดอกเบี้ย ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 224 วรรคหนึ่ง41 มาค านวณ
ให้แก่ลูกจ้างแทน ดังนั้น ลูกจ้างจึงมีสิทธิคิดดอกเบี้ยในระหว่างที่นายจ้างผิดนัดค่าจ้างแทนการบอก
กล่าวล่วงหน้าในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับตั้งแต่วันฟ้องเป็นต้นไป 

 

 สัญญาทดลองงาน 

  สัญญาทดลองงานนี้ ในทางปฏิบัติแล้วนายจ้างและลูกจ้างมักเข้าใจว่าสัญญาจ้าง
แรงงานยังไม่เกิดข้ึน และยังไม่มีสถานะแห่งความเป็นนายจ้างและลูกจ้างกันจนกว่าจะผ่านการทดลอง
งาน หรือจนกว่าจะบรรจุเข้าเป็นลูกจ้างประจ า ซึ่งถือเป็นความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนบทบัญญัติแห่ง
กฎหมายคุ้มครองแรงงาน เนื่องจากตามเจตนารมณ์ของกฎหมายคุ้มครองแรงงานนั้น สถานะความ
เป็นนายจ้างและลูกจ้างจะเริ่มขึ้นทันทีเมื่อลูกจ้างมีการตกลงยินยอมท างานให้แก่นายจ้าง และ
นายจ้างได้ตกลงยินยอมจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างเพ่ือตอบแทนการท างานนั้น และยิ่งไปกว่านั้น จากค า
นิยามแห่งบทบัญญัติของกฎหมายคุ้มครองแรงงานก็ก าหนดเอาไว้ชัดเจนว่าลูกจ้างนั้น  ไม่ว่าจะ
เรียกชื่อว่าอย่างไร หากมีการตกลงยินยอมท างานให้แก่นายจ้างเพ่ือหวังประโยชน์ตอบแทนเป็นค่าจ้าง 
ก็ถือว่ามีสถานะเป็นลูกจ้างตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานแล้ว และย่อมอยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย
คุ้มครองแรงงาน ดังนั้น ไม่ว่าลูกจ้างจะผ่านการทดลองงานแล้ว หรือยังอยู่ในช่วงระยะเวลาแห่งการ
ทดลองงานตามสัญญาทดลองงานอยู่ ก็มีสถานะเป็นลูกจ้างตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานทั้งสิ้น 

  อย่างไรก็ตาม มาตรา 17 วรรคสองตอนท้าย แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน 
พ.ศ.2541 ได้บัญญัติเอาไว้เป็นที่ชัดเจนแล้วว่า “...ให้ถือว่าสัญญาจ้างทดลองงานเป็นสัญญาจ้างที่ไม่มี
ก าหนดระยะเวลาด้วย...” ดังนั้น เมื่อสัญญาทดลองงานถือเป็นสัญญาจ้างแรงงานที่ไม่มีก าหนด
ระยะเวลา การที่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งประสงค์อยากจะบอกเลิกสัญญาจ้างแรงงาน ก็ย่อมต้อง
ปฏิบัติตามเงื่อนไขและเงื่อนเวลาในการบอกเลิกสัญญาจ้างแรงงานตามที่ได้ก าหนดไว้ในมาตรา 17 

แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ด้วยเช่นกัน กล่าวคือ การบอกเลิกสัญญาจ้างแรงงาน
จะต้องมีการบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นหนังสือให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ งทราบ เมื่อถึงหรือก่อนถึง
ก าหนดการจ่ายค่าจ้างคราวใดคราวหนึ่ง เพ่ือให้มีผลเลิกสัญญาจ้างแรงงานกันในรอบการจ่ายค่าจ้าง
คราวถัดไป แต่ไม่จ าเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้าเกินกว่าสามเดือน รวมไปถึงกรณีที่นายจ้างประสงค์จะ
เลิกสัญญาจ้างแรงงานโดยทันที ก็ให้ใช้หลักการตามมาตรา 17 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติ

                                                           

41 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 224 บัญญัติไว้ว่า “หนี้เงินนั้น ท่านให้คิดดอกเบี้ยใน
ระหว่างเวลาผิดนัดร้อยละเจ็ดกึ่งต่อปี ถ้าเจ้าหนี้อาจจะเรียกดอกเบี้ยได้สูงกว่านั้นโดยอาศัยเหตุอย่าง
อ่ืนอันชอบด้วยกฎหมาย ก็ให้คงส่งดอกเบี้ยต่อไปตามนั้น ท่านห้ามมิให้คิดดอกเบี้ยซ้อนดอกเบี้ยใน
ระหว่างผิดนัด การพิสูจน์ค่าเสียหายอย่างอ่ืนนอกกว่านั้น ท่านอนุญาตให้พิสูจน์ได้” 



40 บทที่ 2 การเกิดขึ้นและการสิ้นสุดของสัญญาจ้างแรงงาน กฎหมายคุม้ครองแรงงาน 

คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 เช่นเดียวกัน กล่าวคือ ให้นายจ้างท าการจ่ายค่าจ้างแทนการบอกกล่าว
ล่วงหน้าให้แก่ลูกจ้าง แล้วให้ลูกจ้างออกจากงานทันทีก็ได้ 

  ดังตัวอย่างค าพิพากษาศาลฎีกานี้ ที่เป็นกรณีศึกษาถึงสัญญาจ้างทดลองงานว่าเป็น
สัญญาจ้างแรงงานแบบไม่มีก าหนดระยะเวลา ดังนั้น เมื่อนายจ้างประสงค์จะบอกเลิกสัญญาจ้าง
ทดลองงานลูกจ้าง นายจ้างต้องบอกกล่าวล่วงหน้าตามเงื่อนไขและเงื่อนเวลาที่ได้บัญญัติไว้ในมาตรา 
17 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ด้วย แต่หากนายจ้างประสงค์จะบอก
เลิกสัญญาจ้างทดลองงานลูกจ้างทันที หรือก่อนครบก าหนดระยะเวลาที่ได้บัญญัติไว้ในมาตรา 17 

วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ก็ให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างแทนการบอกกล่าว
ล่วงหน้าแก่ลูกจ้าง ตามที่ได้บัญญัติไว้ในมาตรา 17 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน 
พ.ศ.2541 ด้วย 

   ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 5131/2550 ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน 
พ.ศ.2541 มาตรา 17 วรรคสอง ไม่มีข้อยกเว้นว่าการเลิกจ้างในระหว่างการทดลองงานตามสัญญา
จ้างทดลองงานที่ไม่มีก าหนดระยะเวลาการจ้างไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า เมื่อจ าเลยที่ 1 ผู้เป็น
นายจ้างไม่ได้บอกกล่าวเลิกจ้างล่วงหน้าเป็นหนังสือให้โจทก์ผู้เป็นลูกจ้างทราบในเมื่อถึงหรือก่อนจะถึง
ก าหนดจ่ายค่าจ้างเพ่ือให้เป็นผลเลิกสัญญากันเมื่อถึงก าหนดจ่ายค่าจ้างคราวถัดไปข้างหน้า จ าเลยที่ 1 
จึงต้องจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าแก่โจทก์ 

 

  อนึ่ง บทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 582 ไม่ได้บัญญัติไว้
ว่าการบอกกล่าวล่วงหน้าเพ่ือบอกเลิกสัญญาจ้างแรงงานนั้นจะต้องบอกกล่าวกันเป็นหนังสือ ซึ่งต่าง
จากที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 17 วรรคสอง ที่ก าหนดไว้
ชัดเจนว่าจะต้องบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นหนังสือ ดังนั้น จึงเกิดความสับสนว่าการบอกเลิกสัญญาจ้าง
แรงงานที่ไม่มีก าหนดระยะเวลานั้นจะต้องบอกกล่าวกันเป็นหนังสือหรือไม่ แม้ว่าค าพิพากษาศาลฎีกา
ส่วนใหญ่จะวินิจฉัยไปในลักษณะว่าไม่จ าเป็นต้องบอกกล่าวล่วงหน้าเพ่ือเลิกสัญญาจ้างแรงงานกันเป็น
หนังสือก็ตาม แต่ส าหรับผู้เขียนแล้ว เห็นว่าการจะต้องบอกกล่าวกันเป็นหนังสือหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับ
การอ้างกฎหมายที่จะน ามาปรับใช้ หากว่าคู่สัญญาแห่งสัญญาจ้างแรงงานได้มีการบอกเลิกสัญญาจ้าง
แรงงานที่ไม่มีก าหนดระยะเวลาตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แล้ว ย่อมไม่จ าเป็นต้องบอก
กล่าวกันเป็นหนังสือ แต่หากคู่สัญญาแห่งสัญญาจ้างแรงงานได้มีการบอกเลิกสัญญาจ้างแรงงานที่ไม่มี
ก าหนดระยะเวลาตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ย่อมต้องมีการบอกกล่าวล่วงหน้า
กันเป็นหนังสือ ทั้งนี้ ตามที่ได้บัญญัติไว้อย่างชัดเจนในมาตรา 17 วรรคสอง 

  มีตัวอย่างค าพิพากษาศาลฎีกากรณีการบอกกล่าวล่วงหน้าดังต่อไปนี้เป็นกรณีศึกษา
ว่าในการบอกเลิกสัญญาจ้างแรงงานนั้น คู่สัญญาฝ่ายที่ประสงค์จะบอกเลิกสัญญาจ้างแรงงานจ าเป็น
จะต้องมีการบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นหนังสือเพ่ือบอกเลิกสัญญาจ้างแรงงานหรือไม่  



กฎหมายคุม้ครองแรงงาน บทที่ 2 การเกิดขึ้นและการสิ้นสุดของสัญญาจ้างแรงงาน 41 

   ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 6701/2549 การบอกเลิกสัญญาจ้างตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 582 ไม่ได้ก าหนดไว้ว่าต้องท าเป็นหนังสือ จึงอาจท าเป็นหนังสือ 
หรือด้วยวาจาก็ได้ ส่วนการเลิกสัญญาจ้างตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 17 

วรรคสอง ก็มิได้ห้ามเด็ดขาดมิให้นายจ้างหรือลูกจ้างบอกเลิกสัญญาด้วยวาจา จึงบอกกล่าวเป็น
หนังสือหรือด้วยวาจาก็ได้ 

   ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 5681-5684/2554 การบอกเลิกสัญญาจ้างซึ่ง
คู่สัญญาไม่ได้ก าหนดลงไว้ในสัญญาว่าจะจ้างกันนานเท่าไร ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
มาตรา 582 วรรคหนึ่ง ไม่ได้ก าหนดไว้ว่าต้องท าเป็นหนังสือเท่านั้น จึงอาจบอกเลิกสัญญาจ้างโดยท า
เป็นหนังสือหรือด้วยวาจาก็ได้ ส่วนการเลิกสัญญาจ้างที่ไม่มีก าหนดระยะเวลา ตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 17 วรรคสอง ก็มิได้ห้ามเด็ดขาดมิให้นายจ้างหรือลูกจ้างบอกเลิก
สัญญาจ้างด้วยวาจา นายจ้างหรือลูกจ้างจึงบอกกล่าวเป็นหนังสือหรือด้วยวาจาก็ได้42 

  อย่างไรก็ตาม ประเด็นการบอกเลิกสัญญาจ้างแรงงานต้องท าเป็นหนังสือหรือไม่นี้ 
ยังคงเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันอยู่ ซึ่งผู้เขียนเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นกรณีใด ท้ายที่สุดแล้ว หากมีการน า
เป็นคดีขึ้นสู่ศาลแรงงาน ศาลแรงงานย่อมต้องตีความไปในทางที่เป็นคุณแก่ลูกจ้างเพ่ือก่อให้เกิดการ
คุ้มครองลูกจ้างตามเจตนารมณ์แห่งกฎหมายคุ้มครองแรงงานนั่นเอง 

 

 ทั้งนี้ ไม่ว่ากรณีจะเป็นประการใด เมื่อสัญญาจ้างแรงงานได้สิ้นสุดลงแล้ว นายจ้างและลูกจ้าง
ยังคงมีสิทธิ หน้าที่ และความรับผิดต่อกันอยู่ ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับประเด็นการจ่ายค่าชดเชย การจ่าย
ค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า และยิ่งไปกว่านั้น หากเป็นกรณีการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม จะต้อง
เชื่อมโยงไปถึงประเด็นค่าสินไหมทดแทนจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมนั้นด้วย ตลอดจนข้อยกเว้นที่
นายจ้างจะสามารถยกข้ึนมาอ้างเพ่ือไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยหรือค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ซึ่งจะ
ได้กล่าวถึงในบทที่ 6 ต่อไป 

  

                                                           

42 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 7047/2542 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 95/2543 และค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 
5321/2545 ก็วินิจฉัยไว้ในท านองเดียวกัน 



42 บทที่ 2 การเกิดขึ้นและการสิ้นสุดของสัญญาจ้างแรงงาน กฎหมายคุม้ครองแรงงาน 

สรุปประจ าบท 
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ค าถามท้ายบท 

 

 1. สัญญาจ้างแรงงานระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างที่ไม่ได้ท าเป็นหนังสือ ลงลายมือชื่อนายจ้าง
และลูกจ้าง ถือเป็นสัญญาจ้างแรงงานที่สมบูรณ์หรือไม่ อย่างไร จงวิเคราะห์ และอธิบาย พร้อมยก
หลักกฎหมายประกอบ 

 2. บริษัท อุดรค้าข้าว จ ากัด มีนายอุดรธานี เป็นกรรมการผู้จัดการ มอบหมายให้นาย
หนองบัวล าภู ผู้จัดการฝ่ายบุคคล มีอ านาจในการจ้างและเลิกจ้างลูกจ้างได้แทนตน หากมีสัญญาจ้าง
แรงงานระหว่างบริษัท อุดรค้าข้าว จ ากัด กับนายขอนแก่น ลูกจ้าง กรณีเช่นนี้ใครจะมีฐานะเป็น
นายจ้างตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานบ้าง เพราะอะไร จงวิเคราะห์ และอธิบาย พร้อมยกหลัก
กฎหมายประกอบ 

 3. สัญญาจ้างแรงงานมีก าหนดระยะเวลา 2 ปี กรณีเช่นนี้ สัญญาจ้างแรงงานจะสามารถ
สิ้นสุดลงได้โดยวิธีใดบ้าง จงอธิบาย พร้อมยกหลักกฎหมายประกอบ 

 4. สัญญาจ้างแรงงานที่ไม่มีก าหนดระยะเวลา นายจ้างสามารถบอกเลิกจ้างลูกจ้างในทันทีได้
หรือไม่ อย่างไร จงวิเคราะห์ และอธิบาย พร้อมยกหลักกฎหมายประกอบ 

 5. สัญญาทดลองงานมีก าหนดระยะเวลา 3 เดือน เมื่อครบก าหนดระยะเวลาทดลองงาน
ดังกล่าว นายจ้างแจ้งให้ลูกจ้างทราบว่าลูกจ้างไม่ผ่านการทดลองงาน และนายจ้างไม่ประสงค์จะจ้าง
ลูกจ้างอีกต่อไป กรณีเช่นนี้ สัญญาทดลองงานดังกล่าวจะถือว่ามีผลสิ้นสุดลงเมื่อใด จงวิเคราะห์ และ
อธิบาย พร้อมยกหลักกฎหมายประกอบ 

 



บทท่ี 3 

การท างานและค่าตอบแทน 

(Work and Remuneration) 
 

 ภายใต้สัญญาจ้างแรงงาน ในการที่ลูกจ้างตกลงท างานให้แก่นายจ้างนั้น เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหา
ดังเช่นกรณีในอดีตที่ผ่านมา อาทิ นายจ้างมีการใช้แรงงานลูกจ้างอย่างเอารัดเอาเปรียบ กดขี่ข่มเหง
ลูกจ้าง ไม่ยอมให้ลูกจ้างได้พักผ่อนตามสมควร ทั้งยังไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนที่เหมาะสมให้แก่ลูกจ้าง 
กฎหมายคุ้มครองแรงงานจึงได้บัญญัติถึงมาตรฐานขั้นต่ าในการใช้แรงงานเอาไว้ว่านายจ้างมีสิทธิที่จะ
ให้ลูกจ้างได้ท างานเป็นระยะเวลายาวนานมากน้อยเพียงใด ทั้งนี้ต้องสอดคล้องกับลักษณะและ
ประเภทของงานที่กฎหมายก าหนดด้วย นอกจากนี้ กฎหมายคุ้มครองแรงงานยังมีการบัญญัติถึง
มาตรฐานขั้นต่ าในการจ่ายค่าตอบแทนให้ลูกจ้างส าหรับการท างานให้นายจ้างที่แตกต่างกันไปในแต่
ละช่วงเวลา เพ่ือให้ค่าตอบแทนมีความเหมาะสมเพียงพอกับแต่ละช่วงเวลาที่ลูกจ้างได้ท างานให้
นายจ้าง ทั้งนี้ อาจมีบางกรณีที่กฎหมายคุ้มครองแรงงานได้ก าหนดยกเว้นค่าตอบแทนของลูกจ้างบาง
กลุ่มเอาไว้ด้วย 

 

เวลาท างานปกติและค่าจ้าง 
 เวลาท างานปกติ 

  ภายใต้สัญญาจ้างแรงงานระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างนั้น นายจ้างจะมีสิทธิใช้แรงงาน
ลูกจ้างได้เฉพาะตามกรอบระยะเวลาที่กฎหมายคุ้มครองแรงงานก าหนดเอาไว้เท่านั้น ระยะเวลานี้
เรียกว่า “เวลาท างานปกติ” ตามที่ได้บัญญัติไว้ในมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน 
พ.ศ.2541 ซึ่งการท างานในช่วงเวลาท างานปกตินี้ ลูกจ้างจะได้รับค่าตอบแทนเรียกว่า “ค่าจ้าง” 
ตามท่ีได้บัญญัติไว้ในค านิยาม มาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 

  พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 23 บัญญัติไว้ว่า  

“ให้นายจ้างประกาศเวลาท างานปกติให้ลูกจ้างทราบ โดยก าหนดเวลาเริ่มต้นและ
เวลาสิ้นสุดของการท างานแต่ละวันของลูกจ้างได้ไม่เกินเวลาท างานของแต่ละประเภทงานตามที่
ก าหนดในกฎกระทรวง แต่วันหนึ่งต้องไม่เกินแปดชั่วโมง ในกรณีที่เวลาท างานวันใดน้อยกว่าแปด
ชั่วโมง นายจ้างและลูกจ้างจะตกลงกันให้น าเวลาท างานส่วนที่เหลือนั้นไปรวมกับเวลาท างานในวัน
ท างานปกติอ่ืนก็ได้แต่ต้องไม่เกินวันละเก้าชั่วโมงและเมื่อรวมเวลาท างานทั้งสิ้นแล้ว สัปดาห์หนึ่งต้อง
ไม่เกินสี่สิบแปดชั่วโมง เว้นแต่งานที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยของลูกจ้างตามที่
ก าหนดในกฎกระทรวงต้องมีเวลาท างานปกติวันหนึ่งไม่เกินเจ็ดชั่วโมง และเมื่อรวมเวลาท างานทั้งสิ้น
แล้วสัปดาห์หนึ่งต้องไม่เกินสี่สิบสองชั่วโมง 



46 บทที่ 3 การใช้แรงงานและค่าตอบแทน กฎหมายคุม้ครองแรงงาน 

ในกรณีที่นายจ้างและลูกจ้างตกลงกันให้น าเวลาท างานส่วนที่เหลือไปรวมกับเวลา
ท างานในวันท างานปกติอ่ืนตามวรรคหนึ่งเกินกว่าวันละแปดชั่วโมงให้นายจ้างจ่ายค่าตอบแทนไม่น้อย
กว่าหนึ่งเท่าครึ่งของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันท างานตามจ านวนชั่วโมงที่ท าเกินส าหรับลูกจ้าง
รายวันและลูกจ้างรายชั่วโมงหรือไม่น้อยกว่าหนึ่งเท่าครึ่งของอัตราค่าจ้างต่อหน่วยในวันท างานตาม
จ านวนผลงานที่ท าได้ในชั่วโมงท่ีท าเกินส าหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงาน 

ในกรณีที่นายจ้างไม่อาจประกาศก าหนดเวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุดของการท างาน
แต่ละวันได้เนื่องจากลักษณะหรือสภาพของงาน ให้นายจ้างและลูกจ้างตกลงกันก าหนดชั่วโมงท างาน
แต่ละวันไม่เกินแปดชั่วโมง และเมื่อรวมเวลาท างานทั้งสิ้นแล้วสัปดาห์หนึ่งต้องไม่เกินสี่สิบแปด
ชั่วโมง” 

  จากบทบัญญัติมาตรา 23 วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.
2541 ข้างต้น จะเห็นว่ากฎหมายคุ้มครองแรงงานก าหนดให้เป็นหน้าที่ของนายจ้างในการประกาศ
เวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดของการท างานแต่ละวันให้ลูกจ้างทราบ เพ่ือให้ลูกจ้างได้ทราบถึงหน้าที่ในการ
ท างานของตนให้แก่นายจ้างว่าในแต่ละวันนั้นจะต้องเริ่มมาท างานตั้งแต่เวลาใด และจะสิ้นสุดเวลา
ท างานในวันนั้นเมื่อเวลาใด ทั้งนี้ มาตรา 23 วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.
2541 ก าหนดให้การประกาศเวลาท างานในแต่ละวันนั้น นายจ้างจะสามารถใช้แรงงานลูกจ้างได้เพียง
เท่าท่ีไม่เกินเวลาท างานตามแต่ละประเภทงานที่ก าหนดในกฎกระทรวง  

  โดยกฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ.2541)43 ได้ก าหนดเวลาในการท างานแก่แต่ละ
ประเภทงานไว้ ดังนี้ 

   “ข้อ 1 ให้งานทุกประเภทมีเวลาท างานปกติวันหนึ่งไม่เกินแปดชั่วโมง 
   ข้อ 2 งานที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยของลูกจ้าง ได้แก่ 
    (1) งานที่ต้องท าใต้ดิน ใต้น้ า ในถ้ า ในอุโมงค์ หรือในที่อับอากาศ 
    (2) งานเกี่ยวกับกัมมันตภาพรังสี 
    (3) งานเชื่อมโลหะ 
    (4) งานขนส่งวัตถุอันตราย 
    (5) งานผลิตสารเคมีอันตราย 
    (6) งานที่ต้องท าด้วยเครื่องมือหรือเครื่องจักรซึ่งผู้ท าได้รับความ
สั่นสะเทือนอันอาจเป็นอันตราย 

(7) งานที่ต้องท าเกี่ยวกับความร้อนจัดหรือความเย็นจัดอันอาจเป็น
อันตราย 

ทั้งนี้ โดยสภาพของงานมีความเสี่ยงอันตรายสูง หรือมีภาวะแวดล้อมในการ
ท างานเกินมาตรฐานความปลอดภัยที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 103 ซึ่งไม่สามารถ
ปรับปรุงแก้ไขท่ีแหล่งก าเนิดได้ และต้องจัดให้มีการป้องกันที่ตัวบุคคล” 

                                                           

43 ดูรายละเอียดกฎกระทรวงในภาคผนวก 
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  ดังนั้น เมื่อพิจารณาจากมาตรา 23 วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน 
พ.ศ.2541 และจากกฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ.2541) จึงอาจแบ่งประเภทงานได้อยู่สองประเภท 
กล่าวคือ งานปกติทั่วไป และงานที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยของลูกจ้าง ซึ่งงาน
แต่ละประเภทนั้นกฎหมายทั้งสองฉบับก็ได้ก าหนดกรอบเวลาให้นายจ้างสามารถใช้แรงงานลูกจ้าง ได้
เป็นระยะเวลาที่แตกต่างกันออกไป กล่าวคือ 

  งานปกติท่ัวไป  

ตามข้อ 1 ของกฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ.2541) นั้น นายจ้างสามารถใช้
แรงงานลูกจ้างได้ไม่เกินวันละ 8 ชั่วโมง และมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.
2541 ก็บัญญัติไว้ในลักษณะเดียวกันว่า วันหนึ่งต้องไม่เกิน8 ชั่วโมง และเมื่อรวมเวลาท างานทั้งสิ้น
แล้วสัปดาห์หนึ่งต้องไม่เกิน 48 ชั่วโมง 

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่เวลาท างานวันใดน้อยกว่า 8 ชั่วโมง นายจ้างและ
ลูกจ้างจะตกลงกันให้น าเวลาท างานส่วนที่เหลือนั้นไปรวมกับเวลาท างานในวันท างานปกติอ่ืนก็ได้ แต่
ต้องไม่เกินวันละ 9 ชั่วโมง และเมื่อรวมเวลาท างานทั้งสิ้นแล้ว สัปดาห์หนึ่งต้องไม่เกิน  48 ชั่วโมง 
กล่าวคือ ในกรณีที่นายจ้างมีการก าหนดเวลาท างานปกติในวันใดวันหนึ่งที่มีระยะเวลาน้อยกว่า 8 
ชั่วโมง จ านวนชั่วโมงที่เหลือในวันนั้น กฎหมายอนุญาตให้นายจ้างและลูกจ้างอาจมีการตกลงกันน ามา
รวมเข้ากับเวลาท างานในวันอื่นๆได้ เพ่ือให้สิทธิแก่นายจ้างในการใช้แรงงานลูกจ้างได้เต็มจ านวนเวลา
ขั้นต่ าที่กฎหมายก าหนดเอาไว้ แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อน าเวลาดังกล่าวมารวมแล้ว เวลาท างานในวันที่
ถูกรวมชั่วโมงเข้านั้นจะต้องไม่เกินวันละ 9 ชั่วโมง และไม่เกินสัปดาห์ละ 48 ชั่วโมงตามเดิม  

ยกตัวอย่างเช่น นายจ้างประกาศก าหนดเวลาท างานปกติให้แก่ลูกจ้าง ดังนี้ 
วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลาตั้งแต่ 8:00 น. ถึง 17:00 น. วันเสาร์ เวลาตั้งแต่ 9:00 น. ถึง 12:00 น. มี
เวลาพักเที่ยง 12:00 น. ถึง 13:00 น. และมีวันหยุดประจ าสัปดาห์ คือ วันอาทิตย์ กรณีนี้จะเห็นได้ว่า
ในวันเสาร์ลูกจ้างมีเวลาท างานปกติเพียงแค่ 3 ชั่วโมง นั่นหมายความว่า ไม่ครบ 8 ชั่วโมง นายจ้างยัง
มีสิทธิใช้แรงงานลูกจ้างได้อีก 5 ชั่วโมงที่เหลืออยู่ หากนายจ้างและลูกจ้างตกลงกันรวมระยะเวลา
ท างานส่วนที่เหลือ 5 ชั่วโมงนี้ เข้ากับเวลาท างานปกติในวันอ่ืนๆ ก็สามารถท าได้ ดังนั้น เวลาท างาน
ปกติของลูกจ้างกรณีนี้ จะเป็นดังนี้ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ เวลาตั้งแต่ 8:00 น. ถึง 18:00 น. วันเสาร์ 
เวลาตั้งแต่ 9:00 น. ถึง 12:00 น. มีเวลาพักเที่ยง 12:00 น. ถึง 13:00 น. และมีวันหยุดประจ า
สัปดาห์ คือ วันอาทิตย์ กรณีท่ีมีการรวมเวลาท างานเข้าในแต่ละวันนี้ ลูกจ้างจะมีเวลาท างานไม่เกินวัน
ละ 9 ชั่วโมงตามท่ีกฎหมายคุ้มครองแรงงานก าหนดพอดี และรวมเวลาท างานทั้งหมดแล้วสัปดาห์หนึ่ง
ไม่เกิน 48 ชั่วโมงตามที่กฎหมายคุ้มครองแรงงานก าหนดพอดีเช่นกัน 

   อย่างไรก็ตาม ตามมาตรา 23 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครอง
แรงงาน พ.ศ.2541 ในกรณีที่นายจ้างและลูกจ้างตกลงกันให้น าเวลาท างานส่วนที่เหลือไปรวมกับเวลา
ท างานในวันท างานปกติอ่ืนเกินกว่าวันละ 8 ชั่วโมง ให้นายจ้างจ่ายค่าตอบแทนไม่น้อยกว่าหนึ่งเท่า
ครึ่งของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันท างานตามจ านวนชั่วโมงที่ท าเกินส าหรับลูกจ้างรายวันและลูกจ้าง
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รายชั่วโมง หรือไม่น้อยกว่าหนึ่งเท่าครึ่งของอัตราค่าจ้างต่อหน่วยในวันท างานตามจ านวนผลงานที่ท า
ได้ในชั่วโมงที่ท าเกินส าหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานซึ่งถือเป็นค่าตอบแทนในอัตราที่สูงขึ้น
กว่าอัตราค่าจ้างปกติที่ลูกจ้างได้รับ เนื่องจากนายจ้างมีการใช้แรงงานลูกจ้างเกินกว่าวันละ 8 ชั่วโมง
ตามหลักเวลาท างานปกติโดยทั่วไป ทั้งนี้ ค่าตอบแทนตามมาตรา 23 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 นี้ มีอัตราที่เทียบเท่ากับค่าท างานล่วงเวลา แต่ไม่ได้ถือเป็นค่าท างาน
ล่วงเวลาตามมาตรา 61 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.254144 
 

  งานที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยของลูกจ้าง 

ตามข้อ 2 ของกฎกระทรวงฉบับที่ 2 (พ.ศ.2541) ได้ก าหนดลักษณะของ
งานที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยของลูกจ้างเอาไว้ ซึ่งมีทั้งหมด 7 ประเภทด้วยกัน 
โดยงานทั้ง 7 ประเภทนี้นายจ้างจะสามารถใช้แรงงานลูกจ้างได้วันหนึ่งไม่เกินเจ็ดชั่วโมง และเมื่อรวม
เวลาท างานทั้งสิ้นแล้วสัปดาห์หนึ่งต้องไม่เกินสี่สิบสองชั่วโมง 

  อย่างไรก็ตาม เวลาท างานปกติตามมาตรา 23 วรรคแรก แห่งพระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 นี้ ไม่ว่าจะเป็นงานปกติทั่วไป หรือจะเป็นงานที่อาจเป็นอันตรายต่อ
สุขภาพและความปลอดภัยของลูกจ้าง การนับระยะเวลาท างานปกติจะไม่นับรวมเวลาพักระหว่างการ
ท างานเข้าเป็นเวลาท างาน ทั้งนี้ ตามที่ได้บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 
มาตรา 27 วรรคสาม “...เวลาพักระหว่างการท างานไม่ให้นับรวมเป็นเวลาท างาน...” นั่นหมายความ
ว่า หากงานที่นายจ้างให้ลูกจ้างท าภายใต้สัญญาจ้างแรงงานเป็นงานปกติทั่วไป หากนายจ้างประกาศ
ให้เวลาเริ่มต้นของการท างานเริ่มต้นตั้งแต่เวลา 8:00 น. มีเวลาพักเที่ยงเวลา 12:00-13:00 น. ดังนั้น 
เวลาสิ้นสุดของการท างานในแต่ละวันของลูกจ้างจะครบ 8 ชั่วโมงเม่ือเวลา 17:00 น. เป็นต้น  

 
 เวลาพักระหว่างการท างาน 

 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 27 บัญญัติไว้ว่า 

 “ในวันที่มีการท างาน ให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างมีเวลาพักระหว่างการท างานวันหนึ่งไม่
น้อยกว่าหนึ่งชั่วโมงหลังจากที่ลูกจ้างท างานมาแล้วไม่เกินห้าชั่วโมงติดต่อกัน นายจ้างและลูกจ้างอาจ

                                                           

44 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 61 บัญญัติไว้ว่า “ในกรณีที่นายจ้างให้ลูกจ้าง
ท างานล่วงเวลาในวันท างาน ให้นายจ้างจ่ายค่าล่วงเวลาให้แก่ลูกจ้างในอัตราไม่น้อยกว่าหนึ่งเท่าครึ่ง
ของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันท างานตามจ านวนชั่วโมงที่ท า หรือไม่น้อยกว่าหนึ่งเท่าครึ่งของอัตรา
ค่าจ้างต่อหน่วยในวันท างานตามจ านวนผลงานที่ท าได้ส าหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงาน โดย
ค านวณเป็นหน่วย” 
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ตกลงกันล่วงหน้าให้มีเวลาพักครั้งหนึ่งน้อยกว่าหนึ่งชั่วโมงได้ แต่เมื่อรวมกันแล้ววันหนึ่งต้องไม่น้อย
กว่าหนึ่งชั่วโมง 

 ในกรณีที่นายจ้างและลูกจ้างตกลงกันก าหนดเวลาพักระหว่างการท างานตามวรรค
หนึ่งเป็นอย่างอ่ืน ถ้าข้อตกลงนั้นเป็นประโยชน์แก่ลูกจ้าง ให้ข้อตกลงนั้นใช้บังคับได้ 

 เวลาพักระหว่างการท างานไม่ให้นับรวมเป็นเวลาท างาน เว้นแต่เวลาพักที่รวมกัน
แล้วในวันหนึ่งเกินสองชั่วโมง ให้นับเวลาที่เกินสองชั่วโมงนั้นเป็นเวลาท างานปกติ 

 ในกรณีที่มีการท างานล่วงเวลาต่อจากเวลาท างานปกติไม่น้อยกว่าสองชั่วโมง 
นายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้างมีเวลาพักไม่น้อยกว่ายี่สิบนาทีก่อนที่ลูกจ้างเริ่มท างานล่วงเวลา 

 ความในวรรคหนึ่งและวรรคสี่มิให้ใช้บังคับแก่กรณีที่ลูกจ้างท างานที่มีลักษณะหรือ
สภาพของงานต้องท าติดต่อกันไปโดยได้รับความยินยอมจากลูกจ้างหรือเป็นงานฉุกเฉิน” 

 โดยมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 นี้ กฎหมายคุ้มครอง
แรงงานมีเจตนารมณ์ให้ลูกจ้างได้มีช่วงเวลาพักผ่อนคลายอิริยาบถบ้าง หลังจากที่ได้ท างานให้แก่
นายจ้างมาเป็นเวลาพอสมควร ลูกจ้างควรที่จะได้มีโอกาสพักทานอาหารหรือดื่มน้ า หรือออกไปนอก
สถานประกอบการที่อุดอู้ โดยมาตรา 27 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 
ได้ก าหนดให้สิทธิในการพักระหว่างการท างานให้แก่ลูกจ้างขั้นต่ าเป็นเวลา 1 ชั่วโมง กล่าวคือ ในวันที่
ลูกจ้างมีการท างานให้แก่นายจ้าง นายจ้างจะต้องจัดให้ลูกจ้างมีเวลาพักระหว่างการท างานวันหนึ่งไม่
น้อยกว่า 1 ชั่วโมงหลังจากที่ลูกจ้างท างานมาแล้วไม่เกิน 5 ชั่วโมงติดต่อกัน ซึ่งเวลาพักนี้นายจ้างและ
ลูกจ้างอาจตกลงกันล่วงหน้าให้แบ่งเวลาพักครั้งหนึ่งน้อยกว่าหนึ่งชั่วโมงก็ได้ แต่เมื่อรวมกันแล้ว ทั้งวัน
นั้นเวลาพักของลูกจ้างจะต้องไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง 

  ยกตัวอย่างเช่น นายจ้างและลูกจ้างอาจจะตกลงแบ่งเวลาพักระหว่างการ
ท างานออกเป็น 3 ช่วง ได้แก่ ช่วงเช้า เวลา 10:30-10:45 น. ช่วงกลางวัน เวลา 12:00-12:30 น. 
และช่วงบ่าย เวลา 14:30-14:45 น. เมื่อรวมทั้ง 3 ช่วงเวลาแล้ว ใน 1 วัน ลูกจ้างจะมีเวลาพักรวม
ทั้งสิ้น 1 ชั่วโมง เช่นนี้ก็ได้ เป็นต้น 

 หรือตัวอย่างจากค าพิพากษาศาลฎีกาดังต่อไปนี้ เป็นกรณีศึกษาการที่นายจ้างจัดให้
ลูกจ้างได้มีเวลาพักระหว่างการท างานตามมาตรฐานขั้นต่ าที่กฎหมายคุ้มครองแรงงานก าหนด 

  ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 3675-3676/2526 ลูกจ้างเป็นพนักงานตัดกระจก
โดยใช้เครื่องอัตโนมัติ ต้องยืนตัดกระจก 50 นาที และหยุดรอกระจกที่ส่งเข้ามาใหม่ 20 นาที กะหนึ่ง
ท างาน 8 ชั่วโมง 15 นาที รวมเวลาหยุดไม่ต้องท างานระหว่างรอกระจก รวม 2 ชั่วโมง 20 นาที ใน
ระหว่างเวลาที่รอกระจก ลูกจ้างมีอิสระที่จะทานอาหาร สูบบุหรี่ หรือเข้าห้องน้ าได้ เพราะจะไม่มีงาน
ให้ท าในระหว่างนั้น ถือว่าเวลาที่หยุดรอกระจกเป็นเวลาพักตามกฎหมายแล้ว 

 อย่างไรก็ตาม มาตรา 27 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 
มีการอนุญาตให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างมีเวลาพักระหว่างการท างานที่แตกต่างไปจากที่มาตรา 27 วรรค
หนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ก าหนดเอาไว้ได้ กล่าวคือ อาจมีการก าหนดให้
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ลูกจ้างมีเวลาพักระหว่างการท างานที่น้อยกว่า 1 ชั่วโมงได้ หากปรากฏว่าข้อตกลงนั้นจะเป็น
ประโยชน์แก่ลูกจ้าง 

  ยกตัวอย่างเช่น นายจ้างอาจให้ลูกจ้างมีเวลาพักกลางวันที่น้อยลงจากเดิมมี
เวลาพักกลางวัน 1 ชั่วโมง เป็นให้ลูกจ้างมีเวลาพักกลางวันแค่ครึ่งชั่วโมงก็ได้ หากว่านายจ้างจะยอม
ให้ลูกจ้างเลิกงานในแต่ละวันเร็วขึ้นได้อีกครึ่งชั่วโมง เนื่องจากข้อตกลงลักษณะนี้เป็นข้อตกลงที่เป็น
ประโยชน์แก่ลูกจ้าง ท าให้ลูกจ้างได้เลิกงานเร็วขึ้น และได้กลับบ้านไปพักผ่อนเร็วขึ้น เป็นต้น 

ทั้งนี้ มาตรา 27 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ก าหนด
ไม่ให้นับรวมเอาเวลาพักเข้าเป็นเวลาท างาน ดังนั้น การจะนับชั่วโมงท างานให้ได้ครบจ านวนชั่วโมง
ตามที่มาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ได้ก าหนดเอาไว้นั้น จะต้องไม่นับ
รวมเวลาพัก 1 ชั่วโมงตามที่มาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 นี้ได้ก าหนด
เอาไว้ เว้นแต่ เวลาพักท่ีรวมกันแล้วในวันหนึ่งเกิน 2 ชั่วโมง ให้นับเวลาที่เกิน 2 ชั่วโมงนั้นรวมเข้าเป็น
เวลาท างานปกติ 

 ยกตัวอย่างเช่น นายจ้างและลูกจ้างตกลงกันเริ่มเวลาท างาน 8:00 น. มี
เวลาพักกลางวันตั้งแต่เวลา 12:00-14:00 น. เป็นเวลา 2 ชั่วโมง กรณีเช่นนี้ เมื่อมาตรา 27 วรรคสาม 
แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ไม่ให้นับเอาเวลาพักรวมเข้าเป็นเวลาท างาน ดังนั้น 
เวลาท างานปกติของลูกจ้างจะครบ 8 ชั่วโมงตามที่ได้ก าหนดไว้ในมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 เมื่อเวลา 18:00 น. แต่หากปรากฏว่านายจ้างและลูกจ้างตกลงเวลาพัก
กลางวันเป็นเวลาตั้งแต่ 11:00-14:00 น. ซึ่งเป็นเวลาพักรวมทั้งสิ้น 3 ชั่วโมง กรณีเช่นนี้ถือว่าเวลาพัก
มีจ านวนรวมเกิน 2 ชั่วโมง มาตรา 27 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 
ก าหนดให้นับเวลาที่เกิน 2 ชั่วโมงนั้นรวมเข้าเป็นเวลาท างานปกติ กรณีเช่นนี้ เวลาท างานปกติของ
ลูกจ้างจะครบ 8 ชั่วโมงตามที่ได้ก าหนดไว้ในมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.
2541 เมื่อเวลา 18:00 น. ทั้งนี้ เนื่องจากกฎหมายไม่ต้องการให้ลูกจ้างอยู่ในสถานประกอบการเป็น
เวลานานจนเกินไป ลูกจ้างควรที่จะได้รับการพักผ่อนอยู่ที่บ้านหรือที่พักของตนมากกว่า 

  อย่างไรก็ตาม กฎกระทรวงแรงงาน ฉบับที่ 7 พ.ศ.2541 ข้อ 3 ได้ก าหนดให้งานบาง
ประเภท นายจ้างสามารถให้ลูกจ้างมีเวลาพักเกิน 2 ชั่วโมงได้ โดยไม่ต้องน ามานับรวมเข้าเป็นเวลา
ท างาน ดังเช่นที่ก าหนดไว้ตามมาตรา 27 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 
กล่าวคือ “งานในร้านขายอาหารหรือร้านขายเครื่องดื่มที่เปิดจ าหน่ายหรือให้บริการไม่ติดต่อกันในแต่
ละวันที่มีการท างาน นายจ้างอาจจัดให้ลูกจ้างมีเวลาพักระหว่างการท างานวันหนึ่งเกินสองชั่วโมงก็
ได้”45 
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  นอกจากนี้ หากเป็นกรณีที่นายจ้างไม่อาจประกาศก าหนดเวลาเริ่มต้นและเวลา
สิ้นสุดของการท างานแต่ละวันได้ เนื่องจากลักษณะหรือสภาพของงานที่ท าให้นายจ้างไม่อาจประกาศ
ก าหนดเวลาท างานปกติดังกล่าวได้ มาตรา 23 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.
2541 ก าหนดให้นายจ้างและลูกจ้างอาจตกลงกันก าหนดชั่วโมงท างานแต่ละวันไม่เกินแปดชั่วโมง 
และเมื่อรวมเวลาท างานทั้งสิ้นแล้วสัปดาห์หนึ่งต้องไม่เกินสี่สิบแปดชั่วโมงได้ ยกตัวอย่างเช่น งาน
เกี่ยวกับการบินพาณิชย์ระหว่างประเทศ ที่มีเวลาในการท างานแต่ละวันไม่แน่นอน และไม่อาจ
ก าหนดเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดของการท างานแต่ละวันเป็นที่แน่นอนตายตัวได้ เป็นต้น 

  ประเด็นส าคัญในการพิจารณาเวลาท างานปกตินั้น ก็เนื่องจากหากเป็นกรณีที่ลูกจ้าง
ท างานให้แก่นายจ้างในเวลาที่นอกเหนือจากเวลาท างานปกติตามที่ ได้ก าหนดในมาตรา 23 แห่ง
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ดังกล่าวมาแล้วนั้น การท างานดังกล่าวอาจถูกพิจารณา
เป็นการท างานล่วงเวลา ซึ่งค่าตอบแทนที่ลูกจ้างจะได้รับจะเรียกว่าค่าล่วงเวลาอันเป็นค่าตอบแทนที่มี
อัตราสูงกว่าอัตราค่าจ้างอันเป็นค่าตอบแทนการท างานในเวลาท างานปกติ ดังนั้น นายจ้างและลูกจ้าง
จึงต้องทราบเวลาท างานปกติในแต่ละวันเสียก่อน จึงจะสามารถพิจารณาการท างานล่วงเวลาและค่า
ล่วงเวลาต่อไปได ้

  ยกตัวอย่างเช่นค าพิพากษาศาลฎีกาดังต่อไปนี้ เป็นกรณีที่ศาลพิจารณาว่างานที่
นายจ้างให้ลูกจ้างท าเป็นงานที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือร่างกายของลูกจ้าง ซึ่งตามมาตรา 23 
แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ได้ก าหนดให้นายจ้างสามารถให้ลูกจ้างท างานให้ตน
ได้เพียงแค่วันละ 7 ชั่วโมงเท่านั้น ดังนั้น เมื่อนายจ้างให้ลูกจ้างท างานเกินวันละ 7 ชั่วโมง กล่าวคือ 
เกินว่าก าหนดเวลาท างานปกติในแต่ละวัน จะต้องพิจารณาถือว่าชั่วโมงท างานที่เกิน 7 ชั่วโมงต่อวัน
มานั้น เป็นการท างานล่วงเวลา อันนายจ้างจะต้องจ่ายค่าล่วงเวลาให้แก่ลูกจ้างนอกเหนือจากค่าจ้าง
อันเป็นค่าตอบแทนการท างานในช่วงเวลาท างานปกติ 

   ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 9548-9570/2539 คุณสมบัติของสารเฟอร์ฟูรัล
และเฟอร์ฟูริลแอลกอฮอล์ แม้ในอุณหภูมิปกติก็ระเหยเป็นไอได้และเมื่อสัมผัสทางผิวหนังหรือเยื่อบุตา
ก็ท าให้ผิวหนังหรือดวงตาได้รับอันตราย และหากเข้าสู่ร่างกายโดยทางหายใจหรือทางปากก็อาจเกิด
อันตรายต่อร่างกายได้ทั้งเฉียบพลัน หรือค่อยเป็นค่อยไปเป็นระยะเวลานาน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปริมาณ
สารดังกล่าวเข้าสู่ร่างกายมากน้อยเพียงใด สารเฟอร์ฟูรัลและเฟอร์ฟูริลแอลกอฮอล์จึงเป็นวัตถุเคมีที่
เป็นอันตรายในตัวของมันเอง เมื่อสารเฟอร์ฟูรัลและเฟอร์ฟูริลแอลกอฮอล์เป็นสารที่ระเหยได้ใน
อุณหภูมิปกติ บุคคลที่ท างานผลิตสารดังกล่าวจึงอาจได้รับอันตรายตลอดเวลา โจทก์ทั้งยี่สิบสามเป็น
ลูกจ้างของจ าเลยท างานด้านการผลิตสารเฟอร์ฟูรัลและเฟอร์ฟูริลแอลกอฮอล์  งานของโจทก์ทั้งยี่สิบ
สามจึงเป็นงานที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือร่างกายตาม (2) แห่งประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่องก าหนดงานที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือร่างกายของลูกจ้าง ทั้งนี้ โดยไม่ต้องค านึงว่าจ าเลย
จะมีระบบป้องกันอันตรายหรืออุบัติเหตุดีเพียงใด และลูกจ้างของจ าเลยเคยได้รับอันตรายหรือไม่ งาน
ดังกล่าวของจ าเลยจึงตกอยู่ในบังคับประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน ข้อ3 (3) 
ที่จ าเลยจะต้องจัดให้ลูกจ้างท างานไม่เกินสัปดาห์ละ 42 ชั่วโมง เมื่อปรากฏว่าจ าเลยให้โจทก์ทั้งยี่สิบ
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สามท างานสัปดาห์ละ 48 ชั่วโมง หรือเฉลี่ยวันละ 8 ชั่วโมง โดยท างาน 6 วัน เวลาท างานปกติ คือ 
8:00 น. – 17:00 น. พัก 12:00 น. – 13:00 น. โจทก์ทั้งยี่สิบสามจึงท างานล่วงเวลาวันละ 1 ชั่วโมง 
ซึ่งจ าเลยต้องจ่ายค่าล่วงเวลาให้แก่โจทก์ทุกคนตามฟ้อง 

  หรืออีกหนึ่งตัวอย่างค าพิพากษาศาลฎีกา เป็นกรณีที่ลักษณะหรือสภาพของงานที่
นายจ้างให้ลูกจ้างท างาน ไม่สามารถก าหนดเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดในแต่ละวันได้ ศาลจึงต้องวินิจฉัย
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 23 วรรคสอง ถือเอาเวลาท างานในแต่ละวัน
ว่าต้องไม่เกินวันละ 8 ชั่วโมง และรวมทั้งสิ้นแล้วสัปดาห์หนึ่งต้องไม่เกิน 48 ชั่วโมง เพราะถ้าหาก
ปรากฏว่ามีการท างานให้นายจ้างเกินกว่า 8 ชั่วโมงต่อวัน ก็จะต้องพิจารณาถือเป็นการท างาน
ล่วงเวลาอันลูกจ้างควรได้รับค่าล่วงเวลาเป็นการตอบแทน แต่หากปรากฏว่าลูกจ้างท างานให้แก่
นายจ้างไม่เกินวันละ 8 ชั่วโมง ก็ยังถือเป็นเพียงการท างานในช่วงเวลาท างานปกติ และนายจ้างก็มี
หน้าที่เพียงแค่จ่ายค่าจ้างเพ่ือเป็นค่าตอบแทนการท างานในเวลาท างานปกติเท่านั้น กล่าวคือ เมื่อ
ไม่ใช่การท างานล่วงเวลา นายจ้างก็ไม่หน้าที่ต้องจ่ายค่าล่วงเวลาให้แก่ลูกจ้าง  

   ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 1395/2548 โจทก์เป็นลูกจ้างของจ าเลยมีหน้าที่
ตรวจสอบอุบัติเหตุรถยนต์ที่ประกันภัยไว้กับจ าเลย จ าเลยก าหนดเวลาท างานปกติ 8:30 น. ถึง 17:00 
น. เวลาพักวันละ 1 ชั่วโมง วันท างานปกติ คือ วันจันทร์ถึงวันศุกร์ วันหยุดประจ าสัปดาห์คือวันเสาร์
และวันอาทิตย์ วันหยุดตามประเพณีปีละ 13 วัน การท างานของโจทก์ไม่ต้องไปท างาน ณ สถานที่ท า
การของจ าเลยแต่จะประจ าอยู่ที่บ้านโจทก์ เมื่อมีลูกค้าของจ าเลยแจ้งต่อจ าเลยว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้น 
จ าเลยจะโทรศัพท์แจ้งโจทก์เพ่ือให้โจทก์ไปด าเนินการตรวจสอบอุบัติเหตุ เมื่อด าเนินการเสร็จโจทก์
เดินทางกลับบ้านเพ่ือรอรับโทรศัพท์แจ้งเหตุรายต่อไป ในการตรวจสอบอุบัติเหตุแต่ละครั้ง โจทก์ต้อง
ท ารายงานเพ่ือส่งแก่จ าเลย งานดังกล่าวของโจทก์จะมีขึ้นต่อเมื่อรถยนต์ที่ประกันภัยไว้กับจ าเลยเกิด
อุบัติเหตุซึ่งไม่แน่นอนว่าจะเกิดขึ้นเมื่อใด จึงเป็นงานที่มีลักษณะหรือสภาพที่ต้องออกไปท านอก
สถานที่ และโดยลักษณะหรือสภาพของงานไม่อาจก าหนดเวลาที่แน่นอนได้ การที่โจทก์ประจ าอยู่ที่
บ้านแม้จะเตรียมพร้อมที่จะออกไปท างานตรวจสอบอุบัติเหตุเมื่อได้รับแจ้งจากจ าเลย แต่ตราบใดที่ยัง
ไม่ได้ท าการตรวจสอบอุบัติเหตุให้แก่จ าเลยก็ยังถือว่าท างานให้แก่จ าเลยไม่ได้ เมื่อไม่ปรากฏว่าจ าเลย
กับโจทก์ได้มีข้อตกลงให้โจทก์ท างานวันละกี่ชั่วโมง จึงต้องถือก าหนดเวลาท างานแต่ละวันไม่เกิน 8 
ชั่วโมง และเมื่อรวมเวลาท างานทั้งสิ้นแล้วสัปดาห์หนึ่งต้องไม่เกิน 48 ชั่วโมง ตามพระราชบัญญั ติ
คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 23 วรรคสอง โจทก์น าสืบแต่เพียงว่า โจทก์ท างานนอกเวลา
ท างานปกติตั้งแต่เวลา 17:00 น. ถึง 8:30 น. ของวันรุ่งขึ้น โดยไม่ปรากฏว่าโจทก์ท างานเกินกว่าวัน
ละ 8 ชั่วโมงในวันใด จ านวนเท่าใด จ าเลยจึงไม่ต้องจ่ายค่าล่วงเวลาให้แก่โจทก์ 

  ดังนั้น การพิจารณาเวลาท างานปกติตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครอง
แรงงาน พ.ศ.2541 นั้น จึงเป็นประเด็นส าคัญเป็นอันดับต้นๆในการพิจารณาค่าตอบแทนการท างาน
ให้แก่ลูกจ้าง เนื่องจากการพิจารณาเวลาท างานปกติตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครอง
แรงงาน พ.ศ.2541 ก็เพ่ือจะได้ทราบว่าหากเป็นกรณีที่ลูกจ้างท างานให้แก่นายจ้างในเวลาที่
นอกเหนือจากเวลาท างานปกติดังกล่าว การท างานของลูกจ้างนั้นก็อาจถูกพิจารณาเป็นการท างาน
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ล่วงเวลา ซึ่งค่าตอบแทนที่ลูกจ้างจะได้รับจะเรียกว่าค่าล่วงเวลาอันเป็นค่าตอบแทนที่มีอัตราสูงกว่า
อัตราค่าจ้างอันเป็นค่าตอบแทนการท างานในเวลาท างานปกติ  

 
 ค่าจ้าง 

  ในการท างาน ใน เวลาท างานปกติ ตามที่ ได้ บัญ ญั ติ ไว้ ในมาตรา 23 แห่ ง
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 นั้น ลูกจ้างย่อมมีสิทธิที่จะได้รับค่าตอบแทนที่เรียกว่า 
“ค่าจ้าง” เพ่ือเป็นการตอบแทนการท างานให้แก่นายจ้าง โดยค่าจ้างนี้มีค านิยามอธิบายความหมาย
และลักษณะไว้ในมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ดังนี้  

  พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 5 บัญญัติไว้ว่า 

  “ค่าจ้าง” หมายความว่า เงินที่นายจ้างและลูกจ้างตกลงกันจ่ายเป็นค่าตอบแทนใน
การท างานตามสัญญาจ้าง ส าหรับระยะเวลาการท างานปกติเป็นรายชั่วโมง รายวัน รายสัปดาห์ ราย
เดือน หรือระยะเวลาอ่ืน หรือจ่ายให้โดยค านวณตามผลงานที่ลูกจ้างท าได้ในเวลาท างานปกติของวัน
ท างาน และให้หมายความรวมถึงเงินที่นายจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้างในวันหยุด  และวันลาที่ลูกจ้างมิได้
ท างาน แต่ลูกจ้างมีสิทธิได้รับตามพระราชบัญญัตินี้ 

 จากค านิยามตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ข้างต้น จึงอาจ
กล่าวได้ว่า ค่าจ้างที่นายจ้างตกลงจ่ายให้แก่ลูกจ้างเพ่ือเป็นค่าตอบแทนการท างานนั้น จะต้องจ่ายเป็น
เงินเท่านั้น นายจ้างไม่สามารถจ่ายเป็นประโยชน์อย่างอ่ืนใดให้แก่ลูกจ้างได้ เนื่องจากมีการบัญญัติไว้
อย่างชัดเจนว่า “ค่าจ้าง หมายความว่า เงิน...” ดังนั้น หากนายจ้างมีการให้ประโยชน์อย่างอ่ืนแก่
ลูกจ้าง ประโยชน์อย่างอ่ืนนั้นจะถูกพิจารณาเป็นสวัสดิการอันเป็นการตกลงกันเองระหว่างนายจ้าง
และลูกจ้างภายใต้สัญญาจ้างแรงงาน ซ่ึงไม่ใช่เงินที่ลูกจ้างมีสิทธิจะได้ตามความมุ่งหมายแห่งกฎหมาย
คุ้มครองแรงงานนี้  

 นอกจากนายจ้างจะต้องจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างเป็นเงินเท่านั้นแล้ว การจ่ายค่าจ้างจะต้อง
ปรากฏว่าเป็นการจ่ายเพ่ือเป็นการตอบแทนลูกจ้างส าหรับการท างานตามสัญญาจ้างแรงงานให้แก่
นายจ้าง ไม่ใช่เป็นการจ่ายเพ่ือประโยชน์หรือวัตถุประสงค์อ่ืน เช่น ให้ด้วยความสงสารเห็นใจลูกจ้าง 
หรือให้เพ่ือจูงใจลูกจ้างให้ขยันท างาน เป็นต้น โดยค่าจ้างนี้ นายจ้างและลูกจ้างอาจตกลงกันจ่ายตาม
ระยะเวลา เช่น รายชั่วโมง รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน เป็นต้น หรืออาจตกลงจ่ายกันตามจ านวน
ผลงานที่ท าได้ในเวลาท างานปกติก็ได้ กรณีนี้อาจจะก่อให้เกิดความใกล้เคียงกับสัญญาจ้างท าของ อัน
ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดในสิทธิและหน้าที่แก่นายจ้างและลูกจ้างจ านวนมาก ดังนั้น จึงต้องใช้หลัก
อ านาจบังคับบัญชาดังที่ได้กล่าวไปแล้วมาแบ่งแยกความสัมพันธ์ให้ชัดเจน นอกจากนี้ เมื่อพิจารณา
จากค านิยามตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ค่าจ้าง ให้หมายความ
รวมถึง เงินที่นายจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้างในวันหยุดและวันลาที่ลูกจ้างไม่ได้มาท างานแต่มีสิทธิจะได้รับ
ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานด้วย โดยค่าจ้างจะจ่ายกันเป็นอัตราเท่าใดนั้น กฎหมายให้เป็นไปตามที่
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นายจ้างและลูกจ้างตกลงกัน เนื่องจากไม่ได้มีการวางมาตรฐานขั้นต่ าเอาไว้ในค านิยาม ดังนั้น อัตรา
ค่าจ้างจึงข้ึนอยู่กับการตกลงของนายจ้างและลูกจ้างภายใต้สัญญาจ้างแรงงาน 

ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างค าพิพากษาศาลฎีกาที่พิจารณาว่า เงินหรือประโยชน์ที่นายจ้างให้แก่
ลูกจ้างนั้นถือเป็น “ค่าจ้าง” ตามความหมายของกฎหมายคุ้มครองแรงงานหรือไม่ 

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 2513/2545 นายจ้างจัดอาหารกลางวันให้แก่ลูกจ้างวันละ 
3 มื้อ คิดเป็นเงินมื้อละ 40 บาท รวมวันละ 120 บาท มิใช่เงินที่ตกลงจ่ายเพ่ือตอบแทนการท างาน 
ไม่ใช่ค่าจ้าง 

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 5028/2545 สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นเงินที่
นายจ้างต้องให้ลูกจ้างในกรณีเลิกจ้างโดยไม่ได้บอกกล่าวล่วงหน้าให้ถูกต้องตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์มาตรา 582 และเป็นเงินที่จ่ายให้ส าหรับระยะเวลาที่จะมีผลเป็นการเลิกสัญญาจ้างโดย
ลูกจ้างมิได้ท างานให้แก่นายจ้าง ดังนั้นสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าจึงมิใช่ค่าจ้างตาม 
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 5 

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 6526/2545 ค่าเช่าบ้านที่จ าเลยจ่ายให้แก่โจทก์เป็นประจ า
ทุกเดือน แม้จะมีจ านวนแน่นอนและจ่ายโดยไม่มีเงื่อนไข แต่ค่าเช่าบ้านดังกล่าวจ าเลยจ่ายเป็นค่าที่พัก
ให้แก่ลูกจ้างของจ าเลยที่ปฏิบัติงานอยู่ที่โรงงานมาบตาพุด ซึ่งเป็นสวัสดิการที่จ าเลยจัดให้แก่ลูกจ้าง
ของจ าเลยเพ่ือเป็นขวัญก าลังใจในการท างาน มิใช่จ่ายเพ่ือตอบแทนการท างานในเวลาท างานปกติ
ของวันท างาน จึงมิใช่ค่าจ้าง เมื่อค่าเช่าบ้านดังกล่าวไม่มีสภาพเป็นค่าจ้าง แม้จ าเลยจะน าไปรวมกับ
เงินเดือนซึ่งเป็นค่าจ้างเพ่ือค านวณเป็นค่าล่วงเวลาให้แก่โจทก์ ก็ไม่ท าให้ค่าเช่าบ้านซึ่งเป็นสวัสดิการ
กลายเป็นค่าจ้าง 

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 9096/2546 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 
มาตรา 5 นิยามศัพท์ค าว่า “ค่าจ้าง” หมายความว่า เงินที่นายจ้างและลูกจ้างตกลงกันจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนในการท างานตามสัญญาจ้างส าหรับระยะเวลาการท างานปกติ ฯลฯ เมื่อตามข้อบังคับ
เกี่ยวกับการท างาน วัตถุประสงค์ของการที่จ าเลยจ่ายค่าเช่าบ้านแก่ลูกจ้างเพ่ือเป็นการช่วยเหลือเรื่อง
ที่อยู่อาศัย ค่าเช่าบ้านจึงเป็นเพียงสวัสดิการที่นายจ้างจัดให้แก่ลูกจ้าง มิใช่จ่ายเพ่ือตอบแทนการ
ท างานตามสัญญาจ้างส าหรับระยะเวลาท างานปกติ แม้จะมีการจ่ายเงินจ านวนนี้แน่นอนทุกเดือนก็
มิใช่ค่าจ้าง 

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 2246/2548 เงินที่นายจ้างตกลงจ่ายให้แก่ลูกจ้างที่ท า
ยอดขายได้ตามเป้าที่ก าหนด เพ่ือจูงใจให้ท ายอดขายเพ่ิม ไม่ได้ตอบแทนการท างานโดยตรง ทั้งยังจ่าย
เป็นรายเดือน รายไตรมาส หรือรายปี มิใช่ตอบแทนการท างานในเวลาท างานปกติของวันท างาน มิใช่
ค่าจ้าง 
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ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 1394/2549 ค่าชั่วโมงบิน จ่ายให้แก่ลูกจ้างที่เป็นพนักงาน
ต้อนรับบนเครื่องบิน ตามอัตราที่ค านวณจากเวลาที่ได้ปฏิบัติงาน จ่ายเป็นรายเดือน แม้แต่ละเดือนจะ
ได้รับในจ านวนไม่แน่นอน ไม่เท่ากัน ก็เป็นเงินที่จ่ายเพ่ือตอบแทนการท างาน จึงเป็นค่าจ้าง 

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 9016–9043/2549 ค่าพาหนะเหมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างที่
เดินทางไปท างานนอกสถานที ่เป็นเงินช่วยเหลือค่าเดินทาง ไม่ใช่ค่าจ้าง 

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 8211/2550 เดิมนายจ้างจัดรถประจ าต าแหน่งให้ ต่อมา
ยกเลิกแล้วจ่ายเงินให้แก่ลูกจ้างเดือนละ 20 ,000 บาท เพ่ือให้ไปซื้อรถมาใช้งานแทนการจัดรถเป็น
สวัสดิการ การจ่ายเงินดังกล่าวจึงเป็นการจ่ายเพ่ือเป็นสวัสดิการ มิใช่เงินที่จ่ายเพ่ือตอบแทนการ
ท างาน มิใช่ค่าจ้าง 

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 9963/2551 เงินได้พิเศษตอบแทนผู้ถือใบอนุญาตนายช่าง
ภาคพ้ืนดิน ซึ่งลูกจ้างผู้มีสิทธิที่จะได้รับต้องมีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถตามที่ระบุ และอาจถูก
พักสิทธิได้ มิใช่เงินเดือนที่นายจ้างให้แก่ลูกจ้างทั่วไป เพ่ือเป็นค่าตอบแทนการท างานในวันและเวลา
ท างานปกติ มิใช่ค่าจ้าง 

 

 แต่อย่างไรก็ตาม ศาลฎีกาได้มีแนวทางในการพิจารณากรณีท่ีปรากฏว่าเงินที่จ่ายให้แก่ลูกจ้าง
เพ่ือวัตถุประสงค์อ่ืนนอกเหนือจากการตอบแทนการท างานนั้น เป็นเงินที่นายจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้าง
อย่างเป็นประจ าสม่ าเสมอ ก็อาจถือว่าเป็นค่าจ้างตามกฎหมายคุ้มครองนี้ได้ ยกตัวอย่างให้เข้าใจได้
ตามค าพิพากษาศาลฎีกาดังต่อไปนี้ 

   ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 1328/2527 “เบี้ยเลี้ยง” จ่ายให้ทุกคนที่มา
ปฏิบัติงาน ณ โรงกลั่นน้ ามัน อัตราแน่นอนทุกเดือน ไม่ใช่จ่ายเมื่อออกไปท างานนอกสถานที่ จึงเป็น
ค่าจ้าง 

   ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 5394-5404/2547 เงินค่าคอมมิชชั่นหรือค่าเที่ยว
ที่จ าเลยจ่ายให้แก่โจทก์แต่ละคนซึ่งเป็นพนักงานขับรถและพนักงานยกของที่ไปกับรถของจ าเลยเมื่อ
ท าตามหน้าที่ของตน โดยจ าเลยก าหนดอัตราไว้แน่นอนว่าเที่ยวหนึ่งจะจ่ายให้เท่าใด สามารถค านวณ
ได้ตามจ านวนเที่ยวที่ท าได้ในเวลาท างานตามปกติของวันท างาน มีลักษณะชี้ชัดว่าจ าเลยมุ่งหมายจ่าย
ให้โจทก์เพ่ือตอบแทนการท างาน มิใช่จงใจจ่ายเพ่ือจูงใจให้โจทก์ขยันท างาน เงินค่าคอมมิชชั่นหรือค่า
เทีย่วจึงเป็นค่าจ้างตามความหมายของพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 5 

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 5024/2548 เงินประจ าต าแหน่ง เงินค่ารถ กับเงิน
ค่ารับรอง การที่จ าเลยจ่ายเงินประจ าต าแหน่ง และเงินค่ารถ กับเงินค่ารับรองให้แก่โจทก์ในลักษณะ
เหมาจ่ายเป็นรายเดือน รวมกับเงินเดือนเดือนละ 25,000 บาท เท่ากันทุกๆเดือน โดยไม่ได้ความจาก
ค าวินิจฉัยของศาลแรงงานกลางว่าเงินดังกล่าวเป็นเงินสวัสดิการหรือเงินช่วยเหลืออ่ืนใดให้แก่โจทก์ 
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เงินประจ าต าแหน่ง เงินค่ารถ และค่ารับรองจึงเป็นเงินจ านวนแน่นอนที่จ าเลยตกลงจ่ายเป็น
ค่าตอบแทนในการท างานให้แก่โจทก์ซึ่งเป็นลูกจ้าง ระหว่างจ าเลยและโจทก์จึงถือได้ว่าเป็นค่าจ้างตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 5 

   ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 7316/2549 ลูกจ้างได้รับค่าน้ ามันรถและค่า
โทรศัพท์ทุกเดือนเป็นจ านวนแน่นอน ในลักษณะเหมาจ่าย ไม่ต้องมีใบเสร็จ มิใช่เป็นเงินสวัสดิการหรือ
เงินช่วยเหลือ ได้รับเนื่องจากการท างานตามปกติ เป็นค่าจ้าง 

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 8938-8992/2552 การที่จ าเลยจ่ายค่าครองชีพให้
ลูกจ้างมีจ านวนแน่นอน และจ่ายให้เป็นประจ าทุกเดือนเช่นเดียวกับเงินเดือน โดยไม่ค านึงว่าลูกจ้าง
จะหยุดงานหรือไม่เช่นนี้ ย่อมถือได้ว่าค่าครองชีพเป็นเงินส่วนหนึ่งที่จ าเลยจ่ายให้แก่ลูกจ้างเพ่ือตอบ
แทนการท างานปกติในวันท างานของลูกจ้าง ค่าครองชีพจึงเป็นส่วนหนึ่งของค่าจ้าง การที่จ าเลยกับ
สหภาพแรงงานท าข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างโดยมีเงื่อนไขมิให้น าค่าครองชีพไปรวมกับค่าจ้าง
เพ่ือคิดค านวณค่าชดเชยและเงินอ่ืนๆที่ค านวณจากค่าจ้างและเงินเดือน จึงเป็ นการฝ่าฝืน 
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ซึ่งเป็นกฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของ
ประชาชน ย่อมตกเป็นโมฆะ 
 

 ดังนั้น เมื่อค่าจ้างเป็นเงินที่นายจ้างจ่ายเพ่ือตอบแทนการท างานของลูกจ้างตามสัญญาจ้าง
แรงงานในช่วงเวลาท างานปกติ จึงส าคัญอย่างยิ่งที่จะต้องพิจารณาให้ได้ว่าช่วงเวลาใดคือช่วงเวลา
ท างานปกติตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 เพราะหากว่าเป็นการ
ท างานที่นอกเหนือไปจากช่วงเวลาท างานปกติแล้วนั้น การจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ลูกจ้างจะเป็นการ
จ่ายค่าตอบแทนที่เรียกชื่อเป็นอย่างอ่ืน ไม่ใช่ค่าจ้าง และเป็นค่าตอบแทนอ่ืนที่มีอัตราแตกต่างกันไป
จากอัตราค่าจ้างปกติอีกด้วย 

 

การท างานล่วงเวลาและค่าล่วงเวลา 

 การท างานล่วงเวลา 

  จากค านิยามตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน  พ.ศ.2541 มาตรา 5 ให้
ความหมาย “การท างานล่วงเวลา” ว่าหมายความว่า การท างานนอกหรือเกินเวลาท างานปกติหรือ
เกินชั่วโมงท างานในแต่ละวันที่นายจ้างลูกจ้างตกลงกันตามมาตรา 23 ในวันท างานหรือวันหยุด 
แล้วแต่กรณี 

  ดังที่กล่าวมาแล้ว ว่าเป็นประเด็นที่ส าคัญอย่างยิ่งที่นายจ้างและลูกจ้างจะต้องทราบ
ถึงเวลาท างานปกติ ทั้งนี้ เพ่ือจะได้ทราบว่าการท างานนอกเวลาท างานปกติ หรือการท างานเกินเวลา
ท างานปกติ หรือการท างานเกินชั่วโมงท างานในแต่ละวันนั้นหมายถึงการท างานในช่วงเวลาใดบ้าง 
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กล่าวคือ เพ่ือจะได้ทราบว่าการท างานในช่วงเวลาใดที่จะพิจารณาเป็นการท างานล่วงเวลา ซึ่งในทาง
ปฏิบัติ นายจ้างและลูกจ้างมักเข้าใจว่าการท างานล่วงเวลาหมายถึงการท างานต่อออกไปจากช่วงเวลา
ท างานปกติเท่านั้น แต่เมื่อพิจารณาจากค านิยามแล้ว การท างานล่วงเวลา หมายความถึง ทั้งการ
ท างานก่อนเริ่มเวลาท างานปกติ และทั้งการท างานหลังจากช่วงเวลาท างานปกติ ดังนั้น หากนายจ้าง
ประกาศเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดการท างานในแต่ละวันเป็นเวลาตั้งแต่ 8 :00 น. ถึง 17:00 น. การมา
ท างานในช่วงก่อนเริ่มเวลาท างานปกติ เช่น 6:00 น. หรือการท างานในช่วงหลังจากเวลาท างานปกติ 
เช่น 19:00 น. ก็ถือเป็นการท างานล่วงเวลาทั้งสิ้น แม้ในบางกรณี ลูกจ้างมาท างานในเวลาท างานปกติ
ไม่ครบ 8 ชั่วโมง เช่น เข้างาน 13:00 น. และท างานต่อถึง 20:00 น. ก็ต้องถือว่าการท างานตั้งแต่ 
17:00 – 20:00 น. เป็นการท างานล่วงเวลา เพราะเป็นการท างานนอกเวลาท างานปกติแล้วนั่นเอง 

  หลักในการท างานล่วงเวลาว่านายจ้างจะสามารถใช้แรงงานลูกจ้างได้มากน้อย
เพียงใดนั้น บัญญัติไว้ตามมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 กล่าวคือ 

  พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 24 บัญญัติไว้ว่า 

  “ห้ามมิให้นายจ้างให้ลูกจ้างท างานล่วงเวลาในวันท างาน เว้นแต่ได้รับความยินยอม
จากลูกจ้างก่อนเป็นคราวๆไป 

  ในกรณีที่ลักษณะหรือสภาพของงานต้องท าติดต่อกันไปถ้าหยุดจะเสียหายแก่งาน
หรือเป็นงานฉุกเฉิน หรือเป็นงานอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง นายจ้างอาจให้ลูกจ้างท างาน
ล่วงเวลาได้เท่าท่ีจ าเป็น”  

 
  หลักในการท างานล่วงเวลาตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 
24 วรรคหนึ่ง ข้างต้น ก าหนดห้ามไม่ให้นายจ้างให้ลูกจ้างท างานนอกเวลา กล่าวคือ ห้ามนายจ้างใช้
แรงงานลูกจ้างนอกเวลาท างานปกติ และนายจ้างไม่มีอ านาจสั่งบังคับให้ลูกจ้างท างานล่วงเวลา เว้น
แต่จะได้รับความยินยอมจากลูกจ้างเป็นคราวๆไป โดยการให้ความยินยอมของลูกจ้างในที่นี้ กฎหมาย
คุ้มครองแรงงานก าหนดไว้ชัดเจนว่าต้องเป็นให้ความยินยอมเป็นคราวๆไปเท่านั้น ดังนั้น นายจ้างจะ
ขอให้ลูกจ้างให้ความยินยอมเป็นการล่วงหน้าในคราวเดียวเพ่ือยินยอมท างานล่วงเวลาให้นายจ้าง
ตลอดไปไม่ได้ และเมื่อนายจ้างไม่มีสิทธิบังคับให้ลูกจ้างท างานล่วงเวลา ดังนั้น หากลูกจ้างปฏิเสธไม่
ท างานล่วงเวลาให้นายจ้าง นายจ้างก็ไม่มีสิทธิลงโทษลูกจ้างฐานฝ่าฝืนค าสั่งของนายจ้างได้  

   ยกตัวอย่างค าพิพากษาศาลฎีกาที่ได้อธิบายเกี่ยวกับการท างานล่วงเวลา
เอาไว้ว่าการท างานล่วงเวลานั้น นายจ้างจะต้องได้รับความยินยอมจากลูกจ้างเสียก่อนเป็นคราวๆไป 
นายจ้างจะบังคับให้ลูกจ้างท างานล่วงเวลาไม่ได้  หากลูกจ้างไม่ยินยอมท างานล่วงเวลาให้นายจ้าง 
นายจ้างจะลงโทษลูกจ้างไม่ได้ ดังนี้ 

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 4121/2543 สัญญาจ้างแรงงานนอกจากจะบังคับ
ใช้ตามบรรพ 3 ลักษณะที่ 6 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แล้ว ยั งต้องบังคับใช้ตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงงาน พ.ศ. 2541 ซึ่งเป็นกฎหมายเฉพาะให้สอดคล้องกันด้วยในเรื่องการ
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ท างานล่วงเวลาได้มีการบัญญัติไว้โดยเฉพาะในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ฉะนั้น 
นายจ้างจะมีค าสั่งให้ลูกจ้างท างานล่วงเวลาได้หรือไม่เพียงใด ต้องอยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายฉบับนี้ 
คู่กรณีจะท าสัญญาให้แตกต่างไปจากที่ก าหนดไว้ในบทบัญญัติแห่งกฎหมายดังกล่าว ซึ่ งเป็นกฎหมาย
ที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนหาได้ไม่ โดยกฎหมายฉบับนี้วาง
หลักเกณฑ์ว่า นายจ้างไม่มีอ านาจสั่งให้ลูกจ้างท างานล่วงเวลาในวันท างาน นอกจากจะเข้าข้อยกเว้น
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 24 วรรคหนึ่ง ซึ่งบัญญัติว่า ห้ามมิให้นายจ้าง
ให้ลูกจ้างท างานล่วงเวลาในวันท างาน เว้นแต่ได้รับความยินยอมเป็นคราวๆไป หมายความว่า เมื่อ
นายจ้างประสงค์ให้มีการท างานล่วงเวลาในช่วงระยะเวลาใด นายจ้างจะต้องท าความตกลงกับลูกจ้าง
โดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายให้มีสาระส าคัญ ครบถ้วนถึงก าหนดช่วงระยะการเริ่มต้นและการสิ้นสุดของ
การท างานล่วงเวลาไว้ หลังจากนั้นหากนายจ้างจะออกค าสั่งในเรื่องการท างานล่วงเวลา อีกก็ต้องให้ 
สอดคล้องกับข้อตกลงดังกล่าว ถ้าค าสั่งนั้นไม่สอดคล้องกับข้อตกลงต้องถือว่าเป็นค าสั่งให้ท างาน
ล่วงเวลาที่ไม่ชอบด้วยบทบัญญัติดังกล่าวลูกจ้างไม่จ าเป็นต้องปฏิบัติตามก็ได้ เมื่อไม่ปรากฏว่ามี
ข้อตกลงเรื่องก าหนดช่วงระยะเวลาการเริ่มต้น และการสิ้นสุดของการท างานล่วงเวลาระหว่างนายจ้าง
กับลูกจ้างไว้ ค าสั่งของนายจ้างให้ลูกจ้างท างานล่วงเวลาตามประกาศของนายจ้าง จึงไม่ชอบด้วย
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 24 วรรคหนึ่ง ดังนั้น แม้ลูกจ้างจะลงชื่อให้ความ
ยินยอมว่าจะปฏิบัติตามประกาศของนายจ้าง ก็ไม่ผูกพันลูกจ้างให้ต้องท างานล่วงเวลา การที่ลูกจ้าง
ไม่ได้ท างานล่วงเวลาทุกวันตามค าสั่งของนายจ้างในประกาศดังกล่าวยังไม่ถือว่าลูกจ้างขัดค าสั่งเรื่อง
การท างานล่วงเวลา 

 
  อย่างไรก็ตาม ส าหรับงานที่มีลักษณะหรือสภาพของงานตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา 
24 วรรคสอง นายจ้างสามารถออกค าสั่งให้ลูกจ้างท างานล่วงเวลาได้ โดยไม่ต้องขอความยินยอมจาก
ลูกจ้าง แต่การสั่งให้ท างานล่วงเวลากรณีนี้ นายจ้างสามารถให้ท าได้เท่าที่จ าเป็นเท่านั้น งานอันเป็น
ข้อยกเว้นไม่ต้องได้รับความยินยอมจากลูกจ้างนั้น หมายถึง งานที่มีลักษณะหรือสภาพของงานต้องท า
ติดต่อกันไป หยุดไม่ได้ ถ้าหยุดจะเสียหายแก่งาน หรือเป็นงานฉุกเฉิน หรือเป็นงานอ่ืนตามที่ก าหนด
ในกฎกระทรวง 

  มีตัวอย่างค าพิพากษาศาลฎีกาที่อธิบายถึงลักษณะหรือสภาพของงานว่าอย่างไรจึง
จะเป็นงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 24 วรรคสอง อันเป็นงานที่
นายจ้างสามารถออกค าสั่งให้ลูกจ้างท างานล่วงเวลาได้เท่าที่จ าเป็น โดยไม่ต้องขอความยินยอมจาก
ลูกจ้าง และอย่างไรที่ไม่ถือเป็นงานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 24 วรรค
สอง ดังกล่าวบ้าง อันนายจ้างจะยังคงต้องขอความยินยอมจากลูกจ้างเพ่ือการท างานล่วงเวลาก่อน
เป็นคราวๆไป ดังนี้ 

   ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 3117/2526 การที่มีผู้เข้าชมกิจการฟาร์มจระเข้
และสวนสัตว์ของนายจ้างในวันเทศกาลตรุษจีนเป็นจ านวนมาก แม้จะเป็นกรณีพิเศษกว่าวันปกติ
ธรรมดาก็ไม่ถือว่างานดังกล่าวเป็นงานฉุกเฉินจะหยุดเสียไม่ได้ 
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   ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 2985-2986 /2543 ตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง
แรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 24 วรรคสอง ที่บัญญัติว่า งานที่มีลักษณะหรือสภาพของงานต้องท า
ติดต่อกันไป ถ้าหยุดจะเสียหายแก่งานนั้น หมายถึง งานที่ลูกจ้างท าอยู่ในเวลาท างานปกติ มีลักษณะ
หรือสภาพของงานต้องท าต่อเนื่องกันไปจนกว่างานจะเสร็จ หากหยุดก่อนงานที่ท านั้นเสร็จ งานที่ท า
นั้นจะเสียหาย ส่วนงานฉุกเฉินนั้นหมายถึงงานที่เกิดขึ้นทันทีโดยไม่อาจคาดหมายได้ล่วงหน้า และงาน
นั้นต้องท าให้เสร็จสิ้นทันที มิฉะนั้นงานที่เกิดขึ้นนั้นจะเสียหาย งานขึ้นรูปปลาสวรรค์ที่ลูกจ้างทั้งสอง 
ท าให้แก่นายจ้างนั้น เป็นการน าเนื้อปลามาท าเป็นรูปปลาชิ้นเล็กๆ ซึ่งเป็นงานที่ท าเสร็จเป็นชิ้นๆ เมื่อ
ท างานตามที่ได้รับมอบหมายในเวลาท างานปกติเสร็จสิ้นแล้ว แม้ไม่ท างานล่วงเวลาต่อไปนี้ ก็ไม่ท าให้
งานที่ท าไว้เดิมต้องเสียหายแต่อย่างใด จึงมิใช่งานที่มีลักษณะหรือสภาพะงานต้องท าติดต่อกันไป ถ้า
หยุดจะเสียหายแก่งาน และการที่นายจ้างได้รับค าสั่งซื้อปลาสวรรค์จาก ลูกจ้างเพ่ิมมากข้ึนกว่าเท่าตัว
นั้น ก็มิใช่งานที่เกิดขึ้นทันทีโดยไม่อาจคาดหมายได้ล่วงหน้า จึงไม่ใช่งานฉุกเฉินตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 24 วรรคสอง เมื่องานขึ้นรูปปลาสวรรค์มิใช่งานที่นายจ้างจะให้
ลูกจ้างทั้ งสองท างานล่วง เวลาโดยไม่ต้องได้รับความยินยอมจากลูกจ้างทั้ งสองก่อนได้ตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 24 วรรคสอง การที่ลูกจ้างทั้งสองไม่ยอมท างาน
ดังกล่าวล่วงเวลาตามท่ีนายจ้างสั่งให้ท า ย่อมไม่มีความผิดที่นายจ้างจะออกหนังสือเตือนได้ 

  อย่างไรก็ตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 24 วรรคสอง 
ไม่ได้วางหลักเกณฑ์อธิบายไว้ว่าขนาดไหนถือเป็นกรณีที่ลักษณะหรือสภาพของงานต้องท าติดต่อกันไป
ถ้าหยุดจะเสียหายแก่งาน หรือขนาดไหนถือเป็นงานฉุกเฉิน จึงเกิดปัญหาในทางปฏิบัติ เนื่องจาก
นายจ้างก็ย่อมอยากสั่งบังคับให้ลูกจ้างท างานล่วงเวลาให้ตน นายจ้างก็มักพิจารณาว่างานนั้นๆเป็น
กรณีที่ลักษณะหรือสภาพของงานต้องท าติดต่อกันไปถ้าหยุดจะเสียหายแก่งาน หรือเป็นงานฉุกเฉิน 
แต่ในทางกลับกัน หากลูกจ้างอยากปฏิเสธ ไม่ต้องการท างานล่วงเวลาให้แก่นายจ้าง ลูกจ้างก็มัก
พิจารณาว่างานนั้นไม่ใช่งานที่ลักษณะหรือสภาพของงานต้องท าติดต่อกันไป ถ้าหยุดจะเสียหายแก่
งาน หรือไม่ใช่งานฉุกเฉิน ในเมื่อเกิดความไม่ชัดเจนแห่งตัวบทกฎหมายลักษณะนี้ ดังนั้น จึงต้องให้
เป็นดุลยพินิจของศาลแรงงานในการพิจารณาเป็นกรณีๆไป 

 

 ∙ เวลาพักก่อนเริ่มท างานล่วงเวลา 

  ส าหรับเวลาพัก กฎหมายคุ้มครองแรงงานไม่ได้บัญญัติคุ้มครองลูกจ้างไว้แต่เฉพาะ
เวลาพักระหว่างการท างานตามเวลาท างานปกติดังที่กล่าวไปข้างต้นเท่านั้น แต่กฎหมายคุ้มครอง
แรงงานยังมีเจตนารมณ์ให้ลูกจ้างสามารถพักผ่อนร่างกาย หลักจากท างานให้แก่นายจ้างมาตลอด
ระยะเวลาท างานปกติ ให้ได้เปลี่ยนอริยาบถต่างๆ ก่อนที่จะยินยอมเริ่มท างานล่วงเวลาให้แก่นายจ้าง
ต่อไปอีกด้วย เรียกว่า เวลาพักก่อนเริ่มท างานล่วงเวลา โดยบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครอง
แรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 27 วรรคสี่ 
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 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 27 บัญญัติไว้ว่า 

 “ในวันที่มีการท างาน ให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างมีเวลาพักระหว่างการท างานวันหนึ่งไม่
น้อยกว่าหนึ่งชั่วโมงหลังจากที่ลูกจ้างท างานมาแล้วไม่เกินห้าชั่วโมงติดต่อกัน นายจ้างและลูกจ้างอาจ
ตกลงกันล่วงหน้าให้มีเวลาพักครั้งหนึ่งน้อยกว่าหนึ่งชั่วโมงได้ แต่เมื่อรวมกันแล้ววันหนึ่งต้องไม่น้อย
กว่าหนึ่งชั่วโมง 

 ในกรณีที่นายจ้างและลูกจ้างตกลงกันก าหนดเวลาพักระหว่างการท างานตามวรรค
หนึ่งเป็นอย่างอ่ืน ถ้าข้อตกลงนั้นเป็นประโยชน์แก่ลูกจ้าง ให้ข้อตกลงนั้นใช้บังคับได้ 

 เวลาพักระหว่างการท างานไม่ให้นับรวมเป็นเวลาท างาน เว้นแต่เวลาพักที่รวมกัน
แล้วในวันหนึ่งเกินสองชั่วโมง ให้นับเวลาที่เกินสองชั่วโมงนั้นเป็นเวลาท างานปกติ 

 ในกรณีที่มีการท างานล่วงเวลาต่อจากเวลาท างานปกติไม่น้อยกว่าสองชั่วโมง 
นายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้างมีเวลาพักไม่น้อยกว่ายี่สิบนาทีก่อนที่ลูกจ้างเริ่มท างานล่วงเวลา 

 ความในวรรคหนึ่งและวรรคสี่มิให้ใช้บังคับแก่กรณีที่ลูกจ้างท างานที่มีลักษณะหรือ
สภาพของงานต้องท าติดต่อกันไปโดยได้รับความยินยอมจากลูกจ้างหรือเป็นงานฉุกเฉิน” 

 

ส าหรับเวลาพักก่อนเริ่มท างานล่วงเวลา พิจารณาพระราชบัญญัติคุ้มครอง
แรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 27 วรรคสี่ ได้ก าหนดถึงการพักก่อนที่ลูกจ้างจะเริ่มท างานล่วงเวลาให้แก่
นายจ้าง โดยกฎหมายคุ้มครองแรงงานมีเจตนารมณ์มุ่งคุ้มครองให้ลูกจ้างได้มีการเปลี่ยนอิริยาบถ ได้มี
โอกาสพักทานอาหาร ดื่มน้ า หรือท าธุระส่วนตัว ก่อนที่จะเริ่มท างานล่วงเวลาให้แก่นายจ้างต่อไป โดย
มาตรา 27 วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 นี้ หมายความถึงเฉพาะในกรณีท่ีมี
การท างานล่วงเวลาต่อจากเวลาท างานปกติไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง เท่านั้น ให้นายจ้างมีหน้าที่จะต้องจัด
ให้ลูกจ้างมีเวลาพักไม่น้อยกว่า 20 นาที ก่อนที่จะให้ลูกจ้างเริ่มท างานล่วงเวลา ดังนั้นจึงหมายความ
ว่า หากการท างานล่วงเวลาจะมีเวลาน้อยกว่า 2 ชั่วโมง นายจ้างสามารถให้ลูกจ้างท างานล่วงเวลา
ต่อไปจากเวลาท างานปกติได้เลย โดยไม่ต้องพัก เนื่องจากกฎหมายพิจารณาแล้วว่าเป็นเพียงการ
ท างานล่วงเวลาต่อจากเวลาท างานปกติในช่วงระยะเวลาสั้นๆเท่านั้น เมื่อลูกจ้างท างานล่วงเวลาเสร็จ
แล้วก็จะเลิกงานและกลับไปพักผ่อนที่ที่พักของลูกจ้าง การพักก่อนเริ่มท างานล่วงเวลาจึงไม่มีความ
จ าเป็น 

 อย่างไรก็ตาม มาตรา 27 วรรคท้าย แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ได้
ก าหนดข้อยกเว้นเอาไว้ ว่าอาจมีบางกรณีที่นายจ้างมีสิทธิไม่ให้ลูกจ้างมีเวลาพักระหว่างการท างาน
ตามที่ได้ก าหนดไว้ตามมาตรา 27 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 และ
เวลาพักก่อนเริ่มท างานล่วงเวลาตามที่ได้ก าหนดไว้ตามมาตรา 27 วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ก็ได้ หากปรากฏว่างานที่ลูกจ้างท างานนั้นเป็นงานที่มีลักษณะหรือสภาพ
ของงานต้องท าติดต่อกันไป โดยนายจ้างจะต้องขอความยินยอมจากลูกจ้างเสียก่อนส าหรับการท างาน
ติดต่อกันไปโดยไม่หยุดพักนี้ หรือหากปรากฏว่างานที่ลูกจ้างท างานนั้นเป็นงานฉุกเฉิน โดยกรณีเช่นนี้
นายจ้างสามารถให้ลูกจ้างท างานติดต่อกันไปโดยไม่มีเวลาพักและไม่ต้องขอความยินยอมจากลูกจ้างก็
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ได้ ยกตัวอย่างเช่น นายจ้างประกอบธุรกิจฟาร์มจระเข้และสวนสัตว์ ปรากฏว่าช่วงเทศกาลตรุษจีนมี
ลูกค้าเข้าชมมากกว่าปกติ กรณีเช่นนี้ยังถือไม่ได้ว่าเป็นงานฉุกเฉิน ดังนั้น นายจ้างจะสั่งให้ลูกจ้าง
ท างานระหว่างเวลาพักตั้งแต่เวลา 12:00 น. ถึง 13:00 น. โดยไม่ได้รับความยินยอมจากลูกจ้างไม่ได้46 
เป็นต้น 

 

 ค่าล่วงเวลา 

  ในการที่ลูกจ้างท างานให้แก่นายจ้างในช่วงเวลาที่นอกเหนือไปจากเวลาท างานปกติ
ตามมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ที่เรียกว่า การท างานล่วงเวลา โดยมี
หลักการในการท างานล่วงเวลาตามที่ได้บัญญัติไว้ตามมาตรา 24 ข้างต้นนั้น นายจ้างมีหน้าที่ต้องจ่าย
ค่าล่วงเวลาให้แก่ลูกจ้างเพ่ือเป็นการตอบแทนการท างานล่วงเวลาดังกล่าวให้แก่ลูกจ้างด้วย ทั้งนี้ 
ตามท่ีได้บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 61 

  พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 61 บัญญัติไว้ว่า 

  “ในกรณีที่นายจ้างให้ลูกจ้างท างานล่วงเวลาในวันท างานให้นายจ้างจ่ายค่าล่วงเวลา
ให้แก่ลูกจ้างในอัตราไม่น้อยกว่าหนึ่งเท่าครึ่งของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันท างานตามจ านวนชั่วโมง
ที่ท า หรือไม่น้อยกว่าหนึ่งเท่าครึ่งของอัตราค่าจ้างต่อหน่วยในวันท างานตามจ านวนผลงานที่ท าได้
ส าหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยค านวณเป็นหน่วย” 

  ค่าล่วงเวลาที่กฎหมายคุ้มครองแรงงานก าหนดข้างต้นเป็นเพียงอัตราขั้นต่ าเท่านั้น 
นายจ้างจะจ่ายค่าล่วงเวลาให้แก่ลูกจ้างในอัตราที่สูงกว่านี้ก็ได้ แต่นายจ้างจะจ่ายค่าล่วงเวลาในอัตรา
ที่ต่ ากว่ามาตรฐานนี้ไม่ได้ โดยอัตราค่าล่วงเวลาขั้นต่ า หมายถึง นายจ้างจะต้องจ่ายค่าล่วงเวลาให้แก่
ลูกจ้างในอัตราไม่น้อยกว่าหนึ่งเท่าครึ่งของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันท างานตามจ านวนที่ท า ส าหรับ
กรณีนายจ้างจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างตามระยะเวลา หรือในอัตราหรือไม่น้อยกว่าหนึ่งเท่าครึ่งของ
อัตราค่าจ้างต่อหน่วยในวันท างานตามจ านวนผลงานที่ท าได้ส าหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงาน
โดยค านวณเป็นหน่วย ส าหรับกรณีนายจ้างจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างโดยค านวณตามผลงานที่ท างานได้
ในเวลาท างานปกติ 

  กล่าวคือ ในกรณีที่นายจ้างจ่ายค่าจ้างให้ลูกจ้างตามระยะเวลา เช่น จ่ายทุกๆวันที่ 
30 ของเดือน จ่ายทุกๆวันศุกร์ของแต่ละสัปดาห์ เป็นต้นนั้น กฎหมายคุ้มครองแรงงานก าหนดให้มี
การจ่ายค่าล่วงเวลาโดยค านวณเป็นอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมง ดังนั้น นายจ้างจะต้องค านวณและทราบ
ค่าจ้างต่อชั่วโมงเสียก่อน โดยหากนายจ้างจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างเป็นรายเดือน อัตราค่าจ้างต่อชั่วโมง
ในวันท างาน หมายถึง ค่าจ้างรายเดือน หารด้วยผลคูณของสามสิบและจ านวนชั่วโมงท างานในวัน
ท างานต่อวันโดยเฉลี่ย และเมื่อทราบค่าจ้างต่อชั่วโมงแล้วจึงน าอัตราค่าล่วงเวลาขั้นต่ าที่กฎหมาย
คุ้มครองแรงงานก าหนด นั่นคือ 1.5 มาคูณ ตามด้วยน าจ านวนชั่วโมงที่ลูกจ้างท างานล่วงเวลาให้
                                                           

46 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 3117/2529 



62 บทที่ 3 การใช้แรงงานและค่าตอบแทน กฎหมายคุม้ครองแรงงาน 

นายจ้างมาคูณ จึงจะเป็นค่าตอบแทนการท างานล่วงเวลาของลูกจ้าง ที่เรียกว่า ค่าล่วงเวลา  ทั้งนี้ 
ตามท่ีได้บัญญัติไว้ตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 

  พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 68 บัญญัติไว้ว่า 

“เพ่ือประโยชน์แก่การค านวณค่าล่วงเวลา ค่าท างานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาใน
วันหยุด ในกรณีที่ลูกจ้างได้รับค่าจ้างเป็นรายเดือน อัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันท างานหมายถึงค่าจ้าง
รายเดือนหารด้วยผลคูณของสามสิบและจ านวนชั่วโมงท างานในวันท างานต่อวันโดยเฉลี่ย” 

 ยกตัวอย่างเช่น นายจ้างจ่ายค่าจ้างให้ลูกจ้างเป็นรายเดือน เดือนละ 
15,000 บาท หากลูกจ้างมีการท างานล่วงเวลาให้นายจ้าง นายจ้างต้องจ่ายค่าล่วงเวลาให้แก่ลูกจ้าง 
โดยการค านวณค่าล่วงเวลานั้น จะต้องค านวณจากค่าจ้างต่อชั่วโมง ซึ่งตามมาตรา 68 แห่ง
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 การจะหาค่าจ้างต่อชั่วโมงได้ จะต้องน าค่าจ้างรายเดือน 
หารด้วยผลคูณของ 30 และจ านวนชั่วโมงท างานในวันท างานโดยเฉลี่ย ซึ่งหากลูกจ้างกรณีนี้ท างาน
โดยเฉลี่ยวันละ 8 ชั่วโมงต่อวัน ตามมาตรฐานขั้นต่ าที่ได้ก าหนดไว้ตามมาตรา 23 พระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ค่าจ้างต่อชั่วโมงจะได้ผลออกมาเป็น 15,000 บาท หารด้วยผลของ 30 
คูณ 8 หรือ 15000/(30*8) เท่ากับ 62.50 บาท และเมื่อได้ค่าจ้างต่อชั่วโมงแล้ว จึงจะน าค่าจ้างต่อ
ชั่วโมงนี้มาค านวณค่าล่วงเวลา ซึ่งหากปรากฏว่าลูกจ้างท างานล่วงเวลาให้นายจ้างรวมเป็นจ านวน
ทั้งสิ้น 3 ชั่วโมง การค านวณค่าล่วงเวลาตามมาตรา 61 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.
2541 ให้น าค่าจ้างต่อชั่วโมงคูณอัตราค่าล่วงเวลาขั้นต่ าร้อยละ 1.5 แล้วคูณด้วยจ านวนชั่วโมงที่
ท างานล่วงเวลา จึงจะได้เป็น 62.5*1.5*3 เท่ากับ 281.25 บาท ดังนั้น การท างานล่วงเวลาให้แก่
นายจ้างครั้งนี้ ลูกจ้างจะได้ค่าตอบแทนเรียกว่าค่าล่วงเวลาเป็นเงินจ านวน 281.25 บาท เป็นต้น 

 

แต่หากเป็นกรณีทีน่ายจ้างจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างโดยค านวณตามผลงานที่ท างานได้
ในเวลาท างานปกติ การค านวณค่าล่วงเวลาส าหรับลูกจ้างกรณีนี้จะไม่จ าเป็นต้องมีการค านวณหา
ค่าจ้างต่อชั่วโมง เนื่องจากกฎหมายคุ้มครองแรงงานให้น าค่าจ้างต่อหน่วยมาคูณอัตราค่าล่วงเวลาขั้น
ต่ า อัตราร้อยละ 1.5 และคูณด้วยจ านวนผลงานที่ท าได้ไปเลย  

 ยกตัวอย่างเช่น ลูกจ้างโรงงานท าตุ๊กตา ได้ค่าจ้างโดยค านวณตามจ านวน
ตุ๊กตาที่ท าได้ในแต่ละวัน ในอัตราตัวละ 10 บาท ในช่วงเวลาท างานปกติระหว่าง 8:00 น. ถึง 17:00 
น. นั้น ลูกจ้างสามารถท าตุ๊กตาได้เท่าใด ก็เอา 10 บาทไปคูณ เช่นในหนึ่งวันลูกจ้างสามารถท าตุ๊กตา
ได้ 20 ตัว วันนั้นลูกจ้างก็จะได้รับค่าจ้าง 20*10 เท่ากับ 200 บาท และหากลูกจ้างได้ท างานล่วงเวลา
ให้นายจ้างจนถึง 21:00 น. การค านวณค่าล่วงเวลาก็จะค านวณได้จาก ระหว่างเวลา 17:00 น. ถึง 
21:00 น.นั้น ลูกจ้างสามารถท าตุ๊กตาได้จ านวนเท่าใด ให้เอาไปคูณ 10 บาท และคูณอัตราค่า
ล่วงเวลาขั้นต่ าที่ร้อยละ 1.5 เช่น ระหว่างเวลา 17:00 น. ถึง 21:00 น ลูกจ้างสามารถท าตุ๊กตาได้ 8 
ตัว ค่าล่วงเวลาก็จะเป็น 8*10*1.5 เท่ากับลูกจ้างได้ค่าล่วงเวลาในวันนั้นเป็นเงินจ านวน 120 บาท 
เป็นต้น 
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นอกจากนี้ ค่าล่วงเวลาตามความหมายของมาตรา 61 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครอง
แรงงาน พ.ศ.2541 นี้ จะหมายความถึงเฉพาะการท างานล่วงเวลาในวันท างานปกติเท่านั้น  ไม่ได้
หมายความรวมถึงการท างานล่วงเวลาในวันหยุด อันอยู่ภายใต้บังคับของบทบัญญัติมาตรา 63 ทั้งนี้
ตามค านิยามมาตรา 5 “ค่าล่วงเวลา” หมายความว่า เงินที่นายจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้างเป็นการตอบแทน
การท างานล่วงเวลาในวันท างาน 

  อย่างไรก็ตาม ลูกจ้างจะมีสิทธิเรียกเอาค่าล่วงเวลาเพ่ือเป็นค่าตอบแทนการท างาน
ล่วงเวลาได้ ต้องปรากฏว่าเป็นการท างานล่วงเวลาที่นายจ้างสั่งให้ท าด้วย หากปรากฏว่าลูกจ้างขยัน
มาท างานล่วงเวลาเอง โดยนายจ้างไม่ได้ร้องขอ หรือไม่มีค าสั่งให้มาท างานล่วงเวลานั้น มีแนวค า
พิพากษาของศาลฎีกาวางหลักเอาไว้ว่านายจ้างไม่จ าเป็นต้องจ่ายค่าล่วงเวลาให้แก่ลูกจ้าง เพราะหาก
ลูกจ้างอยู่ท างานล่วงเวลาไปเรื่อยๆทั้งที่นายจ้างไม่ประสงค์จะให้ท า การจะให้นายจ้างต้องคอยจ่ายค่า
ล่วงเวลาให้แก่ลูกจ้างนั้น คงจะเป็นการไม่เป็นธรรมต่อนายจ้างเท่าใดนัก ดังนี้ 

   ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 1265/2526 ผู้บังคับบัญชาสั่งให้โจทก์ซึ่งเป็น
ลูกจ้างที่ยังอยู่ในระหว่างทดลองปฏิบัติงานท างานในหน้าที่ให้เสร็จทุกวัน โจทก์ประสงค์ให้งานเสร็จ
ตามค าสั่งดังกล่าวเพ่ือแสดงถึงผลงานของโจทก์เอง จึงท างานเกินเวลาท างานปกติในวันท างานและ
ท างานในวันหยุด ถือไม่ได้ว่าจ าเลยผู้เป็นนายจ้างให้โจทก์ท างานเกินเวลาท างานปกติหรือท างานใน
วันหยุด อันจ าเลยจะต้องจ่ายค่าล่วงเวลาหรือค่าท างานในวันหยุดแก่โจทก์ 

  แต่หากกรณีเป็นการร้องขอจากนายจ้างให้ลูกจ้างท างานล่วงเวลาให้ และลูกจ้างให้
ความยินยอมเป็นคราวๆไป ตามหลักการท างานล่วง เวลาที่บัญญัติไว้ตามมาตรา 24 แห่ ง
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 นายจ้างต้องจ่ายค่าตอบแทนการท างานให้แก่ลูกจ้างเป็น
ค่าล่วงเวลาเสมอ และเมื่อพิจารณาจากค านิยามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.
2541 “ค่าล่วงเวลา” หมายความว่า เงินที่นายจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้างเป็นการตอบแทนการท างาน
ล่วงเวลาในวันท างาน” ดังนั้น ค่าล่วงเวลาที่นายจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ลูกจ้างจะต้องเป็นเงินเท่านั้น 
นายจ้างไม่สามารถน าการท างานล่วงเวลาไปหักลบเอากับวันที่ลูกจ้างลา หรือมาท างานสายได้ และ
นายจ้างจะจ่ายเป็นประโยชน์อ่ืนแทนตัวเงินก็ไม่ได้เช่นกัน ดังตัวอย่างค าพิพากษาศาลฎีกาดังต่อไปนี้ 
เป็นกรณีที่ศาลวินิจฉันว่าเมื่อลูกจ้างมีการท างานล่วงเวลาให้แก่นายจ้าง ลูกจ้างย่อมต้องได้รับ
ค่าตอบแทนที่เรียกว่าค่าล่วงเวลาเป็นเงินเท่านั้น การที่นายจ้างท าข้อตกลงกับลูกจ้างว่าจะไม่จ่ายค่า
ล่วงเวลาให้ลูกจ้างเนื่องจากถือเอาเวลาที่ลูกจ้างท างานล่วงเวลามานั้นไปหักลบเอากับวันที่ลูกจ้างขาด
งานในเวลาท างานปกติไป ศาลวินิจฉัยว่าเป็นข้อตกลงที่ขัดต่อบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติคุ้มครอง
แรงงาน พ.ศ.2541 อันเป็นบทบัญญัติที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน ดังนั้น จึงต้องตก
เป็นโมฆะ ไม่สามารถบังคับใช้ระหว่างนายจ้างและลูกจ้างได้ เมื่อมีการท างานล่วงเวลา ลูกจ้างต้อง
ได้รับค่าล่วงเวลาเป็นการตอบแทนการท างานเสมอ ดังนี้ 

   ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 898/2520 การที่โจทก์กับลูกจ้างตกลงกันไม่คิดค่า
ล่วงเวลาเพราะลูกจ้างขอท างานในวันหยุดชดใช้วันท างานปกติที่ ขาดงาน ซึ่งเป็นข้อตกลงที่ตกเป็น
โมฆะใช้บังคับไม่ได้โจทก์ต้องจ่ายค่าล่วงเวลาให้ลูกจ้าง 
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  อย่างไรก็ตาม กฎหมายคุ้มครองแรงงานได้บัญญัติยกเว้นลูกจ้างบางกลุ่มไว้ว่าถึงแม้
จะมีการท างานในลักษณะการท างานล่วงเวลาให้แก่นายจ้าง แต่ลูกจ้างไม่มีสิทธิที่จะได้รับค่าล่วงเวลา 
ทั้งนี้ ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 

  พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 65 บัญญัติไว้ว่า 

  “ลูกจ้างซึ่งมีอ านาจหน้าที่หรือซึ่งนายจ้างให้ท างานอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ ไม่มี
สิทธิได้รับค่าล่วงเวลาตามมาตรา 61 และค่าล่วงเวลาในวันหยุดตามมาตรา 63 แต่ลูกจ้างซึ่งนายจ้าง
ให้ท างานตาม (3) (4) (5) (6) (7) (8) หรือ (9) มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเท่ากับอัตราค่าจ้างต่อ
ชั่วโมงในวันท างานตามจ านวนชั่วโมงท่ีท า 

  (1) ลูกจ้างซึ่งมีอ านาจหน้าที่ท าการแทนนายจ้างส าหรับกรณีการจ้า ง การให้
บ าเหน็จ หรือการเลิกจ้าง 
  (2) งานเร่ขายหรือชักชวนซื้อสินค้าซึ่งนายจ้างได้จ่ายค่านายหน้าจากการขายสินค้า
ให้แก่ลูกจ้าง 
  (3) งานขบวนการจัดงานรถไฟ ซึ่งได้แก่งานที่ท าบนขบวนรถและงานอ านวยความ
สะดวกแก่การเดินรถ 

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

  (7) งานที่มีลักษณะหรือสภาพต้องออกไปท างานนอกสถานที่ และโดยลักษณะหรือ
สภาพของงานไม่อาจก าหนดเวลาท างานที่แน่นอนได้ 
  (8) งานอยู่เวรเฝ้าดูแลสถานที่หรือทรัพย์สินอันมิใช่หน้าที่การท างานปกติของลูกจ้าง 
  (9) งานอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
  ทั้งนี้ เว้นแต่นายจ้างตกลงจ่ายค่าล่วงเวลาหรือค่าล่วงเวลาในวันหยุดให้แก่ลูกจ้าง” 

  ดังนั้น จากบทบัญญัติมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 
ข้างต้น นายจ้างและลูกจ้างจะต้องพิจารณาก่อนว่าต าแหน่งหน้าที่ที่ลูกจ้างรับผิดชอบ หรือลักษณะ
งานที่ลูกจ้างท างานให้แก่นายจ้างนั้น เป็นต าแหน่งหน้าที่ หรือมีลักษณะของงานตามที่บัญญัติไว้ใน
มาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 หรือไม่ เพราะหากว่าเป็นต าแหน่งหน้าที่ 
หรือลักษณะของงานตามที่บัญญัติในมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 แล้ว 
แม้จะมีการท างานนอกเวลาท างานปกติ หรือการท างานล่วงเวลาก็ตาม ลูกจ้างก็ไม่มีสิทธิได้รับค่า
ล่วงเวลา นายจ้างไม่มีหน้าที่จ่ายค่าล่วงเวลาให้แก่ลูกจ้าง ยกตัวอย่างเหตุผล เช่น ลูกจ้างที่มีอ านาจ
หน้าที่ตามมาตรา 65 (1) แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ลูกจ้างซึ่งมีอ านาจหน้าที่ท า
การแทนนายจ้างส าหรับกรณีการจ้าง การให้บ าเหน็จ หรือการเลิกจ้าง ถือเป็นลูกจ้างที่มีอ านาจ
เสมือนเป็นนายจ้าง ลูกจ้างกรณีนี้จะมีอ านาจในการจ้างลูกจ้างคนอ่ืน ให้บ าเหน็จค่าตอบแทนแก่
ลูกจ้างคนอ่ืน หรือแม้กระทั่งมีอ านาจในการเลิกจ้างลูกจ้างคนอ่ืนได้ ซึ่งนับว่าเป็นต าแหน่งที่มีอ านาจ
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บังคับบัญชาลูกจ้างคนอ่ืนได้ หากลูกจ้างกรณีนี้สั่งให้ลูกจ้างคนอ่ืนให้ท างานช้าๆเพ่ืองานจะได้ไม่เสร็จ 
เพ่ือจะได้ท างานต่อไปหลังจากเวลาท างานปกติ อันถือเป็นการท างานล่วงเวลา เพ่ือให้ตนและลูกจ้าง
คนอ่ืนได้รับค่าล่วงเวลา เช่นนี้ ก็อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่นายจ้างได้ กฎหมายคุ้มครองแรงงาน
จึงเล็งเห็นว่าลูกจ้างที่มีอ านาจหน้าที่ท าการแทนนายจ้างส าหรับกรณีการจ้าง การให้บ าเหน็จ หรือการ
เลิกจ้าง ตามมาตรา 65 (1) แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 นี้  ไม่ควรได้รับค่า
ล่วงเวลา แม้จะมีการท างานล่วงเวลาก็ตาม เป็นต้น ทั้งนี้ เว้นแต่ นายจ้างได้ตกลงจ่ายค่าล่วงเวลา
ให้แก่ลูกจ้าง กรณีเช่นนี้ ก็ให้เป็นไปตามที่ได้ตกลงกัน 

  ดังตัวอย่างค าพิพากษาศาลฎีกาต่อไปนี้ ก็เป็นกรณีที่ต้องพิจารณาว่าลูกจ้างเป็ น
ลูกจ้างตามมาตรา 65 (1) แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ซึ่งมีอ านาจหน้าที่เสมือน
เป็นนายจ้าง มีอ านาจหน้าที่ท าการแทนนายจ้างส าหรับกรณีการจ้าง การให้บ าเหน็จ หรือการเลิกจ้าง 
หรือไม่ เพราะหากว่าลูกจ้างเป็นลูกจ้างตามมาตรา 65 (1) แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.
2541 แม้จะมีการท างานล่วงเวลาให้แก่นายจ้าง ลูกจ้างก็ไม่มีสิทธิได้รับค่าล่วงเวลา แต่ในทางกลับกัน 
หากลูกจ้างไม่ได้มีอ านาจหน้าที่ท าการแทนนายจ้างส าหรับกรณีการจ้าง การให้บ าเหน็จ หรือการเลิก
จ้าง ก็ไม่ถือเป็นลูกจ้างตามมาตรา 65 (1) แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ฉะนั้น เมื่อ
มีการท างานล่วงเวลา นายจ้างมีหน้าที่ต้องจ่ายค่าล่วงเวลาให้แก่ลูกจ้าง ดังนี้ 

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 2471/2527 โจทก์มีต าแหน่งเป็นผู้จัดการธนาคาร
สาขาของจ าเลย การที่โจทก์มีอ านาจออกค าเตือนพนักงานผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นหนังสือและพนักงานที่
ถูกค าเตือน 3 ครั้ง จะไม่ได้ขึ้นเงินเดือนก็ตาม แต่เมื่อหนังสือเตือนไม่ใช่โทษ เป็นเพียงมีผลให้ผู้ถูกค า
เตือนอยู่ในเกณฑ์ที่จะไม่ได้รับการพิจารณาขึ้นเงินเดือนจากผู้มีอ านาจในการนี้เท่านั้น จึงถือไม่ได้ว่า
โจทก์มีอ านาจท าการแทนนายจ้างส าหรับกรณีการลงโทษ และแม้โจทก์จะเป็นผู้เสนอขอเลื่อน
เงินเดือน 2 ขั้นให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา แต่ก็มิใช่เป็นผู้มีอ านาจที่จะเลื่อนชั้นเงินเดือน 2 ขั้น จึงถือไม่ได้
อีกว่าโจทก์มีอ านาจกระท าการแทนนายจ้างส าหรับกรณีการให้บ าเหน็จ ส่วนกรณีที่จะถือได้ว่าโจทก์
เป็นตัวแทนในการจ้างลูกจ้างนั้น โจทก์ต้องมีอ านาจท าการแทนนายจ้างโดยตรง มิใช่เป็นกรณีผ่านการ
พิจารณาโดยผู้มีอ านาจมาก่อนซึ่งผู้มีอ านาจในการรับลูกจ้างเข้าท างานนี้ได้แก่คณะกรรมการของ
จ าเลย โจทก์จึงไม่มีอ านาจหน้าที่ท าการแทนนายจ้างส าหรับกรณีการจ้างดังนั้น โจทก์มิใช่ลูกจ้างซึ่งมี
หน้าที่ท าการแทนนายจ้าง  

  ดังนั้น ในการพิจารณาว่าลูกจ้างจะมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนการท างานล่วงเวลา ตาม
มาตรา 61 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 หรือไม่นั้น ต้องไม่ลืมพิจารณามาตรา 65 
แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ด้วย เพราะหากลูกจ้างเป็นลูกจ้างที่มีต าแหน่ง หรือ
อ านาจหน้าที่ หรือลักษณะของงานตามที่บัญญัติในมาตรา 65 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน 
พ.ศ.2541 แม้ลูกจ้างจะได้ท างานล่วงเวลาให้แก่นายจ้าง ก็ไม่มีสิทธิได้รับค่าล่วงเวลาเป็นการตอบแทน 
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การท างานในวันหยุดและค่าท างานในวันหยุด 

 การท างานในวันหยุด 

  การท างานในวันหยุด หมายถึง การที่นายจ้างให้ลูกจ้างมาท างานให้แก่นายจ้างใน
วันหยุดของลูกจ้าง ซึ่งผู้เขียนจึงเห็นว่าการที่จะสามารถพิจารณาการท างานในวันหยุดได้นั้น ควรที่
จะต้องท าความเข้าใจถึงลักษณะและประเภทของวันหยุดเสียก่อน จึงจะท าให้การพิจารณาหลักการ
ท างานในวันหยุดเป็นไปได้ง่ายมากขึ้น ซึ่งจากค านิยามตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครอง
แรงงานพ.ศ.2541 ให้ความหมาย “วันหยุด” ว่าหมายความว่า วันที่ก าหนดให้ลูกจ้างหยุดประจ า
สัปดาห์ หยุดตามประเพณี หรือหยุดพักผ่อนประจ าปี 

  ดังนั้น เมื่อพิจารณาจากค านิยามตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานพ.ศ.2541 
ข้างต้น วันหยุดจึงมีทั้งหมด 3 ประเภทด้วยกัน ได้แก่ 

 
   วันหยุดประจ าสัปดาห์ 

ลักษณะของวันหยุดประจ าสัปดาห์ มีบัญญัติไว้ตามมาตรา 28 
แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 28 บัญญัติไว้
ว่า 

“ให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างมีวันหยุดประจ าสัปดาห์ สัปดาห์หนึ่งไม่
น้อยกว่าหนึ่งวัน โดยวันหยุดประจ าสัปดาห์ต้องมีระยะห่างกันไม่เกินหกวัน นายจ้างและลูกจ้างอาจ
ตกลงกันล่วงหน้าก าหนดให้มีวันหยุดประจ าสัปดาห์วันใดก็ได้ 

ในกรณีที่ลูกจ้างท างานโรงแรม งานขนส่ง งานในป่า งานในที่
ทุรกันดาร หรืองานอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง นายจ้างและลูกจ้างอาจตกลงกันล่วงหน้าสะสม
วันหยุดประจ าสัปดาห์และเลื่อนไปหยุดเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องอยู่ในระยะเวลาสี่สัปดาห์ติดต่อกัน” 

จากบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541
ข้างต้นจะเห็นได้ว่ากฎหมายคุ้มครองแรงงานก าหนดให้นายจ้างต้องให้ลูกจ้างมีวันหยุดประจ าสัปดาห์
อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 วัน โดยมีระยะห่างไม่เกิน 6 วัน หมายความว่า เมื่อลูกจ้างท างานให้แก่
นายจ้างมาครบ 6 วัน ลูกจ้างต้องได้หยุดพักเป็นระยะเวลา 1 วัน เป็นอย่างน้อย ทั้งนี้ เนื่องจาก
กฎหมายคุ้มครองแรงงานมีเจตนารมณ์ต้องการให้ลูกจ้างได้มีวันพักผ่อน ไม่ให้ลูกจ้างท างานติดต่อกัน
นานจนเกินไป ซึ่งวันหยุดประจ าสัปดาห์นี้  นายจ้างและลูกจ้างจะตกลงกันหยุดวันใดก็ได้ ไม่
จ าเป็นต้องเป็นวันอาทิตย์เสมอไป เนื่องจากสถานประกอบการของนายจ้างบางแห่งเปิดด าเนินกิจการ
ทุกวันไม่มีวันหยุด กรณีเช่นนี้ นายจ้างและลูกจ้างอาจตกลงกันเอาวันใดวันหนึ่งเป็นวันหยุดประจ า
สัปดาห์ก็ได้ เช่น นายจ้างอาจจะตกลงให้ลูกจ้างมีวันหยุดเป็นวันพฤหัสบดีเป็นประจ าทุกสัปดาห์ก็ได้ 
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เป็นต้น ทั้งนี้ นายจ้างอาจให้ลูกจ้างมีวันหยุดประจ าสัปดาห์มากกว่าที่มาตรฐานขั้นต่ าตามกฎหมาย
คุ้มครองแรงงานก าหนดเอาไว้ก็ได้ เช่น นายจ้างมีเวลาให้ลูกจ้างหยุดงานติดต่อกันเกิน 24 ชั่วโมง 
สัปดาห์ละ 2 ครั้ง ถือว่าในแต่ละสัปดาห์นายให้ลูกจ้างหยุดงานเกินกว่าที่กฎหมายคุ้มครองแรงงาน
ก าหนดไว้แล้ว47 เป็นต้น 

แต่อย่างไรก็ตาม ในกรณีท่ีลูกจ้างท างานโรงแรม งานขนส่ง งานใน
ป่า งานในที่ทุรกันดาร หรืองานอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง นายจ้างและลูกจ้างอาจตกลงกัน
ล่วงหน้าสะสมวันหยุดประจ าสัปดาห์และเลื่อนไปหยุดเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องอยู่ในระยะเวลา 4 สัปดาห์
ติดต่อกัน เนื่องจากการท างานในสถานที่ดังกล่าวข้างต้นนั้น ลักษณะและสภาพของงานอาจจะเป็น
การไม่สะดวกที่จะให้มีวันหยุดสัปดาห์ละหนึ่งครั้ง กฎหมายคุ้มครองแรงงานจึงอนุโลมให้นายจ้างและ
ลูกจ้างสามารถตกลงกันสะสมวันหยุดแล้วเลื่อนไปหยุดเมื่อใดก็ได้ แต่ทั้งนี้ ต้องไม่เกิน 4 สัปดาห์ 
ไม่เช่นนั้นอาจจะเป็นการท างานต่อเนื่องติดต่อกันยาวนานเกินไป อาจส่งผลต่อสุขภาพของลูกจ้างได้  
เช่น ลูกจ้างที่ท างานในป่า นายจ้างและลูกจ้างอาจจะตกลงกันสะสมวันหยุดประจ าสัปดาห์ไปหยุดทุก
สิ้นเดือน เป็นระยะเวลาติดต่อกัน 4 วัน ก็ได้ เป็นต้น 

 
   วันหยุดตามประเพณี 

ลักษณะของวันหยุดตามประเพณี มีบัญญัติไว้ตามมาตรา 29 แห่ง
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 28 บัญญัติไว้
ว่า 

“ให้นายจ้างประกาศก าหนดวันหยุดตามประเพณีให้ลูกจ้างทราบ
เป็นการล่วงหน้าปีหนึ่งไม่น้อยกว่าสิบสามวันโดยรวมวันแรงงานแห่งชาติตามที่รัฐมนตรีประกาศ
ก าหนด 

ให้ น ายจ้ าง พิ จ ารณ าก าห น ด วัน ห ยุ ด ต ามป ระ เพ ณี จ าก
วันหยุดราชการประจ าปี วันหยุดทางศาสนา หรือขนบธรรมเนียมประเพณีแห่งท้องถิ่น 

ในกรณีที่วันหยุดตามประเพณีวันใดตรงกับวันหยุดประจ าสัปดาห์
ของลูกจ้าง ให้ลูกจ้างได้หยุดชดเชยวันหยุดตามประเพณีในวันท างานถัดไป 

ในกรณีที่นายจ้างไม่อาจให้ลูกจ้างหยุดตามประเพณีได้ เนื่องจาก
ลูกจ้างท างานที่มีลักษณะหรือสภาพของงานตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง ให้นายจ้างตกลงกับลูกจ้าง
ว่าจะหยุดในวันอื่นชดเชยวันหยุดตามประเพณี หรือนายจ้างจะจ่ายค่าท างานในวันหยุดให้ก็ได้” 

จากบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541
ข้างต้นจะเห็นได้ว่ากฎหมายคุ้มครองแรงงานก าหนดให้นายจ้างต้องประกาศวันหยุดตามประเพณีให้
                                                           

47 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 525/2534 
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ลูกจ้างทราบเป็นการล่วงหน้า โดยในหนึ่งปีนั้นลูกจ้างจะต้องมีวันหยุดตามประเพณีอย่างน้อย 13 วัน 
โดยใน 13 วันนี้ให้รวมวันแรงงานแห่งชาติเข้าไปด้วย48 ซึ่งวันหยุดตามประเพณีอีก 12 วันที่เหลือให้
นายจ้างพิจารณาก าหนดเอาจากวันหยุดราชการ เช่น วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ 
พระบรมราชินีนาถ วันปิยมหาราช วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  วัน
พระราชทานรัฐธรรมนูญ เป็นต้น หรือพิจารณาก าหนดเอาจากวันหยุดทางศาสนา เช่น วันวิสาขบูชา 
วันมาฆบูชา หรือวันส าคัญทางศาสนาที่นายจ้างนับถือ เป็นต้น หรือพิจารณาก าหนดเอาจากวันหยุด
ตามประเพณีแห่งท้องถิ่น เช่น บางท้องถิ่นที่มีเทศกาลวันไหล นายจ้างอาจพิจารณาเอาวันไหลมา
ประกาศก าหนดเป็นวันหยุดตามประเพณีให้ลูกจ้างก็ได้ เป็นต้น อย่างไรก็ตาม หากนายจ้างก าหนด
วันหยุดตามประเพณีโดยพิจารณาจากวันอ่ืนๆ เช่น วันครบรอบก่อตั้งบริษัทจ ากัด หรือวันเกิด
กรรมการผู้จัดการ ก็ให้ก าหนดเพ่ิมเติมจาก 12 วันที่เหลือนี้ นายจ้างไม่สามารถพิจารณาก าหนดวัน
อ่ืนๆนอกเหนือไปจากวันหยุดราชการประจ าปี วันหยุดทางศาสนา หรือขนบธรรมเนียมประเพณีแห่ง
ท้องถิ่นเข้าไปใน 12 วันที่เหลือดังกล่าวได้ ดังค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 11182/2553 ก็วินิจฉัยไว้
ลักษณะเดียวกัน ดังนี้ 

 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 11182/2553 การที่นายจ้าง
ประกาศก าหนดวันหยุดอ่ืนเป็นวันหยุดตามประเพณีแทนวันหยุดราชการประจ าปี วันหยุดทางศาสนา 
หรือขนบธรรมเนียมประเพณีแห่งท้องถิ่น แม้ไม่มีกฎหมายก าหนดให้การประกาศก าหนดวันหยุดตาม
ประเพณีของนายจ้างเป็นโมฆะ แต่ก็ถือได้ว่าประกาศก าหนดวันหยุดตามประเพณีของนายจ้างไม่มีผล
บังคับตามกฎหมาย และไม่เป็นการยกเว้นวันหยุดตามประเพณีตามมาตรา 29 แห่ง พระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 นายจ้างจึงยังคงต้องประกาศก าหนดวันหยุดตามประเพณีจาก
วันหยุดราชการประจ าปี วันหยุดทางศาสนา หรือขนบธรรมเนียมประเพณีแห่งท้องถิ่นให้ลูกจ้างทราบ
และให้ลูกจ้างหยุดงานในวันดังกล่าว 

อย่างไรก็ตาม หากกรณีที่วันหยุดตามประเพณีตรงกับวันหยุด
ประจ าสัปดาห์ของลูกจ้าง นายจ้างจะต้องให้ลูกจ้างได้หยุดชดเชยในวันท างานถัดไป แต่หากนายจ้าง
ไม่อาจให้ลูกจ้างหยุดในวันหยุดตามประเพณีได้ ทั้งนี้ เนื่องมาจากลักษณะหรือสภาพของงานที่
กฎกระทรวงฉบับที่ 4 (พ.ศ.2541)49 ก าหนด นายจ้างจะต้องให้ลูกจ้างได้หยุดชดเชยในวันอ่ืน หรือ
นายจ้างจะต้องจ่ายเงินเป็นค่าตอบแทนการท างานในวันหยุดให้ลูกจ้าง  

กฎกระทรวงฉบับที่ 4 (พ.ศ.2541) ก าหนดงานที่มีลักษณะหรือ
สภาพของงานที่นายจ้างไม่อาจให้ลูกจ้างหยุดท างานในวันหยุดตามประเพณีได้ไว้ดังนี้ 

 ∙ งานในกิจการโรงแรม สถานมหรสพ ร้านขายอาหาร 
ร้านขายเครื่องดื่ม สโมสร สมาคม สถานพยาบาล และสถานบริการท่องเที่ยว 

 ∙งานในป่า งานในที่ทุรกันดาร 

                                                           

48 วันแรงงานแห่งชาติ ตรงกับวันที่ 1 พฤษภาคม ของทุกปี 
49 ดูรายละเอียดกฎกระทรวงในภาคผนวก 
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ทั้งนี้ เนื่องจากกฎหมายคุ้มครองแรงงานมีเจตนารมณ์ต้องการให้
ลูกจ้างได้มีวันหยุดตามประเพณีอย่างน้อย 13 วันต่อปี ลูกจ้างก็จะต้องมีสิทธิได้หยุด 13 วันเป็นอย่าง
น้อย 

 

   วันหยุดพักผ่อนประจ าปี 

ลักษณะของวันหยุดตามประเพณี มีบัญญัติไว้ตามมาตรา 30 แห่ง
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 30 บัญญัติไว้
ว่า 

“ลูกจ้างซึ่งท างานติดต่อกันมาแล้วครบหนึ่งปีมีสิทธิหยุดพักผ่อน
ประจ าปีได้ปีหนึ่งไม่น้อยกว่าหกวันท างานโดยให้นายจ้างเป็นผู้ก าหนดวันหยุดดังกล่าวให้แก่ลูกจ้าง
ล่วงหน้าหรือก าหนดให้ตามที่นายจ้างและลูกจ้างตกลงกัน 

ในปีต่อมานายจ้างอาจก าหนดวันหยุดพักผ่อนประจ าปีให้แก่
ลูกจ้างมากกว่าหกวันท างานก็ได้ 

นายจ้างและลูกจ้างอาจตกลงกันล่วงหน้าให้สะสมและเลื่อน
วันหยุดพักผ่อนประจ าปีที่ยังมิได้หยุดในปีนั้นรวมเข้ากับปีต่อๆไปได้ 

ส าหรับลูกจ้างซึ่งท างานยังไม่ครบหนึ่ งปี นายจ้างอาจก าหนด
วันหยุดพักผ่อนประจ าปีให้แก่ลูกจ้างโดยค านวณให้ตามส่วนก็ได้” 

ส าหรับวันหยุดพักผ่อนประจ าปีนี้ ในทางปฏิบัติมักเรียกและเข้าใจ
กันว่า “วันหยุดพักร้อน” ซึ่งจากบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ข้างต้น 
จะเห็นได้ว่ากฎหมายคุ้มครองแรงงานก าหนดให้ลูกจ้างมีสิทธิหยุดพักผ่อนได้หากว่าลูกจ้างท างาน
ให้แก่นายจ้างมาเป็นระยะเวลาครบ 1 ปีแล้ว ลูกจ้างก็จะมีสิทธิหยุดพักผ่อนประจ าปีได้ปีละอย่างน้อย 
6 วันท างาน โดยนายจ้างอาจจะก าหนดวันหยุดพักผ่อนประจ าปีเป็นการล่วงหน้าให้แล้ว หรือนายจ้าง
และลูกจ้างอาจจะตกลงกันว่าจะหยุดวันใดในภายหลังก็ได้ 

การหยุดพักผ่อนประจ าปี ปีละ 6 วันนี้เป็นเพียงมาตรฐานขั้นต่ าที่
กฎหมายคุ้มครองแรงงานได้ก าหนดไว้เพ่ือให้ลูกจ้างได้มีวันหยุดพักผ่อนหลังจากการท างานให้แก่
นายจ้างมาเป็นระยะเวลายาวนานเท่านั้น หากนายจ้างคนใดก าหนดให้ลูกจ้างได้มีวันหยุดพักผ่อน
ประจ าปีมากกว่านี้ก็ย่อมท าได้ หรือหากนายจ้างคนใดอยากให้ลูกจ้างที่แม้ยังท างานมาไม่ครบ 1 ปี ได้
มีวันหยุดพักผ่อนประจ าปีตามสัดส่วนก็ย่อมท าได้เช่นกัน เนื่องจากกรณีเป็นคุณกับลูกจ้างมากกว่าที่
กฎหมายก าหนดเอาไว้ สามารถท าได้ ไม่ขัดต่อกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ยกตัวอย่างเช่น ลูกจ้างที่
ท างานมาครบ 1 ปี นายจ้างให้หยุดพักผ่อนประจ าปีได้ 6 วัน และลูกจ้างที่ท างานมาครบ 6 เดือน 
นายจ้างให้หยุดพักผ่อนประจ าปีได้ 3 วัน เป็นต้น  
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นอกจากนี้ หากลูกจ้างยังไม่ใช้สิทธิหยุดพักผ่อนประจ าปี หรือใช้
สิทธิหยุดพักผ่อนประจ าปีไปแล้ว แต่ยังไม่ครบ 6 วันตามที่กฎหมายคุ้มครองแรงงานก าหนด นายจ้าง
และลูกจ้างอาจตกลงกันล่วงหน้าให้สามารถสะสมวันหยุดพักผ่อนประจ าปีของปีนี้ที่ลูกจ้างยังไม่ได้ใช้
สิทธิหยุดเข้ากับวันหยุดพักผ่อนประจ าปีของปีต่อๆไปได้ ดังนั้น การที่นายจ้างก าหนดในสัญญาจ้าง
แรงงานว่าไม่ให้ลูกจ้างสะสมวันหยุดพักผ่อนประจ าปีของปีนี้เข้ากับวันหยุดพักผ่อนประจ าปีของปี
ต่อไป ย่อมเป็นข้อสัญญาที่ขัดต่อกฎหมายคุ้มครองแรงงานอันเป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบ
เรียบร้อย ย่อมตกเป็นโมฆะ ไม่สามารถบังคับใช้ได้ ดังนั้น นายจ้างจึงไม่อาจมีข้อก าหนดห้ามไม่ให้
ลูกจ้างหยุดพักผ่อนประจ าปี หรือข้อก าหนดในลักษณะหากลูกจ้างไม่ใช้สิทธิหยุดพักผ่อนประจ าปีให้
ถือว่าลูกจ้างสละสิทธิ  

อย่างไรก็ตาม หากสัญญาจ้างแรงงานสิ้นสุดลง แล้วลูกจ้างยังไม่ได้
ใช้สิทธิหยุดส าหรับวันหยุดพักผ่อนประจ าปี กฎหมายคุ้มครองแรงงานก็ได้ก าหนดให้นายจ้างต้องจ่าย
ค่าจ้างแก่ลูกจ้างส าหรับวันหยุดพักผ่อนประจ าปีที่ลูกจ้างยังไม่ได้หยุดนั้นด้วย ตามที่ได้บัญญัติไว้ใน
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 67 เว้นแต่ การที่สัญญาจ้างแรงงานสิ้นสุดลงนั้น
เป็นเพราะเหตุการกระท าความผิดของลูกจ้าง ตามที่ได้บัญญัติไว้ในมาตรา 119 แห่งพระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 กล่าวคือ  

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 67 บัญญัติไว้
ว่า 

“ในกรณีที่นายจ้างเลิกจ้างโดยมิใช่กรณีตามมาตรา 119 ให้
นายจ้างจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างส าหรับวันหยุดพักผ่อนประจ าปีในปีที่เลิกจ้างตามส่วนของวันหยุด
พักผ่อนประจ าปีที่ลูกจ้างพึงมีสิทธิได้รับตามมาตรา 30 

ในกรณีที่ลูกจ้างเป็นฝ่ายบอกเลิกสัญญาหรือนายจ้างเลิกจ้าง ไม่ว่า
การเลิกจ้างนั้นเป็นกรณีตามมาตรา 119 หรือไม่ก็ตาม ให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างส าหรับ
วันหยุดพักผ่อนประจ าปีสะสมที่ลูกจ้างพึงมีสิทธิได้รับตามมาตรา 30” 

ทั้งนี้ มีตัวอย่างค าพิพากษาอธิบายการจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้าง
ส าหรับวันหยุดพักผ่อนประจ าปีที่ลูกจ้างยังไม่ได้ใช้สิทธิหยุดไป และการที่สัญญาจ้างแรงงานสิ้นสุดลง
นั้นไม่ใช่เพราะความผิดของลูกจ้าง เช่น  

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่  5486/2545 พระราชบัญญัติคุ้มครอง
แรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 30 มาตรา 64 และมาตรา 67 ก าหนดให้นายจ้างเป็นผู้ก าหนดวันหยุด
พักผ่อนประจ าปีแก่ลูกจ้างซึ่งท างานติดต่อกันมาแล้วครบ 1 ปี ได้หยุดพักผ่อนประจ าปี ปีหนึ่งไม่น้อย
กว่า 6 วันท างาน ในกรณีที่นายจ้างมิได้จัดให้ลูกจ้างหยุดพักผ่อนประจ าปี  หรือจัดให้ลูกจ้างหยุด
พักผ่อนประจ าปีน้อยกว่าที่ก าหนดไว้ นายจ้างต้องจ่ายค่าท างานในวันหยุดและค่าล่วงเวลาในวันหยุด
และค่าล่วงเวลาในวันหยุดให้แก่ลูกจ้างนั้นเสมือนว่านายจ้างให้ลูกจ้างท างานในวันหยุด และในกรณีที่
นายจ้างเลิกจ้างโดยลูกจ้างมิได้มีความผิดตาม มาตรา 119 นายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้าง
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ส าหรับวันหยุดพักผ่อนประจ าปี ในปีที่เลิกจ้างตามส่วนของวันหยุดพักผ่อนประจ าปีที่ลูกจ้างพึงมีสิทธิ
และรวมทั้งวันหยุดพักผ่อนประจ าปีสะสมด้วย จ าเลยเลิกจ้างโจทก์โดยโจทก์มิได้กระท าความผิดตาม 
มาตรา 119 จ าเลยก็ต้องจ่ายค่าจ้างส าหรับวันหยุดพักผ่อนประจ าปีในปีที่เลิกจ้างตามส่วน รวมทั้ง
วันหยุดพักผ่อนประจ าปีสะสมรวม 5 วันแก่โจทก์ 

  ดังนั้น เมื่อได้ทราบและเข้าใจถึงประเภทและลักษณะของวันหยุดแต่ละประเภทแล้ว 
ต่อมา หากนายจ้างต้องการให้ลูกจ้างมาท างานในวันหยุดประเภทใดประเภทหนึ่งดังกล่าวข้างต้น 
นายจ้างจะต้องปฏิบัติตามที่มาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ก าหนด
หลักเกณฑ์การท างานในวันหยุดเอาไว้ด้วย 

  พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 25 บัญญัติไว้ว่า 

  “ห้ามมิให้นายจ้างให้ลูกจ้างท างานในวันหยุด เว้นแต่ในกรณีที่ลักษณะหรือสภาพ
ของงานต้องท าติดต่อกันไป ถ้าหยุดจะเสียหายแก่งาน หรือเป็นงานฉุกเฉินนายจ้างอาจให้ลูกจ้าง
ท างานในวันหยุดได้เท่าที่จ าเป็น 

นายจ้างอาจให้ลูกจ้างท างานในวันหยุดได้ส าหรับกิจการโรงแรม สถานมหรสพงาน
ขนส่ง ร้านขายอาหาร ร้านขายเครื่องดื่ม สโมสร สมาคม สถานพยาบาล หรือกิจการอื่นตามที่ก าหนด
ในกฎกระทรวง 

เพ่ือประโยชน์แก่การผลิต การจ าหน่าย และการบริการ นายจ้างอาจให้ลูกจ้าง
ท างาน นอกจากที่ก าหนดตามวรรคหนึ่งและวรรคสองในวันหยุดเท่าที่จ าเป็น โดยได้รับความยินยอม
จากลูกจ้างก่อนเป็นคราวๆไป” 

  หลักการท างานในวันหยุดตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 
2541 นั้น โดยหลักการทั่วไปกฎหมายคุ้มครองแรงงานมีเจตนารมณ์ในการคุ้มครองลูกจ้างไม่ให้ถูก
นายจ้างใช้แรงงานหนักมากเกินไป หรือไม่ให้ถูกนายจ้างให้ท างานเป็นระยะเวลาที่ยาวนานเกินสมควร 
เช่นเดียวกันกับการท างานล่วงเวลาตามมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 
ที่ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น กล่าวคือ นายจ้างไม่มีอ านาจสั่งหรือบังคับให้ลูกจ้างมาท างานในวันหยุดได้  
เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากลูกจ้างเป็นคราวๆไป  โดยตามมาตรา 25 วรรคสาม แห่ ง
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 นั้น ก าหนดว่า นายจ้างอาจให้ลูกจ้างมาท างานใน
วันหยุดได้เฉพาะเท่าที่จ าเป็น และเฉพาะเพ่ือประโยชน์แก่การผลิต การจ าหน่าย และการบริการ
เท่านั้น ซึ่งจะต้องได้รับความยินยอมจากลูกจ้างก่อนเป็นคราวๆไปเสมอ หากลูกจ้างไม่ยินยอม หรือ
ลูกจ้างปฏิเสธไม่มาท างานในวันหยุดให้แก่นายจ้าง นายจ้างก็ไม่อาจลงโทษลูกจ้างฐานฝ่าฝืนค าสั่งของ
นายจ้างได้ 

  อย่างไรก็ตาม ตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 
บัญญัติข้อยกเว้นไว้สองกรณีด้วยกัน อันเป็นการอนุญาตให้นายจ้างสามารถสั่งให้ลูกจ้างมาท างานใน
วันหยุดได้ โดยไม่ต้องขอความยินยอมจากลูกจ้าง กล่าวคือ ตามมาตรา 25 วรรคหนึ่ ง แห่ง
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 นายจ้างสามารถให้ลูกจ้างมาท างานในวันหยุดได้ในกรณี
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ที่ลักษณะหรือสภาพของงานต้องท าติดต่อกันไป ถ้าหยุดจะเสียหายแก่งาน หรือเป็นงานฉุกเฉิน
นายจ้างอาจให้ลูกจ้างท างานในวันหยุดได้ เท่าที่จ าเป็น และตามมาตรา 25 วรรคสอง แห่ง
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 กรณีที่นายจ้างประกอบกิจการประเภทโรงแรม สถาน
มหรสพ งานขนส่ง ร้านอาหาร ร้านขายเครื่องดื่ม สโมสร สมาคม สถานพยาบาล หรือกิจการอ่ืน
ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง เช่นนี้ นายจ้างสามารถให้ลูกจ้างมาท างานในวันหยุดได้ เนื่องจากสถาน
ประกอบการดังกล่าวนั้นยิ่งเป็นวันหยุดก็ยิ่งจะมีผู้มาใช้บริการมาก ดังนั้น จึงเหมาะสมแล้วที่กฎหมาย
คุ้มครองแรงงานจะบัญญัติเป็นข้อยกเว้นเอาไว้ 

 
 ค่าท างานในวันหยุด 

  เมื่อนายจ้างให้ลูกจ้างท างานในวันหยุดตามที่ได้บัญญัติไว้ในมาตรา 25 แห่ง
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 นายจ้างก็จะต้องจ่ายค่าตอบแทนให้ลูกจ้างด้วย เรียกว่า 
“ค่าท างานในวันหยุด” โดยตามค านิยามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 
นั้น ให้ความหมายของค่าท างานในวันหยุดไว้ว่า “หมายความว่า เงินที่นายจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้างเป็น
การตอบแทนการท างานในวันหยุด” ซึ่งเมื่อพิจารณาจากค านิยาม จึงกล่าวได้ดังเช่นกับค่าล่วงเวลาว่า
ค่าท างานในวันหยุดนี้นายจ้างก็ต้องจ่ายให้ลูกจ้างเป็นเงินเท่านั้นเช่นกัน นายจ้างไม่สามารถจ่ายเป็น
ประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืน หรือสวัสดิการอ่ืนได้ ตลอดจนไม่สามารถน าเวลาที่ลูกจ้างมาท างานสาย 
หรือวันที่ลูกจ้างขาดงานไปมาหักลบกับวันที่ลูกจ้างมาท างานในวันหยุดให้แก่นายจ้าง โดยหลักเกณฑ์
ในการจ่ายท างานในวันหยุดนั้น มีบัญญัติไว้ในมาตรา 62 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.
2541 

  พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 62 บัญญัติไว้ว่า 

  “ในกรณีที่นายจ้างให้ลูกจ้างท างานในวันหยุดตามมาตรา 28 มาตรา 29 หรือมาตรา 
30 ให้นายจ้างจ่ายค่าท างานในวันหยุดให้แก่ลูกจ้างในอัตราดังต่อไปนี้ 

(1) ส าหรับลูกจ้างซึ่งมีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันหยุด ให้จ่ายเพ่ิมขึ้นจากค่าจ้างอีกไม่
น้อยกว่าหนึ่งเท่าของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันท างานตามจ านวนชั่วโมงที่ท า  หรือไม่น้อยกว่าหนึ่ง
เท่าของอัตราค่าจ้างต่อหน่วยในวันท างานตามจ านวนผลงานที่ท าได้ส าหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างตาม
ผลงานโดยค านวณเป็นหน่วย 

(2) ส าหรับลูกจ้างซึ่งไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันหยุด ให้จ่ายไม่น้อยกว่าสองเท่าของ
อัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันท างานตามจ านวนชั่วโมงที่ท า หรือไม่น้อยกว่าสองเท่าของอัตราค่าจ้างต่อ
หน่วยในวันท างานตามจ านวนผลงานที่ท าได้ส าหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยค านวณเป็น
หน่วย” 

โดยตามความในมาตรา 62 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 
ข้างต้นนั้น จะเห็นได้ว่ากฎหมายก าหนดให้ลูกจ้างที่มีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันหยุดกับลูกจ้างที่ไม่มีสิทธิ
ได้รับค่าจ้างในวันหยุดได้รับค่าตอบแทนส าหรับการท างานในวันหยุดในอัตราที่แตกต่างกัน  



กฎหมายคุม้ครองแรงงาน บทที่ 3 การใช้แรงงานและค่าตอบแทน 73 

ดังนั้น ก่อนที่จะสามารถค านวณได้ว่าลูกจ้างที่มาท างานในวันหยุดให้แก่นายจ้างจะ
ได้รับค่าท างานในวันหยุดเป็นอัตราเท่าใดนั้น จะต้องพิจารณาให้ทราบก่อนว่าลูกจ้างดังกล่าวเป็น
ลูกจ้างประเภทที่ได้รับค่าท างานในวันหยุดหรือไม่ ซึ่งมีบัญญัติไว้อยู่ในพระราชบัญญัติคุ้มครอง
แรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 56 

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 56 บัญญัติไว้ว่า 

“มาตรา 56 ให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างเท่ากับค่าจ้างในวันท างานส าหรับ
วันหยุดดังต่อไปนี้ 

(1) วันหยุดประจ าสัปดาห์ เว้นแต่ลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างรายวัน รายชั่วโมง หรือตาม
ผลงานโดยค านวณเป็นหน่วย 

(2) วันหยุดตามประเพณี 
(3) วันหยุดพักผ่อนประจ าปี” 

จากบทบัญญัติมาตรา 56 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ข้างต้น 
จึงอาจสรุปได้ว่า ลูกจ้างที่ได้รับค่าจ้างรายวัน รายชั่วโมง หรือตามผลงานโดยค านวณเป็นหน่วยนั้น 
เป็นลูกจ้างประเภทที่ไม่ได้รับค่าจ้างในวันหยุดประจ าสัปดาห์ ดังนั้น จึงเป็นลูกจ้างตามความหมาย
ของมาตรา 62 (2) ที่จะได้รับค่าตอบแทนส าหรับการท างานในวันหยุดในอัตราไม่น้อยกว่าสองเท่าของ
อัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันท างานตามจ านวนชั่วโมงที่ท า หรือไม่น้อยกว่าสองเท่าของอัตราค่าจ้างต่อ
หน่วยในวันท างานตามจ านวนผลงานที่ท าได้ส าหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยค านวณเป็น
หน่วย ส่วนลูกจ้างคนอ่ืนๆนอกเหนือจากลูกจ้างที่ได้รับค่าจ้างรายวัน รายชั่วโมง หรือตามผลงานโดย
ค านวณเป็นหน่วย ตามมาตรา 56 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 นั้น ถือเป็น
ลูกจ้างที่ได้รับค่าจ้างในวันหยุด จึงเป็นลูกจ้างที่จะได้รับค่าท างานในวันหยุดตามอัตราที่ก าหนดไว้ใน
มาตรา 62 (1) กล่าวคือ ได้เพ่ิมขึ้นจากค่าจ้างอีกไม่น้อยกว่าหนึ่งเท่าของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวัน
ท างานตามจ านวนชั่วโมงที่ท า หรือไม่น้อยกว่าหนึ่งเท่าของอัตราค่าจ้างต่อหน่วยในวันท างานตาม
จ านวนผลงานที่ท าได้ส าหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยค านวณเป็นหน่วย 

อนึ่ง หากพิจารณาพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 62 โดยผิว
เผินแล้วอาจเกิดความสงสัยว่าเพราะเหตุใดกฎหมายจึงได้บัญญัติให้อัตราค่าท างานในวันหยุดแก่
ลูกจ้างสองประเภทดังกล่าวไว้อย่างแตกต่างกัน แต่หากลองพิจารณาตัวอย่างการค านวณค่าท างานใน
วันหยุดของลูกจ้างทั้งสองประเภทดังต่อไปนี้แล้ว จะเข้าใจถึงเจตนารมณ์ของกฎหมายคุ้มครอง
แรงงานได้ว่า การบัญญัติตัวบทกฎหมายเพ่ือให้สิทธิแก่ลูกจ้างอย่างแตกต่างกันนั้น ก็เพ่ือมุ่งหมายให้
ผลลัพธ์ปลายทางนั้น ลูกจ้างได้รับค่าตอบแทนที่เท่าเทียมกัน 

 ยกตัวอย่างเช่น นายไก่ เป็นลูกจ้างที่ได้รับค่าจ้างเป็นรายเดือน เดือนละ 
12,000 บาท แม้ว่าในเดือนนั้นจะมีวันหยุดประจ าสัปดาห์ วันหยุดตามประเพณี และวันหยุดพักผ่อน
ประจ าปี นายไก่ก็ยังได้รับค่าจ้างจ านวนเต็ม 12,000 บาทตามปกติ ไม่ถูกหักออกไป ส่วนนายไข่ เป็น
ลูกจ้างรายวัน ได้รับค่าจ้างวันละ 400 บาท วันหยุดประจ าสัปดาห์นายไข่ไม่มาท างาน นายไข่ก็ไม่ได้
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รับเงินค่าจ้าง หากว่านายจ้างให้นายไก่และนายไข่มาท างานในวันหยุดประจ าสัปดาห์ การค านวณค่า
ล่วงเวลาของนายไก่และนายไข่ จะเป็นดังต่อไปนี้ 

  • นายไก่ เป็นลูกจ้างตามมาตรา 62 (1) แห่งพระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ซึ่งได้รับค่าจ้างในวันหยุดตามมาตรา 56 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครอง
แรงงาน พ.ศ. 2541 ปกตินายไก่ไม่มาท างานในวันหยุดประจ าสัปดาห์ก็ได้รับค่าจ้างอยู่แล้วเป็นจ านวน 
400 บาทต่อวัน (12,000/30) หากนายไก่มาท างานในวันหยุดประจ าสัปดาห์ มาตรา 62 (1) แห่ง
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ให้นายจ้างจ่ายค่าท างานในวันหยุดให้นายไก่เพ่ิมขึ้นจาก
ค่าจ้างอีกไม่น้อยกว่าหนึ่งเท่าของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันท างานตามจ านวนชั่วโมงที่ท า  สมมติว่า
นายไก่ท างานในวันหยุดประจ าสัปดาห์นี้เต็มวันเท่ากับวันท างานปกติ 8 ชั่วโมง นายไก่ก็จะได้รับค่า
ท างานในวันหยุดเป็นจ านวน 400 บาท ดังนั้น เมื่อปกติได้รับค่าจ้างในวันหยุดประจ าสัปดาห์อยู่แล้ว 
400 บาท รวมกับค่าท างานในวันหยุดอีก 400 บาท ในวันหยุดประจ าสัปดาห์วันนั้น นายไก่ก็จะได้รับ
ค่าตอบแทนการท างานทั้งหมด รวมเป็นเงิน 800 บาท 

  • นายไข่ เป็นลูกจ้างตามมาตรา 62 (2) แห่งพระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ซึ่งเป็นลูกจ้างที่ไม่ได้รับค่าจ้างในวันหยุดประจ าสัปดาห์ ตามมาตรา 56 
(1) แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ปกตินายไข่ไม่มาท างานในวันหยุดประจ าสัปดาห์ 
นายไข่ก็ไม่ได้รับค่าจ้าง แต่หากนายไข่มาท างานในวันหยุดประจ าสัปดาห์ให้แก่นายจ้าง มาตรา 62 (2) 
แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ให้นายจ้างจ่ายค่าท างานในวันหยุดให้ลูกจ้างไม่น้อย
กว่าสองเท่าของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันท างานตามจ านวนชั่วโมงที่ท า  สมมติว่านายไข่ท างานใน
วันหยุดประจ าสัปดาห์นี้เต็มวันเท่ากับวันท างานปกติ 8 ชั่วโมง นายไข่ก็จะได้รับค่าท างานในวันหยุด
เป็นเงินจ านวน 400*2 เท่ากับ 800 บาท  

 ซึ่งจากตัวอย่างข้างต้นจะเห็นว่าทั้งนายไก่และนายไข่ เมื่อมาท างานใน
วันหยุดให้แก่นายจ้างแล้ว ผลลัพธ์สุดท้ายทั้งสองคนก็จะได้รับค่าตอบแทนการท างานในวันหยุดที่
เท่ากัน การบัญญัติตัวบทกฎหมายไว้แตกต่างกัน ก็เพ่ือให้ผลลัพธ์ปลายทางเกิดความเท่าเทียมกัน
นั่นเอง 

อย่างไรก็ตาม หากในกรณีที่นายจ้างไม่ได้จัดให้ลูกจ้างมีวันหยุดตามจ านวนวันขั้นต่ า
ที่พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ก าหนดไว้ตามมาตรา 28 เกี่ยวกับวันหยุดประจ า
สัปดาห์ มาตรา 29 เกี่ยวกับวันหยุดตามประเพณี และมาตรา 30 เกีย่วกับวันหยุดพักผ่อนประจ าปีนั้น 
เมื่อลูกจ้างมีการท างานให้แก่นายจ้างในวันที่ควรจะถือเป็นวันที่ลูกจ้างมีสิทธิหยุดดังกล่าว มาตรา 64 
แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ได้ก าหนดว่า ให้นายจ้างจ่ายค่าท างานในวันหยุดตาม
อัตราที่มาตรา 62 ก าหนด เสมือนกับว่าเป็นการที่นายจ้างให้ลูกจ้างมาท างานในวันหยุดด้วย 
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พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 64 บัญญัติไว้ว่า 

“มาตรา 64 ในกรณีที่นายจ้างมิได้จัดให้ลูกจ้างหยุดงาน หรือจัดให้ลูกจ้างหยุดงาน
น้อยกว่าที่ก าหนดไว้ตามมาตรา 28 มาตรา 29 และมาตรา 30 ให้นายจ้างจ่ายค่าท างานในวันหยุด
และค่าล่วงเวลาในวันหยุดให้แก่ลูกจ้างตามอัตราที่ก าหนดไว้ในมาตรา 62 และมาตรา 63 เสมือนว่า
นายจ้างให้ลูกจ้างท างานในวันหยุด” 

นอกจากนี้ กฎหมายคุ้มครองแรงงานได้มีการก าหนดข้อยกเว้นส าหรับลูกจ้างบาง
ประเภทเอาไว้ว่า ถึงแม้ลูกจ้างจะมีการท างานในวันหยุดก็ตาม ลูกจ้างก็ไม่สามารถที่จะได้รับค่าท างาน
ในวันหยุดได้ ทั้งนี้ ตามท่ีได้บัญญัติไว้ในมาตรา 66 และมาตรา 65 (1) 

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 66 และมาตรา 65 (1) บัญญัติ
ไว้ว่า 

“มาตรา 66 ลูกจ้างตามมาตรา 65 (1) ไม่มีสิทธิได้รับค่าท างานในวันหยุดตาม
มาตรา 62 เว้นแต่นายจ้างตกลงจ่ายค่าท างานในวันหยุดให้แก่ลูกจ้าง” 

“มาตรา 65 (1) ลูกจ้างซึ่งมีอ านาจหน้าที่ท าการแทนนายจ้างส าหรับกรณีการจ้าง 
การให้บ าเหน็จ หรือการเลิกจ้าง ... ” 

ดังนั้น จึงอาจสรุปได้ว่า ลูกจ้างที่มีอ านาจหน้าที่ท าการแทนนายจ้างส าหรับกรณีการ
จ้าง การให้บ าเหน็จ หรือการเลิกจ้าง แม้ว่าจะมาท างานในวันหยุดให้แก่นายจ้างก็ไม่มีสิทธิที่จะได้รับ
ค่าท างานในวันหยุด เนื่องจาก หากกฎหมายมีการให้นายจ้างจ่ายค่าท างานในวันหยุดให้แก่ลูกจ้าง
กรณีนี้ ลูกจ้างก็อาจมีการใช้อ านาจที่ตนมีในการท าการแทนนายจ้างนั้น สั่งให้ลูกจ้างคนอ่ืนๆที่อยู่ ใต้
อ านาจบังคับบัญชาท างานไปอย่างล่าช้าเพ่ือจะได้มาท างานต่อในวันหยุด จนอาจเกิดความเสียหายต่อ
การประกอบการของนายจ้างได้ เว้นแต่ว่านายจ้างจะได้ตกลงจ่ายค่าท างานในวันหยุดให้ลูกจ้าง
ดังกล่าว อันเป็นเหตุผลเดียวกันกับกรณีการท างานล่วงเวลา ซึ่งลูกจ้างตามมาตรา 65 (1) ก็ไม่มีสิทธิ
ได้รับค่าล่วงเวลาแม้ว่าจะมีการท างานล่วงเวลาให้นายจ้างก็ตาม เช่นกัน ดังค าพิพากษาศาลฎีกานี้ 

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 2471/2527 โจทก์มีต าแหน่งเป็นผู้จัดการธนาคาร
สาขาของจ าเลย การที่โจทก์มีอ านาจออกค าเตือนพนักงานผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นหนังสือและพนักงานที่
ถูกค าเตือน 3 ครั้ง จะไม่ได้ขึ้นเงินเดือนก็ตาม แต่เมื่อหนังสือเตือนไม่ใช่โทษ เป็นเพียงมีผลให้ผู้ถูกค า
เตือนอยู่ในเกณฑ์ที่จะไม่ได้รับการพิจารณาขึ้นเงินเดือนจากผู้มีอ านาจในการนี้เท่านั้น จึงถือไม่ได้ว่า
โจทก์มีอ านาจท าการแทนนายจ้างส าหรับกรณีการลงโทษ และแม้โจทก์จะเป็นผู้เสนอขอเลื่อน
เงินเดือน 2 ขั้นให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา แต่ก็มิใช่เป็นผู้มีอ านาจที่จะเลื่อนชั้นเงินเดือน 2 ขั้น จึงถือไม่ได้
อีกว่าโจทก์มีอ านาจกระท าการแทนนายจ้างส าหรับกรณีการให้บ าเหน็จ ส่วนกรณีที่จะถือได้ว่าโจทก์
เป็นตัวแทนในการจ้างลูกจ้างนั้น โจทก์ต้องมีอ านาจท าการแทนนายจ้างโดยตรง มิใช่เป็นกรณีผ่านการ
พิจารณาโดยผู้มีอ านาจมาก่อนซึ่งผู้มีอ านาจในการรับลูกจ้างเข้าท างานนี้ได้แก่คณะกรรมการของ
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จ าเลย โจทก์จึงไม่มีอ านาจหน้าที่ท าการแทนนายจ้างส าหรับกรณีการจ้างดังนั้น โจทก์มิใช่ลูกจ้างซึ่งมี
หน้าที่ท าการแทนนายจ้าง และมีสิทธิได้รับค่าท างานในวันหยุด 

 

การท างานล่วงเวลาในวันหยุดและค่าล่วงเวลาในวันหยุด 

 การท างานล่วงเวลาในวันหยุด 

  การท างานล่วงเวลาในวันหยุดนั้น ไม่มีบทบัญญัติที่ก าหนดถึงไว้เป็นการเฉพาะ หาก
เพียงแต่ในการท างานในทางปฏิบัติ อาจมีกรณีที่นายจ้างให้ลูกจ้างมาท างานล่วงเวลาแต่ว่าเป็นการ
ท างานล่วงเวลาในวันที่เป็นวันหยุดของลูกจ้าง ไม่ว่าจะเป็นวันหยุดประจ าสัปดาห์ วันหยุดตาม
ประเพณี หรือวันหยุดพักผ่อนประจ าปี ซึ่งนับว่าเป็นกรณีการใช้แรงงานลูกจ้างในช่วงเวลาที่ควรจะ
เป็นเวลาพักผ่อนของลูกจ้างมากที่สุด แต่ถึงแม้ว่ากฎหมายคุ้มครองแรงงานจะไม่ได้ก าหนดถึงการใช้
ให้ลูกจ้างท างานล่วงเวลาในวันหยุดไว้เป็นการเฉพาะก็ตาม แต่นายจ้างและลูกจ้างก็ต้องน าหลักการ
ของพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 เรื่องการท างานล่วงเวลาตามมาตรา 24 และการ
ท างานในวันหยุดตามมาตรา 25 มาบังคับใช้ด้วย กล่าวคือ นายจ้างไม่สามารถบังคับให้ลูกจ้างท างาน
ล่วงเวลาในวันหยุดให้แก่ตนได้ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากลูกจ้างเป็นคราวๆไป หรือเว้นแต่
ลักษณะหรือสภาพของงานต้องท าติดต่อกันไป ถ้าหยุดจะเสียหายแก่งาน หรือเป็นงานฉุกเฉินนายจ้าง
อาจให้ลูกจ้างท างานล่วงเวลาในวันหยุดได้เท่าท่ีจ าเป็น 

 

 ค่าล่วงเวลาในวันหยุด 

ตามค านิยามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 นั้น ให้
ความหมายของค่าล่วงเวลาในวันหยุดไว้ว่า “หมายความว่า เงินที่นายจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้างเป็นการ
ตอบแทนการท างานล่วงเวลาในวันหยุด” ซึ่งเมื่อพิจารณาจากค านิยามดังกล่าว จะเห็นได้ว่ากฎหมาย
คุม้ครองแรงงานต้องการให้นายจ้างจ่ายค่าล่วงเวลาในวันหยุดให้แก่ลูกจ้างเป็นเงินเท่านั้น เช่นเดียวกัน
กับค่าล่วงเวลา และค่าท างานในวันหยุด ดังนั้น หากนายจ้างมีการใช้ให้ลูกจ้างมาท างานล่วงเวลาใน
วันหยุดให้แก่ตน นายจ้างก็ต้องจ่ายค่าล่วงเวลาในวันหยุดให้แก่ลูกจ้างเป็นเงินเท่านั้น ไม่สามารถจ่าย
เป็นประโยชน์อ่ืน หรือสวัสดิการอ่ืนได้ ตลอดจนไม่สามารถน าช่วงเวลาที่ลูกจ้างมาท างานสาย หรือ
วันที่ลูกจ้างขาดงานไปมาหักลบได้เช่นกัน ทั้งนี้ อัตราค่าล่วงเวลาในวันหยุดได้บัญญัติเอาไว้อยู่ตาม
มาตรา 63 

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 63 บัญญัติไว้ว่า 

“มาตรา 63 ในกรณีที่นายจ้างให้ลูกจ้างท างานล่วงเวลาในวันหยุด ให้นายจ้างจ่าย
ค่าล่วงเวลาในวันหยุดให้แก่ลูกจ้างในอัตราไม่น้อยกว่าสามเท่าของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันท างาน
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ตามจ านวนชั่วโมงที่ท า หรือไม่น้อยกว่าสามเท่าของอัตราค่าจ้างต่อหน่วยในวันท างานตามจ านวน
ผลงานที่ท าได้ส าหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยค านวณเป็นหน่วย” 

จากที่กฎหมายคุ้มครองแรงงานได้ก าหนดไว้ตามมาตรา 63 จึงกล่าวได้ว่า หาก
นายจ้างให้ลูกจ้างท างานล่วงเวลาในวันหยุด นายจ้างต้องจ่ายค่าล่วงเวลาในวันหยุดให้แก่ลูกจ้างใน
อัตราไม่น้อยกว่า 3 เท่าของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันท างานตามจ านวนชั่วโมงที่ท า ส าหรับลูกจ้างที่
ได้รับค่าจ้างโดยค านวณตามระยะเวลา หรือไม่น้อยกว่าสามเท่าของอัตราค่าจ้างต่อหน่วยในวันท างาน
ตามจ านวนผลงานที่ท าได้ ส าหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยค านวณเป็นหน่วย  

 ยกตัวอย่างเช่น ลูกจ้างมีวันและเวลาท างานปกติในวันจันทร์ - วันเสาร์ 
เวลา 8:00 น. – 17:00 น. มีวันหยุดประจ าสัปดาห์คือวันอาทิตย์ หากลูกจ้างยินยอมมาท างานในวัน
อาทิตย์ เวลา 18:00 น. - 20:00 น. ต้องถือว่าเป็นการท างานล่วงเวลาในวันหยุด นายจ้างต้องจ่ายค่า
ท างานล่วงเวลาในวันหยุดให้แก่ลูกจ้าง ตามมาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 
2541 เช่น หากกรณีนี้ค านวณค่าจ้างต่อชั่วโมงได้แล้วเป็นอัตรา 60 บาทต่อชั่วโมง นายจ้างต้องจ่ายค่า
ล่วงเวลาในวันหยุดให้แก่ลูกจ้างเป็นเงินจ านวน 3*60*2 (ไม่น้อยกว่า 3 เท่าของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมง
ในวันท างานตามจ านวนชั่วโมงท่ีท า) เท่ากับ 360 บาท เป็นต้น 

อย่างไรก็ตาม มีลูกจ้างบางกลุ่มที่แม้จะมาท างานล่วงเวลาในวันหยุดให้แก่นายจ้างก็
ตาม ก็ไม่อาจได้รับค่าล่วงเวลาในวันหยุดได้ ซึ่งลูกจ้างกลุ่มดังกล่าวได้แก่ลูกจ้างที่ก าหนดไว้ตามมาตรา 
65 กล่าวคือ 

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 65 บัญญัติไว้ว่า 

  “ลูกจ้างซึ่งมีอ านาจหน้าที่หรือซึ่งนายจ้างให้ท างานอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ ไม่มี
สิทธิได้รับค่าล่วงเวลาตามมาตรา 61 และค่าล่วงเวลาในวันหยุดตามมาตรา 63 แต่ลูกจ้างซึ่งนายจ้าง
ให้ท างานตาม (3) (4) (5) (6) (7) (8) หรือ (9) มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเท่ากับอัตราค่าจ้างต่อ
ชั่วโมงในวันท างานตามจ านวนชั่วโมงท่ีท า 

(1) ลูกจ้างซึ่งมีอ านาจหน้าที่ท าการแทนนายจ้างส าหรับกรณีการจ้าง การให้
บ าเหน็จ หรือการเลิกจ้าง 

(2) งานเร่ขายหรือชักชวนซื้อสินค้าซึ่งนายจ้างได้จ่ายค่านายหน้าจากการขายสินค้า
ให้แก่ลูกจ้าง 

(3) งานขบวนการจัดงานรถไฟ ซึ่งได้แก่งานที่ท าบนขบวนรถและงานอ านวยความ
สะดวกแก่การเดินรถ 

(4) งานเปิดปิดประตูน้ าหรือประตูระบายน้ า 

(5) งานอ่านระดับน้ าและวัดปริมาณน้ า 
(6) งานดับเพลิงหรืองานป้องกันอันตรายสาธารณะ 

(7) งานที่มีลักษณะหรือสภาพต้องออกไปท างานนอกสถานที่ และโดยลักษณะหรือ
สภาพของงานไม่อาจก าหนดเวลาท างานที่แน่นอนได้ 
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(8) งานอยู่เวรเฝ้าดูแลสถานที่หรือทรัพย์สินอันมิใช่หน้าที่การท างานปกติของลูกจ้าง 
(9) งานอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
ทั้งนี้ เว้นแต่นายจ้างตกลงจ่ายค่าล่วงเวลาหรือค่าล่วงเวลาในวันหยุดให้แก่ลูกจ้าง” 

 

โดยข้อยกเว้นนี้ เป็นข้อยกเว้นที่อาศัยหลักการและเหตุผลแห่งกฎหมายเช่นเดียวกับ
หลักการและเหตุผลที่ได้กล่าวไว้ในการท างานล่วงเวลาตามมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครอง
แรงงาน พ.ศ.2541 ข้างต้นแล้ว ทั้งนี้ เว้นแต่ว่านายจ้างจะมีการตกลงจ่ายค่าล่วงเวลาในวันหยุดให้แก่
ลูกจ้าง ลูกจ้างจึงจะมีสิทธิได้รับค่าล่วงเวลาในวันหยุดได้ 

อนึ่ง จ านวนชั่วโมงท างานล่วงเวลาตามมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครอง
แรงงาน พ.ศ.2541 และจ านวนชั่วโมงท างานในวันหยุดตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครอง
แรงงาน พ.ศ.2541 เมื่อรวมกันแล้วจะต้องไม่เกินกว่าอัตราที่กฎกระทรวงก าหนดไว้ ทั้งนี้ตามที่ได้
บัญญัติไว้ในมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 26 บัญญัติไว้ว่า 

“ชั่วโมงท างานล่วงเวลาตามมาตรา 24 วรรคหนึ่ง และชั่วโมงท างานในวันหยุดตาม
มาตรา 25 วรรคสองและวรรคสาม เมื่อรวมแล้วจะต้องไม่เกินอัตราตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง” 

ดังนั้น หากนายจ้างให้ลูกจ้างมาท างานล่วงเวลา หรือมาท างานในวันหยุด จ านวน
ชั่วโมงที่ลูกจ้างได้ท างานให้แก่นายจ้าง เมื่อนับรวมทั้งหมดจะต้องไม่เกินอัตราที่กฎกระทรวงก าหนด
เอาไว้ด้วย อันได้แก่ กฎกระทรวงฉบับที่ 3 พ.ศ.2541 ก าหนดไว้ว่า “ชั่วโมงท างานล่วงเวลาตาม
มาตรา 24 วรรค 1 และชั่วโมงท างานในวันหยุดตามมาตรา 25 วรรค 2 และ 3 เมื่อรวมกันแล้ว
สัปดาห์หนึ่งต้องไม่เกิน 36 ชั่วโมง” 

อย่างไรก็ตาม หากเป็นกรณีงานที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพและอนามัยของลูกจ้างดังที่
ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น มาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ได้ก าหนดห้าม
เอาไว้อย่างชัดเจน ไม่ให้นายจ้างให้ลูกจ้างท างานล่วงเวลาหรือท างานในวันหยุดอย่างเด็ดขาด แม้ว่า
ลูกจ้างจะให้ความยินยอมก็ตาม กล่าวคือ 

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 31 บัญญัติไว้ว่า 

“ห้ามมิให้นายจ้างให้ลูกจ้างท างานล่วงเวลาหรือท างานในวันหยุดในงานที่อาจเป็น
อันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยของลูกจ้างตามมาตรา 23 วรรคหนึ่ง” 

เมื่อมบีทบัญญัติแห่งกฎหมายคุ้มครองแรงงานก าหนดห้ามเอาไว้อย่างชัดเจนว่า ห้าม
มิให้นายจ้างให้ลูกจ้างท างานล่วงเวลา หรือท างานในวันหยุด ในงานที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและ
ความปลอดภัยของลูกจ้าง ดังนั้น หากกิจการของนายจ้างเป็นลักษณะงานที่อาจเป็นอันตรายต่อ
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สุขภาพและความปลอดภัยของลูกจ้าง นายจ้างจะให้ลูกจ้างท าหนังสือตกลงยินยอมท างานล่วงเวลา 
หรือยินยอมท างานในวันหยุด หรือนายจ้างจะก าหนดไว้ในสัญญาจ้างแรงงาน หรือแม้กระทั่งใน
ข้อบังคับการท างานว่า นายจ้างสามารถให้ลูกจ้างท างานและลูกจ้างยินยอมท างานล่วงเวลา หรือ
ท างานในวันหยุด นายจ้างก าหนดลักษณะเช่นนี้ไม่ได้ นายจ้างไม่สามารถท าข้อสัญญาเป็นอย่างอ่ืนที่
ขัดต่อกฎหมายคุ้มครองแรงงานอันเป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชนได้ หาก
นายจ้างก าหนดข้อสัญญาแห่งสัญญาจ้างแรงงาน หรือก าหนดในข้อบังคับการท างานในลักษณะ
ดังกล่าวข้างต้น ข้อสัญญาหรือข้อบังคับการท างานดังกล่าวย่อมตกเป็นโมฆะ ไม่สามารถบังคับใช้
ระหว่างนายจ้างและลูกจ้างได้ ทั้งนี้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 15050 

 

การจ่ายค่าตอบแทนการท างาน 

 วิธีการจ่าย 

  ดังที่กล่าวไปแล้วข้างต้น หากนายจ้างมีการใช้ให้ลูกจ้างท างานในช่วงเวลาใดเวลา
หนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นการท างานในเวลาท างานปกติ การท างานล่วงเวลา การท างานในวันหยุด หรือการ
ท างานล่วงเวลาในวันหยุด นายจ้างมีหน้าที่ต้องจ่ายค่าตอบแทนการท างาน ไม่ว่าจะเป็นค่าจ้าง ค่า
ล่วงเวลา ค่าท างานในวันหยุด หรือค่าล่วงเวลาในวันหยุด ตามอัตราที่กฎหมายคุ้มครองแรงงาน
ก าหนดไว้ให้แก่ลูกจ้างเสมอ และจะต้องจ่ายเป็นเงินเท่านั้น ไม่สามารถจ่ายค่าตอบแทนเป็นประโยชน์
อย่างอ่ืนได้ กล่าวคือ นายจ้างไม่สามารถท าสัญญาตกลงกับลูกจ้างโดยจะยกเว้นไม่มีการจ่าย
ค่าตอบแทนเป็นเงินได้ นายจ้างจะน าการท างานของลูกจ้างที่เกินเวลาท างานปกติมาไปทดแทน หรือ
หักลบกับวันที่ลูกจ้างลางาน ขาดงาน หรือมาท างานสาย ก็ไม่ได้เช่นกัน 

  ทั้งนี้  การที่กฎหมายคุ้มครองแรงงานก าหนดให้นายจ้างจ่ายค่าตอบแทนตาม
ช่วงเวลาของการท างานต่างๆเป็นเงินเท่านั้น อาจเกิดข้อสงสัยว่านายจ้างจะต้องจ่ายเป็นเงินสกุลอะไร 
เพราะบางกรณี นายจ้างที่เป็นบริษัทข้ามชาติอาจต้องการจ่ายค่าตอบแทนการท างานให้แก่ลูกจ้างเป็น
เงินสกุลของบริษัทตัวเอง เช่น เงินปอนด์ เงินดอลล่าร์สหรัฐ เงินเยน เงินยูโร เป็นต้น กฎหมาย
คุ้มครองแรงงานจึงได้ก าหนดสกุลเงินที่นายจ้างต้องจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ลูกจ้างเอาไว้อย่าง
ชัดเจน ปรากฏตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ว่า สกุลเงินที่ใช้จ่าย
เป็นค่าตอบแทนการท างานให้แก่ลูกจ้างจะต้องเป็นเงินสกุลไทยเท่านั้น ทั้งนี้ก็เพ่ือคุ้มครองลูกจ้างจาก
ค่าเงินสกุลต่างๆที่อาจผันผวนได้ในแต่ละวัน อันจะส่งผลให้ลูกจ้างได้รับค่าตอบแทนการท างานใน
อัตราที่ไม่คงที่ อันไม่ใช่เจตนารมณ์และลักษณะของกฎหมายคุ้มครองแรงงานที่มุ่งหมายจะสร้างความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจให้แก่ลูกจ้าง 

 

                                                           

50 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 150. อ้างแล้ว. 
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  พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 54 บัญญัติไว้ว่า 

  “ให้นายจ้างจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าท างานในวันหยุด ค่าล่วงเวลาในวันหยุด 
และเงินผลประโยชน์อ่ืนเนื่องในการจ้าง บรรดาที่จ่ายเป็นเงินต้องจ่ายเงินตราไทย เว้นแต่ได้รับความ
ยินยอมจากลูกจ้างให้จ่ายเป็นตั๋วเงินหรือเงินตราต่างประเทศ” 

  ดังนั้น นายจ้างจึงต้องจ่ายค่าตอบแทนการท างานให้แก่ลูกจ้างเป็นเงินไทยเท่านั้น 
แต่อย่างไรก็ดี หากนายจ้างต้องการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ลูกจ้างเป็นเงินสกุลอ่ืน หรือจ่ายด้วยตั๋วเงิน 
นายจ้างต้องได้รับความยินยอมจากลูกจ้างเท่านั้น โดยการให้ความยินยอมของลูกจ้างในกรณีที่
เกี่ยวข้องกับเงินค่าตอบแทนนี้ กฎหมายคุ้มครองแรงงานได้ก าหนดแบบเอาไว้ตามมาตรา 77 ว่า
นายจ้างต้องท าเป็นหนังสือและให้ลูกจ้างลงลายมือชื่อยินยอม หรือต้องมีข้อตกลงกันไว้ให้ชัดเจนเป็น
การเฉพาะ จึงจะถือได้ว่าลูกจ้างได้ให้ความยินยอมแล้ว 

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 77 บัญญัติไว้ว่า 

“ในกรณีที่นายจ้างต้องได้รับความยินยอมจากลูกจ้าง หรือมีข้อตกลงกับลูกจ้าง
เกี่ยวกับการจ่ายเงินตามมาตรา 54 มาตรา 55 หรือการหักเงินตามมาตรา 76 นายจ้างต้องจัดท าเป็น
หนังสือและให้ลูกจ้างลงลายมือชื่อในการให้ความยินยอมหรือมีข้อตกลงกันไว้ให้ชัดเจนเป็นการ
เฉพาะ” 

 

สถานที่จ่าย 

 นอกจากประเด็นข้อสงสัยว่าค่าตอบแทนต้องจ่ายเป็นเงินสกุลอะไรแล้ว นายจ้างและ
ลูกจ้างอาจจะเกิดข้อสงสัยอีกประเด็นหนึ่งว่า การจ่ายค่าตอบแทนการท างานให้แก่ลูกจ้างนั้น จะต้อง
จ่ายกันที่สถานที่ใด หากเป็นกรณีนายจ้างมีสถานประกอบการหลายแห่ง มีส านักงานแห่งใหญ่อยู่อีก
จังหวัดหนึ่ง จะต้องให้ลูกจ้างเดินทางเข้ามารับค่าตอบแทนการท างานที่ส านักงานแห่งใหญ่ของ
นายจ้างหรือไม่ ซึ่งหากเป็นเช่นนั้นอาจจะเป็นการเพ่ิมค่าใช้จ่ายให้แก่ลูกจ้างในการเดินทาง อันไม่ใช่
เจตนารมณ์แห่งกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ดังนั้น กฎหมายคุ้มครองแรงงานจึงได้ก าหนดเอาไว้ให้
ชัดเจนเพ่ือป้องกันข้อพิพาทที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต ตามมาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครอง
แรงงาน พ.ศ.2541 

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 55 บัญญัติไว้ว่า 

  “ให้นายจ้างจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าท างานในวันหยุด ค่าล่วงเวลาในวันหยุด 
และเงินผลประโยชน์อ่ืนเนื่องในการจ้างให้แก่ลูกจ้าง ณ สถานที่ท างานของลูกจ้าง ถ้าจะจ่าย ณ 
สถานที่อ่ืนหรือด้วยวิธีอ่ืนต้องได้รับความยินยอมจากลูกจ้าง” 
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 ดังเช่นที่ได้กล่าวไปข้างต้น ในทางปฏิบัติอาจมีกรณีที่นายจ้างมีสถานประกอบการ
หลายแห่ง ซึ่งในบางครั้งที่ตั้งส านักงานแห่งใหญ่ และสถานที่ท างานจริงของลูกจ้างอยู่ห่างไกลกันมาก 
ดังนั้น เพ่ือเป็นการคุ้มครองลูกจ้าง กฎหมายคุ้มครองแรงงานจึงได้ก าหนดถึงสถานที่ในการจ่าย
ค่าตอบแทนการท างานเอาไว้ตามมาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 เพ่ือเป็น
การสะดวกแก่ลูกจ้าง ให้นายจ้างจ่ายค่าตอบแทนการท างานและประโยชน์อ่ืน ณ สถานที่ท างานของ
ลูกจ้าง แต่หากนายจ้างต้องการจ่าย ณ สถานที่อ่ืน นายจ้างต้องได้ รับความยินยอมจากลูกจ้างด้วย 
และเช่นเดียวกันกับกรณีข้างต้น การให้ความยินยอมในกรณีที่เกี่ยวข้องกับค่าตอบแทนและสิทธิ
ประโยชน์ต่างๆ นายจ้างต้องท าเป็นหนังสือและให้ลูกจ้างลงลายมือชื่อยินยอม หรือต้องมีข้อตกลงกัน
ไว้ให้ชัดเจนเป็นการเฉพาะ ตามที่ก าหนดไว้ตามมาตรา 77 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.
2541 จึงจะถือได้ว่าลูกจ้างได้ให้ความยินยอมแล้วเช่นกัน 

 

 ระยะเวลาที่กฎหมายก าหนดให้จ่าย 

  เพ่ือเป็นการคุ้มครองลูกจ้างไม่ให้ถูกนายจ้างถ่วงเวลาในการจ่ายค่าตอบแทน 
กฎหมายคุ้มครองแรงงานได้เล็งเห็นถึงความจ าเป็นในการเลี้ยงชีพของลูกจ้าง เมื่อลูกจ้างได้ท างาน
ให้แก่นายจ้าง ก็ย่อมต้องหวังที่จะได้รับค่าตอบแทนโดยไม่ล่าช้า ดังนั้น จึงได้มีการบัญญัติก าหนด
ระยะเวลาในการจ่ายค่าตอบแทนเอาไว้ ทั้งนี้ ตามมาตรา 70 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน 
พ.ศ.2541 

  พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 70 บัญญัติไว้ว่า 

  “ให้นายจ้างจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าท างานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุด
ให้ถูกต้องและตามก าหนดเวลาดังต่อไปนี้ 

(1) ในกรณีที่มีการค านวณค่าจ้างเป็นรายเดือน รายวัน รายชั่วโมง  หรือเป็น
ระยะเวลาอย่างอ่ืนที่ไม่เกินหนึ่งเดือน หรือตามผลงานโดยค านวณเป็นหน่วย ให้จ่ายเดือนหนึ่งไม่น้อย
กว่าหนึ่งครั้ง เว้นแต่จะมีการตกลงกันเป็นอย่างอ่ืนที่เป็นประโยชน์แก่ลูกจ้าง 

(2) ในกรณีที่มีการค านวณค่าจ้าง นอกจาก (1) ให้จ่ายตามก าหนดเวลาที่นายจ้าง
และลูกจ้างตกลงกัน 

(3) ค่าล่วงเวลา ค่าท างานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุดให้จ่ายเดือนหนึ่งไม่
น้อยกว่าหนึ่งครั้ง 

ในกรณีที่นายจ้างเลิกจ้างลูกจ้าง ให้นายจ้างจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าท างานใน
วันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุด ตามท่ีลูกจ้างมีสิทธิได้รับให้แก่ลูกจ้างภายในสามวันนับแต่วันที่เลิก
จ้าง” 



82 บทที่ 3 การใช้แรงงานและค่าตอบแทน กฎหมายคุม้ครองแรงงาน 

  จากมาตรา 70 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ข้างต้น อาจกล่าว
ได้ว่ากฎหมายคุ้มครองแรงงานได้แบ่งก าหนดเวลาในการจ่ายค่าตอบแทน เอาไว้ทั้งสิ้น 4 กรณี 
ดังนี้คือ 

   • กรณีตามมาตรา 70 (1) ส าหรับค่าจ้างที่มีก าหนดระยะเวลาในการจ่ายให้
ลูกจ้างเป็นรายเดือน รายวัน รายชั่วโมง หรือระยะเวลาใดก็ตามที่ไม่เกิน 1 เดือน กฎหมายคุ้มครอง
แรงงานก าหนดให้ภายระยะเวลา 1 เดือน นายจ้างต้องจ่ายให้แก่ลูกจ้างไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง เว้นแต่จะ
ได้ตกลงกันเป็นอย่างอ่ืนที่เป็นคุณแก่ลูกจ้าง 

   • กรณีตามมาตรา 70 (2) หากปรากฏกรณีที่นายจ้างและลูกจ้างได้ตกลง
การจ่ายค่าจ้างนอกเหนือจากที่มาตรา 70 (1) ก าหนดเอาไว้ กฎหมายคุ้มครองแรงงานก าหนดให้
ถือเอาเจตนาเป็นส าคัญ กล่าวคือ ก็ให้เป็นไปตามที่นายจ้างและลูกจ้างได้ตกลงกันไว้นั่นเอง 

   • กรณีตามมาตรา 70 (3) ส าหรับค่าล่วงเวลา ค่าท างานในวันหยุด และค่า
ล่วงเวลาในวันหยุดนั้น กฎหมายคุ้มครองแรงงานก าหนดให้ภายในระยะเวลา 1 เดือน นายจ้างต้อง
จ่ายให้แก่ลูกจ้างไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง 

   • กรณีที่สัญญาจ้างแรงงานได้สิ้นสุดลง เพราะนายจ้างเป็นฝ่ายบอกเลิก
สัญญา และปรากฏว่ายังมีค่าตอบแทนการท างาน ไม่ว่าจะเป็นค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าท างานใน
วันหยุด หรือค่าล่วงเวลาในวันหยุดก็ตามที่ลูกจ้างยังไม่ได้รับจากนายจ้าง กฎหมายคุ้มครองแรงงาน
ก าหนดให้นายจ้างต้องจ่ายให้แก่ลูกจ้างภายใน 3 วันนับต้ังแต่วันที่นายจ้างเลิกจ้างลูกจ้าง51 

อย่างไรก็ตาม ก าหนดระยะเวลาในการจ่ายค่าตอบแทนตามมาตรา 70 แห่ง
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ข้างต้นนั้นถือเป็นหน้าที่ของนายจ้างที่นายจ้างต้องปฏิบัติ
ตาม หากปรากฏว่านายจ้างฝ่าฝืนไม่ยอมปฏิบัติตาม กล่าวคือ ไม่จ่ายค่าตอบแทนให้แก่ลูกจ้างตาม
ระยะเวลาที่กฎหมายก าหนดไว้ ย่อมถือได้ว่านายจ้างผิดนัด ดังนั้น ลูกจ้างมีสิทธิเรียกดอกเบี้ยและเงิน
เพ่ิมตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ได้ 

 

 ดอกเบี้ย 

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 9 บัญญัติไว้ว่า 

“ในกรณีท่ีนายจ้างไม่คืนหลักประกันที่เป็นเงินตามมาตรา 10 วรรคสอง หรือไม่จ่าย
ค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าท างานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุดภายในเวลาที่ก าหนดตามมาตรา 
70 หรือค่าชดเชยตามมาตรา 118 ค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า หรือค่าชดเชยพิเศษ

                                                           

51 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 3417/2545 



กฎหมายคุม้ครองแรงงาน บทที่ 3 การใช้แรงงานและค่าตอบแทน 83 

ตามมาตรา 120 มาตรา 121 และมาตรา 122 ให้นายจ้างเสียดอกเบี้ยให้แก่ลูกจ้างในระหว่างเวลาผิด
นัดร้อยละสิบห้าต่อปี 

ในกรณีที่นายจ้างจงใจไม่คืนหรือไม่จ่ายเงินตามวรรคหนึ่งโดยปราศจากเหตุผลอัน
สมควรเมื่อพ้นก าหนดเวลาเจ็ดวันนับแต่วันที่ถึงก าหนดคืนหรือจ่ายให้นายจ้างเสียเงินเพ่ิมให้แก่ลูกจ้าง
ร้อยละสิบห้าของเงินที่ค้างจ่ายทุกระยะเวลาเจ็ดวัน 

ในกรณีที่นายจ้างพร้อมที่จะคืนหรือจ่ายเงินตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง และได้น า
เงินไปมอบไว้แก่อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายเพ่ือจ่ายให้แก่ลูกจ้าง นายจ้างไม่ต้องเสียดอกเบี้ยหรือ
เงินเพ่ิมตั้งแต่วันที่นายจ้างน าเงินนั้นไปมอบไว้” 

  จากมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ข้างต้น เป็นการ
บัญญัติเพ่ือคุ้มครองลูกจ้างจากกรณีที่นายจ้างผิดนัด ไม่ยอมจ่ายเงิน หรือไม่ยอมคืนเงินให้แก่ลูกจ้าง 
ตามท่ีลูกจ้างมีสิทธิพึงมีพึงได้ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน อันได้แก่สิทธิดังต่อไปนี้ 

   ∙ กรณีสิทธิในการได้รับหลักประกันการท างานคืน ตามที่บัญญัติไว้ใน
มาตรา 10 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.254152 

∙ กรณีสิทธิในการได้รับค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าท างานในวันหยุด และค่า
ล่วงเวลาในวันหยุด ตามมาตรา 70 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.254153 

∙ กรณีสิทธิในการได้รับค่าชดเชย ตามมาตรา 118 แห่งพระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.254154 และ 

                                                           

52 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 10 วรรคสอง บัญญัติไว้ว่า “...ในกรณีที่
นายจ้างเรียกหรือรับเงินประกัน หรือท าสัญญาประกันกับลูกจ้างเพ่ือชดใช้ความเสียหายที่ลูกจ้างเป็น
ผู้กระท า เมื่อนายจ้างเลิกจ้างหรือลูกจ้างลาออก หรือสัญญาประกันสิ้นอายุให้นายจ้างคืนเงินประกัน
พร้อมดอกเบี้ย ถ้ามีให้แก่ลูกจ้างภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่นายจ้างเลิกจ้างหรือวันที่ลูกจ้างลาออก หรือ
วันที่สัญญาประกันสิ้นอายุแล้วแต่กรณี” 
53 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 70 บัญญัติไว้ว่า “ให้นายจ้างจ่ายค่าจ้าง ค่า
ล่วงเวลา ค่าท างานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุดให้ถูกต้องและตามก าหนดเวลาดังต่อไปนี้ 
 (1) ในกรณีที่มีการค านวณค่าจ้างเป็นรายเดือน รายวัน รายชั่วโมง หรือเป็นระยะเวลาอย่าง
อ่ืนที่ไม่เกินหนึ่งเดือน หรือตามผลงานโดยค านวณเป็นหน่วย ให้จ่ายเดือนหนึ่งไม่น้อยกว่าหนึ่งครั้ง 
เว้นแต่จะมีการตกลงกันเป็นอย่างอ่ืนที่เป็นประโยชน์แก่ลูกจ้าง 
 (2) ในกรณีที่มีการค านวณค่าจ้าง นอกจาก (1) ให้จ่ายตามก าหนดเวลาที่นายจ้างและลูกจ้าง
ตกลงกัน 
 (3) ค่าล่วงเวลา ค่าท างานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุดให้จ่ายเดือนหนึ่งไม่น้อยกว่า
หนึ่งครั้ง 
 ในกรณีที่นายจ้างเลิกจ้างลูกจ้าง ให้นายจ้างจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าท างานในวันหยุด และ
ค่าล่วงเวลาในวันหยุด ตามท่ีลูกจ้างมีสิทธิได้รับให้แก่ลูกจ้างภายในสามวันนับแต่วันที่เลิกจ้าง” 



84 บทที่ 3 การใช้แรงงานและค่าตอบแทน กฎหมายคุม้ครองแรงงาน 

∙ กรณีสิทธิในการได้รับค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า หรือ
ค่าชดเชยพิเศษ ตามมาตรา 12055มาตรา 12156และมาตรา 12257 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครอง
แรงงาน พ.ศ.2541  

กฎหมายคุ้มครองแรงงานมาตรา 9 วรรคแรก ได้ก าหนดให้นายจ้างต้องจ่ายดอกเบี้ย
ให้แก่ลูกจ้างในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยผิดนัดตามประมวล

                                                                                                                                                                      

54 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 118. อ้างแล้ว. 
55 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 120 บัญญัติไว้ว่า “ในกรณีที่นายจ้างย้ายสถาน
ประกอบกิจการไปตั้ง ณ สถานที่อ่ืน อันมีผลกระทบส าคัญต่อการด ารงชีวิตตามปกติของลูกจ้างหรือ
ครอบครัว นายจ้างต้องแจ้งให้ลูกจ้างทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามสิบวันก่อนวันย้ายสถานประกอบ
กิจการ ในการนี้ถ้าลูกจ้างไม่ประสงค์จะไปท างานด้วยให้ลูกจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาจ้างได้โดยลูกจ้าง
มีสิทธิได้รับค่าชดเชยพิเศษไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของอัตราค่าชดเชยที่ลูกจ้างพึงมีสิทธิตามมาตรา  
118 ในกรณีที่นายจ้างไม่แจ้งให้ลูกจ้างทราบการย้ายสถานประกอบกิจการล่วงหน้าตามวรรคหนึ่ง ให้
นายจ้างจ่ายค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าเท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้ายสามสิบวัน  หรือ
เท่ากับค่าจ้างของการท างานสามสิบวันสุดท้ายส าหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยค านวณ
เป็นหน่วยด้วย…” 

56 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 121 บัญญัติไว้ว่า “ในกรณีที่นายจ้างจะเลิก
จ้างลูกจ้างเพราะเหตุที่นายจ้างปรับปรุงหน่วยงาน กระบวนการผลิต การจ าหน่าย หรือการบริการ 
อันเนื่องมาจากการน าเครื่องจักรมาใช้หรือเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรหรือเทคโนโลยีซึ่งเป็นเหตุให้ต้องลด
จ านวนลูกจ้าง ห้ามมิให้น ามาตรา 17 วรรคสอง มาใช้บังคับ และให้นายจ้างแจ้งวันที่จะเลิกจ้าง 
เหตุผลของการเลิกจ้างและรายชื่อลูกจ้างต่อพนักงานตรวจแรงงาน และลูกจ้างที่จะเลิกจ้างทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าหกสิบวันก่อนวันที่จะเลิกจ้าง  
 ในกรณีที่นายจ้างไม่แจ้งให้ลูกจ้างที่จะเลิกจ้างทราบล่วงหน้า หรือแจ้งล่วงหน้าน้อยกว่า
ระยะเวลาที่ก าหนดตามวรรคหนึ่ง นอกจากจะได้รับค่าชดเชยตามมาตรา 118 แล้ว ให้นายจ้างจ่าย
ค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าเท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้ายหกสิบวัน  หรือเท่ากับค่าจ้าง
ของการท างานหกสิบวันสุดท้ายส าหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยค านวณเป็นหน่วยด้วย 
 ในกรณีที่มีการจ่ายค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าตามวรรคสองแล้วให้ถือว่า
นายจ้างได้จ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ด้วย” 
57 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 122 บัญญัติไว้ว่า “ในกรณีที่นายจ้างเลิกจ้าง
ลูกจ้างตามมาตรา 121 และลูกจ้างนั้นท างานติดต่อกันเกินหกปีขึ้นไป ให้นายจ้างจ่ายค่าชดเชยพิเศษ
เพ่ิมขึ้นจากค่าชดเชยตามมาตรา 118 ไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้ายสิบห้าวันต่อการท างานครบหนึ่ง
ปี หรือไม่น้อยกว่าค่าจ้างของการท างานสิบห้าวันสุดท้ายต่อการท างานครบหนึ่งปีส าหรับลูกจ้างซึ่ง
ได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยค านวณเป็นหน่วย แต่ค่าชดเชยตามมาตรานี้รวมแล้วต้องไม่เกินค่าจ้าง
อัตราสุดท้ายสามร้อยหกสิบวัน หรือไม่เกินค่าจ้างของการท างานสามร้อยหกสิบวันสุดท้ายส าหรับ
ลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยค านวณเป็นหน่วย” 



กฎหมายคุม้ครองแรงงาน บทที่ 3 การใช้แรงงานและค่าตอบแทน 85 

กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 22458 ทั้งนี้ เนื่องจากกฎหมายคุ้มครองแรงงานได้เล็งเห็นถึงความ
จ าเป็นในการเลี้ยงชีพของลูกจ้าง จึงก าหนดอัตราดอกเบี้ยในอัตราสูง เพ่ือเป็นการลงโทษนายจ้างผู้ที่
ถือว่าตนมีอ านาจในการเจรจาต่อรองที่เหนือกว่าลูกจ้าง หรือกลั่นแกล้งลูกจ้าง หรือละเลยไม่ยอมจ่าย
หรือคืนเงินที่ลูกจ้างมีสิทธิจะได้รับให้แก่ลูกจ้าง  

ยิ่งไปกว่านั้น ตามมาตรา 9 วรรค 2 หากปรากฏเป็นกรณีที่ลูกจ้างพิสูจน์ได้ว่า
นายจ้างจงใจไม่ยอมคืนหรือไม่ยอมจ่ายเงินตามวรรคหนึ่งโดยปราศจากเหตุผลอันสมควรเมื่อพ้น
ก าหนดเวลา 7 วันนับแต่วันที่ถึงก าหนดคืนเงิน หรือก าหนดจ่ายเงินกรณีใดกรณีหนึ่งใน 4 กรณี
ดังกล่าวข้างต้น ให้นายจ้างเสียเงินเพ่ิมให้แก่ลูกจ้างร้อยละ 15 ของเงินที่ค้างจ่ายทุกระยะเวลา 7 วัน 
เพ่ือเป็นการลงโทษนายจ้างยิ่งขึ้นไปอีก ดังเช่นค าพิพากษาศาลฎีกาดังต่อไปนี้เป็นตัวอย่างการที่ศาล
ฎีกาได้ค านวณอัตราดอกเบี้ยและเงินเพ่ิมตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.
2541 เพ่ือเป็นการคุ้มครองสิทธิของลูกจ้างในการที่จะได้รับค่าตอบแทนที่ตรงเวลา และเพ่ือเป็นการ
ลงโทษนายจ้างที่กลั่นแกล้งไม่ยอมจ่ายค่าตอบแทนให้แก่ลูกจ้าง 

 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่  259-260/2550 แม้โจทก์จะขอให้จ าเลยจ่าย
ดอกเบี้ยส าหรับค่าชดเชยในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปีก็ตาม แต่เพ่ือความเป็นธรรม ศาลฎีกาเห็นสมควร
ให้จ าเลยเสียดอกเบี้ยในค่าชดเชยอัตราร้อยละ 15 ต่อปี ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.
2541 มาตรา 9 นับแต่วันฟ้องได้ 

พึงสังเกตว่ามาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 นั้น ให้สิทธิ
ลูกจ้างเรียกดอกเบี้ยผิดนัดและเงินเพ่ิมจากนายจ้างได้เฉพาะกรณีเป็นเงินที่ลูกจ้างมีสิทธิจะได้รับ
ภายใต้กฎหมายคุ้มครองแรงงานใน 4 กรณีข้างต้นเท่านั้น หากเป็นเงินหรือสิทธิประโยชน์อ่ืนที่ลูกจ้าง
มีสิทธิจะได้รับตามสัญญาจ้างแรงงานอันเป็นข้อตกลงกันระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง ไม่ใช่เงินที่ลูกจ้าง
มีสิทธิจะได้รับภายใต้กฎหมายคุ้มครองแรงงาน ลูกจ้างไม่สามารถน ามาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาค านวณเรียกเอาจากนายจ้างได้ ลูกจ้างจะต้องใช้อัตราที่ก าหนดไว้ใน
มาตรา 224 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์59 ดังค าพิพากษาศาลฎีกาตัวอยา่งนี้ 

 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 4573 - 5228/2544 เงินโบนัสเป็นเงินที่นายจ้าง
จ่ายให้ลูกจ้างเป็นรางวัลในการปฏิบัติงานเท่านั้น มิใช่เป็นเงินที่นายจ้างจ่ายเป็นการตอบแทนการ
ท างานตามสัญญาจ้าง เงินโบนัสจึงมิใช่ค่าจ้างตามความหมายในมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงานพ.ศ. 2541 เมื่อเงินโบนัสไม่ใช่ค่าจ้าง การที่นายจ้างไม่จ่ายเงินโบนัสแก่ลูกจ้างจึงมิใช่
กรณีที่นายจ้างจงใจไม่จ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างและต้องเสียเงินเพ่ิมให้แก่ลูกจ้างตามมาตรา 9 วรรค
สอง 

 

                                                           

58 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 224. อ้างแล้ว. 
59 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 224. อ้างแล้ว. 
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 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่  5073-5097/2546 เงินสะสม แม้จะเป็นเงินที่
นายจ้างหักออกจากค่าจ้างของลูกจ้าง แต่เมื่อหักแล้วก็ไม่มีสภาพเป็นค่าจ้างต่อไป มิใช่เงินประเภท
หนึ่งประเภทใดตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 9 วรรคหนึ่ง นายจ้างเสีย
ดอกเบี้ยเพียงร้อยละ 7.5 ต่อปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 224 วรรคหนึ่งเท่านั้น 

 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 10218/2551 ค่าคอมมิชชั่นหรือเงินรางวัลการ
ขายที่ลูกจ้างฟ้องเรียกร้องจากนายจ้าง มิใช่ เงินประเภทหนึ่ งประเภทใดตามที่บัญญัติไว้ใน
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 9 และไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าลูกจ้างสามารถ
เรียกดอกเบี้ยระหว่างผิดนัดได้สูงกว่าร้อยละ 7.5 ต่อปี โดยอาศัยเหตุอ่ืนอันชอบด้วยกฎหมาย ลูกจ้าง
จึงมีสิทธิคิดดอกเบี้ยระหว่างผิดนัดได้เพียงร้อยละ 7.5 ต่อปี ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
มาตรา 224 วรรคหนึ่ง เท่านั้น  

ดังนั้น ลูกจ้างจึงจะต้องพิจารณาอย่างถี่ถ้วนเสียก่อน ว่าเงินที่จะเรียกเอาจาก
นายจ้างนั้นอยู่ในข่ายจะเรียกร้องเอาดอกเบี้ยและเงินเพ่ิมตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครอง
แรงงาน พ.ศ.2541 ได้หรือไม่ หากเป็นเงินที่ลูกจ้างมีสิทธิจะได้รับภายใต้กฎหมายคุ้มครองแรงงาน 
ลูกจ้างก็สามารถเรียกอัตราดอกเบี้ยและเงินเพ่ิมตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ได้ แต่หากไม่ใช่เงินที่ลูกจ้างมีสิทธิจะได้รับภายใต้กฎหมายคุ้มครอง
แรงงาน ลูกจ้างก็ไม่สามารถน ามาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาค านวณ
เรียกดอกเบี้ยและเงินเพ่ิมจากนายจ้างได้  

อนึ่ง มาตรา 9 วรรค 3 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ได้เปิดช่อง
ให้นายจ้างไว้ในกรณีที่นายจ้างพร้อมที่จะคืนเงินหรือจ่ายเงินตามมาตรา 9 วรรค 1 และวรรค 2 แห่ง
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 แต่ไม่สามารถคืนหรือจ่ายให้แก่ลูกจ้างได้โดยตรง อาจ
เนื่องมาจากติดต่อลูกจ้างไม่ได้ หรือหาตัวลูกจ้างไม่พบ หรือด้วยเหตุใดก็ตาม กฎหมายคุ้มครอง
แรงงานได้เปิดช่องให้นายจ้าง หากนายจ้างได้น าเงินไปมอบไว้แก่อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายเพ่ือ
จ่ายให้แก่ลูกจ้างแล้ว นายจ้างก็ไม่ต้องเสียดอกเบี้ยหรือเงินเพ่ิมตั้งแต่วันที่นายจ้างน าเงินนั้นไปมอบไว้ 

 

 การจ่ายเงินให้แก่ลูกจ้างกรณีนายจ้างหยุดกิจการชั่วคราว 

  พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 75 บัญญัติไว้ว่า 

  “ในกรณีที่นายจ้างมีความจ าเป็นโดยเหตุหนึ่งเหตุใดที่ส าคัญอันมีผลกระทบต่อการ
ประกอบกิจการของนายจ้างจนท าให้นายจ้างไม่สามารถประกอบกิจการได้ตามปกติ  ซึ่งมิใช่เหตุ
สุดวิสัยต้องหยุดกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นการชั่วคราว ให้นายจ้างจ่ายเงินให้แก่ลูกจ้างไม่น้อย
กว่าร้อยละเจ็ดสิบห้าของค่าจ้างในวันท างานที่ลูกจ้างได้รับก่อนนายจ้างหยุดกิจการตลอดระยะเวลาที่
นายจ้างไม่ได้ให้ลูกจ้างท างาน 
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ให้นายจ้างแจ้งให้ลูกจ้างและพนักงานตรวจแรงงานทราบล่วงหน้าเป็นหนังสือก่อน
วันเริ่มหยุดกิจการตามวรรคหนึ่งไม่น้อยกว่าสามวันท าการ” 

บทบัญญัติมาตรา 75 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ได้ถูกแก้ไข
เพ่ิมเติมขึ้นมาในปี พ.ศ.2551 ซึ่งเป็นช่วงที่สภาพเศรษฐกิจของประเทศไทยก าลังตกต่ าย่ าแย่ เกิด
วิกฤตทางการเงินจนท าให้สถานประกอบการหลายแห่งต้องปิดตัวลงไปบ้าง ต้องหยุดกิจการไปช่วง
ระยะเวลาหนึ่งบ้าง ซึ่งในสภาพเศรษฐกิจที่ตกต่ า นายจ้างอาจมีเหตุจ าเป็นทางด้านการเงินที่ส่งผล
กระทบต่อกิจการของนายจ้างอันไม่ใช่เหตุสุดวิสัย กล่าวคือ นายจ้างไม่ได้ประสบปัญหาด้านการเงิน
อันเนื่องมาจากเกิดไฟไหม้หรือน้ าท่วมสถานประกอบการ ซึ่งการที่นายจ้างมีเหตุจ าเป็นทางด้าน
การเงินหรือเหตุอ่ืนใดอันไม่ใช่เหตุสุดวิสัยนี้ ท าให้นายจ้างไม่สามารถประกอบกิจการของตนต่อได้เป็น
การชั่วคราว ทั้งนี้  ไม่ว่าจะเป็นการต้องหยุดประกอบการทั้งหมด หรือ เพียงบางส่วนของสถาน
ประกอบการ ความเดือดร้อนของนายจ้างครั้งนี้ย่อมจะส่งผลกระทบถึงลูกจ้างด้วย เพราะเมื่อนายจ้าง
มีความจ าเป็นจะต้องหยุดประกอบการชั่วคราว นั่นหมายถึงลูกจ้างก็จะไม่สามารถท างานได้เป็นการ
ชั่วคราวเช่นกัน เมื่อไม่มีการท างานให้นายจ้าง ลูกจ้างจึงไม่อาจได้รับค่าตอบแทนในการท างานได้ 
ดังนั้น กฎหมายคุ้มครองแรงงานจึงต้องการคุ้มครองลูกจ้างด้วยเล็งเห็นถึงความจ าเป็นในการด ารงชีพ
ของลูกจ้าง จึงได้ก าหนดมาตรการอันเป็นทางออกให้นายจ้างที่มีความจ าเป็นต้องลดต้นทุนการผลิต
ด้านค่าจ้าง แต่ยังไม่ขั้นเลิกจ้างลูกจ้าง อีกทั้งยังเป็นมาตรการอันเป็นการช่วยเหลือลูกจ้างให้สามารถ
ด ารงชีวิตอยู่ได้ในภาวะที่ธุรกิจของนายจ้างประสบปัญหา มาตรการดังกล่าวได้แก่ การก าหนดให้
นายจ้างจ่ายเงินให้ลูกจ้างในวันที่นายจ้างหยุดกิจการชั่วคราวตามมาตรา 75 แห่งพระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 โดยก าหนดให้นายจ้างจ่ายเงินให้แก่ลูกจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของ
ค่าจ้างในวันท างานที่ลูกจ้างได้รับก่อนนายจ้างหยุดกิจการตลอดระยะเวลาที่นายจ้างไม่ได้ให้ลูกจ้าง
ท างาน ซึ่งการจ่ายเงินตามมาตรา 75 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 นี้ ไม่ใช่เป็น
การจ่ายค่าจ้างตามที่ได้กล่าวไป เนื่องจากเป็นเงินที่กฎหมายก าหนดให้นายจ้างจ่ายให้ลูกจ้างในวันที่
นายจ้างก าหนดให้หยุดกิจการชั่วคราวเท่านั้น ไม่ใช่เป็นการจ่ายเพ่ือตอบแทนการท างาน เพราะ
เห็นชัดแล้วว่าลูกจ้างไม่ได้มีการท างานให้นายจ้างอย่างแน่นอน ตลอดจนการที่นายจ้างประกาศหรือ
ออกค าสั่งเพ่ือหยุดกิจการชั่วคราวตามมาตรา 75 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 นี้ 
ก็ไม่ใช่การแสดงเจตนาเลิกจ้างด้วย ลูกจ้างยังคงเป็นลูกจ้างของนายจ้าง ทั้งนายจ้างและลูกจ้างยังคงมี
สิทธิและหน้าที่ต่อกันภายใต้สัญญาจ้างแรงงาน 

อย่างไรก็ตาม หากนายจ้างต้องการจะหยุดประกอบการชั่วคราว นายจ้างจะต้อง
ปฏิบัติตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา 75 วรรคสองด้วย กล่าวคือ นายจ้างจะต้องแจ้งให้ลูกจ้างและ
พนักงานตรวจแรงงานทราบล่วงหน้าเป็นหนังสือก่อนวันเริ่มหยุดกิจการดังกล่าวไม่น้อยกว่า 3 วันท า
การ 

มีตัวอย่างค าพิพากษาศาลฎีกาที่อธิบายถึงการหยุดกิจการชั่วคราวของนายจ้างตาม
มาตรา 75 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 นี้ ว่าขนาดไหนถึงเป็นกรณีมีเหตุอัน
จ าเป็นอันไม่ใช่เหตุสุดวิสัย ยกตัวอย่างเช่น 
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 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 8193/2543 นายจ้างประสบปัญหาด้านการตลาด 
ค าสั่งซื้อสินค้าลดลงมาก ท าให้การด าเนินงานของนายจ้างในส่วนการประกอบชิ้นส่วนลดน้อยลง ถือ
เป็นเหตุจ าเป็นที่นายจ้างสามารถสั่งให้หยุดกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นการชั่วคราวได้  การที่
นายจ้างสั่งให้ลูกจ้างที่ท างานในส่วนการประกอบหยุดงานชั่วคราวเป็นเวลา 2 เดือนจึงชอบด้วย
กฎหมาย 

 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 1966 - 2406/2545 พระราชบัญญัติคุ้มครอง
แรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 75 ให้สิทธิแก่นายจ้างที่ประสบวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจสามารถหยุด
การด าเนินกิจการไว้ชั่วคราวเพ่ือให้โอกาสแก้ไขวิกฤตการณ์ที่เกิดขึ้นให้หมดสิ้นไปหรือบรรเทาลงได้  
ฉะนั้น เมื่อลูกค้าของนายจ้างยกเลิกค าสั่งซื้อสินค้าจากนายจ้างเป็นจ านวนมาก หากนายจ้างยังคงผลิต
สินค้าต่อไปก็ไม่แน่นอนว่านายจ้างจะจ าหน่ายสินค้าได้หรือไม่และในการผลิตต้องมีเงินลงทุนทั้งใน
ด้านวัตถุดิบและค่าแรงงานย่อมเสี่ยงต่อการขาดทุนอันจะส่งผลกระทบอย่างมากต่อสถานะทาง
การเงินและความคงอยู่ของกิจการนายจ้างซึ่งอยู่ในระหว่างฟ้ืนฟูกิจการ ถือได้ว่าเป็นความจ าเป็นตาม
ความหมายของมาตรา 75 แล้ว 

 

 การหักเงินค่าตอบแทนการท างาน 

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 76 บัญญัติไว้ว่า 

  “ห้ามมิให้นายจ้างหักค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าท างานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาใน
วันหยุด เว้นแต่เป็นการหักเพ่ือ 

(1) ช าระภาษีเงินได้ตามจ านวนที่ลูกจ้างต้องจ่าย หรือช าระเงินอ่ืนตามที่มีกฎหมาย
บัญญัติไว้ 

(2) ช าระค่าบ ารุงสหภาพแรงงานตามข้อบังคับของสหภาพแรงงาน 

(3) ช าระหนี้สินสหกรณ์ออมทรัพย์ หรือสหกรณ์อ่ืนที่มีลักษณะเดียวกันกับสหกรณ์
ออมทรัพย์หรือหนี้ที่เป็นไปเพ่ือสวัสดิการที่เป็นประโยชน์แก่ลูกจ้างฝ่ายเดียว โดยได้รับความยินยอม
ล่วงหน้าจากลูกจ้าง 

(4) เป็นเงินประกันตามมาตรา 10 หรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่นายจ้าง ซึ่งลูกจ้างได้
กระท าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง โดยได้รับความยินยอมจากลูกจ้าง 

(5) เป็นเงินสะสมตามข้อตกลงเก่ียวกับกองทุนเงินสะสม 

การหักตาม (2 ) (3) (4) และ (5) ในแต่ละกรณีห้ามมิให้หักเกินร้อยละสิบ และจะ
หักรวมกันได้ไม่เกินหนึ่งในห้าของเงินที่ลูกจ้างมีสิทธิได้รับตามก าหนดเวลาการจ่ายตามมาตรา 70 เว้น
แต่ได้รับความยินยอมจากลูกจ้าง” 

  เป็นปัญหาในทางปฏิบัติกันมากส าหรับกรณีที่ลูกจ้างถูกนายจ้างหักค่าตอบแทนการ
ท างาน ไม่ว่าจะเป็นค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าท างานในวันหยุด หรือค่าล่วงเวลาในวันหยุด ซึ่งอาจจะเป็น
การหักเพ่ือลงโทษลูกจ้างที่ไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของนายจ้างหรือตามข้อบังคับการท างาน หรืออาจจะ
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เป็นการหักเพ่ือน าไปช าระหนี้อ่ืนที่ลูกจ้างค้างจ่ายนายจ้าง เช่น ลูกจ้างอาจมีการกู้ยืมเงินนายจ้างเพ่ือ
น าไปใช้จ่ายที่จ าเป็นในครอบครัว จ่ายค่าเทอมบุตร จ่ายค่ารักษาพยาบาล เหล่านี้เป็นต้น ซึ่งตาม
กฎหมายคุ้มครองแรงงานนั้น ไม่อนุญาตให้นายจ้างหักเงินค่าตอบแทนการท างานของลูกจ้างได้ เมื่อ
ลูกจ้างมีการท างานให้แก่นายจ้าง ลูกจ้างก็ย่อมจะต้องได้รับเงินเพ่ือตอบแทนการท างานอย่างเต็ม
จ านวนตามสิทธิที่ลูกจ้างพึงจะได้รับตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน  นายจ้างไม่มีสิทธิหักเงิน
ค่าตอบแทนลูกจ้างเพ่ือน าไปช าระหนี้ดังกล่าวข้างต้นอย่างเด็ดขาด ทั้งนี้ เนื่องจากกฎหมายคุ้มครอง
แรงงานต้องการให้ลูกจ้างได้รับค่าตอบแทนอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยสมกับที่ลูกจ้างได้ท างานให้แก่
นายจ้าง เพียงพอต่อการด ารงชีพ ดังนั้น หากนายจ้างต้องการให้ลูกจ้างชดใช้หนี้อื่นใดแก่ตนนั้น ก็ย่อม
ต้องมีการทวงถามตามสิทธิภายใต้นิติสัมพันธ์อ่ืน นายจ้างไม่อาจใช้อ านาจที่เหนือกว่าตามสัญญาจ้าง
แรงงานมาหักเงินลูกจ้างได้ 

  ยกเว้นแต่จะเป็นการหักเงินเพ่ือวัตถุประสงค์ตามที่กฎหมายคุ้มครองแรงงานได้
ก าหนดไว้ตามมาตรา 76 (1)-(5) กล่าวคือ 

(1) หักเพ่ือน าไปช าระภาษีเงินได้ตามจ านวนที่ลูกจ้างต้องจ่าย หรือช าระ
เงินอ่ืนตามที่มีกฎหมายบัญญัติไว้ 

(2) หักเพ่ือช าระค่าบ ารุงสหภาพแรงงานตามข้อบังคับของสหภาพแรงงาน 
(3) หักเพ่ือช าระหนี้สินสหกรณ์ออมทรัพย์ หรือสหกรณ์อ่ืนที่มีลักษณะ

เดียวกันกับสหกรณ์ออมทรัพย์ หรือหนี้ที่เป็นไปเพ่ือสวัสดิการที่เป็นประโยชน์แก่ลูกจ้างฝ่ายเดียว แต่
จะต้องได้รับความยินยอมล่วงหน้าจากลูกจ้างให้นายจ้างสามารถหักเงินเช่นว่านี้ได้ด้วย 

(4) หักเพ่ือน าไปเป็นหลักประกันการท างานตามมาตรา 10 หรือชดใช้
ค่าเสียหายให้แก่นายจ้าง ซึ่งลูกจ้างได้กระท าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง แต่จะต้อง
ได้รับความยินยอมจากลูกจ้างให้นายจ้างสามารถหักเงินเช่นว่านี้ได้ด้วยเช่นเดียวกัน และ 

(5) หักเพ่ือน าไปเป็นเงินสะสมตามข้อตกลงเกี่ยวกับกองทุนเงินสะสม 

  มีตัวอย่างค าพิพากษาศาลฎีกาอธิบายกรณีที่นายจ้างไม่มีสิทธิหักเงินลูกจ้างตาม
มาตรา 76 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ยกตัวอย่างเช่น 

   ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 5953/2550 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน 
พ.ศ.2541 มาตรา 76 วรรคแรกบัญญัติว่า “ห้ามมิให้นายจ้างหักค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่างานในวันหยุด 
และค่าล่วงเวลาในวันหยุด เว้นแต่เป็นการหักเพ่ือ...(4) เป็นเงินประกันตามมาตรา 10 หรือชดใช้
ค่าเสียหายให้แก่นายจ้าง ซึ่งลูกจ้างได้กระท าโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง โดยได้รับ
ความยินยอมจากลูกจ้าง (5)...” จากบทบัญญัติดังกล่าวท าให้เห็นเจตนารมณ์ได้ว่า การห้ามนายจ้าง
หักค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าท างานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุด ก็เพ่ือคุ้มครองลูกจ้างไม่ให้
ได้รับความเดือดร้อนเพราะถูกหักค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าท างานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุด 
อันจะท าให้รายได้จากการท างานลดลง และลูกจ้างอาจหมดก าลังใจในการท างานที่ไม่ได้รับเงินเต็ม
เม็ดเต็มหน่วย โดยนายจ้างจะหักได้ก็เฉพาะกรณีเข้าข้อยกเว้นตามที่บัญญัติไว้เท่านั้น  
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  ดังนั้น นอกเหนือจากเหตุผลตามมาตรา 76 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน 
พ.ศ. 2541 แล้ว นายจ้างไม่มีสิทธิหักเงินค่าตอบแทนการท างานของลูกจ้างได้ ต้องจ่ายให้แก่ลูกจ้าง
อย่างเต็มจ านวน ไม่ว่าลูกจ้างจะมีหนี้อ่ืนที่ค้างช าระแก่นายจ้างตามนิติกรรมอ่ืนใดก็ตาม หากนายจ้าง
ฝ่าฝืน นายจ้างจะต้องได้รับโทษตามที่ก าหนดไว้ในบทก าหนดโทษท้ายพระราชบัญญั ติคุ้มครอง
แรงงาน พ.ศ.2541 อันจะได้กล่าวต่อไปในบทที่ 7 
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สรุปประจ าบท 
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ค าถามท้ายบท 

 

 1. หากนายจ้างท าสัญญาจ้างแรงงานจ้างลูกจ้างในต าแหน่งพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินอัน
ไม่สามารถก าหนดเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดการท างานในแต่ละวันที่แน่นอนได้ การค านวณเวลาท างาน
ปกติของลูกจ้างในกรณีนี้จะสามารถค านวณได้อย่างไร จงวิเคราะห์ และอธิบาย พร้อมยกหลัก
กฎหมายประกอบ 
 2. กรณีที่ลูกจ้างกลัวว่าจะท างานตามที่นายจ้างสั่งไม่แล้วเสร็จตามก าหนดเวลา จึงได้ขยันมา
ท างานล่วงเวลา และในวันหยุดเอง กรณีเช่นนี้นายจ้างจะต้องจ่ายค่าล่วงเวลา และค่าท า งานใน
วันหยุดให้แก่ลูกจ้างหรือไม่ เพราะอะไร จงวิเคราะห์ และอธิบาย พร้อมยกหลักกฎหมายประกอบ 
 3. ลูกจ้างเป็นลูกจ้างประเภทได้รับค่าจ้างรายวัน เมื่อนายจ้างขอให้มาท างานในวันหยุด และ
ลูกจ้างยินยอมที่จะมาท างานในวันหยุดให้แก่นายจ้าง กรณีเช่นนี้ นายจ้างจะต้องจ่ายค่าท า งานใน
วันหยุดให้แก่ลูกจ้างในอัตราเท่าใด อย่างไร จงวิเคราะห์ และอธิบาย พร้อมยกหลักกฎหมายประกอบ 
 4. ลูกจ้างท างานในต าแหน่งผู้จัดการ มีอ านาจหน้าที่ในการจ้างลูกจ้าง ให้บ าเหน็จลูกจ้าง 
รวมไปถึงมีอ านาจในการเลิกจ้างลูกจ้างด้วย เมื่อลูกจ้างรายนี้มีการท างานล่วงเวลา และการท างานใน
วันหยุดให้แก่นายจ้าง นายจ้างจะต้องจ่ายค่าท างานล่วงเวลา และค่าท างานในวันหยุดให้แก่ลูกจ้างใน
อัตราเท่าใด อย่างไร จงวิเคราะห์ และอธิบาย พร้อมยกหลักกฎหมายประกอบ 
 5. เงินได้พิเศษตอบแทนค่าใบอนุญาตประกอบวิชาชีพที่นายจ้างให้แก่ลูกจ้างเป็นประจ าราย
เดือน ถือเป็นค่าจ้างตามความหมายแห่งกฎหมายคุ้มครองแรงงานหรือไม่ อย่างไร จงวิเคราะห์ และ
อธิบาย พร้อมยกหลักกฎหมายประกอบ 
 



 

 

บทท่ี 4 

การคุ้มครองทั่วไป 

(General Protection) 
 

 นอกจากการก าหนดให้ความคุ้มครองในด้านมาตรฐานในการใช้แรงงานและค่าตอบแทน
ส าหรับการที่ลูกจ้างท างานให้นายจ้างในแต่ละช่วงเวลาแล้ว กฎหมายคุ้มครองแรงงานยังได้
ก าหนดการให้ความคุ้มครองลูกจ้างในประเด็นอ่ืนในลักษณะทั่วๆไปไว้อีกด้วย ยกตัวอย่างเช่น การ
เรียกหรือรับหลักประกันการท างาน ข้อสัญญาอันไม่เป็นธรรม การให้ความคุ้มครองในสิทธิที่ลูกจ้างพึง
มีพึงได้ตามกฎหมายฉบับอ่ืน การปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันระหว่างลูกจ้างชายหญิง การล่วงเกินทาง
เพศ วันลา เวลาพัก เอกสารต่างๆเกี่ยวกับการจ้าง เป็นต้น ทั้งนี้ เนื่องจากกฎหมายคุ้มครองแรงงานมี
เจตนารมณ์ที่จะเข้ามาคุ้มครองแรงงานหรือลูกจ้างให้ได้รับการปฏิบัติที่เหมาะสมจากนายจ้าง ไม่ถูก
กดขี่ข่มเหง หรือเอารัดเอาเปรียบ จึงต้องมีบทบัญญัติเพ่ือก าหนดมาตรฐานขั้นต่ าในการคุ้มครอง
ลูกจ้างเอาไว้ 
 

สิทธิประโยชน์ตามกฎหมายอื่น 

 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 7 บัญญัติไว้ว่า 

“การเรียกร้องหรือการได้มาซึ่งสิทธิหรือประโยชน์ตามพระราชบัญญัตินี้ ไม่เป็นการตัดสิทธิ
หรือประโยชน์ที่ลูกจ้างพึงได้ตามกฎหมายอื่น” 

 โดยมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 นี้ บัญญัติเพ่ือไม่ให้นายจ้างใช้
สิทธิประโยชน์ที่ตนให้แก่ลูกจ้างตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานเป็นข้ออ้างในการไม่ให้สิทธิหรือ
ประโยชน์แก่ลูกจ้างท่ีลูกจ้างมีสิทธิจะได้ตามกฎหมายฉบับอื่น  

  ยกตัวอย่างเช่น การเลิกจ้างโดยนายจ้างเป็นฝ่ายบอกเลิกสัญญาจ้างแรงงานลูกจ้าง
นั้น มาตรา 118 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.254160 ได้ก าหนดให้นายจ้างต้องจ่าย
ค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างด้วย เพ่ือเป็นเงินชดเชยที่นายจ้างท าให้ลูกจ้างต้องว่างงานและสูญเสียรายได้ 
แต่อย่างไรก็ตาม หากว่าการเลิกจ้างนี้ นายจ้างไม่มีเหตุผลอันสมควรในการเลิกจ้าง หรือเป็นการเลิก
จ้างในลักษณะการกลั่นแกล้งลูกจ้าง หรือเป็นการเลิกจ้างโดยเลือกปฏิบัติ ลูกจ้างก็ยังคงมีสิทธิที่จะ
เรียกร้องเอาค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมได้ ตามที่ได้ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 49 ดังนั้น นายจ้างจะอ้างว่าได้จ่าย
                                                           

60 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 118. อ้างแล้ว. 
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ค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 118 เพ่ือเยียวยาการที่
นายจ้างท าให้ลูกจ้างว่างงานและสูญเสียรายได้ไปแล้ว นายจ้างไม่จ าเป็นต้องจ่ายเสียหายจากการเลิก
จ้างที่ไม่เป็นธรรมตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 
4961 อีกนั้น อ้างไม่ได้ เนื่องจากการเรียกร้องหรือการได้มาซึ่งสิทธิหรือประโยชน์ตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 นี้ ไม่เป็นการตัดสิทธิหรือประโยชน์ที่ลูกจ้างพึงได้ตามกฎหมายอ่ืน ตามที่
ได้บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 7 เป็นต้น 

 ดังนั้น เมื่อลูกจ้างมีสิทธิที่จะได้ประโยชน์ใดภายใต้กฎหมายฉบับใด ลูกจ้างก็จะยังคงมีสิทธิ
ได้รับประโยชน์นั้น สิทธิตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานจะไม่ตัดสิทธิประโยชน์ที่ลูกจ้างจะได้ตาม
กฎหมายฉบับอื่น 

 

สิทธิที่ลูกจ้างพึงมีตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 14 บัญญัติไว้ว่า 

“ให้นายจ้างปฏิบัติต่อลูกจ้างให้ถูกต้องตามสิทธิและหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ เว้นแต่พระราชบัญญัตินี้ก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน” 

โดยมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 นี้ มีเจตนารมณ์ต้องการให้
นายจ้างปฏิบัติต่อลูกจ้างตามที่ลูกจ้างมีสิทธิภายใต้กฎหมาย ถึงแม้ว่าจะเป็นกฎหมายฉบับอ่ืน
นอกเหนือจากกฎหมายคุ้มครองแรงงานฉบับนี้ก็ตาม และแม้ว่าหลักเสรีภาพในการท าสัญญาจะถือ
การแสดงเจตนาของคู่สัญญาเป็นส าคัญ แต่กฎหมายคุ้มครองแรงงานก็ไม่ต้องการให้นายจ้างท าสัญญา
จ้างแรงงานเพ่ือให้ลูกจ้างตกลงยกเว้นสิทธิที่ลูกจ้างพึงจะได้รับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสิทธิตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ที่มีการกล่าวถึงกรณีการจ้างแรรงานเอาไว้ ในบรรพ 3 ลักษณะ 6 ดังนั้น 
เพ่ือเป็นการย้ าเตือนให้นายจ้างต้องยึดถือหน้าที่ของตนที่มีต่อลูกจ้างว่าต้องปฏิบัติตามที่กฎหมาย
ก าหนดอย่างเคร่งครัด กฎหมายคุ้มครองแรงงานจึงได้บัญญัติซ้ าลงไปอีกตามาตรา 14 แห่ง
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 นี้ว่านายจ้างต้องปฏิบัติต่อลูกจ้างให้ถูกต้องตามสิทธิและ

                                                           

61 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 49 บัญญัติไว้ว่า 
“การพิจารณาคดีในกรณีนายจ้างเลิกจ้างลูกจ้าง ถ้าศาลแรงงานเห็นว่าการเลิกจ้างลูกจ้างผู้นั้นไม่เป็น
ธรรมต่อลูกจ้าง ศาลแรงงานอาจสั่งให้นายจ้างรับลูกจ้างผู้นั้นเข้าท างานต่อไปในอัตราค่าจ้างที่ได้รับใน
ขณะที่เลิกจ้าง ถ้าศาลแรงงานเห็นว่าลูกจ้างกับนายจ้างไม่อาจท างานร่วมกันต่อไปได้ ให้ศาลแรงงาน
ก าหนดจ านวนค่าเสียหายให้นายจ้างชดใช้ให้แทนโดยให้ศาลค านึงถึงอายุของลูกจ้าง ระยะเวลาการ
ท างานของลูกจ้าง ความเดือดร้อนของลูกจ้างเมื่อถูกเลิกจ้าง มูลเหตุแห่งการ เลิกจ้างและเงิน
ค่าชดเชยที่ลูกจ้างมีสิทธิได้รับประกอบการพิจารณา” 
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หน้าที่ที่ก าหนดไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เว้นแต่พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.
2541 นี้จะก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน 

ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์แล้ว สิทธิที่ลูกจ้างพึงจะได้รับตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ได้แก่ สิทธิตามมาตรา 585 และ มาตรา 586 กล่าวคือ 

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 585 บัญญัติไว้ว่า 

“เมื่อการจ้างแรงงานสุดสิ้นลงแล้ว ลูกจ้างชอบที่จะได้รับใบส าคัญแสดงว่าลูกจ้างนั้นได้
ท างานมานานเท่าไร และงานที่ท านั้นเป็นงานอย่างไร” 

โดยมาตรา 585 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นี้ เป็นการก าหนดให้เมื่อสัญญาจ้าง
แรงงานได้สิ้นสุดลง ไม่ว่านายจ้างจะเป็นฝ่ายเลิกสัญญาจ้างแรงงานลูกจ้าง หรือลูกจ้างเป็นฝ่ายบอก
เลิกสัญญาจ้างแรงงานก็ตาม ลูกจ้างมีสิทธิได้รับหนังสือรับรองการท างานจากนายจ้าง เพ่ือเป็นการ
แสดงและรับรองว่าลูกจ้างได้เคยท างานให้แก่นายจ้างในต าแหน่งใด มีลักษณะหน้าที่ที่รับผิดชอบ
อย่างไร และท างานมาเป็นระยะเวลานานเท่าใด ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์แก่ลูกจ้างในการน าไปใช้เป็น
หลักฐานแห่งประสบการณ์ท างานเพื่อไปสมัครงานกับนายจ้างคนใหม่  

 ยกตัวอย่างเช่น นางสาวนุ่น ถูกนายจ้างบอกเลิกสัญญาจ้างแรงงานเนื่องจากนายจ้าง
ไม่พอใจการท างานของนางสาวนุ่น กรณีเช่นนี้ แม้นายจ้างจะเป็นฝ่ายบอกเลิกสัญญาจ้างแรงงานก็
ตาม หรือแม้ว่านางสาวนุ่นจะมีพฤติกรรมในการท างานที่ไม่เป็นที่พึงพอใจแก่นายจ้างก็ตาม แต่
นายจ้างก็ยังคงมีหน้าที่ต้องออกหนังสือรับรองการท างานให้แก่นางสาวนุ่น เพ่ือรับรองประสบการณ์
การท างานที่นางสาวนุ่นได้ท างานให้แก่นายจ้างตลอดเวลาที่ผ่านมา เป็นต้น 

ดังนั้น ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 14 และประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ มาตรา 585 เมื่อสัญญาจ้างแรงงานสิ้นสุดลง ไม่ว่าคู่สัญญาฝ่ายใดจะเป็นฝ่ายบอก
เลิกสัญญาก็ตาม นายจ้างมีหน้าที่ต้องออกหนังสือรับรองการท างานให้แก่ลูกจ้างด้วย 

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 586 บัญญัติไว้ว่า 

“ถ้าลูกจ้างเป็นผู้ซึ่งนายจ้างได้จ้างเอามาแต่ต่างถิ่น โดยนายจ้างออกเงินค่าเดินทางให้ไซร้ 
เมื่อการจ้างแรงงานสุดสิ้นลง และถ้ามิได้ก าหนดกันไว้เป็นอย่างอ่ืนในสัญญาแล้ว ท่านว่านายจ้าง 
จ าต้องใช้เงินค่าเดินทางขากลับให้ แต่จะต้องเป็นดั่งต่อไปนี้ คือ 

(1) สัญญามิได้เลิกหรือระงับ เพราะการกระท าหรือความผิดของลูกจ้างและ 

(2) ลูกจ้างกลับไปยังถ่ินที่ได้จ้างเอามาภายในเวลาอันสมควร” 

โดยมาตรา 586 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นี้ เป็นกรณีท่ีนายจ้างได้พาลูกจ้างมา
จากต่างถิ่นเพ่ือมาท างานให้แก่ตน โดยการเดินทางขามาสถานประกอบการของนายจ้าง นายจ้างเป็น
ผู้ออกค่าเดินทางให้ หากต่อมาปรากฏว่าสัญญาจ้างแรงงานได้สิ้นสุดลง ลูกจ้างมีสิทธิที่จะได้รับค่า
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เดินทางขากลับถิ่นเดิมจากนายจ้างด้วย เว้นแต่จะได้ตกลงกันไว้ในสัญญาจ้างแรงงานกันเป็นอย่างอ่ืน 
หรือยกเว้นแต่จะเป็นกรณีสัญญาจ้างแรงงานระงับลงเพราะการกระท าความผิดของลูกจ้าง หรือ
ลูกจ้างไม่ได้กลับถิ่นเดิมภายในเวลาอันควร กรณีเหล่านี้ นายจ้างไม่จ าเป็นต้องออกค่าเดินทางขากลับ
ให้แก่ลูกจ้าง  

 ยกตัวอย่างเช่น นายจ้างมีสถานประกอบการอยู่ที่ตัวเมืองจังหวัดอุดรธานี แต่ได้จ้าง
ลูกจ้างให้มาท างานให้ตน โดยจ้างมาจากอ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ จึง เป็นกรณีที่นายจ้างได้จ้าง
ลูกจ้างมาจากต่างถิ่น ซึ่งการเดินทางขามาจากอ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ เพ่ือเข้ามาในตัวเมือง
จังหวัดอุดรธานีนั้น นายจ้างเป็นผู้ออกค่าเดินทางให้แก่ลูกจ้าง หากต่อมาปรากฏว่านายจ้างบอกเลิก
สัญญาจ้างแรงงาน โดยไม่ใช่ความผิดของลูกจ้าง และลูกจ้างจะต้องเดินทางกลับถิ่นเดิมของตนที่
อ าเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ กรณีเช่นนี้ นายจ้างมีหน้าที่ต้องออกค่าเดินทางขากลับให้ลูกจ้างด้วย แต่
หากปรากฏว่าหลังจากท่ีสัญญาจ้างแรงงานสิ้นสุดลงแล้ว ลูกจ้างยังไม่ยอมกลับอ าเภอเซกา จังหวัดบึง
กาฬ ยังคงมองหางานใหม่ไปเรื่อยๆ หรือเที่ยวเล่นอยู่ในจังหวัดอุดรธานี จนเวลาล่วงเลยไปหลาย
สัปดาห์ กรณีเช่นนี้นายจ้างไม่มีหน้าที่ต้องจ่ายค่าเดินทางขากลับให้แก่ลูกจ้างอีก ลูกจ้างจะอ้างสิทธิ
เพ่ือเรียกร้องขอค่าเดินทางขากลับไม่ได้ ทั้งนี้ ตามที่ได้บัญญัติไว้ใน มาตรา 586 (2) แห่งประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เป็นต้น 

ดังนั้น ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 14 และประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ มาตรา 586 เมื่อสัญญาจ้างแรงงานสิ้นสุดลง ไม่ว่าคู่สัญญาฝ่ายใดจะเป็นฝ่ายบอก
เลิกสัญญาก็ตาม นายจ้างมีหน้าที่ต้องจ่ายค่าเดินทางขากลับถิ่นเดิมให้แก่ลูกจ้างด้วย เว้นแต่จะเข้า
กรณียกเว้นดังกล่าวข้างต้น 

 

ทนายความ 

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 8 บัญญัติไว้ว่า 

“ให้รัฐมนตรีมีอ านาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งมีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีทางนิติศาสตร์ 
เพ่ือมีอ านาจฟ้องคดีหรือแก้ต่างคดีแรงงานให้แก่ลูกจ้างหรือทายาทโดยธรรมของลูกจ้างซึ่งถึงแก่ความ
ตาย และเมื่อกระทรวงแรงงานแจ้งให้ศาลทราบแล้ว ก็ให้มีอ านาจกระท าการได้จนคดีถึงท่ีสุด” 

โดยปกติ การฟ้องคดีแรงงานในฐานะเป็นโจทก์ หรือการต่อสู้คดีแรงงานในฐานะเป็นจ าเลย
นั้น ลูกจ้างหรือนายจ้างอาจไปฟ้องร้องหรือต่อสู้คดีได้ด้วยตนเอง โดยไม่จ าเป็นต้องว่าจ้างทนายความ
หรือไม่จ าเป็นต้องมีทนายความคอยช่วยเหลือ เนื่องจากกระบวนวิธีพิจารณาคดีในศาลแรงงานนั้นไม่
ต้องการสร้างความยุ่งยากและสิ้นเปลืองให้แก่คู่ความ โดยเฉพาะลูกจ้างที่มีฐานะทางเศรษฐกิจที่ด้อย
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กว่านายจ้าง ดังนั้น คู่ความจึงสามารถด าเนินคดีได้ด้วยตัวเอง62 อีกทั้งในการซักถามพยาน ศาล
แรงงานก็มีอ านาจซักถามพยานได้ด้วยตัวเอง63 จึงไม่จ าเป็นต้องว่าจ้างทนายความให้สิ้นเปลือง
ค่าใช้จ่าย แต่อย่างไรก็ตาม ในคดีที่มีข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่เป็นประเด็นแห่งคดีหลายข้อ หากมี
ผู้ช่วยเหลือในท านองเดียวกันกับทนายความก็จะช่วยให้การพิจารณาคดีได้ข้อเท็จจริงครบถ้วน  และมี
ข้อกฎหมายชัดแจ้งประกอบการพิจารณาพิพากษาของศาล โดยกฎหมายคุ้มครองแรงงานนี้ ได้
เล็งเห็นว่าโดยส่วนใหญ่แล้วลูกจ้างจะมีฐานะทางเศรษฐกิจที่ด้อยกว่านายจ้าง ตลอดจนลูกจ้างยังขาด
ความรู้ในการเรียกร้องสิทธิและในการด าเนินคดี ซึ่งต่างจากนายจ้างที่มีฐานะทางเศรษฐกิจเพียง
พอที่จะจ้างทนายความได้เองหรือมีทนายประจ าอยู่แล้ว กฎหมายคุ้มครองแรงงานจึงต้องจัดให้มีผู้ที่
ท าหน้าที่ดังเช่นทนายความไว้ช่วยเหลือลูกจ้างในการฟ้องหรือแก้ต่างคดี ซึ่งบัญญัติไว้ในมาตรา 8 แห่ง
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ให้อ านาจแก่รัฐมนตรีกระทรวงแรงงานในการแต่งตั้ง
ทนายความเพ่ือให้มีอ านาจในการฟ้องร้องคดี หรือแก้ต่างคดีแรงงานให้แก่ลูกจ้าง หรือหากเป็นกรณีที่
ลูกจ้างถึงแก่ความตาย ก็ให้ทนายความมีอ านาจในการด าเนินคดีให้แก่ทายาทโดยธรรมของลูกจ้างซึ่ง
ถึงแก่ความตายนั้นจนคดีถึงที่สุดได้ แต่ต้องเป็นคดีแรงงานหรือคดีที่อยู่ในอ านาจพิจารณาพิพากษา
ของศาลแรงงานเท่านั้น ทั้งนี้ เพ่ือต้องการคุ้มครองสิทธิตามกฎหมายของลูกจ้าง ให้ลูกจ้างได้รับสิทธิ
และประโยชน์อันพึงมีพึงได้ และไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบทางคดีจากนายจ้าง 

 

เงินประกันการท างาน 

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 10 บัญญัติไว้ว่า 

 “ภายใต้บังคับมาตรา 51 วรรคหนึ่ง ห้ามมิให้นายจ้างเรียกหรือรับหลักประกันการท างาน
หรือหลักประกันความเสียหายในการท างาน ไม่ว่าจะเป็นเงิน ทรัพย์สินอ่ืน  หรือการค้ าประกันด้วย
บุคคลจากลูกจ้าง เว้นแต่ลักษณะหรือสภาพของงานที่ท านั้นลูกจ้างต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับการเงิน
หรือทรัพย์สินของนายจ้าง ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่นายจ้างได้  ทั้งนี้ ลักษณะหรือสภาพของ
งานที่ให้เรียกหรือรับหลักประกันจากลูกจ้าง ตลอดจนประเภทของหลักประกัน จ านวนมูลค่าของ
หลักประกัน และวิธีการเก็บรักษา ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด 

 

                                                           

62 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 35 บัญญัติไว้ว่า 
“โจทก์อาจยื่นค าฟ้องเป็นหนังสือ หรือมาแถลงข้อหาด้วย วาจาต่อหน้าศาลก็ได้  
 ถ้าโจทก์มาแถลงข้อหาด้วยวาจา ให้ศาลมีอ านาจสอบถามตามที่จ าเป็น เพ่ือประโยชน์แห่ง
ความยุติธรรมแล้วบันทึกรายการแห่งข้อหาเหล่านั้น...” 
63 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 45 บัญญัติไว้ว่า 
“เพ่ือประโยชน์แห่งความยุติธรรมในอันที่จะให้ได้ความแจ้งชัดในข้อเท็จจริงแห่งคดี ให้ศาลแรงงานมี
อ านาจเรียกพยานหลักฐานมาสืบได้เองตามท่ีเห็นสมควร...” 
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 ในกรณีที่นายจ้างเรียกหรือรับหลักประกัน หรือท าสัญญาประกันกับลูกจ้างเพ่ือชดใช้ความ
เสียหายที่ลูกจ้างเป็นผู้กระท า เมื่อนายจ้างเลิกจ้าง หรือลูกจ้างลาออกหรือสัญญาประกันสิ้นอายุ ให้
นายจ้างคืนหลักประกันพร้อมดอกเบี้ย ถ้ามี ให้แก่ลูกจ้างภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่นายจ้างเลิกจ้าง  

หรือวันที่ลูกจ้างลาออก หรือวันที่สัญญาประกันสิ้นอายุ แล้วแต่กรณี” 

 กฎหมายคุ้มครองแรงงานมีเจตนารมณ์ ในการคุ้มครองลูกจ้างไม่ให้ถูกนายจ้างเรียก
หลักประกันการท างานอย่างไม่จ าเป็น หรือไม่ให้ลูกจ้างถูกนายจ้างเรียกหลักประกันการท างานใน
อัตราที่สูงจนเกินสมควร เนื่องจากการเรียกเก็บหลักประกันการท างานนั้น แท้จริงแล้วมีจุดประสงค์
เพ่ือเป็นหลักประกันให้แก่นายจ้าง หากมีกรณีที่ลูกจ้างก่อให้เกิดความเสียหายแก่นายจ้าง นายจ้างก็
สามารถหักค่าเสียหายเอาจากหลักประกันการท างานนี้ได้ ดังนั้นจึงหมายความว่า เฉพาะต าแหน่ง 
หรือเฉพาะลักษณะของหน้าที่ในการท างาน บางต าแหน่ง บางหน้าที่เท่านั้น ที่นายจ้างควรจะเรียก
หลักประกันการท างานจากลูกจ้างได้ ไม่ใช่ทุกต าแหน่ง หรือทุกลักษณะงาน โดยมาตรา 10 แห่ง
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 นี้ ได้ก าหนดห้ามมิให้นายจ้างเรียกหรือรับหลักประกัน
การท างาน หรือหลักประกันความเสียหายในการท างานจากลูกจ้าง ไม่ว่าจะเป็นเงิน ทรัพย์สินอ่ืน 
หรือการค้ าประกันด้วยบุคคลก็ตาม ยกเว้นแต่กรณีที่ลักษณะหรือสภาพของงานที่ท านั้นลูกจ้างต้อง
รับผิดชอบเกี่ยวกับการเงินหรือทรัพย์สินของนายจ้างอันอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่นายจ้างได้ ซึ่ง
ลักษณะหรือสภาพของงานที่ ให้ เรียกหรือรับหลักประกันจากลูกจ้าง ตลอดจนประเภทของ
หลักประกัน จ านวนมูลค่าของหลักประกัน และวิธีการเก็บรักษานั้น มาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 บัญญัติว่าให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด 
อันหมายถึง ประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเรียกหรือรับ
เงินประกันการท างาน หรือเงินประกันความเสียหายในการท างานจากลูกจ้าง ลงวันที่ 19 สิงหาคม 
254164 ดังนี้ 

  “ขอ 3 ในประกาศนี้ “เงินประกัน” หมายความว่า เงินที่นายจ้างเรียกหรือรับจาก
ลูกจ้างเพ่ือประกันการท างานของลูกจ้าง หรือประกันความเสียหายในการท างานที่ลูกจ้างไดก่อให้เกิด
ขึ้น 

ขอ 4 งานเกี่ยวกับการเงินหรือทรัพย์สินที่นายจ้างจะเรียกหรือรับเงินประกันการ
ท างาน หรือเงินประกันความเสียหายในการท างานจากลูกจ้างได้ ไดแก 

(1) งานสมุห์บัญชี 
(2) งานพนักงานเก็บและหรือจ่ายเงิน 

(3) งานเฝ้าหรือดูแลสถานที่หรือทรัพย์สินของนายจ้างหรือที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ของนายจ้าง 

(4) งานติดตามหรือเร่งรัดหนี้สิน 
                                                           

64 ดูรายละเอียด ประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเรียกหรือ
รับเงินประกันการท างาน หรือเงินประกันความเสียหายในการท างานจากลูกจาง ในภาคผนวก 
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(5) งานควบคุมหรือรับผิดชอบยานพาหนะ 

(6) งานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้เช่าทรัพย์ ให้เช่าซื้อ ให้
กู้ยืม รับฝากทรัพย์ รับจ านอง รับจ าน า เก็บของในคลังสินคา รับประกันภัย รับโอน หรือรับจัดส่งเงิน 
หรือการธนาคาร ทั้งนี้ เฉพาะลูกจ้างซ่ึงเป็นผู้ควบคุมเงิน หรือทรัพย์สิน เพ่ือการที่ว่านั้น 

ขอ 5 ในกรณีที่นายจ้างเรียกหรือรับเงินประกันตาม ขอ 4 จ านวนเงินที่เรียกหรือรับ
ไดจะต้องไมเกินหกสิบเทาของอัตราค่าจ้างรายวันโดยเฉลี่ยที่ลูกจ้างไดรับอยู่ในวันที่นายจ้างรับเงิน
ประกัน 

ขอ 6 ในกรณีที่เงินประกันซึ่งนายจ้างเรียกหรือรับไวตามข้อ 5 ลดลงเนื่องจากน าไป
ชดใช้ค่าเสียหายให้แกนายจ้างตามเงื่อนไขของการเรียกหรือรับเงินประกัน หรือตามข้อตกลงหรือได
รับความยินยอมจากลูกจ้างแลว นายจ้างจะเรียกหรือรับเงินประกันเพ่ิมไดไมเกินจ านวนเงินที่ก าหนด
ตามข้อ 5 เท่านั้น 

ขอ 7 .ให้นายจ้างน าเงินประกันฝากไวกับธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงินอ่ืน 
โดยจัดให้มีบัญชีเงินฝากของลูกจ้างแต่ละคน และให้แจ้งชื่อธนาคารพาณิชย์ หรือสถาบันการเงินอ่ืน 
ชื่อบัญชี และเลขท่ีบัญชีให้ลูกจ้างทราบเป็นหนังสือภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่รับเงินประกัน 

ทั้งนี้ นายจ้างจะเก็บรักษาเงินประกันโดยวิธีอ่ืน หรือน าไปจัดหาผลประโยชนอ่ืนใด
นอกจากทีก่ าหนดไวนี้มิได” 

จากประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมฯข้างต้น จึงอาจสรุปได้ว่า เฉพาะงานใน
ต าแหน่งหรือที่มีลักษณะตามข้อ 4 แห่งประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมฯเท่านั้น ที่จะ
ถือว่าเป็นงานอันมีลักษณะหรือสภาพของงานที่ลูกจ้างต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับการเงินหรือทรัพย์สิน
ของนายจ้าง อันนายจ้างจะสามารถเรียกหรือรับหลักประกันการท างานจากลูกจ้างได้ หากเป็นงานใน
ต าแหน่งหรือที่มีลักษณะนอกเหนือจากที่ข้อ 4 แห่งประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมฯ
ก าหนดนี้ นายจ้างไม่อาจเรียกหรือรับหลักประกันการท างานจากลูกจ้างได้ โดยงานตามข้อ 4 แห่ง
ประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมฯ ได้แก่ 

 ∙ งานสมุห์บัญชี หมายถึง ผู้ให้บริการทางการบัญชีแก่สถานประกอบการ กิจการ
ธุรกิจบุคคล สถาบันเอกชน หรือหน่วยงานรัฐบาล รวมถึงการควบคุมดูแลการท าบัญชี และตรวจสอบ
บัญชี การรับรองความถูกต้อง และความครบถ้วนในการท าบัญชี และเอกสารทางการเงิน รายงาน
สถานการณ์การเงินต่อเจ้าของกิจการ ซึ่งงานสมุห์บัญชีนี้เป็นลักษณะงานที่ลูกจ้างต้องรับผิดชอบ
เกี่ยวกับการเงินของนายจ้าง นายจ้างจึงสามารถเรียกหรือรับหลักประกันการท างานจากลูกจ้างได้ 

 ∙ งานพนักงานเก็บและหรือจ่ายเงิน เป็นลักษณะงานที่ลูกจ้างต้องรับผิดชอบ
เกี่ยวกับการเงินของนายจ้างเช่นกัน นายจ้างจึงสามารถเรียกหรือรับหลักประกันการท างานจาก
ลูกจ้างได้ ยกตัวอย่างเช่น ลูกจ้างท างานเป็นผู้จัดการอาคารชุด มีอ านาจรับเงินจากลูกค้า ควบคุมดูแล
การเก็บเงินและค่าใช้จ่ายต่างๆ นายจ้างมีสิทธิเรียกประกันการท างานได้65 เป็นต้น 
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∙ งานเฝ้าหรือดูแลสถานที่หรือทรัพย์สินของนายจ้างหรือที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ของนายจ้าง เป็นลักษณะงานที่ลูกจ้างต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับทรัพย์สินของนายจ้าง นายจ้างจึง
สามารถเรียกหรือรับหลักประกันการท างานจากลูกจ้างได้ ยกตัวอย่างเช่น ลูกจ้างเป็นผู้จัดการสถานี
จ่ายน้ ามันเชื้อเพลิง มีหน้าที่ควบคุมทรัพย์สินภายในร้านสะดวกซื้อของนายจ้าง นายจ้างย่อมเรียกเงิน
ประกันการท างานได้66 เป็นต้น  

∙ งานติดตามหรือเร่งรัดหนี้สิน หมายถึง งานที่มีลักษณะในการติดตามลูกหนี้เพ่ือให้
ได้รับช าระหนี้หรือได้สินเชื่อที่ปล่อยกูไ้ปคืนมา อาจเริ่มจากการเตือนลูกหนี้ก่อนก าหนดช าระ หรือเริ่ม
จากเมื่อครบก าหนดช าระแล้ว หรือจะเริ่มต้นเมื่อลูกหนี้ ไม่ช าระหนี้ตามก าหนดเวลาที่ตกลงกันไว้ ซึ่ง
ถือเป็นลักษณะงานที่ลูกจ้างต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับการเงินของนายจ้าง นายจ้างจึงสามารถเรียกหรือ
รับหลักประกันการท างานจากลูกจ้างได้ 

∙ งานควบคุมหรือรับผิดชอบยานพาหนะ ซึ่งเรียกและเข้าใจกันโดยทั่วไปว่าหมายถึง
งานในต าแหน่งพนักงานขับรถ เป็นลักษณะงานที่ลูกจ้างต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับทรัพย์สินของนายจ้าง 
นายจ้างจึงสามารถเรียกหรือรับหลักประกันการท างานจากลูกจ้างได้ 

∙ งานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการซื้อขาย แลกเปลี่ยน ให้เช่าทรัพย์ ให้เช่าซื้อ ให้กู้ยืม 
รับฝากทรัพย์ รับจ านอง รับจ าน า เก็บของในคลังสินคา รับประกันภัย รับโอน หรือรับจัดส่งเงิน หรือ
การธนาคาร ซึ่งหมายความถึงเฉพาะลูกจ้างซึ่งเป็นผู้ควบคุมเงิน หรือทรัพย์สิน เพ่ือการดังกล่าว
ข้างต้นเท่านั้น เป็นลักษณะงานที่ลูกจ้างต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับการเงินของนายจ้าง นายจ้างจึง
สามารถเรียกหรือรับหลักประกันการท างานจากลูกจ้างได้ 

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าจะเป็นงานที่มีประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมฯก าหนดให้
นายจ้างสามารถเรียกหรือรับหลักประกันการท างานจากลูกจ้างได้ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่านายจ้างจะ
สามารถเรียกเป็นเงินจ านวนมากเท่าใดก็ได้ เนื่องจาก ข้อ 5 แห่งประกาศกระทรวงแรงงานและ
สวัสดิการสังคมฯข้างต้น ได้ก าหนดอัตราหลักประกันการท างานขั้นสูงสุดที่นายจ้างมีสิทธิจะเรียกได้
เอาไว้ กล่าวคือ ในกรณีที่นายจ้างเรียกหรือรับเงินประกันการท างานตาม ขอ 4 แห่งประกาศ
กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมฯ จ านวนเงินที่เรียกหรือรับไดจะต้องไมเกิน 60 เทาของอัตรา
ค่าจ้างรายวันโดยเฉลี่ยที่ลูกจ้างไดรับอยู่ในวันที่นายจ้างรับเงินประกัน และหากต่อมาปรากฏว่า
นายจ้างได้มีการหักหลักประกันการท างานเพ่ือไปชดเชยความเสียหายที่ลูกจ้างได้ก่อให้เกิดขึ้นจนท า
ให้หลักประกันการท างานขาดหายไปแล้ว นายจ้างจะเรียกหลักประกันการท างานเพ่ิมอีกก็ได้ แต่ต้อง
ไม่เกินกว่าอัตราที่ข้อ 5 แห่งประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมฯข้างต้นได้ก าหนดไว้ 

 ยกตัวอย่างเช่น นางสาวแหม่มเป็นลูกจ้างต าแหน่งสมุห์บัญชี อันเป็นต าแหน่งที่
นายจ้างสามารถเรียกรับประกันการท างานได้ ตามขอ 4 แห่งประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการ
สังคมฯ นางสาวแหม่มได้รับค่าจ้างเป็นรายเดือนๆละ 15,000 บาท หากนายจ้างจะเรียกรับ
หลักประกันการท างานจากนางสาวแหม่ม นายจ้างจะสามารถเรียกได้ไม่เกินกว่าอัตราที่ข้อ 5 แห่ง
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ประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมฯ กล่าวคือ ไมเกิน 60 เทาของอัตราค่าจ้างรายวันโดย
เฉลี่ยที่ลูกจ้างไดรับอยู่ในวันที่นายจ้างรับเงินประกัน ดังนั้น นายจ้างจะต้องค านวณหาค่าจ้างรายวัน
โดยเฉลี่ยเสียก่อน ด้วยการน า 30 ไปหารค่าจ้างรายเดือน (15,000/30) จะได้เท่ากับค่าจ้าง 500 บาท 
เป็นค่าจ้างรายวัน และเมื่อค านวณได้ค่าจ้างรายวันแล้ว จึงน าอัตรา 60 เท่า ตามที่ข้อ 5 แห่งประกาศ
กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมฯก าหนดเป็นอัตราสูงสุดไปคูณ (500*60) จะได้อัตรา
หลักประกันการท างานอัตราสูงที่สุดที่นายจ้างจะสามารถเรียกเอาจากนางสาวแหม่มได้เท่ากับอัตราไม่
เกิน 30,000 บาท หากต่อมาปรากฎว่า นางสาวแหม่มได้ค านวณบัญชีผิดพลาดท าให้จ านวนเงินใน
บัญชีของนายจ้างขาดหายไปเป็นเงินจ านวน 8,000 บาท กรณีเช่นนี้ เป็นกรณีที่ลูกจ้างท างาน
ผิดพลาดจนก่อให้เกิดความเสียหายแก่นายจ้าง นายจ้างสามารถหักค่าเสียหายเอาจากหลักประกัน
การท างานที่ได้เรียกรับไว้ตอนต้นได้ และเมื่อนายจ้างได้หักค่าเสียหายไปแล้วเป็นเงินจ านวน 8,000 
บาท จึงท าให้หลักประกันการท างานที่เรียกรับจากนางสาวแหม่มขาดหายไป นายจ้างก็มีสิทธิที่จะ
เรียกหลักประกันการท างานเพ่ิมเติมได้ แต่ก็เพ่ิมได้อีก 8,000 บาท เพ่ือมาเติมหลักประกันการท างาน
ที่ถูกหักออกไป อันจะเป็นอัตราที่ไม่เกินกว่าอัตราสูงสุด 30,000 บาท ที่ได้ค านวณไว้ตอนต้น เป็นต้น  

อย่างไรก็ตาม หลักประกันการท างานที่นายจ้างเรียกเอาจากลูกจ้างเพ่ือน ามาเป็น
หลักประกันความเสียหายในการท างานนี้ นายจ้างจะต้องเก็บรักษาไว้ตามวิธีปฏิบัติที่ก าหนดใน
ประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมฯด้วย กล่าวคือ ให้นายจ้างน าเงินประกันการท างาน
ฝากไวกับธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงินอ่ืน โดยจัดให้มีบัญชีเงินฝากของลูกจ้างแต่ละคน และให้
แจ้งชื่อธนาคารพาณิชย์ หรือสถาบันการเงินอ่ืน ชื่อบัญชี และเลขที่บัญชีให้ลูกจ้างทราบเป็นหนังสือ
ภายใน 7 วันนับแต่วันที่รับเงินประกันการท างาน นายจ้างจะเก็บรักษาเงินประกันโดยวิธีอ่ืน เช่น เก็บ
ไว้ในลิ้นชักโต๊ะท างานของนายจ้าง หรือน าไปจัดหาผลประโยชนอ่ืนใดนอกจากท่ีก าหนดไวนี้ไม่ได้ เช่น 
นายจ้างจะน าเงินประกันการท างานที่เรียกรับมาจากลูกจ้าง ไปลงทุนในกองทุนต่างๆ หรือน าไปเป็น
เงินหมุนเวียนในกิจการ ไม่ได้ เป็นต้น 

มีตัวอย่างค าพิพากษาศาลฎีกาดังต่อไปนี้ เป็นกรณีที่ศาลฎีกาได้อธิบายว่าต าแหน่งและ
ลักษณะงานของลูกจ้าง เป็นต าแหน่งและลักษณะงานที่นายจ้างจะมีสิทธิเรียกรับหลักประกันการ
ท างานได้หรือไม่ ตลอดจนอธิบายวิธีการค านวณอัตราเงินประกันการท างานของลูกจ้างว่านายจ้างจะ
สามารถเรียกเก็บได้ในอัตราสูงสุดเท่าใด รวมไปถึงอธิบายวิธีการเก็บรักษาเงินประกันการท างานที่
นายจ้างเรียกเก็บจากลูกจ้าง ดังนี้ 

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 3034/2545 อ. เป็นผู้จัดการสถานีมีหน้าที่รับผิดชอบ
ควบคุมทรัพย์สินภายในร้านสะดวกซื้อของโจทก์ จึงเข้าลักษณะงานที่โจทก์จะเรียกเงินประกันความ
เสียหายในการท างานได้ อ. ได้รับค่าจ้างเฉลี่ยรายวันวันละ 233.33 บาท ขณะที่โจทก์ได้รับเงิน
ประกัน ซึ่งโจทก์สามารถเรียกได้ไม่เกิน 60 เท่าของอัตราค่าจ้างรายวันโดยเฉลี่ยที่ลูกจ้างได้รับอยู่ใน
วันที่นายจ้างรับเงินประกันคิดเป็นเงิน 13,999.80 บาท การที่โจทก์หักค่าจ้างของ อ. ไว้เป็นเงิน
ประกัน 9,415 บาท และโจทก์ได้น าเงินไปฝากไว้กับบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์อันเป็นสถาบันการเงินใน
นาม อ. จึงเป็นการปฏิบัติที่ชอบด้วยบทบัญญัติ มาตรา 10 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครอง
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แรงงาน พ.ศ. 2541 แล้ว แม้โจทก์ไม่ได้แจ้งชื่อสถาบันการเงิน ชื่อบัญชี และเลขที่บัญชีให้ อ. ทราบ 
ซึ่งเป็นการไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ก็ไม่
มีผลกระทบต่อการเรียกเก็บเงินประกันที่โจทก์เรียกเก็บโดยชอบแล้ว 

อย่างไรก็ตาม ส าหรับกรณีลูกจ้างที่เป็นเด็ก หลักเกณฑ์ในการเรียกหรือรับหลักประกันการ
ท างานจะต้องเป็นไปตามที่มาตรา 51 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 
ก าหนดเอาไว้ด้วย 

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 51 วรรคหนึ่ง บัญญัติไว้ว่า  

“ห้ามมิให้นายจ้างเรียกหรือรับหลักประกันเพ่ือการใดๆ จากฝ่ายลูกจ้างซึ่งเป็นเด็ก...” 

จากบทบัญญัติมาตรา 51 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ข้างต้น 
ก าหนดห้ามไว้อย่างชัดเจนว่า หากกรณีลูกจ้างเป็นลูกจ้างเด็ก67 นายจ้างไม่มีสิทธิเรียกหรือรับ
หลักประกันการท างานจากลูกจ้างเด็กนั้น ซึ่งมาตรา 51 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครอง
แรงงาน พ.ศ.2541 นี้ ไม่ได้ก าหนดข้อยกเว้นเอาไว้ดังเช่นตามมาตรา 10 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครอง
แรงงาน พ.ศ.2541 ดังนั้นจึงหมายความว่า แม้ว่างานที่ลูกจ้างเด็กท าจะมีลักษณะหน้าที่หรือต าแหน่ง
ที่ต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับเงินหรือทรัพย์สินของนายจ้างก็ตาม นายจ้างก็ไม่มีสิทธิเรียกรับหลักประกัน
การท างานจากลูกจ้างเด็ก ไม่ว่าจะเป็นเงิน ทรัพย์ หรือบุคคลค้ าประกัน 

  
อนึ่ง มาตรา 10 วรรค 2 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ได้บัญญัติถึงการ

คืนหลักประกันการท างานให้แก่ลูกจ้างเอาไว้ 

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 10 วรรค 2 บัญญัติไว้ว่า 

“... ในกรณีที่นายจ้างเรียกหรือรับหลักประกัน หรือท าสัญญาประกันกับลูกจ้างเพ่ือชดใช้
ความเสียหายที่ลูกจ้างเป็นผู้กระท า เมื่อนายจ้างเลิกจ้าง หรือลูกจ้างลาออกหรือสัญญาประกันสิ้นอายุ 
ให้นายจ้างคืนหลักประกันพร้อมดอกเบี้ย ถ้ามี ให้แก่ลูกจ้างภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่นายจ้างเลิกจ้าง  

หรือวันที่ลูกจ้างลาออก หรือวันที่สัญญาประกันสิ้นอายุ แล้วแต่กรณี” 

จากมาตรา 10 วรรค 2 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ข้างต้น เมื่อสัญญา
จ้างแรงงานสิ้นสุดลง ไม่ว่าจะเป็นกรณีนายจ้างบอกเลิกสัญญา หรือลูกจ้างลาออกก็ตาม หรือเมื่อ
สัญญาประกันความเสียหายในการท างานนั้นได้สิ้นอายุลง นายจ้างมีหน้าที่ต้องคืนหลักประกันการ
ท างานที่ตนเรียกหรือรับมาจากลูกจ้างให้แก่ลูกจ้าง พร้อมดอกเบี้ยที่งอกเงยขึ้นจากการน าหลักประกัน

                                                           

67 ลูกจ้างเด็ก หมายถึง ลูกจ้างที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปี แต่ไม่เกิน 18 ปี ทั้งนี้ตามที่ได้บัญญัติไว้ใน
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 หมวด 4 การใช้แรงงานเด็ก 
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การท างานไปฝากไว้กับธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงินอ่ืนตามหลักเกณฑ์ ถ้ามี โดยจะต้องคืน
หลักประกันการท างานนี้ให้แก่ลูกจ้างภายใน 7 วันนับแต่วันที่นายจ้างเลิกจ้าง หรือวันที่ลูกจ้างลาออก 
หรือวันที่สัญญาประกันสิ้นอายุ แล้วแต่กรณี ซ่ึงหากนายจ้างไม่คืนหลักประกันการท างานให้แก่ลูกจ้าง
ภายใน 7 วันนับแต่วันที่นายจ้างเลิกจ้าง หรือวันที่ลูกจ้างลาออก หรือวันที่สัญญาประกันสิ้นอายุ 
แล้วแต่กรณี ตามที่กฎหมายคุ้มครองแรงงานได้ก าหนดไว้นี้ จะต้องถือว่านายจ้างผิดนัด อันนายจ้าง
จะต้องจ่ายดอกเบี้ยผิดนัดให้แก่ลูกจ้างในอัตราตามที่ได้ก าหนดไว้ในมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 นี้ด้วย68 และยิ่งไปกว่านั้น หากลูกจ้างพิสูจน์ได้ว่าการผิดนัดดังกล่าวเป็น
การที่นายจ้างจงใจจะไม่คืนหลักประกันการท างานให้แก่ลูกจ้าง นายจ้างก็จะต้องเสียเงินเพ่ิมให้แก่
ลูกจ้างตามที่มาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.254169 ก าหนดไว้ด้วยอีกเช่นกัน  

อย่างไรก็ตาม การที่นายจ้างท าข้อสัญญาในสัญญาจ้างแรงงานก าหนดเงื่อนไขว่าหากลูกจ้าง
เลิกสัญญาจ้างแรงงานโดยไม่มีการบอกกล่าวล่วงหน้า จะถือว่าลูกจ้างยินยอมไม่เรียกเอาหลักประกัน
การท างานคืนนั้น ถือเป็นข้อสัญญาที่ขัดต่อกฎหมายคุ้มครองแรงงาน อันเป็นกฎหมายที่เก่ียวกับความ
สงบเรียบร้อยของประชาชน ข้อสัญญาดังกล่าวตกเป็นโมฆะ ตามมาตรา 150 แห่งประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์70 นายจ้างไม่สามารถก าหนดข้อสัญญาลักษณะเช่นว่านี้ได้ เมื่อกฎหมายคุ้มครอง
แรงงานก าหนดหน้าที่ในการคืนหลักประกันการท างานให้นายจ้างต้องปฏิบัติตาม นายจ้างก็ต้อง
ปฏิบัติตาม จะท าข้อสัญญาในสัญญาจ้างแรงงานเพ่ือตกลงกับลูกจ้างเป็นอย่างอ่ืนไม่ได้71 

  

 

                                                           

68 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 9 บัญญัติไว้ว่า “ในกรณีที่นายจ้างไม่คืน
หลักประกันที่เป็นเงินตามมาตรา 10 วรรคสอง หรือไม่จ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าท างานในวันหยุด 
และค่าล่วงเวลาในวันหยุดภายในเวลาที่ก าหนดตามมาตรา 70 หรือค่าชดเชยตามมาตรา 118 
ค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า หรือค่าชดเชยพิเศษตามมาตรา 120 มาตรา 121 และ
มาตรา 122 ให้นายจ้างเสียดอกเบี้ยให้แก่ลูกจ้างในระหว่างเวลาผิดนัดร้อยละสิบห้าต่อปี  
 ในกรณีที่นายจ้างจงใจไม่คืนหรือไม่จ่ายเงินตามวรรคหนึ่งโดยปราศจากเหตุผลอันสมควร เมื่อ
พ้นก าหนดเวลาเจ็ดวันนับแต่วันที่ถึงก าหนดคืนหรือจ่าย ให้นายจ้างเสียเงินเพ่ิมให้แก่ลูกจ้างร้อยละสิบ
ห้าของเงินที่ค้างจ่ายทุกระยะเวลาเจ็ดวัน 
 ในกรณีที่นายจ้างพร้อมที่จะคืนหรือจ่ายเงินตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง และได้น าเงินไป
มอบไว้แก่อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายเพ่ือจ่ายให้แก่ลูกจ้าง นายจ้างไม่ต้องเสียดอกเบี้ยหรือเงิน
เพ่ิมตั้งแต่วันที่นายจ้างน าเงินนั้นไปมอบไว้” 
69 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 9. อ้างแล้ว. 
70 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 150. อ้างแล้ว. 
71 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 8029/2544 และค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 8211/2547 
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 มีตัวอย่างค าพิพากษาศาลฎีกาที่ อธิบายถึงหลักเกณฑ์ของมาตรา 10 แห่ ง
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 เอาไว้ ตั้งแต่เริ่มการเรียกรับหลักประกันการท างานจาก
ลูกจ้าง การเก็บรักษาเงินประกันการท างานให้ลูกจ้าง ตลอดจนการคืนหลักประกันการท างานให้แก่
ลูกจ้าง ดังค าพิพากษาฎีกาดังต่อไปนี้ 

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 8000/2549 ตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.
2541 มาตรา 10 วรรคสอง ก าหนดให้ในกรณีที่นายจ้างเรียกหรือรับเงินประกัน หรือท าสัญญา
ประกันกับลูกจ้างเพ่ือชดใช้ความเสียหายที่ลูกจ้างเป็นผู้กระท า เมื่อนายจ้างเลิกจ้างหรือลูกจ้างลาออก 
หรือสัญญาประกันสิ้นอายุให้นายจ้างคืนเงินประกันพร้อมดอกเบี้ย ถ้ามี ให้แก่ลูกจ้างภายในเจ็ดวันนับ
แต่วันที่นายจ้างเลิกจ้างหรือวันที่ลูกจ้างลาออก หรือวันที่สัญญาประกันสิ้นอายุแล้วแต่กรณี และ
เพ่ือให้สามารถด าเนินการตามบทบัญญัติดังกล่าว จึงได้มีประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการ
สังคม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเรียกหรือรับเงินประกันการท างาน หรือเงินประกันความเสียหายใน
การท างานจากลูกจ้าง ก าหนดจ านวนเงินและวิธีการเก็บรักษา โดยข้อ 7 ก าหนดให้นายจ้างน าเงิน
ประกันฝากไว้กับธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงินอ่ืน โดยจัดให้มีบัญชีเงินฝากของลูกจ้างแต่ละคน
และให้แจ้งชื่อธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงินอ่ืน ชื่อบัญชี และเลขที่บัญชีให้ลูกจ้างทราบเป็น
หนังสือภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่รับเงินประกัน ดังนั้น เพื่อใช้ลูกจ้างได้รับเงินประกันคืนภายในเจ็ดวัน
พร้อมดอกเบี้ย นายจ้างจึงต้องน าเงินประกันฝากไว้กับธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงินอ่ืนโดยจัด
ให้มีบัญชีเงินฝากของลูกจ้างแต่ละคน และคืนเงินประกันในบัญชีเงินฝากนั้นพร้อมดอกเบี้ย ถ้ามี แก่
ลูกจ้างต่อไปโดยนายจ้างจะเก็บรักษาเงินประกันวิธีอ่ืนหรือน าไปจัดหาผลประโยชน์อ่ืนใดนอกจากนี้
มิได้ เมื่อโจทก์ไม่ได้แยกบัญชีเงินฝากของลูกจ้างแต่ละคนไว้และน าดอกเบี้ยของลูกจ้างแต่ละคนโอน
มารวมกันไว้ที่กองทุนสวัสดิการพนักงานทั้งการจ่ายเงินปันผลแก่ลูกจ้างทุกสิ้นปีก็เป็นการปันผลคืนสู่
ลูกจ้างในรูปแบบของสินค้ามิใช่ดอกเบี้ย จึงเป็นการปฏิบัติ ไม่ชอบด้วย พระราชบัญญัติคุ้มครอง
แรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 10 วรรคสอง และวิธีการตามประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการ
สังคม เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเรียกหรือรับเงินประกันการท างาน หรือเงินประกันความเสียหายใน
การท างานจากลูกจ้าง ข้อ 7 

 

บุริมสิทธิ 

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 11 บัญญัติไว้ว่า 

“หนี้ที่เกิดจากเงินที่นายจ้างต้องจ่ายตามพระราชบัญญัตินี้ หรือเงินที่ต้องชดใช้กองทุน
สงเคราะห์ลูกจ้างตามมาตรา 135 ให้ลูกจ้างหรือกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน แล้วแต่กรณี มี
บุริมสิทธิเหนือทรัพย์สินทั้งหมดของนายจ้างซึ่งเป็นลูกหนี้ในล าดับเดียวกับบุริมสิทธิในค่าภาษีอากร
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์” 
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โดยมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 นี้ เป็นการบัญญัติเพ่ือ
คุ้มครองให้ลูกจ้างได้รับช าระหนี้ อันหมายถึง หนี้ที่เกิดจากเงินที่นายจ้างมีหน้าที่ต้องจ่ายให้แก่ลูกจ้าง
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 นี้ หรือหนี้เงินที่ต้องชดใช้กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง
ตามมาตรา 135 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.254172 แล้วแต่กรณี ให้มีบุริมสิทธิ73 
เหนือทรัพย์สินทั้งหมดของนายจ้าง ในล าดับที่ดีกว่าเจ้าหนี้ทั่วไปอ่ืนๆของนายจ้าง โดยให้อยู่ในล าดับ
บุริมสิทธิเดียวกันกับค่าภาษีอากร ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 25374 เนื่องจาก
กฎหมายคุ้มครองแรงงานได้เล็งเห็นถึงความเดือดร้อนและจ าเป็นในการด ารงชีพของลูกจ้าง จึงไม่
ต้องการให้ลูกจ้างได้รับช าระหนี้เป็นล าดับท้ายต่อจากเจ้าหนี้ของนายจ้างรายอื่นๆ  

 ยกตัวอย่างเช่น บริษัท จนมาก จ ากัด ได้ค้างจ่ายค่าจ้างแก่ นางนุ่ม ลูกจ้าง จ านวน 
100,000 บาท ในขณะเดียวกัน บริษัท จนมาก จ ากัด ก็ได้เป็นหนี้เงินกู้ยืม บริษัท รวยมาก จ ากัด อีก
จ านวน 100,000 บาท ต่อมาเมื่อมีการฟ้องร้องบังคับคดี นางนุ่ม ลูกจ้าง มีฐานะเป็นเจ้าหนี้บุริมสิทธิ
จากมูลหนี้ค่าจ้างค้างจ่าย ตามมาตรา 11 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 นางนุ่ม 
ย่อมมีสิทธิได้รับช าระหนี้จากการขายทอดตลาดทรัพย์สินของบริษัท จนมาก จ ากัด ก่อนบริษัท รวย
มาก จ ากัด เจ้าหนี้เงินกู้ท่ีมีฐานะเป็นเพียงเจ้าหนี้สามัญทั่วไป เป็นต้น 

 

 

 

                                                           

72 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 135 บัญญัติไว้ว่า “ในกรณีที่กรมสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงานได้จ่ายเงินจากกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนให้แก่ลูกจ้าง
ตามมาตรา 134 แล้ว ให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานมีสิทธิไล่เบี้ยคืนจากผู้ซึ่งมีหน้าที่ตาม
กฎหมายต้องจ่ายเงินดังกล่าวให้แก่ลูกจ้างนั้น พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละสิบห้าต่อปีนับแต่วันที่
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้จ่ายเงินจากกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างให้แก่ลูกจ้าง ทั้งนี้ไม่ว่าผู้ซึ่ง
มีหน้าที่ตามกฎหมายจะได้จ่ายเงินดังกล่าวให้แก่ลูกจ้างอีกหรือไม่...” 
73 บุริมสิทธิ หมายถึง สิทธิของเจ้าหนี้ในการได้รับช าระหนี้ของตนโดยสิ้นเชิงจากทรัพย์สินทั้งหมด 
หรือเฉพาะบางสิ่งบางอย่างของลูกหนี้ได้ก่อนเจ้าหนี้รายอ่ืนๆ  
74 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 253 บัญญัติไว้ว่า “ถ้าหนี้มีอยู่เป็นคุณแก่บุคคลผู้ใดใน
มูลอย่างหนึ่ง อย่างใดดังจะกล่าวต่อไปนี้ บุคคลผู้นั้นย่อมมีบุริมสิทธิเหนือทรัพย์สิน ทั้งหมดของลูกหนี้ 
คือ 

(1) ค่าใช้จ่ายเพื่อประโยชน์อันร่วมกัน 
(2) ค่าปลงศพ 
(3) ค่าภาษีอากร และเงินที่ลูกจ้างมีสิทธิได้รับเพื่อการงานที่ได้ ท าให้แก่ ลูกหนี้ซึ่งเป็น

นายจ้าง  
(4) ค่าเครื่องอุปโภคบริโภคอันจ าเป็นประจ าวัน” 
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การเปลี่ยนตัวนายจ้าง 

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 13 บัญญัติไว้ว่า 

“ในกรณีที่กิจการใดมีการเปลี่ยนแปลงตัวนายจ้างเนื่องจากการโอนรับมรดก หรือด้วย
ประการอื่นใด หรือในกรณีที่นายจ้างเป็นนิติบุคคล และมีการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง โอน หรือควบ
กับนิติบุคคลใด สิทธิต่างๆที่ลูกจ้างมีอยู่ต่อนายจ้างเดิมเช่นใด ให้ลูกจ้างมีสิทธิเช่นว่านั้นต่อไป และให้
นายจ้างใหม่รับไปทั้งสิทธิและหน้าที่อันเก่ียวกับลูกจ้างนั้นทุกประการ” 

 ในการประกอบกิจการของนายจ้างนั้น บางครั้งอาจมีกรณีที่นายจ้างตัวจริงซึ่งเป็นบุคคล
ธรรมดาเสียชีวิตลง ท าให้กิจการของนายจ้างตกทอดสู่กองมรดกให้แก่ทายาทเพ่ือมารับช่วงประกอบ
กิจการแทน และกรณีเช่นนี้ เมื่อทายาทได้เข้ามาเป็นนายจ้างคนใหม่แทน ก็อาจมีการเปลี่ยนแปลง
ข้อตกลงตามสัญญาจ้างแรงงานเดิมที่ลูกจ้างได้ตกลงกับนายจ้างคนเดิมไว้ ซึ่งมักเป็นกรณีที่ลูกจ้างถูก
ลดทอนสิทธิลง หรือแม้กระทั่งในภาคธุรกิจที่มีลักษณะการประกอบกิจการแบบนิติบุคคล ก็อาจมีการ
เปลี่ยนตัวนายจ้างได้ในกรณีเช่นมีการควบกิจการ หรือขายกิจการไป กฎหมายคุ้มครองแรงงานจึงได้
เข้ามาก าหนดเพ่ือคุ้มครองลูกจ้างเอาไว้ตามมาตรา 13 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.
2541 หากมีกรณีการเปลี่ยนแปลงตัวนายจ้าง ไม่ว่าจะเนื่องจากการรับโอนมรดก หรือการจดทะเบียน
เปลี่ยนแปลง โอน หรือควบกับนิติบุคคลอ่ืนใด นายจ้างคนใหม่จะต้องรับไปทั้งสิทธิและหน้าที่อัน
เกี่ยวกับลูกจ้างทุกประการ กล่าวคือ สิทธิต่างๆที่ลูกจ้างมีต่อนายจ้างคนเดิมเช่นใด มากน้อยเพียงใด 
ลูกจ้างจะต้องยังคงมีสิทธิเหล่านั้นต่อไป เมื่อมีการเปลี่ยนตัวนายจ้างลูกจ้างของนายจ้างเดิมย่อมโอน
มาเป็นลูกจ้างของนายจ้างใหม่ทันทีโดยผลของกฎหมาย 

  ยกตัวอย่างเช่น อายุงานลูกจ้างต้องนับต่อเนื่องจากนายจ้างเดิม ค่าจ้างตลอดจน
สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆต้องยังคงจัดให้ลูกจ้างในอัตราเท่าเดิมเหมือนเดิม เป็นต้น 

 มีตัวอย่างค าพิพากษาศาลฎีกาที่อธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงตัวนายจ้างว่านายจ้างคนใหม่
จะต้องรับไปท้ังสิทธิและหน้าที่ที่นายจ้างคนเดิมมีต่อลูกจ้าง ดังต่อไปนี้ 

  ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 7242-7254/2545 กรณีมาตรา 13 เป็นเรื่องเปลี่ยนตัว
นายจ้าง มุ่งคุ้มครองลูกจ้างไม่ให้ต้องถูกออกจากงานหรือถูกลิดรอนสิทธิและผลประโยชน์ ที่เป็นผลสืบ
เนื่องมาจากการโอนกิจการหรือควบรวมกิจการของนายจ้างตามกฎหมาย ธนาคารจ าเลยที่ 1 ควบ
รวมกิจการกับธนาคาร ซ. เป็นธนาคารจ าเลยที่ 2 ท าให้จ าเลยที่ 1 สิ้นสภาพลง จ าเลยที่ 2 นายจ้าง
ใหม่ต้องรับไปทั้งสิทธิและหน้าที่ของลูกจ้างจ าเลยที่ 1 ตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.
2541 มาตรา 13 
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 อย่างไรก็ตาม เพ่ือความสะดวกหรือประโยชน์ในการบริหารกิจการ หากนายจ้างคนใหม่
ประสงค์อยากจะเปลี่ยนแปลงข้อตกลงตามสัญญาจ้างแรงงานเดิม ก็ให้มีการตกลงท าสัญญาจ้าง
แรงงานฉบับใหม่กันขึ้น โดยอาศัยความตกลงยินยอมจากลูกจ้างด้วย นายจ้างคนใหม่ไม่มีสิทธิที่จะเข้า
เปลี่ยนแปลง หรือลดทอนสิทธิของลูกจ้างแต่ฝ่ายเดียว  

 มีตัวอย่างค าพิพากษาศาลฎีกาที่อธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงตัวนายจ้างว่าหากนายจ้างคนใหม่
ต้องการเปลี่ยนแปลงข้อสัญญาแห่งสัญญาจ้างแรงงาน จะท าได้ก็ต้องให้ลูกจ้างยินยอมพร้อมใจด้วย 
ดังต่อไปนี้ 

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 1605/2551 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 
มาตรา 13 ใช้กับกรณีเปลี่ยนแปลงตัวนายจ้าง มีผลให้นายจ้างใหม่ต้องรับสิทธิและหน้าที่เกี่ยวกับ
ลูกจ้างที่มีอยู่กับนายจ้างเดิมมาด้วย แต่หากเป็นการโอนสิทธิความเป็นนายจ้างให้แก่นายจ้างใหม่นั้น 
กรณีต้องด้วย ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 577 ซึ่งนายจ้างเดิมและนายจ้างใหม่จะท า
ได้ เมื่อลูกจ้างยินยอมพร้อมใจด้วย และเมื่อยินยอมแล้ว ลูกจ้างจึงต้องปฏิบัติตามข้อบังคับเกี่ยวกับ
การท างาน ระเบียบ หรือค าสั่งของนายจ้างใหม่ด้วยเช่นกัน 

 

ข้อสัญญาอันไม่เป็นธรรม 

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 14/1 บัญญัติไว้ว่า 

“สัญญาจ้างระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง ข้อบังคับเกี่ยวกับการท างาน ระเบียบ หรือค าสั่งของ
นายจ้างที่ท าให้นายจ้างได้เปรียบลูกจ้างเกินสมควร ให้ศาลมีอ านาจสั่งให้สัญญาจ้าง ข้อบังคับเก่ียวกับ
การท างาน ระเบียบ หรือค าสั่งนั้นมีผลใช้บังคับเพียงเท่าที่เป็นธรรมและพอสมควรแก่กรณี” 

เพ่ือให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ.
2540 มาตรา 475 อันก าหนดให้ข้อตกลงที่มีลักษณะหรือผลให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งปฏิบัติหรือรับภาระ
                                                           

75 พระราชบัญญัติว่าด้วยข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม พ.ศ.2540 มาตรา 4 บัญญัติไว้ว่า “ข้อตกลงใน
สัญญาระหว่างผู้บริโภคกับผู้ประกอบธุรกิจการค้า หรือวิชาชีพ หรือในสัญญาส าเร็จรูป หรือในสัญญา
ขายฝากที่ท าให้ผู้ประกอบธุรกิจการค้า หรือวิชาชีพหรือผู้ก าหนดสัญญาส าเร็จรูป หรือผู้ซื้อฝาก
ได้เปรียบคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งเกินสมควร เป็นข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม และให้มีผลบังคับได้เพียงเท่าที่
เป็นธรรมและพอสมควรแก่กรณีเท่านั้น 

ในกรณีที่มีข้อสงสัย ให้ตีความสัญญาส าเร็จรูปไปในทางที่เป็นคุณแก่ฝ่ายซึ่งมิได้เป็นผู้ก าหนด
สัญญาส าเร็จรูปนั้น 

ข้อตกลงที่มีลักษณะหรือมีผลให้คู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งปฏิบัติหรือรับภาระเกินกว่าที่วิญญูชนจะ
พึงคาดหมายได้ตามปกติเป็นข้อตกลงที่อาจถือได้ว่าท าให้ได้เปรียบคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่ง เช่น 

(1) ข้อตกลงยกเว้นหรือจ ากัดความรับผิดที่เกิดจากการผิดสัญญา 
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เกินกว่าที่วิญญูชนจะพึงคาดหมายได้ตามปกติ เป็นข้อตกลงที่อาจถือได้ว่าท าให้ได้เปรียบคู่สัญญาอีก
ฝ่ายหนึ่ง ถือเป็นข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม และให้มีผลบังคับได้เพียงเท่าที่เป็นธรรมและพอสมควรแก่
กรณีเท่านั้น ดังนั้น กฎหมายคุ้มครองแรงงานจึงมีการแก้ไขเพ่ิมเติมเพ่ือให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์
ดังกล่าว ตามมาตรา 14/1 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ว่า หากสัญญาจ้าง
ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง ข้อบังคับเกี่ยวกับการท างาน ระเบียบ หรือค าสั่งของนายจ้างที่ท าให้
นายจ้างได้เปรียบลูกจ้างเกินสมควร ให้ศาลมีอ านาจแทรกแซงหลักเสรีภาพในการแสดงเจตนาของ
คู่สัญญา มีอ านาจสั่งให้สัญญาจ้าง ข้อบังคับเกี่ยวกับการท างาน ระเบียบ หรือค าสั่งนั้นมีผลใช้บังคับ
เพียงเท่าที่เป็นธรรมและพอสมควรแก่กรณีได้ ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการคุ้มครองลูกจ้างที่ในทางปฏิบัติใน
ตลาดแรงงานนั้น ลูกจ้างไม่มีอ านาจต่อรองใดๆกับนายจ้างได้เลยว่าต้องการจะให้สัญญาจ้างแรงงาน 
หรือระเบียบข้อบังคับการท างานนั้นเป็นไปในทิศทางใด เพราะมักจะเป็นสัญญาหรือระเบียบข้อบังคับ
ที่นายจ้างนั้นร่างขึ้นมาแต่ฝ่ายเดียวเสียมากกว่า 

 ยกตัวอย่างค าพิพากษาศาลฎีกาที่อธิบายถึงการใช้ดุลยพินิจของศาลในการพิจารณา
ว่าอย่างไรจึงจะถือว่าสัญญาจ้างระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างที่ท าให้นายจ้างได้เปรียบลูกจ้างเกินสมควร 
ค าพิพากษาฎีกาคดีดังต่อไปนี้ ศาลฎีกาใช้ดุลยพินิจพิจารณาว่าข้อสัญญาระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง
เป็นข้อสัญญาที่เป็นธรรมแล้ว จึงมีผลบังคับใช้ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างได้ ไม่เข้ากรณีที่นายจ้างจะ
ได้เปรียบลูกจ้างเกินสมควร 

                                                                                                                                                                      

(2) ข้อตกลงให้ต้องรับผิดหรือรับภาระมากกว่าที่กฎหมายก าหนด 
(3) ข้อตกลงให้สัญญาสิ้นสุดลงโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือให้สิทธิบอกเลิกสัญญาได้โดย

อีกฝ่ายหนึ่งมิได้ผิดสัญญาในข้อสาระส าคัญ 
(4) ข้อตกลงให้สิทธิที่จะไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใด หรือปฏิบัติตามสัญญาใน

ระยะเวลาที่ล่าช้าได้โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร 
(5) ข้อตกลงให้สิทธิคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งเรียกร้องหรือก าหนดให้อีกฝ่ายหนึ่งต้องรับภาระเพ่ิมขึ้น

มากกว่าภาระท่ีเป็นอยู่ในเวลาท าสัญญา 
(6) ข้อตกลงในสัญญาขายฝากที่ผู้ซื้อฝากก าหนดราคาสินไถ่สูงกว่าราคาขายบวกอัตรา

ดอกเบี้ยเกินกว่าร้อยละสิบห้าต่อปี 
(7) ข้อตกลงในสัญญาเช่าซื้อที่ก าหนดราคาค่าเช่าซื้อ หรือก าหนดให้ผู้เช่าซื้อต้องรับภาระสูง

เกินกว่าที่ควร 
(8) ข้อตกลงในสัญญาบัตรเครดิตที่ก าหนดให้ผู้บริโภคต้องช าระดอกเบี้ย เบี้ยปรับ ค่าใช้จ่าย

หรือประโยชน์อื่นใดสูงเกินกว่าที่ควรในกรณีที่ผิดนัดหรือท่ีเกี่ยวเนื่องกับการผิดนัดช าระหนี้ 
(9) ข้อตกลงที่ก าหนดวิธีคิดดอกเบี้ยทบต้นที่ท าให้ผู้บริโภคต้องรับภาระสูงเกินกว่าที่ควร 
ในการพิจารณาข้อตกลงที่ท าให้ได้เปรียบคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งตามวรรคสาม จะเป็นการ

ได้เปรียบเกินสมควรหรือไม่ ให้น ามาตรา 10 มาใช้โดยอนุโลม” 
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ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 200/2550 สัญญาฝึกอบรมและดูงานต่างประเทศระหว่าง
โจทก์กับจ าเลย มีข้อก าหนดให้โจทก์ซึ่งเป็นนายจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการส่งจ าเลยซึ่งเป็นลูกจ้าง
ไปฝึกอบรมต่างประเทศและมีข้อก าหนดให้จ าเลยน าวิชาความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่ได้
จากการไปฝึกอบรมและดูงานต่างประเทศกลับมาใช้ในการท างานให้เกิดประโยชน์แก่โจทก์ มีลักษณะ
เป็นสัญญาต่างตอบแทน แม้ระยะเวลาที่ให้โจทก์ส่งจ าเลยไปฝึกอบรมจะมีก าหนด 2 สัปดาห์ แต่
ระยะเวลาที่ให้จ าเลยกลับมาท างานให้โจทก์มีก าหนด 3 ปี ก็ไม่ท าให้โจทก์ได้เปรียบจ าเลย เพราะใน
ระหว่างที่จ าเลยต้องกลับมาท างานให้โจทก์นั้น จ าเลยยังคงได้รับค่าตอบแทนจากการท างานตามปกติ 
มิได้ถูกตัดทอน ทั้งตามข้อก าหนดในสัญญาดังกล่าวยังให้สิทธิจ าเลยไม่ต้องกลับมาท างานให้โจทก์ได้
โดยจ าเลยต้องชดใช้ค่าใช้จ่ายในการไปฝึกอบรมและดูงานทั้งหมดคืนแก่โจทก์  การค านวณจ านวน
ค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายที่จ าเลยต้องชดใช้ในกรณีที่จ าเลยกลับมาท างานให้โจทก์ไม่ครบก าหนด 3 ปี 
โดยเอาค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและดูงานทั้งหมดหารด้วย 36 เดือน แล้วคูณด้วยจ านวนเดือนที่
จ าเลยยังท างานไม่ครบ ก็สอดคล้องกับข้อตกลงที่ให้สิทธิจ าเลยเลือกชดใช้ค่าใช้จ่ายในการไปฝึกอบรม
และดูงานทั้งหมดคืนโจทก์ แทนการกลับมาท างานให้โจทก์มีก าหนด 3 ปี ไม่ท าให้โจทก์ได้เปรียบ
จ าเลยเช่นกัน จึงไม่ใช่ข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรม ไม่ขัดต่อความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน สัญญาฝึกอบรมและดูงานต่างประเทศระหว่างโจทก์กับจ าเลยจึงไม่เป็นโมฆะ 

อย่างไรก็ตาม ในการพิจารณาว่าอย่างไรจึงจะถือว่าสัญญาจ้างระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง 
ข้อบังคับเกี่ยวกับการท างาน ระเบียบ หรือค าสั่งของนายจ้างที่ท าให้นายจ้างได้เปรียบลูกจ้างเกิน
สมควรนั้น ไม่มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาที่ชัดเจน จึงต้องยกให้เป็นดุลยพินิจของศาลแรงงานในการ
พิจารณาข้อสัญญาแห่งสัญญาจ้างแรงงานระหว่างนายจ้างและลูกจ้างเป็นกรณีๆไป  

 

การปฏิบัติโดยเท่าเทียมกันระหว่างชายหญิง 

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 15 บัญญัติไว้ว่า 

“ให้นายจ้างปฏิบัติต่อลูกจ้างชายและหญิงโดยเท่าเทียมกันในการจ้างงาน เว้นแต่  ลักษณะ
หรือสภาพของงานไม่อาจปฏิบัติเช่นนั้นได้” 

 เพ่ือไม่ให้เป็นการเลือกปฏิบัติระหว่างลูกจ้างชายและลูกจ้างหญิง จนอาจเกิดความไม่เป็น
ธรรมในการใช้แรงงาน กฎหมายคุ้มครองแรงงานจึงได้ก าหนดหลักปฏิบัติแก่นายจ้างเอาไว้ตามมาตรา 
15 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ว่า ในการใช้แรงงานซึ่งมีลักษณะงานเดียวกัน 
นายจ้างจะต้องปฏิบัติต่อลูกจ้างชายและลูกจ้างหญิงอย่างเท่าเทียมกัน ไม่สามารถเลือกปฏิบัติให้
ลูกจ้างคนใดคนหนึ่งมีสิทธิดีกว่าหรือด้อยกว่าลูกจ้างอีกคนหนึ่งได้ เว้นแต่ลักษณะหรือสภาพของงาน
ไม่อาจจะปฏิบัติเช่นนั้นได้ อาจจะด้วยเพราะสภาพของงานนั้นมีความจ าเป็นที่จะต้องใช้ความแข็งแรง
ของร่างกายทางกายภาพ ซึ่งลักษณะโครงสร้างสรีระของลูกจ้างหญิงนั้นไม่อาจได้รับการปฏิบัติ
เช่นเดียวกันกับลูกจ้างชายได้ เป็นต้น โดยในการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันนี้ หมายความรวมถึง ทั้ง
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แนวทางการใช้แรงงาน และการจ่ายค่าตอบแทนหรือสิทธิประโยชน์อื่นๆ ซึ่งกฎหมายคุ้มครองแรงงาน
ก็ได้บัญญัติซ้ าเอาไว้ถึงการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันนี้ไว้ตามมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครอง
แรงงาน พ.ศ.2541 เช่นกัน กล่าวคือ 

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 53 บัญญัติไว้ว่า 

“ในกรณีที่งานมีลักษณะและคุณภาพอย่างเดียวกันและปริมาณเท่ากัน ให้นายจ้างก าหนด
ค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าท างานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุดให้แก่ลูกจ้างเท่าเทียมกันไม่ว่า
ลูกจ้างนั้นจะเป็นชายหรือหญิง” 

 ดังนั้น จากทั้งมาตรา 15 และมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 
ข้างต้น นายจ้างจึงไม่อาจอาศัยความแตกต่างทางเพศมาก าหนดสิทธิประโยชน์แก่ลูกจ้างชายและ
ลูกจ้างหญิงให้แตกต่างกันได้  

  มีตัวอย่างค าพิพากษาศาลฎีกาที่แสดงให้เห็นถึงข้อสัญญาหรือข้อบังคับการท างานที่
เป็นการปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียมระหว่างลูกจ้างชายและลูกจ้างหญิงเอาไว้ และศาลได้พิพากษาให้ข้อ
สัญญาหรือข้อบังคับการท างานดังกล่าวตกเป็นโมฆะ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 
15076 ถือเป็นข้อสัญญาหรือข้อบังคับการท างานที่ไม่มีผลบังคับใช้ได้ระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง 
เนื่องจากเป็นข้อสัญญาหรือข้อบังคับการท างานที่ขัดต่อกฎหมายคุ้มครองแรงงาน อันเป็นกฎหมายที่
ขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประชาชน ยกตัวอย่างเช่น 

  ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 6011-6017/254577 ข้อบังคับเกี่ยวกับการท างานของ
จ าเลยเป็นข้อตกลงระหว่างจ าเลยซึ่งเป็นนายจ้างกับลูกจ้างของจ าเลยเกี่ยวกับการจ้างหรือการท างาน 
ก าหนดวันและเวลาท างาน ค่าจ้างสวัสดิการ การเลิกจ้าง หรือประโยชน์อื่นใดอันเกี่ยวกับการจ้างหรือ
การท างานตั้งแต่เริ่มเข้าท างานจนถึงออกจากงาน จึงเป็นข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้า งตาม
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 มาตรา 5, 10, 11 ประกอบพระราชบัญญัติคุ้มครอง
แรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 108 ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจ้างแรงงานที่มีผลผูกพันระหว่างนายจ้าง
กับลูกจ้าง แต่ข้อบังคับดังกล่าวก าหนดให้ลูกจ้างหญิงเกษียณอายุเมื่ออายุครบ 50 ปี และลูกจ้างชาย
เกษียณอายุเมื่ออายุครบ 55 ปี เป็นการที่จ าเลยซึ่งเป็นนายจ้างปฏิบัติต่อลูกจ้างชายและหญิงโดยไม่
เท่าเทียมกัน โดยไม่ปรากฏว่าลูกจ้างชายและหญิงท างานที่มีลักษณะหรือสภาพของงานแตกต่างกัน
อย่างไร จึงขัดต่อพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฯ มาตรา 15 ซึ่งเป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบ
เรียบร้อยของประชาชน ข้อบังคับดังกล่าวเฉพาะส่วนที่ให้ลูกจ้างหญิงเกษียณอายุเมื่อครบ 50 ปี จึง
ตกเป็นโมฆะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 150 ไม่มีผลใช้บังคับ  

 

                                                           

76 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 150. อ้างแล้ว. 
77 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 865/2548 ก็วินิจฉัยท านองเดียวกัน 



กฎหมายคุม้ครองแรงงาน บทที่ 4 การคุ้มครองทั่วไป 111 

การล่วงเกินทางเพศ 

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 16 บัญญัติไว้ว่า 

“ห้ามมิให้นายจ้าง หัวหน้างาน ผู้ควบคุมงาน หรือผู้ตรวจงานกระท าการล่วงเกิน คุกคาม 
หรือก่อความเดือดร้อนร าคาญทางเพศต่อลูกจ้าง” 

มาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 นี้ มีเจตนารมณ์มุ่งคุ้มครอง
ลูกจ้างไม่ว่าจะเป็นลูกจ้างชายหรือลูกจ้างหญิงก็ตาม เพ่ือไม่ให้ถูกล่วงเกินทางเพศโดยนายจ้างหรือผู้มี
อ านาจบังคับบัญชาคนอ่ืนในสถานที่ท างาน โดยแนวความคิดเรื่องการคุ้มครองลูกจ้างจากการถูก
ล่วงเกินทางเพศนี้ มีเหตุผลพ้ืนฐานมาจาก เมื่อนายจ้างและผู้มีอ านาจบังคับบัญชาคนอ่ืนในสถานที่
ท างาน อาทิ ผู้จัดการ หัวหน้างาน ผู้ควบคุมงาน ซึ่งมีอ านาจบังคับบัญชาเหนือลูกจ้าง เป็นบุคคลที่
ลูกจ้างต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามค าสั่ง หากมีกรณีที่นายจ้างหรือผู้มีอ านาจบังคับบัญชาคนอ่ืนใน
สถานที่ท างาน ใช้อ านาจบังคับบัญชาแสวงหาความสุข ความพึงพอใจทางเพศจากลูกจ้างหรือ
ผู้ใต้บังคับบัญชา ก็อาจท าให้ลูกจ้างหรืออยู่ใต้บังคับบัญชาเกิดความอึดอัดใจ จนส่งผลเสียต่อสภาพ
จิตใจ ต่อการด ารงชีวิต หรือส่งผลเสียต่อการท างานได้ในที่สุด โดยเมื่อพิจารณามาตรา 16 แห่ง
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 นี้ จะเห็นว่าบทบัญญัติไม่ได้ก าหนดบังคับเฉพาะนายจ้าง
ตามความหมายของค านิยามในมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.254178 เท่านั้น 
แต่มุ่งก าหนดบังคับแก่บุคคลทุกคนที่เกี่ยวข้องกับการใช้แรงงานลูกจ้างที่เป็นผู้มีอ านาจบังคับบัญชา
หรืออ านาจสั่งการลูกจ้าง ดังนั้น ตามเจตนารมณ์แห่งมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน 
พ.ศ.2541 จึงหมายความรวมถึงทั้ง หัวหน้างาน ผู้ควบคุมงาน และผู้ตรวจงานด้วย เนื่องจากกลุ่ม
บุคคลดังกล่าว ก็ถือเป็นบุคคลที่อาจใช้อ านาจบังคับเพ่ือให้ลูกจ้างยอมท าตามที่ต้องการ หรือใช้อ านาจ
ที่ตัวเองมีไปในทางการล่วงเกิน คุกคาม หรือก่อความเดือดร้อนร าคาญแก่ลูกจ้างได้ 

ดังนั้น บุคคลที่ต้องอยู่ภายใต้บังคับมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.
2541 นี้ จึงหมายถึง นายจ้าง หัวหน้างาน ผู้ควบคุมงาน และผู้ตรวจงาน โดยไม่ค านึงถึงเพศว่าจะเป็น
เพศใด กล่าวคือ เช่น อาจจะเป็นหัวหน้างานหญิงกระท าการล่วงเกินทางเพศผู้ใต้บังคับบัญชาชาย 
หรืออาจจะเป็นนายจ้างชายกระท าการล่วงเกินทางเพศลูกจ้างหญิงก็ได้ เป็นต้น ซึ่งกฎหมายคุ้มครอง
แรงงานได้ก าหนดการกระท าในการบังคับบุคคลดังกล่าวเอาไว้ว่า “ห้ามไม่ให้บุคคลดังกล่าวกระท า
การล่วงเกิน คุกคาม หรือก่อความเดือดร้อนร าคาญทางเพศต่อลูกจ้าง” โดยไม่ค านึงถึงว่าจะเป็น
ลูกจ้างเพศใดก็ตามเช่นกัน ดังนั้น ทั้งลูกจ้างชาย และลูกจ้างหญิง ต่างก็มีสิทธิได้รับความคุ้มครองตาม
บทบัญญัติมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 นี้  
                                                           

78 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 5 บัญญัติว่า “ในพระราชบัญญัตินี้ “นายจ้าง” 
หมายความว่า ผู้ซึ่งตกลงรับลูกจ้างเข้าท างานโดยจ่ายค่าจ้างให้และ หมายความรวมถึง 
 (1) ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายให้ท างานแทนนายจ้าง 
 (2) ในกรณีที่นายจ้างเป็นนิติบุคคลให้หมายความรวมถึงผู้มีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคล
และผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้มีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลให้ท าการแทนด้วย…” 
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อย่างไรก็ตาม ถ้อยค าตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานยังค่อนข้างจะเป็นปัญหาบ้างในการแปล
ความอยู่ ว่าจะต้องปรากฏมีการกระท ามากน้อยเพียงใดจึงจะเข้าความหมายตามมาตรา 16 แห่ง
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 นี้ เช่น นายจ้างใช้สายตาเพ่งมองที่บริเวณหน้าอกของ
ลูกจ้าง แต่ยังไม่ถึงขั้นมีการสัมผัสเนื้อตัวของลูกจ้าง เช่นนี้จะถือเป็นการล่วงเกินหรือไม่ หรือจะเป็น
การคุกคามหรือไม่ หรือจะเป็นการก่อความเดือดร้อนร าคาญทางเพศต่อลูกจ้ างหรือไม่ ดังนั้น ศาล
แรงงานอาจต้องใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาข้อเท็จจริงเป็นกรณีๆไป ว่าอย่างไรจึงจะถือเป็นการ
ล่วงเกิน คุกคาม หรือก่อความเดือดร้อนร าคาญทางเพศต่อลูกจ้าง  

หากพิจารณาตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 การกระท าที่มาตรา 16 
แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ก าหนดห้ามนายจ้างหรือผู้มีอ านาจบังคับบัญชาคน
อ่ืนในสถานที่ท างานกระท าต่อลูกจ้าง มีความหมายดังนี้ 

 ค าว่า “ล่วงเกิน” หมายถึง แสดงอาการเกินสมควรต่อผู้อ่ืนโดยล่วงจารีตประเพณี
หรือจรรยามารยาทด้วยการลวนลาม79 ดูหมิ่น80สบประมาท เป็นต้น 

 ค าว่า “คุกคาม” หมายถึง แสดงอ านาจด้วยกิริยาหรือวาจาให้หวาดกลัว ท าให้
หวาดกลัว 

 ค าว่า  “ร าคาญ” หมายถึง ระคายเคือง เบื่อ ท าให้เดือดร้อน เบื่อหน่าย 
 
 มีตัวอย่างค าพิพากษาศาลฎีกาที่วินิจฉัยว่าแม้จะเป็นเพียงการที่หัวหน้างานชาย

ชักชวนพนักงานหญิงไปเที่ยวเตร่ตอนกลางคืนโดยเอาความก้าวหน้าของหน้าที่การงานของพนักงาน
หญิงมาเป็นเงื่อนไขในการข่มขู่ให้ออกไปเที่ยวเตร่ด้วย ก็ถือว่าหัวหน้างานชายประสงค์ล่วงเกินทาง
เพศพนักงานหญิงแล้ว ดังนี้ 

  ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 1372/2545 โจทก์เป็นผู้มีอ านาจให้ความเห็นว่า
พนักงานทดลองงานจะผ่านการทดลองงานหรือไม่ การที่โจทก์อาศัยอ านาจหน้าที่ชักชวนพนักงาน
หญิงที่อยู่ภายใต้บังคับบัญชาออกไปเที่ยวเตร่กับโจทก์ในเวลาค่ าคืนนอกเวลางาน หากไม่ไป โจทก์จะ
เสนอความเห็นไม่ยอมให้ผ่านการทดลองงาน หรือโจทก์ชักชวนให้ผู้สมัครงานหญิงไปรับประทาน
อาหารและฟังเพลงในช่วงเวลาที่จะรับบุคคลดังกล่าวเข้าท างาน แสดงว่า โจทก์ประสงค์ที่จะกระท า
การล่วงเกินทางเพศ 

 อย่างไรก็ตาม บทบัญญัติมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 
นี้ ให้การคุ้มครองลูกจ้างในลักษณะที่กว้างกว่าความผิดต่อเพศตามประมวลกฎหมายอาญา ดังนั้น แม้
ในบางกรณีการกระท าอาจจะไม่เข้าลักษณะเป็นการข่มขืน แต่ลูกจ้างก็ยังคงได้รับความคุ้มครองตาม
กฎหมายคุ้มครองแรงงาน ซึ่งนายจ้างหรือผู้มีอ านาจบังคับบัญชาคนอ่ืนในสถานที่ท างานผู้ที่ฝ่าฝืน
                                                           

79 ลวนลาม หมายถึง ล่วงเกินในลักษณะชู้ด้วยการพูดหรือกระท าเกินสมควร เช่น พูดจาลวนลาม ถือ
โอกาสจับมือถือแขน เป็นต้น 
80 ดูหมิ่น หมายถึงแสดงกิริยาท่าทางเป็นเชิงดูถูกว่าด้อยกว่า ต่ ากว่า 
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มาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 นี้ จะต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 
บาท81 ทั้งนี้ ถึงแม้ว่าความผิดในการล่วงเกินทางเพศตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานนั้น จะเป็น
ความผิดที่มีโทษสถานเบากว่าความผิดเกี่ยวกับเพศตามประมวลกฎหมายอาญา82 แต่หากมีการ
ล่วงเกินนั้นถึงข้ันอนาจารหรือข่มขืน นายจ้างหรือผู้มีอ านาจบังคับบัญชาคนอ่ืนในสถานที่ท างานก็ต้อง
รับผิดตามกฎหมายอาญาอีกหนึ่งฐานความผิดเช่นกัน ลูกจ้างสามารถฟ้องร้องให้นายจ้างหรือผู้มี
อ านาจบังคับบัญชาคนอ่ืนในสถานที่ท างาน รับผิดได้ทั้งตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานและตาม
กฎหมายอาญา ทั้งนี้ ตามหลักการคุ้มครองลูกจ้างมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.
2541 ที่บัญญัติว่าการเรียกร้องหรือการได้มาซึ่งสิทธิหรือประโยชน์ตามพระราชบัญญัตินี้ ไม่เป็นการ
ตัดสิทธิหรือประโยชน์ที่ลูกจ้างพึงได้ตามกฎหมายอื่น ดังที่กล่าวไปแล้วข้างต้น 

 

วันลา 

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 5 บัญญัติถึงค านิยาม “วันลา” ไว้ว่า 

“วันลา” หมายความว่า วันที่ลูกจ้างลาป่วย ลาเพ่ือท าหมัน ลาเพ่ือกิจธุระอันจ าเป็น ลาเพ่ือ
รับราชการทหาร ลาเพ่ือการฝึกอบรมหรือพัฒนาความรู้ความสามารถ หรือลาเพื่อคลอดบุตร 

 

                                                           

81 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 147 บัญญัติว่า “ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 16 ต้อง
ระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท” 
82 ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 276 บัญญัติไว้ว่า “ผู้ใดข่มขืนกระท าช าเราผู้อ่ืนโดยขู่เข็ญด้วย
ประการใดๆ โดยใช้ก าลังประทุษร้าย โดยผู้อ่ืนนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้หรือโดยท าให้ผู้อ่ืน
นั้นเข้าใจผิดว่าตนเป็นบุคคลอื่น ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สี่ปีถึงยี่สิบปีและปรับตั้งแต่แปดพันบาทถึง
สี่หมื่นบาท 
 การกระท าช าเราตามวรรคหนึ่ง หมายความว่าการกระท าเพ่ือสนองความใคร่ของผู้กระท า
โดยการใช้อวัยวะเพศของผู้กระท ากระท ากับอวัยวะเพศ ทวารหนัก หรือช่องปากของผู้อ่ืนหรือการใช้
สิ่งอื่นใดกระท ากับอวัยวะเพศหรือทวารหนักของผู้อื่น 
 ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคหนึ่งได้กระท าโดยมีหรือใช้อาวุธปืนหรือวัตถุระเบิดหรือโดย
ร่วมกระท าความผิดด้วยกันอันมีลักษณะเป็นการโทรมหญิงหรือกระท ากับชายในลักษณะเดียวกัน 
ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่สิบห้าปีถึงยี่สิบปีและปรับตั้งแต่สามหมื่นบาทถึงสี่หมื่นบาท หรือจ าคุก
ตลอดชีวิต...” 
และ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 278 บัญญัติไว้ว่า “ผู้ใดกระท าอนาจารแก่บุคคลอายุกว่าสิบห้า
ปีโดยขู่เข็ญด้วยประการใดๆ โดยใช้ก าลังประทุษร้าย โดยบุคคลนั้นอยู่ ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้
หรือโดยท าให้บุคคลนั้น เข้าใจผิดว่าตนเป็นบุคคลอ่ืน ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสิบปีหรือปรับไม่เกิน
สองหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ” 
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ดังนั้น เมื่อพิจารณาจากค านิยาม “วันลา” จึงหมายความถึง วันลา 6 ประเภท ดังต่อไปนี้ 

∙ ลาป่วย 

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 32 บัญญัติไว้ว่า 

“ให้ลูกจ้างมีสิทธิลาป่วยได้เท่าที่ป่วยจริง การลาป่วยตั้งแต่สามวันท างานขึ้นไป 
นายจ้างอาจให้ลูกจ้างแสดงใบรับรองของแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งหรือของสถานพยาบาลของทาง
ราชการ ในกรณีที่ลูกจ้างไม่อาจแสดงใบรับรองของแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งหรือของสถานพยาบาล
ของทางราชการได้ ให้ลูกจ้างชี้แจงให้นายจ้างทราบ 

ในกรณีที่นายจ้างจัดแพทย์ไว้ ให้แพทย์นั้นเป็นผู้ออกใบรับรอง เว้นแต่ลูกจ้างไม่
สามารถให้แพทย์นั้นตรวจได ้

วันที่ลูกจ้างไม่สามารถท างานได้เนื่องจากประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยที่เกิดขึ้น
เนื่องจากการท างาน และวันลาเพ่ือคลอดบุตรตามมาตรา 41 มิให้ถือเป็นวันลาป่วยตามมาตรานี้” 

เมื่อพิจารณาจากมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ข้างต้น 
จะเห็นว่าลูกจ้างมีสิทธิลาป่วยได้ โดยมีสิทธิลาเป็นระยะเวลานานเพียงใดก็ได้เท่าที่ป่วยจริง แต่หาก
เป็นกรณีการลาป่วยตั้งแต่ 3 วันท างานขึ้นไป นายจ้างอาจขอให้ลูกจ้างแสดงใบรับรองแพทย์เพ่ือ
ยืนยันการป่วยของลูกจ้างก็ได้ เนื่องจากการป่วยนี้ ขึ้นอยู่กับลักษณะอาการของโรคในการหยุดพัก
รักษาตัว และไม่อาจล่วงรู้ได้ว่าในช่วงปีหนึ่งนั้น ลูกจ้างจะเจ็บป่วยกี่ครั้ง ครั้งละเป็นเวลานานเพียงใด 
ดังนั้นกฎหมายคุ้มครองแรงงานจึงไม่ได้ก าหนดจ านวนวันไว้ตายตัวส าหรับสิทธิในการลากรณีนี้ จึงเปิด
ช่องว่างคุ้มครองลูกจ้างอย่างเต็มที่ โดยให้ลาป่วยได้เท่าที่ป่วยจริงซึ่งจะเป็นระยะเวลานานเพียงใดก็ได้  

ทั้งนี้ วันที่ลูกจ้างไม่สามารถท างานได้เนื่องจากประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยที่เกิดขึ้น
เนื่องจากการท างาน จะไม่ถือเป็นวันลาป่วยตามมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.
2541 นี้ เนื่องจากการลาป่วยตามมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 จะเกี่ยว
โยงกับการได้รับค่าจ้างตามมาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ซึ่งส าหรับการ
ลาเพ่ือหยุดพักรักษาตัวจากการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการท างาน มีบทบัญญัติที่ให้
การคุ้มครองไว้ เป็นการเฉพาะอยู่แล้ว กล่าวคือ ลูกจ้างจะได้รับการชดเชยเยียวยาภายใต้
พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537 ดังนั้น เพ่ือไม่ให้กระทบกับสิทธิที่ลูกจ้างจะได้รับค่าจ้างตาม
มาตรา 57 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 กฎหมายคุ้มครองแรงงานจึงไม่นับรวม
กรณีดังกล่าวเป็นการลาป่วย นอกจากนี้ ส าหรับการลาเพ่ือคลอดบุตร กฎหมายคุ้มครองแรงงานก็ได้
ก าหนดคุ้มครองลูกจ้างหญิงเอาไว้ตามมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 
แยกต่างหากจากวันลาป่วย ตลอดจนสิทธิที่ลูกจ้างจะได้รับค่าจ้างในวันลาเพ่ือคลอดบุตรก็ได้มีการ
บัญญัติเอาไว้ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ดังนั้น ด้วยเหตุผลเพ่ือ
ไม่ ให้กระทบต่อสิทธิ อันเกี่ยวกับค่าจ้างที่ ลูกจ้างจะได้รับในวันลาป่วยตามมาตรา 57 แห่ ง
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พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 กฎหมายคุ้มครองแรงงานจึงไม่นับเอาวันลาเพ่ือคลอด
บุตรเป็นวันลาป่วย เช่นเดียวกัน 

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 57 วรรค 1 บัญญัติไว้ว่า 

“ให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างในวันลาป่วยตามมาตรา 32 เท่ากับอัตราค่าจ้าง
ในวันท างานตลอดระยะเวลาที่ลา แต่ปีหนึ่งต้องไม่เกินสามสิบวันท างาน ….” 

ตามมาตรา 57 วรรคหนึ่ ง แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 
ก าหนดให้นายจ้างมีหน้าที่ต้องจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างในวันที่ลูกจ้างลาป่วยด้วย ดังนั้น ถึงแม้ว่า
ลูกจ้างไม่มีการท างานให้นายจ้าง แต่ลูกจ้างก็ยังคงมีสิทธิที่จะได้รับค่าจ้างอยู่ในจ านวนเท่ากับค่าจ้างที่
ได้รับในวันท างานตามปกติตลอดระยะเวลาที่ลา แต่ทั้งนี้ สิทธิในการได้รับค่าจ้างดังกล่าวจะได้รับปี
หนึ่งไม่เกิน 30 วันเท่านั้น หมายความว่า ลูกจ้างยังคงมีสิทธิลาป่วยได้อยู่ตามที่ป่วยจริง แต่หากลา
ป่วยเกิน 30 วัน จะเป็นการลาป่วยโดยไม่ได้รับค่าจ้างนั่นเอง  

 ยกตัวอย่างเช่น ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2555 เป็นต้นมา นายเสือ ได้ลาป่วย
มาแล้วหลายครั้ง ด้วยสาเหตุเป็นไข้บ้าง เป็นหวัดบ้าง อาหารเป็นพิษบ้าง โดยลาป่วยครั้งละ 2 วันบ้าง 
1 วันบ้าง ซึ่งนายจ้างก็อนุญาตให้นายเสือลาป่วยมาโดยตลอดตามสิทธิที่นายเสือมีตามมาตรา 32 แห่ง
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 และระหว่างที่นายเสือป่วยนี้ นายเสือก็ยังคงได้รับค่าจ้าง
ตามปกติในจ านวนเท่ากับค่าจ้างที่นายเสือได้รับในวันท างานปกติตลอดระยะเวลาที่ลา แม้ว่าจะไม่มี
การท างานให้แก่นายจ้างก็ตาม ทั้งนี้ ตามมาตรา 57 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน 
พ.ศ.2541 ปรากฏว่าจนกระทั่งถึงวันที่ 18 กันยายน 2555 นายเสือได้ลาป่วยมาแล้วรวมเป็นจ านวน 
30 วัน หากต่อมานายเสือป่วยและต้องการลาป่วยอีก นายเสือก็ยังคงสามารถลาป่วยได้ เพียงแต่ ว่า
นับจากวันที่ 18 กันยายน 2555 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555 นายเสือจะไม่ได้รับค่าจ้างตลอด
ระยะเวลาที่ลาป่วยอีกแล้ว เนื่องจากนายจ้างมีหน้าที่ต้องจ่ายค่าจ้างให้นายเสือตลอดระยะเวลาที่ลา
ป่วยเพียงไม่เกิน 30 วันต่อ 1 ปี เท่านั้น ตามมาตรา 57 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครอง
แรงงาน พ.ศ.2541 ดังนั้น จนกว่าจะถึงปีถัดไป หากนายเสือลาป่วย นายเสือก็จะไม่ได้รับค่าจ้างตลอด
ระยะเวลาที่ลาป่วยอีก เป็นต้น 

 

∙ ลาเพื่อท าหมัน 

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 33 บัญญัติไว้ว่า 

“ให้ลูกจ้างมีสิทธิลาเพ่ือท าหมันได้และมีสิทธิลาเนื่องจากการท าหมันตามระยะเวลา
ที่แพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งก าหนดและออกใบรับรอง” 

เมื่อพิจารณาจากมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ข้างต้น 
จะเห็นว่าลูกจ้างมีสิทธิลาเพ่ือท าหมันได้ เป็นอีกหนึ่งประเภทของวันลา ที่กฎหมายคุ้มครองแรงงาน
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ก าหนดขึ้นเพ่ือคุ้มครองลูกจ้าง ซึ่งการท าหมันจะหมายถึงกรณีการท าให้ไม่สามารถมีบุตรได้อีกเท่านั้น 
ไม่หมายความรวมถึงการคุมก าเนิด อันเป็นลักษณะการท าให้ไม่สามารถตั้งครรภ์ได้ ชั่วคราว โดย
ลูกจ้างมีสิทธิลาเพ่ือท าหมันได้ตามระยะเวลาที่แพทย์พิจารณา แล้วแต่กรณีของแต่ละบุคคลไป ทั้งนี้ 
กฎหมายคุ้มครองแรงงานได้ให้สิทธิในการลาเพ่ือท าหมันแก่ท้ังลูกจ้างหญิง และลูกจ้างชาย โดยในการ
ลาเพ่ือท าหมันอาจหมายความถึงกรณีลาเพ่ือไปท าหมันกับแพทย์เพ่ือไม่ ให้สามารถมีบุตรได้อีก หรือ
อาจหมายความรวมถึงทั้งกรณีลูกจ้างไปท าหมันมาแล้ว แต่มีผลข้างเคียงต่อร่างกาย จ าเป็นต้องพัก
รักษาตัว ตามท่ีแพทย์ได้วินิจฉัยลงความเห็นและออกใบรับรองแพทย์ให้ 

อนึ่ง ตลอดระยะเวลาแห่งการลาเพ่ือท าหมันนี้ ลูกจ้างจะยังคงได้รับค่าจ้างอยู่
ตามปกติ แม้ว่าจะไม่มีการท างานให้แก่นายจ้างก็ตาม ทั้งนี้ ตามที่ได้ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 57 วรรคสอง 

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 57 วรรคสอง บัญญัติไว้ว่า 

“.... ในกรณีที่ลูกจ้างใช้สิทธิลาเพ่ือท าหมันตามมาตรา 33 ให้นายจ้างจ่ายค่าจ้าง
ให้แก่ลูกจ้างในวันลานั้นด้วย” 

ดังนั้น เมื่อพิจารณาพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 57 วรรค 2 
จะเห็นว่ากฎหมายคุ้มครองแรงงานได้ก าหนดถึงสิทธิในการได้รับค่าจ้างส าหรับการลาเพ่ือท าหมันของ
ลูกจ้าง โดยแม้ว่าตลอดระยะเวลาที่ลานี้ ลูกจ้างจะไม่มีการท างานให้แก่นายจ้างก็ตาม แต่นายจ้าง
ยังคงมีหน้าที่ต้องจ่ายค่าจ้างให้ลูกจ้างด้วย ในอัตราที่เท่ากับค่าจ้างในวันท างานตามปกติท่ีลูกจ้างได้รับ 

 

∙ ลาเพื่อกิจธุระอันจ าเป็น 

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 34 บัญญัติไว้ว่า 

“ให้ลูกจ้างมีสิทธิลาเพื่อกิจธุระอันจ าเป็นได้ตามข้อบังคับเก่ียวกับการท างาน” 

เมื่อพิจารณาจากมาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ข้างต้น 
จะเห็นว่าการลาเพ่ือกิจธุระอันจ าเป็นนี้เป็นการลาประเภทที่กฎหมายคุ้มครองแรงงานไม่ได้ก าหนด
หลักเกณฑ์เอาไว้ โดยผลักให้เป็นไปตามข้อบังคับเกี่ยวกับการท างาน ซึ่งเป็นข้อบังคับที่ก าหนดขึ้นมา
โดยนายจ้างเพียงฝ่ายเดียว นั่นหมายความว่า ลูกจ้างจะมีสิทธิลาเพ่ือกิจธุระอันจ าเป็นได้หรือไม่ 
ลูกจ้างจะต้องพิจารณาข้อบังคับเกี่ยวกับการท างานว่านายจ้างอนุญาตหรือให้สิทธิลูกจ้างลาเพ่ือกิจ
ธุระอันจ าเป็นได้หรือไม่ หากนายจ้างอนุญาตให้ลูกจ้างลาเพ่ือกิจธุระอันจ าเป็นได้ ลูกจ้างจะมีสิทธิลา
เพ่ือกิจธุระอันจ าเป็นได้เป็นระยะเวลายาวนานเพียงใด ตลอดจนในช่วงเวลาที่ลูกจ้างลาเพ่ือกิจธุระอัน
จ าเป็นนั้น ลูกจ้างจะยังคงได้รับค่าจ้างตามปกติหรือไม่ ซึ่งล้วนแต่ต้องพิจารณาจากข้อบังคับเกี่ยวกับ
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การท างานทั้งสิ้น ดังนั้น ในทางปฏิบัติ กรณีการลาเพ่ือกิจธุระอันจ าเป็นนี้จึงขึ้นอยู่กับการพิจารณา
ของนายจ้างแต่เพียงฝ่ายเดียวนั่นเอง 

ทั้งนี้ มาตรา 108 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ได้ก าหนดถึง
ลักษณะของข้อบังคับการท างานเอาไว้ ดังนี้ 

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 108 บัญญัติไว้ว่า 

“ให้นายจ้างซึ่งมีลูกจ้างรวมกันตั้งแต่สิบคนขึ้นไป จัดให้มีข้อบังคับเกี่ยวกับการ
ท างานเป็นภาษาไทย และข้อบังคับนั้นอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับรายการดังต่อไปนี้ 

(1) วันท างาน เวลาท างานปกติ และเวลาพัก 

(2) วันหยุดและหลักเกณฑ์การหยุด 

(3) หลักเกณฑ์การท างานล่วงเวลาและการท างานในวันหยุด 

(4) วันและสถานที่จ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าท างานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาใน
วันหยุด 

(5) วันลาและหลักเกณฑ์การลา 
(6) วินัยและโทษทางวินัย 

(7) การร้องทุกข์ 
(8) การเลิกจ้าง ค่าชดเชย และค่าชดเชยพิเศษ 

ให้นายจ้างประกาศใช้ข้อบังคับเกี่ยวกับการท างานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่
นายจ้างมีลูกจ้างรวมกันตั้งแต่สิบคนขึ้นไป และให้นายจ้างจัดเก็บส าเนาข้อบังคับนั้นไว้ ณ สถาน
ประกอบกิจการ หรือส านักงานของนายจ้างตลอดเวลา และให้ส่งส าเนาข้อบังคับให้แก่อธิบดีหรือผู้ซึ่ง
อธิบดีมอบหมายภายในเจ็ดวันนับแต่วันประกาศใช้ข้อบังคับดังกล่าว 

ให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายมีอ านาจสั่งให้นายจ้างแก้ไขข้อบังคับเกี่ยวกับการ
ท างานที่ขัดต่อกฎหมายให้ถูกต้องภายในเวลาที่ก าหนด 

ให้นายจ้างเผยแพร่และปิดประกาศข้อบังคับเกี่ยวกับการท างานโดยเปิดเผย ณ 
สถานที่ท างานของลูกจ้าง เพ่ือให้ลูกจ้างได้ทราบและดูได้โดยสะดวก” 

เมื่ อ พิ จารณ าลักษณ ะของข้ อบั งคับการท างาน ตามมาตรา 108 (5) แห่ ง
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ข้างต้น จะเห็นได้ว่านายจ้างมีอ านาจในการก าหนด
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับวันลาของลูกจ้างได้ ดังนั้น ลูกจ้างจะมีสิทธิลาเพ่ือกิจธุระอันจ าเป็นได้หรือไม่ เมื่อ
ลูกจ้างลาเพ่ือกิจธุระอันจ าเป็นไปแล้ว ลูกจ้างจะยังคงได้รับค่าจ้างตลอดระยะเวลาที่ลามากน้อย
เพียงใดหรือไม่ ล้วนแล้วแต่ข้ึนอยู่กับหลักเกณฑ์ที่นายจ้างก าหนดทั้งสิ้น 
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∙ ลาเพื่อรับราชการทหาร 

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 35 บัญญัติไว้ว่า 

“ให้ลูกจ้างมีสิทธิลาเพ่ือรับราชการทหาร ในการเรียกพลเพ่ือตรวจสอบ เพ่ือฝึกวิชา
ทหาร หรือเพ่ือทดลองความพรั่งพร้อมตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร” 

เมื่อพิจารณาจากมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ข้างต้น 
จะเห็นได้ว่าลูกจ้างมีสิทธิลาเพ่ือรับราชการทหารได้ แต่เป็นการรับราชการทหารเฉพาะแค่กรณีในการ
เรียกพลเพ่ือตรวจสอบ เพ่ือฝึกวิชาทหาร หรือเพ่ือทดลองความพรั่งพร้อมตามกฎหมายว่าด้วยการรับ
ราชการทหารเท่านั้น83 ไม่ได้หมายความรวมถึงการถูกเกณฑ์ทหารด้วย อย่างไรก็ตาม ในกรณีลูกจ้าง
ถูกเกณฑ์เป็นทหารเกณฑ์ กฎหมายคุ้มครองแรงงานไมมี่บัญญัติก าหนดเอาไว้ว่าลูกจ้างมีสิทธิลากรณีที่
ถูกเกณฑ์หทารหรือไม่ ดังนั้น จึงต้องให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับการท างานของนายจ้าง ว่าจะ
ก าหนดให้สิทธิลูกจ้างลาเพ่ือเข้ารับราชการเนื่องจากถูกเกณฑ์ทหารหรือไม่และลาได้โดยมีเงื่อนไข
อย่างไร ทั้งนี้ นายจ้างบางรายอาจจะตัดปัญหาการที่ลูกจ้างจะถูกเกณฑ์ทหารในภายหลัง โดยการ
ก าหนดคุณสมบัติในประกาศรับสมัครงานไว้ตั้งแต่ต้น เช่น ผู้สมัครงาน เพศชาย จะต้องผ่านการเกณฑ์
ทหาร หรือผ่านการฝึกอบรมวิชาทหารมาแล้วไม่น้อยกว่าล าดับชั้นปีที่ 3 เป็นต้น เพ่ือป้องกันปัญหา
ลูกจ้างถูกเกณฑ์ทหารหลังจากเข้าท างานให้นายจ้างแล้ว  

อนึ่ง ในระหว่างการลาเพ่ือรับราชการทหารนี้ ลูกจ้างจะยังคงได้รับค่าจ้างจาก
นายจ้างอยู่ ทั้งนี้ตามท่ีได้บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 58 

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 58 บัญญัติไว้ว่า 

“ให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างในวันลาเพ่ือรับราชการทหารตามมาตรา 35 
เท่ากับค่าจ้างในวันท างานตลอดระยะเวลาที่ลา แต่ปีหนึ่งต้องไม่เกินหกสิบวัน” 

ตามมาตรา 58 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 นี้ หากลูกจ้างลา
เพ่ือรับราชการทหารตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 แม้ว่าลูกจ้างจะ
ไม่มีการท างานให้แก่นายจ้างก็ตาม ลูกจ้างก็ยังคงมีสิทธิจะได้รับค่าจ้างในอัตราเท่ากับค่าจ้างในวัน
ท างานปกติตลอดระยะเวลาที่ลา แต่ทั้งนี้ ใน 1 ปี ลูกจ้างจะมีสิทธิได้รับค่าจ้างไม่เกิน 60 วันเท่านั้น 

 

 

 

                                                           

83 พระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.2497 
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∙ ลาเพื่อฝึกอบรมหรือพัฒนาความรู้ความสามารถ 

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 36 บัญญัติไว้ว่า 

“ให้ลูกจ้างมีสิทธิลาเพ่ือการฝึกอบรมหรือพัฒนาความรู้ความสามารถตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง” 

เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาความรู้ความสามารถของลูกจ้าง กฎหมายคุ้มครอง
แรงงานบัญญัติให้ลูกจ้างมีสิทธิลาเพ่ือฝึกอบรมหรือพัฒนาความรู้ความสามารถได้  โดยหลักเกณฑ์ใน
การลาประเภทนี้ให้เป็นไปตามที่กฎกระทรวงก าหนด อันหมายถึง กฎกระทรวงฉบับที่ 5 พ.ศ.254184 
ซึ่งได้บัญญัติหลักเกณฑ์ส าหรับการลาเพื่อฝึกอบรมหรือพัฒนาความรู้ความสามารถนี้ไว้ดังนี้ 

“ขอ 1 ให้ลูกจ้างมีสิทธิลาเพ่ือการฝึกอบรมหรือพัฒนาความรูความสามารถ ในกรณี
ดังตอ่ไปนี้ 

(1) เพ่ือประโยชนต่อการแรงงานและสวัสดิการสังคมหรือการเพ่ิมทักษะความ
ช านาญเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานของลูกจ้าง 

(2) การสอบวัดผลทางการศึกษาที่ทางราชการจัดหรืออนุญาตให้ จัดขึ้น การ
ฝึกอบรมหรือพัฒนาความรูความสามารถตาม (1) จะต้องมีโครงการหรือหลักสูตร และก าหนด
ช่วงเวลาของโครงการหรือหลักสูตรที่แน่นอนและชัดเจน 

ขอ 2 ในการลาเพ่ือการฝึกอบรมหรือพัฒนาความรูความสามารถของลูกจ้าง ให้
ลูกจ้างแจ้งถึงเหตุที่ลาโดยชัดแจง พรอมทั้งแสดงหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ถ้ามี ให้นายจ้างทราบล่วงหนา 
ไมน้อยกว่าเจ็ดวันกอ่นวันลาเพ่ือเข้ารับการฝึกอบรมหรือพัฒนาความรูความสามารถ 

ขอ 3 นายจ้างอาจไมอนุญาตให้ลูกจ้างลาเพ่ือการฝึกอบรมหรือพัฒนาความรู
ความสามารถในกรณดีังต่อไปนี้ 

(1) ในปีที่ลานั้น ลูกจ้างเคยไดรับอนุญาตให้ลาเพ่ือการฝึกอบรมหรือพัฒนาความรู
ความสามารถมาแลว ไม่นอ้ยกว่าสามสิบวันหรือสามครั้ง หรือ  

(2) นายจ้างไดแสดงให้เห็นว่าการลาของลูกจ้างอาจก่อให้เกิดความเสียหายหรือ
กระทบตอ่การประกอบธุรกิจของนายจ้าง” 

ดังนั้น เมื่อพิจารณาหลักเกณฑ์แห่งกฎกระทรวงฉบับที่ 5 พ.ศ.2541 ดังกล่าว จึง
อาจสรุปได้ว่า ลูกจ้างที่ประสงค์จะใช้สิทธิลาเพ่ือฝึกอบรมหรือพัฒนาความรู้ความสามารถนั้น จะต้อง
ปรากฏว่าเป็นการฝึกอบรมเพ่ือประโยชนต่อการแรงงานและสวัสดิการสังคม หรือเพ่ือเพ่ิมทักษะความ
ช านาญ เพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานของลูกจ้าง หรืออาจจะเป็นลาไปเพ่ือการสอบวัดผลทางการ
ศึกษาที่ทางราชการจัดหรืออนุญาตให้จัดขึ้น ซึ่งจะต้องปรากฏว่าการฝึกอบรมหรือพัฒนาความรู
ความสามารถดังกล่าวนี้ จะต้องมีโครงการหรือหลักสูตร และก าหนดช่วงเวลาของโครงการหรือ
                                                           

84 ดูรายละเอียดกฎกระทรวงในภาคผนวก 
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หลักสูตรที่แน่นอนและชัดเจนด้วย ไม่ใช่เป็นการลาไปฝึกอบรมตามอ าเภอใจของลูกจ้าง และเมื่อ
ลูกจ้างประสงค์จะลาไปฝึกอบรมหรือพัฒนาความรู้ความสามารถ ลูกจ้างจะต้องแจ้งถึงเหตุที่ลาโดยชัด
แจง พรอมทั้งแสดงหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้นายจ้างทราบล่วงหนา ไมน้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันลา เพ่ือ
นายจ้างจะได้พิจารณาความเหมาะสมถึงเหตุแห่งการลา และการเตรียมหาแรงงานมาทดแทนลูกจ้างที่
จะไม่สามารถมาท างานให้แก่นายจ้างได้ 

อย่างไรก็ตาม กฎกระทรวงฉบับที่ 5 พ.ศ.2541 ดังกล่าว ได้เปิดช่องให้นายจ้างมี
สิทธิพิจารณาการลาในกรณีนี้ โดยนายจ้างอาจจะไม่อนุญาตให้ลูกจ้างลาก็ได้ หากปรากฏว่าในปีที่ลา
นั้น ลูกจ้างเคยไดรับอนุญาตให้ลาเพ่ือการฝึกอบรมหรือพัฒนาความรูความสามารถมาแลวไม่น้อยกว่า
สามสิบวัน หรือลามาแล้วไม่น้อยกว่าสามครั้ง หรือนายจ้างพิจารณาแล้วว่าการลาของลูกจ้างอาจ
ก่อให้เกิดความเสียหายหรือกระทบต่อการประกอบธุรกิจของนายจ้าง นายจ้างอาจแสดงให้ลูกจ้างเห็น
ถึงเหตุนั้นและไม่อนุญาตให้ลูกจ้างลาก็ได้ เนื่องจาก การลาไปฝึกอบรมของลูกจ้างในบางครั้งอาจต้อง
ใช้ระยะเวลาในการฝึกอบรมที่ยาวนานอันอาจส่งผลกระทบต่อการประกอบกิจการของนายจ้าง 
นายจ้างขาดคนท างานให้จนงานอาจเกิดความล่าช้าจนเสียหาย กฎหมายจึงเปิดช่องให้นายจ้าง
พิจารณาไม่อนุญาตให้ลูกจ้างลาก็ได้  

ทั้งนี้ กฎกระทรวงฉบับที่ 5 พ.ศ.2541 ไม่ได้กล่าวถึงสิทธิของลูกจ้างในการได้รับ
ค่าจ้างตลอดระยะเวลาที่ลาเพ่ือฝึกอบรมหรือพัฒนาความรู้ความสามารถ ดังนั้นจึงหมายความว่า 
นายจ้างอาจจะจ่ายหรือไม่จ่ายค่าจ้างให้ลูกจ้างตลอดระยะเวลาที่ลาเพ่ือฝึกอบหรือพัฒนาความรู้
ความสามารถนี้ ย่อมเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับการท างานหรือเป็นไปตามข้อตกลงแห่งสัญญาจ้าง
แรงงาน ยกเว้นแต่ หากเป็นกรณีลาเพ่ือฝึกอบรมหรือพัฒนาความรู้ความสามารถของลูกจ้างซึ่งเป็น
เด็ก ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.254185 นายจ้างต้องจ่าย
ค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กเท่ากับค่าจ้างในวันท างานตลอดระยะเวลาที่ลาด้วย แต่ปีหนึ่งต้องไม่เกิน
สามสิบวัน กรณีจึงต่างจากลูกจ้างผู้ใหญ่โดยทั่วไป 

 

 

 

                                                           

85 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 52 บัญญัติไว้ว่า “เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนา
และส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการท างานของเด็กให้ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กอายุต่ ากว่าสิบแปดปี มีสิทธิลา
เพ่ือเข้าประชุม สัมมนา รับการอบรม รับการฝึก หรือลาเพ่ือการอ่ืน ซึ่งจัดโดยสถานศึ กษาหรือ
หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่อธิบดีเห็นชอบ โดยให้ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กแจ้งให้นายจ้างทราบล่วงหน้าถึง
เหตุที่ลาโดยชัดแจ้ง พร้อมทั้งแสดงหลักฐานที่เกี่ยวข้องถ้ามี และให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างซึ่ง
เป็นเด็กเท่ากับค่าจ้างในวันท างานตลอดระยะเวลาที่ลา แต่ปีหนึ่งต้องไม่เกินสามสิบวัน” 
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∙ ลาเพื่อคลอดบุตร 

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 41 บัญญัติไว้ว่า 

“ให้ลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงมีครรภ์มีสิทธิลาเพ่ือคลอดบุตรครรภ์หนึ่งไม่เกินเก้าสิบวัน 

วันลาตามวรรคหนึ่ง ให้นับรวมวันหยุดที่มีในระหว่างวันลาด้วย” 

มาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 นี้ เป็นบทบัญญัติในการ
คุ้มครองลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงเท่านั้น ให้มีสิทธิลาเพ่ือคลอดบุตรได้ โดยกฎหมายคุ้มครองแรงงานมุ่ง
หมายคุ้มครองลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงทุกคน โดยไม่ค านึงว่าจะเป็นลูกจ้างประเภทใด และไม่ค านึงว่า
ลูกจ้างจะท างานให้แก่นายจ้างมาแล้วเป็นระยะเวลานานเท่าใด หากลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงเข้าท างาน
ให้แก่นายจ้าง แม้จะเป็นเพียงการเริ่มท างานให้แก่นายจ้างแค่วันเดียว ลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงก็มีสิทธิใน
การลาเพ่ือคลอดบุตรได้ ยกตัวอย่างเช่น นางนก เพ่ิงเริ่มเข้าท างานให้แก่นายจ้างเป็นเวลา 2 สัปดาห์ 
แต่นางนกต้องการลาเพ่ือไปคลอดบุตร แม้ว่านางนกจะยังไม่ผ่านการทดลองงาน นายจ้างก็ต้องให้นาง
นกลาเพื่อคลอดบุตร เป็นต้น โดยครรภ์หนึ่ง ลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงจะมีสิทธิลาได้ไม่เกิน 90 วัน ซึ่งอาจจะ
เป็นระยะเวลาในช่วงก่อนคลอดหรือหลังคลอดก็ได้ เนื่องจากกฎหมายคุ้มครองแรงงานไม่ได้จ ากัด
เอาไว้ว่าการลาเพ่ือคลอดบุตรจะหมายความถึงการลาเพ่ือไปคลอดบุตรและพักฟ้ืนหลังจากการคลอด
บุตรเพียงเท่านั้น ดังนั้น ลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงอาจลาเพ่ือไปเตรียมตัวในการคลอดบุตรก่อนก็ได้ ซึ่งรวม
ระยะเวลาที่ลาเพ่ือคลอดบุตรนี้ ไม่ว่าจะลาก่อนคลอดหรือหลังคลอด ต้องไม่เกิน 90 วัน ซึ่งกฎหมาย
คุ้มครองแรงงานก าหนดให้ในช่วงเวลา 90 วันที่ลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงลาเพ่ือคลอดบุตรนี้ให้นับรวม
วันหยุดระหว่างวันลานี้ด้วย ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 41 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครอง
แรงงาน พ.ศ.2541 

ข้อสังเกตแห่งการลาเพ่ือคลอดบุตรนี้ ลูกจ้างผู้ที่มีสิทธิลาตามความหมายแห่ง
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 41 จะหมายความถึงเฉพาะลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงมี
ครรภ์เท่านั้น ส่วนลูกจ้างชายจะไม่มีสิทธิลาเพ่ือไปดูแลภรรยาที่คลอดบุตรได้ ซึ่งจะแตกต่างจากกรณี
ระเบียบของหน่วยงานราชการที่อนุญาตให้ข้าราชการชาย หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เป็นชาย มีสิทธิลา
คลอดบุตรเพื่อไปดูแลภรรยาได้ ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการส่งเสริมสถาบันครอบครัว86 

 

                                                           

86 พระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน เงินปี บ าเหน็จ บ านาญ และเงินอ่ืนในลักษณะเดียวกัน (ฉบับที่ 
5) พ.ศ. 2555 มาตรา 28/1 บัญญัติไว้ว่า “ข้าราชการซึ่งลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตรภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ภริยาคลอดบุตร ให้ได้รับเงินเดือนระหว่างลาได้ไม่เกินสิบห้าวันท าการ แต่ถ้า
เป็นการลาเมื่อพ้นสามสิบวันนับแต่วันที่ภริยาคลอดบุตร ไม่ให้ได้รับเงินเดือนระหว่างลา เว้นแต่
ผู้บังคับบัญชาตั้งแต่ต าแหน่งอธิบดีหรือต าแหน่งเทียบเท่าขึ้นไปเห็นสมควรจะให้จ่ายเงินเดือนระหว่าง
ลานั้นก็ได้ แต่ไม่เกินสิบห้าวันท าการ” 



122 บทที่ 4 การคุ้มครองทั่วไป กฎหมายคุม้ครองแรงงาน 

 

อนึ่ง ตลอดระยะเวลาที่ลูกจ้างหญิงลาเพ่ือคลอดบุตรนั้น แม้จะไม่มีการท างานให้แก่
นายจ้าง แต่ลูกจ้างก็ยังคงจะได้รับค่าจ้างอยู่ ตามท่ีก าหนดไว้ในมาตรา 59 

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 59 บัญญัติไว้ว่า 

“ให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงในวันลาเพ่ือคลอดบุตรเท่ากับค่าจ้าง
ในวันท างานตลอดระยะเวลาที่ลา แต่ไม่เกินสี่สิบห้าวัน” 

เมื่อพิจารณาตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 จะเห็น
ได้ว่า ตลอดระยะเวลาที่ลูกจ้างหญิงลาเพ่ือคลอดบุตร ลูกจ้างหญิงมีสิทธิที่จะได้รับค่าจ้าง ในอัตรา
เท่ากับค่าจ้างในวันท างานปกติจากนายจ้าง โดยจะได้รับค่าจ้างดังกล่าวเป็นระยะเวลาไม่เกิน 45 วัน 
ซึ่งการที่กฎหมายคุ้มครองแรงงานบัญญัติสิทธิในการรับค่าจ้างไว้เพียง 45 วัน ทั้งที่ลูกจ้างหญิงมีสิทธิ
ลาเพ่ือคลอดบุตรได้ 90 วันนี้ ในทางปฏิบัติจึงส่งผลให้ลูกจ้างหญิงไม่ประสงค์จะใช้สิทธิลาอย่างเต็ม
จ านวน 90 วัน เนื่องจากอีก 45 วันหลังนั้น จะเป็นการลาแบบไม่ได้รับค่าจ้าง ลูกจ้างหญิงจึงเลือกที่
จะลาเพ่ือคลอดบุตรเพียง 45 วันมากกว่า ซึ่งอาจส่งผลต่อการเลี้ยงดูบุตรวัยแรกคลอด ท าให้บุตรขาด
โอกาสที่จะได้รับการเลี้ยงดูจากมารดาอย่างใกล้ชิด  

 

การพักงาน 

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 116 บัญญัติไว้ว่า 

“ในกรณีที่นายจ้างท าการสอบสวนลูกจ้างซึ่งถูกกล่าวหาว่ากระท าความผิด ห้ามมิให้
นายจ้างสั่งพักงานลูกจ้างในระหว่างการสอบสวนดังกล่าว เว้นแต่จะมีข้อบังคับเกี่ยวกับการท างาน
หรือข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างให้อ านาจนายจ้างสั่งพักงานลูกจ้างได้ ทั้งนี้นายจ้างจะต้องมีค าสั่ง
พักงานเป็นหนังสือระบุความผิด และก าหนดระยะเวลาพักงานได้ไม่เกินเจ็ดวัน โดยต้องแจ้งให้ลูกจ้าง
ทราบก่อนการพักงาน 

ในระหว่างการพักงานตามวรรคหนึ่ง ให้นายจ้างจ่ายเงินให้แก่ลูกจ้างตามอัตราที่
ก าหนดไว้ในข้อบังคับเกี่ยวกับการท างานหรือตามที่นายจ้างและลูกจ้างได้ตกลงกันไว้ในข้อตกลง
เกี่ยวกับสภาพการจ้าง ทั้งนี้ อัตราดังกล่าวต้องไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของค่าจ้างในวันท างานที่
ลูกจ้างได้รับก่อนถูกสั่งพักงาน” 

มาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 นี้ เป็นบทบัญญัติที่เข้า
มาคุ้มครองลูกจ้างผู้ถูกกล่าวหาว่าได้กระท าความผิด และได้ถูกสั่งพักงานระหว่างการสอบสวนเพ่ือหา
ข้อเท็จจริงว่าลูกจ้างได้กระท าความผิดจริงหรือไม่ มิใช่การพักงานในความหมายของการลงโทษลูกจ้าง
ผู้ที่ถูกตัดสินแล้วว่าได้กระท าความผิดจริง โดยหลักกฎหมายแห่งมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ก าหนดห้ามไม่ให้นายจ้างสั่งพักงานลูกจ้างระหว่างการสอบสวนลูกจ้างซึ่ง
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ถูกกล่าวหาว่ากระท าความผิดอย่างเด็ดขาด เนื่องจากไม่ต้องการให้มีการกลั่นแกล้งลูกจ้างให้ถูกพัก
งานเป็นระยะเวลาที่นานเกินควร จนในบางกรณีลูกจ้างทนรอให้กระบวนการสอบสวนที่ยืดเยื้อแล้ว
เสร็จไม่ไหว ต้องจ าใจลาออกบอกเลิกสัญญาจ้างแรงงานไปเอง ยกเว้นแต่จะมีข้อบังคับเกี่ยวกับการ
ท างาน87 หรือข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง88 ให้อ านาจนายจ้างในการสั่งพักงานลูกจ้างระหว่าง
กระบวนการสอบสวนได้ นายจ้างจึงจะมีสิทธิสั่งพักงานลูกจ้างในระหว่างการสอบสวนได้ เพ่ือหา
ข้อเท็จจริงว่าลูกจ้างได้กระท าความผิดตามที่ถูกกล่าวหาจริงหรือไม่ ดังนั้น หากไม่มีข้อบังคับเกี่ยวกับ
การท างาน หรือหากไม่มีข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง นายจ้างไม่อาจสั่งพักงานลูกจ้างในระหว่าง
การสอบสวนได้ แม้ว่านายจ้างจะได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ตามมาตรา 116 
แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ก็ตาม ดังค าพิพากษาศาลฎีกาดังต่อไปนี้ที่วินิจฉัยว่า
หากไม่มีข้อบังคับเกี่ยวกับการท างาน หรือหากไม่มีข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง นายจ้างไม่อาจสั่ง
พักงานลูกจ้างในระหว่างการสอบสวนได้  

 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 978/2556 เมื่อข้อบังคับเกี่ยวกับการท างานของ
จ าเลยไม่ได้ให้จ าเลยมีอ านาจพักงานลูกจ้างเพ่ือท าการสอบสวนความผิด การที่จ าเลยพักงานโจทก์
เพ่ือท าการสอบสวนความผิด 7 วัน โดยจ่ายค่าจ้างให้ร้อยละ 50 ของค่าจ้างปกติ จึงไม่มีสิทธิที่จะท า
ได้ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 116 

 
อนึ่ง หากปรากฏว่ามีข้อบังคับเกี่ยวกับการท างาน หรือข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการ

จ้างให้อ านาจนายจ้างในการสั่งพักงานลูกจ้างระหว่างการสอบสวนได้ ในการสั่งพักงานลูกจ้างกรณีนี้ 
มาตรา 116 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ก าหนดให้นายจ้างต้องมีค าสั่ง
พักงานเป็นหนังสือให้ลูกจ้างทราบล่วงหน้า โดยระบุความผิดที่ลูกจ้างถูกกล่าวว่าเป็นผู้กระท า และ
ก าหนดระยะเวลาที่จะสั่งพักงานลูกจ้างด้วย ซึ่งจะต้องเป็นระยะเวลาไม่เกิน 7 วันเท่านั้น 

                                                           

87 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 108. อ้างแล้ว. 
88 พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 ค านิยาม มาตรา 5 บัญญัติว่า “ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพ
การจ้าง หมายความว่า ข้อตกลงระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง หรือระหว่างนายจ้างหรือสมาคมนายจ้าง
กับสหภาพแรงงานเกี่ยวกับสภาพการจ้าง” 
และ พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 มาตรา 11 บัญญัติว่า “ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการ
จ้างอย่างน้อยต้องมีข้อความ ดังต่อไปนี้ 
 (1) เงื่อนไขการจ้างหรือการท างาน 
 (2) ก าหนดวันและเวลาท างาน 
 (3) ค่าจ้าง 
 (4) สวัสดิการ 
 (5) การเลิกจ้าง 
 (6) การยื่นเรื่องราวร้องทุกข์ของลูกจ้าง 
 (7) การแก้ไขเพ่ิมเติมหรือการต่ออายุข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง” 
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อย่างไรก็ตาม ในระหว่างการพักงานกรณีนี้ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน 
พ.ศ.2541 มาตรา 116 วรรคหนึ่ง ให้นายจ้างจ่ายเงินให้แก่ลูกจ้างตามอัตราที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับ
เกี่ยวกับการท างาน หรือตามที่นายจ้างและลูกจ้างได้ตกลงกันไว้ในข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง 
ทั้งนี้ อัตราดังกล่าวต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของค่าจ้างในวันท างานที่ลูกจ้างได้รับก่อนถูกสั่งพักงาน 
และหากปรากฏสุดท้ายหลังกระบวนการสอบสวนความผิดของลูกจ้างว่าลูกจ้างไม่มีความผิด นายจ้าง
มีหน้าที่จะต้องจ่ายเงินค่าจ้างที่เหลืออีกร้อยละ 50 นั้น พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ให้แก่
ลูกจ้างด้วย ทั้งนี้ตามที่ได้บัญญัติไว้ในมาตรา 117 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 117 บัญญัติไว้ว่า 

“เมื่อการสอบสวนเสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏว่าลูกจ้างไม่มีความผิด ให้นายจ้างจ่ายค่าจ้าง
ให้แก่ลูกจ้างเท่ากับค่าจ้างในวันท างานนับแต่วันที่ลูกจ้างถูกสั่งพักงานเป็นต้นไป  โดยให้ค านวณเงินที่
นายจ้างจ่ายตามมาตรา 116 เป็นส่วนหนึ่งของค่าจ้างตามมาตรานี้ พร้อมด้วยดอกเบี้ยร้อยละสิบห้า
ต่อปี” 

มีตัวอย่างค าพิพากษาศาลฎีกาอธิบายให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างการพักงาน
ลูกจ้างระหว่างการสอบสวนเพ่ือหาข้อเท็จจริงว่าลูกจ้างกระท าความผิดตามที่ถูกกล่ าวหาจริงหรือไม่ 
กับการพักงานกรณีที่เป็นการลงโทษลูกจ้างผู้กระท าความผิด ว่าเป็นกรณีที่แตกต่างกัน หากเป็นกรณี
การพักงานระหว่างการสอบสวน ลูกจ้างมีสิทธิจะได้รับเงินจากนายจ้างตามมาตรา 116 และมาตรา 
117 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 แม้ว่าลูกจ้างจะไม่มีการท างานให้นายจ้างก็ตาม 
ซึ่งหากเป็นกรณีการพักงานที่เป็นการลงโทษลูกจ้างผู้กระท าความผิด ลูกจ้างจะไม่มีสิทธิเรียกเอาเงิน
ตามมาตรา 116 และมาตรา 117 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 จากนายจ้างได้  

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 9330/2542 ลูกจ้างฟ้องว่า นายจ้างสั่งพักงาน
ลูกจ้างเป็นเวลา 5 วัน โดยลูกจ้างไม่ได้กระท าความผิด ขอให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างระหว่างพักงาน ในชั้น
พิจารณาลูกจ้างรับข้อเท็จจริงว่าได้กระท าความผิดจริงตามค าให้การต่อสู้คดีของนายจ้าง ดังนี้ 
นายจ้างย่อมมีอ านาจลงโทษลูกจ้างด้วยการพักงานได้ เมื่อการพักงานตามฟ้องเป็นการพักงาน
เนื่องจากการลงโทษทางวินัยแก่ลูกจ้างเพราะลูกจ้างกระท าความผิด มิใช่กรณีที่นายจ้างสั่งพักงาน
ระหว่างท าการสอบสวนลูกจ้างซึ่งถูกกล่าวหาว่ากระท าความผิดตามมาตรา 116 และ 117 แห่ง
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ศาลแรงงานจึงพิพากษาให้จ าเลยจ่ายค่าจ้างระหว่างพัก
งานแก่ลูกจ้างตามบทกฎหมายข้างต้นไม่ได้ 
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การนับระยะเวลา 

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 19 บัญญัติไว้ว่า 

“เพ่ือประโยชน์ในการค านวณระยะเวลาการท างานของลูกจ้างตามพระราชบัญญัตินี้ 
ให้นับวันหยุด วันลา วันที่นายจ้างอนุญาตให้หยุดงานเพ่ือประโยชน์ของลูกจ้างและวันที่นายจ้างสั่งให้
ลูกจ้างหยุดงานเพื่อประโยชน์ของนายจ้าง รวมเป็นระยะเวลาการท างานของลูกจ้างด้วย” 

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 20 บัญญัติไว้ว่า 

“การที่ลูกจ้างไม่ได้ท างานติดต่อกันโดยนายจ้างมีเจตนาที่จะไม่ให้ลูกจ้างนั้นมีสิทธิใด
ตามพระราชบัญญัตินี้ ไม่ว่านายจ้างจะให้ลูกจ้างท างานในหน้าที่ใด และการจ้างแต่ละช่วงมีระยะเวลา
ห่างกันเท่าใดก็ตาม ให้นับระยะเวลาการท างานทุกช่วงเข้าด้วยกัน เพ่ือประโยชน์ในการได้สิทธิของ
ลูกจ้างนั้น” 

ตามมาตรา 19 และมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 นี้ 
บัญญัติขึ้นเพ่ือคุ้มครองให้ลูกจ้างได้รับสิทธิประโยชน์ตามที่กฎหมายคุ้มครองก าหนด เนื่องจากสิทธิ
ประโยชน์บางกรณี อาทิ สิทธิในการได้รับค่าชดเชยตามมาตรา 118 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครอง
แรงงาน พ.ศ.254189 ลูกจ้างจะมีสิทธิก็ต่อเมื่ออาศัยเงื่อนเวลา กล่าวคือ ลูกจ้างจะต้องท างานให้แก่
นายจ้างเป็นระยะเวลาครบ 120 วันเสียก่อน ลูกจ้างจึงจะมีสิทธิได้รับค่าชดเชยจากนายจ้างเมื่อถูก
นายจ้างเลิกสัญญาจ้างแรงงานได้ ดังนั้น เพ่ือไม่ให้เกิดกรณีกลั่นแกล้งไม่ให้ลูกจ้างได้รับสิทธิดังกล่าว 
และเพ่ือก าหนดเป็นมาตรฐานในการนับระยะเวลาที่ตรงกัน กฎหมายคุ้มครองแรงงานจึงได้ก าหนด
แนวทางในการนับระยะเวลาเอาไว้ โดยให้นับวันหยุด วันลา วันที่นายจ้างอนุญาตให้หยุดงานเพ่ือ
ประโยชน์ของลูกจ้าง และวันที่นายจ้างสั่งให้ลูกจ้างหยุดงานเพ่ือประโยชน์ของนายจ้าง รวมเป็น
ระยะเวลาการท างานของลูกจ้างด้วย แม้ว่าจะเป็นวันที่ลูกจ้างไม่มีการท างานให้แก่นายจ้างก็ตาม 
ตลอดจนการที่ลูกจ้างไม่ได้ท างานติดต่อกันโดยนายจ้างมีเจตนาที่จะไม่ให้ลูกจ้างนั้นมีสิทธิใดตาม
พระราชบัญญัตินี้ ไม่ว่านายจ้างจะให้ลูกจ้างท างานในหน้าที่ใด และการจ้างแต่ละช่วงมีระยะเวลาห่าง
กันเท่าใดก็ตาม ให้นับระยะเวลาการท างานทุกช่วงเข้าด้วยกัน เพ่ือประโยชน์ในการได้สิทธิของลูกจ้าง
นั้น  

ดังนั้น มาตรา 19 และมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 
จึงเป็นบทบัญญัติที่ เข้ามาคุ้มครองลูกจ้างไม่ให้ถูกนายจ้างเอาเปรียบหรือกลั่นแกล้งในการนับ
ระยะเวลาเพ่ือไม่ให้ลูกจ้างได้มาซึ่งสิทธิตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ยกตัวอย่างเช่น กรณีค่าชดเชย 
ตามมาตรา 118 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ข้างต้น หากลูกจ้างท างานตั้งแต่
วันที่ 1 เมษายน 2555 และถูกนายจ้างบอกเลิกสัญญาจ้างแรงงานในวันที่ 31 กรกฎาคม 2555 
นายจ้างจึงไม่อาจอ้างได้ว่าลูกจ้างไม่ครบ 120 วัน เนื่องจากในเดือนเมษายนมีวันหยุดวันจักรี 1 วัน 

                                                           

89 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 118. อ้างแล้ว. 
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และวันสงกรานต์จ านวน 3 วัน ในเดือนพฤษภาคม มีวันหยุดวันแรงงานแห่งชาติ 1 วัน วันฉัตรมงคล 
1 วัน และวันพืชมงคล 1 วัน ในเดือนมิถุนายน มีวันหยุดวันวิสาขบูชา 1 วัน และในเดือนกรกฎาคม มี
วันหยุดวันอาสาฬหบูชา 1 วัน ซึ่งลูกจ้างไม่ได้มาท างานให้นายจ้าง ดังนั้นจึงท าให้ลูกจ้างยังท างานไม่
ครบ 120 วัน ไม่มีสิทธิได้รับค่าชดเชยตามมาตรา 118 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.
2541 เช่นนี้ นายจ้างอ้างไม่ได้ เนื่องจากตามมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.
2541 ก าหนดให้นายจ้างต้องนับวันหยุดรวมเป็นระยะเวลาการท างานของลูกจ้างด้วย เป็นต้น 
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สรุปประจ าบท 
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ค าถามท้ายบท 

 

 1. ลูกจ้างท างานในต าแหน่งพนักงานธุรการทั่วไป นายจ้างสามารถเรียกหรือรับหลักประกัน
การท างานจากลูกจ้างรายนี้ได้หรือไม่ เพราะอะไร จงวิเคราะห์ และอธิบาย พร้อมยกหลักกฎหมาย
ประกอบ 
 2. เมื่อลูกจ้างได้รับการคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานแล้ว 
นายจ้างจะปฏิเสธไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้หรือไม่ 
อย่างไร เพราะอะไร จงวิเคราะห์ และอธิบาย พร้อมยกหลักกฎหมายประกอบ 
 3. นายจ้างก าหนดให้ลูกจ้างชายเกษียณอายุงานเมื่ออายุครบ 60 ปี ส่วนลูกจ้างหญิง
ก าหนดให้เกษียณอายุงานเมื่ออายุครบ 55 ปี เนื่องจากผู้หญิงแก่เร็วกว่าผู้ชาย จึงให้เกษียณอายุงาน
ก่อน นายจ้างสามารถก าหนดหลักเกณฑ์ในการเกษียณอายุงานลักษณะนี้ ได้หรือไม่ เพราะอะไร จง
วิเคราะห์ และอธิบาย พร้อมยกหลักกฎหมายประกอบ 
 4. จากข้อ 3 ข้างต้น หากนายจ้างก าหนดการเกษียณอายุงานโดยก าหนดให้ต าแหน่งผู้จัดการ
เกษียณอายุงานเมื่ออายุครบ 60 ปี และต าแหน่งพนักงานทั่วไป เกษียณอายุงานเมื่อครบ 55 ปี 
นายจ้างสามารถก าหนดหลักเกณฑ์ในการเกษียณอายุงานลักษณะนี้ ได้หรือไม่ เพราะอะไร จง
วิเคราะห์ และอธิบาย พร้อมยกหลักกฎหมายประกอบ 
 5. ผู้จัดการแผนกบังคับให้ลูกจ้างหญิงในแผนกของตนออกไปทานข้าว ดูหนัง ฟังเพลง กับตน
หลังเลิกงาน เมื่อผู้จัดการแผนกไม่ใช่นายจ้างของลูกจ้าง กรณีเช่นนี้ ลูกจ้างจะได้รับความคุ้มครอง
ภายใต้กฎหมายคุ้มครองแรงงานอย่างไร จงวิเคราะห์ และอธิบาย พร้อมยกหลักกฎหมายประกอบ 
 



 

 

บทท่ี 5 

การคุ้มครองแรงงานหญิงและแรงงานเด็ก 

(The Protection of Women and Children Labour) 

 

 แม้ว่าเจตนารมณ์แห่งบทบัญญัติกฎหมายฉบับต่างๆของประเทศไทย รวมถึงกฎหมาย
คุ้มครองแรงงาน ต่างก็ได้เน้นแนวทางในการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันระหว่างชายและหญิง แต่ในทาง
ปฏิบัติบางครั้งก็ไม่อาจมีการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันระหว่างชายและหญิงเช่นนั้นได้ เนื่องจาก
ลักษณะและสภาพของงานบางประเภทไม่เหมาะส าหรับลูกจ้างหญิงซึ่งมีโครงสร้างและสรีระทาง
ร่างกายที่ไม่แข็งแรงเท่าเทียมกับลูกจ้างชาย เพศหญิงเป็นเพศที่มีการตั้งครรภ์ และจะต้องมีการให้
ก าเนิดบุตร รวมไปถึงในบางกรณีลูกจ้างหญิงอาจตกเป็นเหยื่อทางอาชญากรรมง่ายกว่าลูกจ้างชาย 
ดังนั้น ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงเป็นไปได้ยากส าหรับบางประเด็นที่จะใช้มาตรฐานเดียวกันระหว่าง
ลูกจ้างหญิงและลูกจ้างชายในการใช้แรงงานส าหรับงานลักษณะเดียวกัน กฎหมายคุ้มครองแรงงานจึง
ได้ก าหนดบทบัญญัติส าหรับนายจ้างในการปฏิบัติต่อลูกจ้างหญิงเอาไว้ว่าอาจมีบางกรณีที่จะต้องมีการ
คุ้มครองที่แตกต่างไปจากลูกจ้างชาย เช่น ลักษณะงานที่ห้ามลูกจ้างหญิงท า การคุ้มครองลูกจ้างหญิง
มีครรภ์ เป็นต้น 

 นอกจากนี้ ในประเด็นของการใช้แรงงานเด็ก กฎหมายคุ้มครองแรงงานก็ได้มีบทบัญญัติใน
ส่วนของการคุ้มครองลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กให้นายจ้างต้องปฏิบัติตามเป็นมาตรฐานขั้นต่ าที่แยกต่างหาก
จากการใช้แรงงานลูกจ้างผู้ใหญ่ทั่วๆไป เนื่องจากลูกจ้างเด็กนั้นยังไม่มีวุฒิภาวะและประสบการณ์มาก
พอในการตัดสินใจเมื่อเปรียบเทียบกับลูกจ้างผู้ใหญ่ทั่วๆไป หรือสภาพร่างกายที่อาจต้องการการ
พักผ่อนที่มากกว่าลูกจ้างผู้ใหญ่ ตลอดจนสภาพแวดล้อมของสถานที่ท างานที่ควรเหมาะสมต่อการให้
ลูกจ้างเด็กเข้าไปท างาน ดังนั้น จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่กฎหมายคุ้มครองแรงงานจะต้องเข้ามาก าหนดเพ่ือ
คุ้มครองลูกจ้างเด็กเป็นกรณีพิเศษ ไม่ว่าจะเป็นประเด็นชั่วโมงการท างาน เวลาพัก ประเภทของงาน
และสถานที่ท างานที่ห้ามลูกจ้างเด็กท า หลักประกันการท างาน การจ่ายค่าตอบแทนต่างๆ เป็นต้น  

 

การใช้แรงงานหญิง 
 ด้วยความแตกต่างทางสรีระร่างกาย สาเหตุความจ าเป็นอ่ืนทางกายภาพ และภยันตรายทาง
สังคมที่อาจเกิดขึ้นต่อลูกจ้างหญิง กฎหมายคุ้มครองแรงงานจึงได้มีบทบัญญัติเพ่ือคุ้มครองลูกจ้างหญิง
แยกต่างหากเป็นอีกหมวดหนึ่งแห่งการคุ้มครองแรงงาน ซึ่งถือเป็นมาตรฐานการคุ้มครองแรงงานที่สูง
กว่าการใช้แรงงานของลูกจ้างชายทั่วๆไป ทั้งนี้ ตามที่ได้บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน 
พ.ศ.2541 มาตรา 38 ถึงมาตรา 43 ซ่ึงได้แก่การคุ้มครองลูกจ้างหญิงในประเด็นต่างๆ ดังต่อไปนี้ 
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 1. ประเภทงานที่ไม่ให้ลูกจ้างหญิงท า  

  พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 38 บัญญัติไว้ว่า 

“ห้ามมิให้นายจ้างให้ลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงท างานอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 
(1) งานเหมืองแร่ หรืองานก่อสร้างที่ต้องท าใต้ดิน ใต้น้ า ในถ้ า ในอุโมงค์ หรือปล่อง

ในภูเขา เว้นแต่สภาพของการท างานไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือร่างกายของลูกจ้าง 
(2) งานที่ต้องท าบนนั่งร้านที่สูงกว่าพื้นดินตั้งแต่สิบเมตรขึ้นไป 

(3) งานผลิต หรือขนส่งวัตถุระเบิด หรือวัตถุไวไฟ เว้นแต่สภาพของการท างานไม่
เป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือร่างกายของลูกจ้าง 

(4) งานอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง” 

แม้พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 1590 จะมีเจตนารมณ์ให้
นายจ้างปฏิบัติต่อลูกจ้างชายและหญิงอย่างเท่าเทียมกันก็ตาม แต่ด้วยโครงสร้างสรีระร่างกายของ
ลูกจ้างหญิงอ่อนแอกว่าลูกจ้างชาย จึงท าให้ในบางครั้งนายจ้างก็ไม่อาจปฏิบัติเช่นนั้นได้ ดังนั้น มาตรา 
38 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 จึงได้ก าหนดประเภทของงานบางประเภทเอาไว้ 
ซ่ึงเป็นประเภทงานที่ไม่เหมาะให้ลูกจ้างหญิงท า อันได้แก่  

∙ งานเหมืองแร่ หรืองานก่อสร้าง ที่ต้องท าใต้ดิน ใต้น้ า ในถ้ า ในอุโมงค์ หรือปล่อง
ในภูเขา เว้นแต่สภาพของการท างานไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือร่างกายของลูกจ้าง 

∙ งานที่ต้องท าบนนั่งร้านที่สูงกว่าพื้นดินตั้งแต ่10 เมตรขึ้นไป 

∙ งานผลิต หรือขนส่งวัตถุระเบิด หรือวัตถุไวไฟ เว้นแต่สภาพของการท างานไม่เป็น
อันตรายต่อสุขภาพหรือร่างกายของลูกจ้าง 

∙ งานอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

ดังนั้น เพ่ือไม่ให้ลูกจ้างหญิงท างานหนักเกินก าลังและเพ่ือให้ลูกจ้างหญิงมีความ
ปลอดภัยในการท างาน งานตามมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ดังกล่าว
ข้างต้น นายจ้างจะสั่งให้ลูกจ้างหญิงท าไม่ได้ หากนายจ้างฝ่าฝืน มีการสั่งให้ลูกจ้างท างานตามที่
ก าหนดในมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 นายจ้างจะมีความผิดและต้อง
ได้รับโทษตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานฉบับนี้91 

                                                           

90 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 15 บัญญัติไว้ว่า “ให้นายจ้างปฏิบัติต่อลูกจ้าง
ชายและหญิงโดยเท่าเทียมกันในการจ้าง เว้นแต่ลักษณะหรือสภาพของงานไม่อาจปฏิบัติเช่นนั้นได้” 
91 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 144 บัญญัติไว้ว่า “นายจ้างผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่
ปฏิบัติตามมาตรา 10 มาตรา 22 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 49 มาตรา 
50 มาตรา 51 มาตรา 61 มาตรา 62 มาตรา 63 มาตรา 64 มาตรา 67 มาตรา 70 มาตรา 71 มาตรา 
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 2. การท างานในยามวิกาล  

  พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 40 บัญญัติไว้ว่า 

“ในกรณีที่นายจ้างให้ลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงท างานระหว่างเวลา 24.00 นาฬิกา ถึงเวลา 
06.00 นาฬิกา และพนักงานตรวจแรงงานเห็นว่างานนั้นอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและความ
ปลอดภัยของหญิงนั้น ให้พนักงานตรวจแรงงานรายงานต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายเพ่ือ
พิจารณาและมีค าสั่งให้นายจ้างเปลี่ยนเวลาท างาน หรือลดชั่วโมงท างานได้ตามที่เห็นสมควร และให้
นายจ้างปฏิบัติตามค าสั่งดังกล่าว” 

นอกจากประเภทงานตามมาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.
2541 ที่ถือว่าไม่เหมาะสมที่จะให้ลูกจ้างหญิงท าแล้ว กฎหมายคุ้มครองแรงงานยังได้ค านึงถึงความ
ปลอดภัยของลูกจ้างหญิงในการที่จะต้องเดินทางมาท างานในยามวิกาลอีกด้วย เนื่องจากลูกหญิ งนั้น
ถือได้ว่าเป็นเพศที่เสี่ยงและง่ายต่อการเป็นเหยื่อทางอาชญากรรม ระหว่างทางที่เดินทางมาท างาน 
ลูกจ้างหญิงอาจถูกปล้นจี้ชิงทรัพย์ หรืออาจถูกข่มขืนกระท าช าเราได้ กฎหมายคุ้มครองแรงงานจึงได้
บัญญัติเกี่ยวกับเวลาท างานของลูกจ้างหญิงเอาไว้ในมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน 
พ.ศ.2541 แต่ทว่า ไม่ได้เป็นบทบัญญัติบังคับนายจ้างโดยสิ้นเชิง เนื่องจากจะต้องเป็นกรณีปรากฏว่า
พนักงานตรวจแรงงานเห็นสมควรเท่านั้น มาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 
นี้จึงจะมีผลในการคุ้มครองลูกจ้างหญิง กล่าวคือ ในกรณีที่นายจ้างให้ลูกจ้างหญิงท างานระหว่างเวลา 
24:00 น. ถึงเวลา 06:00 น. ซึ่งถือได้ว่าเป็นเวลายามวิกาล แล้วพนักงานตรวจแรงงานเห็นว่างานนั้น
อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยของหญิงนั้น ให้พนักงานตรวจแรงงานรายงานต่อ
อธิบดี หรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายเพ่ือพิจารณา และมีค าสั่งให้นายจ้างเปลี่ยนเวลาท างาน หรือลด
ชั่วโมงท างานได้ตามที่เห็นสมควร และให้นายจ้างปฏิบัติตามค าสั่งดังกล่าว หากนายจ้างฝ่าฝืนไม่ยอม
ปฏิบัติตาม นายจ้างจะมีความผิดและต้องได้รับโทษตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานฉบับนี้92 

ดังนั้น จึงอาจสรุปได้ว่ามาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 
นี้ กฎหมายไม่ได้ห้ามมิให้นายจ้างให้ลูกจ้างหญิงท างานในเวลาวิกาลอย่างเด็ดขาด ดังนั้น ในระหว่าง
เวลา 24.00 น. ถึงเวลา 06.00 น นายจ้างยังคงสามารถให้ลูกจ้างหญิงท างานได้ตามปกติ แต่เมื่อไรก็
ตามที่พนักงานตรวจแรงงานตรวจพบ และพิจารณาแล้วเห็นว่าการมาท างานในเวลาวิกาลนั้นอาจเป็น
อันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยของลูกจ้างหญิง เมื่อพนักงานตรวจแรงงานได้รายงานต่ออธิบดี
หรือหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายเพ่ือพิจารณา และมีค าสั่งให้นายจ้างเปลี่ยนเวลาท างาน หรือลดชั่วโมง
ท างาน กรณีเช่นนี้ นายจ้างจึงจะมีหน้าที่ต้องเปลี่ยนเวลาท างาน หรือลดเวลาท างานให้แก่ลูกจ้างหญิง

                                                                                                                                                                      

72 มาตรา 76 มาตรา 90 วรรคหนึ่ง กฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 95 มาตรา 118 วรรคหนึ่ง ไม่
จ่ายค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าหรือค่าชดเชยพิเศษตามมาตรา 120 มาตรา 121 หรือ 

มาตรา 122” 
92 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 144. อ้างแล้ว. 
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ตามค าสั่ง ยกตัวอย่างเช่น ในโรงงานผลิตอาหารกระป๋องที่มีการท างานตลอด 24 ชั่วโมง นายจ้างได้
จัดให้ลูกจ้างหมุนเวียนเปลี่ยนเวลาท างานกันเป็นกะ พนักงานตรวจแรงงานอาจตรวจพบและพิจารณา
เห็นว่าเส้นทางในการเดินทางไปสถานที่ท างานของนายจ้างนั้น ลูกจ้างต้องเดินทางผ่านซอยเปลี่ยว ไม่
มีไฟฟ้าให้แสงสว่างบริเวณถนนระหว่างทาง ตลอดจนไม่มีชุมชนหรือร้านค้า มีแต่ที่รกร้างว่างเปล่า 
หากจะให้ลูกจ้างหญิงเดินทางไปท างานในเวลากลางคืนระหว่างเวลา 24.00 น. ถึงเวลา 06.00 น ก็
อาจเป็นอันตรายต่อลูกจ้างหญิงได้ ลูกจ้างหญิงอาจถูกจี้ชิงทรัพย์ หรือลูกจ้างหญิงอาจถูกดักฉุดเพ่ือ
ข่มขืนในระหว่างการเดินทางไปท างานให้นายจ้าง กรณีเช่นนี้พนักงานตรวจแรงงานอาจรายงานต่อ
อธิบดี หรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายเพ่ือพิจารณา แล้วมีค าสั่งให้นายจ้างเปลี่ยนเวลาท างานให้ลูกจ้างหญิง
ที่ท างานกะกลางคืน เพ่ือให้ลูกจ้างหญิงไม่ต้องเดินทางท างานให้นายจ้างในยามวิกาล เป็นต้น 

 

 3. การคุ้มครองแรงงานหญิงมีครรภ์  

 ส าหรับกรณีลูกจ้างหญิงที่มีครรภ์นั้น กฎหมายคุ้มครองแรงงานได้มีบทบัญญัติเพ่ือคุ้มครอง
ลูกจ้างในระดับมาตรฐานที่สูงยิ่งขึ้นกว่าลูกจ้างหญิงที่ไม่มีครรภ์ เนื่องจากกฎหมายคุ้มครองแรงงานมี
เจตนารมณ์จะคุ้มครองไม่ให้ลูกจ้างหญิงที่มีครรภ์ต้องท างานหนักมากจนเกินไปอันอาจส่งผลกระทบ
ต่อทารกในครรภ์ได้ ตลอดจนคุ้มครองไม่ให้ลูกจ้างหญิงทีม่ีครรภ์ต้องถูกนายจ้างเลิกจ้างเพราะสาเหตุมี
ครรภ์นี้ด้วย กฎหมายคุ้มครองแรงงานได้ก าหนดคุ้มครองลูกจ้างหญิงที่มีครรภ์ในประเด็นต่างๆ
ดังต่อไปนี้ 

 

  3.1 ประเภทงานที่ไม่ให้ลูกจ้างหญิงมีครรภ์ท า 

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 39 บัญญัติไว้ว่า 

“ห้ามมิให้นายจ้างให้ลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงมีครรภ์ท างานอย่างหนึ่งอย่างใด 
ดังต่อไปนี้ 

(1) งานเกี่ยวกับเครื่องจักร หรือเครื่องยนต์ที่มีความสั่นสะเทือน 

(2) งานขับเคลื่อน หรือติดไปกับยานพาหนะ 

(3) งานยก แบก หาม หาบ ทูน ลาก หรือเข็นของหนักเกินสิบห้ากิโลกรัม 

(4) งานที่ท าในเรือ 

(5) งานอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง” 

   บทบัญญัติมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 นี้ 
กฎหมายคุ้มครองแรงงานเล็งเห็นว่า ย่อมเป็นการไม่เหมาะสมหากนายจ้างจะให้ลูกจ้างหญิงที่มีครรภ์ 
ท างานหนักจนเกินสมควร โดยเฉพาะอย่างยิ่งงานที่ก่อให้เกิดความสั่นสะเทือนแก่ร่างกาย งานที่อาจ
ส่งผลกระทบต่อทารกในครรภ์ หรืองานที่อาจส่งผลให้ลูกจ้างหญิงแท้งลูก ดังนั้น มาตรา 39 แห่ง
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พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 จึงได้ก าหนดประเภทงานที่ห้ามไม่ให้นายจ้างให้ลูกจ้าง
หญิงมีครรภ์ท าอย่างเด็ดขาด ซึ่งได้แก่ งานเกี่ยวกับเครื่องจักรหรือเครื่องยนต์ที่มีความสั่นสะเทือน 
งานขับเคลื่อนหรือติดไปกับยานพาหนะ งานยก แบก หาม หาบ ทูน ลาก หรือเข็นของหนักเกิน 15

กิ โลกรัม  งานที่ ท าใน เรือ  หรืองาน อ่ืนตามที่ ก าหนดในกฎกระทรวง โดยมาตรา 39 แห่ ง 
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 นี้ เป็นการก าหนดห้ามนายจ้างไว้อย่างเด็ดขาด นายจ้าง
จึงไม่อาจขอความยินยอมจากลูกจ้าง ขอให้ลูกจ้างยอมท างานตามที่ได้ก าหนดไว้ในมาตรา 39 แห่ง
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ให้แก่นายจ้างได้ และก็ไม่อาจตกลงกันเป็นอย่างอ่ืนใน
สัญญาจ้างแรงงานได้ด้วยเช่นกัน นอกจากจะส่งผลท าให้ข้อสัญญาแห่งสัญญาจ้างแรงงานที่ขัดต่อ
กฎหมายคุ้มครองแรงงานตกเป็นโมฆะ93 ไม่มีผลบังคับใช้ระหว่างนายจ้างและลูกจ้างแล้ว ยังต้องถือ
เป็นกรณีที่นายจ้างฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งกฎหมายคุ้มครองแรงงาน อันจะส่งผลให้นายจ้างมีความผิด 
และจะต้องได้รับโทษตามท่ีกฎหมายคุ้มครองแรงงานก าหนดเอาไว้94 

   อนึ่ ง ในการพิจารณาว่านายจ้างฝ่ าฝืนบทบัญญั ติมาตรา 39 แห่ ง 
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 หรือไม่ อาจต้องพิจารณาเจตนาของนายจ้างเป็นกรณีๆไป
ด้วย ว่านายจ้างได้ทราบถึงการตั้งครรภ์ของลูกจ้างหญิงหรือไม่ เพราะอาจมีบางกรณีที่ลักษณะครรภ์
ของลูกจ้างหญิง เมื่อมองจากภายนอกอย่างผิวเผินไม่อาจทราบได้ว่ามีการตั้งครรภ์หรือไม่ ดังนั้น หาก
นายจ้างไม่ทราบว่าลูกจ้างหญิงมีครรภ์ แล้วมีค าสั่งให้ลูกจ้างหญิงท างานตามมาตรา 39 แห่ง 
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 และลูกจ้างหญิงก็ไม่ได้แจ้งให้นายจ้างทราบถึงการ
ตั้งครรภ์แต่อย่างใด กรณีเช่นนี้ ก็ไม่อาจถือได้ว่านายจ้างท าการฝ่าฝืนบทบัญญัติมาตรา 39 แห่ง 
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 

 

  3.2 ช่วงเวลาที่ห้ามไม่ให้ลูกจ้างหญิงมีครรภ์ท างาน 

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 39/1 บัญญัติไว้ว่า 

“ห้ามมิให้นายจ้างให้ลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงมีครรภ์ท างานในระหว่างเวลา 
22.00 นาฬิกา ถึงเวลา 06.00 นาฬิกา ท างานล่วงเวลา หรือท างานในวันหยุด 

ในกรณีที่ลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงมีครรภ์ท างานในต าแหน่งผู้บริหาร งานวิชาการ 
งานธุรการ หรืองานเกี่ยวกับการเงินหรือบัญชี นายจ้างอาจให้ลูกจ้างนั้นท างานล่วงเวลาในวันท างาน
ได้เท่าที่ไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพของลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงมีครรภ์โดยได้รับความยินยอมจากลูกจ้างก่อน
เป็นคราวๆ ไป” 

                                                           

93 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 150. อ้างแล้ว. 
94 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 144. อ้างแล้ว. 
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นอกจากประเภทงานที่กฎหมายคุ้มครองแรงงานห้ามไม่ให้นายจ้างให้
ลูกจ้างหญิงมีครรภ์ท าตามมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 แล้ว กฎหมาย
คุ้มครองแรงงานยังมีการก าหนดถึงช่วงเวลาที่ห้ามไม่ให้นายจ้างใช้แรงงานลูกจ้างหญิงมีครรภ์ ไว้ใน
มาตรา 39/1 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 อีกด้วย เนื่องจากกฎหมายคุ้มครอง
แรงงานพิจารณาแล้วว่าเป็นช่วงเวลาที่ลูกจ้างหญิงมีครรภ์ควรได้พักผ่อนเพ่ือสุขภาพที่ดีของทารกใน
ครรภ์มากกว่าที่จะต้องมาท างานให้แก่นายจ้าง กฎหมายคุ้มครองแรงงานจึงได้ก าหนดถึงช่วงเวลาที่
ห้ามไม่ให้ลูกจ้างหญิงมีครรภ์ท างานเอาไว้ในมาตรา 39/1 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.
2541 กล่าวคือ ห้ามมิให้นายจ้างให้ลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงมีครรภ์ท างานในระหว่างเวลา 22:00 น. ถึง
เวลา 06:00 น. แม้กระทั่งการท างานล่วงเวลา และการท างานในวันหยุด กฎหมายคุ้มครองแรงงานก็
ไม่อนุญาตให้นายจ้างให้ลูกจ้างหญิงมีครรภ์มาท างาน แม้ว่าลูกจ้างหญิงมีครรภ์จะให้ความยินยอมก็
ตาม ทั้งนี้ เพ่ือให้ลูกจ้างหญิงมีครรภ์ได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ หากนายจ้างฝ่าฝืน มีการสั่งให้ลูกจ้างหญิง
มีครรภ์ท างานในช่วงเวลา 22:00 น. ถึงเวลา 06:00 น. อันเป็นช่วงเวลาที่ก าหนดห้ามไว้ในมาตรา 
39/1 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 นายจ้างจะมีความผิดและต้องได้รับโทษตาม
กฎหมายคุ้มครองแรงงานฉบับนี้95 

อย่างไรก็ตาม มาตรา 39/1 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.
2541 มีข้อยกเว้นให้ต าแหน่งบางต าแหน่ง งานบางลักษณะงานเท่านั้นที่กฎหมายคุ้มครองแรงงาน
อนุญาตให้นายจ้างให้ลูกจ้างหญิงมีครรภ์ท างานล่วงเวลาได้ แต่อนุญาตให้เฉพาะการท างานล่วงเวลา
ในวันท างานเท่านั้น ไม่รวมไปถึงการท างานล่วงเวลาในวันหยุด หรือการท างานในวันหยุด กล่าวคือ 
เฉพาะงานในต าแหน่งผู้บริหาร งานวิชาการ งานธุรการ หรืองานเกี่ยวกับการเงินหรือบัญชี เท่านั้น 
นายจ้างอาจให้ลูกจ้างหญิงมีครรภ์นั้นท างานล่วงเวลาในวันท างานได้ แต่เฉพาะเท่าท่ีไม่มีผลกระทบต่อ
สุขภาพ โดยจะต้องได้รับความยินยอมจากลูกจ้างหญิงมีครรภ์ก่อนเป็นคราวๆ ไปด้วย ทั้งนี้ เพราะงาน
ในต าแหน่งหรืองานในลักษณะดังกล่าวข้างต้น กฎหมายคุ้มครองแรงงานพิจารณาแล้วว่าเป็นต าแหน่ง
หรือลักษณะงานที่ไม่ได้ใช้แรงงานกาย หากเป็นเพียงแค่การท างานเอกสารบนโต๊ะท างานเท่านั้น ไม่ได้
เป็นต าแหน่งหรือลักษณะงานที่เป็นอันตรายต่อครรภ์สักเท่าใด 

 

  3.3 สิทธิในการเปลี่ยนลักษณะงาน 

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 42 บัญญัติไว้ว่า 

“ในกรณีที่ลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงมีครรภ์มีใบรับรองของแพทย์แผนปัจจุบัน
ชั้นหนึ่งมาแสดงว่าไม่อาจท างานในหน้าที่เดิมต่อไปได้ ให้ลูกจ้างนั้นมีสิทธิขอให้นายจ้างเปลี่ยนงานใน
หน้าที่เดิมเป็นการชั่วคราวก่อนหรือหลังคลอดได้ และให้นายจ้างพิจารณาเปลี่ยนงานที่เหมาะสมให้แก่
ลูกจ้างนั้น” 
                                                           

95 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 144. อ้างแล้ว. 
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   ในบางครั้งการตั้งครรภ์อาจเป็นอุปสรรคในการท างานต่อลูกจ้างหญิง ซึ่ง
งานบางประเภท หรือลักษณะงานในบางต าแหน่ง อาจจะมีลักษณะที่ไม่เหมาะสมต่อลูกจ้างหญิงมี
ครรภ์ เนื่องจากอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย กฎหมายคุ้มครองแรงงานจึงได้มีบทบัญญัติ
คุ้มครองลูกจ้างหญิงมีครรภ์ให้มีสิทธิขอเปลี่ยนงานในลักษณะ ต าแหน่ง หรือหน้าที่เดิมเป็นการ
ชั่วคราวได้ โดยบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 42 กล่าวคือ หาก
ลูกจ้างหญิงมีครรภ์มีใบรับรองแพทย์มาแสดงต่อนายจ้างว่าไม่อาจท างานในหน้าที่เดิมต่อไปได้ ลูกจ้าง
หญิงมีครรภ์ดังกล่าวมีสิทธิที่จะขอให้นายจ้างเปลี่ยนงานในหน้าที่เดิมเป็นการชั่วคราวได้ นายจ้างมี
หน้าที่ต้องพิจารณาเปลี่ยนงานใหม่ที่เหมาะสมให้แก่ลูกจ้างหญิงมีครรภ์นั้นด้วย ทั้งนี้ การขอเปลี่ยน
ลักษณะงานตามความหมายแห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 42 หมายความ
ถึงทั้งก่อนคลอด และหลังคลอดด้วย เนื่องจากแม้ว่าลูกจ้างหญิงมีครรภ์จะได้คลอดบุตรไปแล้วก็ตาม 
แต่ร่างกายของลูกจ้างอาจจะยังไม่พร้อม หรือไม่แข็งแรง หรือฟ้ืนตัว พอที่จะกลับไปท างานในลักษณะ
เดิมได้ กฎหมายจึงคุ้มครองลูกจ้างไปจนถึงช่วงเวลาหลังการคลอดบุตรแล้วด้วย 

    ยกตัวอย่างเช่น นางเดือน เป็นลูกจ้างหญิงท างานในต าแหน่ง
พนักงานขาย ประจ าอยู่ที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่ง โดยเงื่อนไขของการท างานในต าแหน่งนี้ คือ ตลอด
ระยะเวลาท างานปกติในแต่ละวัน ลูกจ้างจะไม่สามารถนั่งพักได้ ต้องยืนประจ าอยู่ข้างๆสินค้าตลอด
ระยะเวลาที่ท างาน ปรากฏว่านางเดือนก าลังตั้งครรภ์อยู่และมีอายุครรภ์ใกล้คลอดแล้ว จึงท าให้เป็น
อุปสรรคต่อการท างานอย่างมาก เนื่องจากนางเดือนไม่สามารถยืนอุ้มครรภ์ปฏิบัติงานได้ นางเดือนจึง
น าใบรับรองแพทย์มาแสดงให้แก่นายจ้างเพ่ือขอเปลี่ยนต าแหน่งเป็นการชั่วคราว กรณีเช่นนี้ นายจ้าง
มีหน้าที่ต้องเปลี่ยนต าแหน่งให้แก่ลูกจ้างหญิงที่มีครรภ์ตามที่ได้ก าหนดไว้ในมาตรา 42 แห่ง
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 โดยอาจจะเปลี่ยนให้นางเดือนท างานในต าแหน่งพนักงาน
ตรวจนับสินค้า หรือต าแหน่งอ่ืนที่ไม่ต้องยืนตลอดเวลาท างาน หรือหากปรากฏว่าหลังคลอดบุตร นาง
เดือนยังคงเจ็บแผลจากการผ่าตัดเพ่ือคลอดบุตรอยู่ ไม่สามารถยืนเป็นเวลานานๆได้ หากนางเดือนน า
ใบรับรองแพทย์มาแสดงต่อนายจ้าง นายจ้างก็จะต้องเปลี่ยนต าแหน่งให้นางเดือนเป็ นการชั่วคราว
เช่นกัน จนกว่านางเดือนจะสามารถกลับมาท างานในต าแหน่งเดิมได้ตามปกติ เป็นต้น 

   อนึ่ง หากนายจ้างไม่ยอมเปลี่ยนต าแหน่งให้แก่ลูกจ้างหญิงที่มีครรภ์ ตามที่
ได้ก าหนดไว้ในมาตรา 42 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 นี้ ถือว่านายจ้างได้ฝ่าฝืน
บทบัญญัติแห่งกฎหมายคุ้มครองแรงงาน และนายจ้างจะต้องรับโทษตามที่ได้ก าหนดไว้ในมาตรา 144 

แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ด้วย96 

 

 

 

                                                           

96 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 144. อ้างแล้ว. 
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  3.4 ห้ามนายจ้างเลิกจ้างเพราะเหตุมีครรภ์ 

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 43 บัญญัติไว้ว่า 

“ห้ามมิให้นายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงเพราะเหตุมีครรภ์” 

มาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 นี้ กฎหมาย
คุ้มครองแรงงานมีเจตนารมณ์ที่จะคุ้มครองไม่ให้ลูกจ้างหญิงถูกนายจ้างเลิกจ้างเพราะเหตุมีครรภ์ 
เนื่องจากนายจ้างบางคนมองว่าการตั้งครรภ์ของลูกจ้างหญิงเป็นอุปสรรคอย่างยิ่งต่อการท างานให้แก่
ตน ไม่ว่าจะในด้านความคล่องตัวในการท างาน หรืองานบางต าแหน่งต้องการบุคลิกภาพที่ดูดีของ
ลูกจ้างหญิง ตลอดจนนายจ้างอาจมองว่าการตั้งครรภ์ที่มีระยะเวลายาวนานกว่า 9 เดือน อีกท้ังการลา
เพ่ือคลอดบุตรตามสิทธิภายใต้กฎหมายคุ้มครองแรงงานอีกกว่า 90 วัน ถือเป็นระยะเวลาที่ยาวนาน
เกินไป ในเมื่อลูกจ้างหญิงไม่อยู่ในสถานะที่จะท างานให้นายจ้างได้อย่างสะดวก คล่องตัวได้ดังเมื่อครั้ง
ก่อนตั้งครรภ์ ดังนั้น นายจ้างจึงมักเลือกที่จะเลิกจากลูกจ้างหญิงที่มีครรภ์เพ่ือจะได้จ้างลูกจ้างหญิงคน
ใหม่มาท างานแทนมากกว่า กฎหมายคุ้มครองแรงงานจึงได้มีบทบัญญัติก าหนดข้อห้ามแก่นายจ้างขึ้น
ตามมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 กล่าวคือ ก าหนดห้ามไม่ให้นายจ้าง
เลิกจ้างลูกจ้างหญิงด้วยสาเหตุว่าลูกจ้างหญิงตั้งครรภ์ได้ หากนายจ้างฝ่าฝืน นายจ้างจะมีความผิดและ
จะต้องได้รับโทษตามท่ีกฎหมายคุ้มครองแรงงานก าหนดไว้ด้วย97 

มีตัวอย่างค าพิพากษาศาลฎีกาที่วินิจฉัยว่าสัญญาจ้างระหว่างนายจ้างและ
ลูกจ้างหญิงไม่อาจสิ้นสุดลงได้เพียงเพราะเหตุลูกจ้างหญิงมีครรภ์  การที่นายจ้างก าหนดข้อสัญญาใน
สัญญาจ้างแรงงานในลักษณะให้สัญญาจ้างแรงงานสิ้นสุดลงเพราะเหตุลูกจ้างหญิงมีครรภ์ ถือเป็นข้อ
สัญญาที่ขัดต่อกฎหมายคุ้มครองแรงงาน อันเป็นกฎหมายที่เก่ียวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน 
ข้อสัญญาดังกล่าวจึงตกเป็นโมฆะ98 ไม่สามารถบังคับใช้ระหว่างนายจ้างและลูกจ้างได้ ดังนี้ 

 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 1394/2549 ข้อตกลงตามสัญญาจ้าง
พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินที่ก าหนดว่า ภายในระยะเวลา 2 ปี นับแต่วันเริ่มสัญญา หากพนักงาน
ตั้งครรภ์ให้ถือว่าพนักงานได้บอกเลิกสัญญาจ้าง โดยให้สัญญาสิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่แพทย์แผนปัจจุบัน
ชั้นหนึ่งวินิจฉัยหรือเมื่อเห็นได้ชัดว่าตั้งครรภ์ เป็นข้อตกลงที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้มีผลเป็นการบอกเลิก
จ้างเพราะเหตุตั้งครรภ์ ขัดต่อพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 43 ซึ่งเป็น
กฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อย จึงเป็นโมฆะ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 
150 

 

                                                           

97 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 144. อ้างแล้ว. 
98 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 150. อ้างแล้ว. 
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การใช้แรงงานเด็ก 

 เนื่องจากกฎหมายคุ้มครองแรงงานมีเจตนารมณ์ต้องการคุ้มครองดูแลลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กใน
มาตรฐานที่สูงกว่าลูกจ้างผู้ใหญ่โดยทั่วไป จึงได้ก าหนดบทบัญญัติเฉพาะในส่วนของลูกจ้างเด็กเอาไว้
ตามมาตรา 45 ถึงมาตรา 52 ทั้งนี้ เนื่องจากเหตุผลทางด้านสุขภาพอนามัยของเด็ก เพ่ือประโยชน์ต่อ
การพัฒนาทั้งทางด้านร่างกายและสติปัญญาของเด็ก ตลอดจนเพ่ือดูแลเด็กผู้ที่ยังไม่มีวุฒิภาวะที่
เพียงพอในการเข้าเป็นคู่สัญญาแห่งสัญญาจ้างแรงงาน โดยกฎหมายคุ้มครองแรงงานได้คุ้มครอง
ลูกจ้างเด็กเอาไว้หลายประเด็นด้วยกัน ดังต่อไปนี้ 

 

 1. ลูกจ้างเด็ก  

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 44 บัญญัติไว้ว่า 

“ห้ามมิให้นายจ้างจ้างเด็กอายุต่ ากว่าสิบห้าปีเป็นลูกจ้าง” 

จากการพิจารณาตามมาตรา 44 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 
“ลูกจ้างเด็ก” หมายความถึง เด็กที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป เนื่องจากกฎหมายคุ้มครองแรงงาน
ก าหนดห้ามไม่ให้มีการจ้างแรงงานเด็กที่มีอายุต่ ากว่า 15 ปีเป็นลูกจ้าง ดังนั้น ในทางกลับกันจึง
หมายความว่า หากเด็กมีอายุ 15 ปีขึ้นไป นายจ้างก็สามารถจ้างเป็นลูกจ้างได้ โดยในการจ้างแรงงาน
เด็กนี้ นายจ้างจะต้องปฏิบัติตามหน้าที่ที่บัญญัติไว้ตามบทบัญญัติแห่งการคุ้มครองลูกจ้างเด็ก แห่ง
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ด้วย 

 

 2. หน้าที่ของนายจ้าง  

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 45 บัญญัติไว้ว่า 

“ในกรณีที่มีการจ้างเด็กอายุต่ ากว่าสิบแปดปีเป็นลูกจ้าง ให้นายจ้างปฏิบัติดังนี้ 
(1) แจ้งการจ้างลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กนั้นต่อพนักงานตรวจแรงงานภายในสิบห้าวัน  นับ

แต่วันที่เด็กเข้าท างาน 

(2) จัดท าบันทึกสภาพการจ้างกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเก็บไว้ ณ  สถาน
ประกอบกิจการหรือส านักงานของนายจ้าง พร้อมที่จะให้พนักงานตรวจแรงงานตรวจได้ในเวลาท าการ 

(3) แจ้งการสิ้นสุดการจ้างลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กนั้นต่อพนักงานตรวจแรงงานภายในเจ็ด
วัน นับแต่วันที่เด็กออกจากงาน 

การแจ้งหรือการจัดท าบันทึกตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามแบบที่อธิบดีก าหนด” 



138 บทที่ 5 การคุ้มครองแรงงานหญิงและแรงงานเด็ก กฎหมายคุม้ครองแรงงาน 

 

  ดังนั้น เมื่อพิจารณาจากมาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 
จึงสามารถตีความหมายของค าว่า “ลูกจ้างเด็ก” ได้เพ่ิมเติมจากที่บัญญัติไว้ตามมาตรา 44 แห่ง
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ว่า ลูกจ้างเด็กที่กฎหมายคุ้มครองแรงงานมุ่งประสงค์ใน
การให้ความคุ้มครองเป็นพิเศษในระดับมาตรฐานที่สูงกว่าแรงงานผู้ ใหญ่โดยทั่วไปนั้น ไม่ได้เอาเกณฑ์
แห่งการบรรลุนิติภาวะตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาเป็นเกณฑ์ก าหนด99 แต่กฎหมาย
คุ้มครองแรงงานก าหนดคุ้มครองเฉพาะเด็กที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป จนถึงอายุ 18 ปีเท่านั้น ที่
นายจ้างมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งการคุ้มครองลูกจ้างเด็ก ภายใต้กฎหมายคุ้มครอง
แรงงานฉบับนี้ 

ดังนั้น เมื่อปรากฏว่านายจ้างมีการจ้างแรงงานลูกจ้างเด็กที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปี ถึง 18 

ปี นายจ้างจะต้องปฏิบัติตามหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในมาตรา 45 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน 
พ.ศ.2541 ด้วย กล่าวคือ 

 ∙ นายจ้างจะต้องแจ้งให้พนักงานตรวจแรงงานทราบถึงการจ้างลูกจ้างเด็ก
นั้น ภายใน 15 วันนับแต่วันที่ลูกจ้างเด็กเริ่มเข้าท างาน เพื่อพนักงานตรวจแรงงานจะได้ทราบว่าสถาน
ประกอบการแห่งใด และนายจ้างคนใดบ้างที่มีการใช้แรงงานเด็กอยู่ เพ่ือพนักงานตรวจแรงงานจะได้
เข้าไปตรวจสอบมาตรฐานแห่งการใช้แรงงานว่าได้เป็นไปตามที่กฎหมายคุ้มครองแรงงานก าหนดไว้
หรือไม ่

 ∙ นายจ้างจะต้องจัดท าบันทึกสภาพการจ้าง กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงไป
จากเดิมว่าค่าจ้าง สิทธิประโยชน์ วันหยุด วันลา หรือข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้าง อ่ืนๆ ตาม
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518100 ที่นายจ้างตกลงจะให้แก่ลูกจ้างมีการเปลี่ยนแปลงไป
อย่างไร โดยนายจ้างจะต้องเก็บไว้ ณ สถานประกอบกิจการ หรือส านักงานของนายจ้าง เพ่ือพร้อมที่
จะให้พนักงานตรวจแรงงานตรวจได้ในเวลาท าการ  

 ∙ เมื่อสัญญาจ้างแรงงานของลูกจ้างเด็กที่นายจ้างได้จ้างไว้สิ้นสุดลง 
นายจ้างจะต้องแจ้งการสิ้นสุดการจ้างลูกจ้างเด็กดังกล่าวต่อพนักงานตรวจแรงงานภายใน 7 วัน นับ
แต่วันที่ลูกจ้างเด็กออกจากงานด้วย เพ่ือให้พนักงานตรวจแรงงานทราบว่าสถานประกอบการนั้น หรือ
นายจ้างรายนั้นไม่มีการจ้างแรงงานลูกจ้างเด็กอีกต่อไปแล้ว 

ดังกล่าว เป็นหน้าที่ของนายจ้างที่กฎหมายคุ้มครองแรงงานก าหนดเอาไว้ให้นายจ้าง
ปฏิบัติเมื่อนายจ้างมีการจ้างแรงงานลูกจ้างเด็กที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปี ถึง 18 ปี หากนายจ้างฝ่าฝืนไม่

                                                           

99 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 19 บัญญัติไว้ว่า “บุคคลย่อมพ้นจากภาวะผู้เยาว์และ
บรรลุนิติภาวะเมื่อมีอายุยี่สิบปีบริบูรณ์” 
100 พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 มาตรา 11. อ้างแล้ว. 
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ยอมปฏิบัติตาม ต้องถือว่านายจ้างมีความผิดและต้องได้รับโทษตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541101 

 

 3. เวลาพัก 

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 46 บัญญัติไว้ว่า 

“ให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กมีเวลาพักวันหนึ่งไม่น้อยกว่าหนึ่งชั่วโมงติดต่อกัน
หลังจากท่ีลูกจ้างท างานมาแล้วไม่เกินสี่ชั่วโมง แต่ในสี่ชั่วโมงนั้นให้ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กได้มีเวลาพักตามที่
นายจ้างก าหนด” 

เนื่องจากลูกจ้างเด็กนั้นอาจไม่ได้มีสภาพร่างกายที่แข็งแรงเทียบเท่ากับลูกจ้างที่เป็น
ผู้ใหญ่โดยทั่วไป ดังนั้น ในกรณีเวลาพักระหว่างการท างานของลูกจ้างเด็ก กฎหมายคุ้มครองแรงงานมี
เจตนารมณ์ต้องการให้ลูกจ้างเด็กได้มีเวลาพักเร็วขึ้น และยาวนานกว่าเวลาพักที่ลูกจ้างผู้ใหญ่
โดยทั่วไปมีสิทธิ102 โดยในมาตรา 46 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ได้ก าหนดให้
นายจ้างจะต้องให้ลูกจ้างเด็กมีเวลาพักอย่างน้อย 1 ชั่วโมงติดต่อกัน หลังจากที่ลูกจ้างเด็กได้ท างาน
มาแล้วไม่เกิน 4 ชั่วโมง โดยนายจ้างไม่อาจแบ่งเวลาพักของลูกจ้างเด็กดังเช่นที่มีสิทธิแบ่งเวลาพักของ
ลูกจ้างผู้ใหญ่เป็นช่วงๆได้ เนื่องจากกฎหมายคุ้มครองแรงงานมีเจตนารมณ์ต้องการให้ลูกจ้างเด็กได้
พักผ่อนอย่างเต็มที่และเต็มเวลา 

 ยกตัวอย่างเช่น ด.ช.ป้อม อายุ 16 ปี เป็นพนักงานขายตั๋วรถโดยสาร มีเวลา
ท างานปกติตั้งแต่เวลา 8:00 น. – 17:00 น. นายจ้างต้องให้ ด.ช.ป้อม ได้มีเวลาพักระหว่างการท างาน
เมื่อเวลา 12:00 น. อันเป็นเวลาที่ ด.ช.ป้อม ได้ท างานมาแล้วครบ 4 ชั่วโมง โดยนายจ้างจะต้องให้ 
ด.ช.ป้อม มีเวลาพักเต็มจ านวน 1 ชั่วโมง กล่าวคือ ต้องให้ ด.ช.ป้อม มีเวลาพักจนถึงเวลา 13:00 น. 
นายจ้างจึงจะให้ ด.ช.ป้อมกลับมาท างานตามปกติได้ กรณีนี้ นายจ้างไม่สามารถให้ ด.ช.ป้อมพักครั้ง

                                                           

101 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 146 บัญญัติไว้ว่า “นายจ้างผู้ใดไม่ปฏิบัติตาม
มาตรา 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 120 มาตรา 121 วรรคหนึ่ง หรือ
มาตรา 139 (2) หรือ (3) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท” 
102 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 27 บัญญัติไว้ว่า “ในวันที่มีการท างาน ให้
นายจ้างจัดให้ลูกจ้างมีเวลาพักระหว่างการท างานวันหนึ่งไม่น้อยกว่าหนึ่งชั่วโมงหลังจากที่ลูกจ้าง
ท างานมาแล้วไม่เกินห้าชั่วโมงติดต่อกัน นายจ้างและลูกจ้างอาจตกลงกันล่วงหน้าให้มีเวลาพักครั้งหนึ่ง
น้อยกว่าหนึ่งชั่วโมงได้แต่เมื่อรวมกันแล้ววันหนึ่งต้องไม่น้อยกว่าหนึ่งชั่วโมง...” 
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ละ 15 นาที จ านวน 4 ครั้ง หรือครั้งละ 30 นาที จ านวน 2 ครั้งได้ กฎหมายคุ้มครองแรงงานไม่
อนุญาตให้นายจ้างแบ่งเวลาพักระหว่างการท างานของลูกจ้างเด็กออกเป็นช่วงๆได้ เป็นต้น 

 

 4. ประเภทงานที่ไม่ให้ลูกจ้างเด็กท า 

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 49 บัญญัติไว้ว่า 

“ห้ามมิให้นายจ้างให้ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กอายุต่ ากว่าสิบแปดปีท างานอย่างหนึ่งอย่างใด
ดังต่อไปนี้ 

(1) งานหลอม เป่า หล่อ หรือรีดโลหะ 

(2) งานปั๊มโลหะ 

(3) งานเกี่ยวกับความร้อน ความเย็น ความสั่นสะเทือน เสียง และแสงที่มีระดับ
แตกต่างจากปกติ อันอาจเป็นอันตรายตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

(4) งานเกี่ยวกับสารเคมีที่เป็นอันตรายตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
(5) งานเกี่ยวกับจุลชีวันเป็นพิษซึ่งอาจเป็นเชื้อไวรัส แบคทีเรีย รา หรือเชื้ออ่ืนตามที่

ก าหนดในกฎกระทรวง 
(6) งานเกี่ยวกับวัตถุมีพิษ วัตถุระเบิด หรือวัตถุไวไฟ เว้นแต่งานในสถานีบริการ

น้ ามันเชื้อเพลิงตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
(7) งานขับหรือบังคับรถยกหรือปั้นจั่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
(8) งานใช้เลื่อยเดินด้วยพลังไฟฟ้าหรือเครื่องยนต์ 
(9) งานที่ต้องท าใต้ดิน ใต้น้ า ในถ้ า อุโมงค์ หรือปล่องในภูเขา 
(10) งานเกี่ยวกับกัมมันตภาพรังสีตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
(11) งานท าความสะอาดเครื่องจักร  หรือเครื่องยนต์ขณะที่ เครื่องจักร หรือ

เครื่องยนต์ก าลังท างาน 

(12) งานทีต่้องท าบนนั่งร้านที่สูงกว่าพื้นดินตั้งแต่สิบเมตรขึ้นไป 

(13) งานอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง” 

  มาตรา 49 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 นี้ ได้ก าหนดประเภท
งานที่ห้ามไม่ให้นายจ้างให้ลูกจ้างเด็กที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปี ถึง 18 ปี ท างาน ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นประเภท
งานที่มีลักษณะที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของลูกจ้าง เด็กทั้งสิ้น 
ยกตัวอย่างเช่น งานเกี่ยวกับความร้อน ความเย็น ความสั่นสะเทือน เสียง และแสงที่มีระดับแตกต่าง
จากปกติ อันอาจเป็นอันตราย งานเกี่ยวกับสารเคมีที่เป็นอันตราย งานเกี่ยวกับจุลชีวันเป็นพิษซึ่งอาจ
เป็นเชื้อไวรัส แบคทีเรีย รา หรือเชื้ออ่ืน งานเกี่ยวกับวัตถุมีพิษ วัตถุระเบิด หรือวัตถุไวไฟ  ตามที่
ก าหนดในกฎกระทรวง เว้นแต่ งานในสถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิง อันล้วนแล้วแต่เป็นลักษณะงานที่
ไม่สมควรให้ลูกจ้างเด็กท างานให้นายจ้างเป็นอย่างยิ่ง เป็นต้น 
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  โดยมาตรา 49 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 นี้ เป็นประเภทงาน
ที่ต้องห้ามไม่ให้ลูกจ้างเด็กท างานอย่างเด็ดขาด นายจ้างไม่สามารถที่จะขอความยินยอมจากลูกจ้าง
เด็ก หรือไม่สามารถตกลงกันเป็นอย่างอ่ืนในสัญญาจ้างแรงงานได้ หากนายจ้างก าหนดข้อสัญญาใน
สัญญาจ้างแรงงานในลักษณะที่ให้ลูกจ้างเด็กท างานต้องห้ามตามมาตรา 49 แห่งพระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ข้อสัญญาแห่งสัญญาจ้างแรงงานดังกล่าวย่อมตกเป็นโมฆะ103 ไม่สามารถ
บังคับใช้ระหว่างนายจ้างและลูกจ้างได้ เนื่องจากเป็นข้อสัญญาที่ขัดต่อกฎหมายคุ้มครองแรงงาน อัน
เป็นกฎหมายที่เก่ียวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน และหากนายจ้างให้ลูกจ้างเด็กท างานตามที่
ก าหนดไว้ในมาตรา 49 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 นี้ ถือได้ว่านายจ้างฝ่าฝืน 
นายจ้างมีความผิดและต้องได้รับโทษตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายคุ้มครองแรงงาน104 

 

5. สถานที่ท างานที่ไม่ให้ลูกจ้างเด็กท า 

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 50 บัญญัติไว้ว่า 

“ห้ามมิให้นายจ้างให้ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กอายุต่ ากว่าสิบแปดปีท างานในสถานที่ 
ดังต่อไปนี้ 

(1) โรงฆ่าสัตว์ 
(2) สถานที่เล่นการพนัน 

(3) สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ 

(4) สถานที่อ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง” 

  มาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 นี้ เป็นการก าหนด
สถานที่ที่ห้ามไม่ให้ลูกจ้างเด็กที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปี ถึง 18 ปี เข้าไปท างานอย่างเด็ดขาด เนื่องจากเป็น
สถานที่ที่ไม่เหมาะสมต่อการจะให้ลูกจ้างเด็กเข้าไปอยู่ในสภาพแวดล้อมเช่นนั้น ด้วยกฎหมายคุ้มครอง
แรงงานมีเจตนารมณ์ในการปกป้องคุ้มครองลูกจ้างเด็กให้เติบโตมาในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ไม่ใช่
สถานที่ที่จะหล่อหลอมให้ลูกจ้างเด็กเป็นผู้ที่มีจิตใจโหดเหี้ยม หรือไม่ละอายต่อบาป โดยสถานที่ตามที่
ก าหนดไว้ในมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ที่ห้ามไม่ให้มีการจ้างแรงงาน
ลูกจ้างเด็กอย่างเด็ดขาดนี้ ได้แก่ โรงฆ่าสัตว์ สถานที่เล่นการพนัน และสถานบริการตามกฎหมายว่า
ด้วยสถานบริการ และอาจมีสถานที่อ่ืนที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง 

ทั้งนี้ มาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ก็มีเจตนารมณ์
เช่นเดียวกับมาตรา 49 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ที่กล่าวมาแล้วข้างต้น คือ 
การที่กฎหมายคุ้มครองแรงงานก าหนดให้สถานที่ตามมาตรา 50 เป็นสถานที่ที่ต้องห้ามไม่ให้ลูกจ้าง
                                                           

103 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 150. อ้างแล้ว. 
104 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 144. อ้างแล้ว. 
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เด็กท างานอย่างเด็ดขาด ดังนั้น นายจ้างจึงไม่สามารถที่จะขอความยินยอมจากลูกจ้างเด็ก หรือไม่
สามารถตกลงกันเป็นอย่างอ่ืนในสัญญาจ้างแรงงานได้ หากนายจ้างก าหนดข้อสัญญาในสัญญาจ้าง
แรงงานในลักษณะที่ ให้ลูกจ้างเด็กท างาน ในสถานที่ท างานที่ ต้องห้ามตามมาตรา 50 แห่ ง
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ข้อสัญญาแห่งสัญญาจ้างแรงงานดังกล่าวย่อมตกเป็น
โมฆะ105 ไม่สามารถบังคับใช้ระหว่างนายจ้างและลูกจ้างได้ เนื่องจากเป็นข้อสัญญาที่ขัดต่อกฎหมาย
คุ้มครองแรงงาน อันเป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน และหากนายจ้างให้
ลูกจ้างเด็กท างานในสถานที่ท างานที่ต้องห้ามตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 นี้ ถือได้ว่านายจ้างฝ่าฝืน นายจ้างมีความผิดและต้องได้รับโทษตามที่
ก าหนดไว้ในกฎหมายคุ้มครองแรงงาน106 

 

 6. ช่วงเวลาที่ห้ามไม่ให้ลูกจ้างเด็กท างาน 

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 47 บัญญัติไว้ว่า 

“ห้ามมิให้นายจ้างให้ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กอายุต่ ากว่าสิบแปดปีท างานในระหว่างเวลา 
22.00 นาฬิกา ถึงเวลา 06.00 นาฬิกา เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดี
มอบหมาย 

นายจ้างอาจให้ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กอายุต่ ากว่าสิบแปดปีและเป็นผู้แสดงภาพยนตร์  
ละคร หรือการแสดงอย่างอ่ืนที่คล้ายคลึงกัน ท างานในระหว่างเวลาดังกล่าวได้ ทั้งนี้ ให้นายจ้างจัดให้
ลูกจ้างซึ่งเปน็เด็กนั้นได้พักผ่อนตามสมควร” 

เนื่องจากกฎหมายคุ้มครองแรงงานมีเจตนารมณ์ต้องการให้ลูกจ้างเด็กมีเวลาพักผ่อน
ที่เพียงพอให้เหมาะสมกับวัยเด็กท่ีก าลังเติบโต จึงมีการก าหนดช่วงเวลาที่ห้ามไม่ให้นายจ้างใช้แรงงาน
ลูกจ้างเด็กเอาไว้ กล่าวคือ กฎหมายคุ้มครองแรงงานห้ามไม่ให้นายจ้างให้ลูกจ้างเด็กที่มีอายุตั้งแต่ 15 

ปี ถึง 18 ปี ท างานในช่วงเวลาระหว่างเวลา 22:00 น. ถึง 06:00 น. เนื่องจากเป็นช่วงเวลาที่ลูกจ้าง
เด็กควรได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ ทั้งนี้ เพ่ือพัฒนาการทั้งทางร่างกายและสมองที่สมบูรณ์ แต่อย่างไรก็
ตาม มาตรา 47 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 นี้ ไม่ได้เป็นการห้ามนายจ้างอย่าง
เด็ดขาด กล่าวคือ หากได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย นายจ้างก็อาจให้
ลูกจ้างเด็กท างานในช่วงเวลาดังกล่าวได้ หรือเว้นแต่จะเป็นกรณีลูกจ้างเด็กที่เป็นผู้แสดงภาพยนตร์ 
ละคร หรือการแสดงอย่างอ่ืนที่คล้ายคลึงกัน นายจ้างอาจให้ลูกจ้างเด็กท างานในระหว่างเวลาดังกล่าว
ได้ เพราะในบางครั้งอาจมีบางฉากการแสดง หรือรอบการแสดงที่คาบเกี่ยวในช่วงเวลาตามมาตรา 47 

แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 นี้ แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อปรากฏว่านายจ้างให้ลูกจ้าง

                                                           

105 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 150. อ้างแล้ว. 
106 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 144. อ้างแล้ว. 
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เด็กท างานในช่วงเวลาดังกล่าวแล้ว นายจ้างมีหน้าที่ต้องจัดให้ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กนั้นได้พักผ่อนตาม
สมควรด้วย 

 

 7. การท างานล่วงเวลาและการท างานในวันหยุด 

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 48 บัญญัติไว้ว่า 

“ห้ามมิให้นายจ้างให้ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กอายุต่ ากว่าสิบแปดปีท างานล่วงเวลาหรือ
ท างานในวันหยุด” 

ดังเช่นเจตนารมณ์ของบทบัญญัติก่อนๆเกี่ยวกับการคุ้มครองลูกจ้างเด็กที่ได้กล่าว
มาแล้วข้างต้น กฎหมายคุ้มครองแรงงานมุ่งคุ้มครองให้ลูกจ้างเด็กที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปี ถึง 18 ปี ได้มี
เวลาพักผ่อนอย่างเต็มที่ กฎหมายคุ้มครองแรงงานไม่ประสงค์ให้นายจ้างใช้แรงงานลูกจ้างเด็กมากจน
เกินสมควร มาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 จึงได้ก าหนดเป็นข้อห้ามอย่าง
เด็ดขาดเอาไว้ว่าห้ามไม่ให้นายจ้างให้ลูกจ้างเด็กที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปี ถึง 18 ปี ท างานล่วงเวลา หรือ
ท างานในวันหยุด  

โดยมาตรา 48 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 นี้ เป็นการห้ามไม่ให้
นายจ้างให้ลูกจ้างเด็กท างานล่วงเวลา และท างานในวันหยุดอย่างเด็ดขาด นายจ้างไม่สามารถท่ีจะขอ
ความยินยอมจากลูกจ้างเด็ก หรือไม่สามารถตกลงกันเป็นอย่างอ่ืนในสัญญาจ้างแรงงานได้ และแม้ว่า
ลักษณะหรือสภาพของงานจะต้องท าติดต่อกันไป หยุดไม่ได้ หากหยุดจะเกิดความเสียหายต่องาน 
หรือเป็นงานฉุกเฉินก็ตาม นายจ้างก็ไม่สามารถสั่งหรือบังคับให้ลูกจ้างเด็กท างานล่วงเวลา หรือท างาน
ในวันหยุดให้แก่นายจ้างได้ ซึ่งกรณีจะแตกต่างจากหลักการท างานล่วงเวลาและการท างานในวันหยุด
ของลูกจ้างผู้ใหญ่โดยทั่วไปดังที่ได้กล่าวไปแล้ว ดังนั้น หากนายจ้างก าหนดข้อสัญญาในสัญญาจ้าง
แรงงานในลักษณะที่ให้ลูกจ้างเด็กยินยอมท างานล่วงเวลา หรือยินยอมท างานในวันหยุดให้แก่นายจ้าง 
ข้อสัญญาแห่งสัญญาจ้างแรงงานดังกล่าวย่อมตกเป็นโมฆะ107 ไม่สามารถบังคับใช้ระหว่างนายจ้างและ
ลูกจ้างได้ เนื่องจากเป็นข้อสัญญาที่ขัดต่อกฎหมายคุ้มครองแรงงาน อันเป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับความ
สงบเรียบร้อยของประชาชน และหากนายจ้างให้ลูกจ้างเด็กท างานล่วงเวลา หรือท างานในวันหยุดให้
นายจ้าง ย่อมถือได้ว่านายจ้างฝ่าฝืน นายจ้างมีความผิด  และต้องได้รับโทษตามที่ก าหนดไว้ใน
กฎหมายคุ้มครองแรงงาน108 

 

 

                                                           

107 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 150. อ้างแล้ว. 
108  พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 144. อ้างแล้ว. 
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 8. หลักประกันการท างาน 

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 51 บัญญัติไว้ว่า 

“ห้ามมิให้นายจ้างเรียกหรือรับหลักประกันเพื่อการใด ๆ จากฝ่ายลูกจ้างซึ่งเป็นเด็ก 

ห้ามมิให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างของลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กให้แก่บุคคลอ่ืน 

ในกรณีที่นายจ้างจ่ายเงินหรือประโยชน์ตอบแทนใดๆ ให้แก่ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กบิดา
มารดา ผู้ปกครอง หรือบุคคลอ่ืน เป็นการล่วงหน้าก่อนมีการจ้าง ขณะแรกจ้าง หรือก่อนถึงงวดการ
จา่ยค่าจ้างในแต่ละคราว มิให้ถือว่าเป็นการจ่ายหรือรับค่าจ้างส าหรับลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กนั้นและห้ามมิ
ให้นายจ้างน าเงินหรือประโยชน์ตอบแทนดังกล่าวมาหักจากค่าจ้างซึ่งต้องจ่ายให้แก่ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็ก
ตามก าหนดเวลา” 

  ด้วยความจ าเป็นทางเศรษฐกิจ หรือความจ าเป็นอ่ืนใดก็ตามที่ท าให้เด็กต้องมาใช้
แรงงานเป็นลูกจ้าง ก็ย่อมแสดงให้เห็นแล้วว่าลูกจ้างเด็กต้องการเงินไปเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง หรือจุนเจือ
แบ่งเบาภาระของครอบครัว กฎหมายคุ้มครองแรงงานจึงไม่อนุญาตให้นายจ้างเรียกหรือรับ
หลักประกันการท างานใดๆ จากลูกจ้างเด็กโดยเด็ดขาด ทั้งนี้ก็เพ่ือไม่ให้เป็นภาระและอุปสรรคแก่
ลูกจ้างเด็กท่ีมีอายุตั้งแต่ 15 ปี ถึง 18 ปี ในการหาหลักประกันการท างานเพื่อสามารถเข้าท างานให้แก่
นายจ้างได้ ดังนั้น กฎหมายคุ้มครองแรงงานจึงไม่อนุญาตให้นายจ้างเรียกหรือรับหลักประกันการ
ท างานเพ่ือประกันความเสียหายในการท างานได้ หรือจะให้บุคคลภายนอกมาค้ าประกันการท างาน
ของลูกจ้างเด็กก็ไม่ได้เช่นกัน อนึ่ง การก าหนดห้ามไม่ให้นายจ้างเรียกหรือรับหลักประกันการท างาน
จากลูกจ้างเด็กนี้ กฎหมายคุ้มครองแรงงานก าหนดห้ามไว้อย่างเด็ดขาด ไม่มีข้อยกเว้น ดังนั้น แม้ว่า
ลักษณะหรือสภาพของงานที่ลูกจ้างเด็กท างานให้แก่นายจ้างนั้น จะเป็นงานที่ต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับ
เงินหรือทรัพย์สินของนายจ้างก็ตาม นายจ้างก็ไม่สามารถเรียกหรือรับหลักประกันการท างานจาก
ลูกจ้างได้ 

  นอกจากนี้  เพ่ือให้ลูกจ้างเด็กได้รับค่าจ้างและประโยชน์ อ่ืนอย่างเต็มจ านวน 
กฎหมายคุ้มครองแรงงานก็มีการก าหนดให้นายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างเด็กเท่านั้น ห้ามไม่ให้
นายจ้างจ่ายค่าจ้างของลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กให้แก่บุคคลอ่ืนเด็ดขาด และในกรณีที่นายจ้างจ่ายเงินหรือ
ประโยชน์ตอบแทนใดๆ ให้แก่ลูกจ้างเด็ก บิดามารดา ผู้ปกครอง หรือบุคคลอ่ืน เช่น ญาติ หรือนาย
หน้าที่พาเด็กมาฝากงาน เป็นต้น เป็นการล่วงหน้าก่อนมีการจ้าง หรือขณะแรกจ้าง หรือก่อนถึงงวด
การจ่ายค่าจ้างในแต่ละคราว กฎหมายคุ้มครองแรงงานไม่ให้ถือว่าเป็นการจ่ายหรือรับค่าจ้างส าหรับ
ลูกจ้างเด็กนั้น และห้ามไม่ให้นายจ้างน าเงินหรือประโยชน์ตอบแทนดังกล่าวมาหักจากค่าจ้างซึ่งต้อง
จ่ายให้แก่ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กตามก าหนดเวลาด้วย 

  ดังนั้น เมื่อพิจารณามาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 แล้ว 
จะเห็นได้ว่า กฎหมายคุ้มครองแรงงานได้คุ้มครองประเด็นการจะได้รับค่าจ้างและสิทธิประโยชน์อ่ืน
ของลูกจ้างเด็กอย่างเต็มที่และเข้มงวดอย่างไม่มีข้อยกเว้น ทั้งนี้ ก็เพ่ือป้องกันลูกจ้างเด็กไม่ให้ถูก
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นายจ้างเอารัดเอาเปรียบได้ เพราะลูกจ้างเด็กยังถือว่าเป็นผู้ที่ยังอ่อนประสบการณ์และวุฒิภาวะใน
การตัดสินใจ อีกท้ังอ านาจในการเจรจาต่อรองกับนายจ้างยังน้อยกว่าลูกจ้างผู้ใหญ่โดยทั่วไป  

 

 9. สิทธิในการลา 

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 52 บัญญัติไว้ว่า 

“เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการท างานของเด็กให้
ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กอายุต่ ากว่าสิบแปดปี มีสิทธิลาเพ่ือเข้าประชุม สัมมนา รับการอบรมรับการฝึกหรือ
ลาเพ่ือการอ่ืน ซึ่งจัดโดยสถานศึกษาหรือหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่อธิบดีเห็นชอบ โดยให้ลูกจ้าง
ซึ่งเป็นเด็กแจ้งให้นายจ้างทราบล่วงหน้าถึงเหตุที่ลาโดยชัดแจ้ง พร้อมทั้งแสดงหลักฐานที่เกี่ยวข้องถ้ามี 
และให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กเท่ากับค่าจ้างในวันท างานตลอดระยะเวลาที่ลา แต่ปี
หนึ่งต้องไม่เกินสามสิบวัน” 

มาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 นี้ เป็นประเภทการลาที่
กฎหมายคุ้มครองแรงงานก าหนดเพ่ิมเติมให้เฉพาะแก่ลูกจ้างเด็กท่ีมีอายุตั้งแต่ 15 ปี ถึง 18 ปี เท่านั้น 
นอกเหนือจากการลาทั้ง 6 ประเภทตามที่ได้กล่าวไปแล้วก่อนหน้านี้ ทั้งนี้ เพ่ือให้ลูกจ้างเด็กได้มี
โอกาสที่จะพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถของตนเอง โดยการลาประเภทนี้ ลูกจ้างเด็กจะมีสิทธิ
ลาเพ่ือเข้าประชุม สัมมนา รับการอบรมรับการฝึก หรือลาเพ่ือการอ่ืน ซึ่งจัดโดยสถานศึกษาหรือ
หน่วยงานของรัฐ หรือเอกชนที่อธิบดีเห็นชอบก็ได้ หากลูกจ้างเด็กประสงค์จะลา ก็ให้ลูกจ้างเด็กแจ้ง
ให้นายจ้างทราบล่วงหน้าถึงเหตุที่ลาโดยชัดแจ้ง พร้อมทั้งแสดงหลักฐานที่เก่ียวข้อง ถ้ามี 

นอกจากนี้ ในระหว่างที่ลูกจ้างเด็กลาไปพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถของตน
ตามที่ก าหนดในมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 นี้ แม้ว่าจะไม่มีการ
ท างานให้นายจ้างก็ตาม กฎหมายคุ้มครองแรงงานก็บัญญัติก าหนดให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้าง
เด็กในอัตราเท่ากับค่าจ้างในวันท างานตลอดระยะเวลาที่ลา แต่ปีหนึ่งต้องไม่เกิน 30 วัน 
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สรุปประจ าบท 
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ค าถามท้ายบท 

 

 1. เมื่อมีผู้กล่าวว่ากฎหมายคุ้มครองแรงงาน มีบทบัญญัติให้นายจ้างปฏิบัติต่อลูกจ้างชาย
หญิงอย่างเท่าเทียมกัน แต่กลับมีบทบัญญัติคุ้มครองแรงงานหญิงแยกหมวดต่างหากไว้เป็นการเฉพาะ 
เป็นการคุ้มครองพิเศษ จะถือว่ากฎหมายคุ้มครองแรงงานบัญญัติขัดแย้งกันเองได้หรือไม่ จงวิเคราะห์
และอธิบาย 

 2. เมื่อนายจ้างก าหนดเวลาท างานให้ลูกจ้างหญิงมาท างานในเวลา 24:00 – 08:00 น. 
ลูกจ้างหญิงจะขอเปลี่ยนเวลามาท างานในเวลากลางวัน 08:00 – 17:00 น. แทนได้หรือไม่ จง
วิเคราะห์ และอธิบาย พร้อมยกหลักกฎหมายประกอบ 

 3. นายจ้างท าสัญญาจ้างแรงงานกับลูกจ้าง โดยมีข้อสัญญาก าหนดว่าหากลูกจ้างมีครรภ์ ให้
ถือว่าลูกจ้างได้เป็นฝ่ายบอกเลิกสัญญาจ้างแรงงาน นายจ้างสามารถก าหนดข้อสัญญาเช่นนี้ได้หรือไม่ 
จงวิเคราะห์ และอธิบาย พร้อมยกหลักกฎหมายประกอบ 

 4. ลูกจ้างเด็กที่มีอายุ 17 ปี ท างานในต าแหน่งพนักงานเก็บเงิน กรณีเช่นนี้ นายจ้างสามารถ
เรียกหรือรับหลักประกันการท างานจากลูกจ้างได้หรือไม่ เพราะเหตุใด จงวิเคราะห์ และอธิบาย 
พร้อมยกหลักกฎหมายประกอบ 

 5. นายจ้างประกอบกิจการโรงฆ่าสัตว์ นายจ้างจะสามารถจ้างลูกจ้างเด็กอายุ 16 ปี เข้า
ท างานในการสถานประกอบการของตนได้หรือไม่ เพราะเหตุใด จงวิเคราะห์ และอธิบาย พร้อมยก
หลักกฎหมายประกอบ 

 



 

 

บทท่ี 6 
การเลิกจ้างและผลของการเลิกจ้าง 

(Termination of Employment Contract and its consequence) 

 

 ดังที่ได้กล่าวไปแล้วในบทที่ 2 ถึงหลักเกณฑ์แห่งการสิ้นสุดของสัญญาจ้างแรงงาน ว่ามีอยู่
สองหลักเกณฑ์ โดยแบ่งตามประเภทของสัญญาจ้างแรงงานตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541109 กล่าวคือ สัญญาจ้างแรงงานแบบมีก าหนดระยะเวลา และสัญญาจ้าง
แรงงานแบบไม่มีก าหนดระยะเวลา โดยในบทที่ 6 นี้ จะกล่าวถึงการสิ้นสุดของสัญญาจ้างแรงงานแบบ
ไม่มีก าหนดระยะเวลาเป็นการเฉพาะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่นายจ้างเป็นฝ่ายบอกเลิกสัญญาจ้าง
แรงงาน เนื่องจากกฎหมายคุ้มครองแรงงานได้ก าหนดถึงผลที่ตามมาในกรณีนายจ้างเป็นฝ่ายบอกเลิก
สัญญาจ้างแรงงานแบบไม่มีก าหนดระยะเวลาเอาไว้ โดยกฎหมายคุ้มครองแรงงานได้ก าหนดหน้าที่ให้
นายจ้างต้องจ่ายเงินค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างด้วย ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการชดเชยให้แก่ลูกจ้างในการที่นายจ้าง
เป็นฝ่ายท าให้ลูกจ้างต้องขาดไร้ซึ่งหน้าที่การงาน ตลอดจนถือเอาเป็นเงินเพ่ือใช้ในการเลี้ยงชีพ
ระหว่างที่ลูกจ้างหางานใหม่ นอกจากนี้ หากเป็นกรณีที่นายจ้างต้องการเลิกจ้างลูกจ้างทันทีโดยไม่ได้มี
การบอกกล่าวล่วงหน้าตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายคุ้มครองแรงงานได้ก าหนดเอาไว้ นายจ้างก็มีหน้าที่
ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานในการที่จะต้องจ่ายเงินค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าให้แก่ลูกจ้าง
ด้วย  

 แต่อย่างไรก็ตาม หากเป็นกรณีที่นายจ้างได้บอกเลิกสัญญาจ้างแรงงานลูกจ้างเพราะการ
กระท าความผิดของลูกจ้าง กฎหมายคุ้มครองแรงงานก็มีข้อยกเว้นบางประการไว้เพ่ือให้นายจ้างไม่
ต้องจ่ายเงินค่าชดเชย หรือค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าดังกล่าวได้ 

                                                           

109 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 17 บัญญัติไว้ว่า “สัญญาจ้างย่อมสิ้นสุดลงเมื่อ
ครบก าหนดระยะเวลาในสัญญาจ้างโดยมิต้องบอกกล่าวล่วงหน้า 

 ในกรณีที่สัญญาจ้างไม่มีก าหนดระยะเวลา นายจ้างหรือลูกจ้างอาจบอกเลิกสัญญาจ้างโดย
บอกกล่าวล่วงหน้าเป็นหนังสือให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบในเมื่อถึงหรือก่อนจะถึงก าหนดจ่ายค่าจ้างคราว
หนึ่งคราวใด เพ่ือให้เป็นผลเลิกสัญญากันเมื่อถึงก าหนดจ่ายค่าจ้างคราวถัดไปข้างหน้าก็ได้ แต่ไม่
จ าต้องบอกกล่าวล่วงหน้าเกินสามเดือน ทั้งนี้ ให้ถือว่าสัญญาจ้างทดลองงานเป็นสัญญาจ้างที่ไม่มี
ก าหนดระยะเวลาด้วย 

 การบอกเลิกสัญญาจ้างตามวรรคสอง นายจ้างอาจจ่ายค่าจ้างให้ตามจ านวนที่จะต้องจ่าย
จนถึงเวลาเลิกสัญญาตามก าหนดที่บอกกล่าวและให้ลูกจ้างออกจากงานทันทีได้ 
 การบอกกล่าวล่วงหน้าตามมาตรานี้ ไม่ใช้บังคับแก่การเลิกจ้างตามมาตรา 119 แห่ง
พระราชบัญญัตินี้ และมาตรา 583 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์” 
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นอกจากประเด็นเงินค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า และเงินค่าชดเชยแล้ว ยังมีประเด็น
ส าคัญที่ต้องพิจารณาส าหรับกรณีนายจ้างเป็นฝ่ายบอกเลิกสัญญาด้วยอีกประการหนึ่ง นั่นคือ 
ประเด็นที่จะต้องพิจารณาว่าการเลิกจ้างดังกล่าวนั้นเป็นการเลิกจ้างที่เป็นธรรมหรือไม่ เพราะถึงแม้
กฎหมายคุ้มครองแรงงานจะเปิดช่องให้การท าสัญญาจ้างแรงงานเป็นไปตามหลักเสรีภาพในการแสดง
เจตนาตามหลักนิติกรรมสัญญาแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ก็ตาม แต่เนื่องจากกฎหมาย
คุ้มครองแรงงานเป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน และเป็นกฎหมายที่มี
ลักษณะกึ่งเอกชนกึ่งมหาชน กฎหมายคุ้มครองแรงงานจึงต้องเข้ามาแทรกแซงความสัมพันธ์ระหว่าง
นายจ้างและลูกจ้างภายใต้สัญญาจ้างแรงงาน เพ่ือพิจารณาว่าแม้คู่สัญญาต่างมีสิทธิที่จะเข้าผูกพันตน
ภายใต้ข้อสัญญาใดๆ และมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญาเมื่อใดก็ได้ก็ตาม แต่ก็ต้องพิจารณาด้วยว่าการ
บอกเลิกสัญญาจ้างแรงงานของนายจ้างนั้นถือเป็นการเลิกจ้างที่เป็นธรรมต่อลูกจ้างหรือไม่ มีความ
เหมาะสมมากน้อยเพียงใดในการที่นายจ้างจะบอกเลิกสัญญาจ้างแรงงานลูกจ้าง เพราะหากปรากฏว่า
นายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างอย่างเลือกปฏิบัติ หรืออย่างไม่มีเหตุผลในการเลิกจ้างที่เหมาะสมแล้ว นายจ้าง
ก็อาจจะต้องเยียวยาให้แก่ลูกจ้างเป็นค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม หรือนายจ้างอาจต้อง
ยอมให้ลูกจ้างกลับเข้ามาท างานในต าแหน่งเดิมด้วย 

 

การเลิกจ้าง 

 การเลิกจ้าง หมายถึง การที่นายจ้างเป็นฝ่ายเลิกสัญญาจ้างแรงงานลูกจ้าง อันมีผลท าให้
สัญญาจ้างแรงงานระหว่างนายจ้างและลูกจ้างเป็นอันสิ้นสุดลง ซึ่งหลักเกณฑ์ในการบอกเลิกสัญญา
จ้างแรงงาน ให้เป็นไปตามมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541110 ซึ่งได้กล่าว
ไปแล้วในบทที่ 2  

 แต่อย่างไรก็ตาม แม้ว่าสัญญาจ้างแรงงานระหว่างนายจ้างและลูกจ้างจะสิ้นสุดลง แต่นายจ้าง
ยังคงมีหน้าที่ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานที่ต้องปฏิบัติต่อลูกจ้างต่อไป เนื่องจากกฎหมายคุ้มครอง
แรงงานมีเจตนารมณ์มุ่งคุ้มครองลูกจ้างไม่ให้ถูกนายจ้างกลั่นแกล้งโดยการบอกเลิกสัญญาจ้างลูกจ้าง
อย่างไม่เป็นธรรม ตลอดจนเพ่ือคุ้มครองให้ลูกจ้างได้รับสิทธิประโยชน์อย่างเหมาะสมจากการถูก
นายจ้างบอกเลิกสัญญาจ้างแรงงาน ดังจะได้กล่าวดังต่อไปนี้ 

 

 

 

                                                           

110 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 17. อ้างแล้ว. 
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ผลของการเลิกจ้าง 

การบอกเลิกสัญญาจ้างแรงงานที่ไม่มีก าหนดระยะเวลา โดยนายจ้างเป็นฝ่ายบอกเลิกสัญญา
นี้ ส่งผลให้นายจ้างมีหน้าที่ภายใต้กฎหมายคุ้มครองแรงงานตามมา กล่าวคือ มีการก าหนดให้นายจ้าง
มีหน้าที่ต้องจ่ายเงินประเภทต่างๆให้แก่ลูกจ้างเมื่อเลิกจ้าง อันได้แก่ ค่าจ้างแทนการบอกกล่าว
ล่วงหน้า ค่าชดเชย เงินกรณีที่มีการสะสมวันหยุดพักผ่อนประจ าปี หรือค่าเสียหายกรณีการเลิกจ้างไม่
เป็นธรรม ดังนี้ 

 

1. ค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า 

 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 17 วรรคสาม บัญญัติไว้ว่า 

 “...การบอกเลิกสัญญาจ้างตามวรรคสอง นายจ้างอาจจ่ายค่าจ้างให้ตามจ านวนที่
จะต้องจ่ายจนถึงเวลาเลิกสัญญาตามก าหนดที่บอกกล่าวและให้ลูกจ้างออกจากงานทันทีได้...” 

มาตรา 17 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ได้บัญญัติเปิด
ช่องทางให้แก่นายจ้างไว้ โดยหากนายจ้างเป็นฝ่ายประสงค์จะบอกเลิกสัญญาจ้างแรงงาน แต่ไม่
ต้องการรอให้ถึงก าหนดระยะเวลาตามที่กฎหมายคุ้มครองแรงงานก าหนดเอาไว้ กล่าวคือ หาก
นายจ้างประสงค์อยากจะเลิกสัญญากับลูกจ้างทันที ก็สามารถท าได้โดยการจ่ายเงินที่เรียกว่า “ค่าจ้าง
แทนการบอกกล่าวล่วงหน้า” ให้แก่ลูกจ้าง โดยค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าจะเป็นเงินจ านวน
เท่าใดนั้น ให้ค านวณโดยถือเอาจ านวนตามที่ลูกจ้างมีสิทธิจะได้รับ หากว่ามีการเลิกสัญญาตามก าหนด
ระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในมาตรา 17 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541  

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 17 วรรคสอง บัญญัติไว้ว่า 

“... ในกรณีที่สัญญาจ้างไม่มีก าหนดระยะเวลา นายจ้างหรือลูกจ้างอาจบอกเลิก
สัญญาจ้างโดยบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นหนังสือให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบในเมื่อถึงหรือก่อนจะถึงก าหนดจ่าย
ค่าจ้างคราวหนึ่งคราวใด เพ่ือให้เป็นผลเลิกสัญญากันเมื่อถึงก าหนดจ่ายค่าจ้างคราวถัดไปข้างหน้าก็ได้ 
แต่ไม่จ าต้องบอกกล่าวล่วงหน้าเกินสามเดือน ทั้งนี้ ให้ถือว่าสัญญาจ้างทดลองงานเป็นสัญญาจ้างที่ไม่
มีก าหนดระยะเวลาด้วย...” 

ดังนั้นจึงหมายความว่า หากว่ามีการบอกกล่าวล่วงหน้าตามมาตรา 17 วรรคสอง 
ลูกจ้างมีสิทธิจะท างานอยู่ต่อไปจนถึงวันใด และจนถึงวันนั้นลูกจ้างมีสิทธิจะได้รับค่าจ้างเป็นจ านวน
เท่าใด เงินจ านวนดังกล่าวนี้จะเป็นจ านวนที่นายจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ลูกจ้างในวันที่บอกเลิกสัญญา 
แล้วให้ลูกจ้างออกจากงานโดยทันทีเลยก็ได้ ซึ่งเงินจ านวนดังกล่าวนี้จะเป็นจ านวนที่นายจ้างจะต้อง
จ่ายให้แก่ลูกจ้างในวันที่บอกเลิกสัญญา แล้วให้ลูกจ้างออกจากงานโดยทันที หากในวันที่นายจ้างบอก
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เลิกสัญญาจ้างแรงงานลูกจ้างโดยประสงค์จะให้ลูกจ้างออกจากงานโดยทันที  แต่นายจ้างไม่ได้จ่าย
ค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าให้แก่ลูกจ้างในวันที่บอกเลิกสัญญาจ้างแรงงานนั้น ต้องถือว่า
นายจ้างเป็นฝ่ายผิดนัด อันลูกจ้างจะสามารถเรียกร้องเอาเงินค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าพร้อม
กับดอกเบี้ยได้ อนึ่ง ไม่ปรากฏว่ามีบทบัญญัติใดแห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 

ก าหนดถึงอัตราดอกเบี้ยกรณีค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าเอาไว้ เป็นการเฉพาะ จึงต้องน า
บทบัญญัติเรื่องดอกเบี้ย ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 224 วรรคหนึ่ง111 มาค านวณ
ให้แก่ลูกจ้างแทน ดังนั้น ลูกจ้างจึงมีสิทธิคิดดอกเบี้ยในระหว่างที่นายจ้างผิดนัดค่าจ้างแทนการบอก
กล่าวล่วงหน้าในอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี 
 

   ยกตัวอย่างเช่น สัญญาจ้างแรงงานแบบไม่มีก าหนดระยะเวลา มีการจ่าย
ค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างก่อนทุกๆวันที่ 25 ของเดือน เมื่อนายจ้างได้มีการบอกกล่าวเพ่ือเลิกสัญญาจ้าง
แรงงานลูกจ้างในวันที่ 30 สิงหาคม 2545 จึงเป็นการบอกเลิกสัญญาเมื่อก่อนครบก าหนดการจ่าย
ค่าจ้างคราวก่อนวันที่ 25 กันยายน 2545 ฉะนั้นแล้วสัญญาจ้างแรงงานระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง
กรณีนี้จึงจะต้องมีผลเลิกกันเมื่อถึงก าหนดการจ่ายค่าจ้างในคราวถัดไป นั่นคือ วันที่ 24 ตุลาคม 2545

แต่ปรากฏว่านายจ้างประสงค์จะให้ลูกจ้างออกจากงานไปในวันที่ 2 กันยายน 2545 ดังนั้น เมื่อ
นายจ้างเลิกสัญญาจ้างแรงงานลูกจ้างก่อนถึงเงื่อนเวลาที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน 
พ.ศ.2541 มาตรา 17 วรรคสอง นายจ้างจึงมีหน้าที่ต้องจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าให้แก่
ลูกจ้างตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา 17 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ซึ่ง
ระยะเวลาตั้งแต่ที่นายจ้างได้บอกเลิกสัญญาจ้างแรงงานลูกจ้างจนถึงวันที่ลูกจ้างจะมีสิทธิท างานให้แก่
นายจ้างจนครบระยะเวลาตามมาตรา 17 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 
นับได้ทั้งสิ้น 53 วัน ดังนั้น ในระยะเวลา 53 วันนี้ลูกจ้างมีสิทธิจะได้ค่าตอบแทนการท างานเป็นเงิน
จ านวนเท่าใด นั่นคือเงินจ านวนที่นายจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ลูกจ้างเป็นค่าจ้างแทนการบอกกล่าว
ล่วงหน้า พร้อมดอกเบี้ย112 

อย่างไรก็ตาม มีบางกรณีที่กฎหมายคุ้มครองแรงงานยกเว้นเอาไว้ให้นายจ้างไม่ต้อง
จ่ายค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าตามมาตรา 17 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน 
พ.ศ. 2541 นั่นก็คือ หากเป็นการเลิกจ้างเพราะเหตุกรณีตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 119 แห่ง
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และมาตรา 583 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นเหตุจากการกระท าความผิดและการประพฤติชั่วของลูกจ้างทั้งสิ้นนั้น นายจ้างมี
สิทธิที่จะยกเอาเหตุดังกล่าวขึ้นอ้างเพ่ือเลิกสัญญาจ้างแรงงานลูกจ้างโดยไม่บอกกล่าวล่วงหน้า 
ตลอดจนไม่จ่ายค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าให้แก่ลูกจ้างก็ได้ อันจะได้กล่าวถึงรวมกันในล าดับ
ต่อไป 

                                                           

111 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 224. อ้างแล้ว. 
112 ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 2289/2550 
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2. ค่าชดเชย 

  ในการบอกเลิกสัญญาจ้างแรงงานโดยนายจ้างเป็นฝ่ายบอกเลิกนั้น ย่อมต้องเกิด
ผลกระทบต่อลูกจ้างอย่างแน่นอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเลิกจ้างดังกล่าวจะท าให้ลูกจ้างต้อง
กลายเป็นคนว่างงาน ขาดรายได้เลี้ยงชีพ และยังไม่รู้อนาคตว่าจะสามารถหางานใหม่ได้เมื่อไร ในเมื่อ
กฎหมายคุ้มครองแรงงานมีลักษณะเป็นกฎหมายสวัสดิการสังคม ดังนั้น จึงมีการก าหนดบทบัญญัติใน
ส่วนของค่าชดเชยขึ้น เพ่ือให้นายจ้างผู้เป็นฝ่ายบอกเลิกสัญญาจ้างแรงงานลูกจ้างซึ่งเป็นผู้ท าให้ลูกจ้าง
ต้องไร้งานขาดรายได้ ต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้าง เพ่ือเยียวยาลูกจ้างส าหรับการที่เป็นฝ่ายท าให้
ลูกจ้างต้องไร้หน้าที่การงาน ขาดรายได้เลี้ยงชีพ ทั้งนี้ นายจ้างจะต้องจ่ายค่าชดเชยเป็นจ านวนมาก
หรือน้อยเพียงใดนั้น กฎหมายคุ้มครองแรงงานก าหนดให้มีจ านวนลดหลั่นกันไปตามสัดส่วน กล่าวคือ 
หากลูกจ้างท างานให้แก่นายจ้างเป็นระยะเวลาที่ไม่ยาวนานเท่าใดนัก ก็จะได้รับค่าชดเชยเป็นจ านวน
ที่ไม่มากเท่าใด แต่หากลูกจ้างท างานให้แก่นายจ้างเป็นระยะเวลาที่นานพอสมควร ก็จะได้รับ
ค่าชดเชยเป็นจ านวนมากขึ้นตามล าดับ โดยการก าหนดค่าชดเชยขั้นต่ าที่นายจ้างมีหน้าที่ต้องจ่าย
ให้แก่ลูกจ้างที่ตนเลิกจ้างนั้น ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน มาตรา 118 

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 118 บัญญัติไว้ว่า 

“มาตรา 118 ให้นายจ้างจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างซึ่งเลิกจ้างดังต่อไปนี้ 
(1) ลูกจ้างซึ่งท างานติดต่อกันครบหนึ่งร้อยยี่สิบวัน แต่ไม่ครบหนึ่งปี ให้จ่ายไม่น้อย

กว่าค่าจ้างอัตราสุดท้ายสามสิบวัน หรือไม่น้อยกว่าค่าจ้างของการท างานสามสิบวันสุดท้ายส าหรั บ
ลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยค านวณเป็นหน่วย 

(2) ลูกจ้างซึ่งท างานติดต่อกันครบหนึ่งปี แต่ไม่ครบสามปี ให้จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้าง
อัตราสุดท้ายเก้าสิบวัน หรือไม่น้อยกว่าค่าจ้างของการท างานเก้าสิบวันสุดท้ายส าหรับลูกจ้างซึ่งได้รับ
ค่าจ้างตามผลงานโดยค านวณเป็นหน่วย 

(3) ลูกจ้างซึ่งท างานติดต่อกันครบสามปี แต่ไม่ครบหกปี ให้จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้าง
อัตราสุดท้ายหนึ่งร้อยแปดสิบวัน หรือไม่น้อยกว่าค่าจ้างของการท างานหนึ่งร้อยแปดสิบวันสุดท้าย
ส าหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยค านวณเป็นหน่วย 

(4) ลูกจ้างซึ่งท างานติดต่อกันครบหกปี แต่ไม่ครบสิบปี ให้จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้าง
อัตราสุดท้ายสองร้อยสี่สิบวัน หรือไม่น้อยกว่าค่าจ้างของการท างานสองร้อยสี่สิบวันสุดท้ายส าหรับ
ลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยค านวณเป็นหน่วย 

(5) ลูกจ้างซึ่งท างานติดต่อกันครบสิบปีขึ้นไป ให้จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย
สามร้อยวัน หรือไม่น้อยกว่าค่าจ้างของการท างานสามร้อยวันสุดท้ายส าหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้าง
ตามผลงานโดยค านวณเป็นหน่วย 

การเลิกจ้างตามมาตรานี้ หมายความว่า การกระท าใดที่นายจ้างไม่ให้ลูกจ้างท างาน
ต่อไปและไม่จ่ายค่าจ้างให้ ไม่ว่าจะเป็นเพราะเหตุสิ้นสุดสัญญาจ้างหรือเหตุอ่ืนใด และหมายความ
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รวมถึงกรณีที่ลูกจ้างไม่ได้ท างานและไม่ได้รับค่าจ้างเพราะเหตุที่นายจ้างไม่สามารถด าเนินกิจการ
ต่อไป 

ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่ลูกจ้างที่มีก าหนดระยะเวลาการจ้างไว้แน่นอน
และเลิกจ้างตามก าหนดระยะเวลานั้น 

การจ้างที่มีก าหนดระยะเวลาตามวรรคสามจะกระท าได้ส าหรับการจ้างงานใน
โครงการเฉพาะที่มิใช่งานปกติของธุรกิจหรือการค้าของนายจ้างซึ่งต้องมีระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุด
ของงานที่แน่นอนหรือในงานอันมีลักษณะเป็นครั้งคราวที่มีก าหนดการสิ้นสุด หรือความส าเร็จของงาน 
หรือในงานที่เป็นไปตามฤดูกาลและได้จ้างในช่วงเวลาของฤดูกาลนั้น ซึ่งงานนั้นจะต้องแล้วเสร็จ
ภายในเวลาไม่เกินสองปีโดยนายจ้างและลูกจ้างได้ท าสัญญาเป็นหนังสือไว้ตั้งแต่เมื่อเริ่มจ้าง” 

จากบทบัญญัติมาตรา 118 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 
2541 และพิจารณาประกอบกับค านิยามตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.
2541 ก าหนดให้ค านิยาม “ค่าชดเชย” เอาไว้ว่าหมายความว่า หมายความว่าเงินที่นายจ้างจ่ายให้แก่
ลูกจ้างเมื่อเลิกจ้างนอกเหนือจากเงินประเภทอ่ืนซึ่งนายจ้างตกลงจ่ายให้แก่ลูกจ้าง ดังกล่าวจะเห็นได้
ว่า การก าหนดให้นายจ้างมีหน้าที่ต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างนั้น หมายความถึงเฉพาะกรณีที่
นายจ้างเป็นฝ่ายเลิกจ้างเท่านั้น ไม่ใช่กรณีที่มีการเลิกสัญญาจ้างแรงงานจากการบอกเลิกสัญญาของ
ลูกจ้าง ซึ่งในทางปฏิบัติลูกจ้างส่วนใหญ่มักเข้าใจผิดว่าตนจะได้รับค่าชดเชยจากนายจ้างในทุกกรณีท่ีมี
การเลิกสัญญาจ้างแรงงานกัน ทั้งที่ในทางกฎหมายคุ้มครองแรงงานแล้วก าหนดให้ค่าชดเชยแก่ลูกจ้าง
เฉพาะกรณีที่นายจ้างเป็นฝ่ายบอกเลิกสัญญาเท่านั้น ดังนั้นจึงอาจสรุปได้ว่า หากลูกจ้างเป็นฝ่ายบอก
เลิกสัญญา กล่าวคือ ลูกจ้างเป็นฝ่ายลาออก และสมัครใจที่จะว่างงานเอง ลูกจ้างจะไม่ได้รับค่าชดเชย 
ตามมาตรา 118 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 นี้ 

อนึ่ง เมื่อทราบแล้วว่าค่าชดเชยจะถูกจ่ายให้แก่ลูกจ้างเฉพาะกรณีที่นายจ้างเป็นฝ่าย
บอกเลิกสัญญา หรือนายจ้างเป็นฝ่ายเลิกจ้างลูกจ้าง ดังนั้น ประเด็นต่อมาที่จะต้องพิจารณาก็คือ 
อย่างไรจึงจะถือเป็น “การเลิกจ้าง” อันจะส่งผลให้นายจ้างมีหน้าที่ต้องจ่ายค่าชดเชย 

อย่างไรจึงจะถือเป็นการเลิกจ้างนั้น มาตรา 118 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ได้อธิบายเอาไว้ว่าหมายความว่า “การกระท าใดที่นายจ้างไม่ให้ลูกจ้าง
ท างานต่อไปและไม่จ่ายค่าจ้างให้ ไม่ว่าจะเป็นเพราะเหตุสิ้นสุดสัญญาจ้างหรือเหตุอ่ืนใด และ
หมายความรวมถึงกรณีที่ลูกจ้างไม่ได้ท างานและไม่ได้รับค่าจ้างเพราะเหตุที่นายจ้างไม่สามารถด าเนิน
กิจการต่อไป” ดังนั้น กรณีจะถือเป็นการเลิกจ้าง จะต้องปรากฏว่าเป็นกรณีที่นายจ้างมีพฤติการณ์
ไม่ให้ลูกจ้างท างานต่อไปและจะต้องไม่มีการจ่ายค่าจ้างหรือค่าตอบแทนให้แก่ลูกจ้างอีกด้วย หากเป็น
กรณีนายจ้างไม่ยอมให้ลูกจ้างท างานแต่นายจ้างยังคงจ่ายค่าจ้างให้ลูกจ้างอยู่ เช่นนี้ยังไม่ถือเป็นการ
เลิกจ้าง113 ทั้งนี้ การที่นายจ้างไม่ให้ลูกจ้างท างานและไม่จ่ายค่าจ้างให้ ไม่ว่าจะเกิดขึ้นด้วยสาเหตุว่า
สัญญาจ้างแรงงานได้สิ้นสุดลงเพราะนายจ้างบอกเลิก หรือแม้กระทั่งเพราะสาเหตุว่านายจ้างไม่
                                                           

113 ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 2850/2525 
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สามารถประกอบกิจการได้อีกต่อไป ก็ถือเป็นการเลิกจ้างทั้งสิ้น นายจ้างมีหน้าที่ต้ องจ่ายค่าชดเชย
ให้แก่ลูกจ้าง 

มีตัวอย่างค าพิพากษาศาลฎีกาที่ได้วินิจฉัยข้อเท็จจริงว่าประเด็นใดถือเป็นการเลิก
จ้าง ตามความหมายแห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 118 บ้าง ยกตัวอย่าง
เช่น 

 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 2850/2525 นายจ้างไม่มอบงานให้ลูกจ้างท า แต่
ยังคงจ่ายค่าจ้าง ลูกจ้างไม่มีสิทธิบังคับให้นายจ้างมอบงานให้ท า และไม่ถือเป็นการเลิกจ้าง 

 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 3710/2531 นายจ้างไม่จ่ายค่าจ้าง แต่ไม่ได้ห้าม
ไม่ให้ลูกจ้างท างาน ลูกจ้างยังคงปฏิบัติงานเรื่อยมา ยังถือไม่ได้ว่านายจ้างเลิกจ้าง 

 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่  585/2536  สัญญาจ้างมีก าหนดเวลาสิ้นสุด 
นายจ้างมีหนังสือแจ้งไม่ต่อสัญญาก่อนสัญญาจ้างสิ้นสุด การแสดงเจตนาเช่นว่านี้ เป็นผลให้ลูกจ้าง
ไม่ได้ท างาน และไม่ได้รับค่าจ้างอีกต่อไป ถือเป็นการเลิกจ้าง 

 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่16/2550 ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน 
พ.ศ.2541 มาตรา 118 วรรคสอง การเลิกจ้างจะต้องเป็นการที่นายจ้างไม่ให้ลูกจ้างท างานต่อไปโดย
เด็ดขาดโดยไม่จ่ายค่าจ้างให้ด้วย ซึ่งท าให้สภาพความเป็นนายจ้างและลูกจ้างสิ้นสุดลง ไม่ใช่เรื่องการ
ให้ลูกจ้างหยุดงานเพียงชั่วคราว ซึ่งสภาพการเป็นนายจ้างและลูกจ้างยังไม่สิ้นสุดลง การที่จ าเลยสั่งพัก
งานโจทก์จึงเป็นการให้โจทก์หยุดงานชั่วคราว มิใช่จ าเลยไม่ให้โจทก์ท างานต่อไปโดยเด็ดขาด จึงไม่
เป็นการเลิกจ้างตามมาตรา 118 วรรคสอง จ าเลยจึงไม่ต้องจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า
และค่าชดเชยแก่โจทก์ 
 

  อย่างไรก็ตาม มีบางกรณีที่สัญญาจ้างแรงงานระหว่างนายจ้างและลูกจ้างได้สิ้นสุดลง 
แต่กฎหมายคุ้มครองแรงงานไม่ถือว่าเป็นการเลิกจ้าง ซึ่งได้บัญญัติเอาไว้ตามมาตรา 118 วรรคสาม
และวรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 กล่าวคือ 

  “...ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่ลูกจ้างที่มีก าหนดระยะเวลาการจ้างไว้แน่นอน
และเลิกจ้างตามก าหนดระยะเวลานั้น 

การจ้างที่มีก าหนดระยะเวลาตามวรรคสามจะกระท าได้ส าหรับการจ้างงานใน
โครงการเฉพาะที่มิใช่งานปกติของธุรกิจหรือการค้าของนายจ้างซึ่งต้องมีระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุด
ของงานที่แน่นอนหรือในงานอันมีลักษณะเป็นครั้งคราวที่มีก าหนดการสิ้นสุด หรือความส าเร็จของงาน 
หรือในงานที่เป็นไปตามฤดูกาลและได้จ้างในช่วงเวลาของฤดูกาลนั้น ซึ่งงานนั้นจะต้องแล้วเสร็จ
ภายในเวลาไม่เกินสองปีโดยนายจ้างและลูกจ้างได้ท าสัญญาเป็นหนังสือไว้ตั้งแต่เมื่อเริ่มจ้าง” 
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  ดังนั้น หากสัญญาจ้างแรงงานระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง เป็นสัญญาจ้างแรงงานที่มี
ลักษณะตามท่ีได้บัญญัติไว้ตามมาตรา 118 วรรคสามและวรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน 
พ.ศ.2541 เมื่อสัญญาจ้างแรงงานสิ้นสุดลง กฎหมายคุ้มครองแรงงานจะไม่ถือเป็นการเลิกจ้าง 
นายจ้างจึงไม่มีหน้าที่ต้องจ่ายค่าชดเชย และลูกจ้างก็ไม่มีสิทธิเรียกร้องเอาค่าชดเชยจากนายจ้างได้ 
หมายความว่า หากสัญญาจ้างแรงงานระหว่างนายจ้างและลูกจ้างเป็นสัญญาจ้างแรงงานที่ได้ท ากัน
เป็นหนังสือตั้งแต่ต้น โดยมีก าหนดระยะเวลาการจ้างแรงงานเอาไว้แน่นอน และได้มีการเลิกสัญญา
จ้างแรงงานตามก าหนดระยะเวลานั้น ซึ่งเป็นการจ้างแรงงานกันในงานลักษณะใดลักษณะหนึ่ง
ดังต่อไปนี้ 
   โครงการเฉพาะอันไม่ใช่งานที่เป็นงานปกติธุรกิจการค้าของนายจ้าง หรือ 

   เป็นการจ้างแรงงานที่มีลักษณะเป็นครั้งคราว หรือ 

   เป็นการจ้างแรงงานตามฤดูกาล  
  และ โครงการเฉพาะ งานที่มีลักษณะเป็นครั้งคราว หรืองานตามฤดูกาลที่ว่านี้ เป็น
งานที่มีก าหนดระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดแน่นอน อีกทั้งเป็นงานที่มีก าหนดแล้วเสร็จภายในเวลาไม่
เกิน 2 ปี หากเป็นกรณีเช่นนี้ กฎหมายคุ้มครองแรงงานจะไม่ถือว่าเป็นการเลิกจ้าง ดังนั้น นายจ้างไม่มี
หน้าที่ต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้าง114 

 

  อนึ่ง เมื่อพิจารณาแล้วว่าเป็นการเลิกจ้างตามความหมายของกฎหมายคุ้มครอง
แรงงาน นายจ้างจึงมีหน้าที่ต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้าง และต้องจ่ายให้แก่ลูกจ้างทันที่ที่เลิกจ้าง
ด้วย เนื่องจากกฎหมายคุ้มครองแรงงานไม่ได้ก าหนดระยะเวลาเอาไว้ว่านายจ้างจะต้องจ่ายค่าชดเชย
ให้ลูกจ้างภายในระยะเวลากี่วัน ดังนั้น หากพิจารณาจากมาตรา 118 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ที่บัญญัติว่า “ให้นายจ้างจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างซึ่งเลิกจ้าง” จึงอาจ
ตีความได้ว่านายจ้างมีหน้าที่ต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างในทันทีที่เลิกจ้างลูกจ้าง หากนายจ้างไม่
จ่ายค่าชดเชยในขณะที่เลิกจ้างลูกจ้างนั้น จะต้องถือว่านายจ้างผิดนัด ลูกจ้างสามารถเรียกร้องเอา
ค่าชดเชยพร้อมดอกเบี้ยจากนายจ้างได้ ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 15 ต่อปี นอกจากนี้ เมื่อพ้น
ก าหนดการจ่ายค่าชดเชยไป 7 วัน หากลูกจ้างพิสูจน์ได้ว่านายจ้างจงใจไม่จ่ายค่าชดเชยให้ลูกจ้าง 

                                                           

114 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 7717/2551 กรณีที่นายจ้างไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 118 วรรคสาม สัญญาระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างต้องเป็นไปตาม
มาตรา 118 วรรคสี่ โดยต้องเป็นสัญญาจ้างในโครงการเฉพาะที่มิใช่งานปกติของธุรกิจหรือการค้าของ
นายจ้างซึ่งต้องมีระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดของงานที่แน่นอน หรือในงานอันมีลักษณะเป็นครั้งคราว
ที่มีก าหนดการสิ้นสุดหรือความส าเร็จของงาน หรือในงานที่เป็นไปตามฤดูกาลและได้จ้างในช่วงเวลา
ของฤดูกาลนั้น ซึ่งงานจะต้องแล้วเสร็จในเวลาไม่เกินสองปี โดยนายจ้างและลูกจ้างท าสัญญาเป็น
หนังสือไว้ตั้งแต่เม่ือเริ่มจ้าง 
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ลูกจ้างจะสามารถเรียกเงินเพ่ิมได้อีกในอัตราร้อยละ 15 ของเงินที่ค้างจ่ายอีกทุกๆ 7 วัน ทั้งนี้ ตามที่
ได้บัญญัติไว้ในมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541115 

  มีตัวอย่างค าพิพากษาศาลฎีกาที่วินิจฉัยก าหนดระยะเวลาในการจ่ายค่าชดเชยให้แก่
ลูกจ้างว่า ค่าชดเชยนั้นนายจ้างต้องจ่ายให้แก่ลูกจ้างทันทีที่เลิกจ้างลูกจ้าง ดังนี้ 

   ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 2476/2537 ค่าชดเชยเป็นเงินที่นายจ้างต้องจ่าย
ให้ลูกจ้างเมื่อเลิกจ้าง จ าเลยไม่จ่ายค่าชดเชยให้โจทก์ จึงต้องถือว่าผิดนัดนับแต่วันที่เลิกจ้างเป็นต้นไป 
จ าเลยจึงต้องรับผิดใช้ดอกเบี้ยแก่โจทก์ 

 

  นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาแล้วว่านายจ้างมีหน้าที่ต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้าง 
นายจ้างจะต้องพิจารณามาตรา 118 (1) – (5) แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ด้วย
ว่า ค่าชดเชยที่นายจ้างจะต้องจ่ายให้แก่ลูกจ้างนั้นจะต้องจ่ายเป็นจ านวนเท่าใด  

  พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 118 (1) - (5) บัญญัติไว้ว่า 

“...(1) ลูกจ้างซึ่งท างานติดต่อกันครบหนึ่งร้อยยี่สิบวัน แต่ไม่ครบหนึ่งปี ให้จ่ายไม่
น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้ายสามสิบวัน หรือไม่น้อยกว่าค่าจ้างของการท างานสามสิบวันสุดท้าย
ส าหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยค านวณเป็นหน่วย 

(2) ลูกจ้างซึ่งท างานติดต่อกันครบหนึ่งปี แต่ไม่ครบสามปี ให้จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้าง
อัตราสุดท้ายเก้าสิบวัน หรือไม่น้อยกว่าค่าจ้างของการท างานเก้าสิบวันสุดท้ายส าหรับลูกจ้างซึ่งได้รับ
ค่าจ้างตามผลงานโดยค านวณเป็นหน่วย 

(3) ลูกจ้างซึ่งท างานติดต่อกันครบสามปี แต่ไม่ครบหกปี ให้จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้าง
อัตราสุดท้ายหนึ่งร้อยแปดสิบวัน หรือไม่น้อยกว่าค่าจ้างของการท างานหนึ่งร้อยแปดสิบวันสุดท้าย
ส าหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยค านวณเป็นหน่วย 

(4) ลูกจ้างซึ่งท างานติดต่อกันครบหกปี แต่ไม่ครบสิบปี ให้จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้าง
อัตราสุดท้ายสองร้อยสี่สิบวัน หรือไม่น้อยกว่าค่าจ้างของการท างานสองร้อยสี่สิบวันสุดท้ายส าหรับ
ลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยค านวณเป็นหน่วย 

(5) ลูกจ้างซึ่งท างานติดต่อกันครบสิบปีขึ้นไป ให้จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย
สามร้อยวัน หรือไม่น้อยกว่าค่าจ้างของการท างานสามร้อยวันสุดท้ายส าหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้าง
ตามผลงานโดยค านวณเป็นหน่วย...” 

 

                                                           

115 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 9. อ้างแล้ว. 
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 จากบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 118 (1) - (5) 
ค่าชดเชยที่นายจ้างมีหน้าทีต่้องจ่ายให้แก่ลูกจ้างที่ตนเลิกจ้างจะเป็นจ านวนมากหรือน้อยนั้น ขึ้นอยู่กับ
ระยะเวลาที่ลูกจ้างได้ท างานให้แก่นายจ้าง ดังต่อไปนี้ 

  2.1 ลูกจ้างที่ท างานครบ 120 วัน แต่ไม่ครบ 1 ปี 

นายจ้างจะต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างเป็นจ านวนไม่น้อยกว่าค่าจ้าง
อัตราสุดท้ายที่ลูกจ้างได้รับเป็นจ านวน 30 วัน ส าหรับกรณีที่ลูกจ้างได้รับค่าจ้างโดยค านวณตาม
ระยะเวลา หรือนายจ้างจะต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างจ านวนไม่น้อยกว่าค่าจ้างของการท างาน 30 
วันสุดท้าย ส าหรับกรณีท่ีลูกจ้างได้รับค่าจ้างโดยค านวณตามผลงานเป็นหน่วย 

   เนื่องจากกฎหมายคุ้มครองแรงงานมีการก าหนดค่าชดเชยโดยคิดจาก
ค่าจ้างเป็นจ านวนรายวัน ดังนั้น นายจ้างจะต้องทราบค่าจ้างต่อวันเสียก่อนจึงจะสามารถค านวณ
ค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างได้ โดยพิจารณาย้อนไป 30 วันก่อนที่จะมีการเลิกจ้างว่าลูกจ้างได้รับค่าจ้างเป็น
เงินจ านวนเท่าใด แล้วน าค่าจ้างจ านวนนั้นมาหารสามสิบ จึงจะได้ค่าจ้างรายวัน แล้วจึงน ามาคูณ
สามสิบจึงจะได้ค่าชดเชยขั้นต่ าตามที่กฎหมายคุ้มครองแรงงานก าหนดเอาไว้ เนื่องจากอาจมีกรณีที่มี
การปรับเพิ่มหรือลดค่าจ้างในช่วงเวลานั้นนั่นเอง 

   ข้อสังเกตจากกรณีมาตรา 118 (1) แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน 
พ.ศ.2541 นี้ จะสังเกตได้ว่ากฎหมายคุ้มครองแรงงานจะให้นายจ้างเริ่มจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างที่
ท างานให้แก่นายจ้างเป็นระยะเวลาครบ 120 วันขึ้นไป ดังนั้น ลูกจ้างที่ยังท างานไม่ครบ 120 วัน 
ถึงแม้ว่านายจ้างจะเป็นฝ่ายบอกเลิกสัญญาจ้างแรงงาน และถึงแม้ว่ากรณีจะเข้าความหมายของค าว่า 
“เลิกจ้าง” ตามที่กฎหมายคุ้มครองแรงงานหมายความถึงก็ตาม ลูกจ้างในกรณีนี้ก็ไม่อาจเรียกร้อง
ค่าชดเชยจากนายจ้างได ้ดังตัวอย่างค าพิพากษาศาลฎีกาดังนี้ 

    ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 6844/2548 สัญญาจ้างมีก าหนด 1 ปี 
ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2546 ถึงวันที่ 19 มกราคม 2547 ต่อมานายจ้างเลิกจ้างลูกจ้า งวันที่ 21 
เมษายน 2546 แม้สัญญาจ้างมีก าหนด 1 ปี แต่ลูกจ้างท างานให้แก่นายจ้างติดต่อกันเพียง 3 เดือน
เศษ ย่อมไม่มีสิทธิได้รับค่าชดเชย 

  2.2 ลูกจ้างที่ท างานครบ 1 ปี แต่ไม่ครบ 3 ปี  

นายจ้างจะต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างเป็นจ านวนไม่น้อยกว่าค่าจ้าง
อัตราสุดท้ายที่ลูกจ้างได้รับเป็นจ านวน 90 วัน ส าหรับกรณีที่ลูกจ้างได้รับค่าจ้างโดยค านวณตาม
ระยะเวลา หรือนายจ้างจะต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างจ านวนไม่น้อยกว่าค่าจ้างของการท างาน 90 
วันสุดท้าย ส าหรับกรณีท่ีลูกจ้างได้รับค่าจ้างโดยค านวณตามผลงานเป็นหน่วย 
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  2.3 ลูกจ้างที่ท างานครบ 3 ปี แต่ไม่ครบ 6 ปี  

นายจ้างจะต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างเป็นจ านวนไม่น้อยกว่าค่าจ้าง
อัตราสุดท้ายที่ลูกจ้างได้รับเป็นจ านวน 180 วัน ส าหรับกรณีที่ลูกจ้างได้รับค่าจ้างโดยค านวณตาม
ระยะเวลา หรือนายจ้างจะต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างจ านวนไม่น้อยกว่าค่าจ้างของการท างาน 
180 วันสุดท้าย ส าหรับกรณีท่ีลูกจ้างได้รับค่าจ้างโดยค านวณตามผลงานเป็นหน่วย 

  2.4 ลูกจ้างที่ท างานครบ 6 ปี แต่ไม่ครบ 10 ปี  

นายจ้างจะต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างเป็นจ านวนไม่น้อยกว่าค่าจ้าง
อัตราสุดท้ายที่ลูกจ้างได้รับเป็นจ านวน 240 วัน ส าหรับกรณีที่ลูกจ้างได้รับค่าจ้างโดยค านวณตาม
ระยะเวลา หรือนายจ้างจะต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างจ านวนไม่น้อยกว่าค่าจ้างของการท างาน 90 
วันสุดท้าย ส าหรับกรณีท่ีลูกจ้างได้รับค่าจ้างโดยค านวณตามผลงานเป็นหน่วย 

  2.5 ลูกจ้างที่ท างานครบ 10 ปีขึ้นไป  

นายจ้างจะต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างเป็นจ านวนไม่น้อยกว่าค่าจ้าง
อัตราสุดท้ายที่ลูกจ้างได้รับเป็นจ านวน 300 วัน ส าหรับกรณีที่ลูกจ้างได้รับค่าจ้างโดยค านวณตาม
ระยะเวลา หรือนายจ้างจะต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างจ านวนไม่น้อยกว่าค่าจ้างของการท างาน 
300 วันสุดท้าย ส าหรับกรณีท่ีลูกจ้างได้รับค่าจ้างโดยค านวณตามผลงานเป็นหน่วย 

   กรณีนี้เป็นค่าชดเชยส าหรับลูกจ้างที่ท างานให้แก่นายจ้างเป็นระยะเวลาที่
ยาวนานครบ 10 ปีขึ้นไป จะได้รับค่าชดเชยขั้นต่ าในอัตราที่กฎหมายคุ้มครองแรงงานก าหนดไว้มาก
ที่สุด โดยเป็นการก าหนดแบบไม่มีเพดานขั้นสูงสุดของระยะเวลาท างาน ดังนั้น หากลูกจ้างท างานมา
เป็นระยะเวลาที่ยาวนานกว่า 10 ปี เช่น 20 ปี หรือ 30 ปี ก็จะได้รับค่าชดเชยขั้นต่ าตามที่ได้ก าหนด
ไว้ในมาตรา 118 (5) แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 นี้ และกรณีนี้ก็ใช้หลักวิธีการ
ค านวณหาค่าจ้างรายวันเช่นเดียวกันกับกรณีท่ีกล่าวไปข้างต้นเช่นกัน 

 

 ข้อยกเว้น: 
ไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า ไม่ต้องจ่ายค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า และไม่ต้องจ่าย

ค่าชดเชย 

อย่างไรก็ตาม เงื่อนไขและเงื่อนเวลาในการบอกเลิกสัญญาจ้างแรงงานตามที่ได้
บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 17 วรรคสอง ตลอดจนค่าจ้างแทน
การบอกกล่าวล่วงหน้า ตามมาตรา 17 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 

และการจ่ายค่าชดเชย ตามมาตรา 118 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ดังที่กล่าวไป
นั้น มีข้อยกเว้นอยู่บางประการที่ยกเว้นให้นายจ้างสามารถบอกเลิกสัญญาจ้างแรงงานลูกจ้างได้โดยไม่
ต้องมีการบอกกล่าวล่วงหน้า ทั้งไม่ต้องจ่ายค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ตลอดจนไม่ต้องจ่าย
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ค่าชดเชยด้วย ข้อยกเว้นนี้บัญญัติอยู่ตามมาตรา 17 วรรคสี่ และมาตรา 119 แห่งพระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ซึ่งบัญญัติในท านองเดียวกันกับมาตรา 583 แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์116 อันล้วนแล้วแต่เป็นลักษณะการประพฤติผิดของลูกจ้างท้ังสิ้น  

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 17 วรรคสี่ บัญญัติไว้ว่า 

“...การบอกกล่าวล่วงหน้าตามมาตรานี้ไม่ใช้บังคับแก่การเลิกจ้างตามมาตรา 119 
แห่งพระราชบัญญัตินี้ และมาตรา 583 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์” 

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 119 บัญญัติไว้ว่า 

“มาตรา 119  นายจ้างไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างซึ่งเลิกจ้างในกรณีหนึ่งกรณี
ใด ดังต่อไปนี้ 

(1) ทุจริตต่อหน้าที่หรือกระท าความผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้าง 
(2) จงใจท าให้นายจ้างได้รับความเสียหาย 

(3) ประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้นายจ้างได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง 
(4) ฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการท างาน ระเบียบ หรือค าสั่งของนายจ้างอันชอบด้วย

กฎหมายและเป็นธรรม และนายจ้างได้ตักเตือนเป็นหนังสือแล้ว เว้นแต่กรณีที่ร้ายแรงนายจ้างไม่
จ าเป็นต้องตักเตือน 

หนังสือเตือนให้มีผลบังคับได้ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่ลูกจ้างได้กระท าผิด 

(5) ละทิ้งหน้าที่เป็นเวลาสามวันท างานติดต่อกันไม่ว่าจะมีวันหยุดคั่นหรือไม่ก็ตาม
โดยไม่มีเหตุอันสมควร 

(6) ได้รับโทษจ าคุกตามค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก 

ในกรณี (6) ถ้าเป็นความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษต้องเป็น
กรณีท่ีเป็นเหตุให้นายจ้างได้รับความเสียหาย 

การเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชยตามวรรคหนึ่ง ถ้านายจ้างไม่ได้ระบุข้อเท็จจริงอัน
เป็นเหตุที่เลิกจ้างไว้ในหนังสือบอกเลิกสัญญาจ้างหรือไม่ได้แจ้งเหตุที่เลิกจ้างให้ลูกจ้างทราบในขณะที่
เลิกจ้างนายจ้างจะยกเหตุนั้นขึ้นอ้างในภายหลังไม่ได้” 

 

                                                           

116 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 583 บัญญัติไว้ว่า 
“ถ้าลูกจ้างจงใจขัดค าสั่งของนายจ้างอันชอบด้วย กฎหมายก็ดี  หรือละเลยไม่น าพาต่อค าสั่ง

เช่นว่านั้นเป็นอาจิณก็ดี ละทิ้งการงานไปเสียก็ดี กระท าความผิดอย่างร้ายแรงก็ดี หรือ ท าประการอ่ืน
อันไม่สมแก่การปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ลุล่วงไปโดย ถูกต้องและสุจริตก็ดี ท่านว่านายจ้างจะไล่ออกโดย
มิพักต้องบอก กล่าวล่วงหน้า หรือให้สินไหมทดแทนก็ได้” 
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  จากบทบัญญัติดังกล่าวจะเห็นได้ว่าการที่กฎหมายคุ้มครองแรงงานได้ก าหนด
ข้อยกเว้นให้แก่นายจ้างสามารถบอกเลิกสัญญาจ้างแรงงานได้โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า ทั้งไม่ต้อง
จ่ายค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ตลอดจนไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยด้วยนั้น ล้วนแล้วแต่เป็นสาเหตุ
เพราะตัวลูกจ้างเองที่เป็นฝ่ายประพฤติผิดและกระท าความผิดไม่ว่าจะต่อตัวเอง ต่อหน้าที่ และต่อ
นายจ้าง จึงเป็นการสมควรแล้วที่จะต้องถูกเลิกจ้างโดยปราศจากการได้รับการชดเชยและเงินใดๆจาก
นายจ้าง สาเหตุดังกล่าวได้แก่ความประพฤติดังต่อไปนี้ 

   • ทุจริตต่อหน้าที่หรือกระท าความผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้าง 

    “การทุจริตต่อหน้าที่” ในที่นี้ กฎหมายคุ้มครองแรงงานไม่ได้มี
การให้ความหมายในค ายามไว้เป็นการเฉพาะ ดังนั้นจึงต้องน าประมวลกฎหมายอาญามาปรับใช้ใน
การตีความ กล่าวคือ “ทุจริต” หมายถึง ใช้ต าแหน่งหน้าที่ หรือลักษณะงานของตน เพ่ือแสวงหา
ประโยชน์อันมิควรมีควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย ไม่ว่าจะเพ่ือประโยชน์แก่ตนเองหรือแก่ผู้อ่ืน 

    อนึ่ง มีตัวอย่างค าพิพากษาศาลฎีกาที่วินิจฉัยกรณีลูกจ้างทุจริตต่อ
หน้าที่เป็นเหตุให้นายจ้างบอกเลิกสัญญาจ้างแรงงาน กรณีเช่นนี้ นายจ้างไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า ไม่
ต้องจ่ายค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า และไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย ยกตัวอย่างเช่น 

     ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 872/2548 ลูกจ้างท าหน้าที่เก็บ
ค่าโดยสาร เบียดบังเอาเงินค่าโดยสารไปเป็นประโยชน์ส่วนตัว และชักไส้ตั๋วโดยสารขายโดยปกปิด
ความจริงไว้ อันเป็นเหตุให้นายจ้างเข้าใจว่าตั๋วยังอยู่ครบไม่ได้ขายออกไป แล้วลูกจ้างน าเงินไปเป็น
ประโยชน์ส่วนตัว ซึ่งเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ การกระท าของลูกจ้างถือว่าเป็นการท าความผิดวินัย
อย่างร้ายแรง แม้ลูกจ้างจะชดใช้เงินแล้ว ก็หาท าให้ความผิดวินัยอย่างร้ ายแรงนั้นกลับกลายเป็น
ความผิดวินัยไม่ร้ายแรง แต่นายจ้างอาจน าเหตุดังกล่าวมาพิจารณาลดหย่อนโทษของลูกจ้างได้ 

     ค าพิพากษาศาลฎีกาที่  3809/2548 การที่ลูกจ้างซึ่ง
ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ปกปิดไม่เสนอใบเสนอราคารายใหม่และใบ
เปรียบเทียบราคาแก่กรรมการผู้มีอ านาจของนายจ้างนั้น เป็นการกระท าที่ไม่ซื่อสัตย์ ไม่ซื่อตรงต่อ
หน้าที่ และไม่รักษาผลประโยชน์ของนายจ้าง ถือเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ 

     ค าพิพากษาศาลฎี กาที่  4848/2548 ลูกจ้ างอาศัย
ต าแหน่งหน้าที่ในฐานะเป็นผู้จัดการสาขา ใช้สถานที่ท าการ พนักงาน รถยนต์ และค่าใช้จ่ายต่างๆของ
นายจ้างเพ่ือจ าหน่ายสินค้าของลูกจ้าง แม้จะเป็นสินค้าซึ่งซื้อจากนายจ้างและมิได้ท าให้ยอดจ าหน่าย
สินค้าที่สาขาของนายจ้างลดลงก็ตาม ถือได้ว่าเป็นการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบส าหรับตนเองอัน
เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ 



162 บทที่ 6 การเลิกจ้างและผลของการเลิกจา้ง กฎหมายคุม้ครองแรงงาน 

 

    แต่อย่างไรก็ตาม มีค าพิพากษาศาลฎีกาบางฎีกาที่ศาลวินิจฉัยว่า
การประพฤติผิดของลูกจ้างยังไม่ถึงขั้นเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ ดังนั้น เมื่อนายจ้างเลิกจ้างลูกจ้าง 
นายจ้างมีหน้าที่ต้องจ่ายค่าชดเชยให้ลูกจ้างด้วย ยกตัวอย่างเช่น 

     ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 4334/2546 ลูกจ้างออกจาก
โรงงานไปดื่มเบียร์ที่ร้านค้าหลังโรงงานในเวลาท างานแล้วกลับไปประทับบัตรลงเวลาเลิกตามระเบียบ 
มิใช่การทุจริตต่อหน้าที่  

 

    “กระท าความผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้าง” เป็นอีกประการ
หนึ่งที่เป็นข้อยกเว้นให้นายจ้างไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า ไม่ต้องจ่ายค่าจ้างแทนการบอกกล่าว
ล่วงหน้า และไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย กล่าวคือ ลูกจ้างได้กระท าอย่างใดอย่างหนึ่งอันเป็นการกระท าที่ได้
บัญญัติไว้ว่าเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ซึ่งการกระท าความผิดอาญาในที่นี้ต้องกระท า
โดยเจตนา และได้กระท าต่อนายจ้าง ซึ่งไม่ได้หมายความถึงเพียงแค่นายจ้างตัวจริงเท่านั้น แต่ให้
หมายความรวมไปถึงนายจ้างตัวแทน และนายจ้างรับมอบ ตามค านิยามมาตรา 5 ค าว่านายจ้างแห่ง
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ด้วย117 

    อนึ่ง มีตัวอย่างค าพิพากษาศาลฎีกาที่วินิจฉัยกรณีลูกจ้างกระท า
ความผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้าง เป็นเหตุให้นายจ้างบอกเลิกสัญญาจ้างแรงงาน กรณีเช่นนี้ 
นายจ้างไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า ไม่ต้องจ่ายค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า และไม่ต้องจ่าย
ค่าชดเชย ยกตัวอย่างเช่น 

     ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 459/2526 ลูกจ้างมีส่วนรู้เห็น
โดยตลอดในการที่ลูกจ้างอีกคนหนึ่งเรียกเงินจากบุคคลภายนอก แล้วไม่น าเงินจ านวนดังกล่าวส่ง
ให้แก่นายจ้างตามระเบียบ ทั้งยังรายงานปกปิดความจริง มีการสนับสนุนการกระท าความผิด แม้ไม่ใช่
ตัวการก็ถือว่าเป็นการท าผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้าง  

     ค าพิ พ ากษ าศาลฎี ก าที่  3026/2530 ลู กจ้ า ง เป็ น
พนักงานรักษาความปลอดภัย มีหน้าที่ป้องกันรักษาทรัพย์สินของนายจ้าง แต่ลูกจ้างรู้เห็นแต่แรกว่า
พวกของลูกจ้างจะลักเบียร์ของนายจ้าง ลูกจ้างก็มิได้ห้ามปราม ครั้นพวกของลูกจ้างลักเบียร์ได้ ลูกจ้าง
ก็ได้ร่วมดื่มเบียร์นั้นด้วย การกระท าของลูกจ้างเป็นการร่วมรู้เห็นเป็นใจตั้งแต่ต้นและมีความผิดอาญา
ฐานลักทรัพย์ หรือรับของโจร นายจ้างเลิกจ้างโดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยได้ 

 

                                                           

117 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 5 ค านิยาม “นายจ้าง”. อ้างแล้ว. 
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    แต่อย่างไรก็ตาม มีค าพิพากษาศาลฎีกาบางฎีกาที่ศาลวินิจฉัยว่า
การกระท าของลูกจ้างยังไม่ถือเป็นการกระท าความผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้าง ดังนั้น เมื่อนายจ้าง
เลิกจ้างลูกจ้าง นายจ้างมีหน้าที่ต้องจ่ายค่าชดเชยให้ลูกจ้างด้วย ยกตัวอย่างเช่น 

 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 2411/2537 ลูกจ้างด่านายจ้าง
ซึ่งเป็นผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่และเป็นหญิงว่า “อีหัวล้าน” ค าว่าอีหัวล้านเป็นค าไม่สุภาพ ไม่ถึงกับดูหมิ่น
นายจ้างซึ่งหน้า ถือไม่ได้ว่าเป็นการกระท าความผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้าง 

 

    ไม่ว่ากรณีจะเป็นประการใด หากปรากฏว่าลูกจ้างมีการทุจริตต่อ
หน้าที่ หรือกระท าความผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้าง นายจ้างสามารถบอกเลิกสัญญาจ้างแรงงาน
ลูกจ้างได้โดยไม่ต้องมีการบอกกล่าวล่วงหน้า ไม่ได้ต้องจ่ายค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า และไม่
ต้องจ่ายค่าชดเชย 

 

   • จงใจท าให้นายจ้างได้รับความเสียหาย 

    กรณีนี้กฎหมายคุ้มครองแรงงานไม่ได้ก าหนดว่าการกระท าของ
ลูกจ้างจะต้องท าให้นายจ้างจะได้รับความเสียหายมากน้อยเพียงใด ดังนั้น จึงอาจตีความได้ว่าเพียงแค่
ลูกจ้างจงใจท าให้นายจ้างได้รับความเสียหาย ก็เป็นเหตุเพียงพอที่จะท าให้นายจ้างอ้างขึ้นเป็น
ข้อยกเว้นในการเลิกสัญญาจ้างแรงงานโดยไม่บอกกล่าวล่วงหน้า ไม่จ่ายค่าชดเชยแทนการบอกกล่าว
ล่วงหน้า และไม่จ่ายค่าชดเชยแล้ว ทั้งนี้ ไม่ว่าความเสียหายดังกล่าวจะเกิดข้ึนจริงหรือไม่ 

    อนึ่ง มีตัวอย่างค าพิพากษาศาลฎีกาที่วินิจฉัยกรณีลูกจ้างจงใจท า
ให้นายจ้างได้รับความเสียหาย เป็นเหตุให้นายจ้างบอกเลิกสัญญาจ้างแรงงาน ซึ่งจะส่งผลให้นายจ้าง
ไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า ไม่ต้องจ่ายค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า และไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย 
ยกตัวอย่างเช่น 

     ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 2156/2525 ลูกจ้างมีต าแหน่ง
เป็นหัวหน้างานได้สั่งให้ลูกจ้างคนอ่ืนเข้าไปในห้องพักคนงานโดยไม่ยอมให้ลูกจ้างนั้นออกมาท างาน 
จนนายจ้างต้องจัดหาคนเข้าท างานแทน ถือว่าเป็นการจงใจท าให้นายจ้างได้รับความเสียหาย 

     ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 239/2545 ลูกจ้างเป็นที่ปรึกษา
อาวุโสของนายจ้าง ได้จดทะเบียนตั้งบริษัทซึ่งมีวัตถุประสงค์เช่นเดียวกับนายจ้าง มีลักษณะเป็นการ
แข่งขันกับกิจการของนายจ้างซึ่งด าเนินกิจการให้บริการแก่ลูกค้ากลุ่มเดียวกันกับลูกค้าของนายจ้าง 
แม้จะไม่ปรากฏว่าบริษัทดังกล่าวได้แย่งลูกค้าของนายจ้างไป หรือมีลูกค้าไปใช้บริการ ของบริษัทนั้น
แล้วก็ตาม การตั้งบริษัทในลักษณะดังกล่าวถือได้ว่าเป็นการจงใจท าให้นายจ้างได้รับความเสียหาย 
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   • ประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้นายจ้างได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง 

 กรณีนี้ เป็นกรณีที่ลูกจ้างได้ปฏิบัติหน้าที่ โดยปราศจากความ
ระมัดระวังตามปกติวิสัยที่ลูกจ้างพึงมีต่อต าแหน่งหน้าที่การงานของตนหรือละเลยไม่ปฏิบัติตามหน้าที่
ของตน จนเกิดความเสียหายแก่นายจ้างอย่างร้ายแรง แต่อย่างไรก็ตาม กฎหมายคุ้มครองแรงงาน
ไม่ได้อธิบายขนาดของความเสียหายเอาไว้ ว่าต้องเป็นความเสียหายมากน้อยเพียงใด หรือคิดเป็น
มูลค่าความเสียหายเท่าใด จึงจะพิจารณาว่าถึงขนาดที่ท าให้นายจ้างได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง 
อันนายจ้างจะยกเป็นเหตุการเลิกจ้างลูกจ้างโดยไม่บอกกล่าวล่วงหน้า ไม่จ่ายค่าชดเชยแทนการบอก
กล่าวล่วงหน้า และไม่จ่ายค่าชดเชย ดังนั้น ในทางปฏิบัติจึงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของศาลที่จะเป็น
พิจารณาขนาดของความเสียหายเป็นกรณีๆไป ยกตัวอย่างค าพิพากษาศาลฎีกาดังต่อไปนี้ 

 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 3427/2532 ลูกจ้างไม่มีอ านาจ
รับเงินจากการจัดวัสดุอุปกรณ์การเกษตรเมื่อรับเงินแล้วลูกจ้างไม่ได้ส่งมอบเงินให้แก่พนักงานการเงิน
ในวันนั้น ทั้งยังน าเงินบางส่วนไปให้มารดาเพ่ือไถ่ถอนที่ดิน ถือว่าลูกจ้างท าผิดร้ายแรง นายจ้างเลิก
จ้างได้โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า 

 ค าพิ พ ากษ าศาลฎี ก าที่  4469/2545 ลู กจ้ า ง เป็ น
เจ้าหน้าที่เทคนิคการแพทย์ แจ้งผลการตรวจเลือดไม่สอดคล้องกับอาการของผู้ป่วยซึ่งเป็นโรคไต เมื่อ
แพทย์สั่งให้ตรวจเลือดผู้ป่วยคนเดิมอีกครั้งก็ได้ผลแตกต่างจากครั้งแรกมาก ทั้งยังตรวจเลือดไม่ครบ
ตามรายการที่แพทย์สั่งตรวจด้วย จึงเป็นประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้นายจ้างได้รับความเสียหายอย่าง
ร้ายแรง 

 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 4433/2550 ลูกจ้างเป็นผู้จัดการ
ขาย มีหน้าที่เร่งรัดติดตามทวงถามหนี้สินของลูกค้าที่ค้างช าระ แต่ไม่ด าเนินการให้เจ้าหน้าที่การเงิน
ส่งเช็คที่ธนาคารปฏิเสธการจ่ายให้ลูกจ้างไปทวงถามหรือรายงานให้ลูกจ้างทราบ ถือได้ว่าเป็นความ
บกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่และฝ่าฝืนต่อระเบียบข้อบังคับของนายจ้าง เมื่อผู้จัดการฝ่ายบัญชีส่ง
รายการเช็คคืนให้ลูกจ้างเดือนมกราคม แต่เดือนมีนาคมปีเดียวกัน ลูกจ้างก็ยังคงขายสินค้าให้แก่ลูกค้า
นั้นอีก ไม่สั่งระงับการขายสินค้าตามอ านาจหน้าที่ ถือได้ว่าประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้นายจ้างได้รับ
ความเสียหายอย่างร้ายแรงและฝ่าฝืนระเบียบของนายจ้างกรณีร้ายแรง 

 

 • ฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการท างาน ระเบียบ หรือค าสั่งของนายจ้างอัน
ชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรม และนายจ้างได้ตักเตือนเป็นหนังสือแล้ว เว้นแต่กรณีที่ร้ายแรง
นายจ้างไม่จ าเป็นต้องตักเตือน 

    กรณีนี้ เป็นกรณีที่นายจ้างมีข้อบังคับเกี่ยวกับการท างาน ระเบียบ 
หรือค าสั่งที่ชอบด้วยกฎหมาย และเป็นธรรม ให้ลูกจ้างมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตาม หากปรากฏว่าลูกจ้าง
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ฝ่าฝืนไม่ยอมปฏิบัติตาม และเป็นกรณีที่ร้ายแรง นายจ้างสามารถบอกเลิกสัญญาจ้างแรงงานลูกจ้างได้
โดยไม่ต้องบอกกล่าว ไม่ต้องจ่ายค่าบอกกล่าวล่วงหน้า และไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย  

    แต่อย่างไรก็ตาม หากไม่ใช่กรณีร้ายแรง นายจ้างจะต้องด าเนินการ
ตักเตือนลูกจ้างเป็นหนังสือก่อน และเมื่อลูกจ้างท าการฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการท างาน ระเบียบ 
หรือค าสั่งเดิมที่เป็นลักษณะเดียวกับที่นายจ้างได้ออกหนังสือเตือนไปแล้วภายใน 1 ปี นับแต่วันที่มี
การฝ่าฝืนดังกล่าว นายจ้างจึงจะสามารถบอกเลิกสัญญาจ้างแรงงานลูกจ้างได้โดยไม่ต้องบอกกล่าว ไม่
ต้องจ่ายค่าบอกกล่าวล่วงหน้า และไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย ทั้งนี้ เนื่องจากหนังสือเตือนนั้น กฎหมาย
คุ้มครองแรงงานก าหนดให้มีผลบังคับได้ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่ลูกจ้างได้กระท าผิด118 

    อนึ่ง เช่นเดียวกับกรณีความเสียหายอย่างร้ายแรงที่ได้กล่าวไป
ข้างต้นว่าเป็นเรื่องยากที่จะพิจารณาได้ว่าอย่างไรจึงจะถือเป็นกรณีร้ายแรงอันนายจ้างจะสามารถเลิก
จ้างลูกจ้างได้โดยไม่ต้องมีการตักเตือน หรืออย่างไรเป็นกรณีไม่ร้ายแรง อันนายจ้างจะต้องด าเนินการ
ตักเตือนเป็นหนังสือเสียก่อนครั้งหนึ่งจึงจะสามารถเลิกจ้างลูกจ้างได้โดยไม่บอกกล่าวล่วงหน้า ไม่จ่าย
ค่าชดเชยแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า และไม่จ่ายค่าชดเชย ดังนั้น จึงขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของศาล
เช่นเดียวกัน ในการที่จะต้องพิจารณาเป็นกรณีๆไป ยกตัวอย่างค าพิพากษาศาลฎีกาดังต่อไปนี้ 

     ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 2124/2544 ลูกจ้างเป็นหัวหน้า
แผนกซ่อมบ ารุงต้องควบคุมช่างไฟฟ้าและช่างกลึง ได้ชักชวนผู้ใต้บังคับบัญชาดื่มสุราในขณะ
ปฏิบัติงาน หลังจากนั้นก็ไปนอนหลับในระหว่างเวลาท างานล่วงเวลา เป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับ
การท างานกรณีท่ีร้ายแรง 

     ค าพิพากษาศาลฎีกาที่  1778/2545 ลูกจ้างเป็นรอง
กรรมการผู้จัดการด าเนินการหาลูกค้าให้แก่บริษัทอ่ืนที่ประกอบธุรกิจอันมีลักษณะแข่งขันกับนายจ้าง 
เป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับเก่ียวกับการท างานในกรณีที่ร้ายแรง 

 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 1372/2545 ลูกจ้างประสงค์ที่
จะล่วงเกินทางเพศต่อพนักงานหญิงผู้ใต้บังคับบัญชาหรือผู้สมัครงานหญิง นอกจากจะเป็นการ
ประพฤติผิดศีลธรรมหรือจารีตประเพณีอันดีงามของสังคมและฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการ
ท างานของนายจ้างแล้ว ยังมีผลกระทบต่อการบริหารงานบุคคลของนายจ้าง ท าให้พนักงานภายใต้
การบังคับบัญชาของลูกจ้างที่ไม่ยอมท าตามที่ลูกจ้างประสงค์ถูกลูกจ้างกลั่นแกล้ง ย่อมจะขาดขวัญ
และก าลังใจในการท างาน ย่อมมีผลกระทบต่อความเจริญของกิจการนายจ้าง เป็นการฝ่าฝืนข้อบังคับ
เกี่ยวกับการท างานกรณีร้ายแรง นายจ้างเลิกจ้างได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย 

                                                           

118 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 119 (4) บัญญัติไว้ว่า “...หนังสือเตือนให้มีผล
บังคับได้ไม่เกินหนึ่งปี นับแต่วันที่ลูกจ้างได้กระท าผิด...” 



166 บทที่ 6 การเลิกจ้างและผลของการเลิกจา้ง กฎหมายคุม้ครองแรงงาน 

 

 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 4790/2546 นายจ้างสั่งย้ายที่นั่ง
ท างานของลูกจ้าง โดยไม่ปรากฏว่าท าให้เกิดอุปสรรคหรือขัดข้องในการท างานของลูกจ้างจนไม่
สามารถท างานต่อไปได้ เป็นการฝ่าฝืนค าสั่งอันชอบด้วยกฎหมายของนายจ้าง 

 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่  2561/2552 ตามระเบียบ
ข้อบังคับเกี่ยวกับการท างานของจ าเลย ข้อ 8 (15) ระบุให้จ าเลยเลิกจ้างลูกจ้างได้โดยไม่ต้องตักเตือน
ก่อนเพราะถือว่าเป็นความผิดร้ายแรงและไม่จ่ายค่าชดเชยหากลูกจ้าง “ดื่มสุราเครื่องดองของเมาในที่
ท าการหรือบริเวณบริษัทฯ ในเวลาท างานหรือเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมึนเมา” ทั้งโจทก์ท างาน
ในต าแหน่งผู้ช านาญงาน มีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติของแบตเตอรี่และแผ่นธาตุที่ใช้ผลิตแบตเตอรี่ซึ่ง
เป็นหน้าที่ส าคัญเกี่ยวกับการตรวจสอบคุณภาพของแบตเตอรี่อันเป็นสินค้าที่จ าเลยผลิต การเข้ามา
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยอาการเมาสุรา ย่อมท าให้การปฏิบัติหน้าที่บกพร่องและอาจก่อให้เกิดความเสียหาย
แก่สินค้าของจ าเลยได้ ดังนั้น แม้ผู้บังคับบัญชาของโจทก์จะไม่ให้โจทก์เข้าท างานและให้กลับบ้านไป 
แต่การที่โจทก์เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ด้วยอาการเมาสุราก็เป็นการฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการ
ท างานของจ าเลยดังกล่าว ซึ่งเป็นความผิดวินัยกรณีร้ายแรงจ าเลยจึงเลิกจ้างโจทก์ได้โดยไม่ต้ องจ่าย
ค่าชดเชยตาม พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 119 (4) ทั้งจ าเลยเลิกจ้างโจทก์ได้
โดยมิพักต้องบอกกล่าวล่วงหน้าตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 583 

ทั้งนี้ ศาลฎีกาได้วินิจัยว่ากรณีการที่ลูกจ้างฝ่าฝืนข้อบังคับการท างานหรือ
ค าสั่งของนายจ้างกรณีร้ายแรง ถือได้ว่าเป็นเหตุผลที่สมควรและเพียงพอที่นายจ้างจะยกเป็นเหตุผลใน
การเลิกจ้างลูกจ้าง ซ่ึงต้องถือว่าเป็นการเลิกจ้างที่เป็นธรรม ดังตัวอย่างค าพิพากษาฎีกาดังต่อไปนี้ 

 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่3819/2526 ลูกจ้างมีหน้าที่เป็น
เสมียนจ าหน่ายตั๋ว น าเงินรายได้จากการจ าหน่ายตั๋วโดยสารไปให้ผู้อ่ืนยืมใช้ก่อน ถือว่าเป็นการเบียด
บังเอาทรัพย์ของนายจ้างไปเป็นประโยชน์ของตนหรือผู้ อ่ืน เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ อันเป็นการ
ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง แล้วการประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงตามระเบียบวินัยถึงไล่ออก นายจ้างจึงไล่
ออกได้ เป็นการเลิกจ้างที่เป็นธรรมแล้ว 

 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 2280/2529 ลูกจ้างรู้เห็นเป็นใจ
ให้บุคคลอ่ืนเข้าสอบเลื่อนต าแหน่งแทนเป็นการทุจริตในการสอบซึ่งเป็นความผิดร้ายแรงอยู่ในตัว จึง
ถือได้ว่าเป็นการประพฤติชั่วร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามข้อบังคับของนายจ้าง 
นายจ้างย่อมมีสิทธิปลดลูกจ้างออกจากงานได้ ไม่ใช่การเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม 

 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 5609/2542 ระเบียบข้อบังคับ
เกี่ยวกับการท างานของโรงแรมจ าเลยว่าด้วยกฎระเบียบทางวินัย ได้ก าหนดขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางให้
พนักงานของจ าเลยละเว้นหรือหลีกเลี่ยงการกระท าอันเป็นการก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชื่อเสียง 
ทรัพย์สินผลประโยชน์ของโรงแรม หรือการกระท าอันเป็นการขัดต่อศีลธรรมประเพณีอันดีงาม
พนักงานทุกคนของจ าเลยจะต้องไม่กระท าการฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับดังกล่าวทั้งในเวลาท างานหรือ
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นอกเวลาท างาน ขณะที่อยู่ภายในหรือภายนอกสถานที่ท างาน ถ้าพนักงานกระท าการใดที่อาจท าให้
จ าเลยผู้เป็นนายจ้างได้รับความเสียหายแก่ชื่อเสียงหรือในทางอ่ืนใดแล้ว จ าเลยย่อมมีอ านาจพิจารณา
ลงโทษตามระเบียบข้อบังคับได้ 

 โจทก์ซึ่งเป็นพนักงานของโรงแรมจ าเลยมีชู้กับพนักงาน
ชายซึ่งเป็นช่างประจ าโรงแรมของจ าเลย แม้จะไม่ได้เกิดขึ้นภายในบริเวณโรงแรม หรือในเวลาท างาน
ก็ถือได้ว่าเป็นการไม่รักษาเกียรติและเป็นการประพฤติชั่ว ซึ่งเป็นการละเมิดต่อศีลธรรมอันดีอย่าง
ร้ายแรง โดยเฉพาะภริยาของพนักงานช่าง ชู้ของโจทก์ทนพฤติกรรมดังกล่าวของสามีและโจทก์ไม่ไหว 
จึงได้ไปตามหาสามีถึงโรงแรมจ าเลยและร้องเรียนต่อจ าเลย ในที่สุดครอบครัวต้องแตกแยก และเป็นที่
รู้กันทั่วไปในหมู่พนักงานโรงแรมของจ าเลย การกระท าของโจทก์และชายชู้ย่อมส่งผลกระทบโดยตรง
ต่อการปกครองบังคับบัญชาพนักงานโรงแรมของจ าเลย รวมทั้ งชื่อเสียงของโรงแรมจ าเลยด้วย 
เนื่องจากโจทก์มีต าแหน่งฝ่ายบริหารเป็นถึงผู้จัดการแผนกต้อนรับ แต่กลับมีความประพฤติชั่วเป็น
ตัวอย่างที่ไม่ดีแก่พนักงานอ่ืน ๆ การกระท าของโจทก์จึงเป็นการฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการ
ท างานของจ าเลยเป็นกรณีร้ายแรงตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุ้มครองแรงงาน ข้อ 
47(4) จ าเลยเลิกจ้างโจทก์เพราะเหตุดังกล่าว จ าเลยจึงไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยแก่โจทก์ และกรณีไม่เป็น
การเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 
2522 มาตรา 49 จ าเลยไม่ต้องจ่ายค่าเสียหายแก่โจทก ์

 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 3117/2543 โจทก์อาศัยโอกาส
ที่โจทก์เป็นพนักงานของจ าเลยหลอกลวงเรียกรับผลประโยชน์จากผู้อ่ืนเพื่อให้ผู้นั้นได้รับการบรรจุเป็น
พนักงานของจ าเลยทั้งได้ติดต่อท าเอกสารปลอมเพ่ือใช้ในการสมัครงานของผู้อ่ืนด้วยเป็นการประพฤติ
ชั่วประพฤติตนเป็นภัยต่อสังคมหรือจ าเลยไม่รักษาเกียรติชื่อเสียง และกระท าผิดกฎหมาย เป็นการ
กระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการท างานของจ าเลย จ าเลยมีค าสั่งไล่โจทก์
ออกจากงานเพราะเหตุดังกล่าวจึงไม่เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม จ าเลยไม่ต้องจ่ายค่าเสียหาย
ค่าชดเชย และสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าแก่โจทก์ 

 

    แต่อย่างไรก็ตาม มีค าพิพากษาศาลฎีกาที่ศาลฎีกาได้พิจารณาว่า
ยังไม่ถือเป็นกรณีลูกจ้างฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการท างาน ระเบียบ หรือค าสั่งของนายจ้างที่ร้ายแรง 
ดังนั้น เมื่อนายจ้างเลิกจ้างลูกจ้าง นายจ้างมีหน้าที่ต้องจ่ายค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า และ
ค่าชดเชยให้ลูกจ้างด้วย ยกตัวอย่างเช่น 

 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 846/2537 ระเบียบข้อบังคับ
เกี่ยวกับการท างานของจ าเลยระบุห้ามใช้เวลาหรือทรัพย์สินของบริษัทฯ ไปท างานส่วนตัวโดยมิได้รับ
อนุญาต การที่โจทก์ขายสินค้าบริษัทอ่ืนให้แก่ลูกจ้างจ าเลยสองคน คนหนึ่งซื้อยาสระผมและครีมนวด
ผมอีกคนหนึ่งซื้อลิปสติกการซื้อขายสิ่งของจ านวนเล็กน้อยโดยปกติใช้เวลาเพียงครู่เดียวทั้งไม่ปรากฏ
ว่าจ าเลยได้รับความเสียหายมากน้อยเพียงใดการกระท าของโจทก์จึงมิใช่การฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับ
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การท างานในกรณีที่ร้ายแรง จ าเลยไม่เคยตักเตือนโจทก์เป็นหนังสือมาก่อนจ าเลยเลิกจ้างโจทก์จึงต้อง
จ่ายค่าชดเชยให้โจทก์ การที่โจทก์ขายสินค้าบริษัทอ่ืนแก่ลูกจ้างจ าเลยย่อมเป็นเหตุให้ทั้งโจทก์และ
ลูกจ้างต้องหยุดการท างานเพ่ือเจรจาและส่งมอบสินค้าที่โจทก์น ามาขาย ถือได้ว่าเป็นการกระท าการ
อันไม่สมควรแก่การปฏิบัติหน้าที่การงานของตนให้ลุล่วงไปโดยถูกต้องและสุจริตตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 583 จ าเลยเลิกจ้างโจทก์ได้โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าและไม่
ต้องจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า 

 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 2980/2537 การที่โจทก์ซึ่งเป็น
ลูกจ้างมีหน้าที่ขับรถส่งของจ าเลยตอกบัตรบันทึกเวลาท างานของ ณ. ซึ่งเป็นเด็กท้ายรถที่โจทก์ขับ
เพ่ือแสดงเวลากลับจากท างานของ ณ. ซึ่งมิได้กลับมาที่บริษัทจ าเลยโดยได้ลงจากรถส่งของของจ าเลย
ระหว่างทางแทน ณ. ซึ่งในวันดังกล่าว ณ. ก็ได้ไปท างานจนสิ้นสุดเวลาท างานปกติแล้วเมื่อไม่ปรากฏ
ว่าการตอกบัตรดังกล่าวจะเป็นเหตุให้จ าเลยต้องจ่ายค่าล่วงเวลาให้แก่ ณ.หรือไม่ และไม่ปรากฏว่า
จ าเลยได้รับความเสียหายร้ายแรงประการอ่ืนใดอีก การที่โจทก์ฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการท างานของ
จ าเลยดังกล่าว จึงมิใช่กรณีที่ร้ายแรงจ าเลยเลิกจ้างโจทก์ด้วยเหตุดังกล่าวจึงต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่
โจทก ์

     ค าพิพากษาศาลฎีกาที่  5959/2537 ตามระเบียบ
ข้อบังคับเกี่ยวกับการท างาน ลูกจ้างจะต้องมาท างานระหว่าง 8:00 น. ถึง 17:00 น. การที่ลูกจ้างลง
เวลาท างานไว้ว่าได้มาท างานและเลิกงานตามเวลาดังกล่าว โดยมีลูกจ้างซึ่งเป็นผู้ควบคุมการท างานลง
ชื่อก ากับความถูกต้องในช่องหมายเหตุทุกวัน แสดงว่านายจ้างไม่ได้ถือว่าการลงเวลามาท างานและ
เลิกงานเป็นสาระส าคัญ แม้จะลงเวลาไม่ตรงกับความเป็นจริงผู้ควบคุมการท างานลูกจ้างก็ลงชื่อก ากับ
ความถูกต้องให้ ไม่ปรากฏว่า ลูกจ้างถูกหักค่าจ้างจากการมาท างานสายและเลิกงานก่อนเวลา จึงมิใช่
เป็นการฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการท างานในกรณีที่ร้ายแรง และการกระท าดังกล่าวก็ไม่ถือ
ว่าเป็นการทุจริตต่อหน้าที่ 

     ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 3184/2540 โจทก์ซ่ึงเป็นลูกจ้าง
จ าเลยได้ด่า ส. ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของโจทก์ว่า“ตอแหล” ต่อหน้าพนักงานอ่ืนในสถานที่ท างาน
ขณะที่ ส.สั่งห้ามพนักงานพูดเสียงดังการที่โจทก์ด่า ส.โดยใช้ถ้อยค าว่า “ตอแหล” ซึ่งมีความหมายว่า
เป็นคนพูดเท็จอันเป็นการแสดงกิริยากระด้างกระเดื่องต่อผู้บังคับบัญชาด้วยการใช้วาจาดูหมิ่น เหยียด
หยามและก้าวร้าว เป็นการฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการท างานของจ าเลยซึ่งจ าเลยได้จัดไว้ใน
หัวข้อเรื่องวินัยและความประพฤติทั่วไปของพนักงาน แยกต่างหากจากหัวข้อเรื่องความผิดร้ายแรงซึ่ง
ได้ระบุการกระท าที่เป็นความผิดร้ายแรงไว้โดยเฉพาะ ซึ่งแสดงว่าจ าเลยไม่ได้ถือว่าการฝ่าฝืนระเบียบ
ข้อบังคับเกี่ยวกับการท างานดังกล่าวเป็นความผิดกรณีร้ายแรงแต่อย่างใด ดังนั้น เมื่อปรับการกระท า
ของโจทก์กับระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการท างานของจ าเลยดังกล่าวแล้ว การกระท าของโจทก์เป็น
เพียงฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการท างานของจ าเลยเป็นกรณีทั่วไป หาเป็นความผิดกรณี
ร้ายแรงไม่ เมื่อไม่ปรากฏว่าจ าเลยเคยเตือนโจทก์เป็นหนังสือมาก่อน จ าเลยเลิกจ้างโจทก์จึงต้องจ่าย
ค่าชดเชย 
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     ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 7492/2542 การที่โจทก์ดื่มสุรา
นอกสถานที่ท างานในช่วงเวลาที่โจทก์ได้ขออนุญาตด้วยวาจาต่อผู้บังคับบัญชาออกไปท าธุระส่วนตัว 
แม้การขออนุญาตดังกล่าวของโจทก์จะไม่ชอบด้วยระเบียบข้อบังคับ เนื่องจากมิได้ขออนุญาตเป็น
หนังสือ แต่ผู้บังคับบัญชาก็ได้อนุญาตด้วยวาจาแล้ว ส่วนกรณีที่โจทก์เมาสุราและมีเหตุทะเลาะวิวาท
กับ ส. ในบริเวณที่ท างานของจ าเลย การทะเลาะวิวาทเกิดขึ้นเมื่อเวลาหลังเลิกงานแล้วโดยไม่ท าให้
จ าเลยเสียหายร้ายแรงตามข้อบังคับของจ าเลย และแม้โจทก์โทรศัพท์แจ้งเท็จต่อผู้บังคับบัญชาว่าธุระ
ยังไม่เสร็จ ก็ไม่ปรากฏว่าได้ท าให้จ าเลยเสียหายอย่างร้ายแรง เช่นเดียวกัน ดังนี้การกระท าดังกล่าว
ของโจทก์จึงไม่เป็นความผิดวินัยร้ายแรงตามข้อบังคับของจ าเลยที่ได้ก าหนด ให้เป็นความผิดวินัย
อย่างร้ายแรงต่อเม่ือการกระท าของโจทก์ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่จ าเลยด้วย 

 การเลิกจ้างกรณีเช่นใดจะเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม
ตาม พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 49 ศาล
แรงงานสามารถวินิจฉัยได้โดยค านึงถึงเหตุอันควรในการเลิกจ้างประกอบกับระเบียบข้อบังคับการ
ท างานซึ่งถือได้ว่าเป็นข้อตกลงเก่ียวกับสภาพการจ้างระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง 

 โจทก์ไม่ได้กระท าผิดระเบียบข้อบังคับหรือค าสั่งของ
จ าเลยเป็นกรณีร้ายแรง ทั้งข้อบังคับของจ าเลยก าหนดให้การลงโทษไล่ออกกระท าได้ในกรณีที่
พนักงานกระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรง เมื่อการกระท าของโจทก์ไม่เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
จ าเลยมีค าสั่งลงโทษไล่โจทก์ออกจากงานไม่ชอบด้วยระเบียบข้อบังคับของจ าเลยจึงเป็นการเลิกจ้างที่
ไม่เป็นธรรม 

 

 • ละทิ้งหน้าที่เป็นเวลาสามวันท างานติดต่อกันไม่ว่าจะมีวันหยุดคั่น
หรือไม่ก็ตามโดยไม่มีเหตุอันสมควร 

  กรณีนี้เป็นกรณีที่ลูกจ้างไม่ยอมไปปฏิบัติงานให้แก่นายจ้างเป็น
เวลาติดต่อกัน 3 วันท างาน กล่าวคือ นับเฉพาะวันที่เป็นวันท างานของลูกจ้างเท่านั้น ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมี
วันหยุดคั่นหรือไม่ก็ตาม ไม่ว่าจะเป็นวันหยุดประจ าสัปดาห์ วันหยุดตามประเพณี หรือวันหยุดพักผ่อน
ประจ าปีก็ตาม และการที่ลูกจ้างไม่ยอมท างานให้แก่นายจ้างนั้น จะต้องเป็นกรณีที่ลูกจ้างไม่มีเหตุผล
สมควรจะอ้างได้ด้วย นายจ้างสามารถบอกเลิกสัญญาจ้างแรงงานลูกจ้างได้โดยไม่ต้องบอกกล่าว
ล่วงหน้า ไม่ต้องจ่ายค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า และไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย อย่างไรก็ตาม 
เป็นไปได้ยากที่จะจ ากัดความว่าอย่างไรถือว่าลูกจ้างมีเหตุอันสมควรเพียงพอในการไม่มาท างานให้
นายจ้าง หรืออย่างไรถือว่าลูกจ้างไม่มีเหตุผลเพียงพอในการละทิ้งหน้าที่การงานไป ดังนั้น ศาล
แรงงานจึงต้องใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาเป็นกรณีๆไป 
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  มีตัวอย่างค าพิพากษาศาลฎีกาที่ศาลฎีกาวินิจฉัยว่ากรณีใดถือเป็น
กรณีที่ลูกจ้างละทิ้งหน้าที่การงานเป็นเวลา 3 วันท างานติดต่อกัน กรณีใดที่ลูกจ้างไม่มีเหตุสมควรจะ
อ้างในการละทิ้งหน้าที่การงาน และกรณีใดที่ลูกจ้างมีเหตุผลสมควรในการละทิ้งหน้าที่การงานไป 
ดังต่อไปนี้ 

   ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 3698/2526 ลูกจ้างไม่ได้ไป
ท างาน 8 วัน เพราะไปช่วยงานศพมารดาสามีและลูกจ้างเจ็บป่วย ถือเป็นการละทิ้งหน้าที่โดยมีเหตุ
อันควร 

   ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 3651/2529 ลูกจ้างลากิจ 3 วัน 
ไปดูแลมารดาซึ่งป่วยหนักไม่มีผู้ใดดูแล นายจ้างอนุญาตและลูกจ้างหยุดงานต่อเพ่ือน ามารดาเข้า
โรงพยาบาล และดูแลต่ออีก 12 วัน ถือเป็นการละทิ้งหน้าที่โดยมีเหตุอันควร 

   ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 804/2531 ลูกจ้างเดินทางไป
ต่างประเทศเพ่ือเยี่ยมดูอาการป่วยของภริยาซึ่งเป็นโรคติดเชื้อ โดยลูกจ้างมิได้ยื่นใบลาตามระเบียบ
ของนายจ้าง การที่ลูกจ้างเร่งร้อนไปเยี่ยมดูแลอาการป่วยของภริยาจึงไม่เป็นเหตุสมควรที่ลูกจ้างจะละ
ทิ้งหน้าที่ถึง 17 วัน 

 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 2236/2533 มารดาโจทก์เป็น
โรคความดันโลหิตสูงซึ่งได้รับการรักษาตามปกติไม่ปรากฏว่ามีอาการรุนแรงและเฉียบพลัน และไม่ได้
ป่วยหนักจนเป็นเหตุให้โจทก์ต้องรีบเดินทางไปทันที การที่โจทก์ขาดงานไปเยี่ยมมารดาโดยไม่ลากิจให้
ถูกต้อง จึงเป็นการละทิ้งหน้าที่โดยไม่มีเหตุอันสมควร 

 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่  2477/2535 นายจ้างสั่งให้
ลูกจ้างซึ่งเป็นกรรมการลูกจ้างไปท างานที่เครื่องอัดอะลูมิเนียมเครื่องเล็กโดยได้แจ้งการโยกย้ายให้
ลูกจ้างทราบตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2535 ทั้งได้อธิบายให้ทราบด้วยว่า การท างานของเครื่องอัด
อะลูมิเนียมเครื่องเล็กมีข้ันตอนการท างานน้อยกว่าเครื่องใหญ่เมื่อลูกจ้างได้ทราบค าสั่งแล้วเพียงแต่มา
ที่ท างานเพ่ือลงเวลาเข้าท างานและเลิกงานตามปกติ โดยไม่ยอมไปปฏิบัติงานตามค าสั่งของนายจ้างใน
วันที่ 20 ถึงวันที่ 22กุมภาพันธ์ 2535 การกระท าของลูกจ้างย่อมเป็นการละทิ้งหน้าที่เป็นเวลาสามวัน
ท างานติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันสมควร และเป็นการฝ่าฝืนต่อระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการท างานของ
นายจ้างกรณีมีเหตุที่นายจ้างจะเลิกจ้างซึ่งเป็นกรรมการลูกจ้างได้ 

 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 2476/2537 การที่โจทก์ละทิ้ง
หน้าที่ในระหว่างเวลาท างานและฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการ ท างานด้วยการดื่มเบียร์ในระหว่างเวลา
ท างานถือได้ว่าเป็นการละทิ้งหน้าที่การ งาน และจงใจขัดค าสั่งนายจ้างอันชอบด้วยกฎหมาย จ าเลย
จึงเลิกจ้างโจทก์ได้โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าและไม่ต้องจ่ายสินจ้าง แทนการบอกกล่าวล่วงหน้า 
โจทก์ละทิ้งหน้าที่เฉพาะในวันที่ 16 ตุลาคม 2536 ตั้งแต่เวลา 16.20 นาฬิกา มิใช่ละทิ้งหน้าที่เป็น
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เวลาสามวันท างานติดต่อกันตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการคุ้มครองแรงงานข้อ 47(4) 
ลักษณะงานที่โจทก์ท ามิใช่งานที่หากผู้ปฏิบัติงานมึนเมาแล้วจะเกิดความเสียหายร้ายแรงแก่นายจ้าง 
และไม่ปรากฏว่าโจทก์มึนเมาเพียงใด แม้ตามข้อบังคับของจ าเลยก าหนดให้เลิกจ้างได้โดยไม่จ่าย
ค่าชดเชยก็มิใช่จะต้องถือว่าการท าผิดวินัยดังกล่าวเป็นกรณีร้ายแรง เมื่อจ าเลยเลิกจ้างโจทก์โดยไม่
เคยตักเตือนจ าเลยจึงต้องจ่ายค่าชดเชยแก่โจทก์ ค่าชดเชยเป็นเงินที่นายจ้างต้องจ่ายให้ลูกจ้างเมื่อเลิก
จ้างจ าเลยไม่จ่ายค่าชดเชยให้โจทก์ จึงต้องถือว่าผิดนัดนับแต่วันที่เลิกจ้างเป็นต้นไป 

 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 4105-4108/2550 การที่จ าเลย
มีค าสั่งย้ายโจทก์ทั้งสี่ที่ท างานอยู่ที่หน่วยงานของจ าเลยในจังหวัดเชียงใหม่ไปท างานที่หน่วยงานของ
จ าเลยในจังหวัดระยอง จังหวัดอ่างทอง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดสมุทรปราการกับ
จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นการย้ายโดยจ าเลยมีสิทธิกระท าได้ตามข้อบังคับเกี่ยวกับการท างานของจ าเลย 
แม้การย้ายสถานที่ท างานจะมีผลกระทบต่อชีวิตประจ าวันในครอบครัวของผู้ถูกย้ายก็เป็นเรื่อง
ธรรมดา แต่ต าแหน่งใหม่ที่จ าเลยสั่งย้ายโจทก์ทั้งสี่ไปท างานและค่าจ้างที่ได้รับก็ไม่ต่ ากว่าต าแหน่งเดิม 
เมื่อไม่ปรากฏว่าจ าเลยมีการกระท าอ่ืนที่เป็นการกลั่นแกล้งย้ายโจทก์ทั้งสี่ ค าสั่งย้ายของจ าเลยจึงชอบ
ด้วยข้อบังคับเกี่ยวกับการท างานและชอบด้วยกฎหมาย โจทก์ทั้งสี่จึงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติงานในหน้าที่ 
ณ หน่วยงานตามค าสั่งย้าย เมื่อโจทก์ท้ังสี่ไม่ไปปฏิบัติงานในหน้าที่ ณ หน่วยงานตามค าสั่งย้ายจึงเป็น
การละทิ้งหน้าที่ในต าแหน่งใหม่โดยไม่มีเหตุอันสมควร แม้โจทก์ท้ังสี่จะยังคงปฏิบัติงานตามหน้าที่เดิม
ที่จังหวัดเชียงใหม่ก็เป็นการละทิ้งหน้าที่ จ าเลยให้โจทก์ทั้งสี่ไปปฏิบัติงานในหน้าที่ใหม่ในวั นที่ 18 
เมษายน 2548 แต่โจทก์ทั้งสี่ไม่ไปจนถึงวันที่ 20 เมษายน 2548 เป็นการละทิ้งหน้าที่เป็นเวลา 3 วัน
ท างานติดต่อกัน จ าเลยจึงเลิกจ้างโจทก์ทั้งสี่ได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยตามพระราชบัญญัติคุ้มครอง
แรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 119 (5) โจทก์ทั้งสี่ซึ่งเป็นลูกจ้างมีหน้าที่และความรับผิดชอบตามสัญญา
จ้างแรงงานและตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่จะต้องปฏิบัติตามค าสั่งย้ายดังกล่าว เมื่อ
โจทก์ทั้งสี่ไม่ปฏิบัติตามโดยไม่ไปท างานในหน้าที่ใหม่ ณ หน่วยงานตามค าสั่งย้าย จึงเป็นการกระท า
อันไม่สมแก่การปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ลุล่วงไปโดยถูกต้องและสุจริต จ าเลยเลิกจ้างโจทก์ท้ังสี่ได้โดยไม่
ต้องบอกกล่าวล่วงหน้าตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 583 จ าเลยจึงไม่ต้องจ่าย
สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าแก่โจทก์ทั้งสี่ จ าเลยเลิกจ้างเพราะโจทก์ทั้งสี่ละทิ้งหน้าที่เป็นเวลา 
3 วันท าการติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันสมควร เป็นการเลิกจ้างที่มีเหตุสมควร ไม่เป็นการเลิกจ้างที่ไม่
เป็นธรรม จ าเลยจึงไม่ต้องจ่ายค่าเสียหายจากการเลิกจ้างท่ีไม่เป็นธรรมแก่โจทก์ทั้งสี่ 

 

 • ได้รับโทษจ าคุกตามค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก 

    กรณีนี้จะต้องเป็นกรณีที่ลูกจ้างได้รับโทษตามค าพิพากษาให้จ าคุก
ขณะที่เป็นลูกจ้างอยู่ ไม่ใช่กรณีได้รับโทษมาก่อนหน้าที่จะมาเป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้างแรงงานกับ
นายจ้าง และโทษจ าคุกนั้นจะต้องเป็นโทษตามค าพิพากษาที่ถึงที่สุดแล้วไม่ว่าด้วยกรณีใดก็ตาม ดัง
ตัวอย่างค าพิพากษาฎีกานี้ 
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     ค าพิพากษาศาลฎีกาที่  2909/2524 ข้อยกเว้นที่
นายจ้างไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยที่ว่า “ได้รับโทษตามค าพิพากษาให้ถึงที่สุดให้จ าคุก” นั้น หมายถึง 
ลูกจ้างได้รับโทษตามค าพิพากษาให้จ าคุกและคดีถึงที่สุดในขณะที่เป็นลูกจ้าง หาใช่กรณีท่ีลูกจ้างได้รับ
โทษจ าคุกและพ้นโทษมาแล้วจึงมาเป็นลูกจ้างของนายจ้างไม่ 

    และกรณีนี้ จะต้องไม่ใช่กรณีเป็นความผิดที่ได้กระท าโดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษด้วย หากปรากฏว่าเป็นความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
และนายจ้างอยากจะยกขึ้นอ้างเป็นเหตุเลิกจ้างไม่บอกกล่าวล่วงหน้า ไม่จ่ายค่าจ้างแทนการบอกกล่าว
ล่วงหน้า และไม่จ่ายค่าชดเชย จะต้องเป็นกรณีที่ความผิดนั้นเป็นเหตุให้นายจ้างได้รับความเสียหาย  

นายจ้างจึงจะสามารถยกขึ้นอ้างเป็นข้อยกเว้นในกรณีนี้ได้ 

 

  ข้อสังเกต  

   นอกจากข้อยกเว้นทั้ง 6 กรณีข้างต้นตามที่ได้บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 119 ที่ยกเว้นให้นายจ้างสามารถเลิกจ้างลูกจ้างได้โดยไม่ต้องจ่าย
ค่าชดเชยแล้ว ยังต้องพิจารณาถึงมาตรา 118 (1) อีกด้วย เพราะสิทธิในการเรียกร้องค่าชดเชยจาก
นายจ้างนั้น ลูกจ้างจะมีสิทธิเรียกร้องเอาได้เมื่อมีการท างานให้นายจ้างมาครบ 120 วัน ดังนั้น หาก
ลูกจ้างยังท างานให้นายจ้างไม่ครบ 120 วัน แม้ไม่มีเหตุตามมาตรา 119 ก็ตาม นายจ้างก็ไม่
จ าเป็นต้องจ่ายค่าชดเชยให้ลูกจ้างท่ีตนเลิกจ้าง ดังตัวอย่างค าพิพากษาศาลฎีกาดังต่อไปนี้ 

  ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 5131/2550 พระราชบัญญัติคุ้มครอง
แรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 118 (1) ไม่ได้บัญญัติข้อยกเว้นให้นายจ้างไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่
ลูกจ้างซึ่งเลิกจ้างในระหว่างการทดลองงานหรือตามสัญญาจ้างทดลองงาน จึงต้องนับระยะเวลาการ
ท างานตั้งแต่วันเข้าท างานไม่ว่าจะมีการทดลองงานหรือไม่จนถึงวันเลิกจ้าง หากลูกจ้างท างาน
ติดต่อกันครบหนึ่งร้อยยี่สิบวันแล้วถูกเลิกจ้างโดยมิใช่กรณีหนึ่งกรณีใดที่ไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยตาม
มาตรา 119 นายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างซึ่งเลิกจ้างดังกล่าว เมื่อโจทก์เข้าท างานเป็นลูกจ้าง
จ าเลยที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2547 แล้วถูกเลิกจ้างในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2548 จ าเลยที่ 1 จึง
ต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่โจทก์ไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้ายสามสิบวัน 
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นอกจากนี้ ยังมีกรณีเงินชดเชยพิเศษอีกสองกรณีที่กฎหมายคุ้มครองแรงงานก าหนดขึ้นมา
เพ่ือคุ้มครองลูกจ้างกรณีที่นายจ้างย้ายสถานประกอบการอันมีผลกระทบส าคัญต่อการด ารงชีวิต
ตามปกติของลูกจ้างหรือครอบครัว และกรณีที่นายจ้างน าเครื่องจักรหรือเทคโนโลยีเพ่ือมาทดแทน
แรงงานมนุษย์ ทั้งนี้ ตามที่ได้บัญญัติไว้ในมาตรา 120 ถึงมาตรา 122 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครอง
แรงงาน พ.ศ.2541 

 

ค่าชดเชยพิเศษ  

กรณีที่นายจ้างย้ายสถานประกอบการอันมีผลกระทบส าคัญต่อการด ารงชีวิต
ตามปกติของลูกจ้างหรือครอบครัว 

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 120 บัญญัติไว้ว่า 

“ในกรณีที่นายจ้างจะย้ายสถานประกอบกิจการไปตั้ง ณ สถานที่อ่ืนอันมี
ผลกระทบส าคัญต่อการด ารงชีวิตตามปกติของลูกจ้างหรือครอบครัว นายจ้างต้องแจ้งให้ลูกจ้างทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามสิบวันก่อนวันย้ายสถานประกอบกิจการ ในการนี้ ถ้าลูกจ้างไม่ประสงค์จะไป
ท างานด้วยให้ลูกจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาจ้างได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากนายจ้าง 
หรือวันที่นายจ้างย้ายสถานประกอบกิจการ แล้วแต่กรณี โดยลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่าชดเชยพิเศษไม่
น้อยกว่าอัตราค่าชดเชยที่ลูกจ้างพึงมีสิทธิได้รับตามมาตรา 118 

ในกรณีที่นายจ้างไม่แจ้งให้ลูกจ้างทราบล่วงหน้าตามวรรคหนึ่ง ให้นายจ้าง
จ่ายค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าเท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้ายสามสิบวัน หรือเท่ากับ
ค่าจ้างของการท างานสามสิบวันสุดท้ายส าหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยค านวณเป็น
หน่วย 

ให้นายจ้างจ่ายค่าชดเชยพิเศษ หรือค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าว
ล่วงหน้าให้แก่ลูกจ้างภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ลูกจ้างบอกเลิกสัญญา 

ในกรณีที่นายจ้างไม่จ่ายค่าชดเชยพิเศษ หรือค่าชดเชยพิเศษแทนการบอก
กล่าวล่วงหน้าตามวรรคสาม ให้ลูกจ้างมีสิทธิยื่นค าร้องต่อคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานภายใน
สามสิบวันนับแต่วันครบก าหนดการจ่ายค่าชดเชยพิเศษ หรือค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าว
ล่วงหน้า 

ให้คณะกรรมการสวัสดิการแรงงานพิจารณาและมีค าสั่งภายในหกสิบวันนับ
แต่วันที่ได้รับค าร้อง 
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เมื่อคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานพิจารณาแล้ว ปรากฏว่า ลูกจ้างมีสิทธิ
ได้รับค่าชดเชยพิเศษหรือค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ให้คณะกรรมการสวัสดิการ
แรงงานมีค าสั่งเป็นหนังสือ ให้นายจ้างจ่ายค่าชดเชยพิเศษ หรือค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าว
ล่วงหน้า แล้วแต่กรณี ให้แก่ลูกจ้าง ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ทราบ หรือถือว่าทราบค าสั่ง 

ในกรณีที่คณะกรรมการสวัสดิการแรงงานพิจารณาแล้วปรากฏว่า ลูกจ้างไม่
มีสิทธิได้รับค่าชดเชยหรือค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า แล้วแต่กรณี ให้คณะกรรมการ
สวัสดิการแรงงานมีค าสั่งเป็นหนังสือและแจ้งให้นายจ้างและลูกจ้างทราบ  

ค าสั่งของคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานให้เป็นที่สุด เว้นแต่นายจ้างหรือ
ลูกจ้างจะอุทธรณ์ค าสั่งต่อศาลภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้ทราบค าสั่ง ในกรณีที่นายจ้างเป็นฝ่าย
น าคดีไปสู่ศาลนายจ้างต้องวางหลักประกันต่อศาลตามจ านวนที่ต้องจ่ายตามค าสั่งนั้น จึงจะฟ้องคดี
ได้” 

ดังนั้น เมื่อพิจารณามาตรา 120 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครอง
แรงงาน พ.ศ.2541 จะเห็นว่าหากกรณีนายจ้างต้องย้ายสถานประกอบการไปยังถิ่นฐานอ่ืน นายจ้างมี
หน้าที่ต้องแจ้งให้ลูกจ้างทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันย้ายสถานประกอบกิจการ แล้วหาก
เกิดกรณีที่ถ้าลูกจ้างไม่ประสงค์จะไปท างานด้วย อาจเพราะห่างไกลจากครอบครัว หรือการย้าย
สถานที่ท างานจะส่งผลกระทบต่อการด าเนินชีวิตของลูกจ้างและครอบครัว เช่น ห่างไกลโรงเรียนของ
บุตรลูกจ้าง เป็นต้น กฎหมายคุ้มครองแรงงานก็เปิดช่องให้ลูกจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาจ้างได้ภายใน 
30 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากนายจ้าง หรือวันที่นายจ้างย้ายสถานประกอบกิจการ แล้วแต่กรณี โดย
ลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่าชดเชยพิเศษไม่น้อยกว่าอัตราค่าชดเชยที่ลูกจ้างพึงมีสิทธิได้รับตามมาตรา 118 
แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 นั่นหมายความว่า แม้จะเป็นกรณีที่ลูกจ้างเป็นฝ่าย
บอกเลิกสัญญาอันไม่ เข้ากรณีที่ลูกจ้างจะได้รับค่าชดเชยจากนายจ้างตามมาตรา 118 แห่ง
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ก็ตาม แต่มาตรา 120 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ก็ได้บัญญัติเพ่ือคุ้มครองลูกจ้าง จึงให้ลูกจ้างมีสิทธิได้รับเงินที่เรียกว่า 
“ค่าชดเชยพิเศษ” ในอัตราไม่น้อยกว่าที่ลูกจ้างพึงมีสิทธิจะได้หากนายจ้างเป็นฝ่ายบอกเลิกสัญญาจ้าง
แรงงานตามมาตรา 118 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541119 

อย่างไรก็ตาม หากนายจ้างไม่แจ้งให้ลูกจ้างทราบล่วงหน้าตามที่ก าหนดไว้ 
มาตรา 120 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ได้ก าหนดให้นายจ้างจ่าย
ค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าเท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้าย 30 วัน หรือเท่ากับค่าจ้างของ

                                                           

119 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 118. อ้างแล้ว. 
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การท างาน 30 วันสุดท้ายส าหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยค านวณเป็นหน่วยด้วย อันมี
เจตนารมณ์เช่นเดียวกับท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541120 

ทั้ งนี้  ไม่ว่าจะเป็นค่าชดเชยพิเศษ ตามมาตรา 120 วรรคหนึ่ ง แห่ ง
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 หรือค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ตาม
มาตรา 120 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ก็ตาม กฎหมายคุ้มครอง
แรงงานก าหนดให้นายจ้างมีหน้าที่ต้องจ่ายให้แก่ลูกจ้างภายใน 7 วันนับแต่วันที่ลูกจ้างบอกเลิกสัญญา 
ทั้งนี้ ตามที่ได้ก าหนดไว้ในมาตรา 120 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 

หากนายจ้างไม่ปฏิบัติตามจะต้องถือว่านายจ้างผิดนัด ลูกจ้างสามารถคิดดอกเบี้ยผิดนัดได้ตามที่
ก าหนดไว้ในมาตรา 9 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541121 ตลอดจนหาก
ปรากฏว่านายจ้างจงใจไม่จ่ าย ลูกจ้างก็สามารถคิดเงิน เพ่ิมตามมาตรา 9 วรรคสอง แห่ ง
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541122 ได้เช่นกัน 

อนึ่ง สถานประกอบกิจการแห่งใหม่ ต้องไม่ใช่เป็นสาขา หรือเป็นหน่วยงาน
ของนายจ้างอีกแห่งหนึ่งซึ่งมีอยู่เดิมด้วย ดังตัวอย่างค าพิพากษาฎีกาดังต่อไปนี้ 

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 2228/2545 ขณะสั่งย้ายลูกจ้างจาก
ส านักงานที่กรุงเทพให้ไปท างานที่หน่วยงานของนายจ้างในจังหวัดภูเก็ต  นายจ้างมีสถานประกอบ
กิจการที่จังหวัดภูเก็ตอยู่ก่อนแล้ว จึงเป็นกรณีนายจ้างสั่งย้ายลูกจ้างให้ไปท างานที่สถานประกอบ
กิจการของนายจ้างอีกแห่งหนึ่งที่มีอยู่แล้ว ไม่ใช่นายจ้างย้ายสถานประกอบกิจการตามมาตรา 120 
แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 

ค าพิ พ ากษาศาลฎี ก าที่  3398/2546  น ายจ้ างมี ส ถาน
ประกอบการที่เขตคลองเตย กรุงเทพ และพระประแดง สมุทรปราการ นายจ้างย้ายส านักงานเขต
คลองเตยไปรวมกับโรงงานที่พระประแดง เป็นกรณีที่นายจ้างสั่งย้ายลูกจ้างให้ไปท างานที่สถาน
ประกอบการของนายจ้างอีกแห่งหนึ่งซึ่งมีอยู่แล้ว ไม่ใช่กรณีย้ายสถานประกอบการ ตามมาตรา 120 
แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ลูกจ้างไม่ได้รับค่าชดเชยพิเศษ 

 

                                                           

120 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 17. อ้างแล้ว. 
121 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 9. อ้างแล้ว. 
122 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 9. อ้างแล้ว. 
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ค่าชดเชยพิเศษ  

กรณีที่นายจ้างน าเครื่องจักรหรือเทคโนโลยีเพื่อมาทดแทนแรงงานมนุษย์ 

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 121 บัญญัติไว้ว่า 

 “ในกรณีที่นายจ้างจะเลิกจ้างลูกจ้างเพราะเหตุที่นายจ้างปรับปรุง
หน่วยงาน กระบวนการผลิต การจ าหน่าย หรือการบริการ อันเนื่องมาจากการน าเครื่องจักรมาใช้หรือ
เปลี่ยนแปลงเครื่องจักรหรือเทคโนโลยี ซึ่งเป็นเหตุให้ต้องลดจ านวนลูกจ้าง ห้ามมิให้น ามาตรา 17 
วรรคสอง มาใช้บังคับ และให้นายจ้างแจ้งวันที่จะเลิกจ้าง เหตุผลของการเลิกจ้างและรายชื่อลูกจ้าง
ต่อพนักงานตรวจแรงงาน และลูกจ้างที่จะเลิกจ้างทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าหกสิบวันก่อนวันที่จะเลิก
จ้าง 

ในกรณีที่นายจ้างไม่แจ้งให้ลูกจ้างที่จะเลิกจ้างทราบล่วงหน้า หรือแจ้ง
ล่วงหน้าน้อยกว่าระยะเวลาที่ก าหนดตามวรรคหนึ่ง นอกจากจะได้รับค่าชดเชยตามมาตรา 118 แล้ว 
ให้นายจ้างจ่ายค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าเท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้ายหกสิบวัน หรือ
เท่ากับค่าจ้างของการท างานหกสิบวันสุดท้ายส าหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยค านวณเป็น
หน่วยด้วย 

ในกรณีที่มีการจ่ายค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าตามวรรค
สองแล้วให้ถือว่านายจ้างได้จ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ด้วย” 

มาตรา 121 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 นี้ เป็นกรณีที่
นายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างโดยมีสาเหตุมาจากการที่นายจ้างน าเครื่องจักรหรือเทคโนโลยีมาใช้ในสถาน
ประกอบการของตนแทนแรงงานมนุษย์ ท าให้ต้องลดจ านวนลูกจ้างลง กรณีเช่นนี้ กฎหมายคุ้มครอง
แรงงานไม่ให้น าวิธีการบอกเลิกสัญญาจ้างแรงงานตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา 17 วรรคสอง แห่ง
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541123 มาใช้ แต่ก าหนดให้นายจ้างมีหน้าที่ต้องแจ้งวันที่จะ
เลิกจ้าง เหตุผลของการเลิกจ้าง และรายชื่อลูกจ้างให้พนักงานตรวจแรงงาน และลูกจ้างที่จะเลิกจ้าง
ทราบล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 60 วันก่อนวันที่จะเลิกจ้าง 

หากนายจ้างไม่แจ้งให้ลูกจ้างที่จะเลิกจ้างทราบล่วงหน้า หรือแจ้งล่วงหน้า
น้อยกว่าระยะเวลาที่ก าหนด กฎหมายคุ้มครองแรงงานได้บัญญัติคุ้มครองลูกจ้างไว้ว่า นอกจากจะ

                                                           

123 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 17. อ้างแล้ว. 
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ได้รับค่าชดเชยตามมาตรา 118 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 แล้ว124 ให้นายจ้าง
จ่ายค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าเท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้าย 60 วัน หรือเท่ากับค่าจ้าง
ของการท างาน 60 วันสุดท้ายส าหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยค านวณเป็นหน่วยด้วย ซึ่ง
ถือเป็นอัตราที่สูงกว่าอัตราที่มาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541125 ก าหนด
เอาไว้ 

ทั้งนี้  หากปรากฏว่าลูกจ้างที่จะถูกเลิกจ้างเนื่องจากมีเครื่องจักรและ
เทคโนโลยีเข้ามาแทนที่ ตามมาตรา 121 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 นั้น เป็น
ลูกจ้างที่ท างานมาให้แก่นายจ้างเป็นระยะเวลาติดต่อกันนานถึง 6 ปีขึ้นไป ให้นายจ้างจ่ายค่าชดเชย
พิเศษเพ่ิมขึ้นจากค่าชดเชยตามมาตรา 118 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541126 ไม่
น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 15 วันต่อการท างานครบหนึ่งปี หรือไม่น้อยกว่าค่าจ้างของการท างาน 

15 วันสุดท้ายต่อการท างานครบหนึ่งปีส าหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยค านวณเป็นหน่วย 
แต่รวมแล้วต้องไม่เกินค่าจ้างอัตราสุดท้าย 360 วัน หรือไม่เกินค่าจ้างของการท างาน 360 วันสุดท้าย
ส าหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยค านวณเป็นหน่วย ทั้งนี้ ตามที่ได้บัญญัติไว้ในมาตรา 122 

 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 122 บัญญัติไว้ว่า 

 “ในกรณีที่นายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างตามมาตรา 121 และลูกจ้างนั้นท างาน
ติดต่อกันเกินหกปีขึ้นไป ให้นายจ้างจ่ายค่าชดเชยพิเศษเพ่ิมขึ้นจากค่าชดเชยตามมาตรา 118 ไม่น้อย
กว่าค่าจ้างอัตราสุดท้ายสิบห้าวันต่อการท างานครบหนึ่งปี หรือไม่น้อยกว่าค่าจ้างของการท างานสิบห้า
วันสุดท้ายต่อการท างานครบหนึ่งปีส าหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยค านวณเป็นหน่วย แต่
ค่าชดเชยตามมาตรานี้รวมแล้วต้องไม่เกินค่าจ้างอัตราสุดท้ายสามร้อยหกสิบวัน หรือไม่เกินค่าจ้างของ
การท างานสามร้อยหกสิบวันสุดท้ายส าหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยค านวณเป็นหน่วย 

เพ่ือประโยชน์ในการค านวณค่าชดเชยพิเศษ กรณีระยะเวลาท างานไม่ครบ
หนึ่งปีถ้าเศษของระยะเวลาท างานมากกว่าหนึ่งร้อยแปดสิบวัน ให้นับเป็นการท างานครบหนึ่งปี” 

อนึ่ง มีตัวอย่างค าพิพากษาศาลฎีกาที่วินิจฉัยว่ากรณีใดเป็นกรณีนายจ้างน า
เครื่องจักรหรือเทคโนโลยีมาทดแทนแรงงานของลูกจ้างเอาไว้ ดังต่อไปนี้ 

                                                           

124 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 118. อ้างแล้ว. 
125 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 17. อ้างแล้ว. 
126 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 118. อ้างแล้ว. 
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ค าพิ พ ากษาศาลฎี กาที่  1396/2548 การที่ โจทก์จะได้ รับ
ค่าชดเชยพิเศษ จะต้องเป็นกรณีท่ีบริษัทจ าเลยปรับปรุงหน่วยงานและการปรับปรุงนั้น เป็นเพราะเหตุ
อันเนื่องมาจากการน าเครื่องจักรมาใช้ หรือมีการเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรหรือเทคโนโลยี ซึ่งเป็น
ลักษณะของการน าเครื่องจักรหรือเทคโนโลยีมาใช้แทนก าลังคน แต่การปรับปรุงหน่วยงานของจ าเลย 
ซึ่งเป็นเหตุให้ต้องลดจ านวนพนักงานลง โดยเลิกจ้างโจทก์นั้น มิใช่เกิดจากเหตุดังกล่าวข้างต้น โจทก์
ไม่มีสิทธิได้รับค่าชดเชยพิเศษ 

ค าพิพากษาศาลฎีกาที ่5736/2548 ธนาคารจ าเลยที่ 1 น าระบบ
คอมพิวเตอร์ KARS มาใช้ในฝ่ายสินเชื่อท าหน้าที่วิเคราะห์และท ารายงานสินเชื่อแทนคน มีการย้าย
ผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อและเลิกจ้างลูกจ้างซึ่งท างานเป็นเลขานุการ การที่จ าเลยที่ 1 เลิกจ้างลูกจ้าง มิใช่
เนื่องจากการที่จ าเลยที่ 1 ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรภายในฝ่ายสินเชื่อ อีกทั้งไม่ใช่เป็นการเลิกจ้าง 
เนื่องจากนายจ้างน าเครื่องจักรหรือเทคโนโลยีมาใช้ทดแทนการท างานของลูกจ้างตามมาตรา 121 
และ มาตรา 122 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 

 

3. เงินกรณีที่มีการสะสมวันหยุดพักผ่อนประจ าปี  

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 67 บัญญัติไว้ว่า 

“ในกรณีท่ีนายจ้างเลิกจ้างโดยมิใช่กรณีตามมาตรา 119 ให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างให้แก่
ลูกจ้างส าหรับวันหยุดพักผ่อนประจ าปีในปีที่เลิกจ้างตามส่วนของวันหยุดพักผ่อนประจ าปีที่ลูกจ้างพึง
มีสิทธิได้รับตามมาตรา 30 

ในกรณีที่ลูกจ้างเป็นฝ่ายบอกเลิกสัญญาหรือนายจ้างเลิกจ้าง ไม่ว่าการเลิกจ้างนั้น  

เป็นกรณีตามมาตรา 119 หรือไม่ก็ตาม ให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างส าหรับวันหยุดพักผ่อน
ประจ าปีสะสมที่ลูกจ้างพึงมีสิทธิได้รับตามมาตรา 30” 

มาตรา 67 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ถือเป็นหน้าที่แก่
นายจ้างในการจ่ายเงินให้แก่ลูกจ้างที่นายจ้างบอกเลิกสัญญาจ้างแรงงานอีกกรณีหนึ่ง กล่าวคือ หาก
การเลิกจ้างของนายจ้างไม่ใช่การเลิกจ้างเพราะเหตุจากการกระท าความผิดของลูกจ้างตามที่ก าหนด
ไว้ในมาตรา 119 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541127 แล้ว และปรากฏว่าลูกจ้างยัง
                                                           

127 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 119 บัญญัติไว้ว่า “นายจ้างไม่ต้องจ่าย
ค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างซึ่งเลิกจ้างในกรณีหนึ่งกรณีใด ดังต่อไปนี้ 
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ไม่ได้ใช้สิทธิหยุดส าหรับวันหยุดพักผ่อนประจ าปีตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน 
พ.ศ.2541128 ที่ลูกจ้างมีสิทธิหยุดในปีที่นายจ้างเลิกจ้าง นายจ้างมีหน้าที่ต้องจ่ายค่าจ้างส าหรับวันที่
ลูกจ้างมาท างานในวันหยุดพักผ่อนประจ าปีที่เลิกจ้างนั้นให้แก่ลูกจ้างด้วย 

แต่หากเป็นกรณีลูกจ้างมีวันหยุดพักผ่อนประจ าปีสะสมมา กรณีนี้ นายจ้างมีหน้าที่
ต้องจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างส าหรับวันหยุดพักผ่อนประจ าปีที่สะสมมานั้นด้วยโดยไม่มีข้อยกเว้น 
ไม่ว่ากรณีจะเป็นการสิ้นสุดแห่งสัญญาจ้างแรงงานเพราะนายจ้างเลิกจ้าง หรือลูกจ้างเป็นฝ่ายบอกเลิก
สัญญา และไม่ว่าจะเป็นกรณีที่ลูกจ้างได้กระท าความผิดตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา 119 แห่ง
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 หรือไม่ก็ตาม 

                                                                                                                                                                      

 (1) ทุจริตต่อหน้าที่หรือกระท าความผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้าง 
 (2) จงใจท าให้นายจ้างได้รับความเสียหาย 

 (3) ประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้นายจ้างได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง 
 (4) ฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการท างาน ระเบียบ หรือค าสั่งของนายจ้างอันชอบด้วยกฎหมาย
และเป็นธรรม และนายจ้างได้ตักเตือนเป็นหนังสือแล้ว เว้นแต่กรณีที่ร้ายแรง นายจ้างไม่จ าเป็นต้อง
ตักเตือน 

 หนังสือเตือนให้มีผลบังคับได้ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่ลูกจ้างได้กระท าผิด 

 (5) ละทิ้งหน้าที่เป็นเวลาสามวันท างานติดต่อกันไม่ว่าจะมีวันหยุดคั่นหรือไม่ก็ตามโดยไม่มี
เหตุอันสมควร 

 (6) ได้รับโทษจ าคุกตามค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก 

 ในกรณี (6) ถ้าเป็นความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษต้องเป็นกรณีที่เป็น
เหตุให้นายจ้างได้รับความเสียหาย  

 การเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชยตามวรรคหนึ่ง ถ้านายจ้างไม่ได้ระบุข้อเท็จจริงอันเป็นเหตุที่
เลิกจ้างไว้ในหนังสือบอกเลิกสัญญาจ้างหรือไม่ได้แจ้งเหตุที่เลิกจ้างให้ลูกจ้างทราบในขณะที่เลิ กจ้าง
นายจ้างจะยกเหตุนั้นขึ้นอ้างในภายหลังไม่ได้” 
128 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 30 บัญญัติไว้ว่า 

“ลูกจ้างซึ่งท างานติดต่อกันมาแล้วครบหนึ่งปีมีสิทธิหยุดพักผ่อนประจ าปีได้ปีหนึ่งไม่น้อยกว่า
หกวันท างานโดยให้นายจ้างเป็นผู้ก าหนดวันหยุดดังกล่าวให้แก่ลูกจ้างล่วงหน้าหรือก าหนดให้ตามที่
นายจ้างและลูกจ้างตกลงกันในปีต่อมานายจ้างอาจก าหนดวันหยุดพักผ่อนประจ าปีให้แก่ลูกจ้ าง
มากกว่าหกวันท างานก็ได้ 

นายจ้างและลูกจ้างอาจตกลงกันล่วงหน้าให้สะสมและเลื่อนวันหยุดพักผ่อนประจ าปีที่ยังมิได้
หยุดในปีนั้นรวมเข้ากับปีต่อๆ ไปได้ 

ส าหรับลูกจ้างซึ่งท างานยังไม่ครบหนึ่งปี นายจ้างอาจก าหนดวันหยุดพักผ่อนประจ าปีให้แก่
ลูกจ้างโดยค านวณให้ตามส่วนก็ได้” 
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4. ค่าเสียหายกรณีการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม 

ส าหรับกรณีค่าเสียหายอันเกิดจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมนั้น ไม่ได้มีบัญญัติไว้ใน
กฎหมายคุ้มครองแรงงาน ว่ากรณีเช่นไรจึงจะถือเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม และค่าเสียหายนั้นจะ
ครอบคลุมไปถึงขนาดไหนบ้าง หากแต่เป็นกรณีการคุ้มครองลูกจ้างจากการถูกนายจ้างเลิกจ้างอย่าง
ไมเ่ป็นธรรมตามดุลยพินิจของศาลที่จะพิจารณาเป็นกรณีๆไป อย่างไรก็ตาม ค าว่า "การเลิกจ้างไม่เป็น
ธรรม" ไม่มีกฎหมายแรงงานฉบับใดเขียนค านิยามไว้ มีเพียงบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติจัดตั้งศาล
แรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 49 ที่ได้บัญญัติไว้ว่า 

“การพิจารณาคดีในกรณีนายจ้างเลิกจ้างลูกจ้าง ถ้าศาลแรงงานเห็นว่าการเลิกจ้าง
ลูกจ้างผู้นั้นไม่เป็นธรรมต่อลูกจ้าง ศาลแรงงานอาจสั่งให้นายจ้างรับลูกจ้างผู้นั้นเข้าท างานต่อไปใน
อัตราค่าจ้างที่ได้รับในขณะที่เลิกจ้าง ถ้าศาลแรงงานเห็นว่า ลูกจ้างกับนายจ้างไม่อาจท างานร่วมกัน
ต่อไปได้ ให้ศาลแรงงานก าหนดจ านวนค่าเสียหายให้นายจ้างชดใช้ให้แทน โดยให้ศาลค านึงถึงอายุของ 
ลูกจ้าง ระยะเวลาการท างานของลูกจ้าง ความเดือดร้อนของลูกจ้างเมื่อ ถูกเลิกจ้าง มูลเหตุแห่งการ
เลิกจ้างและเงินค่าชดเชยที่ลูกจ้างมีสิทธิได้รับประกอบการพิจารณา” 

ดังนั้น เมื่อพิจารณาจากบทบัญญัติดังกล่าวข้างต้น จึงจะเห็นได้ว่ากฎหมายไม่ได้
ก าหนดไว้ว่า การกระท าในลักษณะอย่างไรจึงจะเป็นการเลิกจ้างไม่เป็นธรรม แต่ให้อ านาจอย่าง
กว้างๆแก่ศาลแรงงานในการใช้ดุลพินิจวินิจฉัยว่า การเลิกจ้างใดเป็นการกระท าที่ไม่เป็นธรรมต่อ
ลูกจ้าง และก าหนดแนวทางในการพิจารณาว่า หากศาลแรงงานเห็นว่านายจ้างกับลูกจ้างสามารถ
กลับมาท างานร่วมกันได้อีก ก็ให้สั่งให้นายจ้างรับลูกจ้างกลับเข้าท างานในต าแหน่งเดิม และได้รับ
ค่าจ้างตามอัตราค่าจ้างที่เคยได้รับในขณะเลิกจ้าง แต่หากศาลแรงงานเห็นว่า นายจ้างกับลูกจ้างไม่
สามารถกลับมาร่วมงานกันได้อีกต่อไป ก็ให้ศาลแรงงานสั่งให้นายจ้างจ่ายค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่
ไม่เป็นธรรมดังกล่าวแก่ลูกจ้างแทน โดยในการก าหนดค่าเสียหายส าหรับการเลิกจ้างที่ ไม่เป็นธรรมนี้ 
ให้ศาลแรงงานพิจารณาโดยค านึงถึงอายุของลูกจ้าง ระยะเวลาการท างานของลูกจ้าง ความเดือดร้อน
ของลูกจ้างเมื่อถูกเลิกจ้าง มูลเหตุแห่งการเลิกจ้าง เงินค่าชดเชยที่ลูกจ้างมีสิทธิได้รับ ประกอบการ
พิจารณาด้วย ดังตัวอย่างค าพิพากษาศาลฎีกาดังต่อไปนี้ 

ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ 739-740/2525 การเลิกจ้างอย่างไรเป็นการเลิก
จ้างโดยไม่เป็นธรรมตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 
มาตรา 49 นั้น ศาลสามารถวินิจฉัยได้โดยค านึงถึงเหตุอันสมควรไม่ควรในการเลิกจ้าง ประกอบกับ
ระเบียบข้อบังคับการท างาน ซึ่งถือได้ว่าเป็นข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างระหว่างนายจ้างลูกจ้าง ซึ่ง
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ไม่จ าเป็นต้องวินิจฉัยโดยอาศัยหลักเกณฑ์ตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ.2518 มาตรา 121 
และมาตรา 123 ซึ่งเป็นคนละกรณีกัน 
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สรุปประจ าบท 
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ค าถามท้ายบท 

 

 1. สัญญาจ้างแรงงานแบบไม่มีก าหนดระยะเวลา ลูกจ้างได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือน โดย
ได้รับทุกวันที่ 30 ของทุกๆเดือน ต่อมา นายจ้างมีหนังสือบอกเลิกจ้างลูกจ้างในวันที่ 31 ตุลาคม 
2554 โดยไม่ได้มีเหตุมาจากการกระท าความผิดของลูกจ้าง หากนายจ้างประสงค์จะเลิกจ้างลูกจ้าง
ทันที นายจ้างจะต้องจ่ายเงินค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าหรือไม่ หากต้องจ่าย นายจ้างจะต้อง
จ่ายในอัตราเท่าใด จงวิเคราะห์ และอธิบาย พร้อมยกหลักกฎหมายประกอบ 

 2. ลูกจ้างท างานให้นายจ้างมาเป็นระยะเวลา 6 ปี ต่อมา ลูกจ้างบอกเลิกสัญญาจ้างแรงงาน 
นายจ้างจะต้องจ่ายเงินค่าชดเชยเมื่อสัญญาจ้างแรงงานสิ้นสุดลงกรณีนี้หรือไม่ เพราะเหตุใด จง
วิเคราะห์ และอธิบาย พร้อมยกหลักกฎหมายประกอบ 

 3. ลูกจ้างท างานให้นายจ้างมาเป็นระยะเวลา 4 ปี ต่อมาพบว่าลูกจ้างได้ยักยอกทรัพย์ของ
นายจ้างไป นายจ้างจึงประสงค์จะบอกเลิกจ้างลูกจ้าง กรณีเช่นนี้ นายจ้างจะต้องบอกเลิกสัญญาจ้าง
อย่างไร และนายจ้างจะต้องจ่ายเงินค่าชดเชยเมื่อสัญญาจ้างแรงงานสิ้นสุดลงกรณีนี้หรือไม่ เพราะเหตุ
ใด จงวิเคราะห์ และอธิบาย พร้อมยกหลักกฎหมายประกอบ 

 4. สัญญาจ้างแรงงานแบบไม่มีก าหนดระยะเวลา ลูกจ้างได้รับค่าตอบแทนเป็นรายเดือน โดย
ได้รับทุกวันที่ 30 ของทุกๆเดือน ลูกจ้างท างานให้นายจ้างมาเป็นระยะเวลา 5 ปี ตลอกระยะเวลาที่
ท างานให้แก่นายจ้างนี้ ลูกจ้างไม่เคยใช้สิทธิลาพักผ่อนประจ าปีเลย เมื่อนายจ้างมีหนังสือบอกเลิกจ้าง
ลูกจ้างในวันที่ 30 กันยายน 2554 โดยไม่ได้มีเหตุมาจากการกระท าความผิดของลูกจ้าง และประสงค์
ต้องการจะบอกเลิกจ้างลูกจ้างทันที กรณีเช่นนี้ ลูกจ้างมีสิทธิตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานจะได้รับ
เงินค่าอะไรจากนายจ้างบ้าง เพราะเหตุใด จงวิเคราะห์ และอธิบาย พร้อมยกหลักกฎหมายประกอบ 

 5. หากศาลแรงงานพิจารณาแล้วว่าการเลิกจ้างลูกจ้างนั้นเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ศาล
แรงงานจะมีแนวทางในการท าค าสั่งเพื่อคุ้มครองลูกจ้างได้อย่างไรบ้าง จงวิเคราะห์และอธิบาย 

 



 

 

บทท่ี 7 

บทก ำหนดโทษ 

(Punishment) 

 

 กฎหมายคุ้มครองแรงงานมีเจตนารมณ์หลักในการก าหนดหน้าที่ให้นายจ้างปฏิบัติตามอย่าง
เคร่งครัด อันเป็นมาตรฐานขั้นต่ าตามมาตรฐานสากลในการคุ้มครองลูกจ้าง ทั้งนี้ เพ่ือไม่ให้ลูกจ้างถูก
นายจ้างเอารัดเอาเปรียบในการใช้แรงงาน หรือถูกกดขี่ข่มเหงจากนายจ้าง ตลอดจนมุ่งประสงค์ให้
ลูกจ้างได้รับค่าตอบแทนจากการท างานที่เหมาะสมด้วย ดังนั้น เพ่ือเป็นการบังคับให้นายจ้างปฏิบัติ
ตามหน้าที่ที่กฎหมายคุ้มครองแรงงานก าหนด จึงต้องมีการก าหนดบทลงโทษส าหรับกรณีที่นายจ้างไม่
ปฏิบัติตามหรือมีการฝ่าฝืนด้วย ซึ่งกฎหมายคุ้มครองแรงงานถือเป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบ
เรียบร้อยของประชาชน อีกทั้งเป็นกฎหมายที่มีลักษณะกึ่งเอกชนกึ่งมหาชน การฝ่าฝืนกฎหมาย
แรงงานจึงมีโทษทางอาญา ทั้งนี้ ตามที่ได้บัญญัติไว้ หมวด 16 ว่าด้วยเรื่อง บทก าหนดโทษ ซึ่งแบ่ง
การลงโทษออกตามแต่ละประเภทของการฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งกฎหมาย โดยในที่นี้จะขอกล่าวถึง
เฉพาะบทก าหนดโทษกรณีที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของลูกจ้างและหน้าที่ของนายจ้างตามที่ได้กล่าวถึงแล้ว
ในบทก่อนหน้านี้เท่านั้น 

 

กรณีกำรใช้แรงงำนและกำรจ่ำยค่ำตอบแทน 

 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 144 บัญญัติไว้ว่า 

“นายจ้างผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 10 มาตรา 22 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 49 มาตรา 50 มาตรา 51 มาตรา 61 มาตรา 62 มาตรา 63 มาตรา 64 
มาตรา 67 มาตรา 70 มาตรา 71 มาตรา 72 มาตรา 76 มาตรา 90 วรรคหนึ่ง กฎกระทรวงที่ออก
ตามมาตรา 95 มาตรา 107 มาตรา 118 วรรคหนึ่ง ไม่จ่ายค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า
หรือค่าชดเชยพิเศษตามมาตรา 120 มาตรา 121 หรือมาตรา 122 ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหก
เดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

ในกรณีที่นายจ้างฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 37 มาตรา 38 มาตรา 39 มาตรา 39/1 
มาตรา 42 มาตรา 47 มาตรา 48 มาตรา 49 หรือมาตรา 50 เป็นเหตุให้ลูกจ้างได้รับอันตรายแก่กาย
หรือจิตใจ หรือถึงแก่ความตาย ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือ
ทั้งจ าทั้งปรับ” 
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 โดยมาตรา 144 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 นี้ เป็นบทก าหนดโทษกรณี
ที่นายจ้างฝ่าฝืนบทบัญญัติที่คุ้มครองลูกจ้างเกี่ยวกับ กรณีดังต่อไปนี้  นายจ้างต้องระวางโทษจ าคุกไม่
เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

1. การเรียกหรือรับหลักประกันการท างานจากลูกจ้าง ตามมาตรา 10  
2. การใช้แรงงานกรณีงานเกษตรกรรม งานประมงทะเล งานบรรทุกหรือขนถ่าย

สินค้าเรือเดินทะเล งานที่รับไปท าที่บ้าน งานขนส่ง ตามมาตรา 20 

3. การท างานล่วงเวลา การท างานในหยุด ตามมาตรา 24 มาตรา 25 มาตรา 26 

4. การท างานหนัก ตามมาตรา 37  

5. การใช้แรงงานหญิง ตามมาตรา 38 มาตรา 39 มาตรา 39/1 มาตรา 40 มาตรา 
42 มาตรา 43 

6. การใช้แรงงานเด็ก ตามมาตรา 46 มาตรา 47 มาตรา 48 มาตรา 49 มาตรา 50 
มาตรา 51 

7. อัตราและการจ่ายค่าตอบแทนการท างานและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ตามมาตรา 
61 มาตรา 62 มาตรา 63 มาตรา 64 มาตรา 67 มาตรา 70 มาตรา 71 มาตรา 72 มาตรา 76 มาตรา 
90 วรรคหนึ่ง 

8. การจัดให้มีสวัสดิการต่างๆ ตามมาตรา 95 มาตรา 107 

9. การจ่ายค่าชดเชยต่างๆ ตามมาตรา 118 วรรคหนึ่ง ไม่จ่ายค่าชดเชยพิเศษแทน
การบอกกล่าวล่วงหน้าหรือค่าชดเชยพิเศษตามมาตรา 120 มาตรา 121 หรือมาตรา 122 

ทั้งนี้ หากนายจ้างฝ่าฝืนกรณีการใช้แรงงานหญิงและแรงงานเด็ก ตามที่ก าหนดไว้ใน
มาตรา 37 มาตรา 38 มาตรา 39 มาตรา 39/1 มาตรา 42 มาตรา 47 มาตรา 48 มาตรา 49 หรือ
มาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 จนเป็นเหตุให้ลูกจ้างได้รับอันตรายแก่
กายหรือจิตใจ หรือถึงแก่ความตาย ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท 
หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

 

กรณีนำยจ้ำงรับถือตำมมำตรำ 11/1 

 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 144/1 บัญญัติไว้ว่า 

“ผู้ประกอบกิจการผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 11/1 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท” 

 โดยมาตรา 144/1 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 นี้ เป็นบทก าหนดโทษ
กรณีนายจ้างรับถือ ตามมาตรา 11/1 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ที่กฎหมาย
คุ้มครองแรงงานถือเป็นนายจ้างอันมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามและอยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายคุ้มครอง
แรงงานด้วยนั้น การฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามตามหน้าที่ในฐานะนายจ้าง จะต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่ง
แสนบาท 
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กรณีเวลำท ำงำนปกติ 
 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 145 บัญญัติไว้ว่า 

“นายจ้างผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 23 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท” 

โดยมาตรา 145 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 นี้ เป็นบทก าหนดโทษกรณี
ที่นายจ้างฝ่าฝืนกรณี เกี่ยวกับเวลาท างานปกติของลูกจ้างตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา 23 แห่ง
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 นายจ้างต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าพันบาท 

 

กรณีกำรคุ้มครองทั่วไป 

 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 146 บัญญัติไว้ว่า 

“นายจ้างผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 15 มาตรา 27 มาตรา 28 มาตรา 29 มาตรา 30 วรรค
หนึ่ง 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 105 วรรคสอง 
มาตรา 108 มาตรา 111 มาตรา 112 มาตรา 113 มาตรา 114 มาตรา 115 มาตรา 117 หรือไม่บอก
กล่าวล่วงหน้าตามมาตรา 120 มาตรา 121 วรรคหนึ่ง หรือมาตรา 139 (2) หรือ (3) ต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกินสองหมื่นบาท” 

โดยมาตรา 146 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 นี้ เป็นบทก าหนดโทษกรณี
ที่นายจ้างฝืนบทบัญญัติในการคุ้มครองลูกจ้างโดยทั่วไป ในประเด็นต่างๆ ซึ่งหากนายจ้างฝ่าฝืน ต้อง
ระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท ดังต่อไปนี้ 

1. กรณีการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันระหว่างลูกจ้างหญิงและชาย ตามมาตรา 15 

มาตรา 53  

2. กรณีเวลาพัก ตามมาตรา 27 

3. กรณีวันหยุดประเภทต่างๆ ตามมาตรา 28 มาตรา 29 มาตรา 30 

4. หน้าที่ของนายจ้างกรณีจ้างลูกจ้างเด็ก ตามมาตรา 45 

5. กรณีสกุลเงินในการจ่ายค่าตอบแทนการท างาน ตามมาตรา 54 

6. กรณีการจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างในวันที่ลูกจ้างลา ตามมาตรา 56 มาตรา 57 

มาตรา 58 มาตรา 59 

7. กรณีลูกจ้างที่ไม่มีสิทธิได้รับค่าล่วงเวลา ค่าท างานในวันหยุด ตามมาตรา 65 
มาตรา 66 

8. กรณีการคุ้มครองสิทธิในการได้รับเงินและสิทธิประโยชน์ต่างๆจากนายจ้าง ตาม 
มาตรา 73 มาตรา 74 มาตรา 75 วรรคหนึ่ง มาตรา 77 

9. กรณีสวัสดิการ ตามมาตรา 99 
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10. กรณีข้อบังคับเก่ียวกับการท างาน ตามมาตรา 108 มาตรา 111 

11. กรณีทะเบียนลูกจ้าง ตามมาตรา 112 มาตรา 113 มาตรา 114 มาตรา 115 

12. การจ่ายเงินค่าจ้างกรณีการพักงานมาตรา 116 ตามมาตรา 117 

13. การบอกกล่าวล่วงหน้ากรณีพิเศษ ตามมาตรา 120 มาตรา 121 วรรคหนึ่ง 
14. กรณีการท าตามค าสั่งพนักงานตรวจแรงงาน ตามมาตรา 139 (2) หรือ (3) 

 

กรณีกำรล่วงเกินทำงเพศ 

 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 147 บัญญัติไว้ว่า 

“ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 16 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท” 

โดยมาตรา 147 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 นี้ เป็นบทก าหนดโทษกรณี
ที่นายจ้างหรือลูกจ้างที่มีต าแหน่งในการบังคับบัญชาลูกจ้างผู้ใต้บังคับบัญชา ได้ท าการล่วงเกินทาง
เพศตามที่ก าหนดคุ้มครองลูกจ้างไว้ในมาตรา 16 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 

ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท 

 

กรณีควำมปลอดภัยในกำรท ำงำน และกำรจ้ำงลูกจ้ำงเด็ก 

 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 148 บัญญัติไว้ว่า 

“นายจ้างผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 31 หรือมาตรา 44 หรือไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตาม
มาตรา 103 วรรคหนึ่ง ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจ าทั้ง
ปรับ” 

โดยมาตรา 148 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 นี้ เป็นบทก าหนดโทษกรณี
ดังต่อไปนี้ หากนายจ้างฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสอง
แสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

 1. กรณีนายจ้างให้ลูกจ้างท างานล่วงเวลาหรือท างานในวันหยุดในงานที่อาจเป็น
อันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยของลูกจ้าง ตามมาตรา 31 

 2. กรณีนายจ้างจ้างลูกจ้างเด็กอายุต่ ากว่า 15 ปีบริบูรณ์ ตามมาตรา 44 

 3. หน้าที่ของนายจ้างกรณีการด าเนินการในการบริหารและการจัดการด้านความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน ตามมาตรา 103 วรรคหนึ่ง 
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กรณีกำรลำของลูกจ้ำงเด็ก สถำนที่จ่ำยค่ำตอบแทน กำรหยุดกิจกำรชั่วครำว ค่ำจ้ำง
ขั้นต่ ำ กำรแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับกำรท ำงำน และกำรพักงำน 

 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 149 บัญญัติไว้ว่า 

“นายจ้างผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 52 มาตรา 55 มาตรา 75 วรรคสอง มาตรา 90 วรรคสอง 
มาตรา 110 หรือมาตรา 116 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท” 

 โดยมาตรา 149 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 นี้ เป็นบทก าหนดโทษกรณี
ดังต่อไปนี้ หากนายจ้างฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท 

  1. กรณีการลาไปเพื่อพัฒนาทักษะและความรู้ของลูกจ้างเด็ก ตามมาตรา 52 

  2. กรณีสถานที่จ่ายค่าตอบแทนการท างานและสิทธิประโยชน์อ่ืนที่ลูกจ้างมีสิทธิจะ
ได้รับ ตามมาตรา 55 

  3. กรณีการหยุดประกอบกิจการชั่วคราวอันเนื่องมาจากเหตุจ าเป็น ตามมาตรา 75 

  4. กรณีการก าหนดค่าจ้างขั้นต่ า ตามมาตรา 90 

  5. กรณีการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับเก่ียวกับการท างาน ตามมาตรา 110 

  6. กรณีการพักงาน ตามมาตรา 116 

 

ควำมรับผิดของนิติบุคคล 

 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 158 บัญญัติไว้ว่า 

“ในกรณีที่ผู้กระท าความผิดเป็นนิติบุคคล ถ้าการกระท าความผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจาก
การสั่งการ หรือการกระท าของบุคคลใด หรือไม่สั่งการ หรือไม่กระท าการอันเป็นหน้าที่ที่ต้องกระท า
ของกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลใด ซึ่งรับผิดชอบในการด าเนินงานของนิติบุคคลนั้น ผู้นั้นต้องรับ
โทษตามท่ีบัญญัติไว้ส าหรับความผิดนั้นๆ ด้วย” 

เนื่องจากกฎหมายคุ้มครองแรงงานเป็นกฎหมายที่มีโทษทางอาญา ซึ่งหมายความถึง โทษ
จ าคุกด้วย ดังนั้น หากกรณีนายจ้างเป็นนิติบุคคล หรือกรณีผู้ที่ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามที่กฎหมายคุ้มครอง
แรงงานก าหนดไว้ อาจจะเกิดประเด็นค าถามในทางปฏิบัติว่านิติบุคคลจะถูกจ าคุกได้อย่างไร ดังนั้น 
มาตรา 158 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 จึงบัญญัติเอาไว้ว่า ถ้าการกระท า
ความผิดของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการหรือการกระท าของบุคคลใด หรือการไม่สั่งการหรือไม่
กระท าการอันเป็นหน้าที่ที่ต้องกระท าของกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการ
ด าเนินงานของนิติบุคคลนั้น ผู้นั้นต้องรับโทษตามท่ีบัญญัติไว้ส าหรับความผิดนั้นๆ ด้วย 
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กำรเปรียบเทียบปรับ 

 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 159 บัญญัติไว้ว่า 

“บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่ความผิดตามมาตรา 157 ถ้าเจ้าพนักงาน
ดังต่อไปนี้เห็นว่าผู้กระท าผิดไม่ควรได้รับโทษจ าคุกหรือไม่ควรถูกฟ้องร้อง  ให้มีอ านาจเปรียบเทียบ
ดังนี้ 

(1) อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย ส าหรับความผิดที่เกิดข้ึนในกรุงเทพมหานคร 

(2) ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย ส าหรับความผิดที่เกิดขึ้นใน
จังหวัดอ่ืน 

ในกรณีที่มีการสอบสวน ถ้าพนักงานสอบสวนพบว่าบุคคลใดกระท าความผิดตาม
พระราชบัญญัตินี้ และบุคคลนั้นยินยอมให้เปรียบเทียบ ให้พนักงานสอบสวนส่งเรื่องให้อธิบดี  หรือ
ผู้ว่าราชการจังหวัด แล้วแต่กรณี ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่บุคคลนั้นแสดงความยินยอมให้เปรียบเทียบ 

เมื่อผู้กระท าผิดได้ช าระเงินค่าปรับตามจ านวนที่เปรียบเทียบภายในสามสิบวันแล้ว ให้ถือว่า
คดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

ถ้าผู้กระท าผิดไม่ยินยอมให้เปรียบเทียบ หรือเมื่อยินยอมแล้วไม่ช าระเงินค่าปรับภายใน
ก าหนดเวลาตามวรรคสาม ให้ด าเนินคดีต่อไป” 

เฉพาะกรณีความผิดที่ไม่ใช่กรณีตามมาตรา 157 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.
2541 ถือเป็นกรณีที่อาจให้มีการเปรียบเทียบปรับแทนการรับโทษจ าคุกได้ โดยมาตรา 159 แห่ง
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 ก าหนดว่า ถ้าอธิบดี หรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย ส าหรับ
ความผิดที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการจังหวัด หรือผู้ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย 
ส าหรับความผิดที่เกิดขึ้นในจังหวัดอ่ืน เห็นว่าผู้กระท าผิดไม่ควรได้รับโทษจ าคุก หรือไม่ควรถูก
ฟ้องร้อง ให้มีอ านาจเปรียบเทียบปรับแทนการรับโทษจ าคุกได้ อันเป็นลักษณะส าคัญประการหนึ่งของ
กฎหมายคุ้มครองแรงงานทีม่ีความยืดหยุ่น เพ่ือประโยชน์สูงสุดต่อท้ังฝ่ายลูกจ้างและฝ่ายนายจ้าง 
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สรุปประจ ำบท 

 

 
  



192 บทที่ 7 บทก าหนดโทษ กฎหมายคุม้ครองแรงงาน 

 

ค ำถำมท้ำยบท 

 

 1. หากนายจ้างให้ลูกจ้างท างานล่วงเวลา แต่นายจ้างไม่จ่ายค่าล่วงเวลาให้แก่ลูกจ้าง 
กฎหมายคุ้มครองแรงงานได้มีบทบัญญัติก าหนดโทษให้แก่นายจ้างกรณีนี้อย่างไร จงอธิบาย พร้อมยก
หลักกฎหมายประกอบ 

 2. ผู้จัดการแผนกบังคับให้ลูกจ้างหญิงในแผนกของตนออกไปทานข้าว ดูหนัง ฟังเพลง กับตน
หลังเลิกงาน กรณีเช่นนี้ ถือว่าผู้จัดการแผนกฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งกฎหมายคุ้มครองแรงงานหรือไม่ 
หากฝ่าฝืน ผู้จัดการแผนกจะต้องได้รับโทษอย่างไร จงวิเคราะห์ และอธิบาย พร้อมยกหลักกฎหมาย
ประกอบ 

 3. นายจ้างประกาศหยุดกิจการชั่วคราว และไม่มีการจ่าย เงินใดๆให้แก่ลูกจ้างตลอด
ระยะเวลาที่หยุดกิจการชั่วคราวนี้ ถือได้ว่านายจ้างฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งกฎหมายคุ้มครองแรงงาน
หรือไม่ อย่างไร หากว่าเป็นการฝ่าฝืน กรณีเช่นนี้นายจ้างจะได้รับโทษอย่างไร จงวิเคราะห์ และ
อธิบาย พร้อมยกหลักกฎหมายประกอบ 

 4. ลูกจ้างท างานต าแหน่งพนักงานธุรการทั่วไป ในวันท าสัญญาจ้างแรงงาน นายจ้างเรียก
หลักประกันการท างานจากลูกจ้าง ถือได้ว่านายจ้างฝ่าฝืนบทบัญญัติแห่งกฎหมายคุ้มครองแรงงาน
หรือไม่ อย่างไร หากว่าเป็นการฝ่าฝืน กรณีเช่นนี้นายจ้างจะได้รับโทษอย่างไร จงวิเคราะห์ และ
อธิบาย พร้อมยกหลักกฎหมายประกอบ 

 5. “กฎหมายคุ้มครองแรงงานมีการก าหนดให้มีการเปรียบเทียบปรับได้” หมายความว่า
อย่างไร ใครเป็นผู้มีอ านาจเปรียบเทียบปรับได้ จงอธิบาย พร้อมยกหลักกฎหมายประกอบ 
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พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 
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กฎกระทรวง ฉบับที ่6 (พ.ศ. 2541) 
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กฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2541) 

 

  



  



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ซ 

กฎกระทรวง ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2541) 

 

  



  



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฌ 

ประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม  

เร่ือง หลักเกณฑ์และวิธีการเรียกหรือรับเงินประกันการท างาน  

หรือเงินประกันความเสียหายในการท างานจากลูกจ้าง 

 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พระราชบัญญตั ิ

คุมครองแรงงาน 

พ.ศ. ๒๕๔๑ 

   

 

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

เปนปท่ี ๕๓ ในรัชกาลปจจบุัน 

 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรด
เกลาฯ ใหประกาศวา 

 

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน 

 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและ
ยินยอมของรัฐสภาดังตอไปนี้ 

 

มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 
๒๕๔๑” 

 

มาตรา ๒๑  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับ
แตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

 

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

(๒) พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๐๓ ลงวันที่ 
๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ (ฉบับที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๓๓ 

บรรดากฎหมาย กฎ และขอบังคับอื่นในสวนที่มีบัญญัติไวแลวในพระราชบัญญัติ
นี้ หรือซึ่งขัดหรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี้ ใหใชพระราชบัญญัตินี้แทน 

 

มาตรา ๔  พระราชบัญญัตินี้มิใหใชบังคับแก 
(๑) ราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค และราชการสวนทองถ่ิน 

(๒) รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ 
นอกจากกรณีตามวรรคหนึ่ง จะออกกฎกระทรวงมิใหใชบังคับพระราชบัญญัตินี้

ท้ังหมดหรือแตบางสวนแกนายจางประเภทหนึ่งประเภทใดก็ได 
 

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



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๕  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“นายจาง”๒ หมายความวา ผูซึ่งตกลงรับลูกจางเขาทํางานโดยจายคาจางใหและ

หมายความรวมถึง 
(๑) ผูซึ่งไดรับมอบหมายใหทํางานแทนนายจาง 
(๒) ในกรณีท่ีนายจางเปนนิติบุคคลใหหมายความรวมถึงผูมีอํานาจกระทําการ

แทนนิติบุคคลและผูซึ่งไดรับมอบหมายจากผูมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลใหทําการแทนดวย 
“ลูกจาง” หมายความวา ผูซึ่งตกลงทํางานใหนายจางโดยรับคาจางไมวาจะ

เรียกช่ืออยางไร 
“ผูวาจาง” หมายความวา ผูซึ่งตกลงวาจางบุคคลอีกบุคคลหนึ่งใหดําเนินงาน

ท้ังหมดหรือแตบางสวนของงานใดเพื่อประโยชนแกตน โดยจะจายสินจางตอบแทนผลสําเร็จแหง
การงานที่ทํานั้น 

“ผูรับเหมาช้ันตน” หมายความวา ผูซึ่งตกลงรับจะดําเนินงานทั้งหมดหรือแต
บางสวนของงานใดจนสําเร็จประโยชนของผูวาจาง 

“ผูรับเหมาชวง” หมายความวา ผูซึ่งทําสัญญากับผูรับเหมาชั้นตนโดยรับจะ
ดําเนินงานทั้งหมดหรือแตบางสวนของงานใดในความรับผิดชอบของผูรับเหมาช้ันตนเพื่อ
ประโยชนแกผูวาจาง และหมายความรวมถึงผูซึ่งทําสัญญากับผูรับเหมาชวงเพ่ือรับชวงงานใน
ความรับผิดชอบของผูรับเหมาชวง ท้ังนี้ ไมวาจะรับเหมาชวงกันกี่ชวงก็ตาม 

“สัญญาจาง” หมายความวา สัญญาไมวาเปนหนังสือหรือดวยวาจาระบุชัดเจน 
หรือเปนที่เขาใจโดยปริยายซึ่งบุคคลหนึ่งเรียกวาลูกจางตกลงจะทํางานใหแกบุคคลอีกบุคคลหนึ่ง
เรียกวานายจางและนายจางตกลงจะใหคาจางตลอดเวลาที่ทํางานให 

“วันทํางาน” หมายความวา วันที่กําหนดใหลูกจางทํางานตามปกติ 
“วันหยุด” หมายความวา วันที่กําหนดใหลูกจางหยุดประจําสัปดาห หยุดตาม

ประเพณี หรือหยุดพักผอนประจําป 
“วันลา” หมายความวา วันที่ลูกจางลาปวย ลาเพื่อทําหมัน ลาเพ่ือกิจธุระอัน

จําเปน ลาเพื่อรับราชการทหาร ลาเพื่อการฝกอบรมหรือพัฒนาความรูความสามารถ หรือลาเพ่ือ
คลอดบุตร 

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

“คาจางในวันทํางาน” หมายความวา คาจางท่ีจายสําหรับการทํางานเต็มเวลาการ
ทํางานปกติ 
                                                 

๒ มาตรา ๕ นิยามคําวา “นายจาง” แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับ
ท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

“อัตราคาจางข้ันต่ํา” หมายความวา อัตราคาจางท่ีคณะกรรมการคาจางกําหนด
ตามพระราชบัญญัตินี้ 

“อัตราคาจางตามมาตรฐานฝมือ”๓ หมายความวา อัตราคาจางท่ีคณะกรรมการ
คาจางกําหนดข้ึนในแตละสาขาอาชีพตามมาตรฐานฝมือ 

 “อัตราคาจางข้ันต่ําพ้ืนฐาน”
๔
 (ยกเลิก) 

“การทํางานลวงเวลา” หมายความวา การทํางานนอกหรือเกินเวลาทํางานปกติ
หรือเกินช่ัวโมงทํางานในแตละวันที่นายจางลูกจางตกลงกันตามมาตรา ๒๓ ในวันทํางานหรือ
วันหยุด แลวแตกรณ ี

“คาลวงเวลา” หมายความวา เงินที่นายจางจายใหแกลูกจางเปนการตอบแทน
การทํางานลวงเวลาในวันทํางาน 

“คาทํางานในวันหยุด” หมายความวา เงินท่ีนายจางจายใหแกลูกจางเปนการตอบ
แทนการทํางานในวันหยุด 

“คาลวงเวลาในวันหยุด” หมายความวา เงินที่นายจางจายใหแกลูกจางเปนการ
ตอบแทนการทํางานลวงเวลาในวันหยุด 

“คาชดเชย” หมายความวา เ งินที่นายจางจายใหแก ลูกจางเ ม่ือเลิกจาง 
นอกเหนือจากเงินประเภทอื่นซึ่งนายจางตกลงจายใหแกลูกจาง 

“คาชดเชยพิเศษ” หมายความวา เงินที่นายจางจายใหแกลูกจางเม่ือสัญญาจาง
ส้ินสุดลงเพราะมีเหตุกรณีพิเศษท่ีกําหนดในพระราชบัญญัตินี้ 

“เงินสะสม” หมายความวา เงินท่ีลูกจางจายเขากองทุนสงเคราะหลูกจาง 
“เงินสมทบ” หมายความวา เงินที่นายจางจายสมทบใหแกลูกจางเพ่ือสงเขา

สมทบกองทุนสงเคราะหลูกจาง 
“พนักงานตรวจแรงงาน” หมายความวา ผูซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตาม

พระราชบัญญัตินี้ 
“อธิบดี” หมายความวา อธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน 

“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

มาตรา ๖  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน*รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
และใหมีอํานาจแตงตั้งพนักงานตรวจแรงงาน กับออกกฎกระทรวงและประกาศเพื่อปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัตินี้ 

การแตงตั้งพนักงานตรวจแรงงาน จะกําหนดขอบเขตอํานาจหนาท่ีและเง่ือนไขใน
การปฏิบัติหนาท่ีดวยก็ได 

                                                 
๓ มาตรา ๕ นิยามคําวา “อัตราคาจางตามมาตรฐานฝมือ” เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติคุมครอง

แรงงาน (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๔ มาตรา ๕ นิยามคําวา “อัตราคาจางขั้นต่ําพ้ืนฐาน” ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติคุมครอง
แรงงาน (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

กฎกระทรวงและประกาศนั้น เม่ือไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใช
บังคับได 

หมวด ๑ 

บททั่วไป 

   

 

มาตรา ๗  การเรียกรองหรือการไดมาซึ่งสิทธิหรือประโยชนตามพระราชบัญญัติ
นี้ ไมเปนการตัดสิทธิหรือประโยชนท่ีลูกจางพึงไดตามกฎหมายอื่น 

 

มาตรา ๘  ใหรัฐมนตรีมีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาท่ีซึ่งมีคุณวุฒิไมต่ํากวา
ปริญญาตรีทางนิติศาสตร เพ่ือมีอํานาจฟองคดีหรือแกตางคดีแรงงานใหแกลูกจางหรือทายาทโดย
ธรรมของลูกจางซึ่งถึงแกความตาย และเม่ือกระทรวงแรงงาน*แจงใหศาลทราบแลว ก็ใหมีอํานาจ
กระทําการไดจนคดีถึงท่ีสุด 

 

มาตรา ๙๕  ในกรณีท่ีนายจางไมคืนหลักประกันที่เปนเงินตามมาตรา ๑๐ วรรค
สอง หรือไมจายคาจาง คาลวงเวลา คาทํางานในวันหยุด และคาลวงเวลาในวันหยุดภายในเวลาที่
กําหนดตามมาตรา ๗๐ หรือคาชดเชยตามมาตรา ๑๑๘ คาชดเชยพิเศษแทนการบอกกลาว
ลวงหนาหรือคาชดเชยพิเศษตามมาตรา ๑๒๐ มาตรา ๑๒๑ และมาตรา ๑๒๒ ใหนายจางเสีย
ดอกเบี้ยใหแกลูกจางในระหวางเวลาผิดนัดรอยละสิบหาตอป 

ในกรณีท่ีนายจางจงใจไมคืนหรือไมจายเงินตามวรรคหนึ่งโดยปราศจากเหตุผล
อันสมควรเมื่อพนกําหนดเวลาเจ็ดวันนับแตวันที่ถึงกําหนดคืนหรือจายใหนายจางเสียเงินเพิ่ม
ใหแกลูกจางรอยละสิบหาของเงินที่คางจายทุกระยะเวลาเจ็ดวัน 

ในกรณีท่ีนายจางพรอมที่จะคืนหรือจายเงินตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง และได
นําเงินไปมอบไวแกอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายเพื่อจายใหแกลูกจาง นายจางไมตองเสีย
ดอกเบี้ยหรือเงินเพิ่มตั้งแตวันที่นายจางนําเงินนั้นไปมอบไว 

 

มาตรา ๑๐๖  ภายใตบังคับมาตรา ๕๑ วรรคหนึ่ง หามมิใหนายจางเรียกหรือรับ
หลักประกันการทํางานหรือหลักประกันความเสียหายในการทํางาน ไมวาจะเปนเงิน ทรัพยสินอื่น
หรือการค้ําประกันดวยบุคคลจากลูกจาง เวนแตลักษณะหรือสภาพของงานที่ทํานั้นลูกจางตอง
รับผิดชอบเกี่ยวกับการเงินหรือทรัพยสินของนายจาง ซึ่งอาจกอใหเกิดความเสียหายแกนายจางได 
ท้ังนี้ ลักษณะหรือสภาพของงานที่ใหเรียกหรือรับหลักประกันจากลูกจาง ตลอดจนประเภทของ
หลักประกัน จํานวนมูลคาของหลักประกัน และวิธีการเก็บรักษา ใหเปนไปตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 

                                                 
๕ มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 

๒๕๕๑ 

๖ มาตรา ๑๐ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในกรณีท่ีนายจางเรียกหรือรับหลักประกัน หรือทําสัญญาประกันกับลูกจางเพ่ือ
ชดใชความเสียหายที่ลูกจางเปนผูกระทํา เม่ือนายจางเลิกจาง หรือลูกจางลาออกหรือสัญญา
ประกันสิ้นอายุ ใหนายจางคืนหลักประกันพรอมดอกเบี้ย ถามี ใหแกลูกจางภายในเจ็ดวันนับแต
วันที่นายจางเลิกจางหรือวันที่ลูกจางลาออก หรือวันท่ีสัญญาประกันสิ้นอายุ แลวแตกรณี 

 

มาตรา ๑๑๗  หนี้ท่ีเกิดจากเงินที่นายจางตองจายตามพระราชบัญญัตินี้ หรือเงินที่
ตองชดใชกองทุนสงเคราะหลูกจางตามมาตรา ๑๓๕ ใหลูกจางหรือกรมสวัสดิการและคุมครอง
แรงงาน แลวแตกรณี มีบุริมสิทธิเหนือทรัพยสินท้ังหมดของนายจางซึ่งเปนลูกหนี้ในลําดับเดยีวกบั
บุริมสิทธิในคาภาษีอากรตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

 

มาตรา ๑๑/๑๘  ในกรณีท่ีผูประกอบกิจการมอบหมายใหบุคคลหนึ่งบุคคลใด
เปนผูจัดหาคนมาทํางานอันมิใชการประกอบธุรกิจจัดหางาน โดยการทํางานนั้นเปนสวนหนึ่งสวน
ใดในกระบวนการผลิตหรือธุรกิจในความรับผิดชอบของผูประกอบกิจการ และโดยบุคคลนั้นจะ
เปนผูควบคุมดูแลการทํางานหรือรับผิดชอบในการจายคาจางใหแกคนที่มาทํางานนั้นหรือไมก็
ตาม ใหถือวาผูประกอบกิจการเปนนายจางของคนที่มาทํางานดังกลาว 

ใหผูประกอบกิจการดําเนินการใหลูกจางรับเหมาคาแรงที่ทํางานในลักษณะ
เดียวกันกับลูกจางตามสัญญาจางโดยตรง ไดรับสิทธิประโยชนและสวัสดิการที่เปนธรรมโดยไม
เลือกปฏิบัต ิ

 

มาตรา ๑๒  ในกรณีท่ีนายจางเปนผูรับเหมาชวง ใหผูรับเหมาชวงถัดข้ึนไป หาก
มีตลอดสายจนถึงผูรับเหมาช้ันตนรวมรับผิดกับผูรับเหมาชวงซึ่งเปนนายจางในคาจาง คาลวงเวลา 
คาทํางานในวันหยุด คาลวงเวลาในวันหยุด คาชดเชย คาชดเชยพิเศษ เงินสะสม เงินสมทบ หรือ
เงินเพิ่ม 

ใหผูรับเหมาชั้นตน หรือผูรับเหมาชวงตามวรรคหนึ่งมีสิทธิไลเบี้ยเงินที่ไดจายไป
แลวตามวรรคหนึ่งคืนจากผูรับเหมาชวงซึ่งเปนนายจาง 

 

มาตรา ๑๓  ในกรณีท่ีกิจการใดมีการเปลี่ยนแปลงตัวนายจางเนื่องจากการโอน 
รับมรดกหรือดวยประการอื่นใด หรือในกรณีท่ีนายจางเปนนิติบุคคล และมีการจดทะเบียน
เปลี่ยนแปลง โอน หรือควบกับนิติบุคคลใด สิทธิตางๆ ท่ีลูกจางมีอยูตอนายจางเดิมเชนใดให
ลูกจางมีสิทธิเชนวานั้นตอไป และใหนายจางใหมรับไปทั้งสิทธิและหนาท่ีอันเกี่ยวกับลูกจางนั้นทุก
ประการ 

 

มาตรา ๑๔  ใหนายจางปฏิบัติตอลูกจางใหถูกตองตามสิทธิและหนาท่ีท่ีกําหนด
ไวในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย เวนแตพระราชบัญญัตินี้กําหนดไวเปนอยางอ่ืน 

                                                 
๗ มาตรา ๑๑ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๘ มาตรา ๑๑/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 

มาตรา ๑๔/๑๙  สัญญาจางระหวางนายจางกับลูกจาง ขอบังคับเกี่ยวกับการ
ทํางาน ระเบียบ หรือคําส่ังของนายจางท่ีทําใหนายจางไดเปรียบลูกจางเกินสมควร ใหศาลมีอํานาจ
ส่ังใหสัญญาจาง ขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน ระเบียบ หรือคําส่ังนั้นมีผลใชบังคับเพียงเทาท่ีเปน
ธรรมและพอสมควรแกกรณ ี

 

มาตรา ๑๕  ใหนายจางปฏิบัติตอลูกจางชายและหญิงโดยเทาเทียมกันในการจาง
งาน เวนแตลักษณะหรือสภาพของงานไมอาจปฏิบัติเชนนั้นได 

 

มาตรา ๑๖๑๐  หามมิใหนายจาง หัวหนางาน ผูควบคุมงาน หรือผูตรวจงาน
กระทําการลวงเกิน คุกคาม หรือกอความเดือดรอนรําคาญทางเพศตอลูกจาง 

 

มาตรา ๑๗๑๑  สัญญาจางยอมสิ้นสุดลงเมื่อครบกําหนดระยะเวลาในสัญญาจาง
โดยมิตองบอกกลาวลวงหนา 

ในกรณีท่ีสัญญาจางไมมีกําหนดระยะเวลา นายจางหรือลูกจางอาจบอกเลกิสัญญา
จางโดยบอกกลาวลวงหนาเปนหนังสือใหอีกฝายหนึ่งทราบในเมื่อถึงหรือกอนจะถึงกําหนดจาย
คาจางคราวหนึ่งคราวใด เพ่ือใหเปนผลเลิกสัญญากันเมื่อถึงกําหนดจายคาจางคราวถัดไปขางหนา
ก็ได แตไมจําตองบอกกลาวลวงหนาเกินสามเดือน ท้ังนี้ ใหถือวาสัญญาจางทดลองงานเปนสัญญา
จางท่ีไมมีกําหนดระยะเวลาดวย 

การบอกเลิกสัญญาจางตามวรรคสอง นายจางอาจจายคาจางใหตามจํานวนที่
จะตองจายจนถึงเวลาเลิกสัญญาตามกําหนดที่บอกกลาวและใหลูกจางออกจากงานทันทีได 

การบอกกลาวลวงหนาตามมาตรานี้ไมใชบังคับแกการเลิกจางตามมาตรา ๑๑๙ 

แหงพระราชบัญญัตินี้ และมาตรา ๕๘๓ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
 

มาตรา ๑๘๑๒  ในกรณีท่ีพระราชบัญญัตินี้กําหนดใหนายจางตองแจงการ
ดําเนินการอยางหนึ่งอยางใดหรือสงเอกสารตออธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายหรือพนักงานตรวจ
แรงงาน นายจางจะแจงหรือสงดวยตนเอง ทางไปรษณีย โทรศัพท โทรสาร ส่ืออิเล็กทรอนิกสหรือ
ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทอื่นก็ได ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด 

 

มาตรา ๑๙  เพ่ือประโยชนในการคํานวณระยะเวลาการทํางานของลูกจางตาม
พระราชบัญญัตินี้ ใหนับวันหยุด วันลา วันที่นายจางอนุญาตใหหยุดงานเพื่อประโยชนของลูกจาง 
และวันที่นายจางส่ังใหลูกจางหยุดงานเพื่อประโยชนของนายจาง รวมเปนระยะเวลาการทํางานของ
ลูกจางดวย 
                                                 

๙ มาตรา ๑๔/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๑๐ มาตรา ๑๖ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๑๑ มาตรา ๑๗ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๑๒ มาตรา ๑๘ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 

มาตรา ๒๐  การที่ลูกจางไมไดทํางานติดตอกันโดยนายจางมีเจตนาที่จะไมให
ลูกจางนั้นมีสิทธิใดตามพระราชบัญญัตินี้ ไมวานายจางจะใหลูกจางทํางานในหนาท่ีใด และการจาง
แตละชวงมีระยะเวลาหางกันเทาใดก็ตาม ใหนับระยะเวลาการทํางานทุกชวงเขาดวยกัน เพ่ือ
ประโยชนในการไดสิทธิของลูกจางนั้น 

 

มาตรา ๒๑  ในกรณีท่ีพระราชบัญญัตินี้กําหนดใหนายจางตองดําเนินการอยาง
หนึ่งอยางใดท่ีตองเสียคาใชจาย ใหนายจางเปนผูออกคาใชจายเพื่อการนั้น 

 

มาตรา ๒๒  งานเกษตรกรรม งานประมงทะเล งานบรรทุกหรือขนถายสินคาเรือ
เดินทะเล งานท่ีรับไปทําท่ีบาน งานขนสง และงานอื่นตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกาจะกําหนด
ในกฎกระทรวงใหมีการคุมครองแรงงานกรณีตางๆ แตกตางไปจากพระราชบัญญัตินี้ก็ได 

 

หมวด ๒ 

การใชแรงงานทั่วไป 

   

 

มาตรา ๒๓๑๓  ใหนายจางประกาศเวลาทํางานปกติใหลูกจางทราบ โดย
กําหนดเวลาเริ่มตนและเวลาส้ินสุดของการทํางานแตละวันของลูกจางไดไมเกินเวลาทํางานของแต
ละประเภทงานตามที่กําหนดในกฎกระทรวง แตวันหนึ่งตองไมเกินแปดชั่วโมง ในกรณีท่ีเวลา
ทํางานวันใดนอยกวาแปดชั่วโมง นายจางและลูกจางจะตกลงกันใหนําเวลาทํางานสวนที่เหลือนั้น
ไปรวมกับเวลาทํางานในวันทํางานปกติอื่นก็ได แตตองไมเกินวันละเกาช่ัวโมงและเมื่อรวมเวลา
ทํางานทั้งส้ินแลว สัปดาหหนึ่งตองไมเกินสี่สิบแปดชั่วโมง เวนแตงานท่ีอาจเปนอันตรายตอ
สุขภาพและความปลอดภัยของลูกจางตามที่กําหนดใน กฎกระทรวงตองมีเวลาทํางานปกติวันหนึ่ง
ไมเกินเจ็ดช่ัวโมง และเม่ือรวมเวลาทํางานทั้งส้ินแลวสัปดาหหนึ่งตองไมเกินสี่สิบสองช่ัวโมง 

ในกรณีท่ีนายจางและลูกจางตกลงกันใหนําเวลาทํางานสวนที่เหลือไปรวมกับเวลา
ทํางานในวันทํางานปกติอื่นตามวรรคหนึ่งเกินกวาวันละแปดชั่วโมงใหนายจางจายคาตอบแทนไม
นอยกวาหนึ่งเทาคร่ึงของอัตราคาจางตอช่ัวโมงในวันทํางานตามจํานวนชั่วโมงที่ทําเกินสําหรับ
ลูกจางรายวันและลูกจางรายชั่วโมงหรือไมนอยกวาหนึ่งเทาคร่ึงของอัตราคาจางตอหนวยในวัน
ทํางานตามจํานวนผลงานที่ทําไดในช่ัวโมงที่ทําเกินสําหรับลูกจางซึ่งไดรับคาจางตามผลงาน 

ในกรณีท่ีนายจางไมอาจประกาศกําหนดเวลาเริ่มตนและเวลาสิ้นสุดของการ
ทํางานแตละวันได เนื่องจากลักษณะหรือสภาพของงาน ใหนายจางและลูกจางตกลงกันกําหนด
ช่ัวโมงทํางานแตละวันไมเกินแปดชั่วโมง และเม่ือรวมเวลาทํางานทั้งส้ินแลวสัปดาหหนึ่งตองไม
เกินสี่สิบแปดชั่วโมง 

 

                                                 
๑๓ มาตรา ๒๓ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๒๔  หามมิใหนายจางใหลูกจางทํางานลวงเวลาในวันทํางาน เวนแตไดรับ
ความยินยอมจากลูกจางกอนเปนคราวๆ ไป 

ในกรณีท่ีลักษณะหรือสภาพของงานตองทําติดตอกันไปถาหยุดจะเสียหายแกงาน 
หรือเปนงานฉุกเฉิน หรือเปนงานอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง นายจางอาจใหลูกจางทํางาน
ลวงเวลาไดเทาท่ีจําเปน 

 

มาตรา ๒๕  หามมิใหนายจางใหลูกจางทํางานในวันหยุด เวนแตในกรณีท่ี
ลักษณะหรือสภาพของงานตองทําติดตอกันไป ถาหยุดจะเสียหายแกงาน หรือเปนงานฉุกเฉิน 
นายจางอาจใหลูกจางทํางานในวันหยุดไดเทาท่ีจําเปน 

นายจางอาจใหลูกจางทํางานในวันหยุดไดสําหรับกิจการโรงแรม สถานมหรสพ 

งานขนสง รานขายอาหาร รานขายเครื่องดื่ม สโมสร สมาคม สถานพยาบาล หรือกิจการอื่นตามที่
กําหนดในกฎกระทรวง 

เพ่ือประโยชนแกการผลิต การจําหนาย และการบริการ นายจางอาจใหลูกจาง
ทํางาน นอกจากที่กําหนดตามวรรคหนึ่งและวรรคสองในวันหยุดเทาท่ีจําเปน โดยไดรับความ
ยินยอมจากลูกจางกอนเปนคราวๆ ไป 

 

มาตรา ๒๖  ช่ัวโมงทํางานลวงเวลาตามมาตรา ๒๔ วรรคหนึ่งและช่ัวโมงทํางาน
ในวันหยุดตามมาตรา ๒๕ วรรคสองและวรรคสาม เม่ือรวมแลวจะตองไมเกินอัตราตามที่กําหนด
ในกฎกระทรวง 

 

มาตรา ๒๗  ในวันที่มีการทํางาน ใหนายจางจัดใหลูกจางมีเวลาพักระหวางการ
ทํางานวันหนึ่งไมนอยกวาหนึ่งช่ัวโมงหลังจากที่ลูกจางทํางานมาแลวไมเกินหาช่ัวโมงติดตอกัน 
นายจางและลูกจางอาจตกลงกันลวงหนาใหมีเวลาพักคร้ังหนึ่งนอยกวาหนึ่งช่ัวโมงได แตเม่ือ
รวมกันแลววันหนึ่งตองไมนอยกวาหนึ่งช่ัวโมง 

ในกรณีท่ีนายจางและลูกจางตกลงกันกําหนดเวลาพักระหวางการทํางานตาม
วรรคหนึ่งเปนอยางอ่ืน ถาขอตกลงนั้นเปนประโยชนแกลูกจาง ใหขอตกลงนั้นใชบังคับได 

เวลาพักระหวางการทํางานไมใหนับรวมเปนเวลาทํางาน เวนแตเวลาพักท่ีรวมกัน
แลวในวันหนึ่งเกินสองช่ัวโมง ใหนับเวลาที่เกินสองช่ัวโมงนั้นเปนเวลาทํางานปกติ 

ในกรณีท่ีมีการทํางานลวงเวลาตอจากเวลาทํางานปกติไมนอยกวาสองช่ัวโมง 
นายจางตองจัดใหลูกจางมีเวลาพักไมนอยกวาย่ีสิบนาทีกอนที่ลูกจางเร่ิมทํางานลวงเวลา 

ความในวรรคหนึ่งและวรรคสี่มิใหใชบังคับแกกรณีท่ีลูกจางทํางานท่ีมีลักษณะ 
หรือสภาพของงานตองทําติดตอกันไปโดยไดรับความยินยอมจากลูกจางหรือเปนงานฉุกเฉิน 

 

มาตรา ๒๘  ใหนายจางจัดใหลูกจางมีวันหยุดประจําสัปดาห สัปดาหหนึ่งไมนอย
กวาหนึ่งวัน โดยวันหยุดประจําสัปดาหตองมีระยะหางกันไมเกินหกวัน นายจางและลูกจางอาจ 
ตกลงกันลวงหนากําหนดใหมีวันหยุดประจําสัปดาหวันใดก็ได 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในกรณีท่ีลูกจางทํางานโรงแรม งานขนสง งานในปา งานในที่ทุรกันดาร หรืองาน
อื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง นายจางและลูกจางอาจตกลงกันลวงหนาสะสมวันหยุดประจํา
สัปดาหและเล่ือนไปหยุดเมื่อใดก็ได แตตองอยูในระยะเวลาสี่สัปดาหติดตอกัน 

 

มาตรา ๒๙  ใหนายจางประกาศกําหนดวันหยุดตามประเพณีใหลูกจางทราบเปน
การลวงหนาปหนึ่งไมนอยกวาสิบสามวันโดยรวมวันแรงงานแหงชาติตามที่รัฐมนตรีประกาศ
กําหนด 

ใหนายจางพิจารณากําหนดวันหยุดตามประเพณีจากวันหยุดราชการประจําป 
วันหยุดทางศาสนาหรือขนบธรรมเนียมประเพณีแหงทองถ่ิน 

ในกรณีท่ีวันหยุดตามประเพณีวันใดตรงกับวันหยุดประจําสัปดาหของลูกจาง ให
ลูกจางไดหยุดชดเชยวันหยุดตามประเพณีในวันทํางานถัดไป 

ในกรณีท่ีนายจางไมอาจใหลูกจางหยุดตามประเพณีได เนื่องจากลูกจางทํางานที่
มีลักษณะหรือสภาพของงานตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ใหนายจางตกลงกับลูกจางวา จะหยุด
ในวันอื่นชดเชยวันหยุดตามประเพณีหรือนายจางจะจายคาทํางานในวันหยุดใหก็ได 

 

มาตรา ๓๐  ลูกจางซึ่งทํางานติดตอกันมาแลวครบหนึ่งปมีสิทธิหยุดพักผอน
ประจําปไดปหนึ่งไมนอยกวาหกวันทํางานโดยใหนายจางเปนผูกําหนดวันหยุดดังกลาวใหแก
ลูกจางลวงหนาหรือกําหนดใหตามที่นายจางและลูกจางตกลงกัน 

ในปตอมานายจางอาจกําหนดวันหยุดพักผอนประจําปใหแกลูกจางมากกวาหก
วันทํางานก็ได 

นายจางและลูกจางอาจตกลงกันลวงหนาใหสะสมและเลื่อนวันหยุดพักผอน
ประจําปท่ียังมิไดหยุดในปนั้นรวมเขากับปตอๆ ไปได 

สําหรับลูกจางซึ่งทํางานยังไมครบหนึ่งป นายจางอาจกําหนดวันหยุดพักผอน
ประจําปใหแกลูกจางโดยคํานวณใหตามสวนก็ได 

 

มาตรา ๓๑  หามมิใหนายจางใหลูกจางทํางานลวงเวลาหรือทํางานในวันหยุดใน
งานท่ีอาจเปนอันตรายตอสุขภาพและความปลอดภัยของลูกจางตามมาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง 

 

มาตรา ๓๒  ใหลูกจางมีสิทธิลาปวยไดเทาท่ีปวยจริง การลาปวยตั้งแตสามวัน
ทํางานข้ึนไป นายจางอาจใหลูกจางแสดงใบรับรองของแพทยแผนปจจุบันช้ันหนึ่งหรือของ
สถานพยาบาลของทางราชการ ในกรณีท่ีลูกจางไมอาจแสดงใบรับรองของแพทยแผนปจจุบัน
ช้ันหนึ่งหรือของสถานพยาบาลของทางราชการได ใหลูกจางช้ีแจงใหนายจางทราบ 

ในกรณีท่ีนายจางจัดแพทยไว ใหแพทยนั้นเปนผูออกใบรับรอง เวนแตลูกจางไม
สามารถใหแพทยนั้นตรวจได 

วันที่ลูกจางไมสามารถทํางานไดเนื่องจากประสบอันตรายหรือเจ็บปวยที่เกิดข้ึน
เนื่องจากการทํางาน และวันลาเพื่อคลอดบุตรตามมาตรา ๔๑ มิใหถือเปนวันลาปวยตามมาตรานี้ 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๓๓  ใหลูกจางมีสิทธิลาเพ่ือทําหมันไดและมีสิทธิลาเนื่องจากการทําหมัน
ตามระยะเวลาที่แพทยแผนปจจุบันช้ันหนึ่งกําหนดและออกใบรับรอง 

 

มาตรา ๓๔  ใหลูกจางมีสิทธิลาเพ่ือกิจธุระอันจําเปนไดตามขอบังคับเกี่ยวกับการ
ทํางาน 

 

มาตรา ๓๕  ใหลูกจางมีสิทธิลาเพ่ือรับราชการทหารในการเรียกพลเพ่ือ
ตรวจสอบ เพ่ือฝกวิชาทหาร หรือเพ่ือทดลองความพรั่งพรอมตามกฎหมายวาดวยการรับราชการ
ทหาร 

 

มาตรา ๓๖  ใหลูกจางมีสิทธิลาเพ่ือการฝกอบรมหรือพัฒนาความรูความสามารถ
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 

มาตรา ๓๗  หามมิใหนายจางใหลูกจางทํางานยก แบก หาม หาบ ทูน ลาก หรือ
เข็นของหนักเกินอัตราน้ําหนักตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 

หมวด ๓ 

การใชแรงงานหญิง 
   

 

มาตรา ๓๘๑๔  หามมิใหนายจางใหลูกจางซึ่งเปนหญิงทํางานอยางหน่ึงอยางใด 
ดังตอไปนี้ 

(๑) งานเหมืองแรหรืองานกอสรางท่ีตองทําใตดิน ใตน้ํา ในถ้ํา ในอุโมงคหรือ
ปลองในภูเขา เวนแตสภาพของการทํางานไมเปนอันตรายตอสุขภาพหรือรางกายของลูกจาง 

(๒) งานท่ีตองทําบนนั่งรานท่ีสูงกวาพ้ืนดินตั้งแตสิบเมตรขึ้นไป 

(๓) งานผลิตหรือขนสงวัตถุระเบิดหรือวัตถุไวไฟ เวนแตสภาพของการทํางานไม
เปนอันตรายตอสุขภาพหรือรางกายของลูกจาง 

(๔) งานอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 

มาตรา ๓๙๑๕  หามมิใหนายจางใหลูกจางซึ่งเปนหญิงมีครรภทํางานอยางหนึ่ง
อยางใด ดังตอไปนี้ 

(๑) งานเกี่ยวกับเคร่ืองจักรหรือเคร่ืองยนตท่ีมีความสั่นสะเทือน 

(๒) งานขับเคลื่อนหรือติดไปกับยานพาหนะ 
(๓) งานยก แบก หาม หาบ ทูน ลาก หรือเข็นของหนักเกินสิบหากิโลกรัม 

(๔) งานท่ีทําในเรือ 

                                                 
๑๔ มาตรา ๓๘ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๑๕ มาตรา ๓๙ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๕) งานอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 

มาตรา ๓๙/๑๑๖  หามมิใหนายจางใหลูกจางซึ่งเปนหญิงมีครรภทํางานใน
ระหวางเวลา ๒๒.๐๐ นาฬิกา ถึงเวลา ๐๖.๐๐ นาฬิกา ทํางานลวงเวลา หรือทํางานในวันหยุด 

ในกรณีท่ีลูกจางซึ่งเปนหญิงมีครรภทํางานในตําแหนงผูบริหาร งานวิชาการ งาน
ธุรการ หรืองานเกี่ยวกับการเงินหรือบัญชี นายจางอาจใหลูกจางนั้นทํางานลวงเวลาในวันทํางานได
เทาท่ีไมมีผลกระทบตอสุขภาพของลูกจางซึ่งเปนหญิงมีครรภโดยไดรับความยินยอมจากลูกจาง
กอนเปนคราว ๆ ไป 

 

มาตรา ๔๐  ในกรณีท่ีนายจางใหลูกจางซึ่งเปนหญิงทํางานระหวางเวลา ๒๔.๐๐ 
นาฬิกา ถึงเวลา ๐๖.๐๐ นาฬิกา และพนักงานตรวจแรงงานเห็นวางานนั้นอาจเปนอันตรายตอ
สุขภาพและความปลอดภัยของหญิงนั้น ใหพนักงานตรวจแรงงานรายงานตออธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดี
มอบหมายเพื่อพิจารณาและมีคําส่ังใหนายจางเปลี่ยนเวลาทํางาน หรือลดช่ัวโมงทํางานไดตามที่
เห็นสมควร และใหนายจางปฏิบัติตามคําส่ังดังกลาว 

 

มาตรา ๔๑  ใหลูกจางซึ่งเปนหญิงมีครรภมีสิทธิลาเพื่อคลอดบุตรครรภหนึ่งไม
เกินเกาสิบวัน 

วันลาตามวรรคหนึ่ง ใหนับรวมวันหยุดท่ีมีในระหวางวันลาดวย 
 

มาตรา ๔๒  ในกรณีท่ีลูกจางซึ่งเปนหญิงมีครรภมีใบรับรองของแพทยแผน
ปจจุบันช้ันหนึ่งมาแสดงวาไมอาจทํางานในหนาท่ีเดิมตอไปได ใหลูกจางนั้นมีสิทธิขอใหนายจาง
เปลี่ยนงานในหนาท่ีเดิมเปนการชั่วคราวกอนหรือหลังคลอดได และใหนายจางพิจารณาเปลี่ยน
งานท่ีเหมาะสมใหแกลูกจางนั้น 

 

มาตรา ๔๓  หามมิใหนายจางเลิกจางลูกจางซึ่งเปนหญิงเพราะเหตุมีครรภ 
 

หมวด ๔ 

การใชแรงงานเด็ก 
   

 

มาตรา ๔๔  หามมิใหนายจางจางเด็กอายุต่ํากวาสิบหาปเปนลูกจาง 
 

มาตรา ๔๕  ในกรณีท่ีมีการจางเด็กอายุต่ํากวาสิบแปดปเปนลูกจาง ใหนายจาง
ปฏิบัติดังนี้ 

(๑) แจงการจางลูกจางซึ่งเปนเด็กนั้นตอพนักงานตรวจแรงงานภายในสิบหาวัน
นับแตวันที่เด็กเขาทํางาน 

                                                 
๑๖ มาตรา ๓๙/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๒) จัดทําบันทึกสภาพการจางกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเก็บไว ณ 

สถานประกอบกิจการหรือสํานักงานของนายจาง พรอมที่จะใหพนักงานตรวจแรงงานตรวจไดใน
เวลาทําการ 

(๓) แจงการส้ินสุดการจางลูกจางซึ่งเปนเด็กนั้นตอพนักงานตรวจแรงงานภายใน
เจ็ดวันนับแตวันที่เด็กออกจากงาน 

การแจงหรือการจัดทําบันทึกตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามแบบที่อธิบดีกําหนด 

 

มาตรา ๔๖  ใหนายจางจัดใหลูกจางซึ่งเปนเด็กมีเวลาพักวันหนึ่งไมนอยกวาหนึ่ง
ช่ัวโมงติดตอกันหลังจากที่ลูกจางทํางานมาแลวไมเกินสี่ช่ัวโมง แตในสี่ช่ัวโมงนั้นใหลูกจางซึ่งเปน
เด็กไดมีเวลาพักตามที่นายจางกําหนด 

 

มาตรา ๔๗  หามมิใหนายจางใหลูกจางซึ่งเปนเด็กอายุต่ํากวาสิบแปดปทํางานใน
ระหวางเวลา ๒๒.๐๐ นาฬิกา ถึงเวลา ๐๖.๐๐ นาฬิกา เวนแตจะไดรับอนุญาตเปนหนังสือจาก
อธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมาย 

นายจางอาจใหลูกจางซึ่งเปนเด็กอายุต่ํากวาสิบแปดปและเปนผูแสดงภาพยนตร 
ละครหรือการแสดงอยางอ่ืนที่คลายคลึงกันทํางานในระหวางเวลาดังกลาวได ท้ังนี้ ใหนายจางจัด
ใหลูกจางซึ่งเปนเด็กนั้นไดพักผอนตามสมควร 

 

มาตรา ๔๘  หามมิใหนายจางใหลูกจางซึ่งเปนเด็กอายุต่ํากวาสิบแปดปทํางาน
ลวงเวลาหรือทํางานในวันหยุด 

 

มาตรา ๔๙  หามมิใหนายจางใหลูกจางซึ่งเปนเด็กอายุต่ํากวาสิบแปดปทํางาน
อยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ 

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

แตกตางจากปกติ อันอาจเปนอันตรายตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
(๔) งานเกี่ยวกับสารเคมีท่ีเปนอันตรายตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
(๕) งานเกี่ยวกับจุลชีวันเปนพิษซึ่งอาจเปนเช้ือไวรัส แบคทีเรีย รา หรือเช้ืออ่ืน

ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
(๖) งานเกี่ยวกับวัตถุมีพิษ วัตถุระเบิด หรือวัตถุไวไฟ เวนแตงานในสถานีบริการ

น้ํามันเช้ือเพลิงตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
(๗) งานขับหรือบังคับรถยกหรือปนจั่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
(๘) งานใชเล่ือยเดินดวยพลังไฟฟาหรือเคร่ืองยนต 
(๙) งานท่ีตองทําใตดิน ใตน้ํา ในถ้ํา อุโมงค หรือปลองในภูเขา 
(๑๐) งานเกี่ยวกับกัมมันตภาพรังสีตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑๑) งานทําความสะอาดเครื่องจักรหรือเคร่ืองยนตขณะท่ีเคร่ืองจักรหรือ
เคร่ืองยนตกําลังทํางาน 

(๑๒) งานท่ีตองทําบนนั่งรานท่ีสูงกวาพ้ืนดินตั้งแตสิบเมตรขึ้นไป 

(๑๓) งานอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 

มาตรา ๕๐๑๗  หามมิใหนายจางใหลูกจางซึ่งเปนเด็กอายุต่ํากวาสิบแปดปทํางาน
ในสถานที่ ดังตอไปนี้ 

(๑) โรงฆาสัตว 
(๒) สถานที่เลนการพนัน 

(๓) สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ 
(๔) สถานที่อื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 

มาตรา ๕๑๑๘  หามมิใหนายจางเรียกหรือรับหลักประกันเพื่อการใด ๆ จากฝาย
ลูกจางซึ่งเปนเด็ก 

หามมิใหนายจางจายคาจางของลูกจางซึ่งเปนเด็กใหแกบุคคลอื่น 

ในกรณีท่ีนายจางจายเงินหรือประโยชนตอบแทนใด ๆ ใหแกลูกจางซึ่งเปนเด็ก 
บิดามารดา ผูปกครอง หรือบุคคลอื่น เปนการลวงหนากอนมีการจาง ขณะแรกจาง หรือกอนถึง
งวดการจายคาจางในแตละคราว มิใหถือวาเปนการจายหรือรับคาจางสําหรับลูกจางซึ่งเปนเด็กนั้น 
และหามมิใหนายจางนําเงินหรือประโยชนตอบแทนดังกลาวมาหักจากคาจางซึ่งตองจายใหแก
ลูกจางซึ่งเปนเด็กตามกําหนดเวลา 

 

มาตรา ๕๒  เพ่ือประโยชนในการพัฒนาและสงเสริมคุณภาพชีวิตและการทํางาน
ของเด็กใหลูกจางซึ่งเปนเด็กอายุต่ํากวาสิบแปดป มีสิทธิลาเพ่ือเขาประชุม สัมมนา รับการอบรม 
รับการฝกหรือลาเพ่ือการอื่น ซึ่งจัดโดยสถานศึกษาหรือหนวยงานของรัฐหรือเอกชนที่อธิบดี
เห็นชอบ โดยใหลูกจางซึ่งเปนเด็กแจงใหนายจางทราบลวงหนาถึงเหตุท่ีลาโดยชัดแจง พรอมทั้ง
แสดงหลักฐานที่เก่ียวของถามี และใหนายจางจายคาจางใหแกลูกจางซึ่งเปนเด็กเทากับคาจางใน
วันทํางานตลอดระยะเวลาที่ลา แตปหนึ่งตองไมเกินสามสิบวัน 

 

หมวด ๕ 

คาจาง คาลวงเวลา คาทํางานในวนัหยุด และคาลวงเวลาในวนัหยุด 

   

 

                                                 
๑๗ มาตรา ๕๐ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๑๘ มาตรา ๕๑ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๕๓  ในกรณีท่ีงานมีลักษณะและคุณภาพอยางเดียวกันและปริมาณเทากัน 
ใหนายจางกําหนดคาจาง คาลวงเวลา คาทํางานในวันหยุด และคาลวงเวลาในวันหยุดใหแกลูกจาง
เทาเทียมกันไมวาลูกจางนั้นจะเปนชายหรือหญิง 

 

มาตรา ๕๔  ใหนายจางจายคาจาง คาลวงเวลา คาทํางานในวันหยุด คาลวงเวลา
ในวันหยุด และเงินผลประโยชนอ่ืนเนื่องในการจาง บรรดาที่จายเปนเงินตองจายเงินตราไทย เวน
แตไดรับความยินยอมจากลูกจางใหจายเปนตั๋วเงินหรือเงินตราตางประเทศ 

 

มาตรา ๕๕  ใหนายจางจายคาจาง คาลวงเวลา คาทํางานในวันหยุด คาลวงเวลา
ในวันหยุดและเงินผลประโยชนอื่นเนื่องในการจางใหแกลูกจาง ณ สถานที่ทํางานของลูกจาง ถาจะ
จาย ณ สถานที่อื่นหรือดวยวิธีอ่ืนตองไดรับความยินยอมจากลูกจาง 

 

มาตรา ๕๖  ใหนายจางจายคาจางใหแกลูกจางเทากับคาจางในวันทํางานสําหรับ
วันหยุดดังตอไปนี้ 

(๑) วันหยุดประจําสัปดาห เวนแตลูกจางซึ่งไดรับคาจางรายวัน รายชั่วโมง หรือ
ตามผลงานโดยคํานวณเปนหนวย 

(๒) วันหยุดตามประเพณี 
(๓) วันหยุดพักผอนประจําป 
 

มาตรา ๕๗  ใหนายจางจายคาจางใหแกลูกจางในวันลาปวยตามมาตรา ๓๒ 

เทากับอัตราคาจางในวันทํางานตลอดระยะเวลาที่ลา แตปหนึ่งตองไมเกินสามสิบวันทํางาน 

ในกรณีท่ีลูกจางใชสิทธิลาเพื่อทําหมันตามมาตรา ๓๓ ใหนายจางจายคาจาง
ใหแกลูกจางในวันลานั้นดวย 

 

มาตรา ๕๘  ใหนายจางจายคาจางใหแกลูกจางในวันลาเพื่อรับราชการทหารตาม
มาตรา ๓๕ เทากับคาจางในวันทํางานตลอดระยะเวลาที่ลา แตปหนึ่งตองไมเกินหกสิบวัน 

 

มาตรา ๕๙  ใหนายจางจายคาจางใหแกลูกจางซึ่งเปนหญิงในวันลาเพื่อคลอด
บุตรเทากับคาจางในวันทํางานตลอดระยะเวลาที่ลา แตไมเกินสี่สิบหาวัน 

 

มาตรา ๖๐  เพ่ือประโยชนแกการจายคาจางตามมาตรา ๕๖ มาตรา ๕๗ มาตรา 
๕๘ มาตรา ๕๙ มาตรา ๗๑ และมาตรา ๗๒ ในกรณีท่ีลูกจางไดรับคาจางตามผลงานโดยคํานวณ
เปนหนวย ใหนายจางจายคาจางในวันหยุดหรือวันลาเทากับคาจางโดยเฉลี่ยในวันทํางานที่ลูกจาง
ไดรับในงวดการจายคาจางกอนวันหยุดหรือวันลานั้น 

 

มาตรา ๖๑  ในกรณีท่ีนายจางใหลูกจางทํางานลวงเวลาในวันทํางานใหนายจาง
จายคาลวงเวลาใหแกลูกจางในอัตราไมนอยกวาหนึ่งเทาคร่ึงของอัตราคาจางตอช่ัวโมงในวันทํางาน



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ตามจํานวนชั่วโมงที่ทํา หรือไมนอยกวาหนึ่งเทาคร่ึงของอัตราคาจางตอหนวยในวันทํางานตาม
จํานวนผลงานที่ทําไดสําหรับลูกจางซึ่งไดรับคาจางตามผลงานโดยคํานวณเปนหนวย 

 

มาตรา ๖๒  ในกรณีท่ีนายจางใหลูกจางทํางานในวันหยุดตามมาตรา ๒๘ มาตรา 
๒๙ หรือมาตรา ๓๐ ใหนายจางจายคาทํางานในวันหยุดใหแกลูกจางในอัตรา ดังตอไปนี้ 

(๑) สําหรับลูกจางซึ่งมีสิทธิไดรับคาจางในวันหยุด ใหจายเพิ่มข้ึนจากคาจางอีก
ไมนอยกวาหนึ่งเทาของอัตราคาจางตอช่ัวโมงในวันทํางานตามจํานวนชั่วโมงที่ทําหรือไมนอยกวา
หนึ่งเทาของอัตราคาจางตอหนวยในวันทํางานตามจํานวนผลงานที่ทําไดสําหรับลูกจางซึ่งไดรับ
คาจางตามผลงานโดยคํานวณเปนหนวย 

(๒) สําหรับลูกจางซึ่งไมมีสิทธิไดรับคาจางในวันหยุด ใหจายไมนอยกวาสองเทา
ของอัตราคาจางตอช่ัวโมงในวันทํางานตามจํานวนชั่วโมงที่ทํา หรือไมนอยกวาสองเทาของอัตรา
คาจางตอหนวยในวันทํางานตามจํานวนผลงานที่ทําไดสําหรับลูกจางซึ่งไดรับคาจางตามผลงาน
โดยคํานวณเปนหนวย 

 

มาตรา ๖๓  ในกรณีท่ีนายจางใหลูกจางทํางานลวงเวลาในวันหยุด ใหนายจางจาย
คาลวงเวลาในวันหยุดใหแกลูกจางในอัตราไมนอยกวาสามเทาของอัตราคาจางตอช่ัวโมงในวัน
ทํางานตามจํานวนชั่วโมงที่ทํา หรือไมนอยกวาสามเทาของอัตราคาจางตอหนวยในวันทํางานตาม
จํานวนผลงานที่ทําไดสําหรับลูกจางซึ่งไดรับคาจางตามผลงานโดยคํานวณเปนหนวย 

 

มาตรา ๖๔  ในกรณีท่ีนายจางมิไดจัดใหลูกจางหยุดงาน หรือจัดใหลูกจางหยุด
งานนอยกวาท่ีกําหนดไวตามมาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๐ ใหนายจางจายคาทํางานใน
วันหยุดและคาลวงเวลาในวันหยุดใหแกลูกจางตามอัตราที่กําหนดไวในมาตรา ๖๒ และมาตรา 
๖๓ เสมือนวานายจางใหลูกจางทํางานในวันหยุด 

 

มาตรา ๖๕๑๙  ลูกจางซึ่งมีอํานาจหนาท่ีหรือซึ่งนายจางใหทํางานอยางหนึ่งอยาง
ใด ดังตอไปนี้ ไมมีสิทธิไดรับคาลวงเวลาตามมาตรา ๖๑ และคาลวงเวลาในวันหยุดตามมาตรา 
๖๓ แตลูกจางซึ่งนายจางใหทํางานตาม (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) หรือ (๙) มีสิทธิไดรับ
คาตอบแทนเปนเงินเทากับอัตราคาจางตอช่ัวโมงในวันทํางานตามจํานวนชั่วโมงที่ทํา 

(๑) ลูกจางซึ่งมีอํานาจหนาท่ีทําการแทนนายจางสําหรับกรณีการจาง การให
บําเหน็จ หรือการเลิกจาง 

(๒) งานเรขายหรือชักชวนซื้อสินคาซึ่งนายจางไดจายคานายหนาจากการขาย
สินคาใหแกลูกจาง 

(๓) งานขบวนการจัดงานรถไฟ ซึ่งไดแกงานท่ีทําบนขบวนรถและงานอํานวย
ความสะดวกแกการเดินรถ 

(๔) งานเปดปดประตูน้ําหรือประตูระบายน้ํา 
                                                 

๑๙ มาตรา ๖๕ แกไขเพ่ิมเติมโดย พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๕) งานอานระดับน้ําและวัดปริมาณน้ํา 
(๖) งานดับเพลิงหรืองานปองกันอันตรายสาธารณะ 
(๗) งานที่มีลักษณะหรือสภาพตองออกไปทํางานนอกสถานที่ และโดยลักษณะ

หรือสภาพของงานไมอาจกําหนดเวลาทํางานที่แนนอนได 
(๘) งานอยูเวรเฝาดูแลสถานที่หรือทรัพยสินอันมิใชหนาท่ีการทํางานปกติของ

ลูกจาง 
(๙) งานอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
ท้ังนี้ เวนแตนายจางตกลงจายคาลวงเวลาหรือคาลวงเวลาในวันหยุดใหแกลูกจาง 
 

มาตรา ๖๖  ลูกจางตามมาตรา ๖๕ (๑) ไมมีสิทธิไดรับคาทํางานในวันหยุดตาม
มาตรา ๖๒ เวนแตนายจางตกลงจายคาทํางานในวันหยุดใหแกลูกจาง 

 

มาตรา ๖๗๒๐  ในกรณีท่ีนายจางเลิกจางโดยมิใชกรณีตามมาตรา ๑๑๙ ให
นายจางจายคาจางใหแกลูกจางสําหรับวันหยุดพักผอนประจําปในปท่ีเลิกจางตามสวนของวันหยุด
พักผอนประจําปท่ีลูกจางพึงมีสิทธิไดรับตามมาตรา ๓๐ 

ในกรณีท่ีลูกจางเปนฝายบอกเลิกสัญญาหรือนายจางเลิกจาง ไมวาการเลิกจางนั้น
เปนกรณีตามมาตรา ๑๑๙ หรือไมก็ตาม ใหนายจางจายคาจางใหแกลูกจางสําหรับวันหยุด
พักผอนประจําปสะสมที่ลูกจางพึงมีสิทธิไดรับตามมาตรา ๓๐ 

 

มาตรา ๖๘  เพ่ือประโยชนแกการคํานวณคาลวงเวลา คาทํางานในวันหยุด และ
คาลวงเวลาในวันหยุด ในกรณีท่ีลูกจางไดรับคาจางเปนรายเดือน อัตราคาจางตอช่ัวโมงในวัน
ทํางานหมายถึงคาจางรายเดือนหารดวยผลคูณของสามสิบและจํานวนชั่วโมงทํางานในวันทํางาน
ตอวันโดยเฉลี่ย 

 

มาตรา ๖๙  เพ่ือประโยชนแกการคํานวณชั่วโมงทํางานลวงเวลา ในกรณีท่ี
นายจางกําหนดเวลาทํางานปกติเปนสัปดาห ใหนับวันหยุดตามประเพณี วันหยุดพักผอนประจําป 
และวันลา เปนวันทํางาน 

 

มาตรา ๗๐  ใหนายจางจายคาจาง คาลวงเวลา คาทํางานในวันหยุด และคา
ลวงเวลาในวันหยุดใหถูกตองและตามกําหนดเวลาดังตอไปนี้ 

(๑) ในกรณีท่ีมีการคํานวณคาจางเปนรายเดือน รายวัน รายชั่วโมงหรือเปน
ระยะเวลาอยางอ่ืนที่ไมเกินหนึ่งเดือน หรือตามผลงานโดยคํานวณเปนหนวย ใหจายเดือนหนึ่งไม
นอยกวาหนึ่งคร้ัง เวนแตจะมีการตกลงกันเปนอยางอ่ืนที่เปนประโยชนแกลูกจาง 

(๒) ในกรณีท่ีมีการคํานวณคาจาง นอกจาก (๑) ใหจายตามกําหนดเวลาที่
นายจางและลูกจางตกลงกัน 

                                                 
๒๐ มาตรา ๖๗ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๓) คาลวงเวลา คาทํางานในวันหยุด และคาลวงเวลาในวันหยุดใหจายเดือน
หนึ่งไมนอยกวาหนึ่งคร้ัง 

ในกรณีท่ีนายจางเลิกจางลูกจาง ใหนายจางจายคาจาง คาลวงเวลา คาทํางานใน
วันหยุด และคาลวงเวลาในวันหยุด ตามที่ลูกจางมีสิทธิไดรับ ใหแกลูกจางภายในสามวันนับแต
วันที่เลิกจาง 

 

มาตรา ๗๑  ในกรณีท่ีนายจางใหลูกจางเดินทางไปทํางานในทองท่ีอื่น นอกจาก
ทองท่ีสําหรับการทํางานปกติในวันหยุด ใหนายจางจายคาจางเทากับคาจางในวันทํางานใหแก
ลูกจางซึ่งไมมีสิทธิไดรับคาจางในวันหยุดตามมาตรา ๕๖ (๑) สําหรับการเดินทางนั้น 

 

มาตรา ๗๒  ในกรณีท่ีนายจางใหลูกจางเดินทางไปทํางานในทองท่ีอื่น นอกจาก
ทองท่ีสําหรับการทํางานปกติ ลูกจางไมมีสิทธิไดรับคาลวงเวลาตามมาตรา ๖๑ และคาลวงเวลาใน
วันหยุดตามมาตรา ๖๓ ในระหวางเดินทาง แตสําหรับการเดินทางในวันหยุดใหนายจางจายคาจาง
เทากับคาจางในวันทํางานใหแกลูกจางซึ่งไมมีสิทธิไดรับคาจางในวันหยุดตามมาตรา ๕๖ (๑) ดวย 
เวนแตนายจางตกลงจายคาลวงเวลาหรือคาลวงเวลาในวันหยุดใหแกลูกจาง 

 

มาตรา ๗๓  ใหนายจางออกคาใชจายสําหรับการเดินทางตามมาตรา ๗๑ และ
มาตรา ๗๒ 

 

มาตรา ๗๔  ในกรณีท่ีนายจางตกลงจายคาลวงเวลา คาทํางานในวันหยุด และคา
ลวงเวลาในวันหยุด ในอัตราสูงกวาท่ีกําหนดไวตามมาตรา ๖๑ มาตรา ๖๒ และมาตรา ๖๓ ก็ให
เปนไปตามขอตกลงดังกลาว 

 

มาตรา ๗๕๒๑  ในกรณีท่ีนายจางมีความจําเปนโดยเหตุหนึ่งเหตุใดที่สําคัญอันมี
ผลกระทบตอการประกอบกิจการของนายจางจนทําใหนายจางไมสามารถประกอบกิจการได
ตามปกติซึ่งมิใชเหตุสุดวิสัยตองหยุดกิจการท้ังหมดหรือบางสวนเปนการชั่วคราว ใหนายจาง
จายเงินใหแกลูกจางไมนอยกวารอยละเจ็ดสิบหาของคาจางในวันทํางานที่ลูกจางไดรับกอนนายจาง
หยุดกิจการตลอดระยะเวลาที่นายจางไมไดใหลูกจางทํางาน 

ใหนายจางแจงใหลูกจางและพนักงานตรวจแรงงานทราบลวงหนาเปนหนังสือ
กอนวันเร่ิมหยุดกิจการตามวรรคหนึ่งไมนอยกวาสามวันทําการ 

 

มาตรา ๗๖  หามมิใหนายจางหักคาจาง คาลวงเวลา คาทํางานในวันหยุด และคา
ลวงเวลาในวันหยุด เวนแตเปนการหักเพ่ือ 

(๑) ชําระภาษีเงินไดตามจํานวนที่ลูกจางตองจายหรือชําระเงินอื่นตามที่มี
กฎหมายบัญญัติไว 

                                                 
๒๑ มาตรา ๗๕ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๒) ชําระคาบํารุงสหภาพแรงงานตามขอบังคับของสหภาพแรงงาน 

(๓) ชําระหนี้สินสหกรณออมทรัพย หรือสหกรณอ่ืนที่มีลักษณะเดียวกันกับ
สหกรณออมทรัพยหรือหนี้ท่ีเปนไปเพื่อสวัสดิการที่เปนประโยชนแกลูกจางฝายเดียว โดยไดรับ
ความยินยอมลวงหนาจากลูกจาง 

(๔) เปนเงินประกันตามมาตรา ๑๐ หรือชดใชคาเสียหายใหแกนายจาง ซึ่ง
ลูกจางไดกระทําโดยจงใจหรือประมาทเลินเลออยางรายแรง โดยไดรับความยินยอมจากลูกจาง 

(๕) เปนเงินสะสมตามขอตกลงเกี่ยวกับกองทุนเงินสะสม 

การหักตาม (๒) (๓) (๔) และ (๕) ในแตละกรณีหามมิใหหักเกินรอยละสิบ 
และจะหักรวมกันไดไมเกินหนึ่งในหาของเงินที่ลูกจางมีสิทธิไดรับตามกําหนดเวลาการจายตาม
มาตรา ๗๐ เวนแตไดรับความยินยอมจากลูกจาง 

 

มาตรา ๗๗  ในกรณีท่ีนายจางตองไดรับความยินยอมจากลูกจาง หรือมีขอตกลง
กับลูกจางเก่ียวกับการจายเงินตามมาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ หรือการหักเงินตามมาตรา ๗๖ นายจาง
ตองจัดทําเปนหนังสือและใหลูกจางลงลายมือช่ือในการใหความยินยอมหรือมีขอตกลงกันไวให
ชัดเจนเปนการเฉพาะ 

 

หมวด ๖ 

คณะกรรมการคาจาง 
   

 

มาตรา ๗๘  ใหมีคณะกรรมการคาจางประกอบดวย ปลัดกระทรวงแรงงาน*เปน
ประธานกรรมการ ผูแทนฝายรัฐบาลสี่คน ผูแทนฝายนายจางและผูแทนฝายลูกจางฝายละหาคนซึง่
คณะรัฐมนตรีแตงตั้งเปนกรรมการ และขาราชการกระทรวงแรงงาน*ซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งเปน
เลขานุการ 

หลักเกณฑและวิธีการเพ่ือใหไดมาซึ่งผูแทนฝายนายจางและผูแทนฝายลูกจาง
ตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด 

 

มาตรา ๗๙๒๒  คณะกรรมการคาจางมีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปนี้ 
(๑) เสนอความเห็นและใหคําปรึกษาแนะนําตอคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับนโยบาย

และการพัฒนาคาจางและรายได 
(๒) กําหนดแนวทางในการพิจารณาของนายจางในการปรับคาจางตามภาวะ

เศรษฐกิจและสังคม 

(๓) กําหนดอัตราคาจางข้ันต่ํา 
(๔) กําหนดอัตราคาจางตามมาตรฐานฝมือ 

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



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๕) ใหคําแนะนําดานวิชาการและแนวทางการประสานประโยชนแกหนวยงาน
ตางๆ ท้ังภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป 

(๖) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดหรือตามที่คณะรัฐมนตรีหรือ
รัฐมนตรีมอบหมาย 

ในการเสนอความเห็นตอคณะรัฐมนตรี คณะกรรมการคาจางจะมีขอสังเกต
เก่ียวกับการพัฒนาระบบรายไดของประเทศดวยก็ได 

 

มาตรา ๘๐  ใหกรรมการคาจางซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งมีวาระดํารงตําแหนง
คราวละสองป กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับแตงตั้งอีกได 

ในกรณีท่ีกรรมการคาจางซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งพนจากตําแหนงกอนวาระ ให
คณะรัฐมนตรีแตงตั้งกรรมการในประเภทเดียวกันเปนกรรมการแทน และใหผูไดรับแตงตั้งอยูใน
ตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการที่ตนแทน เวนแตวาระของกรรมการเหลืออยูไมถึง
หนึ่งรอยแปดสิบวัน จะไมแตงตั้งกรรมการแทนก็ได 

ในกรณีท่ีกรรมการคาจางซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งพนจากตําแหนงตามวาระ แต
ยังมิไดมีการแตงตั้งกรรมการใหม ใหกรรมการนั้นปฏิบัติหนาท่ีไปพลางกอน จนกวาจะไดแตงตั้ง
กรรมการใหมเขารับหนาท่ี ซึ่งตองแตงตั้งใหเสร็จสิ้นภายในเกาสิบวันนับแตวันที่กรรมการเดิมพน
จากตําแหนง 

 

มาตรา ๘๑  นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระตามมาตรา ๘๐ กรรมการ
คาจางซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งพนจากตําแหนงเม่ือ 

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

ไมมีเหตุอันสมควร 
(๔) เปนบุคคลลมละลาย 
(๕) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
(๖) ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับ

ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

 

มาตรา ๘๒๒๓  การประชุมคณะกรรมการคาจางตองมีกรรมการเขาประชุมไมนอย
กวาก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด โดยมีกรรมการฝายนายจางและฝายลูกจางอยางนอยฝาย
ละหนึ่งคนจึงจะเปนองคประชุม 

ในการประชุมเพื่อพิจารณากําหนดอัตราคาจางข้ันต่ําหรืออัตราคาจางตาม
มาตรฐานฝมือตามมาตรา ๗๙ จะตองมีกรรมการเขาประชุมไมนอยกวาสองในสามของจํานวน

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



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

กรรมการทั้งหมดโดยมีกรรมการฝายนายจางและฝายลูกจางอยางนอยฝายละสองคนจึงจะเปน
องคประชุม และตองไดมติอยางนอยสองในสามของกรรมการที่เขาประชุม 

ในการประชุมเพื่อพิจารณากําหนดอัตราคาจางข้ันตํ่าหรืออัตราคาจางตาม
มาตรฐานฝมือคราวใดถาไมไดองคประชุมตามที่กําหนดไวในวรรคสอง ใหจัดใหมีการประชุมอีก
คร้ังหนึ่งภายในสิบหาวันนับแตวันที่นัดประชุมครั้งแรก การประชุมครั้งหลังนี้แมจะไมมีกรรมการ
ซึ่งมาจากฝายนายจางหรือฝายลูกจางเขารวมประชุม ถามีกรรมการมาประชุมไมนอยกวาสองใน
สามของจํานวนกรรมการทั้งหมดก็ใหถือเปนองคประชุม และตองไดมติอยางนอยสองในสามของ
กรรมการที่เขาประชุม 

 

มาตรา ๘๓  ในการประชุมคราวใด ถาประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุมหรือไม
อาจปฏิบัติหนาท่ีไดใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยช้ีขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่ง
ในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหนึ่งเปน
เสียงช้ีขาด 

 

มาตรา ๘๔๒๔  ใหคณะกรรมการคาจางมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อ
พิจารณาหรือปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดตามที่คณะกรรมการคาจางมอบหมายได 

ใหคณะกรรมการคาจางกําหนดองคประชุมและวิธีการดําเนินงานของ
คณะอนุกรรมการไดตามความเหมาะสม 

 

มาตรา ๘๔/๑๒๕  ใหคณะกรรมการคาจางมีอํานาจแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิจํานวนไม
เกินหาคนเปนที่ปรึกษาคณะกรรมการคาจาง ซึ่งในจํานวนนี้อยางนอยตองเปนผูทรงคุณวุฒิดาน
แรงงานการบริหารคาจางและเงินเดือน เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม หรือกฎหมาย 

วาระการดํารงตําแหนงและการพนจากตําแหนงของที่ปรึกษาซึ่งคณะกรรมการ
คาจางแตงตั้งตามวรรคหนึ่ง ใหนําความในมาตรา ๘๐ และมาตรา ๘๑ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 

มาตรา ๘๕  ในการปฏิบัติหนาท่ีใหคณะกรรมการคาจาง หรือคณะอนุกรรมการ 
หรือผูซึ่งคณะกรรมการคาจางหรือคณะอนุกรรมการมอบหมายมีอํานาจดังตอไปนี้ 

(๑) มีหนังสือเรียกบุคคลใดมาใหถอยคําหรือใหสงเอกสารหรือวัตถุใดๆ มาเพื่อ
ประกอบการพิจารณาไดตามความจําเปน 

(๒) ใหหนวยงานหรือบุคคลใดใหความรวมมือในการสํารวจกิจการใดๆ ท่ีอาจมี
ผลกระทบกระเทือนตอเศรษฐกิจได 

(๓) เขาไปในสถานประกอบกิจการหรือสํานักงานของนายจางในเวลาทําการเพื่อ
ศึกษา สํารวจ วิจัย ตรวจสอบ หรือสอบถามขอเท็จจริงเพ่ือใหไดมาซึ่งขอมูลท่ีจะใชในการพิจารณา
                                                 

๒๔ มาตรา ๘๔ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๒๕ มาตรา ๘๔/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ตามมาตรา ๗๙ ในการนี้ ใหนายจางหรือบุคคลซึ่งเก่ียวของอํานวยความสะดวก สงหรือแสดง
เอกสาร หรือใหขอเท็จจริง และไมขัดขวางการปฏิบัติการตามหนาท่ีของบุคคลดังกลาว 

 

มาตรา ๘๖  ในการปฏิบัติหนาท่ีตามมาตรา ๘๕ ใหกรรมการคาจาง อนกุรรมการ 
หรือผูซึ่งคณะกรรมการคาจางหรือคณะอนุกรรมการมอบหมาย แสดงบัตรประจําตัวหรือหนังสือ
มอบหมาย แลวแตกรณี ตอบุคคลซึ่งเก่ียวของ 

บัตรประจําตัวกรรมการคาจางและอนุกรรมการตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามแบบ
ท่ีรัฐมนตรีกําหนด 

 

มาตรา ๘๗๒๖  ในการพิจารณากําหนดอัตราคาจางข้ันต่ําใหคณะกรรมการคาจาง
ศึกษาและพิจารณาขอเท็จจริงเก่ียวกับอัตราคาจางท่ีลูกจางไดรับอยูประกอบกับขอเท็จจริงอ่ืนโดย
คํานึงถึงดัชนีคาครองชีพ อัตราเงินเฟอ มาตรฐานการครองชีพ ตนทุนการผลิต ราคาของสินคา
และบริการความสามารถของธุรกิจ ผลิตภาพแรงงาน ผลิตภัณฑมวลรวมของประเทศ และสภาพ
ทางเศรษฐกิจและสังคม 

การพิจารณากําหนดอัตราคาจางข้ันต่ําจะกําหนดใหใชเฉพาะกิจการ งานหรือ
สาขาอาชีพประเภทใด เพียงใด ในทองถ่ินใดก็ได 

ในการพิจารณากําหนดอัตราคาจางตามมาตรฐานฝมือ ใหคณะกรรมการคาจาง
ศึกษาและพิจารณาขอเท็จจริงเก่ียวกับอัตราคาจางท่ีลูกจางไดรับในแตละอาชีพตามมาตรฐานฝมือ
ท่ีกําหนดไวโดยวัดคาทักษะฝมือ ความรู และความสามารถ แตตองไมต่ํากวาอัตราคาจางข้ันต่ําท่ี
คณะกรรมการคาจางกําหนด 

 

มาตรา ๘๘๒๗  เม่ือไดศึกษาขอมูลและพิจารณาขอเท็จจริงตามที่กําหนดไวใน
มาตรา ๘๗ แลวใหคณะกรรมการคาจางประกาศกําหนดอัตราคาจางข้ันต่ําหรืออัตราคาจางตาม
มาตรฐานฝมือโดยเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 

มาตรา ๘๙๒๘  ประกาศกําหนดอัตราคาจางข้ันต่ําหรืออัตราคาจางตามมาตรฐาน
ฝมือตามมาตรา ๘๘ ใหใชบังคับแกนายจางและลูกจางทุกคนโดยไมเลือกปฏิบัติ 

 

มาตรา ๙๐๒๙  เม่ือประกาศกําหนดอัตราคาจางข้ันต่ําหรืออัตราคาจางตาม
มาตรฐานฝมือมีผลใชบังคับแลว หามมิใหนายจางจายคาจางใหแกลูกจางนอยกวาอัตราคาจางข้ัน
ต่ําหรืออัตราคาจางตามมาตรฐานฝมือท่ีกําหนด 

                                                 
๒๖ มาตรา ๘๗ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๒๗ มาตรา ๘๘ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๒๘ มาตรา ๘๙ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๒๙ มาตรา ๙๐ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ใหพนักงานตรวจแรงงานสงประกาศกําหนดอัตราคาจางข้ันต่ําหรืออัตราคาจาง
ตามมาตรฐานฝมือใหแกนายจางท่ีอยูในขายบังคับ และใหนายจางนั้นปดประกาศดังกลาวไวในที่
เปดเผย เพ่ือใหลูกจางไดทราบ ณ สถานที่ทํางานของลูกจางตลอดระยะเวลาที่ประกาศดังกลาวมี
ผลใชบังคับ 

 

มาตรา ๙๑๓๐  ใหมีสํานักงานคณะกรรมการคาจางในกระทรวงแรงงานมีอํานาจ
หนาท่ี ดังตอไปนี้ 

(๑)  จัดทํ าแผนพัฒนาระบบค าจ า งและรายไดของประเทศเสนอตอ
คณะกรรมการคาจาง 

(๒) จัดทําแผนงานโครงการเสนอตอคณะกรรมการคาจางและคณะอนุกรรมการ 
(๓) ประสานแผนและการดํ า เนินการของคณะกรรมการค าจ างและ

คณะอนุกรรมการ 
(๔) รวบรวม ศึกษา วิจัย วิเคราะห และประเมินผลสถานการณเศรษฐกิจ 

แรงงานภาวะการครองชีพ การขยายตัวของตลาดแรงงาน ผลิตภาพแรงงาน การลงทุน การยายถิน่ 
และขอมูลอ่ืนที่เก่ียวของ เพ่ือใชในการวางแผนพัฒนาระบบคาจางและรายไดของประเทศและเปน
ขอมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการคาจางและคณะอนุกรรมการ 

(๕) เสนอแนะผลการศึกษา และผลการพิจารณาขอมูลทางวิชาการ และ
มาตรการเสริมอื่นตอกระทรวงแรงงาน และหนวยงานที่เก่ียวของ เพ่ือประโยชนในการพัฒนา
ระบบคาจางและรายได 

(๖) ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาระบบคาจางและรายไดของประเทศ และ
การปฏิบัติงานตามมติของคณะกรรมการคาจาง 

(๗) ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่คณะกรรมการคาจางและคณะอนุกรรมการมอบหมาย 
 

หมวด ๗ 

สวัสดิการ 
   

 

มาตรา ๙๒  ใหมีคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานประกอบดวย ปลัดกระทรวง
แรงงาน*เปนประธานกรรมการ กรรมการผูแทนฝายรัฐบาลสี่คน กรรมการผูแทนฝายนายจางและ
กรรมการผูแทนฝายลูกจางฝายละหาคน ซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งเปนกรรมการ และขาราชการกรม
สวัสดิการและคุมครองแรงงานซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งเปนเลขานุการ 

 

มาตรา ๙๓๓๑  คณะกรรมการสวัสดิการแรงงานมีอํานาจหนาท่ี ดังตอไปนี้ 

                                                 
๓๐ มาตรา ๙๑ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๓๑ มาตรา ๙๓ แกไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 

๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑) เสนอความเห็นตอรัฐมนตรีเก่ียวกับนโยบาย แนวทางและมาตรการดาน
สวัสดิการแรงงาน 

(๒) เสนอความเห็นตอรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวง ประกาศ หรือระเบียบ
เก่ียวกับการจัดสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ 

(๓) ใหคําแนะนําในการจัดสวัสดิการแรงงานสําหรับสถานประกอบกิจการแตละ
ประเภท 

(๔) ติดตามประเมินผล และรายงานผลการดําเนินการตอรัฐมนตรี 
(๕) ออกคําส่ังใหนายจางจายเงินคาชดเชยพิเศษหรือคาชดเชยพิเศษแทนการ

บอกกลาวลวงหนาตามมาตรา ๑๒๐ 

(๖) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นบัญญัติใหเปน
อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานหรือตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย 

 

มาตรา ๙๔๓๒  ใหนํามาตรา ๗๘ วรรคสอง มาตรา ๘๐ มาตรา ๘๑ มาตรา ๘๒ 

วรรคหนึ่ง มาตรา ๘๓ มาตรา ๘๔ มาตรา ๘๕ และมาตรา ๘๖ มาใชบังคับกับคณะกรรมการ
สวัสดิการแรงงานโดยอนุโลม 

 

มาตรา ๙๕  ใหรัฐมนตรีมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดใหนายจางตองจัด
สวัสดิการในเรื่องใด หรือกําหนดใหการจัดสวัสดิการในเรื่องใดตองเปนไปตามมาตรฐานได 

 

มาตรา ๙๖  ในสถานประกอบกิจการที่มีลูกจางตั้งแตหาสิบคนข้ึนไปใหนายจาง
จัดใหมีคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ ประกอบดวยผูแทนฝายลูกจางอยางนอย
หาคน 

กรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการใหมาจากการเลือกตั้งตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่อธิบดีกําหนด 

ในกรณีท่ีสถานประกอบกิจการใดของนายจางมีคณะกรรมการลูกจางตาม
กฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธแลว ใหคณะกรรมการลูกจางทําหนาท่ีเปนคณะกรรมการ
สวัสดิการในสถานประกอบกิจการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 

มาตรา ๙๗  คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการมีอํานาจหนาท่ี
ดังตอไปนี้ 

(๑) รวมหารือกับนายจางเพ่ือจัดสวัสดิการแกลูกจาง 
(๒) ใหคําปรึกษาหารือและเสนอแนะความเห็นแกนายจางในการจัดสวัสดิการ

สําหรับลูกจาง 
(๓) ตรวจตรา ควบคุม ดูแล การจัดสวัสดิการที่นายจางจัดใหแกลูกจาง 

                                                 
๓๒มาตรา ๙๔ แกไขเพ่ิมเติมโดย พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๔) เสนอขอคิดเห็น และแนวทางในการจัดสวัสดิการที่เปนประโยชนสําหรับ
ลูกจางตอคณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน 

 

มาตรา ๙๘  นายจางตองจัดใหมีการประชุมหารือกับคณะกรรมการสวัสดิการใน
สถานประกอบกิจการอยางนอยสามเดือนตอหนึ่งคร้ัง หรือเม่ือกรรมการสวัสดิการในสถาน
ประกอบกิจการเกินกึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมดหรือสหภาพแรงงานรองขอโดยมีเหตุผลสมควร 

 

มาตรา ๙๙  ใหนายจางปดประกาศการจัดสวัสดิการตามกฎกระทรวงที่ออกตาม
มาตรา ๙๕ หรือตามที่มีขอตกลงกับลูกจางใหจัดข้ึนไวในที่เปดเผยเพื่อใหลูกจางไดทราบ ณ 

สถานที่ทํางานของลูกจาง 
 

หมวด ๘ 

ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอมในการทํางาน 

   

 

มาตรา  ๑๐๐   ให มีคณะกรรมการความปลอดภัย  อาชีวอนามัย  และ
สภาพแวดลอมในการทํางานประกอบดวย ปลัดกระทรวงแรงงาน*เปนประธานกรรมการ อธิบดี
กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน ผูแทนกรมควบคุมโรค* ผูแทนกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
ผูแทนกรมโยธาธิการและผังเมือง* และผูแทนกรมควบคุมมลพิษ เปนกรรมการ กับผูแทนฝาย
นายจางและผูแทนฝายลูกจางฝายละเจ็ดคนซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งเปนกรรมการ และขาราชการกรม
สวัสดิการและคุมครองแรงงานซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งเปนกรรมการและเลขานุการ 

 

มาตรา ๑๐๑  คณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมใน
การทํางาน มีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 

(๑) เสนอความเห็นตอรัฐมนตรีเก่ียวกับนโยบาย แผนงาน หรือมาตรการความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และการพัฒนาสภาพแวดลอมในการทํางานของลูกจาง 

(๒) เสนอความเห็นตอรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวง ประกาศ หรือระเบียบ
เพ่ือดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๓) ใหความเห็นแกหนวยงานของรัฐเกี่ยวกับการสงเสริมความปลอดภัย  
อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานของลูกจาง 

(๔) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นบัญญัติใหเปน
อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน 
หรือตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย 

 

มาตรา ๑๐๒  ใหนํามาตรา ๗๘ วรรคสอง มาตรา ๘๐ มาตรา ๘๑ มาตรา ๘๒ 

วรรคหนึ่ง มาตรา ๘๓ และมาตรา ๘๔ มาใชบังคับกับคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย 
และสภาพแวดลอมในการทํางาน โดยอนุโลม 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 

มาตรา ๑๐๓  ใหรัฐมนตรีมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานใหนายจาง
ดําเนินการในการบริหารและการจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมใน
การทํางาน 

ในกรณีท่ีกฎกระทรวงตามวรรคหนึ่งกําหนดใหการจัดทําเอกสารหลักฐาน หรือ
รายงานใดตองมีการรับรองหรือตรวจสอบโดยบุคคลหนึ่งบุคคลใดตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี
กําหนด กฎกระทรวงนั้นจะกําหนดหลักเกณฑและวิธีการการข้ึนทะเบียนและการเพิกถอนทะเบียน 
อัตราคาธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนไมเกินอัตราทายพระราชบัญญัตินี้ และอัตราข้ันสูงของ
คาบริการที่บุคคลดังกลาวจะเรียกเก็บดวยก็ได 

 

มาตรา ๑๐๔  ในกรณีท่ีพนักงานตรวจแรงงานพบวา นายจางผูใดฝาฝน หรือไม
ปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๑๐๓ ใหพนักงานตรวจแรงงานมีอํานาจออกคําส่ังเปน
หนังสือใหนายจางปรับปรุงสภาพแวดลอมในการทํางาน อาคาร สถานที่ หรือจัดทําหรือแกไข
เคร่ืองจักรหรืออุปกรณท่ีลูกจางตองใชในการปฏิบัติงานหรือท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงานให
ถูกตองหรือเหมาะสมภายในระยะเวลาที่กําหนด 

 

มาตรา ๑๐๕  ในกรณีท่ีพนักงานตรวจแรงงานพบวา สภาพแวดลอมในการ
ทํางาน อาคาร สถานที่ เคร่ืองจักรหรืออุปกรณท่ีลูกจางใชจะกอใหเกิดความไมปลอดภัยแกลูกจาง
หรือนายจางไมปฏิบัติตามคําส่ังของพนักงานตรวจแรงงานตามมาตรา ๑๐๔ เม่ือไดรับอนุมัติจาก
อธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมาย ใหพนักงานตรวจแรงงานมีอํานาจสั่งใหนายจางหยุดการใช
เคร่ืองจักรหรืออุปกรณดังกลาวทั้งหมดหรือบางสวนเปนการชั่วคราวได 

ใหนายจางจายเงินใหแกลูกจางซึ่งพนักงานตรวจแรงงานสั่งใหนายจางหยุดการใช
เคร่ืองจักรหรืออุปกรณตามวรรคหนึ่งเทากับคาจางในวันทํางานตลอดระยะเวลาที่ลูกจางหยุด
ทํางาน ท้ังนี้ จนกวานายจางจะไดดําเนินการใหถูกตองตามคําส่ังของพนักงานตรวจแรงงานนั้น
แลว 

 

มาตรา ๑๐๖  คําส่ังของพนักงานตรวจแรงงานตามมาตรา ๑๐๔ หรือมาตรา 
๑๐๕ ใหอุทธรณตอคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน
ไดภายในสามสิบวันนับแตวันที่ทราบคําส่ัง คําวินิจฉัยของคณะกรรมการนั้นใหเปนที่สุด 

การอุทธรณตามวรรคหนึ่งยอมไมเปนการทุเลาการปฏิบัติตามคําส่ังของพนักงาน
ตรวจแรงงาน เวนแตคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการ
ทํางานจะมีคําส่ังเปนอยางอ่ืน 

 

มาตรา ๑๐๗  ใหนายจางจัดใหมีการตรวจสุขภาพของลูกจาง และสงผลการ
ตรวจดังกลาวแกพนักงานตรวจแรงงาน ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 

หมวด ๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

การควบคุม 

   

 

มาตรา ๑๐๘  ใหนายจางซึ่งมีลูกจางรวมกันตั้งแตสิบคนขึ้นไป จัดใหมีขอบังคับ
เก่ียวกับการทํางานเปนภาษาไทย และขอบังคับนั้นอยางนอยตองมีรายละเอียดเกี่ยวกับรายการ
ดังตอไปนี้ 

(๑) วันทํางาน เวลาทํางานปกติ และเวลาพัก 
(๒) วันหยุดและหลักเกณฑการหยุด 

(๓) หลักเกณฑการทํางานลวงเวลาและการทํางานในวันหยุด 

(๔) วันและสถานที่จายคาจาง คาลวงเวลา คาทํางานในวันหยุด และคาลวงเวลา
ในวันหยุด 

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

ใหนายจางประกาศใชขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานภายในสิบหาวันนับแตวันที่
นายจางมีลูกจางรวมกันตั้งแตสิบคนข้ึนไป และใหนายจางจัดเก็บสําเนาขอบังคับนั้นไว ณ สถาน
ประกอบกิจการ หรือสํานักงานของนายจางตลอดเวลา และใหสงสําเนาขอบังคับใหแกอธบิดหีรือผู
ซึ่งอธิบดีมอบหมายภายในเจ็ดวันนับแตวันประกาศใชขอบังคับดังกลาว 

ใหอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายมีอํานาจสั่งใหนายจางแกไขขอบังคับเกี่ยวกับ
การทํางานที่ขัดตอกฎหมายใหถูกตองภายในเวลาที่กําหนด 

ใหนายจางเผยแพรและปดประกาศขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานโดยเปดเผย ณ 

สถานที่ทํางานของลูกจาง เพ่ือใหลูกจางไดทราบและดูไดโดยสะดวก 
 

มาตรา ๑๐๙  การรองทุกขตามมาตรา ๑๐๘ (๗) อยางนอยตองมีรายละเอียด
ดังตอไปนี้ 

(๑) ขอบเขตและความหมายของขอรองทุกข 
(๒) วิธีการและข้ันตอนการรองทุกข 
(๓) การสอบสวนและพิจารณาขอรองทุกข 
(๔) กระบวนการยุติขอรองทุกข 
(๕) ความคุมครองผูรองทุกขและผูเก่ียวของ 
 

มาตรา ๑๑๐  ในกรณีท่ีมีการแกไขเพิ่มเติมขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน ให
นายจางประกาศขอบังคับที่มีการแกไขเพิ่มเติมนั้นภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ประกาศใชขอบังคับที่
แกไขเพิ่มเติม และใหนํามาตรา ๑๐๘ วรรคสอง วรรคสามและวรรคสี่มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๑๑  เม่ือนายจางไดประกาศใชขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานตามมาตรา 
๑๐๘ แลว แมวาตอมานายจางจะมีลูกจางลดต่ํากวาสิบคนก็ตาม ใหนายจางยังคงมีหนาท่ีปฏิบัติ
ตามมาตรา ๑๐๘ และมาตรา ๑๑๐ ตอไป 

 

มาตรา ๑๑๒  ใหนายจางซึ่งมีลูกจางตั้งแตสิบคนขึ้นไปจัดทําทะเบียนลูกจางเปน
ภาษาไทย และเก็บไว ณ สถานประกอบกิจการหรือสํานักงานของนายจาง พรอมที่จะใหพนักงาน
ตรวจแรงงานตรวจไดในเวลาทําการ 

การจัดทําทะเบียนลูกจางตามวรรคหนึ่ง ใหนายจางจัดทําภายในสิบหาวันนับแต
วันที่ลูกจางเขาทํางาน 

 

มาตรา ๑๑๓  ทะเบียนลูกจางนั้นอยางนอยตองมีรายการดังตอไปนี้ 
(๑) ช่ือตัวและช่ือสกุล 
(๒) เพศ 

(๓) สัญชาติ 
(๔) วันเดือนปเกิด หรืออายุ 
(๕) ท่ีอยูปจจุบัน 

(๖) วันที่เร่ิมจาง 
(๗) ตําแหนงหรืองานในหนาท่ี 

(๘) อัตราคาจางและประโยชนตอบแทนอยางอ่ืนที่นายจางตกลงจายใหแก
ลูกจาง 

(๙) วันสิ้นสุดของการจาง 
เม่ือมีความจําเปนตองเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนลูกจาง ใหนายจางแกไข

เพ่ิมเติมทะเบียนลูกจางใหแลวเสร็จภายในสิบหาวันนับแตวันที่มีการเปลี่ยนแปลงนั้น หรือภายใน
สิบหาวันนับแตวันที่ลูกจางไดแจงการเปลี่ยนแปลงใหนายจางทราบ 

 

มาตรา ๑๑๔  ใหนายจางซึ่งมีลูกจางรวมกันตั้งแตสิบคนขึ้นไปจัดใหมีเอกสาร
เก่ียวกับการจายคาจาง คาลวงเวลา คาทํางานในวันหยุด และคาลวงเวลาในวันหยุด ซึ่งอยางนอย
ตองมีรายการดังตอไปนี้ 

(๑) วันและเวลาทํางาน 

(๒) ผลงานที่ทําไดสําหรับลูกจางซึ่งไดรับคาจางตามผลงานโดยคํานวณเปน
หนวย 

(๓) อัตราและจํานวนคาจาง คาลวงเวลา คาทํางานในวันหยุด และคาลวงเวลาใน
วันหยุดท่ีลูกจางแตละคนไดรับ 

เม่ือมีการจายคาจาง คาลวงเวลา คาทํางานในวันหยุด และคาลวงเวลาในวันหยุด
ใหแกลูกจาง ใหนายจางจัดใหลูกจางลงลายมือช่ือในเอกสารตามวรรคหนึ่งไวเปนหลักฐาน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

รายการในเอกสารตามวรรคหนึ่งจะอยูในฉบับเดียวกันหรือจะแยกเปนหลายฉบับ
ก็ได 

ในกรณีท่ีนายจางจายคาจาง คาลวงเวลา คาทํางานในวันหยุด และคาลวงเวลาใน
วันหยุดใหแกลูกจาง โดยการโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากในธนาคารพาณิชย หรือสถาบันการเงินอื่น 
ใหถือวาหลักฐานการโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากของลูกจางเปนเอกสารเกี่ยวกับการจายเงินดังกลาว 

 

มาตรา ๑๑๕  ใหนายจางเก็บรักษาทะเบียนลูกจางไวไมนอยกวาสองปนับแตวัน
ส้ินสุดของการจางลูกจางแตละราย และใหนายจางเก็บเอกสารเกี่ยวกับการจายคาจาง คาลวงเวลา 
คาทํางานในวันหยุด และคาลวงเวลาในวันหยุดใหแกลูกจางไวไมนอยกวาสองปนับแตวันจายเงิน
ดังกลาว 

ในกรณีท่ีมีการยื่นคํารองตามหมวด ๑๒ แหงพระราชบัญญัตินี้ หรือมีขอพิพาท
แรงงานตามกฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ หรือมีการฟองรองคดีแรงงาน ใหนายจางเก็บรักษา
ทะเบียนลูกจางและเอกสารเกี่ยวกับการจายคาจาง คาลวงเวลา คาทํางานในวันหยุด และคา
ลวงเวลาในวันหยุดไวจนกวาจะมีคําส่ังหรือคําพิพากษาถึงท่ีสุดเกี่ยวกับเร่ืองดังกลาว 

 

มาตรา ๑๑๕/๑๓๓  เพ่ือประโยชนในการปฏิบัติหนาท่ีของพนักงานตรวจแรงงาน
ตามมาตรา ๑๓๙ ใหนายจางซึ่งมีลูกจางรวมกันตั้งแตสิบคนขึ้นไปยื่นแบบแสดงสภาพการจางและ
สภาพการทํางานตออธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายภายในเดือนมกราคมของทุกป ท้ังนี้ ให
พนักงานตรวจแรงงานสงแบบตามที่อธิบดีกําหนดใหนายจางภายในเดือนธันวาคมของทุกป 

ในกรณีท่ีขอเท็จจริงเก่ียวกับสภาพการจางและสภาพการทํางานที่ไดย่ืนไวตาม
วรรคหนึ่งเปล่ียนแปลงไป ใหนายจางแจงการเปลี่ยนแปลงนั้นเปนหนังสือตออธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดี
มอบหมายภายในเดือนถัดจากที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกลาว 

 

หมวด ๑๐ 

การพักงาน 

   

 

มาตรา ๑๑๖  ในกรณีท่ีนายจางทําการสอบสวนลูกจางซึ่งถูกกลาวหาวากระทํา
ความผิด หามมิใหนายจางส่ังพักงานลูกจางในระหวางการสอบสวนดังกลาว เวนแตจะมีขอบังคับ
เก่ียวกับการทํางานหรือขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางใหอํานาจนายจางส่ังพักงานลูกจางได ท้ังนี้ 
นายจางจะตองมีคําส่ังพักงานเปนหนังสือระบุความผิดและกําหนดระยะเวลาพักงานไดไมเกินเจ็ด
วันโดยตองแจงใหลูกจางทราบกอนการพักงาน 

ในระหวางการพักงานตามวรรคหนึ่ง ใหนายจางจายเงินใหแกลูกจางตามอัตราท่ี
กําหนดไวในขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานหรือตามที่นายจางและลูกจางไดตกลงกันไวในขอตกลง

                                                 
๓๓ มาตรา ๑๑๕/๑ เพ่ิมโดย พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เก่ียวกับสภาพการจาง ท้ังนี้ อัตราดังกลาวตองไมนอยกวารอยละหาสิบของคาจางในวันทํางานที่
ลูกจางไดรับกอนถูกส่ังพักงาน 

 

มาตรา ๑๑๗  เม่ือการสอบสวนเสร็จสิ้นแลว ปรากฏวาลูกจางไมมีความผิด ให
นายจางจายคาจางใหแกลูกจางเทากับคาจางในวันทํางานนับแตวันที่ลูกจางถูกส่ังพักงานเปนตนไป 
โดยใหคํานวณเงินที่นายจางจายตามมาตรา ๑๑๖ เปนสวนหนึ่งของคาจางตามมาตรานี้พรอมดวย
ดอกเบี้ยรอยละสิบหาตอป 

 

หมวด ๑๑ 

คาชดเชย 
   

 

มาตรา ๑๑๘  ใหนายจางจายคาชดเชยใหแกลูกจางซึ่งเลิกจางดังตอไปนี้ 
(๑) ลูกจางซึ่งทํางานติดตอกันครบหนึ่งรอยย่ีสิบวัน แตไมครบหนึ่งป ใหจายไม

นอยกวาคาจางอัตราสุดทายสามสิบวัน หรือไมนอยกวาคาจางของการทํางานสามสิบวันสุดทาย
สําหรับลูกจางซึ่งไดรับคาจางตามผลงานโดยคํานวณเปนหนวย 

(๒) ลูกจางซึ่งทํางานติดตอกันครบหนึ่งป แตไมครบสามป ใหจายไมนอยกวา
คาจางอัตราสุดทายเกาสิบวัน หรือไมนอยกวาคาจางของการทํางานเกาสิบวันสุดทายสําหรับลูกจาง
ซึ่งไดรับคาจางตามผลงานโดยคํานวณเปนหนวย 

(๓) ลูกจางซึ่งทํางานติดตอกันครบสามป แตไมครบหกป ใหจายไมนอยกวา
คาจางอัตราสุดทายหนึ่งรอยแปดสิบวัน หรือไมนอยกวาคาจางของการทํางานหนึ่งรอยแปดสิบวัน
สุดทายสําหรับลูกจางซึ่งไดรับคาจางตามผลงานโดยคํานวณเปนหนวย 

(๔) ลูกจางซึ่งทํางานติดตอกันครบหกป แตไมครบสิบป ใหจายไมนอยกวา
คาจางอัตราสุดทายสองรอยสี่สิบวัน หรือไมนอยกวาคาจางของการทํางานสองรอยสี่สิบวันสุดทาย
สําหรับลูกจางซึ่งไดรับคาจางตามผลงานโดยคํานวณเปนหนวย 

(๕) ลูกจางซึ่งทํางานติดตอกันครบสิบปข้ึนไป ใหจายไมนอยกวาคาจางอัตรา
สุดทายสามรอยวัน หรือไมนอยกวาคาจางของการทํางานสามรอยวันสุดทายสําหรับลูกจางซึ่งไดรับ
คาจางตามผลงานโดยคํานวณเปนหนวย 

การเลิกจางตามมาตรานี้ หมายความวา การกระทําใดที่นายจางไมใหลูกจาง
ทํางานตอไปและไมจายคาจางให ไมวาจะเปนเพราะเหตุส้ินสุดสัญญาจางหรือเหตุอื่นใด และ
หมายความรวมถึงกรณีท่ีลูกจางไมไดทํางานและไมไดรับคาจางเพราะเหตุท่ีนายจางไมสามารถ
ดําเนินกิจการตอไป 

ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับแกลูกจางท่ีมีกําหนดระยะเวลาการจางไวแนนอน
และเลิกจางตามกําหนดระยะเวลานั้น 

การจางท่ีมีกําหนดระยะเวลาตามวรรคสามจะกระทําไดสําหรับการจางงานใน
โครงการเฉพาะที่มิใชงานปกติของธุรกิจหรือการคาของนายจางซึ่งตองมีระยะเวลาเริ่มตนและ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ส้ินสุดของงานที่แนนอนหรือในงานอันมีลักษณะเปนครั้งคราวที่มีกําหนดการสิ้นสุด หรือ
ความสําเร็จของงาน หรือในงานที่เปนไปตามฤดูกาลและไดจางในชวงเวลาของฤดูกาลนั้น ซึ่งงาน
นั้นจะตองแลวเสร็จภายในเวลาไมเกินสองปโดยนายจางและลูกจางไดทําสัญญาเปนหนังสือไว
ตั้งแตเม่ือเร่ิมจาง 

 

มาตรา ๑๑๙๓๔  นายจางไมตองจายคาชดเชยใหแกลูกจางซึ่งเลิกจางในกรณีหนึ่ง
กรณีใด ดังตอไปนี้ 

(๑) ทุจริตตอหนาท่ีหรือกระทําความผิดอาญาโดยเจตนาแกนายจาง 
(๒) จงใจทําใหนายจางไดรับความเสียหาย 
(๓) ประมาทเลินเลอเปนเหตุใหนายจางไดรับความเสียหายอยางรายแรง 
(๔) ฝาฝนขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน ระเบียบ หรือคําส่ังของนายจางอันชอบ

ดวยกฎหมายและเปนธรรม และนายจางไดตักเตือนเปนหนังสือแลว เวนแตกรณีท่ีรายแรง 
นายจางไมจําเปนตองตักเตือน 

หนังสือเตือนใหมีผลบังคับไดไมเกินหนึ่งปนับแตวันที่ลูกจางไดกระทําผิด 

(๕) ละท้ิงหนาท่ีเปนเวลาสามวันทํางานติดตอกันไมวาจะมีวันหยุดคั่นหรือไมก็
ตามโดยไมมีเหตุอันสมควร 

(๖) ไดรับโทษจําคุกตามคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก 
ในกรณี (๖) ถาเปนความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษตอง

เปนกรณีท่ีเปนเหตุใหนายจางไดรับความเสียหาย 
การเลิกจางโดยไมจายคาชดเชยตามวรรคหนึ่ง ถานายจางไมไดระบุขอเท็จจริงอัน

เปนเหตุท่ีเลิกจางไวในหนังสือบอกเลิกสัญญาจางหรือไมไดแจงเหตุท่ีเลิกจางใหลูกจางทราบใน
ขณะท่ีเลิกจางนายจางจะยกเหตุนั้นข้ึนอางในภายหลังไมได 

 

มาตรา ๑๒๐๓๕  ในกรณีท่ีนายจางจะยายสถานประกอบกิจการไปตั้ง ณ สถานที่
อื่นอันมีผลกระทบสําคัญตอการดํารงชีวิตตามปกติของลูกจางหรือครอบครัว นายจางตองแจงให
ลูกจางทราบลวงหนาไมนอยกวาสามสิบวันกอนวันยายสถานประกอบกิจการ ในการนี้ ถาลูกจางไม
ประสงคจะไปทํางานดวยใหลูกจางมีสิทธิบอกเลิกสัญญาจางไดภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับ
แจงจากนายจาง หรือวันที่นายจางยายสถานประกอบกิจการ แลวแตกรณี โดยลูกจางมีสิทธิไดรับ
คาชดเชยพิเศษไมนอยกวาอัตราคาชดเชยที่ลูกจางพึงมีสิทธิไดรับตามมาตรา ๑๑๘ 

ในกรณีท่ีนายจางไมแจงใหลูกจางทราบลวงหนาตามวรรคหนึ่ง ใหนายจางจาย
คาชดเชยพิเศษแทนการบอกกลาวลวงหนาเทากับคาจางอัตราสุดทายสามสิบวัน หรือเทากับ

                                                 
๓๔ มาตรา ๑๑๙ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 

๒๕๕๑ 

๓๕ มาตรา ๑๒๐ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 

๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

คาจางของการทํางานสามสิบวันสุดทายสําหรับลูกจางซึ่งไดรับคาจางตามผลงานโดยคํานวณเปน
หนวย 

ใหนายจางจายคาชดเชยพิเศษ หรือคาชดเชยพิเศษแทนการบอกกลาวลวงหนา
ใหแกลูกจางภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ลูกจางบอกเลิกสัญญา 

ในกรณีท่ีนายจางไมจายคาชดเชยพิเศษ หรือคาชดเชยพิเศษแทนการบอกกลาว
ลวงหนาตามวรรคสาม ใหลูกจางมีสิทธิย่ืนคํารองตอคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานภายใน
สามสิบวันนับแตวันครบกําหนดการจายคาชดเชยพิเศษ หรือคาชดเชยพิเศษแทนการบอกกลาว
ลวงหนา 

ใหคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานพิจารณาและมีคําส่ังภายในหกสิบวันนับแต
วันที่ไดรับคํารอง 

เม่ือคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานพิจารณาแลว ปรากฏวา ลูกจางมีสิทธิไดรับ
คาชดเชยพิเศษหรือคาชดเชยพิเศษแทนการบอกกลาวลวงหนา ใหคณะกรรมการสวัสดิการ
แรงงานมีคําส่ังเปนหนังสือ ใหนายจางจายคาชดเชยพิเศษ หรือคาชดเชยพิเศษแทนการบอกกลาว
ลวงหนา แลวแตกรณี ใหแกลูกจาง ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ทราบ หรือถือวาทราบคําส่ัง 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานพิจารณาแลวปรากฏวา ลูกจางไมมีสิทธิ
ไดรับคาชดเชยหรือคาชดเชยพิเศษแทนการบอกกลาวลวงหนา แลวแตกรณี ใหคณะกรรมการ
สวัสดิการแรงงานมีคําส่ังเปนหนังสือและแจงใหนายจางและลูกจางทราบ 

คําส่ังของคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานใหเปนที่สุด เวนแตนายจางหรือลูกจาง
จะอุทธรณคําส่ังตอศาลภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดทราบคําส่ัง ในกรณีท่ีนายจางเปนฝายนํา
คดีไปสูศาลนายจางตองวางหลักประกันตอศาลตามจํานวนที่ตองจายตามคําส่ังนั้น จึงจะฟองคดี
ได 

 

มาตรา ๑๒๑  ในกรณีท่ีนายจางจะเลิกจางลูกจางเพราะเหตุท่ีนายจางปรับปรุง
หนวยงาน กระบวนการผลิต การจําหนาย หรือการบริการ อันเนื่องมาจากการนําเครื่องจักรมาใช
หรือเปล่ียนแปลงเครื่องจักรหรือเทคโนโลยี ซึ่งเปนเหตุใหตองลดจํานวนลูกจาง หามมิใหนํา
มาตรา ๑๗ วรรคสอง มาใชบังคับ และใหนายจางแจงวันที่จะเลิกจาง เหตุผลของการเลิกจางและ
รายชื่อลูกจางตอพนักงานตรวจแรงงาน และลูกจางที่จะเลิกจางทราบลวงหนาไมนอยกวาหกสิบวัน
กอนวันท่ีจะเลิกจาง 

ในกรณีท่ีนายจางไมแจงใหลูกจางท่ีจะเลิกจางทราบลวงหนา หรือแจงลวงหนา
นอยกวาระยะเวลาที่กําหนดตามวรรคหนึ่ง นอกจากจะไดรับคาชดเชยตามมาตรา ๑๑๘ แลว ให
นายจางจายคาชดเชยพิเศษแทนการบอกกลาวลวงหนาเทากับคาจางอัตราสุดทายหกสิบวัน หรือ
เทากับคาจางของการทํางานหกสิบวันสุดทายสําหรับลูกจางซึ่งไดรับคาจางตามผลงานโดยคํานวณ
เปนหนวยดวย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในกรณีท่ีมีการจายคาชดเชยพิเศษแทนการบอกกลาวลวงหนาตามวรรคสองแลว 
ใหถือวานายจางไดจายสินจางแทนการบอกกลาวลวงหนาตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
ดวย 

 

มาตรา ๑๒๒  ในกรณีท่ีนายจางเลิกจางลูกจางตามมาตรา ๑๒๑ และลูกจางนั้น
ทํางานติดตอกันเกินหกปข้ึนไป ใหนายจางจายคาชดเชยพิเศษเพิ่มข้ึนจากคาชดเชยตามมาตรา 
๑๑๘ ไมนอยกวาคาจางอัตราสุดทายสิบหาวันตอการทํางานครบหนึ่งป หรือไมนอยกวาคาจางของ
การทํางานสิบหาวันสุดทายตอการทํางานครบหนึ่งปสําหรับลูกจางซึ่งไดรับคาจางตามผลงานโดย
คํานวณเปนหนวย แตคาชดเชยตามมาตรานี้รวมแลวตองไมเกินคาจางอัตราสุดทายสามรอยหก
สิบวัน หรือไมเกินคาจางของการทํางานสามรอยหกสิบวันสุดทายสําหรับลูกจางซึ่งไดรับคาจางตาม
ผลงานโดยคํานวณเปนหนวย 

เพ่ือประโยชนในการคํานวณคาชดเชยพิเศษ กรณีระยะเวลาทํางานไมครบหนึ่งป 
ถาเศษของระยะเวลาทํางานมากกวาหนึ่งรอยแปดสิบวัน ใหนับเปนการทํางานครบหนึ่งป 

 

หมวด ๑๒ 

การยื่นคํารองและการพิจารณาคํารอง 
   

 

มาตรา ๑๒๓  ในกรณีท่ีนายจางฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามเกี่ยวกับสิทธิไดรับเงิน
อยางหนึ่งอยางใดตามพระราชบัญญัตินี้และลูกจางมีความประสงคใหพนักงานเจาหนาท่ี
ดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ ใหลูกจางมีสิทธิย่ืนคํารองตอพนักงานตรวจแรงงานแหงทองท่ีท่ี
ลูกจางทํางานอยูหรือท่ีนายจางมีภูมิลําเนาอยูตามแบบที่อธิบดีกําหนด 

ในกรณีท่ีเก่ียวกับสิทธิไดรับเงินอยางหนึ่งอยางใดตามพระราชบัญญัตินี้ ถา
ลูกจางถึงแกความตายใหทายาทโดยธรรมมีสิทธิย่ืนคํารองตอพนักงานตรวจแรงงานได 

 

มาตรา ๑๒๔  เม่ือมีการย่ืนคํารองตามมาตรา ๑๒๓ ใหพนักงานตรวจแรงงาน
สอบสวนขอเท็จจริงและมีคําส่ังภายในหกสิบวันนับแตวันที่รับคํารอง 

ในกรณีท่ีมีความจําเปนไมอาจมีคําส่ังภายในเวลาตามวรรคหนึ่งได ใหพนักงาน
ตรวจแรงงานขอขยายเวลาตออธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายพรอมดวยเหตุผล และอธิบดีหรือผู
ซึ่งอธิบดีมอบหมายอาจพิจารณาอนุญาตไดตามที่เห็นสมควร แตตองมีระยะเวลาไมเกินสามสิบวัน
นับแตวันที่ครบกําหนดตามวรรคหนึ่ง 

เม่ือพนักงานตรวจแรงงานสอบสวนแลวปรากฏวาลูกจางมีสิทธิไดรับเงินอยาง
หนึ่งอยางใดที่นายจางมีหนาท่ีตองจายตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงานตรวจแรงงานมีคําส่ังให



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

นายจางจายเงินดังกลาวใหแกลูกจางหรือทายาทโดยธรรมของลูกจางซึ่งถึงแกความตาย ตามแบบ
ท่ีอธิบดีกําหนดภายในสามสิบวันนับแตวันที่ทราบหรือถือวาไดทราบคําส่ัง๓๖ 

ใหนายจางจายเงินตามวรรคสามใหแกลูกจางหรือทายาทโดยธรรมของลูกจางซึ่ง
ถึงแกความตาย ณ สถานที่ทํางานของลูกจาง ในกรณีท่ีลูกจางหรือทายาทโดยธรรมของลูกจางซึ่ง
ถึงแกความตายรองขอ ใหพนักงานตรวจแรงงานมีอํานาจสั่งใหนายจางจายเงินดังกลาว ณ 

สํานักงานของพนักงานตรวจแรงงานหรือสถานที่อ่ืนตามที่นายจาง และลูกจางหรือทายาทโดย
ธรรมของลูกจางซึ่งถึงแกความตายตกลงกัน 

ในกรณีท่ีลูกจางหรือทายาทโดยธรรมของลูกจางซึ่งถึงแกความตายไมมารับเงิน
ดังกลาวภายในสิบหาวันนับแตวันที่พนักงานตรวจแรงงานมีคําส่ัง ใหพนักงานตรวจแรงงานนําสง
เงินนั้นเพื่อเก็บรักษาในกองทุนสงเคราะหลูกจางโดยฝากไวกับธนาคาร  ในการนี้ ถามีดอกเบี้ย
หรือดอกผลใดเกิดข้ึนเนื่องจากการฝากเงิน ใหตกเปนสิทธิแกลูกจาง หรือทายาทโดยธรรมของ
ลูกจางซึ่งถึงแกความตายซึ่งมีสิทธิไดรับเงินนั้น 

ในกรณีท่ีพนักงานตรวจแรงงานเห็นวาลูกจางหรือทายาทโดยธรรมของลูกจางซึ่ง
ถึงแกความตายไมมีสิทธิไดรับเงินตามมาตรา ๑๒๓ ใหพนักงานตรวจแรงงานมีคําส่ังและแจงเปน
หนังสือใหนายจางและลูกจางหรือทายาทโดยธรรมของลูกจางซึ่งถึงแกความตายทราบ 

 

มาตรา ๑๒๔/๑๓๗  ในกรณีท่ีนายจางปฏิบัติตามคําส่ังของพนักงานตรวจแรงงาน
ตามมาตรา ๑๒๔ ภายในระยะเวลาที่กําหนดหรือไดปฏิบัติตามคําพิพากษาหรือคําส่ังของศาลแลว 
การดําเนินคดีอาญาตอนายจางใหเปนอันระงับไป 

 

มาตรา ๑๒๕  เม่ือพนักงานตรวจแรงงานไดมีคําส่ังตามมาตรา ๑๒๔ แลว ถา
นายจาง ลูกจาง หรือทายาทโดยธรรมของลูกจางซึ่งถึงแกความตายไมพอใจคําส่ังนั้น ใหนําคดีไปสู
ศาลไดภายในสามสิบวันนับแตวันทราบคําส่ัง 

ในกรณีท่ีนายจาง ลูกจาง หรือทายาทโดยธรรมของลูกจางซึ่งถึงแกความตายไม
นําคดีไปสูศาลภายในกําหนด ใหคําส่ังนั้นเปนที่สุด 

ในกรณีท่ีนายจางเปนฝายนําคดีไปสูศาล นายจางตองวางเงินตอศาลตามจํานวน
ท่ีถึงกําหนดจายตามคําส่ังนั้น จึงจะฟองคดีได 

เม่ือคดีถึงท่ีสุดและนายจางมีหนาท่ีตองจายเงินจํานวนใดใหแกลูกจางหรือทายาท
โดยธรรมของลูกจางซึ่งถึงแกความตาย ใหศาลมีอํานาจจายเงินที่นายจางวางไวตอศาลใหแก
ลูกจางหรือทายาทโดยธรรมของลูกจางซึ่งถึงแกความตาย หรือกองทุนสงเคราะหลูกจางในกรณีท่ี
ไดจายเงินตามมาตรา ๑๓๔ ได แลวแตกรณี๓๘ 
                                                 

๓๖ มาตรา ๑๒๔ วรรคสาม แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับท่ี ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๓๗ มาตรา ๑๒๔/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

๓๘ มาตรา ๑๒๕ วรรคสี่ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับท่ี ๒) 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 

หมวด ๑๓ 

กองทุนสงเคราะหลูกจาง 
   

 

มาตรา ๑๒๖  ใหมีกองทุนสงเคราะหลูกจางในกรมสวัสดิการและคุมครอง
แรงงานมีวัตถุประสงคเพ่ือเปนทุนสงเคราะหลูกจางในกรณีท่ีลูกจางออกจากงาน หรือตาย หรือใน
กรณีอื่นตามที่กําหนดโดยคณะกรรมการกองทุนสงเคราะหลูกจาง 

 

มาตรา ๑๒๗  กองทุนสงเคราะหลูกจางประกอบดวย 
(๑) เงินสะสมและเงินสมทบ 

(๒) เงินที่ตกเปนของกองทุนสงเคราะหลูกจางตามมาตรา ๑๓๓ และมาตรา 
๑๓๖ 

(๓) เงินเพิ่มตามมาตรา ๑๓๑ 

(๔) เงินคาปรับที่ไดรับจากการลงโทษผูกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๕) เงินหรือทรัพยสินท่ีมีผูบริจาคให 
(๖) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 
(๗) เงินรายไดอื่น 

(๘) เงินดอกผลของกองทุนสงเคราะหลูกจาง 
ใหกองทุนสงเคราะหลูกจางจัดใหมีบัญชีประกอบดวย 
(๑) บัญชีเงินของสมาชิกซึ่งแสดงรายการเงินสะสม เงินสมทบ และดอกผลของ

เงินดังกลาวของบรรดาสมาชิกแตละคน 

(๒) บัญชีเงินกองทุนกลางซึ่งแสดงรายการเงินอื่นนอกจาก (๑) 

 

มาตรา ๑๒๘  การสงเงินคาปรับตามมาตรา ๑๒๗ (๔) เขากองทุนสงเคราะห
ลูกจางและกําหนดเวลาสงเงินดังกลาว ใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกองทุนสงเคราะห
ลูกจางกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 

มาตรา ๑๒๙  เพ่ือประโยชนในการดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ ใหถือวาเงิน
และทรัพยสินของกองทุนสงเคราะหลูกจางตามมาตรา ๑๒๗ เปนกรรมสิทธิ์ของกรมสวัสดิการ
และคุมครองแรงงาน โดยไมตองนําสงกระทรวงการคลังเปนรายไดแผนดิน 

ใหมีคณะกรรมการกองทุนสงเคราะหลูกจางประกอบดวย ปลัดกระทรวง
แรงงาน*เปนประธานกรรมการ ผูแทนกระทรวงการคลัง ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ผูแทนธนาคารแหงประเทศไทยเปนกรรมการ กับผูแทน
ฝายนายจางและผูแทนฝายลูกจางฝายละหาคน ซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งเปนกรรมการ และอธิบดีกรม
สวัสดิการและคุมครองแรงงานเปนกรรมการและเลขานุการ 

คณะกรรมการกองทุนสงเคราะหลูกจางมีอํานาจหนาท่ีดังตอไปนี้ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑) กําหนดนโยบายเกี่ยวกับการบริหารและการจายเงินกองทุนสงเคราะหลูกจาง
โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรี 

(๒) พิจารณาใหความเห็นตอรัฐมนตรีในการตราพระราชกฤษฎีกาการออก
กฎกระทรวง ประกาศหรือระเบียบ เพ่ือดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๓) วางระเบียบเกี่ยวกับการรับเงิน การจายเงิน และการเก็บรักษาเงินกองทุน
สงเคราะหลูกจางโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรี 

(๔) วางระเบียบเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชนของกองทุนสงเคราะหลูกจางโดย
ความเห็นชอบของรัฐมนตรี 

(๕) จัดสรรเงินกองทุนสงเคราะหลูกจางไมเกินรอยละสิบของดอกผลของกองทุน
ตอปเพ่ือเปนคาใชจายในการบริหารกองทุนสงเคราะหลูกจาง 

(๖) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นบัญญัติใหเปน
อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการกองทุนสงเคราะหลูกจาง หรือตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย 

ใหนํามาตรา ๗๘ วรรคสอง มาตรา ๘๐ มาตรา ๘๑ มาตรา ๘๒ วรรคหนึ่ง 
มาตรา ๘๓ และมาตรา ๘๔ มาใชบังคับกับคณะกรรมการกองทุนสงเคราะหลูกจางโดยอนุโลม 

 

มาตรา ๑๓๐  ใหลูกจางสําหรับกิจการที่มีลูกจางตั้งแตสิบคนขึ้นไปเปนสมาชิก
กองทุนสงเคราะหลูกจาง 

ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับแกกิจการที่นายจางไดจัดใหมีกองทุนสํารองเลี้ยง
ชีพตามกฎหมายวาดวยกองทุนสํารองเล้ียงชีพ หรือจัดใหมีการสงเคราะหแกลูกจางในกรณีท่ี
ลูกจางออกจากงานหรือตาย ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ความในวรรคหนึ่งจะใชบังคับแกลูกจางสําหรับกิจการที่มีลูกจางนอยกวาสิบคน
เม่ือใดใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา 

คณะกรรมการกองทุนสงเคราะหลูกจางอาจออกระเบียบเพื่อกําหนดใหลูกจาง
สําหรับกิจการที่มิไดอยูภายใตบังคับตามพระราชบัญญัตินี้สมัครเขาเปนสมาชิกกองทุนสงเคราะห
ลูกจางได เม่ือลูกจางประสงคจะเปนสมาชิกกองทุนสงเคราะหลูกจางโดยความยินยอมของนายจาง 
และใหนายจางมีหนาท่ีตามพระราชบัญญัตินี้เสมือนเปนกิจการที่อยูภายใตบังคับพระราชบัญญัตินี้ 

ใหนายจางซึ่งมีลูกจางเปนสมาชิกกองทุนสงเคราะหลูกจางตามวรรคหนึ่งย่ืนแบบ
รายการแสดงรายชื่อลูกจางและรายละเอียดอื่นๆ เม่ือนายจางย่ืนแบบรายการดังกลาวแลว ใหกรม
สวัสดิการและคุมครองแรงงานออกหนังสือสําคัญแสดงการขึ้นทะเบียนใหแกนายจาง 

ในกรณีท่ีขอเท็จจริงเก่ียวกับขอความในแบบรายการแสดงรายชื่อลูกจางท่ีไดย่ืน
ไวเปลี่ยนแปลงไป ใหนายจางแจงเปนหนังสือตอกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานเพื่อขอ
เปลี่ยนแปลงหรือแกไขเพิ่มเติมแบบรายการดังกลาว 

การยื่นขอเปลี่ยนแปลงหรือแกไขเพ่ิมเติมแบบรายการแสดงรายชื่อลูกจาง และ
การออกหนังสือสําคัญแสดงการขึ้นทะเบียนใหแกนายจาง ใหเปนไปตามแบบ หลักเกณฑ และ
วิธีการที่คณะกรรมการกองทุนสงเคราะหลูกจางกําหนด 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ใหถือวาผูซึ่งย่ืนแบบรายการ หรือแจงขอเปล่ียนแปลง หรือแกไขเพิ่มเติมแบบ
รายการตามกฎหมายวาดวยการประกันสังคม ไดปฏิบัติตามความในวรรคหา วรรคหก และวรรค
เจ็ดของมาตรานี้แลว 

 

มาตรา ๑๓๑  นับแตวันที่ลูกจางเปนสมาชิกกองทุนสงเคราะหลูกจาง ทุกคร้ังท่ีมี
การจายคาจาง ใหลูกจางจายเงินสะสม โดยใหนายจางหักจากคาจางและนายจางจายเงินสมทบเขา
กองทุนสงเคราะหลูกจาง ท้ังนี้ ตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวงแตตองไมเกินรอยละหาของ
คาจาง 

ถานายจางไมจายคาจางตามกําหนดเวลาที่ตองจาย ใหนายจางมีหนาท่ีนําสงเงิน
สะสมและเงินสมทบโดยถือเสมือนวามีการจายคาจางแลว 

ในกรณีท่ีนายจางไมสงเงินสะสมหรือเงินสมทบหรือสงไมครบจํานวนภายในเวลา
ท่ีกําหนดตามวรรคสี่ ใหนายจางจายเงินเพิ่มใหแกกองทุนสงเคราะหลูกจางในอัตรารอยละหาตอ
เดือนของจํานวนเงินสะสมหรือเงินสมทบที่ยังมิไดนําสงหรือท่ียังขาดอยูนับแตวันที่ตองนําสงเงิน
ดังกลาว สําหรับเศษของเดือนถาถึงสิบหาวันหรือกวานั้นใหนับเปนหนึ่งเดือน ถานอยกวานั้นให
ปดทิ้ง ท้ังนี้ หามมิใหนายจางอางเหตุท่ีไมไดหักคาจาง หรือหักไปแลวแตไมครบจํานวนเพื่อใหพน
ความรับผิดที่ตองนําสงเงินดังกลาว 

การนําสงเงินสะสม เงินสมทบ และเงินเพิ่มเขากองทุนสงเคราะหลูกจาง ให
เปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกองทุนสงเคราะหลูกจางกําหนด 

 

มาตรา ๑๓๒  ในกรณีท่ีนายจางไมนําสงเงินสะสมหรือเงินสมทบหรือนําสงไม
ครบตามกําหนดเวลา ใหพนักงานตรวจแรงงานมีคําเตือนเปนหนังสือใหนายจางนําเงินที่คางจาย
มาชําระภายในกําหนดไมนอยกวาสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือนั้น 

ในการมีคําเตือนตามวรรคหนึ่ง ถาไมอาจทราบจํานวนคาจางไดแนชัด ให
พนักงานตรวจแรงงานมีอํานาจประเมินเงินสะสมและเงินสมทบที่นายจางจะตองนําสงไดตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกองทุนสงเคราะหลูกจางกําหนด 

 

มาตรา ๑๓๓  ในกรณีท่ีลูกจางออกจากงาน ใหกรมสวัสดิการและคุมครอง
แรงงานจายเงินจากกองทุนสงเคราะหลูกจางในสวนที่เปนเงินสะสม เงินสมทบ และดอกผลจาก
เงินดังกลาวใหแกลูกจาง 

ในกรณีท่ีลูกจางตาย ถาลูกจางมิไดกําหนดบุคคลผูจะพึงไดรับเงินจากกองทุน
สงเคราะหลูกจางไวโดยทําเปนหนังสือตามแบบที่อธิบดีกําหนดมอบไวแกกรมสวัสดิการและ
คุมครองแรงงาน หรือไดกําหนดไวแตบุคคลผูนั้นตายกอน ใหจายเงินจากกองทุนสงเคราะห
ลูกจางตามวรรคหนึ่งใหแกบุตร สามี ภรรยา บิดา มารดา ท่ีมีชีวิตอยูคนละสวนเทาๆ กัน 

ถาผูตายไมมีบุคคลผูมีสิทธิไดรับเงินจากกองทุนสงเคราะหลูกจางตามวรรคสอง 
ใหเงินดังกลาวตกเปนของกองทุนสงเคราะหลูกจาง 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๓๔  การจายเงินจากกองทุนสงเคราะหลูกจางในกรณีอื่นนอกจากกรณี
ตามมาตรา ๑๓๓ ใหคณะกรรมการกองทุนสงเคราะหลูกจางกําหนดระเบียบการจายเงิน
สงเคราะห อัตราเงินที่จะจายและระยะเวลาการจาย โดยพิจารณาจากจํานวนเงินกองทุนสงเคราะห
ลูกจางสวนที่มิใชเงินท่ีจะตองนําไปจายตามมาตรา ๑๓๓ 

 

มาตรา ๑๓๕๓๙  ในกรณีท่ีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานไดจายเงินจาก
กองทุนสงเคราะหลูกจางไมวาท้ังหมดหรือบางสวนใหแกลูกจางตามมาตรา ๑๓๔ แลว ใหกรม
สวัสดิการและคุมครองแรงงานมีสิทธิไลเบี้ยคืนจากผูซึ่งมีหนาท่ีตามกฎหมายตองจายเงินดังกลาว
ใหแกลูกจางนั้นพรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละสิบหาตอปนับแตวันที่กรมสวัสดิการและคุมครอง
แรงงานไดจายเงินจากกองทุนสงเคราะหลูกจางใหแกลูกจาง ท้ังนี้ ไมวาผูซึ่งมีหนาท่ีตามกฎหมาย
จะไดจายเงินดังกลาวใหแกลูกจางอีกหรือไม 

สิทธิไลเบี้ยตามวรรคหนึ่งใหมีอายุความสิบปนับแตวันที่จายเงินจากกองทุน
สงเคราะหลูกจาง 

 

มาตรา ๑๓๖  ใหพนักงานตรวจแรงงานมีอํานาจออกคําส่ังเปนหนังสือใหยึด 
อายัดและขายทอดตลาดทรัพยสินของผูซึ่งมีหนาท่ีตามกฎหมายที่ไมนําสงเงินสะสม เงินสมทบ 
หรือเงินเพิ่ม หรือนําสงไมครบจํานวน หรือเงินท่ีตองจายตามมาตรา ๑๓๕ 

การมีคําส่ังใหยึดหรืออายัดทรัพยสินตามวรรคหนึ่งจะกระทําไดตอเม่ือไดสง 
คําเตือนเปนหนังสือใหผูซึ่งมีหนาท่ีตามกฎหมายนําเงินสะสม เงินสมทบ หรือเงินเพิ่มที่คางจาย 
หรือเงินท่ีตองจายตามมาตรา ๑๓๕ มาจายภายในเวลาท่ีกําหนด แตตองไมนอยกวาสามสิบวันนับ
แตวันที่ผูนั้นไดรับคําเตือนนั้นและไมจายภายในเวลาที่กําหนด 

หลักเกณฑและวิธีการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพยสินตามวรรคหนึ่ง ให
เปนไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด ท้ังนี้ ใหนําหลักเกณฑและวิธีการตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพงมาใชบังคับโดยอนุโลม 

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

 

มาตรา ๑๓๗  สิทธิเรียกรองเงินจากกองทุนสงเคราะหลูกจางไมอาจโอนกันได
และไมอยูในความรับผิดแหงการบังคับคดี 

 

                                                 
๓๙ มาตรา ๑๓๕ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 

๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๓๘  ภายในหนึ่งรอยย่ีสิบวันนับแตวันสิ้นปปฏิทิน ใหคณะกรรมการ
กองทุนสงเคราะหลูกจางเสนองบดุลและรายงานการรับจายเงินของกองทุนสงเคราะหลูกจางในปท่ี
ลวงมาแลวตอสํานักงานตรวจเงินแผนดิน เพ่ือตรวจสอบรับรองกอนเสนอตอรัฐมนตรี 

งบดุลและรายงานการรับจายเงินดังกลาว ใหรัฐมนตรีเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือ
ทราบและจัดใหมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 

หมวด ๑๔ 

พนักงานตรวจแรงงาน 

   

 

มาตรา ๑๓๙  ในการปฏิบัติการตามหนาท่ี ใหพนักงานตรวจแรงงานมีอํานาจ
ดังตอไปนี้ 

(๑) เขาไปในสถานประกอบกิจการหรือสํานักงานของนายจาง และสถานท่ี
ทํางานของลูกจางในเวลาทําการ เพ่ือตรวจสภาพการทํางานของลูกจางและสภาพการจาง สอบถาม
ขอเท็จจริง ถายภาพ ถายสําเนาเอกสารที่เก่ียวกับการจาง การจายคาจาง คาลวงเวลา คาทํางานใน
วันหยุด คาลวงเวลาในวันหยุด และทะเบียนลูกจาง เก็บตัวอยางวัสดุหรือผลิตภัณฑเพ่ือวิเคราะห
เก่ียวกับความปลอดภัยในการทํางาน และกระทําการอยางอ่ืนเพื่อใหไดขอเท็จจริงในอันที่จะ
ปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๒) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกนายจาง ลูกจาง หรือบุคคลซึ่งเก่ียวของมาช้ีแจง
ขอเท็จจริงหรือใหสงส่ิงของหรือเอกสารที่เก่ียวของเพ่ือประกอบการพิจารณา 

(๓) มีคํ า ส่ั ง เปนหนั ง สือใหนายจ างหรือลูกจ างปฏิบัติ ให ถูกตองตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

 

มาตรา ๑๔๐  ในการปฏิบัติการตามหนาท่ีของพนักงานตรวจแรงงานตามมาตรา 
๑๓๙ (๑) ใหพนักงานตรวจแรงงานแสดงบัตรประจําตัวตอนายจางหรือผูซึ่งเก่ียวของ และให
นายจางหรือบุคคลซึ่งเก่ียวของอํานวยความสะดวกและไมขัดขวางการปฏิบัติการตามหนาท่ีของ
พนักงานตรวจแรงงาน 

บัตรประจําตัวพนักงานตรวจแรงงานใหเปนไปตามแบบที่รัฐมนตรีกําหนด 

 

มาตรา ๑๔๑๔๐  คําส่ังของพนักงานตรวจแรงงานตามมาตรา ๑๓๙ (๓) ให
อุทธรณตออธิบดี หรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายไดภายในระยะเวลาที่กําหนดในคําส่ัง และใหอธิบดี
หรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายพิจารณาคําอุทธรณและแจงผูอุทธรณโดยไมชักชา แตตองไมเกินสามสบิ
วันนับแตวันที่ไดรับอุทธรณคําวินิจฉัยของอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายดังกลาวใหเปนที่สุด 

                                                 
๔๐ มาตรา ๑๔๑ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 

๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

การอุทธรณตามวรรคหนึ่งยอมไมเปนการทุเลาการปฏิบัติตามคําส่ังของพนักงาน
ตรวจแรงงาน เวนแตอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายจะมีคําส่ังเปนอยางอ่ืน หรือมีการวาง
หลักประกันตามที่อธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายกําหนด 

ในกรณีท่ีนายจางหรือลูกจางไดปฏิบัติตามคําส่ังของพนักงานตรวจแรงงานตาม
มาตรา ๑๓๙ (๓) หรือไดปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายตามวรรคหนึง่
ภายในระยะเวลาที่กําหนดการดําเนินคดีอาญาตอนายจางหรือลูกจางใหเปนอันระงับไป 

 

มาตรา ๑๔๒  ในการตรวจสถานประกอบกิจการหรือสํานักงานของนายจาง หรือ
สถานที่ทํางานของลูกจาง อธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายอาจจัดใหแพทย นักสังคมสงเคราะห 
หรือผูเช่ียวชาญซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งเขาไปในสถานที่ดังกลาวเพื่อใหความคิดเห็น หรือชวยเหลือแก
พนักงานตรวจแรงงานในการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

ใหนายจางหรือบุคคลซึ่งเก่ียวของอํานวยความสะดวกและไมขัดขวางการ
ปฏิบัติการตามหนาท่ีของแพทย นักสังคมสงเคราะห หรือผูเช่ียวชาญตามวรรคหนึ่ง 

 

หมวด ๑๕ 

การสงหนังสือ 
   

 

มาตรา ๑๔๓  ในการสงคําส่ังหรือหนังสือของอธิบดีหรือพนักงานตรวจแรงงาน
ซึ่งส่ังการตามพระราชบัญญัตินี้ ใหสงทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับหรือพนักงานตรวจแรงงาน
จะนําไปสงเองหรือใหเจาหนาท่ีนําไปสง ณ ภูมิลําเนาหรือถ่ินที่อยู หรือสํานักงานของนายจางใน
เวลาทําการของนายจาง ถาไมพบนายจาง ณ ภูมิลําเนาหรือถ่ินที่อยู หรือสํานักงานของนายจาง 
หรือพบนายจางแตนายจางปฏิเสธไมยอมรับ จะสงใหแกบุคคลใดซึ่งบรรลุนิติภาวะแลวและอยู
หรือทํางานในบานหรือสํานักงานที่ปรากฏวา เปนของนายจางนั้นก็ได เม่ือไดดําเนินการดังกลาว
แลว ใหถือวานายจางไดรับคําส่ังหรือหนังสือของอธิบดีหรือพนักงานตรวจแรงงานนั้นแลว 

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

 

หมวด ๑๖ 

บทกําหนดโทษ 

   

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๔๔๔๑  นายจางผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๑๐ มาตรา ๒๒ 

มาตรา ๒๔ มาตรา ๒๕ มาตรา ๒๖ มาตรา ๓๗ มาตรา ๓๘ มาตรา ๓๙ มาตรา ๓๙/๑ มาตรา 
๔๐ มาตรา ๔๒ มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ มาตรา ๔๘ มาตรา ๔๙ มาตรา ๕๐ มาตรา 
๕๑ มาตรา ๖๑ มาตรา ๖๒ มาตรา ๖๓ มาตรา ๖๔ มาตรา ๖๗ มาตรา ๗๐ มาตรา ๗๑ มาตรา 
๗๒ มาตรา ๗๖ มาตรา ๙๐ วรรคหนึ่ง กฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๙๕ มาตรา ๑๐๗ มาตรา 
๑๑๘ วรรคหนึ่ง ไมจายคาชดเชยพิเศษแทนการบอกกลาวลวงหนาหรือคาชดเชยพิเศษตามมาตรา 
๑๒๐ มาตรา ๑๒๑ หรือมาตรา ๑๒๒ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่ง
แสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

ในกรณีท่ีนายจางฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๓๗ มาตรา ๓๘ มาตรา ๓๙ 

มาตรา ๓๙/๑ มาตรา ๔๒ มาตรา ๔๗ มาตรา ๔๘ มาตรา ๔๙ หรือมาตรา ๕๐ เปนเหตุใหลูกจาง
ไดรับอันตรายแกกายหรือจิตใจ หรือถึงแกความตาย ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับ
ไมเกินสองแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 

มาตรา ๑๔๔/๑๔๒  ผูประกอบกิจการผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๑๑/๑ ตองระวาง
โทษปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท 

 

มาตรา ๑๔๕  นายจางผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๒๓ ตองระวางโทษปรับไมเกิน
หาพันบาท 

 

มาตรา ๑๔๖  นายจางผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๑๕ มาตรา ๒๗  มาตรา ๒๘ 

มาตรา ๒๙ มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง มาตรา ๔๕ มาตรา ๕๓ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๖ มาตรา ๕๗ 

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

 

มาตรา ๑๔๗  ผูใดฝาฝนมาตรา ๑๖ ตองระวางโทษปรับไมเกินสองหมื่นบาท 

 

มาตรา ๑๔๘  นายจางผูใดฝาฝนมาตรา ๓๑ หรือมาตรา ๔๔ หรือไมปฏิบัติตาม
กฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๑๐๓ วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกิน
สองแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 

                                                 
๔๑ มาตรา ๑๔๔ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 

๒๕๕๑ 

๔๒ มาตรา ๑๔๔/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๑๔๙  นายจางผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๕๒ มาตรา ๕๕ มาตรา ๗๕ 
วรรคสอง มาตรา ๙๐ วรรคสอง มาตรา ๑๑๐ หรือมาตรา ๑๑๖ ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่ง
หม่ืนบาท 

 

มาตรา ๑๕๐๔๓  ผูใดไมอํานวยความสะดวก ไมมาใหถอยคํา ไมสงเอกสารหรือ
วัตถุใด ๆ ตามหนังสือเรียกของคณะกรรมการคาจาง คณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน 
คณะอนุกรรมการของคณะกรรมการดังกลาว หรือผูซึ่งคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการเชนวา
นั้นมอบหมาย แลวแตกรณี หรือไมอํานวยความสะดวกแกพนักงานตรวจแรงงาน หรือแพทย นัก
สังคมสงเคราะห หรือผูเช่ียวชาญตามมาตรา ๑๔๒ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือ
ปรับไมเกินสองพันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 

มาตรา ๑๕๑๔๔  ผู ใดขัดขวางการปฏิบัติหนา ท่ีของคณะกรรมการคาจาง 
คณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน คณะอนุกรรมการของคณะกรรมการดังกลาว หรือผูซึ่ง
คณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการเชนวานั้นมอบหมาย แลวแตกรณี หรือขัดขวางการปฏิบัติ
หนาท่ีของพนักงานตรวจแรงงาน หรือแพทย นักสังคมสงเคราะห หรือผูเช่ียวชาญตามมาตรา 
๑๔๒ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

ผูใดไมปฏิบัติตามคําส่ังของคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานที่ส่ังตามมาตรา 
๑๒๐ หรือคําส่ังของพนักงานตรวจแรงงานที่ส่ังตามมาตรา ๑๐๔ มาตรา ๑๐๕ หรือมาตรา ๑๒๔ 
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 

มาตรา ๑๕๒  นายจางผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๙๖ ตองระวางโทษปรับไมเกิน
หาหม่ืนบาท 

 

มาตรา ๑๕๓  นายจางผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๙๘ ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน
หนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินสองพันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 

มาตรา  ๑๕๔   นายจางผู ใดไมจัดทําเอกสารหลักฐานหรือรายงานตาม
กฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๑๐๓ หรือจัดทําเอกสารหลักฐานหรือรายงานโดยกรอกขอความอนั
เปนเท็จ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 

มาตรา ๑๕๕  ผูใดมีหนาท่ีในการรับรองหรือตรวจสอบเอกสารหลักฐาน หรือ
รายงานตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๑๐๓ กรอกขอความอันเปนเท็จในการรับรองหรือ

                                                 
๔๓ มาตรา ๑๕๐ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 

๒๕๕๑ 

๔๔ มาตรา ๑๕๑ แกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 

๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน หรือรายงาน ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสอง
แสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 

มาตรา ๑๕๕/๑๔๕  นายจางผูใดไมย่ืนหรือไมแจงแบบแสดงสภาพการจาง และ
สภาพการทํางานตามมาตรา ๑๑๕/๑ และไดรับหนังสือเตือนจากพนักงานตรวจแรงงานแลวยังไม
ย่ืนหรือไมแจงภายในสิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือเตือนตองระวางโทษปรับไมเกินสองหมื่น
บาท 

 

มาตรา ๑๕๖  นายจางผูใดไม ย่ืนแบบรายการหรือไมแจงเปนหนังสือขอ
เปลี่ยนแปลงหรือแกไขเพิ่มเติมรายการภายในกําหนดเวลาตามมาตรา ๑๓๐ หรือย่ืนแบบรายการ 
หรือแจงเปนหนังสือขอเปลี่ยนแปลง หรือแกไขเพิ่มเติมรายการตามมาตรา ๑๓๐ โดยกรอก
ขอความอันเปนเท็จ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหม่ืนบาท หรือท้ัง
จําท้ังปรับ 

 

มาตรา ๑๕๗  พนักงานเจาหนาท่ีผูใดเปดเผยขอเท็จจริงใดเกี่ยวกับกิจการของ
นายจางอันเปนขอเท็จจริงตามที่ปกติวิสัยของนายจางจะพึงสงวนไวไมเปดเผยซึ่งตนไดมาหรือ
ลวงรูเนื่องจากการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือ
ปรับไมเกินสองพันบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ เวนแตเปนการเปดเผยในการปฏิบัติราชการเพื่อ
ประโยชนแหงพระราชบัญญัตินี้ หรือเพ่ือประโยชนแกการคุมครองแรงงาน การแรงงานสัมพันธ 
หรือการสอบสวน หรือการพิจารณาคดี 

 

มาตรา ๑๕๘  ในกรณีท่ีผูกระทําความผิดเปนนิติบุคคล ถาการกระทําความผิด
ของนิติบุคคลนั้นเกิดจากการสั่งการ หรือการกระทําของบุคคลใด หรือไมส่ังการ หรือไมกระทํา
การอันเปนหนาท่ีท่ีตองกระทําของกรรมการผูจัดการ หรือบุคคลใด ซึ่งรับผิดชอบในการ
ดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น ผูนั้นตองรับโทษตามที่บัญญัติไวสําหรับความผิดนั้นๆ ดวย 

 

มาตรา ๑๕๙  บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ เวนแตความผิดตามมาตรา 
๑๕๗ ถาเจาพนักงานดังตอไปนี้เห็นวาผูกระทําผิดไมควรไดรับโทษจําคุกหรือไมควรถูกฟองรอง 
ใหมีอํานาจเปรียบเทียบดังนี้ 

(๑)  อธิบดีห รือผู ซึ่ ง อธิ บดี มอบหมาย  สํ าห รับความผิดที่ เ กิ ด ข้ึน ใน
กรุงเทพมหานคร 

(๒) ผูวาราชการจังหวัดหรือผูซึ่งผูวาราชการจังหวัดมอบหมาย สําหรับความผิด
ท่ีเกิดข้ึนในจังหวัดอื่น 

ในกรณีท่ีมีการสอบสวน ถาพนักงานสอบสวนพบวาบุคคลใดกระทําความผิดตาม
พระราชบัญญัตินี้ และบุคคลนั้นยินยอมใหเปรียบเทียบ ใหพนักงานสอบสวนสงเร่ืองใหอธิบดี 

                                                 
๔๕ มาตรา ๑๕๕/๑ เพ่ิมโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หรือผูวาราชการจังหวัด แลวแตกรณี ภายในเจ็ดวันนับแตวันที่บุคคลนั้นแสดงความยินยอมให
เปรียบเทียบ 

เม่ือผูกระทําผิดไดชําระเงินคาปรับตามจํานวนที่เปรียบเทียบภายในสามสิบวัน
แลว ใหถือวาคดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

ถาผูกระทําผิดไมยินยอมใหเปรียบเทียบ หรือเม่ือยินยอมแลวไมชําระเงินคาปรับ
ภายในกําหนดเวลาตามวรรคสาม ใหดําเนินคดีตอไป 

 

บทเฉพาะกาล 
   

 

มาตรา ๑๖๐  มิใหนํามาตรา ๔๔ มาใชบังคับกับลูกจางซึ่งเปนเด็กอายุตั้งแตสิบ
สามปบริบูรณแตยังไมถึงสิบหาปบริบูรณ ท่ีนายจางรับเขาทํางานตามประกาศของคณะปฏิวัติ 
ฉบับที่ ๑๐๓ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ อยูกอนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

 

มาตรา ๑๖๑  ใหนายจางแจงการจางลูกจางซึ่งเปนเด็กอายุต่ํากวาสิบแปดปท่ี
นายจางรับเขาทํางานตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๐๓ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๑๕ 
กอนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ท้ังนี้ ภายในสิบหาวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

 

มาตรา ๑๖๒  ใหคณะกรรมการคาจาง คณะอนุกรรมการ และคณะทํางานซึ่ง
ดํารงตําแหนงอยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ คงอยูในตําแหนงตอไปไดจนกวาจะครบวาระ
การดํารงตําแหนง 

 

มาตรา ๑๖๓  การจัดเก็บเงินสะสมและเงินสมทบเพื่อเปนทุนสงเคราะหลูกจาง
ตามบทบัญญัติวาดวยกองทุนสงเคราะหลูกจางในหมวด ๑๓ จะเร่ิมดําเนินการเมื่อใดใหตราเปน
พระราชกฤษฎีกา 

 

มาตรา ๑๖๔  คํารองท่ียังไมถึงท่ีสุดหรือคดีท่ียังอยูในระหวางการพิจารณาของ
ศาลกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหบังคับตามประกาศกระทรวงมหาดไทยหรือประกาศ
กระทรวงแรงงาน* ซึ่งออกตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๐๓ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. 
๒๕๑๕ จนกวาคํารองหรือคดีนั้นๆ จะถึงท่ีสุด 

 

มาตรา ๑๖๕  ผูใดมีสิทธิไดรับคาจางหรือเงินอื่นจากนายจางตามประกาศของ
คณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๐๓ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ อยูกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช
บังคับ ใหคงไดรับตอไป 

 

มาตรา ๑๖๖  บรรดาประกาศหรือคําส่ังท่ีออกตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับ
ท่ี ๑๐๓ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ใหยังคงใชไดตอไปเทาท่ีไม ขัดหรือแยงกับ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

พระราชบัญญัตินี้ ท้ังนี้ จนกวาจะมีกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้
ใชบังคับ 

 

 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
ชวน  หลีกภัย 
นายกรัฐมนตรี 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

อัตราคาธรรมเนียม 

   

 

คาข้ึนทะเบียนการเปนผูรับรอง 
หรือตรวจสอบเอกสารหลักฐานรายงาน ปละ ๕,๐๐๐ บาท 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากประกาศของคณะ
ปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๐๓ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ไดใชบังคับมาเปนเวลานาน บทบัญญัติ
บางประการจึงไมเหมาะสมกับสภาพการณในปจจุบันประกอบกับขอกําหนดเกี่ยวกับการคุมครอง
แรงงานที่ออกตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับดังกลาวอยูในรูปของประกาศกระทรวง อันมีฐานะ
เปนกฎหมายลําดับรอง จึงมีปญหาในเรื่องการยอมรับ ดังนั้น เพ่ือใหการใชแรงงานเปนไปอยาง
เปนธรรม และเหมาะสมกับสภาพการณในปจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป สมควรปรับปรุงบทบัญญัติ
ตางๆ เก่ียวกับการใชแรงงานใหเหมาะสมยิ่งข้ึน เชน การใหอํานาจแกรัฐมนตรีในการออก
กฎกระทรวงเพื่อใหความคุมครองแกการใชแรงงานบางประเภทเปนพิเศษกวาการใชแรงงาน
ท่ัวไป การหามมิใหนายจางเลิกจางลูกจางซึ่งเปนหญิงเพราะเหตุมีครรภ การใหลูกจางซึ่งเปนเด็ก
มีสิทธิลาเพ่ือศึกษาอบรม การใหนายจางจายเงินทดแทนการขาดรายไดของลูกจางในกรณีท่ี
นายจางหยุดประกอบกิจการ การกําหนดเงื่อนไขในการนําหนี้บางประเภทมาหักจากคาตอบแทน 
การทํางานของลูกจาง การจัดตั้งกองทุนเพื่อสงเคราะหลูกจางหรือบุคคลซึ่งลูกจางระบุใหไดรับ
ประโยชนหรือในกรณีท่ีมิไดระบุ ใหทายาทไดรับประโยชนจากกองทุนเพื่อสงเคราะหลูกจางของ
ลูกจางท่ีถึงแกความตาย ตลอดจนปรับปรุงอัตราโทษใหเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจในปจจุบัน  
จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
 

*พระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญัติใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาท่ีของสวนราชการให
เปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕๔๖ 

 

มาตรา ๔๙  ในพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ใหแกไขคําวา 
“กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม” เปน “กระทรวงแรงงาน” คําวา “รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม” เปน “รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน” คําวา 
“ปลัดกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม” เปน “ปลัดกระทรวงแรงงาน” คําวา “ผูแทนกรม
อนามัย” เปน “ผูแทนกรมควบคุมโรค” และคําวา “ผูแทนกรมโยธาธิการ” เปน “ผูแทนกรม
โยธาธิการและผังเมือง” 

[มาตรา ๔๙ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญัติใหสอดคลองกับ
การโอนอํานาจหนาท่ีของสวนราชการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 
พ.ศ. ๒๕๔๕ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑] 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติปรับปรงุ
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ไดบัญญัติใหจัดตั้งสวนราชการขึ้นใหมโดยมีภารกิจใหม ซึ่งได
มีการตราพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอํานาจหนาท่ีของสวนราชการใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม นั้นแลว และเนื่องจากพระราชบัญญัติดังกลาวได
บัญญัติใหโอนอํานาจหนาท่ีของสวนราชการ รัฐมนตรีผูดํารงตําแหนงหรือผูซึ่งปฏิบัติหนาท่ีในสวน

                                                 
๔๖ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๙/ตอนที่ ๑๐๒ ก/หนา ๖๖/๘ ตุลาคม ๒๕๔๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ราชการเดิมมาเปนของสวนราชการใหม โดยใหมีการแกไขบทบัญญัติตางๆ ใหสอดคลองกับ
อํานาจหนาท่ีท่ีโอนไปดวย ฉะนั้น เพ่ืออนุวัติใหเปนไปตามหลักการที่ปรากฏในพระราชบัญญัติ
และพระราชกฤษฎีกาดังกลาว จึงสมควรแกไขบทบัญญัติของกฎหมายใหสอดคลองกับการโอน
สวนราชการ เพ่ือใหผูเก่ียวของมีความชัดเจนในการใชกฎหมายโดยไมตองไปคนหาในกฎหมาย
โอนอํานาจหนาท่ีวาตามกฎหมายใดไดมีการโอนภารกิจของสวนราชการหรือผูรับผิดชอบตาม
กฎหมายนั้นไปเปนของหนวยงานใดหรือผูใดแลว โดยแกไขบทบัญญัติของกฎหมายใหมีการ
เปลี่ยนชื่อสวนราชการ รัฐมนตรี ผูดํารงตําแหนงหรือผูซึ่งปฏิบัติหนาท่ีของสวนราชการใหตรงกับ
การโอนอํานาจหนาท่ี และเพ่ิมผูแทนสวนราชการในคณะกรรมการใหตรงตามภารกิจที่มีการตัด
โอนจากสวนราชการเดิมมาเปนของสวนราชการใหมรวมทั้งตัดสวนราชการเดิมที่มีการยุบเลิกแลว 
ซึ่งเปนการแกไขใหตรงตามพระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกาดังกลาว  จึงจําเปนตองตราพระ
ราชกฤษฎีกานี้ 
 

พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑๔๗ 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติ
คุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ท่ีใชบังคับอยูในปจจุบันมีบทบัญญัติบางประการไมเหมาะสมกับ
สภาพการณในปจจุบันและไมเอ้ือประโยชนตอการดําเนินการเพื่อใหความคุมครองลูกจาง สมควร
แกไขเพิ่มเติมโดยกําหนดหามนายจางเรียกหรือรับหลักประกันการทํางานหรือความเสียหายใน
การทํางาน กําหนดใหศาลมีอํานาจสั่งใหสัญญาจางขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน ระเบียบ หรือ
คําส่ังของนายจาง มีผลใชบังคับเพียงเทาท่ีเปนธรรมและพอสมควรแกกรณี กําหนดใหนายจาง
และลูกจางตกลงนําเวลาทํางานปกติสวนที่ไมครบแปดชั่วโมงไปรวมกับเวลาทํางานปกติในวันอื่น
ไดซึ่งตองไมเกินวันละเกาช่ัวโมง กําหนดใหคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานมีอํานาจออกคําส่ังให
นายจางจายเงินคาชดเชยพิเศษหรือคาชดเชยพิเศษแทนการบอกกลาวลวงหนาในกรณีท่ีมีการยาย
สถานประกอบกิจการ และกําหนดใหนายจางย่ืนแบบแสดงสภาพการจางและสภาพการทํางาน 
รวมทั้งเพ่ิมเติมบทกําหนดโทษใหเหมาะสมและสอดคลองกับการแกไขเพิ่มเติม ท้ังนี้ เพ่ือใหการ
คุมครองลูกจางมีประสิทธิภาพและใหลูกจางไดรับความคุมครองมากขึ้น จึงจําเปนตองตรา
พระราชบัญญัตินี้ 
 

พระราชบัญญตัิคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑๔๘ 
 

มาตรา ๑๐  บรรดาระเบียบ ประกาศ หรือคําส่ังท่ีออกตามความในมาตรา ๗๙ 

มาตรา ๘๔ และมาตรา ๘๘ แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งใชบังคับอยู
กอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ มีผลใชบังคับ ใหคงใชบังคับไดตอไปเทาท่ีไมขัดหรือแยงกับ
พระราชบัญญัตินี้ จนกวาจะมีระเบียบ ประกาศ หรือคําส่ังท่ีออกตามมาตรา ๗๙ มาตรา ๘๔ และ
                                                 

๔๗ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๕/ตอนที่ ๓๙ ก/หนา ๔/๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๑ 

๔๘ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๕/ตอน ๓๙ ก/หนา ๑๘/๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

มาตรา ๘๘ แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน  พ .ศ .  ๒๕๔๑ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัตินี้ 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากบทบัญญัติในหมวด ๖ 
แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ไมสอดคลองกับสภาพการณในปจจุบัน จึงควร
แกไขเพิ่มเติมอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการคาจาง โดยเพิ่มอํานาจในการกําหนดอัตราคาจาง
ตามมาตรฐานฝมือและอํานาจในการแตงตั้ ง ท่ีปรึกษาคณะกรรมการคาจาง กําหนดให
คณะกรรมการคาจางเสนออัตราคาจางท่ีกําหนดตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือประกาศในราชกิจจานเุบกษา 
รวมทั้งกําหนดใหสํานักงานคณะกรรมการคาจางมีอํานาจหนาท่ีในการจัดทําแผนพัฒนาระบบ
คาจางและรายไดของประเทศเสนอตอคณะกรรมการคาจาง และติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
ดังกลาว ท้ังนี้ เพ่ือใหการกําหนดอัตราคาจางของคณะกรรมการคาจางมีประสิทธิภาพและเปน
ธรรมตอลูกจาง  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
 

พระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญัติใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาท่ีของสวนราชการใหเปนไป
ตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑๔๙ 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๑๔ และมาตรา 
๑๔๐ แหงพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอํานาจหนาท่ีของสวนราชการใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ บัญญัติใหโอนกิจการ
บริหารและอํานาจหนา ท่ีของสํานักรัฐวิสาหกิจและหลักทรัพยของรัฐ กรมบัญชีกลาง 
กระทรวงการคลัง ไปเปนของสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง และ
โอนกิจการบริหารและอํานาจหนาท่ีของกองอาชีวอนามัย กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ไป
เปนของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขแตเนื่องจากพระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญัติให
สอดคลองกับการโอนอํานาจหนาท่ีของสวนราชการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ มิไดแกไขบทบัญญัติของกฎหมายที่เก่ียวของให
สอดคลองกับการโอนอํานาจหนาท่ีของสวนราชการดังกลาว จึงสมควรแกไขเพิ่มเติมมาตรา ๔๙ 

และมาตรา ๙๔ แหงพระราชกฤษฎีกาแกไขบทบัญญัติใหสอดคลองกับการโอนอํานาจหนาท่ีของ
สวนราชการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. 

๒๕๔๕เพื่อใหสอดคลองกัน  จึงจําเปนตองตราพระราชกฤษฎีกานี้ 
 

 

 

สัญชัย/ผูจัดทํา 
๕ มิถุนายน ๒๕๕๒ 

 

                                                 
๔๙ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๕/ตอนที่ ๑๓๗ ก/หนา ๒๒/๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 

กฎกระทรวง 
(พ.ศ. ๒๕๔๑) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน 
พ.ศ. ๒๕๔๑๑ 

   

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔ วรรคสอง และมาตรา ๖ แห่งพระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมออกกฎกระทรวง
ไว้ ดังต่อไปนี้ 

การมิให้ใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน
บังคับแก่นายจ้างประเภทหนึ่งประเภทใด ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 

(๑) มิให้ใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ บังคับแก่นายจ้างซึ่ง
ประกอบกิจการโรงเรียนเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน  ทั้งนี้ เฉพาะในส่วนทีฎ่เกี่ยวกับ
ครูใหญ่และครู 

(๒)
๒
 มิให้ใช้บทบัญญัติมาตรา ๑๑/๑ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๘ มาตรา ๒๑ และ

มาตรา ๒๒ ของหมวด ๑ บททั่วไป หมวด ๒ การใช้แรงงานทั่วไป ต้ังแต่มาตรา ๒๓ ถึงมาตรา ๒๗ 

มาตรา ๓๑ และมาตรา ๓๓ ถึงมาตรา ๓๗ หมวด ๓ การใช้แรงงานหญิง ต้ังแต่มาตรา ๓๘ ถึงมาตรา 
๔๓ หมวด ๔ การใช้แรงงานเด็ก ต้ังแต่มาตรา ๔๕ ถึงมาตรา ๕๐ และมาตรา ๕๒ หมวด ๕ ค่าจ้าง ค่า
ล่วงเวลา ค่าทํางานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุด ต้ังแต่มาตรา ๕๓ ถึงมาตรา ๕๕ และมาตรา 
๗๐ เฉพาะที่ไม่เกี่ยวกับค่าจ้างและค่าทํางานในวันหยุด มาตรา ๕๗ วรรคสอง ถึงมาตรา ๖๑ มาตรา 
๖๓ มาตรา ๖๕ มาตรา ๖๖ มาตรา ๖๘ มาตรา ๖๙ และมาตรา ๗๑ ถึงมาตรา ๗๗ หมวด ๖ 

คณะกรรมการค่าจ้าง ต้ังแต่มาตรา ๗๘ ถึงมาตรา ๙๑ หมวด ๗ สวัสดิการ ต้ังแต่มาตรา ๙๒ ถึง
มาตรา ๙๙ หมวด ๙ การควบคุม ต้ังแต่มาตรา ๑๐๘ ถึงมาตรา ๑๑๕/๑ หมวด ๑๐ การพักงาน 
ต้ังแต่มาตรา ๑๑๖ ถึงมาตรา ๑๑๗ หมวด ๑๑ ค่าชดเชย ต้ังแต่มาตรา ๑๑๘ ถึงมาตรา ๑๒๒ และ
หมวด ๑๓ กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง ต้ังแต่มาตรา ๑๒๖ ถึงมาตรา ๑๓๘ บังคับแก่นายจ้างซึ่งจ้าง
ลูกจ้างทํางานเกี่ยวกับงานบ้านอันมิได้มีการประกอบธุรกิจรวมอยู่ด้วย 

(๓) มิให้ใช้บทบัญญัติมาตรา ๑๒ มาตรา ๑๖ มาตรา ๑๘ และมาตรา ๒๒ ของ
หมวด ๑ บททั่วไป หมวด ๒ การใช้แรงงานทั่วไป ต้ังแต่มาตรา ๒๓ ถึงมาตรา ๓๗ หมวด ๓ การใช้
แรงงานหญิง ต้ังแต่มาตรา ๓๘ ถึงมาตรา ๔๓ หมวด ๔ การใช้แรงงานเด็ก ต้ังแต่มาตรา ๔๔ ถึง
มาตรา ๕๒ หมวด ๕ ค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทํางานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุด ต้ังแต่
มาตรา ๕๓ ถึงมาตรา ๗๗ เว้นแต่การจ่ายค่าจ้างตามมาตรา ๕๓ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ และมาตรา 
๗๐ หมวด ๖ คณะกรรมการค่าจ้าง ต้ังแต่มาตรา ๗๘ ถึงมาตรา ๙๑ หมวด ๗ สวัสดิการ ต้ังแต่มาตรา 
๙๒ ถึงมาตรา ๙๙ หมวด ๙ การควบคุม ต้ังแต่มาตรา ๑๐๘ ถึงมาตรา ๑๑๕ หมวด ๑๐ การพักงาน 
ต้ังแต่มาตรา ๑๑๖ ถึงมาตรา ๑๑๗ หมวด ๑๑ ค่าชดเชย ต้ังแต่มาตรา ๑๑๘ ถึงมาตรา ๑๒๒ และ
หมวด ๑๓ กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง ต้ังแต่มาตรา ๑๒๖ ถึงมาตรา ๑๓๘ บังคับแก่นายจ้างซึ่งจ้าง
                                                 

๑
 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๕/ตอนที่ ๔๙ ก/หน้า ๙/๑๙ สิงหาคม ๒๕๔๑ 
๒
(๒) แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับท่ี ๑๔ (พ.ศ. ๒๕๕๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติ

คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 

ลูกจ้างทํางานที่มิได้แสวงหากําไรในทางเศรษฐกิจ 
 

 

ให้ไว้ ณ วันที ่๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ 

ไตรรงค์ สุวรรณคีร ี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี คือ โดยที่มาตรา ๔ วรรคสอง แห่ง
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ บัญญัติว่า นอกจากกรณีตามวรรคหนึ่ง จะออก
กฎกระทรวงมิให้ใช้บังคับพระราชบัญญัติดังกล่าวทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแก่นายจ้างประเภทหนึ่ง
ประเภทใดก็ได้ สมควรกําหนดประเภทของนายจ้างซึ่งมิให้ใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 
๒๕๔๑ บังคับทั้งหมดหรือแต่บางส่วน  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 
 

กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๔ (พ.ศ. ๒๕๕๕) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 
๒๕๔๑๓ 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับน้ี คือ เนื่องจากกฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๔๑) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งกําหนดมิให้นําบทบัญญัติบางส่วน
ในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาใช้บังคับกับนายจ้างซึ่งจ้างลูกจ้างทํางานเกี่ยวกับ
งานบ้านอันมิได้มีการประกอบธุรกิจรวมอยู่ด้วย ที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน ยังให้ความคุ้มครองลูกจ้างที่
ทํางานเกี่ยวกับงานบ้านอันมิได้มีการประกอบธุรกิจรวมอยู่ด้วยไม่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและ
สังคมที่เปลี่ยนแปลงไป สมควรขยายความคุ้มครองให้ลูกจ้างที่ทํางานบ้านดังกล่าวให้ได้รับความ
คุ้มครองเพิ่มขึ้น  จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ณัฐพร/ผู้จัดทํา 
๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 

 

 

 

                                                 
๓
 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๙/ตอนที่ ๑๐๕ ก/หน้า ๔๒/๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

กฎกระทรวง 
ฉบับที ่๒ (พ.ศ. ๒๕๔๑) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน 
พ.ศ. ๒๕๔๑ 

------------------- 
 

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง แหงพระราช 
บัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการ 
สังคมออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี ้
  ขอ ๑  ใหงานทุกประเภทมีเวลาทํางานปกติวันหนึ่งไมเกินแปดชั่วโมง 
  ขอ ๒ งานที่อาจเปนอันตรายตอสุขภาพและความปลอดภัยของลูกจาง ไดแก 
  (๑) งานท่ีตองทําใตดิน ใตน้ํา ในถ้ํา ในอุโมงค หรือในที่อับอากาศ 
  (๒) งานเก่ียวกับกัมมันตภาพรังสี 
  (๓) งานเช่ือมโลหะ 
  (๔) งานขนสงวัตถุอันตราย 
  (๕) งานผลิตสารเคมีอันตราย 
  (๖) งานท่ีตองทําดวยเคร่ืองมือหรือเคร่ืองจักรซ่ึงผูทําไดรับความส่ันสะเทือน 
อันอาจเปนอันตราย 
  (๗) งานที่ตองทําเกี่ยวกับความรอนจัดหรือความเย็นจัดอันอาจเปนอันตราย 
  ท้ังน้ี โดยสภาพของงานมีความเส่ียงอันตรายสูง หรือมีภาวะแวดลอมในการ 
ทํางานเกินมาตรฐานความปลอดภัยที่กําหนดไวในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๑๐๓ ซ่ึงไม 
สามารถปรับปรุงแกไขที่แหลงกําเนิดได และตองจัดใหมีการปองกันท่ีตัวบุคคล 
 

     ใหไว ณ วันที ่๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ 
             ไตรรงค สุวรรณคีร ี
         รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม 
 

+---------------------------------------------------------------

--------------------------------+ 

หมายเหตุ:-  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี ้คือ โดยท่ีมาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง  
แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ บัญญัติวา ใหนายจางประกาศเวลาทํางานปกติ 
ใหลูกจางทราบ โดยกําหนดเวลาเริ่มตนและเวลาสิ้นสุดของการทํางานแตละวันของลูกจาง 
ไดไมเกินเวลาทํางานของแตละประเภทงานตามที่กําหนดในกฎกระทรวงแตวันหนึ่งตองไมเกิน 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

แปดช่ัวโมงและเม่ือรวมเวลาทํางานท้ังส้ินแลวสัปดาหหน่ึงตองไมเกินส่ีสิบแปดช่ัวโมง เวนแตงาน 
ที่อาจเปนอันตรายตอสุขภาพและความปลอดภัยของลูกจางตามที่กําหนดในกฎกระทรวงจะมีเวลา 
ทํางานปกติวันหน่ึงตองไมเกินเจ็ดช่ัวโมง แตเม่ือรวมเวลาทํางานท้ังส้ินแลวสัปดาหหน่ึงไมเกิน 
ส่ีสิบสองช่ัวโมง สมควรกําหนดเวลาทํางานปกติของแตละประเภทงานและกําหนดงานท่ีอาจเปน 
อันตรายตอสุขภาพและความปลอดภัยของลูกจาง  จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี ้
 

[รก.๒๕๔๑/๔๙ก/๑๒/๑๙ สิงหาคม ๒๕๔๑] 
  

           พรพิมล/
พิมพ 
          ๒๔ ก.ค 
๒๕๔๔ 
 

 

 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

กฎกระทรวง 
ฉบับที ่๔ (พ.ศ. ๒๕๔๑) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน 
พ.ศ. ๒๕๔๑ 

------------------- 
 

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๒๙ วรรคส่ี แหงพระราชบัญญัติ 
คุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมออกกฎ 
กระทรวงไว ดังตอไปนี ้
  งานท่ีมีลักษณะหรือสภาพของงานท่ีนายจางไมอาจใหลูกจางหยุดทํางานใน 
วันหยุดตามประเพณ ีไดแกงานดังตอไปนี้ 
  (๑) งานในกิจการโรงแรม สถานมหรสพ รานขายอาหาร รายขายเครื่องดื่ม 
สโมสร สมาคม สถานพยาบาล และสถานบริการการทองเที่ยว 
  (๒) งานในปา งานในท่ีทุรกันดาร งานขนสง และงานท่ีมีลักษณะหรือสภาพ 
ของงานตองทําติดตอกันไปถาหยุดจะเสียหายแกงาน 
 

     ใหไว ณ วันที ่๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ 
           ไตรรงค สุวรรณคีร ี
         รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม 
 

+---------------------------------------------------------------

-----------------------------------+ 

หมายเหตุ:-  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี ้คือ โดยท่ีมาตรา ๒๙ วรรคส่ี แหง 
พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ บัญญัติวา ในกรณีท่ีนายจางไมอาจใหลูกจาง 
หยุดตามประเพณีได เนื่องจากลูกจางทํางานที่มีลักษณะหรือสภาพของงานตามที่กําหนดใน 
กฎกระทรวง ใหนายจางตกลงกับลูกจางวาจะหยุดในวันอื่นชดเชยวันหยุดตามประเพณีหรือ 
นายจางจะจายคาทํางานในวันหยุดตามประเพณีใหก็ได สมควรกําหนดลักษณะหรือสภาพของ 
งานท่ีนายจางไมอาจใหลูกจางหยุดทํางานในวันหยุดตามประเพณีได  จึงจําเปนตองออก 
กฎกระทรวงนี้ 
 

[รก.๒๕๔๑/๔๙ก/๑๖/๑๙ สิงหาคม ๒๕๔๑] 
 

           พรพิมล/



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

พิมพ 
          ๒๔ ก.ค 
๒๕๔๔ 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

กฎกระทรวง 
ฉบับที ่๕ (พ.ศ. ๒๕๔๑) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน 
พ.ศ. ๒๕๔๑ 

------------------- 
 

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๓๖ แหงพระราชบัญญัติคุมครอง 
แรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมออกกฎกระทรวงไว 
ดังตอไปนี ้
  ขอ ๑  ใหลูกจางมีสิทธิลาเพื่อการฝกอบรมหรือพัฒนาความรูความสามารถใน 
กรณีดังตอไปนี ้
  (๑) เพื่อประโยชนตอการแรงงานและสวัสดิการสังคมหรือการเพิ่มทักษะความ 
ชํานาญเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของลูกจาง 
  (๒) การสอบวัดผลทางการศึกษาที่ทางราชการจัดหรืออนุญาตใหจัดขึ้น 
  การฝกอบรมหรือพัฒนาความรูความสามารถตาม (๑) จะตองมีโครงการหรือ 
หลักสูตร และกําหนดชวงเวลาของโครงการหรือหลักสูตรที่แนนอนและชัดเจน 
  ขอ ๒  ในการลาเพื่อการฝกอบรมหรือพัฒนาความรูความสามารถของลูกจาง 
ใหลูกจางแจงถึงเหตุท่ีลาโดยชัดแจง พรอมท้ังแสดงหลักฐานท่ีเก่ียวของ ถามี ใหนายจางทราบ 
ลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวันกอนวันลาเพื่อเขารับการฝกอบรมหรือพัฒนาความรูความสามารถ 
  ขอ ๓  นายจางอาจไมอนุญาตใหลูกจางลาเพื่อการฝกอบรมหรือพัฒนาความรู 
ความสามารถในกรณีดังตอไปนี้ 
  (๑) ในปที่ลานั้น ลูกจางเคยไดรับอนุญาตใหลาเพื่อการฝกอบรมหรือพัฒนา 
ความรูความสามารถมาแลวไมนอยกวาสามสิบวันหรือสามครั้ง หรอื 
  (๒) นายจางไดแสดงใหเห็นวาการลาของลูกจางอาจกอใหเกิดความเสียหายหรือ 
กระทบตอการประกอบธุรกิจของนายจาง 
 

     ใหไว ณ วันที ่๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ 
             ไตรรงค สุวรรณคีร ี
        รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม 
 

+---------------------------------------------------------------

------------------------------------+ 

หมายเหตุ:-  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี ้คือ โดยท่ีมาตรา ๓๖ แหงพระราช 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

บัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ บัญญัติวา ใหลูกจางมีสิทธิลาเพื่อการฝกอบรมหรือ 
พัฒนาความรูความสามารถตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง สมควรกําหนด 
หลักเกณฑและวิธีการลาเพื่อการฝกอบรมหรือพัฒนาความรูความสามารถของลูกจาง  จึงจําเปน 
ตองออกกฎกระทรวงนี้ 
 

[รก.๒๕๔๑/๔๙ก/๑๘/๑๙ สิงหาคม ๒๕๔๑] 
 

           พรพิมล/
พิมพ 
          ๒๔ ก.ค 
๒๕๔๔ 
 

 

 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

กฎกระทรวง 
ฉบับที ่๖ (พ.ศ. ๒๕๔๑) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน 
พ.ศ. ๒๕๔๑ 

------------------- 
 

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๔๙ (๓) (๔) (๕) (๖) (๗)  

และ (๑๐) แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน 

และสวัสดิการสังคมออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี ้
  งานซ่ึงหามมิใหนายจางใหลูกจางซ่ึงเปนเด็กอายุตํ่ากวาสิบแปดปทํา ไดแก 
  (๑) งานเกี่ยวกับความรอน ความเย็น ความส่ันสะเทือน และเสียงอันอาจเปน 

อันตรายดังตอไปนี ้
  (ก) งานซ่ึงทําในท่ีท่ีมีอุณหภูมิในสภาวะแวดลอมในการทํางานสูงกวาส่ีสิบหา 
องศาเซลเซียส 
  (ข) งานซึ่งทําในหองเย็นในอุตสาหกรรมการผลิตหรือการถนอมอาหารโดยการ 
ทําเยือกแข็ง 
  (ค) งานที่ใชเครื่องเจาะกระแทก 
  (ง) งานที่มีระดับเสียงที่ลูกจางไดรับติดตอกันเกินแปดสิบหาเดซิเบล (เอ)  
ในการทํางานวันละแปดชั่วโมง 
  (๒) งานเกี่ยวกับสารเคมีที่เปนอันตราย วัตถุมีพิษ วัตถุระเบิด หรือวัตถุไวไฟ  

ดังตอไปนี ้
  (ก) งานผลิตหรือขนสงสารกอมะเร็งตามรายชื่อในบัญชีทายกฎกระทรวงนี้ 
  (ข) งานท่ีเก่ียวของกับสารไซยาไนด 
  (ค) งานผลิตหรือขนสงพลุ ดอกไมเพลิง หรือวัตถุระเบิดอื่น ๆ 

  (ง) งานสํารวจ ขุดเจาะ กล่ัน บรรจ ุหรือขนถายน้ํามันเชื้อเพลิงหรือกาซ เวนแต 
งานในสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง 
  (๓) งานเกี่ยวกับจุลชีวันเปนพิษซึ่งอาจเปนเชื้อไวรัส แบคทีเรีย รา หรือเชื้ออื่น  
ดังตอไปนี ้
  (ก) งานที่ทําในหองปฏิบัติการชันสูตรโรค 

  (ข) งานดูแลผูปวยดวยโรคติดตอตามกฎหมายวาดวยโรคติดตอ 
  (ค) งานทําความสะอาดเครื่องใชและเครื่องนุงหมผูปวยในสถานพยาบาล 
  (ง) งานเก็บ ขน กําจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูลในสถานพยาบาล 
  (๔) งานขับหรือบังคับรถยกหรือปนจั่นที่ใชพลังงานเครื่องยนตหรือไฟฟาไมวา 
การขับหรือบังคับจะกระทําในลักษณะใด 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

  (๕) งานเกี่ยวกับกัมมันตภาพรังสีทุกชนิด 

 

     ใหไว ณ วันที ่๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ 

           ไตรรงค สุวรรณคีร ี
        รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม 

 

   บัญชีทายกฎกระทรวง ฉบับที่ ๖ (พ.ศ. ๒๕๔๑) 

  ออกตามความในพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ 

          ---------- 

 

  (๑) 4-แอมิโนไดฟนิล (4-Aminodiphenyl) 

  (๒) อารเซนิก (Arsenic) 

  (๓) แอสเบสทอส (Asbestos) 

  (๔) เบนซีน (Benzene) 

  (๕) เบริลเล่ียม (Beryllium) 

  (๖) เบนซิดีน (Benzidine) 

  (๗) บีส (คลอโรเมทธิล) อีเทอร (bis (chloromethyl) ether) 

  (๘) สารประกอบโครเมียม (Cr VI) (Chromium Cr VI compound) 

  (๙) น้ํามันดิน (Coal tar pitch volatile) 

  (๑๐) บีตา-แนฟทิลแอมีน (B-Naphthylamine) 

  (๑๑) นิกเกิลซัลไฟด (Nickel sulfide) 

  (๑๒) ไวนลิคลอไรด (Vinyl chloride) 

  (๑๓) ซิงกโครเมต (Zinc chromate) 

 

+---------------------------------------------------------------

--------------------------------------+ 

หมายเหตุ:-  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี ้คือ โดยท่ีมาตรา ๔๙ (๓) (๔) (๕) 

(๖) (๗) และ (๑๐) แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ บัญญัติวา หามมิให 
นายจางใหลูกจางซึ่งเปนเด็กอายุต่ํากวาสิบแปดปทํางานเกี่ยวกับความรอน ความเย็น ความ 

ส่ันสะเทือน เสียงและแสงท่ีมีระดับแตกตางจากปกติ อันอาจเปนอันตรายตามที่กําหนดใน 

กฎกระทรวง งานเกี่ยวกับสารเคมีที่เปนอันตรายตามที่กําหนดในกฎกระทรวง งานเกี่ยวกับจุลชีวัน 

เปนพิษซึ่งอาจเปนเชื้อไวรัส แบคทีเรีย รา หรือเชื้ออื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง งานเกี่ยวกับ 

วัตถุมีพิษ วัตถุระเบิด หรือวัตถุไวไฟ เวนแตงานในสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงตามที่กําหนดใน 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

กฎกระทรวง งานขับหรือบังคับรถยกหรือปนจั่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง และงานเกี่ยวกับ 

กัมมันตภาพรังสีตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  สมควรกําหนดงานท่ีหามมิใหนายจางใหลูกจาง 
ซึ่งเปนเด็กอายุต่ํากวาสิบแปดปทํางาน  จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี ้
 

[รก.๒๕๔๑/๔๙ก/๒๐/๑๙ สิงหาคม ๒๕๔๑] 
 

           พรพิมล/
พิมพ 
          ๒๔ ก.ค 
๒๕๔๔ 

 

 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

กฎกระทรวง 
ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๔๑) 

ออกตามความในพระราชบญัญัตคิุมครองแรงงาน 

พ.ศ. ๒๕๔๑ 

   

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๒๒ แหงพระราชบัญญัติคุมครอง
แรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมออกกฎกระทรวงไว
ดังตอไปนี้ 

 

ขอ ๑  งานในกิจการปโตรเลียมตามกฎหมายวาดวยปโตรเลียม รวมตลอดถึงงาน
ซอมบํารุงและงานใหบริการที่เก่ียวเนื่องกับงานดังกลาว เฉพาะที่ทําในแปลงสํารวจและพื้นที่ผลิต 
ใหมีการคุมครองแรงงานดังตอไปนี้ 

(๑)
๑
 ใหนายจางและลูกจางตกลงกันกําหนดเวลาทํางานปกติ โดยกําหนดเวลา

เร่ิมตนและเวลาสิ้นสุดของการทํางาน แตวันหนึ่งตองไมเกินสิบสองช่ัวโมง และเม่ือรวมเวลา
ทํางานทั้งส้ินแลวสัปดาหหนึ่งตองไมเกินสี่สิบแปดชั่วโมง 

(๒) นายจางและลูกจางอาจตกลงกันกําหนดเวลาทํางานติดตอกันเปนชวง แต
หามมิใหตกลงกันกําหนดเวลาทํางานเกินชวงละยี่สิบแปดวันติดตอกัน 

(๓) นายจางตองจัดใหลูกจางซึ่งทํางานติดตอกันมาแลวครบชวงเวลาทํางานตาม 
(๒) มีวันหยุดประจําชวงเวลาทํางานตามความเหมาะสม เวนแตกรณีท่ีนายจางและลูกจางตกลง
กันกําหนดวันทํางานติดตอกันชวงละไมนอยกวาสิบสี่วัน นายจางตองจัดใหลูกจางมีวันหยุด
ติดตอกันไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของวันทํางานติดตอกัน 

วันหยุดประจําชวงเวลาตามวรรคหนึ่งใหหมายความรวมถึงวันหยุดประจําสัปดาห
ท่ีนายจางตองจัดใหตามมาตรา ๒๘ ดวย 

(๔) ในกรณีท่ีวันหยุดตามประเพณีวันใดตรงกับวันหยุดตาม (๓) ใหลูกจางได
หยุดชดเชยวันหยุดตามประเพณีในวันทํางานถัดไปหรือนายจางจะจายคาทํางานในวันหยุดใหก็ได 

(๕) ใหนายจางแจงการฝกอบรมเกี่ยวกับการยังชีพในทะเล และการผจญเพลิง
ซึ่งตองอบรมในวันหยุดใหลูกจางทราบลวงหนาตามสมควร เวนแตการฝกอบรมกรณีอื่นใน
วันหยุดตองไดรับความยินยอมจากลูกจางกอน  ท้ังนี้ ใหนายจางจายคาทํางานในวันหยุดสําหรับ
วันฝกอบรมและวันที่นายจางกําหนดใหลูกจางเตรียมพรอมกอนการฝกอบรม พรอมคาใชจายใน
การเดินทางของลูกจาง 

 

ขอ ๒  งานที่ใชวิชาชีพหรือวิชาการ งานดานบริหารและงานจัดการ งานเสมียน
พนักงาน งานอาชีพเก่ียวกับการคา งานอาชีพดานบริการ งานที่เก่ียวกับการผลิต หรืองานที่
                                                 

๑
 ขอ ๑ (๑) แกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับท่ี ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความใน

พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เก่ียวของกับงานดังกลาว นายจางและลูกจางอาจตกลงกันกําหนดเวลาทํางานปกติในวันหนึ่งๆ 

เปนจํานวนกี่ช่ัวโมงก็ได แตเม่ือรวมเวลาทํางานทั้งส้ินแลวสัปดาหหนึ่งตองไมเกินสี่สิบแปดชั่วโมง 
ถานายจางและลูกจางตกลงกันกําหนดเวลาทํางานปกติตามวรรคหนึ่งเกินกวาวัน

ละแปดชั่วโมงสําหรับลูกจางซึ่งไมไดรับคาจางเปนรายเดือนใหนายจางจายคาจางในวันทํางาน
สําหรับการทํางานแปดชั่วโมงและจายคาตอบแทนไมนอยกวาหนึ่งเทาคร่ึงของอัตราคาจางตอ
ช่ัวโมงในวันทํางานตามจํานวนชั่วโมงที่ทําเกินหรือไมนอยกวาหนึ่งเทาคร่ึงของอัตราคาจางตอ
หนวยในวันทํางานตามจํานวนผลงานที่ทําไดในช่ัวโมงที่ทําเกินสําหรับลูกจางซึ่งไดรับคาจางตาม
ผลงานโดยคํานวณเปนหนวย และถาเปนการทํางานในวันหยุดใหจายคาทํางานในวันหยุดสําหรับ
การทํางานแปดชั่วโมงและจายคาตอบแทนไมนอยกวาสามเทาของอัตราคาจางตอช่ัวโมงในวัน
ทํางานตามจํานวนชั่วโมงที่ทําเกิน หรือไมนอยกวาสามเทาของอัตราคาจางตอหนวยในวันทํางาน
ตามจํานวนผลงานที่ทําไดในช่ัวโมงที่ทําเกินโดยคํานวณเปนหนวย๒ 

 

ขอ ๓  งานในรานขายอาหารหรือรานขายเครื่องดื่มที่เปดจําหนายหรือใหบริการ
ไมติดตอกันในแตละวันที่มีการทํางาน นายจางอาจจัดใหลูกจางมีเวลาพักระหวางการทํางานวัน
หนึ่งเกินสองช่ัวโมงก็ได 

 

ขอ ๔  นายจางอาจใหลูกจางซึ่งเปนหญิงทํางานในงานวิชาชีพหรือวิชาการ
เก่ียวกับการสํารวจ การขุดเจาะ การกลั่นแยก และการผลิตผลิตภัณฑจากปโตรเลียมหรือปโตร
เคมีได ถาสภาพหรือลักษณะของงานนั้นไมเปนอันตรายตอสุขภาพหรือรางกายของลูกจางนั้น 

 

ขอ ๕  นายจางอาจใหลูกจางซึ่งเปนหญิงมีครรภท่ีทํางานในตําแหนงผูบริหาร 
งานวิชาการ งานธุรการ รวมทั้งงานเกี่ยวกับการเงินหรือบัญชี ทํางานลวงเวลาในวันทํางานไดโดย
ไดรับความยินยอมจากลูกจางนั้น 

 

ขอ ๖  ในกรณีท่ีลูกจางทํางานในงานเรขายหรือชักชวนซื้อสินคาถานายจางไดจาย
คานายหนาจากการขายสินคาใหแกลูกจางแลว ลูกจางนั้นไมมีสิทธิไดรับคาลวงเวลาตามมาตรา 
๖๑ และคาลวงเวลาในวันหยุดตามมาตรา ๖๓ เวนแตนายจางตกลงจายคาลวงเวลาหรือคา
ลวงเวลาในวันหยุดใหแกลูกจาง 

 

ขอ ๗๓  กฎกระทรวงนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ เปนตน
ไป 

 

 

                                                 

๒
 ขอ ๒ วรรคสอง แกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับท่ี ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตาม

ความในพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ 

๓
 ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๕/ตอนที่ ๕๒ ก/หนา ๘/๒๔ สิงหาคม ๒๕๔๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ใหไว ณ วันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ 

ไตรรงค สุวรรณคีรี 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชกฤษฎีกากําหนด
งานท่ีใหมีการคุมครองแรงงานแตกตางไปจากพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ 
พ.ศ. ๒๕๔๑ ไดบัญญัติใหงานบางประเภทที่มีสภาพหรือลักษณะของการทํางานซึ่งไมอาจนํา
ขอกําหนดเกี่ยวกับการคุมครองแรงงานตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาใช
บังคับไดอยางเหมาะสม สมควรกําหนดการคุมครองแรงงานในงานดังกลาวไวเปนพิเศษให
แตกตางจากการคุมครองแรงงานตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ และโดยที่
มาตรา ๒๒ แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ บัญญัติใหออกกฎกระทรวง
กําหนดการคุมครองแรงงานในกรณีตางๆ ใหแตกตางไปจากพระราชบัญญัติดังกลาวได จึง
จําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 
 

กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 
๒๕๔๑๔ 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่กฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ 

(พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ไดกําหนดการ
คุมครองแรงงานในกิจการปโตรเลียมตามกฎหมายวาดวยปโตรเลียม แตกตางไปจาก
พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ และกฎกระทรวงดังกลาวไดกําหนดเวลาทํางาน
ปกติสําหรับลูกจางในกิจการปโตรเลียมตามกฎหมายวาดวยปโตรเลียม รวมตลอดถึงงานซอม
บํารุงและงานใหบริการที่เก่ียวเนื่องกับงานดังกลาวเฉพาะท่ีทําในแปลงสํารวจและพื้นที่ผลิต วันละ
ไมเกินสิบสองช่ัวโมง โดยมิไดกําหนดกรอบเวลาทํางานปกติตอสัปดาหไวดวย เปนเหตุใหลูกจาง
ไมไดรับคาลวงเวลาหรือคาทํางานในวันหยุดเมื่อทํางานเกินสี่สิบแปดชั่วโมงตอหนึ่งสัปดาห ดังนั้น 
เพ่ือใหลูกจางไดรับคาลวงเวลาหรือคาทํางานในวันหยุด สมควรปรับปรุง โดยกําหนดเวลาทํางาน
ปกติไมเกินสี่สิบแปดชั่วโมงตอหนึ่งสัปดาห นอกจากนี้ กฎกระทรวงดังกลาวยังไดกําหนดใหใน
กรณีท่ีนายจางและลูกจางรายวันหรือลูกจางตามผลงานตกลงกันกําหนดเวลาทํางานปกติเกินกวา
วันละแปดชั่วโมงสําหรับงานที่ใชวิชาชีพหรือวิชาการ งานดานบริหารและงานจัดการ งานเสมียน
พนักงาน งานอาชีพเก่ียวกับการคา งานอาชีพดานบริการ งานที่เก่ียวกับการผลิต หรืองานที่
เก่ียวของกับงานดังกลาว โดยใหไดรับคาตอบแทนในเวลาที่เกินกวาแปดชั่วโมงเทากับอัตราคาจาง
ตอช่ัวโมงในวันทํางานหรือเทากับอัตราคาจางตอหนวยในวันทํางานตามจํานวนผลงานที่ทําไดนั้น 
มีผลกระทบตอคาตอบแทนในการทํางานของลูกจางดังกลาว สมควรปรับปรุงใหลูกจางไดรับ
คาตอบแทนในอัตราที่สูงข้ึน จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 

 

 

 

 

 

 

                                                 

๔
 ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๗/ตอนที่ ๗ ก/หนา ๔/๗ กุมภาพันธ ๒๕๔๓ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พรพิมล/พิมพ 
๒๔ ก.ค ๒๕๔๔ 

สุนันทา/ผูจัดทํา 
๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

กฎกระทรวง 
ฉบับที ่๘ (พ.ศ. ๒๕๔๑) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน 
พ.ศ. ๒๕๔๑ 

------------------- 
 

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๖๕ (๘) แหงพระราชบัญญัติ 
คุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมออก 
กฎกระทรวงไว ดังตอไปนี ้
  ใหงานเฝาดูแลสถานที่หรือทรัพยสินเปนงานตามมาตรา ๖๕ (๘) ที่ลูกจาง 
ไมมีสิทธิไดรับคาลวงเวลาตามมาตรา ๖๑ และคาลวงเวลาในวันหยุดตามมาตรา ๖๓ แตให 
มีสิทธิไดรับคาตอบแทนเปนเงินเทากับอัตราคาจางตอชั่วโมงในวันทํางานตามจํานวนชั่วโมง 
ท่ีทํา 
 

     ใหไว ณ วันที ่๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๑ 
          ไตรรงค สุวรรณคีร ี
        รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม 
 

+---------------------------------------------------------------

--------------------------------------+ 

หมายเหตุ:-  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี ้คือ เนื่องจากลูกจางในงานเฝาดูแล 
สถานที่หรือทรัพยสินเปนงานที่ลูกจางไมมีสิทธิไดรับคาลวงเวลาอยูกอนพระราชบัญญัติ 
คุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ใชบังคับ ซ่ึงสมควรกําหนดใหลูกจางในงานดังกลาวไมมีสิทธิ 
ไดรับคาลวงเวลาเชนเดิม เพื่อมิใหเปนการเพิ่มภาระคาใชจายใหแกนายจาง และโดยท่ีมาตรา ๖๕  
(๘) แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ บัญญัติใหลูกจางในงานที่กําหนด 
ในกฎกระทรวงไมมีสิทธิไดรับคาลวงเวลาตามมาตรา ๖๑ และคาลวงเวลาในวันหยุดตาม 
มาตรา ๖๓ แตมีสิทธิไดรับคาตอบแทนเปนเงินเทากับอัตราคาจางตอชั่วโมงในวันทํางานตาม 
จํานวนช่ัวโมงท่ีทํา  จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี ้
 

[รก.๒๕๔๑/๖๒ก/๑๘/๒๒ กันยายน ๒๕๔๑] 
 

           พรพิมล/
พิมพ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

          ๒๔ ก.ค 
๒๕๔๔ 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม 
เรื่อง หลักเกณฑและวิธีการเรียกหรือรับเงินประกันการทํางาน 
หรือเงินประกันความเสียหายในการทํางานจากลูกจาง 

----------- 
 

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๑๐ แหงพระราชบัญญัติคุมครอง 
แรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมจึงออกประกาศไว  
ดังตอไปนี ้
  ขอ ๑  ประกาศนี้เรียกวา "ประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เรื่อง  
หลักเกณฑและวิธีการเรียกหรือรับเงินประกันการทํางานหรือเงินประกันความเสียหายในการ 
ทํางานจากลูกจาง" 
  ขอ ๒  ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป  
  ขอ ๓  ในประกาศนี ้
  "เงินประกัน" หมายความวา เงินที่นายจางเรียกหรือรับจากลูกจางเพื่อประกัน 
การทํางานของลูกจางหรือประกันความเสียหายในการทํางานที่ลูกจางไดกอใหเกิดขึ้น 
  ขอ ๔  งานเกี่ยวกับการเงินหรือทรัพยสินที่นายจางจะเรียกหรือรับเงินประกัน 
การทํางานหรือเงินประกันความเสียหายในการทํางานจากลูกจางได ไดแก 
  (๑)  งานสมุหบัญช ี
  (๒)  งานพนักงานเก็บและหรือจายเงิน 
  (๓)  งานเฝาหรือดูแลสถานที่หรือทรัพยสินของนายจางหรือที่อยูในความรับผิด 
ชอบของนายจาง 
  (๔)  งานติดตามหรือเรงรัดหนี้สิน 
  (๕)  งานควบคุมหรือรับผิดชอบยานพาหนะ 
  (๖)  งานที่มีหนาที่รับผิดชอบในการซื้อขาย แลกเปล่ียน ใหเชาทรัพย ใหเชาซ้ือ  
ใหกูยืม รับฝากทรัพย รับจํานอง รับจํานํา เก็บของในคลังสินคา รับประกันภัย รับโอนหรือรับจัด 
สงเงิน หรือการธนาคาร ท้ังน้ี เฉพาะลูกจางซึ่งเปนผูควบคุมเงินหรือทรัพยสินเพื่อการที่วานั้น 
  ขอ ๕  ในกรณีที่นายจางเรียกหรือรับเงินประกันตามขอ ๔ จํานวนเงินที่เรียกหรือ 
รับไดจะตองไมเกินหกสิบเทาของอัตราคาจางรายวันโดยเฉลี่ยที่ลูกจางไดรับอยูในวันที่นายจางรับ 
เงินประกัน 
  ขอ ๖  ในกรณีที่เงินประกันซึ่งนายจางเรียกหรือรับไวตามขอ ๕ ลดลงเน่ืองจาก 
นําไปชดใชคาเสียหายใหแกนายจางตามเงื่อนไขของการเรียกหรือรับเงินประกัน หรือตามขอตกลง 
หรือไดรับความยินยอมจากลูกจางแลว นายจางจะเรียกหรือรับเงินประกันเพิ่มไดไมเกินจํานวน 
เงินท่ีกําหนดตามขอ ๕ เทานั้น 
  ขอ ๗  ใหนายจางนําเงินประกันฝากไวกับธนาคารพาณิชยหรือสถาบันการเงินอื่น 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

โดยจัดใหมีบัญชีเงินฝากของลูกจางแตละคน และใหแจงชื่อธนาคารพาณิชยหรือสถาบันการเงิน 
อื่น ชื่อบัญช ีและเลขที่บัญชี ใหลูกจางทราบเปนหนังสือภายในเจ็ดวันนับแตวันที่รับเงินประกัน  
ท้ังน้ี นายจางจะเก็บรักษาเงินประกันโดยวิธีอื่นหรือนําไปจัดหาผลประโยชนอื่นใดนอกจากท่ี 
กําหนดไวนี้มิได 
 

         ประกาศ ณ วันที ่๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ 
                 ไตรรงค  สุวรรณคีร ี
            รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม 
 

[รก.๒๕๔๑/พ๗๑ง/๑๐/๑๙ สิงหาคม ๒๕๔๑] 
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