ประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ
เรื่อง มาตรฐานขั้นต่าํ ของสภาพการจางในรัฐวิสาหกิจ

เพื่อใหมีมาตรฐานขั้นต่าํ ของสภาพการจางสําหรับลูกจางรัฐวิสาหกิจเปน
มาตรฐานเดียวกัน อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๓ (๑) แหงพระราชบัญญัติแรงงาน
รัฐวิสาหกิจสัมพันธ พ.ศ. ๒๕๔๓ อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการ
จํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๕ และมาตรา ๔๕ ของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
คณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีออกประกาศไว
ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ เรื่อง
มาตรฐานขั้นต่าํ ของสภาพการจางในรัฐวิสาหกิจ”
ขอ ๒ ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิก
(๑) ประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ เรื่อง มาตรฐานขั้นต่าํ
ของสภาพการจางวาดวยขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน การใชแรงงานหญิง การหักเงินเดือนคาจาง
คาลวงเวลา และคาทํางานในวันหยุด และการรับเงินเพื่อตอบแทนความชอบในการทํางาน ลงวันที่
๑๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๕
(๒) ประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ เรื่อง มาตรฐานขั้นต่าํ
ของสภาพการจางวาดวยอัตราคาจางขั้นต่าํ สําหรับลูกจางรัฐวิสาหกิจ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน
พ.ศ. ๒๕๔๙
ขอ ๔ ในประกาศนี้
“วันทํางาน” หมายความวา วันที่กําหนดใหลูกจางทํางานตามปกติ
“วันหยุด” หมายความวา วันที่กําหนดใหลูกจางหยุดประจําสัปดาห หยุดตาม
ประเพณี หรือหยุดพักผอนประจําป

๒
“วันลา” หมายความวา วันที่ลูกจางลาปวย ลาเพื่อทําหมัน ลาเพื่อคลอดบุตร ลาเพื่อ
กิจธุระอันจําเปน ลาเพื่อการฝกอบรมหรือพัฒนาความรูความสามารถ และลาเพื่อรับราชการทหาร
ในการเรียกพลเพื่อตรวจสอบ เพื่อฝกวิชาทหาร หรือเพื่อทดลองความพรั่งพรอม
“คาจาง” หมายความวา เงินทุกประเภทที่นายจางจายใหแกลูกจางเปนคาตอบแทน
การทํางานในวันและเวลาทํางานปกติ ไมวาจะคํานวณตามระยะเวลาหรือคํานวณตามผลงานที่ลูกจาง
ทําได และใหหมายความรวมถึงเงินที่นายจางจายใหแกลูกจางในวันหยุดและวันลาซึง่ ลูกจางไมได
ทํางานดวย ทัง้ นี้ ไมวา จะกําหนด คํานวณ หรือจายในลักษณะใดและโดยวิธีการใด และไมวา
จะเรียกชื่ออยางไร
“การทํางานลวงเวลา” หมายความวา การทํางานนอกหรือเกินกําหนดเวลาทํางาน
ปกติในวันทํางานหรือวันหยุด
“คาลวงเวลา” หมายความวา เงินที่นายจางจายใหแกลูกจางเปนการตอบแทน
การทํางานลวงเวลาในวันทํางาน
“คาทํางานในวันหยุด” หมายความวา เงินที่นายจางจายใหแกลูกจางเปนการ
ตอบแทนการทํางานในวันหยุด
“คาลวงเวลาในวันหยุด” หมายความวา เงินที่นายจางจายใหแกลูกจางเปนการ
ตอบแทนการทํางานลวงเวลาในวันหยุด
“ประสบอันตราย” หมายความวา การที่ลูกจางไดรับอันตรายแกกายหรือ
ผลกระทบแกจิตใจ หรือถึงแกความตาย เนื่องจากการทํางานหรือปองกันรักษาประโยชนใหแก
นายจางหรือการปฏิบัตติ ามคําสั่งของนายจาง
“เจ็บปวย” หมายความวา การที่ลูกจางมีความผิดปกติที่เกิดขึ้นทางรางกายหรือ
จิตใจ หรื อ ถึ ง แก ค วามตายด ว ยโรคซึ่ ง เกิ ด ขึ้ น ตามลั ก ษณะหรื อ สภาพของงานหรื อ เนื่ อ งจาก
การทํา งานตามกฎหมายว า ด ว ยเงิ น ทดแทน
“สูญหาย” หมายความวา การที่ลูกจางหายไปในระหวางทํางานหรือปฏิบัติตาม
คําสั่งของนายจาง ซึ่งมีเหตุอันควรเชื่อวาลูกจางถึงแกความตายเพราะประสบเหตุอันตรายที่
เกิดขึ้นในระหวางทํางานหรือปฏิบัตติ ามคําสั่งของนายจางนั้น รวมตลอดถึงการที่ลูกจางหายไปใน
ระหวางเดินทางโดยพาหนะทางบก ทางน้าํ หรือทางอากาศ เพื่อไปหรือกลับจากการทํางานให
นายจาง ซึ่งมีเหตุอันควรเชื่อวาพาหนะนั้นไดประสบเหตุอันตรายและลูกจางถึงแกความตาย ทั้งนี้
เปนระยะเวลาไมนอยกวาหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวนั ที่เกิดเหตุนนั้
“สูญเสียสมรรถภาพ” หมายความวา การสูญเสียอวัยวะหรือการสูญเสีย
สมรรถภาพในการทํางานของรางกายหรือจิตใจภายหลังการรักษาดวยวิธีทางการแพทยสิ้นสุดแลว
“เงินทดแทน” หมายความวา เงินที่จายเปนคาทดแทน คารักษาพยาบาล
คาฟนฟูสมรรถภาพในการทํางาน และคาทําศพ
“คาทดแทน” หมายความวา เงินที่จายใหลูกจางหรือผูมีสิทธิตามขอ ๔๙ สําหรับ
การประสบอันตรายหรือเจ็บปวยหรือสูญหายของลูกจางตามประกาศนี้

๓
“คารักษาพยาบาล” หมายความวา คาใชจา ยเกี่ยวกับการตรวจ การรักษา
การพยาบาล และคาใชจายอื่นที่จําเปน เพื่อใหผลของการประสบอันตรายหรือการเจ็บปวยบรรเทา
หรือหมดสิ้นไป และหมายความรวมถึงคาใชจายเกี่ยวกับอุปกรณเครื่องใช หรือวัตถุที่ใชแทน
หรือทําหนาทีแ่ ทน หรือชวยอวัยวะที่ประสบอันตรายดวย
“คาฟนฟูสมรรถภาพในการทํางาน” หมายความวา คาใชจายที่จําเปนเกี่ยวกับ
การฟนฟูสมรรถภาพในการทํางาน
“การฟนฟูสมรรถภาพในการทํางาน” หมายความวา การจัด ใหลูกจางซึ่งประสบ
อันตราย หรือเจ็บปวยและสูญเสียสมรรถภาพในการทํางานไดรบั การฟน ฟูสมรรถภาพของรางกาย
หรือจิตใจ หรือการฟนฟูอาชีพเพื่อใหสามารถประกอบอาชีพที่เหมาะสมตามสภาพของรางกาย
“คาทําศพ” หมายความวา คาใชจายเกี่ยวกับการจัดการศพของลูกจางตาม
ประเพณีทางศาสนาของลูกจางหรือตามประเพณีแหงทองถิ่น ในกรณีที่ลูกจางถึงแกความตาย
เนื่องจากประสบอันตรายหรือเจ็บปวย หรือสูญหาย
“ทุพพลภาพ” หมายความวา การสูญเสียอวัยวะหรือสูญเสียสมรรถภาพของอวัยวะ
หรือของรางกาย หรือสูญเสียสภาวะปกติของจิตใจ จนไมสามารถทางานได ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ
ที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
“สวัสดิการ” หมายความวา การใหสิ่งที่เอื้ออํานวยใหลูกจางมีชีวิตหรือมีสภาพ
ความเปนอยูที่ดีหรือมีความสะดวกสบายในการทํางาน
“คาชดเชย” หมายความวา เงินที่นายจางจายใหแกลูกจางเมื่อเลิกจางนอกเหนือจาก
เงินประเภทอื่นซึ่งนายจางตกลงจายใหแกลกู จาง
“อธิบดี” หมายความวา อธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
หมวด ๑
บททั่วไป

ขอ ๕ การเรียกรองหรือการไดมาซึ่งสิทธิหรือประโยชนตามประกาศนี้ ไมเปน
การตัดสิทธิหรือประโยชนทลี่ ูกจางพึงไดตามกฎหมายอืน่
ขอ ๖ หามมิใ หน ายจา งเรี ย กหรือ รับ เงิ น ประกัน การทํางานหรื อเงิ น ประกัน
ความเสียหายในการทํางานจากลูกจาง เวนแตลักษณะหรือสภาพของงานที่ทํานัน้ ลูกจางตอง
รับผิดชอบเกีย่ วกับการเงินหรือทรัพยสินของนายจางซึง่ อาจกอใหเกิดความเสียหายแกนายจางได
ทั้งนี้ ลักษณะหรือสภาพของงานที่ใหเรียกหรือรับเงินประกันจากลูกจางได ตลอดจนจํานวนและ
วิธีการเก็บรักษาเงินประกัน ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการประกาศกําหนด

๔
ในกรณีที่นายจางเรียกหรือรับเงินประกันหรือทําสัญญาประกันกับลูกจาง
เพื่อชดใชความเสียหายที่ลูกจางเปนผูกระทํา เมื่อนายจางเลิกจาง หรือลูกจางลาออก หรือสัญญา
ประกันสิ้นอายุ ใหนายจางคืนเงินประกันพรอมดอกเบีย้ ถามี ใหแกลูกจางภายในเจ็ดวันนับแต
วันที่นายจางเลิกจาง หรือวันที่ลูกจางลาออก หรือวันที่สัญญาประกันสิน้ อายุ แลวแตกรณี
ขอ ๗ ในกรณีที่นายจางไมคืนเงินประกันตามขอ ๖ วรรคสอง หรือไมจายคาจาง
คาลวงเวลา คาทํางานในวันหยุด และคาลวงเวลาในวันหยุด ภายในเวลาที่กําหนดตามขอ ๔๔ หรือ
คาชดเชยตามขอ ๕๙ ใหนายจางเสียดอกเบี้ยใหแกลูกจางในระหวางเวลาผิดนัด
ในกรณีที่นายจางพรอมที่จะคืนหรือจายเงินตามวรรคหนึ่ง และไดนําเงินไปมอบ
ไวแกอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายเพือ่ จายใหแกลูกจาง นายจางไมตองเสียดอกเบี้ยตั้งแตวันที่
นายจางนําเงินนั้นไปมอบไว
ขอ ๘ หนี้ที่เกิดจากการไมชําระคาจาง คาลวงเวลา คาทํางานในวันหยุด
คาลวงเวลาในวันหยุด หรือคาชดเชย แลวแตกรณี ใหลูกจางมีบุริมสิทธิเหนือทรัพยสินทั้งหมด
ของนายจางซึ่งเปนลูกหนี้ในลําดับเดียวกับบุริมสิทธิในคาภาษีอากรตามประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย
ขอ ๙ ใหนายจางปฏิบัติตอลูกจางชายและหญิงโดยเทาเทียมกันในการจางงาน
เวนแตลักษณะหรือสภาพของงานไมอาจปฏิบัติเชนนั้นได หรือมีเหตุผลอันชอบธรรมประการอื่น
ขอ ๑๐ หามมิใหนายจาง ผูซึ่งเปนหัวหนางาน ผูค วบคุมงาน หรือผูต รวจงาน
กระทําการลวงเกิน คุกคาม หรือกอความเดือดรอนรําคาญทางเพศตอลูกจาง
ขอ ๑๑ เพื่อประโยชนในการคํานวณระยะเวลาการทํางานของลูกจางตามประกาศนี้
ใหนับวันหยุด วันลา วันทีน่ ายจางอนุญาตใหหยุดงานเพื่อประโยชนของลูกจาง และวันที่นายจางสั่งให
ลูกจางหยุดงานเพื่อประโยชนของนายจาง รวมเปนระยะเวลาการทํางานของลูกจางดวย
ในกรณีที่ลูกจางไปปฏิบัติงานในเขตที่มโี รคติดตออันตรายที่กระทรวงสาธารณสุข
ประกาศกําหนด ใหนายจางอนุญาตใหลูกจางหยุดงานเพื่อเฝาสังเกตอาการตามระยะเวลาที่
กระทรวงสาธารณสุขกําหนด การหยุดงานเชนนี้ใหถือวาเปนวันทํางานใหกับนายจางดวย
ขอ ๑๒ ในกรณีที่ลูกจางไมไดทํางานติดตอกันโดยนายจางมีเจตนาที่จะไมให
ลูกจางนั้นมีสิทธิใดตามประกาศนี้ ไมวานายจางจะใหลูกจางทํางานในหนาที่ใด และการจางแตละ
ชวงมีระยะเวลาหางกันเทาใดก็ตาม ใหนบั ระยะเวลาการทํางานทุกชวงเขาดวยกัน เพื่อประโยชน
ในการไดสิทธิของลูกจางนั้น

๕
หมวด ๒
การใชแรงงานทั่วไป

ขอ ๑๓ ใหนายจางกําหนดเวลาทํางานปกติของลูกจางไมเกินสัปดาหละสี่สิบ
แปดชั่วโมง
ขอ ๑๔ ในวันที่มีการทํางาน ใหนายจางจัดใหลูกจางมีเวลาพักไมนอยกวาวันละ
หนึ่งชั่วโมงหลังจากลูกจางไดทํางานในวันนั้นมาแลวไมเกินหาชั่วโมง
นายจางและลูกจางจะตกลงกันกําหนดเวลาพักระหวางการทํางานเปนอยางอื่นก็ได
ถาขอตกลงนั้นเปนประโยชนแกลูกจาง ใหขอตกลงนั้นใชบังคับได
ความในวรรคหนึ่งและวรรคสอง มิใหใชบังคับแกกรณีที่ลูกจางทํางานในหนาที่
ที่มีลักษณะตองทําติดตอกันไปโดยไดรบั ความยินยอมจากลูกจางแลว หรือเปนงานฉุกเฉิน
ขอ ๑๕ ใหนายจางจัดใหลูกจางมีวันหยุดประจําสัปดาหไมนอยกวาสัปดาหละ
หนึ่งวัน โดยวันหยุดประจําสัปดาหตองมีระยะหางกันไมเกินหกวัน
ในกรณีที่ลักษณะงานมีความจําเปนตองทําติดตอกัน โดยไมสามารถมีวันหยุด
ประจําสัปดาหตามวรรคหนึ่งได นายจางและลูกจางทั้งหมดหรือบางสวนจะตกลงกันลวงหนาสะสม
และเลื่อนวันหยุดประจําสัปดาหไปเมื่อใดก็ได แตตองอยูใ นระยะเวลาไมเกินสี่สัปดาหติดตอกัน
ขอ ๑๖ ใหนายจางจัดใหลูกจางมีวนั หยุดตามประเพณีไมนอยกวาปละ
สิบสามวัน
ในกรณีที่วันหยุดตามประเพณีวันใดตรงกับวันหยุดประจําสัปดาหของลูกจาง
ใหลูกจางไดหยุดชดเชยวันหยุดตามประเพณีในวันทํางานถัดไป
ในกรณีที่วันหยุดชดเชยตามวรรคสองมีติดตอกันเกินกวาหนึ่งวัน ใหนายจาง
จัดใหลูกจางหยุดชดเชยไดเพียงหนึ่งวัน และใหนายจางจัดใหลูกจางไดหยุดชดเชยวันที่ยังไมครบ
ในวันอืน่ แทน
ขอ ๑๗ ลูกจางซึ่งทํางานติดตอกันมาแลวครบหนึ่งป มีสิทธิหยุดพักผอน
ประจําปไดปหนึ่งไมนอยกวาหกวันทํางานโดยใหนายจางเปนผูกําหนดวันหยุดดังกลาวใหแก
ลูกจางลวงหนาหรือกําหนดใหตามที่นายจางและลูกจางตกลงกัน
นายจางและลูกจางจะตกลงกันลวงหนาใหสะสมและเลื่อนวันหยุดพักผอน
ประจําปที่ยังมิไดหยุดในปนั้นรวมเขากับปตอๆ ไปได

๖
ขอ ๑๘ ใหลกู จางมีสิทธิลาปวยไดเทาที่ปว ยจริง การลาปวยตั้งแตสามวันทํางาน
ขึ้นไป นายจางอาจใหลูกจางแสดงใบรับรองของแพทยแผนปจจุบันชั้นหนึ่ง หรือของสถานพยาบาล
ของทางราชการ ในกรณีที่ลูกจางไมอาจแสดงใบรับรองของแพทยแผนปจจุบันชัน้ หนึง่ หรือของ
สถานพยาบาลของทางราชการได ใหลูกจางชี้แจงใหนายจางทราบ
ในกรณีที่นายจางจัดแพทยไว ใหแพทยนั้นเปนผูออกใบรับรอง เวนแตลูกจาง
ไมสามารถใหแพทยนั้นตรวจได
วันที่ลูกจางไมสามารถทํางานได เนื่องจากประสบอันตรายหรือเจ็บปวยที่เกิดขึ้น
เนื่องจากการทํางาน และวันลาเพื่อคลอดบุตรตามขอ ๒๕ มิใหถือเปนวันลาปวยตามขอนี้
ขอ ๑๙ นายจางอาจกําหนดใหลูกจางทํางานลวงเวลาหรือในวันหยุดไดเทาที่
จําเปน โดยไดรับความยินยอมเปนหนังสือจากลูกจางกอนเปนคราวๆ ไป
ในกรณีท่ีลักษณะหรือสภาพของงานตองทําติดตอกันไปถาหยุดจะเสียหาย
แกงานหรือเปนงานฉุกเฉิน หรือเปนงานอื่นตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด นายจางอาจให
ลูกจางทํางานลวงเวลาหรือในวันหยุดได
ขอ ๒๐ นายจางจะใหลูกจางทํางานยก แบก หาบ หาม ทูน ลาก หรือเข็น
ของหนัก ไดไมเกินอัตราน้าํ หนักโดยเฉลี่ยตอลูกจางหนึ่งคน ดังตอไปนี้
(๑) ยี่สิบหากิโลกรัมสําหรับลูกจางซึ่งเปนหญิง
(๒) หาสิบหากิโลกรัมสําหรับลูกจางซึ่งเปนชาย
ในกรณีของหนักเกินอัตราน้าํ หนักที่กําหนดตามวรรคหนึ่ง ใหนายจางจัดใหมี
เครื่องทุนแรงที่เหมาะสม และไมเปนอันตรายตอสุขภาพและความปลอดภัยของลูกจาง
หมวด ๓
การใชแรงงานหญิง

ขอ ๒๑ หามนายจางใหลูกจางซึ่งเปนหญิงทํางานอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
(๑) งานทําความสะอาดเครื่องจักรหรือเครื่องยนตขณะที่เครื่องจักรหรือ
เครื่องยนตกําลังทํางาน
(๒) งานที่ตองทําบนนั่งรานที่สูงกวาพื้นดินตั้งแตสิบเมตรขึ้นไป
(๓) งานใชเลื่อยวงเดือน
(๔) งานผลิตหรือขนสงวัตถุระเบิดหรือวัตถุไวไฟ แตไมรวมถึงงานวิชาชีพหรือ
วิชาการเกี่ยวกับการสํารวจ การขุดเจาะ การกลั่นแยก และการผลิตผลิตภัณฑจากปโตรเลียมหรือ
ปโตรเคมีที่มีสภาพของการทํางานไมเปนอันตรายตอสุขภาพและความปลอดภัยของลูกจาง

๗
(๕) งานเหมืองแรหรืองานกอสรางที่ตองทําใตดนิ ใตนา้ํ ในถ้ํา ในอุโมงค หรือ
ปลองในภูเขา เวนแตลักษณะของงานไมเปนอันตรายตอสุขภาพและความปลอดภัยของลูกจาง
(๖) งานอืน่ ตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
ขอ ๒๒ หามนายจางใหลูกจางซึ่งเปนหญิงทํางานในระหวางเวลา ๒๔.๐๐
นาฬิกา ถึงเวลา ๐๖.๐๐ นาฬิกา เวนแตงานที่มีลักษณะตองทําติดตอกันไป หรืองานกะ หรืองาน
ที่มีลักษณะและสภาพที่ตองทําในเวลาดังกลาว และไมเปนอันตรายตอสุขภาพและความปลอดภัย
ของหญิงนั้น
ขอ ๒๓ หามนายจางใหลูกจางซึ่งเปนหญิงมีครรภทํางานอยางหนึ่งอยางใด
ดังตอไปนี้
(๑) งานเกี่ยวกับเครื่องจักรหรือเครื่องยนตที่มีความสั่นสะเทือน
(๒) งานขับเคลื่อนหรือติดไปกับยานพาหนะ
(๓) งานยก แบก หาบ หาม ทูน ลาก หรือเข็นของหนักเกินสิบหากิโลกรัม
(๔) งานที่ทําในเรือ
(๕) งานอื่นตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
ขอ ๒๔ หามนายจางใหลูกจางซึ่งเปนหญิงมีครรภทํางานในระหวางเวลา
๒๒.๐๐ นาฬิกา ถึงเวลา ๐๖.๐๐ นาฬิกา ทํางานลวงเวลา หรือทํางานในวันหยุด เวนแตลูกจาง
ซึ่งทํางานในตําแหนงฝายบริหาร งานวิชาการ งานธุรการ รวมทั้งงานทีเ่ กี่ยวกับการเงินหรือบัญชี
นายจางอาจใหลูกจางทํางานลวงเวลาในวันทํางานได โดยไดรับความยินยอมเปนหนังสือจาก
ลูกจางนั้น
ขอ ๒๕ ลูกจางซึ่งเปนหญิงมีครรภมีสิทธิลาคลอดบุตร โดยไดรับคาจางเทาเวลา
ที่ลาตามอัตราที่ไดรับอยู แตไมเกินเกาสิบวัน โดยใหนบั รวมวันหยุดที่มีระหวางวันลาดวย
การลาคลอดบุตรจะลาในวันที่คลอด กอนหรือหลังวันที่คลอดบุตรก็ได แตเมื่อ
รวมวันลาแลวตองไมเกินเกาสิบวัน
ลูกจางซึ่งเปนหญิงที่ลาคลอดบุตรตามวรรคหนึ่ง หากประสงคจะลาเพือ่ เลี้ยงดู
บุตรใหมีสิทธิลาตอเนื่องจากการลาคลอดบุตรไดไมเกินหนึ่งรอยหาสิบวันทํางาน โดยไมมีสิทธิ
ไดรับคาจางระหวางลา

๘
ขอ ๒๖ ในกรณีที่ลูกจางซึ่งเปนหญิงมีครรภมีใบรับรองของแพทยแผนปจจุบัน
ชั้นหนึ่งแสดงวาไมอาจทํางานในหนาที่เดิมตอไปได ใหลูกจางนั้นมีสทิ ธิขอใหนายจางเปลี่ยนงาน
ในหนาที่เดิมเปนการชั่วคราวกอนหรือหลังคลอดได และใหนายจางพิจารณาเปลี่ยนงานที่
เหมาะสมใหแกลูกจางนั้น
ขอ ๒๗ หามนายจางเลิกจางลูกจางซึ่งเปนหญิงเพราะเหตุมีครรภ
หมวด ๔
คาจาง คาลวงเวลา คาทํางานในวันหยุด และคาลวงเวลาในวันหยุด

ขอ ๒๘ ใหนายจางจายคาจางแกลูกจางไมนอยกวาอัตราสูงสุดของคาจางขั้นต่ํา
รายวันตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน
ขอ ๒๙ งานที่มีลักษณะ คุณภาพ และปริมาณอยางเดียวกัน ใหนายจางกําหนด
คาจาง คาลวงเวลา คาทํางานในวันหยุด และคาลวงเวลาในวันหยุดเทาเทียมกันไมวาลูกจางจะเปน
ชายหรือหญิง
ขอ ๓๐ ใหนายจางจายคาจาง คาลวงเวลา คาทํางานในวันหยุด และคาลวงเวลา
ในวันหยุดใหแกลูกจาง ณ สถานที่ที่ลูกจางทํางาน ถาจะจาย ณ สถานที่อื่นหรือดวยวิธีอื่นตอง
ไดรับความยินยอมจากลูกจาง
ขอ ๓๑ หามนายจางหักคาจาง คาลวงเวลา คาทํางานในวันหยุด และคาลวงเวลา
ในวันหยุด เวนแตเปนการหัก เพื่อ
(๑) ชําระภาษีเงินไดตามจํานวนที่ลูกจางตองจายหรือชําระเงินอื่นตามที่มี
กฎหมายบัญญัตไิ ว
(๒) ชําระคาบํารุงสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจตามขอบังคับของสหภาพแรงงาน
รัฐวิสาหกิจ หรือเพื่อชําระเงินอื่นอันเปนสวัสดิการที่สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจจัดใหเพื่อ
ประโยชนของลูกจางฝายเดียว โดยไดรบั ความยินยอมลวงหนาจากลูกจาง
(๓) ชําระหนี้สินสหกรณออมทรัพยหรือสหกรณอื่นที่มีลักษณะเดียวกันกับ
สหกรณออมทรัพย หรือหนี้ที่เปนไปเพื่อประโยชนของลูกจางฝายเดียว โดยไดรับความยินยอม
ลวงหนาจากลูกจาง

๙
(๔) เปนเงินประกันความเสียหายหรือชดใชคาเสียหายแกนายจาง ซึ่งลูกจางได
กระทําโดยจงใจหรือประมาทเลินเลออยางรายแรง โดยไดรับความยินยอมจากลูกจาง
(๕) เปนเงินสะสมตามขอตกลงเกี่ยวกับกองทุนเงินสะสมหรือกองทุนสํารอง
เลี้ยงชีพ
การหักตาม (๒) (๓) (๔) และ (๕) ในแตละกรณี หามมิใหหักเกินรอยละสิบ
และจะหักรวมกันไดไมเกินหนึ่งในหาของเงินที่ลูกจางมีสิทธิไดรับ ทั้งนี้ เวนแตไดรบั ความยินยอม
เปนหนังสือจากลูกจาง
ขอ ๓๒ ใหนายจางจายคาจางแกลูกจางเทากับคาจางในวันทํางานสําหรับวันหยุด
ดังตอไปนี้
(๑) วันหยุดประจําสัปดาห เวนแตลูกจางที่ไดรับคาจางรายวัน รายชั่วโมง หรือ
ตามผลงานโดยคํานวณเปนหนวย
(๒) วันหยุดตามประเพณี
(๓) วันหยุดพักผอนประจําป
ขอ ๓๓ ในกรณีที่นายจางเลิกจางลูกจางโดยลูกจางมิไดมีความผิดตามขอ ๖๐
ใหนายจางจายคาจางแกลูกจางสําหรับวันหยุดพักผอนประจําปตามสวนที่ลูกจางมีสทิ ธิไดรับตาม
ขอ ๑๗ และขอ ๓๒ ดวย
ขอ ๓๔ ในกรณีที่นายจางใหลูกจางไปปฏิบัติหนาที่ในทองที่อื่น นอกจากทองที่
สําหรับการทํางานปกติในวันหยุด ใหนายจางจายคาจางไมนอยกวาคาจางในวันทํางานแกลูกจาง
นั้นในระหวางเดินทาง
ขอ ๓๕ ใหนายจ า งจายคาจางแกลูกจางในวันลาปวยตามขอ ๑๘ เทากับ
คาจ า งในวั น ทํา งานตลอดระยะเวลาที่ลา แตปหนึ่งตองไมเกินสามสิบวันทํางาน
ขอ ๓๖ ใหนายจางจายคาจางแกลูกจางในวันลาเพื่อรับราชการทหารในการ
เรียกพลเพือ่ ตรวจสอบ เพื่อฝกวิชาทหาร หรือเพื่อทดลองความพรั่งพรอมตามกฎหมายวาดวย
การรับราชการทหาร เทากับคาจางในวันทํางานตลอดระยะเวลาที่ลา
ขอ ๓๗ ในกรณีที่นายจางใหลูกจางทํางานลวงเวลาในวันทํางาน ใหนายจางจาย
คาลวงเวลาใหแกลูกจางในอัตราไมนอยกวาหนึ่งเทาครึ่งของอัตราคาจางตอชั่วโมงในวันทํางานตาม
จํานวนชั่วโมงที่ทํา หรือไมนอ ยกวาหนึ่งเทาครึ่งของอัตราคาจางตอหนวยในวันทํางานตามจํานวน
ผลงานที่ทําไดสําหรับลูกจางซึ่งไดรับคาจางตามผลงานโดยคํานวณเปนหนวย

๑๐
ขอ ๓๘ ในกรณีที่นายจางใหลูกจางทํางานลวงเวลาในวันหยุด ใหนายจางจาย
คาลวงเวลาในวันหยุดใหแกลูกจางในอัตราไมนอยกวาสามเทาของอัตราคาจางตอชั่วโมงในวันทํางาน
ตามจํานวนชั่วโมงที่ทํา หรือไมนอยกวาสามเทาของอัตราคาจางตอหนวยในวันทํางานตามจํานวน
ผลงานที่ทําไดสําหรับลูกจางซึ่งไดรับคาจางตามผลงานโดยคํานวณเปนหนวย
ขอ ๓๙ เพือ่ ประโยชนแกการคํานวณชั่วโมงทํางานลวงเวลา ในกรณีทนี่ ายจาง
กําหนดเวลาทํางานปกติเปนสัปดาห ใหนับวันหยุดตามประเพณี วันหยุดพักผอนประจําป
และวันลา เปนวันทํางาน
ขอ ๔๐ ลูกจางซึ่งนายจางใหทํางานอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ ไมมีสิทธิ
ไดรับคาลวงเวลาตามขอ ๓๗ และคาลวงเวลาในวันหยุดตามขอ ๓๘ แตมีสิทธิไดรบั คาตอบแทน
เปนเงินเทากับอัตราคาจางตอชั่วโมงในวันทํางานตามจํานวนชั่วโมงทีท่ ํา
(๑) งานขบวนการจัดงานรถไฟ ซึ่งไดแกงานที่ทําบนขบวนรถและงานอํานวย
ความสะดวกแกการเดินรถ
(๒) งานขนสง
(๓) งานเปดปดประตูนา้ํ หรือประตูระบายน้ํา
(๔) งานอานระดับน้ําและวัดปริมาณน้ํา
(๕) งานเฝาหรือดูแลสถานที่หรือทรัพยสินหรืองานอยูเวรเฝาดูแลสถานที่หรือ
ทรัพยสินอันมิใชหนาที่การทํางานตามปกติของลูกจาง
(๖) งานนอกสถานที่โดยสภาพของงานไมอาจกําหนดเวลาทํางานอันแนนอนได
(๗) งานที่ตองอยูประจําการเพื่อเหตุฉุกเฉินและจําเปน
(๘) งานอืน่ ตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
ทั้งนี้ เวนแตนายจางตกลงจายคาลวงเวลาหรือคาลวงเวลาในวันหยุดใหแกลูกจาง
ขอ ๔๑ ในกรณีที่นายจางใหลูกจางไปปฏิบัติหนาที่ในทองที่อื่น นอกจากทองที่
สําหรับการทํางานปกติ ลูกจางไมมีสิทธิไดรับคาลวงเวลาตามขอ ๓๗ และคาลวงเวลาในวันหยุด
ตามขอ ๓๘ ในระหวางเดินทาง ทั้งนี้ เวนแตนายจางตกลงจายคาลวงเวลาหรือคาลวงเวลาใน
วันหยุดใหแกลูกจาง
ขอ ๔๒ ในกรณีที่นายจางใหลูกจางทํางานในวันหยุดซึ่งลูกจางมีสิทธิไดรับคาจาง
ใหนายจางจายคาทํางานในวันหยุดแกลูกจางในอัตรา ดังตอไปนี้
(๑) ลูกจางซึ่งไดรับคาจางเปนรายชั่วโมงหรือเปนระยะเวลาอยางอื่น เพิ่มขึ้น
อีกไมนอยกวาหนึ่งเทาของคาจางในวันทํางานตามจํานวนชั่วโมงที่ทํางานในวันหยุด
(๒) ลูกจางซึ่งไดรับคาจางตามผลงานโดยคํานวณเปนหนวย เพิ่มขึ้นอีกไม
นอยกวาหนึ่งเทาของคาจางตามผลงานทีท่ ําไดในวันหยุด

๑๑
ขอ ๔๓ ในกรณีที่นายจางใหลูกจางทํางานในวันหยุดซึง่ ลูกจางไมมีสทิ ธิไดรับ
คาจาง ใหนายจางจายคาทํางานในวันหยุดแกลูกจางในอัตรา ดังตอไปนี้
(๑) ลูกจางซึ่งไดรับคาจางเปนรายชั่วโมงหรือเปนระยะเวลาอยางอื่น ไมนอ ยกวา
สองเทาของคาจางในวันทํางานตามจํานวนชั่วโมงที่ทํางานในวันหยุด
(๒) ลูกจางซึ่งไดรับคาจางตามผลงานโดยคํานวณเปนหนวย ไมนอยกวา
สองเทาของคาจางตามผลงานที่ทําไดในวันหยุด
ขอ ๔๔ ใหนายจางจายคาจาง คาลวงเวลา คาทํางานในวันหยุด และ
คาลวงเวลาในวันหยุดใหถูกตองและตามกําหนดเวลา ดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีที่มีการคํานวณคาจางเปนรายเดือน รายวัน รายชั่วโมง หรือเปน
ระยะเวลาอยางอื่นที่ไมเกินหนึ่งเดือนหรือตามผลงานโดยคํานวณเปนหนวย ใหจา ยเดือนหนึ่ง
ไมนอยกวาหนึ่งครั้ง เวนแตจะมีการตกลงกันเปนอยางอื่นที่เปนประโยชนแกลูกจาง
(๒) ในกรณีทมี่ ีการคํานวณคาจางนอกจาก (๑) ใหจายตามกําหนดเวลาที่นายจาง
และลูกจางตกลงกัน
(๓) คาลวงเวลา คาทํางานในวันหยุด และคาลวงเวลาในวันหยุด ใหจา ยเดือนหนึง่
ไมนอ ยกวาหนึง่ ครั้ง
ในกรณีที่นายจางเลิกจางลูกจาง ใหนายจางจายคาจาง คาลวงเวลา คาทํางาน
ในวันหยุด และคาลวงเวลาในวันหยุด ตามที่ลูกจางมีสิทธิไดรับใหแกลูกจางภายในสามวันนับแต
วันที่เลิกจาง
หมวด ๕
เงินทดแทน

ขอ ๔๕ เมื่อลูกจางประสบอันตรายหรือเจ็บปวย นายจางตองจัดใหลูกจางไดรับ
การรักษาพยาบาลทันทีตามความเหมาะสมแกอนั ตรายหรือความเจ็บปวยนัน้ และใหนายจางจาย
คารักษาพยาบาลเทาที่จา ยจริงตามความจําเปน ตามอัตราที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
ขอ ๔๖ กรณีที่ลูกจางจําเปนตองไดรับการฟนฟูสมรรถภาพในการทํางาน
ภายหลังการประสบอันตรายหรือเจ็บปวย ใหนายจางจายคาฟนฟูสมรรถภาพในการทํางาน
ใหแกลูกจางตามหลักเกณฑ วิธีการ และอัตราที่คณะกรรมการประกาศกําหนดโดยความ
เห็นชอบของคณะรัฐมนตรี

๑๒
ขอ ๔๗ เมื่อลู กจ า งประสบอันตรายหรือ เจ็บ ปวยจนถึงแกความตายหรือ
สูญ หาย ใหน ายจางจายคาทําศพตามอัตราที่คณะกรรมการประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบ
ของคณะรัฐมนตรี
ขอ ๔๘ เมื่อลูกจางประสบอันตรายหรือเจ็บปวยหรือสูญหาย ใหนายจางจาย
คาทดแทนเปนรายเดือนใหแกลูกจางหรือผูมีสิทธิตามขอ ๔๙ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่
คณะกรรมการประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
ขอ ๔๙ เมื่อลูกจางประสบอันตรายหรือเจ็บปวยจนถึงแกความตายหรือสูญหาย
ใหบุคคลดังตอไปนี้มีสิทธิไดรับเงินทดแทนจากนายจาง
(๑) บิดามารดา
(๒) สามีหรือภรรยา
(๓) บุตรซึ่งมีอายุต่ํากวาสิบแปดป หรือมีอายุตั้งแตสิบแปดปและยังศึกษาอยูใน
ระดับที่ไมสูงกวาปริญญาตรี ทั้งนี้ ใหมีสิทธิไดรับไดไมเกินอายุยี่สิบหาป
(๔) บุตรซึ่งมีอายุตั้งแตสบิ แปดปและทุพพลภาพหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบ
ซึ่งอยูในอุปการะของลูกจางกอนลูกจางถึงแกความตายหรือสูญหาย
ใหบตุ รของลูกจางซึ่งเกิดภายในสามรอยสิบวันนับแตวันที่ลูกจางถึงแกความตาย
หรือวันที่เกิดเหตุสูญหาย มีสิทธิไดรับเงินทดแทนนับแตวันคลอด
ในกรณีที่ไมมผี ูมีสิทธิตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ใหนายจางจายเงินทดแทน
แกผูซึ่งอยูในอุปการะของลูกจางที่ตายหรือสูญหายกอนประสบอันตรายหรือเจ็บปวยจนถึง
แกความตายหรือสูญหาย แตผูอยูใ นอุปการะดังกลาว จะตองไดรับความเดือดรอนเพราะ
ขาดอุปการะจากลูกจางทีต่ ายหรือสูญหายดวย
ใหผูมีสิทธิตามวรรคหนึ่งและวรรคสองไดรับสวนแบงเทากัน ในกรณีที่สิทธิไดรบั
เงินทดแทนสิน้ สุดลง เพราะผูมีสิทธิผูหนึ่งผูใดถึงแกความตาย หรือสามีหรือภรรยาสมรสใหมหรือ
มิไดสมรสใหมแตมีพฤติการณแสดงใหเห็นไดวาอยูกนิ ฉันสามีภรรยากับชายหรือหญิงอื่น หรือบุตร
ไมมีลักษณะตาม (๓) หรือ (๔) อีกตอไป ใหนําสวนแบงของผูหมดสิทธิเพราะเหตุหนึ่งเหตุใดดังกลาว
ไปเฉลี่ยใหแกผูมีสิทธิอื่นตอไป
การไดรบั สวนแบงตามขอนี้ ถามิไดรับสวนแบงในคราวเดียวกันทั้งหมด ใหรบั
สวนแบงอยูไดไมเกินแปดป นับแตวันที่ลูกจางถึงแกความตายหรือวันที่สูญหาย
ขอ ๕๐ นายจางไมตองจายเงินทดแทนในการประสบอันตรายหรือเจ็บปวย
ของลูกจางเพราะเหตุอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
(๑) ลูกจางเสพของมึนเมาหรือสิ่งเสพติดอื่นจนไมสามารถครองสติได
(๒) ลูกจางจงใจใหตนเองประสบอันตรายหรือยอมใหผูอื่นทําใหตนประสบ
อันตราย

๑๓
ขอ ๕๑ ในกรณีที่ลูกจางประสบอันตราย เจ็บปวย หรือสูญหาย ใหลูกจางหรือ
ผูมีสิทธิยื่นคํารองเรียกเงินทดแทนตอนายจางภายในหนึง่ รอยแปดสิบวันนับแตวนั ประสบอันตราย
เจ็บปวย หรือสูญหาย
ในกรณีที่การเจ็บปวยเกิดขึน้ ภายหลังสิ้นสภาพการเปนลูกจาง ใหลูกจางหรือ
ผูมีสิทธิยื่นคํารองเรียกเงินทดแทนตอนายจางภายในสองปนับแตวันทีท่ ราบการเจ็บปวย
เมื่อนายจางไดรับคํารองตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ใหนายจางดําเนินการ
สอบสวนขอเท็จจริงโดยเร็ว และใหนายจางมีหนังสือแจงผลการพิจารณาใหลูกจางหรือผูมีสิทธิ
ทราบโดยไมชกั ชาวา มีสิทธิไดรับเงินทดแทนหรือไม จํานวนเทาใด และเปนระยะเวลาเทาใด
ในกรณีที่มีสิทธิไดรับเงินทดแทน ใหนายจางจายเงินทดแทนแกลูกจางหรือผูมีสิทธิตั้งแตวนั ที่
ลูกจางประสบอันตราย เจ็บปวย หรือสูญหาย
ในกรณีที่ปรากฏตอนายจางภายหลังวาผลของการประสบอันตรายหรือการ
เจ็บปวยของลูกจางเปลี่ยนแปลงไปอันเปนเหตุใหสิทธิการไดรับเงินทดแทนเปลี่ยนแปลง
ใหนายจางมีหนังสือแจงการเปลี่ยนแปลงของสิทธิใหลูกจางหรือผูมีสิทธิทราบ และจายเงินทดแทน
ตามสิทธิที่เปลี่ยนแปลงไปนั้น โดยใหมผี ลในการจายเงินทดแทนคราวตอไป
ในกรณีที่ลูกจางหรือผูมีสิทธิไมพอใจผลการพิจารณาตามหนังสือแจงของนายจาง
ใหลูกจางหรือผูมีสิทธินาํ คดีไปฟองศาลแรงงานภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง
ขอ ๕๒ หามนายจางหักเงินทดแทนเพื่อการใดๆ
หมวด ๖
สวัสดิการ

ขอ ๕๓ ใหนายจางจัดสวัสดิการเกี่ยวกับคารักษาพยาบาลกรณีประสบอันตราย
หรือเจ็บปวย คาทดแทนการขาดรายไดกรณีทุพพลภาพ คาทําศพกรณีตาย ทั้งนี้ อันมิใช
เนื่องจากการทํางาน คาชวยเหลือบุตร คาชวยเหลือการศึกษาของบุตร หรือสวัสดิการอื่นใหแก
ลูกจาง ตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
ขอ ๕๔ ใหนายจางปดประกาศการจัดสวัสดิการตามขอ ๕๓ ใหลูกจางทราบ
ณ สถานที่ทาํ งานของลูกจาง

๑๔
หมวด ๗
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน

ขอ ๕๕ ใหนายจางบริหารและจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดลอมในการทํางานตามกฎหมายวาดวยการคุม ครองแรงงาน เวนแตคณะกรรมการจะ
ประกาศกําหนดเปนอยางอืน่ โดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
ขอ ๕๖ ใหนายจางจัดใหมีการตรวจสุขภาพของลูกจางและสงผลการตรวจ
ดังกลาวแกพนักงานเจาหนาที่ ตามหลักเกณฑและวิธีการตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน
เวนแตคณะกรรมการจะประกาศกําหนดเปนอยางอื่นโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
ขอ ๕๗ ในกรณีที่ลูกจางไดรับอันตรายแกกายหรือปวยเจ็บในระหวางการทํางาน
หรือในสถานที่ที่ลูกจางทํางาน ใหนายจางจัดใหมีการปฐมพยาบาลหรือสงสถานพยาบาลโดยไม
ชักชา
หมวด ๘
การควบคุม

ขอ ๕๘ ใหนายจางจัดใหมีขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน ซึ่งอยางนอยตองมี
รายละเอียดเกี่ยวกับรายการ ดังตอไปนี้
(๑) วันทํางาน เวลาทํางานปกติ และเวลาพัก
(๒) วันหยุดและหลักเกณฑการหยุด
(๓) หลักเกณฑการทํางานลวงเวลาและการทํางานในวันหยุด
(๔) วันและสถานที่จา ยคาจาง คาลวงเวลา คาทํางานในวันหยุด และคาลวงเวลา
ในวันหยุด
(๕) วันลาและหลักเกณฑการลา
(๖) วินัยและโทษทางวินัย
(๗) การรองทุกข
(๘) การเลิกจางและคาชดเชย
ในกรณีที่นายจางมีขอบังคับ ขอกําหนด ระเบียบ หรือคําสั่งที่ระบุรายละเอียด
เกี่ยวกับรายการตาม (๑) ถึง (๘) ไวหลายฉบับแยกตางหากจากกัน ใหดาํ เนินการรวบรวม
เรียบเรียง และประกาศใชเปนขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานตามวรรคหนึ่งเพียงฉบับเดียว

๑๕
ใหนายจางเผยแพรหรือปดประกาศขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานโดยเปดเผย
ณ สถานที่ทํางานของลูกจาง เพื่อใหลูกจางทราบและดูไดโดยสะดวก
ใหนายจางจัดเก็บสําเนาขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานไว ณ สถานประกอบกิจการ
หรือสํานักงานของนายจางตลอดเวลา และใหสงสําเนาขอบังคับดังกลาวแกอธิบดีภายในเจ็ดวัน
นับแตวันประกาศใช
ในกรณีที่มีการแกไขเพิ่มเติมขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน ใหนาํ ความใน
วรรคสามและวรรคสี่มาใชบังคับโดยอนุโลม
หมวด ๙
คาชดเชย

ขอ ๕๙ ใหนายจางจายคาชดเชยใหแกลูกจางซึ่งเลิกจาง ดังตอไปนี้
(๑) ลูกจางซึ่งทํางานติดตอกันครบหนึ่งรอยยี่สิบวัน แตไมครบหนึ่งป ใหจา ย
ไมนอยกวาคาจางอัตราสุดทายสามสิบวัน หรือไมนอยกวาคาจางของการทํางานสามสิบวันสุดทาย
สําหรับลูกจางซึ่งไดรับคาจางตามผลงานโดยคํานวณเปนหนวย
(๒) ลูกจางซึ่งทํางานติดตอกันครบหนึ่งป แตไมครบสามป ใหจายไมนอยกวา
คาจางอัตราสุดทายเกาสิบวัน หรือไมนอยกวาคาจางของการทํางานเกาสิบวันสุดทาย สําหรับลูกจาง
ซึ่งไดรับคาจางตามผลงานโดยคํานวณเปนหนวย
(๓) ลูกจางซึง่ ทํางานติดตอกันครบสามป แตไมครบหกป ใหจา ยไมนอยกวา
คาจางอัตราสุดทายหนึ่งรอยแปดสิบวัน หรือไมนอยกวาคาจางของการทํางานหนึ่งรอยแปดสิบวัน
สุดทาย สําหรับลูกจางซึ่งไดรับคาจางตามผลงานโดยคํานวณเปนหนวย
(๔) ลูกจางซึ่งทํางานติดตอกันครบหกป แตไมครบสิบป ใหจา ยไมนอ ยกวา
คาจางอัตราสุดทายสองรอยสี่สิบวัน หรือไมนอยกวาคาจางของการทํางานสองรอยสี่สิบวัน
สุดทาย สําหรับลูกจางซึ่งไดรับคาจางตามผลงานโดยคํานวณเปนหนวย
(๕) ลูกจางซึ่งทํางานติดตอกันครบสิบปขนึ้ ไป ใหจา ยไมนอยกวาคาจางอัตรา
สุดทายสามรอยวัน หรือไมนอยกวาคาจางของการทํางานสามรอยวันสุดทาย สําหรับลูกจางซึ่ง
ไดรับคาจางตามผลงานโดยคํานวณเปนหนวย
การเลิกจางตามขอนี้ หมายความวา การกระทําใดที่นายจางไมใหลูกจางทํางาน
ตอไปและไมจา ยคาจางให ไมวาจะเปนเพราะเหตุสิ้นสุดสัญญาจางหรือเหตุอื่นใด และหมายความ
รวมถึงกรณีที่ลูกจางไมไดทาํ งานและไมไดรับคาจางเพราะเหตุที่นายจางไมสามารถดําเนินกิจการ
ตอไปได แตไมรวมถึงการพนจากตําแหนงเพราะเหตุเกษียณอายุตามขอบังคับ ขอกําหนด
ระเบียบ หรือคําสั่งของนายจาง
ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับแกลูกจางที่มีกําหนดระยะเวลาการจางไวแนนอน
และเลิกจางตามกําหนดระยะเวลานั้น

๑๖
การจางที่มีกําหนดระยะเวลาตามวรรคสามจะกระทําไดสําหรับการจางงานใน
โครงการเฉพาะที่มิใชงานปกติของธุรกิจหรือการคาของนายจางซึ่งตองมีระยะเวลาเริ่มตนและ
สิ้นสุดของงานที่แนนอน หรือในงานอันมีลักษณะเปนครั้งคราวที่มีกาํ หนดการสิ้นสุด หรือ
ความสําเร็จของงาน หรือในงานที่เปนไปตามฤดูกาลและไดจางในชวงเวลาของฤดูกาลนั้น
ซึ่งงานนัน้ จะตองเสร็จภายในเวลาไมเกินสองป โดยนายจางและลูกจางไดทําสัญญาเปนหนังสือไว
ตั้งแตเมื่อเริ่มจาง
ขอ ๖๐ นายจางไมตอ งจายคาชดเชยใหแกลูกจางซึ่งเลิกจางในกรณีหนึ่งกรณีใด
ดังตอไปนี้
(๑) ทุจริตตอหนาที่หรือกระทําความผิดอาญาโดยเจตนาแกนายจาง
(๒) จงใจทําใหนายจางไดรบั ความเสียหาย
(๓) ประมาทเลินเลอเปนเหตุใหนายจางไดรับความเสียหายอยางรายแรง
(๔) ฝาฝนขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน ขอกําหนด ระเบียบ หรือคําสั่ง
ของนายจางอันชอบดวยกฎหมายและเปนธรรม และนายจางไดตกั เตือนเปนหนังสือแลว เวนแต
กรณีที่รายแรงนายจางไมจาํ เปนตองตักเตือน ทั้งนี้ หนังสือเตือนใหมผี ลบังคับไดไมเกินหนึ่งป
นับแตวันที่ลูกจางไดกระทําผิด
(๕) ละทิ้งหนาที่เปนเวลาสามวันทํางานติดตอกันไมวาจะมีวันหยุดคั่นหรือไม
ก็ตามโดยไมมีเหตุอันสมควร
(๖) ไดรับโทษจําคุกตามคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับ
ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
ขอ ๖๑ ลูกจางที่ตองพนจากตําแหนงเพราะเหตุเกษียณอายุตามขอบังคับ
ขอกําหนด ระเบียบ หรือคําสั่งของนายจาง ไมมีสิทธิไดรับคาชดเชยตามขอ ๕๙ แตถา ลูกจาง
ผูนั้นไดปฏิบตั งิ านในชวงกอนเกษียณอายุติดตอกันตามระยะเวลาดังตอไปนี้ ใหมีสิทธิไดรับเงิน
เพื่อตอบแทนความชอบในการทํางานตามอัตราที่กําหนด
(๑) ลูกจา งผูไ ด ป ฏิ บั ติง านในชวงกอ นเกษียณอายุติด ต อกัน ครบห า ปขึ้นไป
ใหไดรับเงิ น เพื่อตอบแทนความชอบในการทํางานเปนจํานวนเทากับคาจางอัตราสุดทายหนึ่งรอย
แปดสิบวัน
(๒) ลูกจางผูไดปฏิบัติงานในชวงกอนเกษียณอายุติดตอกันครบสิบหาปขึ้นไป
ใหไดรับเงินเพื่อตอบแทนความชอบในการทํางานเปนจํานวนเทากับคาจางอัตราสุดทายสองรอย
สี่สิบวัน

๑๗
ในกรณีทนี่ ายจางมีขอบังคับ ขอกําหนด ระเบียบ หรือคําสั่งในการจายคาชดเชย
กรณีพนจากตําแหนงเพราะเหตุเกษียณอายุ ใหถือวาเงินดังกลาวเปนสวนหนึ่งหรือทั้งหมดของ
เงินเพื่อตอบแทนความชอบในการทํางานตามวรรคหนึ่งแลว

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