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พระราชบัญญัติ
คุมครองแรงงาน (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๑

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๑
เปนปที่ ๖๓ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมิน ทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ
ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน
พระราชบัญ ญัตินี้ มีบ ทบัญ ญัติ บางประการเกี่ยวกับ การจํา กัดสิ ทธิ แ ละเสรีภาพของบุ คคล
ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐ ธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแหงชาติ ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติคมุ ครองแรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑”
มาตรา ๒ พระราชบัญญั ตินี้ใ หใ ชบัง คับเมื่อพน กํ าหนดเกาสิ บวัน นับ แตวั น ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
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มาตรา ๓ ใหยกเลิกบทนิยามคําวา “นายจาง” ในมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติคุมครอง
แรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ และใหใชความตอไปนี้แทน
““นายจาง” หมายความวา ผูซึ่งตกลงรับลูกจางเขาทํางานโดยจายคาจางใหและหมายความรวมถึง
(๑) ผูซึ่งไดรับมอบหมายใหทํางานแทนนายจาง
(๒) ในกรณีที่นายจางเปนนิติบุคคลใหหมายความรวมถึงผูมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคล
และผูซึ่งไดรับมอบหมายจากผูมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลใหทําการแทนดวย”
มาตรา ๔ ใหยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา ๙ แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน
พ.ศ. ๒๕๔๑ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๙ ในกรณีที่นายจางไมคืนหลักประกันที่เปนเงินตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง หรือ
ไมจายคาจาง คาลวงเวลา คาทํางานในวันหยุด และคาลวงเวลาในวัน หยุดภายในเวลาที่กําหนดตาม
มาตรา ๗๐ หรือคาชดเชยตามมาตรา ๑๑๘ คาชดเชยพิเศษแทนการบอกกลาวลวงหนาหรือคาชดเชย
พิเ ศษตามมาตรา ๑๒๐ มาตรา ๑๒๑ และมาตรา ๑๒๒ ใหน ายจางเสียดอกเบี้ยใหแ กลูกจางใน
ระหวางเวลาผิดนัดรอยละสิบหาตอป”
มาตรา ๕ ใหยกเลิกความในมาตรา ๑๐ และมาตรา ๑๑ แหงพระราชบัญญัติคุมครอง
แรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๑๐ ภายใตบังคับมาตรา ๕๑ วรรคหนึ่ง หามมิใหนายจางเรียกหรือรับหลักประกัน
การทํางานหรือหลักประกันความเสียหายในการทํางาน ไมวาจะเปนเงิน ทรัพยสินอื่นหรือการค้ําประกัน
ดวยบุคคลจากลูกจาง เวนแตลักษณะหรือสภาพของงานที่ทํานั้นลูกจางตองรับผิดชอบเกี่ยวกับการเงิน
หรือทรัพยสินของนายจาง ซึ่งอาจกอใหเกิดความเสียหายแกนายจางได ทั้งนี้ ลักษณะหรือสภาพของ
งานที่ใหเรียกหรือรับหลักประกัน จากลูกจาง ตลอดจนประเภทของหลักประกัน จํานวนมูลคาของ
หลักประกัน และวิธีการเก็บรักษา ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
ในกรณีที่นายจางเรียกหรือรับหลักประกัน หรือทําสัญญาประกันกับลูกจางเพื่อชดใชความ
เสีย หายที่ ลูก จา งเปน ผู กระทํ า เมื่อ นายจา งเลิก จา ง หรือลู กจ างลาออกหรือสั ญญาประกัน สิ้น อายุ
ใหนายจางคืนหลักประกันพรอมดอกเบี้ย ถามี ใหแกลูกจางภายในเจ็ดวันนับแตวันที่นายจางเลิกจางหรือ
วันที่ลูกจางลาออก หรือวันที่สัญญาประกันสิ้นอายุ แลวแตกรณี
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มาตรา ๑๑ หนี้ที่เกิดจากเงิน ที่นายจางตองจายตามพระราชบัญญัตินี้ หรือเงินที่ตองชดใช
กองทุนสงเคราะหลูกจางตามมาตรา ๑๓๕ ใหลูกจางหรือกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน แลวแตกรณี
มีบุริมสิทธิเหนือทรัพยสินทั้งหมดของนายจางซึ่งเปนลูกหนี้ในลําดับเดียวกับบุริมสิทธิในคาภาษีอากร
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย”
มาตรา ๖ ใหเพิ่ม ความตอไปนี้เปน มาตรา ๑๑/๑ แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน
พ.ศ. ๒๕๔๑
“มาตรา ๑๑/๑ ในกรณีที่ผูประกอบกิจการมอบหมายใหบุคคลหนึ่งบุคคลใดเปนผูจัดหาคนมา
ทํางานอันมิใชการประกอบธุรกิจจัดหางาน โดยการทํางานนั้นเปนสวนหนึ่งสวนใดในกระบวนการ
ผลิตหรือธุรกิจในความรับผิดชอบของผูประกอบกิจการ และโดยบุคคลนั้นจะเปนผูควบคุม ดูแลการ
ทํางานหรือรับผิดชอบในการจายคาจางใหแกคนที่มาทํางานนั้นหรือไมก็ตาม ใหถือวาผูประกอบกิจการ
เปนนายจางของคนที่มาทํางานดังกลาว
ใหผูประกอบกิจการดําเนินการใหลูกจางรับเหมาคาแรงที่ทํางานในลักษณะเดียวกันกับลูกจาง
ตามสัญญาจางโดยตรง ไดรับสิทธิประโยชนและสวัสดิการที่เปนธรรมโดยไมเลือกปฏิบัติ”
มาตรา ๗ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปน มาตรา ๑๔/๑ แหงพระราชบัญญัติคุม ครองแรงงาน
พ.ศ. ๒๕๔๑
“มาตรา ๑๔/๑ สัญญาจางระหวางนายจางกับลูกจาง ขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน ระเบียบ
หรือคําสั่งของนายจางที่ทําใหนายจางไดเปรียบลูกจางเกินสมควร ใหศาลมีอํานาจสั่งใหสัญญาจาง ขอบังคับ
เกี่ยวกับการทํางาน ระเบียบ หรือคําสั่งนั้นมีผลใชบังคับเพียงเทาที่เปนธรรมและพอสมควรแกกรณี”
มาตรา ๘ ใหยกเลิกความในมาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗ และมาตรา ๑๘ แหงพระราชบัญญัติ
คุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๑๖ หามมิใหนายจาง หัวหนางาน ผูควบคุมงาน หรือผูตรวจงานกระทําการลวงเกิน
คุกคาม หรือกอความเดือดรอนรําคาญทางเพศตอลูกจาง
มาตรา ๑๗ สัญ ญาจา งย อมสิ้ น สุด ลงเมื่ อ ครบกํ า หนดระยะเวลาในสัญ ญาจา งโดยมิ ต อ ง
บอกกลาวลวงหนา
ในกรณีที่สัญญาจางไมมีกําหนดระยะเวลา นายจางหรือลูกจางอาจบอกเลิกสัญญาจางโดย
บอกกล า วล ว งหน าเป น หนั ง สื อ ให อี ก ฝ า ยหนึ่ ง ทราบในเมื่ อ ถึ ง หรื อก อ นจะถึ งกํ า หนดจ า ยค า จ า ง
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คราวหนึ่งคราวใด เพื่ อใหเ ป น ผลเลิ ก สัญ ญากั น เมื่ อถึ ง กํา หนดจ ายค าจ า งคราวถัด ไปข า งหน าก็ ไ ด
แตไมจําตองบอกกลาวลวงหนาเกินสามเดือน ทั้งนี้ ใหถือวาสัญญาจางทดลองงานเปนสัญญาจางที่ไมมี
กําหนดระยะเวลาดวย
การบอกเลิกสัญญาจางตามวรรคสอง นายจางอาจจายคาจางใหตามจํานวนที่จะตองจายจนถึง
เวลาเลิกสัญญาตามกําหนดที่บอกกลาวและใหลูกจางออกจากงานทันทีได
การบอกกลาวลวงหนาตามมาตรานี้ไมใชบังคับแกการเลิกจางตามมาตรา ๑๑๙ แหงพระราชบัญญัตินี้
และมาตรา ๕๘๓ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
มาตรา ๑๘ ในกรณีที่พระราชบัญญัตินี้กําหนดใหนายจางตองแจงการดําเนินการอยางหนึ่ง
อยางใดหรือสงเอกสารตออธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายหรือพนักงานตรวจแรงงาน นายจางจะแจง
หรือสงดวยตนเอง ทางไปรษณีย โทรศัพท โทรสาร สื่ออิเล็กทรอนิกสหรือสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
ประเภทอื่นก็ได ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด”
มาตรา ๙ ใหยกเลิกความในมาตรา ๒๓ แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑
และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๒๓ ใหนายจางประกาศเวลาทํางานปกติใหลูกจางทราบ โดยกําหนดเวลาเริ่มตนและ
เวลาสิ้นสุดของการทํางานแตละวันของลูกจางไดไมเกินเวลาทํางานของแตละประเภทงานตามที่กําหนด
ในกฎกระทรวง แตวันหนึ่งตองไมเกินแปดชั่วโมง ในกรณีที่เวลาทํางานวัน ใดนอยกวาแปดชั่วโมง
นายจางและลูกจางจะตกลงกันใหนําเวลาทํางานสวนที่เหลือนั้นไปรวมกับเวลาทํางานในวันทํางานปกติ
อื่นก็ได แตตองไมเกิน วัน ละเกาชั่วโมงและเมื่อรวมเวลาทํางานทั้งสิ้น แลว สัปดาหหนึ่งตองไมเกิน
สี่สิบแปดชั่วโมง เวนแตงานที่อาจเปนอันตรายตอสุขภาพและความปลอดภัยของลูกจางตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวงตองมีเวลาทํางานปกติวันหนึ่งไมเกินเจ็ดชั่วโมง และเมื่อรวมเวลาทํางานทั้งสิ้นแลวสัปดาหหนึ่ง
ตองไมเกินสี่สิบสองชั่วโมง
ในกรณีที่นายจางและลูกจางตกลงกันใหนําเวลาทํางานสวนที่เหลือไปรวมกับเวลาทํางานใน
วัน ทํางานปกติอื่ น ตามวรรคหนึ่ งเกิน กวาวัน ละแปดชั่ วโมงใหน ายจ างจายคาตอบแทนไม นอยกว า
หนึ่งเทาครึ่งของอัตราคาจางตอชั่วโมงในวันทํางานตามจํานวนชั่วโมงที่ทําเกินสําหรับลูกจางรายวันและ
ลูกจางรายชั่วโมงหรือไมนอยกวาหนึ่งเทาครึ่งของอัตราคาจางตอหนวยในวันทํางานตามจํานวนผลงาน
ที่ทําไดในชั่วโมงที่ทําเกินสําหรับลูกจางซึ่งไดรับคาจางตามผลงาน
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ในกรณีที่นายจางไมอาจประกาศกําหนดเวลาเริ่มตนและเวลาสิ้นสุดของการทํางานแตละวันได
เนื่องจากลักษณะหรือสภาพของงาน ใหนายจางและลูกจางตกลงกันกําหนดชั่วโมงทํางานแตละวัน
ไมเกินแปดชั่วโมง และเมื่อรวมเวลาทํางานทั้งสิ้นแลวสัปดาหหนึ่งตองไมเกินสี่สิบแปดชั่วโมง”
มาตรา ๑๐ ใหยกเลิกความในมาตรา ๓๘ และมาตรา ๓๙ แหงพระราชบัญญัติคุม ครอง
แรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๓๘ หามมิใหนายจางใหลูกจางซึ่งเปนหญิงทํางานอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
(๑) งานเหมืองแรหรืองานกอสรางที่ตองทําใตดิน ใตน้ํา ในถ้ํา ในอุโมงคหรือปลองในภูเขา
เวนแตสภาพของการทํางานไมเปนอันตรายตอสุขภาพหรือรางกายของลูกจาง
(๒) งานที่ตองทําบนนั่งรานที่สูงกวาพื้นดินตั้งแตสิบเมตรขึ้นไป
(๓) งานผลิตหรือขนสงวัตถุระเบิดหรือวัตถุไวไฟ เวนแตสภาพของการทํางานไมเปนอันตราย
ตอสุขภาพหรือรางกายของลูกจาง
(๔) งานอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๓๙ หามมิใหนายจางใหลูกจางซึ่งเปนหญิงมีครรภทํางานอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
(๑) งานเกี่ยวกับเครื่องจักรหรือเครื่องยนตที่มีความสั่นสะเทือน
(๒) งานขับเคลื่อนหรือติดไปกับยานพาหนะ
(๓) งานยก แบก หาม หาบ ทูน ลาก หรือเข็นของหนักเกินสิบหากิโลกรัม
(๔) งานที่ทําในเรือ
(๕) งานอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง”
มาตรา ๑๑ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปน มาตรา ๓๙/๑ แหงพระราชบัญญัติคุม ครองแรงงาน
พ.ศ. ๒๕๔๑
“มาตรา ๓๙/๑ หามมิใหนายจางใหลูกจางซึ่งเปนหญิงมีครรภทํางานในระหวางเวลา ๒๒.๐๐
นาฬิกา ถึงเวลา ๐๖.๐๐ นาฬิกา ทํางานลวงเวลา หรือทํางานในวันหยุด
ในกรณีที่ลูกจางซึ่งเปนหญิงมีครรภทํางานในตําแหนงผูบริหาร งานวิชาการ งานธุรการ หรือ
งานเกี่ยวกับการเงินหรือบัญชี นายจางอาจใหลูกจางนั้นทํางานลวงเวลาในวันทํางานไดเทาที่ไมมีผลกระทบ
ตอสุขภาพของลูกจางซึ่งเปนหญิงมีครรภโดยไดรับความยินยอมจากลูกจางกอนเปนคราว ๆ ไป”

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๓๙ ก

หนา ๙
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๑

มาตรา ๑๒ ใหยกเลิกความในมาตรา ๕๐ และมาตรา ๕๑ แหงพระราชบัญญัติคุมครอง
แรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๕๐ หามมิใหน ายจางใหลูกจางซึ่งเปน เด็กอายุต่ํากวาสิบแปดปทํางานในสถานที่
ดังตอไปนี้
(๑) โรงฆาสัตว
(๒) สถานที่เลนการพนัน
(๓) สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ
(๔) สถานที่อื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๕๑ หามมิใหนายจางเรียกหรือรับหลักประกันเพื่อการใด ๆ จากฝายลูกจางซึ่งเปนเด็ก
หามมิใหนายจางจายคาจางของลูกจางซึ่งเปนเด็กใหแกบุคคลอื่น
ในกรณีที่นายจางจายเงินหรือประโยชนตอบแทนใด ๆ ใหแกลูกจางซึ่งเปนเด็ก บิดามารดา
ผูปกครอง หรือบุคคลอื่น เปนการลวงหนากอนมีการจาง ขณะแรกจาง หรือกอนถึงงวดการจายคาจาง
ในแตละคราว มิใหถือวาเปนการจายหรือรับคาจางสําหรับลูกจางซึ่งเปนเด็กนั้น และหามมิใหนายจาง
นํา เงิ น หรื อ ประโยชน ต อบแทนดั ง กล า วมาหั ก จากค า จ า งซึ่ง ต อ งจ า ยให แ ก ลู กจ า งซึ่ ง เป น เด็ ก ตาม
กําหนดเวลา”
มาตรา ๑๓ ใหยกเลิกความในมาตรา ๖๕ แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑
และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๖๕ ลูกจางซึ่งมีอํานาจหนาที่หรือซึ่งนายจางใหทํางานอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
ไมมีสิทธิไดรับคาลวงเวลาตามมาตรา ๖๑ และคาลวงเวลาในวัน หยุดตามมาตรา ๖๓ แตลูกจางซึ่ง
นายจางใหทํางานตาม (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) หรือ (๙) มีสิทธิไดรับคาตอบแทนเปนเงินเทากับ
อัตราคาจางตอชั่วโมงในวันทํางานตามจํานวนชั่วโมงที่ทํา
(๑) ลูกจางซึ่งมีอํานาจหนาที่ทําการแทนนายจางสําหรับกรณีการจาง การใหบําเหน็จ หรือ
การเลิกจาง
(๒) งานเรขายหรือชักชวนซื้อสิน คาซึ่งนายจางไดจายคานายหนาจากการขายสินคาใหแ ก
ลูกจาง

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๓๙ ก

หนา ๑๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๑

(๓) งานขบวนการจัดงานรถไฟ ซึ่งไดแกงานที่ทําบนขบวนรถและงานอํานวยความสะดวก
แกการเดินรถ
(๔) งานเปดปดประตูน้ําหรือประตูระบายน้ํา
(๕) งานอานระดับน้ําและวัดปริมาณน้ํา
(๖) งานดับเพลิงหรืองานปองกันอันตรายสาธารณะ
(๗) งานที่มีลักษณะหรือสภาพตองออกไปทํางานนอกสถานที่ และโดยลักษณะหรือสภาพ
ของงานไมอาจกําหนดเวลาทํางานที่แนนอนได
(๘) งานอยูเวรเฝาดูแลสถานที่หรือทรัพยสินอันมิใชหนาที่การทํางานปกติของลูกจาง
(๙) งานอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
ทั้งนี้ เวนแตนายจางตกลงจายคาลวงเวลาหรือคาลวงเวลาในวันหยุดใหแกลูกจาง”
มาตรา ๑๔ ใหยกเลิกความในมาตรา ๖๗ แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑
และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๖๗ ในกรณีที่นายจางเลิกจางโดยมิใชกรณีตามมาตรา ๑๑๙ ใหนายจางจายคาจาง
ใหแ กลู กจา งสํ าหรั บวั น หยุ ดพั กผอ นประจํ าป ใ นปที่เ ลิก จางตามสว นของวั น หยุดพั กผ อ นประจํา ป
ที่ลูกจางพึงมีสิทธิไดรับตามมาตรา ๓๐
ในกรณีที่ลูกจางเปนฝายบอกเลิกสัญญาหรือนายจางเลิกจาง ไมวาการเลิกจางนั้นเปนกรณีตาม
มาตรา ๑๑๙ หรือไมก็ตาม ใหนายจางจายคาจางใหแกลูกจางสําหรับวันหยุดพักผอนประจําปสะสม
ที่ลูกจางพึงมีสิทธิไดรับตามมาตรา ๓๐”
มาตรา ๑๕ ใหยกเลิกความในมาตรา ๗๕ แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑
และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๗๕ ในกรณีที่นายจางมีความจําเปนโดยเหตุหนึ่งเหตุใดที่สําคัญอันมีผลกระทบตอ
การประกอบกิจการของนายจางจนทําใหนายจางไมสามารถประกอบกิจการไดตามปกติซึ่งมิใ ชเหตุ
สุดวิสัยตองหยุดกิจการทั้งหมดหรือบางสวนเปนการชั่วคราว ใหนายจางจายเงินใหแกลูกจางไมนอยกวา
รอยละเจ็ดสิ บหาของคา จางในวัน ทํา งานที่ ลูกจา งไดรับ กอ นนายจา งหยุด กิจการตลอดระยะเวลาที่
นายจางไมไดใหลูกจางทํางาน

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๓๙ ก
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ใหนายจางแจงใหลูกจางและพนักงานตรวจแรงงานทราบลวงหนาเปนหนังสือกอนวันเริ่มหยุด
กิจการตามวรรคหนึ่งไมนอยกวาสามวันทําการ”
มาตรา ๑๖ ใหยกเลิกความในมาตรา ๙๓ และมาตรา ๙๔ แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน
พ.ศ. ๒๕๔๑ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๙๓ คณะกรรมการสวัสดิการแรงงานมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) เสนอความเห็นตอรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบาย แนวทางและมาตรการดานสวัสดิการแรงงาน
(๒) เสนอความเห็นตอรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวง ประกาศ หรือระเบียบเกี่ยวกับการ
จัดสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ
(๓) ใหคําแนะนําในการจัดสวัสดิการแรงงานสําหรับสถานประกอบกิจการแตละประเภท
(๔) ติดตามประเมินผล และรายงานผลการดําเนินการตอรัฐมนตรี
(๕) ออกคํา สั่ง ให น ายจ างจ ายเงิ น ค าชดเชยพิเศษหรือ คา ชดเชยพิ เศษแทนการบอกกลา ว
ลวงหนาตามมาตรา ๑๒๐
(๖) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นบัญญัติใหเปนอํานาจหนาที่ของ
คณะกรรมการสวัสดิการแรงงานหรือตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย
มาตรา ๙๔ ใหนํามาตรา ๗๘ วรรคสอง มาตรา ๘๐ มาตรา ๘๑ มาตรา ๘๒ วรรคหนึ่ง
มาตรา ๘๓ มาตรา ๘๔ มาตรา ๘๕ และมาตรา ๘๖ มาใชบังคับกับคณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน
โดยอนุโลม”
มาตรา ๑๗ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา ๑๑๕/๑ แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน
พ.ศ. ๒๕๔๑
“มาตรา ๑๑๕/๑ เพื่อประโยชนในการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานตรวจแรงงานตามมาตรา ๑๓๙
ใหนายจางซึ่งมีลูกจางรวมกัน ตั้งแตสิบคนขึ้นไปยื่นแบบแสดงสภาพการจางและสภาพการทํางานตอ
อธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายภายในเดือนมกราคมของทุกป ทั้งนี้ ใหพนักงานตรวจแรงงานสงแบบ
ตามที่อธิบดีกําหนดใหนายจางภายในเดือนธันวาคมของทุกป
ในกรณีที่ขอเท็จ จริงเกี่ยวกับสภาพการจางและสภาพการทํ างานที่ไดยื่น ไวตามวรรคหนึ่ ง
เปลี่ยนแปลงไป ใหนายจางแจงการเปลี่ยนแปลงนั้น เปน หนังสือตออธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมาย
ภายในเดือนถัดจากที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกลาว”

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๓๙ ก

หนา ๑๒
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มาตรา ๑๘ ใหยกเลิกความในมาตรา ๑๑๙ และมาตรา ๑๒๐ แหงพระราชบัญญัติคุมครอง
แรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๑๑๙ นายจ างไมต อ งจ า ยค า ชดเชยให แ กลู ก จา งซึ่ง เลิก จา งในกรณี ห นึ่ง กรณี ใ ด
ดังตอไปนี้
(๑) ทุจริตตอหนาที่หรือกระทําความผิดอาญาโดยเจตนาแกนายจาง
(๒) จงใจทําใหนายจางไดรับความเสียหาย
(๓) ประมาทเลินเลอเปนเหตุใหนายจางไดรับความเสียหายอยางรายแรง
(๔) ฝาฝนขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน ระเบียบ หรือคําสั่งของนายจางอันชอบดวยกฎหมาย
และเปนธรรม และนายจางไดตักเตือนเปนหนังสือแลว เวน แตกรณีที่รายแรง นายจางไมจําเปน ตอง
ตักเตือน
หนังสือเตือนใหมีผลบังคับไดไมเกินหนึ่งปนับแตวันที่ลูกจางไดกระทําผิด
(๕) ละทิ้งหนาที่เปนเวลาสามวันทํางานติดตอกันไมวาจะมีวันหยุดคั่นหรือไมก็ตามโดยไมมี
เหตุอันสมควร
(๖) ไดรับโทษจําคุกตามคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก
ในกรณี (๖) ถาเปนความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษตองเปนกรณีที่เปน
เหตุใหนายจางไดรับความเสียหาย
การเลิกจางโดยไมจายคาชดเชยตามวรรคหนึ่ง ถานายจางไมไดระบุขอเท็จจริงอันเปนเหตุที่
เลิกจางไวในหนังสือบอกเลิกสัญญาจางหรือไมไดแจงเหตุที่เลิกจางใหลูกจางทราบในขณะที่เลิกจาง
นายจางจะยกเหตุนั้นขึ้นอางในภายหลังไมได
มาตรา ๑๒๐ ในกรณี ที่ นายจ างจะย ายสถานประกอบกิ จการไปตั้ง ณ สถานที่ อื่ นอั นมี ผล
กระทบสําคัญตอการดํารงชีวิตตามปกติของลูกจางหรือครอบครัว นายจางตอ งแจงใหลูกจางทราบ
ลวงหนาไมนอยกวาสามสิบวันกอนวันยายสถานประกอบกิจการ ในการนี้ ถาลูกจางไมประสงคจะไป
ทํางานดวยใหลูกจางมีสิทธิบอกเลิกสัญญาจางไดภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงจากนายจาง
หรือวันที่นายจางยายสถานประกอบกิจการ แลวแตกรณี โดยลูกจางมีสิทธิไดรับคาชดเชยพิเศษไมนอยกวา
อัตราคาชดเชยที่ลูกจางพึงมีสิทธิไดรับตามมาตรา ๑๑๘
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ในกรณีที่นายจางไมแจงใหลูกจางทราบลวงหนาตามวรรคหนึ่ง ใหนายจางจายคาชดเชยพิเศษ
แทนการบอกกลาวลวงหนาเทากับคาจางอัตราสุดทายสามสิบวัน หรือเทากับคาจางของการทํางาน
สามสิบวันสุดทายสําหรับลูกจางซึ่งไดรับคาจางตามผลงานโดยคํานวณเปนหนวย
ใหนายจางจายคาชดเชยพิเศษ หรือคาชดเชยพิเศษแทนการบอกกลาวลวงหนาใหแกลูกจาง
ภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ลูกจางบอกเลิกสัญญา
ในกรณีที่นายจางไมจายคาชดเชยพิเศษ หรือคาชดเชยพิเศษแทนการบอกกลาวลวงหนาตาม
วรรคสาม ใหลูกจางมีสิทธิยื่นคํารองตอคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานภายในสามสิบวันนับแตวัน
ครบกําหนดการจายคาชดเชยพิเศษ หรือคาชดเชยพิเศษแทนการบอกกลาวลวงหนา
ใหคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานพิจารณาและมีคําสั่งภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับคํารอง
เมื่อคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานพิจารณาแลว ปรากฏวา ลูกจางมีสิทธิไดรับคาชดเชยพิเศษ
หรือคาชดเชยพิเศษแทนการบอกกลาวลวงหนา ใหคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานมีคําสั่งเปนหนังสือ
ให น ายจ า งจ า ยค า ชดเชยพิ เ ศษ หรื อ ค า ชดเชยพิ เ ศษแทนการบอกกล า วล ว งหน า แล ว แต ก รณี
ใหแกลูกจาง ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ทราบ หรือถือวาทราบคําสั่ง
ในกรณีที่คณะกรรมการสวัสดิการแรงงานพิจารณาแลวปรากฏวา ลูกจางไมมีสิทธิไดรับคาชดเชย
หรือคาชดเชยพิเศษแทนการบอกกลาวลวงหนา แลวแตกรณี ใหคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานมีคําสั่ง
เปนหนังสือและแจงใหนายจางและลูกจางทราบ
คําสั่งของคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานใหเปนที่สุด เวนแตนายจางหรือลูกจางจะอุทธรณ
คําสั่งตอศาลภายในสามสิบวัน นับแตวัน ที่ไดทราบคําสั่ง ในกรณีที่น ายจางเปน ฝายนําคดีไปสูศ าล
นายจางตองวางหลักประกันตอศาลตามจํานวนที่ตองจายตามคําสั่งนั้น จึงจะฟองคดีได”
มาตรา ๑๙ ใหยกเลิกความในวรรคสามของมาตรา ๑๒๔ แหงพระราชบัญญัติคุม ครอง
แรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ และใหใชความตอไปนี้แทน
“เมื่อพนักงานตรวจแรงงานสอบสวนแลวปรากฏวาลูกจางมีสิทธิไดรับเงินอยางหนึ่งอยางใดที่
นายจางมีหนาที่ตองจายตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงานตรวจแรงงานมีคําสั่งใหนายจางจายเงิน
ดังกลาวใหแกลูกจางหรือทายาทโดยธรรมของลูกจางซึ่งถึงแกความตาย ตามแบบที่อธิบดีกําหนดภายใน
สามสิบวันนับแตวันที่ทราบหรือถือวาไดทราบคําสั่ง”
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มาตรา ๒๐ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา ๑๒๔/๑ แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน
พ.ศ. ๒๕๔๑
“มาตรา ๑๒๔/๑ ในกรณีที่นายจางปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานตรวจแรงงานตามมาตรา ๑๒๔
ภายในระยะเวลาที่กําหนดหรือไดปฏิบัติตามคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลแลว การดําเนินคดีอาญาตอ
นายจางใหเปนอันระงับไป”
มาตรา ๒๑ ให ย กเลิ กความในวรรคสี่ ข องมาตรา ๑๒๕ แห ง พระราชบั ญ ญัติ คุ ม ครอง
แรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ และใหใชความตอไปนี้แทน
“เมื่อคดีถึงที่สุดและนายจางมีหนาที่ตองจายเงินจํานวนใดใหแกลูกจางหรือทายาทโดยธรรม
ของลูกจางซึ่งถึงแกความตาย ใหศาลมีอํานาจจายเงินที่นายจางวางไวตอศาลใหแกลูกจางหรือทายาท
โดยธรรมของลูกจางซึ่งถึงแกความตาย หรือกองทุนสงเคราะหลูกจางในกรณีที่ไดจายเงินตามมาตรา ๑๓๔ ได
แลวแตกรณี”
มาตรา ๒๒ ใหยกเลิกความในมาตรา ๑๓๕ แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑
และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๑๓๕ ในกรณีที่กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานไดจายเงินจากกองทุนสงเคราะห
ลูกจางไมวาทั้งหมดหรือบางสวนใหแกลูกจางตามมาตรา ๑๓๔ แลว ใหกรมสวัสดิการและคุมครอง
แรงงานมีสิทธิไลเบี้ยคืนจากผูซึ่งมีหนาที่ตามกฎหมายตองจายเงินดังกลาวใหแกลูกจางนั้นพรอมดอกเบี้ย
ในอัต ราร อยละสิ บห า ตอ ปนั บ แต วัน ที่ กรมสวั สดิ การและคุ ม ครองแรงงานได จา ยเงิ น จากกองทุ น
สงเคราะหลูกจางใหแกลูกจาง ทั้งนี้ ไมวาผูซึ่งมีหนาที่ตามกฎหมายจะไดจายเงินดังกลาวใหแกลูกจางอีก
หรือไม
สิทธิไลเบี้ยตามวรรคหนึ่งใหมีอายุความสิบปนับแตวันที่จายเงินจากกองทุนสงเคราะหลูกจาง”
มาตรา ๒๓ ใหยกเลิกความในมาตรา ๑๔๑ แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑
และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๑๔๑ คําสั่งของพนักงานตรวจแรงงานตามมาตรา ๑๓๙ (๓) ใหอุทธรณตออธิบดี
หรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายไดภายในระยะเวลาที่กําหนดในคําสั่ง และใหอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมาย
พิจารณาคําอุทธรณและแจงผูอุทธรณโดยไมชักชา แตตองไมเกินสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับอุทธรณ
คําวินิจฉัยของอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายดังกลาวใหเปนที่สุด
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การอุทธรณตามวรรคหนึ่งยอมไมเปนการทุเลาการปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานตรวจแรงงาน
เวนแตอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายจะมีคําสั่งเปนอยางอื่น หรือมีการวางหลักประกันตามที่อธิบดี
หรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายกําหนด
ในกรณีที่นายจางหรือลูกจางไดปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานตรวจแรงงานตามมาตรา ๑๓๙ (๓)
หรือไดปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายตามวรรคหนึ่งภายในระยะเวลาที่กําหนด
การดําเนินคดีอาญาตอนายจางหรือลูกจางใหเปนอันระงับไป”
มาตรา ๒๔ ใหยกเลิกความในมาตรา ๑๔๔ แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑
และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๑๔๔ นายจางผูใดฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๑๐ มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๔
มาตรา ๒๕ มาตรา ๒๖ มาตรา ๓๗ มาตรา ๓๘ มาตรา ๓๙ มาตรา ๓๙/๑ มาตรา ๔๐ มาตรา ๔๒
มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ มาตรา ๔๘ มาตรา ๔๙ มาตรา ๕๐ มาตรา ๕๑ มาตรา ๖๑
มาตรา ๖๒ มาตรา ๖๓ มาตรา ๖๔ มาตรา ๖๗ มาตรา ๗๐ มาตรา ๗๑ มาตรา ๗๒ มาตรา ๗๖
มาตรา ๙๐ วรรคหนึ่ง กฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๙๕ มาตรา ๑๐๗ มาตรา ๑๑๘ วรรคหนึ่ง
ไมจายคาชดเชยพิเศษแทนการบอกกลาวลวงหนาหรือคาชดเชยพิเศษตามมาตรา ๑๒๐ มาตรา ๑๒๑
หรือมาตรา ๑๒๒ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ในกรณีที่นายจางฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๓๗ มาตรา ๓๘ มาตรา ๓๙ มาตรา ๓๙/๑
มาตรา ๔๒ มาตรา ๔๗ มาตรา ๔๘ มาตรา ๔๙ หรือมาตรา ๕๐ เปนเหตุใหลูกจางไดรับอันตราย
แกกายหรือจิตใจ หรือถึงแกความตาย ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองแสนบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ”
มาตรา ๒๕ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา ๑๔๔/๑ แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน
พ.ศ. ๒๕๔๑
“มาตรา ๑๔๔/๑ ผูประกอบกิจการผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๑๑/๑ ตองระวางโทษปรับไมเกิน
หนึ่งแสนบาท”
มาตรา ๒๖ ใหยกเลิกความในมาตรา ๑๕๐ และมาตรา ๑๕๑ แหงพระราชบัญญัติคุมครอง
แรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ และใหใชความตอไปนี้แทน
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“มาตรา ๑๕๐ ผูใดไมอํานวยความสะดวก ไมมาใหถอยคํา ไมสงเอกสารหรือวัตถุใ ด ๆ
ตามหนังสือเรียกของคณะกรรมการคาจาง คณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน คณะอนุกรรมการของ
คณะกรรมการดังกลาว หรือผูซึ่งคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการเชนวานั้นมอบหมาย แลวแตกรณี
หรือไมอํานวยความสะดวกแกพนักงานตรวจแรงงาน หรือแพทย นักสังคมสงเคราะห หรือผูเชี่ยวชาญ
ตามมาตรา ๑๔๒ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินสองพันบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๑๕๑ ผู ใ ดขั ด ขวางการปฏิ บั ติ ห น า ที่ ข องคณะกรรมการค า จ า ง คณะกรรมการ
สวั สดิ การแรงงาน คณะอนุก รรมการของคณะกรรมการดั งกลา ว หรื อผู ซึ่ง คณะกรรมการ หรื อ
คณะอนุกรรมการเชนวานั้นมอบหมาย แลวแตกรณี หรือขัดขวางการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานตรวจ
แรงงาน หรือแพทย นักสังคมสงเคราะห หรือผูเชี่ยวชาญตามมาตรา ๑๔๒ ตองระวางโทษจําคุก
ไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ผูใดไมปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานที่สั่งตามมาตรา ๑๒๐ หรือคําสั่ง
ของพนักงานตรวจแรงงานที่สั่งตามมาตรา ๑๐๔ มาตรา ๑๐๕ หรือมาตรา ๑๒๔ ตองระวางโทษจําคุก
ไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ”
มาตรา ๒๗ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา ๑๕๕/๑ แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน
พ.ศ. ๒๕๔๑
“มาตรา ๑๕๕/๑ นายจางผูใดไมยื่นหรือไมแจงแบบแสดงสภาพการจาง และสภาพการทํางาน
ตามมาตรา ๑๑๕/๑ และไดรับหนังสือเตือนจากพนักงานตรวจแรงงานแลวยังไมยื่นหรือไมแจงภายใน
สิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือเตือนตองระวางโทษปรับไมเกินสองหมื่นบาท”
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก สุรยุทธ จุลานนท
นายกรัฐมนตรี

เลม ๑๒๕ ตอนที่ ๓๙ ก

หนา ๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๑

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน
พ.ศ. ๒๕๔๑ ที่ใชบังคับอยูในปจจุบันมีบทบัญญัติบางประการไมเหมาะสมกับสภาพการณในปจจุบันและ
ไมเอื้อประโยชนตอการดําเนินการเพื่อใหความคุมครองลูกจาง สมควรแกไขเพิ่มเติมโดยกําหนดหามนายจาง
เรียกหรือรับหลักประกันการทํางานหรือความเสียหายในการทํางาน กําหนดใหศาลมีอํานาจสั่งใหสัญญาจาง
ขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน ระเบียบ หรือคําสั่งของนายจาง มีผลใชบังคับเพียงเทาที่เปนธรรมและพอสมควร
แกก รณี กําหนดใหน ายจางและลูก จางตกลงนําเวลาทํางานปกติสวนที่ไมครบแปดชั่ว โมงไปรวมกับเวลา
ทํางานปกติในวันอื่นไดซึ่งตองไมเกินวันละเกาชั่วโมง กําหนดใหคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานมีอํานาจ
ออกคําสั่งใหนายจางจายเงินคาชดเชยพิเศษหรือคาชดเชยพิเศษแทนการบอกกลาวลวงหนาในกรณีที่มีการ
ยายสถานประกอบกิจการ และกําหนดใหนายจางยื่นแบบแสดงสภาพการจางและสภาพการทํางาน รวมทั้ง
เพิ่มเติมบทกําหนดโทษใหเหมาะสมและสอดคลองกับการแกไขเพิ่มเติม ทั้งนี้ เพื่อใหการคุมครองลูกจาง
มีประสิทธิภาพและใหลูกจางไดรับความคุมครองมากขึ้น จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

