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ส านักงานสวสัดกิารและคุ้มครองแรงงานจังหวดัขอนแก่น 



มาตรา ๔ พระราชบญัญติัน้ีมิใหใ้ชบ้งัคบัแก่ 
          (๑) ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค และราชการส่วนทอ้งถ่ิน 
          (๒) รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวา่ดว้ยแรงงานรัฐวิสาหกิจสมัพนัธ์ 
 
        นอกจากกรณีตามวรรคหน่ึง จะออกกฎกระทรวงมิใหใ้ชบ้งัคบั

พระราชบญัญติัน้ีทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแก่นายจา้งประเภทหน่ึง 
        ประเภทใดกไ็ด ้



พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงานฯ มาตรา ๕ 
 

สัญญาจ้าง 
 
          “สัญญาจ้าง” หมายความวา่ สญัญาไม่วา่เป็นหนงัสือหรือดว้ยวาจา 
ระบุชดัเจน หรือเป็นท่ีเขา้ใจโดยปริยายซ่ึงบุคคลหน่ึงเรียกวา่ลูกจา้ง ตกลงจะ 
ท างานให้แก่บุคคลอีกบุคคลหน่ึงเรียกว่านายจ้างและนายจ้างตกลงจะให้
ค่าจา้งตลอดระยะเวลาท่ีท างานให ้



นายจ้าง 
 
          “นายจ้าง” หมายความว่า  ผูซ่ึ้งตกลงรับลูกจา้งเขา้ท างานโดยจ่าย
ค่าจา้งใหแ้ละหมายความร่วมถึง 
          (๑)  ผูซ่ึ้งไดรั้บมอบหมายใหท้ างานแทนนายจา้ง 
          (๒) ในกรณีท่ีนายจ้างเป็นนิติบุคคลให้หมายความรวมถึงผูมี้อ านาจ
กระท าการแทนนิติบุคคลและผูซ่ึ้งไดรั้บมอบหมายจากผูมี้อ านาจกระท าการ
แทนนิติบุคคลใหท้ าการแทนดว้ย 



ลูกจ้าง 
 
          “ลูกจ้าง” หมายความวา่  ผูซ่ึ้งตกลงท างานใหน้ายจา้ง โดยรับค่าจา้ง 
ไม่วา่จะเรียกช่ืออยา่งไร 



หลกัประกนั (ม. ๑๐) 
 
          ภายใต้บังคับมาตรา ๕๑ วรรสอง ห้ามมิให้นายจ้างเรียกหรือรับ
หลกัประกนัการท างาน หรือหลกัประกนัความเสียหายในการท างาน ไม่ว่า
จะเป็นเงิน ทรัพยสิ์นอ่ืนหรือการค ้ าประกนัด้วยบุคคลจากลูกจ้าง เวน้แต่
ลักษณะงานหรือสภาพของงานท่ีท านั้ นลูกจ้างต้องรับผิดชอบเก่ียวกับ
การเงินหรือทรัพย์สินของนายจ้าง ซ่ึงอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ 
นายจา้งได ้ทั้งน้ีลกัษณะหรือสภาพของงานท่ีให้เรียกหรือรับหลกัประกนั
จากลูกจ้าง  ตลอดจนประเภทของหลักประกัน จ านวนมูลค่าของ
หลกัประกัน และวิธีการเก็บรักษา ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวิธีการ 
ท่ีรัฐมนตรีประกาศก าหนด 



          ในกรณีท่ีนายจา้งเรียกหรือรับหลกัประกนั หรือท าสัญญาประกนักบั
ลูกจา้งเพื่อชดใชค้วามเสียหายท่ีลูกจา้งเป็นผูก้ระท า เม่ือนายจา้งเลิกจา้งหรือ
ลูกจา้งลาออกหรือสัญญาประกนัส้ินอายุ ให้นายจ้างคืนเงินประกนัพร้อม
ดอกเบ้ีย ถา้มี ใหแ้ก่ลูกจา้งภายในเจด็วนันบัแต่วนัท่ีนายจา้งเลิกจา้ง หรือวนัท่ี
ลูกจา้งลาออก หรือวนัท่ีสญัญาประกนัส้ินอาย ุแลว้แต่กรณี 



ประกาศกระทรวง 
 

เร่ือง  หลกัเกณฑ์และวธีิการเรียกรับหลกัประกนั 
 
          งานท่ีนายจา้งอาจเรียกหรือรับหลกัประกนัการท างานได ้
                    ๑. งานสมุห์บญัชี 
                    ๒. งานพนกังานเกบ็และ/หรือจ่ายเงิน 
                    ๓. งานเฝ้าหรือดูแลสถานท่ี หรือทรัพยสิ์นของนายจา้ง หรือ 

                 ท่ีอยูใ่นความรับผดิชอบของนายจา้ง 
                    ๔. งานติดตามหรือเร่งรัดหน้ีสิน 
                    ๕. งานควบคุมหรือรับผดิชอบยานพาหนะ 
                    ๖. งานผูค้วบคุมเงินหรือทรัพยสิ์นเพื่อการซ้ือขาย ฯลฯ 
 



ลูกจ้างผู้รับเหมาค่าแรง (ม. ๑๑/๑) 
 
          ในกรณีท่ีผูป้ระกอบกิจการมอบหมายให้บุคคลหน่ึงบุคคลใดเป็น 
ผูจ้ดัหาคนมาท างานอนัมิใช่การประกอบธุรกิจจดัหางาน โดยการท างานนั้น
เป็นส่วนหน่ึงส่วนใดในกระบวนการผลิต หรือธุรกิจในความรับผิดชอบของ
ผูป้ระกอบกิจการ และโดยบุคคลนั้นจะเป็นผูค้วบคุมดูแลการท างาน หรือ
รับผิดชอบในการจ่ายค่าจา้งให้แก่คนท่ีมาท างานนั้นหรือไม่ก็ตาม ให้ถือว่า 
ผูป้ระกอบกิจการเป็นนายจา้งของคนท่ีมา 
 
          ให้ผูป้ระกอบกิจการด าเนินการให้ลูกจ้างรับเหมาค่าแรงท่ีท างาน 
ในลกัษณะเดียวกนักบัลูกจา้งตามสัญญาจา้งโดยตรง ไดรั้บสิทธิประโยชน์
และสวสัดิการท่ีเป็นธรรมโดยไม่เลือกปฏิบติั 



สัญญาจ้างทีเ่ป็นธรรม (ม. ๑๔/๑) 
 
          สัญญาจ้างระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง ข้อบังคบัเก่ียวกับการท างาน 
ระเบียบหรือค าสั่งของนายจ้างท่ีท าให้นายจ้างได้เปรียบลูกจ้างเกินสมควร 
ให้ศาลมีอ านาจสั่งให้สัญญาจา้ง ขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการท างาน ระเบียบ หรือ
ค าสัง่นั้นมีผลใชบ้งัคบัเพียงเท่าท่ีเป็นธรรมและพอสมควรแก่กรณี 



ความเท่าเทยีมกนัในการจ้างงาน (ม. ๑๕) 
 
          ใหน้ายจา้งปฏิบติัต่อลูกจา้งชายและหญิงโดยเท่าเทียนกนัในการจา้งงาน 
 
*** เวน้แต่  ลกัษณะหรือสภาพของงานไม่อาจปฏิบติัเช่นนั้นได ้



การล่วงเกนิทางเพศ (ม. ๑๖) 
 
           หา้มมิให ้นายจา้ง หวัหนา้งาน ผูค้วบคุมงาน หรือผูต้รวจงาน กระท า
การล่วงเกินคุกคาม หรือก่อความเดือดร้อนร าคาญทางเพศต่อลูกจา้ง 
 



การส้ินสุดสัญญาจ้าง (ม. ๑๗) 
 
          สัญญาจา้งยอ่มส้ินสุดลงเม่ือครบก าหนดระยะเวลาในสัญญาจา้ง โดยมิ
ตอ้งบอกกล่าวล่วงหนา้ 
           
          ในกรณีท่ีสัญญาจา้งไม่มีก าหนดระยะเวลา นายจา้งหรือลูกจา้งอาจบอก
เลิกสัญญาจ้างโดยบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นหนังสือให้อีกฝ่ายหน่ึงทราบ 
ในเม่ือถึงหรือก่อนจะถึงก าหนดจ่ายค่าจา้งคราวหน่ึงคราวใด เพื่อให้เป็นผล
เลิกสัญญากันเม่ือถึงก าหนดจ่ายค่าจ้างคราวถัดไปข้างหน้าก็ได้ แต่ไม่
จ าเป็นตอ้งบอกกล่าวล่วงหนา้เกินสามเดือน ทั้งน้ี ให้ถือว่าสัญญาจา้งทดลอง
งานเป็นสญัญจา้งท่ีไม่มีก าหนดระยะเวลา 



          การบอกเลิกสัญญาจ้างตามวรรสอง นายจ้างอาจจ่ายค่าจ้างให้ตาม
จ านวนท่ีจะต้องจ่ายจนถึงเวลาเลิกสัญญาตามก าหนดท่ีบอกกล่าวและ 
ใหลู้กจา้งออกจากงานทนัทีได ้
 
          การบอกกล่าวล่วงหน้าตามมาตราน้ีไม่ใช่บงัคบัแก่การเลิกจ้างตาม
มาตรา ๑๑๙ แห่งพระราชบญัญติัน้ี และมาตรา ๕๘๓ แห่งประมวลกฎหมาย
เพง่และพาณิชย ์



วนั เวลาท างานปกต ิ (ม. ๒๓) 
 
        งานทัว่ไป 
                       -  ไม่เกิน ๘ ชัว่โมง ต่อ ๑ วนั 
                       -  สปัดาห์หน่ึงไม่เกิน ๔๘ ชัว่โมง 



งานทีเ่ป็นอนัตรายต่อสุขภาพและความปลอดภยัของลูกจ้าง  
(กฎกระทรวง ฉบับที ่๒) 
 
        -  งานท่ีตอ้งท าใตดิ้น ใตน้ ้ า ในถ ้า ในอุโมงค ์หรือในท่ีอบัอากาศ 
        -  งานเก่ียวกบักมัมนัตภาพรังสี 
        -  งานท่ีตอ้งท าดว้ยเคร่ืองมือหรือเคร่ืองจกัรซ่ึงไดรั้บความสัน่สะเทือน 
            อนัอาจเป็นอนัตราย 
        -  งานท่ีตอ้งท าเก่ียวกบัความร้อนจดัหรือเยน็จดั 
        -  งานขนส่งวตัถุอนัตราย 
 
*** ไม่เกินวนัละ ๗ ชัว่โมง สปัดาห์หน่ึงไม่เกิน ๔๒ ชัว่โมง 



ข้อยกเว้น (กฎกระทรวง ฉบับที ่๗) 
 
          ๑. งานในกิจการปิโตรเลียมตามกฎหมายวา่ดว้ยการปิโตรเลียมเฉพาะท่ี
ท าในแปลงส ารวจ และพื้นท่ีผลิต 
 
*** ไม่เกินวนัละ ๑๒ ชัว่โมง และรวมกนัไม่เกินสปัดาห์ละ ๔๘ ชัว่โมง 



          ๒. งานท่ีใช้วิชาชีพหรือวิชาการ งานด้านบริการ และงานจัดการ  
งานเสมียนพนกังาน งานอาชีพเก่ียวกบัการคา้และบริการ งานเก่ียวกบัการผลิต 
วนัละก่ีชัว่โมงกไ็ด ้แต่รวมกนัไม่เกินสปัดาห์ละ ๔๘ ชัว่โมง 
               ส าหรับลูกจา้งท่ีมิได้รับค่าจา้งรายเดือนให้ไดรั้บค่าตอบแทนส่วน 
ท่ีเกิน ๘ ชัว่โมง ไม่นอ้ยกวา่หน่ึงเท่าคร่ึง 
 
          ๓.  งานขนส่งทางบก ไม่เกินวนัละ ๘ ชัว่โมง 



เวลาพกัระหว่างการท างาน (ม. ๒๓) 
 
          ไม่น้อยกว่า ๑ ชั่วโมง/วนั หลังจากลูกจ้างท างานมาแล้วไม่เกิน ๕ 
ชัว่โมงติดต่อกนั หรืออาจตกลงกนัพกัเป็นช่วง ๆ ก็ได้ แต่รวมแลว้ตอ้งไม่
นอ้ยกวา่ ๑ ชัว่โมง/วนั 
          เวลาพกัไม่นับรวมเป็นเวลาท างาน เวน้แต่เวลาพกัท่ีเกิน ๒ ชั่วโมง 
ใน ๑ วนัใหน้บัเวลาท่ีเกิน ๒ ชัว่โมง เป็นเวลาท างานปกติ 



ข้อยกเว้น 
 
          ๑.  งานท่ีมีลกัษณะหรือสภาพของงานท่ีตอ้งท าติดต่อกนัไปและลูกจา้ง 
ยนิยอม หรือเป็นงานฉุกเฉิน (ม. ๒๔ ว. ๕) 
          ๒.  ร้านขายอาหาร หรือร้านขายเคร่ืองด่ืมท่ีเปิดจ าหน่าย หรือใหบ้ริการ 
ไม่ติดต่อกนัในแต่ละวนั นายจา้งอาจจดัใหลู้กจา้งมีเวลาพกัผอ่นวนัหน่ึงเกิน 
๒ ชัว่โมงกไ็ด ้(กฎกระทรวง ฉบบัท่ี ๗) 



เวลาพกัก่อนการท างานล่วงเวลา (ม. ๒๘ ว. ๔) 
 
          กรณีให้ลูกจา้งท างานล่วงเวลาต่อจากเวลาท างานปกติไม่น้อยกว่า ๒ 
ชัว่โมงตอ้งจดัใหลู้กจา้งพกัก่อนเร่ิมท างานล่วงเวลาไม่นอ้ยกวา่ ๒๐ นาที 
 
ข้อยกเว้น 
          -  งานท่ีมีลกัษณะหรือสภาพของงานตอ้งท าติดต่อกนัไปและลูกจา้ง 
              ยนิยอม 
          -  เป็นงานฉุกเฉิน 



วนัหยุด 
 
          ๑.  วนัหยดุประจ าสัปดาห์ 
          ๒.  วนัหยดุตามประเพณี 
          ๓. วนัหยดุพกัผอ่นประจ าปี 



วนัหยุดประจ าสัปดาห์ 
 
          ไม่นอ้ยกวา่ ๑ วนั/สปัดาห์ โดยใหมี้ระยะห่างกนัไม่เกิน ๖ วนั 
 
          ส าหรับงานโรงแรม งานขนส่ง งานในป่า งานในท่ีทุรกันดาร  
หรืองานอ่ืนตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวงอาจตกลงกนัสะสมเล่ือนวนัหยดุ 
ประจ าสปัดาห์ไปหยดุเม่ือใดกไ็ดภ้ายในระยะเวลา ๔ สปัดาห์ติดต่อกนั 
 



          ลูกจ้างมีสิทธิไดรั้บค่าจ้างในวนัหยุดประจ าสัปดาห์ ยกเวน้ ลูกจ้างท่ี
ไดรั้บค่าจา้งรายวนั รายชัว่โมง หรือ ตามผลงาน โดยค านวณเป็นหน่วย 



วนัหยุดตามประเพณ ี
 
          ใหน้ายจา้งก าหนดวนัหยดุตามประเพณีจากวนัหยดุราชการประจ าปี 
วนัหยุดทางศาสนา หรือขนบธรรมเนียมประเพณีแห่งทอ้งถ่ิน ปีละไม่นอ้ย
กวา่ ๑๓ วนั โดยรวมวนัแรงงานแห่งชาติ 
 
          -  ลูกจา้งมีสิทธิไดรั้บค่าจา้งในวนัหยดุตามประเพณี 



งานทีน่ายจ้างไม่อาจให้ลูกจ้างหยุดท างานในวนัหยุดตามประเพณ ี
 
          ๑.  งานในกิจการโรงแรม สถานมหรสพ ร้านอาหาร ร้านขายเคร่ืองด่ืม  
สโมสร สมาคม สถานพยาบาล และสถานบริการท่องเท่ียว 
          ๒. งานในป่า งานในท่ีทุรกนัดาร งานขนส่ง และงานท่ีมีลกัษณะหรือ 
สภาพของงานตอ้งท าติดต่อกนัไป ถา้หยดุจะเสียหายแก่งาน 
                 -  จะตกลงกนัหยดุชดเชยในวนัอ่ืน หรือจะจ่ายค่าท างานในวนัหยดุ 
                    กไ็ด ้



วนัหยุดพกัผ่อนประจ าปี 
 
          ลูกจ้างซ่ึงท างานติดต่อกันครบ ๑ ปี มีสิทธิหยุดพักผ่อนประจ าปี 
ไม่นอ้ยกวา่ ๖ วนัท างาน 
          โดยนายจา้งเป็นผูก้  าหนดวนัหยุดล่วงหน้าหรือทั้งสองฝ่ายตกลงกนั
ก าหนดวนัหยดุ 
          ลูกจา้งท่ีท างานยงัไม่ครบ ๑ ปี นายจา้งจะใหห้ยดุตามส่วนกไ็ด ้ 
ทั้งสองฝ่ายอาจตกลงกนัสะสมและเล่ือนวนัหยดุได ้



วนัลา และค่าจ้างในวนัลา วนัลาป่วย 
 
          ลูกจา้งลาป่วยได้เท่าท่ีป่วยจริง การลาป่วยตั้งแต่ ๓ วนัท างานข้ึนไป 
นายจา้งอาจให้ลูกจา้งแสดงใบรับรองของแพทยแ์ผนปัจจุบนัชั้นหน่ึง หรือ
ของสถานพยาบาลของทางราชการได ้หากลูกจา้งไม่อาจแสดงไดใ้ห้ลูกจา้ง
ใหน้ายจา้งทราบ 
          -  ลูกจา้งมีสิทธิไดรั้บค่าจา้งในวนัลาป่วยปีละไม่เกิน ๓๐ วนัท างาน 



วนัลาท าหมัน 
 
          ลูกจ้างลาเพื่อท าหมนัและเน่ืองจากการท าหมนัได้ตามระยะเวลาท่ี
แพทยแ์ผนปัจจุบนัชั้นหน่ึงก าหนด และออกใบรับรอง 
          -  ลูกจา้งมีสิทธิไดรั้บค่าจา้งในวนัลาท าหมนั 



วนัลาคลอดบุตร 
 
          ลูกจา้งหญิงมีครรภล์าเพ่ือคลอดบุตรไดค้รรภห์น่ึงไม่เกิน ๙๐ วนั 
โดยนบัรวมวนัหยดุ 
           -  ลูกจา้งมีสิทธิไดรั้บค่าจา้งตลอดระยะเวลาท่ีลา แต่ไม่เกิน ๔๕ วนั 



วนัลาฝึกอบรม 
 
          ลูกจ้างมีสิทธิลาเพื่อการฝึกอบรม หรือพฒันาความรู้ความสามารถ  
เพ่ือประโยชน์ต่อการแรงงานและสวัสดิการสังคม หรือการเพ่ิมทักษะ 
ความช านาญเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานของลูกจา้งตามโครงการหรือ 
หลกัสูตร ซ่ึงมีก าหนดช่วงเวลาท่ีแน่นอนและชดัเจน หรือเพื่อการสอบวดัผล 
ทางการศึกษาท่ีทางราชการจดั หรืออนุญาตใหจ้ดัข้ึน 
          -  ลูกจา้งไม่มีสิทธิไดรั้บค่าจา้ง 



          ลูกจา้งซ่ึงเป็นเดก็อายตุ  ่ากวา่ ๑๘ ปี มีสิทธิลาเพื่อเขา้ประชุมสมัมนา 
รับการอบรม รับการฝึก หรือลาเพื่อการอ่ืน ซ่ึงจดัโดยสถานศึกษา หรือ 
หน่วยงานของรัฐ หรือเอกชนท่ีอธิบดีเห็นชอบ 
          - ลูกจ้างท่ีเป็นเด็กมีสิทธิได้รับค่าจ้างตลอดระยะเวลาท่ีลา ปีหน่ึง 
ไม่เกิน๓๐ วนั 



วนัลากจิ 
 
          ลูกจา้งมีสิทธิลากิจได ้ตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัในการท างาน 



หลกัเกณฑ์การท างานล่วงเวลา 
 
หลกั  หา้มมิใหน้ายจา้งใหลู้กจา้งท างานล่วงเวลาในวนัท างาน 
 
ขอ้ยกเวน้ 
          ๑. ใหท้ าไดเ้ม่ือรับความยนิยอมจากลูกจา้งก่อนเป็นคราว ๆ ไป 
          ๒. นายจา้งอาจใหลู้กจา้งท างานล่วงเวลาไดเ้ท่าท่ีจ าเป็น 
                -  กรณีท่ีลกัษณะหรือสภาพของงานตอ้งท าติดต่อกนัไปถา้หยดุ 
                    จะเสียหายแก่งาน 
                 - งานฉุกเฉิน 



งานขนส่ง 
          -  ตอ้งไดรั้บความยนิยอมจากลูกจา้งเป็นหนงัสือ 
          -  ท าไดไ้ม่เกิน ๒ ชัว่โมง/วนั เวน้แต่มีเหตุสุดวิสยั อุบติัเหตุ หรือปัญหา
การเจรจา 
 
ห้ามท าเดด็ขาด 
          - งานท่ีอาจเป็นอนัตรายต่อสุขภาพและความปลอดภยัของลูกจา้ง 
          - เดก็อายตุ  ่ากวา่ ๑๘ ปี 
          - หญิงมีภรรภ์ (ยกเวน้ท างานผูบ้ริหาร วิชาการ ธุรการ การเงินหรือ
บญัชีและลูกจา้งยนิยอม) 



หลกัเกณฑ์การท างานในวนัหยุด 
 
หลกั  หา้มมิใหน้ายจา้งใหลู้กจา้งท างานในวนัหยดุ 
 
ข้อยกเว้น   
          ๑. กรณีลกัณะหรือสภาพของงานตอ้งท าติดต่อกนัไปถา้หยุดจะ
เสียหายแก่งาน หรืองานฉุกเฉินใหท้ าไดเ้ท่าท่ีจ าเป็น 
               ๒. เพื่อประโยชนแ์ก่การผลิต การจ าหน่าย หรือการบริการนายจา้ง 
ใหท้ าไดเ้ท่าท่ีจ าเป็น โดยไดรั้บความยนิยอมจากลูกจา้งเป็นคราว ๆ ไป 
               ๓. งานในกิจการโรงแรม สถานมหรสพ งานขนส่ง ร้านขาย
อาหาร ร้านขายเคร่ืองด่ืม สโมสร สมาคม สถานพยาบาล นายจา้งใหลู้กจา้ง
ท างานในวนัหยดุได ้
 



ห้ามท าเดด็ขาด 
 
               - งานท่ีอาจเป็นอนัตรายต่อสุขภาพและความปลอดภยัของลูกจา้ง 
               - หญิงมีครรภ ์
               - เดก็อายตุ  ่ากวา่ ๑๘ ปี 
 



ค่าล่วงเวลา 
 
ในวันท างาน   ไม่นอ้ยกวา่หน่ึงเท่าคร่ึงของอตัราค่าจา้งต่อชัว่โมงในวนัท างาน 
 
ในวันหยดุ       ไม่นอ้ยกวา่สามเท่าของอตัราค่าจา้งต่อชัว่โมงในวนัท างาน 



ค่าท างานในวนัหยุด 
 
วันหยดุประจ าสัปดาห์ 
          - ลูกจา้งรายเดือน จ่ายเพิ่มอีก ๑ เท่า 
          - ลูกจา้งรายวนั จ่ายไม่นอ้ยกวา่ ๒ เท่า 
 
วันหยดุตามประเพณี 
          - จ่ายเพิ่มอีก ๑ เท่า 
  
วันหยดุพักผ่อนประจ าปี 
          - จ่ายเพิ่มอีก ๑ เท่า 



การใช้แรงงานหญงิ 
 
งานท่ีหา้มมิใหน้ายจา้งใหลู้กจา้งหญิงท า 
     - งานเหมืองแร่หรืองานก่อสร้างท่ีตอ้งท าใตดิ้น ใตน้ ้ า ในถ ้า ในอุโมงค ์
หรือปล่องในภูเขา เวน้แต่สภาพของการท างานไม่เป็นอนัตรายต่อสุขภาพ 
หรือร่างกายของลูกจา้ง 
     - งานท่ีตอ้งท าบนนัง่ร้านท่ีสูงกวา่พ้ืนดินตั้งแต่สิบเมตรข้ึนไป 
     - งานผลิตหรือขนส่งวัตถุระเบิดหรือวัตถุไวไฟ เว้นแต่สภาพของ 
การท างานไม่เป็นอนัตรายต่อสุขภาพหรือร่างกายของลูกจา้ง 
     - งานอ่ืนตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
 



งานทีห้่ามหญิงมีครรภ์ท า 
 
     - งานเก่ียวกบัเคร่ืองจกัรหรือเคร่ืองยนตท่ี์มีความสัน่สะเทือน 
     - งานขบัเคล่ือนหรือติดไปกบัยานพาหนะ 
     - งานยก แบก หาม หาบ ทูน ลาภ หรือเขน็ของหนกัเกินสิบหา้กิโลกรัม 
     - งานท่ีท าในเรือ 
     - งานอ่ืนตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 



วนั เวลา ทีห้่ามลูกจ้างหญงิท างาน 
 
          หา้มมิใหน้ายจา้งใหลู้กจา้งซ่ึงเป็นหญิงมีครรภท์ างานในระหวา่งเวลา 
๒๒.๐๐ น. ถึงเวลา ๐๖.๐๐ น. ท างานล่วงเวลา หรือท างานในวนัหยดุ 
 
          ในกรณีท่ีลูกจ้างเป็นหญิงมีครรภ์ท างานในต าแหน่งผูบ้ริหาร งาน
วิชาการ งานธุรการ หรืองานเก่ียวกบัการเงินหรือบญัชี นายจา้งอาจให้ลูกจา้ง
นั้นท างานล่วงเวลาในวนัท างานไดเ้ท่าท่ีไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพของลูกจา้ง
ซ่ึงเป็นหญิงมีครรภ ์โดยไดรั้บความยนิยอมจากลูกจา้งก่อนเป็นคราว ๆ ไป 



ห้ามเลกิจ้างเพราะเหตุมีครรภ์ (ม. ๔๓) 
 
          หา้มมิใหน้ายจา้งเลิกจา้งลูกจา้งซ่ึงเป็นหญิงเพราะเหตุมีครรภ ์



การใช้แรงงานเดก็ 
 
ห้ามมิให้นายจ้างจ้างลกูจ้างเดก็อายตุ า่กว่า ๑๕ ปี เป็นลกูจ้าง (ม.๔๔) 
ข้อปฏิบัติเม่ือจ้างลกูจ้างเดก็อายตุ า่กว่า ๑๘ ปี (ม. ๔๕) 
          - แจ้งการจ้างลูกจ้างซ่ึงเป็นเด็กนั้นต่อพนักงานตรวจแรงงานภายใน  
๑๕ วนั นบัแต่วนัท่ีเดก็เขา้ท างาน 
          - จดัท าบนัทึกสภาพการจา้งกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงไปจากเดิมเกบ็ไว ้
ณ สถานประกอบกิจการหรือส านกังานของนายจา้ง พร้อมท่ีจะใหพ้นกังาน 
ตรวจแรงงานตรวจไดใ้นเวลาท าการ 
          - แจง้การส้ินสุดการจา้งลูกจา้งซ่ึงเป็นเดก็นั้นต่อพนกังานตรวจแรงงาน 
ภายใน ๗ วนั นบัแต่วนัท่ีเดก็ออกจากงาน 



เวลาพกั 
 
          วนัหน่ีงไม่นอ้ยกวา่ ๑ ชัว่โมง หลงัจากท างานติดต่อกนัมาไม่เกิน ๔ 
ชัว่โมง 



วนั เวลา ทีห้่ามเดก็อายุต า่กว่า ๑๘ ปี ท างาน (ม. ๔๗) 
 
                  - เวลา ๒๒.๐๐-๐๖.๐๐ น. 
 
ขอ้ยกเวน้  ไดรั้บอนุญาติเป็นหนงัสือจากอธิบดีหรือผูซ่ึ้งอธิบดีมอบหมาย 
                   - การท างานล่วงเวลา ท างานในวนัหยดุ 



งานทีห้่ามเดก็อายุต า่กว่า ๑๘ ปีท า 
 
          - งานหลอม เป่า หล่อ หรือรีดโลหะ 
          - งานป๊ัมโลหะ 
          - งานเก่ียวกับความร้อน ความเยน็ ความสั่นสะเทือน เสียง และแสง 
            ท่ีมีระดับแตกต่างจากปกติ อันอาจเป็นอันตรายตามท่ีก าหนดใน 
            กฎกระทรวง 
          - งานเก่ียวกบัสารเคมีท่ีเป็นอนัตรายตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 



          - งานเก่ียวกบัจุลชีวนัเป็นพิษซ่ึงอาจเป็นเช้ือไวรัส แบคทีเรีย รา หรือ 
             เช้ืออ่ืนตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
          - งานเก่ียวกับวตัถุมีพิษ วตัถุระเบิด หรือวัตถุไวไฟเว้นแต่งานใน 
            สถานนีน ้ามนัเช้ือเพลิงตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
          - งานขบัหรือบงัคบัรถยกหรือป่ันจัน่ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
          - งานใชเ้ล่ือยเดินดว้ยพลงังานไฟฟ้าหรือเคร่ืองยนต ์
          - งานท่ีตอ้งท าใตดิ้น ใตน้ ้ า ในถ ้า ในอุโมงค ์หรือปล่องในภูเขา 
           



          - งานเก่ียวกบักมัมนัตภาพรังสีตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
          - งานท าความสะอาดเคร่ืองจักรหรือเคร่ืองยนต์ขณะท่ีเคร่ืองจักร  
             หรือเคร่ืองยนตก์ าลงัท างาน 
          - งานท่ีตอ้งท าบนนัง่ร้านท่ีสูงกวา่พื้นดินตั้งแต่สิบเมตรข้ึนไป 
          - งานอ่ืนตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง  



สถานทีท่ีห้่ามลูกจ้างเดก็อายุต า่กว่า ๑๘ ปีท า (ม. ๕๐) 
 
          - โรงฆ่าสตัว ์
          - สถานท่ีเล่นการพนนั 
          - สถานบริการตามกฎหมายวา่ดว้ยสถานบริการ 
          - สถานท่ีอ่ืนตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 



หลกัประกนัการท างาน (ม. ๕๑) 
 
          หา้มมิใหน้ายจา้งเรียกหรือรับหลกัประกนัการท างานจากฝ่ายลูกจา้ง 
ท่ีเป็นเดก็อายตุ  ่ากวา่ ๑๘ ปี 



การจ่ายค่าจ้างลูกจ้างทีเ่ป็นเดก็อายุต า่กว่า ๑๘ ปี (ม. ๕๑) 
 
          - หา้มมิใหจ่้ายค่าจา้งแก่บุคคลอ่ืน 
          - ถา้จ่ายล่วงหนา้ก่อนมีการจ่าย ขณะแรกจ่ายหรือก่อนถึงงวดจ่ายค่าจา้ง 
            มิใหถื้อวา่เป็นการจ่ายค่าจา้ง 
 



การจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าท างานในวนัหยุด 
 ค่าจ้างต้องไม่น้อยกว่าอตัราค่าจ้างขั้นต า่ 

 
เร่ือง  ประกาศคณะกรรมการค่าจา้ง ลงวนัท่ี ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ 

จงัหวดัชอนแก่นวนัละ ๓๐๘ บาท 
มีผลใชบ้งัคบั ๑ มกราคม ๒๕๖๐ 



สถานทีจ่่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าท างานในวนัหยุด (ม. ๕๔, ๕๕) 
 
          - จ่ายเป็นเงินตราไทย 
          - ใหจ่้าย ณ สถานท่ีท างานของลูกจา้ง 
          - ถา้จ่ายท่ีอ่ืน หรือดว้ยวิธีอ่ืนตอ้งรับ 
 



สวสัดกิาร 
 
          - น ้ าสะอาดส าหรับด่ืม หน่ึงท่ี ๔๐ คน 
          - หอ้งน ้า แยกชาย หญิง คนพิการ 
          - หอ้งส้วม แยกชาย หญิง คนพิการ 



          - ส่ิงจ าเป็นในการปฐมพยาบาลและรักษาพยาบาล 
 
ลูกจา้ง ๑๐ คนข้ึนไป          - ยาและเวชภณัฑ ์
ลูกจา้ง ๒๐๐ คนข้ึนไป       - ยาและเวชภณัฑ ์
                                           - หอ้งรักษาพยาบาล เตียงคนไข ้
                                           - พยาบาลระดบัพยายาบเทคนิค 
                                           - แพทย ์ตรวจสปัดาห์ละ ๒ คร้ัง ๖ ชัว่โมง 
ลูกจา้ง ๑,๐๐๐ คนข้ึนไป     - ยาและเวชภณัฑ ์
                                            - หอ้งรักษาพยาบาล เตียง ๒ เตียง 
                                            - พยาบาลระดบัพยาบาลเทคนิค ๒ คน 
                                            - แพทย ์ตรวจสปัดาห์ละ ๓ คร้ัง ๑๒ ชัว่โมง 
                                            - ยานพาหนะ 



วนัิย และโทษทางวนัิย 
 
          - ขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการท างานตอ้งมีการก าหนดวินยัและโทษ 
          - ก าหนดตามสภาพของกิจการ 
          - ความจ าเป็นในการบริหารจดัการ 
          - โทษ เช่น  เตือนดว้ยวา่จา                        
                             เตือนเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
                             พกังาน 
                             เลิกจา้งโดยจ่ายค่าชดเชย 
                              เลิกจา้งโดยไม่จ่ายค่าชดเชย 



การร้องทุกข์ (ลดความขัดแย้ง) 
 

          ขอบเขตและความหมายของขอ้ร้องทุกข ์วิธีการ และขั้นตอนการร้อง
ทุกข์การสอบสวน และพิจารณาขอ้ร้องทุกข์ กระบวนการยุติขอ้ร้องทุกข์
ความคุม้ครองผูร้้องทุกข ์



ค่าชดเชยกรณเีลกิจ้าง 
 
จ่ายตามอายงุาน ถา้ลูกจา้งไม่มีความผดิ 
          - ลูกจา้งซ่ึงท างานติดต่อกนัครบ ๑๒๐ วนั แต่ไม่ครบ ๑ ปี ใหจ่้ายไม่
นอ้ยกวา่ค่าจา้งอตัราสุดทา้ย ๓๐ วนั 
          - ลูกจา้งซ่ึงท างานติดต่อกนัครบ ๑ ปี แต่ไม่ครบ ๓ ปี จ่ายไม่นอ้ยกวา่
ค่าจา้งอตัราสุดทา้ย ๙๐ วนั 
          - 



          - ลูกจา้งซ่ึงท างานติดต่อกนัครบ ๓ ปี แต่ไม่ครบ ๖ ปี จ่ายไม่นอ้ยกวา่
ค่าจา้งอตัราสุดทา้ย ๑๘๐ วนั 
          - ลูกจา้งซ่ึงท างานติดต่อกนัครบ ๖ ปี แต่ไม่ครบ ๑๐ ปี จ่ายไม่นอ้ยกวา่
ค่าจา้งอตัราสุดทา้ย ๒๔๐ วนั 
          - ลูกจา้งซ่ึงท างานติดต่อกนัครบ ๑๐ ปีข้ึนไป จ่ายไม่นอ้ยกวา่ค่าจา้ง
อตัราสุดทา้ย ๓๐๐ วนั 

 



ข้อยกเว้นไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย 
 
     ๑. ทุจริตต่อหนา้ท่ีหรือกระท าความผดิอาญาโดยเจตนาแก่นายจา้ง 
     ๒. จงใจท าใหน้ายจา้งไดรั้บความเสียหาย 
     ๓. ประมาทเลินเล่อเป็นเหตุใหน้ายจา้งไดรั้บความเสียหายอยา่งร้ายแรง 
     ๔. ฝ่าฝืนขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการท างาน หรือระเบียบ หรือค าสัง่ ของนายจา้ง 
          อนัชอบดว้ยกฎหมายและเป็นธรรม 
     ๕. ละท้ิงหนา้ท่ีเป็นเวลา ๓ วนัท างานติดต่อกนัไม่วา่จะมีวนัหยดุคัน่หรือ 
          ไม่กต็ามโดยไม่มีเหตุอนัสมควร 
     ๖. ได้รับโทษจ าคุกตามค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุก เว ้นแต่เป็นโทษ 

   ส าหรับความผดิท่ีไดก้ระท าโดยประมาทหรือ่ความผดิลหุโทษ 



การยืน่ค าร้องต่อพนักงานตรวจแรงงาน 
 
          เม่ือนายจา้งไม่จ่ายเงินตามท่ีก าหนดไวใ้นกฎหมาย ลูกจา้งสามารถ 
ยืน่ค  าร้องต่อพนกังานตรวจแรงงาน 
 
พนักงานตรวจแรงงานด าเนินการ 
          - สอบสวนขอ้เทจ็จริง 
          - ช้ีแจงขอ้กฎหมาย แนวปฏิบติั สิทธิ หนา้ท่ี 
          - ไกล่เกล่ีย ประนีประนอม 
          - วินิจฉยัออกค าสัง่ภายใน ๖๐ วนันบัแต่วนัรับค าร้อง ไม่พอใจน าคดี 
ไปสู่ศาลได ้



ยืน่ค  าร้องขอใหฟั้งคดี 
 

          กรณีเม่ืออกค าสัง่แลว้นายจา้งยงัไม่จ่าย เงินลูกจา้งสามารถยืน่ค าขอให้
นิติกรฟังคดีใหไ้ด ้ฟ้องต่อศาลแรงงาน 




