
พระราชบัญญัติ 
คุ้มครองแรงงาน 

พ.ศ. ๒๕๔๑ 

                   
  

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 
ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๑ 

เป็นปีที่ ๕๓ ในรัชกาลปัจจุบัน 

  
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้

ประกาศว่า 

  
โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน 

  
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค าแนะน าและยินยอมของ

รัฐสภา ดังต่อไปนี้ 
  
มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑” 

  
มาตรา ๒[๑]  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วัน

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

  
มาตรา ๓  ให้ยกเลิก 

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

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

บรรดากฎหมาย กฎ และข้อบังคับอ่ืนในส่วนที่มีบัญญัติไว้แล้วในพระราชบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัด
หรือแย้งกับบทแห่งพระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้แทน 

  
มาตรา ๔  พระราชบัญญัตินี้มิให้ใช้บังคับแก่ 
(๑) ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค และราชการส่วนท้องถิ่น 

(๒) รฐัวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ 
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นอกจากกรณีตามวรรคหนึ่ง จะออกกฎกระทรวงมิให้ใช้บังคับพระราชบัญญัตินี้ทั้งหมดหรือ
แต่บางส่วนแก่นายจ้างประเภทหนึ่งประเภทใดก็ได้ 

  
มาตรา ๕  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“นายจ้าง”[๒] หมายความว่า ผู้ซึ่งตกลงรับลูกจ้างเข้าท างานโดยจ่ายค่าจ้างให้และหมายความ

รวมถึง 

(๑) ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายให้ท างานแทนนายจ้าง 

(๒) ในกรณีที่นายจ้างเป็นนิติบุคคลให้หมายความรวมถึงผู้มีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคล
และผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากผู้มีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลให้ท าการแทนด้วย 

“ลูกจ้าง” หมายความว่า ผู้ซึ่งตกลงท างานให้นายจ้างโดยรับค่าจ้างไม่ว่าจะเรียกชื่ออย่างไร 

“ผู้ว่าจ้าง” หมายความว่า ผู้ซึ่งตกลงว่าจ้างบุคคลอีกบุคคลหนึ่งให้ด าเนินงานทั้งหมดหรือ
แต่บางส่วนของงานใดเพ่ือประโยชน์แก่ตน โดยจะจ่ายสินจ้างตอบแทนผลส าเร็จแห่งการงานที่ท านั้น 

“ผู้รับเหมาชั้นต้น” หมายความว่า ผู้ซึ่งตกลงรับจะด าเนินงานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนของงาน
ใดจนส าเร็จประโยชน์ของผู้ว่าจ้าง 

“ผู้รับเหมาช่วง” หมายความว่า ผู้ซึ่งท าสัญญากับผู้รับเหมาชั้นต้นโดยรับจะด าเนินงาน
ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนของงานใดในความรับผิดชอบของผู้รับเหมาชั้นต้นเพ่ือประโยชน์แก่ผู้ว่าจ้าง  และ
หมายความรวมถึงผู้ซึ่งท าสัญญากับผู้รับเหมาช่วงเพ่ือรับช่วงงานในความรับผิดชอบของผู้รับเหมาช่วง  ทั้งนี้ ไม่
ว่าจะรับเหมาช่วงกันกี่ช่วงก็ตาม 

“สัญญาจ้าง” หมายความว่า สัญญาไม่ว่าเป็นหนังสือหรือด้วยวาจาระบุชัดเจน หรือเป็นที่
เข้าใจโดยปริยายซึ่งบุคคลหนึ่งเรียกว่าลูกจ้างตกลงจะท างานให้แก่บุคคลอีกบุคคลหนึ่งเรียกว่านายจ้างและ
นายจ้างตกลงจะให้ค่าจ้างตลอดเวลาที่ท างานให้ 

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

หยุดพักผ่อนประจ าปี 
“วันลา” หมายความว่า วันที่ลูกจ้างลาป่วย ลาเพื่อท าหมัน ลาเพื่อกิจธุระอันจ าเป็น ลาเพ่ือ

รับราชการทหาร ลาเพ่ือการฝึกอบรมหรือพัฒนาความรู้ความสามารถ หรือลาเพ่ือคลอดบุตร 

“ค่าจ้าง” หมายความว่า เงินที่นายจ้างและลูกจ้างตกลงกันจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการ
ท างานตามสัญญาจ้างส าหรับระยะเวลาการท างานปกติเป็นรายชั่วโมง รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน หรือ
ระยะเวลาอื่น หรือจ่ายให้โดยค านวณตามผลงานที่ลูกจ้างท าได้ในเวลาท างานปกติของวันท างาน และให้
หมายความรวมถึงเงินที่นายจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้างในวันหยุดและวันลาที่ลูกจ้างมิได้ท างาน แต่ลูกจ้างมีสิทธิได้รับ
ตามพระราชบัญญัตินี้ 

“ค่าจ้างในวันท างาน” หมายความว่า ค่าจ้างที่จ่ายส าหรับการท างานเต็มเวลาการท างาน
ปกติ 
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“อัตราค่าจ้างข้ันต่ า” หมายความว่า อัตราค่าจ้างที่คณะกรรมการค่าจ้างก าหนดตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

“อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ” [๓] หมายความว่า อัตราค่าจ้างที่คณะกรรมการค่าจ้าง
ก าหนดขึ้นในแต่ละสาขาอาชีพตามมาตรฐานฝีมือ 

“อัตราค่าจ้างข้ันต่ าพ้ืนฐาน”[๔] (ยกเลิก) 
“การท างานล่วงเวลา” หมายความว่า การท างานนอกหรือเกินเวลาท างานปกติหรือเกินชั่วโมง

ท างานในแต่ละวันที่นายจ้างลูกจ้างตกลงกันตามมาตรา ๒๓ ในวันท างานหรือวันหยุด แลว้แต่กรณี 
“ค่าล่วงเวลา” หมายความว่า เงินที่นายจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้างเป็นการตอบแทนการท างาน

ล่วงเวลาในวันท างาน 

“ค่าท างานในวันหยุด” หมายความว่า เงินที่นายจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้างเป็นการตอบแทน
การท างานในวันหยุด 

“ค่าล่วงเวลาในวันหยุด” หมายความว่า เงินที่นายจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้างเป็นการตอบแทน
การท างานล่วงเวลาในวันหยุด 

“ค่าชดเชย” หมายความว่า เงินที่นายจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้างเมื่อเลิกจ้าง นอกเหนือจากเงิน
ประเภทอ่ืนซึ่งนายจ้างตกลงจ่ายให้แก่ลูกจ้าง 

“ค่าชดเชยพิเศษ” หมายความว่า เงินที่นายจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้างเมื่อสัญญาจ้างสิ้นสุดลง
เพราะมีเหตุกรณีพิเศษที่ก าหนดในพระราชบัญญัตินี้ 

“เงินสะสม” หมายความว่า เงินที่ลูกจ้างจ่ายเข้ากองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง 

“เงินสมทบ” หมายความว่า เงินที่นายจ้างจ่ายสมทบให้แก่ลูกจ้างเพ่ือส่งเข้าสมทบกองทุน
สงเคราะห์ลูกจ้าง 

“พนักงานตรวจแรงงาน” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

“อธิบดี” หมายความว่า อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
  
มาตรา ๖  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มี

อ านาจแต่งตั้งพนักงานตรวจแรงงาน กับออกกฎกระทรวงและประกาศเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
การแต่งตั้งพนักงานตรวจแรงงาน จะก าหนดขอบเขตอ านาจหน้าที่และเงื่อนไขในการปฏิบัติ

หน้าที่ด้วยก็ได้ 
กฎกระทรวงและประกาศนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 
  

หมวด ๑ 

บททั่วไป 
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มาตรา ๗  การเรียกร้องหรือการได้มาซึ่งสิทธิหรือประโยชน์ตามพระราชบัญญัตินี้ ไม่เป็นการ
ตัดสิทธิหรือประโยชน์ที่ลูกจ้างพึงได้ตามกฎหมายอื่น 

  
มาตรา ๘  ให้รัฐมนตรีมีอ านาจแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ซึ่งมีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าปริญญาตรีทาง

นิติศาสตร์ เพ่ือมีอ านาจฟ้องคดีหรือแก้ต่างคดีแรงงานให้แก่ลูกจ้างหรือทายาทโดยธรรมของลูกจ้างซึ่งถึงแก่
ความตาย และเมื่อกระทรวงแรงงาน* แจ้งให้ศาลทราบแล้ว ก็ให้มีอ านาจกระท าการได้จนคดีถึงที่สุด 

  
มาตรา ๙  ในกรณีที่นายจ้างไม่คืนหลักประกันที่เป็นเงินตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง ไม่

จ่ายเงินกรณีนายจ้างบอกเลิกสัญญาจ้างโดยไม่บอกกล่าวล่วงหน้าตามมาตรา ๑๗/๑ หรือไม่จ่ายค่าจ้าง ค่า
ล่วงเวลา ค่าท างานในวันหยุด ค่าล่วงเวลาในวันหยุด และเงินท่ีนายจ้างมีหน้าที่ต้องจ่ายตามพระราชบัญญัตินี้
ภายในเวลาที่ก าหนดตามมาตรา ๗๐ หรือไม่จ่ายเงินกรณีนายจ้างหยุดกิจการตามมาตรา ๗๕ หรือค่าชดเชยตาม
มาตรา ๑๑๘ ค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าหรือค่าชดเชยพิเศษตามมาตรา ๑๒๐ มาตรา ๑๒๐/๑ 
มาตรา ๑๒๑ และมาตรา ๑๒๒ ให้นายจ้างเสียดอกเบี้ยให้แก่ลูกจ้างในระหว่างเวลาผิดนัดร้อยละสิบห้าต่อปี[๕]

 

ในกรณีที่นายจ้างจงใจไม่คืนหรือไม่จ่ายเงินตามวรรคหนึ่งโดยปราศจากเหตุผลอันสมควร 
เมื่อพ้นก าหนดเวลาเจ็ดวันนับแต่วันที่ถึงก าหนดคืนหรือจ่าย ให้นายจ้างเสียเงินเพิ่มให้แก่ลูกจ้างร้อยละสิบห้า
ของเงินที่ค้างจ่ายทุกระยะเวลาเจ็ดวัน 

ในกรณีที่นายจ้างพร้อมที่จะคืนหรือจ่ายเงินตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง และได้น าเงินไป
มอบไว้แก่อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายเพ่ือจ่ายให้แก่ลูกจ้าง นายจ้างไม่ต้องเสียดอกเบี้ยหรือ เงินเพ่ิมตั้งแต่
วันที่นายจ้างน าเงินนั้นไปมอบไว้ 

  
มาตรา ๑๐[๖]  ภายใต้บังคับมาตรา ๕๑ วรรคหนึ่ง ห้ามมิให้นายจ้างเรียกหรือรับหลักประกัน

การท างานหรือหลักประกันความเสียหายในการท างาน ไม่ว่าจะเป็นเงิน ทรัพย์สินอ่ืนหรือการค้ าประกันด้วย
บุคคลจากลูกจ้าง เว้นแต่ลักษณะหรือสภาพของงานที่ท านั้นลูกจ้างต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับการเงินหรือ
ทรัพย์สินของนายจ้าง ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่นายจ้างได้  ทั้งนี้ ลักษณะหรือสภาพของงานที่ให้เรียก
หรือรับหลักประกันจากลูกจ้าง ตลอดจนประเภทของหลักประกัน จ านวนมูลค่าของหลักประกัน และวิธีการ
เก็บรักษา ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด 

ในกรณีที่นายจ้างเรียกหรือรับหลักประกัน หรือท าสัญญาประกันกับลูกจ้างเพ่ือชดใช้ความ
เสียหายที่ลูกจ้างเป็นผู้กระท า เมื่อนายจ้างเลิกจ้าง หรือลูกจ้างลาออกหรือสัญญาประกันสิ้นอายุ ให้นายจ้างคืน
หลักประกันพร้อมดอกเบี้ย ถ้ามี ให้แก่ลูกจ้างภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่นายจ้างเลิกจ้างหรือวันที่ลูกจ้างลาออก 
หรือวันที่สัญญาประกันสิ้นอายุ แล้วแต่กรณี 
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มาตรา ๑๑[๗]  หนี้ที่เกิดจากเงินที่นายจ้างต้องจ่ายตามพระราชบัญญัตินี้ หรือเงินที่ต้องชดใช้
กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างตามมาตรา ๑๓๕ ให้ลูกจ้างหรือกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน แล้วแต่กรณี มี
บุริมสิทธิเหนือทรัพย์สินทั้งหมดของนายจ้างซึ่งเป็นลูกหนี้ในล าดับเดียวกับบุริมสิทธิในค่าภาษีอากรตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

  
มาตรา ๑๑/๑[๘]  ในกรณีที่ผู้ประกอบกิจการมอบหมายให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นผู้จัดหา

คนมาท างานอันมิใช่การประกอบธุรกิจจัดหางาน โดยการท างานนั้นเป็นส่วนหนึ่งส่วนใดในกระบวนการ
ผลิตหรือธุรกิจในความรับผิดชอบของผู้ประกอบกิจการ และโดยบุคคลนั้นจะเป็นผูค้วบคุมดูแลการท างาน
หรือรับผิดชอบในการจ่ายค่าจ้างให้แก่คนที่มาท างานนั้นหรือไม่ก็ตาม ให้ถือว่าผู้ประกอบกิจการเป็นนายจ้าง
ของคนที่มาท างานดังกล่าว 

ให้ผู้ประกอบกิจการด าเนินการให้ลูกจ้างรับเหมาค่าแรงที่ท างานในลักษณะเดียวกันกับ
ลูกจ้างตามสัญญาจ้างโดยตรง ได้รับสิทธิประโยชน์และสวัสดิการที่เป็นธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัติ 

  
มาตรา ๑๒  ในกรณีที่นายจ้างเป็นผู้รับเหมาช่วง ให้ผู้รับเหมาช่วงถัดข้ึนไป หากมีตลอดสาย

จนถึงผู้รับเหมาชั้นต้นร่วมรับผิดกับผู้รับเหมาช่วงซึ่งเป็นนายจ้างในค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา  ค่าท างานในวันหยุด 
ค่าล่วงเวลาในวันหยุด ค่าชดเชย ค่าชดเชยพิเศษ เงินสะสม เงินสมทบ หรือเงินเพ่ิม 

ให้ผู้รับเหมาชั้นต้นหรือผู้รับเหมาช่วงตามวรรคหนึ่ง มีสิทธิไล่เบี้ยเงินที่ได้จ่ายไปแล้วตามวรรค
หนึ่งคืนจากผู้รับเหมาช่วงซึ่งเป็นนายจ้าง 

  
มาตรา ๑๓[๙]  ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงตัวนายจ้าง หรือในกรณีที่นายจ้างเป็นนิติบคุคล

และมีการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง โอน หรือควบกับนิติบุคคลใด หากมีผลท าให้ลูกจ้างคนหนึ่งคนใดไป เป็น
ลูกจ้างของนายจ้างใหม่ การไปเป็นลูกจ้างของนายจ้างใหม่ดังกล่าวต้องได้รับความยินยอมจากลูกจ้างคนนั้น
ด้วย และให้สิทธิต่าง ๆ ที่ลูกจ้างมีอยู่ต่อนายจ้างเดิมคงมีสิทธิต่อไป โดยนายจ้างใหม่ต้องรับไปทั้งสิทธิและ
หน้าที่อันเกี่ยวกับลูกจ้างนั้นทุกประการ 

  
มาตรา ๑๔  ให้นายจ้างปฏิบัติต่อลูกจ้างให้ถูกต้องตามสิทธิและหน้าที่ที่ก าหนดไว้ใน

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เว้นแต่พระราชบัญญัตินี้ก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน 

  
มาตรา ๑๔/๑[๑๐]  สัญญาจ้างระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง ข้อบังคับเกี่ยวกับการท างาน 

ระเบียบ หรือค าสั่งของนายจ้างที่ท าให้นายจ้างได้เปรียบลูกจ้างเกินสมควร ให้ศาลมีอ านาจสั่งให้สัญญาจ้าง 
ข้อบังคับเก่ียวกับการท างาน ระเบียบ หรือค าสั่งนั้นมีผลใช้บังคับเพียงเท่าท่ีเป็นธรรมและพอสมควรแก่กรณี 

  

https://www.krisdika.go.th/librarian/getfile?sysid=642571&ext=htm#_ftn7
https://www.krisdika.go.th/librarian/getfile?sysid=642571&ext=htm#_ftn8
https://www.krisdika.go.th/librarian/getfile?sysid=642571&ext=htm#_ftn9
https://www.krisdika.go.th/librarian/getfile?sysid=642571&ext=htm#_ftn10


มาตรา ๑๕  ให้นายจ้างปฏิบัติต่อลูกจ้างชายและหญิงโดยเท่าเทียมกันในการจ้างงาน เว้นแต่
ลักษณะหรือสภาพของงานไม่อาจปฏิบัติเช่นนั้นได้ 

  
มาตรา ๑๖[๑๑]  ห้ามมใิห้นายจ้าง หัวหน้างาน ผู้ควบคุมงาน หรือผู้ตรวจงานกระท าการ

ล่วงเกิน คุกคาม หรือก่อความเดือดร้อนร าคาญทางเพศต่อลูกจ้าง 

  
มาตรา ๑๗[๑๒]  สัญญาจ้างย่อมสิ้นสุดลงเมื่อครบก าหนดระยะเวลาในสัญญาจ้างโดยมิต้อง

บอกกล่าวล่วงหน้า 

ในกรณีที่สัญญาจ้างไม่มีก าหนดระยะเวลา นายจ้างหรือลูกจ้างอาจบอกเลิกสัญญาจ้างโดยบอก
กล่าวล่วงหน้าเป็นหนังสือให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบในเมื่อถึงหรือก่อนจะถึงก าหนดจ่ายค่าจ้างคราวหนึ่งคราวใด 
เพ่ือให้เป็นผลเลิกสัญญากันเมื่อถึงก าหนดจ่ายค่าจ้างคราวถัดไปข้างหน้าก็ได้ แต่ไม่จ าต้องบอกกล่าว
ล่วงหน้าเกินสามเดือน  ทั้งนี้ ให้ถือว่าสัญญาจ้างทดลองงานเป็นสัญญาจ้างที่ไม่มีก าหนดระยะเวลาด้วย 

การบอกเลิกสัญญาจ้างตามวรรคสอง นายจ้างอาจจ่ายค่าจ้างให้ตามจ านวนที่จะต้องจ่าย
จนถึงเวลาเลิกสัญญาตามก าหนดที่บอกกล่าวและให้ลูกจ้างออกจากงานทันทีได้ 

การบอกกล่าวล่วงหน้าตามมาตรานี้ไม่ใช้บังคับแก่การเลิกจ้างตามมาตรา ๑๑๙ แห่ง
พระราชบัญญัตินี้ และมาตรา ๕๘๓ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

  
มาตรา ๑๗/๑[๑๓]  ในกรณีที่นายจ้างบอกเลิกสัญญาจ้างโดยไม่บอกกล่าวล่วงหน้าให้ลูกจ้าง

ทราบตามมาตรา ๑๗ วรรคสอง ให้นายจ้างจ่ายเงินให้แก่ลูกจ้างเป็นจ านวนเท่ากับค่าจ้างที่ลูกจ้างควรจะได้รับ
นับแต่วันที่ให้ลูกจ้างออกจากงานจนถึงวันที่การเลิกสัญญาจ้างมีผลตามมาตรา ๑๗ วรรคสอง โดยให้จ่ายใน
วันที่ให้ลูกจ้างออกจากงาน 

  
มาตรา ๑๘[๑๔]  ในกรณีที่พระราชบัญญัตินี้ก าหนดให้นายจ้างต้องแจ้งการด าเนินการอย่าง

หนึ่งอย่างใดหรือส่งเอกสารต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายหรือพนักงานตรวจแรงงาน นายจ้างจะแจ้งหรือ
ส่งด้วยตนเอง ทางไปรษณีย์ โทรศัพท์ โทรสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทอ่ืนก็
ได้  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่อธิบดีประกาศก าหนด 

  
มาตรา ๑๙  เพ่ือประโยชน์ในการค านวณระยะเวลาการท างานของลูกจ้างตาม

พระราชบัญญัตินี้ ให้นับวันหยุด วันลา วันที่นายจ้างอนุญาตให้หยุดงานเพ่ือประโยชน์ของลูกจ้าง และวันที่
นายจ้างสั่งให้ลูกจ้างหยุดงานเพ่ือประโยชน์ของนายจ้าง รวมเป็นระยะเวลาการท างานของลูกจ้างด้วย 
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มาตรา ๒๐  การที่ลูกจ้างไม่ได้ท างานติดต่อกันโดยนายจ้างมีเจตนาที่จะไม่ให้ลูกจ้างนั้นมีสิทธิ
ใดตามพระราชบัญญัตินี้ ไม่ว่านายจ้างจะให้ลูกจ้างท างานในหน้าที่ใด และการจ้างแต่ละช่วงมีระยะเวลาห่าง
กันเท่าใดก็ตาม ให้นับระยะเวลาการท างานทุกช่วงเข้าด้วยกัน เพ่ือประโยชน์ในการได้สิทธิของลูกจ้างนั้น 

  
มาตรา ๒๑  ในกรณีที่พระราชบัญญัตินี้ก าหนดให้นายจ้างต้องด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดท่ี

ต้องเสียค่าใช้จ่าย ให้นายจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเพ่ือการนั้น 

  
มาตรา ๒๒  งานเกษตรกรรม งานประมงทะเล งานบรรทุกหรือขนถ่ายสินค้าเรือเดินทะเล 

งานที่รับไปท าที่บ้าน งานขนส่ง และงานอ่ืนตามที่ก าหนดในพระราชกฤษฎีกาจะก าหนดในกฎกระทรวงให้มี
การคุ้มครองแรงงานกรณีต่าง ๆ แตกต่างไปจากพระราชบัญญัตินี้ก็ได้ 

  
หมวด ๒ 

การใช้แรงงานทั่วไป 

                   
  

มาตรา ๒๓[๑๕]  ให้นายจ้างประกาศเวลาท างานปกติให้ลูกจ้างทราบ โดยก าหนดเวลาเริ่มต้น
และเวลาสิ้นสุดของการท างานแต่ละวันของลูกจ้างได้ไม่เกินเวลาท างานของแต่ละประเภทงานตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง แต่วันหนึ่งต้องไม่เกินแปดชั่วโมง ในกรณีท่ีเวลาท างานวันใดน้อยกว่าแปดชั่วโมง นายจ้างและ
ลูกจ้างจะตกลงกันให้น าเวลาท างานส่วนที่เหลือนั้นไปรวมกับเวลาท างานในวันท างานปกติอ่ืนก็ได้ แต่ต้องไม่
เกินวันละเก้าชั่วโมงและเมื่อรวมเวลาท างานท้ังสิ้นแล้ว สัปดาห์หนึ่งต้องไม่เกินสี่สิบแปดชั่วโมง เว้นแต่งานที่
อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยของลูกจ้างตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวงต้องมีเวลาท างานปกติ
วันหนึ่งไม่เกินเจ็ดชั่วโมง และเมื่อรวมเวลาท างานทั้งสิ้นแล้วสัปดาห์หนึ่งต้องไม่เกินสี่สิบสองชั่วโมง 

ในกรณีที่นายจ้างและลูกจ้างตกลงกันให้น าเวลาท างานส่วนที่เหลือไปรวมกับเวลาท างานใน
วันท างานปกติอ่ืนตามวรรคหนึ่งเกินกว่าวันละแปดชั่วโมงให้นายจ้างจ่ายค่าตอบแทนไม่น้อยกว่าหนึ่งเท่าครึ่ง
ของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันท างานตามจ านวนชั่วโมงท่ีท าเกินส าหรับลูกจ้างรายวันและลูกจ้างรายชั่วโมง
หรือไม่น้อยกว่าหนึ่งเท่าครึ่งของอัตราค่าจ้างต่อหน่วยในวันท างานตามจ านวนผลงานที่ท าได้ในชั่วโมงท่ีท าเกิน
ส าหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงาน 

ในกรณีที่นายจ้างไม่อาจประกาศก าหนดเวลาเริ่มต้นและเวลาสิ้นสุดของการท างานแต่ละวัน
ได้ เนื่องจากลักษณะหรือสภาพของงาน ให้นายจ้างและลูกจ้างตกลงกันก าหนดชั่วโมงท างานแต่ละวันไม่เกิน
แปดชั่วโมง และเม่ือรวมเวลาท างานทั้งสิ้นแล้วสัปดาห์หนึ่งต้องไม่เกินสี่สิบแปดชั่วโมง 

  
มาตรา ๒๔  ห้ามมิให้นายจ้างให้ลูกจ้างท างานล่วงเวลาในวันท างาน เว้นแต่ได้รับความ

ยินยอมจากลูกจ้างก่อนเป็นคราว ๆ ไป 
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ในกรณีที่ลักษณะหรือสภาพของงานต้องท าติดต่อกันไปถ้าหยุดจะเสียหายแก่งาน หรือเป็น
งานฉุกเฉิน หรือเป็นงานอ่ืนตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง นายจ้างอาจให้ลูกจ้างท างานล่วงเวลาได้เท่าท่ีจ าเป็น 

  
มาตรา ๒๕  ห้ามมิให้นายจ้างให้ลูกจ้างท างานในวันหยุด เว้นแต่ในกรณีที่ลักษณะหรือสภาพ

ของงานต้องท าติดต่อกันไป ถ้าหยุดจะเสียหายแก่งาน หรือเป็นงานฉุกเฉิน นายจ้างอาจให้ลูกจ้างท างานใน
วันหยุดได้เท่าท่ีจ าเป็น 

นายจ้างอาจให้ลูกจ้างท างานในวันหยุดได้ส าหรับกิจการโรงแรม สถานมหรสพ งานขนส่ง 
ร้านขายอาหาร ร้านขายเครื่องดื่ม สโมสร สมาคม สถานพยาบาล หรือกิจการอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

เพ่ือประโยชน์แก่การผลิต การจ าหน่าย และการบริการ นายจ้างอาจให้ลูกจ้างท างาน 
นอกจากท่ีก าหนดตามวรรคหนึ่งและวรรคสองในวันหยุดเท่าที่จ าเป็น โดยได้รับความยินยอมจากลูกจ้างก่อน
เป็นคราว ๆ ไป 

  
มาตรา ๒๖  ชั่วโมงท างานล่วงเวลาตามมาตรา ๒๔ วรรคหนึ่งและชั่วโมงท างานในวันหยุด

ตามมาตรา ๒๕ วรรคสองและวรรคสาม เมื่อรวมแล้วจะต้องไม่เกินอัตราตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

  
มาตรา ๒๗  ในวันที่มีการท างาน ให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างมีเวลาพักระหว่างการท างานวันหนึ่ง

ไม่น้อยกว่าหนึ่งชั่วโมงหลังจากที่ลูกจ้างท างานมาแล้วไม่เกินห้าชั่วโมงติดต่อกัน นายจ้างและลูกจ้างอาจตกลง
กันล่วงหน้าให้มีเวลาพักครั้งหนึ่งน้อยกว่าหนึ่งชั่วโมงได้ แต่เมื่อรวมกันแล้ววันหนึ่งต้องไม่น้อยกว่าหนึ่งชั่วโมง 

ในกรณีที่นายจ้างและลูกจ้างตกลงกันก าหนดเวลาพักระหว่างการท างานตามวรรคหนึ่งเป็น
อย่างอ่ืน ถ้าข้อตกลงนั้นเป็นประโยชน์แก่ลูกจ้าง ให้ข้อตกลงนั้นใช้บังคับได้ 

เวลาพักระหว่างการท างานไม่ให้นับรวมเป็นเวลาท างาน เว้นแต่เวลาพักที่รวมกันแล้วในวันหนึ่ง
เกินสองชั่วโมง ให้นับเวลาที่เกินสองชั่วโมงนั้นเป็นเวลาท างานปกติ 

ในกรณีที่มีการท างานล่วงเวลาต่อจากเวลาท างานปกติไม่น้อยกว่าสองชั่วโมง นายจ้างต้องจัด
ให้ลูกจ้างมีเวลาพักไม่น้อยกว่ายี่สิบนาทีก่อนที่ลูกจ้างเริ่มท างานล่วงเวลา 

ความในวรรคหนึ่งและวรรคสี่ มิให้ใช้บังคับแก่กรณีท่ีลูกจ้างท างานที่มีลักษณะหรือสภาพของ
งานต้องท าติดต่อกนัไปโดยได้รับความยินยอมจากลูกจ้างหรือเป็นงานฉุกเฉิน 

  
มาตรา ๒๘  ให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างมีวันหยุดประจ าสัปดาห์ สัปดาห์หนึ่งไม่น้อยกว่าหนึ่งวัน 

โดยวันหยุดประจ าสัปดาห์ต้องมีระยะห่างกันไม่เกินหกวัน นายจ้างและลูกจ้างอาจตกลงกันล่วงหน้าก าหนดให้
มีวันหยุดประจ าสัปดาห์วันใดก็ได้ 

ในกรณีที่ลูกจ้างท างานโรงแรม งานขนส่ง งานในป่า งานในที่ทุรกันดาร หรืองานอ่ืนตามท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวง นายจ้างและลูกจ้างอาจตกลงกันล่วงหน้าสะสมวันหยุดประจ าสัปดาห์และเลื่อนไปหยุด
เมื่อใดก็ได้ แต่ต้องอยู่ในระยะเวลาสี่สัปดาห์ติดต่อกัน 



  
มาตรา ๒๙  ให้นายจ้างประกาศก าหนดวันหยุดตามประเพณีให้ลูกจ้างทราบเป็นการล่วงหน้า

ปีหนึ่งไม่น้อยกว่าสิบสามวันโดยรวมวันแรงงานแห่งชาติตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด 

ให้นายจ้างพิจารณาก าหนดวันหยุดตามประเพณีจากวันหยุดราชการประจ าปี วันหยุดทาง
ศาสนาหรือขนบธรรมเนียมประเพณีแห่งท้องถิ่น 

ในกรณีที่วันหยุดตามประเพณีวันใดตรงกับวันหยุดประจ าสัปดาห์ของลูกจ้าง ให้ลูกจ้าง
ได้หยุดชดเชยวันหยุดตามประเพณีในวันท างานถัดไป 

ในกรณีที่นายจ้างไม่อาจให้ลูกจ้างหยุดตามประเพณีได้ เนื่องจากลูกจ้างท างานที่มีลักษณะ
หรือสภาพของงานตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง ให้นายจ้างตกลงกับลูกจ้างว่า จะหยุดในวันอ่ืนชดเชยวันหยุด
ตามประเพณีหรือนายจ้างจะจ่ายค่าท างานในวันหยุดให้ก็ได้ 

  
มาตรา ๓๐  ลูกจ้างซึ่งท างานติดต่อกันมาแล้วครบหนึ่งปีมีสิทธิหยุดพักผ่อนประจ าปีได้ปีหนึ่ง

ไม่น้อยกว่าหกวันท างานโดยให้นายจ้างเป็นผู้ก าหนดวันหยุดดังกล่าวให้แก่ลูกจ้างล่วงหน้าหรือก าหนดให้ตามที่
นายจ้างและลูกจ้างตกลงกัน 

ในปีต่อมานายจ้างอาจก าหนดวันหยุดพักผ่อนประจ าปีให้แก่ลูกจ้างมากกว่าหกวันท างานก็ได้ 
นายจ้างและลูกจ้างอาจตกลงกันล่วงหน้าให้สะสมและเลื่อนวันหยุดพักผ่อนประจ าปีที่ยังมิได้

หยุดในปีนั้นรวมเข้ากับปีต่อ ๆ ไปได้ 
ส าหรับลูกจ้างซึ่งท างานยังไม่ครบหนึ่งปี นายจ้างอาจก าหนดวันหยุดพักผ่อนประจ าปีให้แก่

ลูกจ้างโดยค านวณให้ตามส่วนก็ได้ 
  
มาตรา ๓๑  ห้ามมิให้นายจ้างให้ลูกจ้างท างานล่วงเวลาหรือท างานในวันหยุดในงานที่อาจ

เป็นอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยของลูกจ้างตามมาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง 

  
มาตรา ๓๒  ให้ลูกจ้างมีสิทธิลาป่วยได้เท่าที่ป่วยจริง การลาป่วยตั้งแต่สามวันท างานขึ้นไป 

นายจ้างอาจให้ลูกจ้างแสดงใบรับรองของแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งหรือของสถานพยาบาลของทางราชการ 
ในกรณีที่ลูกจ้างไม่อาจแสดงใบรับรองของแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งหรือของสถานพยาบาลของทางราชการ
ได้ ให้ลูกจ้างชี้แจงให้นายจ้างทราบ 

ในกรณีที่นายจ้างจัดแพทย์ไว้ ให้แพทย์นั้นเป็นผู้ออกใบรับรอง เว้นแต่ลูกจ้างไม่สามารถให้
แพทย์นั้นตรวจได้ 

วันที่ลูกจ้างไม่สามารถท างานได้เนื่องจากประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นเนื่องจากการ
ท างาน และวันลาเพ่ือคลอดบุตรตามมาตรา ๔๑ มิให้ถือเป็นวันลาป่วยตามมาตรานี้ 

  



มาตรา ๓๓  ให้ลูกจ้างมีสิทธิลาเพ่ือท าหมันได้และมีสิทธิลาเนื่องจากการท าหมันตาม
ระยะเวลาที่แพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งก าหนดและออกใบรับรอง 

  
มาตรา ๓๔[๑๖]  ให้ลูกจ้างมีสิทธิลาเพ่ือกิจธุระอันจ าเป็นได้ปีละไม่น้อยกว่าสามวันท างาน 

  
มาตรา ๓๕  ให้ลูกจ้างมีสิทธิลาเพื่อรับราชการทหารในการเรียกพลเพ่ือตรวจสอบ เพ่ือฝึก

วิชาทหารหรือเพ่ือทดลองความพรั่งพร้อมตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหาร 

  
มาตรา ๓๖  ให้ลูกจ้างมีสิทธิลาเพื่อการฝึกอบรมหรือพัฒนาความรู้ความสามารถตาม

หลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

  
มาตรา ๓๗  ห้ามมิให้นายจ้างให้ลูกจ้างท างานยก แบก หาม หาบ ทูน ลาก หรือเข็นของหนัก

เกินอัตราน้ าหนักตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

  
หมวด ๓ 

การใช้แรงงานหญิง 

                   
  

มาตรา ๓๘[๑๗]  ห้ามมิให้นายจ้างให้ลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงท างานอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 
(๑) งานเหมืองแร่หรืองานก่อสร้างที่ต้องท าใต้ดิน ใต้น้ า ในถ้ า ในอุโมงค์หรือปล่องในภูเขา 

เว้นแต่สภาพของการท างานไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพหรือร่างกายของลูกจ้าง 

(๒) งานที่ต้องท าบนนั่งร้านที่สูงกว่าพื้นดินตั้งแต่สิบเมตรขึ้นไป 

(๓) งานผลิตหรือขนส่งวัตถุระเบิดหรือวัตถุไวไฟ เว้นแต่สภาพของการท างานไม่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพหรือร่างกายของลูกจ้าง 

(๔) งานอ่ืนตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

  
มาตรา ๓๙[๑๘]  ห้ามมิให้นายจ้างให้ลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงมีครรภ์ท างานอย่างหนึ่งอย่าง

ใด ดังต่อไปนี้ 
(๑) งานเกี่ยวกับเครื่องจักรหรือเครื่องยนต์ที่มีความสั่นสะเทือน 

(๒) งานขับเคลื่อนหรือติดไปกับยานพาหนะ 

(๓) งานยก แบก หาม หาบ ทูน ลาก หรือเข็นของหนักเกินสิบห้ากิโลกรัม 

(๔) งานที่ท าในเรือ 

(๕) งานอ่ืนตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
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มาตรา ๓๙/๑[๑๙]  ห้ามมิให้นายจ้างให้ลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงมีครรภ์ท างานในระหว่างเวลา 

๒๒.๐๐ นาฬิกา ถึงเวลา ๐๖.๐๐ นาฬิกา ท างานล่วงเวลา หรือท างานในวันหยุด 

ในกรณีที่ลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงมีครรภ์ท างานในต าแหน่งผู้บริหาร งานวิชาการ งานธุรการ หรือ
งานเกี่ยวกับการเงินหรือบัญชี นายจ้างอาจให้ลูกจ้างนั้นท างานล่วงเวลาในวันท างานได้เท่าท่ีไม่มีผลกระทบต่อ
สุขภาพของลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงมีครรภ์โดยได้รับความยินยอมจากลูกจ้างก่อนเป็นคราว ๆ ไป 

  
มาตรา ๔๐  ในกรณีที่นายจ้างให้ลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงท างานระหว่างเวลา ๒๔.๐๐ นาฬิกา ถึง

เวลา ๐๖.๐๐ นาฬิกา และพนักงานตรวจแรงงานเห็นว่างานนั้นอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัย
ของหญิงนั้น ให้พนักงานตรวจแรงงานรายงานต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายเพื่อพิจารณาและมีค าสั่งให้
นายจ้างเปลี่ยนเวลาท างาน หรือลดชั่วโมงท างานได้ตามท่ีเห็นสมควร และให้นายจ้างปฏิบัติตามค าสั่งดังกล่าว 

  
มาตรา ๔๑[๒๐]  ให้ลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงมีครรภ์มีสิทธิลาเพ่ือคลอดบุตรครรภ์หนึ่งไม่เกินเก้าสิบ

แปดวัน 

วันลาเพ่ือคลอดบุตรตามมาตรานี้ให้หมายความรวมถึงวันลาเพ่ือตรวจครรภ์ก่อนคลอดบุตร
ด้วย 

วันลาตามวรรคหนึ่ง ให้นับรวมวันหยุดที่มีในระหว่างวันลาด้วย 

  
มาตรา ๔๒  ในกรณีที่ลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงมีครรภ์มีใบรับรองของแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งมา

แสดงว่าไม่อาจท างานในหน้าที่เดิมต่อไปได้ ให้ลูกจ้างนั้นมีสิทธิขอให้นายจ้างเปลี่ยนงานในหน้าที่เดิมเป็น
การชั่วคราวก่อนหรือหลังคลอดได้ และให้นายจ้างพิจารณาเปลี่ยนงานที่เหมาะสมให้แก่ลูกจ้างนั้น 

  
มาตรา ๔๓  ห้ามมิให้นายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงเพราะเหตุมีครรภ์ 

  
หมวด ๔ 

การใช้แรงงานเด็ก 

                   
  

มาตรา ๔๔  ห้ามมิให้นายจ้างจ้างเด็กอายุต่ ากว่าสิบห้าปีเป็นลูกจ้าง 

  
มาตรา ๔๕  ในกรณีที่มีการจ้างเด็กอายุต่ ากว่าสิบแปดปีเป็นลูกจ้าง ให้นายจ้างปฏิบัติดังนี้ 
(๑) แจ้งการจ้างลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กนั้นต่อพนักงานตรวจแรงงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่เด็ก

เข้าท างาน 
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(๒) จัดท าบันทึกสภาพการจ้างกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเก็บไว้ ณ สถานประกอบ
กิจการหรือส านักงานของนายจ้าง พร้อมที่จะให้พนักงานตรวจแรงงานตรวจได้ในเวลาท าการ 

(๓) แจ้งการสิ้นสุดการจ้างลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กนั้นต่อพนักงานตรวจแรงงานภายในเจ็ดวนันับ
แต่วันที่เด็กออกจากงาน 

การแจ้งหรือการจัดท าบันทึกตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามแบบที่อธิบดีก าหนด 

  
มาตรา ๔๖  ให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กมีเวลาพักวันหนึ่งไม่น้อยกว่าหนึ่งชั่วโมง

ติดต่อกันหลังจากที่ลูกจ้างท างานมาแล้วไม่เกินสี่ชั่วโมง แต่ในสี่ชั่วโมงนั้นให้ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กได้มีเวลาพัก
ตามท่ีนายจ้างก าหนด 

  
มาตรา ๔๗  ห้ามมิให้นายจ้างให้ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กอายุต่ ากว่าสิบแปดปีท างานในระหว่างเวลา 

๒๒.๐๐ นาฬิกา ถึงเวลา ๐๖.๐๐ นาฬิกา เว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดี
มอบหมาย 

นายจ้างอาจให้ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กอายุต่ ากว่าสิบแปดปีและเป็นผู้แสดงภาพยนตร์ ละครหรือ
การแสดงอย่างอ่ืนที่คล้ายคลึงกันท างานในระหว่างเวลาดังกล่าวได้  ทั้งนี้ ให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กนั้น
ไดพั้กผ่อนตามสมควร 

  
มาตรา ๔๘  ห้ามมิให้นายจ้างให้ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กอายุต่ ากว่าสิบแปดปีท างานล่วงเวลาหรือ

ท างานในวันหยุด 

  
มาตรา ๔๙  ห้ามมิให้นายจ้างให้ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กอายุต่ ากว่าสิบแปดปีท างานอย่างหนึ่งอย่างใด 

ดังต่อไปนี้ 
(๑) งานหลอม เป่า หล่อ หรือรีดโลหะ 

(๒) งานปั๊มโลหะ 

(๓) งานเกี่ยวกับความร้อน ความเย็น ความสั่นสะเทือน เสียง และแสงที่มีระดับแตกต่างจาก
ปกติ อันอาจเป็นอันตรายตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

(๔) งานเกี่ยวกับสารเคมีที่เป็นอันตรายตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

(๕) งานเกี่ยวกับจุลชีวันเป็นพิษซ่ึงอาจเป็นเชื้อไวรัส แบคทีเรีย รา หรือเชื้ออ่ืนตามที่ก าหนด
ในกฎกระทรวง 

(๖) งานเกี่ยวกับวัตถุมีพิษ วัตถุระเบิด หรือวัตถุไวไฟ เว้นแต่งานในสถานีบริการน้ ามัน
เชื้อเพลิงตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

(๗) งานขับหรือบังคับรถยกหรือปั้นจั่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

(๘) งานใช้เลื่อยเดินด้วยพลังไฟฟ้าหรือเครื่องยนต์ 



(๙) งานที่ต้องท าใต้ดิน ใต้น้ า ในถ้ า อุโมงค์ หรือปล่องในภูเขา 

(๑๐) งานเกี่ยวกับกัมมันตภาพรังสีตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

(๑๑) งานท าความสะอาดเครื่องจักรหรือเครื่องยนต์ขณะที่เครื่องจักรหรือเครื่องยนต์ก าลัง
ท างาน 

(๑๒) งานที่ต้องท าบนนั่งร้านที่สูงกว่าพื้นดินตั้งแต่สิบเมตรขึ้นไป 

(๑๓) งานอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

  
มาตรา ๕๐[๒๑]  ห้ามมิให้นายจ้างให้ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กอายุต่ ากว่าสิบแปดปีท างานในสถานที่ 

ดังต่อไปนี้ 
(๑) โรงฆ่าสัตว์ 
(๒) สถานที่เล่นการพนัน 

(๓) สถานบริการตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการ 

(๔) สถานที่อ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

  
มาตรา ๕๑[๒๒]  ห้ามมิให้นายจ้างเรียกหรือรับหลักประกันเพ่ือการใด ๆ จากฝ่ายลูกจ้างซึ่ง

เป็นเด็ก 

ห้ามมิให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างของลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กให้แก่บุคคลอ่ืน 

ในกรณีที่นายจ้างจ่ายเงินหรือประโยชน์ตอบแทนใด ๆ ให้แก่ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็ก บิดามารดา 
ผู้ปกครอง หรือบุคคลอ่ืน เป็นการล่วงหน้าก่อนมีการจ้าง ขณะแรกจ้าง หรือก่อนถึงงวดการจ่ายค่าจ้างในแต่ละ
คราว มิให้ถือว่าเป็นการจ่ายหรือรับค่าจ้างส าหรับลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กนั้น และห้ามมิให้นายจ้างน าเงินหรือ
ประโยชน์ตอบแทนดังกล่าวมาหักจากค่าจ้างซึ่งต้องจ่ายให้แก่ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กตามก าหนดเวลา 

  
มาตรา ๕๒  เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตและการท างานของเด็กให้

ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กอายุต่ ากว่าสิบแปดปี มีสิทธิลาเพ่ือเข้าประชุม สัมมนา รับการอบรม รับการฝึกหรือลาเพ่ือ
การอ่ืน ซึ่งจัดโดยสถานศึกษาหรือหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่อธิบดีเห็นชอบ โดยให้ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กแจ้ง
ให้นายจ้างทราบล่วงหน้าถึงเหตุที่ลาโดยชัดแจ้ง พร้อมทั้งแสดงหลักฐานที่ เกี่ยวข้องถ้ามี และให้นายจ้างจ่าย
ค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กเท่ากับค่าจ้างในวันท างานตลอดระยะเวลาที่ลา แต่ปีหนึ่งต้องไม่เกินสามสิบวัน 

  
หมวด ๕ 

ค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าท างานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุด 
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มาตรา ๕๓[๒๓]  ให้นายจ้างก าหนดค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าท างานในวันหยุดและค่า
ล่วงเวลาในวันหยุดให้แก่ลูกจ้างที่ท างานอันมีลักษณะ คุณภาพ และปริมาณเท่ากัน หรืองานที่มีค่าเท่าเทียม
กันในอัตราเท่ากันไม่ว่าลูกจ้างนั้นจะเป็นชายหรือหญิง 

  
มาตรา ๕๔  ให้นายจ้างจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าท างานในวันหยุด ค่าล่วงเวลาในวนัหยุด 

และเงินผลประโยชน์อื่นเนื่องในการจ้าง บรรดาที่จ่ายเป็นเงินต้องจ่ายเงินตราไทย เว้นแต่ได้รับความยินยอม
จากลูกจ้างให้จ่ายเป็นตั๋วเงินหรือเงินตราต่างประเทศ 

  
มาตรา ๕๕  ให้นายจ้างจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าท างานในวันหยุด ค่าล่วงเวลาในวนัหยุด

และเงินผลประโยชน์อื่นเนื่องในการจ้างให้แก่ลูกจ้าง ณ สถานที่ท างานของลูกจ้าง ถ้าจะจ่าย ณ สถานที่อ่ืน
หรือด้วยวิธีอ่ืนต้องได้รับความยินยอมจากลูกจ้าง 

  
มาตรา ๕๖  ให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างเท่ากับค่าจ้างในวันท างานส าหรับวันหยุด 

ดังต่อไปนี้ 
(๑) วันหยุดประจ าสัปดาห์ เว้นแต่ลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างรายวัน รายชั่วโมง หรือตามผลงาน

โดยค านวณเป็นหน่วย 

(๒) วันหยุดตามประเพณี 
(๓) วันหยุดพักผ่อนประจ าปี 
  
มาตรา ๕๗  ให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างในวันลาป่วยตามมาตรา ๓๒ เท่ากับอัตรา

ค่าจ้างในวันท างานตลอดระยะเวลาที่ลา แต่ปีหนึ่งต้องไม่เกินสามสิบวันท างาน 

ในกรณีที่ลูกจ้างใช้สิทธิลาเพื่อท าหมันตามมาตรา ๓๓ ให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างใน
วันลานั้นด้วย 

  
มาตรา ๕๗/๑[๒๔]  ให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างในวันลาเพ่ือกิจธุระอันจ าเป็นตาม

มาตรา ๓๔ เท่ากับค่าจ้างในวันท างานตลอดระยะเวลาที่ลา แต่ปีหนึ่งต้องไม่เกินสามวันท างาน 

  
มาตรา ๕๘  ให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างในวันลาเพ่ือรับราชการทหารตามมาตรา ๓๕ 

เท่ากับค่าจ้างในวันท างานตลอดระยะเวลาที่ลา แต่ปีหนึ่งต้องไม่เกินหกสิบวัน 

  
มาตรา ๕๙[๒๕]  ให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงในวันลาเพ่ือคลอดบุตรตาม

มาตรา ๔๑ เท่ากับค่าจ้างในวันท างานตลอดระยะเวลาที่ลา แต่ไม่เกินสี่สิบห้าวัน 
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มาตรา ๖๐  เพ่ือประโยชน์แก่การจ่ายค่าจ้างตามมาตรา ๕๖ มาตรา ๕๗ มาตรา ๕๘ มาตรา 
๕๙ มาตรา ๗๑ และมาตรา ๗๒ ในกรณีที่ลูกจ้างได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยค านวณเป็นหน่วย ให้นายจ้างจ่าย
ค่าจ้างในวันหยุดหรือวันลาเท่ากับค่าจ้างโดยเฉลี่ยในวันท างานที่ลูกจ้างได้รับในงวดการจ่ายค่าจ้างก่อน
วันหยุดหรือวันลานั้น 

  
มาตรา ๖๑  ในกรณีที่นายจ้างให้ลูกจ้างท างานล่วงเวลาในวันท างานให้นายจ้างจ่ายค่า

ล่วงเวลาให้แก่ลูกจ้างในอัตราไม่น้อยกว่าหนึ่งเท่าครึ่งของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันท างานตามจ านวนชั่วโมง
ที่ท า หรือไม่น้อยกว่าหนึ่งเท่าครึ่งของอัตราค่าจ้างต่อหน่วยในวันท างานตามจ านวนผลงานที่ท าได้ส าหรับ
ลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยค านวณเป็นหน่วย 

  
มาตรา ๖๒  ในกรณีท่ีนายจ้างให้ลูกจ้างท างานในวันหยุดตามมาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ หรือ

มาตรา ๓๐ ให้นายจ้างจ่ายค่าท างานในวันหยุดให้แก่ลูกจ้างในอัตรา ดังต่อไปนี้ 
(๑) ส าหรับลูกจ้างซึ่งมีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันหยุด ให้จ่ายเพ่ิมขึ้นจากค่าจ้ างอีกไม่น้อย

กว่าหนึ่งเท่าของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันท างานตามจ านวนชั่วโมงที่ท าหรือไม่น้อยกว่าหนึ่ง เท่าของอัตรา
ค่าจ้างต่อหน่วยในวันท างานตามจ านวนผลงานที่ท าได้ส าหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยค านวณเป็น
หน่วย 

(๒) ส าหรับลูกจ้างซึ่งไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันหยุด ให้จ่ายไม่น้อยกว่าสองเท่าของอัตรา
ค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันท างานตามจ านวนชั่วโมงที่ท า หรือไม่น้อยกว่าสองเท่าของอัตราค่าจ้างต่อหน่วยในวัน
ท างานตามจ านวนผลงานที่ท าได้ส าหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยค านวณเป็นหน่วย 

  
มาตรา ๖๓  ในกรณีที่นายจ้างให้ลูกจ้างท างานล่วงเวลาในวันหยุด ให้นายจ้างจ่ายค่า

ล่วงเวลาในวันหยุดให้แก่ลูกจ้างในอัตราไม่น้อยกว่าสามเท่าของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันท างานตามจ านวน
ชั่วโมงท่ีท า หรือไม่น้อยกว่าสามเท่าของอัตราค่าจ้างต่อหน่วยในวันท างานตามจ านวนผลงานที่ท าได้ส าหรับ
ลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยค านวณเป็นหน่วย 

  
มาตรา ๖๔  ในกรณีที่นายจ้างมิได้จัดให้ลูกจ้างหยุดงาน หรือจัดให้ลูกจ้างหยุดงานน้อยกว่าที่

ก าหนดไว้ตามมาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๐ ให้นายจ้างจ่ายค่าท างานในวันหยุดและค่าล่วงเวลาใน
วันหยุดให้แก่ลูกจ้างตามอัตราที่ก าหนดไว้ในมาตรา ๖๒ และมาตรา ๖๓ เสมือนว่านายจ้างให้ลูกจ้างท างานใน
วันหยุด 

  
มาตรา ๖๕[๒๖]  ลูกจ้างซึ่งมีอ านาจหน้าที่หรือซึ่งนายจ้างให้ท างานอย่างหนึ่งอย่าง

ใด ดังต่อไปนี้ ไม่มีสิทธิได้รับค่าล่วงเวลาตามมาตรา ๖๑ และค่าล่วงเวลาในวันหยุดตามมาตรา ๖๓ แต่
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ลูกจ้างซึ่งนายจ้างให้ท างานตาม (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) หรอื (๙) มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเท่ากับอัตรา
ค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันท างานตามจ านวนชั่วโมงท่ีท า 

(๑) ลูกจ้างซึ่งมีอ านาจหน้าที่ท าการแทนนายจ้างส าหรับกรณีการจ้าง การให้บ าเหน็จ หรือ
การเลิกจ้าง 

(๒) งานเร่ขายหรือชักชวนซื้อสินค้าซึ่งนายจ้างได้จ่ายค่านายหน้าจากการขายสินค้าให้แก่
ลูกจ้าง 

(๓) งานขบวนการจัดงานรถไฟ ซึ่งได้แก่งานที่ท าบนขบวนรถและงานอ านวยความสะดวกแก่
การเดินรถ 

(๔) งานเปิดปิดประตูน้ าหรือประตูระบายน้ า 

(๕) งานอ่านระดับน้ าและวัดปริมาณน้ า 

(๖) งานดับเพลิงหรืองานป้องกันอันตรายสาธารณะ 

(๗) งานที่มีลักษณะหรือสภาพต้องออกไปท างานนอกสถานที่ และโดยลักษณะหรือสภาพ
ของงานไม่อาจก าหนดเวลาท างานที่แน่นอนได้ 

(๘) งานอยู่เวรเฝ้าดูแลสถานที่หรือทรัพย์สินอันมิใช่หน้าที่การท างานปกติของลูกจ้าง 

(๙) งานอ่ืนตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

ทั้งนี้ เว้นแต่นายจ้างตกลงจ่ายค่าล่วงเวลาหรือค่าล่วงเวลาในวันหยุดให้แก่ลูกจ้าง 

  
มาตรา ๖๖  ลูกจ้างตามมาตรา ๖๕ (๑) ไม่มีสิทธิได้รับค่าท างานในวันหยุดตามมาตรา ๖๒ 

เว้นแต่นายจ้างตกลงจ่ายค่าท างานในวันหยุดให้แก่ลูกจ้าง 

  
มาตรา ๖๗[๒๗]  ในกรณีที่นายจ้างเลิกจ้างโดยมิใช่กรณีตามมาตรา ๑๑๙ ให้นายจ้างจ่าย

ค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างส าหรับวันหยุดพักผ่อนประจ าปีในปีที่เลิกจ้างตามส่วนของวันหยุดพักผ่อนประจ าปีที่ลูกจ้าง
พึงมีสิทธิได้รับตามมาตรา ๓๐ 

ในกรณีที่ลูกจ้างเป็นฝ่ายบอกเลิกสัญญาหรือนายจ้างเลิกจ้าง ไม่ว่าการเลิกจ้างนั้นเป็นกรณี
ตามมาตรา ๑๑๙ หรือไม่ก็ตาม ให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างส าหรับวันหยุดพักผ่อนประจ าปีสะสมที่
ลูกจ้างพึงมีสิทธิได้รับตามมาตรา ๓๐ 

  
มาตรา ๖๘  เพ่ือประโยชน์แก่การค านวณค่าล่วงเวลา ค่าท างานในวันหยุด และค่า

ล่วงเวลาในวันหยุด ในกรณีที่ลูกจ้างได้รับค่าจ้างเป็นรายเดือน อัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันท างานหมายถึง
ค่าจ้างรายเดือนหารด้วยผลคูณของสามสิบและจ านวนชั่วโมงท างานในวันท างานต่อวันโดย เฉลี่ย 
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มาตรา ๖๙  เพ่ือประโยชน์แก่การค านวณชั่วโมงท างานล่วงเวลา ในกรณีที่นายจ้าง
ก าหนดเวลาท างานปกติเป็นสัปดาห์ ให้นับวันหยุดตามประเพณี วันหยุดพักผ่อนประจ าปี และวันลา เป็นวัน
ท างาน 

  
มาตรา ๗๐[๒๘]  ให้นายจ้างจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าท างานในวันหยุด ค่าล่วงเวลาใน

วันหยุดและเงินที่นายจ้างมีหน้าที่ต้องจ่ายตามพระราชบัญญัตินี้ให้ถูกต้องและตามก าหนดเวลา ดังต่อไปนี้ 
(๑) ในกรณีที่มีการค านวณค่าจ้างเป็นรายเดือน รายวัน รายชั่วโมง หรือเป็นระยะเวลาอย่างอ่ืนที่

ไม่เกินหนึ่งเดือน หรือตามผลงานโดยค านวณเป็นหน่วย ให้จ่ายเดือนหนึ่งไม่น้อยกว่าหนึ่งครั้ง เว้นแต่จะมีการตกลง
กันเป็นอย่างอ่ืนที่เป็นประโยชน์แก่ลูกจ้าง 

(๒) ในกรณีท่ีมีการคำนวณค่าจ้าง นอกจาก (๑) ให้จ่ายตามก าหนดเวลาที่นายจ้างและลูกจ้าง
ตกลงกัน 

(๓) ค่าล่วงเวลา ค่าท างานในวันหยุด ค่าล่วงเวลาในวันหยุด และเงินที่นายจ้างมีหน้าที่
ต้องจ่ายตามพระราชบัญญัตินี้ให้จ่ายเดือนหนึ่งไม่น้อยกว่าหนึ่งครั้ง 

ในกรณีที่นายจ้างเลิกจ้างลูกจ้าง ให้นายจ้างจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าท างานในวันหยุด ค่า
ล่วงเวลาในวันหยุด และเงินที่นายจ้างมีหน้าที่ต้องจ่ายตามพระราชบัญญัตินี้ ตามที่ลูกจ้างมีสิทธิได้รับ ให้แก่
ลูกจ้างภายในสามวันนับแต่วันที่เลิกจ้าง 

  
มาตรา ๗๑  ในกรณีที่นายจ้างให้ลูกจ้างเดินทางไปท างานในท้องที่อ่ืน นอกจากท้องที่ส าหรับ

การท างานปกติในวันหยุด ให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างเท่ากับค่าจ้างในวันท างานให้แก่ลูกจ้างซึ่งไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้าง
ในวันหยุดตามมาตรา ๕๖ (๑) ส าหรับการเดินทางนั้น 

  
มาตรา ๗๒  ในกรณีที่นายจ้างให้ลูกจ้างเดินทางไปท างานในท้องที่อ่ืน นอกจากท้องที่ส าหรับ

การท างานปกติ ลูกจ้างไม่มีสิทธิได้รับค่าล่วงเวลาตามมาตรา ๖๑ และค่าล่วงเวลาในวันหยุดตามมาตรา ๖๓ ใน
ระหว่างเดินทาง แต่ส าหรับการเดินทางในวันหยุดให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างเท่ากับค่าจ้างในวันท างานให้แก่ลูกจ้าง
ซึ่งไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันหยุดตามมาตรา ๕๖ (๑) ด้วย เว้นแต่นายจ้างตกลงจ่ายค่าล่วงเวลาหรือค่า
ล่วงเวลาในวันหยุดให้แก่ลูกจ้าง 

  
มาตรา ๗๓  ให้นายจ้างออกค่าใช้จ่ายส าหรับการเดินทางตามมาตรา ๗๑ และมาตรา ๗๒ 

  
มาตรา ๗๔  ในกรณีที่นายจ้างตกลงจ่ายค่าล่วงเวลา ค่าท างานในวันหยุด และค่า

ล่วงเวลาในวันหยุด ในอัตราสูงกว่าที่ก าหนดไว้ตามมาตรา ๖๑ มาตรา ๖๒ และมาตรา ๖๓ ก็ให้เป็นไปตาม
ข้อตกลงดังกล่าว 
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มาตรา ๗๕  ในกรณีที่นายจ้างมีความจ าเป็นต้องหยุดกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นการ
ชั่วคราวด้วยเหตุหนึ่งเหตุใดที่ส าคัญอันมีผลกระทบต่อการประกอบกิจการของนายจ้าง จนท าให้นายจ้าง
ไม่สามารถประกอบกิจการได้ตามปกติซึ่งมิใช่เหตุสุดวิสัย ให้นายจ้างจ่ายเงินให้แก่ลูกจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ด
สิบห้าของค่าจ้างในวันท างานที่ลูกจ้างได้รับก่อนนายจ้างหยุดกิจการตลอดระยะเวลาที่นายจ้างไม่ได้ให้ลูกจ้าง
ท างาน ณ สถานที่จ่ายเงินตามมาตรา ๕๕ และภายในก าหนดเวลาการจ่ายเงินตามมาตรา ๗๐ (๑)[๒๙]

 

ให้นายจ้างแจ้งให้ลูกจ้างและพนักงานตรวจแรงงานทราบล่วงหน้าเป็นหนังสือก่อนวันเริ่ม
หยุดกิจการตามวรรคหนึ่งไม่น้อยกว่าสามวันท าการ 

  
มาตรา ๗๖  ห้ามมิให้นายจ้างหักค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าท างานในวันหยุด และค่า

ล่วงเวลาในวันหยุด เว้นแต่เปน็การหักเพ่ือ 

(๑) ช าระภาษีเงินได้ตามจ านวนที่ลูกจ้างต้องจ่ายหรือช าระเงินอ่ืนตามที่มีกฎหมายบัญญัติไว้ 
(๒) ช าระค่าบ ารุงสหภาพแรงงานตามข้อบังคับของสหภาพแรงงาน 

(๓) ช าระหนี้สินสหกรณ์ออมทรัพย์ หรือสหกรณ์อ่ืนที่มีลักษณะเดียวกันกับสหกรณ์ออม
ทรัพย์หรือหนี้ที่เป็นไปเพ่ือสวัสดิการที่เป็นประโยชน์แก่ลูกจ้างฝ่ายเดียว โดยได้รับความยินยอมล่วงหน้าจาก
ลูกจ้าง 

(๔) เป็นเงินประกันตามมาตรา ๑๐ หรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่นายจ้าง ซึ่งลูกจ้างได้กระท า
โดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง โดยได้รับความยินยอมจากลูกจ้าง 

(๕) เป็นเงินสะสมตามข้อตกลงเก่ียวกับกองทุนเงินสะสม 

การหักตาม (๒) (๓) (๔) และ (๕) ในแต่ละกรณีห้ามมิให้หักเกินร้อยละสิบและจะหักรวมกัน
ได้ไม่เกินหนึ่งในห้าของเงินที่ลูกจ้างมีสิทธิได้รับตามก าหนดเวลาการจ่ายตามมาตรา ๗๐ เว้นแต่ได้รับความ
ยินยอมจากลูกจ้าง 

  
มาตรา ๗๗  ในกรณีที่นายจ้างต้องได้รับความยินยอมจากลูกจ้าง หรือมีข้อตกลงกับลูกจ้าง

เกี่ยวกับการจ่ายเงินตามมาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ หรือการหักเงินตามมาตรา ๗๖ นายจ้างต้องจัดท าเป็นหนังสือ
และให้ลูกจ้างลงลายมือชื่อในการให้ความยินยอมหรือมีข้อตกลงกันไว้ให้ชัดเจนเป็นการเฉพาะ 

  
หมวด ๖ 

คณะกรรมการค่าจ้าง 

                   
  

มาตรา ๗๘  ให้มีคณะกรรมการค่าจ้าง ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงแรงงาน* เป็นประธาน
กรรมการ ผู้แทนฝ่ายรัฐบาลสี่คน ผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายลูกจ้างฝ่ายละห้าคนซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง 
เป็นกรรมการ และข้าราชการกระทรวงแรงงาน* ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งเป็นเลขานุการ 
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หลักเกณฑ์และวิธีการเพ่ือให้ได้มาซึ่งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายลูกจ้างตามวรรคหนึ่ง 
ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีก าหนด 

  
มาตรา ๗๙[๓๐]  คณะกรรมการค่าจ้างมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑) เสนอความเห็นและให้ค าปรึกษาแนะน าต่อคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายและการพัฒนา

ค่าจ้างและรายได้ 
(๒) ก าหนดแนวทางในการพิจารณาของนายจ้างในการปรับค่าจ้างตามภาวะเศรษฐกิจและ

สังคม 

(๓) ก าหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ า 

(๔) ก าหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ 

(๕) ให้ค าแนะน าด้านวิชาการและแนวทางการประสานประโยชน์แก่หน่วยงานต่าง ๆ ทั้ง
ภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป 

(๖) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่กฎหมายก าหนดหรือตามที่คณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีมอบหมาย 

ในการเสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรี คณะกรรมการค่าจ้างจะมีข้อสังเกตเกี่ยวกับการ
พัฒนาระบบรายได้ของประเทศด้วยก็ได้ 

  
มาตรา ๘๐  ให้กรรมการค่าจ้างซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งมีวาระด ารงต าแหน่งคราวละสองปี 

กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ 
ในกรณีที่กรรมการค่าจ้างซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระ 

ให้คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งกรรมการในประเภทเดียวกันเป็นกรรมการแทน และให้ผู้ได้รับแต่งตั้งอยู่ในต าแหน่ง
เท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน เว้นแต่วาระของกรรมการเหลืออยู่ไม่ถึงหนึ่ง ร้อยแปดสิบวัน 
จะไม่แต่งตั้งกรรมการแทนก็ได้ 

ในกรณีที่กรรมการค่าจ้างซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งพ้นจากต าแหน่งตามวาระ แต่ยังมิได้มีการ
แต่งตั้งกรรมการใหม่ ให้กรรมการนั้นปฏิบัติหน้าที่ไปพลางก่อน จนกว่าจะได้แต่งตั้งกรรมการใหม่เข้ารับหน้าที่ 
ซึ่งต้องแต่งตั้งให้เสร็จสิ้นภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่กรรมการเดิมพ้นจากต าแหน่ง 

  
มาตรา ๘๑  นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระตามมาตรา ๘๐ กรรมการค่าจ้างซึ่ง

คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งพ้นจากต าแหน่ง เมื่อ 

(๑) ตาย 

(๒) ลาออก 

(๓) คณะรัฐมนตรีให้ออกเพราะขาดประชุมตามที่ก าหนดสามครั้งติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอัน
สมควร 

(๔) เป็นบุคคลล้มละลาย 

https://www.krisdika.go.th/librarian/getfile?sysid=642571&ext=htm#_ftn30


(๕) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

(๖) ได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้
กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

  
มาตรา ๘๒[๓๑]  การประชุมคณะกรรมการค่าจ้างต้องมีกรรมการเข้าประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง

ของจ านวนกรรมการทั้งหมด โดยมีกรรมการฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้างอย่างน้อยฝ่ายละหนึ่งคนจึงจะเป็น
องค์ประชุม 

ในการประชุมเพ่ือพิจารณาก าหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ าหรืออัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือตาม
มาตรา ๗๙ จะต้องมีกรรมการเข้าประชุมไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนกรรมการทั้งหมดโดยมีกรรมการ
ฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้างอย่างน้อยฝ่ายละสองคนจึงจะเป็นองค์ประชุม และต้องได้มติอย่างน้อยสองในสาม
ของกรรมการที่เข้าประชุม 

ในการประชุมเพ่ือพิจารณาก าหนดอัตราค่าจ้างขั้นต ่าหรืออัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ
คราวใดถ้าไม่ได้องค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ในวรรคสอง ให้จัดให้มีการประชุมอีกครั้งหนึ่งภายในสิบห้าวันนับ
แต่วันที่นัดประชุมครั้งแรก การประชุมครั้งหลังนี้แม้จะไม่มีกรรมการซึ่งมาจากฝ่ายนายจ้างหรือฝ่ายลูกจ้างเข้า
ร่วมประชุม ถ้ามีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนกรรมการทั้งหมดก็ให้ถือเป็นองค์ประชุม 
และต้องได้มติอย่างน้อยสองในสามของกรรมการที่เข้าประชุม 

  
มาตรา ๘๓  ในการประชุมคราวใด ถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่อาจ

ปฏิบัติหน้าที่ได้ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการ
ลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 

  
มาตรา ๘๔[๓๒]  ให้คณะกรรมการค่าจ้างมีอ านาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือพิจารณาหรือ

ปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามท่ีคณะกรรมการค่าจ้างมอบหมายได้ 
ให้คณะกรรมการค่าจ้างก าหนดองค์ประชุมและวิธีการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการได้ตาม

ความเหมาะสม 

  
มาตรา ๘๔/๑[๓๓]  ให้คณะกรรมการค่าจ้างมีอ านาจแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิจ านวนไม่เกินห้าคน

เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการค่าจ้าง ซึ่งในจ านวนนี้อย่างน้อยต้องเป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านแรงงาน การบริหาร
ค่าจ้างและเงินเดือน เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม หรือกฎหมาย 

วาระการด ารงต าแหน่งและการพ้นจากต าแหน่งของที่ปรึกษาซึ่งคณะกรรมการค่าจ้างแต่งตั้ง
ตามวรรคหนึ่ง ให้น าความในมาตรา ๘๐ และมาตรา ๘๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
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มาตรา ๘๕  ในการปฏิบัติหน้าที่ให้คณะกรรมการค่าจ้าง หรือคณะอนุกรรมการ หรือผู้ซึ่ง
คณะกรรมการค่าจ้างหรือคณะอนุกรรมการมอบหมายมีอ านาจ ดังต่อไปนี้ 

(๑) มีหนังสือเรียกบุคคลใดมาให้ถ้อยค าหรือให้ส่งเอกสารหรือวัตถุใด ๆ มาเพ่ือประกอบการ
พิจารณาได้ตามความจ าเป็น 

(๒) ให้หน่วยงานหรือบุคคลใดให้ความร่วมมือในการส ารวจกิจการใด ๆ ที่อาจมีผล
กระทบกระเทือนต่อเศรษฐกิจได้ 

(๓) เข้าไปในสถานประกอบกิจการหรือส านักงานของนายจ้างในเวลาท าการเพ่ือศึกษา 
ส ารวจ วิจัย ตรวจสอบ หรือสอบถามข้อเท็จจริงเพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูลที่จะใช้ในการพิจารณาตามมาตรา ๗๙ ใน
การนี้ ให้นายจ้างหรือบุคคลซึ่งเก่ียวข้องอ านวยความสะดวก ส่งหรือแสดงเอกสาร หรือให้ข้อเท็จจริง และไม่
ขัดขวางการปฏิบัติการตามหน้าที่ของบุคคลดังกล่าว 

  
มาตรา ๘๖  ในการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรา ๘๕ ให้กรรมการค่าจ้าง อนุกรรมการ หรือผู้ซึ่ง

คณะกรรมการค่าจ้างหรือคณะอนุกรรมการมอบหมาย แสดงบัตรประจ าตัวหรือหนังสือมอบหมาย แล้วแต่
กรณี ต่อบุคคลซึ่งเกีย่วข้อง 

บัตรประจ าตัวกรรมการค่าจ้างและอนุกรรมการตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรี
ก าหนด 

  
มาตรา ๘๗[๓๔]  ในการพิจารณาก าหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ าให้คณะกรรมการค่าจ้างศึกษาและ

พิจารณาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างที่ลูกจ้างได้รับอยู่ประกอบกับข้อเท็จจริงอ่ืนโดยค านึงถึงดัชนีค่า
ครองชีพ อัตราเงินเฟ้อ มาตรฐานการครองชีพ ต้นทุนการผลิต ราคาของสินค้าและบริการ ความสามารถของ
ธุรกิจ ผลิตภาพแรงงาน ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ และสภาพทางเศรษฐกิจและสังคม 

การพิจารณาก าหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ าจะก าหนดให้ใช้เฉพาะกิจการ งานหรือสาขาอาชีพ
ประเภทใด เพียงใด ในท้องถิ่นใดก็ได้ 

เพ่ือเป็นการส่งเสริมการจ้างงานและการคุ้มครองแรงงานส าหรับลูกจ้างบางกลุ่มหรือบาง
ประเภท คณะกรรมการค่าจ้างอาจพิจารณาก าหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ าที่แตกต่างจากที่พิจารณาก าหนดในวรรค
สอง เพ่ือใช้ส าหรับลูกจ้างกลุ่มนั้นหรือประเภทนั้นในกิจการ งานหรือสาขาอาชีพประเภทใด เพียงใด ในท้องถิ่น
ใดก็ได้  ทั้งนี้ ค่าจ้างดังกล่าวต้องไม่ต่ ากว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ าที่คณะกรรมการค่าจ้างก าหนดตามวรรคสอง 

ในการพิจารณาก าหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ ให้คณะกรรมการค่าจ้างศึกษาและ
พิจารณาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างที่ลูกจ้างได้รับในแต่ละอาชีพตามมาตรฐานฝีมือที่ก าหนดไว้ โดยวัดค่า
ทักษะฝีมือ ความรู้ และความสามารถ แต่ต้องไม่ต่ ากว่าอัตราค่าจ้างข้ันต่ าที่คณะกรรมการค่าจ้างก าหนด 
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มาตรา ๘๘[๓๕]  เมื่อได้ศึกษาข้อมูลและพิจารณาข้อเท็จจริงตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา ๘๗ 
แล้วให้คณะกรรมการค่าจ้างประกาศก าหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ าหรืออัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือโดยเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรีเพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

  
มาตรา ๘๙[๓๖]  ประกาศก าหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ าหรืออัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือตาม

มาตรา ๘๘ ให้ใช้บังคับแก่นายจ้างและลูกจ้างทุกคนโดยไม่เลือกปฏิบัติ 
  
มาตรา ๙๐[๓๗]  เมื่อประกาศก าหนดอัตราค่าจ้างข้ันต่ าหรืออัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือมี

ผลใช้บังคับแล้ว ห้ามมิให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างน้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ าหรืออัตราค่าจ้างตาม
มาตรฐานฝีมือท่ีก าหนด 

ให้พนักงานตรวจแรงงานส่งประกาศก าหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ าหรืออัตราค่าจ้างตามมาตรฐาน
ฝีมือให้แก่นายจ้างที่อยู่ในข่ายบังคับ และให้นายจ้างนั้นปิดประกาศดังกล่าวไว้ในที่เปิดเผย เพ่ือให้ลูกจ้างได้
ทราบ ณ สถานที่ท างานของลูกจ้างตลอดระยะเวลาที่ประกาศดังกล่าวมีผลใช้บังคับ 

  
มาตรา ๙๑[๓๘]  ให้มีส านักงานคณะกรรมการค่าจ้างในกระทรวงแรงงานมีอ านาจหน้าที่ 

ดังต่อไปนี้ 
(๑) จัดท าแผนพัฒนาระบบค่าจ้างและรายได้ของประเทศเสนอต่อคณะกรรมการค่าจ้าง 

(๒) จัดท าแผนงานโครงการเสนอต่อคณะกรรมการค่าจ้างและคณะอนุกรรมการ 

(๓) ประสานแผนและการด าเนินการของคณะกรรมการค่าจ้างและคณะอนุกรรมการ 

(๔) รวบรวม ศึกษา วิจัย วิเคราะห์ และประเมินผลสถานการณ์เศรษฐกิจ แรงงาน ภาวะการ
ครองชีพ การขยายตัวของตลาดแรงงาน ผลิตภาพแรงงาน การลงทุน การย้ายถิ่น และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือใช้ในการวางแผนพัฒนาระบบค่าจ้างและรายได้ของประเทศและเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของ
คณะกรรมการค่าจ้างและคณะอนุกรรมการ 

(๕) เสนอแนะผลการศึกษา และผลการพิจารณาข้อมูลทางวิชาการ และมาตรการเสริมอ่ืนต่อ
กระทรวงแรงงาน และหน่วยงานที่เก่ียวข้อง เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาระบบค่าจ้างและรายได้ 

(๖) ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาระบบค่าจ้างและรายได้ของประเทศ และการ
ปฏิบัติงานตามมติของคณะกรรมการค่าจ้าง 

(๗) ปฏิบัติงานอืน่ตามท่ีคณะกรรมการค่าจ้างและคณะอนุกรรมการมอบหมาย 

  
หมวด ๗ 

สวัสดิการ 
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มาตรา ๙๒  ให้มีคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานประกอบด้วย ปลัดกระทรวงแรงงาน* เป็น
ประธานกรรมการ กรรมการผู้แทนฝ่ายรัฐบาลสี่คน กรรมการผู้แทนฝ่ายนายจ้างและกรรมการผู้แทนฝ่าย
ลูกจ้างฝ่ายละห้าคน ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้ง เป็นกรรมการ และข้าราชการกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานซึ่ง
รัฐมนตรีแต่งตั้ง เป็นเลขานุการ 

  
มาตรา ๙๓[๓๙]  คณะกรรมการสวัสดิการแรงงานมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑) เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบาย แนวทางและมาตรการด้านสวัสดิการ

แรงงาน 

(๒) เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวง ประกาศ หรือระเบียบเกี่ยวกับการ
จัดสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ 

(๓) ให้ค าแนะน าในการจัดสวัสดิการแรงงานส าหรับสถานประกอบกิจการแต่ละประเภท 

(๔) ติดตามประเมินผล และรายงานผลการด าเนินการต่อรัฐมนตรี 
(๕)[๔๐] ออกค าสั่งให้นายจ้างจ่ายค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าหรือ

ค่าชดเชยพิเศษ ตามมาตรา ๑๒๐/๑ 

(๖) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืนบัญญัติให้เป็นอ านาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการสวัสดิการแรงงานหรือตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย 

  
มาตรา ๙๔[๔๑]  ให้น ามาตรา ๗๘ วรรคสอง มาตรา ๘๐ มาตรา ๘๑ มาตรา ๘๒ วรรคหนึ่ง 

มาตรา ๘๓ มาตรา ๘๔ มาตรา ๘๕ และมาตรา ๘๖ มาใช้บังคับกับคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานโดย
อนุโลม 

  
มาตรา ๙๕  ให้รัฐมนตรีมีอ านาจออกกฎกระทรวงก าหนดให้นายจ้างต้องจัดสวัสดิการในเรื่อง

ใดหรือก าหนดให้การจัดสวัสดิการในเรื่องใดต้องเป็นไปตามมาตรฐานได้ 
  
มาตรา ๙๖  ในสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ห้าสิบคนขึ้นไปให้นายจ้างจัดให้มี

คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ ประกอบด้วยผู้แทนฝ่ายลูกจ้างอย่างน้อยห้าคน 

กรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการให้มาจากการเลือกตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่อธิบดีก าหนด 

ในกรณีที่สถานประกอบกิจการใดของนายจ้างมีคณะกรรมการลูกจ้างตามกฎหมายว่าด้วย
แรงงานสัมพันธ์แล้ว ให้คณะกรรมการลูกจ้างท าหน้าที่เป็นคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ
ตามพระราชบัญญัตินี้ 

  
มาตรา ๙๗  คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
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(๑) ร่วมหารือกับนายจ้างเพ่ือจัดสวัสดิการแก่ลูกจ้าง 

(๒) ให้ค าปรึกษาหารือและเสนอแนะความเห็นแก่นายจ้างในการจัดสวัสดิการส าหรับลูกจ้าง 

(๓) ตรวจตรา ควบคุม ดูแล การจัดสวัสดิการที่นายจ้างจัดให้แก่ลูกจ้าง 

(๔) เสนอข้อคิดเห็น และแนวทางในการจัดสวัสดิการที่เป็นประโยชน์ส าหรับลูกจ้างต่อ
คณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน 

  
มาตรา ๙๘  นายจ้างต้องจัดให้มีการประชุมหารือกับคณะกรรมการสวัสดิการในสถาน

ประกอบกิจการอย่างน้อยสามเดือนต่อหนึ่งครั้ง หรือเมื่อกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการเกินกึ่ง
หนึ่งของกรรมการทั้งหมดหรือสหภาพแรงงานร้องขอโดยมีเหตุผลสมควร 

  
มาตรา ๙๙  ให้นายจ้างปิดประกาศการจัดสวัสดิการตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๙๕ 

หรือตามท่ีมีข้อตกลงกับลูกจ้างให้จัดขึ้นไว้ในที่เปิดเผยเพ่ือให้ลูกจ้างได้ทราบ ณ สถานที่ท างานของลูกจ้าง 

  
หมวด ๘ 

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน[๔๒]
 

                   
  

มาตรา ๑๐๐[๔๓]  (ยกเลิก) 
  
มาตรา ๑๐๑[๔๔]  (ยกเลิก) 
  
มาตรา ๑๐๒[๔๕]  (ยกเลิก) 
  
มาตรา ๑๐๓[๔๖]  (ยกเลิก) 
  
มาตรา ๑๐๔[๔๗]  (ยกเลิก) 
  
มาตรา ๑๐๕[๔๘]  (ยกเลิก) 
  
มาตรา ๑๐๖[๔๙]  (ยกเลิก) 
  
มาตรา ๑๐๗[๕๐]  (ยกเลิก) 
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หมวด ๙ 

การควบคุม 

                   
  

มาตรา ๑๐๘[๕๑]  ให้นายจ้างซึ่งมีลูกจ้างรวมกันตั้งแต่สิบคนขึ้นไป จัดให้มีข้อบังคับเก่ียวกับ
การท างานเป็นภาษาไทย และข้อบังคับนั้นอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับรายการ ดังต่อไปนี้ 

(๑) วันท างาน เวลาท างานปกติ และเวลาพัก 

(๒) วันหยุดและหลักเกณฑ์การหยุด 

(๓) หลักเกณฑ์การท างานล่วงเวลาและการท างานในวันหยุด 

(๔) วันและสถานที่จ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าท างานในวันหยุดและค่าล่วงเวลาในวันหยุด 

(๕) วันลาและหลักเกณฑ์การลา 

(๖) วินัยและโทษทางวินัย 

(๗) การร้องทุกข์ 
(๘) การเลิกจ้าง ค่าชดเชย และค่าชดเชยพิเศษ 

ให้นายจ้างประกาศใช้ข้อบังคับเกี่ยวกับการท างานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่นายจ้างมี
ลูกจ้างรวมกันตั้งแต่สิบคนขึ้นไป และให้นายจ้างจัดเก็บส าเนาข้อบังคับนั้นไว้ ณ สถานประกอบกิจการหรือ
ส านักงานของนายจ้างตลอดเวลา 

ให้นายจ้างเผยแพร่และปิดประกาศข้อบังคับเกี่ยวกับการท างานโดยเปิดเผย ณ สถานที่ท างาน
ของลูกจ้าง หรือเพ่ิมเติมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วยก็ได้ เพื่อให้ลูกจ้างได้ทราบและเข้าถึงได้โดยสะดวก 

  
มาตรา ๑๐๙  การร้องทุกข์ตามมาตรา ๑๐๘ (๗) อย่างน้อยต้องมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 
(๑) ขอบเขตและความหมายของข้อร้องทุกข์ 
(๒) วิธีการและขั้นตอนการร้องทุกข์ 
(๓) การสอบสวนและพิจารณาข้อร้องทุกข์ 

(๔) กระบวนการยุติข้อร้องทุกข์ 
(๕) ความคุ้มครองผู้ร้องทุกข์และผู้เกี่ยวข้อง 

  
มาตรา ๑๑๐[๕๒]  การแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับเก่ียวกับการท างานที่นายจ้างประกาศใช้ตาม

มาตรา ๑๐๘ ให้นายจ้างประกาศข้อบังคับที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมนั้น และให้น ามาตรา ๑๐๘ วรรคสองและวรรค
สาม มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
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มาตรา ๑๑๑  เมื่อนายจ้างได้ประกาศใช้ข้อบังคับเกี่ยวกับการท างานตามมาตรา ๑๐๘ 
แล้ว แม้ว่าต่อมานายจ้างจะมีลูกจ้างลดต่ ากว่าสิบคนก็ตาม ให้นายจ้างยังคงมีหน้าที่ปฏิบัติตามมาตรา 
๑๐๘ และมาตรา ๑๑๐ ต่อไป 

  
มาตรา ๑๑๒  ให้นายจ้างซึ่งมีลูกจ้างตั้งแต่สิบคนขึ้นไปจัดท าทะเบียนลูกจ้างเป็นภาษาไทย 

และเก็บไว้ ณ สถานประกอบกิจการหรือส านักงานของนายจ้าง พร้อมที่จะให้พนักงานตรวจแรงงานตรวจได้ใน
เวลาท าการ 

การจัดท าทะเบียนลูกจ้างตามวรรคหนึ่ง ให้นายจ้างจัดท าภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ลูกจ้าง
เข้าท างาน 

  
มาตรา ๑๑๓  ทะเบียนลูกจ้างนั้นอย่างน้อยต้องมีรายการ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ชื่อตัวและชื่อสกุล 

(๒) เพศ 

(๓) สัญชาติ 
(๔) วันเดือนปีเกิด หรืออายุ 
(๕) ที่อยู่ปัจจุบัน 

(๖) วันที่เริ่มจ้าง 

(๗) ต าแหน่งหรืองานในหน้าที่ 
(๘) อัตราค่าจ้างและประโยชน์ตอบแทนอย่างอ่ืนที่นายจ้างตกลงจ่ายให้แก่ลูกจ้าง 

(๙) วันสิ้นสุดของการจ้าง 

เมื่อมีความจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนลูกจ้าง ให้นายจ้างแก้ไขเพ่ิมเติม
ทะเบียนลูกจ้างให้แล้วเสร็จภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงนั้น หรือภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่
ลูกจ้างได้แจ้งการเปลี่ยนแปลงให้นายจ้างทราบ 

  
มาตรา ๑๑๔  ให้นายจ้างซึ่งมีลูกจ้างรวมกันตั้งแต่สิบคนขึ้นไปจัดให้มีเอกสารเกี่ยวกับการ

จ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าท างานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุด ซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายการ 
ดังต่อไปนี้ 

(๑) วันและเวลาท างาน 

(๒) ผลงานที่ท าได้ส าหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยค านวณเป็นหน่วย 

(๓) อัตราและจ านวนค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าท างานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุดที่
ลูกจ้างแต่ละคนได้รับ 

เมื่อมีการจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าท างานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุดให้แก่
ลูกจ้าง ให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างลงลายมือชื่อในเอกสารตามวรรคหนึ่งไว้เป็นหลักฐาน 



รายการในเอกสารตามวรรคหนึ่งจะอยู่ในฉบับเดียวกันหรือจะแยกเป็นหลายฉบับก็ได้ 
ในกรณีที่นายจ้างจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าท างานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุด

ให้แก่ลูกจ้าง โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากในธนาคารพาณิชย์ หรือสถาบันการเงินอ่ืน ให้ ถือว่าหลักฐาน
การโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของลูกจ้างเป็นเอกสารเกี่ยวกับการจ่ายเงินดังกล่าว 

  
มาตรา ๑๑๕  ให้นายจ้างเก็บรักษาทะเบียนลูกจ้างไว้ไม่น้อยกว่าสองปีนับแต่วันสิ้นสุดของ

การจ้างลูกจ้างแต่ละราย และให้นายจ้างเก็บเอกสารเกี่ยวกับการจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าท างานในวันหยุด 
และค่าล่วงเวลาในวันหยุดให้แก่ลูกจ้างไว้ไม่น้อยกว่าสองปีนับแต่วันจ่ายเงินดังกล่าว 

ในกรณีท่ีมีการยื่นค าร้องตามหมวด ๑๒ แห่งพระราชบัญญัตินี้ หรือมีข้อพิพาทแรงงานตาม
กฎหมายว่าด้วยแรงงานสัมพันธ์ หรือมีการฟ้องร้องคดีแรงงาน ให้นายจ้างเก็บรักษาทะเบียนลูกจ้างและ
เอกสารเกี่ยวกับการจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าท างานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุดไว้จนกว่าจะมีค าสั่ง
หรือค าพิพากษาถึงท่ีสุดเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว 

  
มาตรา ๑๑๕/๑[๕๓]  เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานตรวจแรงงานตามมาตรา 

๑๓๙ ให้นายจ้างซึ่งมีลูกจ้างรวมกันตั้งแต่สิบคนข้ึนไปยื่นแบบแสดงสภาพการจ้างและสภาพการท างานต่อ
อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายภายในเดือนมกราคมของทุกปี  ทั้งนี้ ให้พนักงานตรวจแรงงานส่งแบบตามที่
อธิบดีก าหนดให้นายจ้างภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 

ในกรณีที่ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพการจ้างและสภาพการท างานที่ได้ยื่นไว้ตามวรรคหนึ่ง
เปลี่ยนแปลงไป ให้นายจ้างแจ้งการเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นหนังสือต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายภายในเดือน
ถัดจากที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว 

  
หมวด ๑๐ 

การพักงาน 

                   
  

มาตรา ๑๑๖  ในกรณีที่นายจ้างท าการสอบสวนลูกจ้างซึ่งถูกกล่าวหาว่ากระท าความผิด ห้าม
มิให้นายจ้างสั่งพักงานลูกจ้างในระหว่างการสอบสวนดังกล่าว เว้นแต่จะมีข้อบังคับเกี่ยวกับการท างานหรือ
ข้อตกลงเก่ียวกับสภาพการจ้างให้อ านาจนายจ้างสั่งพักงานลูกจ้างได้  ทั้งนี้ นายจ้างจะต้องมีค าสั่งพักงานเป็น
หนังสือระบุความผิดและก าหนดระยะเวลาพักงานได้ไม่เกินเจ็ดวันโดยต้องแจ้งให้ลูกจ้างทราบก่อนการพักงาน 

ในระหว่างการพักงานตามวรรคหนึ่ง ให้นายจ้างจ่ายเงินให้แก่ลูกจ้างตามอัตราที่ก าหนดไว้ใน
ข้อบังคับเก่ียวกับการท างานหรือตามที่นายจ้างและลูกจ้างได้ตกลงกันไว้ในข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการ
จ้าง  ทั้งนี้ อัตราดังกล่าวต้องไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของค่าจ้างในวันท างานที่ลูกจ้างได้รับก่อนถูกสั่งพักงาน 
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มาตรา ๑๑๗  เมื่อการสอบสวนเสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏว่าลูกจ้างไม่มีความผิด ให้นายจ้างจ่าย
ค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างเท่ากับค่าจ้างในวันท างานนับแต่วันที่ลูกจ้างถูกสั่งพักงานเป็นต้นไป โดยให้ค านวณเงินที่
นายจ้างจ่ายตามมาตรา ๑๑๖ เป็นส่วนหนึ่งของค่าจ้างตามมาตรานี้พร้อมด้วยดอกเบี้ยร้อยละสิบห้าต่อปี 

  
หมวด ๑๑ 

ค่าชดเชย 

                   
  

มาตรา ๑๑๘  ให้นายจ้างจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างซึ่งเลิกจ้าง ดังต่อไปนี้ 
(๑) ลูกจ้างซึ่งท างานติดต่อกันครบหนึ่งร้อยยี่สิบวัน แต่ไม่ครบหนึ่งปี ให้จ่ายไม่น้อยกว่า

ค่าจ้างอัตราสุดท้ายสามสิบวัน หรือไม่น้อยกว่าค่าจ้างของการท างานสามสิบวันสุดท้ายส าหรับลูกจ้างซึ่งได้รับ
ค่าจ้างตามผลงานโดยค านวณเป็นหน่วย 

(๒) ลูกจ้างซึ่งท างานติดต่อกันครบหนึ่งปี แต่ไม่ครบสามปี ให้จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตรา
สุดท้ายเก้าสิบวัน หรือไม่น้อยกว่าค่าจ้างของการท างานเก้าสิบวันสุดท้ายส าหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างตาม
ผลงานโดยค านวณเป็นหน่วย 

(๓) ลูกจ้างซึ่งท างานติดต่อกันครบสามปี แต่ไม่ครบหกปี ให้จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตรา
สุดท้ายหนึ่งร้อยแปดสิบวัน หรือไม่น้อยกว่าค่าจ้างของการท างานหนึ่งร้อยแปดสิบวันสุดท้ายส าหรับลูกจ้างซึ่ง
ได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยค านวณเป็นหน่วย 

(๔) ลูกจ้างซึ่งท างานติดต่อกันครบหกปี แต่ไม่ครบสิบปี ให้จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตรา
สุดท้ายสองร้อยสี่สิบวัน หรือไม่น้อยกว่าค่าจ้างของการท างานสองร้อยสี่สิบวันสุดท้ายส าหรับลูกจ้างซึ่งได้รับ
ค่าจ้างตามผลงานโดยค านวณเป็นหน่วย 

(๕)[๕๔] ลูกจ้างซึ่งท างานติดต่อกันครบสิบปี แต่ไม่ครบยี่สิบปี ให้จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตรา
สุดท้ายสามร้อยวัน หรือไม่น้อยกว่าค่าจ้างของการท างานสามร้อยวันสุดท้ายส าหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้าง
ตามผลงานโดยค านวณเป็นหน่วย 

(๖)[๕๕] ลูกจ้างซึ่งท างานติดต่อกันครบยี่สิบปีขึ้นไป ให้จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้ายสี่
ร้อยวัน หรือไม่น้อยกว่าค่าจ้างของการท างานสี่ร้อยวันสุดท้ายส าหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดย
ค านวณเป็นหน่วย 

การเลิกจ้างตามมาตรานี้ หมายความว่า การกระท าใดที่นายจ้างไม่ให้ลูกจ้างท างานต่อไปและ
ไม่จ่ายค่าจ้างให้ ไม่ว่าจะเป็นเพราะเหตุสิ้นสุดสัญญาจ้างหรือเหตุอ่ืนใด และหมายความรวมถึงกรณีที่ลูกจ้างไม่ได้
ท างานและไม่ได้รับค่าจ้างเพราะเหตุที่นายจ้างไม่สามารถด าเนินกิจการต่อไป 

ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่ลูกจ้างที่มีก าหนดระยะเวลาการจ้างไว้แน่นอนและเลิกจ้าง
ตามก าหนดระยะเวลานั้น 
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การจ้างที่มีก าหนดระยะเวลาตามวรรคสามจะกระท าได้ส าหรับการจ้างงานในโครงการ
เฉพาะที่มิใช่งานปกติของธุรกิจหรือการค้าของนายจ้างซึ่งต้องมีระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดของงานที่แน่นอน
หรือในงานอันมีลักษณะเป็นครั้งคราวที่มีก าหนดการสิ้นสุด หรือความส าเร็จของงาน หรือในงานที่เป็นไปตาม
ฤดูกาลและได้จ้างในช่วงเวลาของฤดูกาลนั้น ซึ่งงานนั้นจะต้องแล้วเสร็จภายในเวลาไม่เกินสองปีโดยนายจ้าง
และลูกจ้างได้ท าสัญญาเป็นหนังสือไว้ตั้งแต่เมื่อเริ่มจ้าง 

  
มาตรา ๑๑๘/๑[๕๖]  การเกษียณอายุตามที่นายจ้างและลูกจ้างตกลงกันหรือตามที่นายจ้าง

ก าหนดไว้ ให้ถือว่าเป็นการเลิกจ้างตามมาตรา ๑๑๘ วรรคสอง 

ในกรณีที่มิได้มีการตกลงหรือก าหนดการเกษียณอายุไว้ หรือมีการตกลงหรือก าหนดการ
เกษียณอายุไว้เกินกว่าหกสิบปี ให้ลูกจ้างที่มีอายุครบหกสิบปีขึ้นไปมีสิทธิแสดงเจตนาเกษียณอายุได้โดยให้
แสดงเจตนาต่อนายจ้างและให้มีผลเมื่อครบสามสิบวันนับแต่วันแสดงเจตนา และให้นายจ้างจ่ายค่าชดเชย
ให้แก่ลูกจ้างที่เกษียณอายุนั้น ตามมาตรา ๑๑๘ วรรคหนึ่ง 

  
มาตรา ๑๑๙[๕๗]  นายจ้างไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างซึ่งเลิกจ้างในกรณีหนึ่งกรณีใด 

ดังต่อไปนี้ 
(๑) ทุจริตต่อหน้าที่หรือกระท าความผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้าง 

(๒) จงใจท าให้นายจ้างได้รับความเสียหาย 

(๓) ประมาทเลินเล่อเป็นเหตุให้นายจ้างได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง 

(๔) ฝ่าฝืนข้อบังคับเกี่ยวกับการท างาน ระเบียบ หรือค าสั่งของนายจ้างอันชอบด้วยกฎหมาย
และเป็นธรรม และนายจ้างได้ตักเตือนเป็นหนังสือแล้ว เว้นแต่กรณีที่ร้ายแรง นายจ้างไม่จ าเป็นต้องตักเตือน 

หนังสือเตือนให้มีผลบังคับได้ไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันที่ลูกจ้างได้กระท าผิด 

(๕) ละทิ้งหน้าที่เป็นเวลาสามวันท างานติดต่อกันไม่ว่าจะมีวันหยุดคั่นหรือไม่ก็ตามโดยไม่มี
เหตุอนัสมควร 

(๖) ได้รับโทษจ าคุกตามค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก 

ในกรณี (๖) ถ้าเป็นความผิดที่ได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษต้องเป็นกรณีท่ีเป็น
เหตุให้นายจ้างได้รับความเสียหาย 

การเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชยตามวรรคหนึ่ง ถ้านายจ้างไม่ได้ระบุข้อเท็จจริงอันเป็นเหตุที่
เลิกจ้างไว้ในหนังสือบอกเลิกสัญญาจ้างหรือไม่ได้แจ้งเหตุที่เลิกจ้างให้ลูกจ้างทราบในขณะที่เลิกจ้างนายจ้างจะ
ยกเหตุนั้นขึ้นอ้างในภายหลังไม่ได้ 

  
มาตรา ๑๒๐[๕๘]  นายจ้างซึ่งประสงค์จะย้ายสถานประกอบกิจการแห่งหนึ่งแห่งใดไป

ตั้ง ณ สถานที่ใหม่หรือย้ายไปยังสถานที่อ่ืนของนายจ้าง ให้นายจ้างปิดประกาศแจ้งให้ลูกจ้างทราบล่วงหน้า 
โดยให้ปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย ณ สถานประกอบกิจการนั้นตั้งอยู่ที่ลูกจ้างสามารถเห็นได้อย่างชัดเจน 

https://www.krisdika.go.th/librarian/getfile?sysid=642571&ext=htm#_ftn56
https://www.krisdika.go.th/librarian/getfile?sysid=642571&ext=htm#_ftn57
https://www.krisdika.go.th/librarian/getfile?sysid=642571&ext=htm#_ftn58


ติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันก่อนวันย้ายสถานประกอบกิจการ และประกาศนั้นอย่างน้อยต้องมี
ข้อความชัดเจนเพียงพอที่จะเข้าใจได้ว่าลูกจ้างคนใดจะต้องถูกย้ายไปสถานที่ใดและเมื่อใด 

ในกรณีที่นายจ้างไม่ปิดประกาศให้ลูกจ้างทราบล่วงหน้าตามวรรคหนึ่ง ให้นายจ้างจ่าย
ค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าแก่ลูกจ้างท่ีไม่ประสงค์จะไปท างาน ณ สถานประกอบกิจการแห่ง
ใหม่เท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้ายสามสิบวัน หรือเท่ากับค่าจ้างของการท างานสามสิบวันสุดท้ายส าหรับลูกจ้างซึ่ง
ได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยค านวณเป็นหน่วย 

หากลูกจ้างคนใดเห็นว่าการย้ายสถานประกอบกิจการดังกล่าวมีผลกระทบส าคัญต่อการ
ด ารงชีวิตตามปกติของลูกจ้างหรือครอบครัวของลูกจ้างคนนั้น และไม่ประสงค์จะไปท างาน  ณ สถาน
ประกอบกิจการแห่งใหม่ ต้องแจ้งให้นายจ้างทราบเป็นหนังสือภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ปิดประกาศ หรือ
นับแต่วันที่ย้ายสถานประกอบกิจการในกรณีที่นายจ้างมิได้ปิดประกาศตามวรรคหนึ่ง และให้ถือว่าสัญญาจ้าง
สิ้นสุดลงในวันที่นายจ้างย้ายสถานประกอบกิจการ โดยลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่าชดเชยพิเศษไม่น้อยกว่าอัตรา
ค่าชดเชยที่ลูกจ้างพึงมีสิทธิได้รับตามมาตรา ๑๑๘ 

ให้นายจ้างจ่ายค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าตามวรรคสองหรือค่าชดเชยพิเศษ
ตามวรรคสามให้แก่ลูกจ้างภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่สัญญาจ้างสิ้นสุด 

ในกรณีที่นายจ้างไม่เห็นด้วยกับเหตุผลของลูกจ้างตามวรรคสาม ให้นายจ้างยื่นค าร้อง ต่อ
คณะกรรมการสวัสดิการแรงงานภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือ 

  
มาตรา ๑๒๐/๑[๕๙]  เมื่อคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานพิจารณาค าร้องตามมาตรา ๑๒๐ 

วรรคห้าแล้ว เห็นว่าลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าหรือค่าชดเชยพิเศษให้
คณะกรรมการสวัสดิการแรงงานสั่งให้นายจ้างจ่ายค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าหรือค่าชดเชย
พิเศษ แล้วแต่กรณี ให้แก่ลูกจ้างภายในสามสิบวันนับแต่วันที่นายจ้างทราบค าสั่ง 

ในกรณีที่คณะกรรมการสวัสดิการแรงงานพิจารณาแล้ว เหน็ว่าลูกจ้างไม่มีสิทธิได้รับค่าชดเชย
พิเศษแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าหรือค่าชดเชยพิเศษ แล้วแต่กรณี ให้คณะกรรมการสวัสดิการแรงงานแจ้ง
ค าสั่งให้นายจ้างและลูกจ้างทราบ 

ในการพิจารณาและมีค าสั่งของคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับค าร้อง และแจ้งค าสั่งให้นายจ้างและลูกจ้างทราบภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่มี
ค าสั่ง 

ค าสั่งของคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานให้เป็นที่สุด เว้นแต่นายจ้างหรือลูกจ้างจะ
อุทธรณ์ค าสั่งต่อศาลภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้ทราบค าสั่ง ในกรณีที่นายจ้างเป็นฝ่ายน าคดีไปสู่ศาล 
นายจ้างต้องวางหลักประกันต่อศาลตามจ านวนที่ต้องจ่ายตามค าสั่งนั้น จึงจะฟ้องคดีได้ 

การส่งค าสั่งของคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานให้น ามาตรา ๑๔๓ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
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มาตรา ๑๒๐/๒[๖๐]  ในกรณีที่นายจ้างได้อุทธรณ์ค าสั่งของคณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน
ต่อศาลภายในระยะเวลาที่ก าหนดตามมาตรา ๑๒๐/๑ วรรคสี่ และได้ปฏิบัติตามค าพิพากษาหรือค าสั่งของ
ศาลแล้ว การด าเนินคดีอาญาต่อนายจ้างให้เป็นอันระงับไป 

  
มาตรา ๑๒๑  ในกรณีที่นายจ้างจะเลิกจ้างลูกจ้างเพราะเหตุที่นายจ้างปรับปรุงหน่วยงาน 

กระบวนการผลิต การจ าหน่าย หรือการบริการ อันเนื่องมาจากการน าเครื่องจักรมาใช้หรือเปลี่ยนแปลง
เครื่องจักรหรือเทคโนโลยี ซึ่งเป็นเหตุให้ต้องลดจ านวนลูกจ้าง ห้ามมิให้น ามาตรา ๑๗ วรรคสอง มาใช้บังคับ 
และให้นายจ้างแจ้งวันที่จะเลิกจ้าง เหตุผลของการเลิกจ้างและรายชื่อลูกจ้างต่อพนักงานตรวจแรงงาน และ
ลูกจ้างที่จะเลิกจ้างทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าหกสิบวันก่อนวันที่จะเลิกจ้าง 

ในกรณีที่นายจ้างไม่แจ้งให้ลูกจ้างที่จะเลิกจ้างทราบล่วงหน้า หรือแจ้งล่วงหน้าน้อยกว่า
ระยะเวลาที่ก าหนดตามวรรคหนึ่ง นอกจากจะได้รับค่าชดเชยตามมาตรา ๑๑๘ แล้ว ให้นายจ้างจ่ายค่าชดเชย
พิเศษแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าเท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้ายหกสิบวัน หรือเท่ากับค่าจ้างของการท างานหกสิบ
วันสุดท้ายส าหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยค านวณเป็นหน่วยด้วย 

ในกรณีที่มีการจ่ายค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าตามวรรคสองแล้ว ให้ ถอืว่า
นายจ้างได้จ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ด้วย 

  
มาตรา ๑๒๒  ในกรณีที่นายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างตามมาตรา ๑๒๑ และลูกจ้างนั้นท างาน

ติดต่อกันเกินหกปีขึ้นไป ให้นายจ้างจ่ายค่าชดเชยพิเศษเพ่ิมข้ึนจากค่าชดเชยตามมาตรา ๑๑๘ ไม่น้อยกว่า
ค่าจ้างอัตราสุดท้ายสิบห้าวันต่อการท างานครบหนึ่งปี หรือไม่น้อยกว่าค่าจ้างของการท างานสิบห้าวันสุดท้าย
ต่อการท างานครบหนึ่งปีส าหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยค านวณเป็นหน่วย แต่ค่าชดเชยตาม
มาตรานี้รวมแล้วต้องไม่เกินค่าจ้างอัตราสุดท้ายสามร้อยหกสิบวัน หรือไม่ เกินค่าจ้างของการท างานสามร้อย
หกสิบวันสุดท้ายส าหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยค านวณเป็นหน่วย 

เพ่ือประโยชน์ในการค านวณค่าชดเชยพิเศษ กรณีระยะเวลาท างานไม่ครบหนึ่งปี ถ้าเศษ
ของระยะเวลาท างานมากกว่าหนึ่งร้อยแปดสิบวัน ให้นับเป็นการท างานครบหนึ่งปี 

  
หมวด ๑๒ 

การยื่นค าร้องและการพิจารณาค าร้อง 

                   
  

มาตรา ๑๒๓  ในกรณีที่นายจ้างฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเกี่ยวกับสิทธิได้รับเงินอย่างหนึ่ง
อย่างใดตามพระราชบัญญัตินี้และลูกจ้างมีความประสงค์ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ด าเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ 
ให้ลูกจ้างมีสิทธิยื่นค าร้องต่อพนักงานตรวจแรงงานแห่งท้องที่ที่ลูกจ้างท างานอยู่หรือที่นายจ้างมีภูมิล าเนาอยู่
ตามแบบท่ีอธิบดีก าหนด 
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ในกรณีที่เกี่ยวกับสิทธิได้รับเงินอย่างหนึ่งอย่างใดตามพระราชบัญญัตินี้ ถ้าลูกจ้างถึงแก่
ความตายให้ทายาทโดยธรรมมีสิทธิยื่นค าร้องต่อพนักงานตรวจแรงงานได้ 

  
มาตรา ๑๒๔  เมื่อมีการยื่นค าร้องตามมาตรา ๑๒๓ ให้พนักงานตรวจแรงงานสอบสวน

ข้อเท็จจริงและมีค าสั่งภายในหกสิบวันนับแต่วันที่รับค าร้อง 

ในกรณีที่มีความจ าเป็นไม่อาจมีค าสั่งภายในเวลาตามวรรคหนึ่งได้ ให้พนักงานตรวจแรงงาน
ขอขยายเวลาต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายพร้อมด้วยเหตุผล และอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายอาจ
พิจารณาอนุญาตได้ตามที่เห็นสมควร แต่ต้องมีระยะเวลาไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่ครบก าหนดตามวรรค
หนึ่ง 

เมื่อพนักงานตรวจแรงงานสอบสวนแล้วปรากฏว่าลูกจ้างมีสิทธิได้รับเงินอย่างหนึ่งอย่างใดที่
นายจ้างมีหน้าที่ต้องจ่ายตามพระราชบัญญัตินี้ ให้พนักงานตรวจแรงงานมีค าสั่งให้นายจ้างจ่ายเงินดังกล่าว
ให้แก่ลูกจ้างหรือทายาทโดยธรรมของลูกจ้างซึ่งถึงแก่ความตาย ตามแบบท่ีอธิบดีก าหนดภายในสามสิบวันนับ
แต่วันที่ทราบหรือถือว่าได้ทราบค าสั่ง[๖๑]

 

ให้นายจ้างจ่ายเงินตามวรรคสามให้แก่ลูกจ้างหรือทายาทโดยธรรมของลูกจ้างซึ่งถึงแก่
ความตาย ณ สถานที่ท างานของลูกจ้าง ในกรณีที่ลูกจ้างหรือทายาทโดยธรรมของลูกจ้างซึ่งถึง แก่ความตาย
ร้องขอ ให้พนักงานตรวจแรงงานมีอ านาจสั่งให้นายจ้างจ่ายเงินดังกล่าว ณ ส านักงานของพนักงานตรวจ
แรงงานหรือสถานที่อ่ืนตามที่นายจ้าง และลูกจ้างหรือทายาทโดยธรรมของลูกจ้างซึ่งถึงแก่ความตายตกลงกัน 

ในกรณีที่ลูกจ้างหรือทายาทโดยธรรมของลูกจ้างซึ่งถึงแก่ความตายไม่มารับเงินดังกล่าว
ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่พนักงานตรวจแรงงานมีค าสั่ง ให้พนักงานตรวจแรงงานน าส่งเงินนั้นเพ่ือเก็บรักษาใน
กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างโดยฝากไว้กับธนาคาร  ในการนี้ ถ้ามีดอกเบี้ยหรือดอกผลใดเกิดขึ้นเนื่องจากการฝาก
เงิน ให้ตกเป็นสิทธิแก่ลูกจ้าง หรือทายาทโดยธรรมของลูกจ้างซึ่งถึงแก่ความตายซึ่งมีสิทธิได้รับเงินนั้น 

ในกรณีที่พนักงานตรวจแรงงานเห็นว่าลูกจ้างหรือทายาทโดยธรรมของลูกจ้างซึ่งถึงแก่
ความตายไม่มีสิทธิได้รับเงินตามมาตรา ๑๒๓ ให้พนักงานตรวจแรงงานมีค าสั่งและแจ้งเป็นหนังสือให้นายจ้าง
และลูกจ้างหรือทายาทโดยธรรมของลูกจ้างซึ่งถึงแก่ความตายทราบ 

  
มาตรา ๑๒๔/๑[๖๒]  ในกรณีที่นายจ้างได้ปฏิบัติตามค าสั่งของพนักงานตรวจแรงงานตาม

มาตรา ๑๒๔ ภายในระยะเวลาที่ก าหนด การด าเนินคดีอาญาต่อนายจ้างให้เป็นอันระงับไป 

  
มาตรา ๑๒๕  เมื่อพนักงานตรวจแรงงานได้มีค าสั่งตามมาตรา ๑๒๔ แล้ว ถ้านายจ้าง ลกูจ้าง 

หรือทายาทโดยธรรมของลูกจ้างซึ่งถึงแก่ความตายไม่พอใจค าสั่งนั้น ให้น าคดีไปสู่ศาลได้ภายในสามสิบวันนับ
แต่วันทราบค าสั่ง 

ในกรณีที่นายจ้าง ลูกจ้าง หรือทายาทโดยธรรมของลูกจ้างซึ่งถึงแก่ความตายไม่น าคดีไปสู่
ศาลภายในก าหนด ให้ค าสั่งนั้นเป็นที่สุด 

https://www.krisdika.go.th/librarian/getfile?sysid=642571&ext=htm#_ftn61
https://www.krisdika.go.th/librarian/getfile?sysid=642571&ext=htm#_ftn62


ในกรณีที่นายจ้างเป็นฝ่ายน าคดีไปสู่ศาล นายจ้างต้องวางเงินต่อศาลตามจ านวนที่ถึงก าหนด
จ่ายตามค าสั่งนั้น จึงจะฟ้องคดีได้ 

เมื่อคดีถึงท่ีสุดและนายจ้างมีหน้าที่ต้องจ่ายเงินจ านวนใดให้แก่ลูกจ้างหรือทายาทโดยธรรม
ของลูกจ้างซึ่งถึงแก่ความตาย ให้ศาลมีอ านาจจ่ายเงินที่นายจ้างวางไว้ต่อศาลให้แก่ลูกจ้างหรือทายาทโดยธรรม
ของลูกจ้างซึ่งถึงแก่ความตาย หรือกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างในกรณีที่ได้จ่ายเงินตามมาตรา ๑๓๔ ได้ แล้วแต่
กรณี[๖๓]

 

  
มาตรา ๑๒๕/๑[๖๔]  ในกรณีที่นายจ้างได้น าคดีไปสู่ศาลภายในระยะเวลาที่ก าหนดตามมาตรา 

๑๒๕ และได้ปฏิบัติตามค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลแล้ว การด าเนินคดีอาญาต่อนายจ้างให้เป็นอันระงับไป 

  
หมวด ๑๓ 

กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง 

                   
  

มาตรา ๑๒๖  ให้มีกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างในกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานมี
วัตถุประสงค์เพ่ือเป็นทุนสงเคราะห์ลูกจ้างในกรณีที่ลูกจ้างออกจากงาน หรือตาย หรือในกรณีอ่ืนตามท่ีก าหนด
โดยคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง 

  
มาตรา ๑๒๗  กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง ประกอบด้วย 

(๑) เงินสะสมและเงินสมทบ 

(๒) เงินที่ตกเป็นของกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างตามมาตรา ๑๓๓ และมาตรา ๑๓๖ 

(๓) เงินเพ่ิมตามมาตรา ๑๓๑ 

(๔) เงินค่าปรับที่ได้รับจากการลงโทษผู้กระท าความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๕) เงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ 
(๖) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 

(๗) เงินรายได้อ่ืน 

(๘) เงินดอกผลของกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง 

ให้กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างจัดให้มีบัญชีประกอบด้วย 

(๑) บัญชีเงินของสมาชิกซึ่งแสดงรายการเงินสะสม เงินสมทบ และดอกผลของเงินดังกล่าว
ของบรรดาสมาชิกแต่ละคน 

(๒) บัญชีเงินกองทุนกลางซึ่งแสดงรายการเงินอ่ืนนอกจาก (๑) 
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มาตรา ๑๒๘  การส่งเงินค่าปรับตามมาตรา ๑๒๗ (๔) เข้ากองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างและ
ก าหนดเวลาส่งเงินดังกล่าว ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างก าหนดโดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

  
มาตรา ๑๒๙  เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ถือว่าเงินและ

ทรัพย์สินของกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างตามมาตรา ๑๒๗ เป็นกรรมสิทธิ์ของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 
โดยไม่ต้องน าส่งกระทรวงการคลังเป็นรายได้แผ่นดิน 

ให้มีคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างประกอบด้วย ปลัดกระทรวงแรงงาน* เป็น
ประธานกรรมการ ผู้แทนกระทรวงการคลัง ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นกรรมการ กับผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายลูกจ้างฝ่ายละห้า
คน ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งเป็นกรรมการ และอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นกรรมการและ
เลขานุการ 

คณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการบริหารและการจ่ายเงินกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างโดยความ

เห็นชอบของรัฐมนตรี 
(๒) พิจารณาให้ความเห็นต่อรัฐมนตรีในการตราพระราชกฤษฎีกาการออกกฎกระทรวง 

ประกาศหรือระเบียบ เพ่ือด าเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ 
(๓) วางระเบียบเกี่ยวกับการรับเงิน การจ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงินกองทุนสงเคราะห์

ลูกจ้างโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรี 
(๔) วางระเบียบเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างโดยความ

เห็นชอบของรัฐมนตรี 
(๕) จัดสรรเงินกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างไม่เกินร้อยละสิบของดอกผลของกองทุนต่อปีเพื่อเป็น

ค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง 

(๖) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอ่ืนบัญญัติให้เป็นอ านาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง หรือตามท่ีรัฐมนตรีมอบหมาย 

ให้น ามาตรา ๗๘ วรรคสอง มาตรา ๘๐ มาตรา ๘๑ มาตรา ๘๒ วรรคหนึ่ง มาตรา ๘๓ และ
มาตรา ๘๔ มาใช้บังคับกับคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างโดยอนุโลม 

  
มาตรา ๑๓๐  ให้ลูกจ้างส าหรับกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่สิบคนขึ้นไปเป็นสมาชิกกองทุน

สงเคราะห์ลูกจ้าง 

ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่กิจการที่นายจ้างได้จัดให้มีกองทุนส ารองเลี้ยงชีพตาม
กฎหมายว่าด้วยกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ หรือจัดให้มีการสงเคราะห์แก่ลูกจ้างในกรณีท่ีลูกจ้างออกจากงานหรือ
ตาย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในกฎกระทรวง 



ความในวรรคหนึ่งจะใช้บังคับแก่ลูกจ้างส าหรับกิจการที่มีลูกจ้างน้อยกว่าสิบคนเมื่อใดให้ตรา
เป็นพระราชกฤษฎีกา 

คณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างอาจออกระเบียบเพ่ือก าหนดให้ลูกจ้างส าหรับกิจการ
ที่มิได้อยู่ภายใต้บังคับตามพระราชบัญญัตินี้สมัครเข้าเป็นสมาชิกกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างได้ เมื่อลูกจ้าง
ประสงค์จะเป็นสมาชิกกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างโดยความยินยอมของนายจ้าง และให้นายจ้างมีหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัตินี้เสมือนเป็นกิจการที่อยู่ภายใต้บังคับพระราชบัญญัตินี้ 

ให้นายจ้างซึ่งมีลูกจ้างเป็นสมาชิกกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างตามวรรคหนึ่งยื่นแบบรายการ
แสดงรายชื่อลูกจ้างและรายละเอียดอ่ืน ๆ เมื่อนายจ้างยื่นแบบรายการดังกล่าวแล้ว ให้กรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงานออกหนังสือส าคัญแสดงการข้ึนทะเบียนให้แก่นายจ้าง 

ในกรณีที่ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับข้อความในแบบรายการแสดงรายชื่อลูกจ้างที่ได้ยื่นไว้
เปลี่ยนแปลงไป ให้นายจ้างแจ้งเป็นหนังสือต่อกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเพ่ือขอเปลี่ยนแปลงหรือ
แก้ไขเพ่ิมเติมแบบรายการดังกล่าว 

การยื่นขอเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขเพ่ิมเติมแบบรายการแสดงรายชื่อลูกจ้าง และการออก
หนังสือส าคัญแสดงการขึ้นทะเบียนให้แก่นายจ้าง ให้เป็นไปตามแบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการที่คณะกรรมการ
กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างก าหนด 

ให้ถือว่าผู้ซึ่งยื่นแบบรายการ หรือแจ้งขอเปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขเพ่ิมเติมแบบรายการตาม
กฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม ได้ปฏิบัติตามความในวรรคห้า วรรคหก และวรรคเจ็ดของมาตรานี้แล้ว 

  
มาตรา ๑๓๑  นับแต่วันที่ลูกจ้างเป็นสมาชิกกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง ทุกครั้งที่มีการจ่าย

ค่าจ้าง ให้ลูกจ้างจ่ายเงินสะสม โดยให้นายจ้างหักจากค่าจ้างและนายจ้างจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนสงเคราะห์
ลูกจ้าง  ทั้งนี้ ตามอัตราที่ก าหนดในกฎกระทรวงแต่ต้องไม่เกินร้อยละห้าของค่าจ้าง 

ถ้านายจ้างไม่จ่ายค่าจ้างตามก าหนดเวลาที่ต้องจ่าย ให้นายจ้างมีหน้าที่น าส่งเงินสะสมและ
เงินสมทบโดยถือเสมือนว่ามีการจ่ายค่าจ้างแล้ว 

ในกรณีที่นายจ้างไม่ส่งเงินสะสมหรือเงินสมทบหรือส่งไม่ครบจ านวนภายในเวลาที่ก าหนด
ตามวรรคสี่ ให้นายจ้างจ่ายเงินเพิ่มให้แก่กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างในอัตราร้อยละห้าต่อเดือนของจ านวนเงิน
สะสมหรือเงินสมทบที่ยังมิได้น าส่งหรือที่ยังขาดอยู่นับแต่วันที่ต้องน าส่งเงินดังกล่าว ส าหรับเศษของเดือนถ้าถึง
สิบห้าวันหรือกว่านั้นให้นับเป็นหนึ่งเดือน ถ้าน้อยกว่านั้นให้ปัดทิ้ง  ทั้งนี้ ห้ามมิให้นายจ้างอ้างเหตุที่ไม่ได้หัก
ค่าจ้าง หรือหักไปแล้วแต่ไม่ครบจ านวนเพื่อให้พ้นความรับผิดที่ต้องน าส่งเงินดังกล่าว 

การน าส่งเงินสะสม เงินสมทบ และเงินเพ่ิมเข้ากองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง ให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างก าหนด 

  



มาตรา ๑๓๒  ในกรณีที่นายจ้างไม่น าส่งเงินสะสมหรือเงินสมทบหรือน าส่งไม่ครบตาม
ก าหนดเวลา ให้พนักงานตรวจแรงงานมีค าเตือนเป็นหนังสือให้นายจ้างน าเงินที่ค้างจ่ายมาช าระภายในก าหนด
ไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือนั้น 

ในการมีค าเตือนตามวรรคหนึ่ง ถ้าไม่อาจทราบจ านวนค่าจ้างได้แน่ชัด ให้พนักงานตรวจ
แรงงานมีอ านาจประเมินเงินสะสมและเงินสมทบที่นายจ้างจะต้องน าส่งได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
คณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างก าหนด 

  
มาตรา ๑๓๓  ในกรณีที่ลูกจ้างออกจากงาน ให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจ่ายเงิน

จากกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างในส่วนที่เป็นเงินสะสม เงินสมทบ และดอกผลจากเงินดังกล่าวให้แก่ลูกจ้าง 

ในกรณีที่ลูกจ้างตาย ถ้าลูกจ้างมิได้ก าหนดบุคคลผู้จะพึงได้รับเงินจากกองทุนสงเคราะห์
ลูกจ้างไว้โดยท าเป็นหนังสือตามแบบท่ีอธิบดีก าหนดมอบไว้แก่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน หรือได้
ก าหนดไว้แต่บุคคลผู้นั้นตายก่อน ให้จ่ายเงินจากกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างตามวรรคหนึ่งให้แก่บุตร สามี ภรรยา 
บิดา มารดา ที่มีชีวิตอยู่คนละส่วนเท่า ๆ กัน 

ถ้าผู้ตายไม่มีบุคคลผู้มีสิทธิได้รับเงินจากกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างตามวรรคสอง ให้เงินดังกล่าว
ตกเป็นของกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง 

  
มาตรา ๑๓๔  การจ่ายเงินจากกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างในกรณีอ่ืนนอกจากกรณีตามมาตรา 

๑๓๓ ให้คณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างก าหนดระเบียบการจ่ายเงินสงเคราะห์ อัตราเงินที่จะจ่ายและ
ระยะเวลาการจ่าย โดยพิจารณาจากจ านวนเงินกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างส่วนที่มิใช่เงินที่จะต้องน าไปจ่ายตาม
มาตรา ๑๓๓ 

  
มาตรา ๑๓๕[๖๕]  ในกรณีท่ีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้จ่ายเงินจากกองทุน

สงเคราะห์ลูกจ้างไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนให้แก่ลูกจ้างตามมาตรา ๑๓๔ แล้ว ให้กรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงานมีสิทธิไล่เบี้ยคืนจากผู้ซึ่งมีหน้าที่ตามกฎหมายต้องจ่ายเงินดังกล่าวให้แก่ลูกจ้างนั้นพร้อมดอกเบี้ยใน
อัตราร้อยละสิบห้าต่อปีนับแต่วันที่กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้จ่ายเงินจากกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง
ให้แก่ลูกจ้าง  ทัง้นี้ ไม่ว่าผู้ซึ่งมีหน้าที่ตามกฎหมายจะได้จ่ายเงินดังกล่าวให้แก่ลูกจ้างอีกหรือไม่ 

สิทธิไล่เบี้ยตามวรรคหนึ่งให้มีอายุความสิบปีนับแต่วันที่จ่ายเงินจากกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง 

  
มาตรา ๑๓๖  ให้พนักงานตรวจแรงงานมีอ านาจออกค าสั่งเป็นหนังสือให้ยึด อายัดและขาย

ทอดตลาดทรัพย์สินของผู้ซึ่งมีหน้าที่ตามกฎหมายที่ไม่น าส่งเงินสะสม เงินสมทบ หรือเงินเพ่ิม หรือน าส่งไม่ครบ
จ านวน หรือเงินที่ต้องจ่ายตามมาตรา ๑๓๕ 

การมีค าสั่งให้ยึดหรืออายัดทรัพย์สินตามวรรคหนึ่งจะกระท าได้ต่อเมื่อได้ส่งค าเตือนเป็น
หนังสือให้ผู้ซึ่งมีหน้าที่ตามกฎหมายน าเงินสะสม เงินสมทบ หรือเงินเพ่ิมที่ค้างจ่าย หรือเงินที่ต้องจ่ายตาม

https://www.krisdika.go.th/librarian/getfile?sysid=642571&ext=htm#_ftn65


มาตรา ๑๓๕ มาจ่ายภายในเวลาที่ก าหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้นั้นได้รับค าเตือนนั้นและ
ไม่จ่ายภายในเวลาที่ก าหนด 

หลักเกณฑ์และวิธีการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพย์สินตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตาม
ระเบียบที่รัฐมนตรีก าหนด  ทั้งนี้ ให้น าหลักเกณฑ์และวิธีการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาใช้
บังคับโดยอนุโลม 

เงินที่ได้จากการขายทอดตลาดทรัพย์สิน ให้หักไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการยึด อายัด และขาย
ทอดตลาด และจ่ายเงินสะสม เงินสมทบ หรือเงินเพ่ิมที่ค้างจ่าย หรือเงินท่ีผู้ซึ่งมีหน้าที่ตามกฎหมายต้องจ่าย
ตามมาตรา ๑๓๕ ถ้ามีเงินเหลือให้คืนแก่ผู้นั้นโดยเร็ว โดยให้พนักงานตรวจแรงงานมีหนังสือแจ้งให้ทราบเพ่ือ
ขอรับเงินที่เหลือคืน โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ ถ้าไม่มาขอรับคืนภายในห้าปีให้ตกเป็นของ
กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง 

  
มาตรา ๑๓๗  สิทธิเรียกร้องเงินจากกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างไม่อาจโอนกันได้และไม่อยู่ใน

ความรับผิดแห่งการบังคับคดี 
  
มาตรา ๑๓๘  ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันสิ้นปีปฏิทิน ให้คณะกรรมการกองทุน

สงเคราะห์ลูกจ้างเสนองบดุลและรายงานการรับจ่ายเงินของกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างในปีที่ล่วงมาแล้วต่อ
ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน เพ่ือตรวจสอบรับรองก่อนเสนอต่อรัฐมนตรี 

งบดุลและรายงานการรับจ่ายเงินดังกล่าว ให้รัฐมนตรีเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบและจัด
ให้มีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

  
หมวด ๑๔ 

พนักงานตรวจแรงงาน 

                   
  

มาตรา ๑๓๙  ในการปฏิบัติการตามหน้าที่ ให้พนักงานตรวจแรงงานมีอ านาจ ดังต่อไปนี้ 
(๑) เข้าไปในสถานประกอบกิจการหรือส านักงานของนายจ้าง และสถานที่ท างานของลูกจ้าง

ในเวลาท าการ เพ่ือตรวจสภาพการท างานของลูกจ้างและสภาพการจ้าง สอบถามข้อเท็จจริง ถ่ายภาพ ถ่าย
ส าเนาเอกสารที่เกี่ยวกับการจ้าง การจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าท างานในวันหยุด ค่าล่วงเวลาในวันหยุด และ
ทะเบียนลูกจ้าง เก็บตัวอย่างวัสดุหรือผลิตภัณฑ์เพ่ือวิเคราะห์เกี่ยวกับความปลอดภัยในการท างาน และกระท า
การอย่างอ่ืนเพ่ือให้ได้ข้อเท็จจริงในอันที่จะปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

(๒) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกนายจ้าง ลูกจ้าง หรือบุคคลซึ่งเก่ียวข้องมาชี้แจงข้อเท็จจริง
หรือให้ส่งสิ่งของหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องเพ่ือประกอบการพิจารณา 

(๓) มีค าสั่งเป็นหนังสือให้นายจ้างหรือลูกจ้างปฏิบัติให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัตินี้ 



  
มาตรา ๑๔๐  ในการปฏิบัติการตามหน้าที่ของพนักงานตรวจแรงงานตามมาตรา ๑๓๙ (๑) 

ให้พนักงานตรวจแรงงานแสดงบัตรประจ าตัวต่อนายจ้างหรือผู้ซึ่งเกี่ยวข้อง และให้นายจ้างหรือบุคคลซึ่ง
เกี่ยวข้องอ านวยความสะดวกและไม่ขัดขวางการปฏิบัติการตามหน้าที่ของพนักงานตรวจแรงงาน 

บัตรประจ าตัวพนักงานตรวจแรงงานให้เป็นไปตามแบบที่รัฐมนตรีก าหนด 

  
มาตรา ๑๔๑[๖๖]  ค าสั่งของพนักงานตรวจแรงงานตามมาตรา ๑๓๙ (๓) ให้อุทธรณ์ต่ออธิบดี

หรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนดในค าสั่ง และให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย
พิจารณาค าอุทธรณ์และแจ้งผู้อุทธรณ์โดยไม่ชักช้า แต่ต้องไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ ค าวินิจฉัย
ของอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายดังกล่าวให้เป็นที่สุด 

การอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่งย่อมไม่เป็นการทุเลาการปฏิบัติตามค าสั่งของพนักงานตรวจ
แรงงาน เว้นแต่อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายจะมีค าสั่งเป็นอย่างอ่ืน หรือมีการวางหลักประกันตามท่ีอธิบดี
หรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายก าหนด 

ในกรณีที่นายจ้างหรือลูกจ้างได้ปฏิบัติตามค าสั่งของพนักงานตรวจแรงงานตามมาตรา ๑๓๙ 
(๓) หรือได้ปฏิบัติตามค าวินิจฉัยของอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายตามวรรคหนึ่งภายในระยะเวลาที่ก าหนด 
การด าเนินคดีอาญาต่อนายจ้างหรือลูกจ้างให้เป็นอันระงับไป 

  
มาตรา ๑๔๒  ในการตรวจสถานประกอบกิจการหรือส านักงานของนายจ้าง หรือสถานที่

ท างานของลูกจ้าง อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายอาจจัดให้แพทย์ นักสังคมสงเคราะห์ หรือผู้เชี่ยวชาญซึ่ง
รัฐมนตรีแต่งตั้งเข้าไปในสถานที่ดังกล่าวเพ่ือให้ความคิดเห็น หรือช่วยเหลือแก่พนักงานตรวจแรงงานในการ
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

ให้นายจ้างหรือบุคคลซึ่งเกี่ยวข้องอ านวยความสะดวกและไม่ขัดขวางการปฏิบัติการตาม
หน้าที่ของแพทย์ นักสังคมสงเคราะห์ หรือผู้เชี่ยวชาญตามวรรคหนึ่ง 

  
หมวด ๑๕ 

การส่งหนังสือ 

                   
  

มาตรา ๑๔๓  ในการส่งค าสั่งหรือหนังสือของอธิบดีหรือพนักงานตรวจแรงงานซึ่งสั่งการ
ตามพระราชบัญญัตินี้ ให้ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับหรือพนักงานตรวจแรงงานจะน าไปส่งเองหรือ
ให้เจ้าหน้าที่น าไปส่ง ณ ภูมิล าเนาหรือถ่ินที่อยู่ หรือส านักงานของนายจ้างในเวลาท าการของนายจ้าง ถ้าไม่พบ
นายจ้าง ณ ภูมิล าเนาหรือถิ่นที่อยู่ หรือส านักงานของนายจ้าง หรือพบนายจ้างแต่นายจ้างปฏิเสธไม่ยอมรับ 
จะส่งให้แก่บุคคลใดซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วและอยู่หรือท างานในบ้านหรือส านักงานที่ปรากฏว่า เป็นของ
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นายจ้างนั้นก็ได้ เมื่อได้ด าเนินการดังกล่าวแล้ว ให้ถือว่านายจ้างได้รับค าสั่งหรือหนังสือของอธิบดีหรือพนักงาน
ตรวจแรงงานนั้นแล้ว 

ถ้าการส่งตามวรรคหนึ่งไม่สามารถกระท าได้ ให้ส่งโดยปิดค าสั่งหรือหนังสือของอธิบดีหรือ
พนักงานตรวจแรงงานในที่ซึ่งเห็นได้ง่าย ณ ส านักงานของนายจ้าง สถานที่ท างานของลูกจ้าง ภูมิล าเนาหรือถิ่น
ที่อยู่ของนายจ้าง เมื่อได้ด าเนินการดังกล่าว และเวลาได้ล่วงพ้นไปไม่น้อยกว่าสิบห้าวันแล้ว ให้ถือว่านายจ้าง
ได้รับค าสั่งหรือหนังสือของอธิบดีหรือพนักงานตรวจแรงงานนั้นแล้ว 

  
หมวด ๑๖ 

บทก าหนดโทษ 

                   
  

มาตรา ๑๔๔[๖๗]  นายจ้างผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติดังต่อไปนี้ ต้อง
ระวางโทษจ าคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

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

(๒)[๖๙] มาตรา ๑๒๐ มาตรา ๑๒๐/๑ มาตรา ๑๒๑ หรือมาตรา ๑๒๒ ในส่วนที่เกี่ยวกับการ
ไม่จ่ายค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าหรือค่าชดเชยพิเศษ 

(๓) กฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๒๒ ในส่วนที่เกี่ยวกับการคุ้มครองแรงงานในกรณีต่าง ๆ 
ที่ไม่เกี่ยวกับการจ้างเด็กอายุต่ ากว่าที่ก าหนดในกฎกระทรวงเป็นลูกจ้างหรือการรับเด็กซึ่งมีอายุต่ ากว่าที่
ก าหนดในกฎกระทรวงเข้าท างาน หรือการห้ามมิให้นายจ้างให้ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กอายุต่ ากว่าสิบแปดปีท างาน
ตามประเภทของงานและสถานที่ที่ก าหนดในกฎกระทรวง หรือกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๙๕ 

ในกรณีที่นายจ้างฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๓๗ มาตรา ๓๘ มาตรา ๓๙ มาตรา ๓๙/๑ 
มาตรา ๔๒ มาตรา ๔๗ หรือมาตรา ๔๘ เป็นเหตุให้ลูกจ้างได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจ หรือถึงแก่ความตาย 
ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองแสนบาทหรือท้ังจ าทั้งปรับ 

  
มาตรา ๑๔๔/๑[๗๐]  ผู้ประกอบกิจการผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๑/๑ ต้องระวางโทษปรับไม่

เกินหนึ่งแสนบาท 

  
มาตรา ๑๔๕[๗๑]  นายจ้างผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๓ วรรคหนึ่งหรือวรรคสาม ต้องระวาง

โทษปรับไม่เกินห้าพันบาท 
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มาตรา ๑๔๖[๗๒]  นายจ้างผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๑๕ มาตรา ๒๗ มาตรา ๒๘ มาตรา 

๒๙ มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง มาตรา ๔๕ มาตรา ๕๓ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๖ มาตรา ๕๗ มาตรา ๕๘ มาตรา 
๕๙ มาตรา ๖๕ มาตรา ๖๖ มาตรา ๗๓ มาตรา ๗๔ มาตรา ๗๕ วรรคหนึ่ง มาตรา ๗๗ มาตรา ๙๙ มาตรา 
๑๐๘ มาตรา ๑๑๑ มาตรา ๑๑๒ มาตรา ๑๑๓ มาตรา ๑๑๔ มาตรา ๑๑๕ มาตรา ๑๑๗ หรือไม่บอกกล่าว
ล่วงหน้า ตามมาตรา ๑๒๑ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๑๓๙ (๒) หรือ (๓) ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท 

  
มาตรา ๑๔๗  ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๖ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท 

  
มาตรา ๑๔๘[๗๓]  นายจ้างผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๓๑ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับ

ไม่เกินสองแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

  
มาตรา ๑๔๘/๑[๗๔]  นายจ้างผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๔๔ หรือกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๒๒ 

ในส่วนที่เกี่ยวกับการจ้างเด็กอายุต่ ากว่าที่ก าหนดในกฎกระทรวงเป็นลูกจ้างหรือการรับเด็กซ่ึงมีอายุต่ ากว่าที่
ก าหนดในกฎกระทรวงเข้าท างาน ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่สี่แสนบาทถึงแปดแสนบาทต่อลูกจ้างหนึ่งคน หรือ
จ าคุกไม่เกินสองปี หรือทั้งปรับทั้งจ า 

  
มาตรา ๑๔๘/๒[๗๕]  นายจ้างผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๔๙ หรือมาตรา ๕๐ หรือกฎกระทรวงที่ออก

ตามมาตรา ๒๒ ในส่วนที่เกี่ยวกับการห้ามมิให้นายจ้างให้ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กอายุต่ ากว่าสิบแปดปีท างานตาม
ประเภทของงานและสถานที่ที่ก าหนด ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่สี่แสนบาทถึงแปดแสนบาทต่อลูกจ้างหนึ่งคน 
หรือจ าคุกไม่เกินสองปี หรือท้ังปรับทั้งจ า 

ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคหนึ่ง เป็นเหตุให้ลูกจ้างได้รับอันตรายแก่กายหรือจิตใจหรือ
ถึงแก่ความตาย ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่แปดแสนบาทถึงสองล้านบาทต่อลูกจ้างหนึ่งคน หรือจ าคุกไม่เกินสี่ปี 
หรือทั้งปรับทั้งจ า 

  
มาตรา ๑๔๙  นายจ้างผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๕๒ มาตรา ๕๕ มาตรา ๗๕ วรรคสอง มาตรา 

๙๐ วรรคสอง มาตรา ๑๑๐ หรือมาตรา ๑๑๖ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท 

  
มาตรา ๑๕๐[๗๖]  ผู้ใดไม่อ านวยความสะดวก ไม่มาให้ถ้อยค า ไม่ส่งเอกสารหรือวัตถุใด ๆ 

ตามหนังสือเรียกของคณะกรรมการค่าจ้าง คณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน คณะอนุกรรมการของ
คณะกรรมการดังกล่าว หรือผู้ซึ่งคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการเช่นว่านั้นมอบหมาย แล้วแต่กรณี 
หรือไม่อ านวยความสะดวกแก่พนักงานตรวจแรงงาน หรือแพทย์ นักสังคมสงเคราะห์ หรือผู้เชี่ยวชาญตาม
มาตรา ๑๔๒ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินสองพันบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
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มาตรา ๑๕๑[๗๗]  ผู้ใดขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการค่าจ้าง คณะกรรมการ

สวัสดิการแรงงาน คณะอนุกรรมการของคณะกรรมการดังกล่าว หรือผู้ซึ่งคณะกรรมการ หรือ
คณะอนุกรรมการเช่นว่านั้นมอบหมาย แล้วแต่กรณี หรือขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานตรวจแรงงาน 
หรือแพทย์ นักสังคมสงเคราะห์ หรือผู้เชี่ยวชาญตามมาตรา ๑๔๒ ต้องระวางโทษจ าคกุไม่เกินหนึ่งปี หรือ
ปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของพนักงานตรวจแรงงานที่สั่งตามมาตรา ๑๒๔ ต้องระวางโทษจ าคุก
ไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ[๗๘]

 

  
มาตรา ๑๕๒  นายจ้างผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๙๖ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินห้าหมื่น

บาท 

  
มาตรา ๑๕๓  นายจ้างผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๙๘ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน 

หรือปรับไม่เกินสองพันบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

  
มาตรา ๑๕๔[๗๙]  (ยกเลิก) 
  
มาตรา ๑๕๕[๘๐]  (ยกเลิก) 
  
มาตรา ๑๕๕/๑[๘๑]  นายจ้างผู้ใดไม่ยื่นหรือไม่แจ้งแบบแสดงสภาพการจ้างและสภาพการ

ท างานตามมาตรา ๑๑๕/๑ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท 

  
มาตรา ๑๕๖  นายจ้างผู้ใดไม่ยื่นแบบรายการหรือไม่แจ้งเป็นหนังสือขอเปลี่ยนแปลงหรือ

แก้ไขเพ่ิมเติมรายการภายในก าหนดเวลาตามมาตรา ๑๓๐ หรือยื่นแบบรายการ หรือแจ้งเป็นหนังสือขอ
เปลี่ยนแปลง หรือแก้ไขเพ่ิมเติมรายการตามมาตรา ๑๓๐ โดยกรอกข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจ าคุก
ไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

  
มาตรา ๑๕๗  พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ใดเปิดเผยข้อเท็จจริงใดเก่ียวกับกิจการของนายจ้างอัน

เป็นข้อเท็จจริงตามที่ปกติวิสัยของนายจ้างจะพึงสงวนไว้ไม่เปิดเผยซึ่งตนได้มาหรือล่วงรู้เนื่องจากการ
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินสองพันบาท หรือทั้งจ า
ทั้งปรับ เว้นแต่เป็นการเปิดเผยในการปฏิบัติราชการเพ่ือประโยชน์แห่งพระราชบัญญัตินี้ หรือเพ่ือประโยชน์แก่
การคุ้มครองแรงงาน การแรงงานสัมพันธ์ หรือการสอบสวน หรือการพิจารณาคดี 
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มาตรา ๑๕๘  ในกรณีที่ผู้กระท าความผิดเป็นนิติบุคคล ถ้าการกระท าความผิดของนิติบุคคล
นั้นเกิดจากการสั่งการ หรือการกระท าของบุคคลใด หรือไม่สั่งการ หรือไม่กระท าการอันเป็นหน้าที่ที่ต้อง
กระท าของกรรมการผู้จัดการ หรือบุคคลใด ซึ่งรับผิดชอบในการด าเนินงานของนิติบุคคลนั้น ผู้นั้นต้องรับโทษ
ตามท่ีบัญญัติไว้ส าหรับความผิดนั้น ๆ ด้วย 

  
มาตรา ๑๕๙  บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่ความผิดตามมาตรา ๑๕๗ ถ้าเจ้า

พนักงานดังต่อไปนี้ เห็นว่าผู้กระท าผิดไม่ควรได้รับโทษจ าคุกหรือไม่ควรถูกฟ้องร้อง ให้มีอ านาจเปรียบเทียบ
ดังนี้ 

(๑) อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย ส าหรับความผิดที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานคร 

(๒) ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย ส าหรับความผิดที่เกิดข้ึนใน
จังหวัดอ่ืน 

ในกรณีที่มีการสอบสวน ถ้าพนักงานสอบสวนพบว่าบุคคลใดกระท าความผิดตาม
พระราชบัญญัตินี้ และบุคคลนั้นยินยอมให้เปรียบเทียบ ให้พนักงานสอบสวนส่งเรื่องให้อธิบดี หรือผู้ว่าราชการ
จังหวัด แล้วแต่กรณี ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่บุคคลนั้นแสดงความยินยอมให้เปรียบเทียบ 

เมื่อผู้กระท าผิดได้ช าระเงินค่าปรับตามจ านวนที่เปรียบเทียบภายในสามสิบวันแล้ว ให้ถือว่า
คดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

ถ้าผู้กระท าผิดไม่ยินยอมให้เปรียบเทียบ หรือเมื่อยินยอมแล้วไม่ช าระเงินค่าปรับภายใน
ก าหนดเวลาตามวรรคสาม ให้ด าเนินคดีต่อไป 

  
บทเฉพาะกาล 

                   
  
มาตรา ๑๖๐  มิให้น ามาตรา ๔๔ มาใช้บังคับกับลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กอายุตั้งแต่สิบสามปีบริบูรณ์

แต่ยังไม่ถึงสิบห้าปีบริบูรณ์ ที่นายจ้างรับเข้าท างานตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๐๓ ลงวันที่ ๑๖ 
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ อยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

  
มาตรา ๑๖๑  ให้นายจ้างแจ้งการจ้างลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กอายุต่ ากว่าสิบแปดปีที่นายจ้างรับเข้า

ท างานตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๐๓ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๑๕ ก่อนวันที่พระราชบัญญัติ
นี้ใช้บังคับ  ทั้งนี้ ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

  
มาตรา ๑๖๒  ให้คณะกรรมการค่าจ้าง คณะอนุกรรมการ และคณะท างานซึ่งด ารงต าแหน่ง

อยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ คงอยู่ในต าแหน่งต่อไปได้จนกว่าจะครบวาระการด ารงต าแหน่ง 

  



มาตรา ๑๖๓  การจัดเก็บเงินสะสมและเงินสมทบเพื่อเป็นทุนสงเคราะห์ลูกจ้างตาม
บทบัญญัติว่าด้วยกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างในหมวด ๑๓ จะเริ่มด าเนินการเมื่อใดให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา 

  
มาตรา ๑๖๔  ค าร้องที่ยังไม่ถึงท่ีสุดหรือคดีท่ียังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลก่อนวันที่

พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้บังคับตามประกาศกระทรวงมหาดไทยหรือประกาศกระทรวงแรงงาน* ซึ่งออก
ตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๐๓ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ จนกว่าค าร้องหรือคดีนั้น ๆ จะถึง
ที่สุด 

  
มาตรา ๑๖๕  ผู้ใดมีสิทธิได้รับค่าจ้างหรือเงินอ่ืนจากนายจ้างตามประกาศของคณะปฏิวัติ 

ฉบับที่ ๑๐๓ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ อยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้คงได้รับต่อไป 

  
มาตรา ๑๖๖  บรรดาประกาศหรือค าสั่งที่ออกตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๐๓ ลง

วันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ให้ยังคงใช้ได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้ จนกว่าจะมี
กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศท่ีออกตามพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 

  
  

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

ชวน  หลีกภัย 

นายกรัฐมนตรี 
 
 

อัตราค่าธรรมเนียม 

                   
  

ค่าข้ึนทะเบียนการเป็นผู้รับรอง 

หรือตรวจสอบเอกสารหลักฐานรายงาน                             ปีละ        ๕,๐๐๐       บาท 

 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 
๑๐๓ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน บทบัญญัติบางประการจึงไม่เหมาะสม
กับสภาพการณ์ในปัจจุบันประกอบกับข้อก าหนดเกี่ยวกับการคุ้มครองแรงงานที่ออกตามประกาศของคณะ
ปฏิวัติฉบับดังกล่าวอยู่ในรูปของประกาศกระทรวง อันมีฐานะเป็นกฎหมายล าดับรอง จึงมีปัญหาในเรื่องการ
ยอมรับ ดังนั้น เพ่ือให้การใช้แรงงานเป็นไปอย่างเป็นธรรม และเหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบันที่



เปลี่ยนแปลงไป สมควรปรับปรุงบทบัญญัติต่าง ๆ เกี่ยวกับการใช้แรงงานให้เหมาะสมยิ่งขึ้น เช่น การให้อ านาจ
แก่รัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงเพ่ือให้ความคุ้มครองแก่การใช้แรงงานบางประเภทเป็นพิเศษกว่าการใช้
แรงงานทั่วไป การห้ามมิให้นายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงเพราะเหตุมีครรภ์ การให้ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กมีสิทธิ
ลาเพื่อศึกษาอบรม การให้นายจ้างจ่ายเงินทดแทนการขาดรายได้ของลูกจ้างในกรณีท่ีนายจ้างหยุดประกอบ
กิจการ การก าหนดเงื่อนไขในการน าหนี้บางประเภทมาหักจากค่าตอบแทน การท างานของลูกจ้าง การจัดตั้ง
กองทุนเพ่ือสงเคราะห์ลูกจ้างหรือบุคคลซึ่งลูกจ้างระบุให้ได้รับประโยชน์หรือในกรณีที่มิได้ระบุ ให้ทายาทได้รับ
ประโยชน์จากกองทุนเพ่ือสงเคราะห์ลูกจ้างของลูกจ้างที่ถึงแก่ความตาย ตลอดจนปรับปรุงอัตราโทษให้
เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
                      
*พระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไป ตาม
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕[๘๒]

 

  
มาตรา ๔๙[๘๓]  ในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ให้แก้ไขค าว่า “กระทรวง

แรงงานและสวัสดิการสังคม” เป็น “กระทรวงแรงงาน” ค าว่า “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและ
สวัสดิการสังคม” เป็น “รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน” ค าว่า “ปลัดกระทรวงแรงงานและสวัสดิการ
สังคม” เป็น “ปลัดกระทรวงแรงงาน” ค าว่า “ผู้แทนกรมอนามัย” เป็น “ผู้แทนกรมควบคุมโรค” และค า
ว่า “ผู้แทนกรมโยธาธิการ” เป็น “ผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมือง” 

  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง 
ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ ได้บัญญัติให้จัดตั้งส่วนราชการข้ึนใหม่โดยมีภารกิจใหม่ ซึ่งได้มีการตราพระราช
กฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง 
ทบวง กรม นั้นแล้ว และเนื่องจากพระราชบัญญัติดังกล่าวได้บัญญัติให้โอนอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการ 
รัฐมนตรีผู้ด ารงต าแหน่งหรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในส่วนราชการเดิมมาเป็นของส่วนราชการใหม่ โดยให้มีการแก้ไข
บทบัญญัติต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับอ านาจหน้าที่ท่ีโอนไปด้วย  ฉะนั้น เพ่ืออนุวัติให้เป็นไปตามหลักการที่ปรากฏ
ในพระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว จึงสมควรแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายให้สอดคล้องกับการ
โอนส่วนราชการ เพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องมีความชัดเจนในการใช้กฎหมายโดยไม่ต้องไปค้นหาในกฎหมายโอนอ านาจ
หน้าที่ว่าตามกฎหมายใดได้มีการโอนภารกิจของส่วนราชการหรือผู้รับผิดชอบตามกฎหมายนั้นไปเป็นของ
หน่วยงานใดหรือผู้ใดแล้ว โดยแก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายให้มีการเปลี่ยนชื่อส่วนราชการ รัฐมนตรี ผู้ด ารง
ต าแหน่ง หรือผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการให้ตรงกับการโอนอ านาจหน้าที่ และเพ่ิมผู้แทนส่วนราชการใน
คณะกรรมการให้ตรงตามภารกิจที่มีการตัดโอนจากส่วนราชการเดิมมาเป็นของส่วนราชการใหม่ รวมทั้งตัด
ส่วนราชการเดิมท่ีมีการยุบเลิกแล้ว ซึ่งเป็นการแก้ไขให้ตรงตามพระราชบัญญัติและพระราชกฤษฎีกา
ดังกล่าว  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้ 
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พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑[๘๔]
 

  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน 
พ.ศ. ๒๕๔๑ ที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันมีบทบัญญัติบางประการไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบันและไม่
เอ้ือประโยชน์ต่อการด าเนินการเพื่อให้ความคุ้มครองลูกจ้าง สมควรแก้ไขเพ่ิมเติมโดยก าหนดห้ามนายจ้างเรียก
หรือรับหลักประกันการท างานหรือความเสียหายในการท างาน ก าหนดให้ศาลมีอ านาจสั่งให้สัญญาจ้าง 
ข้อบังคับเก่ียวกับการท างาน ระเบียบ หรือค าสั่งของนายจ้าง มีผลใช้บังคับเพียงเท่าที่เป็นธรรมและพอสมควร
แก่กรณี ก าหนดให้นายจ้างและลูกจ้างตกลงน าเวลาท างานปกติส่วนที่ไม่ครบแปดชั่วโมงไปรวมกับเวลาท างาน
ปกติในวันอ่ืนได้ซึ่งต้องไม่เกินวันละเก้าชั่วโมง ก าหนดให้คณะกรรมการสวัสดิการแรงงานมีอ านาจออกค าสั่งให้
นายจ้างจ่ายเงินค่าชดเชยพิเศษหรือค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าในกรณีท่ีมีการย้ายสถาน
ประกอบกิจการ และก าหนดให้นายจ้างยื่นแบบแสดงสภาพการจ้างและสภาพการท างาน รวมทั้งเพ่ิมเติมบท
ก าหนดโทษให้เหมาะสมและสอดคล้องกับการแก้ไขเพ่ิมเติม  ทั้งนี้ เพ่ือให้การคุ้มครองลูกจ้างมีประสิทธิภาพ
และให้ลูกจ้างได้รับความคุ้มครองมากข้ึน  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
  
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑[๘๕]

 

  
มาตรา ๑๐  บรรดาระเบียบ ประกาศ หรือค าสั่งที่ออกตามความในมาตรา ๗๙ มาตรา ๘๔ 

และมาตรา ๘๘ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งใช้บังคับอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้มี
ผลใช้บังคับ ให้คงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าท่ีไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้ จนกว่าจะมีระเบียบ ประกาศ หรือ
ค าสั่งที่ออกตามมาตรา ๗๙ มาตรา ๘๔ และมาตรา ๘๘ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ซ่ึง
แก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 

  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากบทบัญญัติในหมวด ๖ แห่ง
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ไม่สอดคล้องกับสภาพการณ์ในปัจจุบัน จึงควรแก้ไขเพ่ิมเติม
อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการค่าจ้าง โดยเพิ่มอ านาจในการก าหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือและ
อ านาจในการแต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการค่าจ้าง ก าหนดให้คณะกรรมการค่าจ้างเสนออัตราค่าจ้างที่ก าหนด
ต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษา รวมทั้งก าหนดให้ส านักงานคณะกรรมการค่าจ้างมีอ านาจ
หน้าที่ในการจัดท าแผนพัฒนาระบบค่าจ้างและรายได้ของประเทศเสนอต่อคณะกรรมการค่าจ้างและติดตาม
ประเมินผลแผนพัฒนาดังกล่าว  ทั้งนี้ เพ่ือให้การก าหนดอัตราค่าจ้างของคณะกรรมการค่าจ้างมี
ประสิทธิภาพและเป็นธรรมต่อลูกจ้าง  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
  
พระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑[๘๖]
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๔๐ แห่ง
พระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ บัญญัติให้โอนกิจการบริหารและอ านาจหน้าที่ของส านัก
รัฐวิสาหกิจและหลักทรัพย์ของรัฐ กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ไปเป็นของส านักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง และโอนกิจการบริหารและอ านาจหน้าที่ของกองอาชีวอ
นามัย กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ไปเป็นของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข แต่เนื่องจากพระ
ราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ มิได้แก้ไขบทบัญญัติของกฎหมายที่
เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการโอนอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการดังกล่าว จึงสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๔๙ 
และมาตรา ๙๔ แห่งพระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการ
ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ พ.ศ. ๒๕๔๕ เพ่ือให้สอดคล้อง
กัน  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้ 
  
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๓[๘๗]

 

  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ได้มีการตรากฎหมายว่าด้วยความ
ปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน เพ่ือก าหนดการด าเนินการควบคุม ก ากับ ดูแล และ
บริหารจัดการ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานไว้เป็นการเฉพาะ ประกอบ
กับเพ่ือให้การบริหารจัดการเป็นไปอย่างมีเอกภาพ สมควรยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวที่บัญญัติไว้
ในกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานและแก้ไขเพ่ิมเติมบทก าหนดโทษให้สอดคล้องกับการยกเลิกบทบัญญัติ
ดังกล่าวด้วย  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
  
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๐[๘๘]

 

  
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นก าหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราช

กิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน 
พ.ศ. ๒๕๔๑ ใช้บังคับมาเป็นเวลานานมีบทบัญญัติบางประการไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป
โดยเฉพาะอัตราโทษในความผิดเกี่ยวกับการใช้แรงงานเด็ก  ดังนั้น เพ่ือให้การป้องกัน ยับยั้ง และขจัดปัญหา
การค้ามนุษย์ด้านแรงงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สมควรก าหนดอัตราโทษส าหรับความผิดดังกล่าวให้
สูงขึ้น  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
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ค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๑/๒๕๖๐ เรื่อง การแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายเพื่ออ านวยความ
สะดวกในการประกอบธุรกิจ[๘๙]

 

  
ข้อ ๑๗  ในกรณีที่กฎหมาย กฎ หรือระเบียบใดก าหนดให้ผู้ขอรับอนุมัติ อนุญาต หรือ

ใบอนุญาต หรือผู้ยื่นขอจดทะเบียนหรือจดแจ้ง หรือผู้แจ้ง ต้องใช้เอกสารที่ทางราชการออกให้แก่ผู้นั้นเพ่ือ
ประกอบการพิจารณาหรือด าเนินการ ให้เป็นหน้าที่ของผู้มีอ านาจอนุมัติ อนุญาต ออกใบอนุญาต รับ
จดทะเบียน รับจดแจ้ง หรือรับแจ้งนั้น ที่จะต้องด าเนินการให้หน่วยงานที่ออกเอกสารราชการเช่นว่านั้นส่ง
ข้อมูลหรือส าเนาเอกสารดังกล่าวมาเพ่ือประกอบการพิจารณาหรือด าเนินการ ในกรณีท่ีผู้มีอ านาจดังกล่าว
ประสงค์ได้ส าเนาเอกสารนั้นจากผู้ขอรับอนุมัติ อนุญาต หรือใบอนุญาต หรือผู้ยื่นขอจดทะเบียนหรือจดแจ้ง 
หรือผู้แจ้ง ให้ผู้มีอ านาจนั้นเป็นผู้จัดท าส าเนาเอกสารดังกล่าวเอง เพ่ือประโยชน์แห่งการนี้ ห้ามมิให้เรียกเก็บ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการท าส าเนาดังกล่าวจากผู้ขอรับอนุมัติ อนุญาต หรือใบอนุญาตหรือผู้ยื่นขอจดทะเบียน
หรือจดแจ้ง หรือผู้แจ้ง 

  
ข้อ ๑๘  ค าสั่งนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

  
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๐[๙๐]

 

  
มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น

ต้นไป 

  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 
๒๕๔๑ ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน และมีบทบัญญัติบางประการที่ไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 
สมควรเพ่ิมบทบัญญัติเกี่ยวกับการก าหนดอัตราค่าจ้างข้ันต่ าส าหรับลูกจ้างบางกลุ่มหรือบางประเภท เช่น 
นักเรียน นักศึกษา คนพิการ และผู้สูงอายุ เพ่ือให้มีการส่งเสริมการจ้างงานและคุ้มครองแรงงานส าหรับลูกจ้าง
บางกลุ่มหรือบางประเภทดังกล่าว ซึ่งอาจมีลักษณะการท างานที่แตกต่างจากลูกจ้างท่ัวไป ปรับปรุงบทบัญญัติ
เรื่องข้อบังคับเกี่ยวกับการท างานเพ่ือลดภาระของนายจ้างในการส่งส าเนาข้อบังคับดังกล่าว ปรับปรุง
บทบัญญัติเกี่ยวกับการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับเกี่ยวกับการท างานให้สอดคล้องกันและเหมาะสมยิ่งขึ้น และเพ่ิม
บทบัญญัติเกี่ยวกับการเกษียณอายุและการจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างกรณีเกษียณอายุเพ่ือคุ้มครองลูกจ้างกรณี
เกษียณอายุ และเพ่ือให้เกิดความชัดเจนในการบังคับใช้กฎหมาย รวมทั้งเพ่ิมบทก าหนดโทษกรณีนายจ้างไม่
จ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างกรณีเกษียณอายุ  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

  
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒[๙๑]
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มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเม่ือพ้นก าหนดสามสิบวันนับแต่วันประกาศในราช

กิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

  
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน 
พ.ศ. ๒๕๔๑ ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน ท าให้บทบัญญัติบางประการไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบันและไม่
เอ้ือประโยชน์ต่อการด าเนินการเพื่อให้ความคุ้มครองลูกจ้าง สมควรแก้ไขเพ่ิมเติมโดยก าหนดให้การ
เปลี่ยนแปลงตัวนายจ้างต้องได้รับความยินยอมจากลูกจ้าง ก าหนดให้ลูกจ้างมีสิทธิลาเพ่ือกิจธุระอันจ าเป็นปี
หนึ่งไม่น้อยกว่าสามวันท างาน ก าหนดให้ลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงมีครรภ์สามารถลาเพ่ือตรวจครรภ์ก่อนคลอดบุตร
ได้โดยให้ถือเป็นวันลาเพ่ือคลอดบุตร เพ่ิมอัตราค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างซึ่งท างานติดต่อกันครบยี่สิบปีขึ้นไป 
ก าหนดให้การย้ายสถานประกอบกิจการ ให้รวมทั้งการย้ายสถานประกอบกิจการไปตั้ง ณ สถานที่ใหม่ หรือ
สถานที่อ่ืนของนายจ้าง และแก้ไขให้นายจ้างก าหนดค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าท างานในวันหยุด และค่าล่วงเวลา
ในวันหยุดในอัตราเท่ากันทั้งลูกจ้างชายและหญิงในงานที่มีค่าเท่าเทียมกันเพ่ือให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 
 
 

  
  
  
  

ปรีดาภรณ์/แก้ไข 

พลัฐวัษ/ตรวจ 

๒๘ มกราคม ๒๕๕๖ 

  
นุสรา/เพิ่มเติม 

๑๐ เมษายน ๒๕๖๐ 

  
ปุณิกา/เพ่ิมเติม 

๔ กันยายน ๒๕๖๐ 

  
วิชพงษ์/ตรวจ 

๕ กันยายน ๒๕๖๐ 

  



วิวรรธน์/เพิ่มเติม 

๙ เมษายน ๒๕๖๒ 

  
วิชพงษ์/ตรวจ 

๑๐ เมษายน ๒๕๖๒ 

  
 

 

 
[๑] ราชกิจจานุเบกษา เลม่ ๑๑๕/ตอนท่ี ๘ ก/หน้า ๑/๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๑ 

[๒] มาตรา ๕ นิยามค าว่า “นายจ้าง” แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๑ 

[๓] มาตรา ๕ นิยามค าว่า “อัตราค่าจา้งตามมาตรฐานฝีมือ” เพิ่มโดยพระราชบญัญตัิคุ้มครองแรงงาน 
(ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

[๔] มาตรา ๕ นิยามค าว่า “อัตราคา่จ้างข้ันต่ าพื้นฐาน” ยกเลิกโดยพระราชบญัญัติคุม้ครองแรงงาน (ฉบับท่ี 
๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

[๕] มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

[๖] มาตรา ๑๐ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติคุม้ครองแรงงาน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

[๗] มาตรา ๑๑ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญัติคุม้ครองแรงงาน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

[๘] มาตรา ๑๑/๑ เพิม่โดยพระราชบัญญัติคุม้ครองแรงงาน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

[๙] มาตรา ๑๓ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุม้ครองแรงงาน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

[๑๐] มาตรา ๑๔/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

[๑๑] มาตรา ๑๖ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุม้ครองแรงงาน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

[๑๒] มาตรา ๑๗ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุม้ครองแรงงาน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

[๑๓] มาตรา ๑๗/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

[๑๔] มาตรา ๑๘ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุม้ครองแรงงาน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

[๑๕] มาตรา ๒๓ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุม้ครองแรงงาน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

[๑๖] มาตรา ๓๔ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

[๑๗] มาตรา ๓๘ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุม้ครองแรงงาน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

[๑๘] มาตรา ๓๙ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุม้ครองแรงงาน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

[๑๙] มาตรา ๓๙/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

[๒๐] มาตรา ๔๑ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

[๒๑] มาตรา ๕๐ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุม้ครองแรงงาน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

[๒๒] มาตรา ๕๑ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุม้ครองแรงงาน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

[๒๓] มาตรา ๕๓ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

[๒๔] มาตรา ๕๗/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงาน (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

[๒๕] มาตรา ๕๙ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุม้ครองแรงาน (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
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[๒๖] มาตรา ๖๕ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุม้ครองแรงงาน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

[๒๗] มาตรา ๖๗ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุม้ครองแรงงาน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

[๒๘] มาตรา ๗๐ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุม้ครองแรงาน (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

[๒๙] มาตรา ๗๕ วรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงาน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

[๓๐] มาตรา ๗๙ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุม้ครองแรงงาน (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

[๓๑] มาตรา ๘๒ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุม้ครองแรงงาน (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

[๓๒] มาตรา ๘๔ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุม้ครองแรงงาน (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

[๓๓] มาตรา ๘๔/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

[๓๔] มาตรา ๘๗ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุม้ครองแรงงาน (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

[๓๕] มาตรา ๘๘ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุม้ครองแรงงาน (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

[๓๖] มาตรา ๘๙ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุม้ครองแรงงาน (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

[๓๗] มาตรา ๙๐ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุม้ครองแรงงาน (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

[๓๘] มาตรา ๙๑ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุม้ครองแรงงาน (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

[๓๙] มาตรา ๙๓ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุม้ครองแรงงาน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

[๔๐] มาตรา ๙๓ (๕) แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงาน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

[๔๑] มาตรา ๙๔ แกไ้ขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติคุม้ครองแรงงาน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

[๔๒] หมวด ๘ ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานมาตรา ๑๐๐ ถึงมาตรา ๑๐๗ 
ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติคุม้ครองแรงงาน (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๓ 

[๔๓] มาตรา ๑๐๐ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติคุม้ครองแรงงาน (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๓ 

[๔๔] มาตรา ๑๐๑ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติคุม้ครองแรงงาน (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๓ 

[๔๕] มาตรา ๑๐๒ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติคุม้ครองแรงงาน (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๓ 

[๔๖] มาตรา ๑๐๓ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติคุม้ครองแรงงาน (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๓ 

[๔๗] มาตรา ๑๐๔ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติคุม้ครองแรงงาน (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๓ 

[๔๘] มาตรา ๑๐๕ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติคุม้ครองแรงงาน (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๓ 

[๔๙] มาตรา ๑๐๖ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติคุม้ครองแรงงาน (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๓ 

[๕๐] มาตรา ๑๐๗ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติคุม้ครองแรงงาน (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๓ 

[๕๑] มาตรา ๑๐๘ แก้ไขเพิ่มเตมิโดยพระราชบญัญัตคิุ้มครองแรงงาน (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

[๕๒] มาตรา ๑๑๐ แก้ไขเพิ่มเตมิโดยพระราชบญัญัตคิุ้มครองแรงงาน (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

[๕๓] มาตรา ๑๑๕/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญตัิคุ้มครองแรงงาน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

[๕๔] มาตรา ๑๑๘ (๕) แก้ไขเพิ่มเตมิโดยพระราชบญัญตัิคุ้มครองแรงงาน (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

[๕๕] มาตรา ๑๑๘ (๖) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

[๕๖] มาตรา ๑๑๘/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญตัิคุ้มครองแรงงาน (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

[๕๗] มาตรา ๑๑๙ แก้ไขเพิ่มเตมิโดยพระราชบญัญัตคิุ้มครองแรงงาน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

[๕๘] มาตรา ๑๒๐ แก้ไขเพิ่มเตมิโดยพระราชบญัญัตคิุ้มครองแรงงาน (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

[๕๙] มาตรา ๑๒๐/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญตัิคุ้มครองแรงงาน (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

[๖๐] มาตรา ๑๒๐/๒ เพิ่มโดยพระราชบัญญตัิคุ้มครองแรงงาน (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

[๖๑] มาตรา ๑๒๔ วรรคสาม แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 
๒๕๕๑ 
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[๖๒] มาตรา ๑๒๔/๑ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุม้ครองแรงงาน (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

[๖๓] มาตรา ๑๒๕ วรรคสี่ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

[๖๔] มาตรา ๑๒๕/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญตัิคุ้มครองแรงงาน (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

[๖๕] มาตรา ๑๓๕ แก้ไขเพิ่มเตมิโดยพระราชบญัญัตคิุ้มครองแรงงาน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

[๖๖] มาตรา ๑๔๑ แก้ไขเพิ่มเตมิโดยพระราชบญัญัตคิุ้มครองแรงงาน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

[๖๗] มาตรา ๑๔๔ แก้ไขเพิ่มเตมิโดยพระราชบญัญัตคิุ้มครองแรงงาน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

[๖๘] มาตรา ๑๔๔ (๑) แก้ไขเพิ่มเตมิโดยพระราชบญัญตัิคุ้มครองแรงงาน (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

[๖๙] มาตรา ๑๔๔ (๒) แก้ไขเพิ่มเตมิโดยพระราชบญัญตัิคุ้มครองแรงงาน (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

[๗๐] มาตรา ๑๔๔/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญตัิคุ้มครองแรงงาน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

[๗๑] มาตรา ๑๔๕ แก้ไขเพิ่มเตมิโดยพระราชบญัญัตคิุ้มครองแรงงาน (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

[๗๒] มาตรา ๑๔๖ แก้ไขเพิ่มเตมิโดยพระราชบญัญัตคิุ้มครองแรงงาน (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

[๗๓] มาตรา ๑๔๘ แก้ไขเพิ่มเตมิโดยพระราชบญัญัตคิุ้มครองแรงงาน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

[๗๔] มาตรา ๑๔๘/๑ เพิ่มโดยพระราชบัญญตัิคุ้มครองแรงงาน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

[๗๕] มาตรา ๑๔๘/๒ เพิ่มโดยพระราชบัญญตัิคุ้มครองแรงงาน (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๖๐ 

[๗๖] มาตรา ๑๕๐ แก้ไขเพิ่มเตมิโดยพระราชบญัญัตคิุ้มครองแรงงาน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

[๗๗] มาตรา ๑๕๑ แก้ไขเพิ่มเตมิโดยพระราชบญัญัตคิุ้มครองแรงงาน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

[๗๘] มาตรา ๑๕๑ วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. 
๒๕๖๒ 

[๗๙] มาตรา ๑๕๔ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติคุม้ครองแรงงาน (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๓ 

[๘๐] มาตรา ๑๕๕ ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติคุม้ครองแรงงาน (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๓ 

[๘๑] มาตรา ๑๕๕/๑ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุม้ครองแรงงาน (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ 

[๘๒] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๑๙/ตอนท่ี ๑๐๒ ก/หน้า ๖๖/๘ ตุลาคม ๒๕๔๕ 

[๘๓] มาตรา ๔๙ แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาแก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอ านาจหน้าท่ี
ของส่วนราชการ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ 

[๘๔] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๕/ตอนท่ี ๓๙ ก/หน้า ๔/๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ 

[๘๕] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๕/ตอน ๓๙ ก/หน้า ๑๘/๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๑ 

[๘๖] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๕/ตอนท่ี ๑๓๗ ก/หน้า ๒๒/๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๑ 

[๘๗] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๘/ตอนท่ี ๔ ก/หน้า ๑/๑๗ มกราคม ๒๕๕๔ 

[๘๘] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔/ตอนท่ี ๑๐ ก/หน้า ๕๒/๒๔ มกราคม ๒๕๖๐ 

[๘๙] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔/ตอนพิเศษ ๙๗ ง/หน้า ๔๙/๔ เมษายน ๒๕๖๐ 

[๙๐] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔/ตอนท่ี ๘๘ ก/หน้า ๗/๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ 

[๙๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๖/ตอนท่ี ๔๓ ก/หน้า ๒๑/๕ เมษายน ๒๕๖๒ 
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