
 
 

ประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ 
เร่ือง มาตรฐานขั้นต่าํของสภาพการจางในรัฐวิสาหกิจ 

   
 

เพ่ือใหมีมาตรฐานขั้นต่าํของสภาพการจางสําหรับลูกจางรัฐวิสาหกิจเปน

มาตรฐานเดียวกัน อาศัยอาํนาจตามความในมาตรา ๑๓ (๑) แหงพระราชบัญญัติแรงงาน

รัฐวิสาหกิจสัมพันธ พ.ศ. ๒๕๔๓ อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการ 

จํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ และมาตรา ๔๕ ของ

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญตัิแหงกฎหมาย  

คณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธโดยความเหน็ชอบของคณะรัฐมนตรีออกประกาศไว 

ดังตอไปนี ้
 
ขอ ๑  ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสมัพันธ เร่ือง 

มาตรฐานขั้นต่าํของสภาพการจางในรัฐวิสาหกิจ” 
 
ขอ ๒  ประกาศนี้ใหใชบังคบัตั้งแตวันถดัจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เปนตนไป 
 
ขอ ๓  ใหยกเลิก 
(๑) ประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ เร่ือง มาตรฐานขั้นต่าํ 

ของสภาพการจางวาดวยขอบังคบัเกี่ยวกบัการทาํงาน การใชแรงงานหญิง การหกัเงินเดือนคาจาง 

คาลวงเวลา และคาทาํงานในวันหยุด และการรับเงินเพื่อตอบแทนความชอบในการทํางาน ลงวันที่ 

๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ 
(๒) ประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ เร่ือง มาตรฐานขั้นต่าํ 

ของสภาพการจางวาดวยอัตราคาจางข้ันต่าํสําหรับลูกจางรัฐวิสาหกิจ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน      
พ.ศ. ๒๕๔๙ 

 
ขอ ๔  ในประกาศนี ้
“วันทํางาน” หมายความวา วนัที่กําหนดใหลูกจางทํางานตามปกต ิ
“วันหยุด” หมายความวา วันที่กําหนดใหลูกจางหยุดประจําสัปดาห หยุดตาม

ประเพณี หรือหยุดพักผอนประจําป 



 ๒ 

“วันลา” หมายความวา วนัที่ลูกจางลาปวย ลาเพื่อทําหมัน ลาเพื่อคลอดบุตร ลาเพื่อ 

กิจธุระอันจําเปน ลาเพื่อการฝกอบรมหรือพัฒนาความรูความสามารถ และลาเพ่ือรับราชการทหาร 

ในการเรียกพลเพื่อตรวจสอบ เพ่ือฝกวิชาทหาร หรือเพ่ือทดลองความพรั่งพรอม 
“คาจาง” หมายความวา เงินทุกประเภทที่นายจางจายใหแกลูกจางเปนคาตอบแทน

การทํางานในวนัและเวลาทํางานปกติ ไมวาจะคํานวณตามระยะเวลาหรือคํานวณตามผลงานที่ลูกจาง

ทําได และใหหมายความรวมถึงเงินที่นายจางจายใหแกลูกจางในวนัหยุดและวันลาซึง่ลูกจางไมได

ทํางานดวย  ทัง้นี้ ไมวาจะกําหนด คํานวณ หรือจายในลักษณะใดและโดยวิธีการใด และไมวา 

จะเรียกชื่ออยางไร 
“การทํางานลวงเวลา” หมายความวา การทํางานนอกหรือเกินกําหนดเวลาทาํงาน

ปกติในวันทาํงานหรือวันหยุด  
“คาลวงเวลา” หมายความวา เงินที่นายจางจายใหแกลูกจางเปนการตอบแทน 

การทาํงานลวงเวลาในวันทาํงาน 
“คาทํางานในวันหยุด” หมายความวา เงินที่นายจางจายใหแกลูกจางเปนการ 

ตอบแทนการทํางานในวันหยุด 
“คาลวงเวลาในวันหยุด” หมายความวา เงินที่นายจางจายใหแกลูกจางเปนการ

ตอบแทนการทํางานลวงเวลาในวนัหยุด 
“ประสบอันตราย” หมายความวา การที่ลูกจางไดรับอันตรายแกกายหรือ

ผลกระทบแกจิตใจ หรือถึงแกความตาย เนื่องจากการทาํงานหรือปองกันรักษาประโยชนใหแก

นายจางหรือการปฏิบัตติามคาํส่ังของนายจาง 
“เจ็บปวย” หมายความวา การที่ลูกจางมคีวามผดิปกตทิี่เกิดขึ้นทางรางกายหรือ

จิตใจ หรือถึงแกความตายดวยโรคซึ่งเกิดข้ึนตามลักษณะหรือสภาพของงานหรือเนื่องจาก

การทํางานตามกฎหมายวาดวยเงินทดแทน 
“สูญหาย” หมายความวา การที่ลูกจางหายไปในระหวางทาํงานหรือปฏิบัติตาม

คําส่ังของนายจาง ซึ่งมีเหตุอันควรเชื่อวาลูกจางถึงแกความตายเพราะประสบเหตุอันตรายที่

เกิดข้ึนในระหวางทํางานหรือปฏิบัตติามคาํส่ังของนายจางนั้น รวมตลอดถึงการที่ลูกจางหายไปใน

ระหวางเดินทางโดยพาหนะทางบก ทางน้าํ หรือทางอากาศ เพ่ือไปหรือกลับจากการทํางานให

นายจาง ซึ่งมีเหตุอันควรเชื่อวาพาหนะนั้นไดประสบเหตุอันตรายและลูกจางถึงแกความตาย ทั้งนี้ 

เปนระยะเวลาไมนอยกวาหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวนัที่เกิดเหตุนัน้ 
“สูญเสียสมรรถภาพ” หมายความวา การสญูเสียอวัยวะหรือการสูญเสีย

สมรรถภาพในการทํางานของรางกายหรือจิตใจภายหลังการรักษาดวยวิธีทางการแพทยส้ินสุดแลว 
“เงินทดแทน” หมายความวา เงินที่จายเปนคาทดแทน คารักษาพยาบาล  

คาฟนฟูสมรรถภาพในการทํางาน และคาทําศพ 
“คาทดแทน” หมายความวา เงินที่จายใหลูกจางหรือผูมีสิทธิตามขอ ๔๙ สําหรับ

การประสบอันตรายหรือเจ็บปวยหรือสูญหายของลูกจางตามประกาศนี้ 



 ๓ 

“คารักษาพยาบาล” หมายความวา คาใชจายเกี่ยวกับการตรวจ การรักษา  
การพยาบาล และคาใชจายอื่นที่จําเปน เพ่ือใหผลของการประสบอันตรายหรือการเจบ็ปวยบรรเทา 

หรือหมดสิ้นไป และหมายความรวมถึงคาใชจายเกี่ยวกับอุปกรณเครื่องใช หรือวัตถุที่ใชแทน 

หรือทําหนาทีแ่ทน หรือชวยอวัยวะที่ประสบอันตรายดวย 
“คาฟนฟูสมรรถภาพในการทํางาน” หมายความวา คาใชจายที่จําเปนเกี่ยวกับ 

การฟนฟูสมรรถภาพในการทาํงาน 
“การฟนฟูสมรรถภาพในการทํางาน” หมายความวา การจัดใหลูกจางซึ่งประสบ

อันตราย หรือเจ็บปวยและสญูเสียสมรรถภาพในการทาํงานไดรับการฟนฟูสมรรถภาพของรางกาย
หรือจิตใจ หรือการฟนฟอูาชีพเพื่อใหสามารถประกอบอาชีพที่เหมาะสมตามสภาพของรางกาย 

“คาทําศพ” หมายความวา คาใชจายเกี่ยวกับการจัดการศพของลูกจางตาม
ประเพณีทางศาสนาของลูกจางหรือตามประเพณีแหงทองถ่ิน ในกรณีที่ลูกจางถึงแกความตาย 

เนื่องจากประสบอันตรายหรือเจ็บปวย หรือสูญหาย 

“ทุพพลภาพ” หมายความวา การสญูเสียอวัยวะหรือสูญเสียสมรรถภาพของอวัยวะ
หรือของรางกาย หรือสูญเสียสภาวะปกติของจิตใจ จนไมสามารถทางานได  ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ 

ที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

“สวัสดิการ” หมายความวา การใหส่ิงที่เอ้ืออํานวยใหลูกจางมีชีวิตหรือมีสภาพ
ความเปนอยูที่ดีหรือมีความสะดวกสบายในการทํางาน 

“คาชดเชย” หมายความวา เงินที่นายจางจายใหแกลูกจางเมื่อเลิกจางนอกเหนือจาก
เงินประเภทอื่นซึ่งนายจางตกลงจายใหแกลูกจาง 

“อธิบด”ี หมายความวา อธบิดีกรมสวัสดกิารและคุมครองแรงงาน 
 

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

   
 

ขอ ๕  การเรียกรองหรือการไดมาซึ่งสิทธิหรือประโยชนตามประกาศนี้ ไมเปน

การตัดสิทธิหรือประโยชนทีลู่กจางพึงไดตามกฎหมายอืน่ 
 
ขอ ๖  หามมิใหนายจางเรียกหรือรับเงินประกันการทํางานหรือเงินประกัน

ความเสียหายในการทาํงานจากลูกจาง เวนแตลักษณะหรือสภาพของงานที่ทํานัน้ลกูจางตอง

รับผิดชอบเกีย่วกับการเงินหรือทรัพยสินของนายจางซึง่อาจกอใหเกิดความเสียหายแกนายจางได  
ทั้งนี้ ลักษณะหรือสภาพของงานที่ใหเรียกหรือรับเงินประกันจากลูกจางได ตลอดจนจํานวนและ

วิธีการเก็บรักษาเงินประกนั ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการประกาศกาํหนด 



 ๔ 

ในกรณีที่นายจางเรียกหรือรับเงินประกันหรือทําสัญญาประกันกับลูกจาง  

เพ่ือชดใชความเสียหายที่ลูกจางเปนผูกระทํา เม่ือนายจางเลิกจาง หรือลูกจางลาออก หรือสัญญา

ประกันสิ้นอายุ ใหนายจางคืนเงินประกันพรอมดอกเบีย้ ถามี ใหแกลูกจางภายในเจ็ดวันนบัแต

วันที่นายจางเลิกจาง หรือวันที่ลูกจางลาออก หรือวันที่สัญญาประกันสิน้อายุ แลวแตกรณ ี
 

ขอ ๗  ในกรณีที่นายจางไมคืนเงินประกันตามขอ ๖ วรรคสอง หรือไมจายคาจาง  

คาลวงเวลา คาทํางานในวันหยุด และคาลวงเวลาในวันหยุด ภายในเวลาที่กําหนดตามขอ ๔๔ หรือ

คาชดเชยตามขอ ๕๙ ใหนายจางเสียดอกเบี้ยใหแกลูกจางในระหวางเวลาผิดนัด 

ในกรณีที่นายจางพรอมที่จะคืนหรือจายเงินตามวรรคหนึ่ง และไดนําเงินไปมอบ

ไวแกอธบิดีหรือผูซึ่งอธิบดมีอบหมายเพือ่จายใหแกลูกจาง นายจางไมตองเสียดอกเบี้ยตั้งแตวันที่

นายจางนําเงินนั้นไปมอบไว 
 
ขอ ๘  หนี้ที่เกิดจากการไมชําระคาจาง คาลวงเวลา คาทํางานในวันหยุด  

คาลวงเวลาในวันหยุด หรือคาชดเชย แลวแตกรณี ใหลูกจางมีบุริมสิทธิเหนือทรัพยสินทั้งหมด 

ของนายจางซึ่งเปนลูกหนี้ในลาํดับเดียวกับบุริมสิทธิในคาภาษีอากรตามประมวลกฎหมายแพง 

และพาณิชย 
 
ขอ ๙  ใหนายจางปฏิบัติตอลูกจางชายและหญิงโดยเทาเทียมกันในการจางงาน 

เวนแตลักษณะหรือสภาพของงานไมอาจปฏิบัติเชนนั้นได หรือมีเหตผุลอันชอบธรรมประการอื่น 
 

ขอ ๑๐  หามมิใหนายจาง ผูซึ่งเปนหัวหนางาน ผูควบคุมงาน หรือผูตรวจงาน 

กระทําการลวงเกิน คุกคาม หรือกอความเดือดรอนราํคาญทางเพศตอลูกจาง 
 

ขอ ๑๑  เพ่ือประโยชนในการคํานวณระยะเวลาการทํางานของลูกจางตามประกาศนี้  

ใหนับวนัหยุด วันลา วันทีน่ายจางอนุญาตใหหยุดงานเพื่อประโยชนของลูกจาง และวันที่นายจางส่ังให

ลูกจางหยุดงานเพื่อประโยชนของนายจาง รวมเปนระยะเวลาการทํางานของลูกจางดวย 
ในกรณีที่ลูกจางไปปฏิบัติงานในเขตที่มโีรคตดิตออันตรายที่กระทรวงสาธารณสุข

ประกาศกาํหนด ใหนายจางอนุญาตใหลูกจางหยุดงานเพื่อเฝาสังเกตอาการตามระยะเวลาที่

กระทรวงสาธารณสุขกําหนด การหยดุงานเชนนี้ใหถือวาเปนวันทาํงานใหกับนายจางดวย 

 
ขอ ๑๒  ในกรณีที่ลูกจางไมไดทํางานติดตอกันโดยนายจางมีเจตนาที่จะไมให

ลูกจางนั้นมีสิทธิใดตามประกาศนี้ ไมวานายจางจะใหลูกจางทํางานในหนาที่ใด และการจางแตละ

ชวงมีระยะเวลาหางกันเทาใดก็ตาม ใหนบัระยะเวลาการทํางานทุกชวงเขาดวยกัน เพ่ือประโยชน 

ในการไดสิทธขิองลูกจางนั้น 
 



 ๕ 

หมวด ๒ 

การใชแรงงานทั่วไป 
   

 

ขอ ๑๓  ใหนายจางกําหนดเวลาทํางานปกติของลูกจางไมเกินสัปดาหละส่ีสิบ

แปดชั่วโมง 
 

ขอ ๑๔  ในวนัที่มีการทํางาน ใหนายจางจัดใหลูกจางมีเวลาพักไมนอยกวาวันละ

หนึ่งช่ัวโมงหลังจากลูกจางไดทํางานในวันนั้นมาแลวไมเกินหาช่ัวโมง 
นายจางและลูกจางจะตกลงกันกําหนดเวลาพักระหวางการทํางานเปนอยางอ่ืนก็ได 

ถาขอตกลงนั้นเปนประโยชนแกลูกจาง ใหขอตกลงนั้นใชบังคับได   
ความในวรรคหนึ่งและวรรคสอง มิใหใชบังคับแกกรณีที่ลูกจางทํางานในหนาที่

ที่มีลักษณะตองทําตดิตอกันไปโดยไดรับความยินยอมจากลูกจางแลว หรือเปนงานฉุกเฉิน 
 
ขอ ๑๕  ใหนายจางจัดใหลูกจางมีวันหยดุประจําสัปดาหไมนอยกวาสัปดาหละ 

หนึ่งวัน โดยวนัหยุดประจาํสัปดาหตองมีระยะหางกันไมเกินหกวัน 
ในกรณีที่ลักษณะงานมีความจําเปนตองทาํตดิตอกัน โดยไมสามารถมวีันหยุด

ประจําสัปดาหตามวรรคหนึ่งได นายจางและลูกจางทั้งหมดหรือบางสวนจะตกลงกนัลวงหนาสะสม

และเล่ือนวันหยุดประจาํสัปดาหไปเมื่อใดก็ได แตตองอยูในระยะเวลาไมเกินสี่สัปดาหติดตอกัน 
 

  ขอ ๑๖  ใหนายจางจัดใหลูกจางมีวนัหยุดตามประเพณไีมนอยกวาปละ 

สิบสามวัน 
  ในกรณีที่วันหยุดตามประเพณีวันใดตรงกบัวันหยุดประจําสัปดาหของลูกจาง  

ใหลูกจางไดหยุดชดเชยวันหยุดตามประเพณีในวันทาํงานถัดไป 
  ในกรณีที่วันหยุดชดเชยตามวรรคสองมีติดตอกันเกินกวาหนึ่งวัน ใหนายจาง 
จัดใหลูกจางหยุดชดเชยไดเพียงหนึ่งวัน และใหนายจางจัดใหลูกจางไดหยุดชดเชยวนัที่ยังไมครบ

ในวันอืน่แทน 
 
ขอ ๑๗  ลูกจางซึ่งทํางานตดิตอกันมาแลวครบหนึ่งป มีสิทธิหยุดพักผอน

ประจําปไดปหนึ่งไมนอยกวาหกวันทํางานโดยใหนายจางเปนผูกําหนดวันหยุดดังกลาวใหแก

ลูกจางลวงหนาหรือกําหนดใหตามที่นายจางและลูกจางตกลงกัน 
นายจางและลูกจางจะตกลงกันลวงหนาใหสะสมและเล่ือนวันหยุดพักผอน

ประจําปที่ยังมิไดหยุดในปนั้นรวมเขากับปตอๆ ไปได 
 



 ๖ 

ขอ ๑๘  ใหลูกจางมีสิทธิลาปวยไดเทาที่ปวยจริง การลาปวยตั้งแตสามวันทาํงาน

ข้ึนไป นายจางอาจใหลูกจางแสดงใบรับรองของแพทยแผนปจจบุันชั้นหนึ่ง หรือของสถานพยาบาล

ของทางราชการ ในกรณีที่ลูกจางไมอาจแสดงใบรบัรองของแพทยแผนปจจุบันชัน้หนึง่หรือของ

สถานพยาบาลของทางราชการได ใหลูกจางช้ีแจงใหนายจางทราบ 
ในกรณีที่นายจางจัดแพทยไว ใหแพทยนั้นเปนผูออกใบรับรอง เวนแตลูกจาง 

ไมสามารถใหแพทยนั้นตรวจได 
วันที่ลูกจางไมสามารถทํางานได เนื่องจากประสบอันตรายหรือเจ็บปวยที่เกิดขึ้น

เนื่องจากการทาํงาน และวันลาเพ่ือคลอดบตุรตามขอ ๒๕ มิใหถือเปนวันลาปวยตามขอนี้ 
 

ขอ ๑๙  นายจางอาจกาํหนดใหลูกจางทํางานลวงเวลาหรือในวันหยุดไดเทาที่

จําเปน โดยไดรับความยินยอมเปนหนังสือจากลูกจางกอนเปนคราวๆ ไป  
ในกรณีที่ลักษณะหรือสภาพของงานตองทําติดตอกันไปถาหยุดจะเสียหาย

แกงานหรือเปนงานฉุกเฉิน หรือเปนงานอื่นตามที่คณะกรรมการประกาศกาํหนด นายจางอาจให

ลูกจางทํางานลวงเวลาหรือในวันหยุดได 
 
ขอ ๒๐  นายจางจะใหลูกจางทํางานยก แบก หาบ หาม ทูน ลาก หรือเข็น 

ของหนัก ไดไมเกินอัตราน้าํหนักโดยเฉลี่ยตอลูกจางหนึ่งคน ดังตอไปนี ้ 
(๑) ยี่สิบหากิโลกรัมสําหรับลูกจางซึ่งเปนหญิง 
(๒) หาสิบหากิโลกรัมสําหรับลูกจางซึ่งเปนชาย 
ในกรณีของหนักเกินอัตราน้าํหนักที่กําหนดตามวรรคหนึ่ง ใหนายจางจัดใหม ี

เครื่องทุนแรงที่เหมาะสม และไมเปนอนัตรายตอสุขภาพและความปลอดภัยของลูกจาง 
 

หมวด ๓ 

การใชแรงงานหญิง 

   

 

ขอ ๒๑  หามนายจางใหลูกจางซึ่งเปนหญงิทํางานอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี ้
(๑) งานทําความสะอาดเครื่องจักรหรือเคร่ืองยนตขณะที่เครื่องจักรหรือ

เครื่องยนตกําลังทํางาน 
(๒) งานที่ตองทําบนนั่งรานที่สูงกวาพ้ืนดนิตั้งแตสิบเมตรขึ้นไป 
(๓) งานใชเล่ือยวงเดือน 

(๔) งานผลิตหรือขนสงวัตถุระเบิดหรือวัตถุไวไฟ แตไมรวมถึงงานวิชาชีพหรือ

วิชาการเกี่ยวกับการสํารวจ การขุดเจาะ การกลั่นแยก และการผลิตผลติภัณฑจากปโตรเลียมหรือ 

ปโตรเคมีที่มีสภาพของการทาํงานไมเปนอนัตรายตอสุขภาพและความปลอดภัยของลูกจาง 



 ๗ 

(๕) งานเหมืองแรหรืองานกอสรางที่ตองทําใตดนิ ใตน้าํ ในถ้ํา ในอุโมงค หรือ

ปลองในภูเขา เวนแตลักษณะของงานไมเปนอันตรายตอสุขภาพและความปลอดภยัของลูกจาง 
(๖) งานอืน่ตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 
 
ขอ ๒๒  หามนายจางใหลูกจางซึ่งเปนหญิงทาํงานในระหวางเวลา ๒๔.๐๐ 

นาฬิกา ถึงเวลา ๐๖.๐๐ นาฬิกา เวนแตงานที่มีลักษณะตองทาํติดตอกันไป หรืองานกะ หรืองาน

ที่มีลักษณะและสภาพที่ตองทําในเวลาดังกลาว และไมเปนอันตรายตอสุขภาพและความปลอดภยั

ของหญิงนั้น 
 
ขอ ๒๓  หามนายจางใหลูกจางซึ่งเปนหญงิมีครรภทํางานอยางหนึ่งอยางใด 

ดังตอไปนี้ 
(๑) งานเกี่ยวกับเครื่องจักรหรือเคร่ืองยนตที่มีความสั่นสะเทือน 
(๒) งานขับเคลื่อนหรือติดไปกับยานพาหนะ 
(๓) งานยก แบก หาบ หาม ทูน ลาก หรือเข็นของหนักเกินสิบหากิโลกรัม 
(๔) งานที่ทําในเรือ 
(๕) งานอื่นตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 
 
ขอ ๒๔  หามนายจางใหลูกจางซึ่งเปนหญงิมีครรภทํางานในระหวางเวลา 

๒๒.๐๐ นาฬิกา ถึงเวลา ๐๖.๐๐ นาฬิกา ทํางานลวงเวลา หรือทํางานในวันหยุด เวนแตลูกจาง

ซึ่งทํางานในตําแหนงฝายบริหาร งานวิชาการ งานธุรการ รวมทั้งงานทีเ่ก่ียวกับการเงนิหรือบัญช ี
นายจางอาจใหลูกจางทาํงานลวงเวลาในวนัทํางานได โดยไดรับความยินยอมเปนหนังสือจาก 

ลูกจางนั้น 
 
ขอ ๒๕  ลูกจางซึ่งเปนหญิงมีครรภมีสิทธิลาคลอดบุตร โดยไดรับคาจางเทาเวลา

ที่ลาตามอัตราที่ไดรับอยู แตไมเกินเกาสิบวัน โดยใหนบัรวมวันหยุดที่มีระหวางวันลาดวย 
การลาคลอดบุตรจะลาในวันที่คลอด กอนหรือหลังวันที่คลอดบุตรก็ได แตเมื่อ

รวมวันลาแลวตองไมเกินเกาสิบวัน 
ลูกจางซึ่งเปนหญิงที่ลาคลอดบตุรตามวรรคหนึ่ง หากประสงคจะลาเพือ่เล้ียงดู

บุตรใหมีสิทธลิาตอเนื่องจากการลาคลอดบุตรไดไมเกินหนึ่งรอยหาสิบวันทํางาน โดยไมมีสิทธิ

ไดรับคาจางระหวางลา 
 
 
 



 ๘ 

ขอ ๒๖  ในกรณีที่ลูกจางซึ่งเปนหญิงมีครรภมีใบรับรองของแพทยแผนปจจุบัน

ช้ันหนึ่งแสดงวาไมอาจทาํงานในหนาที่เดมิตอไปได ใหลูกจางนั้นมีสิทธิขอใหนายจางเปลี่ยนงาน

ในหนาที่เดิมเปนการชั่วคราวกอนหรือหลังคลอดได และใหนายจางพิจารณาเปลี่ยนงานที่

เหมาะสมใหแกลูกจางนั้น 
 
ขอ ๒๗  หามนายจางเลิกจางลูกจางซึ่งเปนหญิงเพราะเหตุมีครรภ 

 
หมวด ๔ 

คาจาง คาลวงเวลา คาทาํงานในวนัหยุด และคาลวงเวลาในวนัหยุด 
   

 

ขอ ๒๘  ใหนายจางจายคาจางแกลูกจางไมนอยกวาอัตราสูงสุดของคาจางข้ันต่ํา

รายวันตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน  

 
ขอ ๒๙  งานที่มีลักษณะ คุณภาพ และปริมาณอยางเดียวกัน ใหนายจางกําหนด

คาจาง คาลวงเวลา คาทํางานในวนัหยุด และคาลวงเวลาในวนัหยุดเทาเทียมกันไมวาลูกจางจะเปน

ชายหรือหญิง 
 

ขอ ๓๐  ใหนายจางจายคาจาง คาลวงเวลา คาทํางานในวันหยุด และคาลวงเวลา

ในวันหยุดใหแกลูกจาง ณ สถานที่ที่ลูกจางทํางาน ถาจะจาย ณ สถานที่อ่ืนหรือดวยวิธีอ่ืนตอง

ไดรับความยินยอมจากลูกจาง 
 
ขอ ๓๑  หามนายจางหักคาจาง คาลวงเวลา คาทํางานในวันหยดุ และคาลวงเวลา

ในวันหยดุ เวนแตเปนการหัก เพ่ือ 
(๑) ชําระภาษเีงินไดตามจํานวนที่ลูกจางตองจายหรือชําระเงินอื่นตามที่มี

กฎหมายบัญญัตไิว 
(๒) ชําระคาบํารุงสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจตามขอบังคับของสหภาพแรงงาน

รัฐวิสาหกิจ หรือเพ่ือชําระเงินอื่นอันเปนสวัสดิการที่สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจจัดใหเพ่ือ

ประโยชนของลูกจางฝายเดียว โดยไดรับความยินยอมลวงหนาจากลกูจาง 
(๓) ชําระหนี้สินสหกรณออมทรัพยหรือสหกรณอ่ืนที่มีลักษณะเดียวกันกับ

สหกรณออมทรัพย หรือหนี้ที่เปนไปเพื่อประโยชนของลูกจางฝายเดยีว โดยไดรับความยินยอม

ลวงหนาจากลกูจาง 
 
 



 ๙ 

(๔) เปนเงินประกันความเสยีหายหรือชดใชคาเสียหายแกนายจาง ซึ่งลูกจางได

กระทําโดยจงใจหรือประมาทเลินเลออยางรายแรง โดยไดรับความยินยอมจากลูกจาง 
(๕) เปนเงินสะสมตามขอตกลงเกี่ยวกับกองทุนเงินสะสมหรือกองทุนสํารอง 

เล้ียงชีพ 

การหักตาม (๒) (๓) (๔) และ (๕) ในแตละกรณี หามมิใหหักเกินรอยละสิบ 

และจะหักรวมกันไดไมเกินหนึ่งในหาของเงินที่ลูกจางมีสิทธิไดรับ  ทั้งนี้ เวนแตไดรับความยินยอม

เปนหนังสือจากลูกจาง 
 
ขอ ๓๒  ใหนายจางจายคาจางแกลูกจางเทากับคาจางในวันทํางานสําหรับวันหยุด 

ดังตอไปนี ้

(๑) วันหยุดประจําสัปดาห เวนแตลูกจางที่ไดรับคาจางรายวัน รายชั่วโมง หรือ

ตามผลงานโดยคํานวณเปนหนวย 
(๒) วันหยุดตามประเพณ ี
(๓) วันหยุดพกัผอนประจาํป 
 
ขอ ๓๓  ในกรณีที่นายจางเลิกจางลูกจางโดยลูกจางมิไดมีความผดิตามขอ ๖๐ 

ใหนายจางจายคาจางแกลูกจางสําหรับวันหยุดพักผอนประจําปตามสวนที่ลูกจางมีสิทธิไดรับตาม

ขอ ๑๗ และขอ ๓๒ ดวย 
 

ขอ ๓๔  ในกรณีที่นายจางใหลูกจางไปปฏิบัติหนาที่ในทองที่อ่ืน นอกจากทองที่

สําหรับการทาํงานปกติในวันหยุด ใหนายจางจายคาจางไมนอยกวาคาจางในวนัทํางานแกลูกจาง

นั้นในระหวางเดินทาง 

 

ขอ ๓๕  ใหนายจางจายคาจางแกลูกจางในวันลาปวยตามขอ ๑๘ เทากับ

คาจางในวันทํางานตลอดระยะเวลาที่ลา แตปหนึ่งตองไมเกินสามสบิวันทํางาน 
 
ขอ ๓๖  ใหนายจางจายคาจางแกลูกจางในวันลาเพื่อรับราชการทหารในการ 

เรียกพลเพือ่ตรวจสอบ เพ่ือฝกวิชาทหาร หรือเพ่ือทดลองความพรั่งพรอมตามกฎหมายวาดวย 

การรบัราชการทหาร เทากับคาจางในวันทํางานตลอดระยะเวลาที่ลา 
 
ขอ ๓๗  ในกรณีที่นายจางใหลูกจางทํางานลวงเวลาในวนัทาํงาน ใหนายจางจาย 

คาลวงเวลาใหแกลูกจางในอตัราไมนอยกวาหนึ่งเทาครึ่งของอัตราคาจางตอช่ัวโมงในวนัทํางานตาม

จํานวนชั่วโมงที่ทํา หรือไมนอยกวาหนึ่งเทาครึ่งของอตัราคาจางตอหนวยในวันทาํงานตามจาํนวน

ผลงานที่ทําไดสําหรบัลูกจางซ่ึงไดรับคาจางตามผลงานโดยคํานวณเปนหนวย 



 ๑๐ 

ขอ ๓๘  ในกรณีที่นายจางใหลูกจางทํางานลวงเวลาในวันหยุด ใหนายจางจาย 

คาลวงเวลาในวันหยุดใหแกลูกจางในอตัราไมนอยกวาสามเทาของอัตราคาจางตอช่ัวโมงในวันทํางาน

ตามจาํนวนชั่วโมงที่ทํา หรือไมนอยกวาสามเทาของอัตราคาจางตอหนวยในวันทํางานตามจาํนวน

ผลงานที่ทําไดสําหรับลูกจางซึ่งไดรับคาจางตามผลงานโดยคํานวณเปนหนวย 
 
ขอ ๓๙  เพ่ือประโยชนแกการคาํนวณชั่วโมงทํางานลวงเวลา ในกรณีทีน่ายจาง

กําหนดเวลาทํางานปกติเปนสัปดาห ใหนับวันหยุดตามประเพณี วันหยุดพักผอนประจําป  

และวันลา เปนวันทํางาน 
 
ขอ ๔๐  ลูกจางซึ่งนายจางใหทํางานอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ ไมมีสิทธิ

ไดรับคาลวงเวลาตามขอ ๓๗ และคาลวงเวลาในวันหยดุตามขอ ๓๘ แตมีสิทธไิดรับคาตอบแทน

เปนเงินเทากับอัตราคาจางตอช่ัวโมงในวนัทํางานตามจาํนวนชั่วโมงทีท่ํา 

(๑) งานขบวนการจัดงานรถไฟ ซึ่งไดแกงานที่ทําบนขบวนรถและงานอํานวย

ความสะดวกแกการเดินรถ 

(๒) งานขนสง 

(๓) งานเปดปดประตูน้าํหรือประตูระบายน้ํา 

(๔) งานอานระดับน้ําและวดัปริมาณน้ํา 

(๕) งานเฝาหรือดูแลสถานที่หรือทรัพยสินหรอืงานอยูเวรเฝาดูแลสถานที่หรือ

ทรัพยสินอันมิใชหนาที่การทํางานตามปกตขิองลูกจาง 
(๖) งานนอกสถานที่โดยสภาพของงานไมอาจกําหนดเวลาทํางานอันแนนอนได 

(๗) งานที่ตองอยูประจําการเพื่อเหตุฉุกเฉินและจาํเปน 

(๘) งานอืน่ตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด 

ทั้งนี้ เวนแตนายจางตกลงจายคาลวงเวลาหรือคาลวงเวลาในวนัหยุดใหแกลูกจาง 

 
ขอ ๔๑  ในกรณีที่นายจางใหลูกจางไปปฏิบัติหนาที่ในทองที่อ่ืน นอกจากทองที่

สําหรับการทํางานปกติ ลูกจางไมมีสิทธิไดรับคาลวงเวลาตามขอ ๓๗ และคาลวงเวลาในวนัหยุด

ตามขอ ๓๘ ในระหวางเดินทาง  ทั้งนี้ เวนแตนายจางตกลงจายคาลวงเวลาหรือคาลวงเวลาใน

วันหยุดใหแกลูกจาง 

 

ขอ ๔๒  ในกรณีที่นายจางใหลูกจางทํางานในวันหยุดซึ่งลูกจางมีสิทธิไดรับคาจาง 

ใหนายจางจายคาทํางานในวนัหยุดแกลูกจางในอตัรา ดังตอไปนี ้
(๑) ลูกจางซึ่งไดรับคาจางเปนรายชั่วโมงหรือเปนระยะเวลาอยางอ่ืน เพ่ิมขึ้น

อีกไมนอยกวาหนึ่งเทาของคาจางในวนัทํางานตามจํานวนชั่วโมงที่ทํางานในวันหยุด 

(๒) ลูกจางซ่ึงไดรับคาจางตามผลงานโดยคาํนวณเปนหนวย เพ่ิมขึ้นอีกไม

นอยกวาหนึ่งเทาของคาจางตามผลงานทีท่ําไดในวันหยดุ 



 ๑๑ 

ขอ ๔๓  ในกรณีที่นายจางใหลูกจางทํางานในวนัหยุดซึง่ลูกจางไมมีสิทธิไดรับ

คาจาง ใหนายจางจายคาทํางานในวันหยุดแกลูกจางในอตัรา ดังตอไปนี้ 
(๑) ลูกจางซึ่งไดรับคาจางเปนรายชั่วโมงหรือเปนระยะเวลาอยางอ่ืน ไมนอยกวา

สองเทาของคาจางในวนัทํางานตามจํานวนชั่วโมงที่ทํางานในวนัหยุด 

(๒) ลูกจางซึ่งไดรับคาจางตามผลงานโดยคํานวณเปนหนวย ไมนอยกวา 
สองเทาของคาจางตามผลงานที่ทําไดในวนัหยุด 

 

ขอ ๔๔  ใหนายจางจายคาจาง คาลวงเวลา คาทํางานในวนัหยุด และ 

คาลวงเวลาในวันหยุดใหถูกตองและตามกําหนดเวลา ดังตอไปนี ้

(๑) ในกรณีที่มีการคํานวณคาจางเปนรายเดือน รายวนั รายชั่วโมง หรือเปน

ระยะเวลาอยางอื่นที่ไมเกินหนึ่งเดือนหรอืตามผลงานโดยคํานวณเปนหนวย ใหจายเดือนหนึ่ง 

ไมนอยกวาหนึ่งคร้ัง เวนแตจะมีการตกลงกันเปนอยางอ่ืนที่เปนประโยชนแกลูกจาง 

(๒) ในกรณีทีม่ีการคํานวณคาจางนอกจาก (๑) ใหจายตามกําหนดเวลาที่นายจาง

และลูกจางตกลงกัน 

(๓) คาลวงเวลา คาทาํงานในวันหยุด และคาลวงเวลาในวันหยดุ ใหจายเดือนหนึง่ 

ไมนอยกวาหนึง่ครั้ง  

ในกรณีที่นายจางเลิกจางลูกจาง ใหนายจางจายคาจาง คาลวงเวลา คาทํางาน

ในวันหยุด และคาลวงเวลาในวันหยดุ ตามที่ลูกจางมีสิทธิไดรับใหแกลูกจางภายในสามวันนับแต

วันที่เลิกจาง 
 

หมวด ๕ 

เงินทดแทน 

   
 

ขอ ๔๕  เม่ือลูกจางประสบอนัตรายหรือเจ็บปวย นายจางตองจัดใหลูกจางไดรับ

การรักษาพยาบาลทนัทตีามความเหมาะสมแกอันตรายหรือความเจบ็ปวยนัน้ และใหนายจางจาย 

คารักษาพยาบาลเทาที่จายจริงตามความจาํเปน ตามอตัราที่คณะกรรมการประกาศกาํหนด 

โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี  
 
ขอ ๔๖  กรณทีี่ลูกจางจาํเปนตองไดรับการฟนฟูสมรรถภาพในการทํางาน

ภายหลังการประสบอันตรายหรือเจ็บปวย ใหนายจางจายคาฟนฟูสมรรถภาพในการทํางาน

ใหแกลูกจางตามหลักเกณฑ วิธีการ และอัตราที่คณะกรรมการประกาศกาํหนดโดยความ

เห็นชอบของคณะรัฐมนตร ี 
 



 ๑๒ 

ขอ ๔๗  เมื่อลูกจางประสบอันตรายหรือเจ็บปวยจนถึงแกความตายหรือ 

สูญหาย ใหนายจางจายคาทําศพตามอัตราที่คณะกรรมการประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบ 

ของคณะรัฐมนตรี  
 

ขอ ๔๘  เม่ือลูกจางประสบอนัตรายหรือเจบ็ปวยหรือสูญหาย ใหนายจางจาย 

คาทดแทนเปนรายเดือนใหแกลูกจางหรือผูมีสิทธิตามขอ ๔๙ ตามหลกัเกณฑและวธิีการที่

คณะกรรมการประกาศกาํหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี  
 
ขอ ๔๙ เม่ือลูกจางประสบอนัตรายหรือเจบ็ปวยจนถึงแกความตายหรือสูญหาย  

ใหบุคคลดังตอไปนี้มีสิทธิไดรับเงินทดแทนจากนายจาง 
(๑) บิดามารดา 

(๒) สามีหรือภรรยา 

(๓) บุตรซึ่งมีอายุต่ํากวาสิบแปดป หรือมีอายุตั้งแตสิบแปดปและยังศึกษาอยูใน

ระดับที่ไมสูงกวาปริญญาตรี  ทั้งนี้ ใหมีสิทธิไดรับไดไมเกินอายุยี่สิบหาป 
(๔) บุตรซึ่งมอีายุตั้งแตสิบแปดปและทุพพลภาพหรือจติฟนเฟอนไมสมประกอบ

ซึ่งอยูในอปุการะของลูกจางกอนลูกจางถึงแกความตายหรือสูญหาย   
ใหบตุรของลูกจางซึ่งเกิดภายในสามรอยสิบวันนบัแตวันที่ลูกจางถึงแกความตาย

หรือวันที่เกิดเหตุสูญหาย มีสิทธิไดรับเงินทดแทนนบัแตวันคลอด  
ในกรณีที่ไมมผีูมีสิทธิตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ใหนายจางจายเงินทดแทน 

แกผูซึ่งอยูในอุปการะของลูกจางที่ตายหรือสูญหายกอนประสบอันตรายหรือเจ็บปวยจนถึง 

แกความตายหรือสูญหาย แตผูอยูในอุปการะดังกลาว จะตองไดรับความเดือดรอนเพราะ 

ขาดอุปการะจากลูกจางทีต่ายหรือสูญหายดวย 

ใหผูมีสิทธิตามวรรคหนึ่งและวรรคสองไดรับสวนแบงเทากัน ในกรณทีี่สิทธไิดรับ

เงินทดแทนสิน้สดุลง เพราะผูมีสิทธิผูหนึ่งผูใดถึงแกความตาย หรือสามีหรือภรรยาสมรสใหมหรือ

มิไดสมรสใหมแตมีพฤติการณแสดงใหเห็นไดวาอยูกินฉนัสามภีรรยากบัชายหรือหญิงอ่ืน หรือบตุร

ไมมีลักษณะตาม (๓) หรือ (๔) อีกตอไป ใหนําสวนแบงของผูหมดสิทธิเพราะเหตุหนึ่งเหตุใดดังกลาว

ไปเฉลี่ยใหแกผูมีสิทธิอ่ืนตอไป 

การไดรับสวนแบงตามขอนี้ ถามิไดรับสวนแบงในคราวเดียวกันทั้งหมด ใหรับ

สวนแบงอยูไดไมเกินแปดป นับแตวันที่ลูกจางถึงแกความตายหรือวันที่สูญหาย 
 
ขอ ๕๐  นายจางไมตองจายเงินทดแทนในการประสบอันตรายหรือเจ็บปวย 

ของลูกจางเพราะเหตุอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี ้
(๑) ลูกจางเสพของมึนเมาหรือส่ิงเสพติดอื่นจนไมสามารถครองสตไิด 
(๒) ลูกจางจงใจใหตนเองประสบอันตรายหรือยอมใหผูอ่ืนทําใหตนประสบ

อันตราย 



 ๑๓ 

ขอ ๕๑  ในกรณีที่ลูกจางประสบอันตราย เจบ็ปวย หรือสูญหาย ใหลูกจางหรือ 

ผูมีสิทธิยื่นคาํรองเรียกเงินทดแทนตอนายจางภายในหนึง่รอยแปดสิบวนันับแตวนัประสบอันตราย 

เจ็บปวย หรือสูญหาย  
ในกรณีที่การเจ็บปวยเกิดขึน้ภายหลังส้ินสภาพการเปนลูกจาง ใหลูกจางหรือ 

ผูมีสิทธิยื่นคาํรองเรียกเงินทดแทนตอนายจางภายในสองปนับแตวันทีท่ราบการเจ็บปวย 

เม่ือนายจางไดรับคาํรองตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ใหนายจางดําเนินการ

สอบสวนขอเท็จจริงโดยเร็ว และใหนายจางมีหนังสือแจงผลการพิจารณาใหลูกจางหรือผูมีสิทธิ

ทราบโดยไมชักชาวา มีสิทธไิดรับเงนิทดแทนหรือไม จาํนวนเทาใด และเปนระยะเวลาเทาใด  

ในกรณีที่มีสิทธิไดรับเงินทดแทน ใหนายจางจายเงินทดแทนแกลูกจางหรือผูมีสิทธิตั้งแตวนัที่

ลูกจางประสบอันตราย เจบ็ปวย หรือสูญหาย  
ในกรณีที่ปรากฏตอนายจางภายหลังวาผลของการประสบอันตรายหรือการ

เจ็บปวยของลูกจางเปลี่ยนแปลงไปอันเปนเหตุใหสิทธิการไดรับเงินทดแทนเปลี่ยนแปลง  

ใหนายจางมีหนังสือแจงการเปลี่ยนแปลงของสิทธิใหลูกจางหรือผูมีสิทธิทราบ และจายเงินทดแทน

ตามสิทธิที่เปลี่ยนแปลงไปนั้น  โดยใหมผีลในการจายเงินทดแทนคราวตอไป 

  ในกรณีที่ลูกจางหรือผูมีสิทธิไมพอใจผลการพิจารณาตามหนังสือแจงของนายจาง 

ใหลูกจางหรือผูมีสิทธินาํคดไีปฟองศาลแรงงานภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง 
 

ขอ ๕๒  หามนายจางหักเงินทดแทนเพื่อการใดๆ  
 

หมวด ๖ 
สวัสดิการ 

   
 

ขอ ๕๓  ใหนายจางจัดสวัสดิการเกี่ยวกับคารักษาพยาบาลกรณีประสบอันตราย

หรือเจ็บปวย คาทดแทนการขาดรายไดกรณีทุพพลภาพ คาทําศพกรณีตาย  ทั้งนี้ อันมิใช

เนื่องจากการทํางาน คาชวยเหลือบุตร คาชวยเหลือการศึกษาของบตุร หรือสวัสดกิารอื่นใหแก

ลูกจาง ตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการประกาศกาํหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี 
 

ขอ ๕๔  ใหนายจางปดประกาศการจัดสวัสดิการตามขอ ๕๓ ใหลูกจางทราบ  

ณ สถานที่ทาํงานของลูกจาง 

 
 
 
 
 



 ๑๔ 

หมวด ๗ 
ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอมในการทํางาน 

   
 

ขอ ๕๕  ใหนายจางบริหารและจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ

สภาพแวดลอมในการทาํงานตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน เวนแตคณะกรรมการจะ

ประกาศกาํหนดเปนอยางอ่ืนโดยความเหน็ชอบของคณะรัฐมนตรี 
 
ขอ ๕๖  ใหนายจางจัดใหมีการตรวจสุขภาพของลูกจางและสงผลการตรวจ

ดังกลาวแกพนักงานเจาหนาที่ ตามหลักเกณฑและวิธีการตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน 

เวนแตคณะกรรมการจะประกาศกาํหนดเปนอยางอ่ืนโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตร ี
 
ขอ ๕๗  ในกรณีที่ลูกจางไดรับอันตรายแกกายหรือปวยเจ็บในระหวางการทํางาน

หรือในสถานที่ที่ลูกจางทํางาน ใหนายจางจัดใหมีการปฐมพยาบาลหรอืสงสถานพยาบาลโดยไม

ชักชา  
 

หมวด ๘ 
การควบคุม 

   
 

ขอ ๕๘  ใหนายจางจัดใหมีขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน ซึ่งอยางนอยตองมี

รายละเอียดเกี่ยวกับรายการ ดังตอไปนี ้
(๑) วันทํางาน เวลาทํางานปกติ และเวลาพัก 

(๒) วันหยุดและหลักเกณฑการหยุด 

(๓) หลักเกณฑการทํางานลวงเวลาและการทํางานในวันหยุด 

(๔) วันและสถานที่จายคาจาง คาลวงเวลา คาทํางานในวันหยุด และคาลวงเวลา

ในวันหยดุ 

(๕) วันลาและหลักเกณฑการลา 

(๖) วินัยและโทษทางวินัย 

(๗) การรองทุกข 

(๘) การเลิกจางและคาชดเชย 

ในกรณีที่นายจางมีขอบังคับ ขอกําหนด ระเบียบ หรือคาํส่ังที่ระบุรายละเอียด

เก่ียวกับรายการตาม (๑) ถึง (๘) ไวหลายฉบับแยกตางหากจากกัน ใหดาํเนินการรวบรวม  

เรียบเรียง และประกาศใชเปนขอบังคบัเกี่ยวกับการทํางานตามวรรคหนึ่งเพียงฉบับเดียว 



 ๑๕ 

ใหนายจางเผยแพรหรือปดประกาศขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานโดยเปดเผย  

ณ สถานที่ทํางานของลูกจาง เพ่ือใหลูกจางทราบและดูไดโดยสะดวก 

ใหนายจางจดัเก็บสาํเนาขอบงัคับเกี่ยวกับการทํางานไว ณ สถานประกอบกจิการ 

หรือสํานักงานของนายจางตลอดเวลา และใหสงสําเนาขอบังคับดังกลาวแกอธิบดภีายในเจ็ดวนั 
นับแตวันประกาศใช 

ในกรณีที่มีการแกไขเพิ่มเติมขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน ใหนาํความใน 

วรรคสามและวรรคสี่มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 

หมวด ๙ 
คาชดเชย 

   
 

ขอ ๕๙  ใหนายจางจายคาชดเชยใหแกลูกจางซึ่งเลิกจาง ดังตอไปนี ้
(๑) ลูกจางซึ่งทํางานติดตอกันครบหนึ่งรอยยี่สิบวัน แตไมครบหนึ่งป ใหจาย 

ไมนอยกวาคาจางอัตราสดุทายสามสิบวนั หรือไมนอยกวาคาจางของการทํางานสามสิบวันสุดทาย 

สําหรับลูกจางซึ่งไดรับคาจางตามผลงานโดยคํานวณเปนหนวย 
(๒) ลูกจางซึ่งทํางานติดตอกันครบหนึ่งป แตไมครบสามป ใหจายไมนอยกวา

คาจางอัตราสุดทายเกาสิบวนั หรือไมนอยกวาคาจางของการทํางานเกาสิบวันสุดทาย สําหรับลูกจาง

ซึ่งไดรับคาจางตามผลงานโดยคํานวณเปนหนวย 
(๓) ลูกจางซึง่ทํางานติดตอกันครบสามป แตไมครบหกป ใหจายไมนอยกวา

คาจางอัตราสดุทายหนึ่งรอยแปดสบิวนั หรือไมนอยกวาคาจางของการทาํงานหนึ่งรอยแปดสบิวนั

สุดทาย สําหรับลูกจางซ่ึงไดรับคาจางตามผลงานโดยคาํนวณเปนหนวย 
(๔) ลูกจางซึ่งทํางานติดตอกันครบหกป แตไมครบสิบป ใหจายไมนอยกวา

คาจางอัตราสดุทายสองรอยสี่สิบวัน หรือไมนอยกวาคาจางของการทํางานสองรอยส่ีสิบวัน

สุดทาย สําหรับลูกจางซึ่งไดรับคาจางตามผลงานโดยคาํนวณเปนหนวย 
(๕) ลูกจางซึ่งทํางานติดตอกันครบสิบปข้ึนไป ใหจายไมนอยกวาคาจางอัตรา

สุดทายสามรอยวัน หรือไมนอยกวาคาจางของการทํางานสามรอยวันสุดทาย สําหรับลูกจางซึ่ง

ไดรับคาจางตามผลงานโดยคํานวณเปนหนวย 

การเลิกจางตามขอนี้ หมายความวา การกระทําใดท่ีนายจางไมใหลูกจางทํางาน

ตอไปและไมจายคาจางให ไมวาจะเปนเพราะเหตุส้ินสุดสัญญาจางหรือเหตุอ่ืนใด และหมายความ

รวมถึงกรณีที่ลูกจางไมไดทาํงานและไมไดรับคาจางเพราะเหตุที่นายจางไมสามารถดําเนนิกิจการ

ตอไปได แตไมรวมถึงการพนจากตําแหนงเพราะเหตุเกษยีณอายุตามขอบังคับ ขอกําหนด 

ระเบียบ หรือคําส่ังของนายจาง 
ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับแกลูกจางที่มีกําหนดระยะเวลาการจางไวแนนอน

และเลิกจางตามกําหนดระยะเวลานั้น 



 ๑๖ 

การจางที่มีกําหนดระยะเวลาตามวรรคสามจะกระทําไดสําหรับการจางงานใน

โครงการเฉพาะที่มิใชงานปกติของธุรกิจหรือการคาของนายจางซึ่งตองมีระยะเวลาเริ่มตนและ

ส้ินสุดของงานที่แนนอน หรือในงานอันมีลักษณะเปนครั้งคราวที่มีกําหนดการสิ้นสุด หรือ

ความสาํเร็จของงาน หรือในงานที่เปนไปตามฤดูกาลและไดจางในชวงเวลาของฤดูกาลนั้น  

ซึ่งงานนัน้จะตองเสร็จภายในเวลาไมเกินสองป โดยนายจางและลูกจางไดทําสัญญาเปนหนังสือไว

ตั้งแตเม่ือเร่ิมจาง 
 
ขอ ๖๐  นายจางไมตองจายคาชดเชยใหแกลูกจางซึ่งเลิกจางในกรณหีนึ่งกรณีใด 

ดังตอไปนี ้

(๑) ทุจริตตอหนาที่หรือกระทําความผิดอาญาโดยเจตนาแกนายจาง 

(๒) จงใจทําใหนายจางไดรับความเสียหาย 

(๓) ประมาทเลินเลอเปนเหตุใหนายจางไดรับความเสยีหายอยางรายแรง 

(๔) ฝาฝนขอบังคับเกี่ยวกับการทาํงาน ขอกําหนด ระเบียบ หรือคําส่ัง 

ของนายจางอันชอบดวยกฎหมายและเปนธรรม และนายจางไดตกัเตอืนเปนหนังสือแลว เวนแต

กรณีที่รายแรงนายจางไมจาํเปนตองตักเตอืน  ทั้งนี ้หนังสือเตือนใหมผีลบังคับไดไมเกินหนึ่งป 

นับแตวันที่ลูกจางไดกระทําผิด 

(๕) ละทิ้งหนาที่เปนเวลาสามวันทํางานติดตอกันไมวาจะมีวันหยุดคั่นหรือไม 

ก็ตามโดยไมมีเหตุอันสมควร 

(๖) ไดรับโทษจําคุกตามคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับ

ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
 
ขอ ๖๑  ลูกจางที่ตองพนจากตําแหนงเพราะเหตุเกษียณอายุตามขอบังคับ 

ขอกําหนด ระเบียบ หรือคาํส่ังของนายจาง ไมมีสิทธไิดรับคาชดเชยตามขอ ๕๙ แตถาลูกจาง 

ผูนั้นไดปฏิบตังิานในชวงกอนเกษียณอายุติดตอกันตามระยะเวลาดังตอไปนี ้ใหมีสิทธิไดรับเงิน

เพ่ือตอบแทนความชอบในการทํางานตามอัตราที่กําหนด 

(๑) ลูกจางผูไดปฏิบัติงานในชวงกอนเกษียณอายุติดตอกันครบหาปข้ึนไป 

ใหไดรับเงินเพ่ือตอบแทนความชอบในการทํางานเปนจํานวนเทากับคาจางอัตราสุดทายหนึ่งรอย

แปดสบิวัน 
(๒) ลูกจางผูไดปฏิบัติงานในชวงกอนเกษียณอายุติดตอกันครบสิบหาปข้ึนไป 

ใหไดรับเงินเพื่อตอบแทนความชอบในการทํางานเปนจํานวนเทากับคาจางอัตราสุดทายสองรอย 

ส่ีสิบวัน 
 
 
 
 



 ๑๗ 

ในกรณีทีน่ายจางมีขอบังคบั ขอกําหนด ระเบียบ หรือคาํส่ังในการจายคาชดเชย

กรณีพนจากตาํแหนงเพราะเหตุเกษียณอายุ ใหถือวาเงินดังกลาวเปนสวนหนึ่งหรือทั้งหมดของ

เงินเพื่อตอบแทนความชอบในการทํางานตามวรรคหนึ่งแลว 
 
 

   ประกาศ ณ วันที่  ๓๑  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๔๙ 
      สมศักดิ์  เทพสุทิน 
             (นายสมศักดิ์  เทพสทุิน) 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน 
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