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1. องคการแรงงานระหวางประเทศและกฎหมายแรงงานระหวาง
ประเทศ
1.1 องคการแรงงานระหวางประเทศ
นั บ ตั้ ง แต มี การปฏิวั ติ อุตสาหกรรม (industrialization) ในช ว งปลายศตวรรษที่ 18 และตน ศตวรรษที่ 19 ที่ มี พื้ นฐาน
แนวคิดมาจากระบบเศรษฐกิจเสรีมุงเนนการขยายอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจบนพื้นฐานของการขยายการลงทุน
ทางดานอุตสาหกรรมเปนหลัก ผูประกอบธุรกิจเปนจำนวนมากมุงเนนที่การทำกำไรสูงสุดจากการผลิตสินคาและบริการ
โดยไมคำนึงถึงสิทธิแรงงานหรือศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของลูกจาง มีการเอารัดเอาเปรียบในการทำสัญญาจางและสภาพ
การทำงานอย า งมาก ต อ มาจึ ง มี แ นวความคิ ด ในระดั บ นานาชาติ ที่ จ ะทำการกำหนดมาตรฐานการใช แ รงงานระหว าง
ประเทศ สงเสริมใหแรงงานมีคุณภาพชีวิตในการทำงานที่ดี สรางโอกาสไดรับการจางงานอยางเทาเทียมกัน ปองกันมิใหมี
การเอารัดเอาเปรียบระหวางนายจางและลูกจาง คำนึงถึงสิทธิแรงงานและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของลูกจาง
องคการแรงงานระหวางประเทศ (International Labour Organization)
องคการแรงงานระหวางประเทศ (International Labour Organization หรือ ILO) ไดถูกกอตั้งขึ้นพรอมกับการกอตั้ง
สั น นิ บ าตชาติ (The League of Nations) เมื ่ อ พ.ศ. 2462 (ค.ศ. 1919) ภายใต ส นธิ สั ญ ญาแวร ซ ายส (Treaty of
Versailles) อันเปนการสะทอนความเชื่อที่วา สันติภาพจะสามารถดำรงอยูอยางถาวรก็ตอเมื่อมีการยึดหลักความยุติธรรม
ในสังคม (social justice) และมีวัตถุประสงคในการสงเสริมสิทธิมนุษยชนและสิทธิแรงงานใหไดรับการยอมรับอยางเปน
สากล โดยประเทศไทยร ว มเป น ประเทศสมาชิ ก ก อ ตั ้ ง จนกระทั ่ ง สั น นิ บ าตชาติ ไ ด ถ ู ก ยกเลิ ก ไป และมี ก ารจั ด ตั้ ง
สหประชาชาติ (United Nations) ขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2489 (ค.ศ. 1946) องคการแรงงานระหวางประเทศจึงกลายเปนองคการ
ชำนั ญ พิ เ ศษ (Specialized agency) ของสหประชาชาติ อั น เป น องค ก รหลั ก เพี ย งหนึ ่ ง เดี ย วของสหประชาชาติ ที่
รับผิดชอบดูแลประเด็นแรงงานของประเทศสมาชิก
โครงสร า งในการบริ ห ารขององค ก ารแรงงานระหว า งประเทศใช ร ะบบไตรภาคี (Tripartite Structure) ที่ มี ก ารวาง
นโยบายรวมกันสามฝาย คือ ผูแทนของภาครัฐ ฝายลูกจางและฝายนายจางของประเทศสมาชิก และมีกลไกการควบคุม
ตรวจสอบการปรั บ ใช ม าตรฐานแรงงาน ป จ จุ บั น องค ก ารแรงงานระหว า งประเทศมี ส มาชิ ก ทั้ ง หมด 187 ประเทศ 1
องคการแรงงานระหวางประเทศมีบทบาทสำคัญในการใหความชวยเหลือประเทศสมาชิกในการออกกฎหมายเกี่ยวกั บ
0

1

ขอมูลจากเว็บไซตขององคการแรงงานระหวางประเทศ ณ เดือนมิถุนายน 2563

โปรดดู https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/lang--en/index.htm
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แรงงานและอุ ต สาหกรรม ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งแรงงานกั บ นายจ า ง สนั บ สนุ น องค ก ารของผู  ใ ช แ รงงาน กำหนด
มาตรฐานสากลเกี่ยวกับแรงงาน ซึ่งชวยในการสรางเสริมประชาธิปไตยและคุมครองสิทธิมนุษยชน
องคการแรงงานระหวางประเทศมีวัตถุประสงคในการสงเสริมใหหญิงและชายมีความเทาเทียมกันในการทำงานที่มีคุณคา
มีประสิทธิภาพ เสรีภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย และมีศักดิ์ศรีในความเปนมนุษย โดยมีเปาหมายหลักในการสงเสริม
สิทธิในการทำงาน สนับสนุนใหเกิดการจางงานที่มีคุณคา และการคุมครองทางสังคม ซึ่งในประเทศไทย การทำงานของ
องคการแรงงานระหวางประเทศจะครอบคลุมการสงเสริมคุมครองทางสังคมในแรงงานทุกกลุม รวมถึงแรงงานนอกระบบ
การลดและขจัดการเลือกปฏิบัติในทุกรูปแบบ การสงเสริมการรับและปฏิบัติตามมาตรฐานแรงงานสากลและอนุสัญญา
องค ก ารแรงงานระหว า งประเทศ การสนั บ สนุ น การบริ ห ารจั ด การแรงงานข า มชาติ การส ง เสริ ม ความปลอดภั ยและ
ทางดานชีวอนามัยในที่ทำงานในภาคเศรษฐกิจนอกระบบ งานกอสราง งานอิสระชนขนาดเล็กและขนาดกลาง และงาน
ภาคการเกษตร การพัฒนาทักษะและฝมือแรงงาน การสงเสริมการจางงานผูพิการ การขจัดปญหาแรงงานเด็ก และการ
สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพขององคกรลูกจาง นายจางและองคกรทางสังคมอื่นๆ 2
1

หนวยงานที่ทำงานรวมกับองคการแรงงานระหวางประเทศในประเทศไทย ประกอบดวยองคกรไตรภาคี ดังนี้
ฝายรัฐบาล โดยกระทรวงแรงงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย และกระทรวงอื่นๆ
- องคกรฝายนายจาง โดยมีองคกรหลัก คือ สภาองคการนายจางแหงประเทศไทย (ECOT)
- องคกรฝายลูกจาง โดยมีองคกรหลัก คือ สมาพันธแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ (SERC) สภาองคการลูกจางสภา
แรงงานแห ง ประเทศไทย (LCT) สภาองค ก ารลู ก จ า งสมาพั น ธ แ รงงานแห ง ประเทศไทย (TTUC) และ สภา
องคการลูกจางสภาแรงงานอุตสาหกรรมเอกชน (NCPE)
-

2 โปรดดู เอกสารองคการระหวางประเทศ

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---sro-bangkok/documents/publication/wcms_125651.pdf
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1.2 กฎหมายแรงงานระหวางประเทศ
องคการแรงงานระหวางประเทศ ทำการกำหนดมาตรฐานแรงงานระหวางประเทศเปนตราสาร (Instruments) ในหลาย
รู ป แบบด ว ยกั น 3 ทั้ ง เป น รู ป แบบที่ มี ส ภาพบั ง คั บ เช น อนุ สั ญ ญา (Convention) พิ ธี ส าร (Protocol) และ ปฏิ ญ ญา
(Declaration) และรู ป แบบที่ ไ ม มี ส ภาพบั ง คั บ เพราะเป น เพี ย งการกำหนดแนวทางในการดำเนิ น การ เช น ข อ แนะนำ
(Recommendations) และประมวลข อ ปฏิ บั ติ (Code of Practice) ซึ่ ง ตราสารทุ ก ฉบั บ ขององค ก ารแรงงานระหว า ง
ประเทศ ไดผานการพิจารณาและรับรองในระบบไตรภาคีแลวโดยคณะกรรมการพิเศษเฉพาะดาน หรือโดยที่ประชุมใหญ
แรงงานระหวางประเทศ
2

รูปแบบตราสารที่สำคัญขององคการแรงงานระหวางประเทศ มีดังตอไปนี้
อนุสัญญา (Convention)
ตราสารที่มีสภาพบังคับถือวาเปนกฎหมายระหวางประเทศ 4 เมื่อประเทศสมาชิกไดใหสัตยาบันในตราสารดังกลาวจะมีผล
ผูกพันในการตองปฏิบัติการใหเปนไปตามพันธกรณีในตราสารดังกลาว ไมวาจะเปนการบังคับใชเปนกฎหมายในทันทีใน
ประเทศที่ใชทฤษฎีเอกนิยม (Monism) 5 เชน ฝรั่งเศส โปแลนด เยอรมัน รัสเซีย และสหรัฐอเมริกา หรือจะตองทำการ
3

อั ง คณา เตชะโกเมนท , “ข อ มู ล เบื ้ อ งต น เกี ่ ย วกั บ องค ก ารแ รงงานระหว า งป ระเทศ,” สื บ ค น เมื ่ อ 7 เมษายน 2563,
http://ils.labour.go.th/2018/index.php?option=com_content&view=article&id=4&Itemid=4

3

มาตรา 38 (1) ของธรรมนูญของศาลยุติธรรมระหวางประเทศ (The Statute of the International Court of Justice) กำหนดแหลงที่มาของ
กฎหมายระหวางประเทศ (source of international law) ดังนี้

4

“ศาลซึ่งมีหนาที่ในการพิจารณาพิพากษากรณีพิพาทที่มาสูศาลตามกฎหมายระหวางประเทศ จะตองทำการวินิจฉัยโดยใช
(ก) อนุสัญญาระหวางประเทศ (international conventions) ไมวาอนุสัญญาโดยทั่วไปหรืออนุสัญญาโดยเฉพาะซึ่งตั้ง
กฎเกณฑอันเปนที่รองรับโดยชัดแจงจากรัฐคูกรณี
(ข) จารีตประเภณีระหวางประเทศ (international customs) ในฐานะที่เปนหลักฐานแหงการปฏิบัติโดยทัว่ ไปซึ่งไดรับการ
ยอมรับเปนกฎหมาย
(ค) หลักกฎหมายทั่วไปของกฎหมายซึ่งอารยะประเทศรับรอง
(ง) ภายใตบังคับแหงขอบทขอที่ 59 ของคำตัดสินขององคการตุลาการและคำสอนของผูทรงคุณวุฒิอยางสูง แหงประเทศตางๆ
ในฐานะเปนเครื่องชวยพิจารณาหลักกฎหมาย”
ทฤษฎีเอกนิยม (Monism) มีสมมติฐานวา กฎหมายภายในประเทศและกฎหมายระหวางประเทศมิไดแยกจากกันเนื่องจากตางก็มีสภาพบังคับ
เปนกฎหมายและเปนการที่รัฐทำการกำหนดสิทธิหนาที่ของประชาชนในรัฐ ดังนั้น หากรัฐยอมรับผูกพันในกฎหมายระหวางประเทศ กฎหมาย
ระหวางประเทศนั้นยอมกลายเปนกฎหมายมีสภาพบังคับเชนเดียวกับกฎหมายภายในประเทศ ดังนั้น จึงไมจำเปนตองมีกระบวนการแปลง ยอมรับ
หรืออนุวัติการกฎหมายระหวางประเทศใหกลายมาเปนสวนหนึ่งของระบบกฎหมายภายในประเทศ แตอาจตองมีกระบวนการใหความเห็นชอบที่จะ
ผูกพันตามพันธกรณีระหวางประเทศ เชน ตองไดรับความยินยอมจากรัฐสภา
5
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ออกกฎหมายภายในประเทศเพื่ อ อนุ วั ติ ก ารให เ ป น ไปพั น ธกรณี ร ะหว า งประเทศ กลุ ม ประเทศที่ ใ ช ท ฤษฎี ท วิ นิ ย ม
(Dualism) 6 เชน ประเทศอังกฤษ ไอรแลนด อิตาลี แอฟริกาใต และรวมถึงประเทศไทย สวนตราสารที่ไมมีสภาพบังคับ
ถือไดวาเปนขอแนะนำและมาตรฐานแรงงานระหวางประเทศที่ประเทศสมาชิกทุกประเทศควรตองถือปฏิบัติเพื่อบรรลุ
เปาหมายของการสรางความยุติธรรมทางสังคม สงเสริมสิทธิมนุษยชน และสิทธิแรงงานใหไดระดับสากลเพื่อสันติภาพที่
ยั่งยืน
อนุสัญญาเปนตราสารที่มีสภาพบังคับ โดยองคการแรงงานระหวางประเทศไดทำการบัญญัติขอกำหนดมาตรฐานแรงงาน
ในแตละประเด็นไว ในปจจุบันมีอนุสัญญาขององคการแรงงานระหวางประเทศ ทั้งสิ้นจำนวน 189 ฉบับ 7 ทั้งนี้ อนุสัญญา
จะมีผลบังคับใชกับประเทศสมาชิกตอเมื่อประเทศสมาชิกไดใหสัตยาบันอนุสัญญาฉบับนั้นแลว ประเทศสมาชิกสามารถ
พิจารณาเลือกใหสัตยาบันอนุสัญญาฉบับใดก็ไดที่เห็นวาจะเกิดประโยชนตอสถานการณแรงงาน สภาพเศรษฐกิจ และ
สั ง คมของตน หลั ง จากการให สั ตยาบั น แล ว ประเทศดั ง กล าวหากเป น ประเทศในกลุ มที่ ใ ช ท ฤษฎี ท วิ นิ ย ม จะต อ งออก
กฎหมาย ข อ บั ง คับ หรื อ แนวปฏิบัติภายในประเทศเพื่ ออนุ วัติ การใหเปนไปตามบทบั ญญัติข องอนุสัญญาและตองขจัด
อุ ป สรรคในการปฏิบั ติตามอนุสัญญาไมว าจะเปน การยกเลิกกฎหมายหรื อแนวปฏิบัติภายในประเทศที่ ขัดกับอนุสัญญา
ส ว นในประเทศกลุมทฤษฎีเอกนิ ยมไมจำเปน จะตอ งออกกฎหมายเพื่ ออนุวั ติ การใหเ ป นไปตามพั นธกรณีตามกฎหมาย
ระหวางประเทศ แตก็อาจมีการออกกฎหมาย หรือทำการแกไขเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภายในเพื่อใหการปฏิบัติการตาม
พันธกรณีระหวางประเทศ
6

ขอแนะนำ (Recommendation)
ขอแนะนำเปนตราสารที่ไมมีสภาพบังคับ และไมเปดใหสัตยาบัน หากแตระบุถึงวิธีการปฏิบัติดานแรงงานเพื่อใหประเทศ
สมาชิกไดพิจารณานำไปเปนแนวทางปรับใชภายในประเทศ ขอแนะนำมี 2 ประเภทดวยกัน คือ
1) ขอแนะนำเสริมอนุสัญญา
ขอแนะนำประเภทนี้มีเนื้อหาที่เปนการอธิบาย หรือเพิ่มเติมรายละเอียดในทางปฏิบัติใหแกอนุสัญญาฉบับนั้น ๆ เนื่องจาก
ตัวบทของอนุสัญญาจะบัญญัติไวเฉพาะหลักการหรือมาตรฐานเบื้องตน เพื่อใหประเทศสมาชิกตาง ๆ จากทั่วภูมิภาคของ

ทฤษฎีทวินิยม (Dualism) มีสมมติฐานวา กฎหมายภายในและกฎหมายระหวางประเทศเปนระบบที่แยกจากกัน เพราะเปนระบบกฎหมายที่มา
แตกตางกัน โดยกฎหมายภายในเกิดจากอำนาจของผูใชอำนาจอธิปไตยในรัฐหรือรัฐาธิปตย โดยเนื้อหาของกฎหมายภายในประเทศจะเปนการ
กำหนดสิทธิ หนาที่ ของบุคคลภายในรัฐ สวนกฎหมายระหวางประเทศเกิดจากเจตนารมณที่มีอยูรวมกันระหวางนานาประเทศ เปนกฎหมายที่ทำ
การกำหนดเกี่ยวกับการดำเนินความสัมพันธ สิทธิ หนาที่ระหวางของรัฐระหวางกัน เมื่อรัฐไดมีการใหสัตยาบันในตราสารระหวางประเทศ ก็จะตอง
มีการอนุวัติการ (Implementation) กฎหมายระหวางประเทศใหกลายมาเปนสวนหนึ่งของระบบกฎหมายภายในประเทศเสียกอน แตทั้งนี้ในทาง
ปฏิบัติก็อาจมีการยอมรับจารีตประเพณีระหวางประเทศ
6

7

ขอมูล ณ เดือนเมษายน 2563
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โลกที่ใหสัตยาบันไดไปออกกฎหมายหรือกำหนดแนวปฏิบัติที่สอดคลองกับอนุสัญญาไดอยา งเหมาะสมกับสถานการณ
แรงงาน และภาวะเศรษฐกิจหรือสังคมภายในประเทศ ดังนั้น อนุสัญญาบางฉบับจึงตองมีขอแนะนำเสริมสำหรับอธิบาย
และชี้แนะแนวทางปฏิบัติ เชน ขอแนะนำฉบับที่ 199 วาดวยงานในภาคการประมง (Work in Fishing) ค.ศ. 2007 ซึ่ง
เพิ่มเติมอนุสัญญาฉบับที่ 188 วาดวยงานในภาคการประมง (Work in Fishing) ค.ศ. 2007 เปนตน
2) ขอแนะนำที่มิไดประกอบอนุสัญญา
ขอแนะนำประเภทนี้ เปนเพียงตราสารที่ใหแนวทางและวิธีปฏิบัติดานแรงงานในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง แตเรื่องดังกลาวไมใช
ประเด็ น ด า นแรงงานที่ มี ค วามสำคั ญสำหรั บ ประเทศสมาชิ ก จนถึ ง ขั้ น ที่ ต อ งออกเป น อนุ สั ญ ญา หรื อ เป น ประเด็ น ซึ่ ง ที่
ประชุมใหญแรงงานระหวางประเทศพิจารณาแลววา ยังไมสมควรมีสถานะใหบังคับใชไดในรูปอนุสัญญา เชน ขอแนะนำ
ฉบับที่ 198 วาดวยความสัมพันธในการจางงาน (Employment Relationship) ค.ศ. 2006 เปนตน
พิธีสาร (Protocol)
พิ ธี สาร คื อ ตราสารที่ มีขอกำหนดเพิ่มเติมอนุสัญญาฉบั บนั้นๆ เนื่ อ งจาก อนุ สัญญาบางฉบั บมีเนื้อ หาหรือขอกำหนดที่
ถูกตองเหมาะสมแลวไมจำเปนตองไดรับการแกไขออกเปนอนุสัญญาฉบับใหมแตประการใด แตดวยเหตุที่เมื่อเวลาผานไป
บริ บ ททางสั ง คมมี ม ากขึ้ น ทำให เ นื้ อ หาและบทบั ญ ญั ติ ข องอนุ สั ญ ญานั้ น ไม ค รอบคลุ ม บริ บ ททางสั ง คมที่ เ กิ ด ขึ้ น ใหม
องคการแรงงานระหวางประเทศจึงทำการบัญญัติขอกำหนดเพิ่มเติมใหอยูในรูปของพิธีสารแนบทายอนุสัญญา เพื่อให
อนุ สั ญ ญาฉบั บ นั้ น มี ค วามสมบู ร ณ ยิ่ ง ขึ้ น ทั้ ง นี้ ประเทศสมาชิ ก สามารถเลื อ กให สั ต ยาบั น เฉพาะอนุ สั ญ ญา โดยไม ใ ห
สัตยาบันพิธีสารได แตจะใหสัตยาบันเฉพาะพิธีสาร โดยไมใหสัตยาบันอนุสัญญาไมได เมื่อใดก็ตามที่ใหสัตยาบันพิธีสาร
แล ว พิ ธี ส ารฉบั บ นั้ น จะมี ฐ านะเที ย บเท า อนุ สั ญ ญาที่ ใ ห สั ต ยาบั น ไปแล ว ในทั น ที เช น พิ ธี ส าร ค.ศ. 2002 แนบท า ย
อนุ ส ั ญ ญาฉบั บ ที ่ 155 ว า ด ว ยความปลอดภั ย และสุ ข ภาพอนามั ย ในการทำงาน (Protocol of 2002 to the
Occupational Safety and Health) ค.ศ. 1981 เปนตน
ปฏิญญา (Declaration)
ปฏิ ญ ญา เป น ตราสารซึ่ ง ระบุ ถึ ง หลั ก การด า นแรงงานที่ ค ณะประศาสน ก าร (Governing Body) หรื อ ที่ ป ระชุ ม ใหญ
แรงงานระหว า งประเทศพิ จ ารณาแล ว เห็ น ชอบว า เป น หลั ก การที่ ท รงคุ ณ ค า และประเทศสมาชิ ก ทุ ก ประเทศควรมี
มาตรการสนั บ สนุ น และกำหนดนโยบายส ง เสริ ม หลั ก การดั ง กล า วขึ้ น ภายในประเทศของตน ขณะนี้ องค ก ารแรงงาน
ระหวางประเทศ มีปฏิญญาอยู 2 ฉบับ คือ ปฏิญญาวาดวยหลักการและสิทธิขั้นพื้นฐานในการทำงาน ซึ่งกำหนดประเด็น
แรงงาน 4 ประการอัน ถื อได วา เปน สิ ท ธิขั้ น พื้น ฐานในการทำงานของคนงานทุ ก คน ตามที่ ไ ดก ล าวไว แล วข างตน และ
ปฏิ ญ ญาไตรภาคี เ รื ่ อ งหลั ก การว า ด ว ยสถานประกอบการข า มชาติ แ ละนโยบายสั ง คม (Tripartite Declaration of
Principles concerning Multinational Enterprises and Social Policy) ซึ่งกลาวถึงประเด็นแรงงานตาง ๆ ในสถาน
ประกอบกิ จการข ามชาติ เช น การฝก อบรม สภาพ การทำงาน หรื อ แรงงานสัมพันธ เป น ตน อั น เปนประเด็นที่ภาครัฐ
องคกรของนายจาง และองคกรของลูกจางในประเทศเจาบานควรติดตามดูแล เพื่อไมใหมีขอยกเวนดานแรงงานในสภาพ
ที่เปนคุณนอยกวาเกิดขึ้นในสถานประกอบกิจการขามชาติ
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ประมวลขอปฏิบัติ (Code of Practice)
ประมวลขอปฏิบัติเปนตราสารที่ไมมีสภาพบังคับ เนื้อความของตราสารเปนการชี้แจงขอปฏิบัติเกี่ยวกับประเด็นแรงงานที่
มีความพิเศษเฉพาะดาน เพื่อใหประเทศสมาชิกนำไปใช หรือนำไปเปนแนวทางในการกำหนดมาตรการและวิธีปฏิบัติใน
เรื่อง นั้น ๆ ภายในประเทศ เชน ประมวลขอปฏิบัติของ องคการแรงงานระหวางประเทศ เรื่อง HIV/AIDS และโลกแหง
การทำงาน (An ILO Code of Practice on HIV/AIDS and the World of Work) เปนตน ตราสารประเภทนี้จัดทำขึ้น
โดยคณะทำงานในเรื่ อ งที่ เ กี่ ย วข อ ง ซึ่ ง เป น เจ า หน า ที่ ข องสำนั ก งานแรงงานระหว า งประเทศ ร ว มกั บ คณะกรรมการ
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิซึ่งเปนผูแทนฝายรัฐบาล ฝายนายจาง และฝายลูกจาง และนักวิชาการที่
มีความรูและประสบการณในแตละประเด็น

1.3

อนุสัญญาที่เปนการกำหนดมาตรฐานแรงงานที่สำคัญ

องคการแรงงานระหวางประเทศ มีนโยบายสงเสริมและติดตามผลใหประเทศสมาชิกปฏิบัติใหสอดคลองกับอนุสัญญาทั้ง
8 ฉบับนี้ แมจะไมไดใหสัตยาบันก็ตาม เนื่องจากเปนอนุสัญญาที่กำหนดมาตรฐานแรงงานในประเด็นหลักภายใตปฏิญญา
ขององค ก ารแรงงานระหว า งประเทศ เรื ่ อ ง หลั ก การและสิ ท ธิ ข ั ้ น พื ้ น ฐานในการทำงาน (ILO Declaration on
Fundamental Principles and Rights at Work) ซึ่งอนุสัญญาทั้ง 8 มีรายละเอียดโดยยอ ดังตอไปนี้

อนุสัญญาฉบับที่ 87 วาดวยวาดวยเสรีภาพในการสมาคมและการคุมครองสิทธิในการรวมตัว ค.ศ. 1948 8
7

สาระสำคัญของอนุสัญญาฉบับที่ 87 วาดวยวาดวยเสรีภาพในการสมาคมและการคุมครองสิทธิในการรวมตัว ค.ศ. 1948
หรือ C – 87 (Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 (No. 87))
คือ นายจางและคนทำงานทุกคน ไมวาจะเปนคนทำงานในภาครัฐ หรือเอกชน ไมวาจะเปนแรงงานในระบบหรือแรงงาน
นอกระบบ พวกเขามีสิทธิที่จะรวมตัวจัดตั้งหรือเขาเปนสมาชิกองคกรของตน เพื่อปกปองผลประโยชนของตนไดอยาง
อิสระโดยไมจำเปนตองขออนุญาตลวงหนาจากหนวยงานใด ๆ โดยที่การรวมตัวนั้นเปนไปไดอยางเสรีปราศจากการเลือก
ปฏิบัติอันเนื่องมาจากความแตกตางทางดาน เชื้อชาติ อาชีพ ศาสนา เพศ อายุ ความคิดเห็นทางการเมือง สีผิว มีเสรีภาพ
ในการที่จะยกรางธรรมนูญขอบังคับองคกรของตนเอง และคัดเลือกผูแทนของตน และการ จัดการบริหารองคกรของตน
โดยที่รัฐจะตองหลีกเลี่ยงที่จะเขาไปแทรกแซงหรือจำกัดสิทธิดังกลาว ทั้งองคกรนายจางและองคกรแรงงานมีสิทธิและ

8

โปรดดู https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312232
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เสรีภาพที่จะจัดตั้งหรือเขารวมกิจกรรมและเปนสมาชิก ขององคกรระดับสหพันธ หรือสภา รวมทั้งองคกรระหวางประเทศ
ได ปจจุบัน 9 ประเทศไทยยังมิไดใหสัตยาบันตออนุสัญญานี้
8

อนุสัญญาฉบับที่ 98 วาดวยสิทธิในการรวมตัวและการรวมเจรจาตอรอง ค.ศ. 1949
อนุสัญญาฉบับที่ 98 วาดวยสิทธิในการรวมตัวและการรวมเจรจาตอรอง ค.ศ. 1949 หรือ C - 98 (Right to Organise and
Collective Bargaining, 1949 (No. 98)) มีสาระสำคัญ คือ รัฐตองคุมครองสิทธิในการรวมตัวจากการกระทำใด ๆ อันเปน
การเลือกปฏิบัติในการจางงาน โดยเฉพาะอยางยิ่ง การกระทำที่ทำใหแรงงานไมสามารถเขารวมสหภาพได หรือตองออกจาก
การเปนสมาชิกของสหภาพหรือการเลิกจาง เพราะการเปนสมาชิกของสหภาพแรงงานหรือมีสวนรวมในกิจกรรมของสหภาพ
แรงงาน ทั้งนี้ รัฐมีหนาที่ตองใหความคุมครองแกองคกรของนายจางและองคกรแรงงานใหปลอดจากการแทรกแซงกันและกัน
และรัฐตองดำเนินการพัฒนากระบวนการตาง ๆ ใหกฎหมายคุมครองสิทธิในการรวมตัวและการเจรจาตอรองรวมสามารถ
บังคับใชไดจริง ซึ่งปจจุบัน 10 ประเทศไทยยังมิไดใหสัตยาบันอนุสัญญานี้
9

อนุสัญญาฉบับที่ 29 วาดวยแรงงานบังคับ ค.ศ. 1930
อนุ สัญญาฉบั บที่ 29 ว า ดวยแรงงานบังคับ ค.ศ. 1930 หรื อ C - 29 (Forced Labour Convention, 1930 (No. 29))
กำหนดให ประเทศสมาชิกขององคการแรงงานระหวางประเทศ ซึ่งใหสัตยาบันอนุสัญญานี้รับจะดำเนินการระงับการใช
การเกณฑแรงงาน หรือแรงงานบังคับทุกรูปแบบ ภายในระยะเวลาที่สั้นที่สุดเทาที่จะทำได โดยที่ "การเกณฑแรงงานหรือ
แรงงานบังคับ " หมายความวา งานหรือ บริ การทุกชนิด ซึ่ ง เกณฑเอาจากบุ คคลใด ๆ โดยการขูเข็ญการลงโทษ และซึ่ง
บุคคลดังกลาวนั้นมิไดสมัครใจที่จะทำเอง ทั้งนี้ การเกณฑแรงงานหรือแรงงานบังคับ ไมรวมถึง
- งานหรือการบริการโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร
- งานหรือบริการที่เ ปนส วนหนึ่งของภาระผู กพันของพลเมื องตามปกติของพลเมื องของประเทศที่ ปกครองตนเอง
อยางเต็มที่
- งานหรื อ บริก ารใดอั น เป น ผลมาจากการถู ก ศาลพิ พากษาลงโทษศาลโดยมี เ งื่ อนไขว า งานหรื อ บริ การดัง กลา ว
ดำเนินการภายใตการกำกับดูแลและควบคุมของหนวยงานสาธารณะ
- งานหรือบริการในกรณีฉุกเฉิน กรณีเกิดสงครามหรือภัยพิบัติไฟไหม น้ำทวม แผนดินไหว โรคระบาดรุนแรง
- การบริการชุมชนที่ดำเนินการโดยสมาชิ กของชุมชนที่ถื อได วา เป นภาระผูกพันของพลเมืองปกติที่รั บผิดชอบตอ
สมาชิกของชุมชน

9

ณ เดือน มิถุนายน 2563

10

ณ เดือน มิถุนายน 2563
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โดยสาระสำคัญของอนุสัญญาฉบับที่ 29 ไดมีการกำหนดมาตรการในการปองกันคุมครอง และการชดเชย เยียวยาหรือ
การฟนฟู และการปราบปรามการใชแรงงานบังคับและแรงงานเกณฑอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ซึ่งประเทศไทยให
สัตยาบันอนุสัญญาฉบับที่ 29 วาดวยแรงงานบังคับ ค.ศ. 1930 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ พ.ศ. 2512
อนุสัญญาฉบับที่ 105 วาดวยการยกเลิกแรงงานบังคับ ค.ศ. 1957 11
10

อนุสัญญาฉบับที่ 105 หรือ C - 105 (Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105)) เปนการพิจารณา
เกี่ยวกับปญหาแรงงานบังคับโดยคำนึงถึงบทบัญญัติของอนุสัญญาวาดวยแรงงานบังคับ ค.ศ. 1930 และคำนึงวาอนุสัญญา
การเปนทาส ค.ศ. 1926 กำหนดใหดำเนินการที่จำเปนทั้งมวลเพื่อปองกันไมใหมีการเกณฑแรงงานหรือมีการใชแรงงาน
บั ง คั บ ที่ มี ส ภาวะคล ายทาส และคำนึ ง ถึ ง อนุ สัญ ญาเสริม ว าด วยการยกเลิก การเป น ทาส การค า ทาส และการปฏิ บัติ ที่
คลายคลึงกับทาส ค.ศ. 1956 จึงตองกำหนดใหมีการยกเลิกแรงงานใชหนี้ผูกกัน (debt bondage) และความเปนทาสติด
ที่ดิน (indenture) กำหนดใหมีการจายคาจางเปนประจำ และหามมิใหใชวิธีการจายคาจางที่เปนการลิดรอนสิทธิในการ
บอกเลิกการจางของตนไดอยางแทจริง
โดยสาระสำคัญของอนุ สัญญาฉบับที่ 105 เป น การกำหนดหามมิใ ห มีก ารเกณฑแ รงงานไมว าในรู ปแบบของการเกณฑ
แรงงานเพื่อเปนการลงโทษอันเนื่องมาจากการแสดงความคิดเห็นทางการเมือง การระดมหรือใชแรงงานเพื่อประโยชน
ทางเศรษฐกิ จ เพื่ อ ลงโทษทางวิ นั ย เพื่ อ ลงโทษคนงานที่ นั ด หยุ ด งาน หรื อ เพื่ อ ลงโทษคนงานอั น มี ส าเหตุ ม าจากความ
แตกต า งทางดา นเชื้ อ ชาติ สั ง คม สั ญ ชาติ หรื อ ศาสนา โดยประเทศไทยใหสัต ยาบัน อนุ สั ญญาฉบับ ที่ 105 ว า ด ว ยการ
ยกเลิกแรงงานบังคับ ค.ศ. 1957 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2510
อนุสัญญาฉบับที่ 138 วาดวยอายุขั้นต่ำ ค.ศ. 1973 12
11

อนุ สัญญาฉบับที่ 138 ว า ด วยอายุขั้น ต่ำ ค.ศ. 1973 หรื อ C – 138 (Minimum Age Convention, 1973 (No. 138))
กำหนดใหประเทศสมาชิกแตละประเทศจะตองกำหนดนโยบายแหงชาติเพื่อประกันการยกเลิกการใชแรงงานเด็กอยางมี
ประสิทธิภาพ และเพิ่มอายุขั้นต่ำที่ยอมใหจางงานใหสอดคลองกับการพัฒนาทางรางกายและจิตใจอยางสมบูรณที่สุดของ
ผูเยาว โดยเด็กที่เขาสูตลาดแรงงานจะตองมีอายุไมต่ำกวาอายุที่สำเร็จการศึกษาภาคบังคับและไมนอยกวา 15 ป ซึ่งใน
ประเทศกำลั ง พั ฒ นาอาจลดเหลื อ 14 ป ห า มมิ ใ ห เ ยาวชนอายุ ต่ ำ กว า 18 ป ทำงานที่ เ ป น อั น ตรายต อ สุ ข ภาพ ความ
ปลอดภัย และศีลธรรม แตถาอายุ 16 ป ขึ้นไปอาจใหทำงานที่เปนอันตรายตอสุขภาพ ความปลอดภัย และศีลธรรมบาง
ประเภทได แตตองมีมาตรการที่ใหความคุมครองอยางเต็มที่ และเด็กอายุระหวาง 13 – 15 ป อาจทำงานเบา ซึ่งไมเปน
อันตรายตอสุขภาพ หรือการพัฒนาและตองไมเสียการเรียนดวยตามที่กฎหมายกำหนดไวได และจะตองมีบทกำหนดโทษ

11

โปรดดู https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C105

12

โปรดดู https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C138
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เพื่อใหมีการบังคับการใหเปนไปตามกฎหมาย ประเทศไทยใหสัตยาบันอนุสัญญาฉบับที่ 138 วาดวยอายุขั้นต่ำ ค.ศ. 1973
เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2547
อนุสัญญาฉบับที่ 182 วาดวยรูปแบบที่เลวรายที่สุดของการใชแรงงานเด็ก ค.ศ. 1999 13
12

อนุสัญญาฉบับที่ 182 วาดวยรูปแบบที่เลวรายที่สุดของการใชแรงงานเด็ก ค.ศ. 1999 หรือ C - 182 (Worst Forms of
Child Labour Convention, 1999 (No. 182)) มี ค วามมุง หมายใหป ระเทศสมาชิ กดำเนิ นมาตรการที่ มี ประสิท ธิภาพ
และโดยฉับพลันเพื่อขจัดรูปแบบที่เลวรายที่สุดของการใชแรงงานเด็ก โดยตามความหมายของอนุสัญญาฉบับนี้ “เด็ก”
หมายถึง บุคคลที่มีอายุต่ำกวา 18 ป ซึ่งประเทศสมาชิกตองคำนึงถึงความสำคัญของการศึกษาในการขจัดการใชแรงงาน
เด็ก และจะตองดำเนินมาตรการที่ไดผลในการปองกันมิใหเด็กเขาไปเกี่ยวของในรูปแบบที่เลวรายที่สุดของการใชแรงงาน
เด็ก จัดใหมีความชวยเหลือโดยตรงที่จำเปนและเหมาะสมเพื่อนำเด็กออกจากรูปแบบที่เลวรายที่สุดของการใชแรงงานเด็ก
และเพื่อการฟนฟูสภาพเด็กและบูรณาการกลับเขาสูสังคม ใหหลักประกันวาเด็กทุกคนที่ถูกนำออกจากรูปแบบที่เลวราย
ที่สุดของการใชแรงงานเด็กสามารถเขาถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานและไดรับการฝกอบรมอาชีพที่ไมคิดมูลคา รวมถึงการให
ความชวยเหลือแกเด็กที่มีความเสี่ยงเปนพิเศษและคำนึงถึงสถานการณที่เปนพิเศษของเด็กหญิง
รูปแบบที่เลวรายที่สุดของแรงงานเด็ก ประกอบดวย
ทุกรูปแบบของการใชทาส หรือแนวปฏิบัติที่คลายกับการใชทาส เชน การขาย และการขนสงเด็ก แรงงานขัดหนี้
แรงงานไพรติดที่ดิน แรงงานบังคับ หรือเรียกเกณฑ ซึ่งรวมถึงการบังคับหรือเรียกเกณฑเด็ก เพื่อใชในการสูรบ
• การใชการจัดหาเด็กเพื่อการคาประเวณี เพื่อการผลิตหรือแสดงสื่อลามกอนาจาร
• การใช การจัดหา หรือเสนอเด็ก เพื่อกิจกรรมที่ผิดกฎหมายโดยเฉพาะอยางยิ่ง การผลิต และการคาขายสิ่งเสพย
ติด และ
• งานที่มีลักษณะที่อาจเปนอันตรายตอสุขภาพ ความปลอดภัยหรือศีลธรรมของเด็ก
•

ประเทศไทยใหสัตยาบันอนุสัญญาฉบับที่ 182 วาดวยรูปแบบที่เลวรายที่สุดของการใชแรงงานเด็ก ค.ศ. 1999 เมื่อวันที่
16 กุมภาพันธ พ.ศ. 2544

13
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อนุสัญญาฉบับที่ 100 วาดวยคาตอบแทนที่เทาเทียมกัน ค.ศ. 1951 14
13

สาระสำคั ญ ของอนุ ส ั ญ ญาฉบั บ ที ่ 100 ว า ด ว ยค า ตอบแทนที ่ เ ท า เที ย มกั น ค.ศ. 1951 หรื อ C - 100 (Equal
Remuneration Convention, 1951 (No. 100)) คื อ ส ง เสริมให ประเทศสมาชิก ปรับใชหลักการวาดวยค าตอบแทนที่
เทาเทียมกันสำหรับคนงานชายและหญิง ซึ่งทำงานที่มีลักษณะ สภาพ และเงื่อนไขของงานอยางเดียวกัน อันเปนหลักการ
กำหนดค า ตอบแทนโดยปราศจากการเลื อ กปฏิ บ ั ต ิ อ ั น เนื ่ อ งมาจากความแตกต า งทางเพศ ทั ้ ง นี ้ “ค า ตอบแทน”
หมายความถึ ง เงิ น เดื อ น และสิ่ ง ของที่ เ ป น ค า ตอบแทนอื่ น ที่ น ายจ า งจ า ยให แ ก ค นงานอั น เนื่ อ งมาจากการทำงาน
สนับสนุนการประเมินคาของงานอยางเที่ยงธรรมตามลักษณะของงาน โดยประเทศไทยใหสัตยาบันอนุสัญญาฉบับที่ 100
วาดวยคาตอบแทนที่เทาเทียมกัน ค.ศ. 1951 เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ พ.ศ. 2542

อนุสัญญาฉบับที่ 111 วาดวยการเลือกปฏิบัติในการจางงานและอาชีพ ค.ศ. 1958 15
14

อนุ สั ญ ญาฉบั บ ที่ 111 ว า ด ว ยการเลื อ กปฏิ บั ติ ใ นการจ า งงานและอาชี พ ค.ศ. 1958 หรื อ C – 111 (Discrimination
(Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111)) ไดทำการกำหนดใหประเทศสมาชิกสงเสริมความ
เสมอภาคทางโอกาส และการปฏิบัติในการจางงานและอาชีพเพื่อขจัดการเลือกปฏิบัติ โดยในการจัดทำอนุสัญญาไดมีการ
พิจารณาปฏิญญาฟลาเดเฟยที่ยืนยันวา มนุษยทุกคน ไมวามีเชื้อชาติ ศาสนา หรือเพศใด ยอมมีสิทธิในการแสวงหาความ
เปนอยูที่ดีทั้งทางดานวัตถุและการพัฒนาทางดานจิตใจของตนตามเงื่อนไขแหงเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยตาม

14
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ความมั่นคงทางเศรษฐกิจและโอกาสที่เทาเทียมกัน โดยพิจารณาตอไปอีกวา การเลือกปฏิบัติกอใหเกิดการละเมิดสิทธิที่ได
กำหนดไวในปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน
โดยวัตถุประสงคแหงอนุสัญญาฉบับที่ 111 “การเลือกปฏิบัติ” หมายถึง
(1) การแบงแยก กีดกัน หรือลำเอียงใด ๆ ที่กระทำบนพื้นฐานของเชื้อชาติ สีผิว เพศ ศาสนา ความคิดเห็นทางการ
เมือง สัญชาติ หรือพื้นฐานทางสังคม ซึ่งมีผลลบลางหรือทำความเสียหายตอความเสมอภาคของโอกาสหรือการ
ปฏิบัติเกี่ยวกับการจางงานหรืออาชีพ
(2) แบงแยก กีดกัน หรือลำเอียงใด ๆ ที่มีผลลบลางหรือทำความเสียหายแกความเสมอภาคในทางโอกาส หรือการ
ปฏิบัติเกี่ยวกับการจางงานหรืออาชีพ ตามที่ประเทศสมาชิกจะไดกำหนด ภายหลังจากการปรึกษากับองคกรผูแทน
นายจาง และคนงานแลว
(3) การแบงแยก กีดกัน หรือลำเอียงในเรื่องงานบางประเภท ซึ่งอยูบนพื้นฐานของความตองการอันแทจริงของงานนั้น
ไมถือวาเลือกปฏิบัติ
(4) การจางงาน และอาชีพ รวมทั้งการเขารับการฝกอาชีพ การเขาทำงาน การประกอบอาชีพประเภทตางๆ
ทั้งนี้ การดำเนินมาตรการแกบุคคลใด ซึ่งตองสงสัยเกี่ยวของกับกิจกรรมที่ทำใหเกิดความเสียหายตอความมั่นคงของรัฐ ไม
ถือวาเปนการเลือกปฏิบัติ และบุคคลที่เกี่ยวของมีสิทธิที่จะอุทธรณตอผูมีอำนาจได โดยประเทศไทยใหสัตยาบันอนุสัญญา
ฉบับที่ 111 วาดวยการเลือกปฏิบัติในการจางงานและอาชีพ ค.ศ. 1958 เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2560
อยางไรก็ตาม ประเทศไทยยังมิไดใหสัตยาบันในอนุสัญญาตามมาตรฐานแรงงานหลักอีก 2 ฉบับ คือ อนุสัญญาฉบับที่
87 วาดวยเสรีภาพในการสมาคมและการคุมครองสิทธิในการรวมตัว 16 และอนุสัญญาฉบับที่ 98 วาดวยการรวมตัว
และรวมเจรจาตอรอง 17 แมวาจะมีการเรียกรองเปนวงกวางจากฝายเครือขายแรงงานไทยและตางประเทศใหประเทศ
ไทยใหสัตยาบันในอนุสัญญาทั้งสองฉบับดังกลาวก็ตาม ซึ่งแมวาปจจุบัน ประเทศไทยจะมีพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ
พ.ศ. 2518 เป น กฎหมายคุ มครองการรวมตั วกั น ของแรงงานก็ ตาม แต ก ฎหมายดั ง กล าวก็ ยั ง มิไ ด ใ หก ารคุม ครองสิทธิ
เสรีภาพการจัดตั้งองคกรและการเรียกรองตอรองของลูกจางอยางเพียงพอ
15
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17

The Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948
The Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949
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บทที่ 2
อนุสัญญาองคการแรงงานระหวางประเทศที่ประเทศไทยใหสัตยาบัน
ประเทศไทยไดใหสัตยาบันอนุสัญญาขององคการแรงงานระหวางประเทศ แลวจำนวน 20 ฉบับ เรียงลำดับตามปที่มีการ
ใหสัตยาบัน ดังนี้
อนุสัญญาฉบับที่ 80 วาดวยการแกไขบทบัญญัติทายบท ค.ศ. 1946 18
17

ประเทศไทยให สั ตยาบั นในอนุ สั ญญาฉบั บที่ 80 ว า ด ว ยการแกไขบทบั ญญั ติท ายบท ค.ศ. 1946 (The Final Articles
Revision Convention, 1946) เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2490
อนุสัญญาฉบับที่ 80 เปนการปรับปรุงแกไขบางสวนของอนุสัญญาที่ที่ประชุมใหญขององคการแรงงานระหวางประเทศ
เพื่อกำหนดการปฏิบัติหนาที่บางหนาที่ในอนาคตของสำนักงานปฏิบัติงานของสถานทูต ที่อนุสัญญาดังกลาวมอบหมายตอ
เลขาธิการของสันนิบาตชาติและการนำเสนอขอแกไขเพิ่มเติมในอนุสัญญาเหลานั้น อันเปนผลจากการยุบสันนิบาตชาติ
และการแกไขเพิ่มเติมธรรมนูญแหงองคการแรงงานระหวางประเทศ เชน กำหนดใหใชคำวา “ผูอำนวยการใหญสำนักงาน
แรงงานระหวางประเทศ” แทนคำวา “เลขาธิการสันนิบาต” ใชคำวา “สำนักงานแรงงานระหวางประเทศ” แทนคำวา
“สำนักงานเลขาธิการ” และ ยกเลิกการใชคำวา “แหงสันนิบาตชาติ” เปนตน
อนุสัญญาฉบับที่ 116 วาดวยการแกไขบทบัญญัติทายบท ค.ศ. 1961 19
18

ประเทศไทยใหสัตยาบันอนุสัญญาฉบับที่ 116 วาดวยการแกไขบทบัญญัติทายบท ค.ศ. 1961 (Final Articles Revision
Convention, 1961) เมื่อวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2505
อนุ สั ญ ญาฉบั บที่ 116 ว า ด ว ยการแกไขบางส วนของอนุ สั ญญาที่รับ รองโดยที่ ประชุมใหญข ององค การแรงงานระหวาง
ประเทศ กำหนดให ตั ด ขอ ความเกี่ ย วกั บ บทบั ญญั ติ ท า ยบทที่ มีไ วเ พื่ อ การนำเสนอรายงานโดยคณะประศาสนก ารของ

18
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19

โปรดดู https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312311:NO

23

สำนั ก งานแรงงานระหว า งประเทศต อ ที่ ป ระชุ ม สามั ญ เรื่ อ งการนำอนุ สั ญ ญาไปใช ป ฏิ บั ติ ง านไดอ อก และนำข อ ความ
“เมื่อใดที่พิจารณาไดวามีความจำเปน คณะประศาสนการของสำนักงานแรงงานระหวางประเทศ ตองนำเสนอรายงาน
เรื่องการนำอนุสัญญานี้ไปใชปฏิบัติงานไดตอที่ประชุมใหญ และตองตรวจสอบความตองการในการบรรจุวาระการประชุม
เรื่อง ปญหาที่ทำใหตองแกไขอนุสัญญา โดยทั้งหมดหรือแตเพียงบางสวน” เขามาใสแทนที่
อนุสัญญาฉบับที่ 104 วาดวยการเลิกบังคับทางอาญาแกกรรมกรพื้นเมืองที่ละเมิดสัญญาจาง ค.ศ. 1955 20
19

ประเทศไทยใหสัตยาบัน อนุสัญญาฉบับที่ 104 วาดวยการเลิกบังคับทางอาญาแกกรรมกรพื้นเมืองที่ละเมิดสัญญาจาง
ค.ศ. 1955 (Abolition of Penal Sanctions (Indigenous Workers) Convention, 1955) เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม
พ.ศ. 2507
อนุสัญญาฉบับที่ 104 มีสถานะเปนอนุสัญญาแขวน (Shelved Convention) อนุสัญญาฉบับที่ 104 วาดวยการยกเลิก
บทลงโทษทางอาญาตอการละเมิดสัญญาการจางงานโดยคนงานพื้นเมือง เพื่อวัตถุประสงคในการยกเลิกการเลือกปฏิบัติ
ระหวางคนงานพื้นเมืองและคนงานที่มิใชชาวพื้นเมือง การลงโทษทางอาญาตาง ๆ สำหรับการละเมิดสัญญาจางงาน ซึ่ง
ไมไดครอบคลุมโดยมาตรา 1 ของอนุสัญญานี้ และซึ่งมิไดมีผลบังคับใชกับคนงานซึ่งมิใชชาวพื้นเมือง จึงตองไดรับการ
ยกเลิกสำหรับคนงานชาวพื้นเมืองดวย ซึ่งประเทศสมาชิกตองลงมือปฏิบัติเพื่อยกเลิกการลงโทษทางอาญา ตอคนงาน
พื้ น เมื อ งที่ ละเมิ ดสัญ ญาจ างงาน โดยจะต องมีก ารกำหนดมาตรการที่เ หมาะสมโดยเร็ ว หากไม สามารถปฏิบั ติ ได ต อ ง
รับรองมาตรการอื่นเพื่อใหเกิดความคืบหนาในการยกเลิกการลงโทษทางอาญาเพราะการละเมิดสัญญาจางในทุกกรณี โดย
จะตองดำเนินการภายในเวลา 1 ป นับจากวันที่ใหสัตยาบันอนุสัญญาฉบับนี้
อนุสัญญาฉบับที่ 105 วาดวยการยกเลิกแรงงานบังคับ ค.ศ. 1957 21
20

ประเทศไทยให สั ต ยาบั น ในอนุ สั ญ ญาฉบั บ ที่ 105 ว า ด ว ยการยกเลิ ก แรงงานบั ง คั บ ค.ศ. 1957 (The Abolition of
Forced Labour Convention, 1957) เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2510
อนุ สั ญ ญาฉบั บ ที่ 105 กำหนดให ร ะงั บ และไม ใ ช วิ ธี ก ารเกณฑ แ รงงานไม ว า รู ป แบบใด ๆ เพื่ อ ประโยชน ท างการเมื อง
เศรษฐกิจ เพื่อลงโทษทางวินัย เพื่อลงโทษคนงานที่นัดหยุดงาน หรือเพื่อลงโทษคนงานอันมีสาเหตุมาจากเชื้อชาติ สังคม
สัญชาติ หรือศาสนา โดยประเทศสมาชิกตองปราบปรามและจะตองไมใชรูปแบบของการเกณฑแรงงานหรือแรงงานบังคับ
เพื่อวัตถุประสงค ดังตอไปนี้

20
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(ก) การข มขู ท างการเมือ ง หรื อ เปน การลงโทษตอ การแสดงออกซึ่ ง ความคิ ดเห็น ทางการเมือ ง หรื อ การยึดถือ
อุดมการณ ซึ่งขัดกับระบบการเมือง สังคม หรือเศรษฐกิจที่มีอยู
(ข) การระดม และใชแรงงานเพื่อวัตถุประสงคแหงการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
(ค) การลงโทษคนงานทางวินัย
(ง) การลงโทษตอการมีสวนรวมในการนัดหยุดงาน และ
(จ) การเลือกปฏิบัติอันเนื่องจากเชื้อชาติ สังคม สัญชาติ หรือศาสนา
อนุสัญญาฉบับที่ 127 วาดวยน้ำหนักสูงสุดที่อนุญาตใหคนงานคนหนึ่งแบกหามได ค.ศ. 1967 22
21

ประเทศไทยใหสัตยาบันในอนุสัญญาฉบับที่ 127 วาดวยน้ำหนักสูงสุดที่อนุญาตใหคนงานคนหนึ่งแบกหามได ค.ศ. 1967
(the Maximum Weight Convention, 1967) เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ พ.ศ. 2511
อนุสัญญาฉบับที่ 127 นี้ใหใชสำหรับการขนสงสิ่งของที่ใชแรงคนเปนประจำ ในการดำเนินการทางเศรษฐกิจทุกสาขาซึ่ง
ประเทศสมาชิ กมีระบบการตรวจแรงงานอยู โดยกำหนดว า ในการขนส งสิ่ งของที่ตองใชแ รงงาน จะต อ งไมบัง คับหรือ
อนุ ญ าตให คนงานทำงานแบกสิ่งของที่ มีน้ ำหนัก อัน อาจเปน อันตรายตอ สุขภาพหรือ ความปลอดภัยของคนงานนั้น โดย
ประเทศสมาชิกจะตองดำเนินการที่เหมาะสมเพื่อใหแนใจวา กอนที่คนงานแตละคนจะไดรับมอบหมายใหทำงานขนสง
สิ่งของที่ตองใชแรงคนที่มิใชของน้ำหนักเบานั้น จะตองไดรับการฝกอบรมหรือไดรับคำแนะนำเกี่ยวกับเทคนิคการทำงาน
อยางพอเพียง เพื่อการรักษาสุขภาพและปองกันอุบัติเหตุ นอกจากนี้ จะตองมีการกำหนดขอจำกัดในการมอบหมายให

22
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คนงานหญิ ง และคนงานผู เยาว ที่มีอ ายุ ต่ำ กว า 18 ป ท ำงานขนส ง สิ่ ง ของดว ยแรงกาย ทั้ ง นี้ น้ ำ หนั ก สู ง สุดของสิ่ ง ของที่
มอบหมายใหคนงานหญิงหรือผูเยาวแบกไดจะตองต่ำกวาน้ำหนักที่อนุญาตใหคนงานชายที่เปนผูใหญคนหนึ่งแบกหามได
อนุสัญญาฉบับที่ 14 วาดวยการหยุดพักผอนประจำสัปดาห (ภาคอุตสาหกรรม) ค.ศ. 1921 23
22

ประเทศไทยใหสัตยาบันในอนุสัญญาฉบับที่ 14 วาดวยการหยุดพักผอนประจำสัปดาห (ภาคอุตสาหกรรม) ค.ศ. 1921
(Weekly Rest (Industry) Convention, 1921) เมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2511
อนุ สัญญาฉบั บที่ 14 กำหนดใหลูกจางในกิจการอุตสาหกรรมทั้ง ของรัฐและเอกชนตอ งมีวั นหยุดพักผอ นอย างนอย 24
ชั่วโมงติดตอกันในทุก ๆ ระยะเวลา 7 วัน ทั้งนี้ อาจยกเวนบุคคลที่ถูกจางงานในกิจการอุตสาหกรรมซึ่งมีสมาชิกครอบครัว
เพียงครอบครัวเดียวถูกจางงาน และถาเปนไปได ใหเจาหนาที่ในแตละสถานประกอบการมีชวงเวลาหยุดพักผอนพรอมกัน
และถาเปนไปได ตองกำหนดวันหยุดใหตรงกับวันหยุดตามประเพณีหรือธรรมเนียมของประเทศหรือทองถิ่นที่มีอยูแลว
และเพื่อความสะดวกในการใชบังคับตามอนุสัญญาฉบับนี้ นายจางมีหนาที่ในการกำหนดเวลาหยุดพักผอนประจำสัปดาห
ใหกับลูกจางที่ทำงานรวมกันทั้งหมด เพื่อใหเปนทราบวา วันและชั่วโมงใดเปนเวลาหยุดรวมกัน โดยวิธีการประกาศให
ทราบซึ่งเห็นไดในสถานประกอบการ หรือสถานที่อื่นใดซึ่งสะดวกพอ หรือโดยวิธีการอื่นใดซึ่งรัฐบาลยอมรับ แตถาไมไดมี
การกำหนดระยะเวลาหยุดพักผอนแกลูกจางที่ทำงานรวมกันพรอมกันทั้งหมด จะตองแจงใหทราบเปนหนังสือระบุคนงาน
หรือลูกจางคนใดมีระบบการหยุดพักผอนเปนพิเศษ
อนุสัญญาฉบับที่ 19 วาดวยการปฏิบัติที่เทาเทียมกัน (คาทดแทนกรณีเกิดอุบัติเหตุ) ค.ศ. 1925 24 ขอแนะนำประกอบ
อนุสัญญาฉบับที่ 25
23

ประเทศไทยไดใหสัตยาบันอนุสัญญาฉบับที่ 19 วาดวยการปฏิบัติที่เทาเทียมกัน (คาทดแทนกรณีเกิดอุบัติเหตุ) ค.ศ. 1925
(Equality of Treatment (Accident Compensation) Convention, 1925) ขอแนะนำประกอบอนุสัญญาฉบับที่ 25
เมื่อวันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2511
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อนุสัญญาฉบับที่ 19 กำหนดใหประเทศสมาชิกแตละประเทศตองดำเนินการใหมีการปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องคาตอบแทนของ
คนงานแกคนงานที่ถือสัญชาติของประเทศสมาชิกอื่นที่ไดใหสัตยาบันอนุสัญญานี้ หรือแกทายาทของเขา เมื่อคนงานนี้
ไดรับอันตรายหรือบาดเจ็บอันเนื่องจากอุบัติเหตุในการทำงานอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้น ในดินแดนของตนเชนเดียวกับที่ได
ปฏิบัติตอคนงานในชาติของตน

อนุสัญญาฉบับที่ 123 วาดวยอายุขั้นต่ำ (เหมืองใตดิน) ค.ศ. 1965 25
24

ประเทศไทยให สั ต ยาบั น ในอนุ สั ญ ญาฉบั บ ที ่ 123 ว า ด ว ยอายุ ข ั ้ น ต่ ำ (เหมื อ งใต ด ิ น ) ค.ศ. 1965 (Minimum Age
(Underground Work) Convention, 1965) เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2547
โดยผลของการใหสัตยาบันอนุสัญญาฉบับที่ 138 กำหนดใหแตละประเทศสมาชิกตองไมจางหรือใหบุคคลซึ่งมีอายุต่ำกวา
ที่กำหนดทำงานใตดินในเหมืองแรและเหมืองหิน และไมวาในกรณีใด ๆ อายุขั้นต่ำตองไมนอยกวา 16 ป ทั้งนี้ "เหมือง"
หมายถึง กิจการใด ๆ ไมวาของรัฐหรือของเอกชนก็ตาม ที่สกัดเอาวัตถุใด ๆ จากใตพื้นผิวดิน โดยวิธีที่เกี่ยวกับการจาง
คนทำงานใตดิน นายจางตองเก็บรักษาทะเบียนประวัติของบุคคลผูถูกจางหรือทำงานใตดินและผูซึ่งมีอายุสูงกวาอายุขั้น
ต่ำที่กำหนดไวไมถึง 2 ป และพรอมที่จะใหผูตรวจตรวจสอบ

25
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อนุสัญญาฉบับที่ 29 วาดวยแรงงานบังคับ ค.ศ. 1930

25

26

ขอแนะนำประกอบอนุสัญญาฉบับที่ 35

ประเทศไทยใหสัตยาบันในอนุสัญญาฉบับที่ 29 วาดวยแรงงานบังคับ ค.ศ. 1930 (Forced Labour Convention, 1930)
ขอแนะนำประกอบอนุสัญญาฉบับที่ 35 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ พ.ศ. 2512
อนุสัญญาฉบับที่ 29 วาดวยแรงงานบังคับ กำหนดใหประเทศสมาชิกตองปราบปรามการใชแรงงานบังคับหรือการเกณฑ
แรงงานทุกรูปแบบภายในระยะเวลาที่สั้นที่สุด โดยคำวา “แรงงานบังคับหรือการเกณฑแรงงาน” ตองหมายถึง งานหรือ
บริการทุกชนิด ซึ่งบีบบังคับเอาจากบุคคลใด ๆ โดยการใชบทลงโทษ และบุคคลดังกลาวนั้น มิไดสมัครใจที่จะทำเอง แต
ไมรวมถึงงานหรือบริการ ดังตอไปนี้
• การเกณฑแรงงานหรือบริการโดยกฎหมายวาดวยการเกณฑทหาร
• การเกณฑแรงงานหรือบริการเปนสวนหนึ่งของหนาที่พลเมือง
•

เป น การเกณฑแ รงงานหรื อ บริ การจากบุ คคลที่ตอ งคำพิ พากษาของศาลใหท ำงานภายใต การกำกับดูแล
และควบคุมของเจาหนาที่

การเกณฑแรงงานหรือบริการในกรณีฉุกเฉิน
• การเกณฑแรงงานหรือบริการโดยสมาชิกของชุมชนของชนกลุมนอย เพื่อประโยชนโดยตรงของชุมชนนั้น

•

อย า งไรก็ ต าม จะต อ งไม มี ก ารอนุ มั ติ ใ ห สมาคม บริ ษั ท หรื อ บุ ค คลซึ่ ง เป น เอกชน เกี่ ย วข อ งกั บ การเกณฑ แ รงงานหรือ
แรงงานบังคับไมวาดวยรูปแบบใด เพื่อทำการผลิตหรือสะสมผลผลิตสินคาซึ่งสมาคม บริษัท หรือเอกชนนำมาใชประโยชน
หรือนำมาเพื่อการคา

26
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อนุสัญญาฉบับที่ 88 วาดวยองคกรบริการจัดหางาน ค.ศ. 1948 27 ขอแนะนำประกอบอนุสัญญาฉบับที่ 83
26

ประเทศไทยใหสั ตยาบัน ในอนุ สั ญญาฉบับ ที่ 88 ว า ด ว ยองค ก รบริ การจั ดหางาน ค.ศ. 1948 (Employment Service
Convention, 1948) ขอแนะนำประกอบอนุสัญญาฉบับที่ 83 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ พ.ศ. 2512
อนุสัญญาฉบับที่ 88 กำหนดใหประเทศสมาชิกแตละประเทศจะตองมีหรือรับประกันวาจะจัดใหมีบริการจัดหางานแบบให
เปลาแกประชาชน โดยจะตองใหความรวมมือกับองคการอื่นของรัฐ และภาคเอกชนในการจัดใหมีตลาดแรงงาน โดยจัด
ใหเปนสวนหนึ่งของแผนงานระดับชาติ การบริการจัดหางานจะตองประกอบดวยระบบของสำนักงานจัดหางานภายใต
การควบคุมดูแลของรั ฐบาล โดยตอ งมีสำนั กงานบริก ารจัดหางานในสำนั กงานท องถิ่นและสำนักงานภูมิภาคตามความ
เหมาะสมในจำนวนที่ เ พีย งพอ และตั้ ง อยู ใ นพื้น ที่ ที่ สะดวกตอ นายจา งและลูก จา ง รวมถึ ง การจั ดให มี ค ณะกรรมการที่
ปรึกษาเพื่อความรวมมือระหวางนายจางและลูกจางในการดำเนินงานของสำนักงานจัดหางาน การพัฒนานโยบายจัดหา
งาน ซึ่งพนักงานจัดหางานจะตองเปนเจาหนาที่ของรัฐ ซึ่ง ทำงานอยางเปน อิสระจากการเปลี่ยนแปลงของรัฐบาล โดย
หน ว ยงานดัง กล าวมีอำนาจในการดำเนิน มาตรการที่จำเปนเพื่อสรางความรวมมืออย างมีประสิท ธิภาพระหวางบริการ
จัดหางานของรัฐ และหนวยงานจัดหางานขององคการภาคเอกชนที่ไมแสวงหาผลกำไร

27
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อนุสัญญาฉบับที่ 122 วาดวยนโยบายการมีงานทำ ค.ศ. 1964 28
27

ประเทศไทยให สั ต ยาบั น ในอนุ สั ญ ญาฉบั บ ที่ 122 ว า ด ว ยนโยบายการมี ง านทำ ค.ศ. 1964 (Employment Policy
Convention, 1964) ขอแนะนำประกอบอนุสัญญาฉบับที่ 122 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ พ.ศ. 2512

อนุสัญญาฉบับที่ 122 กำหนดใหประเทศสมาชิกทำการกระตุนความเติบโตและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ยกระดับความ
เปนอยูของแรงงาน สนองตอบตอความตองการแรงงาน และลดอัตราการวางงาน โดยประเทศสมาชิกจะตองประกาศและ
ปฏิบัติตามนโยบายที่เขมแข็งในการสงเสริมการมีงานทำแบบเต็มเวลา ทำงานที่เปนประโยชน และมีอิสระในการเลือกงาน
โดยนโยบายดังกลาว จะตองมีวัตถุประสงคที่ทำใหมั่นใจวามีตำแหนงงานใหกับผูที่วางงานและผูที่กำลังหางาน คนทำงาน
ทุกคนมีอิสระในการเลือกงานและมีโอกาสที่เปนไปไดมากที่สุดที่จะหางานที่เหมาะสมกับทักษะและความสามารถในการ
ทำงานที่เหมาะสมกับตน โดยไมมีความแตกตางของเชื้อชาติ สีผิว เพศ ศาสนาความคิดเห็นทางการเมือง สัญชาติ หรือ
กำเนิ ด ทางสั ง คม ซึ่ ง นโยบายดั ง กล า วจะต อ งคำนึ ง ถึ ง ระดั บ และการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ รวมถึ ง ความสั ม พั น ธ ร ะหว า ง
วัตถุประสงคของการมีงานทำ กับวัตถุประสงคทางเศรษฐกิจและสังคมดานอื่น โดยจะตองนำไปปฏิบัติตามดวยวิธีการที่
เหมาะสมกับสภาวะและแนวปฏิบัติของประเทศสมาชิก

อนุสัญญาฉบับที่ 100 วาดวยคาตอบแทนที่เทาเทียมกันสำหรับคนงานชายและหญิงซึ่งทำงานที่มีคาเทากัน ค.ศ. 1951 29
28

ประเทศไทยใหสัตยาบันในอนุสัญญาฉบับที่ 100 วาดวยคาตอบแทนที่เทาเทียมกันสำหรับคนงานชายและหญิงซึ่งทำงาน
ที่มีคาเทากัน ค.ศ. 1951 (Equal Remuneration Convention, 1951) ขอแนะนำประกอบอนุสัญญาฉบับที่ 90 เมื่อ
วันที่ 8 กุมภาพันธ พ.ศ. 2542
อนุสัญญาฉบับที่ 100 กำหนดใหประเทศสมาชิกทำการกำหนดอัตราคาตอบแทนสำหรับคนงานชายและหญิงในงานชนิด
เดียวกันอยางเทาเทียมกัน ซึ่ง “คาตอบแทน” หมายความรวมถึง คาจางหรือเงินเดือนปกติ คาจางพื้นฐาน หรือคาจางขั้น
ต่ำ และคาตอบแทนเพิ่มเติมอื่นไมวาอยูในรูปแบบเงินสดหรือสิ่งของ ที่นายจางใหแกลูกจางไมวาโดยตรงหรือโดยออมเพื่อ
ตอบแทนการทำงานที่ มี ค าเท ากัน โดยที่ “ค า ตอบแทนที่เท ากัน ระหวา งคนงานชายและหญิง ซึ่ ง ทำงานที่มีคาเทากัน”
หมายถึง อัตราคาตอบแทนที่กำหนดขึ้นโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติอันเนื่องมาจากความแตกตางทางเพศ โดยประเทศ

28

โปรดดู https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312267:NO
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โปรดดู https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312245:NO
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สมาชิกอาจดำเนินการโดยการออกกฎหมายหรือระเบียบภายในประเทศ กลไกที่จัดตั้งขึ้นเพื่อการกำหนดคาจาง ขอตกลง
รวมกันระหวางนายจางลูกจาง หรือโดยการใชวิธีการอื่น
อนุสัญญาฉบับที่ 182 วาดวยรูปแบบที่เลวรายที่สุดของการใชแรงงานเด็ก ค.ศ. 1999 30
29

ประเทศไทยใหสัตยาบันในอนุสัญญาฉบับที่ 182 วาดวยรูปแบบที่เลวรายที่สุดของการใชแรงงานเด็ก ค.ศ. 1999 (Worst
Form of Child Labour Convention, 1999) ขอแนะนำประกอบอนุสัญญาฉบับที่ 190 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ
พ.ศ. 2544
อนุสัญญาฉบับที่ 182 วาดวยรูปแบบที่เลวรายที่สุดของการใชแรงงานเด็ก กำหนดใหประเทศสมาชิกตองดำเนินมาตรการ
เพื่อการปองปรามและขจัดรูปแบบที่เลวรายที่สุดของการใชแรงงานเด็ก โดยจะตองดำเนินการเปนภารกิจสำคัญเรงดวน
โดยตองดำเนินมาตการที่จำเปนเพื่อเปนหลักประกันวา มีการปฏิบัติตามกฎหมายและการบังคับใชกฎหมายเกี่ยวกับการ
ปองปรามรูปแบบที่เลวรายที่สุดของการใชแรงงานเด็ก รวมถึงมีการกำหนดโทษทางอาญาของการกระทำการฝาฝน
คำวา "เด็ก" ตองหมายถึง บุคคลทั้งปวง ผูมีอายุต่ำกวา 18 ป และ "รูปแบบที่เลวรายที่สุดของแรงงานเด็ก" ประกอบดวย
รูปแบบทั้งปวงของระบบทาส หรือแนวปฏิบัติที่คลายคลึงกับระบบทาส แรงงานเกณฑหรือบังคับ รวมทั้ง
การเกณฑหรือบังคับเด็กเพื่อใชในการตอสูดวยอาวุธ
• การใช การจั ด หาหรื อการเสนอเด็ กเพื่ อการคา ประเวณี เพื่ อการผลิ ตสื่อลามกอนาจาร หรื อเพื่ อการแสดง
ลามกอนาจาร
• การใช การจัดหา หรือการเสนอเด็ก เพื่อกิจกรรมที่ฝาฝนกฎหมาย
• งานที่เปนอันตรายตอสุขภาพ ความปลอดภัย หรือศีลธรรมของเด็ก
•

มาตรการที่เปนปองปรามรูปแบบที่เลวรายที่สุดของการใชแรงงานเด็ก ไดแก การปองกันมิใหเด็กเขาไปมีสวนเกี่ยวของใน
รู ป แบบที่เลวร ายของการใช แรงงานเด็ก จั ด ให มี ความชว ยเหลือ โดยตรงที่ จำเปน และเหมาะสมต อการนำเด็ กออกจาก
รูปแบบที่เลวรายที่สุดของการใชแรงงานเด็กเพื่อการฟนฟูสภาพรางกายและจิตใจของเด็ก รวมถึงการนำเด็กกลับเขาสู
สังคม ทำใหเด็กที่ถูกนำเอาออกจากสภาพการทำงานที่เลวรายมีหลักประกันวา สามารถเขาถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
ไดรับการฝกอบรมอาชีพ
อนุสัญญาฉบับที่ 138 วาดวยอายุขั้นต่ำ ค.ศ. 1973 31 ขอแนะนำประกอบอนุสัญญาฉบับที่ 146
30

ประเทศไทยใหสัตยาบันในอนุสัญญาฉบับที่ 138 วาดวยอายุขั้นต่ำ ค.ศ. 1973 (Minimum Age Convention, 1973)
ขอแนะนำประกอบอนุสัญญาฉบับที่ 146 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2547

30

โปรดดู https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312327:NO
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อนุสัญญาฉบับที่ 138 วาดวยอายุขั้นต่ำที่อนุญาตใหจางงานได อันเปนการดำเนินการเพื่อใหประเทศสมาชิกดำเนินการ
เพื่ อ เปน การยกเลิก การใช แรงงานเด็ก อยา งมีป ระสิ ทธิ ภาพ จึ ง ได มี การกำหนดอายุขั้น ต่ ำที่สามารถจา งงานไดจากการ
พิจารณาขอกำหนดของอายุขั้นต่ำของการจางงานตามที่ปรากฏในอนุสัญญา ดังตอไปนี้
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

อนุสัญญาวาดวยอายุขั้นต่ำ (งานอุตสาหกรรม) ค.ศ. 1919
อนุสัญญาวาดวยอายุขั้นต่ำ (งานในทะเล) ค.ศ. 1920
อนุสัญญาวาดวยอายุขั้นต่ำ (งานเกษตร) ค.ศ. 1921
อนุสัญญาวาดวยอายุขั้นต่ำ (งานจัดระวางสินคาในเรือและงานชางไฟ) ค.ศ. 1921
อนุสัญญาวาดวยอายุขั้นต่ำ (การจางงานที่มิใชงานอุตสาหกรรม) ค.ศ. 1932
อนุสัญญาวาดวยอายุขั้นต่ำ (งานในทะเล) (ฉบับแกไข) ค.ศ. 1936
อนุสัญญาวาดวยอายุขั้นต่ำ (งานอุตสาหกรรม) (ฉบับแกไข) ค.ศ. 1937
อนุสัญญาวาดวยอายุขั้นต่ำ (การจางงานที่มิใชงานอุตสาหกรรม) (ฉบับแกไข) ค.ศ. 1937
อนุสัญญาวาดวยอายุขั้นต่ำ (งานประมง) ค.ศ. 1959
อนุสัญญาวาดวยอายุขั้นต่ำ (งานใตดิน) ค.ศ.1965

เพื่อมุงหมายที่จะบรรลุความสำเร็จในการเลิกใชแรงงานเด็กโดยสิ้นเชิงโดยสมาชิกแตละประเทศซึ่งอนุสัญญานี้ใชบังคับ
ตองรับรองที่จะดำเนินนโยบายแหงชาติที่กำหนดขึ้นมาเพื่อประกันการยกเลิกการใชแรงงานเด็กอยางมีประสิทธิภาพและ
เพื่อเพิ่มอายุขั้นต่ำที่ย อมใหจางงานหรือทำงานไดใหสู งขึ้นจนถึงระดับ ที่สอดคลองกับการพัฒนาทางรางกายและจิ ต ใจ
อยางสมบูรณที่สุดของผูเยาว ดังนั้น อายุขั้นต่ำที่กำหนดใหสามารถทำงานไดจึงตองไมต่ำกวาอายุที่สำเร็จการศึกษาภาค
บังคับ ทั้งนี้ จะตองอายุไมต่ำกวา 15 ป สำหรับงานที่โดยลักษณะหรือสภาพการณของงานอาจเปนอันตรายตอสุขภาพ
ความปลอดภัยหรือศีลธรรมของผูเยาว อายุขั้นต่ำที่จางงานหรือทำงานนั้นไดจะตองไมต่ำกวา 18 ป ซึ่งในกฎหมายภายใน
ของประเทศสมาชิกจะตองมีการกำหนดชนิดของงานที่เปนอันตรายตอสุขภาพ ความปลอดภัย หรือศีลธรรมของผูเยาวไว
ดวย นอกจากนี้ กฎหมายภายในของประเทศสมาชิกอาจทำการกำหนดอนุญาตใหมีการจางงานของบุคคลอายุระหวาง 13
ถึง 15 ปไดหากวางานดังกลาวเปนงานที่ไมนาจะเปนอันตรายตอสุขภาพหรือการพัฒนาของเด็กและจะตองไมสงผลเสีย
ตอการเขาเรียนในระบบการศึกษาดวย
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อนุสัญญาฉบับที่ 159 วาดวยการจางงานและการฟนฟูอาชีพ (คนพิการ) ค.ศ. 1983 32
31

ประเทศไทยให สั ต ยาบั น ในอนุ สั ญ ญาฉบั บ ที ่ 159 ว า ด ว ยการจ า งงานและการฟ  น ฟู อ าชี พ (คนพิ ก าร) ค.ศ. 1983
(Vocational Rehabilitation and Employment (Disabled Persons) Convention, 1983) เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม
พ.ศ. 2550

อนุสัญญาฉบับที่ 159 วาดวยการจางงานและการฟน ฟูอาชีพ (คนพิการ) ค.ศ. 1983 กำหนดใหรัฐบาลของประเทศสมาชิก
ตองดำเนินการเพื่อใหมี หรือปรับปรุงแกไข กฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับ ตลอดจนการนำไปสูการปฏิบัติอยางจริงจัง
เพื่ อ ให ค นพิ ก ารได ก ลั บ เข า มามี ส ว นร ว มในสั ง คมอย า งเสมอภาคโดยได รั บ โอกาสในการฝ ก อาชี พ และการมี ง านทำ
อนุสัญญาฉบับนี้ใหความสำคัญตอหลักการแหงความเสมอภาคดานการประกอบอาชีพและการจางงานระหวางคนพิการ
และบุคคลท่ัวไป และยังถือวามาตรการที่มุงสรางโอกาสที่เทาเทียมกันระหวางคนพิการกับผูใชแรงงานทั่วไป ไมเปนการ
เลื อ กปฏิ บั ติ โ ดยไม เป น ธรรมนอกจากนี้ อนุ สั ญ ญาดั ง กล าว ยั ง ได เ น น ย้ ำ ถึ ง หลั ก การที่ มุ ง ให คนพิ ก ารมี โอกาสด านการ
ประกอบอาชีพและการจางงานในตลาดแรงงาน และยังกำหนดใหองคกรของผูใ ชแรงงาน โดยเฉพาะองคกรเพือ่ คนพิการ
เขามามีสวนรวมในการกำหนดนโยบายดานแรงงาน

32

โปรดดู https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312304:NO
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อนุสัญญาฉบับที่ 187 วาดวยกรอบเชิงสงเสริมการดำเนินงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ค.ศ. 2006 33
32

ประเทศไทยใหสัตยาบันในอนุสัญญาฉบับที่ 187 วาดวย กรอบเชิงสงเสริมการดำเนินงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
ค.ศ. 2006 (Promotional Framework for Occupational Safety and Health Convention, 2006) เมื่อวันที่ 23
มีนาคม พ.ศ. 2559

อนุสัญญาฉบับที่ 187 วาดวยกรอบเชิงสงเสริมการดำเนินงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ค.ศ. 2006 มีผลผูกพันให
ประเทศสมาชิกที่เปนภาคีตองกำหนดนโยบายเพื่อสงเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยระดับชาติ รวมทั้งออกแบบ
พัฒนา และนำระบบเพี่อสงเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยไปบังคับใชอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ประเด็นดาน
ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยยังเปนสวนหนึ่งของหลักการงานที่มีคุณคา (Decent Work) ซึ่งสอดคลองกับหลักการ
ภายใตธรรมนูญองคการแรงงานระหวางประเทศที่ประสงคใหความคุมครองแรงงานและปองกันเจ็บปวย การบาดเจ็บ
และการเสียชีวิตจากการทำงาน ทั้งนี้ หลักการงานที่มีคุณคายังสะทอนอยูในเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable
Development Goals - SDGs) ขอที่ 8 เรื่อง การสงเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและทั่วถึง การมีงานทำอยางมี
ผลิตภาพและเต็มที่ และงานที่มีคุณคาแกทุกคน อีกดวย ปจจุบันมีประเทศสมาชิกเขาเปนภาคีอนุสัญญาฉบับนี้แลว 39
ประเทศ รวมถึงประเทศไทย
อนุสัญญาวาดวยแรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006 34
33

ประเทศไทยให สั ต ยาบั น ในอนุ สั ญ ญาว า ด ว ยแรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006 (Maritime Labour Convention, 2006)
เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2559
โดยอนุสัญญาวาดวยแรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006 ไดทำการกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำของการทำงานและความเปนอยูของ
คนทำงานบนเรือที่ชั กธงประเทศสมาชิ กที่เปนภาคี นอกจากนี้ ยั ง มี ค วามเชื่ อมโยงกับอนุสัญญาขององคการทางทะเล
ระหว า งประเทศ (International Maritime Organization: IMO) เกี่ ย วกั บ ความปลอดภั ย ของเรื อ และการคุ ม ครอง
สิ่งแวดลอมทางทะเล อนุสัญญาฉบับนี้มีผลผูกพันใหประเทศสมาชิกที่เปนภาคีตองออกกฎหมายเพื่อกำหนดมาตรฐานการ
ทำงานของลูกจางและคนประจำเรือ การคุมครองสิทธิแรงงาน การจางงานที่เปนธรรม การคุมครองสุขภาพและสวัสดิการ
สังคม และสิทธิประโยชนอื่นๆ ใหสอดคลองกับหลักการงานที่มีคุณคา (Decent Work) อันเปนสวนหนึ่งของเปาหมาย
การพั ฒนาที่ ยั่ง ยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ข อ ที่ 8 เรื่ อง การส งเสริ มการเติบโตทางเศรษฐกิจที่
ยั่งยืนและทั่วถึง การมีงานทำอยางมีผลิตภาพและเต็มที่ และงานที่มีคุณคาแกทุกคนอีกดวย โดยไทยเปนประเทศลำดับที่
77 ที่เขาเปนภาคีอนุสัญญาฉบับนี้

33

โปรดดู https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312332:NO

34

โปรดดู https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:91:0::NO:91:P91_INSTRUMENT_ID:312331:NO
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สาระสำคัญของอนุสัญญาวาดวยแรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006 ดังนี้
• อนุสัญญาฯ กำหนดหลักการและสิทธิพื้นฐานใหสมาชิกแตละประเทศตองกระทำจนเปนที่พอใจวาบทบัญญัติ
แหงกฎหมายของประเทศตนไดเคารพตอสิทธิขั้นพื้นฐาน สิทธิทางสังคมและการจางงานของคนประจำเรือตามที่
กำหนดไวในอนุสัญญา
• อนุ สั ญ ญาฯ กำหนดให เ รื อ ที่ เ ดิ น ทางระหว า งประเทศที่ มี ข นาดมากกว า หรื อ เท า กั บ 50 ตั น กรอส จะต อ งมี
ใบรับรองดานแรงงานทางทะเล (Maritime Labour Certificate) และใบประกาศการปฏิบัติดานแรงงานทาง
ทะเล (Declaration Maritime Labour Compliance) ไว ใ นเรื อ เพื ่ อ แสดงว า มี ก ารปฏิ บ ั ต ิ ต ามมาตรฐาน
เกี่ยวกับการจางงานคนประจำเรือ 14 ดาน โดยการรับรองดังกลาวตองแสดงกฎหมายภายในและแสดงหลักฐาน
และมาตรการที่เจาของเรือไดปฏิบัติตามกฎหมายในแตละมาตรฐานไวในใบประกาศการปฏิบัติดานแรงงานทาง
ทะเล

• ประเทศไทยไดอนุวัติการใหเปนไปตามพันธกรณีตามอนุสัญญาวาดวยแรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006 โดยทำการ
ตราพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 เพื่อใหความคุมครองแกคนประจำเรือเปนการเฉพาะในเรื่อง
สภาพการทำงานและสภาพความเปนอยูใหสอดคลองกับมาตรฐานสากล รวมทั้งเปนนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่
ตองสงเสริมกิจการพาณิชนาวี โดยไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2558 และมีผลบังคับ
เมื่ อวันที่ 5 เมษายน 2559 นอกจากนี้ กระทรวงแรงงานไดดำเนิน การออกประกาศกระทรวงแรงงานวาดวย
มาตรฐานแรงงานทางทะเลเพื่อรองรับการดำเนินการตามอนุสัญญาวาดวยแรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006 เปน
การเฉพาะ
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อนุสัญญาฉบับที่ 111 วาดวยการเลือกปฏิบัติ (การจางงานและอาชีพ) ค.ศ. 1958 35
34

ประเทศไทยให ส ั ต ยาบั น ในอนุ ส ั ญ ญาฉบั บ ที ่ 111 ว า ด ว ยการเลื อ กปฏิ บ ั ต ิ (การจ า งงานและอาชี พ ) ค.ศ. 1958
(Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958) เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2560
อนุสัญญาฉบับที่ 111 เปนหนึ่งในอนุสัญญามาตรฐานแรงงานหลัก (fundamental conventions) จำนวน 8 ฉบับ โดย
อนุสัญญาฉบับที่ 111 จัดอยูในหมวดการขจัดการเลือกปฏิบัติในการจางงานและอาชีพ มีผลผูกพันใหประเทศสมาชิกที่
เปนภาคีตองกำหนดนโยบายเพื่อสงเสริมความเสมอภาคของโอกาสและการปฏิบัติที่ทัดเทียมในการจางงานและอาชีพ
เพื่ อ ขจั ด การเลื อ กปฏิ บั ติ ใ ด ๆ รวมทั้ ง ส ง เสริ ม ความร ว มมื อ กั บองค ก ารผู แ ทนนายจ า ง ผู แ ทนลู ก จ า ง และภาคส ว นที่
เกี่ ย วข อ งในการยอมรั บ และการปฏิ บั ติ ต ามนโยบายดั ง กล า ว ซึ่ ง การให สั ต ยาบั น อนุ สั ญ ญาฉบั บ ที่ 111 สอดคล อ งกั บ
พั น ธกรณี ข องไทยตามอนุ สั ญ ญาว า ด ว ยการขจั ด การเลื อ กปฏิ บั ติ ท างเชื้ อ ชาติ ใ นทุ ก รู ป แบบ (Convention on the
Elimination of All Forms of Racial Discrimination: CERD) และกติ ก าระหว า งประเทศว า ด ว ยสิ ท ธิ ท างเศรษฐกิ จ
สั ง คม และวั ฒ นธรรม (International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights: ICESCR) ทั ้ ง นี ้
ประเด็ น การขจั ด การเลื อ กปฏิ บั ติ ใ นการจ า งงานและอาชี พ สะท อ นอยู ใ นเป า หมายการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น (Sustainable
Development Goals: SDGs) ขอที่ 5 เรื่อง ความเทาเทียมทางเพศ ขอที่ 8 เรื่อง การจางงานที่มีคุณคาและการเติบโต
ทางเศรษฐกิจ และ ขอที่ 10 เรื่อง ลดความเหลื่อมล้ำ และยังเปนสวนหนึ่งของหลักการงานที่มีคุณคา (Decent Work)
ปจจุบันมีประเทศสมาชิกเขาเปนภาคีอนุสัญญาฉบับนี้แลว 175 ประเทศรวมถึงประเทศไทย
ประเทศไทยใหความสำคัญกับการขจัดการเลือกปฏิบัติในทุกมิติมาโดยตลอด โดยมีรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2560 ไดมีการกำหนดการขจัดการเลือกปฏิบัติไวเปนแนวนโยบายแหงชาติ และกฎหมายหลายฉบับที่บัญญัติมาเพื่อ
ปองกันและคุมครองไมใหเกิดการเลือกปฏิบัติในการจางงานและอาชีพ เชน พระราชบัญญัติ ความเทาเทียมระหวางเพศ
พ.ศ. 2558

พิธีสารเพิ่มเติม อนุสัญญาฉบับที่ 29 วาดวยแรงงานบังคับ ค.ศ. 1930 36
35

ประเทศไทยใหสัตยาบันในพิธีสารสวนเสริมอนุสัญญาฉบับที่ 29 วาดวยแรงงานบังคับ ค.ศ. 1930 (Protocol of 2014
to the Forced Labour Convention, 1930) เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2561 โดยประเทศไทยเปนประเทศแรกของ
ภูมิภาคเอเชียแปซิฟกและเปนลำดับที่ 29 ของโลกที่ใหสัตยาบันในอนุสัญญาฉบับที่ 29 และพิธีสารเพิ่มเติม

35

โปรดดู https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312256:NO

36

โปรดดู https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:P029
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สาระสำคัญพิธีสารสวนเสริม อนุสัญญาฉบับที่ 29 มีสาระสำคัญ ดังนี้
•

กำหนดมาตรการที่มีประสิทธิภาพเพื่อปองกันและขจัดการใชแรงงานบังคับและแรงงานเกณฑเพื่อใหการคุมครอง
และการเข า ถึ ง การเยี ย วยาที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและเหมาะสมการชดเชยต อ ผู เ สี ย หาย และการลงโทษผู ก ระทำ
ความผิดเกี่ยวกับการใชแรงงานบังคับและแรงงานเกณฑ มีนโยบาย กฎหมาย กับคนทำงานทุกคนทุกภาคสวน
เศรษฐกิจ

•

กำหนดมาตรการปองกัน และการใหขอมูลสรางความตระหนักใหกับประชาชน ปองกันการตกเปนผูเสียหายจาก
การใชแรงงานบังคับ ใหขอมูลนายจางเพื่อปองกันการเขาไปมีสวนในการใชแรงงานบังคับหรือแรงงานเกณฑ มี
การตรวจบังคับใชกฎหมายเขมแข็ง สงเสริมการเคลื่อนยายแรงงานที่ปลอดภัยและถูกกฎหมาย

•

กำหนดมาตรการคุมครองผูเสียหาย คัดแยกผูเสียหาย ปลอยตัว คุมครอง ฟนฟูสูสภาพปกติจากการถูกบังคับใช
แรงงานหรือแรงงานเกณฑ ชวยเหลือสนับสนุนในหลายรูปแบบตามความจำเปนของผูเสียหาย เชน ใหที่พักพิง
รักษาพยาบาลทั้งรางกายและจิตใจ การจางงาน การศึกษาฝกอบรม คุมครองทางกฎหมาย รวมถึงการคุมครอง
พยาน มาตรการคุมครองเฉพาะสำหรับเด็ก มาตรการคุมครองสำหรับแรงงานโยกยายถิ่นฐานไมคำนึงถึงสถานะ
ทางกฎหมาย เปนตน

•

กำหนดมาตรการชดเชยเยียวยาและเข าถึง กระบวนการยุติธ รรม การเข าถึง การเยียวยาที่มีประสิ ทธิภาพ เชน
คาชดเชย คาสินไหมทดแทน โดยไมไดคำนึงถึงสถานะทางกฎหมายในอาณาเขตแหงชาตินั้น ไมดำเนินคดีอาญา
หรื อ กำหนดบทลงโทษต อผูเสี ยหายจากการถูกใชเปน แรงงานบัง คั บหรื อแรงงานเกณฑอันเนื่องจากการเขาไป
เกี่ยวของกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายซึ่งพวกเขาถูกบังคับใหกระทำอันเปนผลโดยตรงจากการถูกบังคับใชแรงงาน
หรือเกณฑแรงงาน

เพื่อเปนการอนุวัติการใหเปนไปตามพันธกรณีในพิธีสารสวนเสริม อนุสัญญาฉบับที่ 29 วาดวยแรงงานบังคับ ไดมีการตรา
“พระราชกำหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2562” 37 โดย
ไดมีการกำหนดความผิดอาญาฐานบังคับใชแรงงานหรือบริการไวในกฎหมายวาดวยการคามนุษย โดยมีโทษจำคุกตั้งแต
หกเดือนถึงสี่ป หรือปรับตั้งแตหาหมื่นบาทถึงสี่แสนบาทตอผูเสียหายหนึ่งคน หรือทั้งจำทั้งปรับ หากวาการทำความผิด
ฐานการบังคับใชแรงงานเปนเหตุใหผูถูกกระทำไดรับอันตรายสาหัสหรือเปนโรครายแรงซึ่งอาจเปนอันตรายตอชีวิต ตอง
ระวางโทษจำคุกตั้งแตแปดปถึงยี่สิบป และปรับตั้งแตแปดแสนบาทถึงสองลานบาท หรือจำคุกตลอดชีวิต และถาหากวา
เปนเหตุใหผูถูกกระทำถึงแกความตายตองระวางโทษจำคุกตลอดชีวิต หรือประหารชีวิต 38
36

37

37

โปรดดู http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/045/T_0001.PDF

38

มาตรา 52/1 แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย พ.ศ. 2551
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อนุสัญญาฉบับที่ 188 วาดวยการทำงานในภาคประมงทะเล ค.ศ. 2007 39
38

ประเทศไทยใหสัตยาบันในอนุสัญญาฉบับที่ 188 วาดวยการทำงานในภาคประมงทะเล ค.ศ. 2007 (Work in Fishing
Convention, 2007) เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562
อนุสัญญาฉบับที่ 188 วาดวยการทำงานในภาคประมงทะเลเปนอนุสัญญาที่ประเทศไทย ใหสัตยาบันในอนุสัญญาของ
องคการแรงงานระหวางประเทศ ฉบับลาสุด โดยอนุสัญญาดังกลาว มีวัตถุประสงคเพื่อสรางสภาพการทำงานที่ดีใหกับ
แรงงานในภาคการประมงรวมถึงสภาพของที่พักอาศัย อาหาร อาชีวอนามัยและความปลอดภัย และการประกันสุขภาพ
รวมถึงการจัดทำสัญญาจางงาน โดยอนุสัญญาฉบับที่ 188 มีผลใชบังคับในวันที่ 30 มกราคม 2563 ทั้งนี้ ประเทศไทยได
ตราพระราชบัญญัติคุมครองแรงงานในงานประมง พ.ศ. 2562 40 โดยที่เปนการกำหนดหนาที่ของเจาของเรือและการ
ปฏิ บัติหน าที่ข องแรงงานประมงใหสอดคลองกั บมาตรฐานสากล เพื่ อ คุมครองสิท ธิ ของแรงงานประมงและปองกันการ
บังคับใชแรงงานในงานประมงที่มีความแตกตางจากการทำงานของลูกจางทั่วไปเนื่องจากมีความเสี่ยงภัยทางทะเลและมี
ระยะเวลาการทำงานที่ตอเนื่องเปนเวลานาน อันเปนการสงเสริมและเพิ่มความสามารถในการประกอบกิจการประมงของ
ประเทศ ตลอดจนเพื่อเปนการอนุวัติการใหเปนไปตามอนุสัญญาองคการแรงงานระหวางประเทศ ฉบับที่ 188 วาดวยการ
ทำงานในภาคการประมง ค.ศ. 2007 และมีผลบังคับใชแลว เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2562
39

39

โปรดดู https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312333:NO

พระราชบัญ ญัติ คุ  มครองแรงงานในงานประมง พ.ศ. 2562 https://library2.parliament.go.th/giventake/content_nla2557/law136220562-191.pdf
40
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บทที่ 3
กฎหมายแรงงานของประเทศไทย
กฎหมายแรงงาน (Labour Law) เปนกฎหมายที่บัญญัติถึงสิทธิและหนาที่ของนายจาง ลูกจาง องคกรของนายจาง และ
องคกรของลูกจาง รวมทั้งมาตรการที่กำหนดใหนายจาง ลูกจาง และองคกรดังกลาว ตองปฏิบัติตอกันและตอรัฐ ทั้งนี้
เพื่อใหการจางงาน การใชแรงงาน การประกอบกิจการ และความสัมพันธระหวางนายจางลูกจางเปนไปโดยเหมาะสม ซึ่ง
กฎหมายแรงงานมีบทบาทอยางสำคัญตอการพัฒนาประเทศทางดานเศรษฐกิจและสังคม กฎหมายแรงงานของประเทศ
ไทยที่ ใ ช บั ง คั บ อยู ใ นป จ จุ บั น มี อ ยู ห ลายฉบั บ เป น จำนวนมาก มี ทั้ ง กฎหมายที่ เ ป น กฎหมายแรงงานโดยตรงและที่ เ ปน
กฎหมายแรงงานโดยอ อ มสอดแทรกอยู  ใ นประมวลกฎหมายแพ ง และพาณิ ช ย ประมวลกฎหมายอาญา และ
พระราชบัญญัติหลายฉบับ
กฎหมายแรงงานที่สำคัญใชบังคับแกกิจการเอกชนทั่วไปมี 6 ฉบับ ดังตอไปนี้

1. ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 3 เอกเทศสัญญา ลักษณะ 6 มาตรา 575 – 586 ซึ่งเปนกฎหมาย
โดยทั่วไปที่กำหนดลักษณะของสัญญาจางแรงงาน สินจางแทนการบอกกลาวลวงหนา การเปลี่ยนตัวนายจาง การ
จายสินจาง การออกใบสำคัญการทำงาน การจายคาเดินทางใหแกลูกจาง และการสิ้นสุดของสัญญาจางแรงงาน

2. พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 เปนกฎหมายที่กลาวถึงมาตรการคุมครองลูกจางโดยกำหนดสิทธิ

และหนาที่ระหวางนายจางและลูกจางโดยกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำในการใชแรงงานและการจายคาตอบแทนใน
การทำงานเพื่อใหลูกจางทำงานดวยความปลอดภัย มีสุขภาพอนามัยอันดีไดรับคาตอบแทนและสวัสดิการตาม
สมควร ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ให การใช แรงงานเกิด ประโยชน สู ง สุ ดแกน ายจ า ง ลู ก จ า ง ทั้ ง นี้ ประเทศไทยมี โครงสร างดาน
เศรษฐกิ จเป นไปในลัก ษณะเป ดและเข าสู ระบบการแขง ขัน มาตรฐานการใช แรงงานจะถูก กำกั บดูแลโดยกลุม
ประเทศคู ค า จึ ง จำเป น ต อ งเสริ ม สร า งและพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิ ต ของผู ใ ช แ รงงานในการสร า งความอยู ดี กิ น ดี
ยกระดั บ รายได และมี ห ลั ก เกณฑ ก ารจ า งงานที่ เ ป น ธรรมเพื่ อ ยกระดั บ มาตรฐานแรงงานไทย ให ทั ด เที ย ม
มาตรฐานสากลในฐานะประเทศสมาชิ ก องค ก ารแรงงานระหว า งประเทศ มี ก ลไกการตรวจสอบและคุ ม ครอง
แรงงานในเบื้องตนโดยใหอำนาจหนาที่แกพนักงานตรวจแรงงาน หรือการเลือกนำคดีไปสูศาลแรงงาน โดยคดี
แรงงานสวนใหญเปนขอพิพาทที่เกิดขึ้นตามพระราชบัญญัติฉบับนี้เชนเดียวกัน

3. พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 เปนกฎหมายที่กลาวถึงความสัมพันธระหวางลูกจางกับนายจางใน

เรื่อง ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง การกระทำอันไมเปนธรรม การเจรจาตอรอง การปดงานของนายจาง การ
นัดหยุดงานของลูกจาง องคการนายจางและลูกจาง กฎหมายฉบับนี้ก็มีความสำคัญมากเชนกัน

4. พระราชบั ญญั ติเงิ นทดแทน พ.ศ. 2537 เปนกฎหมายที่กลา วถึงการจัดตั้งกองทุนเงินทดแทนเพื่อชวยเหลือ
ลูกจางที่ประสบอันตราย เจ็บปวยหรือสูญหายเนื่องจากการทำงาน
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5. พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 เปนกฎหมายที่กลาวถึงการจัดตั้งกองทุนประกันสังคมเพื่อชวยเหลือ
ลูกจางที่ประสบอันตราย เจ็บปวยทุพพลภาพหรือตายอันเนื่องจากการทำงานหรือคลอดบุตร สงเคราะหบุตร ชรา
ภาพหรือวางงาน เปนตน

6. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 เปนกฎหมายที่กลาวถึงการจัดตั้ง
ศาลแรงงาน เขตอำนาจของศาลแรงงาน คดี ที่ อ ยู ใ นอำนาจพิ จ ารณาของศาลแรงงาน ผู พิ พ ากษาสมทบ การ
ดำเนิน กระบวนการพิ จารณาในศาลแรงงาน เช น การยื่น คำฟอ ง คำให การ การไกลเกลี่ย การขาดนัด การขอ
พิจารณาคดีใหม การสืบพยาน การเลิกจางที่ไมเปนธรรม คำพิพากษา การอุทธรณและฎีกา เปนตน

3.1

การจางแรงงานตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย

การจ า งแรงงาน ถู ก บั ญ ญั ติ ไ ว ใ น บรรพ 3 เอกเทศสั ญ ญา ลั ก ษณะ 6 จ า งแรงงาน มาตรา 575 - มาตรา 586 ของ
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 41 ซึ่งเปนกฎหมายเอกชน และเปนการกำหนดสิทธิ หนาที่ และนิติสัมพันธระหวาง
นายจ า งและลู ก จ า งไว ใ นลั ก ษณะของกฎหมายที่ เ ป น หลั ก ทั่ ว ไป ดั ง นั้ น หากไม มี ก ฎหมายใดบั ญ ญั ติ ไ ว เ ป น การเฉพาะ
ความสั ม พั นธ ระหว างบุ คคลสองฝ า ยในลั ก ษณะของการเป นนายจ างและลูก จา งจะเป นไปตามที่ ก ำหนดไว ใ นประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย (ป.พ.พ.)
40

การจา งแรงงานเปน สัญญาประเภทหนึ่ง ประกอบดว ยบุ คคลสองฝา ย ฝ า ยหนึ่ง เรียกว า “นายจา ง” ส ว นอี กฝ ายหนึ่ง
เรียกวา “ลูกจาง” โดยฝายที่เปนนายจางเปนฝายที่มีสิทธิในการมอบหมายการงานใหกับฝายที่เปนลูกจางทำในขอบเขต
ของงานที่ฝายนายจางเปนผูกำหนดหรือตามที่ทั้งสองฝายตกลงกัน การจางแรงงานเปนสัญญาที่มีประโยชนตางตอบแทน
กล า วคื อ นายจ า งต องการแรงงานมาทำงานตามที่ ตนกำหนด ในขณะที่ ลู ก จา งตอ งการสิ นจ า งหรือ ค าตอบแทนตลอด
ระยะเวลาที่ตนมาทำงานใหกับนายจ าง การเกิดของสัญญาจางแรงงานนั้น เกิดขึ้นดวยความสมัครใจของทั้ง 2 ฝ ายที่มี
ร ว มกัน 42 ซึ่ ง เมื่ อมีขอ พิ พาทระหวางกัน ประเด็นสำคัญประการแรกที่จะต องทำการพิจารณา คื อ เป นการจางแรงงาน
หรือไม มีนิติสัมพันธแบบนายจางลูกจางระหวางกันหรือไม จากนั้นจึงจะทำการพิจารณาในเนื้อหาที่เปนขอพิพาทเกี่ยวกับ
สิทธิหนาที่ระหวางกัน
41

ล ั ก ษ ณ ะ 6 จ  า ง แ ร ง ง า น ป ร ะ ม ว ล ก ฎ ห ม า ย แ พ  ง แ ล ะ พ า ณ ิ ช ย ม า ต ร า 575 - ม า ต ร า 586
https://www.krisdika.go.th/librarian/get?sysid=567410&ext=htm
41

มาตรา 575 อันวาจางแรงงานนั้น คือสัญญา ซึ่งบุคคลคนหนึ่ง เรียกวาลูกจาง ตกลงจะทำงานใหแกบุคคลอีกคนหนึ่ง เรียกวานายจาง และ
นายจางตกลงจะใหสินจางตลอดเวลาที่ทำงานให

42
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สัญญาจางแรงงาน จึงตองมีองคประกอบ 4 ขอ คือ
(1) คูสัญญา มี 2 ฝาย คือ นายจางกับลูกจาง
(2) เปนสัญญาตางตอบแทน
(3) ฝายลูกจางมีหนาที่ทำงานใหแกนายจาง
(4) ฝายนายจางมีหนาที่จายสินจางใหแกลูกจาง
ในสัญญาจางแรงงานตามหลักทั่วไปนายจางมีหนาที่ในการที่จะตองจายคาจางใหกับลูกจางตลอดระยะเวลาที่จางหรือเปน
นายจางลูกจางกัน แมไมมีงานใหทำ โดยการจางแรงงานนั้น นายจางจะเปนผูกำหนดเนื้อหาและขอบเขตของงานที่ทำ
และนายจางสามารถที่จะกำหนดวิธีการทำงานของลูกจาง ดวยเหตุนี้อำนาจบังคับบัญชาสั่งการของนายจางที่มีตอลูกจาง
จึงเปนสิ่งสำคัญที่สามารถใชเปนสิ่งบงชี้วา นิติสัมพันธระหวางกันเกิดจากสัญญาจางแรงงานหรือไม หากวา คูสัญญาที่เปน
นายจ า งไม มี อ ำนาจบัง คั บ บัญ ชาควบคุ มให ลู ก จ างทำงานให เป น ไปตามขอบเขตการทำงานที่ ต อ งการ สั ญ ญานั้ น ไม ใช
สัญญาจางแรงงาน
อำนาจควบคุมบังคับบัญชาของนายจาง อาจดูไดจากขอเท็จจริงดังตอไปนี้
(1) การควบคุมเวลาทำงาน เชน ลูกจางตองลงเวลาทำงาน ไมมีอิสระในการทำงาน การหยุดงานตองขออนุญาตหรือ
ลาตอนายจาง
(2) การควบคุมการทำงานและสถานที่ทำงาน นายจางเปนผูกำหนดวาใหลูกจางทำงานที่ไหน อยางไร ลูกจางไมมีสิทธิ
เลือกสถานที่ทำงานและวิธีการทำงานเอง
(3) การจายคาจางจำนวนแนนอน เปนประจำ เชน เปนรายชั่วโมง รายวัน หรือรายเดือน หรือตามผลงาน
(4) มีระเบียบขอบังคับในการทำงาน หากฝาฝนมีบทลงโทษ เชน การภาคทัณฑ พักงาน ตัดเงินเดือน หรือเลิกจาง
ตั ว อย างการพิจารณาของศาลฎีก าเกี่ยวกับประเด็ นพิ จารณาว ามี สั ญญาจ างแรงงานหรื อไม และโจทกแ ละจำเลยมีนิติ
สัมพันธระหวางกันในฐานะนายจางลูกจางหรือไม
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3305/2545
จำเลยจางโจทกเปนนักรองประจำหองอาหารโดยใหโจทกทำงานตั้งแต 18.30 น. ถึง 01.30 น. เงินเดือน 18,630 บาท
ตองตอกบัตรลงเวลาทำงาน มาทำงานชาหักคาจางนาทีละ 10 บาท ไมตอกบัตรลงเวลาเลิกงาน จะไมไดคาจางวันนั้น ลง
หรือไมมาทำงานเกิน 1 วันในแตละเดือนจะถูกหักคาจางในวันนั้น หยุดโดยไมมีใบลาจะตัดคาจาง 2 วัน ชวงเวลาทำงาน
ตองอยูในบริเวณโรงแรมและหองอาหารตองรองเพลงตามที่ หัวหนาวงดนตรีกำหนด ตามขอเท็จจริงดังกลาวเห็นไดว า
โจทกอยูภายใตบังคับบัญชาของจำเลย จึงมีฐานะเปนลูกจางของจำเลยตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541
มาตรา 5
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นักรองที่ทำงานโดยอิสระไมถือวาเปนลูกจางของเจาของรานอาหาร (คำพิพากษาฎีกาที่ 4644/2540) 43
42

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 352/2524
โจทกเปนชางตัดผมอยูที่รานของจำเลย โดยจำเลยเปนผูออกอุปกรณของใชตาง ๆ คาตัดผมที่โจทกตัดจำเลยไดรอยละ 40
โจทก ไ ด ร อยละ 60 ไม มี ระเบี ยบขอ บัง คับ เกี่ยวกับ การทำงาน ลั ก ษณะเห็ นไดว าจำเลยไม มี อำนาจสั่ งการเกี่ ยวกับการ
ทำงานของโจทก โดยเปนทำนองจำเลยมีรานตัดผมและอุปกรณแตไมสามารถตัดเองได ก็หาประโยชนโดยเปดโอกาสให
ชางตัดผมเขามาทำการตัดผมในรานของจำเลยและแบงรายไดที่ชางตัดผมไดรับเปนของจำเลยสวนหนึ่ง การทำงานของ
โจทกเปนการกระทำใหไดมาซึ่งคาจางจากลูกคา คาจางที่โจทกไดรับมิใชคาจางที่จำเลยจายให ถือไมไดวาโจทกตกลง
ทำงานใหแกจำเลยเพื่อรับคาจาง โจทกจึงมิใชลูกจางของจำเลยตามความหมายแหงประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง
การคุมครองแรงงานฯ ขอ 2

การเลิกจาง
การเลิกสัญญาจางแรงงานนั้นใชหลักของการแสดงเจตนาแตเพียงฝายเดียวก็เพียงพอที่จะเลิกสัญญาจางแรงงานได การ
เกิดของสัญญาจางแรงงานนั้นไมจำเปนจะตองมีหลักฐานเปนหนังสือ กลาวคือจะทำเปนหนังสือหรือไมก็ได 44
43

ฎีกาที่ 4644/2540
จำเลยจ างโจทกรอ งเพลงประจำร านอาหาร ในการทำงานโจทก ต องมาร องเพลงวันละประมาณ 1 ชั ่ วโมง
ระหวางเวลาประมาณ 22 ถึง23 นาิกา และจะตองตอกบัตรลงเวลาทำงาน หากวันใดโจทกไมมารองเพลงตามกำหนดเวลาตองหาบุคคลอื่นมารอง
เพลงแทน โดยโจทกตองจายเงินใหแกนักรองที่มารองเพลงแทน หากโจทกหานักรองมาแทนไมไดจำเลยจะตัดคาตอบแทนในสวนนี้ลงตามสวน เมื่อ
ปรากฏตามสัญญาวา โจทกตกลงรับจะทำงานรองเพลงใหแกจำเลยวันละประมาณ 1 ชั่วโมง ระหวางเวลาประมาณ 22 ถึง 23 นาิกาหากโจทกไม
มารองเพลงเองก็สามารถจัดหาบุคคลอื่นมารองเพลงในชวงเวลาดังกลาวแทนได แสดงใหเห็นวา สัญญาจางดังกลาวมุงถึงผลสำเร็จของงานคือการ
รองเพลงวันละประมาณ 1 ชั่วโมง เปนสำคัญ โดยโจทกจะรองเพลงเองหรือจัดใหบุคคลอื่นมารองเพลงแทนก็ไดโดยโจทกตองจายเงินใหนักรองเอง
และไมปรากฏวาในการทำงานนั้นโจทกตองทำตามคำสั่งหรืออยูในความควบคุมของจำเลย อีกทั้งในการทำงานของโจทกก็ไมมีการลาหยุดพักผอน
ประจำป ไมมีการลาปวยหรือลาหยุดในกรณีอื่นเชนเดียวกับสัญญาจางแรงงานทั่วไป แมโจทกตองตอกบัตรลงเวลาทำงานก็ตามก็เพียงเพื่อแสดงวา
โจทกมาทำงานครบเวลาวันละประมาณ 1 ชั่วโมงเทานั้น เชนนี้ สัญญาจางระหวางโจทกจำเลยจึงมิใชสัญญาจางแรงงาน แตหากมีลักษณะเปน
สัญญาจางทำของ

43

44

มาตรา 583 (ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย)

“ถาลูกจางจงใจขัดคำสั่งของนายจางอันชอบดวยกฎหมายก็ดี หรือละเลยไมนำพาคำสั่งเชนวานั้นเปนอาจิณก็ดี ละทิ้งการงานไปเสียก็ดี
กระทำความผิดอยางรายแรงก็ดี หรือทำประการอื่นอันไมสมควรแกการปฏิบัติหนาที่ของตนใหลุลวงไปโดยถูกตองและสุจริตก็ดีทานวานายจางจะไล
ออกโดยมิพักตองบอกกลาวลวงหนาหรือใหสินไหมทดแทนก็ได”

TLCS Legal Advocate

www.TLCS.co.th

44

ความแตกตางระหวางสัญญาจางแรงงานกับสัญญาจางทำของ
บุคคลที่เปนคูสัญญาในสัญญาจางแรงงานถือวาเปนสาระสำคัญ สัญญาจางแรงงานเกิดขึ้นจากความสมัครใจของคูกรณีทั้ง
สองฝาย คือ ความสมัครใจของนายจางและลูกจาง ดวยเหตุนี้ ตัวบุคคลที่เปนคูสัญญาจะตองเปนบุคคลที่ถูกระบุเอาไว
อยางแนนอนและถือวาเปนสาระสำคัญของสัญญาจางแรงงาน ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงตัวนายจางหรือตัวลูกจาง เชน
นายจางใหลูกจางไปทำงานกับนายจางรายอื่น หรือลูกจางใหบุคคลอื่นมาทำงานแทนตน จึงเปนสิ่งที่ตองไดรับความ
ยินยอมจากอีกฝายหนึ่งเสมอ 45 ทั้งนี้ ในการจางแรงงาน อุปกรณตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการทำงานนั้น ตามหลักทั่วไปแลว
นายจางจะเปนผูเตรียมหรือจัดหาใหกับลูกจางเวนแตจะมีขอตกลงพิเศษ
44

•

การจางทำของนั้น เปนสัญญาประเภทหนึ่งระหวางผูรับจางซึ่งมีหนาที่จะตองทำงานใหกับผูวาจางเพื่อแลก
กั บ สิ น จ า งเป น ค า ตอบแทนการทำงานเช น เดี ย วกั บ การจ า งแรงงาน แต ข อ แตกต า งประการสำคั ญ คื อ
สัญญาจางทำของถือผลสำเร็จของงานเปนสำคัญ การชำระเงินคาจางตามสัญญาจางทำของอาจมีการ
การแบงชำระเปนงวดตามแตผูวาจางและผูรับจางตกลงกัน ในขณะที่สัญญาจางแรงงาน นายจางเปนผูมี
อำนาจในการบังคับบัญชาลูกจางทำการกำหนดเวลาและวิธีการในการทำงานใหกับลูกจาง

•

ในสั ญญาการจ างทำของ ตั ว บุ ค คลที่ ผูรับ จา งจัด หามาทำงานที่ รับจา งนั้นไมใ ชสาระสำคัญ แต จะเปน
ดุลพินิจของผูรับจางในการพิจารณา ในบางกรณีผูวาจางอาจที่จะระบุคุณสมบัติของบุคคลที่ผูรับจางจัดหา
มาก็ได สวนสัญญาจางแรงงาน ตัวคูสัญญาเปนคุณสมบัติที่เปนสาระสำคัญ ดังนั้น การเปลี่ยนตัวลูกจาง
หรือนายจางจะตองไดรับความยินยอมจากคูสัญญาอีกฝายหนึ่งกอน

•

ในสัญญาการจางทำของ ผูรับจางไมตองทำตามคำสั่งของผูวาจาง แตตองทำงานใหเสร็จเรียบรอยตาม
สัญญา ในขณะที่สัญญาจางแรงงาน ฝายนายจางจะเปนผูมีอำนาจบังคับบัญชาเหนือตัวลูกจางสามารถสั่ง
กำหนดวิธีการทำงานและสั่งการใหลูกจางดำเนินงานในขอบเขตของการจางงานได ดังนั้น ในสัญญาจาง
ทำของอำนาจบังคับบัญชาจึงไมใชสาระสำคัญ แมวาผูวาจางมีอำนาจในการกำกับดูแลผูรับจางใหทำงาน
ตามเงื่อนไขและใหทำงานจนสำเร็จตามที่กำหนดไวใ นสัญญาจางทำของก็ตาม แต ผูวาจางไมอาจทำการ
กำหนดวิธีการทำงานและการจัดการในเรื่องตาง ๆ เชน การหาคนมาทำงานหรืออุปกรณเครื่องมือนั้นเปน
เรื่องของผูรับจางที่จะตองบริหารจัดการ

•

ในสัญญาจางทำของ หากมิไดมีการกำหนดไวเปนอยางอื่น ผูรับจางจะตองเปนผูจัดหาสัมภาระ อุปกรณ
และเครื่องมือสำหรับใชทำการงานที่รับจาง ในขณะที่การทำงานตามสัญญาจาง ฝายนายจางจะตองเปนผู
จัดหา สัมภาระ อุปกรณ และเครื่องมือสำหรับใชในการทำงานใหกับลูกจาง

มาตรา 577
นายจางจะโอนสิทธิของตนใหแกบุคคลภายนอกก็ไดเมื่อลูกจางยินยอมพรอมใจดวย ลูกจางจะใหบุคคลภายนอกทำงานแทน
ตนก็ไดเมื่อนายจางยินยอมพรอมใจดวย ถาคูสัญญาฝายใดทำการฝาฝนบทบัญญัตินี้ คูสัญญาอีกฝายหนึ่งจะบอกเลิกสัญญาเสียก็ได
45
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3.2

กฎหมายคุมครองแรงงาน

กฎหมายคุมครองแรงงาน หรือ พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 46 (พระราชบัญญัติคุมครองแรงงานฯ) เปน
กฎหมายที่มีแนวคิดเกี่ยวกับการกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำในเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการจางแรงงานระหวางนายจางกับ
ลูกจาง อาทิเชน การกำหนดอัตราคาจางขั้นต่ำ วันเวลาทำงานปกติ วันหยุด วันลา คาชดเชย ฯลฯ ที่นายจางจะตองถือ
ปฏิ บั ติ ต อ ลู ก จ า ง โดยมี เ จตนารมณ ที่ ส ำคั ญ คื อ ต อ งการคุ ม ครองลู ก จ า งให มี ม าตรฐานในการจ า งงานที่ เ หมาะสม
เหตุผลเนื่องจากอำนาจตอรองระหวางนายจางและลูกจางนั้นไมเทากัน ดังนั้น การกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำในการจาง
งาน โดยกฎหมายใหอำนาจหนวยงานรัฐทำหนาที่เปนคนกลางระหวางทั้ง 2 ฝาย ซึ่งจะเปนผลดีกับลูกจางที่จะไดรับการ
คุมครองแรงงานที่เปนธรรม นอกจากนี้ กฎหมายคุมครองแรงงานยังมีลักษณะเปนกฎหมายมหาชนเปนกฎหมายเกี่ยวกับ
ความสงบเรียบรอย ซึ่งประเด็นสำคัญ คือ นายจางและลูกจางไมสามารถที่จะตกลงยกเวนการบังคับใชกฎหมายไดเลย แต
จะตองปฏิบัติตามที่กฎหมายคุมครองแรงงานกำหนดอยางเครงครัด ในกรณีที่มีการตกลงยกเวนการบังคับใชกฎหมาย
คุมครองแรงงาน จะถือวาเปนการตกลงที่ขัดกับความสงบเรียบรอยสงผลใหขอตกลงเชนวาตกเปนโมฆะ
45

ขอบเขตการใชบังคับของ พระราชบัญญัติคุมครองแรงงานฯ
พระราชบัญญัติ คุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ใช บั ง คั บแก นายจ า ง ลู ก จ า งในการจา งงานทุ กราย ไม ว า จะประกอบ
กิ จ การประเภทใด และไม วา จะมีลู กจ างเป นจำนวนเทา ใด ยกเว นนายจางหรื อกิจ การตามที่ บัญญัติ ไวใ นมาตรา 4 47
ได แ ก ราชการส ว นกลาง ราชการส ว นภู มิ ภ าค และราชการส ว นท อ งถิ่ น รั ฐ วิ ส าหกิ จ ตามกฎหมายว า ด ว ยแรงงาน
รัฐวิสาหกิจสัมพันธ นายจางประเภทที่ไดกำหนดไวในกฎกระทรวงซึ่งไมใชบังคับตามกฎหมายทั้งฉบับหรือบางสวนก็ได
46

นอกจากข อ ยกเว น ตามมาตรา 4 แล ว ยั ง มี ก ิ จ การหรื อ องค ก ารที ่ ตั ้ ง ขึ ้ น ตามกฎหมายเฉพาะอี ก เป น จำนวนมากที่
พระราชบัญญัติจัดตั้งองคการหรือกิจการกำหนดยกเวนใหไมอยูในบังคับของกฎหมายแรงงานทั้งหมดหรือบางสวน เชน

46

พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 https://www.krisdika.go.th/librarian/get?sysid=642571&ext=pdf
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พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 4
“พระราชบัญญัตินี้มิใหใชบังคับแก
(1) ราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค และราชการสวนทองถิ่น
(2) รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ
นอกจากกรณีตามวรรคหนึ่ง จะออกกฎกระทรวงมิใหใชบังคับพระราชบัญญัตินี้ทั้งหมดหรือแตบางสวนแกนายจางประเภทหนึ่ง
ประเภทใดก็ได”
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พระราชบั ญ ญั ต ิ ห ลั ก ทรั พ ย แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย พ.ศ. 2539 พระราชบั ญ ญั ต ิ ส ถาบั น พระปกเกล า พ.ศ. 2541
พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 เปนตน
รั ฐ มนตรีวาการกระทรวงแรงงาน เปนผูรักษาการตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มี อำนาจแตงตั้ง
พนักงานตรวจแรงงาน ออกกฎกระทรวงและประกาศตาง ๆ เพื่อใหเปนไปตามกฎหมายฉบับนี้ และกรมสวัสดิการและ
คุ ม ครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน เป น หน ว ยงานรั บ ผิ ดชอบในการบริ หารกฎหมายโดยมี อ ธิ บ ดีก รมสวั สดิก ารและ
คุ ม ครองแรงงานและพนั ก งานตรวจแรงงานซึ่ ง ไดรับ แต ง ตั้ ง จากรัฐ มนตรี เป นผูรั บผิดชอบการบัง คั บการให เปนไปตาม
กฎหมายฉบับนี้
พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 เปนกฎหมายที่มีโทษทางอาญา ทั้งนี้ โทษทางอาญาที่ไดบัญญัติไวมีทั้งหมด
10 ขั้น โดยโทษขั้นต่ำสุด คือปรับไมเกิน 5,000 บาท (มาตรา 145) สวนโทษขั้นสูงสุด คือ จำคุกไมเกิน 1 ปหรือปรับไม
เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ (มาตรา 148) ทั้งนี้ ความรับผิดตาม พระราชบัญญัติคุมครองแรงงานฯ ฉบับนี้
เป น ความผิ ด ที่ เ ปรี ย บเที ย บปรั บ ได ผู ที่ มี อ ำนาจเปรี ยบเที ยบปรั บผู กระทำความผิด ทางอาญาตามกฎหมายนี้ สำหรับ
ความผิ ด ที่ เ กิ ด ในกรุ ง เทพมหานคร คื อ อธิ บ ดี ก รมสวั ส ดิ ก ารและคุ ม ครองแรงงาน หรื อ ผู ซึ่ ง อธิ บ ดี ม อบหมาย สำหรั บ
ความผิ ด ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในจั ง หวั ด อื่ น นอกจากกรุ ง เทพมหานคร ได แ ก ผู ว า ราชการจั ง หวั ด หรื อ ผู ซึ่ ง ผู ว า ราชการจั ง หวั ด
มอบหมาย (มาตรา 159)
นายจางและลูกจางตามความหมายของ พระราชบัญญัติคุมครองแรงงานฯ
การเปนนายจางและลูกจางตอกันนั้นนอกจากจะตองพิจารณาหลักกฎหมายแพงและพาณิชย เรื่อง จางแรงงานแลว โดย
มาตรา 5 ของพระราชบัญญัติคุมครองแรงงานฯ ใหคำจำกัดความของคำวา นายจาง/ลูกจางไวเปนการเฉพาะ ดังนี้
“นายจ า ง” หมายถึ ง ผู ซึ่ ง ตกลงรั บ ลู ก จ า งเข า ทำงานโดยจ า ยค า จ า งให และให ห มายความรวมถึ ง (1) ผู ซึ่ ง ได รั บ
มอบหมายใหทำงานแทนนายจาง และ (2) ในกรณีที่นายจางเปนนิติบุคคลใหหมายความรวมถึงผูมีอำนาจกระทำการแทน
นิ ติ บุคคล และผู ซึ่งไดรับ มอบหมายจากผูมีอ ำนาจกระทำการแทนนิ ติบุคคลใหท ำการแทนด วย ซึ่ ง โดยผลของคำจำกัด
ความนี้ ทำใหสามารถแบงประเภทนายจางออกเปน 3 ประเภท คือ
• นายจา งตัวจริ ง หมายถึ ง บุ ค คลที่ ต กลงรั บลู กจ า งเข า ทำงานโดยจ า ยค า จ า งให ซึ่ ง นายจ า งตั วจริ งจะเป นบุ ค คล

ธรรมดาหรือนิติบุคคล เชน หางหุนสวนจำกัด บริษัทจำกัด หรือเปนองคการที่กฎหมายกำหนดใหเปนนิติบุคคลก็
ได
• นายจ างตัว แทน หมายถึ ง ผู มี อ ำนาจกระทำการแทนนิ ติ บุ ค คลกรณี ที่ น ายจ า งเป นนิ ติ บุ ค คล เช น กรรมการผู มี
อำนาจกระทำการแทนบริ ษั ท ตามที่ ก ำหนดไว ใ นหนั ง สื อ บริ ค ณห ส นธิ ข องบริ ษั ท จำกั ด หรื อ เรี ย กว า กรรมการ
ผูจัดการ เปนตน
• นายจ า งรั บ มอบ หมายถึ ง ผู  ซ ึ่ ง ได รั บ มอบหมายให ท ำงานแทนนายจ า งตั ว จริ ง ที่ เ ป น บุ ค คลธรรมดาหรื อ ได รั บ
มอบหมายให ท ำการแทนนายจ า งที่ เ ป น นิ ติ บุ ค คล เตื อ นให บุ ค คลหนึ่ ง ทำการแทนในส ว นที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การ
บริหารงานบุคคลในบริษัทการกระทำที่บุคคลดังกลาวกระทำไปแมจะไมมีตำแหนงใด ๆ ในบริษัทนั้นเลย ก็ถือวา
บุคคลนั้นเปนนายจางของลูกจางในบริษัทนั้นดวยในฐานะเปนนายจางรับมอบ
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เมื่อนายจางฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน นายจาง ไมวาจะเปนนายจางตัวจริง นายจาง
ตัวแทน หรือ นายจางรับมอบ ก็อาจจะถูกฟองรองดำเนินคดีไดทั้งทางแพงและทางอาญา สำหรับในความรับผิดทางอาญา
ถาหากวา นายจางตัวจริงเปนนิติบุคคล เมื่อถูกดำเนินคดี นิติบุคคลนายจางจะตกเปนจำเลยที่ 1 สวน นายจางตัวแทน
(เชน กรรมการผูจัดการบริษัท) จะเปนจำเลยที่ 2 แลวนายจางรับมอบ (ซึ่งไดแกผูจัดการทั้งหลาย) จะเปนจำเลยที่ 3
ในการดำเนินคดีทางแพง นายจางตัวแทนหรือนายจางรับมอบแมจะถูกฟอง และถูกศาลพิพากษาใหรับผิดรวมดวยก็ตาม
แตหากไดกระทำการตามขอบอำนาจที่ไดรับมอบหมายนายจางตัวแทนหรือนายจางรับมอบดังกลาวไมตองรับผิดสวนตัว
(เที ย บคำพิ พ ากษาฎี ก าที่ 5759/2540 48, 173-228/2543 และ 5983-5991/2553 ซึ่ ง วิ นิ จ ฉั ย ว า นายจ า งตั ว แทนกั บ
นายจางรับมอบไมตองรับผิดเปนการสวนตัว)
“ลูกจาง” ตามความหมายของ พระราชบัญญัติคุมครองแรงงานฯ หมายถึง ผูซึ่งตกลงทำงานใหนายจางโดยรับคาจาง
ไมวาจะเรียกชื่ออยางไร 49 ดังนั้น หากมีขอเท็จจริงปรากฏวา บุคคลหนึ่งตกลงที่จะทำงานใหแกบุคคลหรือนิติบุคคลที่
เรียกวา “นายจาง” เพื่อหวังไดรับสิ่งตอบแทนที่เรียกวา “คาจาง” บุคคลนั้นถือไดวาเปน “ลูกจาง” ตามความหมายของ
กฎหมายคุมครองแรงงาน
48

การที่กฎหมายคุมครองแรงงานบัญญัติวา “ไมวาจะเรียกชื่ออยางไร” เพื่อตัดปญหาขอโตแยงในการปฏิเสธความสัมพันธ
ในฐานะที่ เ ป น นายจ า งลู ก จ า ง ทั้ ง นี้ เนื่ อ งจากกฎหมายบางฉบั บ หรื อ นายจ า งบางรายไม เรี ย กบุ ค คลที่ ท ำงานในสถาน
ประกอบกิจการวาลูกจาง ดังนั้น คำวา “ลูกจาง” ตามความหมายของกฎหมายคุมครองแรงงาน จึงหมายถึงลูกจางทุก
ประเภท ไมวาจะเปนลูกจางทดลองงาน ลูกจางชั่วคราว ลูกจางประจำ ลูกจางที่มีกำหนดเวลาการจางไวแนนอน ระยะสั้น
และระยะยาว ลูกจางที่ทำงานไมเปนเวลา (Part-time employee) ลูกจางสัญญาจางพิเศษ และรวมถึงลูกจางซึ่งทำงาน
เกี่ยวกับงานบานดวย
ดั ง นั้ น จะเห็ น ว า การใช ชื่ อ เรี ย กในสั ญ ญาว า นายจ า ง หรื อ ลู ก จ า ง นั้ น ไม ใ ช ส าระสำคั ญ ในการที่ จ ะพิ จ ารณาว า
ความสัมพันธระหวางบุคคลทั้งสองฝายดังกลาวจะมีฐานะเปนนายจางและลูกจางระหวางกันหรือไม แตสิ่งสำคัญที่จะตอง
นำมาพิจารณานั้นคือ ลักษณะของความสัมพันธที่แทจริงระหวางคูกรณีวามีลักษณะอยางไร เพราะในทางขอเท็จจริงจะ
พบวาคูกรณีมีความสัมพันธกันในฐานะนายจาง ลูกจาง แตขอความที่ปรากฏในสัญญาที่เปนลายลักษณอักษรกลับใชคำวา
"ผูวาจาง" กับ "ผูรับจาง" แทน ซึ่งในกรณีดังกลาวจะตองพิจารณาจากความสัมพันธของทั้งสองฝายในความเปนจริง คือ มี

ฎีกาที่ 5759/2540
แมวาสัญญาจางฉบับแรกจะสิ้นสุดลงแลวก็ตาม พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 มาตรา 5 ให คำ
นิยามคำวา นายจางในทำนองเดียวกันกับที่บัญญัติไวในประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุมครองแรงงาน ขอ 2 เมื่อ จำเลยที่ 2 เปนผูจัดการ
ทั่วไปและมีอำนาจกระทำการแทนจำเลยที่ 1 ยอมมีฐานะเปนนายจางของโจทกดวยตามบทบัญญัติดังกลาว โจทก จึงมีอำนาจฟองจำเลยที่ 2 ได
แตกิจการใดอันตัวแทนไดกระทำ ไปในขอบอำนาจของตัวแทนนั้นเปนการกระทำของตัวการ จำเลยที่ 1ผูเปนตัวการจึงตองผูกพันตอบุคคลภายนอก
ในการกระทำของจำเลยที่ 2 ที่ไดกระทำไปภายในวัตถุประสงคของจำเลยที่ 1 โดยจำเลยที่ 2 ไมตองผูกพันรับผิดเปนสวนตัวตอโจทกดวย
48
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มาตรา 8 พระราชบัญญัติคมุ ครองแรงงานฯ
“ลูกจาง หมายความวา ผูซึ่งตกลงทำงานใหนายจางโดยรับคาจางไมวาจะเรียกชื่ออยางไร”
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ลั ก ษณะของการเปนนายจางและลูก จางกันตามที่ ประมวลกฎหมายแพง และพาณิช ย จ า งแรงงาน และตามที่กฎหมาย
คุมครองแรงงานกำหนดหรือไม ซึ่งประเด็นสำคัญที่ตองพิจารณา คือ นายจางมีอำนาจในการบังคับบัญชาลูกจางหรือไม

3.3

การคุมครองตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงานฯ

พระราชบัญญัติคุมครองแรงงานฯ นั้น เปนกฎหมายที่กำหนดมาตรการคุมครองลูกจางโดยกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำและ
เงื่ อ นไขในการจ า งแรงงานระหว า งนายจ า งและลู ก จ าง เช น ลั ก ษณะของการจ า งแรงงานทั่ ว ไป เวลาการทำงานปกติ
จำนวนชั่ว โมงทำงานปกติ หลั ก เกณฑแ ละจำนวนชั่ วโมงทำงานลวงเวลา การทำงานในวันหยุด การทำงานลวงเวลาใน
วันหยุด และเวลาพัก การใชแรงงานหญิง และการใชแรงงานเด็ก การจายคาตอบแทนในการทำงาน วิธีการเลิกสัญญาจาง
แรงงาน และคาชดเชย รวมถึงการกำหนดหนาที่ ความรับผิดชอบ และขอหามที่ใหนายจางกระทำในเรื่องตาง ๆ เกี่ยวกับ
การใชแรงงาน ทั้งนี้ กฎหมายยังไดมีการกำหนดหนวยงาน และกลไกการบังคับใชกฎหมาย ขึ้นเพื่อใหการคุมครองลูกจาง
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เชน การจัดตั้งคณะกรรมการตาง ๆ ซึ่งไดแก คณะกรรมการคาจาง คณะกรรมการสวัสดิการ
แรงงาน คณะกรรมการสวั สดิ ก ารในสถานประกอบกิ จการ และพนั ก งานตรวจแรงงานในส ว นที่ เ กี่ ยวกั บ การบั ง คั บ ใช
กฎหมาย โดยกำหนดชองทางและวิธีการของลูกจางในการดำเนินการในกรณีที่นายจางไมจายเงินตามที่พระราชบัญญัติ
คุ ม ครองแรงงานฯ ซึ่ ง กำหนดให น ายจ า งมี ห น า ที่ จ ะต อ งจ า ยให กั บ ลู ก จ า ง และสิ ท ธิ อื่ น ๆ ที่ บั ญ ญั ติ เ ป น การคุ ม ครอง
ประโยชนของลูกจางอีกดวย
การคุมครองสิทธิแรงงานที่สำคัญตามที่กำหนดใน พระราชบัญญัติคุมครองแรงงานฯ มีดังนี้
สิทธิของลูกจางในการไดรับความชวยเหลือทางกฎหมาย
การฟองคดีแรงงาน ในฐานะเปนโจทกหรือการตอสูคดีแรงงานในฐานะเปนจำเลยนั้น ลูกจาง หรือนายจางอาจฟองหรือ
ตอสูดวยตนเองไดโดยไมจำตองวาจางทนายความ แตอยางไรก็ตาม ในคดีที่มีขอเท็จจริงซับซอนหรือขอกฎหมายที่เปน
ประเด็นแหงคดีหลายขอ หากมีผูชวยเหลือในทำนองเดียวกันกับทนายความจะชวยใหการพิจารณาคดีครบถวนมีประเด็น
ข อ กฎหมายและข อ เท็ จ จริ ง ชั ด เจนใช ป ระกอบการพิ จ ารณาพิ พ ากษาของศาล ซึ่ ง นายจ า งมี ฐ านะทางเศรษฐกิ จ เพี ย ง
พอที่จะจางทนายความไดเอง หรือแมกระทั่งมีทนายความประจำสถานประกอบการ (inhouse lawyer) ในขณะที่ฝาย
ลูกจางมักไมมีทุนทรัพยเพียงพอที่จะวาจางทนายความได เพื่อเปนการแกปญหานี้ กฎหมายคุมครองแรงงานจึงกำหนดให
มีอำนาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ซึ่งมีคุณวุฒิไมต่ำกวาปริญญาตรีทางนิติศาสตร เพื่อใหมีอำนาจฟองคดีหรือแกตางคดี
แรงงานใหแกลูกจาง หรือทายาทโดยธรรมของลูกจางผูซึ่งถึงแกความตายไปกอนฟองคดี 50
49

50

มาตรา 8 (พระราชบัญญัตคิ ุมครองแรงงานฯ)
“ใหรัฐมนตรีมีอำนาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ซึ่งมีคุณวุฒิไมต่ำกวาปริญญาตรีทาง นิติศาสตร เพื่อมีอำนาจฟองคดีหรือแกตา งคดี
แรงงานใหแกลูกจางหรือทายาทโดยธรรมของลูกจางซึ่งถึงแกความตาย และเมื่อกระทรวงแรงงาน แจงใหศาลทราบแลว ก็ใหมีอำนาจ
กระทำการไดจนคดีถึงที่สุด”
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หนาที่ของนายจางตามที่กำหนดในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
พระราชบัญญัติคุมครองแรงงานฯ มาตรา 14 51 กำหนดใหนายจางปฏิบัติตอลูกจางใหถูกตองตามสิทธิและหนาที่ที่กำหนด
ไวในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย เวนแตพระราชบัญญัติคุมครองแรงงานฯ จะกำหนดไวเปนอยางอื่น และเนื่องจาก
กฎหมายวาดวยคุมครองแรงงานเปนกฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบรอย การที่พระราชบัญญัติคุมครองแรงงานฯ มาตรา
14 กำหนดไว เช น นี้ จึง สง ผลทางกฎหมายเกี่ย วกั บ การจ างแรงงานตามประมวลกฎหมายแพ ง และพาณิ ช ยมี สภาพเปน
บทบัญญัติที่เกี่ยวดวยความสงบเรียบรอย ลูกจางและนายจางจึงไมอาจทำความตกลงในการจางงานที่แตกตางไปจากที่
กฎหมายกำหนดได ดังนั้น นายจางมีหนาที่ตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงานฯ และตามประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชยในสวนที่เปนหนาที่ของนายจางอีกดวย โดยบทบัญญัติตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยที่กำหนด
หนาที่สำคัญใหนายจางตองปฏิบัติเมื่อการจางงานสิ้นสุดลง คือ การออกใบสำคัญแสดงการทำงานหรือใบผานงานตาม
ป.พ.พ. มาตรา 585 52 และกำหนดใหนายจางจายเดินคาเดินทางขากลับใหกับลูกจางตาม ป.พ.พ. มาตรา 586 53
50

51
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ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยเปนบทบัญญัติที่กำหนดใหนายจางมีหนาที่ตองปฏิบัติตอลูกจางฝายเดียว แมวาจะมิได
มี บ ทกำหนดโทษทางอาญาก็ ตาม แต ก็ เ ป น การบั ญญัติ ไว เพื่ อ ให อ ำนาจแก พ นั ก งานตรวจแรงงานซึ่ ง เป น เจ า หน า ที่ ผูมี
อำนาจในการบัง คั บใหเปนไปตามพระราชบัญญัติ คุมครองแรงงานฯ ถ า พนั กงานตรวจแรงงานพบวานายจางไมปฏิบัติ
หน า ที่ ข องตนให เ ป น ไปตามประมวลกฎหมายแพ ง และพาณิ ช ย ก ำหนด พนั ก งานตรวจแรงงานมี อ ำนาจออกคำสั่ ง ให
นายจาง ปฏิบัติใหถูกตองได โดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงานฯ มาตรา 139 (3) เมื่อพนักงานตรวจ
แรงงานมีคำสั่งอยางใดแลว หากนายจางไมปฏิบัติตาม นายจางมีโทษทางอาญาเปนโทษปรับไมเกินสองหมื่นบาท 54 จึง
ส ง ผลให การที่น ายจางที่ไม ดำเนิน การใหเปนไปตามที่ป ระมวลกฎหมายแพ ง และพาณิช ย กำหนด จะต องมี ความรับผิด
53
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มาตรา 14 (พระราชบัญญัตคิ ุมครองแรงงานฯ)
“ใหนายจางปฏิบัติตอลูกจางใหถูกตองตามสิทธิและหนาที่ที่กำหนดไวในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย เวนแตพระราชบัญญัตินี้
กำหนดไวเปนอยางอื่น”

52

มาตรา 585 (ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย)
“เมื่อการจางแรงงานสิ้นสุดลงแลว ลูกจางชอบที่จะไดรับใบสำคัญแสดงวา ลูกจางนั้นไดทำงานมานานเทาไรและงานที่ทำนั้นเปน
อยางไร”

53

มาตรา 586 (ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย)
“ถาลูกจางเปนผูซึ่งนายจางไดจางเอามาจากตางถิ่นโดยนายจางเปนผูออกคาเดินทางใหไซร เมื่อการจางแรงงานสิ้นสุดลง และถามิได
กำหนดไวเปนอยางอื่นในสัญญาแลว ทานวานายจางจำตองใชคาเดินทางขากลับใหแตจะตองเปนดังตอไปนี้ คือ
(1) สัญญามิไดเลิกหรือระงับเพราะการกระทำผิดของลูกจาง และ
(2) ลูกจางกลับไปยังถิ่นที่ไดจางเอามาภายในเวลาตามสมควร”

54

มาตรา 146 พระราชบัญญัติคุมครองแรงงานฯ
“นายจางผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 15 มาตรา 27 มาตรา 28 มาตรา 29 มาตรา 30 วรรคหนึ่ง มาตรา 45 มาตรา53 มาตรา54 มาตรา
56 มาตรา 57 มาตรา 99 มาตรา 108 มาตรา 111 มาตรา 112 มาตรา 113 มาตรา114 มาตรา115 มาตรา 117 หรือไมบอกกลาว
ลวงหนาตามมาตรา 121 วรรคหนึ่ง หรือมาตรา 139 (2) หรือ (3) ตองระวางโทษปรับไมเกินสองหมื่นบาท”
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ในทางอาญา โดยผลของการบังคับใช พระราชบัญญัติคุมครองแรงงานฯ มาตรา 14 ประกอบมาตรา 139 (3) และมาตรา
146
ขอตกลงเกี่ยวกับการจางงาน ขอบังคับ ระเบียบหรือคำสั่ง จะตองเปนธรรมตามสมควร
สัญญาจางแรงงานระหวางนายจางกับลูกจาง หรือขอบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ระเบียบ หรือคำสั่งของนายจาง อาจมี
ข อ ความหรื อ มี ป ญ หาเรื่ อ งการที่ น ายจ า งเอารั ดเอาเปรี ย บลู ก จ า ง ซึ่ ง หากว า เป น การกำหนดถึ ง ขนาดขั ดต อ ความสงบ
เรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนก็จะสงผลใหสัญญาจางแรงงาน ขอบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ระเบียบ หรือคำสั่ง
ของนายจางนั้นตกเปนโมฆะ ใชบังคับมิได แตถาหากวาเปนขอตกลงที่เปนการเอารัดเอาเปรียบลูกจางแตไมถึงขนาดขัด
ความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดี หากมีการฟองรองเพื่อบังคับใหเปนไปตามสัญญาจางแรงงานขอบังคับเกี่ยวกับ การ
ทำงาน ระเบี ย บ หรื อ คำสั่ ง ของนายจ า งดั ง กล า ว หาก พระราชบั ญ ญั ติ คุ ม ครองแรงงานฯ มิ ไ ด มี ข อ กำหนดที่ เ ป น การ
คุมครองสิทธิของลูกจางเอาไว ศาลพิพากษาถือตามขอตกลงที่เอารัดเอาเปรียบเหลานั้น ซึ่ง พระราชบัญญัติคุมครอง
แรงงานฯ มาตรา 14/1 55 กำหนดใหสัญญาจางแรงงาน ขอบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ระเบียบ หรือคำสั่งเฉพาะสวนที่ทำ
ใหนายจางไดเปรียบลูกจางเกินสมควรและไมเปนธรรมเปนอันตกเปนโมฆะสิ้นผลไป คงมีผลบังคับระหวางคูสัญญาเพียง
แคขอตกลงเทาที่เปนธรรมและพอสมควรแกกรณี จึงสงผลใหศาลมีอำนาจในการใชดุลพินิจพิจารณาวา ขอตกลงการจาง
ใดไมเปนธรรมหรือไมสมควรตอกรณี และมีคำสั่งใหขอตกลงเชนนั้นสิ้นผลบังคับใชได
54

การปฏิบัติโดยเทาเทียมกันตอลูกจางชายและหญิง
กฎหมายคุมครองแรงงานมีบทบัญญัติที่มีวัตถุประสงคเพื่อรักษาความเทาเทียมกันในการปฏิบัติของนายจางที่กระทำตอ
ลูกจางโดยไมใหมีขอแตกตางกันในเรื่องเพศ ซึ่งพระราชบัญญัติคุมครองแรงงานฯ มาตรา 15 กำหนดใหนายจางปฏิบัติตอ
ลูกจางชายและหญิงอยางเทาเทียมกันในการจางงาน
เวนแตลักษณะหรือสภาพของงานไมอาจปฏิบัติเชนนั้นได และมาตรา 53 กำหนดใหนายจางกำหนดคาจาง คาลวงเวลา
คาทำงานในวันหยุด และคาลวงเวลาในวันหยุดใหแกลูกจางที่ทำงานอันมีลักษณะ คุณภาพ และปริมาณเทากัน หรืองานที่
มีคาเทาเทียมกันในอัตราเทาเทียมกันไมวาลูกจางนั้นจะเปนหญิงหรือชาย ซึ่งนายจางผูใดที่ปฏิบัติตอลูกจางชายและหญิง
ไม เ ทาเที ยมกัน เป นการละเมิ ดบทบัญญัติ ตามมาตรา 15 และมาตรา 53 จะมี ความผิ ดและมีโทษทางอาญาตามมาตรา
146 เปนโทษปรับไมเกินสองหมื่นบาท

55

มาตรา 14/1 (พระราชบัญญัตคิ ุมครองแรงงานฯ)
“สัญญาจางระหวางนายจางกับลูกจาง ขอบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ระเบียบ หรือคำสั่งของนายจางที่ทำใหนายจางไดเปรียบลูกจาง
เกินสมควร ใหศาลมีอำนาจสั่งใหสัญญาจาง ขอบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ระเบียบ หรือคำสั่งนั้นมีผลใชบังคับเพียงเทาที่เปนธรรมและ
พอสมควรแกกรณี”
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การลวงเกินทางเพศ
กฎหมายคุ ม ครองแรงงานได บั ญ ญั ติ เ กี่ ย วกั บ การกระทำที่ เ ป น การล ว งละเมิ ด ทางเพศต อ ลู ก จ า งไว ใ นพระราชบั ญ ญัติ
คุมครองแรงงานฯ มาตรา 16 กำหนดหามมิใหนายจาง หัวหนางาน ผูควบคุมงาน หรือผูตรวจงานกระทำการลวงเกิ น
คุกคาม หรือกอความเดือดรอนรำคาญทางเพศตอลูกจาง โดยกฎหมายใหคุมครองลูกจางมิใหถูกลวงเกิน คุกคาม หรือ
ไดรับความเดือดรอนรำคาญทางเพศ มีแนวความคิดในเรื่องของการรังควานทางเพศหรือการคุกคามทางเพศ (sexual
harassment) ในกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศในสหภาพยุโรป ผูที่ตองหามมิใหเปนฝายกระทำหรือผู
ที่จะมีความผิดตามมาตรานี้ ไดแก นายจาง หัวหนางาน ผูควบคุมงาน ผูตรวจงาน โดยผูที่ถูกกระทำและเกิดความผิดตาม
มาตราดังกลาว คือ ลูกจางทุกคนไมวาระดับใดหรือเพศใด หากถูกนายจาง หัวหนางาน ผูควบคุมงาน ผูตรวจงาน ซึ่งเปนผู
มีอำนาจในการบังคับบัญชาหรือในการใหคุณใหโทษ กระทำการที่เปนการคุกคามทางเพศถือวาเปนความผิดอาญา
การกระทำลวงเกินทางเพศที่ตองหามมิใหนายจาง หัวหนางาน ผูควบคุมงาน และผูตรวจงาน กระทำตอลูกจาง คือ
(1) การลวงเกิน หมายถึง แสดงอาการเกินสมควรตอผูอื่นโดยลวงจารีต ประเพณี หรือ จรรยามารยาท ดวย
การลวนลาม ดูหมิ่น สบประมาท
(2) คุกคาม หมายถึง แสดงอำนาจดวยกิริยาหรือวาจาทำใหหวาดกลัว และ
(3) การกอความเดือดรอนรำคาญ หมายถึง ทำใหเปนทุกข กังวล ไมเปนสุข ระคายเคือง หรือไมสบายใจ
ซึ่งการลวงเกิน คุกคาม หรือกอความเดือดรอนรำคาญดังกลาว จะตองกระทำไปโดยมีวัตถุประสงคในเรื่องเกี่ยวกับเพศ ไม
วาจะกระทำในรูปแบบใด ดวยกาย วาจา ภาษากาย หรือสัญลักษณใด และไมวาผูถูกกระทำจะยินยอมใหกระทำหรือไมก็
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ตาม ผูกระทำการฝาฝนบทบัญญัติมาตรานี้มีความผิดและมีโทษทางอาญาปรับไมเกินสองหมื่นบาท 56 แตถาการลวงเกิน
ทางเพศนั้น ลวงเลยไปถึงขั้นกระทำอนาจาร หรือขั้นกระทำชำเรา จะมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาอีกดวย
55

การคุมครองแรงงานกรณีพิเศษ
กฎหมายคุมครองแรงงานฉบับนี้ใชบังคับแก กิจการทุกประเภท ซึ่งรวมถึง เกษตรกรรม งานประมงทะเล งานบรรทุกหรือ
ขนถายเรือเดินทะเล งานรับไปทำที่บาน และงานขนสง 57 นอกจากนี้ ในงานบางประเภท แมจะไดรับการคุมครองตาม
พระราชบัญญัติคุ มครองแรงงานฯ แล ว ก็ตาม ยั ง มี การคุมครองเปน กรณีพิเศษตามที่กำหนดไว ในกฎหมายเฉพาะ เชน
พระราชบัญญัติคุมครองผูรับงานไปทำที่บาน พ.ศ. 2553 พระราชบัญญัติคุมครองแรงงานในงานประมง พ. ศ. 2562 เปน
ตน
56

นอกจากนี้ รั ฐ มนตรี ก ระทรวงแรงงานมี อ ำนาจในการออกกฎกระทรวงให มี ก ารคุ ม ครองแรงงานกรณี พิ เ ศษที่ มี ค วาม
แตกตางไปจากบทบัญญัติทั่วไปในพระราชบัญญัตินี้แลวหลายฉบับ ไดแก
กฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2541) การคุมครองแรงงานในปโตรเลียมตามกฎหมายวาดวยการปโตรเลียม
และงานอื่นบางประเภท
• กฎกระทรวง ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2541) การคุมครองแรงงานในงานประมงทะเล
• กฎกระทรวง ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2541) การคุมครองแรงงานในงานบรรทุกหรือขนสงถายสินคาเรือเดินทะเล
กฎกระทรวง ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2541) การคุมครองแรงงานในงานขนสงทางบก
• กฎกระทรวงวาดวยการคุมครองแรงงานในงานเกษตรกรรม พ.ศ. 2547 เปนตน
•

เวลาการทำงาน
พระราชบัญญัติคุมครองแรงงานฯ ไดกำหนดเกี่ยวกับระยะการทำงานในชวงเวลาทำงานปกติ การทำงานลวงเวลา การ
ทำงานในวันหยุด และการทำงานลวงเวลาในวันหยุด และกำหนดการจายคาตอบแทน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

56

พระราชบัญญัติคุมครองแรงงานฯ มาตรา 147

57

มาตรา 22 (พระราชบัญญัติคุมครองแรงงานฯ)
“งานเกษตรกรรม งานประมงทะเล งานบรรทุกหรือขนถายสินคาเรือเดินทะเล งานที่รับไปทำที่บาน งานขนสง และงานอื่นตามที่
กำหนดในพระราชกฤษฎีกาจะกำหนดในกฎกระทรวงใหมีการคุมครองแรงงานกรณีตาง ๆ แตกตางไปจากพระราชบัญญัตินี้ก็ได”
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เวลาทำงานปกติ
พระราชบัญญัติคุมครองแรงงานฯ มาตรา 23 58 กำหนดใหนายจางทำการประกาศกำหนดระยะเวลาของการทำงานปกติ
ใหลูกจางทราบโดยกำหนดเวลาเริ่มตนและเวลาสิ้นสุดของการทำงานแตละวันของลูกจางไดไมเกินเวลาทำงานของแตละ
ประเภทงานตามที่กำหนดในกฎกระทรวง แตวันหนึ่งตองไมเกิน 8 ชั่วโมง ในกรณีที่เวลาทำงานวันใดนอยกวา 8 ชั่วโมง
นายจางและลูกจางจะตกลงกันใหนำเวลาทำงานสวนที่เหลือนั้นไปรวมกับเวลาทำงานในวันทำงานปกติอื่นก็ได แตตองไม
เกินวันละ 9 ชั่วโมงและเมื่อรวมเวลาทำงานทั้งสิ้นแลว สัปดาหหนึ่งตองไมเกิน 48 ชั่วโมง เวนแต ในกรณีที่เปนงานที่
อาจเปนอันตรายตอสุขภาพและความปลอดภัยของลูกจางตามที่กำหนดในกฎกระทรวง จะตองมีเวลาทำงานปกติวันหนึ่ง
ไมเกิน 7 ชั่วโมง และเมื่อรวมเวลาทำงานทั้งสิ้นแลวสัปดาหหนึ่งตองไมเกิน 42 ชั่วโมง
57

กฎกระทรวง ฉบั บ ที่ 2 (พ.ศ. 2541) 59 กำหนดประเภทของงานที่ อาจเป นอั นตรายต อสุข ภาพและความปลอดภั ยของ
ลูกจาง ซึ่งพระราชบัญญัติคุมครองแรงงานฯ กำหนดใหมีเวลาทำงานปกติไมเกินวันละ 7 ชั่วโมง สัปดาหหนึ่งรวมแลว
ไมเกิน 42 ชั่วโมง ดังนี้
58

•

งานที่ตองทำใตดิน ใตน้ำ ในอุโมงค หรือในที่อับอากาศ

•

งานเชื่อมโลหะ

•

58

งานเกี่ยวกับกัมมันตภาพรังสี

มาตรา 23 (พระราชบัญญัติคุมครองแรงงานฯ)

“นายจางทำการประกาศกำหนดระยะเวลาของการทำงานปกติใหลูกจางทราบโดยกำหนดเวลาเริ่มตนและเวลาสิ้นสุดของการทำงานแต
ละวันของลูกจางไดไมเกินเวลาทำงานของแตละประเภทงานตามที่กำหนดในกฎกระทรวง แตวันหนึ่งตองไมเกินแปดชั่วโมง ในกรณีที่เวลาทำงาน
วันใดนอยกวาแปดชั่วโมง นายจางและลูกจางจะตกลงกันใหนำเวลาทำงานสวนที่เหลือนั้นไปรวมกับเวลาทำงานในวันทำงานปกติอื่นก็ได แตตองไม
เกินวันละเกาชั่วโมงและเมื่อรวมเวลาทำงานทั้งสิ้นแลว สัปดาหหนึ่งตองไมเกินสี่สิบแปดชั่วโมง เวนแตงานที่อาจเปนอันตรายตอสุขภาพและ
ความปลอดภัยของลูกจางตามที่กำหนดในกฎกระทรวงตองมีเวลาทำงานปกติวันหนึ่งไมเกินเจ็ดชั่วโมง และเมื่อรวมเวลาทำงานทั้งสิ้นแลวสัปดาห
หนึ่งตองไมเกินสี่สิบสองชั่วโมง
ในกรณีที่นายจางและลูกจางตกลงกันใหนำเวลาทำงานสวนที่เหลือไปรวมกับเวลาทำงานในวันทำงานปกติอื่นตามวรรคหนึ่งเกินกวาวัน
ละแปดชั่วโมงใหนายจางจายคาตอบแทนไมนอยกวาหนึ่งเทาครึ่งของอัตราคาจางตอชั่วโมงในวันทำงานตามจำนวนชั่วโมงที่ทำเกินสำหรับลูกจาง
รายวันและลูกจางรายชั่วโมงหรือไมนอยกวาหนึ่งเทาครึ่งของอัตราคาจางตอหนวยในวันทำงานตามจำนวนผลงานที่ทำไดในชั่วโมงที่ทำเกินสำหรับ
ลูกจางซึ่งไดรับคาจางตามผลงาน
ในกรณีที่นายจางไมอาจประกาศกำหนดเวลาเริ่มตนและเวลาสิ้นสุดของการทำงานแตละวันได เนื่องจากลักษณะหรือสภาพของงาน ให
นายจางและลูกจางตกลงกันกำหนดชั่วโมงทำงานแตละวันไมเกินแปดชั่วโมง และเมื่อรวมเวลาทำงานทั้งสิ้นแลวสัปดาหหนึ่งตองไมเกินสี่สิบแปด
ชั่วโมง”
กฎกระทรวง ฉบั บ ที ่ 2 (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบั ญ ญั ต ิ ค ุ  ม ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 https://www.mol.go.th/wpcontent/uploads/sites/2/2019/03/77-2b-2541-a002-7.pdf
59
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•
•

งานขนสงวัตถุอันตราย
งานผลิตสารเคมีอันตราย

งานที่ตองทำดวยเครื่องมือหรือเครื่องจักรซึ่งผูทำไดรับความสั่นสะเทือนอันอาจเปนอันตราย
• งานที่ตองทำเกี่ยวกับความรอนจัดหรือความเย็นจัดอันอาจเปนอันตราย
•

สภาพของงานที่มีความเสี่ยงอันตรายสูงหรือมีภาวะแวดลอมในการทำงานเกินมาตรฐานความปลอดภัยที่กำหนดไว ซึ่ง
ไมสามารถปรับปรุงแกไขที่แหลงกำเนิดไดตองจัดใหมีการปองกันที่ตัวบุคคล
การทำงานลวงเวลาและการทำงานในวันหยุด
“การทำงานล ว งเวลา” หมายความว า การทำงานนอกหรือ เกิน เวลาทำงานปกติ ห รื อ เกิ นชั่ ว โมงทำงานในแต ละวัน ที่
นายจางลูกจางตกลงกันในวันทำงานหรือวันหยุด แลวแตกรณี ซึ่งพระราชบัญญัติคุมครองแรงงานกำหนดหามมิใหนายจาง
สั่งใหลูกจางทำงานลวงเวลาในวันทำงาน เวนแตจะไดรับความยินยอมจากลูกจางเปนคราวๆ ไป 60 สวนงานที่เปนอันตราย
ต อ สุ ขภาพและความปลอดภั ยของลูกจา งซึ่ งไดมี กำหนดไวใ นกฎกระทรวง ฉบั บ ที่ 2 พ.ศ. 2541 นายจ างจะให ลูกจาง
ทำงานลวงเวลาไมไดเด็ดขาด หากนายจางใหลูกจางทำงานลวงเวลาโดยฝาฝนกฎหมายขางตนมีความผิดและมีโทษทาง
อาญาตามมาตรา 144 และมาตรา 148
59

“การทำงานในวั น หยุ ด ” หมายถึ ง การทำงานในวั น หยุ ด ประจำสั ป ดาห วั น หยุ ด ตามประเพณี หรื อ วั น หยุ ด พั ก ผ อ น
ประจำป โดยที่ พระราชบัญญัติคุมครองแรงงานฯ กำหนดหามมิใหนายจางสั่งใหลูกจางทำงานในวันหยุด เวนแตในกรณีท่ี
ลักษณะหรือสภาพของงานตองทำติดตอกันไปถาหยุดจะเสียหายแกงาน หรือเปนงานฉุกเฉิน นายจางอาจใหลูกจางทำงาน
ในวั น หยุดไดเท าที่จ ำเปน ทั้ ง นี้ ในบางกิ จการ เช น กิ จ การโรงแรม สถานมหรสพ งานขนสง ร า นขายอาหาร ร า นขาย
เครื่อ งดื่ ม สโมสร สมาคม สถานพยาบาล นายจ างอาจกำหนดให ลูกจางทำงานในวันหยุดได แต ห ากเป นกรณีของการ
ทำงานในวันหยุดเพื่อประโยชนแกการผลิต การจำหนาย และการบริการ นายจางอาจใหลูกจางทำงานในวันหยุดไดตาม
ความจำเปน โดยจะตองไดรับความยินยอมจากลูกจางกอนเปนคราวไป 61 ทั้งนี้ ชั่วโมงการทำงานลวงเวลาและชั่วโมงการ
ทำงานในวันหยุดเมื่อรวมแลวจะตองไมเกิน 36 ชั่วโมง 62
60

61

60

มาตรา 24 ของ พระราชบัญญัติคุมครองแรงงานฯ

61

มาตรา 25 ของ พระราชบัญญัติคุมครองแรงงานฯ

62

กฎกระทรวงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2541 https://www.mol.go.th/wp-content/uploads/sites/2/2018/07/168.pdf
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เพื่อเปนการคุมครองเด็กและหญิงมีครรภ พระราชบัญญัติคุมครองแรงงานฯ จึงกำหนดหามมิใหนายจางใหเด็กที่มีอายุต่ำ
กวา 18 ป 63 และหญิงมีครรภ 64 ทำงานในระหวาง 22.00 น. ถึงเวลา 6.00 น. รวมถึงหามมิใหทำงานลวงเวลาและทำงาน
ในวันหยุด
62

63

เวลาพัก
ในระหว า งการทำงานปกติ จะตอ งจั ด ให มี เ วลาพั ก ไมน อ ยกว า วั นละ 1 ชั่ ว โมง หลั ง จากลู ก จ า งทำงานมาแล ว ไม เกิ น 5
ชั่วโมงติดตอกัน โดยนายจางและลูกจางอาจตกลงกันลวงหนาใหมีเวลาพักครั้งหนึ่งนอยกวาหนึ่งชั่วโมงก็ได แตรวมกันแลว
วันหนึ่งตองไมนอยกวา 1 ชั่วโมง ซึ่งเวลาพักไมนับรวมเปนชั่วโมงการทำงาน และในกรณีที่ตองมีการทำงานลวงเวลาไม
นอยกวา 2 ชั่วโมงตอจากเวลาทำงานปกติ นายจางตองจัดใหลูกจางมีเวลาพักไมนอยกวา 20 นาทีกอนที่ลูกจางเริ่มทำงาน
ลวงเวลา 65
64

วันหยุดประจำสัปดาห วันหยุดตามประเพณี และวันหยุดพักผอนประจำป
นายจางจะตองจัดใหลูกจางมีวันหยุดประจำสัปดาห ไมนอยกวา 1 วันตอสัปดาห โดยจะกำหนดเปนวันใดของสัปดาหก็
ได แตตองใหมีระยะหางกันไมเกิน 6 วัน โดยนายจางและลูกจางอาจตกลงกันลวงหนากำหนดใหมีวันหยุดประจำสัปดาห
วันใดก็ได 66
65

นายจางตองประกาศกำหนดวันหยุดตามประเพณีใหลูกจางทราบลวงหนา โดยจะตองมีวันหยุดตามประเพณีปหนึ่งไม
นอยกวา 13 วันรวมวันแรงงานแหงชาติ วันหยุดตามประเพณี ไดแก วันหยุดราชการประจำป วันหยุดทางศาสนา หรือ
ขนบธรรมเนียมประเพณีแหงทองถิ่น 67
66

ลูกจางที่ทำงานติดตอกันครบ 1 ป ลูกจางมีสิทธิหยุดพักผอนประจำปไมนอยกวา 6 วันทำงานตอป ลูกจางมีสิทธิไดรับ
ค า จ างในวัน หยุ ดพั กผ อนประจำป ถ า ลู กจางที่ท ำงานยังไมครบ 1 ป จะให หยุ ดตามส วนก็ได ให น ายจ างเป นผูกำหนด

63

มาตรา 47 และมาตรา 48 ของ พระราชบัญญัติคุมครองแรงงานฯ

64

มาตรา 39/1 ของ พระราชบัญญัติคุมครองแรงงานฯ

65

มาตรา 27 ของ พระราชบัญญัติคุมครองแรงงานฯ

66

มาตรา 28 ของ พระราชบัญญัติคุมครองแรงงานฯ

67

มาตรา 29 ของ พระราชบัญญัติคุมครองแรงงานฯ
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วันหยุดพักผอนประจำปใหลูกจางทราบลวงหนาหรือกำหนดตามที่ตกลงกัน นายจางและลูกจางจะตกลงกันลวงหนาสะสม
และเลื่อนวันหยุดพักผอนประจำปไปรวมหยุดในปอื่นก็ได 68
67

วันลา
พระราชบัญญัติคุมครองแรงงานฯ กำหนดใหลูกจางมีสิทธิลางานไดในกรณี ดังตอไปนี้
•
•
•
•
•
•
•

การลาปวย ลูกจางสามารถลาปวยไดเทาที่ปวยจริง โดยนายจางตอง จายคาจางตลอดระยะเวลาที่ลา แตไม
เกิน 30 วันทำงานตอป (มาตรา 32)
การลาคลอดบุตร กฎหมายใหความคุมครองลูกจางซึ่งเปนหญิงมีครรภ มีสิทธิลาคลอดบุตรไดไมเกิน 98 วัน
ตอครรภ และวันลารวมถึงการลาเพื่อตรวจครรภกอนคลอดดวย (มาตรา 41)
การลาทำหมัน ใหลูกจางมีสิทธิลาเพื่อทำหมันไดและมีสิทธิลาเนื่องจากการทำหมันตามระยะเวลาที่แพทย
แผนปจจุบันชั้นหนึ่งกำหนดและออกใบรับรอง (มาตรา 33)
การลาเพื่อกิจธุระอันจำเปน ลูกจางมีสิทธิลาเพื่อกิจธุระอันจำเปนไดปละไมนอยกวา 3 วันทำงาน (มาตรา
34)
การลาเพื่อรับราชการทหาร ใหลูกจางมีสิทธิลาเพื่อรับราชการทหารในการเรียกพลเพื่อ ตรวจสอบเพื่อฝก
วิชาทหารหรือเพื่อทดลองความพรั่งพรอมตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร(มาตรา 35)
การลาเพื่อฝกอบรม ใหลูกจางมีสิทธิลาเพื่อการฝกอบรมหรือพัฒนาความรูความสามารถตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง (มาตรา 36)
การลาเพื่อเขาประชุมสัมมนาของลูกจางเด็ก ลูกจางซึ่งเปนเด็กอายุต่ำกวา 18 ป มีสิทธิลาเพื่อเขาประชุม
สัมมนา รับการอบรม รับการฝกหรือลาเพื่อการอื่น ซึ่งจัดโดยสถานศึกษาหรือหนวยงานของรัฐหรือเอกชนที่
อธิบดีเห็นชอบ (มาตรา 52)

การใชแรงงานหญิง
เนื่ อ งจากลู กจ างที่ เ ป น หญิง นั้ น มี ลั ก ษณะทางกายหรือ โครงสร างทางสรี ระแตกตา งจากลู กจ างชาย งานบางประเภท
อาจจะไมเหมาะสมสำหรับลูกจางหญิง และลักษณะทางเพศซึ่งผูหญิงตองเปนฝายอุมครรภ ซึ่งในระหวางมีครรภนั้นเปน
ระยะเวลาที่ตองไดรับการดูแล ดังนั้น พระราชบัญญัติคุมครองแรงงานจึงกำหนดการคุมครองแรงงานหญิงไวเปนพิเศษ
ดังนี้
- หามมิใหนายจางใหลูกจางหญิงทำงานอันตราย ไดแก งานเหมืองแรหรืองานกอสรางที่ตองทำใตดิน ใตน้ำ ในถ้ำ

ในอุโมงคหรือ ปลองในภูเขา เวนแตสภาพของการทำงานไมเปนอันตรายตอสุขภาพหรือรางกายของลูกจาง งานที่
ตองทำบนนั่งรานที่สูงกวาพื้นดินตั้งแตสิบเมตรขึ้นไป งานผลิตหรือขนสงวัตถุระเบิดหรือวัตถุไวไฟ (มาตรา 38)

68

มาตรา 30 ของ พระราชบัญญัติคุมครองแรงงานฯ
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- การทำงานยามวิ ก าลของแรงงานหญิ ง ในกรณี ที่ น ายจ า งให ลู ก จ า งซึ่ งเป นหญิ ง ทำงานระหว า งเวลา 24.00 น.

นาิกา ถึงเวลา 06.00 นาิกา และพนักงานตรวจแรงงานเห็นวางานนั้นอาจเปนอันตรายตอสุขภาพและความ
ปลอดภั ยของหญิ งนั้น ให พ นั ก งานตรวจแรงงานรายงานตอ อธิ บดี หรื อผู ซึ่ง อธิบดีมอบหมายเพื่อ พิจารณาและมี
คำสั่ง ใหน ายจา งเปลี่ย นเวลาทำงาน หรื อ ลดชั่วโมงทำงานได ตามที่เห็นสมควร และใหน ายจ างปฏิบัติตามคำสั่ง
ดังกลาว (มาตรา 40)
- หา มมิ ใหนายจ างใหลูกจา งซึ่งเปนหญิ งมีครรภ ทำงานที่อาจกอใหเ กิดอันตรายตอสุขภาพอนามัย หญิงมีครรภและ
บุ ต รในครรภ เช น งานเกี่ ย วกั บ เครื่ อ งจั ก รหรื อ เครื่ อ งยนต ที่ มี ค วามสั่ น สะเทื อ น งานขั บ เคลื่ อ นหรื อ ติ ด ไปกั บ
ยานพาหนะ งานยก แบก หาม หาบ ทูน ลาก หรือเข็นของหนักเกินสิบหากิโลกรัม งานที่ทำในเรือ (มาตรา 39)

- หามมิใหนายจางใหลูกจางซึ่งเปนหญิงมีครรภทำงานในระหวางเวลา 22.00 น. ถึงเวลา 06.00 น. ทำงานลวงเวลา

หรือทำงานในวันหยุด และในกรณีที่ลูกจางซึ่งเปนหญิงมีครรภทำงานในตำแหนงผูบริหาร งานวิชาการ งานธุรการ
หรืองานเกี่ยวกับการเงินหรือบัญชี นายจางอาจใหลูกจางนั้นทำงานลวงเวลาในวันทำงานไดเทาที่ไมมีผลกระทบตอ
สุขภาพของลูกจางซึ่งเปนหญิงมีครรภโดยไดรับความยินยอมจากลูกจางกอนเปนคราว ๆ ไป (มาตรา 39/1)
- หามมิใหนายจางเลิกจางลูกจางซึ่งเปนหญิงเพราะเหตุมีครรภ (มาตรา 43)
การจางแรงงานเด็ก
บทบั ญ ญัติใ นเรื่อ งนี้มีวัตถุประสงค ในการคุ มครองเด็ กซึ่ งเปน ผูเยาวแ ละกำลั งจะเติบโตเปน แรงงานที่สมบูรณและเปน
ทรัพยากรมนุษยที่มีความสำคัญของประเทศ การใหลูกจางเด็กทำงานมีทั้งขอที่ดีและขอเสีย ขอเสีย คือ ทำใหเด็กตอง
ออกจากการศึ ก ษาซึ่ ง จะทำให เ สี ย โอกาสในการพั ฒ นาสติ ป ญ ญาของเด็ ก นั้ น และในขณะเดี ย วกั น เด็ ก มั ก จะมี ค วาม
ระมั ด ระวั ง ในการทำงานนอ ยเนื่ อ งจากยั ง เยาว ดว ยอายุ โอกาสที่ จ ะไดรั บอั น ตรายจากการทำงานเกี่ ยวกั บ เครื่ อ งจักร
เครื่องมือเครื่องใชมีความเสี่ยงสูงกวาวัยผูใหญ ดังนั้น การคุมครองแรงงานเด็กจึงเปนเรื่องจำเปนและมีความสำคัญ ทุก
ประเทศในสังคมโลกจะตองใหความสนใจในเรื่องการใชแรงงานเด็กเปนอยางยิ่ง โดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงานฯ
กำหนดหามมิใหจางงานเด็กอายุต่ำกวา 15 ป และในกรณีที่มีการจางงานเด็กอายุต่ำกวา 18 ป นายจางจะตองแจงการ
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จางลูกจางเด็กนั้นตอพนักงานตรวจแรงงาน ตองจัดทำบันทึกสภาพการจางกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม และตอง
แจงการสิ้นสุดการจางลูกจางเด็กนั้นตอพนักงานตรวจแรงงาน 69
68

กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2541) 70 ไดกำหนดงานซึ่งหามมิใหนายจางใหลูกจางซึ่งเปนเด็กอายุต่ำกวา 18 ป ทำไว
หลายประเภท ไดแก งานเกี่ยวกับความรอนความเย็น ความสั่นสะเทือน และเสียงอันอาจเปนอันตรายแกลูกจางเด็ก งาน
เกี่ยวกับสารเคมีที่เปนอันตราย วัตถุมีพิษ หรือวัตถุระเบิดตามที่กำหนด งานขับรถบังคับ รถยก หรือปนจั่นที่ใชพลังงาน
เครื่องยนตหรือไฟฟาหรือบังคับจะกระทำในลักษณะใด และงานเกี่ยวกับกัมมันตภาพรังสีทุกชนิด ดังนั้น นายจางจึงมิอาจ
ใหลูกจางเด็กทำงานในประเภทงานตาง ๆ ตามที่กฎหมายกำหนดหามไวได
69

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2560 ไดมีการแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2560 ไดมีการเพิ่ม
โทษการใชแรงงานเด็ก เพื่อปองกัน ยับยั้ง และขจัดปญหา การคามนุษยดานแรงงานใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ
คุมครองดูแลแรงงานเด็ก มีโดยมีการเพิ่มอัตราโทษสำหรับความผิดเกี่ยวกับการใชแรงงานเด็ก 3 กรณีดวยกัน คือ
กรณีที่ 1 การจางแรงงานเด็กซึ่งมีอายุต่ำกวา 15 ป เขาทำงานในงานทั่วไป งานเกษตรกรรม การจางเด็กอายุ
ต่ำกวา 16 ป ทำงานในงานขนถายสินคาทางทะเล และการจางเด็กอายุต่ำกวา 18 ป ทำงานในงานประมงทะเล
• กรณีที่ 2 การจางเด็กอายุต่ำกวา 18 ป ทำงานในงานที่เปนอันตราย เชน งานปมโลหะ งานเกี่ยวกับวัตถุมีพิษ
• กรณี ที่ 3 การจ า งเด็ ก อายุ ต่ ำ กวา 18 ป ทำงานในสถานที่ ตอ งหา ม เช น ทำงานโรงฆ า สัต ว สถานที่ เ ล นพนัน
สถานประกอบกิจการที่เกี่ยวกับการแปรรูปสัตวน้ำในเรือประมง
•

โดยอัตราโทษสำหรับความผิดดังกลาว คือ ปรับตั้งแต 400,000 ถึง 800,000 บาทตอลูกจางหนึ่งคน หรือตองโทษจำคุก
ไมเกิน 2 ป หรือทั้งปรับทั้งจำ และหากวานายจางใหลูกจางซึ่งเปนเด็กอายุต่ำกวา 18 ป ทำงานอันตราย จนเปนเหตุให
ลูกจางเด็กไดรับอันตรายแกกาย หรือ จิตใจ หรือถึงแกความตาย นายจางจะตองรับโทษสูงขึ้นเปน โทษปรับตั้งแต 8 แสน
บาท ถึง 2 ลานบาท หรือ จำคุกไมเกิน 4 ป หรือ ทั้งปรับทั้งจำ
การจายคาตอบแทนการทำงาน
คาตอบแทนการทำงาน หมายถึง คาจาง คาลวงเวลา คาทำงานในวันหยุด และ คาลวงเวลาในวันหยุด โดยมาตรา 54
ของ พระราชบั ญ ญั ติ คุ มครองแรงงานฯ กำหนดให นายจ า งมี ห น า ที่ จ า ยค าจ า ง ค า ล ว งเวลา ค า ทำงานในวั น หยุ ด ค า
ลวงเวลาในวันหยุด และเงินผลประโยชนอื่นเนื่องในการจาง โดยจะตองจายเปนสกุลเงินไทย เวนแตไดรับความยินยอม
จากลูกจางใหจายเปนตั๋วเงินหรือเงินตราตางประเทศ

69

มาตรา 44 และมาตรา 45 ของ พระราชบัญญัติคุมครองแรงงานฯ

70

กฎกระทรวงฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2541) https://www.mol.go.th/wp-content/uploads/sites/2/2019/03/77-2b-2541-a006-4.pdf
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คาจาง
“คาจาง” หมายถึง เงินที่นายจางและลูกจางตกลงกันจายเปนคาตอบแทนในการทำงานตามสัญญาจางสำหรับระยะเวลา
การทำงานปกติเปนรายชั่วโมง รายวัน รายสัปดาห รายเดือน หรื อระยะเวลาอื่น หรื อจายใหโดยคำนวณตามผลงานที่
ลูกจางทำไดในเวลาทำงานปกติของวันทำงาน และใหหมายความรวมถึงเงินที่นายจางจายใหแกลูกจางในวันหยุดและวัน
ลาที่ลูกจางมิไดทำงาน แตลูกจางมีสิทธิไดรับตามที่กำหนดไวใน พระราชบัญญัติคุมครองแรงงานฯ
คาจางจะตองเปนเงินเทานั้น และเปนการจายเงินเพื่อเปนคาตอบแทนในการทำงานตามที่นายจางกับลูกจางตกลงกันใน
สัญญาจาง สวนการจายเงินโดยมีวัตถุประสงคเปนอยางอื่น เชน ชวยเหลือคาเชาบาน ชวยเหลือคาเลาเรียน จำนวนเงิน
ดังกลาวไมถือเปนคาจาง เพราะมิไดเปนการใหเพื่อตอบแทนการทำงานโดยตรง นอกจากนี้ คาจางจะตองตอบแทนการ
ทำงานสำหรับระยะเวลาทำงานปกติ สวนเงินที่ตอบแทนการทำงานในชวงระยะเวลาอื่น เชน หลังเวลาเลิกงานแลว หรือ
กอนเวลาเขาทำงาน หรือในวันหยุด เงินจำนวนนั้นคาจาง แตอาจเปนเงินประเภทที่มีชื่อเรียกอยางอื่น เชน คาลวงเวลา
คาทำงานในวันหยุด คาลวงเวลาในวันหยุด เปนตน

การจายคาตอบแทนในการทำงานใหแกลูกจางมี 2 ประเภท คือ
•

การจายคาตอบแทนในการทำงานโดยถือระยะเวลาเปนสำคัญ (time rate) หมายถึง การจายคาจางที่ถื อ
หน ว ยระยะเวลาเป น หลั ก ในการคำนวณ ทั้ ง นี้ ไ ม ว า ลู ก จ า งจะทำงานได ผลงานมากน อ ยเพี ยงใด ซึ่ ง กฎหมาย
กำหนดไววาระยะเวลาที่จะจายกัน อาจจะเปนการกำหนด รายชั่วโมง รายวัน รายสัปดาห รายเดือน หรือราย
ระยะเวลาอยางอื่นก็ได

•

การจายคาตอบแทนในการทำงานโดยถือตามผลงานที่ลูกจางไดทำเปนสำคัญ (piece rate) หมายถึง การ
จ า ยค าจ างที่ถือผลงานแตละหนวยที่ลูก จา งทำไดเปนหลักในการคำนวณ ไม วาลูก จ างจะใชระยะเวลาในการ
ทำงานนานเทาไรก็ตาม เมื่อลูกจางไดผลงานออกมาเทาใดก็จะคำนวณคาจางไปตามจำนวนนับของผลงานนั้น

อาจสรุปไดวา เงินที่นายจางจายใหกับลูกจางไมวาจะเรียกชื่ออยางไร หากเปนการจายเพื่อตอบแทนการทำงานในเวลา
ทำงานปกติ ข องวั น ทำงานตามสั ญ ญาจ า งโดยตรง หรื อ จ า ยให แ ก ลู ก จ า งเป น ประจำมี จ ำนวนแน น อนโดยไม ป รากฏ
วัตถุประสงคในการจายเปนประการอื่น ยอมถือวาเปนคาจาง ในทางกลับกัน เงินที่นายจางจายใหกับลูกจาง ไมวาจะ
เรี ย กชื่อ อยา งไร หากจา ยโดยมี วั ตถุประสงค ชัดแจ งวา เพื่ อ ใหเปน สวั สดิก ารแกลูกจา ง หรื อ เพื่อ จู งใจให ลูก จ างทำงาน
เพิ่มขึ้น หรือเพื่อเปนรางวัลแกลูกจาง หรือเพื่อชวยเหลือลูกจาง หรือเพื่อชดใชคาใชจายที่ลูกจางไดออกไปเพื่อกิจการของ
นายจาง ยอมไมถือวาเปนคาจาง

TLCS Legal Advocate

www.TLCS.co.th

60

เงินที่เรียกชื่ออยางอื่นที่ถือวาเปนคาจาง
แนวคำพิพากษาศาลฎีกาที่ได วินิจฉัยวาเงินประเภทใดดังตอไปนี้เปนคาจางหรือไมเปนคาจาง
• เบี้ยเลี้ยง ที่เปนการจายตอบแทนที่มีการจายเปนประจำทุกเดือนเปนการตอบแทนการทำงานในวันปกติ จาย
ใหกับพนักงานทุกคนในอัตราที่แนนอน ถือไดวาเปนคาจางที่จะตองนำมาคำนวนคาทดแทน เทียบคำพิพากษา
ฎีกาที่ 1776/2526 71 ฎีกาที่ 1328/2527 72 ฎีกาที่ 2763/2529 73
70

•

71

72

ค า ครองชี พ การที่ น ายจ า งจ า ยค า ครองชี พ ให ลู ก จ า งเป น ประจำทุ ก เดื อ นมี จ ำนวนแน น อนทำนองเดี ย วกั บ
เงินเดือน จึงถือวาคาครองชีพที่ลูกจางไดรับเปนสวนหนึ่งของเงินเดือนที่นายจางจายใหเปนการตอบแทนการ
ทำงาน จึ ง เป น ค า จ า งซึ่ ง ต อ งนำมาคำนวณค า ชดเชยด ว ย (เที ย บคำพิ พ ากษาฎี ก าที่ 2029/252374 ฎี ก าที
1469/2524 75)

ฎีกาที่ 1776/2526
ลูกจางเปนชางเหล็ก ปกติทำงานอยูที่กรุงเทพมหานครไมมีสิทธิไดรับเบี้ยเลี้ยง แตความรูความสามารถของ
ลูกจางเปนงานประเภทที่จะตองไปซอมสะพานรถไฟตามเสนทางรถไฟตางจังหวัดอันเปนงานประจำของตน ฉะนั้น เมื่อขณะประสบอันตรายลูกจาง
ออกไป ทำงานที่หนวยงานสะพานตางจังหวัดเปนเวลาถึงหกเดือนเศษ ไดรับเบี้ยเลี้ยงเปนการประจำจนกวางานจะแลวเสร็จ เห็นไดชัดวา นายจาง
จายเบี้ยเลี้ยงใหแกลูกจางเปนสวนหนึ่งของการตอบแทนการทำงานในเวลาปกติของวันทำงานโดยแท เบี้ยเลี้ยงนี้จึงเปนคาจางอันจะตองนำมาเปน
ฐานคำนวณคาทดแทนดวย

71

ฎีกาที่ 1328/2527
การที่ขอบังคับของนายจางระบุวา พนักงานที่ทำงาน ณ โรงกลั่นฯ ศรีราชา มีสิทธิไดรับเบี้ยเลี้ยงตางจังหวัดเปน
รายเดือน 15% ของเงินเดือน ถายายเขากรุงเทพฯ ไมมีสิทธิไดรับเบี้ยเลี้ยงนี้นั้น เมื่อเบี้ยเลี้ยงดังกลาวนายจางจายแกพนักงานทุกคนที่ทำงาน ณ โรง
กลั่น ฯ ศรีราชาเปนอัตราแนนอนทุกเดือน ไมใชจายใหเฉพาะพนักงานที่ออกไปทำงานนอกสถานที่เมื่อผูบังคับบัญชาสั่งเปนครั้งคราว เบี้ยเลี้ยงนี้จึง
เปนสวนหนึ่งของคาจาง
72

ฎีกาที่ 2763/2529
การที่ จำเลยอนุ มัติให จ ายเงิ นเบี้ ยเลี้ ยงใหโจทกตามจำนวนวันที่ ออกไปปฏิบัติงานที่ ตางจั งหวั ด เป นการให
เงิ น ตอบแทนการทำงานในช ว งเวลาที่ ท ำงานในต า งจั งหวั ด ไม ว า จะเป นวั นทำงานปกติ ห รื อ วั นหยุ ด ประจำสั ป ดาห มี ลั ก ษณะเช นเดี ย วกั บ
เงิ น เดื อ น และจำเลยก็มิ ได มี ค ำสั่ งหรือ ระบุ เ จาะจงว า โจทก จ ะต อ งทำงานในวั นหยุ ด ประจำสั ป ดาห แต เ ป น ดุ ลพิ นิ จ ของโจทก ที่ จ ะเลื อ ก
ปฏิบัติงานในวันใดเวลาใดก็ไดในระหวางชวงเวลานั้น จึงถือไมไดวาจำเลยสั่งใหโจทกทำงานในวันหยุด โจทกไมมีสิทธิไดคาทำงานในวันหยุ ด
ในชวงเวลาดังกลาว
73
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•

เงินคานายหนาหรือเงินประเภทเดียวกัน ที่จายใหแกลูกจางเปนรายเดือนแมจะเปนการจูงใจใหขายสินคาได
มากขึ้นก็ตามแตในขณะเดียวกันก็คือเงินที่จำเลยจายใหเปนการตอบแทนการทำงาน มิใชเปนการจายเปนครั้ง
คราวถือไดวาเปนคาจาง (เทียบคำพิพากษาฎีกาที่ 3724/2537 76 และ ฎีกาที่ 3693-3695/2525 77)
• คาพาหนะและเงินประเภทเดียวกัน การที่ นายจางจายคาพาหนะและคาที่พั กให ลูกจ างเปนประจำทุกเดือนที่
ไปทำงานที่ตางจังหวัด มิใชจายเปนครั้งคราว หรือเปนการจายโดยโดยมีเงื่อนไขวาถาหากลูกจางมิไดไปติดตอ
75

76

ฎีกาที่ 2029/2523
เมื่อศาลแรงงานกลางฟงขอเท็จจริงวา โจทกไมไดแจงเรื่องถูกจับใหผูบังคับบัญชาทราบ การที่โจทกอุทธรณวา
โจทกไดแจงเรื่องนี้แลว จึงเปนอุทธรณโตเถียงขอเท็จจริง ตองหามตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงาน ฯ มาตรา 54 แมโจทกขาดงานเพราะถูก
จับและถูกควบคุมตัวตลอดมา โจทกก็ชอบที่จะแจงเรื่องที่ถูกจับใหผูบังคับบัญชาทราบ การที่โจทกไมแจง ถือวาเปนการประพฤติไมเหมาะสมตาม
ระเบียบวาดวยการจางและเลิกจางคนงานฯ ของจำเลย จำเลยเลิกจางโจทกได เมื่ออุทธรณของโจทกเปนขอที่โจทกมิไดตั้งประเด็นมาในคำฟอง คดี
จึงไมมีประเด็นที่จะตองวินิจฉัย ศาลฎีกายอมไมรับวินิจฉัยให การที่โจทกไปทำงานไมไดเพราะถูกจับและถูกควบคุมตัวตลอดมา ถือไมไดวาโจทกละ
ทิ้งหนาที่ การไมแจงเหตุขัดของหรือไมขอลางานหาทำใหเปนการละทิ้งหนาที่ขึ้นไม การกระทำของโจทกจึงไมเปนการละทิ้งหนาที่เปนเวลาสามวัน
ทำงานติดตอกันโดยไมมีเหตุอันสมควรตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุมครองแรงงานฯ ขอ 47 (4) อันจำเลยจะไมตองจายคาชดเชย

74

เมื่อไมปรากฏวาจำเลยจายคาครองชีพใหโจทกเกี่ยวของกับภาวะคาครองชีพโดยเฉพาะอยางไร การที่จำเลยจายคาครองชีพใหโจทกเปนประจำทุก
เดือนมีจำนวนแนนอนทำนองเดียวกับเงินเดือน คาครองชีพที่โจทกไดรับจึงเปนสวนหนึ่งของเงินเดือนที่จำเลยจายใหเปนการตอบแทนการทำงาน
จึงเปนคาจางซึ่งตองนำมาคำนวณคาชดเชยดวย
ฎีกาที่ 1469/2524
เมื่อนายจางมีนโยบายและระเบียบที่จะเพิ่มคาจางใหแกลูกจางเมื่อคาครองชีพสูงขึ้น การที่นายจางจายเงินคา
ครองชีพใหแกลูกจางเมื่อคาครองชีพสูงขึ้นจึงแสดงวาเปนการเพิ่มคาจางใหสูงขึ้นนั่นเอง นอกจากนี้ยังไดความวา ภายหลังตอมานายจางก็รวมเงิน
คาครองชีพเขาเปนคาจางปกติ แสดงใหเห็นวานายจางประสงคใหเงินคาครองชีพเปนคาจาง แตที่ไดแยกจายออกจากคาจางปกติก็โดยหวังวาจะทำ
ใหไมตองนำมารวมเปนคาจางเพื่อคำนวณเงินอื่นเทานั้น คาครองชีพจึงเปนคาจางอันตองนำมาคำนวณเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนตามระเบียบ
ของบริษัทนายจางบริษัทจะไมอนุมัติใหจายเงินรางวัลประจำปหรือโบนัสในปใดก็ได มิไดแสดงเจตนาที่จะจายใหลูกจางเปนประจำทุกป ทั้งการจาย
ก็มีความมุงหมายเพื่อเปนรางวัลสำหรับความดีความชอบของลูกจางที่ทำงานมาดวยดีและมีความประพฤติเหมาะสมเงินรางวัลประจำปหรือโบนัสจึง
มิใชเงินที่นายจางจายใหแกลูกจางเปนการตอบแทนการทำงาน ไมเปนคาจางอันจะนำมาคำนวณเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน เพียงแตจำเลยที่ 2
เปนอธิบดีกรมแรงงานจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 2 หาตองรับผิดเปนการสวนตัวในการคืนเงินสมทบที่สำนักงานกองทุนเงินทดแทนซึ่งมีฐานะเปนกอง
สังกัดกรมจำเลยที่ 1 เรียกเก็บเกินมาแกโจทกดวยไม
75

ฎีกาที่ 3724/2537
คานายหนาที่จำเลยจายใหแกโจทกเปนรายเดือนแมจะเปนการจูงใจใหขายสินคาไดมากขึ้นก็ตาม แตขณะ
เดียวกันก็คือเงินที่จำเลยจายใหเปนการตอบแทนการทำงาน ตามผลงานที่โจทกทำไดโดยตรงนั่นเอง สวนที่จำเลยไดกำหนด หลักเกณฑและวิธีการ
จายอยางไร รวมทั้งจะมีการเรียกชื่อ เปนอยางอื่นก็ไมใชขอสำคัญ เมื่อวิธีการจายคานายหนา อาจปรับไดกับความหมายของคำวา "คาจาง" ตาม
ประกาศ กระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุมครองแรงงานดังกลาวมาขางตน จึงถือวาคานายหนาเปนคาจาง
76

ฎีกาที่ 3693-3695/2525 แมเงินเปอรเซ็นตจากการขายที่ลูกจางไดรับมิไดกำหนดไวตายตัวโดยขึ้นอยูกับสินคาที่ขายไดแตละเดือนซึ่งไม
เทากัน แตการจายเงินเปอรเซ็นตในการขายนี้จายประจำทุกเดือนตามผลงานของลูกจาง มิใชเปนครั้งคราวยอมถือไดวาเปนเงินที่จายตอบแทนการ
ทำงาน จึงเปนคาจางตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุมครองแรงงาน
77
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ลู ก ค า นอกสถานที่ท ำงานจะไม ได รับ คา พาหนะถื อ ได ว าเป นเงิน ที่น ายจา งจ ายใหแ กลู กจ างเปน การตอบแทน
ทำงาน ถื อ ว า เป น ค า จ า งแม จ ะเรี ย กชื ่ อ เป น อย า งอื ่ น (เที ย บคำพิ พ ากษาฎี ก าที ่ 172/2524 78 ฎี ก าที ่
513/2524 79 และฎีกาที่ 2386/2527 80)
77

78

•

79

คาน้ำมันรถ ซึ่งเปนการจายเปนจำนวนเทา ๆ กันโดยไมคำนึงวาจะมีการใชน้ำมันเปนจำนวนมากนอยเพียงใดใน
แตละเดือนถือวาเปนคาจาง (เทียบคำพิพากษาฎีกาที่ 3173/2528 81)
80

•

เงินพิเศษตาง ๆ เชน เงินรางวัลพิเศษ เงินเพิ่มพิเศษทางทะเลและเงินเพิ่มพิเศษที่เปนคาเขาผลัดหมุนเวียนรอบ
กลางคืน คาบริการหรือ service charge

ฎีกาที่ 172/2524
แมจำเลยที่ 1 จะอางวาเปนเงินเหมาจายรายเดือนเพื่อเปนคาใชจายการเดินทางออกไปทำงานของโจทก แตก็ไม
ปรากฏวาเงินจำนวนนี้จำเลยที่ 1 ไดชดใชใหเปนคาใชจายที่โจทกไดเสียไปโดยแทจริง โจทกจะเสียนอยหรือมากกวา จำเลยที่ 1 ก็คงจายใหในอัตรา
เดือนละ 1,500 บาทเชนนี้ศาลฎีกาเห็นวาเงินจำนวนดังกลาวถึงหากจะเรียกวาคาพาหนะ ก็คือเงินตอบแทนการทำงานในเวลาทำงานปกติของวัน
ทำงานในตำแหนงหนาที่ของโจทก เปนคาจางตามความหมายของประกาศกระทรวงมหาดไทย
78

ฎีกาที่ 513/2524
เหตุที่จำเลยยายโจทกไปทำงานที่บริษัทอื่นก็เนื่องมาจากจำเลยไมพอใจผลงานของโจทก แมบริษัทนั้นจะอยูใน
เครือเดียวกันกับจำเลยแตก็เปนนิติบุคคลตางหากจากกันในการเขาทำงานโจทกก็ตองทำสัญญาเปนการตกลงจางกันใหม การยายดังกลาวจึงเปน
การแสดงเจตนาของจำเลยที่ไมประสงคจะจางโจทกตอไปหรือใหโจทกออกจากงาน ถึงหากโจทกจะสมัครใจทำงานใหมก็เปนการสมัครใจหลังจากที่
จำเลยไมประสงคจะจางโจทกตอไปแลวและหาไดมีขอความใดเปนการตกลงใหนับระยะเวลาทำงานกับจำเลยตอเนื่องกับระยะเวลาทำงานกับบริษทั
ใหมไม จึงมิใชเปนการสมัครใจยายที่ทำงานของโจทก หากเปนผลจากการเลิกจางของจำเลย โจทกจึงมีสิทธิที่จะไดรับคาชดเชยจากจำเลย เมื่อ
จำเลยจายคาพาหนะและคาคอมมิชชั่นใหโจทกเปนประจำทุกเดือน มิใชเปนครั้งคราว หรือโดยมีเงื่อนไขวาถาหากโจทกมิไดไปติดตอลูกคานอก
สถานที่ทำงานจะไมไดรับคาพาหนะและคาคอมมิชชั่น และจำเลยไดจายเชนนี้มาตั้งแตโจทกเขาทำงานจนเลิกจางจึงถือไดวาเงินดังกลาวเปนเงินที่
จำเลยจายใหแกโจทกเปนการตอบแทนการทำงาน อันเปนคาจางเพียงแตเรียกชื่อเปนอยางอื่นเทานั้น จึงตองนำเงินนี้มารวมกับเงินเดือนเปนฐาน
คำนวณคาชดเชยดวย ขอบังคับของจำเลยมีความวา พนักงานที่ทำงานติดตอกันเปนเวลาไมนอยกวา 1 ป มีสิทธิพักผอนประจำป โดยไดรับคาจาง
เต็มวันหยุดพักผอนประจำปที่ยังไมไดใชจะเก็บสะสมไวในปตอไปไมได ดังนี้พนักงานที่ทำงานมาเปนเวลา 1 ป กับ 1 วัน ก็ยอมมีสิทธิหยุดพักผอน
ประจำปได ไมจำตองทำงานตอไปจนครบอีก 1 ป และการที่พนักงานมิไดใชสิทธิหยุดพักผอนประจำปนั้นก็เปนแตเพียงจะนำไปเก็บสะสม ไวใชในป
ตอไปไมไดเทานั้นเอง หาเสียสิทธิที่จะไดรับคาจางสำหรับวันหยุดพักผอนประจำปอีกไม
79

ฎีกาที่ 2386/2527
โจทกไดรับเงินเดือนและไดรับคาพาหนะ คาที่พักซึ่งโจทกตองไปทำงานตางจังหวัดทุกเดือนเดือนละ 25 วันอีก
ตางหากเปนการเหมาจายโดยลักษณะงานเวลาทำงานปกติของโจทกอยูในตางจังหวัด ดังนี้ เงินคาพาหนะคาที่พักจึงเปนเงินที่จายเพื่อตอบแทนการ
ทำงานปกติในวันทำงานของโจทก และถือไดวาเปนคาจางโดยไมคำนึงวาจะเรียกเงินดังกลาวอยางไร (อางคำพิพากษาฎีกาที่ 172/2524)

80

ฎีกาที่ 3173/2528
จำเลยจายคาน้ำมัน รถเปนการเหมาใหโจทกเป นรายเดือนเดื อนละเทาๆ กั น โดยไมคำนึงวาในแตละเดือน
โจทกจะไดใชจายเงินเปนคาน้ำมันรถหรือไม หรือไดใชจายไปเปนจำนวนมากนอยเทาใด คาน้ำมันรถยอมเปนเงินที่จำเลยจายใหแกโจทกเปน
ประจำและมีจำนวนแนนอนเชนเดียวกับเงินเดือนจึงถือวาเปนคาจาง สวนการเบิกเงินคาน้ำมันรถดังกลาวซึ่งตองมีใบเสร็จมาแสดงเปนเพีย ง
วิธีการเบิกจายเทานั้น
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o เงิ น รางวั ล พิ เ ศษ ที่ เ ป น การจ า ยเพื่ อ ตอบแทนการทำงานในวั น ปกติ ถื อ ได ว า เป น ค า จ า ง (เที ย บคำ
พิพากษาฎีกาที่ 747-768/2524 82)
81

o เงินเพิ่มพิเศษทางทะเลและเงินเพิ่มพิเศษที่เปนคาเขาผลัดหมุนเวียนรอบกลางคืน เปนเงินซึ่งจาย
เพิ่มใหแกคาจางปกติเพราะเหตุที่ตองไปปฏิบัติงานประจำอยูในทะเลจึงเปนเงินที่นายจางจายใหแก
ลูกจางเปนการตอบแทนการทำงานปกติของวันทำงานนับวาเปน “คาจาง” (เทียบคำพิพากษาฎีกาที่
1437/2524 83)
o คาบริการหรือ service charge เปนเงินที่นายจางไดมาโดยวิธีเรียกเก็บจากลูกคาที่มาใชบริการของ
นายจางแลวนำเงินดังกลาวเก็บรวบรวมไวถือไดวาเปนเงินของนายจางเองเฉลี่ยจายใหแกลูกจางเปน
82

ประจำทุกเดือนไปถือไดวาเปนคาจาง (เทียบคำพิพากษาฎีกาท่ี 7287/2537 84 และฎีกาท่ี6349/2541 85)
83

84

ฎีกาที่ 747-768/2524
เงินรางวัลพิเศษเปนเงินที่จำเลยจายใหแกโจทกเปนการตอบแทนการทำงานในเวลาทำงานปกติอยางเดียวกับ
เงินเดือนหรือคาจาง ยอมเปนคาจางตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดเวลาทำงานฯ และประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การ
คุมครองแรงงานฯ ซึ่งเปนกฎหมายวาดวยแรงงานที่ใชบังคับในขณะที่โจทกออกจากงาน เงินรางวัลพิเศษจึงเปนคาจางปกติตามที่นิยามไวในคำสั่ง
กระทรวงอุตสาหกรรม อันตองนำไปรวมคำนวณเงิน บำเหน็จ การที่จำเลยประกาศวา เงินรางวัลพิเศษไมถื อเป นคาจา งตามคำสั่ งกระทรวง
อุตสาหกรรมและโจทกมิไดโตแยงคัดคานนั้น ไมอาจถือไดวาโจทกไดตกลงตามประกาศนั้น จึงถือไมไดวามีขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางขึ้นใหม
82

ฎีกาที่ 1437/2524
โจทกฟองวา จำเลยจางโจทกเปนลูกจางประจำโดยใหทำงานที่เรือขุดแรในทะเล โดยจำเลยใหเงินเพิ่มพิเศษทาง
ทะเลแกโจทก จำเลยมิไดใหการปฏิเสธความขอนี้และปรากฏวาเงินเพิ่มพิเศษนี้เปนการชวยเหลือพนักงานที่ตองปฏิบัติงานประจำในทะเล แสดงวา
เปนเงินซึ่งจายเพิ่มใหแกคาจางปกติเพราะเหตุที่ตองไปปฏิบัติงานประจำอยูในทะเลจึงเปนเงินที่นายจางจายใหแกลูกจางเปนการตอบแทนการ
ทำงานปกติของวันทำงาน นับวาเปน 'คาจาง' แมจำเลยจะใหการวา เงินเพิ่มพิเศษนี้ลูกจางมีสิทธิไดรับในขณะปฏิบัติงานอยูเทานั้นและคูความรับ
กันวานอกจากคนงานในเรือขุดยังมีคนงานปฏิบัติหนาที่อยูบนบก คนงานในเรือขุดอาจถูกยายมาปฏิบัติหนาที่บนบกไดก็ตาม ก็ไมลบลางขอเท็จจริง
ที่วาโจทกเปนคนงานจำพวกที่ตองปฏิบัติหนาที่ประจำอยูในทะเลนั่นเอง และเงินเพิ่มพิเศษคาทำงานรอบกลางคืนอันเปนผลตอเนื่องจากการทำงาน
ในเรือขุด จำเลยก็มิไดใหการปฏิเสธเชนกันจึงตองนำเงินทั้งสองประเภทนี้ไปรวมกับคาจางปกติเพื่อใชเปนฐานคำนวณคาชดเชยดวย
แมตามขอบังคับของจำเลยจะระบุวา เงินชวยเหลือคาครองชีพเปนการจายเพื่อสวัสดิการนอกเหนือจากคาจางปกติ และตามบันทึก
ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางก็วา เพื่อเปนการแบงเบาภาระการครองชีพในปจจุบันซึ่งเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นเรื่อย ๆ ก็ตาม การที่คาครองชีพสูงขึ้น
เรื่อย ๆ นั้นยอมทำใหจำเลยแลเห็นไดเองวาคาจางที่จำเลยจายใหแกลูกจางนั้นไมสมดุลยกับคาครองชีพที่เพิ่มขึ้นเงินที่จายเพิ่มใหนี้จึงเปนเงินที่จาย
ใหแกลูกจางเปนการตอบแทนการทำงานในเวลาปกติของวันทำงานดวยเชนกัน จึงตองถือวาเปนคาจาง
ตามขอบังคับการทำงานของจำเลยจัดเงินชวยเหลือคาเชาบานอยูในประเภท “สวัสดิการและผลประโยชนตอบแทนอื่น” บริษัทจำเลยมี
คนงานประมาณ 250 คน มีคนงานมีที่พักอยูในบริษัทจำเลย 6 ถึง 8 คน ไมไดรับคาเชาบานคนงานอื่นไดคาเชาบาน แสดงวาจำเลยมุงหมายที่จะ
ผูกมัดจิตใจลูกจางใหทำงานอยูกับจำเลยนาน ๆ และเพื่อไมใหลูกจางตองเปนกังวลในเรื่องที่พักอาศัย จำเลยจึงรับภาระในสวัสดิการดานที่พักอาศัย
ให เมื่อจำเลยไมสามารถจัดที่พักอาศัยใหไดจึงจายเงินชวยเหลือคาเชาบานให และเงินชวยเหลือคาเชาบานที่ลูกจางไดรับเปนจำนวนที่แนนอนเทา
ๆ กันทุกเดือน ผูที่มีบานของตนเองเชนโจทกก็ไดดวยดังนี้ไมอาจถือวาเงินชวยเหลือคาเชาบานเปนคาจาง
83
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เงินที่เรียกชื่ออยางอื่นที่ไมถือวาเปนคาจาง
เงินที่นายจางจายใหกับลูกจางซึ่งมิใชกรณีที่จายเพื่อเปนการทำงานที่เปนปกติ ไมถือวาเปนเงินคาจาง ไดแก คาเบี้ยเลี้ยง
ตางจังหวัด เงินคาเชาบาน เงินชวยเหลือคาเชาบาน คาที่พักอาศัย เงินชวยเหลือคาไฟฟา เงินรางวัลหรือโบนัส เงินเพิ่ม
จูงใจ เบี้ยขยัน คาพาหนะ คาจอดรถ คาตอทะเบียนรถ เงินสะสมสวนที่นายจางสมทบใหลูกจาง เงินคาภาษีเงินได เงิน
ชวยเหลือบุตร คาอาหาร เปนตน
คาลวงเวลา
คาลวงเวลา หมายความวา “เงินที่นายจางจายใหแกลูกจางเปนการตอบแทนการทำงานลวงเวลาในวันทำงาน” โดย
คาลวงเวลา เปนเงินที่จายเพื่อตอบแทนการทำงานลวงเวลา เฉพาะในวันทำงานปกติ ซึ่งการทำงานลวงเวลา หมายถึงการ
ทำงานนอกหรือเกินเวลาทำงานปกติในวันทำงาน
คาทำงานในวันหยุด
คาทำงานในวันหยุด หมายความวา “เงินที่นายจางจายใหแกลูกจางเปนการตอบแทนการทำงานลวงเวลาในวันหยุด”
คาทำงานในวันหยุด เปนเงินที่จายเพื่อตอบแทนการที่ลูกจางมาทำงานในวันหยุดตางๆ ซึ่งหมายถึง การทำงานในวันหยุด
ประจำสั ป ดาห การทำงานในวั น หยุ ด ตามประเพณี และการทำงานในวั น หยุ ด พั ก ผ อ นประจำป และคงมี ลั ก ษณะ

ฎีกาที่ 7287/2537
นายจางจัดอาหารใหแกลูกจา งที ่มาทำงานกะละ 2 มื้อ โดยคิดคาอาหารเดือนละ 900 บาท หักคาอาหาร
ดังกลาวจากเงินเดือนของลูกจางในวันจายเงิน การจัดอาหารใหลูกจางรับประทานดังกลาวมีวัตถุประสงคเพื่อชวยเหลือการครองชีพของลูกจางซึ่ง
มาทำงานในแตละกะ มีลักษณะเปนการใหสวัสดิการอยางหนึ่ง มิใชจายใหแกลูกจางเพื่อตอบแทนการทำงานของลูกจาง คาอาหารดังกลาวไมใช
คาจางตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกำหนดคาจางขั้นต่ำ ขอ 2
เงินคาบริการเปนเงินที่นายจางไดมาโดยวิธีเรียกเก็บจากลูกคาที่มาใชบริการของนายจาง แลวนำเงินดังกลาวเก็บรวบรวมไว ถือไดวาเปน
เงินของนายจางเอง ถึงวันที่ 15 ของเดือนถัดไปจึงนำมาเฉลี่ยจายใหแกลูกจางเปนประจำทุกเดือนไป ทั้งมีคำรับรองวาตองไมต่ำกวาเดือนละ 550
บาท หากนอยกวานายจางจะจายใหครบ การที่มีการหักเงินคาบริการตามวันที่ลูกจางเขาทำงาน เดือนใดวันทำงานไมครบตามกำหนดเวลาทำงาน
นายจางก็จะหักคาบริการบางสวนออกนั้น ก็เปนเชนเดียวกับคาจางทั่วไป ถือไดวาเปนการจายเปนประจำและเงินที่จายมีจำนวนแนนอน เปนการ
ตอบแทนการทำงานในเวลาปกติของวันทำงาน คาบริการดังกลาวจึงเปนคาจางตามความหมายของประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การ
กำหนดคาจางขั้นต่ำ
84

ฎีกาที่ 6349/2541
คาบริการเปนเงินที่จำเลยเรียกเก็บจากลูกคาที่มาใชบริการในอัตรารอยละ 10 แลวจำเลยรวบรวมไวเพื่อแบง
เฉลี่ยใหแกลูกจางทุกคนจำนวนเทา ๆ กันเปนประจำทุกเดือน โดยจำเลยตกลงดวยวาลูกจางทุกคนจะไดคาบริการไมต่ำกวาเดือนละ 1,250 บาท
หากแบงเฉลี่ยแลวลูกจางแตละคนไดรับต่ำกวาเดือนละ 1,250 บาท จำเลยจะจายสวนที่ขาดใหจนครบ เมื่อคาบริการมิใชเปนเงินเฉพาะที่จำเลย
เรียกเก็บจากลูกคาเทานั้น แตสวนหนึ่งเปนเงินที่จำเลยเปนผูจายใหแกลูกจางรวมอยูดวย โดยมีจำนวนขั้นต่ำที่แนนอนและจายเปนประจำทุกเดือน
ถื อ ได ว  า เป น เงิ น ที ่ น ายจ า งจ า ยตอบแทนการทำงานในเวลาทำงานปกติ ข องวั น ทำงานค า บริ ก ารดั ง กล า วจึ ง เป น ค า จ า งตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุมครองแรงงาน ขอ 2
85
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เชนเดียวกันกับการจายคาลวงเวลา โดยนายจางจะตองจายคาทำงานในวันหยุดก็ตอเมื่อนายจางไดใหลูกจางมาทำงานใน
วันหยุดหรือสั่งใหลูกจางมาทำงานในวันหยุด ถาลูกจางมาทำงานในวันหยุดดวยความประสงคของตนเองไมวาจะมีมูลเหตุ
จูงใจมาจากเรื่องใดก็ตามลูกจางไมมีสิทธิไดรับคาทำงานในวันหยุด
คาลวงเวลาในวันหยุด
ค า ล ว งเวลาในวั น หยุ ด หมายความว า “เงิ น ที่ น ายจ า งจ า ยให แ ก ลู ก จ า งเป น การตอบแทนการทำงานล ว งเวลาใน
วันหยุด” จึงเปนเงินที่จายเพื่อตอบแทนการที่ลูกจางมาทำงานในวันหยุดเฉพาะในชวงนอกหรือเกินเวลาทำงานปกติใน
วันหยุดเทานั้น ดังนั้น เงินที่ตองจายใหแกลูกจางที่มาทำงานในวันหยุดจึงมี 2 ประเภท คือ คาทำงานในวันหยุดและคา
ลวงเวลาในวันหยุด
การหักคาตอบแทนในการทำงาน
พระราชบัญญัติคุมครองแรงงานฯ มาตรา 76 กำหนดหามมิใหนายจางหักคาจาง คาลวงเวลา คาทำงานในวันหยุด และคา
ลวงเวลาในวันหยุด เวนแตเปนการหักเพื่อชำระภาษีเงินได ชำระคาบำรุงสหภาพแรงงานตามขอบังคับของสหภาพแรงงาน
ชำระหนี้สินสหกรณออมทรัพย หรือสหกรณอื่นที่มีลักษณะเดียวกันกับสหกรณออมทรัพย หรือหนี้ที่เปนไปเพื่อสวัสดิการที่
เปนประโยชนแกลูกจางฝายเดียว โดยไดรับความยินยอมลวงหนาจากลูกจาง เปนเงินประกันหรือชดใชคาเสียหายใหแก
นายจาง ซึ่งลูกจางไดกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเลออยางรายแรง โดยไดรับความยินยอมจากลูกจาง หรือเงินสะสม
ตามขอตกลงเกี่ยวกับกองทุนเงินสะสม ซึ่งการหักเงินในแตละกรณีหามมิใหหักเกินรอยละสิบและจะหักรวมกันไดไมเกิน
หนึ่งในหาของเงินที่ลูกจางมีสิทธิไดรับ เวนแตไดรับความยินยอมจากลูกจาง
คณะกรรมการคาจาง
คณะกรรมการคาจาง เปนองคกรไตรภาคีตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงานฯ ประกอบดวยคณะกรรมการ 3 ฝาย คือ
ฝ า ยนายจ าง ฝ า ยลู ก จ า ง และฝ า ยรัฐ บาล ฝ า ยละ 5 คน โดยมี ป ลั ดกระทรวงแรงงานทำหน าที่ เ ปน ประธานกรรมการ
ฝายรัฐบาล ฝายลูกจางและฝายนายจางตองไดรับการแตงตั้งจากคณะรัฐมนตรี 86 คณะกรรมการคาจางมีอำนาจหนาที่
ดังที่ระบุไวในมาตรา 79 อำนาจหนาที่สำคัญก็คือการกำหนดอัตราคาจางขั้นต่ำ กำหนดอัตราคาจางตามมาตรฐานฝมือ
และกำหนดแนวทางในการพิ จ ารณาของนายจ า งในการปรั บ ค า จ า งตามภาวะเศรษฐกิ จ และสั ง คม แล ว เสนอต อ
คณะรัฐมนตรีเพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาใชบังคับตอไป
85
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มาตรา 78 ของ พระราชบัญญัติคุมครองแรงงานฯ
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องคประกอบของคณะกรรมการคาจาง ประกอบดวย ปลัดกระทรวงแรงงานเปนประธานกรรมการ ผูแทนฝายรัฐบาลสี่
คน ผูแทนฝายนายจางและผูแทนฝายลูกจางฝายละหาคนซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้ง เปนกรรมการ และขาราชการกระทรวง
แรงงาน* ซึ่ ง รั ฐ มนตรีแ ตง ตั้ งเปน เลขานุก าร (มาตรา 78) อำนาจหน าที่ ข องคณะกรรมการค าจ าง 87 ได แ ก การเสนอ
ความเห็นและใหคำปรึกษาแนะนำตอคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายและการพัฒนาคาจางและรายได การกำหนดแนวทาง
ในการพิจารณาของนายจางในการปรับคาจางตามภาวะเศรษฐกิจและสังคม การกำหนดอัตราคาจางขั้นต่ำ การกำหนด
อัตราคาจางตามมาตรฐานฝมือ และการใหคำแนะนำดานวิชาการและแนวทางการประสานประโยชนแกหนวยงานตาง ๆ
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป โดยในการพิจารณากำหนดอัตราคาจางขั้นต่ำใหคณะกรรมการคาจางศึกษา
และพิ จารณาขอเท็จจริง เกี่ยวกับอัตราคาจางที่ลูกจางไดรั บอยูประกอบกับขอเท็จจริ งอื่ นโดยคำนึง ถึ งดัช นีคาครองชีพ
อั ต ราเงิ น เฟ อ มาตรฐานการครองชี พ ต น ทุ น การผลิ ต ราคาของสิ น ค า และบริ การ ความสามารถของธุ ร กิ จ ผลิ ต ภาพ
แรงงาน ผลิตภัณฑมวลรวมของประเทศ และสภาพทางเศรษฐกิจและสังคม 88 และเมื่อคณะกรรมการคาจางไดกำหนด
อัตราคาจางขั้นต่ำและอัตราคาจางตามมาตรฐานฝมือ และคณะรัฐมนตรีไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว อัตราคาจาง
ดังกลาวจะใชบังคับแกนายจางในทุกประเภทกิจการที่อยูภายใตบังคับของกฎหมายคุมครองแรงงานนี้ และลูกจางมีสิทธิ
จะไดรั บคาจา งตามอัตราคา จา งขั้น ต่ ำและอัตราค าจางตามมาตรฐานฝมือ ทุก คน โดยไม มี การเลือ กปฏิบัติ นายจางจะ
จายเงินคาจางต่ำกวาอัตราคาจางขั้นต่ำไมได 89 โดยปจจุบันคณะกรรมการคาจางมีการประกาศอัตราคาจางขั้นต่ำมาแลว
10 ฉบับ
86

87

88

โดยประกาศคณะกรรมการคา จาง เรื่ อ ง อั ต ราคา จางขั้นต่ำ (ฉบั บ ที่ 10) 90 ได ประกาศใหมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 1
มกราคม 2563 (อัตราคาจางขั้นต่ำในแตละเขตจังหวัดเปนไปตามภาพที่ 1-1) และอัตราคาจางตามมาตรฐานฝมือมีการ
ประกาศใชมาแลว 8 ฉบับ ตามประกาศคณะกรรมการคาจาง เรื่อง อัตราคาจางตามมาตรฐานฝมือ (ฉบับที่ 8) 91 ซึ่งได
ประกาศใหมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2562
89

90

87

มาตรา 79 ของ พระราชบัญญัติคุมครองแรงงานฯ

88

มาตรา 87 ของ พระราชบัญญัติคุมครองแรงงานฯ

89

มาตรา 89 และมาตรา 90 ของ พระราชบัญญัติคุมครองแรงงานฯ

อัตราคาจางขั้นต่ำตามประกาศคณะกรรมการคาจาง เรื่อง อัตราคาจางขั้นต่ำ (ฉบับที่ 10) ซึ่งไดประกาศใหมีผลใชบังคับ ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม
2563 https://www.mol.go.th/wp-content/uploads/sites/2/2020/01/Prakadwage10-6Jan2020.pdf

90

อัตราคาจางตามมาตรฐานฝมือ ตามประกาศคณะกรรมการคาจาง เรื่อง อัตราคาจางตามมาตรฐานฝมือ (ฉบับที่ 8) พรอมคำชี้แจงประกาศ
คณะกรรมการค า จ า ง เรื ่ อ ง อั ต ราค า จ า งตามมาตรฐานฝ ม ื อ (ฉบั บ ที ่ 8) ซึ ่ ง ได ป ระกาศให ม ี ผ ลใช บ ั ง คั บ ตั ้ ง แต ว ั น ที ่ 1 มกราคม 2562
https://www.mol.go.th/wp-content/uploads/sites/2/2019/07/prakaas-khamchiiaecchng-update_0.pdf
91
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(อัตราคาจางขั้นต่ำ (ฉบับที่ 10) ตามประกาศของคณะกรรมการคาจาง)

68

ในกรณีที่มีการตกลงกันในสัญญาจางหรือมีการปฏิบัติการโดยนายจางจายคาจางต่ำ กวา อัตราคาจา งขั้นต่ำหรือต่ำ กว า
อัตราคาจางตามมาตรฐานฝมือ ไมวาจะโดยตั้งใจหรือไมตั้งใจ ตองถือวาลูกจางนั้นไดรับคาจางตามอัตราคาจางขั้นต่ำหรือ
ตามมาตรฐานฝมือแลวแตกรณี ดังนั้น ลูกจางมีสิทธิที่จะเรียกเอาคาจางสวนที่นายจางจายต่ำกวาอัตราคาจางดังกลาวได
และในขณะเดียวกันหากมีปญหาในเรื่องการคำนวณคาลวงเวลา คาทำงานในวันหยุด คาลวงเวลาในวันหยุด คาชดเชย
หรือเงินที่ตองจายประเภทอื่นตามกฎหมายคุมครองแรงงาน การคำนวณเงินประเภทนั้นจะตองคำนวณจากอัตราคาจาง
ขั้นต่ำหรืออัตราคาจางตามมาตรฐานฝมือ ไมใชคำนวณจากอัตราคาจางพี่นายจางกับลูกจางไดตกลงกันจายและต่ำกวา
อัตราคาจางดังกลาว ถามีการฟองเรียกรองเงินดังกลาว ตองใชอัตราคาจางขั้นต่ำตามกฎหมายเปนพื้นฐานในการคำนวณ
ในกรณีที่นายจางจายคาจางใหแกลูกจางนอยกวาอัตราคาจางขั้นต่ำหรือนอยกวาอัตราคาจางตามมาตรฐานฝมือ นายจาง
ตองระวางโทษคุกไมเกินหกเดือนหรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 92
91

คณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน
คณะกรรมการสวัสดิการแรงงานประกอบดวยกรรมการซึ่งมาจาก 3 ฝาย คือ ฝายนายจาง ฝายลูกจาง และฝายรัฐบาล
ฝายละ 5 คน ประกอบดวย ปลัดกระทรวงแรงงาน เปนประธานกรรมการ กรรมการผูแทนฝายรัฐบาลสี่คน กรรมการ
ผูแทนฝายนายจางและกรรมการผูแทนฝายลูกจางฝายละหาคน ซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้ง เปนกรรมการ และขาราชการกรม
สวั ส ดิ ก ารและคุ ม ครองแรงงานซึ่ ง รั ฐ มนตรี แ ต ง ตั้ ง เป น เลขานุ ก าร 93 มี อ ำนาจหน า ที่ ส ำคั ญ ในการเสนอความเห็ น ต อ
รัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวง ประกาศ หรือระเบียบเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ โดยที่อำนาจ
หนาที่คณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน คือ การเสนอความเห็นตอรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบาย แนวทางและมาตรการดาน
สวั ส ดิ ก ารแรงงาน การเสนอความเห็ น ต อ รั ฐ มนตรี ใ นการออกกฎกระทรวง ประกาศ หรื อ ระเบี ย บเกี่ ย วกั บ การจั ด
สวั ส ดิ ก ารในสถานประกอบกิ จ การ การให ค ำแนะนำในการจั ด สวั ส ดิ ก ารแรงงานสำหรั บ สถานประกอบกิ จ การแต ล ะ
ประเภท การติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนินการตอรัฐมนตรี การออกคำสั่งใหนายจางจายคาชดเชยพิเศษ
แทนการบอกกลาวลวงหนาหรือคาชดเชยพิเศษ ตามมาตรา 120/1 และการปฏิบัติการอื่นใดตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือ
กฎหมายอื่นบัญญัติใหเปนอำนาจหนาที่ของคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานหรือตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย
92

การเลิกสัญญาจาง
ขอกำหนดในการเลิกจางหรือการเลิกสัญญาที่มีกำหนดระยะเวลา สัญญาจางที่ไมมีกำหนดระยะเวลา สัญญาจางทดลอง
งาน และสัญญาจางชั่วคราว มีดังตอไปนี้

92

มาตรา 144 ของ พระราชบัญญัติคุมครองแรงงานฯ

93

มาตรา 92 ของ พระราชบัญญัติคุมครองแรงงานฯ
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•

สั ญ ญาจางที่ มี กำหนดระยะเวลา 94 เมื่ อ ครบกำหนดระยะเวลาตามสัญญา สั ญ ญาจางเปน อันสิ้ นสุ ดลง โดย
นายจ า งหรื อ ลูก จา งไมตอ งบอกกล าวต อ กัน วาสัญญาจ างเป นอั นสิ้ น สุด หรื อเป น อัน เลิ กกั น แต ถ า นายจ างกับ
ลูกจางประสงคจะทำสัญญาจางกันตอไปตองแจงความประสงคตอกันและตกลงกันตอสัญญาจางหรือทำสัญญา
จางกันใหมตามแตจะตกลงกัน หากสิ้นสุดระยะเวลาตามสัญญาจางแลว ลูกจางยังคงทำงานตอไปอีก นายจางรู
ดังนั้นก็ไมทักทวง ใหสันนิษฐานวานายจางกับลูกจางเปนอันไดทำสัญญาจางกันใหมโดยความอยางเดียวกันกับ
สัญญาจางเดิม ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 581 และสัญญาจางใหมถือวาเปนสัญญาจางที่ไมมี
กำหนดระยะเวลา (คำพิพากษาฎีกาที่ 3318/ 2540) หากนายจางหรือลูกจางประสงคจะเลิกสัญญาจางใหม
ดังกลาวกระทำไดโดยการบอกกลาวลวงหนาตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

•

สัญญาจางที่ไมมีกำหนดเวลา นายจางหรือลูกจางอาจบอกเลิกสัญญาจางโดย บอกกลาวลวงหนาเปนหนังสือให
อีกฝายหนึ่งทราบในเมื่อถึงหรือกอนจะถึงกำหนดจายคาจางคราวหนึ่งคราวใด เพื่อใหเปนผลเลิกสัญญากันเมื่อ
ถึงกำหนดจายคาจางคราวถัดไปขางหนาก็ได ทั้งนี้ นายจางอาจจายคาจางแทนการบอกกลาวลวงหนาแลวให
ลูกจางออกจากงานทันที

•

สัญญาจางทดลองงาน โดยทั่วไป นายจางมักกำหนดระยะเวลาการทดลองงานไวโดยมีเงื่อนไขวานายจางจะ
เลิ ก จ า งเมื่ อ ไหร ก็ ไ ด หรื อ จะมี จ า งลู ก จ า งนั้ น ต อ ไปเมื่ อ ครบกำหนดระยะเวลาทดลองงาน กฎหมายจึ ง ถื อ ว า
สั ญ ญาจ า งทดลองงานเป น สั ญ ญาที่ ไ ม มี ก ำหนดระยะเวลา ดั ง นั้ น การเลิ ก จ า งหรื อ เลิ ก สั ญ ญาจ า งกั บ ลู ก จาง
ทดลองงาน นายจางจึงบอกกลาวลวงหนาใหลูกจางทดลองงานทราบตามระยะเวลาดังกลาว ขางตน

•

สัญญาจางลูกจางชั่วคราว สัญญาจางลูกจางเฉพาะกิจ หรือสัญญาจางลูกจางเพื่อการอยางใด หากไมได
กำหนดระยะเวลาการจางไวแนนอนในสัญญา ยอมถือวาเปนสัญญาจางที่ไมกำหนดระยะเวลาเชนเดียวกัน ใน
การเลิกจางจะตองมีการแจงใหทราบลวงหนา

93

ในกรณี ที่ น ายจ า งเลิ ก จ า งลู ก จ า งในกรณี ห นึ่ ง กรณี ใ ดที่ น ายจ า งไม ต อ งจ า ยค า ชดเชยตาม พระราชบั ญ ญั ติ คุ ม ครอง
แรงงานฯ มาตรา 119 นายจางมีสิทธิบอกเลิกสัญญาจางโดยไมตองบอกกลาวลวงหนาเปนหนังสือ และใหลูกจางออก
จากงานทันทีได หากนายจางเลิกจางลูกจางเนื่องจากลูกจางจงใจขัดคำสั่งของนายจางอันชอบดวยกฎหมาย ลูกจางละเลย
ไมนำพาตอคำสั่งของนายจางอันชอบดวยกฎหมายเปนอาจิณ ลูกจางละทิ้งงานไปเสีย ลูกจางกระทำความผิดอยางรายแรง
หรือลูกจางทำประการอื่นอันไมสมแกการปฏิบัติหนาที่ของตนใหลุลวงไปโดยถูกตองและสุจริต ตามประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย มาตรา 583 นายจางมีสิทธิบอกเลิกสัญญาจางไดโดยไมตองบอกกลาวลวงหนาเปนหนังสือ และใหลูกจาง
ออกจากงานทันทีไดเชนกัน

94

มาตรา 17 ของ พระราชบัญญัติคุมครองแรงงานฯ
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การจายคาชดเชย
ค า ชดเชย ตามพระราชบั ญ ญั ติ คุ ม ครองแรงงานฯ มาตรา 5 หมายถึ ง “เงิ น ที่ น ายจ า งจ า ยให แ ก ลู ก จ า งเมื่ อ เลิ ก จ า ง
นอกเหนือจากเงินประเภทอื่นซึ่งนายจางตกลงจายใหแกลูกจาง”
ค า ชดเชย (Severance Pay) เป น เงิน ที่ กฎหมายกำหนดให นายจางจ ายใหแ ก ลูก จา งเมื่ อเลิก จ าง แม ว าสั ญญาจางหรือ
ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางจะไมไดกำหนดไวก็ตาม ในกรณีที่นายจางนำเอาหลักเกณฑการจายคาชดเชยมากำหนดไว
ในสัญญาจางหรือขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง นายจางจะกำหนดใหลูกจางไดรับคาชดเชยต่ำกวาที่กฎหมายกำหนด
ไมได ขอตกลงเชนนี้จะตกเปนโมฆะ (คำพิพากษาฎีกาที่ 2923/2524) อยางไรก็ดี ถานายจางตกลงจายเงินประเภทอื่น
นอกเหนือไปจากคาชดเชยตามกฎหมาย นายจางจะกำหนดวิธีการจายอยางไรก็ไดตามที่เห็นสมควร เชน นายจางอาจมี
ระเบี ย บการจ ายเงิ นบำเหน็ จว า ถ า ลู ก จ า งได รั บ ค าชดเชยเทา กับ หรือ สูง กวา เงิ น บำเหน็ จ นายจ า งจะจา ยเงิน บำเหน็จ
เทากับจำนวนคาชดเชย แตถาไดรับคาชดเชยนอยกวาเงินบำเหน็จ นายจางก็จะจายเงินบำเหน็จโดยถือวาจายคาชดเชย
ไปดวยแลว ในกรณีนี้เมื่อลูกจางถูกเลิกจางและนายจางจายเงินบำเหน็จตามระเบียบ แมจะเรียกวาเงินบำเหน็จ ไมได
เรียกวาคาชดเชย ก็ถือไดวานายจางไดจายคาชดเชยตามกฎหมายแลว
กรณีที่ไมถือวาเปนคาชดเชย
คำพิ พ ากษาฎี กาที่ 870/2524 ข อ บั ง คั บ เรื่ อ งการจ ายเงิ นบำเหน็จ ของ นายจ า งกำหนดวา ลู ก จ า งมี สิ ทธิ จะได รั บเงิน
บำเหน็จตอเมื่อมีระยะเวลาในการทำงานตั้งแต 5 ปขึ้นไป ลูกจางผูที่ลาออกจากงานก็มีสิทธิไดรับเงินบำเหน็จดวย และใน
กรณีตายก็จะจายเงินบำเหน็จนั้นใหแกทายาทของลูกจาง ศาลฎีกาวินิจฉัยวา เงินบำเหน็จดังกลาวนี้เปนเงินที่มีลักษณะ
หลั ก เกณฑ และเงื่ อ นไขในการจา ยแตกตางจากค าชดเชยตามกฎหมายคุมครองแรงงาน ถื อ ว า เป นเงิ น ประเภทอื่ นมิใช
คาชดเชย แมขอบังคับของนายจางดังกลาวจะกำหนดวาการจายเงินบำเหน็จตามขอบังคับนี้ใหถือวาเปนการจายคาชดเชย
ตามกฎหมายเกี่ยวกับแรงงานก็ไมมีผลใหเงินบำเหน็จซึ่งเปนเงินประเภทอื่นกลับกลายเปนคาชดเชยไปได
กรณีที่ถือวาเปนคาชดเชย
คำพิพากษาฎีกาที่ 387/2524 ตามขอบังคับเรื่องการจายเงินบำเหน็จ บำนาญของนายจางนั้น ลูกจางทุกคนมีสิทธิไดรับ
ค า ชดเชยตามกฎหมายแรงงานจนครบตามสิท ธิของตนแลว ยั งมีสิท ธิไดรั บบำเหน็ จอีกด วย ถ า เงิน บำเหน็จนั้นมากกวา
คาชดเชย ก็ใหไดรับเงินบำเหน็จเฉพาะสวนที่มากกวาคาชดเชย ซึ่งหมายความวาเมื่อรวบรวมกับคาชดเชยแลวก็จะไดรับ
เงินเทากับเงินบำเหน็จทั้งหมดนั่นเอง แตถาเงินบำเหน็จนอยกวาคาชดเชยก็ใหรับคาชดเชยเพียงอยางเดียว ดังนั้นเงิน
บำเหน็จที่ลูกจางไดรับจากนายจางดังกลาวจึงเปนคาชดเชยตามกฎหมายคุมครองแรงงาน
คำพิ พ ากษาฎี ก าที่ 6966–6971/2542 ตามข อ ตกลงเกี่ ย วกั บ สภาพการจ า งกำหนดกรณี เ ลิ ก จ า งเมื่ อ เกษี ย ณอายุ ว า
บริ ษั ท จะเลิ ก จ า งเมื่ อ ลู ก จ า งครบเกษี ย ณอายุ 60 ป ในกรณี ก ารเลิ ก จ า งตามปกติ ถ า ผลประโยชน ที่ ลู ก จ า งได รั บ ตาม
โครงการเกษียณอายุนอยกวาคาชดเชยการเลิกจางตามกฎหมายแรงงานบริษัทจะจายเงินสวนที่ขาดอยูนั้นให จำนวนเงิน
ที่ ลู ก จ า งได รั บ จากโครงการเกษี ย ณอายุ ใ ห ถื อ ว า เป น ส ว นหนึ่ ง ของการจ า ยค า ชดเชยด ว ย ดั ง นั้ น เงิ น ผลประโยชนตาม
โครงการเกษียณอายุกอ นเวลาปกติที่นายจางจ ายใหลูก จา งไปตามระเบียบและขอ บัง คั บของโครงการเกษี ยณอายุจึงมี
คาชดเชยรวมอยูดวย
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หลักเกณฑการจายคาชดเชย ใหนายจางจายคาชดเชยใหแกลูกจางซึ่งเลิกจาง 95 ดังตอไปนี้
94

ระยะเวลาการจาง (อายุงาน)

อัตราคาชดเชย

120 วัน แตไมเกิน 1 ป

30 วัน

1 ป แตไมเกิน 3 ป

90 วัน

3 ป แตไมเกิน 6 ป

180 วัน

6 ป แตไมเกิน 10 ป

240 วัน

10 ป แตไมเกิน 20 ป

300 วัน

ตั้งแต 20 ป ขึ้นไป

400 วัน

นายจางไมตองจายคาชดเชย ในกรณีดังตอไปนี้

(1) ลูกจางที่ทำงานติดตอกันมาแลวไมครบ 120 วัน
(2) ลูกจางที่มีกำหนดระยะเวลาการจางไวแนนอนและเลิกจางตามระยะเวลานั้น โดยตองเปนสัญญาจางประเภทหนึ่ง
ประเภทใด ดังนี้
• ทำงานตามโครงการ

ทำงานอันมีลักษณะเปนครั้งคราว
• ทำงานที่เปนไปตามฤดูกาล โดยงานทั้ง 3 ประเภทดังกลาวจะตองแลวเสร็จภายในระยะเวลาไมเกิน 2 ป
•

(3) การเลิกจางเนื่องจาก
•

ลูกจางทุจริตตอหนาที่หรือกระทำความผิดอาญาโดยเจตนาแกนายจาง

•

ลูกจางประมาทเลินเลอเปนเหตุใหนายจางไดรับความเสียหายอยางรายแรง

•

ลูกจางจงใจทำใหนายจางไดรับความเสียหาย

•

ลูกจางฝาฝนขอบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ระเบียบ หรือคำสั่งของนายจางอันชอบดวยกฎหมาย และเปน
ธรรม และนายจ า งได ตั ก เตื อ นเป น หนั ง สื อ แล ว เว น แต ก รณี ที่ ร า ยแรง นายจ า งไม จ ำเป น ต อ งตั ก เตื อ น
หนังสือเตือนใหมีผลบังคับไดไมเกินหนึ่งปนับแตวันที่ลูกจางไดกระทำผิด

95
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•
•

ลูกจางละทิ้งหนาที่เปนเวลาสามวันทำงานติดตอกันไมวาจะมีวันหยุดคั่นหรือไมก็ตามโดยไมมีเหตุอันสมควร
ลู ก จ า งได รั บ โทษจำคุ ก ตามคำพิ พ ากษาถึ ง ที่ สุ ด ให จ ำคุ ก โดยในกรณี ที่ ค วามผิ ด ที่ ไ ด เ ป น การกระทำโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ จะตองเปนกรณีที่เปนเหตุใหนายจางไดรับความเสียหาย 96
95

การไดรับคาชดเชยของกรณีที่ลูกจางมีอายุหกสิบปหรือเกษียณอายุ
กฎหมายคุมครองแรงงานกำหนดใหการเกษียณอายุนั้นถือวาเปนการเลิกจาง ดังนั้น ลูกจางที่เกษียณอายุจะมีสิทธิไดรับ
คาชดเชยตามมาตรา 118 แตในกรณีที่ไมไดมีการตกลงเกี่ยวกับการเกษียณอายุของลูกจางเอาไวหรือมีการกำหนดอายุ
ลูกจางเกษียณอายุเอาไวที่เกิน 60 ป ในกรณีดังกลาวกฎหมายใหสิทธิลูกจางที่มีอายุเกิน 60 ป สามารถที่จะแสดงเจตนา
เกษียณอายุตอนายจางไดโดยไดรับคาชดเชย

3.4

การเยียวยาลูกจาง ตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงานฯ

หากนายจางฝาฝนไมปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานเกี่ยวกับสิทธิการไดรับเงินตามกฎหมาย ลูกจางสามารถใชสิทธิเรียกรอง
ใหนายจางปฏิบัติตามกฎหมายได 2 ทาง คือ การใชสิทธิทางศาลโดยการยื่นฟองตอศาลแรงงาน หรือการยื่นคำรองตอ
พนักงานตรวจแรงงานตามมาตรา 123 ซึ่งการยื่นคำรองตอพนักงานตรวจแรงงานนั้น กฎหมายกำหนดใหพนักงานตรวจ
แรงงานมี อ ำนาจหน า ที่ ใ นการสอบสวนและมี ค ำสั่ ง ให ลู ก จ า งหรื อ นายจ า งดำเนิ น การให เ ป น ไปตามกฎหมาย ซึ่ ง หาก
นายจางหรือลูกจางไมพอใจในคำสั่งของพนักงานตรวจแรงงาน ก็สามารถนำคดีขึ้นสูศาลแรงงาน การใชสิทธิของลูกจาง
ตองเลือกใชสิทธิทางใดทางหนึ่งเทานั้น ไมสามารถใชสิทธิทั้งสองทางพรอมกันได
(1) การยื่นคำรองตอพนักงานตรวจแรงงาน
เปนกรณีที่กฎหมายคุมครองลูกจางที่ไมไดรับเงินตาง ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งไดแก คาจาง คาลวงเวลา คาทำงานใน
วันหยุด คาลวงเวลาในวันหยุด คาชดเชย คาชดเชยพิเศษ เงินประกัน ดอกเบี้ย และเงินเพิ่ม และลูกจางนั้นไมประสงค
จะฟองรองโดยตรงยังศาลแรงงาน ลูกจางมีสิทธิที่จะยื่นคำรองตอพนักงานตรวจแรงงานเพื่อใหพนักงานตรวจแรงงาน
ดำเนินการให โดยตองยื่นคำรองตอพนักงานตรวจแรงงานแหงทองที่ที่ลูกจางทำงานอยู หรือทองที่ที่นายจางมีภูมิลำเนา
อยู ในกรณีที่ลูกจางถึงแกความตายไปกอนที่จะยื่นคำรอง ทายาทโดยธรรมของลูกจางมีสิทธิยื่นคำรองตอพนักงานตรวจ
แรงงานได 97 ทั้งนี้ หากลูกจางยื่นคำรองขอตอพนักงานตรวจแรงงานเพื่อเรียกรองเงินตาง ๆ ตามสิทธิในพระราชบัญญัติ
96

96

มาตรา 119 ของ พระราชบัญญัติคุมครองแรงงานฯ

97

มาตรา 123 ของ พระราชบัญญัติคุมครองแรงงานฯ
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คุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 แลว และยังคงอยูในระหวางการพิจารณาของพนักงานตรวจแรงงาน ลูกจางก็ไมอาจยื่นคำ
ฟองตอศาลแรงงานเพื่อเรียกรองเงินดังกลาวไดอีกจนกวาการดำเนินการของพนักงานตรวจแรงงานจะเสร็จสิ้น
วิธีการยื่นคำรองตอพนักงานตรวจแรงงาน
ในกรณีที่นายจางฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามเกี่ยวกับสิทธิไดรับเงินอยางหนึ่งอยางใดตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน
พ.ศ. 2541 เชน คาจาง คาลวงเวลา คาทำงานในวันหยุด คาชดเชย เงินประกัน หรืออื่นใดที่เปนตัวเงิน และลูกจางมีความ
ประสงคใหพนักงานเจาหนาที่ดำเนินการตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ใหลูกจางมีสิทธิยื่นคำรองตอ
พนักงานตรวจแรงงานแหงทองที่ที่ลูกจางทำงานอยูหรือที่นายจางมีภูมิลำเนาอยู ถาลูกจางถึงแกความตายใหทายาทโดย
ธรรมมีสิทธิยื่นคำรองตอพนักงานตรวจแรงงานได ใหลูกจางหรือทายาท แจงรองทุกขดวยตนเอง ที่สำนักงานฯ พรอม
เขียนแบบคำรอง โดยเตรียมเอกสารและขอมูล ดังตอไปนี้ กรอกแบบฟอรม คร.7 (รับแบบฟอรมที่สำนักงานฯ)
(1)
(2)
(3)
(4)

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของลูกจางผูรอง
ชื่อนายจาง/สถานประกอบกิจการ
สถานที่ตั้งของที่ทำงานอยางชัดเจน และหมายเลขเบอรโทรศัพท
วันที่ เดือน ป พ.ศ. ที่เริ่มทำงาน และวันที่ทำงานวันสุดทาย รวมถึงรายละเอียดสภาพการจาง สภาพการ
ทำงาน
(5) พฤติกรรมที่นายจางทำไมถูกตองตามกฎหมายคุมครองแรงงานตอลูกจาง
(6) อธิบายเหตุการณตาง ๆ ที่เกิดขึ้น
(7) พยานเอกสาร พยานวัตถุ พยานบุคคล ที่เกี่ยวของ (ถามี)
ทั ้ ง นี ้ หากผู  ร  อ งไม ส ะดวกที ่ จ ะมายื ่ น คำร อ งด ว ยตนเอง ผู  ร  อ งสามารถยื ่ น คำร อ งผ า นสื ่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส 98 ได
ที่ www.labour.go.th
97

เมื่ อ ลู ก จ างหรื อ ทายาทโดยธรรมของลูก จ างไดยื่ นคำร องต อพนั กงานตรวจแรงงานแล ว พนั ก งานตรวจแรงงานจะตอง
ดำเนินการสอบสวนและมีคำสั่งอยางหนึ่งอยางใดภายใน 60 วันนับแตวันที่ไดรับคำรอง ในกรณีที่พนักงานตรวจแรงงาน
ไมอาจที่จะดำเนินการใหเสร็จสิ้นภายใน 60 วันได พนักงานตรวจแรงงานอาจจะขอขยายระยะเวลาในการสอบสวนและมี
คำสั่งนั้นตออธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานหรือผูซึ่งอธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานมอบหมายได ซึ่ง
อธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายดังกลาว อาจจะอนุญาตใหขยายระยะเวลาไดไมเกิน 30 วัน รวมทั้งสิ้นแลวพนักงานตรวจ
แรงงานมีระยะเวลาในการทำงานไมเกิน 90 วัน 99
98

98

วิธียื่นคำรองผานสื่ออิเล็กทรอนิกส, กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน, กระทรวงแรงงาน

99
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เมื่อพนักงานตรวจแรงงานสอบสวนแลวเห็นวาลูกจางไมมีสิทธิไดรับเงินดังกลาวก็จะมีหนังสือแจงไปยังลูกจางหรือทายาท
โดยธรรมและนายจ า งทราบ แต ถ า พนั ก งานตรวจแรงงานตรวจสอบแล ว เห็ น ว า ลู ก จ า งมี สิ ท ธิ ไ ด รั บ เงิ น ตามกฎหมาย
พนักงานตรวจแรงงานก็จะมีคำสั่งใหนายจางจายเงินดังกลาวใหแกลูกจางหรือทายาทโดยธรรมของลูกจางนั้นโดยใหจาย
ภายใน 30 วันนับแตวันที่ไดทราบคำสั่งหรือถือวาไดทราบคำสั่งนั้น
นายจางอาจจายเงินตามคำสั่งของพนักงานตรวจแรงงานตอลูกจางหรือทายาทโดยธรรมของลูกจาง ณ สถานที่ทำงานของ
ลูกจางก็ได หรือถาลูกจางหรือทายาทโดยธรรมของลูกจางรองขอ พนักงานตรวจแรงงานอาจมีคำสั่งใหนายจางจายเงิน
ดังกลาวที่สำนักงานของพนักงานตรวจแรงงาน หรือสถานที่อื่นที่นายจางกับลูกจางตกลงกันก็ได
ในกรณีที่ลูกจางหรือทายาทโดยธรรมของลูกจางซึ่งถึงแกความตายไมมารับเงินดังกลาวภายใน 15 วันนับแตวันที่พนักงาน
ตรวจแรงงานมี ค ำสั่ ง ให พ นั ก งานตรวจแรงงานนำส ง เงิ น นั้ น เพื่ อ เก็ บ รั ก ษาในกองทุ น สงเคราะห ลู ก จ า งโดยฝากไว กั บ
ธนาคาร ในการนี้ ถามีดอกเบี้ยหรือดอกผลใดเกิดขึ้นเนื่องจากการฝากเงิน ใหตกเปนสิทธิแกลูกจาง หรือทายาทโดยธรรม
ของลูกจางซึ่งถึงแกความตายซึ่งมีสิทธิไดรับเงินนั้น
การดำเนิ น คดี อ าญาต อ นายจ า งที่ ก ระทำการเป น การฝ า ฝ น คำสั่ ง พนั ก งานตรวจแรงงานเป น อั น ระงั บ ไป ในกรณี
ดังตอไปนี้
•

เมื่อพนักงานตรวจแรงงานมีคำสั่งใหนายจางจายเงินอยางใดอยางหนึ่งตามที่ไดรับคำรองจากลูกจางและได
สอบสวนขอเท็จจริงแลว พบวานายจางนั้นฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ นายจางมีความผิดทาง
อาญาและตองไดรับโทษตามที่บัญญัติไวในแตละมาตรา ในกรณีที่นายจางไดปฏิบัติตามคำสั่งของพนักงาน
ตรวจแรงงานภายในระยะเวลาที่กำหนด การดำเนินคดีอาญาตอนายจางใหเปนอันระงับไป

•

ถ า นายจ างได จา ยเงินตามคำสั่ งของพนักงานตรวจแรงงานและภายในระยะเวลาที่ก ำหนดการดำเนินคดี
อาญาตอนายจาง ไมวาจะมีการดำเนินคดีอาญาอยูในขณะนั้นหรือไมก็ตาม ใหคดีอาญานั้นเปนอันระงับไป

•

ถ า นายจ า งหรือ ลู ก จา งนำคดี ไปสูศ าลและศาลมี คำพิพ ากษา หรื อ คำสั่ ง เช น ใดไม ว าคำพิ พ ากษาของศาล
แรงงานหรือศาลฎีกาพิพากษาชี้ขาดในประเด็นแหงคดี หรือคำพิพากษาตามยอม หรือคำสั่งประการหนึ่ง
ประการใดของศาล นายจางไดปฏิบัติตามคำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นแลว การดำเนินคดีอาญาตอนายจางก็
เปนอันระงับไปเชนกัน
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(2) การนำคดีขึ้นสูการพิจารณาของศาลแรงงาน
เมื่อพนักงานตรวจแรงงานไดมีคำสั่งอยางหนึ่งอยางใดดังที่ไดกลาวขางตนแลว นายจาง หรือลูกจาง หรือทายาทโดยธรรม
ของลูกจาง ไมพอใจคำสั่งนั้น มีสิทธินำคดีไปสูศาลแรงงานได ภายใน 30 วันนับแตวันที่ไดทราบคำสั่งนั้น 100 แตถา
หากวา นายจาง ลู ก จาง หรื อ ทายาทโดยธรรมไมน ำคดีไปสูศาล คำสั่งของพนักงานตรวจแรงงานดัง กลาวเปนที่สุด ทั้ ง
นายจางและลูกจางมีหนาที่ตองปฏิบัติตามใหเปนไปตามคำสั่งของพนักงานตรวจแรงงาน ในกรณีที่นายจางเปนฝายนำคดี
ไปสูศาล นายจางจะตองวางเงินตอศาลตามจำนวนที่ถึงกำหนดจายตามคำสั่งของพนักงานตรวจแรงงานจึงจะมีสิทธิฟอง
คดีได
99

เมื่อคดีถึงที่สุดและนายจางมีหนาที่ตองจายเงินจำนวนใดใหแกลูกจางหรือทายาทโดยธรรมของลูกจางซึ่งถึงแกความตาย
ให ศ าลมี อ ำนาจจ ายเงิ น ที่ น ายจ างวางไว ต อ ศาลให แก ลู กจ า งหรื อ ทายาทโดยธรรมของลู กจ า งซึ่ง ถึ ง แก ค วามตาย หรื อ
กองทุนสงเคราะหลูกจาง
อายุความการใชสิทธิเรียกรอง
การใชสิทธิเรียกรองใหนายจางหรือผูมีหนาที่จายเงินตาง ๆ ตามกฎหมายคุมครองแรงงานตกอยูในบังคับของกฎหมายวา
ด ว ยอายุค วาม ซึ่ ง โดยปกติ ได แ ก ประมวลกฎหมายแพ ง และพาณิช ย ลั ก ษณะ 6 อายุ ค วาม มาตรา 193/9 ถึ งมาตรา
193/35 ซึ่งศาลฎีกาไดวินิจฉัยโดยถือบทบัญญัติดังกลาวตลอดมา ดังนั้นสิทธิเรียกรองตามกฎหมายคุมครองแรงงานจึงมี
อายุความ ดังนี้
•
•
•
•
•

คาจางตามสัญญาจาง มีอายุความ 2 ป ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 193/34 (8), (9)
คาจางสำหรับวันหยุด มีอายุความ 2 ป ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 193/34 (8), (9)
เงินที่จายแทนคาจาง ระหวางหยุดกิจการ หรือระหวางหยุดใชเครื่องจักร หรือระหวางพักงาน มีอายุความ 2
ป ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 193/34 (8), (9)
คาลวงเวลา คาทำงานในวันหยุด และคาลวงเวลาในวันหยุด 2 ป ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา
193/34 (8), (9)
คาชดเชย และคาชดเชยพิเศษทุกจำนวน มีอายุความ 10 ป ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา
193/30

กรณีนายจางไมคืนเงินประกันใหแกลูกจาง ไมจายคาลวงเวลา ไมจายคาทำงาน ในวันหยุด ไมจาย คาลวงเวลาในวันหยุด
ไมจายคาจางสำหรับวันหยุดพักผอนประจำป ไมจายคาจาง คาลวงเวลา คาทำงานในวันหยุดและคาลวงเวลาในวันหยุดให
ถูกตองและตามกำหนดเวลา ไมจายคาจางกรณีนายจางใหลูกจางเดินทางไปทำงานทองที่อื่น ไมจายคาจางตามอัตรา
ค า จางขั้น ต่ำ เป น ความผิดและมีโทษทางอาญาตามมาตรา 144 จำคุ กไมเกินหกเดือน หรื อ ปรับไมเกิน 100,000 บาท

100

มาตรา 125 ของ พระราชบัญญัติคุมครองแรงงานฯ
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หรือทั้งจำทั้งปรับ ดังนั้น การใชสิทธิเรียกรองเงินดังกลาวขางตนจึงเปนการฟองคดีแพงที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญาซึ่งตอ งใช
อายุ ค วามตามประมวลกฎหมายวิ ธี พิ จารณาความอาญามาตรา 51 ที่ บั ญญั ติวา “ถ า ไม มีผูใ ดฟอ งทางอาญา สิ ท ธิของ
ผูเสียหายที่จะฟองเนื่องจากความผิดนั้น ยอมระงับไปตามกำหนดเวลาดังที่กฎหมายลักษณะอาญาบัญญัติไวในเรื่องอายุ
ความฟองคดีอาญา..” เมื่อความผิดตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มีโทษจำคุกไมเกิน 6 เดือนจึงมีอายุ
ความในการฟองคดีอาญา 5 ป ทั้งนี้ ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 95 (4) ดังนั้น อายุความสำหรับเงินตาง ๆ ดังที่
กลาวมาขางตน จึงมีอายุความ 5 ป มิใชอายุความ 2 ป (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 4804/2545)

3.5

บทกำหนดโทษ

บทกำหนดโทษตามกฎหมายนี้ไดบัญญัติไวในมาตรา 144 ถึงมาตรา 159 โทษขั้นต่ำสุดคือ ปรับไมเกิน 5,000 บาท ใน
ความผิดเกี่ยวกับการไมปฏิบัติตามมาตรา 23 โดยไมประกาศเวลาทำงานปกติ ใหลูกจางทราบ โทษขั้นสูงสุดคือ จำคุกไม
เกิน 1 ป ปรับไมเกิน 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับในความผิดตามมาตรา 144 วรรคสอง มาตรา 148 มาตรา 155 ใน
ความผิดเกี่ยวกับการใหลูกจางทำงานอันตราย ซึ่งผูที่จะไดรับโทษตามกฎมาย ไดแก นายจาง หัวหนางาน ผูควบคุมงาน
ผู ต รวจงาน ตามที่ บั ญ ญั ติ ไ ว ใ นมาตรา 16 และกรรมการ หรื อ กรรมการผู จั ด การ หรื อ บุ ค คลซึ่ ง รั บ ผิ ด ชอบในการ
ดำเนินงานของนิติบุคคล
การเปรียบเทียบคดี ความผิดตามกฎหมายคุมครองแรงงานที่นายจาง ลูกจาง และผูเกี่ยวของไดกระทำ ยกเวนความผิดที่
พนักงานเจาหนาที่เปนผูกระทำตามมาตรา 157 เปนความผิดที่สามารถเปรียบเทียบได ถาผูมีอำนาจเปรียบเทียบปรับเห็น
ว า ผู ก ระทำความผิ ดไมค วรได รั บโทษจำคุ ก หรื อ ไม ควรถู กฟ อ งรอ ง ซึ่ ง เจ า พนัก งานผูมี อำนาจเปรี ยบเที ยบปรับ ได คือ
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายสำหรับความผิดซึ่งเกิดในกรุงเทพมหานคร และ ผูวา
ราชการจังหวัดหรือผูซึ่งผูวาราชการจังหวัดมอบหมายสำหรับความผิดที่เกิดในจังหวัดอื่น และหากวามีการเปรียบเทียบ
และผูกระทำความผิดไดชำระเงินคาปรับตามจำนวนที่เปรียบเทียบภายใน 30 วันแลว ใหถือวาคดีอาญาเปนอันเลิกกัน
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา แตถาผูกระทำความผิดไมยอมชำระคาปรับตามที่ไดเปรียบเทียบก็จะถูก
ดำเนินคดีอาญาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
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พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงาน
และวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522
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บทที่ 4
พระราชบัญญัติจดั ตั้งศาลแรงงาน
และวิธีพจิ ารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522
คดีแรงงานเปนคดีที่มีลักษณะพิเศษแตกตางไปจากคดีแพงและคดีอาญาโดยทั่วไป เพราะเปนขอขัดแยงระหวางนายจาง
กับลูกจางตามสัญญาจางแรงงานหรือเกี่ยวกับสิทธิของนายจางและลูกจางตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานและ
กฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ ซึ่งขอขัดแยงดังกลาวควรไดรับการพิจารณาโดยผูพิพากษาซึ่งเปนผูมีความรูและความ
เข า ใจในป ญ หาแรงงานร ว มกั บ ผู พิ พ ากษาสมทบฝ ายนายจ า งและฝา ยลู กจ าง ทั้ ง การดำเนิ น คดี ควรเป นไปโดยสะดวก
ประหยั ด รวดเร็ ว เสมอภาคและเปน ธรรมเพื่อ ให คูค วามมีโอกาสประนีประนอมยอมความและสามารถกลั บไปทำงาน
รวมกันโดยไมเกิดความรูสึกเปนอริตอกัน จำเปนตองยกเวนขั้นตอนและวิธีการตาง ๆ ที่บัญญัติในประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพงหลายกรณีดวยกันเพื่อใหเกิดการคลองตัวยิ่งขึ้น จึงไดมีการตราพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและ
วิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 สำหรับใชในการดำเนินคดีที่เกี่ยวกับขอพิพาททางดานแรงงาน โดยไดมีการจัดตั้งศาล
แรงงานเปนศาลชำนัญพิเศษที่มีเขตอำนาจในการพิจารณาพิพากษาขอพิพาททางดานแรงงานเปนการเฉพาะ
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4.1

ศาลแรงงาน

ศาลแรงงาน เปนศาลคดีชำนัญพิเศษ สังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม โดยแบงเปน 3 ระดับ คือ ศาลแรงงาน ศาลอุทธรณ
คดีชำนัญพิเศษ และศาลฎีกา
เขตอำนาจของศาลแรงงาน มีดังนี้
1. ศาลแรงงานกลาง เป น ศาลแรงงานที่ ใหญที่สุ ด มี เ ขตอำนาจในพื้นที่ก รุง เทพมหานคร มี อ ธิ บดีผูพิพากษาศาล
แรงงานเปนผูบังคับบัญชา
2. ศาลแรงงานภาค ปจจุบันเปดทำการแลว 9 ภาค ดังนี้
2.1. ศาลแรงงานภาค 1 ตั้งอยูที่จังหวัดสระบุรี มีเขตอำนาจเหนือพื้นที่ 9 จังหวัด คือ จังหวัดชัยนาท จังหวัด
นนทบุ รี จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี จั ง หวั ด พระนครศรี อยุ ธ ยา จั ง หวั ด ลพบุ รี จั ง หวั ด สมุ ท รปราการ จั ง หวั ด สระบุรี
จังหวัดสิงหบุรี และจังหวัดอางทอง
2.2. ศาลแรงงานภาค 2 ตั้ ง อยู ที่ จั งหวัด ชลบุรี มี เ ขตอำนาจเหนือ พื้ นที่ 9 จั ง หวั ด คื อ จั ง หวั ดจันทบุรี จั ง หวัด
ฉะเชิ ง เทรา จั ง หวั ด ชลบุ รี จั ง หวั ด ตราด จั ง หวั ด นครนายก จั ง หวั ด ปราจี น บุ รี จั ง หวั ด ระยอง และจั ง หวั ด
สระแกว
2.3. ศาลแรงงานภาค 3 ตั้งอยูที่จังหวัดนครราชสีมา มีเขตอำนาจเหนือพื้นที่ 7 จังหวัด คือ จังหวัดนครราชสีมา
จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดบุรีรัมย จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดสุรินทร จังหวัดอำนาจเจริญ และจังหวัดอุบลราชธานี
2.4. ศาลแรงงานภาค 4 ตั้งอยูที่จังหวัดอุดรธานี มีเขตอำนาจเหนือพื้นที่ 11 จังหวัด คือ จังหวัดกาฬสินธุ จังหวัด
ขอนแก น จั ง หวั ด นครพนม จั ง หวั ด มหาสารคาม จั ง หวั ด มุ ก ดาหาร จั ง หวั ด ร อ ยเอ็ ด จั ง หวั ด เลย จั ง หวั ด
สกลนคร จังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองบัวลำภู และจังหวัดอุดรธานี
2.5. ศาลแรงงานภาค 5 ตั้งอยูที่จังหวัดเชียงใหม มีเขตอำนาจเหนือพื้นที่ 8 จังหวัด คือจังหวัดเชียงราย จังหวัด
เชียงใหม จังหวัดนาน จังหวัดพะเยา จังหวัดแพร จังหวัดแมฮองสอน จังหวัดลำปาง และจังหวัดลำพูน
2.6. ศาลแรงงานภาค 6 ตั้งอยูที่จังหวัดนครสวรรค มีเขตอำนาจเหนือพื้นที่ 9 จังหวัด คือ จังหวัดกำแพงเพชร
จั ง หวั ด ตาก จั ง หวั ด นครสวรรค จั ง หวั ด พิ จิ ตร จั ง หวั ด พิ ษ ณุ โลก จั ง หวั ด เพชรบูรณ จั ง หวั ด สุ โขทั ย จั ง หวัด
อุตรดิตถ และจังหวัดอุทัยธานี
2.7. ศาลแรงงานภาค 7 ตั้ ง อยู ที่ จัง หวั ด กาญจนบุ รี มี เ ขตอำนาจเหนือ พื้นที่ 8 จั ง หวั ด คื อ จั ง หวั ดกาญจนบุรี
จั ง หวั ด นครปฐม จั ง หวั ด ประจวบคี รี ขั น ธ จั ง หวั ด เพชรบุ รี จั ง หวั ด ราชบุ รี จั ง หวั ด สมุ ท รสงคราม จั ง หวั ด
สมุทรสาคร และจังหวัดสุพรรณบุรี
2.8. ศาลแรงงานภาค 8 ตั้งอยูที่จังหวัดภูเก็ต มีเขตอำนาจเหนือพื้นที่ 8 จังหวัด คือ จังหวัดกระบี่ จังหวัดชุมพร
จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต จังหวัดระนอง และจังหวัดสุราษฎรธานี
2.9. ศาลแรงงานภาค 9 ตั้ ง อยู ที่ จั ง หวั ด สงขลา มี เ ขตอำนาจเหนื อ พื้ น ที่ 7 จั ง หวั ด คื อ จั ง หวั ด ตรั ง จั ง หวั ด
นราธิวาส จังหวัดปตตานี จังหวัดพัทลุง จังหวัดยะลา จังหวัดสงขลา และจังหวัดสตูล
3. ศาลจังหวัด ปจจุบันยังไมมีการจัดตั้งศาลแรงงานจังหวัด
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4.2

เขตอำนาจของศาลแรงงาน

คำฟองคดีแรงงานใหเสนอตอศาลแรงงานที่มูลคดีเกิดขึ้นในเขตศาลแรงงานนั้น ถาโจทกมีความประสงคจะยื่นคำฟองตอ
ศาลแรงงานที่โจทกหรือจำเลยมีภูมิลำเนาอยูในเขตศาลแรงงาน เมื่อโจทกแสดงใหศาลแรงงานเห็นวาการพิจารณาคดีใน
ศาลแรงงานนั้น ๆ จะเปนการสะดวก ศาลแรงงานจะอนุญาตใหโจทกยื่นคำฟองตามที่ขอนั้นก็ได 101 โดยใหถือวาสถานที่ที่
ลูกจางทำงานเปนที่ที่มูลคดีเกิดขึ้น
1 00

การฟองคดีตอ ศาลแรงงานที่มูลคดีเกิดขึ้น
สำนักงานของนายจางซึ่งเปนสถานที่ที่ทำสัญญาจางถือวาเปนศาลที่มูลคดีเกิด
คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 13577/2557 แมตามสัญญาจางตกลงเรื่องการใชสิทธิทางศาลวา หากเกิดขอพิพาทขึ้นจะตอง
ฟองตอศาลในประเทศกาตาร แตคดีนี้โจทกฟองขอใหบังคับจำเลยใชเงินจำนวนตาง ๆ อันเนื่องมาจากการที่จำเลยถูกเลิก
จางโดยไมชอบ เปนคดีพิพาทเกี่ยวดวยสิทธิหรือหนาที่ตามสัญญาจางแรงงานหรือตามขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ า ง
ตามพระราชบั ญ ญั ติ จั ด ตั้ ง ศาลแรงงานและวิ ธี พิ จ ารณาคดี แ รงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 8 (1) อยู ใ นอำนาจพิ จ ารณา
พิ พ ากษาของศาลแรงงาน จำเลยทำสัญญาจางโจทก ที่สำนัก งานของจำเลย แม จ ะให โจทกไปทำงานบนเครื่อ งบิ นของ
จำเลยซึ่งมีเสนทางการบินทั้งในและตางประเทศ ก็ยอมถือไดวาสำนักงานของจำเลยอันเปนสถานที่ทำสัญญาจางซึ่งเปน
ตนเหตุอันเปนที่มาแหงการโตแยงสิทธิอันจะทำใหเกิดอำนาจฟองเปนสถานที่ที่มูลคดีเกิดอีกแหงหนึ่งดวย เมื่อสำนักงาน
ของจำเลยตั้งอยูแขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร โจทกจึงมีอำนาจฟองคดีนี้ตอศาลแรงงานกลางไดตาม

101

มาตรา 33 ของ พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522
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พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 33 หาจำตองนำคดีไปฟองยังศาลแหง
ประเทศกาตารแตเพียงแหงเดียวเทานั้นไม
สถานที่ที่ลูกจางทำงานเปนที่ที่มูลคดีเกิดขึ้น หากที่ทำงานลูกจางมีหลายแหง ใหถือวาทุกแหงเปนสถานที่ที่มูลคดีเกิด
คำพิ พ ากษาศาลฎี ก าที่ 6923/2557 โจทก บ รรยายฟ อ งว า จำเลยจ างโจทก ใ ห ท ำงานโดยมี สถานที่ ท ำงาน 2 แห ง คื อ
กรุงเทพมหานครและนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิรนซีบอรด (ระยอง) จังหวัดระยอง จำเลยมิไดโตแยงคัดคานเกี่ยวกับสถานที่
ทำงาน 2 แห ง และศาลแรงงานภาค 2 ก็ ด ำเนิ นกระบวนพิจารณาสืบ พยานจำเลยและโจทกจ นเสร็ จ ทนายจำเลยเพิ่ง
แถลงคัดคานเรื่องเขตอำนาจศาล ดังนั้น จังหวัดระยองที่โจทกทำงานอยูดวยจึงเปนสถานที่มูลคดีเกิดเชนกัน ศาลแรงงาน
ภาค 2 มี อ ำนาจรับฟอ งคดีนี้ไวพิจารณาตาม พระราชบั ญญัติ จัดตั้ งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522
มาตรา 33
การฟองคดีตอศาลที่โจทกหรือจำเลยมีภูมิลำเนาในเขตอำนาจ
ในกรณีที่โจทกในคดีแรงงานประสงคจะฟองคดีขอพิพาททางดานแรงงานตอศาลแรงงานที่โจทกมีภูมิลำเนาอยูในเขตพื้นที่
หรือ ศาลแรงงานที่จำเลยมีภูมิลำเนาอยูในเขตพื้นที่ โจทกตองยื่นคำรองขออนุญาตฟองคดีตอศาลรองนั้น โดยแสดงให
ศาลเห็นวา การพิจารณาคดีจะเปนการสะดวก เชน พยานหลักฐานสวนใหญหรือทั้งหมดอยูในเขตอำนาจของศาลนั้น
การโอนคดี
ผูที่มีอำนาจรองขอใหโอนคดี คือ คูความ ซึ่งหมายถึงโจทกหรือจำเลยก็ได สวนศาลจะขอโอนคดีไปนั้นตองเปนศาลที่มีเขต
อำนาจซึ่งมีอยู 3 ศาลคือ
(1) ศาลแรงงานทีม่ ลู คดีเกิด
(2) ศาลแรงงานทีโ่ จทกมภี ูมลิ ำเนา หรือ
(3) ศาลแรงงานทีจ่ ำเลยมีภมู ลิ ำเนา
แตมีเงื่อนไขวาศาลที่จะโอนคดีตองสอบถามความยินยอมของศาลแรงงานที่จะรับโอนเสียกอน เมื่อศาลแรงงานที่จะรับ
โอนยิ น ยอมจึง จะโอนคดี ไปได ศาลแรงงานที่จ ะรั บ โอนปฏิ เสธไม ยอมรับ โอน ให ศ าลแรงงานที่ จะโอนคดีสง เรื่อ งไปให
ประธานศาลอุทธรณคดีชำนัญพิเศษเปนผูชี้ขาด ประธานศาลอุทธรณคดีชำนัญพิเศษชี้ขาดอยางไร คำชี้ขาดถือเปนที่สุด
คูความอุทธรณฎีกาอีกตอไปไมได
การฟองคดีตอศาลจังหวัด
เนื่องจากศาลแรงงานจังหวัดยังไมมีการจัดตั้งขึ้น และศาลแรงงานภาคอาจจะอยูไกลเปนการไมสะดวกแกคูความที่จะ
เดินทางไปฟองคดี ดังนั้น กฎหมายจึงเปดชองใหยื่นฟองคดีตอศาลจังหวัดได โดยใหศาลแรงงานภาคออกไปนั่งพิจารณา
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พิพากษา ณ ศาลจังหวัดแหงทองที่นั้น 102 ซึ่งถาการออกไปนั่งพิจารณาพิพากษา ณ ศาลจังหวัดไมเปนการสะดวกแกศาล
แรงงานภาค อาจสั่งใหมีการพิจารณา ณ ศาลแขวงหรือศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดซึ่งตั้งอยูในเขตศาลจังหวัดที่
โจทกหรือผูรองยื่นคำฟองหรือคำรองก็ได 103
101

1 02

4.3

อำนาจพิจารณาพิพากษาคดีของศาลแรงงาน

ศาลแรงงานมีอำนาจในการพิจารณาพิพากษาคดีแรงงาน ซึ่งหมายถึง คดีพิพาทระหวางนายจางกับลูกจางรวมทั้งบุคคล
อื่นที่เกี่ยวของ 104 และหมายความรวมถึงคดีที่กฎหมายบัญญัติใหถือเปนคดีแรงงาน ดังมีรายละเอียด ดังนี้
103

1. คดี พ ิ พ าทเกี ่ ย วด ว ยสิ ท ธิ ห รื อ หน า ที ่ ต ามสั ญ ญาจ า งแรงงาน หรื อ ตามข อ ตกลงเกี ่ ย วกั บ สภาพการจ า ง
ประกอบดวย
-

คดี พิ พ าทเกี่ ย วด ว ยสิ ท ธิ แ ละหน า ที่ ต ามสัญ ญาจ า งแรงงาน เช น ลู ก จ า งฟ อ ง เรี ย กค า เสีย หายจากการที่
นายจางเลิกจางกอนครบกำหนดตามสัญญาจาง ลูกจางฟองเรียกคาจางตามที่ตกลงในสัญญาจาง ลูกจางฟอง
เรียกเงินโบนัสตามที่ตกลงในสัญญาจาง เปนตน

-

คดี พิ พ าทเกี่ย วดว ยสิท ธิแ ละหนา ที่ต ามขอ ตกลงเกี่ ยวกับสภาพการจา ง เช น ลู ก จางฟองนายจางใหปรับ
คาจางและโบนัสใหแกลูกจางตามขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางที่ทำกันไว ลูกจางฟองนายจางใหจายเงิน
บำเหน็จรายเดือนตามขอบังคับเกี่ยวกับการทำงานของนายจางฉบับเดิมแทนการจางเงินบำเหน็จคราวเดียว
ตามขอบังคับเกี่ยวกับการทำงานของนายจางฉบับใหมซึ่งไมเปนคุณแกลูกจาง

2. คดีพิพาทเกี่ยวดวยสิทธิหรือหนาที่ตามกฎหมาย ดังตอไปนี้
-

คดีพิพาทเกี่ยวดวยสิทธิและหนาที่ตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน

-

คดีพิพาทเกี่ยวดวยสิทธิและหนาที่ตามกฎหมายวาดวยการจัดหางานและคุมครองคนหางาน

-

คดีพิพาทเกีย่ วดวยสิทธิและหนาทีต่ ามกฎหมายวาดวยเงินทดแทน

คดีพิพาทเกี่ยวดวยสิทธิและหนาที่ตามกฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ
- คดีพิพาทเกี่ยวดวยสิทธิและหนาที่ตามกฎหมายวาดวยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ
-

คดีพิพาทเกี่ยวดวยสิทธิและหนาที่ตามกฎหมายวาดวยการประกันสังคม

102

มาตรา 34 ของ พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522

103

ขอกำหนดศาลแรงงานวาดวยการดำเนินกระบวนพิจารณาในศาลแรงงาน พ.ศ. 2556 ขอ 27 วรรคสอง

104

มาตรา 8 ของ พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522
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3. กรณี ที่ จ ะต อ งใช สิ ท ธิ ท างศาลตามกฎหมายว า ด ว ยการคุ ม ครองแรงงานกฎหมายว า ด ว ยแรงงานสั ม พั น ธ หรื อ
กฎหมายวาดวยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ เปนกรณีที่นายจางหรือลูกจางยื่นคำรองขอใชสิทธิทางศาลฝายเดียว
โดยไมตองฟองอีกฝายหนึ่งเปนจำเลยหรือเรียกวาเปนคดีไมมีขอพิพาท แตอีกฝายหนึ่งยื่นคำรองคัดคานเขามาใน
คดีได
4. คดีอุทธรณคำวินิจฉัยของเจาพนักงานตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ
หรือรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานตามกฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ ของคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจ
สัมพันธหรือรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน ตามกฎหมายวาดวยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ ของคณะกรรมการ
อุทธรณตามกฎหมายวาดวยการประกันสังคม หรือของคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนตามกฎหมายวาดวยเงิน
ทดแทน
5. คดี อั น เกิ ดแต มู ลละเมิ ดระหวา งนายจา งและลูก จา งสื บเนื่ อ งจากข อพิ พ าทแรงงานหรื อ เกี่ ย วกั บ การทำงานตาม
สัญญาจางแรงงาน ทั้งนี้ ใหรวมถึงมูลละเมิดระหวางลูกจางกับลูกจางที่เกิดจากการทำงานในทางการที่จางดวย
เชน นายจางฟองเรียกเงินที่ลูกจางยักยอกไปในการทำงานอันเปนการละเมิดเกี่ยวกับการทำงานตามสัญญาจางตอ
นายจ า ง นายจ า งฟ อ งเรี ย กค า เสี ย หายจากการที่ ลู ก จ า งประมาทเลิ น เล อ ทำให ท รั พ ย ข องนายจ า งได รั บ ความ
เสียหายอันเกิดจากการทำงานตามสัญญาจาง เปนตน
6. ขอพิพาทแรงงานที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานขอใหศาลแรงงานชี้ขาดตามกฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ
กฎหมายวาดวยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ หรือกฎหมายวาดวยการจัดหางานและคุมครองคนหางาน ปจจุบันยัง
ไมมีกฎหมายฉบับใดที่บัญญัติใหอำนาจรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานขอใหศาลแรงงานชี้ขาดขอพิพาทแรงงาน
ใดได
7. คดีที่มีกฎหมายบัญญัติใหอยูในอำนาจของศาลแรงงาน หากมีกฎหมายฉบับใดบัญญัติวาขอพิพาทที่เกิดขึ้นใหอยูใน
อำนาจของศาลแรงงานก็ตองฟองคดีนั้นตอศาลแรงงาน เชน พระราชบัญญัติคุมครองผูรับงานไปทำที่บาน พ.ศ.
2553 มาตรา 7 บัญญัติใหคดีระหวางผูจางงานกับผูรับ งานไปทำที่บานอยูในอำนาจพิจารณาพิ พากษาของศาล
แรงงาน
8. คดีฟองเรียกคาเสียหายจากการเลิกจางที่ไมเปนธรรม 105 ซึ่งหมายถึง คดีที่ลูกจางฟองนายจางวา นายจางเลิกจาง
ลูกจางโดยไมเปนธรรม และมีคำขอใหศาลแรงงานสั่งใหนายจางรับลูกจางเขาทำงานตอไปในอัตราคาจางที่ไดรับ
ในขณะที่เลิกจาง หรือขอใหศาลแรงงานกำหนดจำนวนคาเสียหายใหนายจางใชแทน
104

105
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4.4

การปฏิบัติตามขั้นตอนกอนฟองคดี

แมวาจะเปนคดีแรงงาน แตหากมีบทบัญญัติของกฎหมายกำหนดใหปฏิบัติอยางหนึ่งอยางใดกอนนำคดีขึ้นสูศาล คูความ
ตองปฏิบัติตามขั้นตอนนั้นกอน 106 โดยมีรายละเอียด ดังตอไปนี้
105

ขั้นตอนและวิธีการกอนฟองคดีตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541
พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มีการกำหนดขั้นตอนและวิธีการที่ตองดำเนินการกอนนำคดีขึ้นสูศาล ดังนี้
•

ในกรณีที่พนักงานตรวจแรงงานออกคำสั่งใหนายจางปรับปรุงสภาพแวดลอมในการทำงาน อาคาร สถานที่ หรือ
จัดการหรือแกไขเครื่องจักรอุปกรณที่ลูกจางตองใชในการปฏิบัติงานได หรือสั่งใหนายจางหยุดใชเครื่องจักรหรือ
อุปกรณเปนการชั่วคราวได หากนายจางไมเห็นชอบดวยกับคำสั่งดังกลาวก็สามารถอุทธรณตอคณะกรรมการ
ความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน นายจางไมสามารถฟองพนักงานตรวจแรงงาน
ประสานแรงงานเพื่อใหเพิกถอนคำสั่งโดยมิไดมีการอุทธรณคำสั่งเสียกอน

•

ในกรณี ที่ น ายจ า งไม จ า ยค า ชดเชยพิ เ ศษแทนการบอกกล า วล ว งหน า และค า ชดเชยกรณี น ายจ า งย า ยสถาน
ประกอบกิจการ ลูกจางตองทำการยื่นคำรองตอคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานภายใน 30 วันนับแตวันที่ครบ
กำหนดการจายเงินดังกลาว ลูกจางไมอาจทำการฟองรองเรียกเงินเชนวานั้นจากนายจางทันทีโดย จะตองยื่นคำ
รองตอคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานเสียกอน

การที่ลูกจางมีสิทธิยื่นคำรองตอพนักงานตรวจแรงงานกรณีที่นายจางไมจายเงินใหแกลูกจางนั้น มิใชขั้นตอนหรือวิธีการที่
ลูกจางตองปฏิบัติกอนมาฟองคดีตอศาลแรงงาน หากแตเปนกรณีที่ลูกจางเลือกใชสิทธิวาจะยื่นคำรองตอพนักงานตรวจ
แรงงานก็ได หรือจะยื่นฟองตอศาลแรงงานก็ได ซึ่งลูกจางตองเลือกทางใดทางหนึ่งเพียงทางเดียว ดังนั้น ลูกจางสามารถ
ฟองรองตอศาลแรงงานในทันที่โดยไมตองทำการยื่นคำรองตอพนักงานเสียกอน
ขั้นตอนและวิธีการกอนฟองคดีตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 มีบทบัญญัติกำหนดใหลูกจางหรือผูเสียหายจากการกระทำอันไมเปนธรรม
ตองยื่นคำรองกลาวหาตอคณะกรรมการแรงงานสัมพันธภายใน 60 วัน ลูกจางหรือผูเสียหายจึงไมอาจฟองนายจางหรือ
ผูกระทำการอันไมเปนธรรมตอศาลแรงงานไดทันที หากยังมิไดรองขอใหคณะกรรมการแรงงานสัมพันธหรือคณะกรรมการ
แรงงานสัมพันธทำการวินิจฉัยเสียกอน

106

มาตรา 8 วรรคสอง ของพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522
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ขั้นตอนและวิธีการกอนฟองคดีตามพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ พ.ศ. 2543
มี บ ทบั ญ ญั ติ ก ำหนดให ผู เ สี ย หายจากการฝ า ฝ น มาตรา 35 มาตรา 37 มี สิ ท ธิ ยื่ น คำร อ งต อ คณะกรรมการแรงงาน
รัฐวิสาหกิจสัมพันธภายใน 30 วัน ตามมาตรา 38 บทบัญญัติดังกลาวจึงถือวาเปนขั้นตอนและวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ
ลูกจางหรือผูเสียหายตามมาตราดังกลาว ไมอาจฟองนายจางตอศาลแรงงานไดโดยมิไดดำเนินการตามบทบัญญัติกอน
ขั้นตอนและวิธีการกอนฟองคดีตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ. 2518
พระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ. 2518 มีบทบัญญัติกำหนดใหผูรับอนุญาตซึ่งถูกนายทะเบียนสั่ง
พักใชใบอนุญาตหรือถูกนายทะเบียนสั่งเพิกถอนใบอนุญาตมีสิทธิอุทธรณตอรัฐมนตรีภายใน 30 วันตามมาตรา 72 ผูรับ
อนุญาตจึงไมอาจฟองศาลแรงงานขอใหเพิกถอนคำสั่งของนายทะเบียนโดยมิไดอุทธรณกอนได
ขั้นตอนและวิธีการกอนฟองคดีตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 มีบทบัญญัติกำหนดใหผูประกันตนตองยื่นคำรองขอรับประโยชนทดแทนต อ
พนักงานเจาหนาที่สำนักงานประกันสังคมตามมาตรา 56 ผูประกันตนจึงไมอาจฟองรองเรียกเอาประโยชนทดแทนโดย
มิไดยื่นคำรองตามมาตราดังกลาวได
ขั้นตอนและวิธีการกอนฟองคดีตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537
พระราชบัญญัติ เงินทดแทน พ.ศ. 2537 มีบทบัญญัติกำหนดใหลูกจางหรือผูมีสิทธิไดรับเงินทดแทนตองยื่นคำรองขอรับ
เงิ น ทดแทนตอ พนั กงานเจ าหน าที่สำนั กงานประกัน สัง คมมาตรา 48 ลู ก จ างหรือ ผูมีสิ ทธิ ไดรับ เงิน ทดแทนไม อาจฟอง
เรียกรองเงินทดแทนจากนายจาง หรือสำนักงานประกันสังคมโดยมิไดยื่นคำรองตามมาตราดังกลาวได

4.5

ขอกำหนดในพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีแรงงานฯ

พระราชบัญ ญัติจั ดตั้ งศาลแรงงานและวิธีพิ จารณาคดีแ รงงาน พ.ศ. 2522 ได บั ญญัติถึ งวิ ธีพิ จารณาคดีแ รงงานไวเ พื่อ
ประโยชน ข องการดำเนิ น คดี ใ ห เ ป น ไปโดยประหยั ด สะดวก รวดเร็ ว และเที่ ย งธรรม ซึ่ ง อาจจะมี ก ารดำเนิ น กระบวน
พิจารณาในบางเรื่องที่ไมไดบัญญัติไว เพื่อเปนการอุดชองวางจึงใหนำบทบัญญัติในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง
ในเรื่องนั้นมาใชบังคับแกการพิจารณาคดีแรงงานดวย แตจะตองนำมาใชโดยอนุโลม เทาที่จะใชไดและตองไมขัดหรือแยง
กั บ หลั ก การและเจตนารมณ ข องกฎหมายการจั ด ตั้ ง ศาลแรงงานและวิ ธี พิ จ ารณาคดี แ รงงานด ว ยเช น กั น 107 และเพื่ อ
106

107
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ประโยชนในการดำเนินกระบวนพิจารณาคดีในศาลแรงงานใหเปนไปโดยประหยัด สะดวก รวดเร็ว และเที่ยงธรรม อธิบดี
ผูพิพากษาศาลแรงงานกลางมีอำนาจออกขอกำหนดเกี่ยวกับการดำเนินกระบวนพิจารณาคดีแรงงานเพื่อใชบังคับในศาล
แรงงานได โดยฉบั บ ที่ ใ ช บั ง คั บ อยู ป จ จุ บั น คื อ ข อ กำหนดศาลแรงงานว า ด ว ยการดำเนิ น กระบวนพิ จ ารณาในศาล
แรงงาน พ.ศ. 2556 108 ซึ่งมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 19 กันยายน 2556 เปนตนมา
การยื่นคำรองขอใหศาลสืบพยานลวงหนา
กฎหมายไดกำหนดใหสิทธิแกบุคคลที่ยังไมมีฐานะเปนคูความในคดีแรงงาน ไมไดเปนโจทก ยื่นฟองคดีตอศาลแรงงาน
และไมไดเปนจำเลยหรือผูถูกฟองคดีตอศาลแรงงาน คูความในคดีเกรงวาพยานหลักฐานที่จะตองใชอางอิงเปนพยานใน
ภายหนาจะสูญหายหรือยากที่จะนำมาสืบในภายหลัง ยื่นคำรองขอตอศาลแรงงานเพื่อใหศาลแรงงานมีคำสั่งใหสืบพยาน
นั้นไวกอนได 109 เมื่อศาลไดรับคำขอเชนวานั้น ใหศาลออกหมายเรียกผูขอและคูความอีกฝายหนึ่งหรือบุคคลภายนอกที่
เกี่ยวของมาศาล และเมื่อไดฟงบุคคลเหลานั้นแลว ใหศาลสั่งคำขอตามที่เห็นสมควรถาศาลสั่งอนุญาตตามคำขอแลว ให
สืบพยานหลักฐานไปตามที่บัญญัติไวในกฎหมาย สวนรายงานและเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวของกับการนั้นใหศาลเก็บรักษาไว
1 08

เมื่อศาลแรงงานรับคำรองแลว จะตองดำเนินการออกหมายเรียกผูที่เกี่ยวของอันไดแก ผูยื่นคำขอ คูความอีกฝายหนึ่ ง
หรือบุคคลภายนอกที่เกี่ยวของ แลวแตกรณีมาศาลเพื่อรับฟงขอมูลจากทุกฝายประกอบการพิจารณาออกคำสั่ง ในกรณีที่
ศาลแรงงานมีคำสั่งไมอนุญาตใหสืบพยานหลักฐานไวกอนตามคำขอ ศาลแรงงานจะมีคำสั่งยกคำขอนั้น หากศาลแรงงานมี
คำสั่งอนุญาต ตองดำเนินการสืบพยานหลักฐานนั้นตามคำขอตอไป สำหรับเอกสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการดังกลาว จะ
ทำการเก็บไวที่ศาลแรงงานนั้น
กรณี มีเ หตุ ฉุก เฉิน เมื่ อ บุ คคลใดหรื อคูค วามฝ ายใดยื่น คำขอเพื่อ ให ศาลแรงงานมี คำสั่ง ให สื บพยานหลัก ฐานไว เปนการ
ลวงหนา บุคคลนั้นหรือคูความฝายนั้นสามารถยื่นคำรองขอใหศาลแรงงานมีคำสั่งหรือออกหมายโดยไมชักชาไปพร อมกับ
คำขอนั้น 110 นอกจากนี้ ในกรณีที่มีเหตุจำเปนยังสามารถขอใหศาลแรงงานมีคำสั่งยึดหรืออายัดเอกสารหรือวัตถุที่จะใช
เปนพยานหลักฐานที่ขอสืบไวกอนได การที่ศาลแรงงานจะมีคำสั่งยึดหรืออายัดตามคำขอดังกลาว ศาลแรงงานอาจกำหนด
เงื่อนไขอยางใดอยางหนึ่งก็ได อยางไรก็ดี การมีคำสั่งตามคำขอ หรือมีคำสั่งใหยึดหรืออายัดดังกลาวขางตน จะตองนำ
บทบัญญัติมาตรา 261, 262, 263, 267, 268 และมาตรา 269 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาใชบังคับโดย
อนุโลมดวย
109

ขอกำหนดศาลแรงงานวาดวยการดำเนินกระบวนพิจารณาในศาลแรงงาน พ.ศ. 2556
http://drmlib.parliament.go.th/securepdf/p_362501.pdf
108

109

มาตรา 32/1 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522
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4.6

วิธีพิจารณาคดีแรงงาน

คำฟ อ งคดี แ รงงานต อ งเสนอต อ ศาลแรงงานที่ มี มู ล คดี เ กิ ด ขึ้ น ในเขตศาลนั้ น โจทก ห รื อ ผู เ สนอคดี ต อ ศาลแรงงานต อ ง
พิจารณาวาคดีนั้นมูลคดีเกิดขึ้นที่ใด โดยหลักการถือวาสถานที่ที่ลูกจางทำงานเปนสถานที่ท่ีมูลคดีเกิดขึ้น โจทกจึงฟอง
ตอศาลแรงงานที่สถานที่ทำงานอยูในเขตศาลนี้ แตหากจะฟองตอศาลแรงงานที่โจทกหรือจำเลยมีภูมิลำเนาอยูในเขตศาล
นั้น ตองยื่นคำรองแสดงวาหากพิจารณาคดีที่ศาลแรงงานนั้นจะเปนการสะดวกอยางไร โดยศาลแรงงานนั้นจะอนุญาต
หรือไมก็ได
การยื่นคำฟองคดีแรงงาน 111
110

วิธีการยื่นคำฟองตอศาลแรงงานนั้นทำได 2 วิธี คือ (1) การยื่นฟองเปนหนังสือ และ (2) การมาแถลงขอหาดวยวาจาตอ
หน า ศาล หรื อ การฟ อ งด ว ยวาจา ถ า หากโจทก ม าแถลงข อ หาด ว ยวาจา ให ศ าลมี อ ำนาจสอบถามตามที่ จ ำเป น เพื่ อ
ประโยชนแหงความยุติธรรมแลวบันทึกรายการแหงขอหาเหลานั้น อานใหโจทกฟงและใหโจทกลงลายมือชื่อไว ในกรณีที่มี
โจทกหลายคน ศาลจะจัดใหโจทกเหลานั้นแตงตั้งโจทกคนใดคนหนึ่งหรือหลายคนเปนผูแทนในการดำเนินคดีก็ได
การยื่นคำฟองเปนหนังสือ
การยื่นคำฟองเปนหนังสือใหใชแบบพิมพของศาลยุติธรรม หรือจะใชแบบพิมพ รง.1 (คำฟองคดีแรงงาน) หรือคำรองใช
แบบพิมพ รง.2 (คำรองคดีแรงงาน) ตามขอกำหนดศาลแรงงานวาดวยการดำเนินกระบวนการพิจารณาในศาลแรงงาน
พ.ศ.2556 ขอ 8 วรรคหนึ่ง หรือจะใชแบบพิมพคำฟองหรือคำรองคดีแพงทั่วไปก็ได
(โปรดดูรายละเอียดของการทำคำฟองในบทที่ 5 และตัวอยางคำฟองในภาคผนวก)
การแถลงขอหาดวยวาจาตอหนาศาล
ผู พิ พ ากษาศาลแรงงานจะออกนั่ ง ฟ ง คำแถลงด ว ยวาจา สอบถามและบั น ทึ ก รายการไว ใ นแบบพิ ม พ รง.1 หรื อ รง.2
ปจจุบันศาลแรงงานทุกศาลมีนิติกรทำหนาที่ใหความสะดวกแกคูความโดยไมตองจางทนายความ ดังนั้นในทางปฏิบัติการ
ฟองดวยวาจา จึงมีนอยมากหรือแทบไมมีเลย
กรณีโจทกหลายคน ไมวาจะฟองรวมกันมาหรือแยกฟองแตศาลใหรวมพิจารณาคดีเขาดวยกัน ศาลจะจัดใหมีการแตงตั้ง
ผูแทนโจทกในการดำเนินคดี ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกในการดำเนินคดีของโจทก ตัดปญหาการไมมาศาลของโจทกบางคน
(ใชบันทึกแสดงการแตงตั้งผูแทนโจทกจะทำขึ้นเอง หรือใชแบบพิมพ รง.7 ก็ได)
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การนัดพิจารณาคดี 112
1 11

เมื่ อ โจทกยื่ นคำฟ องแลว ศาลจะสั่ งคดีนั้ นโดยจะสั่ง รับคดีนั้ นไวพิจารณา หรื อ การรั บฟอ ง หรื อ สั่งไมรับ คดีไวพิจารณา
บางครั้งก็เปนการพิพากษายกฟอง ถาสั่งรับคดีไวพิจารณาแลว ศาลจะกำหนดวันพิจารณาคดีไปทันที โดยปกติแลวจะ
กำหนดวันพิจารณาคดีในระยะเวลาไมนานนักหลังจากวันฟอง เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคของกฎหมาย เมื่อสั่งนัด
พิจารณาคดีแลว ศาลก็จะสั่งใหโจทกมาศาลในวันเดียวกันนั้น และขณะเดียวกันจะออกหมายเรียกใหจำเลยมาศาลในวัน
พิจารณาคดี (แบบพิมพ รง.4 หมายเรียกจำเลยคดีแรงงาน) โดยจะสงสำเนาคำฟองไปดวย ถาโจทกฟองเปนหนังสือ
การยื่นคำใหการ
จำเลยจะยื่ น คำให ก ารเป น หนั ง สือ ก อ นวั นเวลาที่ ศาลแรงงานนั ดให มาศาลก็ ได ในคดี แ รงงานจะต า งจากคดี แพ ง ศาล
แรงงานจะไมกำหนดใหจำเลยยื่นคำใหการตอศาล โดยจำเลยจะยื่นคำใหการเปนหนังสือกอนวันเวลาที่ศาลนัดพิจารณาก็
ได จะมายื่นวันนัดพิจารณาก็ได จะใหการดวยวาจาก็ได หรือไมใหการก็ได ถายื่นมีการยื่นคำใหการเปนหนังสือ จะตอง
แสดงโดยชัดแจงวาจำเลยยอมรับหรือปฏิเสธขออางของโจทก
การไกลเกลี่ย 113
112

ในวันนัดพิจารณาคดี ศาลแรงงานจะตองดำเนินการไกลเกลี่ยกอน เพื่อใหคูความไดตกลงหรือประนีประนอมยอมความกัน
โดยใหถือวาคดีแรงงานมีลักษณะพิเศษอันควรระงับลงไดดวยความเขาใจอันดีตอกัน เพื่อที่ทั้งสองฝายจะไดมีความสัมพันธ
กั น ต อ ไป การตกลงหรื อ ประนี ป ระนอมยอมความนั้ น สามารถทำข อ ตกลงให ค ดี เ ลิ ก กั น โดยทั น ที หรื อ ตกลงให มี ก าร
ดำเนินการหรือไดรับประโยชนอยางหนึ่งอยางใดตอกอนแลวคดีจึงจะเลิกกันก็ได อาจมีการตกลงกันโจทกทำการถอนฟอง
และเมื่ อ โจทก ท ำคำร อ งขอถอนฟ อ ง โจทก จ ะนำคดี ม าฟ อ งใหม ไ ม ไ ด แ ต คู ค วามยั ง มี ห น า ที่ ป ฏิ บั ติ ต อ กั นตามสั ญ ญา
ประนี ประนอมยอมความ เช น การใหช ำระเงิ น หรื อ ในกรณีที่มีการทำสัญญาประนี ประนอมยอมความในศาล ศาลจะ
พิ พ ากษาตามที่ ไ ด มี ก ารยอมความกั น ในกรณี ที่ ศ าลแรงงานได ไ กล เ กลี่ ย แล ว แต คู ค วามไม อ าจตกลงกั น หรื อ ไม อ าจ
ประนีประนอมยอมความกันได ก็ใหศาลแรงงานดำเนินกระบวนพิจารณาตอไป
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การกำหนดประเด็นขอพิพาท 114
113

เมื่อการไกลเกลี่ยไมประสบผลสำเร็จ คูความยังไมอาจตกลงกันหรือไมอาจประนีประนอมยอมความกัน ใหศาลแรงงานจด
ประเด็นขอพิพาทและบันทึกคำแถลงของโจทกกับคำใหการของจำเลยอานใหคูความฟง และใหลงลายมือชื่อไว โดยจะ
ระบุใหคูความฝายใดฝายหนึ่งนำพยานมาสืบกอนหรือหลังก็ได แลวใหศาลแรงงานกำหนดวันสืบพยานไปทันที โดยศาล
จะตรวจคำให การของจำเลยที่ ยื่ นไวก อนแล ว หรื อ ตรวจคำใหก ารของจำเลยที่ยื่น ไว ใ นวัน นัดพิ จารณานั้ นก็ได ถ า หาก
จำเลยไมไดยื่ นคำใหก ารไวเปนหนัง สือ ศาลจะถามคำใหก ารจำเลยซึ่งจำเลยอาจใหก ารดวยวาจาก็ได กรณีนี้ศาลจะจด
คำใหการของจำเลยไว ในรายงานกระบวนพิจารณา เมื่อไดตรวจเทียบคำฟองคำใหการแลวก็จะเกิดประเด็นขอพิ พ าท
ศาลมีอำนาจที่จะฟงคำแถลงของโจทก และฟงคำแถลงของจำเลยเพื่อใหประเด็นขอพิพาทชัดเจนขึ้น
เมื่อไดกำหนดประเด็นขอพิพาทแลวเสร็จ ศาลจะสั่งใหทำการสืบพยาน โดยจะกำหนดใหทำการสืบพยานโจทกกอนหรือ
สืบพยานจำเลยกอนก็ได อำนาจของศาลแรงงานในการสั่งใหคูความฝายหนึ่งฝายใดนำพยานสืบกอนหลังนั้น เปนอำนาจ
พิเศษของศาลแรงงานโดยเฉพาะ ไมจำเปนจะตองสั่งใหฝายหนึ่งฝายใดนำพยานมาสืบกอนหรือหลังตามที่บัญญัติไวใน
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง
ในคดีแรงงาน จำเลยจะยื่นคำใหการเปนหนังสือก็ได ดวยวาจาก็ได หรือไมใหการเลยก็ได ซึ่งไมถือวาเปนกรณีที่จำเลย
ขาดนัดยื่นคำใหการ เมื่อจำเลยไมใหการ ศาลจะบันทึกไวและดำเนินกระบวนพิจารณาตอไป ซึ่งหมายความวาโจทกก็นำ
สืบพยานไปตามฟอง คดีไมมีประเด็นขอพิพาทแตมีประเด็นแหงคดีตามคำฟอง เมื่อโจทกนำสืบไดความตามฟอง โจทกจะ
เปนฝายชนะคดีตามฟอง
คูความไมมาศาล 115
114

บทบั ญ ญั ติ นี้ ก ำหนดสภาพบั ง คับ ให โจทก แ ละจำเลยในคดี แ รงงานต อ งมาศาลตรงตามกำหนดที่ ศ าลนั ดพิ จ ารณา และ
กำหนดถึงผลเสียที่โจทกและจำเลยไมมาศาลในวันนัดพิจารณาไวดวย โดยเมื่อโจทกไดทราบคำสั่งใหมาศาล แลวไมมา
ตามกำหนดโดยไมแจงใหศาลแรงงานทราบถึงเหตุที่โจทกไมมาศาลตามกำหนดนัด ใหถือวาโจทกไมประสงคจะดำเนินคดี
ตอไป ใหศาลแรงงานมีคำสั่งจำหนายคดีออกเสียจากสารบบความ ในกรณีที่จำเลยไดรับหมายเรียกใหมาศาลแลวไมมา
ตามกำหนดโดยไมแจงใหศาลแรงงานทราบเหตุที่ไมมา ใหศาลแรงงานมีคำสั่งวาจำเลยขาดนัด และพิจารณาชี้ขาดตัดสิน
คดีไปฝายเดียว และในกรณีที่โจทกหรือจำเลยไดแจงใหศาลแรงงานทราบเหตุแลว และศาลแรงงานเห็นเปนการสมควร ก็
ใหกำหนดวันเวลานัดใหมเพื่อใหทั้งสองฝายมาศาล
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โจทกไมมาศาลในวันนัดพิจารณา
กรณี โ จทก ไมม าศาลในวั น นั ดพิ จารณา ศาลต อ งสั่ง จำหน ายคดี ข องโจทก เสี ยจากสารบบความ ซึ่ ง ในกรณี ที่ ถู ก ศาลสั่ง
จำหนายคดีออกจากสารบบความนั้น โจทกสามารถทำได 2 วิธี คือ
(1) ฟองเปนคดีใหม โจทกนำคดีมาฟองใหมไดซึ่งถาจะใหมีโอกาสชนะคดีก็ตองฟองภายในกำหนดอายุความ แม
พนกำหนดอายุความไปแลวก็ฟองไดถาจำเลยไมยกอายุความขึ้นตอสู (คำพิพากษาฎีกาที่ 2049/2524, คำ
พิพากษาฎีกาที่ 3532/2530)
(2) ขอใหมีการพิจารณาคดีใหม โดยโจทกตองมาแถลงให ศาลแรงงานทราบถึงความจำเปนและเหตุผลตาง ๆ ที่
ไมอาจมาศาลไดภายใน 7 วันนับแตวันที่ศาลแรงงานมีคำสั่ง โดยแถลงวาเพราะเหตุใดโจทกจึงไมสามารถมา
ศาลแรงงานในวันนัดพิจารณาคดีนั้นได และขอใหศาลยกคดีขึ้นมาพิจารณาใหม ศาลจะพิจารณาคำแถลงของ
โจทก ถ า ศาลเห็ น ว า โจทก มี ค วามจำเป น ที่ ไ ม อ าจมาศาลได แ ละข อ เท็ จ จริ ง ที่ โ จทก อ า งในคำแถลงนั้ น เป น
ประจักษหรือเปนที่ทราบโดยทั่วไปวาโจทกไมอาจมาศาลไดจริง ศาลแรงงานก็จะไมดำเนินการไตสวน แตถา
ศาลแรงงานเห็นวาขอเท็จจริงนั้นยังไมประจักษ ศาลแรงงานก็อาจไตสวนซึ่งโจทกก็ตองนำพยานหลักฐานมา
ใหศาลไตสวนจนกวาศาลจะเห็นวาการที่โจทกไมมาศาลนั้นมีเหตุผลตามสมควร ศาลจึงจะสั่งใหเพิกถอนคำสั่ง
จำหนายคดีและยกคดีนั้นขึ้นพิจารณาใหมได ถาโจทกไมมาศาลในวันนัดสืบพยาน และศาลสั่งจำหนายคดี
กรณีนี้โจทกจะใชทางแกมาตรา 41 ไมได
คำพิพากษาฎีกาที่ 2049/2524 การที่ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งจำหนายคดีโดยอาศัย อำนาจตามพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลแรงงานฯ มาตรา 40 วรรคแรก นั้น มาตรา 41 เพียงแตบัญญัติใหสิทธิโจทกที่จะรองขอใหศาลเพิกถอนคำสั่งจำหนาย
คดีและดำเนินกระบวนพิจารณาตอไปใหมไดเทานั้น มิไดตัดสิทธิโจทกที่จะเสนอคำฟองเรื่องเดียวกันนี้ใหม
คำพิ พ ากษาฎี ก าที่ 3532/2530 โจทก เ คยฟ อ งจำเลยต อ ศาลแรงงานกลาง แล ว โจทก มิ ไ ด ไ ปศาลในวั น นั ด สื บ พยาน
โจทก จ ำเลย เช น นี้ เ มื่ อ ศาลแรงงานกลางมี ค ำสั่ ง ให จ ำหน า ยคดี อ อกจากสารบบความตามมาตรา 40 วรรคหนึ่ ง แห ง
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงานฯ โจทกมีสิทธิขอใหศาลแรงงานกลางมีคำสั่งเพิกถอนคำสั่ง
จำหนายคดีเพื่อใหดำเนินกระบวนพิจารณาคดีนั้นตอไปใหมไดตามมาตรา 41 แหงพระราชบัญญัติดังกลาว หากโจทกมิได
รองขอดังกลาวโจทกก็มีสิทธิเสนอคำฟองของตนตอศาลแรงงานกลางใหมไดภายใตบังคับแหงกฎหมายวาดวยอายุความ
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 201 วรรคหนึ่งประกอบดวยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธี
พิจารณาคดีแรงงานฯ มาตรา 31 จำเลยจายคาจางแกโจทกทุกวันที่ 5 และ 20 ของเดือนเมื่อจำเลยเลิกจางโจทกวันที่ 13
เดือนสิงหาคม โดยมิไดบอกกลาวลวงหนาโจทกจึงมีสิทธิเรียกรองสินจางแทนการบอกกลา วลวงหนาไดถึง วัน ที่ 5 ของ
เดือนถัดไปเปนเวลา 23 วันตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 582
กรณีจำเลยไมมาศาลในวันนัดพิจารณา
หากจำเลยไม มาศาล ศาลจะมี คำสั่ง ว าจำเลยขาดนั ดและพิ จารณาคดีข องโจทกไปฝา ยเดียว ไม ว า การดำเนิ นกระบวน
พิ จ ารณานั้ น จะล ว งเลยไปแล ว เพี ย งใด อยู ใ นระหว า งการสื บ พยานฝ ายโจทก ห รื อ ศาลได พิ พ ากษาคดี นั้ น ไปแลว ก็ตาม
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จำเลยอาจ ขอใหมีการพิจารณาคดีใหม โดยจำเลยตองไปแถลงตอศาลแรงงานใหทราบถึงความจำเปนที่มิอาจมาศาลได
ภายใน 7 วันนับแตวันที่ศาลมีคำสั่งดังกลาว โดยยื่นเปนคำแถลงใหเห็นถึงความจำเปนและเหตุผลตาง ๆ ที่จำเลยไมมา
ศาลในวัน นั ดพิ จารณาได ซึ่ ง ศาลอาจจะไต สวนหรือไมไตสวนก็แ ลว แตเ หตุผลและขอ เท็จจริ งในคดีนั้น ถ า ศาลแรงงาน
เห็นสมควรศาลก็จะออกคำสั่งเพิกถอนคำสั่งที่วาจำเลยขาดนัดและพิจารณาคดีของโจทกไปฝายเดียวและในขณะเดียวกัน
ก็จะเปนการเพิกถอนคำพิพากษาไปในตัว แลวพิจารณาพิพากษาคดีใหมตอไป
โดยยื่นคำรองขอใหศาลแรงงานพิจารณาคดีใหมภายใน 7 วันนับแตวันที่ทราบถึงคดีที่จำเลยขาดนัดนั้น (คำพิพากษาฎีกา
ที่ 2563/2542, คำพิพากษาฎีกาที่ 2116-2118/2544, คำพิพากษาฎีกาที่ 1275/2547, คำพิพากษาฎีกาที่ 8374/2547)
คำพิพากษาฎีกาที่ 5263/2542 จำเลยยื่นคำรองขอใหพิจารณาคดีใหมตอศาลแรงงาน โดยกลาววาไมไดจงใจขาดนัด แต
เปนเพราะจำเลยไมไดรับสำเนาคำฟองของโจทกและจำเลยไมคิดวาโจทกจะฟองจำเลย เนื่องจากกอนมีการเลิกจางไดมี
การตกลงเปนที่เขาใจกันแลว ถือไดวาจำเลยไดอางถึงความจำเปนที่ไมไดมาศาลแลว เมื่อคำรองของจำเลยไดยื่นตอศาล
ภายในกำหนด 7 วัน นับแตวันที่จำเลยทราบคำบังคับ คำรองขอใหพิจารณาคดีใหมของจำเลยจึงชอบดวยพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงานพ.ศ. 2522 มาตรา 41
คำพิพากษาฎีกาที่ 2116-2118/2544 เมื่อไมมีการสงหมายเรียกและสำเนาคำฟองโดยชอบ จำเลยยอมมีสิทธิยื่นคำรอง
ขอใหพิจารณาคดีใหมเมื่อไหรก็ได ไมอยูในบังคับของมาตรา 41
คำพิพากษาฎีกาที่ 2175/2547 เมื่อไดสงหมายเรียกและสำเนาคำฟองใหแกจำเลยโดยชอบแลว การนับระยะเวลาเพื่อ
ขอใหพิจารณาคดีใหมตามมาตรา 41 ตองนับแตวันที่ศาลแรงงานมีคำสั่งวาจำเลยขาดนัด มิใชวันที่จำเลยยื่นคำรองขอคัด
คำพิพากษา
คำพิ พ ากษาฎี ก าที่ 8374/2547 เมื่ อ จำเลยรั บ หมายเรีย กโดยชอบด ว ยกฎหมายแล ว จำเลยไมม าศาล ศาลมี ค ำสั่ง วา
จำเลยขาดนัด หากจำเลยประสงคจะใหมีการพิจารณาคดีใหม จำเลยตองมาแถลงใหศาลทราบถึงความจำเปนที่ไมอาจมา
ศาลไดภายในกำหนด 7 วัน ตามมาตรา 41 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 ซึ่ง
บัญญัติโดยชัดแจงแลว จึงไมอาจนำบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาตรา 199 จัตวา มาบังคับใช
อีก
การสืบพยานในคดีแรงงาน
การสื บ พยานในคดี แ รงงานเริ่ ม ต น จากการอ า งและยื่ น บั ญ ชี ร ะบุ พ ยาน ในคดี แ รงงานไม จ ำเป น ต อ งนำบทบั ญ ญั ติ ใ น
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงวาดวยการอางและการยื่นบัญชีระบุพยานมาใช ดวยเหตุที่วาการดำเนินคดีในศาล
แรงงานตองกระทำโดยรวดเร็วจึงไมอาจปฏิบัติไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงได เพื่อใหไดขอเท็จจริงที่
สมบู ร ณ การอ า งและการยื่ น บั ญ ชี ร ะบุ พ ยานของคู ค วามฝ า ยใดฝ า ยหนึ่ ง ให ก ระทำได ภ ายในระยะเวลาที่ ศ าลแรงงาน
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กำหนดตามที่เห็นสมควร 116 คูความตองปฏิบัติตามคำสั่งศาลแรงงานอยางเครงครัด ซึ่งศาลแรงงานอาจจะสั่งใหยื่นบัญชี
พยานในวันนั้นเลย หรือในวันนัดสืบพยานก็ได
115

แมไมมีกฎหมายบัญญัติไวชัดแจงวาวิธีพิจารณาคดีแรงงานเปนระบบไตสวน แตจากบทบัญญัติมาตรา 45 พอเห็นไดวาวิธี
พิจารณาคดีแรงงานนั้นเปนระบบไตสวน 117 กลาวคือ การดำเนินกระบวนการพิจารณาคดีมีลักษณะพิเศษ ดังตอไปนี้
116

เพื่อประโยชนแหงความยุติธรรมในอันที่จะใหไดความแจงชัดในขอเท็จจริงแหงคดี ใหศาลแรงงานมีอำนาจเรียก
พยานหลักฐานมาสืบไดเองตามที่เห็นสมควร
• ศาลซักถามพยานเอง คูความและทนายความจะซักถามไดตอเมื่อไดรับอนุญาตจากศาลแรงงานเทานั้น ไมมีการ
ถามคา นหรื อถามติง แตอ ยา งใด ศาลมีอำนาจใชดุ ลพิ นิ จไดวา จะอนุญาตหรือไมอนุญาตก็ได ทนายความหรือ
คูความจะคัดคานการอนุญาตหรือไมอนุญาตของศาลแรงงานไมได ถือเปนดุลพินิจโดยเด็ดขาด
• เพื่ อ ให ค ดี เ สร็ จ โดยรวดเร็ ว ให ศ าลแรงงานนั่ ง พิ จ ารณาคดี ติ ด ต อ กั นไปโดยไม ต อ งเลื่ อ น เว น แต มี เ หตุ จ ำเป นที่
สำคัญและศาลแรงงานจะเลื่อนครั้งหนึ่งไดไมเกิน 7 วัน
• การบั น ทึ ก คำเบิ ก ความของพยานในกรณี ที่ มีก ารสืบ พยานบุ ค คล ในคดี แ รงงานมี ผู พิ พ ากษา 3 ฝ า ย และคดี
แรงงานนั้นปญหาขอเท็จจริงอุทธรณไมได ดังนั้น การจดคำเบิกความพยานไวก็จะไมเปนประโยชนในศาลสูง
แตอยางใด เมื่อเปนเชนนี้มาตรา 46 จึงบัญญัติใหศาลแรงงานสามารถบันทึกขอความโดยยอก็ได เพื่อใหเปนไป
ตามวัตถุประสงคของศาลแรงงานที่ใหการพิจารณาคดีเปนไปโดยรวดเร็ว จดแตโดยยอในขอเท็จจริงที่จะนำไปสู
การวินิจฉัยประเด็นแหงคดีนั้นก็นาจะเพียงพอ
•

การพิพากษาคดีแรงงาน
การพิพากษาในคดีศาลแรงงานจะตองกระทำโดยรวดเร็วตามหลักการจัดตั้งศาลแรงงาน โดยกำหนดวาเมื่อสืบพยานเสร็จ
แลว ใหอานคำพิพากษาหรือคำสั่งภายใน 3 วันนับแตวันสืบพยานเสร็จ ดังนั้น หากโจทกหรือจำเลยตองการแถลงปด
คดีก็ควรแถลงปดคดีดวยวาจา หรือหากตองการแถลงปดคดีเปนหนังสือก็ควรจะทำคำแถลงการณมาในวันที่คิดวาจะเสร็จ
การพิ จ ารณา 118 ในการทำคำพิ พ ากษา ศาลแรงงานซึ่ง ประกอบดว ยผูพิ พากษา 3 ฝ า ย คื อ ผู พิ พ ากษาศาลแรงงาน ผู
พิพากษาสมทบฝายนายจาง และผูพิพากษาสมทบฝายลูกจาง จะประชุมปรึกษากันโดยมีผูพิพากษาของศาลแรงงานเปน
ประธาน การประชุมจะถกเถียงถึงขอเท็จจริงและขอกฎหมายในคดี ถามีความเห็นแตกตางกันก็จะใชวิธีการลงมติและ
ตัดสินไปตามมติเสียงขางมากนั้น ผูที่เปนเสียงขางนอยอาจทำความเห็นแยงได
117

116

มาตรา 44 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522

117

มาตรา 45 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522

118

มาตรา 50 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522
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การคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลแรงงาน ไมจำเปนตองมีรายละเอียดเชนการทำคำพิพากษาตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพง โดยใหกลาวถึงขอเท็จจริงที่ฟงไดโดยสรุปประเด็นแหงคดีพรอมทั้งเหตุผลแหงคำวินิจฉัยเทานั้น โดย
กำหนดใหศาลแรงงานสงสำเนาคำพิพากษาศาลฎีกาไปยังกระทรวงแรงงาน ซึ่งมีหนาที่ในการบริหารกฎหมายแรงงานทุก
ฉบับ 119 ศาลแรงงานจะตองไมพิพากษา หรือสั่งเกินไปกวาหรือนอกจากที่ปรากฏในคำขอทายฟองของโจทก เวนแตเพื่อ
ความเป น ธรรมแก คู ค วาม ศาลแรงงานอาจทำการพิ พ ากษาหรื อ สั่ ง เกิ น คำขอได 120 โดยที่ ใ นการที่ ศ าลแรงงานมี ค ำ
พิพากษาหรือคำสั่งใด ๆ ใหถือวาผูกพันเฉพาะคูความในกระบวนพิจารณาของศาลแรงงานที่พิพากษาหรือมีคำสั่ง แตศาล
แรงงานจะกำหนดใหคำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นผูกพันนายจางและลูกจางอื่นซึ่งมีผลประโยชนรวมกันในมูลความแหงคดี
ดวยก็ได 121
118

1 19

1 20

คำพิพากษาฎีกาที่ 3825/2545 โจทกฟองระบุชื่อและตำแหนงของกรรมการผูจัดการบริษัทเปนจำเลย และระบุในคำ
บรรยายฟองวาเปนลูกจางของบริษัทดวย ทั้งจำเลยและบริษัทจึงมีฐานะเปนนายจางโจทก และมีผลประโยชนรวมกันใน
มูลความแหงคดีดวย ศาลฎีกากำหนดใหคำพิพากษาผูกพันบริษัทโดยใหบริษัทรวมรับผิดกับจำเลยได

4.7

คดีเลิกจางโดยไมเปนธรรม

คดีเลิกจางโดยไมเปนธรรม หมายถึง คดีที่ลูกจางฟองนายจางวา นายจางเลิกจางลูกจางโดยไมเปนธรรม และมีคำขอให
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แนวคำพิพากษาฎีกาที่วินิจฉัยวาเปนการเลิกจางโดยไมเปนธรรม พอสรุปไดดังนี้
กรณีเลิกจางโดยไมมีสาเหตุ
คำพิพากษาฎีกาที่ 2652/2523 ขอเท็จจริงฟงไดดังที่ลูกจางซึ่งเปนโจทกฟองและ แถลงวาจำเลยซึ่งเปนนายจางเลิกจาง
โดยไมมีสาเหตุ มิใชเพราะลูกจางสมคบกันขโมยแบบแปลนการกอสรางวงลอดังที่นายจางใหการตอสูไว การกระทำของ
นายจางจึงเปนการเลิกจางโดยไมเปนธรรม
คำพิพากษาฎีกาที่ 7367/2548 เมื่อมีการยุบตำแหนงเดิมที่ลูกจางดำรงอยูแลว ตั้งตำแหนงใหม นายจางควรพิจารณา
ตามสมควรวาลูกจางไมเหมาะกับตำแหนงที่ตั้งขึ้นมาใหมอยางไรหรือไม นายจางจางคนอื่นมาดำรงตำแหนงใหมโดยไมได
พิจารณาความเหมาะสมของลูกจาง ก็เปนการเลิกจางโดยไมเปนธรรม
คำพิพากษาฎีกาที่ 3941/2549 ตามคำใหการจำเลย จำเลยตอสูวาจำเลยมิไดเลิกจาง เมื่อขอเท็จจริงฟงไดวาจำเลยเลิก
จางโจทก การที่จำเลยเลิกจางโจทกจึงเปนการเลิกจางที่ไมมีเหตุที่จะอางไดตามกฎหมายและเปนการเลิกจางที่ไมเปน
ธรรม
คำพิ พ ากษาฎีก าที่ 4789/2549 ลู ก จา งฟอ งว านายจา งเลิกจางลูก จ างโดยไมมีความผิด เป น การเลิก จา งไมเปนธรรม
นายจางใหการวา นายจางมิไดเลิกจางลูกจาง เมื่อขอเท็จจริงรับฟงเปนยุติวานายจางเลิกจางลูกจาง นายจางมิไดตอสูถึง
สาเหตุแหงการเลิกจางไว จึงตองถือวานายจางเลิกจางลูกจางโดยไมมีสาเหตุซึ่งเปนการเลิกจางไมเปนธรรม
การเลิกจางลูกจางที่กระทำผิดแตยังไมมีเหตุอันสมควรที่จะเลิก
คำพิ พ ากษาฎี ก าที่ 328/2543 การที่ ลู ก จ า งร า งคำสั่ ง ไม ใ ห พ นั ก งานทดลองงานผ า นการทดลองงานให ร องประธาน
กรรมการของบริษัทลงนาม อันเปนผลใหพนักงานผูนั้นพนจากการเปนพนักงานของนายจางโดยไมไดปรึกษากรรมการ
ผูจัดการของนายจาง จะเปนการขัดคำสั่งอันชอบดวยกฎหมายของกรรมการผูจัดการ แตลูกจางไดปฏิบัติตามคำสั่งของ
รองประธานกรรมการบริษัทซึ่งเปนผูบังคับบัญชาของลูกจางในสายงาน จึงมิใชเปนการฝาฝนคำสั่งในกรณีรายแรง และ
การฝาฝนคำสั่งเชนนี้นายจางอาจลงโทษได แตยังไมถึงขนาดที่นายจางมีสิทธิเลิกจางลูกจาง การที่นายจางมีคำสั่งเลิกจาง
จึงเปนการเลิกจางที่ยังไมมีเหตุสมควรจะเลิกจาง เปนการเลิกจางที่ไมเปนธรรม
คำพิพากษาฎีกาที่ 548/2551 เมื่อมาตรฐานในการลงโทษของนายจางกรณีลูกจางขาดงาน 1 วัน ไมถึงขั้นเลิกจาง การ
เลิกจางดวยเหตุที่ลูกจางขาดงาน 1 วัน จึงเปนการเลิกจางโดยไมมีเหตุอันสมควร เปนการเลิกจางที่ไมเปนธรรม
กรณีเลิกจางโดยลูกจางไมมีความผิด
คำพิ พ ากษาฎี ก าที่ 1458/2524 หนั ง สื อ เตื อ นฉบั บ ที่ น ายจ า งมอบให ลูก จ า งเป น เพี ย งหนั ง สือ แจ ง ให ลู ก จ างทราบวา
ลูกจางกระทำความผิดเทานั้น ลูกจางฉีกหนังสือเตือนนั้นก็ถือไมไดวาเปนการจงใจทำใหนายจางไดรับความเสียหาย หาก
นายจางเลิกจางก็เปนการเลิกจางที่ไมเปนธรรม
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คำพิพากษาฎีกาที่ 7492/2542 การเลิกจางในกรณีเชนใดจะเปนการเลิกจางที่ไมเปนธรรมตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาล
แรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 49 นั้น ศาลแรงงานสามารถวินิจฉัยไดโดยคำนึงถึงเหตุอันควรใน
การเลิกจาง ประกอบกับระเบียบขอบังคับการทำงานซึ่งถือไดวาเปนขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางระหวางนายจางกับ
ลู ก จาง เมื่ อ ศาลแรงงานกลางฟง ข อเท็จจริง วาลูก จางไมไดก ระทำผิดระเบี ยบขอบัง คับหรือคำสั่ งของนายจางเปนกรณี
รายแรง ทั้งขอบังคับของนายจางก็กำหนดใหการลงโทษไลออกกระทำไดในกรณีที่พนักงานกระทำผิดวินัยอยางรายแรง
เมื่อการกระทำของลูกจางไมเปนความผิดวินัยอยางรายแรง นายจางลงโทษไลลูกจางออกจากงานจึงไมชอบดวยระเบียบ
ขอบังคับของนายจางดังกลาว เปนการเลิกจางที่ไมเปนธรรม
กรณีเลิกจางโดยเหตุอื่นนอกจากที่กำหนดในสัญญาจาง
คำพิพากษาฎีกาที่ 1253/2526 นายจางเลิกจางลูกจางดวยเหตุนอกเหนือจากที่ระบุไวในสัญญาและนอกจากระเบียบ
ขอบังคับของนายจาง เปนการเลิกจางที่ไมเปนธรรม
ถากรณีเลิกจางอันเปนการลงโทษเกินระดับที่กำหนดไว
คำพิ พ ากษาฎี ก าที่ 1684/2526 ลู ก จ า งเล น การพนั น นอกสถานที่ ท ำงานและนอกเวลาปฏิ บั ติ ง าน ซึ่ ง ตามระเบี ย บ
พิจารณาระดับการลงโทษของนายจางใหถือวาเปนการกระทำผิดวินัยตามขอบังคับโดยไดกำหนดระดับโทษไวเพียงลดขั้น
เงินเดือน มิไดถือเปนความผิดรายแรงถึงขั้นไลออก การที่นายจางไลลูกจางออกจากงานเพราะเหตุดังกลาวจึงเปนการ
ลงโทษเกินระดับ เปนการเลิกจางที่ไมเปนธรรม
คำพิพากษาฎีกาที่ 3453/2549 ลูกจางออกไปดื่มสุราเพียงเล็กนอยนอกที่ทำการในขณะใกลหมดเวลาทำงานแลว เหลือ
เพียงรอเวลาทำหนาที่กรรมการปดตูนิรภัยเทานั้นไมมีอาการมึนเมาสุรา โตเถียงกับผูบังคับบัญชาเล็กนอย ลูกจางยังกลับ
มารวมปดตูนิรภัยได ไมไดทำใหงานในหนาที่เสียหายแตอยางใด เปนความผิดกรณีที่ไมรายแรง ซึ่งตามขอบังคับกำหนดให
ลงโทษอื่น มิใชใหออกจากงาน นายจางลงโทษใหออกจากงานยอมไมชอบดวยขอบังคับ เปนการเลิกจางที่ไมเปนธรรม
กรณีเลิกจางอันเปนการลงโทษขามลำดับหรือขามขั้นตอน
คำพิ พ ากษาฎี ก าที่ 3360/2526 นายจ า งกำหนดข อ บั ง คั บ ในการทำงานว า พนั ก งานที่ ฝ า ฝ น ระเบี ย บข อ บั ง คั บ จะถู ก
พิจารณาตามลำดับขั้น คือ ตักเตือนดวยวาจา ตักเตือนเปนหนังสือ ฯลฯ และพนักงานที่ถูกลงโทษขอใดขอหนึ่งดังกลาวมา
แลวแตยังคงกระทำผิดอยางเดียวกันซ้ำอีก จะถูกลงโทษสถานหนัก โดยการใหออกจากงาน ตามขอบังคับนายจางจะให
ออกจากงานก็ตอเมื่อไดถูกลงโทษมาแลวและกระทำความผิดซ้ำ แตตามคดีนี้ไดความวาลูกจางกระทำผิดเปนครั้ ง แรก
แลวนายจางไลลูกจางออกจากงานทันที เปนการฝาฝนขอบังคับ จึงเปนการเลิกจางที่ไมเปนธรรม
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กรณีเลิกจางอันเปนการลงโทษขัดตอระเบียบของนายจาง
คำพิพากษาฎีกาที่ 2067/2529 นายจางมีคำสั่งเลิกจางลูกจางโดยใหไลออกเปนการขัดตอระเบียบที่กำหนดไวเปนเพียง
ภาคทัณฑหรือตัดเงินเดือนหรือลดขั้นเงินเดือนหรือคาจางเทานั้น คำสั่งเลิกจางลูกจางจึงเปนการเลิกจางโดยไมเปนธรรม

กรณีเลิกจางโดยอางวาลูกจางกระทำความผิดแตไมมีหลักฐาน
คำพิพากษาฎีกาที่ 2729/2529 เมื่อขอเท็จจริงฟงไดวานายจางไมมีประจักษพยานรูเห็นวาลูกจางไดเอาเสื้อผาเด็กไป
จากร า นของนายจ า ง หรื อ มี ส ว นรู เ ห็ น ในกรณี ที่ สิ น ค า ของนายจ า งขาดหายไป แสดงว า ลู ก จ า งมิ ไ ด ก ระทำผิ ด ตามข อ
กลาวหาของนายจาง การที่นายจางเลิกจางจึงเปนการเลิกจางโดยไมมีความผิด เปนการเลิกจางโดยไมมีเหตุอันสมควร
เปนการเลิกจางโดยไมเปนธรรม
กรณีเลิกจางดวยเหตุเลือกปฏิบัติตอลูกจาง
คำพิ พ ากษาฎี กาที่ 5324/2538 ลู ก จ างเปนพนั กงานชางภาคพื้ นดิ น ได ลงนามรั บรองความสมควรการเดินอากาศไป
ทั้ง ๆ ที่ใบอนุญาตขาดตออายุ ซึ่งพนักงานคนอื่นก็ไดเคยกระทำเชนเดียวกันแตไมถูกเลิกจาง กรณีของลูกจางเปนเพราะ
ไดทำหนังสือรองเรียนขอความเปนธรรมจึงถูกนายจางตั้งกรรมการสอบสวนและมีคำสั่งเลิกจาง การที่นายจางเลิกจาง
กรณีนี้เปนการเลือกปฏิบัติตอพนักงานโดยไมเทาเทียมกัน แมความผิดพลาดอันเกิดจากการที่พนักงานอื่นของนายจาง
ละเลยไม ต อ ใบอนุ ญ าตและลงนามรั บ รองความสมควรการเดิ น อากาศในระหว า งที่ ใ บอนุ ญ าตขาดต อ อายุ นั้ น เป น ที่
ตระหนั ก ว า จะเกิ ดความเสีย หายอย า งใหญ ห ลวงแก น ายจ า ง ก็ เ ป น เรื่ อ งที่ น ายจ า งจะต อ งเร ง รั ดหาวิ ธี ก ารป อ งกั นโดย
บริหารงานในเรื่องเหลานี้ใหเกิดเปนระบบ มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะปรากฏวาเคยมีเรื่องทำนองเดียวกันนี้เกิดขึ้นกับ
พนั ก งานอื่ น มาแล ว เมื่ อ พิ เ คราะห ถึ ง เหตุ ผลความเปน ธรรม รวมทั้ ง พฤติ การณแ หง คดี โดยตลอดแล วเห็ น ไดว า ยั ง ไมมี
เหตุผลเพียงพอที่จะเลิกจางลูกจาง การที่นายจางเลิกจางลูกจางจึงเปนการเลิกจางที่ไมเปนธรรมตอลูกจาง
จากแนวคำพิพากษาที่ยกมาดังกลาวขางตน พอสรุปไดวา
การเลิกจางที่ไมเปนธรรมตอลูกจาง หมายถึง “การเลิกจางโดยไมมีสาเหตุแหงการเลิกจาง หรือการเลิกจางที่มีสาเหตุแต
ยังไมสมควรถึงขนาดที่จะเลิกจางลูกจางได หรือสาเหตุในการเลิกจางอยูนอกเหนือระเบียบขอบังคับหรือสัญญาจาง หรือ
การเลิกจางโดยไมมีพยานหลักฐานที่จะนำสืบขอเท็จจริงใหสมกับขออางที่นายจางอางวาลูกจางกระทำความผิดหรือการ
เลิกจางโดยลูกจางไมมีความผิด หรือการเลิกจางโดยมีเจตนากลั่นแกลงลูกจางนั้น”
สำหรับการฟองวาเลิกจางโดยไมเปนธรรมนี้ ลูกจางอาจมีคำขอทายฟองตอศาลได 2 ประการ
(1) ขอใหศาลสั่งใหนายจางคือจำเลยรับลูกจางซึ่งเปนโจทกเขาทำงานตอในอัตราคาจางที่ไดรับในขณะที่เลิกจาง
(แตคำขอที่ใหนายจางรับลูกจางเขาทำงานในตำแหนงหนาที่การงานเดิม ศาลอาญาพิพากษาบังคับใหได)
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(2) ขอใหศาลสั่งใหนายจางซึ่งเปนจำเลยชดใชคาเสียหายแทนตามจำนวนที่โจทกเรียกรอง เนื่องจากลูกจางบางคน
ไมประสงคจะกลับเขาไปทำงาน หรือวามีขอขัดแยงหรือมีขอพิพาทกันแลว ก็อาจขอใหนายจางชดใชคาเสียหาย
จำนวนคาเสียหายนั้นกฎหมายไมไดกำหนดจำนวนเงินไว ถาลูกจางเห็นวาตนไดรับความเสียหายมากนอยเทาใด
ก็เรียกคาเสียหายไปในจำนวนที่ตนเองประสงค แตตองไมมากเกินเมื่อเทียบกับสถานะและคาจางของตน โดย
ปกติความเสียหายที่ลูกจางไดรับจะเทากับจำนวนเงินที่ขาดไปในแตละเดือนหรือเทากับจำนวนคาจาง แมวา
ลูกจางจะเรียกคาเสียหายมากเพียงใดศาลก็ไมไดใหตามนั้นเสมอไป เพราะกฎหมายไดกำหนดใหศาลแรงงาน
คำนึงถึง อายุของลูกจาง ระยะเวลาการทำงานของลูกจาง ความเดือดรอนของลูกจางที่ถูกเลิกจาง มูลเหตุแหง
การเลิกจาง และเงินคาชดเชยที่ลูกจางมีสิทธิไดรับ
เหตุแหงการเลิกจางในคราวเดียวกัน เปนไดทั้งการเลิกจางที่ไมเปนธรรม และการกระทำอันไมเปนธรรม การเลิกจางที่
ไมเปนธรรมเปนเรื่องที่บัญญัติอยูในพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 49
ซึ่งลูกจางอาจฟองศาลแรงงานไดทันทีโดยไมตองรองกลาวหาตอหนวยงานใดกอน แตการเลิกจางที่เปนการกระทำอันไม
เป น ธรรม เป น เรื่ อ งที่ บัญญัติอ ยู ใ นพระราชบั ญญั ติ แรงงานสั มพั นธ พ.ศ. 2518 มาตรา 121, 123 ซึ่ ง ลู ก จา งต องรอง
กลาวหาตอคณะกรรมการแรงงานสัมพันธกอน ดังนั้น การที่ลูกจางจะฟองคดีเลิกจางไมเปนธรรมนั้น สามารถนำคดีมา
สู ศ าลแรงงานได ทั น ที โดยไม จ ำต อ งร อ งกล า วหาว า นายจ า งกระทำการอั น ไม เ ป น ธรรมต อ คณะกรรมการแรงงาน
สัมพันธกอน

4.8

การอุทธรณ

การอุทธรณคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลแรงงาน ใหอุทธรณไดเฉพาะในขอกฎหมายเทานั้น สวนขอเท็จจริงนั้น ไมมี
บทบัญญัติกำหนดใหคูความอุทธรณได ดังนั้น คูความจึงไมอาจอุทธรณคำพิพากษาหรือคำสั่งศาลแรงงานในขอเท็จจริงได
ตองหามมิใหอุทธรณในขอเท็จจริง การอุทธรณนั้นใหทำเปนหนังสือยื่นตอศาลแรงงานซึ่งมีคำพิพากษาหรือคำสั่งภายใน
15 วันนับแตวันที่ไดอานคำพิพากษาหรือคำสั่งนั้น และใหศาลแรงงานสงสำเนาอุทธรณแกอีกฝายหนึ่งแกภายใน 7 วันนับ
แตวันที่ฝายนั้นไดรับสำเนาอุทธรณ
อุทธรณนั้นตองประกอบดวย
ตองมีวัตถุประสงคจะใหมีการเปลี่ยนแปลงผลของคดีนั้น
• ตองมีถอยคำแสดงการโตแยงคัดคานคำพิพากษาของศาลแรงงานวาผูอุทธรณไมเห็นดวยกับข อวินิจฉัยของศาล
•

แรงงานในขอใด เพราะเหตุใดถอยคำดังกลาวตองแสดงโดยชัดแจงในอุทธรณ

•

ตองเปนอุทธรณในขอที่ยกขึ้นกลาวไวในคำฟองหรือไดตอสูไวในคำใหการหรือไดวากันมาแลวในศาลแรงงาน

หรือในคำพิพากษาของศาลแรงงานแลว
• ตองไมใชอุทธรณในเรื่องอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลแรงงาน
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•

ต อ งมี ก ารคั ด ค า นการพิ จ ารณาคดี ที่ ผิ ด ระเบี ย บ ตามประมวลกฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาความแพ ง มาตรา 27 ไว

•

ตองเปนสาระแกคดีอันควรไดรับการวินิจฉัย

เสียกอนจึงจะอุทธรณได

การอุทธรณในขอกฎหมาย หมายถึง การอุทธรณที่คัดคานขอวินิจฉัยของศาลที่เกี่ยวกับการตีความหรือการแปลปรับ
บทบั ญ ญั ติ ข องกฎหมาย หรื อ การตี ค วามการแปลปรับ ถ อ ยคำหรื อ ข อ ความในเอกสารต า ง ๆ เช น สั ญ ญาจ า งแรงงาน
ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง ขอบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ระเบียบ หรือคำสั่ง เปนตน รวมทั้งขอวินิจฉัยของศาลที่
เกี่ยวกับปญหาวาจะใชบทบัญญัติมาตราใดหรือกฎหมายฉบับใดเพื่อปรับใชกับขอเท็จจริงที่ศาลแรงงานฟงไดในคดีนั้น
อุทธรณในขอเท็จจริง หมายถึง การอุทธรณที่คัดคานขอวินิจฉัยของศาลที่เกี่ยวกับการกระทำหรือเหตุการณตาง ๆ มี
คูความอางและโตเถียงกันวาไดเกิดขึ้นหรือมีอยูหรือไมและเปนเชนใด ความเห็นหรือความเชื่อของศาลในเหตุการณทุก
ประเภทอันเกี่ยวกับขอเท็จจริงในคดีความเห็นของศาลในจำนวนคาเสียหายขึ้นศาลไดกำหนดใหคูความชดใชแกอีกฝาย
หนึ่ ง รวมทั้ง ดุลพิ นิจของศาลในการรับฟงขอเท็จจริง หรือดุลพินิจของศาลในการอนุญาตตาง ๆ ในการดำเนินกระบวน
พิจารณา เชน การเลื่อนคดีการถอนฟอง เปนตน
ในกรณี ที่ ศาลแรงงานสั่งไมรั บอุท ธรณ คู ค วามที่ยื่ นอุท ธรณอุ ทธรณคำสั่ง ของศาลแรงงานที่ไมรับอุท ธรณ นั้นไปยังศาล
อุทธรณคดีชำนัญพิเศษ เพื่อใหศาลอุทธรณคดีชำนัญพิเศษรับอุทธรณของตนไวพิจารณา โดยตองยื่นคำขอเปนคำรองตอ
ศาลแรงงานนั้น และนำเงินมาชำระตามคำพิพากษา หรือหาประกันใหไวตอศาลแรงงานภายในกำหนด 15 วันนับแตวันที่
ศาลแรงงานมีคำสั่งไมรับอุทธรณ
การขอทุเลาการบังคับ 123
122

กรณี ที่ ศ าลแรงงานมี ค ำพิ พ ากษาหรื อ คำสั่ ง แล ว คดี นั้ น พิ พ ากษาหรื อ สั่ ง ให คู ค วามฝ า ยใด ปฏิ บั ติ อ ย า งหนึ่ ง อย า งใดไว
คูความอีกฝายหนึ่งยอมขอใหศาลบังคับใหเปนไปตามคำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นไดทันที เวนแตศาลมีคำสั่งใหทุเลาการ
บังคับตามคำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นไวกอน การยื่นอุทธรณไมเปนการทุเลาการบังคับตามคำพิพากษาหรือคำสั่งของ
ศาลแรงงาน แตคูความที่ยื่นอุทธรณอาจทำคำขอยื่นตอศาลแรงงานซึ่งมีคำพิพากษาหรือคำสั่ง โดยชี้แจงเหตุผลอันสมควร
เพื่อใหศาลอุทธรณคดีชำนัญพิเศษสั่งทุเลาการบังคับไวได และเมื่อศาลอุทธรณคดีชำนัญพิเศษรับสำนวนจากศาลแรงงาน
แลวตองพิจารณาและมีคำพิพากษาหรือคำสั่งในคดีแรงงานโดยเร็ว เนื่องจากคูความไมอาจอุทธรณในขอเท็จจริงที่ศาล
แรงงานวินิจฉัยไวได การพิจารณาพิพากษาของศาลอุทธรณคดีชำนัญพิเศษ จึงตองถือตามขอเท็จจริงที่ศาลแรงงานได
วินิจฉัยไว

123

มาตรา 55 และมาตรา 56 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522
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ถาขอเท็จจริงที่ศาลแรงงานฟงมายังไมพอหรือไมอาจวินิจฉัยขอกฎหมายที่คูความอุทธรณมาได ศาลอุทธรณคดีชำนัญ
พิ เ ศษมีอำนาจสั่ง ใหศาลแรงงานฟง ขอเท็จจริง เพิ่มเติ มตามที่ศาลอุทธรณค ดีช ำนัญพิเศษแจง ไปได เมื่อ ศาลแรงงานฟง
ขอเท็จจริงเพิ่มเติมแลว ก็สงสำนวนคืนศาลอุทธรณคดีชำนัญพิเศษเพื่อพิจารณาพิพากษาตอไป หากคดีใดศาลแรงงานฟง
ข อ เท็ จ จริ ง เพิ่ ม เติ ม แล ว จะเป น ผลให ค ำพิ พ ากษาเปลี่ ย นแปลงไป ศาลแรงงานมี อ ำนาจพิ พ ากษาคดี นั้ น ใหม ไ ด ซึ่ ง คำ
พิพากษาคดีใหมนี้ คูความอุทธรณไดอีกตามมาตรา 54 และมาตรา 55 การพิจารณาและชี้ขาดตัดสินคดีแรงงานของศาล
อุทธรณคดีชำนัญพิเศษ รวมทั้งผลของคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลอุทธรณคดีชำนัญพิเศษ ตองเปนไปตามบทบัญญัติ
ของพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ. ศ. 2522 และบทบัญญัติของประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพง คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลอุทธรณคดีชำนัญพิเศษที่มิไดฎีกาหรือไมไดรับอนุญาตใหฎีกาเปน
ที่สุด ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาตรา 244/1
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4.9

การฎีกา

เมื่อศาลอุทธรณคดีชำนัญพิเศษมีคำพิพากษาหรือคำสั่งแลว หากคูความประสงคจะใหมีการแกไขคำพิพากษาคำสั่งของ
ศาลอุทธรณคดีชำนัญพิเศษก็อาจฎีกาตอศาลฎีกาตอไปได การฎีกาคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลอุทธรณคดี ตองเปนไป
ตามประมวลกฎหมายวิ ธี พิ จ ารณาความแพ ง มาตรา 247, 248, 249, 250, 251 และมาตรา 252 ทั้ ง นี้ การฎี ก าคำ
พิพากษาหรือคำสั่งของศาลอุทธรณคดีชำนัญพิเศษจะกระทำไดตอเมื่อไดรับอนุญาตใหฎีกาจากศาลฎีกา ในการฎีกา ผู
ประสงคจะฎีก าตองยื่นคำรอ งขออนุญาตฎี กาพรอ มกับ คำฟอ งฎี กาตอศาลแรงงานที่ มีคำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นภายใน
กำหนด 1 เดือนนับแตวันที่ไดอานคำพิพากษาหรือคำสั่งศาลอุทธรณคดีชำนัญพิเศษ การยื่นคำรองขออนุญาตฎีกา
ผูประสงคจะฎีกาตองปฏิบัติตามขอกำหนดของประธานศาลฎีกา วาดวยการขออนุญาตฎีกาในคดีแพง พ.ศ. 2558 124
เมื่ อ ศาลแรงงานได รั บ คำร อ งและคำฟ อ งฎี ก าแล ว ให ส ง คำร อ งพร อ มคำฟ อ งฎี ก าดั ง กล า วไปยั ง ศาลฎี ก า ศาลฎี ก าจะ
พิจารณาวินิจฉัยคำรองดังกลาวใหเสร็จสิ้นโดยเร็ว ศาลฎีกาจะอนุญาตใหฎีกาเมื่อเห็นวาเปนปญหาสำคัญที่ศาลฎีกาควร
วินิจฉัยซึ่งรวมถึงกรณีตอไปนี้ดวย คือ
123

-

ปญหาที่เกี่ยวพันกับประโยชนสาธารณะหรือความสงบเรียบรอยของประชาชน

-

เมื่ อ พิ พากษาหรื อคำสั่ง ของศาลอุท ธรณคดีช ำนัญพิ เศษไดวินิจ ฉั ยขอ กฎหมายที่สำคัญ ขั ด กั น หรื อขั ดกับแนว
บรรทัดฐานของคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลฎีกา

-

คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลอุทธรณคดีชำนัญพิเศษไดวินิจฉัยขอกฎหมายที่สำคัญซึ่งยังไมมีแนวคำพิพากษา
หรือคำสั่งของศาลฎีกามากอน

-

เมื่อคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลอุทธรณคดีชำนัญพิเศษ หรือคำพิพากษาหรือคำสั่งอันเปนที่สุดของศาลอื่น
เพื่อเปนการพัฒนาการตีความกฎหมาย

-

ปญหาสำคัญอื่นตามขอกำหนดของประธานศาลฎีกา

-

ในกรณีที่ศาลฎีกามีคำสั่งไมอนุญ าตใหฎีกา ถือวาคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลอุทธรณ คดีชำนัญพิเศษเปนที่ สุ ด
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ไดอานคำพิพากษาหรือคำสั่งดังกลาว ในคดีที่ไดรับอนุญาตใหฎีกา หากศาลฎีกาเห็นวาคำพิพากษาหรือ
คำสั่งของศาลอุทธรณคดีชำนัญพิเศษไมถูกตองทั้งหมดหรือบางสวน ศาลฎีกาอาจมีคำวินิจฉัยในปญหาขอกฎหมายและยก
คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลอุทธรณคดีชำนัญพิเศษหรือศาลแรงงาน แลวมีคำสั่งใหศาลอุทธรณคดีชำนัญพิเศษหรือศาล
แรงงานทำคำพิพากษาหรือคำสั่งใหมภายใตกรอบคำวินิจฉัยของศาลฎีกาก็ได

ขอกำหนดของประธานศาลฎีกา วาดวยการขออนุญาตฎีกาในคดีแพง พ.ศ. 2558
https://jla.coj.go.th/th/file/get/file/20190218e4da3b7fbbce2345d7772b0674a318d5101424.pdf
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บทที่ 5
การทำคำฟองคดีแรงงาน
ในการรางฟองคดีแรงงาน พระราชบัญญัติการจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มิไดกำหนดเกี่ยวกับ
การบรรยายคำฟองไวเปนการเฉพาะจึงตองนำเอาบทบัญญัติของประมวลวิธีพิจารณาความแพงมาบังคับใชโดยอนุโลม 125 โดย
คำฟองตองแจงชัดซึ่งสภาพแหงขอหาของโจทกและคำขอบังคับ ทั้งขออางที่เปนหลักแหงขอหาเชนวา 126 ดังนั้น การจัดทำคำ
ฟองคดีแรงงานจะตองถือตามหลักการบรรยายฟองคดีแพงทั่วไป อยางไรก็ตาม คดีแรงงานมีความแตกตางจากคดีแพงทั่วไป
ในกรณีที่มีการฟองคดีนายจางที่เปนนิติบุคคล หากวาเปนคดีแพงทั่วไปผูแทนนิติบุคคล ไดแก กรรมการผูจัดการ ไมตองรวมรับ
ผิดในหนี้ของนิติบุคคลซึ่งตนไดดำเนินการตามกรอบวัตถุประสงคของนิติบุคคล สวนคดีแรงงาน พระราชบัญญัติคุมครอง
แรงงาน มาตรา 5 (2) กำหนดให ผูแทนนิตบิ ุคคล หรือผูมีอำนาจทำการแทนนิติบุคคล มีฐานะเปนนายจาง จึงถูกฟองใหรวม
รับผิดกับนิติบุคคลได คำฟองตองระบุสถานที่ทำงานที่เปนสถานที่มูลคดีเกิดดวย ทั้งนี้เพื่อใชในการพิจารณาเขตอำนาจของ
ศาลแรงงาน
124

125

ในบทนี้เปนการอธิบายเกี่ยวกับการจัดทำคำฟองในคดีแรงงานทีเปนกรณีการยื่นฟองเองตอศาลแรงงานดวยตนเอง ในกรณีที่
ลูกจางประสงคจะดำเนินการผานพนักงานตรวจแรงงาน โปรดดูรายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินการผานเจาพนักงงานตรวจ
แรงงานในบทที่ 3 ขอ 3.4 เรื่อง การยื่นคำรองตอพนักงานตรวจแรงงาน
อายุความ
การฟองคดีแรงงานเหมือนกับคดีแพงในแงที่วาแมวาคดีขาดอายุความก็สามารถฟองรองดำเนินคดีไดโดยที่ฝายโจทกไม
จำเปนตองบรรยายฟองวาคดีไมขาดอายุความ และหากวา จำเลยมิไดยกประเด็นเรื่องอายุความขึ้นตอสู ศาลไมมีอำนาจ
วินิจฉัยเกี่ยวกับเรื่องอายุความ อายุความของการที่ลูกจางการเรียกรองคาจางหรือสินจางอยางอื่น ไดแก คาลวงเวลา คา
ทำงานในวันหยุด รวมทั้งเงินที่ไดออกทดรองไป หรือนายจางเรียกเอาเงินคาจางหรือสินจางอยางอื่นที่ไดจายลวงหนาไป มีอายุ
ความ 2 ป 127 อายุความของการเรียกรองเงินคางจาย คือ เงินเดือน เงินป เงินบำนาญ และเงินอื่น ๆ ที่มีกำหนดจายเปน
1 26

125

มาตรา 31 ของพระราชบัญญัติการจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522

126

มาตรา 172 วรรคสอง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง

127

มาตรา 193/34 (9) ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
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ระยะเวลามีกำหนดอายุความ 5 ป 128 อายุความของการฟองเรียกคาชดเชย คาเสียหายจากการเลิกจางที่ไมเปนธรรม สินจาง
แทนการบอกกลาวลวงหนา มีกำหนดอายุความ 10 ป 129
1 27

1 28

5.1

สิทธิเรียกรองของลูกจาง
ลูกจางมีสิทธิเรียกรองใหนายจางชำระเงินเมื่อมีการเลิกจางหรือผิดสัญญาจางได ดังตอไปนี้
(1) สินจางแทนการบอกกลาวลวงหนา กรณีเลิกจางโดยไมมีการบอกกลาวลวงหนา 130 โดยสามารถคิด
ดอกเบี้ยผิดนัดที่อัตรารอยละ 7.5 ตอป และมีอายุความ 10 ป 131
(2) คาชดเชย ในกรณีเลิกจางโดยลูกจางไมไดกระทำผิด โดยสามารถคิดดอกเบี้ยผิดนัดที่อัตรารอยละ 15
ตอป มีอายุความฟองคดี 10 ป ซึ่งคาชดเชย มีดังนี้
- คาชดเชย (ธรรมดา) ประกอบดวย คาชดเชยเงินเดือนหรือคาจางอื่น และคาชดเชยจากคาจาง
ตามผลงาน ตาม พระราชบัญญัติคุมครองแรงงานฯ มาตรา 118 -119
- คาชดเชยพิเศษกรณีนายจางยายสถานประกอบการ ตาม พระราชบัญญัติคุมครองแรงงานฯ
มาตรา 120
- คาชดเชยพิเศษกรณีเลิกจางเนื่องจากนำเครื่องจักรมาใชแทน ตาม พระราชบัญญัติคุมครอง
แรงงานฯ มาตรา 121 – 122
(3) คาเสียหายจากการเลิกจางไมเปนธรรม โดยสามารถคิดดอกเบี้ยผิดนัดที่อัตรารอยละ 7.5 ตอป มีอายุ
ความฟองคดี 10 ป 132
(4) คาเสียหายฐานผิดสัญญาจางแรงงาน การที่นายจางเลิกจางหรือปฏิบัติไมเปนไปตามสัญญาจางกอใหเกิด
ความเสียหาย สามารถเรียกรองคาเสียหายทางแพงได 133
129

1 30

1 31

1 32

128

มาตรา 193/33 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย เทียบฎีกาที่ 768/2533

129

มาตรา 193/30 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย

130

สินจางแทนการบอกกลาวลวงหนา ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 582 – 583 พระราชบัญญัติคุมครองแรงงานฯ มาตรา 17

131

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 193/30

132

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานมาตรา 49, ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 224 วรรคสอง และมาตรา 193/30

133

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานมาตรา 31 และมาตรา 49, ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 222 และมาตรา 391 วรรคทาย
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(5) คาจางสำหรับวันหยุดพักผอนประจำปคาทำงานวันหยุด คาลวงเวลา ในสวนที่มีการคางชำระ โดย
สามารถคิดดอกเบี้ยผิดนัดที่อัตรารอยละ 15 ตอป อายุความ 2 ป 134
(6) คาจาง เงินเดือน ในสวนที่มีการคางจายตามสัญญาจาง โดยสามารถคิดดอกเบี้ยผิดนัดที่อัตรารอยละ 15
ตอป อายุความ 5 ป 135
(7) คาเดินทางขากลับ ในกรณีที่นายจางนำลูกจางมาจากตางถิ่นโดยนายจางออกคาเดินทางให เมื่อการจาง
งานสิ้นสุดลง นายจางจะตองจายคาเดินทางกลับภูมิลำเนาใหกับลูกจาง
(8) เงินอื่นๆ เชน เงินสวัสดิการ คาเชาบาน คาพาหนะ คาโทรศัพท โบนัส
1 33

1 34

5.2

สิทธิเรียกรองของนายจาง

นายจางมีสิทธิในการฟองรองเรียกคาเสียหายที่เกิดขึ้นตามสัญญาจางเอาจากลูกจางไดหลายกรณี ไดแก คาเสียหาย
ที่เกิดจากการทำงานโดยประมาทเลินเลอของลูกจางที่กอใหเกิดความเสียหายแกนายจาง คาเสียหายจากการกระทำละเมิด
การผิดสัญญาจาง การยักยอกทรัพย การทำใหทรัพยของนายจางเสียหาย การเปดเผยความลับทางการคาหรือขอมูลทาง
การคาใหกับบริษัทคูแขงกอใหเกิดความเสียหายหรือผลการประกอบการลดต่ำลง และการที่ลูกจางลาออกโดยไมแจงใหทราบ
ลวงหนา

5.3

การรางคำฟองคดีแรงงาน

คำฟองจะที่แจงชัดซึ่งสภาพแหงขอหาของโจทกและคำขอบังคับ จะตองประกอบดวย 5 หัวขอ ดังนี้
(1) บอกสถานะของโจทกและจำเลยในคดี และนิติสัมพันธระหวางโจทกและจำเลย
ในการจัดทำคำฟองตองระบุอยางชัดแจงวาโจทกและจำเลยมีสถานะเชนไร เปนบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล และมีนิติ
สัมพันธระหวางกันเชนไร ในกรณีของการโตแยงสิทธิตามกฎหมายแรงงาน เปนสิ่งที่สำคัญที่จะตองทำการพิสูจนใหไดวาโจทก
และจำเลยมีนิติสัมพันธในฐานะนายจางลูกจาง ไมวาจะเปนไปตามสัญญาจางหรือตามที่กฎหมายกำหนด โดยอาจทำการ
บรรยายฟองในสวนที่เปนการบอกสถานะของโจทกและจำเลยคดี ดังนี้
“ขอ 1. จำเลยที่ 1 เปนนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด จดทะเบียนตอกรมพัฒนาธุรกิจการคากระทรวงพาณิชย
ประกอบกิจการขายเครื่องใชไฟฟา โดยมีจำเลยที่ 2 เปนกรรมการผูจัดการมีอำนาจลงลายมือชื่อพรอมประทับตราสำคัญ

พระราชบัญญัติคุมครองแรงงานฯ มาตรา 9, มาตรา 61 วรรคสอง และมาตรา 67 วรรคหนึ่ง และประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา
193/33

134

135

พระราชบัญญัติคุมครองแรงงานฯ มาตรา 5, และมาตรา 9 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 193/33
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กระทำการจำเลยที่ 1 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารทายฟองหมายเลข 1 โจทกเปนลูกจางของจำเลยที่ 1 ทำงานภายใตการ
บังคับบัญชาของจำเลยที่ 2
ขอ 2. จำเลยทั้งสองไดทำสัญญาจางโจทกเปนพนักงานรายเดือนในตำแหนงพนักงานสงเสริมการขาย เปนสัญญา
จางไมมีกำหนดเวลา เวลาทำงานปกติตั้งแตเวลา 9.00 – 18.00 น. คาจางอัตราสุดทายเดือนละ 15,000 บาทและเงิน
คาตอบแทนการขายรอยละ 0.5 ของยอดขายในแตละเดือน โดยมีกำหนดจายเงินคาจางทุกสิ้นเดือน รายละเอียดปรากฏ
สัญญาจางตามเอกสารทายฟองหมายเลข 2”

(2) การโตแยงสิทธิหรือหนาที่ และระบุความเสียหายที่เกิดขึ้นแกโจทก
คำฟองจะตองระบุการกระทำของจำเลยอันเปนการโตแยงสิทธิของโจทก หรือการไมปฏิบัติการตามหนาที่ตาม
สัญญาจางหรือตามที่กฎหมายกำหนด โดยจะตองทำการระบุความเสียหายที่หมดที่เกิดขึ้นและทำการเรียกรองคาเสียหายจาก
การเลิกจาง การเลิกจางไมเปนธรรม การผิดสัญญาจาง คาจางคางจาย เงินชดเชย เงินสินจาง เปนตน โดยจะตองทำการคิด
อัตราดอกเบี้ยผิดนัดตามที่กฎหมายกำหนดไปจนกวาจะไดมีการชำระใหเสร็จสิ้น โดยอาจทำการบรรยายฟองในสวนนี้ ดังนี้
“ขอ 3. จำเลยทั้งสองไมยอมจายเงินคาจางเดือนเมษายน 2563 และไมชำระเงินคาตอบแทนการขายของเดือน
มกราคมถึงเมษายน 2563 โดยอางวา โจทกไมสามารถขายสินไดไดตามเปาการขายประจำเดือน การกระทำของจำเลยทั้งสอง
เปนเหตุใหโจทกไดรับความเสียหาย ไมไดรับเงินคาจางเปนเงิน 15,000 บาท และคาตอบแทนการขายของเดือนมกราคมถึง
เมษายน 2563 เปนเงิน 6,000 บาท พรอมทั้งดอกเบี้ยอัตรารอยละ 15 ตอปคิดจากยอดเงินคาจางและคาตอบแทนการขายที่
คางชำระนับถัดจากวันฟองไปจนกวาจะชำระเสร็จสิ้น”

(3) การบอกกลาวทวงถาม
กอนการฟองคดี จะตองมีการบอกกลาวถวงถามกันเสียกอน หากดำเนินการทวงถามแลวจึงจะสามารถใชสิทธิทาง
ศาลได ทั้งนี้ ในกรณีที่ผูฟองคดีเปนลูกจาง กฎหมายไดกำหนดการดำเนินการเพื่อเปนการเยียวยาความเสียหายได 2 ทาง คือ
การดำเนินการผานพนักงานตรวจแรงงานตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงานฯ และการใชสิทธิทางศาลฟองคดีตอศาล
แรงงาน อยางไรก็ตาม ลูกจางจะตองเลือกดำเนินการทางใดทางหนึ่ง จะดำเนินการสองทางพรอมกันไมได ดังนั้น ในการทำคำ
ฟองจะตองมีการระบุใหศาลทราบวา ในการใชสิทธิทางศาล ผูฟองคดีมิไดดำเนินการผานกลไกของพนักงานตรวจแรงงานแต
อยางใด โดยอาจทำการบรรยายฟองในสวนนี้ ดังนี้
“ขอ 4. กอนฟองคดี โจทกไดทำการบอกกลาวทวงถามจำเลยทั้งสองแลว แตจำเลยทั้งสองเพิกเฉยไมยอมชำระเงิน
คาจางและการตอบแทนการขายใหเปนไปตามสัญญาจาง โจทกไมมีทางอื่นใดที่จะบังคับเอากับจำเลยทั้งสอง จึงนำคดีมาฟอง
ตอศาลเพื่อขอบารมีศาลเปนที่พึ่งบังคับเอากับจำเลยทั้งสองตอไป ทั้งนี้ โจทกมิไดมีคำขอใหพนักงานตรวจแรงงานดำเนินการ
ใดๆ ”
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(4) คำขอทายฟอง
ในการทำคำฟอง เมื่อระบุพฤติการณที่เปนการโตแยงสิทธิของโจทก และขอใหศาลสั่งใหจำเลยชำระคาเสียหายตามฟอง
จะตองมีการระบุอยางชัดแจงวาตองการใหศาลพิจารณามีคำสั่งอยางไร โดยจะตองระบุอยางแจงชัด โดยใหใชแบบฟอรมของ
คำขอทายฟองคดีแรงงาน (รง.1) ระบุขอใหศาลออกหมายเรียกจำเลยมาพิจารณาพิพากษาและบังคับตามคำขอ ดังตอไปนี้
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ใหจำเลยปฏิบัติตามสัญญาจางหรือขอตกลงตามสัญญาจาง โดยใหทำการระบุรายละเอียดของการดำเนินการ
ใหจำเลยปฏิบัติตามกฎหมายคุมครองแรงงาน โดยระบุชนิดสิทธิและจำนวนเงิน เชน คาจาง คาลวงเวลา คาทำงาน
ในวันหยุด คาจางสำหรับวันหยุดพักผอนประจำป คาลวงเวลาในวันหยุด และคาชดเชย
ใหจำเลยปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ หรือกฎหมายวาดวยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ
ใหจำเลยปฏิบัติตามกฎหมายประกันสังคม
ใหจำเลยปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยเงินทดแทน
ใหจำเลยปฏิบัติตามกฎหมายการจัดหางานและคุมครองคนหางาน
ใหจำเลยปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการคุมครองผูรับงานไปทำที่บาน
ใหเพิกถอนคำสั่งของจำเลย
ใหจำเลยชดใชคาเสียหายทางละเมิด
ใหจำเลยปฏบัติตามกฎหมายแรงงานในกรณีอื่น
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ตัวอย่างคําฟ้ องแรงงาน
เรียกค่าสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้ า

( รง.๑ )
คำฟองคดีแรงงาน

คดีหมายเลขดำที่

/

ศาลแรงงานกลาง
วันที่

เดือน

พุทธศักราช

นาย กนก แกวกลา

โจทก

บริษทั เกริกเกียรติ การไฟฟา จำกัด

จำเลย

ระหวาง

ขาพเจา
โจทก
อายุ ป เลขประจำตัวประชาชน
อยูบานเลขที่
หมูท ี่
ถนน
ใกลเคียง
ตำบล/แขวง

โจทก/ผูแ ทน

ตรอก/ซอย
อำเภอ /เขต

เกิดวันที่
แยก

ใกลเคียง
จังหวัด

โทรศัพท
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส
ที่ทำงาน
โทรศัพท
กับพวก รวม
คน ตามบัญชีรายชื่ออายุและทีอ่ ยูแนบทายคำฟอง
ขอยื่นฟอง
จำเลย
เลขประจำตัวประชาชน
/ ทะเบียนเลขที่
เกิดวันที่
บานเลขที่
หมูที่
ถนน
ใกลเคียง
ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต
จังหวัด
โทรศัพท
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส
ที่ทำงาน
โทรศัพท
กับพวก รวม
คน ตามบัญชีรายชื่ออายุและที่อยูแ นบทายคำฟอง มีขอความตามที่จะกลาวตอไปนี้
หมายเหตุ

ขาพเจาทราบกำหนดวันเวลานัดและคำสั่งศาลแลว
โจทก

ขอ ๑.
จำเลยไดฝา ฝนไมปฏิบตั ติ าม
x

สัญญาจางแรงงาน

 ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง

 กฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ

 กฎหมายวาดวยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ

 กฎหมายวาดวยการคุมครองผูรบั งานไปทำที่บาน
 กฎหมายวาดวยการจัดหางานและคุมครองคนหางาน

กฎหมายวาดวยการคุม ครองแรงงาน
กฎหมายวาดวยประกันสังคม
กฎหมายวาดวยเงินทดแทน
กฎหมายอื่นๆก

และหรือจำเลยไดกระทำละเมิดตอโจทก กลาวคือ จำเลยที่ 1 เปนนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด
ทะเบียนถูกตองตามกฎหมายมีจำเลยที่ 2 เปนกรรมการผูจัดการ เปนผูแทนนิติบุคคลสามารถกระทำการ
แทนจำเลยที่ 1 โดยการลงลายมือชื่อพรอมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล จำเลยที่ 1 ประกอบกิจการ
จำหนายเครื่องใชไฟฟ รายละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุน สวนบริษัท
กรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย เอกสารคำทายฟองหมายเลข 1
ขอ 2

เมื่อวันที่ **** จำเลยทั้งสองทำสัญญาจางโจทกเปนลูกจางรายเดือนสัญญาจาง

ไมมีกำหนดระยะเวลาเริ่มทำงานตั้งแตวันที่ *** ตำแหนงสุดทายเปนผูชวยผูจัดการฝายขาย เงินเดือน
อัตราสุดทายเดือนละ **** บาท จายคาจางกันทุกวันสิ้นเดือนรายละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือ
สัญญาจาง เอกสารทายคำฟองหมายเลข 2
ขอ 3. จําเลยทั้งสองไดเลิกจางโจทกโดยจําเลยที่ 2 บอกเลิกสัญญาดวยวาจาโดยไมไดแจงเหตุที่เลิกจาง

ใหโจทกทราบ เปนการเลิกจางที่ไมมีสาเหตุและโจทกไมไดกระทําผิด
ขอ 4 การกระทำของจำเลยทั้งสองทำใหโจทกไดรับความเสียหายจำเลยทั้งสองมีหนาที่ตอง
ชำระสินจางแทนการบอกกลาวลวงหนาใหแกโจทกโดยคำนวณจากเงินเดือนอัตราสุดทายใหเดือนละ

***** บาทเฉลี่ยเปนรายวัน ๆ ละ *** บาทนับตั้งแตวันเลิกจางคือ วันที่ *** ถึงวันที่มีผลเปนการเลิก
จางในวันจายสินจางคราวถัดไป คือวันที่ *** เปนเวลา *** วันคิดเปนเงิน ****** บาทพรอมดอกเบี้ย
อัตรารอยละ 7.5 ตอปนับตั้งแตวันที่ **** ซึ่งเปนวันผิดนัดจนถึงวันฟองคือวันที่ *** และดอกเบี้ยอัตรา
รอยละ 7.5 ตอปในเงินตน **** บาทนับถัดจากวันฟองเปนตนไปจนกวาจะชำระเสร็จ
ขอ 5 โจทกไดทวงถามจำเลยทั้งสองหลายครั้งแตจำเลยทั้งสองเพิกเฉยไมยอมชำระเงินคา
สินจางแทนการบอกกลาวลวงหนา โจทกจึงมอบหมายใหทนายความมีหนังสือบอกกลาวทวงถาม โดย
จำเลยทั้งสองไดรับหนังสือบอกกลาวทวงถามแลวถึงกำหนดชำระเงินตามหนังสือบอกกลาวทวงถามใน
เมื่อวันที่ **** จำเลยทั้งสองเพิกเฉยไมยอมชำระเงินตามที่ไดมีการทวงถาม รายละเอียดปรากฏตาม
สำเนาหนังสือบอกกลาวทวงถามและใบตอบรับเอกสารทายคำฟองหมายเลข 4 ถึง 7
สถานที่ทำงานของโจทก คือ รานคาเครื่องใชไฟฟาของจำเลยทั้งสอง ซึ่งตั้งอยู เลขที่ *****
กรุงเทพมหานคร มูลคดีนี้จงึ ตกอยูในเขตอำนาจของศาลแรงงานกลาง โจทกไมไดยื่นคำรองตอพนักงาน
ตรวจแรงงานเนื่องจากโจทกประสงคจะฟองรองคดีตอศาลแรงงานเอง
โจทกไมมีทางอื่นใดที่จะบังคับเอาจากจำเลยทั้งสองไดจึงตองนำคดีมาฟองศาลเพื่อขอบารมีศาล
เปนที่พึ่งบังคับจำเลยทั้งสองตอไป
ควรมิควรแลวแตจะโปรด

คำขอทายฟองคดีแรงงาน ( รง.๑ )
เพราะฉะนั้น ขอศาลออกหมายเรียกจำเลยมาพิจารณาพิพากษาและบังคับจำเลยตาม
คำขอนี้ตอไป
X ใหจำเลยปฏิบัติตามสัญญาจางแรงงานหรือขอบังคับเกี่ยวกับการทำงาน หรือ ขอตกลง

เกี่ยวกับสภาพการจาง โดย การจายสินจางแทนการบอกกลาวลวงหนาใหแกโจทก คิดเปนเงิน **** บาท
พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.5 ของยอดเงินตน **** บาท นับถัดจากวันฟองจนกวาจะไดมกี ารชำระ
เงินคาสินจางแทนการบอกกลาวลวงหนาแลวเสร็จ
 ใหจำเลยปฏิบัตติ ามกฎหมายคุมครองแรงงาน โดยจาย
คาจาง รวม
บาท
คาลวงเวลา รวม
บาท
คาทำงานในวันหยุด รวม
บาท
คาจางสำหรับวันหยุดพักผอนประจำป รวม
บาท
คาลวงเวลาในวันหยุด รวม
บาท
คาชดเชย รวม
บาท
 ใหจำเลยปฏิบตั ิตามกฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ
หรือกฎหมายวาดวยแรงงาน
รัฐวิสาหกิจสัมพันธ โดย
 ใหจำเลยปฏิบตั ิตามกฎหมายวาดวยการประกันสังคม โดย
 ใหจำเลยปฏิบตั ิตามกฎหมายวาดวยเงินทดแทน โดย
 ใหจำเลยปฏิบัตติ ามกฎหมายวาดวยการคุม ครองผูรบั งานไปทำทีบ่ าน โดย
 ใหจำเลยปฏิบตั ิตามกฎหมายวาดวยการจัดหางานและคุม ครองคนหางาน โดย
 ใหเพิกถอนคำสั่งของจำเลย และ
 ใหจำเลยใชคาเสียหายที่ไดกระทำละเมิดตอโจทกเปนเงิน
บาท
และใหจำเลย
 ใหจำเลยปฏิบตั ิตามกฎหมายแรงงานในกรณีอนื่

คำฟองฉบับนี้ ขาพเจา
ลงชื่อ

โจทก/ผูแทนโจทก
ผูพิพากษาผูจ ดบันทึก
เปนผูเรียง/พิพมพ
ผูเ รียง/พิพม

คำสั่งศาล

นัดพิจารณาและสืบพยานโจทก วันที่
เวลา

เดือน

พ.ศ.๒๕

นาิกา

ผูพิพากษาศาลแรงงานกลาง

ตัวอย่างคําฟ้องแรงงาน
เรียกค่าชดเชยการเลิกจ้าง

( รง.๑ )
คำฟองคดีแรงงาน

คดีหมายเลขดำที่

/

ศาลแรงงานกลาง
วันที่

เดือน

พุทธศักราช

นาย กนก แกวกลา

โจทก

บริษทั เกริกเกียรติ การไฟฟา จำกัด

จำเลย

ระหวาง

ขาพเจา
โจทก
อายุ ป เลขประจำตัวประชาชน
อยูบานเลขที่
หมูท ี่
ถนน
ใกลเคียง
ตำบล/แขวง

โจทก/ผูแ ทน

ตรอก/ซอย
อำเภอ /เขต

เกิดวันที่
แยก

ใกลเคียง
จังหวัด

โทรศัพท
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส
ที่ทำงาน
โทรศัพท
กับพวก รวม
คน ตามบัญชีรายชื่ออายุและทีอ่ ยูแนบทายคำฟอง
ขอยื่นฟอง
จำเลย
เลขประจำตัวประชาชน
/ ทะเบียนเลขที่
เกิดวันที่
บานเลขที่
หมูที่
ถนน
ใกลเคียง
ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต
จังหวัด
โทรศัพท
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส
ที่ทำงาน
โทรศัพท
กับพวก รวม
คน ตามบัญชีรายชื่ออายุและที่อยูแ นบทายคำฟอง มีขอความตามที่จะกลาวตอไปนี้
หมายเหตุ

ขาพเจาทราบกำหนดวันเวลานัดและคำสั่งศาลแลว
โจทก

ขอ ๑.
จำเลยไดฝา ฝนไมปฏิบตั ติ าม
X สัญญาจางแรงงาน


 ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง

 กฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ

 กฎหมายวาดวยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ

 กฎหมายวาดวยการคุมครองผูรบั งานไปทำที่บาน
 กฎหมายวาดวยการจัดหางานและคุมครองคนหางาน

กฎหมายวาดวยการคุม ครองแรงงาน
กฎหมายวาดวยประกันสังคม
กฎหมายวาดวยเงินทดแทน
กฎหมายอื่นๆก

และหรือจำเลยไดกระทำละเมิดตอโจทก กลาวคือ จำเลยที่ 1 เปนนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด
ทะเบียนถูกตองตามกฎหมายมีจำเลยที่ 2 เปนกรรมการผูจัดการ เปนผูแทนนิติบุคคลสามารถกระทำการ
แทนจำเลยที่ 1 โดยการลงลายมือชื่อพรอมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล จำเลยที่ 1 ประกอบกิจการ
จำหนายเครื่องใชไฟฟ รายละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุน สวนบริษัท
กรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย เอกสารคำทายฟองหมายเลข 1
ขอ 2

เมื่อวันที่ **** จำเลยทั้งสองทำสัญญาจางโจทกเปนลูกจางรายเดือนสัญญาจาง

ไมมีกำหนดระยะเวลาเริ่มทำงานตั้งแตวันที่ *** ตำแหนงสุดทายเปนผูชวยผูจัดการฝายขาย เงินเดือน
อัตราสุดทายเดือนละ **** บาท ทํางานสัปดาหละ 6 วัน จายคาจางกันทุกวันสิน้ เดือนปรากฏายละเอียด
ตามสัญญาจาง เอกสารทายคำฟองหมายเลข 2
ขอ 3 เมื่อวันที่ **** จําเลยทั้งสองไดเลิกจางโจทกโดยจําเลยที่ 2 บอกเลิกสัญญาดวยวาจาโดยไมได
แจงเหตุที่เลิกจางใหโจทกทราบ ในขณะที่เลิกจางเปนการเลิกจางโดยที่ไมมีสาเหตุและโจทกไมไดกระทําความผิด
หรือกระทําการโดยมิชอบและฝาฝนตอกฎหมาย
ขอ 4 การกระทําของจําเลยทั้งสองทําใหโจทกไดรับความเสียหาย จําเลยทั้งสองตองรวมกันจายคาชดเชย

ใหแกโจทก ซึ่งทํางานใหกับจําเลยทั้งสองเปนระยะเวลา 10 ป มีสิทธิไดรับคาชดเชยเทากับคาจางอัตราสุดทาย
ไมนอยกวา 300 วัน โดยที่คาจางโจทกเดือนละ *** บาท เฉลี่ยวันละ *** บาท คิดเปนเงินคาชดเชย **** บาท
พรอมดอกเบี้ยรอยละ 15 ตอป นับตั้งแตวันเลิกจางถึงวันฟอง คิดเปนเงิน **** บาท และดอกเบี้ยรอยละ 15 ตอป
จากตนเงิน **** บาท นับถัดจากวันฟองไปจนถึงวันที่จําเลยทั้งสองชําระคาชดเชยใหแกโจทกเสร็จสิ้น

สถานที่ทำงานของโจทก คือ รานคาเครื่องใชไฟฟาของจำเลยทั้งสอง ซึ่งตั้งอยู เลขที่ *****
กรุงเทพมหานคร มูลคดีนี้จงึ ตกอยูในเขตอำนาจของศาลแรงงานกลาง โจทกไมไดยื่นคำรองตอพนักงาน
ตรวจแรงงานเนื่องจากโจทกประสงคจะฟองรองคดีตอศาลแรงงานเอง
โจทกไมมีทางอื่นใดที่จะบังคับเอาจากจำเลยทั้งสองไดจึงตองนำคดีมาฟองศาลเพื่อขอบารมีศาล
เปนที่พึ่งบังคับจำเลยทั้งสองตอไป
ควรมิควรแลวแตจะโปรด

คำขอทายฟองคดีแรงงาน ( รง.๑ )
เพราะฉะนั้น ขอศาลออกหมายเรียกจำเลยมาพิจารณาพิพากษาและบังคับจำเลยตาม
คำขอนี้ตอไป
 ใหจำเลยปฏิบัติตามสัญญาจางแรงงานหรือขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานหรือขอตกลง
เกีย่ วกับสภาพการจาง โดย

X ใหจำเลยปฏิบัตติ ามกฎหมายคุมครองแรงงาน โดยจาย

คาจาง รวม
คาลวงเวลา รวม
คาทำงานในวันหยุด รวม
คาจางสำหรับวันหยุดพักผอนประจำป รวม
คาลวงเวลาในวันหยุด รวม
******
คาชดเชย รวม

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 15 ตอป ในตนเงิน ****** บาท นับถัดจากวันฟองไปจนกวาจะชําระแลวเสร็จ

 ใหจำเลยปฏิบตั ิตามกฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ
หรือกฎหมายวาดวยแรงงาน
รัฐวิสาหกิจสัมพันธ โดย
 ใหจำเลยปฏิบตั ิตามกฎหมายวาดวยการประกันสังคม โดย
 ใหจำเลยปฏิบตั ิตามกฎหมายวาดวยเงินทดแทน โดย
 ใหจำเลยปฏิบัตติ ามกฎหมายวาดวยการคุม ครองผูรบั งานไปทำทีบ่ าน โดย
 ใหจำเลยปฏิบตั ิตามกฎหมายวาดวยการจัดหางานและคุม ครองคนหางาน โดย
 ใหเพิกถอนคำสั่งของจำเลย และ
 ใหจำเลยใชคาเสียหายที่ไดกระทำละเมิดตอโจทกเปนเงิน
บาท
และใหจำเลย
 ใหจำเลยปฏิบตั ิตามกฎหมายแรงงานในกรณีอนื่

คำฟองฉบับนี้ ขาพเจา
ลงชื่อ

โจทก/ผูแทนโจทก
ผูพิพากษาผูจดบันทึก
เปนผูเ รียง/พิมพ
ผูเ รียง/พิมพ

คำสัง่ ศาล

นัดพิจารณาและสืบพยานโจทก วันที่
เวลา

เดือน

พ.ศ.๒๕

นาิกา

ผูพิพากษาศาลแรงงานกลาง

www.TLCS.co.th
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แบบพิมพศาลคดีแรงงาน
แบบพิมพของศาลที่เกี่ยวของกับการดําเนินคดีแรงงาน มีทั้งหมด 18 แบบ ดังตอไปนี้ โดยสามารถ download แบบพิมพ
ของศาลแรงงานไดจากเว็บไซตของศาลแรงงานกลาง ที่ https://lbc.coj.go.th/th/content/category/index/id/2763

1

รง.1 คำฟ้องคดีแรงงาน

2

รง.2 คำร้องคดีแรงงาน

3

รง.3 คำสั่งเรียกโจทก์

4

รง.4 หมายเรียกจำเลย

5

รง.5 บันทึกแต่งตั้งผู้แทนโจทก์

6

รง.6 ใบสั่งจ่ายเงิน

7

รง.7 ใบมอบอำนาจ

8

คำร้อง

9

40 ก

10

คำให้การจำเลย

11

32 อุทธรณ์ และ 33 ท้ายอุทธรณ์

12

34 คำแก้อุทธรณ์ และ 35 ท้ายคำแก้อุทธรณ์

13

บัญชีพยาน

14

บันทึกถ้อยคำพยานบุคคล

15

คำแถลงขอส่งบันทึกคำถ้อยพยานบุคคล

16

คำร้องขอรวมพิจารณา

17

เอกสารแนบท้ายคำฟ้อง

18

ใบแต่งทนายความ

www.TLCS.co.th

ภาคผนวก - 5

(รง.๑)
คำฟองคดีแรงงาน
๔๕๖/๒๕๖๓

คดีหมายเลขดำที่
ภาค 9
ศาลแรงงาน..............
(ศาลจังหวัด...........................)
มิถุนายน
วันที่ ๒๐
เดือน

พุทธศักราช

โจทก

นายเย็นใจ ยิ�งดีงาม

จำเลย

บริษัท เกียรติการไฟ้ ฟ้ า จํากัด ที� ๑, นายไพร แสงกล้า ที� ๒

ขาพเจา

๒๕๖๓

นายเย็นใจ ยิ�งดีงาม

โจทก/----------ผูแทนโจทก
๓๕
อายุ
อยูบานเลขที่
ตรอก/ซอย
อำเภอ/เขต
ที่ทำงาน

กับพวก รวม
ขอยื่นฟอง

ป เลขประจำตัวประชาชน

๑๒๓๔๕๖๗๘๙๑๒๓๔

หมูที่

๑๑

๑

ใกลเคียง
จังหวัด

ถนน
ตำบล/แขวง
โทรศัพท

โทรศัพท
คน ตามบัญชีรายชื่ออายุและที่อยูแนบทายคำฟอง
บริษัท เกียรติการไฟ้ ฟ้ า จํากัด ที� ๑, นายไพร แสงกล้า ที� ๒

จำเลย
เลขประจำตัวประชาชน
อยูบานเลขที่
ตรอก/ซอย
อำเภอ/เขต
ที่ทำงาน
กับพวก รวม

หมูที่
ใกลเคียง
จังหวัด

ถนน
ตำบล/แขวง
โทรศัพท

โทรศัพท
คน ตามบัญชีรายชื่อและที่อยูแนบทายคำฟอง มีขอความตามที่จะกลาวตอไปนี้

หมายเหตุ ขาพเจาทราบกำหนดวันเวลานัดและคำสั่งศาลแลว
โจทก

ภาคผนวก - 6

ขอ ๑. จำเลยไดฝาฝนไมปฏิบัติตาม
x

สัญญาจางแรงงาน
ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง
กฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ
กฎหมายวาดวยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ
กฎหมายวาดวยการจัดหางานและคุมครองคนหางาน
กฎหมายอื่นๆ

และหรือจำเลยไดกระทำละเมิดตอโจทกกลาวคือ

กฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน
กฎหมายวาดวยการประกันสังคม
กฎหมายวาดวยเงินทดแทน
กฎหมายวาดวยการคุมครองผูรับงานไปทำที่บาน

ภาคผนวก - 7

คำขอทายคำฟองคดีแรงงาน (รง.๑)
เพราะฉะนั้น ขอศาลออกหมายเรียกจำเลยมาพิจารณาพิพากษาและบังคับตามคำขอนี้ตอไป
ใหจำเลยปฏิบัติตามสัญญาจางแรงงานหรือขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง โดย

ใหจำเลยปฏิบัติตามกฎหมายคุมครองแรงงาน โดยจาย
คาจาง รวม
คาลวงเวลา รวม
คาทำงานในวันหยุด รวม
คาจางสำหรับวันหยุดพักผอนประจำป รวม
คาลวงเวลาในวันหยุด รวม
คาชดเชย รวม

ใหจำเลยปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ หรือ กฎหมายวาดวยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ
โดย

ใหจำเลยปฏิบัติตามกฎหมายประกันสังคม โดย

ใหจำเลยปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยเงินทดแทน โดย

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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ใหจำเลยปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการจัดหางานและคุมครองคนหางาน โดย

ใหจำเลยปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการคุมครองผูรับงานไปทำที่บาน โดย

ใหเพิกถอนคำสั่งของจำเลยและ

ใหจำเลยใชคาเสียหายที่ไดกระทำละเมิดตอโจทกเปนเงิน

บาท

และใหจำเลย
ใหจำเลยปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานในกรณีอื่น

โจทก/ผูแทนโจทก
ผูพิพากษาผูจดบันทึก
คำสั่งศาล

นัดพิจารณาวันที่

เดือน

พ.ศ.

เวลา

นาิกา
ผูพิพากษา
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(รง.๒)
คำรองคดีแรงงาน
คดีหมายเลขดำที่

/25

ศาลแรงงาน.............
(ศาลจังหวัด..............................)
วันที่

เดือน

พุทธศักราช
ผูรอง

กรรมการลูกจ้าง
ขาพเจา
ผูรอง
อายุ
อยูบานเลขที่
ตรอก/ซอย
อำเภอ/เขต
ที่ทำงาน

ป เลขประจำตัวประชาชน
หมูที่

ถนน

ใกลเคียง
จังหวัด

ตำบล/แขวง
โทรศัพท

โทรศัพท
คน ตามบัญชีรายชื่ออายุและที่อยูแนบทายคำรอง

กับพวก รวม
ขอยื่นคำรองวา
เลขประจำตัวประชาชน
กรรมการกิจการสัมพันธ/นายจาง อยูบานเลขที่
ถนน
ใกลเคี่ ยง
อำเภอ/เขต
จังหวัด
ที่ทำงาน
กับพวก รวม
ขอ ๑.

กรรมการลูกจาง/
หมูที่
ตรอก/ซอย
ตำบล/แขวง
โทรศัพท

โทรศัพท
คน ตามบัญชีรายชื่อและที่อยูแนบทายคำรอง มีขอความตามที่จะกลาวตอไปนี้

หมายเหตุ ขาพเจาทราบกำหนดวันเวลานัดและคำสั่งศาลแลว
..........................................ผูรอ ง
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คำขอทายคำรองคดีแรงงาน (รง.๒)
เพราะฉะนั้น ขอศาลออกหมายเรียกกรรมการลูกจาง/ กรรมการกิจการสัมพันธ / นายจาง
มาพิจารณาตามคำขอนี้ตอไป
ขอใหศาลอนุญาตใหผูรอง
เลิกจาง
ลดคาจาง
ลงโทษโดย
ขอใหศาลมีคำสั่งให

กรรมการลูกจาง/กรรมการกิจการสัมพันธพนจากตำแหนง
ขอใหศาลพิจารณาวินิจฉัยการกระทำของนายจาง
ขอใชสิทธิทางศาลในกรณีอื่น

ผูรอง
ผูพิพากษาผูจดบันทึก
คำสั่งศาล

นัดพิจารณาวันที่

เดือน

พ.ศ.

เวลา

นาิกา
ผูพิพากษาศาล
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(รง.๓)
คำสั่งเรียกโจทก

สำหรับศาลใช

คดีหมายเลขดำที่

/25

ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย
ศาลแรงงาน....................
วันที่

เดือน

พุทธศักราช
โจทก

ระหวาง
จำเลย
ถึง
อยูบานเลขที่
ตรอก/ซอย
อำเภอ/เขต
ที่ทำงาน

ใกลเคียง
จังหวัด

หมูที่

ตามที่โจทกไดฟองจำเลยไวที่ศาล
บัดนี้ ศาลไดออกหมายเรียกใหจำเลยไปที่ศาล
เพื่อพิจารณาและสืบพยานโจทกในวันที่
เดือน
เพราะฉะนั้น ใหโจทก/ผูแทนโจทกไปที่ศาล
ในวันเวลาเดียวกันนัน้ ดวย (ใหดูคำเตือนหลังหมายนี้)

โจทก/ผูแทนโจทก

ถนน
ตำบล/แขวง
โทรศัพท
โทรศัพท

พ.ศ.

นั้น
เวลา

นาิกา

ผูพิพากษา
(พลิก)
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สำหรับศาลใช

(รง.๔)
หมายเรียกจำเลย
คดีหมายเลขดำที่

/25

ในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย
ศาลแรงงาน..................

วันที่

เดือน

พุทธศักราช

ความแพง
โจทก
ระหวาง
จำเลย
หมายถึง
อยูบานเลขที่
ตรอก/ซอย
อำเภอ/เขต
ที่ทำงาน

จำเลย
หมู
ใกลเคียง
จังหวัด

ถนน
ตำบล/แขวง
โทรศัพท
โทรศัพท

ดวยโจทกไดยื่นฟองจำเลยตอศาลนี้โดยมีรายการแหงขอหาและคำขอบังคับตามสำเนา
คำฟอง ซึ่งไดสงมาใหทราบพรอมกับหมายนี้แลว
เพราะฉะนั้นใหจำเลยไปที่
เพื่อพิจารณาและสืบพยานโจทก
ในวันที่
เดือน
พ.ศ.
เพื่อศาลจะไดดำเนินกระบวนพิจารณาตอไป (ใหดูคำเตือนหลังหมายนี้)

เวลา

นาิกา

ผูพิพากษา
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(รง. ๗)
ใบมอบอำนาจ
ให้ดำเนินคดีแทน
คดีหมายเลขดำที่

/25

ศาลแรงงาน...............
วันที่

เดือน

พุทธศักราช
โจทก์

จำเลย
ข้าพเจ้า
โจทก์/ผู้แทนโจทก์
อายุ
ตรอก/ซอย
อำเภอ/เขต
ที่ทำงาน

ปี อยู่บ้านเลขที่
หมู่ที่
ใกล้เคียง
กรุงเทพมหานคร/จังหวัด

ถนน
ตำบล/แขวง
โทรศัพท์
โทรศัพท์

ขอมอบอำนาจให้
หรือ

 สมาคมนายจ้าง/สหภาพแรงงาน
เลขทะเบียน


ซึ่งข้าพเจ้าเป็นสมาชิก

พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจดำเนินคดี
ตามกฎหมายว่าด้วย  การคุ้มครองแรงงาน  เงินทดแทน
ดำเนินคดีแทนข้าพเจ้า โดยให้มีอำนาจดำเนินกระบวนพิจารณาแทนข้าพเจ้าทุกประการ รวมทั้งการ
ประนีประนอมยอมความ ทั้งนี้ จนกว่าคดีจะถึงที่สุด
ผูม้ อบอำนาจ
ผู้รับมอบอำนาจ
พยาน
พยาย
พยาน
พยาย
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(๗)
คำรอง /คำแถลง /คำขอ
คดีหมายเลขดำที่
คดีหมายเลขแดงที่
ศาล…………..…………..
วันที่

เดือน
ความแพง

/25
/25
พุทธศักราช
โจทก

จำเลย
ขาพเจา
เลขประจำตัวประชาชน
เชื้อชาติ
สัญชาติ
อาชีพ
เกิดวันที่
อายุ
ป อยูบานเลขที่
หมูท ี่
ถนน
ตรอก/ซอย
ตำบล/แขวง
อำเภอ/เขต
จังหวัด
รหัสไปรษณีย
โทรศัพท
โทรสาร
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส
ขอยื่นคำรอง /คำแถลง /คำขอ มีขอความตามที่จะกลาวตอไปนี้
ขอ 1.

หมายเหตุ ขาพเจารอฟงคำสั่งอยู ถาไมรอใหถือวาทราบแลว
ผูรอง /ผูแถลง /ผูขอ
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(๑๑)
คำใหการจำเลย
คดีหมายเลขดำที่
คดีหมายเลขแดงที่

/25
/25

ศาล
วันที่

เดือน

พุทธศักราช

ความ
โจทก

จำเลย
ขาพเจา
เลขประจำตัวประชาชน

จำเลย
-

-

เชื้อชาติ

สัญชาติ

เกิดวันที่

อายุ

ป อยูบานเลขที่

ถนน
ใกลเคียง
อำเภอ/เขต

อาชีพ

หมู

ตรอก/ซอย
ตำบล/แขวง
จังหวัด

รหัสไปรษณีย

โทรศัพท
โทรสาร
ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส
ไดทราบคำฟองตลอดแลว ขอใหการตามที่จะกลาวตอไปนี้
1.

หมายเหตุ ขาพเจารอฟงคำสั่งอยู ถาไมรอใหถือวาทราบแลว
จำเลย
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(รง.๕)
บันทึกการแตงตั้ง
ผูแทนโจทก

คดีหมายเลขดำที่

/25

ศาลแรงงาน...........
(ศาลจังหวัด...........................)
วันที่

เดือน

พุทธศักราช
โจทก

จำเลย
ขาพเจา โจทกผูมชี ื่อและลายมือชื่อ ขางทาย/ตามบันทึกแนบทายบันทึกนี้ ขอแตงตั้งให
โจทกอื่น จำนวน
คน เปนผูแทนในการดำเนินคดี ตามมาตรา ๓๕ แหงพระราชบัญญัตจิ ดั ตั้ง
ศาลแรงงานและวิธีพจิ ารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ โดยใหมีอำนาจดำเนินกระบวนพิจารณาแทนขาพเจา
ทุกประการ รวมถึงการแตงตั้งทนายความ การยอมรับตามที่คูความอีกฝายหนึ่งเรียกรอง การถอนฟอง
การประนีประนอมยอมความ การสละสิทธิหรือใชสิทธิในการอุทธรณ หรือในการขอใหพิจารณาคดีใหม
ทั้งนี้ จนกวาคดีจะถึงที่สุด รวมทัง้ การดำเนินกระบวนพิจารณาในชั้นบังคับคดีดว ย
ชื่อและลายมือชื่อโจทกผรู ับแตงตั้ง

ชื่อ
ชื่อ
ชื่อ
ชื่อ

ลายมือชื่อ
ลายมือชื่อ
ลายมือชื่อ
ลายมือชื่อ
ชือ่ และลายมือชื่อโจทกผูแตงตั้ง

ชื่อ
ชื่อ
ชื่อ

ลายมือชื่อ
ลายมือชื่อ
ลายมือชื่อ

และ/หรือ
และ/หรือ
และ/หรือ
และ/หรือ
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-ตอชื่อและลายมือชื่อโจทกผแู ตงตั้ง

ชื่อ
ชื่อ
ชื่อ
ชื่อ
ชื่อ
ชื่อ
ชื่อ
ชื่อ
ชื่อ
ชื่อ
ชื่อ
ชื่อ
ชื่อ
ชื่อ
ชื่อ
ชื่อ
ชื่อ
ชื่อ
ชื่อ
ชื่อ
ชื่อ
ชื่อ
ชื่อ
ชื่อ
ชื่อ
ชื่อ

ลายมือชื่อ
ลายมือชื่อ
ลายมือชื่อ
ลายมือชื่อ
ลายมือชื่อ
ลายมือชื่อ
ลายมือชื่อ
ลายมือชื่อ
ลายมือชื่อ
ลายมือชื่อ
ลายมือชื่อ
ลายมือชื่อ
ลายมือชื่อ
ลายมือชื่อ
ลายมือชื่อ
ลายมือชื่อ
ลายมือชื่อ
ลายมือชื่อ
ลายมือชื่อ
ลายมือชื่อ
ลายมือชือ่
ลายมือชื่อ
ลายมือชื่อ
ลายมือชื่อ
ลายมือชื่อ
ลายมือชื่อ
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แบบการยื่นคํารองต่อพนักงานตรวจแรงงาน

แบบ คร. 7 - แบบคํารองต่อพนักงานตรวจแรงงาน ตาม พ.ร.บ. คุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541
แบบ คร. 8 - คําสั่งพนักงานตรวจแรงงาน (เฉพาะเจาหนาที่)
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แบบ คร. ๗

แบบคํารองตอพนักงานตรวจแรงงาน
ตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑
เขียนที่................................................
วันที่.........เดือน.............................พ.ศ. ..........
๑. ขาพเจา นาย/นาง/นางสาว...........................................................................................................
หมายเลขประจําตัวประชาชน.......................................................................................................................................
ออกให ณ ..........................................................................วันออกบัตร..........................วันหมดอายุ..........................
สัญชาติ.....................หมายเลขใบอนุญาตทํางาน (ถามี)...............................................................................................
อายุ............ป ปจจุบันอยูบานเลขที่..........................หมูที่............ถนน........................................................................
ตําบล/แขวง.........................................................................อําเภอ/เขต.........................................................................
จังหวัด.......................................รหัสไปรษณีย..........................โทรศัพท....................................................................
โดยมีภมู ิลําเนาตามทะเบียนบานอยูบานเลขที่..........................หมูที่............ถนน........................................................
ตําบล/แขวง.........................................................................อําเภอ/เขต.........................................................................
จังหวัด.......................................รหัสไปรษณีย..........................โทรศัพท....................................................................
ขอยื่นคํารองตอพนักงานตรวจแรงงานในฐานะ
( ) ลูกจาง
( ) ทายาทโดยธรรมของลูกจาง ชื่อ นาย/นาง/นางสาว..............................................................
หมายเลขประจําตัวประชาชน.......................................................................................................................................
ใบมรณบัตรเลขที่.................................................................................ออกให ณ .......................................................
สัญชาติ.....................หมายเลขใบอนุญาตทํางาน (ถามี)...............................................................................................
ซึ่งเกี่ยวของเปน.............................................................ของลูกจาง
๒. ลูกจางทํางานในสถานประกอบกิจการชื่อ...................................................................................
เจาของ/ผูจัดการชื่อ นาย/นาง/นางสาว................................................................ประกอบกิจการ................................
สํานักงานตั้งอยูเลขที่........................หมูที่............ถนน..........................................ตําบล/แขวง...................................
อําเภอ/เขต...................................................จังหวัด..............................................รหัสไปรษณีย..................................
โทรศัพท............................................................................ใกลเคียงกับ........................................................................
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-๒สถานที่ทํางานของลูกจางตั้งอยูเลขที่.....................หมูที่........ถนน................................ตําบล/แขวง............................
อําเภอ/เขต...................................................จังหวัด..............................................รหัสไปรษณีย..................................
โทรศัพท............................................................................ใกลเคียงกับ........................................................................
๓. ลูกจางทํางานตั้งแตวันที่.......................................................ถึงวันที่............................................
ทํางานในหนาที่...................................................................ฝาย/แผนก........................................................................
หัวหนางานชื่อ นาย/นาง/นางสาว....................................................ไดรับคาจาง.......................บาท/ชัว่ โมง/วัน/เดือน
หรือตามผลงาน หนวยละ.................................................บาท และไดรับเงินอื่น.......................................................
ที่ตกลงเปนคาจาง...............................................................บาท/ชั่วโมง/วัน/เดือน
๔. ลูกจางทํางานสัปดาหละ............วัน วันละ............ชั่วโมง โดยเริ่มตั้งแต เวลา........................น.
ถึงเวลา...........................น. เวลาพักตั้งแต เวลา.......................................น. ถึงเวลา................................................น.
๕. กําหนดเวลาในการจายเงินตาง ๆ ดังนี้
๕.๑ คาจาง
กําหนดจาย....................................................................
๕.๒ คาลวงเวลาในวันทํางาน
กําหนดจาย....................................................................
กําหนดจาย....................................................................
๕.๓ คาทํางานในวันหยุด
๕.๔ คาลวงเวลาในวันหยุด
กําหนดจาย....................................................................
๖. สาเหตุการยื่นคํารอง เนื่องจาก.....................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
๗. ขาพเจาขอเรียกรองใหนายจางจายเงินใหแกขาพเจา ดังนี้
๗.๑ คาจาง ตั้งแตวันที่................................................................ถึงวันที่.....................................
เปนเงิน..........................................บาท (....................................................................................................................)
๗.๒ คาจางขั้นต่ํา เปนเงิน.....................บาท (...........................................................................)
๗.๓ คาจางตามมาตรฐานฝมือเปนเงิน..........................บาท(.....................................................)
๗.๔ คาจางแทนการบอกกลาวลวงหนา เปนเงิน...............................................................บาท
(....................................................................................................................)
๗.๕ คาลวงเวลาในวันทํางาน ตั้งแตวนั ที่....................................ถึงวันที่.....................................
เปนเงิน..........................................บาท (....................................................................................................................)
๗.๖ คาทํางานในวันหยุด ตั้งแตวันที่............................................ถึงวันที่....................................
เปนเงิน..........................................บาท (....................................................................................................................)
๗.๗ คาลวงเวลาในวันหยุด ตั้งแตวันที่..........................................ถึงวันที่...................................
เปนเงิน..........................................บาท (....................................................................................................................)
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-๓๗.๘ คาชดเชยการเลิกจาง สําหรับการทํางานตั้งแตวันที.่ .............................................................
ถึงวันที่...............................................เปนเงิน................................บาท(.....................................................................)
๗.๙ คาชดเชยพิเศษ การเลิกจางเพราะเหตุที่นายจางปรับปรุงหนวยงาน กระบวนการผลิต
การจําหนายหรือการบริการ อันเนื่องมาจากการนําเครื่องจักรมาใชหรือเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรหรือเทคโนโลยี
สําหรับการทํางานตั้งแตวันที่.....................................ถึงวันที่............................เปนเงิน....................................บาท
(............................................................................)
๗.๑๐ คาชดเชยพิ เศษแทนการบอกกลาวลว งหนาเพราะเหตุที่นายจ างปรั บปรุ งหน ว ยงาน
กระบวนการผลิต การจําหนายหรือการบริการ อันเนื่องมาจากการนําเครื่องจักรมาใชหรือเปลี่ยนแปลงเครื่องจักร
หรื อ เทคโนโลยี เท า กั บ ค า จ า ง..................วั น เป น เงิ น ..................................................บาท
(.............................................................................................................)
๗.๑๑ หลักประกันที่เปนเงินสด.......................บาท(...................................................................)
๗.๑๒ เงินอื่น ๆ (ระบุ).................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
๗.๑๓ ดอกเบี้ย เปนเงิน.....................................บาท (................................................................)
๗.๑๔ เงินเพิ่ม เปนเงิน......................................บาท (...............................................................)
๘. ขาพเจาประสงคใหนายจางจายเงินตามที่เรียกรองใหแกขาพเจา ณ สถานที่ ดังตอไปนี้
( ) สถานที่ทํางานของลูกจางตามที่ระบุในขอ ๒
( ) สํานักงานของพนักงานตรวจแรงงาน ไดแก กลุมงานสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
พื้นที่........../สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัด......................................................................................
( ) อื่น ๆ (ระบุ)..........................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
ขาพเจาขอรับรองวาถูกตองและเปนความจริงตามคํารองทุกประการ
ลงชื่อ............................................................ผูยื่นคํารอง
(......................................................)
หมายเหตุ ขอมูลขาวสารสวนบุคคลของทานที่ปรากฏตามคํารองนี้จะนําไปใชในการพิจารณาคํารอง และมีคําสั่ง
ตามมาตรา ๑๒๔ แหงพระราชบัญ ญัติคุ มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบั ญ ญัติ
คุมครองแรงงาน (ฉบั บที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และอาจสงไปยังสํ านั ก งานประกั น สังคมเพื่อใชประกอบการ
พิจารณาคํารองกรณีขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงาน
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แบบ คร.๘
คําสั่งพนักงานตรวจแรงงาน
(ระบุชื่อสํานักงานของพนักงานตรวจแรงงาน)
ที่ ............/.......................
เรื่อง ..........................................................................
ระหวางนาย/นาง/นางสาว..........................................ผูย ื่นคํารอง กับ...............................................นายจาง
______________
ตามที่นาย/นาง/นางสาว....................................................................ลูกจาง/ทายาทโดยธรรม
ไดยื่นคํารองตอพนักงานตรวจแรงงาน เมื่อวันที่............เดือน........................................ พ.ศ. .........................
วา.......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................นั้น
๑. พนัก งานตรวจแรงงานสอบสวนขอเท็จ จริงแลว ปรากฏวา (ระบุขอเท็จ จริ งอัน เปน
สาระสําคัญ.........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
๒. พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา.............(ระบุขอกฎหมายที่
อางถึงและกฎหมายอื่นที่อางถึง กรณีระบุขอกฎหมายที่มกี ารแกไขเพิ่มเติมตามพระราชบัญญัตคิ ุมครอง
แรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ หรือตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑
ใหอางกฎหมายดังกลาวดวย).............................................................................................................................
๓. พนักงานตรวจแรงงานพิจ ารณาพยานหลัก ฐานแลวพิเคราะหไดวา (ระบุ
ขอพิจ ารณาและขอสนับสนุนในการใชดุลพินจิ และขอวินิจฉัย).....................................................................
...........................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๒๔ แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑
ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ พนักงานตรวจแรงงาน
จึงมีคําสั่งวา (ระบุขอความใดขอความหนึ่ง)
(๑) ให..........................................................................................................นายจาง จายเงิน
...........................................................................................................................................................................
จํานวน........................................................บาท (............................................................................................)
แกผูยื่นคํารอง ณ ..............................................................................................................................................
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-๒ทั้งนี้ ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ทราบหรือถือวาไดทราบคําสั่ง
(๒) ลูกจางไมมีสิทธิไดรับเงินตามคํารองจากนายจาง
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่..............เดือน................................... พ.ศ. ..............
(ลงชื่อ)................................................................
(...............................................................)
พนักงานตรวจแรงงาน
ตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑
หมายเหตุ มาตรา ๑๒๕ หากนายจาง/ลูกจาง/ทายาทโดยธรรม ไมพอใจในคําวินิจฉัยตามคําสั่งนี้ใหนํา
คดีไปสูศาลไดภายในสามสิบวัน นับแตวันทราบคําสั่ง หากไมนําคดีไปสูศาลภายในกําหนด ใหคําสั่งนี้
เปนที่สุด
ในกรณีทนี่ ายจางเปนฝายนําคดีไปสูศาล นายจางตองวางเงินตอศาลตามจํานวนที่ถึงกําหนดจาย
ตามคําสั่งนี้ จึงจะฟองคดีตอศาลได
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พระราชบัญญัตคิ มุ ครองแรงงาน พ.ศ. 2541
(แกไขปรับปรุง 2562)
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(**แกไขปรับปรุง 2562)

พระราชบัญญัตคิ มุ ครองแรงงาน พ.ศ. 2541
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ 12 กุมภาพันธ พ.ศ. 2541
เปนปที่ 53 ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ให
ประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคำแนะนำและยินยอมของ
รัฐสภา ดังตอไปนี้
มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541”
มาตรา 21 พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกำหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
มาตรา 3 ใหยกเลิก
(1) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 103 ลงวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2515
(2) พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 103 ลงวันที่ 16 มีนาคม
พ.ศ. 2515 (ฉบับที่ 1) พ.ศ. 2533
บรรดากฎหมาย กฎ และขอบังคับอื่นในสวนที่มีบัญญัติไวแลวในพระราชบัญญัตินี้ หรือซึ่งขัด
หรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี้ ใหใชพระราชบัญญัตินี้แทน
มาตรา 4 พระราชบัญญัตินี้มิใหใชบังคับแก
(1) ราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค และราชการสวนทองถิ่น
1

ราชกิจจานุเบกษา เลม 115/ตอนที่ 8 ก/หนา 1/20 กุมภาพันธ 2541
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(2) รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ
นอกจากกรณีตามวรรคหนึ่ง จะออกกฎกระทรวงมิใหใชบังคับพระราชบัญญัตินี้ทั้งหมดหรือ
แตบางสวนแกนายจางประเภทหนึ่งประเภทใดก็ได
มาตรา 5 ในพระราชบัญญัตินี้
“นายจาง”2 หมายความวา ผูซึ่งตกลงรับลูกจางเขาทำงานโดยจายคาจางใหและหมายความ
รวมถึง
(1) ผูซึ่งไดรับมอบหมายใหทำงานแทนนายจาง
(2) ในกรณีที่นายจางเปนนิติบุคคลใหหมายความรวมถึงผูมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล
และผูซึ่งไดรับมอบหมายจากผูมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลใหทำการแทนดวย
“ลูกจาง” หมายความวา ผูซึ่งตกลงทำงานใหนายจางโดยรับคาจางไมวาจะเรียกชื่ออยางไร
“ผูวาจาง” หมายความวา ผูซึ่งตกลงวาจางบุคคลอีกบุคคลหนึ่งใหดำเนินงานทั้งหมดหรื อ
แตบางสวนของงานใดเพื่อประโยชนแกตน โดยจะจายสินจางตอบแทนผลสำเร็จแหงการงานที่ทำนั้น
“ผูรับเหมาชั้นตน” หมายความวา ผูซึ่งตกลงรับจะดำเนินงานทั้งหมดหรือแตบางสวนของงาน
ใดจนสำเร็จประโยชนของผูวาจาง
“ผูรับเหมาชวง” หมายความวา ผูซึ่งทำสัญญากับผูรับเหมาชั้นตนโดยรับจะดำเนิน งาน
ทั้งหมดหรือแตบางสวนของงานใดในความรับผิดชอบของผูรับเหมาชั้นตนเพื่อประโยชนแกผูวาจาง และ
หมายความรวมถึงผูซึ่งทำสัญญากับผูรับเหมาชวงเพื่อรับชวงงานในความรับผิดชอบของผูรับเหมาชวง ทั้งนี้ ไม
วาจะรับเหมาชวงกันกี่ชวงก็ตาม
“สัญญาจาง” หมายความวา สัญญาไมวาเปนหนังสือหรือดวยวาจาระบุชัดเจน หรือเปนที่
เขาใจโดยปริยายซึ่งบุคคลหนึ่งเรียกวาลูกจางตกลงจะทำงานใหแกบุคคลอีกบุคคลหนึ่งเรียกวานายจางและ
นายจางตกลงจะใหคาจางตลอดเวลาที่ทำงานให
“วันทำงาน” หมายความวา วันที่กำหนดใหลูกจางทำงานตามปกติ
“วันหยุด” หมายความวา วันที่กำหนดใหลูกจางหยุดประจำสัปดาห หยุดตามประเพณี หรือ
หยุดพักผอนประจำป
“วันลา” หมายความวา วันที่ลูกจางลาปวย ลาเพื่อทำหมัน ลาเพื่อกิจธุระอันจำเปน ลาเพื่อ
รับราชการทหาร ลาเพื่อการฝกอบรมหรือพัฒนาความรูความสามารถ หรือลาเพื่อคลอดบุตร
“ค า จ า ง” หมายความวา เงิน ที่น ายจางและลูกจางตกลงกัน จายเปนคาตอบแทนในการ
ทำงานตามสัญญาจางสำหรับระยะเวลาการทำงานปกติเปนรายชั่วโมง รายวัน รายสัปดาห รายเดือน หรือ
ระยะเวลาอื่น หรือจายใหโดยคำนวณตามผลงานที่ลูกจางทำไดในเวลาทำงานปกติของวันทำงาน และให

2

มาตรา 5 นิยามคำวา “นายจาง” แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
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หมายความรวมถึงเงินที่นายจางจายใหแกลูกจางในวันหยุดและวันลาที่ลูกจางมิไดทำงาน แตลูกจางมีสิทธิไดรับ
ตามพระราชบัญญัตินี้
“คาจางในวันทำงาน” หมายความวา คาจางที่จายสำหรับการทำงานเต็มเวลาการทำงาน
ปกติ
“อั ตราค า จ า งขั ้ น ต่ ำ ” หมายความวา อัตราคาจ างที่ คณะกรรมการคาจา งกำหนดตาม
พระราชบัญญัตินี้
“อัตราคาจางตามมาตรฐานฝมื อ”3 หมายความวา อัตราคาจางที่คณะกรรมการค าจาง
กำหนดขึ้นในแตละสาขาอาชีพตามมาตรฐานฝมือ
“อัตราคาจางขั้นต่ำพื้นฐาน”4 (ยกเลิก)
“การทำงานลวงเวลา” หมายความวา การทำงานนอกหรือเกินเวลาทำงานปกติหรือเกินชั่วโมง
ทำงานในแตละวันที่นายจางลูกจางตกลงกันตามมาตรา 23 ในวันทำงานหรือวันหยุด แลวแตกรณี
“คาลวงเวลา” หมายความวา เงินที่นายจางจายใหแกลูกจางเปนการตอบแทนการทำงาน
ลวงเวลาในวันทำงาน
“ค า ทำงานในวัน หยุด” หมายความวา เงิน ที่นายจางจายใหแกลูกจางเปน การตอบแทน
การทำงานในวันหยุด
“คาลวงเวลาในวันหยุด” หมายความวา เงินที่นายจางจายใหแกลูกจางเปนการตอบแทน
การทำงานลวงเวลาในวันหยุด
“คาชดเชย” หมายความวา เงินที่นายจางจายใหแกลูกจางเมื่อเลิกจาง นอกเหนือจากเงิน
ประเภทอื่นซึ่งนายจางตกลงจายใหแกลูกจาง
“คาชดเชยพิเศษ” หมายความวา เงินที่นายจางจายใหแกลูกจางเมื่อสัญญาจางสิ้นสุด ลง
เพราะมีเหตุกรณีพิเศษที่กำหนดในพระราชบัญญัตินี้
“เงินสะสม” หมายความวา เงินที่ลูกจางจายเขากองทุนสงเคราะหลูกจาง
“เงินสมทบ” หมายความวา เงินที่นายจางจายสมทบใหแกลูกจางเพื่อสงเขาสมทบกองทุน
สงเคราะหลูกจาง
“พนั ก งานตรวจแรงงาน” หมายความว า ผู  ซ ึ ่ ง รั ฐ มนตรี แ ต ง ตั ้ ง ให ป ฏิ บ ั ต ิ ก ารตาม
พระราชบัญญัตินี้
“อธิบดี” หมายความวา อธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 6 ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมี
อำนาจแตงตั้งพนักงานตรวจแรงงาน กับออกกฎกระทรวงและประกาศเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
3
4

มาตรา 5 นิยามคำวา “อัตราคาจางตามมาตรฐานฝมือ” เพิ่มโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551
มาตรา 5 นิยามคำวา “อัตราคาจางขั้นต่ำพื้นฐาน” ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551
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การแตงตั้งพนักงานตรวจแรงงาน จะกำหนดขอบเขตอำนาจหนาที่และเงื่อนไขในการปฏิบัติ
หนาที่ดวยก็ได
กฎกระทรวงและประกาศนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได
หมวด 1
บททั่วไป

มาตรา 7 การเรียกรองหรือการไดมาซึ่งสิทธิหรือประโยชนตามพระราชบัญญัตินี้ ไมเปนการ
ตัดสิทธิหรือประโยชนที่ลูกจางพึงไดตามกฎหมายอื่น
มาตรา 8 ใหรัฐมนตรีมีอำนาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ซึ่งมีคุณวุฒิไมต่ำกวาปริญญาตรีทาง
นิติศาสตร เพื่อมีอำนาจฟองคดีหรือแกตางคดีแรงงานใหแกลูกจางหรือทายาทโดยธรรมของลูกจางซึ่งถึงแก
ความตาย และเมื่อกระทรวงแรงงาน* แจงใหศาลทราบแลว ก็ใหมีอำนาจกระทำการไดจนคดีถึงที่สุด
มาตรา 9 ในกรณีที่นายจางไมคืนหลักประกันที่เปนเงินตามมาตรา 10 วรรคสอง ไมจายเงิน
กรณีนายจางบอกเลิกสัญญาจางโดยไมบอกกลาวลวงหนาตามมาตรา 17/1 หรือไมจายคาจาง คาลวงเวลา คา
ทำงานในวันหยุด คาลวงเวลาในวันหยุด และเงินที่นายจางมีหนาที่ตองจายตามพระราชบัญญัตินี้ภายในเวลาที่
กำหนดตามมาตรา 70 หรือไมจายเงินกรณีนายจางหยุดกิจการตามมาตรา 75 หรือคาชดเชยตามมาตรา 118
คาชดเชยพิเศษแทนการบอกกลาวลวงหนาหรือคาชดเชยพิเศษตามมาตรา 120 มาตรา 120/1 มาตรา 121
และมาตรา 122 ใหนายจางเสียดอกเบี้ยใหแกลูกจางในระหวางเวลาผิดนัดรอยละสิบหาตอป5
ในกรณีที่นายจางจงใจไมคืนหรือไมจายเงินตามวรรคหนึ่งโดยปราศจากเหตุผลอันสมควร
เมื่อพนกำหนดเวลาเจ็ดวันนับแตวันที่ถึงกำหนดคืนหรือจาย ใหนายจางเสียเงินเพิ่มใหแกลูกจางรอยละสิบหา
ของเงินที่คางจายทุกระยะเวลาเจ็ดวัน
ในกรณีที่นายจางพรอมที่จะคืนหรือจายเงินตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง และไดนำเงินไป
มอบไวแกอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายเพื่อจายใหแกลูกจาง นายจางไมตองเสียดอกเบี้ยหรือเงินเพิ่มตั้งแต
วันที่นายจางนำเงินนั้นไปมอบไว
มาตรา 10 6 ภายใตบังคับมาตรา 51 วรรคหนึ่ง หามมิใหนายจางเรียกหรือรับหลักประกัน
การทำงานหรือหลักประกันความเสียหายในการทำงาน ไมวาจะเปนเงิน ทรัพยสินอื่นหรือการค้ำประกันดวย
บุคคลจากลูกจาง เวนแตลักษณะหรือสภาพของงานที่ ทำนั้ นลูกจางต องรั บผิ ดชอบเกี่ยวกับการเงิ น หรื อ
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มาตรา 9 วรรคหนึ่ง แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
มาตรา 10 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
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ทรัพยสินของนายจาง ซึ่งอาจกอใหเกิดความเสียหายแกนายจางได ทั้งนี้ ลักษณะหรือสภาพของงานที่ใหเรียก
หรือรับหลักประกันจากลูกจาง ตลอดจนประเภทของหลักประกัน จำนวนมูลคาของหลักประกัน และวิธีการ
เก็บรักษา ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด
ในกรณีที่นายจางเรียกหรือรับหลักประกัน หรือทำสัญญาประกันกับลูกจางเพื่อชดใชความ
เสียหายที่ลูกจางเปนผูกระทำ เมื่อนายจางเลิกจาง หรือลูกจางลาออกหรือสัญญาประกันสิ้นอายุ ใหนายจางคืน
หลักประกันพรอมดอกเบี้ย ถามี ใหแกลูกจางภายในเจ็ดวันนับแตวันที่นายจางเลิกจางหรือวันที่ลูกจางลาออก
หรือวันที่สัญญาประกันสิ้นอายุ แลวแตกรณี
มาตรา 117 หนี้ที่เกิดจากเงินที่นายจางตองจายตามพระราชบัญญัตินี้ หรือเงินที่ตองชดใช
กองทุนสงเคราะหลูกจางตามมาตรา 135 ใหลูกจางหรือกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน แลวแตกรณี มี
บุ ริ มสิ ทธิ เหนือทรัพยสิน ทั้งหมดของนายจ างซึ่งเปน ลู กหนี้ในลำดับ เดี ยวกับ บุ ริมสิทธิในคาภาษีอากรตาม
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
มาตรา 11/1 8 ในกรณีที่ผูประกอบกิจ การมอบหมายให บุ คคลหนึ่ งบุ คคลใดเปนผู จั ด หา
คนมาทำงานอั นมิ ใชการประกอบธุรกิ จจั ดหางาน โดยการทำงานนั้น เปน สวนหนึ่งสวนใดในกระบวนการ
ผลิ ต หรือธุรกิจในความรับผิดชอบของผูประกอบกิจการ และโดยบุคคลนั้นจะเปนผูควบคุมดูแลการทำงาน
หรือรับผิดชอบในการจายคาจางใหแกคนที่มาทำงานนั้นหรือไมก็ตาม ใหถือวาผูประกอบกิจการเปนนายจาง
ของคนที่มาทำงานดังกลาว
ใหผูประกอบกิจการดำเนินการใหลูกจางรับเหมาคาแรงที่ทำงานในลั กษณะเดียวกั น กั บ
ลูกจางตามสัญญาจางโดยตรง ไดรับสิทธิประโยชนและสวัสดิการที่เปนธรรมโดยไมเลือกปฏิบัติ
มาตรา 12 ในกรณีที่นายจางเปนผูรับเหมาชวง ใหผูรับเหมาชวงถัดขึ้นไป หากมีตลอดสาย
จนถึงผูรับเหมาชั้นตนรวมรับผิดกับผูรับเหมาชวงซึ่งเปนนายจางในคาจาง คาลวงเวลา คาทำงานในวันหยุด
คาลวงเวลาในวันหยุด คาชดเชย คาชดเชยพิเศษ เงินสะสม เงินสมทบ หรือเงินเพิ่ม
ใหผูรับเหมาชั้นตนหรือผูรับเหมาชวงตามวรรคหนึ่ง มีสิทธิไลเบี้ยเงินที่ไดจายไปแลวตามวรรค
หนึ่งคืนจากผูรับเหมาชวงซึ่งเปนนายจาง
มาตรา 13 9 ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงตัวนายจาง หรือในกรณีที่นายจางเปนนิติบุคคล
และมีการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง โอน หรือควบกับนิติบุคคลใด หากมีผลทำใหลูกจางคนหนึ่งคนใดไปเปน
ลูกจางของนายจางใหม การไปเปนลูกจางของนายจางใหมดังกลาวตองไดรับความยินยอมจากลูกจางคนนั้น
มาตรา 11 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
มาตรา 11/1 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
9 มาตรา 13 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
7
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ดวย และใหสิทธิตาง ๆ ที่ลูกจางมีอยูตอนายจางเดิมคงมีสิทธิตอไป โดยนายจางใหมตองรับไปทั้งสิทธิและ
หนาที่อันเกี่ยวกับลูกจางนั้นทุกประการ
มาตรา 14 ให น ายจ า งปฏิ บ ั ต ิ ต อ ลู ก จ า งให ถู ก ต อ งตามสิ ท ธิ แ ละหน าที่ ที ่ ก ำหนดไว ใน
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย เวนแตพระราชบัญญัตินี้กำหนดไวเปนอยางอื่น
มาตรา 14/110 สัญญาจางระหวางนายจางกับลูกจาง ขอบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ระเบียบ
หรือคำสั่งของนายจางที่ทำใหนายจางไดเปรียบลูกจางเกินสมควร ใหศาลมีอำนาจสั่งใหสัญญาจาง ขอบังคับ
เกี่ยวกับการทำงาน ระเบียบ หรือคำสั่งนั้นมีผลใชบังคับเพียงเทาที่เปนธรรมและพอสมควรแกกรณี
มาตรา 15 ใหนายจางปฏิบัติตอลูกจางชายและหญิงโดยเทาเทียมกันในการจางงาน เวนแต
ลักษณะหรือสภาพของงานไมอาจปฏิบัติเชนนั้นได
มาตรา 1611 หามมิใหนายจาง หัวหนางาน ผูควบคุมงาน หรือผูตรวจงานกระทำการลวงเกิน
คุกคาม หรือกอความเดือดรอนรำคาญทางเพศตอลูกจาง
มาตรา 1712 สัญญาจางยอมสิ้นสุดลงเมื่อครบกำหนดระยะเวลาในสัญญาจางโดยมิตองบอก
กลาวลวงหนา
ในกรณีที่สัญญาจางไมมีกำหนดระยะเวลา นายจางหรือลูกจางอาจบอกเลิกสัญญาจางโดยบอก
กลาวลวงหนาเปนหนังสือใหอีกฝายหนึ่งทราบในเมื่อถึงหรือกอนจะถึงกำหนดจายคาจางคราวหนึ่งคราวใด
เพื่ อ ให เ ป น ผลเลิ ก สั ญ ญากั น เมื่ อ ถึ ง กำหนดจ า ยค า จ างคราวถั ด ไปข า งหน าก็ ไ ด แต ไ ม จ ำต อ งบอกกลาว
ลวงหนาเกินสามเดือน ทั้งนี้ ใหถือวาสัญญาจางทดลองงานเปนสัญญาจางที่ไมมีกำหนดระยะเวลาดวย
การบอกเลิกสัญญาจางตามวรรคสอง นายจางอาจจายคาจางใหตามจำนวนที่จะตองจ าย
จนถึงเวลาเลิกสัญญาตามกำหนดที่บอกกลาวและใหลูกจางออกจากงานทันทีได
การบอกกล า วล ว งหน า ตามมาตรานี ้ ไ ม ใ ช บั ง คั บ แก ก ารเลิ ก จ า งตามมาตรา 119 แห ง
พระราชบัญญัตินี้ และมาตรา 583 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
มาตรา 17/1 13 ในกรณีที่นายจางบอกเลิกสัญญาจางโดยไมบอกกลาวลวงหนาใหลูกจาง
ทราบตามมาตรา 17 วรรคสอง ใหนายจางจายเงินใหแกลูกจางเปนจำนวนเทากับคาจางที่ลูกจางควรจะไดรับ
มาตรา 14/1 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
มาตรา 16 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
12 มาตรา 17 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
13 มาตรา 17/1 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
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นับแตวันที่ใหลูกจางออกจากงานจนถึงวันที่การเลิกสัญญาจางมีผลตามมาตรา 17 วรรคสอง โดยใหจายในวันที่
ใหลูกจางออกจากงาน
มาตรา 18 14 ในกรณีที่พระราชบัญญัตินี้กำหนดใหนายจางตองแจงการดำเนินการอยางหนึ่ง
อยางใดหรือสงเอกสารตออธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายหรือพนักงานตรวจแรงงาน นายจางจะแจงหรือสง
ดวยตนเอง ทางไปรษณีย โทรศัพท โทรสาร สื่ออิเล็กทรอนิกสหรือสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทอื่น ก็
ได ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่อธิบดีประกาศกำหนด
มาตรา 19 เพื ่ อ ประโยชน ใ นการคำนวณระยะเวลาการทำงานของลู ก จ า งตาม
พระราชบัญญัตินี้ ใหนับวันหยุด วันลา วันที่นายจางอนุญาตใหหยุดงานเพื่อประโยชนของลูกจาง และวันที่
นายจางสั่งใหลูกจางหยุดงานเพื่อประโยชนของนายจาง รวมเปนระยะเวลาการทำงานของลูกจางดวย
มาตรา 20 การที่ลูกจางไมไดทำงานติดตอกันโดยนายจางมีเจตนาที่จะไมใหลูกจางนั้นมีสิทธิ
ใดตามพระราชบัญญัตินี้ ไมวานายจางจะใหลูกจางทำงานในหนาที่ใด และการจางแตละชวงมีระยะเวลาหาง
กันเทาใดก็ตาม ใหนับระยะเวลาการทำงานทุกชวงเขาดวยกัน เพื่อประโยชนในการไดสิทธิของลูกจางนั้น
มาตรา 21 ในกรณีที่พระราชบัญญัตินี้กำหนดใหนายจางตองดำเนินการอยางหนึ่งอยางใดที่
ตองเสียคาใชจาย ใหนายจางเปนผูออกคาใชจายเพื่อการนั้น
มาตรา 22 งานเกษตรกรรม งานประมงทะเล งานบรรทุกหรือขนถายสินคาเรือเดินทะเล
งานที่รับไปทำที่บาน งานขนสง และงานอื่นตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาจะกำหนดในกฎกระทรวงใหมี
การคุมครองแรงงานกรณีตาง ๆ แตกตางไปจากพระราชบัญญัตินี้ก็ได

หมวด 2
การใชแรงงานทั่วไป

มาตรา 23 15 ใหนายจางประกาศเวลาทำงานปกติใหลูกจางทราบ โดยกำหนดเวลาเริ่มตน
และเวลาสิ้นสุดของการทำงานแตละวันของลูกจางไดไมเกินเวลาทำงานของแตละประเภทงานตามที่กำหนดใน
กฎกระทรวง แตวันหนึ่งตองไมเกินแปดชั่วโมง ในกรณีที่เวลาทำงานวันใดนอยกวาแปดชั่วโมง นายจางและ
14
15

มาตรา 18 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
มาตรา 23 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
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ลูกจางจะตกลงกันใหนำเวลาทำงานสวนที่เหลือนั้นไปรวมกับเวลาทำงานในวันทำงานปกติอื่นก็ได แตตองไม
เกินวันละเกาชั่วโมงและเมื่อรวมเวลาทำงานทั้งสิ้นแลว สัปดาหหนึ่งตองไมเกินสี่สิบแปดชั่วโมง เวนแตงานที่
อาจเปนอันตรายตอสุขภาพและความปลอดภัยของลูกจางตามที่กำหนดในกฎกระทรวงตองมีเวลาทำงานปกติ
วันหนึ่งไมเกินเจ็ดชั่วโมง และเมื่อรวมเวลาทำงานทั้งสิ้นแลวสัปดาหหนึ่งตองไมเกินสี่สิบสองชั่วโมง
ในกรณีที่นายจางและลูกจางตกลงกันใหนำเวลาทำงานสวนที่เหลือไปรวมกับเวลาทำงานใน
วันทำงานปกติอื่นตามวรรคหนึ่งเกินกวาวันละแปดชั่วโมงใหนายจางจายคาตอบแทนไมนอยกวาหนึ่งเทาครึ่ง
ของอัตราคาจางตอชั่วโมงในวันทำงานตามจำนวนชั่วโมงที่ทำเกินสำหรับลูกจางรายวันและลูกจางรายชั่วโมง
หรือไมนอยกวาหนึ่งเทาครึ่งของอัตราคาจางตอหนวยในวันทำงานตามจำนวนผลงานที่ทำไดในชั่วโมงที่ทำเกิน
สำหรับลูกจางซึ่งไดรับคาจางตามผลงาน
ในกรณีที่นายจางไมอาจประกาศกำหนดเวลาเริ่มตนและเวลาสิ้นสุดของการทำงานแตละวัน
ได เนื่องจากลักษณะหรือสภาพของงาน ใหนายจางและลูกจางตกลงกันกำหนดชั่วโมงทำงานแตละวันไมเกิน
แปดชั่วโมง และเมื่อรวมเวลาทำงานทั้งสิ้นแลวสัปดาหหนึ่งตองไมเกินสี่สิบแปดชั่วโมง
มาตรา 24 หามมิใหน ายจางใหล ูกจางทำงานลวงเวลาในวัน ทำงาน เวนแตไดรับ ความ
ยินยอมจากลูกจางกอนเปนคราว ๆ ไป
ในกรณีที่ลักษณะหรือสภาพของงานตองทำติดตอกันไปถาหยุดจะเสียหายแกงาน หรือเปน
งานฉุกเฉิน หรือเปนงานอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง นายจางอาจใหลูกจางทำงานลวงเวลาไดเทาที่จำเปน
มาตรา 25 หามมิใหนายจางใหลูกจางทำงานในวันหยุด เวนแตในกรณีที่ลักษณะหรือสภาพ
ของงานตองทำติดตอกันไป ถาหยุดจะเสียหายแกงาน หรือเปนงานฉุกเฉิน นายจางอาจใหลูกจางทำงานใน
วันหยุดไดเทาที่จำเปน
นายจางอาจใหลูกจางทำงานในวันหยุดไดสำหรับกิจการโรงแรม สถานมหรสพ งานขนสง
รานขายอาหาร รานขายเครื่องดื่ม สโมสร สมาคม สถานพยาบาล หรือกิจการอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
เพื ่ อประโยชน แก การผลิ ต การจำหนาย และการบริการ นายจางอาจใหล ูกจางทำงาน
นอกจากที่กำหนดตามวรรคหนึ่งและวรรคสองในวันหยุดเทาที่จำเปน โดยไดรับความยินยอมจากลูกจางกอน
เปนคราว ๆ ไป
มาตรา 26 ชั่วโมงทำงานลวงเวลาตามมาตรา 24 วรรคหนึ่งและชั่วโมงทำงานในวันหยุดตาม
มาตรา 25 วรรคสองและวรรคสาม เมื่อรวมแลวจะตองไมเกินอัตราตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 27 ในวันที่มีการทำงาน ใหนายจางจัดใหลูกจางมีเวลาพักระหวางการทำงานวันหนึ่ง
ไมนอยกวาหนึ่งชั่วโมงหลังจากที่ลูกจางทำงานมาแลวไมเกินหาชั่วโมงติดตอกัน นายจางและลูกจางอาจตกลง
กันลวงหนาใหมีเวลาพักครั้งหนึ่งนอยกวาหนึ่งชั่วโมงได แตเมื่อรวมกันแลววันหนึ่งตองไมนอยกวาหนึ่งชั่วโมง
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ในกรณีที่นายจางและลูกจางตกลงกันกำหนดเวลาพักระหวางการทำงานตามวรรคหนึ่งเปน
อยางอื่น ถาขอตกลงนั้นเปนประโยชนแกลูกจาง ใหขอตกลงนั้นใชบังคับได
เวลาพักระหวางการทำงานไมใหนับรวมเปนเวลาทำงาน เวนแตเวลาพักที่รวมกันแลวในวันหนึ่ง
เกินสองชั่วโมง ใหนับเวลาที่เกินสองชั่วโมงนั้นเปนเวลาทำงานปกติ
ในกรณีที่มีการทำงานลวงเวลาตอจากเวลาทำงานปกติไมนอยกวาสองชั่วโมง นายจางตองจัด
ใหลูกจางมีเวลาพักไมนอยกวายี่สิบนาทีกอนที่ลูกจางเริ่มทำงานลวงเวลา
ความในวรรคหนึ่งและวรรคสี่ มิใหใชบังคับแกกรณีที่ลูกจางทำงานที่มีลักษณะหรือสภาพของ
งานตองทำติดตอกันไปโดยไดรับความยินยอมจากลูกจางหรือเปนงานฉุกเฉิน
มาตรา 28 ใหนายจางจัดใหลูกจางมีวันหยุดประจำสัปดาห สัปดาหหนึ่งไมนอยกวาหนึ่งวัน
โดยวันหยุดประจำสัปดาหตองมีระยะหางกันไมเกินหกวัน นายจางและลูกจางอาจตกลงกันลวงหนากำหนดให
มีวันหยุดประจำสัปดาหวันใดก็ได
ในกรณีที่ลูกจางทำงานโรงแรม งานขนสง งานในปา งานในที่ทุรกันดาร หรืองานอื่นตามที่
กำหนดในกฎกระทรวง นายจางและลูกจางอาจตกลงกันลวงหนาสะสมวันหยุดประจำสัปดาหและเลื่อนไปหยุด
เมื่อใดก็ได แตตองอยูในระยะเวลาสี่สัปดาหติดตอกัน
มาตรา 29 ใหนายจางประกาศกำหนดวันหยุดตามประเพณีใหลูกจางทราบเปนการลวงหนา
ปหนึ่งไมนอยกวาสิบสามวันโดยรวมวันแรงงานแหงชาติตามที่รัฐมนตรีประกาศกำหนด
ใหนายจางพิจารณากำหนดวันหยุดตามประเพณีจากวันหยุดราชการประจำป วันหยุดทาง
ศาสนาหรือขนบธรรมเนียมประเพณีแหงทองถิ่น
ในกรณีที่วัน หยุ ดตามประเพณีวันใดตรงกับวัน หยุดประจำสัป ดาหของลูกจาง ใหลูกจ า ง
ไดหยุดชดเชยวันหยุดตามประเพณีในวันทำงานถัดไป
ในกรณีที่นายจางไมอาจใหลูกจางหยุดตามประเพณีได เนื่องจากลูกจางทำงานที่มีลักษณะ
หรือสภาพของงานตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ใหนายจางตกลงกับลูกจางวา จะหยุดในวันอื่นชดเชยวันหยุด
ตามประเพณีหรือนายจางจะจายคาทำงานในวันหยุดใหก็ได
มาตรา 30 ลูกจางซึ่งทำงานติดตอกันมาแลวครบหนึ่งปมีสิทธิหยุดพักผอนประจำปไดปหนึ่ง
ไมนอยกวาหกวันทำงานโดยใหนายจางเปนผูกำหนดวันหยุดดังกลาวใหแกลูกจางลวงหนาหรือกำหนดใหตามที่
นายจางและลูกจางตกลงกัน
ในปตอมานายจางอาจกำหนดวันหยุดพักผอนประจำปใหแกลูกจางมากกวาหกวันทำงานก็ได
นายจางและลูกจางอาจตกลงกันลวงหนาใหสะสมและเลื่อนวันหยุดพักผอนประจำปที่ยังมิได
หยุดในปนั้นรวมเขากับปตอ ๆ ไปได

ภาคผนวก - 35

สำหรับลูกจางซึ่งทำงานยังไมครบหนึ่งป นายจางอาจกำหนดวันหยุดพักผอนประจำปใหแก
ลูกจางโดยคำนวณใหตามสวนก็ได
มาตรา 31 หามมิใหนายจางใหลูกจางทำงานลวงเวลาหรือทำงานในวันหยุดในงานที่อาจเปน
อันตรายตอสุขภาพและความปลอดภัยของลูกจางตามมาตรา 23 วรรคหนึ่ง
มาตรา 32 ใหลูกจางมีสิทธิลาปวยไดเทาที่ปวยจริง การลาปวยตั้งแตสามวันทำงานขึ้นไป
นายจางอาจใหลูกจางแสดงใบรับรองของแพทยแผนปจจุบันชั้นหนึ่งหรือของสถานพยาบาลของทางราชการ
ในกรณีที่ลูกจางไมอาจแสดงใบรับรองของแพทยแผนปจจุบันชั้นหนึ่งหรือของสถานพยาบาลของทางราชการ
ได ใหลูกจางชี้แจงใหนายจางทราบ
ในกรณีที่นายจางจัดแพทยไว ใหแพทยนั้นเปนผูออกใบรับรอง เวนแตลูกจางไมสามารถให
แพทยนั้นตรวจได
วันที่ลูกจางไมสามารถทำงานไดเนื่องจากประสบอันตรายหรือเจ็บปวยที่เกิดขึ้นเนื่องจากการ
ทำงาน และวันลาเพื่อคลอดบุตรตามมาตรา 41 มิใหถือเปนวันลาปวยตามมาตรานี้
มาตรา 33 ให ล ู กจ า งมี ส ิ ทธิล าเพื ่ อทำหมั น ไดแ ละมีส ิ ทธิล าเนื่ อ งจากการทำหมั น ตาม
ระยะเวลาที่แพทยแผนปจจุบันชั้นหนึ่งกำหนดและออกใบรับรอง
มาตรา 3416 ใหลูกจางมีสิทธิลาเพื่อกิจธุระอันจำเปนไดปละไมนอยกวาสามวันทำงาน
มาตรา 35 ใหลูกจางมีสิทธิลาเพื่อรับราชการทหารในการเรียกพลเพื่อตรวจสอบ เพื่อฝกวิชา
ทหารหรือเพื่อทดลองความพรั่งพรอมตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร
มาตรา 36 ให ล ู กจ า งมี ส ิ ทธิ ล าเพื่ อ การฝ ก อบรมหรื อ พัฒ นาความรู ความสามารถตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 37 หามมิใหนายจางใหลูกจางทำงานยก แบก หาม หาบ ทูน ลาก หรือเข็นของหนัก
เกินอัตราน้ำหนักตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
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มาตรา 34 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
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หมวด 3
การใชแรงงานหญิง

มาตรา 3817 หามมิใหนายจางใหลูกจางซึ่งเปนหญิงทำงานอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
(1) งานเหมืองแรหรืองานกอสรางที่ตองทำใตดิน ใตน้ำ ในถ้ำ ในอุโมงคหรือปลองในภูเขา
เวนแตสภาพของการทำงานไมเปนอันตรายตอสุขภาพหรือรางกายของลูกจาง
(2) งานที่ตองทำบนนั่งรานที่สูงกวาพื้นดินตั้งแตสิบเมตรขึ้นไป
(3) งานผลิตหรือขนสงวัตถุระเบิดหรือวัตถุไวไฟ เวนแตสภาพของการทำงานไมเปนอันตราย
ตอสุขภาพหรือรางกายของลูกจาง
(4) งานอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 3918 หามมิใหนายจางใหลูกจางซึ่งเปนหญิงมีครรภทำงานอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
(1) งานเกี่ยวกับเครื่องจักรหรือเครื่องยนตที่มีความสั่นสะเทือน
(2) งานขับเคลื่อนหรือติดไปกับยานพาหนะ
(3) งานยก แบก หาม หาบ ทูน ลาก หรือเข็นของหนักเกินสิบหากิโลกรัม
(4) งานที่ทำในเรือ
(5) งานอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 39/1 19 หามมิใหนายจางใหลูกจางซึ่งเปนหญิงมีครรภทำงานในระหวางเวลา 22.00
นาิกา ถึงเวลา 06.00 นาิกา ทำงานลวงเวลา หรือทำงานในวันหยุด
ในกรณีที่ลูกจางซึ่งเปนหญิงมีครรภทำงานในตำแหนงผูบริหาร งานวิชาการ งานธุรการ หรือ
งานเกี่ยวกับการเงินหรือบัญชี นายจางอาจใหลูกจางนั้นทำงานลวงเวลาในวันทำงานไดเทาที่ไมมีผลกระทบตอ
สุขภาพของลูกจางซึ่งเปนหญิงมีครรภโดยไดรับความยินยอมจากลูกจางกอนเปนคราว ๆ ไป
มาตรา 40 ในกรณีที่นายจางใหลูกจางซึ่งเปนหญิงทำงานระหวางเวลา 24.00 นาิกา ถึง
เวลา 06.00 นาิกา และพนักงานตรวจแรงงานเห็นวางานนั้นอาจเปนอันตรายตอสุขภาพและความปลอดภัย
ของหญิงนั้น ใหพนักงานตรวจแรงงานรายงานตออธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายเพื่อพิจารณาและมีคำสั่งให
นายจางเปลี่ยนเวลาทำงาน หรือลดชั่วโมงทำงานไดตามที่เห็นสมควร และใหนายจางปฏิบัติตามคำสั่งดังกลาว

มาตรา 38 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
มาตรา 39 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
19 มาตรา 39/1 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
17
18
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มาตรา 41 20 ใหลูกจางซึ่งเปนหญิงมีครรภมีสิทธิลาเพื่อคลอดบุตรครรภหนึ่งไมเ กิน เกาสิ บ
แปดวัน
วันลาเพื่อคลอดบุตรตามมาตรานี้ใหหมายความรวมถึงวันลาเพื่อตรวจครรภกอนคลอดบุตร
ดวย
วันลาตามวรรคหนึ่ง ใหนับรวมวันหยุดที่มีในระหวางวันลาดวย
มาตรา 42 ในกรณีที่ลูกจางซึ่งเปนหญิงมีครรภมีใบรับรองของแพทยแผนปจจุบันชั้นหนึ่งมา
แสดงวาไมอาจทำงานในหนาที่เดิมตอไปได ใหลูกจางนั้นมีสิทธิขอใหนายจางเปลี่ยนงานในหนาที่เดิมเปน
การชั่วคราวกอนหรือหลังคลอดได และใหนายจางพิจารณาเปลี่ยนงานที่เหมาะสมใหแกลูกจางนั้น
มาตรา 43 หามมิใหนายจางเลิกจางลูกจางซึ่งเปนหญิงเพราะเหตุมีครรภ
หมวด 4
การใชแรงงานเด็ก

มาตรา 44 หามมิใหนายจางจางเด็กอายุต่ำกวาสิบหาปเปนลูกจาง
มาตรา 45 ในกรณีที่มีการจางเด็กอายุต่ำกวาสิบแปดปเปนลูกจาง ใหนายจางปฏิบัติดังนี้
(1) แจงการจางลูกจางซึ่งเปนเด็กนั้นตอพนักงานตรวจแรงงานภายในสิบหาวันนับแตวันที่เด็ก
เขาทำงาน
(2) จัดทำบันทึกสภาพการจางกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเก็บไว ณ สถานประกอบ
กิจการหรือสำนักงานของนายจาง พรอมที่จะใหพนักงานตรวจแรงงานตรวจไดในเวลาทำการ
(3) แจงการสิ้นสุดการจางลูกจางซึ่งเปนเด็กนั้นตอพนักงานตรวจแรงงานภายในเจ็ดวันนับ
แตวันที่เด็กออกจากงาน
การแจงหรือการจัดทำบันทึกตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามแบบที่อธิบดีกำหนด
มาตรา 46 ใหนายจางจัดใหลูกจางซึ่งเปนเด็กมีเวลาพักวันหนึ่ งไมน อยกวาหนึ่งชั่ ว โมง
ติดตอกันหลังจากที่ลูกจางทำงานมาแลวไมเกินสี่ชั่วโมง แตในสี่ชั่วโมงนั้นใหลูกจางซึ่งเปนเด็กไดมีเวลาพัก
ตามที่นายจางกำหนด

20

มาตรา 41 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
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มาตรา 47 หามมิใหนายจางใหลูกจางซึ่งเปนเด็กอายุต่ำกวาสิบแปดปทำงานในระหวางเวลา
22.00 นาิกา ถึงเวลา 06.00 นาิกา เวนแตจะไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมาย
นายจางอาจใหลูกจางซึ่งเปนเด็กอายุต่ำกวาสิบแปดปและเปนผูแสดงภาพยนตร ละครหรือ
การแสดงอยางอื่นที่คลายคลึงกันทำงานในระหวางเวลาดังกลาวได ทั้งนี้ ใหนายจางจัดใหลูกจางซึ่งเปนเด็กนั้น
ไดพักผอนตามสมควร
มาตรา 48 หามมิใหนายจางใหลูกจางซึ่งเปนเด็กอายุต่ำกวาสิบแปดปทำงานลวงเวลาหรือ
ทำงานในวันหยุด
มาตรา 49 หามมิใหนายจางใหลูกจางซึ่งเปนเด็กอายุต่ำกวาสิบแปดปทำงานอยางหนึ่งอยางใด
ดังตอไปนี้
(1) งานหลอม เปา หลอ หรือรีดโลหะ
(2) งานปมโลหะ
(3) งานเกี่ยวกับความรอน ความเย็น ความสั่นสะเทือน เสียง และแสงที่มีระดับแตกตางจาก
ปกติ อันอาจเปนอันตรายตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
(4) งานเกี่ยวกับสารเคมีที่เปนอันตรายตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
(5) งานเกี่ยวกับจุลชีวันเปนพิษซึ่งอาจเปนเชื้อไวรัส แบคทีเรีย รา หรือเชื้ออื่นตามที่กำหนด
ในกฎกระทรวง
(6) งานเกี่ยวกับวั ต ถุ มี พิ ษ วัตถุระเบิ ด หรือวัตถุไวไฟ เวนแตงานในสถานีบ ริ การน้ ำ มั น
เชื้อเพลิงตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
(7) งานขับหรือบังคับรถยกหรือปนจั่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
(8) งานใชเลื่อยเดินดวยพลังไฟฟาหรือเครื่องยนต
(9) งานที่ตองทำใตดิน ใตน้ำ ในถ้ำ อุโมงค หรือปลองในภูเขา
(10) งานเกี่ยวกับกัมมันตภาพรังสีตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
(11) งานทำความสะอาดเครื่องจักรหรือเครื่องยนตขณะที่เครื่องจักรหรือเครื่องยนตกำลัง
ทำงาน
(12) งานที่ตองทำบนนั่งรานที่สูงกวาพื้นดินตั้งแตสิบเมตรขึ้นไป
(13) งานอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 50 21 หามมิใหนายจางใหลูกจางซึ่งเปนเด็กอายุต่ำกวาสิบแปดปทำงานในสถานที่
ดังตอไปนี้
21

มาตรา 50 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
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(1) โรงฆาสัตว
(2) สถานที่เลนการพนัน
(3) สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ
(4) สถานที่อื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 51 22 หามมิใหนายจางเรียกหรือรับหลักประกันเพื่อการใด ๆ จากฝายลูกจางซึ่งเปน
เด็ก
หามมิใหนายจางจายคาจางของลูกจางซึ่งเปนเด็กใหแกบุคคลอื่น
ในกรณีที่นายจางจายเงินหรือประโยชนตอบแทนใด ๆ ใหแกลูกจางซึ่งเปนเด็ก บิดามารดา
ผูปกครอง หรือบุคคลอื่น เปนการลวงหนากอนมีการจาง ขณะแรกจาง หรือกอนถึงงวดการจายคาจางในแตละ
คราว มิใหถือวาเปนการจายหรือรับคาจางสำหรับลูกจางซึ่งเปนเด็กนั้น และหามมิใหนายจางนำเงินหรือ
ประโยชนตอบแทนดังกลาวมาหักจากคาจางซึ่งตองจายใหแกลูกจางซึ่งเปนเด็กตามกำหนดเวลา
มาตรา 52 เพื่อประโยชนในการพัฒนาและสงเสริมคุณภาพชีวิตและการทำงานของเด็ กให
ลูกจางซึ่งเปนเด็กอายุต่ำกวาสิบแปดป มีสิทธิลาเพื่อเขาประชุม สัมมนา รับการอบรม รับการฝกหรือลาเพื่อ
การอื่น ซึ่งจัดโดยสถานศึกษาหรือหนวยงานของรัฐหรือเอกชนที่อธิบดีเห็นชอบ โดยใหลูกจางซึ่งเปนเด็กแจง
ใหนายจางทราบลวงหนาถึงเหตุที่ลาโดยชัดแจง พรอมทั้งแสดงหลักฐานที่เกี่ยวของถามี และใหนายจางจาย
คาจางใหแกลูกจางซึ่งเปนเด็กเทากับคาจางในวันทำงานตลอดระยะเวลาที่ลา แตปหนึ่งตองไมเกินสามสิบวัน

หมวด 5
คาจาง คาลวงเวลา คาทำงานในวันหยุด และคาลวงเวลาในวันหยุด

มาตรา 53 23 ใหนายจางกำหนดคาจาง คาลวงเวลา คาทำงานในวันหยุดและคาลวงเวลา
ในวันหยุดใหแกลูกจางที่ ทำงานอันมี ลักษณะ คุณภาพ และปริมาณเทากัน หรืองานที่มีคาเทาเทียมกันใน
อัตราเทากันไมวาลูกจางนั้นจะเปนชายหรือหญิง
มาตรา 54 ใหนายจางจายคาจาง คาลวงเวลา คาทำงานในวันหยุด คาลวงเวลาในวันหยุด
และเงินผลประโยชนอื่นเนื่องในการจาง บรรดาที่จายเปนเงินตองจายเงินตราไทย เวนแตไดรับความยินยอม
จากลูกจางใหจายเปนตั๋วเงินหรือเงินตราตางประเทศ
22
23

มาตรา 51 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
มาตรา 53 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
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มาตรา 55 ใหนายจางจายคาจาง คาลวงเวลา คาทำงานในวันหยุด คาลวงเวลาในวันหยุด
และเงินผลประโยชนอื่นเนื่องในการจางใหแกลูกจาง ณ สถานที่ทำงานของลูกจาง ถาจะจาย ณ สถานที่อื่น
หรือดวยวิธีอื่นตองไดรับความยินยอมจากลูกจาง
มาตรา 56 ใหนายจางจายคาจางใหแกลูกจางเทากับคาจางในวันทำงานสำหรับวันหยุด
ดังตอไปนี้
(1) วันหยุดประจำสัปดาห เวนแตลูกจางซึ่งไดรับคาจางรายวัน รายชั่วโมง หรือตามผลงาน
โดยคำนวณเปนหนวย
(2) วันหยุดตามประเพณี
(3) วันหยุดพักผอนประจำป
มาตรา 57 ใหนายจางจายคาจางใหแกลูกจางในวันลาปวยตามมาตรา 32 เทากับอัตรา
คาจางในวันทำงานตลอดระยะเวลาที่ลา แตปหนึ่งตองไมเกินสามสิบวันทำงาน
ในกรณีที่ลูกจางใชสิทธิลาเพื่อทำหมันตามมาตรา 33 ใหนายจางจายคาจางใหแกลูกจางในวัน
ลานั้นดวย
มาตรา 57/1 24 ใหนายจางจายคาจางใหแกลูกจางในวันลาเพื่อกิจธุระอันจำเปนตามมาตรา
34 เทากับคาจางในวันทำงานตลอดระยะเวลาที่ลา แตปหนึ่งตองไมเกินสามวันทำงาน
มาตรา 58 ใหนายจางจายคาจางใหแกลูกจางในวันลาเพื่อรับราชการทหารตามมาตรา 35
เทากับคาจางในวันทำงานตลอดระยะเวลาที่ลา แตปหนึ่งตองไมเกินหกสิบวัน
มาตรา 59 25 ใหนายจางจายคาจ างใหแกลู กจางซึ่งเปนหญิงในวั นลาเพื่อคลอดบุต รตาม
มาตรา 41 เทากับคาจางในวันทำงานตลอดระยะเวลาที่ลา แตไมเกินสี่สิบหาวัน
มาตรา 60 เพื่อประโยชนแกการจายคาจางตามมาตรา 56 มาตรา 57 มาตรา 58 มาตรา 59
มาตรา 71 และมาตรา 72 ในกรณีที่ลูกจางไดรับคาจางตามผลงานโดยคำนวณเปนหนวย ใหนายจางจ าย
คาจางในวันหยุ ดหรื อวัน ลาเทากั บ คาจางโดยเฉลี่ย ในวัน ทำงานที่ลูกจ างไดรับ ในงวดการจายคาจางก อน
วันหยุดหรือวันลานั้น
24
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มาตรา 61 ในกรณี ที ่ น ายจางใหลูกจางทำงานลว งเวลาในวันทำงานใหน ายจางจายคา
ลวงเวลาใหแกลูกจางในอัตราไมนอยกวาหนึ่งเทาครึ่งของอัตราคาจางตอชั่วโมงในวันทำงานตามจำนวนชั่วโมง
ที่ทำ หรือไมนอยกวาหนึ่งเทาครึ่งของอัตราคาจางตอหนวยในวันทำงานตามจำนวนผลงานที่ทำไดสำหรับ
ลูกจางซึ่งไดรับคาจางตามผลงานโดยคำนวณเปนหนวย
มาตรา 62 ในกรณีที่นายจางใหลูกจางทำงานในวันหยุดตามมาตรา 28 มาตรา 29 หรือมาตรา
30 ใหนายจางจายคาทำงานในวันหยุดใหแกลูกจางในอัตรา ดังตอไปนี้
(1) สำหรั บ ลู กจ า งซึ่ ง มี สิ ทธิไ ดรับ คาจางในวัน หยุด ให จา ยเพิ่ม ขึ้น จากคาจ างอีก ไมนอย
กวาหนึ่งเทาของอัตราคาจางตอชั่วโมงในวันทำงานตามจำนวนชั่วโมงที่ทำหรือไมนอยกวาหนึ่งเทาของอัตรา
คาจางตอหนวยในวันทำงานตามจำนวนผลงานที่ทำไดสำหรับลูกจางซึ่งไดรับคาจางตามผลงานโดยคำนวณเปน
หนวย
(2) สำหรับลูกจางซึ่งไมมีสิทธิไดรับคาจางในวันหยุด ใหจายไมนอยกวาสองเทาของอัตรา
คาจางตอชั่วโมงในวันทำงานตามจำนวนชั่วโมงที่ทำ หรือไมนอยกวาสองเทาของอัตราคาจางตอหนวยในวัน
ทำงานตามจำนวนผลงานที่ทำไดสำหรับลูกจางซึ่งไดรับคาจางตามผลงานโดยคำนวณเปนหนวย
มาตรา 63 ในกรณีที่นายจางใหลูกจางทำงานลวงเวลาในวันหยุด ใหนายจางจายคาลวงเวลา
ในวันหยุดใหแกลูกจางในอัตราไมนอยกวาสามเทาของอัตราคาจางตอชั่วโมงในวันทำงานตามจำนวนชั่วโมงที่
ทำ หรือไมนอยกวาสามเทาของอัตราคาจางตอหนวยในวันทำงานตามจำนวนผลงานที่ทำไดสำหรับลูกจางซึ่ง
ไดรับคาจางตามผลงานโดยคำนวณเปนหนวย
มาตรา 64 ในกรณีที่นายจางมิไดจัดใหลูกจางหยุดงาน หรือจัดใหลูกจางหยุดงานนอยกวาที่
กำหนดไวตามมาตรา 28 มาตรา 29 และมาตรา 30 ใหนายจางจายคาทำงานในวันหยุดและคาลวงเวลาใน
วันหยุดใหแกลูกจางตามอัตราที่กำหนดไวในมาตรา 62 และมาตรา 63 เสมือนวานายจางใหลูกจางทำงานใน
วันหยุด
มาตรา 6526 ลูกจางซึ่งมีอำนาจหนาที่หรือซึ่งนายจางใหทำงานอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
ไมมีสิทธิไดรับคาลวงเวลาตามมาตรา 61 และคาลวงเวลาในวันหยุดตามมาตรา 63 แตลูกจางซึ่งนายจางให
ทำงานตาม (3) (4) (5) (6) (7) (8) หรือ (9) มีสิทธิไดรับคาตอบแทนเปนเงินเทากับอัตราคาจางตอชั่วโมงในวัน
ทำงานตามจำนวนชั่วโมงที่ทำ
(1) ลูกจางซึ่งมีอำนาจหนาที่ทำการแทนนายจางสำหรับกรณีการจาง การใหบำเหน็จ หรือ
การเลิกจาง
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(2) งานเรขายหรือชักชวนซื้อสินคาซึ่งนายจางไดจายคานายหนาจากการขายสินคาใหแก
ลูกจาง
(3) งานขบวนการจัดงานรถไฟ ซึ่งไดแกงานที่ทำบนขบวนรถและงานอำนวยความสะดวกแก
การเดินรถ
(4) งานเปดปดประตูน้ำหรือประตูระบายน้ำ
(5) งานอานระดับน้ำและวัดปริมาณน้ำ
(6) งานดับเพลิงหรืองานปองกันอันตรายสาธารณะ
(7) งานที่มีลักษณะหรือสภาพตองออกไปทำงานนอกสถานที่ และโดยลักษณะหรือสภาพของ
งานไมอาจกำหนดเวลาทำงานที่แนนอนได
(8) งานอยูเวรเฝาดูแลสถานที่หรือทรัพยสินอันมิใชหนาที่การทำงานปกติของลูกจาง
(9) งานอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
ทั้งนี้ เวนแตนายจางตกลงจายคาลวงเวลาหรือคาลวงเวลาในวันหยุดใหแกลูกจาง
มาตรา 66 ลูกจางตามมาตรา 65 (1) ไมมีสิทธิไดรับคาทำงานในวันหยุดตามมาตรา 62 เวน
แตนายจางตกลงจายคาทำงานในวันหยุดใหแกลูกจาง
มาตรา 67 27 ในกรณีที่นายจางเลิกจางโดยมิใชกรณีตามมาตรา 119 ใหนายจางจายคาจาง
ใหแกลูกจางสำหรับวันหยุดพักผอนประจำปในปที่เลิกจางตามสวนของวันหยุดพักผอนประจำปที่ลูกจางพึงมี
สิทธิไดรับตามมาตรา 30
ในกรณีที่ลูกจางเปนฝายบอกเลิกสัญญาหรือนายจางเลิกจาง ไมวาการเลิกจางนั้นเปนกรณี
ตามมาตรา 119 หรือไมก็ตาม ใหนายจางจายคาจางใหแกลูกจางสำหรับวันหยุดพักผอนประจำปส ะสมที่
ลูกจางพึงมีสิทธิไดรับตามมาตรา 30
มาตรา 68 เพื ่ อ ประโยชน แ ก ก ารคำนวณค า ล ว งเวลา ค า ทำงานในวั น หยุ ด และค า
ลวงเวลาในวันหยุด ในกรณีที่ลูกจางไดรับคาจางเปนรายเดือน อัตราคาจางตอชั่วโมงในวันทำงานหมายถึง
คาจางรายเดือนหารดวยผลคูณของสามสิบและจำนวนชั่วโมงทำงานในวันทำงานตอวันโดยเฉลี่ย
มาตรา 69 เพื่ อ ประโยชน แ ก ก ารคำนวณชั ่ ว โมงทำงานล ว งเวลา ในกรณี ท ี ่ น ายจ า ง
กำหนดเวลาทำงานปกติเปนสัปดาห ใหนับวันหยุดตามประเพณี วันหยุดพักผอนประจำป และวันลา เปนวัน
ทำงาน
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มาตรา 7028 ใหนายจางจายคาจาง คาลวงเวลา คาทำงานในวันหยุด คาลวงเวลาในวันหยุด
และเงินที่นายจางมีหนาที่ตองจายตามพระราชบัญญัตินี้ใหถูกตองและตามกำหนดเวลา ดังตอไปนี้
(1) ในกรณีที่มีการคำนวณคาจางเปนรายเดือน รายวัน รายชั่วโมง หรือเปนระยะเวลาอยางอื่นที่
ไมเกินหนึ่งเดือน หรือตามผลงานโดยคำนวณเปนหนวย ใหจายเดือนหนึ่งไมนอยกวาหนึ่งครั้ง เวนแตจะมีการตกลง
กันเปนอยางอื่นที่เปนประโยชนแกลูกจาง
(2) ในกรณีที่มีการคำนวณคาจาง นอกจาก (1) ใหจายตามกำหนดเวลาที่นายจางและลูกจาง
ตกลงกัน
(3) ค า ล ว งเวลา ค า ทำงานในวัน หยุด คาลว งเวลาในวัน หยุด และเงิน ที่น ายจางมีห นาที่
ตองจายตามพระราชบัญญัตินี้ใหจายเดือนหนึ่งไมนอยกวาหนึ่งครั้ง
ในกรณีที่นายจางเลิกจางลูกจาง ใหนายจางจายคาจาง คาลวงเวลา คาทำงานในวันหยุด คา
ลวงเวลาในวันหยุด และเงินที่นายจางมีหนาที่ตองจายตามพระราชบัญญัตินี้ ตามที่ลูกจางมีสิทธิไดรับ ใหแก
ลูกจางภายในสามวันนับแตวันที่เลิกจาง
มาตรา 71 ในกรณีที่นายจางใหลูกจางเดินทางไปทำงานในทองที่อื่น นอกจากทองที่สำหรับ
การทำงานปกติในวันหยุด ใหนายจางจายคาจางเทากับคาจางในวันทำงานใหแกลูกจางซึ่งไมมีสิทธิไดรับคาจาง
ในวันหยุดตามมาตรา 56 (1) สำหรับการเดินทางนั้น
มาตรา 72 ในกรณีที่นายจางใหลูกจางเดินทางไปทำงานในทองที่อื่น นอกจากทองที่สำหรับ
การทำงานปกติ ลูกจางไมมีสิทธิไดรับคาลวงเวลาตามมาตรา 61 และคาลวงเวลาในวันหยุดตามมาตรา 63 ใน
ระหวางเดินทาง แตสำหรับการเดินทางในวันหยุดใหนายจางจายคาจางเทากับคาจางในวันทำงานใหแกลูกจาง
ซึ่งไม มี สิ ทธิ ได รั บ คา จา งในวั นหยุ ดตามมาตรา 56 (1) ดว ย เวน แตนายจางตกลงจายคาลวงเวลาหรือคา
ลวงเวลาในวันหยุดใหแกลูกจาง
มาตรา 73 ใหนายจางออกคาใชจายสำหรับการเดินทางตามมาตรา 71 และมาตรา 72
มาตรา 74 ในกรณีที่นายจางตกลงจายคาลวงเวลา คาทำงานในวันหยุด และคาลวงเวลา
ในวันหยุด ในอัตราสูงกวาที่กำหนดไวตามมาตรา 61 มาตรา 62 และมาตรา 63 ก็ใหเปนไปตามขอตกลง
ดังกลาว
มาตรา 75 ในกรณีที่นายจางมีความจำเปนตองหยุดกิจการทั้งหมดหรือบางสวนเป น การ
ชั่ ว คราวดวยเหตุหนึ่งเหตุ ใดที่สำคัญอันมีผลกระทบตอการประกอบกิจการของนายจาง จนทำใหนายจาง
28
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ไมสามารถประกอบกิจการไดตามปกติซึ่งมิใชเหตุสุดวิสัย ใหนายจางจายเงินใหแกลูกจางไมนอยกวารอยละเจ็ด
สิบหาของคาจางในวันทำงานที่ลูกจางไดรับกอนนายจางหยุดกิจการตลอดระยะเวลาที่นายจางไมไดใหลูกจาง
ทำงาน ณ สถานที่จายเงินตามมาตรา 55 และภายในกำหนดเวลาการจายเงินตามมาตรา 70 (1)29
ใหนายจางแจงใหลูกจางและพนักงานตรวจแรงงานทราบลวงหนาเปนหนังสือกอนวันเริ่ม
หยุดกิจการตามวรรคหนึ่งไมนอยกวาสามวันทำการ
มาตรา 76 ห า มมิ ใ ห น ายจ า งหั ก ค า จ า ง ค า ล ว งเวลา ค า ทำงานในวั น หยุ ด และค า
ลวงเวลาในวันหยุด เวนแตเปนการหักเพื่อ
(1) ชำระภาษีเงินไดตามจำนวนที่ลูกจางตองจายหรือชำระเงินอื่นตามที่มีกฎหมายบัญญัติไว
(2) ชำระคาบำรุงสหภาพแรงงานตามขอบังคับของสหภาพแรงงาน
(3) ชำระหนี้สินสหกรณออมทรัพย หรือสหกรณอื่นที่มีลักษณะเดียวกันกับสหกรณออมทรัพย
หรือหนี้ที่เปนไปเพื่อสวัสดิการที่เปนประโยชนแกลูกจางฝายเดียว โดยไดรับความยินยอมลวงหนาจากลูกจาง
(4) เปนเงินประกันตามมาตรา 10 หรือชดใชคาเสียหายใหแกนายจาง ซึ่งลูกจางไดกระทำ
โดยจงใจหรือประมาทเลินเลออยางรายแรง โดยไดรับความยินยอมจากลูกจาง
(5) เปนเงินสะสมตามขอตกลงเกี่ยวกับกองทุนเงินสะสม
การหักตาม (2) (3) (4) และ (5) ในแตละกรณีหามมิใหหักเกินรอยละสิบและจะหักรวมกันได
ไม เ กิ น หนึ่ งในหา ของเงิ นที่ลูกจ างมีสิทธิ ได รับตามกำหนดเวลาการจายตามมาตรา 70 เวน แตไดรับความ
ยินยอมจากลูกจาง
มาตรา 77 ในกรณีที่นายจางตองไดรับความยินยอมจากลูกจาง หรือมีขอตกลงกับลูกจาง
เกี่ยวกับการจายเงินตามมาตรา 54 มาตรา 55 หรือการหักเงินตามมาตรา 76 นายจางตองจัดทำเปนหนังสือ
และใหลูกจางลงลายมือชื่อในการใหความยินยอมหรือมีขอตกลงกันไวใหชัดเจนเปนการเฉพาะ
หมวด 6
คณะกรรมการคาจาง

มาตรา 78 ใหมีคณะกรรมการคาจาง ประกอบดวย ปลัดกระทรวงแรงงาน* เปนประธาน
กรรมการ ผูแทนฝายรัฐบาลสี่คน ผูแทนฝายนายจางและผูแทนฝายลูกจางฝายละหาคนซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้ง
เปนกรรมการ และขาราชการกระทรวงแรงงาน* ซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งเปนเลขานุการ
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หลักเกณฑและวิธีการเพื่อใหไดมาซึ่งผูแทนฝายนายจางและผูแทนฝายลูกจางตามวรรคหนึ่ง
ใหเปนไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนด
มาตรา 7930 คณะกรรมการคาจางมีอำนาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(1) เสนอความเห็นและใหคำปรึกษาแนะนำตอคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายและการพัฒนา
คาจางและรายได
(2) กำหนดแนวทางในการพิจารณาของนายจางในการปรับคาจางตามภาวะเศรษฐกิจและ
สังคม
(3) กำหนดอัตราคาจางขั้นต่ำ
(4) กำหนดอัตราคาจางตามมาตรฐานฝมือ
(5) ใหคำแนะนำด านวิชาการและแนวทางการประสานประโยชนแกหนวยงานตาง ๆ ทั้ง
ภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป
(6) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดหรือตามที่คณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีมอบหมาย
ในการเสนอความเห็นตอคณะรัฐมนตรี คณะกรรมการคาจางจะมีขอสังเกตเกี่ยวกับการ
พัฒนาระบบรายไดของประเทศดวยก็ได
มาตรา 80 ใหกรรมการคาจางซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งมีวาระดำรงตำแหนงคราวละสองป
กรรมการซึ่งพนจากตำแหนงอาจไดรับแตงตั้งอีกได
ในกรณี ท ี ่ ก รรมการค า จ า งซึ ่ ง คณะรั ฐ มนตรี แ ต ง ตั ้ ง พ น จากตำแหน ง ก อ นวาระ
ใหคณะรัฐมนตรีแตงตั้งกรรมการในประเภทเดียวกันเปนกรรมการแทน และใหผูไดรับแตงตั้งอยูในตำแหนง
เทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการที่ตนแทน เวนแตวาระของกรรมการเหลืออยูไมถึงหนึ่งรอยแปดสิบวัน
จะไมแตงตั้งกรรมการแทนก็ได
ในกรณีที่กรรมการคาจางซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งพนจากตำแหนงตามวาระ แตยังมิไดมีการ
แตงตั้งกรรมการใหม ใหกรรมการนั้นปฏิบัติหนาที่ไปพลางกอน จนกวาจะไดแตงตั้งกรรมการใหมเขารับหนาที่
ซึ่งตองแตงตั้งใหเสร็จสิ้นภายในเกาสิบวันนับแตวันที่กรรมการเดิมพนจากตำแหนง
มาตรา 81 นอกจากการพน จากตำแหนงตามวาระตามมาตรา 80 กรรมการคาจางซึ่ง
คณะรัฐมนตรีแตงตั้งพนจากตำแหนง เมื่อ
(1) ตาย
(2) ลาออก
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(3) คณะรัฐมนตรีใหออกเพราะขาดประชุมตามที่กำหนดสามครั้งติดตอกันโดยไมมีเหตุอัน
สมควร
(4) เปนบุคคลลมละลาย
(5) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
(6) ไดรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดใหจำคุก เวนแตเปนโทษสำหรับความผิดที่ ได
กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
มาตรา 8231 การประชุมคณะกรรมการคาจางตองมีกรรมการเขาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยมีกรรมการฝายนายจางและฝายลูกจางอยางนอยฝายละหนึ่งคนจึงจะเปน
องคประชุม
ในการประชุมเพื่อพิจารณากำหนดอัตราคาจางขั้นต่ำหรืออัตราคาจางตามมาตรฐานฝมือตาม
มาตรา 79 จะตองมีกรรมการเขาประชุมไมนอยกวาสองในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดโดยมีกรรมการ
ฝายนายจางและฝายลูกจางอยางนอยฝายละสองคนจึงจะเปนองคประชุม และตองไดมติอยางนอยสองในสาม
ของกรรมการที่เขาประชุม
ในการประชุมเพื่อพิจารณากำหนดอัตราคาจางขั้นตํ่าหรืออัตราคาจางตามมาตรฐานฝมือ
คราวใดถาไมไดองคประชุมตามที่กำหนดไวในวรรคสอง ใหจัดใหมีการประชุมอีกครั้งหนึ่งภายในสิบหาวันนับ
แตวันที่นัดประชุมครั้งแรก การประชุมครั้งหลังนี้แมจะไมมีกรรมการซึ่งมาจากฝายนายจางหรือฝายลูกจางเขา
รวมประชุม ถามีกรรมการมาประชุมไมนอยกวาสองในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดก็ใหถือเปนองคประชุม
และตองไดมติอยางนอยสองในสามของกรรมการที่เขาประชุม
มาตรา 83 ในการประชุ ม คราวใด ถ า ประธานกรรมการไม อ ยู ใ นที่ ป ระชุ ม หรื อ ไม อาจ
ปฏิบัติหนาที่ไดใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการ
ลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด
มาตรา 84 32 ใหคณะกรรมการคาจางมีอำนาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือ
ปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดตามที่คณะกรรมการคาจางมอบหมายได
ใหคณะกรรมการคาจางกำหนดองคประชุมและวิธีการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการไดตาม
ความเหมาะสม
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มาตรา 84/133 ใหคณะกรรมการคาจางมีอำนาจแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิจำนวนไมเกินหาคนเปน
ที่ปรึกษาคณะกรรมการคาจาง ซึ่งในจำนวนนี้อยางนอยตองเปนผูทรงคุณวุฒิดานแรงงาน การบริหารคาจาง
และเงินเดือน เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม หรือกฎหมาย
วาระการดำรงตำแหนงและการพนจากตำแหนงของที่ปรึกษาซึ่งคณะกรรมการคาจางแตงตั้ง
ตามวรรคหนึ่ง ใหนำความในมาตรา 80 และมาตรา 81 มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา 85 ในการปฏิบัติหนาที่ใหคณะกรรมการคาจาง หรือคณะอนุกรรมการ หรือผูซึ่ง
คณะกรรมการคาจางหรือคณะอนุกรรมการมอบหมายมีอำนาจ ดังตอไปนี้
(1) มีหนังสือเรียกบุคคลใดมาใหถอยคำหรือใหสงเอกสารหรือวัตถุใด ๆ มาเพื่อประกอบการ
พิจารณาไดตามความจำเปน
(2) ให ห น ว ยงานหรื อ บุ ค คลใดให ค วามร ว มมื อ ในการสำรวจกิ จ การใด ๆ ที ่ อ าจมี ผ ล
กระทบกระเทือนตอเศรษฐกิจได
(3) เข า ไปในสถานประกอบกิจการหรือสำนักงานของนายจางในเวลาทำการเพื่อศึกษา
สำรวจ วิจัย ตรวจสอบ หรือสอบถามขอเท็จจริงเพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลที่จะใชในการพิจารณาตามมาตรา 79 ใน
การนี้ ใหนายจางหรือบุคคลซึ่งเกี่ยวของอำนวยความสะดวก สงหรือแสดงเอกสาร หรือใหขอเท็จจริง และไม
ขัดขวางการปฏิบัติการตามหนาที่ของบุคคลดังกลาว
มาตรา 86 ในการปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา 85 ใหกรรมการคาจาง อนุกรรมการ หรือผูซึ่ง
คณะกรรมการคาจางหรือคณะอนุกรรมการมอบหมาย แสดงบัตรประจำตัวหรือหนังสือมอบหมาย แลวแต
กรณี ตอบุคคลซึ่งเกี่ยวของ
บัตรประจำตัวกรรมการคาจางและอนุกรรมการตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามแบบที่รัฐมนตรี
กำหนด
มาตรา 87 34 ในการพิจารณากำหนดอัตราคาจางขั้นต่ำใหคณะกรรมการคาจางศึ กษาและ
พิ จ ารณาข อเท็ จ จริ งเกี่ ย วกั บอั ตราค า จ างที่ลูกจางไดรับอยูป ระกอบกับ ขอเท็จ จริงอื่นโดยคำนึงถึงดัชนีคา
ครองชีพ อัตราเงินเฟอ มาตรฐานการครองชีพ ตนทุนการผลิต ราคาของสินคาและบริการ ความสามารถของ
ธุรกิจ ผลิตภาพแรงงาน ผลิตภัณฑมวลรวมของประเทศ และสภาพทางเศรษฐกิจและสังคม
การพิจารณากำหนดอัตราคาจางขั้นต่ำจะกำหนดใหใชเฉพาะกิจการ งานหรือสาขาอาชีพ
ประเภทใด เพียงใด ในทองถิ่นใดก็ได
เพื่อเปนการสงเสริมการจางงานและการคุมครองแรงงานสำหรับลูกจางบางกลุมหรื อบาง
ประเภท คณะกรรมการคาจางอาจพิจารณากำหนดอัตราคาจางขั้นต่ำที่แตกตางจากที่พิจารณากำหนดในวรรค
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สอง เพื่อใชสำหรับลูกจางกลุมนั้นหรือประเภทนั้นในกิจการ งานหรือสาขาอาชีพประเภทใด เพียงใด ในทองถิ่น
ใดก็ได ทั้งนี้ คาจางดังกลาวตองไมต่ำกวาอัตราคาจางขั้นต่ำที่คณะกรรมการคาจางกำหนดตามวรรคสอง
ในการพิจารณากำหนดอัตราคาจางตามมาตรฐานฝมือ ใหคณะกรรมการคาจางศึกษาและ
พิจารณาขอเท็จจริงเกี่ยวกับอัตราคาจางที่ลูกจางไดรับในแตละอาชีพตามมาตรฐานฝมือที่กำหนดไว โดยวัดคา
ทักษะฝมือ ความรู และความสามารถ แตตองไมต่ำกวาอัตราคาจางขั้นต่ำที่คณะกรรมการคาจางกำหนด
มาตรา 88 35 เมื่ อได ศึ กษาขอมูล และพิจ ารณาขอเท็จ จริงตามที่กำหนดไวในมาตรา 87
แลวใหคณะกรรมการคาจางประกาศกำหนดอัตราคาจางขั้นต่ำหรืออัตราคาจางตามมาตรฐานฝมือโดยเสนอตอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา 89 36 ประกาศกำหนดอัตราคาจางขั้นต่ำหรืออัตราคาจางตามมาตรฐานฝมื อตาม
มาตรา 88 ใหใชบังคับแกนายจางและลูกจางทุกคนโดยไมเลือกปฏิบัติ
มาตรา 90 37 เมื่อประกาศกำหนดอัตราคาจางขั้นต่ำหรืออัตราคาจางตามมาตรฐานฝมือมีผล
ใชบังคับแลว หามมิใหนายจางจายคาจางให แกลูกจางน อยกวาอัตราคาจางขั ้นต่ำหรืออั ตราคาจางตาม
มาตรฐานฝมือที่กำหนด
ใหพนักงานตรวจแรงงานสงประกาศกำหนดอัตราคาจางขั้นต่ำหรืออัตราคาจางตามมาตรฐาน
ฝมือใหแกนายจางที่อยูในขายบังคับ และใหนายจางนั้นปดประกาศดังกลาวไวในที่เปดเผย เพื่อใหลูกจางได
ทราบ ณ สถานที่ทำงานของลูกจางตลอดระยะเวลาที่ประกาศดังกลาวมีผลใชบังคับ
มาตรา 91 38 ให ม ี ส ำนั ก งานคณะกรรมการค าจ า งในกระทรวงแรงงานมี อ ำนาจหน าที่
ดังตอไปนี้
(1) จัดทำแผนพัฒนาระบบคาจางและรายไดของประเทศเสนอตอคณะกรรมการคาจาง
(2) จัดทำแผนงานโครงการเสนอตอคณะกรรมการคาจางและคณะอนุกรรมการ
(3) ประสานแผนและการดำเนินการของคณะกรรมการคาจางและคณะอนุกรรมการ
(4) รวบรวม ศึกษา วิจัย วิเคราะห และประเมินผลสถานการณเศรษฐกิจ แรงงาน ภาวะการ
ครองชีพ การขยายตัวของตลาดแรงงาน ผลิตภาพแรงงาน การลงทุน การยายถิ่น และขอมูลอื่นที่เกี่ยวของ
เพื่อใชในการวางแผนพัฒนาระบบคาจางและรายไดของประเทศและเปนขอมูลประกอบการพิจารณาของ
คณะกรรมการคาจางและคณะอนุกรรมการ
มาตรา 88 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551
มาตรา 89 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551
37 มาตรา 90 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551
38 มาตรา 91 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551
35
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(5) เสนอแนะผลการศึกษา และผลการพิจารณาขอมูลทางวิชาการ และมาตรการเสริมอื่นตอ
กระทรวงแรงงาน และหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อประโยชนในการพัฒนาระบบคาจางและรายได
(6) ติ ด ตามและประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาระบบค า จ า งและรายได ข องประเทศ และการ
ปฏิบัติงานตามมติของคณะกรรมการคาจาง
(7) ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการคาจางและคณะอนุกรรมการมอบหมาย
หมวด 7
สวัสดิการ

มาตรา 92 ใหมีคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานประกอบดวย ปลัดกระทรวงแรงงาน* เปน
ประธานกรรมการ กรรมการผูแทนฝายรัฐบาลสี่คน กรรมการผูแทนฝายนายจางและกรรมการผูแทนฝาย
ลูกจางฝายละหาคน ซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้ง เปนกรรมการ และขาราชการกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานซึ่ง
รัฐมนตรีแตงตั้ง เปนเลขานุการ
มาตรา 9339 คณะกรรมการสวัสดิการแรงงานมีอำนาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(1) เสนอความเห็นตอรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบาย แนวทางและมาตรการดานสวัสดิการแรงงาน
(2) เสนอความเห็นตอรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวง ประกาศ หรือระเบียบเกี่ยวกับการจัด
สวัสดิการในสถานประกอบกิจการ
(3) ใหคำแนะนำในการจัดสวัสดิการแรงงานสำหรับสถานประกอบกิจการแตละประเภท
(4) ติดตามประเมินผล และรายงานผลการดำเนินการตอรัฐมนตรี
(5)40 ออกคำสั่งใหนายจางจายคาชดเชยพิ เศษแทนการบอกกลาวลวงหนาหรือคาชดเชย
พิเศษ ตามมาตรา 120/1
(6) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นบัญญัติใหเปนอำนาจหนาที่ของ
คณะกรรมการสวัสดิการแรงงานหรือตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย
มาตรา 94 41 ใหนำมาตรา 78 วรรคสอง มาตรา 80 มาตรา 81 มาตรา 82 วรรคหนึ่ง มาตรา
83 มาตรา 84 มาตรา 85 และมาตรา 86 มาใชบังคับกับคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานโดยอนุโลม

มาตรา 93 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
มาตรา 93 (5) แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
41 มาตรา 94 แกไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
39
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มาตรา 95 ใหรัฐมนตรีมีอำนาจออกกฎกระทรวงกำหนดใหนายจางตองจัดสวัสดิการในเรื่อง
ใดหรือกำหนดใหการจัดสวัสดิการในเรื่องใดตองเปนไปตามมาตรฐานได
มาตรา 96 ในสถานประกอบกิจ การที่ มีลู กจางตั้งแตห าสิ บ คนขึ้ น ไปใหน ายจางจั ด ให มี
คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ ประกอบดวยผูแทนฝายลูกจางอยางนอยหาคน
กรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการใหมาจากการเลือกตั้งตามหลักเกณฑและวิธีการ
ที่อธิบดีกำหนด
ในกรณีที่สถานประกอบกิจการใดของนายจางมีคณะกรรมการลูกจางตามกฎหมายวาดวย
แรงงานสัมพันธแลว ใหคณะกรรมการลูกจางทำหนาที่เปนคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ
ตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 97 คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการมีอำนาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(1) รวมหารือกับนายจางเพื่อจัดสวัสดิการแกลูกจาง
(2) ใหคำปรึกษาหารือและเสนอแนะความเห็นแกนายจางในการจัดสวัสดิการสำหรับลูกจาง
(3) ตรวจตรา ควบคุม ดูแล การจัดสวัสดิการที่นายจางจัดใหแกลูกจาง
(4) เสนอขอคิด เห็น และแนวทางในการจั ดสวัส ดิ การที ่เ ป นประโยชนสำหรับลูกจ า งต อ
คณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน
มาตรา 98 นายจ า งต องจัดใหมีการประชุมหารือกับ คณะกรรมการสวัส ดิการในสถาน
ประกอบกิจการอยางนอยสามเดือนตอหนึ่งครั้ง หรือเมื่อกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการเกินกึ่ง
หนึ่งของกรรมการทั้งหมดหรือสหภาพแรงงานรองขอโดยมีเหตุผลสมควร
มาตรา 99 ใหนายจางปดประกาศการจัดสวัสดิการตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 95
หรือตามที่มีขอตกลงกับลูกจางใหจัดขึ้นไวในที่เปดเผยเพื่อใหลูกจางไดทราบ ณ สถานที่ทำงานของลูกจาง
หมวด 8
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน 42

มาตรา 10043 (ยกเลิก)
หมวด 8 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงานมาตรา 100 ถึงมาตรา 107 ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2553
43 มาตรา 100 ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2553
42
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มาตรา 10144 (ยกเลิก)
มาตรา 10245 (ยกเลิก)
มาตรา 10346 (ยกเลิก)
มาตรา 10447 (ยกเลิก)
มาตรา 10548 (ยกเลิก)
มาตรา 10649 (ยกเลิก)
มาตรา 10750 (ยกเลิก)
หมวด 9
การควบคุม

มาตรา 10851 ใหนายจางซึ่งมีลูกจางรวมกันตั้งแตสิบคนขึ้นไป จัดใหมีขอบังคับเกี่ยวกับการ
ทำงานเปนภาษาไทย และขอบังคับนั้นอยางนอยตองมีรายละเอียดเกี่ยวกับรายการ ดังตอไปนี้
(1) วันทำงาน เวลาทำงานปกติ และเวลาพัก
(2) วันหยุดและหลักเกณฑการหยุด
(3) หลักเกณฑการทำงานลวงเวลาและการทำงานในวันหยุด
(4) วันและสถานที่จายคาจาง คาลวงเวลา คาทำงานในวันหยุดและคาลวงเวลาในวันหยุด
(5) วันลาและหลักเกณฑการลา
มาตรา 101 ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2553
มาตรา 102 ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2553
46 มาตรา 103 ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2553
47 มาตรา 104 ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2553
48 มาตรา 105 ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2553
49 มาตรา 106 ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2553
50 มาตรา 107 ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2553
51 มาตรา 108 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2560
44
45

ภาคผนวก - 52

(6) วินัยและโทษทางวินัย
(7) การรองทุกข
(8) การเลิกจาง คาชดเชย และคาชดเชยพิเศษ
ใหนายจางประกาศใชขอบังคับเกี่ยวกับการทำงานภายในสิบหาวันนับแตวันที่นายจางมี
ลูกจางรวมกันตั้งแตสิบคนขึ้นไป และใหนายจางจัดเก็บสำเนาขอบังคับนั้นไว ณ สถานประกอบกิจการหรือ
สำนักงานของนายจางตลอดเวลา
ใหนายจางเผยแพรและปดประกาศขอบังคับเกี่ยวกับการทำงานโดยเปดเผย ณ สถานที่ทำงาน
ของลูกจาง หรือเพิ่มเติมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสดวยก็ได เพื่อใหลูกจางไดทราบและเขาถึงไดโดยสะดวก
มาตรา 109 การรองทุกขตามมาตรา 108 (7) อยางนอยตองมีรายละเอียด ดังตอไปนี้
(1) ขอบเขตและความหมายของขอรองทุกข
(2) วิธีการและขั้นตอนการรองทุกข
(3) การสอบสวนและพิจารณาขอรองทุกข
(4) กระบวนการยุติขอรองทุกข
(5) ความคุมครองผูรองทุกขและผูเกี่ยวของ
มาตรา 110 52 การแกไขเพิ่มเติมข อบังคับเกี่ยวกับการทำงานที่นายจางประกาศใชตาม
มาตรา 108 ใหนายจางประกาศขอบังคับที่มีการแกไขเพิ่มเติมนั้น และใหนำมาตรา 108 วรรคสองและวรรคสาม
มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา 111 เมื่อนายจางไดประกาศใชขอบังคับเกี่ยวกับการทำงานตามมาตรา 108 แลว แมวา
ตอมานายจางจะมีลูกจางลดต่ำกวาสิบคนก็ตาม ใหนายจางยังคงมีหนาที่ปฏิบัติตามมาตรา 108 และมาตรา
110 ตอไป
มาตรา 112 ใหนายจางซึ่งมีลูกจางตั้งแตสิบคนขึ้นไปจัดทำทะเบียนลูกจางเปนภาษาไทย
และเก็บไว ณ สถานประกอบกิจการหรือสำนักงานของนายจาง พรอมที่จะใหพนักงานตรวจแรงงานตรวจไดใน
เวลาทำการ
การจัดทำทะเบียนลูกจางตามวรรคหนึ่ง ใหนายจางจัดทำภายในสิบหาวันนับแตวันที่ลูกจาง
เขาทำงาน
มาตรา 113 ทะเบียนลูกจางนั้นอยางนอยตองมีรายการ ดังตอไปนี้
52

มาตรา 110 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2560
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(1) ชื่อตัวและชื่อสกุล
(2) เพศ
(3) สัญชาติ
(4) วันเดือนปเกิด หรืออายุ
(5) ที่อยูปจจุบัน
(6) วันที่เริ่มจาง
(7) ตำแหนงหรืองานในหนาที่
(8) อัตราคาจางและประโยชนตอบแทนอยางอื่นที่นายจางตกลงจายใหแกลูกจาง
(9) วันสิ้นสุดของการจาง
เมื่อมีความจำเปนตองเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนลู กจาง ใหนายจางแกไขเพิ่มเติ ม
ทะเบียนลูกจางใหแลวเสร็จภายในสิบหาวันนับแตวันที่มีการเปลี่ยนแปลงนั้น หรือภายในสิบหาวันนับแตวันที่
ลูกจางไดแจงการเปลี่ยนแปลงใหนายจางทราบ
มาตรา 114 ใหนายจางซึ่งมีลูกจางรวมกันตั้งแตสิบคนขึ้นไปจัดใหมีเอกสารเกี่ยวกับการจาย
คาจาง คาลวงเวลา คาทำงานในวันหยุด และคาลวงเวลาในวันหยุด ซึ่งอยางนอยตองมีรายการ ดังตอไปนี้
(1) วันและเวลาทำงาน
(2) ผลงานที่ทำไดสำหรับลูกจางซึ่งไดรับคาจางตามผลงานโดยคำนวณเปนหนวย
(3) อัตราและจำนวนคาจาง คาลวงเวลา คาทำงานในวันหยุด และคาลวงเวลาในวันหยุดที่
ลูกจางแตละคนไดรับ
เมื่อมีการจายคาจาง คาลวงเวลา คาทำงานในวันหยุด และคาลวงเวลาในวันหยุดใหแกลูกจาง
ใหนายจางจัดใหลูกจางลงลายมือชื่อในเอกสารตามวรรคหนึ่งไวเปนหลักฐาน
รายการในเอกสารตามวรรคหนึ่งจะอยูในฉบับเดียวกันหรือจะแยกเปนหลายฉบับก็ได
ในกรณีที่นายจางจายคาจาง คาลวงเวลา คาทำงานในวันหยุด และคาลวงเวลาในวั น หยุด
ใหแกลูกจาง โดยการโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากในธนาคารพาณิชย หรือสถาบันการเงินอื่น ใหถือวาหลักฐาน
การโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากของลูกจางเปนเอกสารเกี่ยวกับการจายเงินดังกลาว
มาตรา 115 ใหนายจางเก็บรักษาทะเบียนลูกจางไวไมนอยกวาสองปนับแตวันสิ้นสุดของการ
จางลูกจางแตละราย และใหนายจางเก็บเอกสารเกี่ยวกับการจายคาจาง คาลวงเวลา คาทำงานในวันหยุด และ
คาลวงเวลาในวันหยุดใหแกลูกจางไวไมนอยกวาสองปนับแตวันจายเงินดังกลาว
ในกรณีที่มีการยื่นคำรองตามหมวด 12 แหงพระราชบัญญัตินี้ หรือมีขอพิพาทแรงงานตาม
กฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ หรือมีการฟองรองคดีแรงงาน ใหนายจางเก็บรักษาทะเบียนลูกจางและ
เอกสารเกี่ยวกับการจายคาจาง คาลวงเวลา คาทำงานในวันหยุด และคาลวงเวลาในวันหยุดไวจนกวาจะมีคำสั่ง
หรือคำพิพากษาถึงที่สุดเกี่ยวกับเรื่องดังกลาว
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มาตรา 115/1 53 เพื่อประโยชนในการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานตรวจแรงงานตามมาตรา
139 ใหนายจางซึ่งมีลูกจางรวมกันตั้งแตสิบคนขึ้นไปยื่นแบบแสดงสภาพการจางและสภาพการทำงานตออธิบดี
หรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายภายในเดือนมกราคมของทุกป ทั้งนี้ ใหพนักงานตรวจแรงงานสงแบบตามที่อธิบดี
กำหนดใหนายจางภายในเดือนธันวาคมของทุกป
ในกรณีที่ขอเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพการจางและสภาพการทำงานที่ไดยื่นไวตามวรรคหนึ่ง
เปลี่ยนแปลงไป ใหนายจางแจงการเปลี่ยนแปลงนั้นเปนหนังสือตออธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายภายในเดือน
ถัดจากที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกลาว
หมวด 10
การพักงาน

มาตรา 116 ในกรณีที่นายจางทำการสอบสวนลูกจางซึ่งถูกกลาวหาวากระทำความผิด หาม
มิใหนายจางสั่งพักงานลูกจางในระหวางการสอบสวนดังกลาว เวนแตจะมีขอบังคับเกี่ยวกับการทำงานหรือ
ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางใหอำนาจนายจางสั่งพักงานลูกจางได ทั้งนี้ นายจางจะตองมีคำสั่งพักงานเปน
หนังสือระบุความผิดและกำหนดระยะเวลาพักงานไดไมเกินเจ็ดวันโดยตองแจงใหลูกจางทราบกอนการพักงาน
ในระหวางการพักงานตามวรรคหนึ่ง ใหนายจางจายเงินใหแกลูกจางตามอัตราที่กำหนดไวใน
ขอบังคั บเกี่ ยวกั บ การทำงานหรื อตามที ่น ายจางและลูกจางไดตกลงกัน ไวในขอตกลงเกี่ยวกับ สภาพการ
จาง ทั้งนี้ อัตราดังกลาวตองไมนอยกวารอยละหาสิบของคาจางในวันทำงานที่ลูกจางไดรับกอนถูกสั่งพักงาน
มาตรา 117 เมื่อการสอบสวนเสร็จสิ้นแลว ปรากฏวาลูกจางไมมีความผิด ใหนายจางจายคาจาง
ใหแกลูกจางเทากับคาจางในวันทำงานนับแตวันที่ลูกจางถูกสั่งพักงานเปนตนไป โดยใหคำนวณเงินที่นายจาง
จายตามมาตรา 116 เปนสวนหนึ่งของคาจางตามมาตรานี้พรอมดวยดอกเบี้ยรอยละสิบหาตอป
หมวด 11
คาชดเชย

มาตรา 118 ใหนายจางจายคาชดเชยใหแกลูกจางซึ่งเลิกจาง ดังตอไปนี้
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มาตรา 115/1 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
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(1) ลูกจางซึ่งทำงานติดตอกันครบหนึ่งรอยยี่สิบวัน แตไมครบหนึ่งป ใหจายไมนอยกวาคาจาง
อัตราสุดทายสามสิบวัน หรือไมนอยกวาคาจางของการทำงานสามสิบวันสุดทายสำหรับลูกจางซึ่งไดรับคาจาง
ตามผลงานโดยคำนวณเปนหนวย
(2) ลูกจางซึ่งทำงานติดตอกันครบหนึ่งป แตไมครบสามป ใหจายไมนอยกวาคาจางอัตรา
สุดทายเกาสิบวัน หรือไมนอยกวาคาจางของการทำงานเกาสิบวันสุดทายสำหรับลูกจางซึ่งไดรับคาจางตาม
ผลงานโดยคำนวณเปนหนวย
(3) ลูกจางซึ่งทำงานติดตอกันครบสามป แตไมครบหกป ใหจายไมนอยกวาคาจางอัตรา
สุดทายหนึ่งรอยแปดสิบวัน หรือไมนอยกวาคาจางของการทำงานหนึ่งรอยแปดสิบวันสุดทายสำหรับลูกจางซึ่ง
ไดรับคาจางตามผลงานโดยคำนวณเปนหนวย
(4) ลูกจางซึ่งทำงานติดตอกันครบหกป แตไมครบสิบป ใหจายไมนอยกวาคาจางอัตราสุดทาย
สองรอยสี่สิบวัน หรือไมนอยกวาคาจางของการทำงานสองรอยสี่สิบวันสุดทายสำหรับลูกจางซึ่งไดรับคาจาง
ตามผลงานโดยคำนวณเปนหนวย
(5) 54 ลูกจางซึ่งทำงานติดตอกันครบสิบป แตไมครบยี่สิบป ใหจายไมนอยกวาคาจางอัต รา
สุดทายสามรอยวัน หรือไมนอยกวาคาจางของการทำงานสามรอยวันสุดทายสำหรับลูกจางซึ่งไดรับคาจาง
ตามผลงานโดยคำนวณเปนหนวย
(6) 55 ลูกจางซึ่งทำงานติดตอกันครบยี่สิบปขึ้นไป ใหจายไมนอยกวาคาจางอัตราสุดทายสี่
รอยวัน หรือไมนอยกวาคาจางของการทำงานสี่รอยวันสุดทายสำหรับลูกจางซึ่งไดรับคาจางตามผลงานโดย
คำนวณเปนหนวย
การเลิกจางตามมาตรานี้ หมายความวา การกระทำใดที่นายจางไมใหลูกจางทำงานตอไปและ
ไมจายคาจางให ไมวาจะเปนเพราะเหตุสิ้นสุดสัญญาจางหรือเหตุอื่นใด และหมายความรวมถึงกรณีที่ลูกจางไมได
ทำงานและไมไดรับคาจางเพราะเหตุที่นายจางไมสามารถดำเนินกิจการตอไป
ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับแกลูกจางที่มีกำหนดระยะเวลาการจางไวแนนอนและเลิกจาง
ตามกำหนดระยะเวลานั้น
การจางที่มี กำหนดระยะเวลาตามวรรคสามจะกระทำไดสำหรับ การจางงานในโครงการ
เฉพาะที่มิใชงานปกติของธุรกิจหรือการคาของนายจางซึ่งตองมีระยะเวลาเริ่มตนและสิ้นสุดของงานที่แนนอน
หรือในงานอันมีลักษณะเปนครั้งคราวที่มีกำหนดการสิ้นสุด หรือความสำเร็จของงาน หรือในงานที่เปนไปตาม
ฤดูกาลและไดจางในชวงเวลาของฤดูกาลนั้น ซึ่งงานนั้นจะตองแลวเสร็จภายในเวลาไมเกินสองปโดยนายจาง
และลูกจางไดทำสัญญาเปนหนังสือไวตั้งแตเมื่อเริ่มจาง
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มาตรา 118 (5) แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
มาตรา 118 (6) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
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มาตรา 118/1 56 การเกษียณอายุตามที่นายจางและลูกจางตกลงกันหรือตามที่นายจ าง
กำหนดไว ใหถือวาเปนการเลิกจางตามมาตรา 118 วรรคสอง
ในกรณีที่มิไดมีการตกลงหรือกำหนดการเกษียณอายุไว หรือมีการตกลงหรือกำหนดการ
เกษียณอายุไวเกินกวาหกสิบป ใหลูกจางที่มีอายุครบหกสิบปขึ้นไปมีสิทธิแสดงเจตนาเกษียณอายุไดโดยให
แสดงเจตนาตอนายจางและใหมีผลเมื่อครบสามสิบวันนับแตวันแสดงเจตนา และใหนายจางจายคาชดเชย
ใหแกลูกจางที่เกษียณอายุนั้น ตามมาตรา 118 วรรคหนึ่ง
มาตรา 119 57 นายจางไมต องจายคาชดเชยใหแกลู กจ างซึ่งเลิกจางในกรณีหนึ่งกรณีใด
ดังตอไปนี้
(1) ทุจริตตอหนาที่หรือกระทำความผิดอาญาโดยเจตนาแกนายจาง
(2) จงใจทำใหนายจางไดรับความเสียหาย
(3) ประมาทเลินเลอเปนเหตุใหนายจางไดรับความเสียหายอยางรายแรง
(4) ฝาฝนขอบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ระเบียบ หรือคำสั่งของนายจางอันชอบดวยกฎหมาย
และเปนธรรม และนายจางไดตักเตือนเปนหนังสือแลว เวนแตกรณีที่รายแรง นายจางไมจำเปนตองตักเตือน
หนังสือเตือนใหมีผลบังคับไดไมเกินหนึ่งปนับแตวันที่ลูกจางไดกระทำผิด
(5) ละทิ้งหนาที่เปนเวลาสามวันทำงานติดตอกันไมวาจะมีวันหยุดคั่นหรือไมก็ตามโดยไมมี
เหตุอันสมควร
(6) ไดรับโทษจำคุกตามคำพิพากษาถึงที่สุดใหจำคุก
ในกรณี (6) ถาเปนความผิดที่ไดกระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษตองเปนกรณีที่เปน
เหตุใหนายจางไดรับความเสียหาย
การเลิกจางโดยไมจายคาชดเชยตามวรรคหนึ่ง ถานายจางไมไดระบุขอเท็จจริงอันเปนเหตุที่
เลิกจางไวในหนังสือบอกเลิกสัญญาจางหรือไมไดแจงเหตุที่เลิกจางใหลูกจางทราบในขณะที่เลิกจางนายจางจะ
ยกเหตุนั้นขึ้นอางในภายหลังไมได
มาตรา 120 58 นายจ า งซึ ่ ง ประสงค จ ะย า ยสถานประกอบกิ จ การแห ง หนึ ่ ง แห ง ใดไป
ตั้ง ณ สถานที่ใหมหรือยายไปยังสถานที่อื่นของนายจาง ใหนายจางปดประกาศแจงใหลูกจางทราบลวงหนา
โดยใหปดประกาศไวในที่เปดเผย ณ สถานประกอบกิจการนั้นตั้งอยูที่ลูกจางสามารถเห็นไดอยางชัดเจน
ติดตอกันเปนเวลาไมนอยกวาสามสิบวันกอนวันยายสถานประกอบกิจการ และประกาศนั้นอยางนอยตองมี
ขอความชัดเจนเพียงพอที่จะเขาใจไดวาลูกจางคนใดจะตองถูกยายไปสถานที่ใดและเมื่อใด

มาตรา 118/1 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2560
มาตรา 119 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
58 มาตรา 120 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
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ในกรณีที่นายจางไม ปด ประกาศใหลู กจางทราบลว งหนาตามวรรคหนึ ่ง ใหนายจางจ าย
คาชดเชยพิเศษแทนการบอกกลาวลวงหนาแกลูกจางที่ไมประสงคจะไปทำงาน ณ สถานประกอบกิจการแหง
ใหมเทากับคาจางอัตราสุดทายสามสิบวัน หรือเทากับคาจางของการทำงานสามสิบวันสุดทายสำหรับลูกจางซึ่ง
ไดรับคาจางตามผลงานโดยคำนวณเปนหนวย
หากลูกจางคนใดเห็นวาการยายสถานประกอบกิจการดังกลาวมีผลกระทบสำคัญตอการ
ดำรงชี วิ ต ตามปกติ ข องลู ก จ า งหรื อ ครอบครั ว ของลู ก จ า งคนนั้ น และไม ป ระสงค จ ะไปทำงาน ณ สถาน
ประกอบกิจการแหงใหม ตองแจงใหนายจางทราบเปนหนังสือภายในสามสิบวันนับแตวันที่ปดประกาศ หรือ
นับแตวันที่ยายสถานประกอบกิจการในกรณีที่นายจางมิไดปดประกาศตามวรรคหนึ่ง และใหถือวาสัญญาจาง
สิ้นสุดลงในวันที่นายจางยายสถานประกอบกิจการ โดยลูกจางมีสิทธิไดรับคาชดเชยพิเศษไมนอยกวาอัตรา
คาชดเชยที่ลูกจางพึงมีสิทธิไดรับตามมาตรา 118
ใหนายจางจายคาชดเชยพิเศษแทนการบอกกลาวลวงหนาตามวรรคสองหรือคาชดเชยพิเศษ
ตามวรรคสามใหแกลูกจางภายในเจ็ดวันนับแตวันที่สัญญาจางสิ้นสุด
ในกรณีที่นายจางไมเห็นดวยกับเหตุผลของลูกจางตามวรรคสาม ใหนายจางยื่นคำรองตอ
คณะกรรมการสวัสดิการแรงงานภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงเปนหนังสือ
มาตรา 120/159 เมื่อคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานพิจารณาคำรองตามมาตรา 120 วรรค
ห า แล ว เห็ น ว า ลู ก จ า งมี ส ิ ท ธิ ไ ด ร ั บ ค าชดเชยพิ เ ศษแทนการบอกกล า วล ว งหน า หรื อ ค า ชดเชยพิ เ ศษให
คณะกรรมการสวัสดิการแรงงานสั่งใหนายจางจายคาชดเชยพิเศษแทนการบอกกลาวลวงหนาหรือคาชดเชย
พิเศษ แลวแตกรณี ใหแกลูกจางภายในสามสิบวันนับแตวันที่นายจางทราบคำสั่ง
ในกรณีที่คณะกรรมการสวัสดิการแรงงานพิจารณาแลว เห็นวาลูกจางไมมีสิทธิไดรับคาชดเชย
พิเศษแทนการบอกกลาวลวงหนาหรือคาชดเชยพิเศษ แลวแตกรณี ใหคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานแจง
คำสั่งใหนายจางและลูกจางทราบ
ในการพิจารณาและมีคำสั่งของคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานใหดำเนินการใหแลวเสร็จ
ภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับคำรอง และแจงคำสั่งใหนายจางและลูกจางทราบภายในสิบหาวันนับแตวันที่มี
คำสั่ง
คำสั่ ง ของคณะกรรมการสวั ส ดิ ก ารแรงงานให เ ป น ที่ สุ ด เว น แต น ายจ า งหรื อ ลู ก จ า งจะ
อุ ทธรณคำสั่งตอศาลภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดทราบคำสั่ง ในกรณีที่นายจางเปนฝายนำคดีไปสู  ศาล
นายจางตองวางหลักประกันตอศาลตามจำนวนที่ตองจายตามคำสั่งนั้น จึงจะฟองคดีได
การสงคำสั่งของคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานใหนำมาตรา 143 มาใชบังคับโดยอนุโลม
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มาตรา 120/2 60 ในกรณีที่นายจางไดอุทธรณคำสั่งของคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานตอ
ศาลภายในระยะเวลาที่กำหนดตามมาตรา 120/1 วรรคสี่ และไดปฏิบัติตามคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลแลว
การดำเนินคดีอาญาตอนายจางใหเปนอันระงับไป
มาตรา 121 ในกรณีที่นายจางจะเลิกจางลูกจางเพราะเหตุที่นายจางปรับปรุงหนวยงาน
กระบวนการผลิต การจำหนาย หรือการบริการ อันเนื่องมาจากการนำเครื่องจักรมาใชหรือเปลี่ยนแปลง
เครื่องจักรหรือเทคโนโลยี ซึ่งเปนเหตุใหตองลดจำนวนลูกจาง หามมิใหนำมาตรา 17 วรรคสอง มาใชบังคับ
และใหนายจางแจงวันที่จะเลิกจาง เหตุผลของการเลิกจางและรายชื่อลูกจางตอพนักงานตรวจแรงงาน และ
ลูกจางที่จะเลิกจางทราบลวงหนาไมนอยกวาหกสิบวันกอนวันที่จะเลิกจาง
ในกรณี ที่นายจางไมแจงใหลูกจางที่จะเลิกจางทราบลวงหนา หรื อแจงลวงหน านอยกวา
ระยะเวลาที่กำหนดตามวรรคหนึ่ง นอกจากจะไดรับคาชดเชยตามมาตรา 118 แลว ใหนายจางจายคาชดเชย
พิเศษแทนการบอกกลาวลวงหนาเทากับคาจางอัตราสุดทายหกสิบวัน หรือเทากับคาจางของการทำงานหกสิบ
วันสุดทายสำหรับลูกจางซึ่งไดรับคาจางตามผลงานโดยคำนวณเปนหนวยดวย
ในกรณีที่มีการจายคาชดเชยพิเศษแทนการบอกกลาวลวงหนาตามวรรคสองแลว ใหถือวา
นายจางไดจายสินจางแทนการบอกกลาวลวงหนาตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยดวย
มาตรา 122 ในกรณี ที ่ น ายจา งเลิ กจางลูก จา งตามมาตรา 121 และลูกจางนั้น ทำงาน
ติดตอกันเกินหกปขึ้นไป ใหนายจางจายคาชดเชยพิเศษเพิ่มขึ้นจากคาชดเชยตามมาตรา 118 ไมนอยกวา
คาจางอัตราสุดทายสิบหาวันตอการทำงานครบหนึ่งป หรือไมนอยกวาคาจางของการทำงานสิบหาวันสุดทาย
ตอการทำงานครบหนึ่งปสำหรับลูกจางซึ่งไดรับคาจางตามผลงานโดยคำนวณเปนหนวย แตคาชดเชยตาม
มาตรานี้รวมแลวตองไมเกินคาจางอัตราสุดทายสามรอยหกสิบวัน หรือไมเกินคาจางของการทำงานสามรอย
หกสิบวันสุดทายสำหรับลูกจางซึ่งไดรับคาจางตามผลงานโดยคำนวณเปนหนวย
เพื่อประโยชนในการคำนวณคาชดเชยพิเศษ กรณีระยะเวลาทำงานไมครบหนึ่งป ถาเศษ
ของระยะเวลาทำงานมากกวาหนึ่งรอยแปดสิบวัน ใหนับเปนการทำงานครบหนึ่งป
หมวด 12
การยื่นคำรองและการพิจารณาคำรอง

มาตรา 123 ในกรณีที่นายจางฝาฝนหรื อไมปฏิบัติตามเกี่ยวกั บสิทธิไดรับเงิน อย างหนึ่ ง
อยางใดตามพระราชบัญญัตินี้และลูกจางมีความประสงคใหพนักงานเจาหนาที่ดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้
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ใหลูกจางมีสิทธิยื่นคำรองตอพนักงานตรวจแรงงานแหงทองที่ที่ลูกจางทำงานอยูหรือที่นายจางมีภูมิลำเนาอยู
ตามแบบที่อธิบดีกำหนด
ในกรณีที่เกี่ยวกับสิทธิไดรับเงินอยางหนึ่งอยางใดตามพระราชบัญญัตินี้ ถาลูกจางถึงแก
ความตายใหทายาทโดยธรรมมีสิทธิยื่นคำรองตอพนักงานตรวจแรงงานได
มาตรา 124 เมื ่ อมี การยื ่ น คำร อ งตามมาตรา 123 ใหพนักงานตรวจแรงงานสอบสวน
ขอเท็จจริงและมีคำสั่งภายในหกสิบวันนับแตวันที่รับคำรอง
ในกรณีที่มีความจำเปนไมอาจมีคำสั่งภายในเวลาตามวรรคหนึ่งได ใหพนักงานตรวจแรงงาน
ขอขยายเวลาตออธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายพรอมดวยเหตุผล และอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายอาจ
พิจารณาอนุญาตไดตามที่เห็นสมควร แตตองมีระยะเวลาไมเกินสามสิบวันนับแตวันที่ครบกำหนดตามวรรค
หนึ่ง
เมื่อพนักงานตรวจแรงงานสอบสวนแลวปรากฏวาลูกจางมีสิทธิไดรับเงินอยางหนึ่งอยางใดที่
นายจางมีหนาที่ตองจายตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงานตรวจแรงงานมีคำสั่งใหนายจางจายเงินดังกลาว
ใหแกลูกจางหรือทายาทโดยธรรมของลูกจางซึ่งถึงแกความตาย ตามแบบที่อธิบดีกำหนดภายในสามสิบวันนับ
แตวันที่ทราบหรือถือวาไดทราบคำสั่ง 61
ให น ายจ า งจ า ยเงิ น ตามวรรคสามใหแกลูกจางหรือทายาทโดยธรรมของลูกจางซึ่ งถึ งแก
ความตาย ณ สถานที่ทำงานของลูกจาง ในกรณีที่ลูกจางหรือทายาทโดยธรรมของลูกจางซึ่งถึงแกความตาย
รองขอ ใหพนักงานตรวจแรงงานมีอำนาจสั่งใหนายจางจายเงินดังกลาว ณ สำนักงานของพนักงานตรวจ
แรงงานหรือสถานที่อื่นตามที่นายจาง และลูกจางหรือทายาทโดยธรรมของลูกจางซึ่งถึงแกความตายตกลงกัน
ในกรณีที่ลูกจางหรือทายาทโดยธรรมของลูกจางซึ่งถึงแกความตายไมมารับเงินดังกล าว
ภายในสิบหาวันนับแตวันที่พนักงานตรวจแรงงานมีคำสั่ง ใหพนักงานตรวจแรงงานนำสงเงินนั้นเพื่อเก็บรักษาใน
กองทุนสงเคราะหลูกจางโดยฝากไวกับธนาคาร ในการนี้ ถามีดอกเบี้ยหรือดอกผลใดเกิดขึ้นเนื่องจากการฝาก
เงิน ใหตกเปนสิทธิแกลูกจาง หรือทายาทโดยธรรมของลูกจางซึ่งถึงแกความตายซึ่งมีสิทธิไดรับเงินนั้น
ในกรณี ที่ พนั กงานตรวจแรงงานเห็น วาลูกจางหรือทายาทโดยธรรมของลูกจางซึ่งถึงแก
ความตายไมมีสิทธิไดรับเงินตามมาตรา 123 ใหพนักงานตรวจแรงงานมีคำสั่งและแจงเปนหนังสือใหนายจาง
และลูกจางหรือทายาทโดยธรรมของลูกจางซึ่งถึงแกความตายทราบ
มาตรา 124/1 62 ในกรณีที่นายจางไดปฏิบัติตามคำสั่งของพนักงานตรวจแรงงานตามมาตรา
124 ภายในระยะเวลาที่กำหนด การดำเนินคดีอาญาตอนายจางใหเปนอันระงับไป
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มาตรา 125 เมื่อพนักงานตรวจแรงงานไดมีคำสั่งตามมาตรา 124 แลว ถานายจาง ลูกจาง หรือ
ทายาทโดยธรรมของลูกจางซึ่งถึงแกความตายไมพอใจคำสั่งนั้น ใหนำคดีไปสูศาลไดภายในสามสิบวันนับแตวัน
ทราบคำสั่ง
ในกรณีที่นายจาง ลูกจาง หรือทายาทโดยธรรมของลูกจางซึ่งถึงแกความตายไมนำคดีไปสู
ศาลภายในกำหนด ใหคำสั่งนั้นเปนที่สุด
ในกรณีที่นายจางเปนฝายนำคดีไปสูศาล นายจางตองวางเงินตอศาลตามจำนวนที่ถึงกำหนด
จายตามคำสั่งนั้น จึงจะฟองคดีได
เมื่อคดีถึงที่สุดและนายจางมีหนาที่ตองจายเงินจำนวนใดใหแกลูกจางหรือทายาทโดยธรรม
ของลูกจางซึ่งถึงแกความตาย ใหศาลมีอำนาจจายเงินที่นายจางวางไวตอศาลใหแกลูกจางหรือทายาทโดยธรรม
ของลูกจางซึ่งถึงแกความตาย หรือกองทุนสงเคราะหลูกจางในกรณีที่ไดจายเงินตามมาตรา 134 ได แลวแต
กรณี63
มาตรา 125/1 64 ในกรณีที่นายจางไดนำคดีไปสูศาลภายในระยะเวลาที่กำหนดตามมาตรา
125 และไดปฏิบัติตามคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลแลว การดำเนินคดีอาญาตอนายจางใหเปนอันระงับไป
หมวด 13
กองทุนสงเคราะหลูกจาง

มาตรา 126 ให ม ี ก องทุ น สงเคราะห ล ู ก จ า งในกรมสวั ส ดิ ก ารและคุ  ม ครองแรงงานมี
วัตถุประสงคเพื่อเปนทุนสงเคราะหลูกจางในกรณีที่ลูกจางออกจากงาน หรือตาย หรือในกรณีอื่นตามที่กำหนด
โดยคณะกรรมการกองทุนสงเคราะหลูกจาง
มาตรา 127 กองทุนสงเคราะหลูกจาง ประกอบดวย
(1) เงินสะสมและเงินสมทบ
(2) เงินที่ตกเปนของกองทุนสงเคราะหลูกจางตามมาตรา 133 และมาตรา 136
(3) เงินเพิ่มตามมาตรา 131
(4) เงินคาปรับที่ไดรับจากการลงโทษผูกระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
(5) เงินหรือทรัพยสินที่มีผูบริจาคให
(6) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล
(7) เงินรายไดอื่น
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(8) เงินดอกผลของกองทุนสงเคราะหลูกจาง
ใหกองทุนสงเคราะหลูกจางจัดใหมีบัญชีประกอบดวย
(1) บัญชีเงินของสมาชิกซึ่งแสดงรายการเงินสะสม เงินสมทบ และดอกผลของเงินดังกลาว
ของบรรดาสมาชิกแตละคน
(2) บัญชีเงินกองทุนกลางซึ่งแสดงรายการเงินอื่นนอกจาก (1)
มาตรา 128 การส งเงิ น คาปรับ ตามมาตรา 127 (4) เขากองทุน สงเคราะหล ูกจางและ
กำหนดเวลาสงเงินดังกลาว ใหเปนไปตามระเบียบที ่คณะกรรมการกองทุนสงเคราะหลูกจางกำหนดโดย
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา 129 เพื่อประโยชนในการดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ ใหถือวาเงินและทรัพยสิน
ของกองทุนสงเคราะหลูกจางตามมาตรา 127 เปนกรรมสิทธิ์ของกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน โดยไม
ตองนำสงกระทรวงการคลังเปนรายไดแผนดิน
ใหมีคณะกรรมการกองทุนสงเคราะหลูกจ างประกอบดวย ปลัดกระทรวงแรงงาน* เปน
ประธานกรรมการ ผูแทนกระทรวงการคลัง ผูแทนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ผูแทนธนาคารแหงประเทศไทยเปนกรรมการ กับผูแทนฝายนายจางและผูแทนฝายลูกจางฝายละหา
คน ซึ ่ งรั ฐ มนตรี แต งตั ้ งเป น กรรมการ และอธิบ ดีกรมสวัส ดิการและคุมครองแรงงานเป น กรรมการและ
เลขานุการ
คณะกรรมการกองทุนสงเคราะหลูกจางมีอำนาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(1) กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการบริหารและการจายเงินกองทุนสงเคราะหลูกจางโดยความ
เห็นชอบของรัฐมนตรี
(2) พิจารณาใหความเห็ นต อรัฐมนตรี ในการตราพระราชกฤษฎี กาการออกกฎกระทรวง
ประกาศหรือระเบียบ เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้
(3) วางระเบียบเกี่ยวกับการรับเงิน การจายเงิน และการเก็บรักษาเงินกองทุนสงเคราะห
ลูกจางโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรี
(4) วางระเบี ยบเกี่ ยวกับ การจัดหาผลประโยชนของกองทุนสงเคราะหลูกจางโดยความ
เห็นชอบของรัฐมนตรี
(5) จัดสรรเงินกองทุนสงเคราะหลูกจางไมเกินรอยละสิบของดอกผลของกองทุนตอปเพื่อเปน
คาใชจายในการบริหารกองทุนสงเคราะหลูกจาง
(6) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นบัญญัติใหเปนอำนาจหนาที่ของ
คณะกรรมการกองทุนสงเคราะหลูกจาง หรือตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย
ใหนำมาตรา 78 วรรคสอง มาตรา 80 มาตรา 81 มาตรา 82 วรรคหนึ่ง มาตรา 83 และมาตรา
84 มาใชบังคับกับคณะกรรมการกองทุนสงเคราะหลูกจางโดยอนุโลม
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มาตรา 130 ให ล ู กจ า งสำหรับ กิจ การที่มีล ูกจางตั้งแตส ิบ คนขึ้น ไปเปน สมาชิกกองทุ น
สงเคราะหลูกจาง
ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับแกกิจการที่นายจางไดจัดใหมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตาม
กฎหมายวาดวยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือจัดใหมีการสงเคราะหแกลูกจางในกรณีที่ลูกจางออกจากงานหรือ
ตาย ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง
ความในวรรคหนึ่งจะใชบังคับแกลูกจางสำหรับกิจการที่มีลูกจางนอยกวาสิบคนเมื่อใดใหตรา
เปนพระราชกฤษฎีกา
คณะกรรมการกองทุนสงเคราะหลูกจางอาจออกระเบียบเพื่อกำหนดใหลกู จางสำหรับกิจการ
ที่มิไดอยูภายใตบังคับตามพระราชบัญญัตินี้สมัครเขาเปนสมาชิกกองทุนสงเคราะหลูกจางได เมื่อลูกจาง
ประสงคจะเปนสมาชิกกองทุนสงเคราะหลูกจางโดยความยินยอมของนายจาง และใหนายจางมีหนาที่ตาม
พระราชบัญญัตินี้เสมือนเปนกิจการที่อยูภายใตบังคับพระราชบัญญัตินี้
ใหนายจางซึ่งมีลูกจางเปนสมาชิกกองทุนสงเคราะหลูกจางตามวรรคหนึ่งยื่นแบบรายการ
แสดงรายชื่อลูกจางและรายละเอียดอื่น ๆ เมื่อนายจางยื่นแบบรายการดังกลาวแลว ใหกรมสวัสดิการและ
คุมครองแรงงานออกหนังสือสำคัญแสดงการขึ้นทะเบียนใหแกนายจาง
ในกรณี ท ี ่ ข  อ เท็ จ จริ ง เกี ่ ย วกั บ ข อ ความในแบบรายการแสดงรายชื ่ อ ลู ก จ า งที ่ ไ ด ย ื ่ น ไว
เปลี่ยนแปลงไป ใหนายจางแจงเปนหนังสือตอกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานเพื่อขอเปลี่ยนแปลงหรือ
แกไขเพิ่มเติมแบบรายการดังกลาว
การยื่นขอเปลี่ยนแปลงหรือแกไขเพิ่มเติมแบบรายการแสดงรายชื่อลูกจาง และการออก
หนังสือสำคัญแสดงการขึ้นทะเบียนใหแกนายจาง ใหเปนไปตามแบบ หลักเกณฑ และวิธีการที่คณะกรรมการ
กองทุนสงเคราะหลูกจางกำหนด
ใหถือวาผูซึ่งยื่นแบบรายการ หรือแจงขอเปลี่ยนแปลง หรือแกไขเพิ่มเติมแบบรายการตาม
กฎหมายวาดวยการประกันสังคม ไดปฏิบัติตามความในวรรคหา วรรคหก และวรรคเจ็ดของมาตรานี้แลว
มาตรา 131 นับแตวันที่ลูกจางเปนสมาชิกกองทุนสงเคราะหลูกจาง ทุกครั้งที่มีการจ าย
คาจาง ใหลูกจางจายเงินสะสม โดยใหนายจางหักจากคาจางและนายจางจายเงินสมทบเขากองทุนสงเคราะห
ลูกจาง ทั้งนี้ ตามอัตราที่กำหนดในกฎกระทรวงแตตองไมเกินรอยละหาของคาจาง
ถานายจางไมจายคาจางตามกำหนดเวลาที่ตองจาย ใหนายจางมีหนาที่นำสงเงินสะสมและ
เงินสมทบโดยถือเสมือนวามีการจายคาจางแลว
ในกรณีที่นายจางไมสงเงินสะสมหรือเงินสมทบหรือสงไมครบจำนวนภายในเวลาที่กำหนด
ตามวรรคสี่ ใหนายจางจายเงินเพิ่มใหแกกองทุนสงเคราะหลูกจางในอัตรารอยละหาตอเดือนของจำนวนเงิน
สะสมหรือเงินสมทบที่ยังมิไดนำสงหรือที่ยังขาดอยูนับแตวันที่ตองนำสงเงินดังกลาว สำหรับเศษของเดือนถาถึง
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สิบหาวันหรือกวานั้นใหนับเปนหนึ่งเดือน ถานอยกวานั้นใหปดทิ้ง ทั้งนี้ หามมิใหนายจางอางเหตุที่ไมไดหัก
คาจาง หรือหักไปแลวแตไมครบจำนวนเพื่อใหพนความรับผิดที่ตองนำสงเงินดังกลาว
การนำสงเงินสะสม เงินสมทบ และเงินเพิ่มเขากองทุ นสงเคราะหลู กจาง ใหเปนไปตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการกองทุนสงเคราะหลูกจางกำหนด
มาตรา 132 ในกรณี ที ่ น ายจางไม น ำสงเงิน สะสมหรื อเงิน สมทบหรื อนำสง ไม ครบตาม
กำหนดเวลา ใหพนักงานตรวจแรงงานมีคำเตือนเปนหนังสือใหนายจางนำเงินที่คางจายมาชำระภายในกำหนด
ไมนอยกวาสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือนั้น
ในการมีคำเตือนตามวรรคหนึ่ง ถาไมอาจทราบจำนวนคาจางไดแนชัด ใหพนักงานตรวจ
แรงงานมี อำนาจประเมิ นเงิ นสะสมและเงิ นสมทบที่น ายจางจะตองนำสงไดตามหลักเกณฑและวิธี ก ารที่
คณะกรรมการกองทุนสงเคราะหลูกจางกำหนด
มาตรา 133 ในกรณีที่ลูกจางออกจากงาน ใหกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานจายเงินจาก
กองทุนสงเคราะหลูกจางในสวนที่เปนเงินสะสม เงินสมทบ และดอกผลจากเงินดังกลาวใหแกลูกจาง
ในกรณีที่ลูกจางตาย ถาลูกจางมิไดกำหนดบุคคลผูจะพึงไดรับเงินจากกองทุนสงเคราะห
ลูกจางไวโดยทำเปนหนังสือตามแบบที่อธิบดีกำหนดมอบไวแกกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน หรือได
กำหนดไวแตบุคคลผูนั้นตายกอน ใหจายเงินจากกองทุนสงเคราะหลูกจางตามวรรคหนึ่งใหแกบุตร สามี ภรรยา
บิดา มารดา ที่มีชีวิตอยูคนละสวนเทา ๆ กัน
ถาผูตายไมมีบุคคลผูมีสิทธิไดรับเงินจากกองทุนสงเคราะหลูกจางตามวรรคสอง ใหเงินดังกลาว
ตกเปนของกองทุนสงเคราะหลูกจาง
มาตรา 134 การจายเงินจากกองทุนสงเคราะหลูกจางในกรณีอื่นนอกจากกรณีตามมาตรา
133 ใหคณะกรรมการกองทุนสงเคราะหลูกจางกำหนดระเบียบการจายเงินสงเคราะห อัตราเงินที่จะจายและ
ระยะเวลาการจาย โดยพิจารณาจากจำนวนเงินกองทุนสงเคราะหลูกจางสวนที่มิใชเงินที่จะตองนำไปจายตาม
มาตรา 133
มาตรา 135 65 ในกรณีที่กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานไดจายเงินจากกองทุนสงเคราะห
ลูกจางไมวาทั้งหมดหรือบางสวนใหแกลูกจางตามมาตรา 134 แลว ใหกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานมี
สิทธิไลเบี้ยคืนจากผูซึ่งมีหนาที่ตามกฎหมายตองจายเงินดังกลาวใหแกลูกจางนั้นพรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ
สิบหาตอปนับแตวัน ที่ กรมสวัส ดิการและคุ มครองแรงงานไดจ ายเงินจากกองทุนสงเคราะหลู กจางให แ ก
ลูกจาง ทั้งนี้ ไมวาผูซึ่งมีหนาที่ตามกฎหมายจะไดจายเงินดังกลาวใหแกลูกจางอีกหรือไม
65

มาตรา 135 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
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สิทธิไลเบี้ยตามวรรคหนึ่งใหมีอายุความสิบปนับแตวันที่จายเงินจากกองทุนสงเคราะหลูกจาง
มาตรา 136 ใหพนักงานตรวจแรงงานมีอำนาจออกคำสั่งเปนหนังสือใหยึด อายัดและขาย
ทอดตลาดทรัพยสินของผูซึ่งมีหนาที่ตามกฎหมายที่ไมนำสงเงินสะสม เงินสมทบ หรือเงินเพิ่ม หรือนำสงไมครบ
จำนวน หรือเงินที่ตองจายตามมาตรา 135
การมีคำสั่งใหยึดหรืออายัดทรัพยสินตามวรรคหนึ่งจะกระทำไดตอเมื่อไดสงคำเตือนเปน
หนังสือใหผูซึ่งมีหนาที่ตามกฎหมายนำเงินสะสม เงินสมทบ หรือเงินเพิ่มที่คางจาย หรือเงินที่ตองจายตาม
มาตรา 135 มาจายภายในเวลาที่กำหนด แตตองไมนอยกวาสามสิบวันนับแตวันที่ผูนั้นไดรับคำเตือนนั้นและไม
จายภายในเวลาที่กำหนด
หลักเกณฑและวิธีการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพยสินตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตาม
ระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนด ทั้งนี้ ใหนำหลักเกณฑและวิธีการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาใช
บังคับโดยอนุโลม
เงินที่ไดจากการขายทอดตลาดทรัพยสิน ใหหักไวเปนคาใชจายในการยึด อายัด และขาย
ทอดตลาด และจายเงินสะสม เงินสมทบ หรือเงินเพิ่มที่คางจาย หรือเงินที่ผูซึ่งมีหนาที่ตามกฎหมายตองจาย
ตามมาตรา 135 ถามีเงินเหลือใหคืนแกผูนั้นโดยเร็ว โดยใหพนักงานตรวจแรงงานมีหนังสือแจงใหทราบเพื่อ
ขอรับเงินที่เหลือคืน โดยสงทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ ถาไมมาขอรับคืนภายในหาปใหตกเปนของกองทุน
สงเคราะหลูกจาง
มาตรา 137 สิทธิเรียกรองเงินจากกองทุนสงเคราะหลูกจางไมอาจโอนกันไดและไมอยูใน
ความรับผิดแหงการบังคับคดี
มาตรา 138 ภายในหนึ ่ ง ร อ ยยี ่ ส ิ บ วั น นั บ แตว ั น สิ ้น ป ป ฏิท ิ น ให ค ณะกรรมการกองทุน
สงเคราะหลูกจางเสนองบดุลและรายงานการรับจายเงินของกองทุนสงเคราะหลูกจางในปที่ลวงมาแลวต อ
สำนักงานตรวจเงินแผนดิน เพื่อตรวจสอบรับรองกอนเสนอตอรัฐมนตรี
งบดุลและรายงานการรับจายเงินดังกลาว ใหรัฐมนตรีเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบและจัด
ใหมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา
หมวด 14
พนักงานตรวจแรงงาน

มาตรา 139 ในการปฏิบัติการตามหนาที่ ใหพนักงานตรวจแรงงานมีอำนาจ ดังตอไปนี้
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(1) เขาไปในสถานประกอบกิจการหรือสำนักงานของนายจาง และสถานที่ทำงานของลูกจาง
ในเวลาทำการ เพื่อตรวจสภาพการทำงานของลูกจางและสภาพการจาง สอบถามขอเท็จจริง ถายภาพ ถาย
สำเนาเอกสารที่เกี่ยวกับการจาง การจายคาจาง คาลวงเวลา คาทำงานในวันหยุด คาลวงเวลาในวันหยุด และ
ทะเบียนลูกจาง เก็บตัวอยางวัสดุหรือผลิตภัณฑเพื่อวิเคราะหเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน และกระทำ
การอยางอื่นเพื่อใหไดขอเท็จจริงในอันที่จะปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้
(2) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกนายจาง ลูกจาง หรือบุคคลซึ่งเกี่ยวของมาชี้แจงขอเท็จจริง
หรือใหสงสิ่งของหรือเอกสารที่เกี่ยวของเพื่อประกอบการพิจารณา
(3) มีคำสั่งเปนหนังสือใหนายจางหรือลูกจางปฏิบัติใหถูกตองตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา 140 ในการปฏิบัติการตามหนาที่ของพนักงานตรวจแรงงานตามมาตรา 139 (1) ให
พนักงานตรวจแรงงานแสดงบัตรประจำตัวตอนายจางหรือผูซึ่งเกี่ยวของ และใหนายจางหรือบุคคลซึ่งเกี่ยวของ
อำนวยความสะดวกและไมขัดขวางการปฏิบัติการตามหนาที่ของพนักงานตรวจแรงงาน
บัตรประจำตัวพนักงานตรวจแรงงานใหเปนไปตามแบบที่รัฐมนตรีกำหนด
มาตรา 141 66 คำสั่งของพนักงานตรวจแรงงานตามมาตรา 139 (3) ใหอุทธรณตออธิบดีหรือ
ผูซึ่งอธิบดีมอบหมายไดภายในระยะเวลาที่กำหนดในคำสั่ง และใหอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายพิจารณาคำ
อุทธรณและแจงผูอุทธรณโดยไมชักชา แตตองไมเกินสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับอุทธรณ คำวินิจฉัยของอธิบดี
หรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายดังกลาวใหเปนที่สุด
การอุทธรณ ตามวรรคหนึ ่งยอมไมเปน การทุเลาการปฏิบัติตามคำสั่งของพนั กงานตรวจ
แรงงาน เวนแตอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายจะมีคำสั่งเปนอยางอื่น หรือมีการวางหลักประกันตามที่อธิบดี
หรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายกำหนด
ในกรณีที่นายจางหรือลูกจางไดปฏิบัติตามคำสั่งของพนักงานตรวจแรงงานตามมาตรา 139
(3) หรือไดปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายตามวรรคหนึ่งภายในระยะเวลาที่กำหนด
การดำเนินคดีอาญาตอนายจางหรือลูกจางใหเปนอันระงับไป
มาตรา 142 ในการตรวจสถานประกอบกิจการหรือสำนักงานของนายจาง หรือสถานที่
ทำงานของลูกจาง อธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายอาจจัดใหแพทย นักสังคมสงเคราะห หรือผูเชี่ยวชาญซึ่ง
รัฐมนตรีแตงตั้งเขาไปในสถานที่ดังกลาวเพื่อใหความคิดเห็น หรือชวยเหลือแกพนักงานตรวจแรงงานในการ
ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
ใหนายจางหรือบุคคลซึ่งเกี่ยวของอำนวยความสะดวกและไมขัดขวางการปฏิบัติการตาม
หนาที่ของแพทย นักสังคมสงเคราะห หรือผูเชี่ยวชาญตามวรรคหนึ่ง
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หมวด 15
การสงหนังสือ

มาตรา 143 ในการส งคำสั่งหรือหนังสือของอธิบดี หรือพนักงานตรวจแรงงานซึ่งสั่งการ
ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหสงทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับหรือพนักงานตรวจแรงงานจะนำไปสงเองหรือ
ใหเจาหนาที่นำไปสง ณ ภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู หรือสำนักงานของนายจางในเวลาทำการของนายจาง ถาไมพบ
นายจาง ณ ภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู หรือสำนักงานของนายจาง หรือพบนายจางแตนายจางปฏิเสธไมยอมรับ
จะส งให แก บุ คคลใดซึ่ งบรรลุ นิ ติ ภ าวะแล ว และอยูห รื อทำงานในบานหรือสำนักงานที่ปรากฏวา เปนของ
นายจางนั้นก็ได เมื่อไดดำเนินการดังกลาวแลว ใหถือวานายจางไดรับคำสั่งหรือหนังสือของอธิบดีหรือพนักงาน
ตรวจแรงงานนั้นแลว
ถาการสงตามวรรคหนึ่งไมสามารถกระทำได ใหสงโดยปดคำสั่งหรือหนังสือของอธิบดีหรือ
พนักงานตรวจแรงงานในที่ซึ่งเห็นไดงาย ณ สำนักงานของนายจาง สถานที่ทำงานของลูกจาง ภูมิลำเนาหรือถิ่น
ที่อยูของนายจาง เมื่อไดดำเนินการดังกลาว และเวลาไดลวงพนไปไมนอยกวาสิบหาวันแลว ใหถือวานายจาง
ไดรับคำสั่งหรือหนังสือของอธิบดีหรือพนักงานตรวจแรงงานนั้นแลว
หมวด 16
บทกำหนดโทษ

มาตรา 144 67 นายจ า งผู ใ ดฝ า ฝ น หรื อ ไม ป ฏิ บั ติ ต ามบทบั ญ ญั ติ ดั ง ต อ ไปนี้ ต อ งระวาง
โทษจำคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
(1) 68 มาตรา 10 มาตรา 17/1 มาตรา 23 วรรคสอง มาตรา 24 มาตรา 25 มาตรา 26 มาตรา
37 มาตรา 38 มาตรา 39 มาตรา 39/1 มาตรา 40 มาตรา 42 มาตรา 43 มาตรา 46 มาตรา 47 มาตรา
48 มาตรา 51 มาตรา 57/1 มาตรา 61 มาตรา 62 มาตรา 63 มาตรา 64 มาตรา 67 มาตรา 70 มาตรา 71
มาตรา 72 มาตรา 76 มาตรา 90 วรรคหนึ่ง มาตรา 118 วรรคหนึ่ง หรือมาตรา 118/1 วรรคสอง
(2)69 มาตรา 120 มาตรา 120/1 มาตรา 121 หรือมาตรา 122 ในสวนที่เกี่ยวกับการไมจาย
คาชดเชยพิเศษแทนการบอกกลาวลวงหนาหรือคาชดเชยพิเศษ
(3) กฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 22 ในสวนที่เกี่ยวกับการคุมครองแรงงานในกรณีตาง ๆ ที่
ไมเกี่ยวกับการจางเด็กอายุต่ำกวาที่กำหนดในกฎกระทรวงเปนลูกจางหรือการรับเด็กซึ่งมีอายุต่ำกวาที่กำหนด
มาตรา 144 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2560
มาตรา 144 (1) แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
69 มาตรา 144 (2) แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
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ในกฎกระทรวงเขาทำงาน หรือการหามมิใหนายจางใหลูกจางซึ่งเปนเด็กอายุต่ำกวาสิบแปดปทำงานตาม
ประเภทของงานและสถานที่ที่กำหนดในกฎกระทรวง หรือกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 95
ในกรณีที่นายจางฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา 37 มาตรา 38 มาตรา 39 มาตรา 39/1
มาตรา 42 มาตรา 47 หรือมาตรา 48 เปนเหตุใหลูกจางไดรับอันตรายแกกายหรือจิตใจ หรือถึงแกความตาย
ตองระวางโทษจำคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
มาตรา 144/170 ผูประกอบกิจการผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 11/1 ตองระวางโทษปรับไมเกิน
หนึ่งแสนบาท
มาตรา 145 71 นายจางผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 23 วรรคหนึ่งหรือวรรคสาม ตองระวางโทษ
ปรับไมเกินหาพันบาท
มาตรา 14672 นายจางผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 15 มาตรา 27 มาตรา 28 มาตรา 29 มาตรา
30 วรรคหนึ่ง มาตรา 45 มาตรา 53 มาตรา 54 มาตรา 56 มาตรา 57 มาตรา 58 มาตรา 59 มาตรา 65 มาตรา
66 มาตรา 73 มาตรา 74 มาตรา 75 วรรคหนึ่ง มาตรา 77 มาตรา 99 มาตรา 108 มาตรา 111 มาตรา 112
มาตรา 113 มาตรา 114 มาตรา 115 มาตรา 117 หรือไมบอกกลาวลวงหนา ตามมาตรา 121 วรรคหนึ่ง หรือ
มาตรา 139 (2) หรือ (3) ตองระวางโทษปรับไมเกินสองหมื่นบาท
มาตรา 147 ผูใดฝาฝนมาตรา 16 ตองระวางโทษปรับไมเกินสองหมื่นบาท
มาตรา 148 73 นายจางผูใดฝาฝนมาตรา 31 ตองระวางโทษจำคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไม
เกินสองแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
มาตรา 148/174 นายจางผูใดฝาฝนมาตรา 44 หรือกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 22 ในสวน
ที่เกี่ยวกับการจางเด็กอายุต่ำกวาที่กำหนดในกฎกระทรวงเปนลูกจางหรือการรับเด็กซึ่งมีอายุต่ำกวาที่กำหนด
ในกฎกระทรวงเขาทำงาน ตองระวางโทษปรับตั้งแตสี่แสนบาทถึงแปดแสนบาทตอลูกจางหนึ่งคน หรือจำคุกไม
เกินสองป หรือทั้งปรับทั้งจำ

มาตรา 144/1 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
มาตรา 145 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
72 มาตรา 146 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
73 มาตรา 148 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2560
74 มาตรา 148/1 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2560
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มาตรา 148/2 75 นายจางผูใดฝาฝนมาตรา 49 หรือมาตรา 50 หรือกฎกระทรวงที่ออกตาม
มาตรา 22 ในสวนที่เกี่ยวกับการหามมิใหนายจางใหลูกจางซึ่งเปนเด็กอายุต่ำกวาสิบแปดปทำงานตามประเภท
ของงานและสถานที่ที่กำหนด ตองระวางโทษปรับตั้งแตสี่แสนบาทถึงแปดแสนบาทตอลูกจางหนึ่งคน หรือ
จำคุกไมเกินสองป หรือทั้งปรับทั้งจำ
ถาการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่ง เปนเหตุใหลูกจางไดรับอันตรายแกกายหรือจิตใจหรือ
ถึงแกความตาย ตองระวางโทษปรับตั้งแตแปดแสนบาทถึงสองลานบาทตอลูกจางหนึ่งคน หรือจำคุกไมเกินสี่ป
หรือทั้งปรับทั้งจำ
มาตรา 149 นายจางผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 52 มาตรา 55 มาตรา 75 วรรคสอง มาตรา 90
วรรคสอง มาตรา 110 หรือมาตรา 116 ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท
มาตรา 150 76 ผูใดไมอำนวยความสะดวก ไมมาใหถอยคำ ไมสงเอกสารหรือวัตถุใด ๆ ตาม
หนังสือเรียกของคณะกรรมการคาจาง คณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน คณะอนุกรรมการของคณะกรรมการ
ดังกลาว หรือผูซึ่งคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการเชนวานั้นมอบหมาย แลวแตกรณี หรือไมอำนวยความ
สะดวกแกพนักงานตรวจแรงงาน หรือแพทย นักสังคมสงเคราะห หรือผูเชี่ยวชาญตามมาตรา 142 ตองระวาง
โทษจำคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินสองพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
มาตรา 151 77 ผู  ใดขั ดขวางการปฏิบ ัติห นาที่ของคณะกรรมการคาจ าง คณะกรรมการ
สวัสดิการแรงงาน คณะอนุกรรมการของคณะกรรมการดังกลาว หรือผูซึ่งคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ
เชนวานั้นมอบหมาย แลวแตกรณี หรือขัดขวางการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานตรวจแรงงาน หรื อแพทย นัก
สั งคมสงเคราะห หรื อผู เ ชี่ ย วชาญตามมาตรา 142 ต องระวางโทษจำคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสอง
หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ผูใดไมปฏิบัติตามคำสั่งของพนักงานตรวจแรงงานที่สั่งตามมาตรา 124 ตองระวางโทษจำคุก
ไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 78
มาตรา 152 นายจ า งผู ใดไม ป ฏิ บั ติ ต ามมาตรา 96 ต อ งระวางโทษปรั บ ไม เ กิ น ห า หมื่น
บาท

มาตรา 148/2 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2560
มาตรา 150 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
77 มาตรา 151 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
78 มาตรา 151 วรรคสอง แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
75
76
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มาตรา 153 นายจางผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 98 ตองระวางโทษจำคุกไมเกินหนึ่งเดือน
หรือปรับไมเกินสองพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
มาตรา 154 79 (ยกเลิก)
มาตรา 15580 (ยกเลิก)
มาตรา 155/181 นายจางผูใดไมยื่นหรือไมแจงแบบแสดงสภาพการจางและสภาพการทำงาน
ตามมาตรา 115/1 ตองระวางโทษปรับไมเกินสองหมื่นบาท
มาตรา 156 82 นายจางผูใดไมยื่นแบบรายการหรือไมแจงเปนหนังสือขอเปลี่ยนแปลงหรือ
แกไขเพิ่ มเติมรายการภายในกำหนดเวลาตามมาตรา 130 หรือยื่นแบบรายการ หรือแจงเปนหนังสื อขอ
เปลี่ยนแปลง หรือแกไขเพิ่มเติมรายการตามมาตรา 130 โดยกรอกขอความอันเปนเท็จ ตองระวางโทษจำคุกไม
เกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
มาตรา 157 พนักงานเจาหนาที่ผูใดเปดเผยขอเท็จจริงใดเกี่ยวกับกิจการของนายจางอันเปน
ขอเท็จจริงตามที่ปกติวิสัยของนายจางจะพึงสงวนไวไมเปดเผยซึ่งตนไดมาหรือลวงรูเนื่องจากการปฏิบัติการ
ตามพระราชบัญญัตินี้ ตองระวางโทษจำคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินสองพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
เวนแตเปนการเปดเผยในการปฏิบัติราชการเพื่อประโยชนแหงพระราชบัญญัตินี้ หรือเพื่อประโยชนแกการ
คุมครองแรงงาน การแรงงานสัมพันธ หรือการสอบสวน หรือการพิจารณาคดี
มาตรา 158 ในกรณีที่ผูกระทำความผิดเปนนิติบุคคล ถาการกระทำความผิดของนิติบุคคล
นั้นเกิดจากการสั่งการ หรือการกระทำของบุคคลใด หรือไมสั่งการ หรือไมกระทำการอันเปนหนาที่ที่ ต อง
กระทำของกรรมการผูจัดการ หรือบุคคลใด ซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของนิติบุคคลนั้น ผูนั้นตองรับโทษ
ตามที่บัญญัติไวสำหรับความผิดนั้น ๆ ดวย
มาตรา 159 บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ เวนแตความผิดตามมาตรา 157 ถาเจา
พนักงานดังตอไปนี้ เห็นวาผูกระทำผิดไมควรไดรับโทษจำคุกหรือไมควรถูกฟองรอง ใหมีอำนาจเปรียบเทียบ
ดังนี้
มาตรา 154 ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2553
มาตรา 155 ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2553
81 มาตรา 155/1 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562
82 ราชกิจจานุเบกษา เลม 119/ตอนที่ 102 ก/หนา 66/8 ตุลาคม 2545
79
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(1) อธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมาย สำหรับความผิดที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานคร
(2) ผูวาราชการจังหวัดหรือผูซึ่งผูวาราชการจังหวัดมอบหมาย สำหรับความผิดที่เกิดขึ้นใน
จังหวัดอื่น
ในกรณี ท ี ่ ม ี ก ารสอบสวน ถ า พนั ก งานสอบสวนพบว า บุ ค คลใดกระทำความผิ ด ตาม
พระราชบัญญัตินี้ และบุคคลนั้นยินยอมใหเปรียบเทียบ ใหพนักงานสอบสวนสงเรื่องใหอธิบดี หรือผูวาราชการ
จังหวัด แลวแตกรณี ภายในเจ็ดวันนับแตวันที่บุคคลนั้นแสดงความยินยอมใหเปรียบเทียบ
เมื่อผูกระทำผิดไดชำระเงินคาปรับตามจำนวนที่เปรียบเทียบภายในสามสิบวันแลว ใหถือวา
คดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
ถาผูกระทำผิดไมยินยอมใหเปรียบเทียบ หรือเมื่อยินยอมแลวไมชำระเงินคาปรับภายใน
กำหนดเวลาตามวรรคสาม ใหดำเนินคดีตอไป
บทเฉพาะกาล

มาตรา 160 มิใหนำมาตรา 44 มาใชบังคับกับลูกจางซึ่งเปนเด็กอายุตั้งแตสิบสามปบริบูรณ
แตยังไมถึงสิบหาปบริบูรณ ที่นายจางรับเขาทำงานตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 103 ลงวันที่ 16
มีนาคม พ.ศ. 2515 อยูกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
มาตรา 161 ใหนายจางแจงการจางลูกจางซึ่งเปนเด็กอายุต่ำกวาสิบแปดปที่นายจางรับเขา
ทำงานตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 103 ลงวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2515 กอนวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใชบังคับ ทั้งนี้ ภายในสิบหาวันนับแตวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
มาตรา 162 ใหคณะกรรมการคาจาง คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานซึ่งดำรงตำแหนง
อยูในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ คงอยูในตำแหนงตอไปไดจนกวาจะครบวาระการดำรงตำแหนง
มาตรา 163 การจัดเก็บเงินสะสมและเงินสมทบเพื่อเปนทุนสงเคราะหลูกจางตามบทบัญญัติ
วาดวยกองทุนสงเคราะหลูกจางในหมวด 13 จะเริ่มดำเนินการเมื่อใดใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา
มาตรา 164 คำรองที่ยังไมถึงที่สุดหรือคดีที่ยังอยูในระหวางการพิจารณาของศาลกอนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหบังคับตามประกาศกระทรวงมหาดไทยหรือประกาศกระทรวงแรงงาน* ซึ่งออก
ตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 103 ลงวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2515 จนกวาคำรองหรือคดีนั้น ๆ จะถึง
ที่สุด
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มาตรา 165 ผูใดมีสิทธิไดรับคาจางหรือเงินอื่นจากนายจางตามประกาศของคณะปฏิวัติ
ฉบับที่ 103 ลงวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2515 อยูกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหคงไดรับตอไป
มาตรา 166 บรรดาประกาศหรือคำสั่งที่ออกตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 103 ลง
วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2515 ใหยังคงใชไดตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ จนกวาจะมี
กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ

ผูร ับสนองพระบรมราชโองการ
ชวน หลีกภัย
นายกรัฐมนตรี
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อัตราคาธรรมเนียม

คาขึ้นทะเบียนการเปนผูรับรอง
หรือตรวจสอบเอกสารหลักฐานรายงาน

ปละ

5,000

บาท
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หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับ
ที่ 103 ลงวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2515 ไดใชบังคับมาเปนเวลานาน บทบัญญัติบางประการจึงไมเหมาะสม
กับสภาพการณในปจจุบันประกอบกับขอกำหนดเกี่ยวกับการคุมครองแรงงานที่ออกตามประกาศของคณะ
ปฏิวัติฉบับดังกลาวอยูในรูปของประกาศกระทรวง อันมีฐานะเปนกฎหมายลำดับรอง จึงมีปญหาในเรื่องการ
ยอมรั บ ดั งนั ้ น เพื่ อให การใช แรงงานเป น ไปอยางเปน ธรรม และเหมาะสมกับ สภาพการณในปจ จุบ ั น ที่
เปลี่ยนแปลงไป สมควรปรับปรุงบทบัญญัติตาง ๆ เกี่ยวกับการใชแรงงานใหเหมาะสมยิ่งขึ้น เชน การใหอำนาจ
แกรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงเพื่อใหความคุมครองแกการใชแรงงานบางประเภทเปนพิเศษกวาการใช
แรงงานทั่วไป การหามมิใหนายจางเลิกจางลูกจางซึ่งเปนหญิงเพราะเหตุมีครรภ การใหลูกจางซึ่งเปนเด็กมีสิทธิ
ลาเพื่อศึกษาอบรม การใหนายจางจายเงินทดแทนการขาดรายไดของลูกจางในกรณีที่นายจางหยุดประกอบ
กิจการ การกำหนดเงื่อนไขในการนำหนี้บางประเภทมาหักจากคาตอบแทน การทำงานของลูกจาง การจัดตั้ง
กองทุนเพื่อสงเคราะหลูกจางหรือบุคคลซึ่งลูกจางระบุใหไดรับประโยชนหรือในกรณีที่มิไดระบุ ใหทายาทไดรับ
ประโยชนจากกองทุนเพื่ อสงเคราะหลู กจางของลู กจางที่ถึงแกความตาย ตลอดจนปรับปรุงอัตราโทษให
เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจในปจจุบัน จึงจำเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้
พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 255183
หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติคุมครอง
แรงงาน พ.ศ. 2541 ที่ใชบังคับอยูในปจจุบันมีบทบัญญัติบางประการไมเหมาะสมกับสภาพการณในปจจุบัน
และไมเอื้อประโยชนตอการดำเนินการเพื่อใหความคุมครองลูกจาง สมควรแกไขเพิ่มเติมโดยกำหนดหาม
นายจางเรียกหรือรับหลักประกันการทำงานหรือความเสียหายในการทำงาน กำหนดใหศาลมีอำนาจสั่งให
สัญญาจาง ขอบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ระเบียบ หรือคำสั่งของนายจาง มีผลใชบังคับเพียงเทาที่เปนธรรมและ
พอสมควรแกกรณี กำหนดใหนายจางและลูกจางตกลงนำเวลาทำงานปกติสวนที่ไมครบแปดชั่วโมงไปรวมกับ
เวลาทำงานปกติในวันอื่นไดซึ่งตองไมเกินวันละเกาชั่วโมง กำหนดใหคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานมีอำนาจ
ออกคำสั่งใหนายจางจายเงินคาชดเชยพิเศษหรือคาชดเชยพิเศษแทนการบอกกลาวลวงหนาในกรณีที่มีการยาย
สถานประกอบกิจการ และกำหนดใหนายจางยื่นแบบแสดงสภาพการจางและสภาพการทำงาน รวมทั้งเพิ่มเติม
บทกำหนดโทษให เ หมาะสมและสอดคล อ งกั บ การแก ไ ขเพิ ่ ม เติ ม ทั ้ ง นี ้ เพื ่ อ ให ก ารคุ  ม ครองลู ก จ า งมี
ประสิทธิภาพและใหลูกจางไดรับความคุมครองมากขึ้น จึงจำเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

83
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ภาคผนวก - 74

พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 255184
มาตรา 10 บรรดาระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งที่ออกตามความในมาตรา 79 มาตรา 84 และมาตรา
88 แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ซึ่งใชบังคับอยูกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้มีผลใชบังคับ ให
คงใชบังคับไดตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัตินี้ จนกวาจะมีระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งที่ออก
ตามมาตรา 79 มาตรา 84 และมาตรา 88 แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ซึ่งแกไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัตินี้
หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากบทบัญญัติในหมวด 6 แหง
พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ไมสอดคลองกับสภาพการณในปจจุบัน จึงควรแกไขเพิ่ มเติม
อำนาจหนาที่ของคณะกรรมการคาจาง โดยเพิ่มอำนาจในการกำหนดอัตราคาจางตามมาตรฐานฝมือและ
อำนาจในการแตงตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการคาจาง กำหนดใหคณะกรรมการคาจางเสนออัตราคาจางที่กำหนด
ตอคณะรัฐมนตรีเพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา รวมทั้งกำหนดใหสำนักงานคณะกรรมการคาจางมีอำนาจ
หนาที่ในการจัดทำแผนพัฒนาระบบคาจางและรายไดของประเทศเสนอตอคณะกรรมการคาจางและติดตาม
ประเมิ น ผลแผนพั ฒ นาดั ง กล า ว ทั ้ ง นี้ เพื ่ อ ให ก ารกำหนดอั ต ราค า จ า งของคณะกรรมการค า จ า งมี
ประสิทธิภาพและเปนธรรมตอลูกจาง จึงจำเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้
พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2553 85
หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ไดมีการตรากฎหมายวาดวย
ความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน เพื่อกำหนดการดำเนินการควบคุม กำกับ ดูแล
และบริหารจัดการ ดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงานไวเปนการเฉพาะ
ประกอบกับเพื่อใหการบริหารจัดการเปนไปอยางมีเอกภาพ สมควรยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องดังกลาวที่
บัญญัติไวในกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานและแกไขเพิ่มเติมบทกำหนดโทษใหสอดคลองกับการยกเลิก
บทบัญญัติดังกลาวดวย จึงจำเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้
พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 256086
มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกำหนดสามสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิ จ จา
นุเบกษาเปนตนไป
ราชกิจจานุเบกษา เลม 125/ตอนที่ 137 ก/หนา 22/30 ธันวาคม 2551
ราชกิจจานุเบกษา เลม 128/ตอนที่ 4 ก/หนา 1/17 มกราคม 2554
86 าชกิจจานุเบกษา เลม 134/ตอนที่ 10 ก/หนา 52/24 มกราคม 2560
84
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หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติคุมครอง
แรงงาน พ.ศ. 2541 ใช บ ั ง คั บ มาเปน เวลานานมี บ ทบั ญญั ต ิ บ างประการไม เ หมาะสมกั บ สภาพการณที่
เปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะอัตราโทษในความผิดเกี่ยวกับการใชแรงงานเด็ก ดังนั้น เพื่อใหการปองกัน ยับยั้ง
และขจัดปญหาการคามนุษยดานแรงงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สมควรกำหนดอัตราโทษสำหรับความผิด
ดังกลาวใหสูงขึ้น จึงจำเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้
คำสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 21/2560 เรื่อง การแกไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวย
ความสะดวกในการประกอบธุรกิจ 87
ขอ 17 ในกรณีที่กฎหมาย กฎ หรือระเบียบใดกำหนดใหผูขอรับอนุมัติ อนุญาต หรือใบอนุญาต หรือ
ผูยื่นขอจดทะเบียนหรือจดแจง หรือผูแจง ตองใชเอกสารที่ทางราชการออกใหแกผูนั้ น เพื่ อ ประกอบการ
พิ จ ารณาหรื อ ดำเนิ น การ ให เ ป น หน า ที่ ข องผู มี อ ำนาจอนุ มัติ อนุญ าต ออกใบอนุญาต รับจดทะเบียน รับ
จดแจง หรือรับแจงนั้น ที่จะตองดำเนินการใหหนวยงานที่ออกเอกสารราชการเชนวานั้นสงขอมูลหรือสำเนา
เอกสารดังกลาวมาเพื่อประกอบการพิจารณาหรือดำเนินการ ในกรณีที่ผูมีอำนาจดังกลาวประสงคไดสำเนา
เอกสารนั้นจากผูขอรับอนุมัติ อนุญาต หรือใบอนุญาต หรือผูยื่นขอจดทะเบียนหรือจดแจง หรือผูแจง ใหผูมี
อำนาจนั้นเปนผูจัดทำสำเนาเอกสารดังกลาวเอง เพื่อประโยชนแหงการนี้ หามมิใหเรียกเก็บคาใชจายที่เกิด
จากการทำสำเนาดังกลาวจากผูขอรับอนุมัติ อนุญาต หรือใบอนุญาตหรือผูยื่นขอจดทะเบียนหรือจดแจง หรือ
ผูแจง
ขอ 18 คำสั่งนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 256088
มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน
พ.ศ. 2541 ใชบังคับมาเปนเวลานาน และมีบทบัญญัติบางประการที่ไมเหมาะสมกับสภาพการณที่เปลี่ยนแปลง
ไป สมควรเพิ่มบทบัญญัติเกี่ยวกับการกำหนดอัตราคาจางขั้นต่ำสำหรับลูกจางบางกลุมหรือบางประเภท เชน
นักเรียน นักศึกษา คนพิการ และผูสูงอายุ เพื่อใหมีการสงเสริมการจางงานและคุมครองแรงงานสำหรับลูกจาง
บางกลุมหรือบางประเภทดังกลาว ซึ่งอาจมีลักษณะการทำงานที่แตกตางจากลูกจางทั่วไป ปรับปรุงบทบัญญัติ
87
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เรื ่ องข อบั งคั บ เกี ่ ย วกั บ การทำงานเพื ่ อลดภาระของนายจางในการสงสำเนาขอบังคับ ดังกลาว ปรับ ปรุง
บทบัญญัติเกี่ยวกับการแกไขเพิ่มเติมขอบังคับเกี่ยวกับการทำงานใหสอดคลองกันและเหมาะสมยิ่งขึ้น และเพิ่ม
บทบัญญัติเกี่ยวกับการเกษียณอายุและการจายคาชดเชยใหแกลูกจางกรณีเกษียณอายุเพื่อคุมครองลูกจางกรณี
เกษียณอายุ และเพื่อใหเกิดความชัดเจนในการบังคับใชกฎหมาย รวมทั้งเพิ่มบทกำหนดโทษกรณีนายจางไม
จายคาชดเชยใหแกลูกจางกรณีเกษียณอายุ จึงจำเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้
พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 256289
มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกำหนดสามสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิ จ จา
นุเบกษาเปนตนไป
หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติคุมครอง
แรงงาน พ.ศ. 2541 ใชบังคับมาเปนเวลานาน ทำใหบทบัญญัติบางประการไมเหมาะสมกับสภาพการณปจจุบัน
และไมเอื้อประโยชนตอการดำเนินการเพื่อใหความคุมครองลูกจาง สมควรแกไขเพิ่มเติมโดยกำหนดใหการ
เปลี่ยนแปลงตัวนายจางตองไดรับความยินยอมจากลูกจาง กำหนดใหลูกจางมีสิทธิลาเพื่อกิจธุระอันจำเปนป
หนึ่งไมนอยกวาสามวันทำงาน กำหนดใหลูกจางซึ่งเปนหญิงมีครรภสามารถลาเพื่อตรวจครรภกอนคลอดบุตร
ไดโดยใหถือเปนวันลาเพื่อคลอดบุตร เพิ่มอัตราคาชดเชยใหแกลูกจางซึ่งทำงานติดตอกันครบยี่สิบปขึ้น ไป
กำหนดใหการยายสถานประกอบกิจการ ใหรวมทั้งการยายสถานประกอบกิจการไปตั้ง ณ สถานที่ใหม หรือ
สถานที่อื่นของนายจาง และแกไขใหนายจางกำหนดคาจาง คาลวงเวลา คาทำงานในวันหยุด และคาลวงเวลา
ในวั น หยุ ด ในอั ต ราเท า กั น ทั ้ ง ลู ก จ า งชายและหญิ ง ในงานที ่ ม ี ค  า เท า เที ย มกั น เพื ่ อ ให เ ป น ไปตาม
มาตรฐานสากล จึงจำเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้
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พระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน
พ.ศ. 2522
แกไขปรับปรุง พ.ศ. 2558
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**แกไขปรับปรุง พ.ศ. 2558

พระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522
ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2522
เปนปที่ 34 ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็ จพระปรมิ นทรมหาภูมิ พลอดุ ลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ให
ประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรจัดตั้งศาลแรงงานและใหมีวิธีพิจารณาคดีแรงงาน
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคำแนะนำและยินยอมของสภา
นิติบัญญัติแหงชาติ ทำหนาที่รัฐสภา ดังตอไปนี้
มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดี
แรงงาน พ.ศ. 2522”
มาตรา 21 พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปน
ตนไป
มาตรา 3 ในพระราชบัญญัตินี้
“ศาลแรงงาน” หมายความวา ศาลแรงงานกลาง ศาลแรงงานภาค หรือศาลแรงงานจังหวัด
“ศาลอุทธรณคดีชำนัญพิเศษ” 2 หมายความวา ศาลอุทธรณคดีชำนัญพิเศษตามกฎหมายวา
ดวยการจัดตั้งศาลอุทธรณคดีชำนัญพิเศษ
“ประธานศาลอุทธรณคดีชำนัญพิเศษ”3 หมายความวา ประธานศาลอุทธรณคดีชำนัญพิเศษ
ตามกฎหมายวาดวยการจัดตั้งศาลอุทธรณคดีชำนัญพิเศษ
ราชกิจจานุเบกษา เลม 96/ตอนที่ 76/ฉบับพิเศษ หนา 1/11 พฤษภาคม 2522
มาตรา 3 นิยามคำวา “ศาลอุทธรณคดีชำนัญพิเศษ” เพิ่มโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558
3 มาตรา 3 นิยามคำวา “ประธานศาลอุทธรณคดีชำนัญพิเศษ” เพิ่มโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2558
1
2
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“สมาคมนายจา ง” หมายความวา องคการของนายจางที่จ ัดตั้งขึ้น ตามกฎหมายวาดวย
แรงงานสัมพันธ
“สหภาพแรงงาน”4 หมายความวา องคการของลูกจางที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายวาดวย
แรงงานสัมพันธหรือกฎหมายวาดวยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ
มาตรา 4 5 ให ป ระธานศาลฎี ก าและรั ฐ มนตรี ว  า การกระทรวงแรงงานรั ก ษาการตาม
พระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ในสวนที่เกี่ยวของกับอำนาจหนาที่ของตน
ใหประธานศาลฎีกาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมตามกฎหมายวา
ดวยระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรมมีอำนาจออกขอบังคับ และใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานมี
อำนาจออกกฎกระทรวงเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
ขอบังคับและกฎกระทรวงนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได
หมวด 1
ศาลแรงงาน

มาตรา 5 ใหจัดตั้งศาลแรงงานกลางขึ้นในกรุงเทพมหานคร และจะเปดทำการเมื่อใด ให
ประกาศโดยพระราชกฤษฎีกา
ใหศาลแรงงานกลางมี เขตอำนาจตลอดกรุงเทพมหานคร จังหวัดสมุทรปราการ จังหวั ด
สมุทรสาคร จังหวัดนครปฐม จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดปทุมธานี
มาตรา 6 ใหจัดตั้งศาลแรงงานภาคขึ้น และจะเปดทำการเมื่อใดใหประกาศโดยพระราช
กฤษฎีกา ซึ่งจะตองระบุเขตอำนาจศาลและกำหนดที่ตั้งศาลในเขตศาลนั้นไวดวย
มาตรา 7 ถาจะจัดตั้งศาลแรงงานจังหวัดขึ้นในจังหวัดใด ใหกระทำโดยพระราชบัญญัติซึ่ง
จะตองระบุเขตอำนาจศาลนั้นไวดวย
มาตรา 86 ศาลแรงงานมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีหรือมีคำสั่งในเรื่องดังตอไปนี้
(1) คดีพิพาทเกี่ยวดวยสิทธิหรือหนาที่ตามสัญญาจางแรงงาน หรือตามขอตกลงเกี่ยวกับ
สภาพการจาง
มาตรา 3 นิยามคำวา “สหภาพแรงงาน” แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
มาตรา 4 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
6 มาตรา 8 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
4
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(2) คดีพิพาทเกี่ยวดวยสิทธิหรือหนาที่ตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานกฎหมายวา
ดวยแรงงานสัมพันธ กฎหมายวาดวยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ กฎหมายวาดวยการจัดหางานและคุมครอง
คนหางาน กฎหมายวาดวยการประกันสังคม หรือกฎหมายวาดวยเงินทดแทน
(3) กรณีที่จะตองใชสิทธิทางศาลตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน กฎหมายวาดวย
แรงงานสัมพันธ หรือกฎหมายวาดวยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ
(4) คดีอุทธรณคำวินิจฉัยของเจาพนักงานตามกฎหมายวาดวยการคุ มครองแรงงานของ
คณะกรรมการแรงงานสัมพันธหรือรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานตามกฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ ของ
คณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธหรือรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน ตามกฎหมายวาดวยแรงงาน
รัฐวิสาหกิจสัมพันธ ของคณะกรรมการอุทธรณตามกฎหมายวาดวยการประกันสังคม หรือของคณะกรรมการ
กองทุนเงินทดแทนตามกฎหมายวาดวยเงินทดแทน
(5) คดีอันเกิดแตมูลละเมิดระหวางนายจางและลูกจางสืบเนื่องจากขอพิพาทแรงงานหรื อ
เกี่ยวกับการทำงานตามสัญญาจางแรงงาน ทั้งนี้ ใหรวมถึงมูลละเมิดระหวางลูกจางกับลูกจางที่เกิดจากการ
ทำงานในทางการที่จางดวย
(6) ขอพิพาทแรงงานที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานขอใหศาลแรงงานชี้ขาดตามกฎหมาย
วาดวยแรงงานสัมพันธ กฎหมายวาดวยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ หรือกฎหมายวาดวยการจัดหางานและ
คุมครองคนหางาน
(7) คดีที่มีกฎหมายบัญญัติใหอยูในอำนาจของศาลแรงงาน
คดีตามวรรคหนึ่ง ในกรณีที่กฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน กฎหมายวาดวยแรงงาน
สัมพันธ กฎหมายวาดวยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ กฎหมายวาดวยการจัดหางานและคุมครองคนหางาน
กฎหมายวาดวยการประกันสังคม หรือกฎหมายวาดวยเงินทดแทนบัญญัติใหรองเรียนตอพนักงานเจาหนาที่
หรือปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการที่กำหนดไว จะดำเนินการในศาลแรงงานไดตอเมื่อไดปฏิบัติตามขั้นตอนและ
วิธีการที่กฎหมายดังกลาวบัญญัติไวแลว
มาตรา 97 ในทองที่ที่ศาลแรงงานเปดทำการแลว หามมิใหศาลชั้นตนอื่นใดในทองที่นั้นรับคดีที่
อยูในอำนาจของศาลแรงงานไวพิจารณาพิพากษา
ในกรณีมีปญหาวาคดีใดจะอยูในอำนาจของศาลแรงงานหรือไม ไมวาปญหานั้นจะเกิดขึ้น
ในศาลแรงงานหรือศาลยุติธรรมอื่น ใหศาลนั้นรอการพิจารณาพิพากษาคดีไวชั่วคราวแลวเสนอปญหานั้นให
ประธานศาลอุทธรณคดีชำนัญพิเศษเปนผูวินิจฉัย คำวินิจฉัยของประธานศาลอุทธรณคดีชำนัญพิเศษใหเปนที่สุด
ในกรณีเชนวานี้ ถาตามคำวินิจฉัยของประธานศาลอุทธรณคดีชำนัญพิเศษจะตองเปลี่ยนแปลงศาลที่มีอำนาจ
พิจารณาพิพากษาคดี ใหศาลเดิมโอนคดีไปยังศาลดังกลาว และใหถือวากระบวนพิจารณาที่ไดดำเนินการไป
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แลวในศาลเดิมกอนมีคำพิพากษาไมเสียไป เวนแตศาลที่รับโอนคดีจะมีคำสั่งเปนอยางอื่นเพื่อประโยชนแหง
ความยุติธรรม
มาตรา 108 ศาลแรงงานเปนศาลชั้นตนตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรม และใหนำบทบัญญัติ
แหงพระธรรมนูญศาลยุติธรรมมาใชบังคับแกศาลแรงงานโดยอนุโลม

หมวด 2
ผูพิพากษาในศาลแรงงาน

มาตรา 11 9 ในศาลแรงงาน ให ม ี ผ ู  พ ิ พ ากษาและผู  พ ิ พ ากษาสมทบตามจำนวนที ่ ค ณะ
กรรมการบริหารศาลยุติธรรมตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรมกำหนดตามความจำเปน
เพื่อประโยชนในทางราชการของแตละศาล โดยเฉพาะผูพิพากษาสมทบฝายนายจางและผูพิพากษาสมทบฝาย
ลูกจางใหมีจำนวนฝายละเทา ๆ กัน
มาตรา 12 10 พระมหากษัตริย จ ะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งผูพิพากษาศาล
แรงงานจากขาราชการตุลาการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม และเปนผูมี
ความรูและความเขาใจในปญหาแรงงาน
มาตรา 13 11 ในศาลแรงงานกลางและศาลแรงงานภาค ใหมีอธิบดีผูพิพากษาศาลละหนึ่งคน
กั บ ให มี ร องอธิ บ ดี ผ ู  พิ พากษาศาลละหนึ ่ ง คน และในกรณีที่มีความจำเปน เพื่ อประโยชนใ นทางราชการ
คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรมโดยความเห็นชอบ
ของประธานศาลฎีกาจะกำหนดใหมีรองอธิบดีผูพิพากษามากกวาหนึ่งคนแตไมเกินสามคนก็ได
ในศาลแรงงานจังหวัด ใหมีผูพิพากษาหัวหนาศาลแรงงานจังหวัด ศาลละหนึ่งคน

มาตรา 10 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
มาตรา 11 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
10 มาตรา 12 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
11 มาตรา 13 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
8
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มาตรา 14 12 พระมหากษัตริยจะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งผูพิพากษาสมทบจาก
บุคคลซึ่งคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม
คัดเลือกจากบัญชีรายชื่อผูแทนฝายนายจางและฝายลูกจางโดย
(1) ใหสมาคมนายจางกับรัฐวิสาหกิจและสหภาพแรงงานเสนอชื่อผูแทนฝายตนตออธิบดีกรม
สวัสดิการและคุมครองแรงงานหรือผูที่ไดรับมอบหมายเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติตามมาตรา 14/1 (5) และ (6)
แลวใหอธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน หรือผูที่ไดรับมอบหมายจัดใหมีการเลือกตั้งผูแทนฝายสมาคม
นายจางกับรัฐวิสาหกิจและฝายสหภาพแรงงานใหไดจำนวนไมเกินสองเทาของจำนวนที่คณะกรรมการบริหาร
ศาลยุติธรรมตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรมกำหนดและเสนอบัญชีรายชื่อดังกลาวตอ
เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม หรือในกรณีไมมีสมาคมนายจางหรือสหภาพแรงงาน ซึ่งจดทะเบียนที่ตั้ง
สำนักงานไวในเขตศาลแรงงานใด หรือมีอยูเปนจำนวนนอย นอกจากสมาคมนายจางกับรัฐวิสาหกิจและ
สหภาพแรงงาน ถามี แลวใหที่ประชุมผูแทนฝายนายจางของสถานประกอบกิจการและที่ประชุมผูแทนฝาย
ลูกจางของสถานประกอบกิจการซึ่งอยูในเขตศาลแรงงานนั้น แตละฝายเสนอชื่อผูแทนฝายตน และ
(2) ใหกระทรวงแรงงาน หรือคณะกรรมการหรือองคกรที่เกี่ยวกับแรงงานตามประกาศของ
คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม เสนอชื่อผูแทนฝายนายจางหรือผูแทนฝายลูกจางตออธิบดีกรมสวัสดิการ
และคุมครองแรงงานหรือผูที่ไดรับมอบหมายเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติตามมาตรา 14/1 (7) และใหอธิบดีกรม
สวัสดิการและคุมครองแรงงานหรือผูที่ไดรับมอบหมายจัดใหมีการประชุมและเลือกกันเองของผูแทนฝาย
นายจางและผูแทนฝายลูกจางใหไดจำนวนไมเกินสองเทาของจำนวนที่คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมตาม
กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรมกำหนดและเสนอบัญชีรายชื่อดังกลาวตอเลขาธิการ
สำนักงานศาลยุติธรรม
ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมกำหนด โดยคำนึงถึงการกระจาย
โอกาสใหแกตัวแทนของทุกฝายที่เกี่ยวของดานแรงงาน ระเบียบดังกลาวเมื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว
ใหใชบังคับได
มาตรา 14/1 13 บุคคลที่ไดรับ การเสนอชื่ อเพื ่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งเป น ผู
พิพากษาสมทบตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) มีอายุไมต่ำกวาสามสิบปบริบูรณในวันที่ไดมีการเสนอชื่อผูแทนฝายนายจางหรือผูแทน
ฝายลูกจางตามมาตรา 14
(3) มีภูมิลำเนาหรือสถานที่ทำงานอยูในเขตศาลแรงงานนั้นไมนอยกวาหนึ่งปนับถึงวันที่ไดมี
การเสนอชื่อตามมาตรา 14
12
13

มาตรา 14 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
มาตรา 14/1 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
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(4) สำเร็จการศึกษาไมต่ำกวามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา เวนแตเคยเปนผูพิพากษา
สมทบในศาลแรงงาน
(5) ในวันที่ไดมีการเสนอชื่อผูแทนฝายนายจางตามมาตรา 14 นั้น ในกรณีที่สมาคมนายจาง
หรือรัฐวิสาหกิจเปนผูเสนอ ตองเปนกรรมการสมาคมนายจางมาแลวไมนอยกวาสองปและสมาคมนายจางนั้น
ไดจดทะเบียนที่ตั้งสำนักงานในเขตศาลแรงงานนั้น หรือเปนฝายบริหารของรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวย
แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธมาแลวไมนอยกวาสองป แลวแตกรณี หรือในกรณีที่ที่ประชุมผูแทนฝายนายจางของ
สถานประกอบกิจการเปนผูเสนอ ผูไดรับการเสนอชื่อตองเปนเจาของสถานประกอบกิจการหรือลูกจางของ
สถานประกอบกิจการซึ่งมีอำนาจหนาที่ทำการแทนนายจางสำหรับกรณีการจาง การใหบำเหน็จ การลดคาจาง
หรือการเลิกจางและสถานประกอบกิจการดังกลาวอยูในเขตศาลแรงงานนั้น
(6) ในวันที่ไดมีการเสนอชื่อผูแทนฝายลูกจางตามมาตรา 14 นั้น ในกรณีที่สหภาพแรงงาน
เปนผูเสนอ ตองเปนกรรมการสหภาพแรงงานมาแลวไมนอยกวาสองปและสหภาพแรงงานนั้นไดจดทะเบียน
ที่ตั้งสำนักงานในเขตศาลแรงงานนั้น หรือในกรณีที่ที่ประชุมผูแทนฝายลูกจางของสถานประกอบกิจการเปนผู
เสนอ ผูไดรับการเสนอชื่อตองเปนลูกจางของสถานประกอบกิจการซึ่งอยูในเขตศาลแรงงานนั้น
(7) ในวันที่ไดมีการเสนอชื่อผูแทนฝายนายจางหรือผูแทนฝายลูกจางตามมาตรา 14 นั้น ใน
กรณีที่กระทรวงแรงงานหรือคณะกรรมการหรือองคกรที่เกี่ยวกับแรงงาน เปนผูเสนอชื่อผูแทนฝายนายจาง
หรือผูแทนฝายลูกจาง ผูไดรับการเสนอชื่อตองมีคุณสมบัติตาม (5) หรือ (6) แลวแตกรณี
(8) เปนผูมีความเลื่อมใสในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปน
ประมุข
(9) ไมเปนบุคคลลมละลาย คนไรความสามารถ คนเสมือนไรความสามารถ คนวิกลจริตหรือ
จิตฟนเฟอน มีจิตใจไมเหมาะสมที่จะเปนผูพิพากษาสมทบ หรือเปนโรคที่ระบุไวในระเบียบของคณะกรรมการ
ตุลาการศาลยุติธรรมตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม
(10) ไมเคยไดรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดใหลงโทษจำคุก เวนแตเปนโทษสำหรับ
ความผิดที่กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(11) ไมเคยตองคำพิพากษาถึงที่สุดวาไดกระทำความผิดตามกฎหมายวาดวยการคุมครอง
แรงงาน กฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ กฎหมายวาดวยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ กฎหมายวาดวยการ
จัดหางานและคุมครองคนหางาน กฎหมายวาดวยการประกันสังคม หรือกฎหมายวาดวยเงินทดแทน เวนแต
พนโทษมาแลวไมนอยกวาสองปหรือพนระยะเวลาที่ศาลไดกำหนดในการรอการลงโทษแลว
(12) ไมเคยตองคำสั่งของศาลถึงที่สุดใหทรัพยสินตกเปนของแผนดินและศาลไมไดสั ่งคืน
ทรัพยสินตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน
(13) ไมเปนขาราชการการเมือง กรรมการหรือผูดำรงตำแหนงที่รับผิดชอบในการบริหาร
พรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิก
วุฒิสภา สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร สมาชิกสภาทองถิ่น ผูบริหารทองถิ่นที่มาจากการเลือกตั้งหรือการแตงตั้ง
หรือทนายความ
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(14) ไมเคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หนวยงานอื่นของรัฐ
(15) ไมเปนผูมีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพรองในศีลธรรมอันดี
(16) ไมเคยพนจากตำแหนงผูพิพากษาสมทบตามมาตรา 15 (6)
มาตรา 14/2 14 กอนเขารับตำแหนง ผูพิพากษาสมทบจะตองไดรับการอบรมความรูในเรื่อง
เกี่ยวกับศาลแรงงาน อำนาจหนาที่ของผูพิพากษาสมทบและระเบียบที่เกี่ยวของ ตลอดจนการดำรงตนในฐานะ
เปนผูพิพากษาสมทบตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมตามกฎหมายวาดวย
ระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรมกำหนด และจะตองปฏิญาณตนตอหนาอธิบดีผูพิพากษาศาลแรงงานกลาง
หรืออธิบดีผูพิพากษาศาลแรงงานภาค หรือผูพิพากษาหัวหนาศาลแรงงานจังหวัดซึ่งตนจะเขาสังกัด แลวแต
กรณี วาจะปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริตและเที่ยงธรรมโดยไมผูกพันตนวาเปนฝายนายจางหรือฝาย
ลูกจางและรักษาความลับในราชการ
มาตรา 14/315 ผูพิพากษาสมทบใหดำรงตำแหนงคราวละสามป แตจะทรงพระกรุณาโปรดเกลา
ฯ แตงตั้งผูตองออกตามวาระไปแลวใหดำรงตำแหนงตอไปอีกก็ได
ในการปฏิบัติหนาที่ของผูพิพากษาสมทบ ใหถือวาวันที่มาปฏิบัติหนาที่เปนวันทำงานใหแก
นายจางของผูพิพากษาสมทบนั้น และใหนายจางอำนวยความสะดวกตามสมควร
มาตรา 15 16 ผูพิพากษาสมทบพนจากตำแหนงเมื่อ
(1) ออกตามวาระ
(2) ตาย
(3) ลาออก
(4) ขาดคุณสมบัติหรือเขาลักษณะตองหามอยางใดอยางหนึ่งตามมาตรา 14/1
(5) ตองคำพิพากษาหรือคำสั่งถึงที่สุดใหจำคุก
(6) ขาดการปฏิบัติหนาที่ตามที่กำหนดถึงสามครั้งติดตอกันโดยไมมีเหตุอันสมควร
(7) ประพฤติตนไมเหมาะสมแกการเปนผูพิพากษาสมทบ
การพนจากตำแหนงตาม (2) ใหนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงทราบ การพนจากตำแหนง
ตาม (1) หรือ (3) ใหนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหพนจากตำแหนง ถาเปนการพน
จากตำแหนงตาม (4) (5) (6) หรือ (7) ตองไดรับความเห็นชอบของคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมตาม

มาตรา 14/2 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
มาตรา 14/3 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
16 มาตรา 15 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
14
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กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม และใหนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณา
โปรดเกลาฯ ใหพนจากตำแหนง
มาตรา 16 ใหอธิบดีผู  พิ พากษาศาลแรงงานกลาง อธิบดีผูพิพากษาศาลแรงงานภาค ผู
พิพากษาหัวหนาศาลแรงงานจังหวัด แลวแตกรณี หรือผูทำการแทนในตำแหนงดังกลาว กำหนดผูพิพากษา
สมทบฝายนายจางและฝายลูกจางที่จะตองปฏิบัติการ โดยจะกำหนดใหมีผูพิพากษาสมทบฝายนายจางและ
ฝายลูกจางสำรองไวดวยก็ได
มาตรา 17 ภายใตบังคับมาตรา 18 ศาลแรงงานตองมีผูพิพากษา ผูพิพากษาสมทบฝาย
นายจางและผูพิพากษาสมทบฝายลูกจางฝายละเทา ๆ กัน จึงจะเปนองคคณะพิจารณาพิพากษาคดี
มาตรา 18 กระบวนพิจารณานอกจากการนั่งพิจารณาและพิพากษาคดี ผูพิพากษาของศาล
แรงงานคนใดคนหนึ่งมีอำนาจกระทำหรือออกคำสั่งใด ๆ ได โดยจะใหมีผูพิพากษาสมทบฝายนายจางและฝาย
ลูกจางรวมดวยหรือไมก็ได
มาตรา 19 17 ให น ำบทบั ญ ญั ติว า ดว ยการคั ด ค านผู พ ิ พากษาตามประมวลกฎหมายวิ ธี
พิจารณาความแพงมาใชบังคับแกการคัดคานผูพิพากษาสมทบโดยอนุโลม
มาตรา 20 ผูพิพากษาสมทบที่นั่งพิจารณาคดีใดจะตองพิจารณาคดีนั้นจนเสร็จ เวนแตไม
อาจปฏิบัติหนาที่ไดเพราะเจ็บปวยหรือมีเหตุจำเปนอยางอื่น ในกรณีเชนวานี้ ใหผูมีอำนาจตามมาตรา 16 จัด
ใหผูพิพากษาสมทบซึ่งไดกำหนดใหเปนผูสำรองไว ถามี หรือผูพิพากษาสมทบอื่นเขาปฏิบัติการแทน
มาตรา 21 ผูพิพากษาสมทบจะไดร ับ ค าปวยการ คาพาหนะเดินทาง คาเชาที่ พั ก และ
คาตอบแทนอยางอื่นตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา
มาตรา 22 ในกรณีที่ยังไมมีการแตงตั้งผูพิพากษาสมทบขึ้นใหม หรือมีการแตงตั้งแลวแตยัง
ไมไดเขารับหนาที่ ใหผูพิพากษาสมทบซึ่งออกไปตามวาระคงอยูปฏิบัติหนาที่ไปพลางกอน
ผูพิพากษาสมทบซึ่งจะตองพนจากตำแหนงตามวาระ ใหมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีซึ่งตน
ไดนั่งพิจารณาไวกอนจนกวาจะเสร็จคดีนั้น แตตองไมเกินหกสิบวันนับแตวันครบกำหนดออกตามวาระ

17

มาตรา 19 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
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มาตรา 23 ผู  พิ พากษาสมทบเปน เจาพนักงานในตำแหนงตุลาการตามความหมายของ
ประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 24 ใหนำบทบัญญัติวาดวยวินัยและการรักษาวินัยสำหรับขาราชการตุลาการตาม
กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายตุลาการ มาใชบังคับแกผูพิพากษาสมทบดวย โดยอนุโลม
หมวด 3
วิธีพิจารณาคดีแรงงาน
สวนที่ 1
บททั่วไป

มาตรา 2518 การสงคำคูความหรือเอกสารอื่นใดไปยังคูความในคดีแรงงาน ใหกระทำโดยเจา
พนักงานศาล หรือศาลแรงงานจะกำหนดใหสงทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับหรือทางโทรสารหรือโดยวิธีอื่น
ใดก็ได
มาตรา 26 ระยะเวลาตามที่กำหนดไวในพระราชบัญญัตินี้ หรือตามที่ศาลแรงงานไดกำหนด
ศาลแรงงานมีอำนาจยนหรือขยายไดตามความจำเปน และเพื่อประโยชนแหงความยุติธรรม
มาตรา 27 การยื่นคำฟองตลอดจนการดำเนินกระบวนพิจารณาใด ๆ ในศาลแรงงานใหไดรับ
ยกเวนไมตองชำระคาฤชาธรรมเนียม
มาตรา 28 19 ในกรณีมีเหตุสมควร ศาลแรงงานอาจสั่งใหมีการดำเนินกระบวนพิจารณา ณ
สถานที่ที่มูลคดีเกิดขึ้นหรือสถานที่อื่นหรือในวันหยุดงานหรือในเวลาใด ๆ ก็ได
มาตรา 29 เพื่อใหการดำเนินการกระบวนพิจารณาคดีแรงงานเปนไปโดยประหยัด สะดวก
รวดเร็ว และเที่ยงธรรม ใหอธิบดีผูพิพากษาศาลแรงงานกลางมีอำนาจออกขอกำหนดใด ๆ ใชบังคับในศาล
แรงงานไดเมื่อไดรับอนุมัติจากประธานศาลฎีกาแลว
ขอกำหนดนั้นเมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได
18
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มาตรา 25 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
มาตรา 28 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
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มาตรา 30 ศาลแรงงานอาจขอให ผ ู  ท รงคุ ณ วุ ฒ ิ ห รื อ ผู  เ ชี ่ ย วชาญมาให ค วามเห็ น เพื่ อ
ประกอบการพิจารณาพิพากษาคดีได
มาตรา 31 ใหนำบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาใชบังคับแกการ
ดำเนินกระบวนพิจารณาในศาลแรงงานเทาที่ไมขัดหรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี้โดยอนุโลม
มาตรา 32 ในกรณีที่ศาลแรงงานเห็นวาการกระทำใดของคูความฝายใดเปนการปฏิบัติผิด
ขั้นตอนหรือเปนการฝาฝนบทบัญญัติของกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานหรือกฎหมายวาดวยแรงงาน
สัมพันธ ใหศาลแรงงานมีอำนาจสั่งใหคูความฝายนั้นปฏิบัติหรือละเวนการกระทำใด ๆ เพื่อใหเปนไปตาม
กฎหมายดังกลาวได
การฝาฝนคำสั่งศาลแรงงานตามวรรคหนึ่ง ใหศาลแรงงานมีอำนาจสั่งกักขังจนกวาจะปฏิบัติ
ตามคำสั่งศาลแตตองไมเกินหกเดือน
มาตรา 32/120 ถาบุคคลใดเกรงวาพยานหลักฐานที่ตนอาจตองอางอิงในภายหนาจะสูญหาย
หรือยากแกการนำมาเมื่อมีคดีแรงงานเกิดขึ้น หรือถาคูความฝายใดในคดีเกรงวาพยานหลักฐานที่ตนจำนงจะ
อางอิงจะสูญหายเสียกอนที่จะนำมาสืบหรือเปนการยากที่จะนำมาสืบในภายหลัง บุคคลนั้นหรือคูความฝายนั้น
อาจยื่นคำขอตอศาลแรงงานโดยทำเปนคำรองขอหรือคำรองใหศาลมีคำสั่งสืบพยานหลักฐานนั้นไวทันที
เมื ่ อศาลได ร ั บ คำขอเช น ว านั้น ใหศาลออกหมายเรีย กผูขอและคูความอีกฝายหนึ่ งหรือ
บุคคลภายนอกที่เกี่ยวของมาศาล และเมื่อไดฟงบุคคลเหลานั้นแลว ใหศาลสั่งคำขอตามที่เห็นสมควรถาศาลสั่ง
อนุญาตตามคำขอแลว ใหสืบพยานหลักฐานไปตามที่บัญญัติไวในกฎหมาย สวนรายงานและเอกสารอื่น ๆ ที่
เกี่ยวของกับการนั้นใหศาลเก็บรักษาไว
มาตรา 32/221 ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉิน เมื่อมีการยื่นคำขอตามมาตรา 32/1 ผูยื่นคำขอจะยื่น
คำรองรวมไปดวยเพื่อใหศาลแรงงานมีคำสั่งหรือออกหมายตามที่ขอโดยไมชักชา และถาจำเปน จะขอใหศาลมี
คำสั่งใหยึดหรืออายัดเอกสารหรือวัตถุที่จะใชเปนพยานหลักฐานที่ขอสืบไวกอนโดยมีเงื่อนไขอยางใดอยางหนึ่ง
ตามที่ศาลเห็นสมควรก็ได
ใหนำมาตรา 261 มาตรา 262 มาตรา 263 มาตรา 267 มาตรา 268 และมาตรา 269 แหง
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาใชบังคับแกกรณีตามวรรคหนึ่งโดยอนุโลม

20
21

มาตรา 32/1 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
มาตรา 32/2 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
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สวนที่ 2
วิธีพิจารณาคดีแรงงานในศาลแรงงาน

มาตรา 33 คำฟองคดีแรงงานใหเสนอตอศาลแรงงานที่มูลคดีเกิดขึ้นในเขตศาลแรงงานนั้น
ถาโจทกมีความประสงคจะยื่นคำฟองตอศาลแรงงานที่โจทกหรือจำเลยมีภูมิลำเนาอยูในเขตศาลแรงงาน เมื่อ
โจทกแสดงใหศาลแรงงานเห็นวาการพิจารณาคดีในศาลแรงงานนั้น ๆ จะเปนการสะดวก ศาลแรงงานจะ
อนุญาตใหโจทกยื่นคำฟองตามที่ขอนั้นก็ได
เพื่อประโยชนแหงมาตรานี้ ใหถือวาสถานที่ที่ลูกจางทำงานเปนที่ที่มูลคดีเกิดขึ้น
ไม ว  า การดำเนิ น กระบวนพิ จ ารณาจะได ด ำเนิ น ไปแล ว เพี ย งใด ก อ นศาลแรงงานมี คำ
พิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาดตัดสินคดี คูความอาจรองขอตอศาลแรงงานที่โจทกไดยื่นคำฟองไวขอใหโอนคดีไปยัง
ศาลแรงงานอื่นที่มีเขตอำนาจได แตจะตองยกเหตุผลและความจำเปนขึ้นอางอิง เมื่อศาลแรงงานพิจารณา
เห็นสมควรจะมีคำสั่งอนุญาตตามคำขอนั้นก็ได แตหามมิใหศาลแรงงานออกคำสั่งเชนวานั้น เวนแตศาล
แรงงานที่จะรับโอนคดีไปนั้นไดยินยอมเสียกอน ถาศาลแรงงานที่จะรับโอนคดีไมยินยอมก็ใหศาลแรงงานที่จะ
โอนคดีนั้นสงเรื่องใหประธานศาลอุทธรณคดีชำนัญพิเศษชี้ขาด คำชี้ขาดของประธานศาลอุทธรณคดีชำนัญ
พิเศษใหเปนที่สุด 22
มาตรา 34 ในทองที่จังหวัดใดที่ยังไมมีศาลแรงงานจังหวัดจัดตั้งขึ้น แตอยูในเขตอำนาจของ
ศาลแรงงานภาค โจทกจะยื่นคำฟองตอศาลจังหวัดหรือศาลแรงงานภาคก็ได ถาโจทกยื่นคำฟองตอศาลจังหวัด
ใหศาลจังหวัดแจงไปยังศาลแรงงานภาค เมื่อศาลแรงงานภาคสั่งรับคดีนั้นไวพิจารณาแลว ใหศาลแรงงานภาค
ออกไปนั่งพิจารณาพิพากษา ณ ศาลจังหวัดแหงทองที่นั้น
มาตรา 35 โจทกอาจยื่นคำฟองเปนหนังสือ หรือมาแถลงขอหาดวยวาจาตอหนาศาลก็ได
ถาโจทกมาแถลงขอหาดวยวาจา ใหศาลมีอำนาจสอบถามตามที่จำเปนเพื่อประโยชนแหง
ความยุติธรรมแลวบันทึกรายการแหงขอหาเหลานั้น อานใหโจทกฟงและใหโจทกลงลายมือชื่อไว
ในกรณีที่มีโจทกหลายคน ศาลจะจัดใหโจทกเหลานั้นแตงตั้งโจทกคนใดคนหนึ่งหรือหลายคน
เปนผูแทนในการดำเนินคดีก็ได
วิธีการแตงตั้งผูแทนตามวรรคสามใหเปนไปตามขอกำหนดที่ออกตามความในมาตรา 29

22

มาตรา 33 วรรคสาม แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558
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มาตรา 36 นายจางหรือลูกจางจะมอบอำนาจใหสมาคมนายจางหรือสหภาพแรงงานซึ่งตน
เปนสมาชิกหรือพนักงานเจาหนาที่ที่มีอำนาจดำเนินคดีตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานหรือกฎหมาย
วาดวยแรงงานสัมพันธดำเนินคดีแทนก็ได
มาตรา 37 เมื่อศาลแรงงานสั่งรับคดีไวพิจารณาแลว ใหศาลแรงงานกำหนดวันเวลาในการ
พิจารณาคดีโดยเร็ว และออกหมายเรียกจำเลยใหมาศาลตามกำหนด ในหมายนั้นใหจดแจงรายการแหงขอหา
และคำขอบังคับใหจำเลยทราบ และใหศาลแรงงานสั่งใหโจทกมาศาลในวันเวลาเดียวกันนั้นดวย
จำเลยจะยื่นคำใหการเปนหนังสือกอนวันเวลาที่ศาลแรงงานนัดใหมาศาลก็ได
มาตรา 38 เมื่อโจทกและจำเลยมาพรอมกันแลว ใหศาลแรงงานไกลเกลี่ยใหคูความไดตกลง
กันหรือประนีประนอมยอมความกัน โดยใหถือวาคดีแรงงานมีลักษณะพิเศษอันควรระงับลงไดดวยความเขาใจ
อันดีตอกัน เพื่อที่ทั้งสองฝายจะไดมีความสัมพันธกันตอไป
ในการไกลเกลี่ยของศาลแรงงาน ถาคูความฝายใดฝายหนึ่งรองขอ หรือเมื่อศาลแรงงาน
เห็นสมควร ศาลแรงงานจะสั่งใหดำเนินการเปนการลับเฉพาะตอหนาคูความเทานั้นก็ได
ในกรณีที่ศาลแรงงานไดไกลเกลี่ยแลว แตคูความไมอาจตกลงกันหรือไมอาจประนีประนอม
ยอมความกันได ก็ใหศาลแรงงานดำเนินกระบวนพิจารณาตอไป
มาตรา 39 ในกรณีมีประเด็นที่ยงั ไมอาจตกลงกันหรือไมอาจประนีประนอมยอมความกัน ให
ศาลแรงงานจดประเด็นขอพิพาทและบันทึกคำแถลงของโจทกกับคำใหการของจำเลยอานใหคูความฟง และให
ลงลายมือชื่อไว โดยจะระบุใหคูความฝายใดฝายหนึ่งนำพยานมาสืบกอนหรือหลังก็ได แลวใหศาลแรงงาน
กำหนดวันสืบพยานไปทันที
ถาจำเลยไมยอมใหการ ใหศาลแรงงานบันทึกไว และดำเนินกระบวนพิจารณาตอไป
มาตรา 40 เมื่อโจทกไดทราบคำสั่งใหมาศาลตามมาตรา 37 แลว ไมมาตามกำหนดโดยไม
แจงใหศาลแรงงานทราบเหตุที่ไมมา ใหถือวาโจทกไมประสงคจะดำเนินคดีตอไป ใหศาลแรงงานมีคำสั่ ง
จำหนายคดีออกเสียจากสารบบความ
เมื่อจำเลยไดรับหมายเรียกใหมาศาลตามมาตรา 37 แลว ไมมาตามกำหนดโดยไมแจงใหศาล
แรงงานทราบเหตุที่ไมมา ใหศาลแรงงานมีคำสั่งวาจำเลยขาดนัด และพิจารณาชี้ขาดตัดสินคดีไปฝายเดียว
ในกรณีที่โจทกหรือจำเลยไดแจงใหศาลแรงงานทราบเหตุแลว และศาลแรงงานเห็นเปนการ
สมควร ก็ใหกำหนดวันเวลานัดใหมเพื่อใหทั้งสองฝายมาศาล
มาตรา 41 ในกรณีที่ศาลแรงงานมีคำสั่งจำหนายคดีออกเสียจากสารบบความตามมาตรา 40
วรรคหนึ่ง หรือมีคำสั่งวาจำเลยขาดนัดตามมาตรา 40 วรรคสอง หากโจทกหรือจำเลยมาแถลงใหศาลแรงงาน
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ทราบถึงความจำเปนที่ไมอาจมาศาลไดภายในเจ็ดวัน นับแตวันที่ศาลแรงงานมีคำสั่ง ศาลแรงงานมีอำนาจไต
สวนถึงเหตุแหงความจำเปนนั้นได และหากเห็นเปนการสมควร ใหศาลแรงงานมีคำสั่งเพิกถอนคำสั่งตาม
มาตรา 40 และดำเนินกระบวนพิจารณาที่ไดกระทำหลังจากที่ไดมีคำสั่งตามมาตรา 40 นั้นใหมเสมือนหนึ่งมิได
เคยมีกระบวนพิจารณาเชนวานั้น
มาตรา 42 ในกรณี ที ่ จ ำเลยไมยอมใหการตามมาตรา 39 วรรคสอง หรือในกรณีที่ศาล
แรงงานจะพิ จ ารณาชี ้ ขาดตัดสิน คดี ไปฝ า ยเดียวตามมาตรา 40 วรรคสอง ใหศาลแรงงานมีอำนาจเรียก
พยานหลักฐานตามที่จำเปนมาพิจารณากอนชี้ขาดตัดสินคดีได
มาตรา 43 ไมวาการพิจารณาคดีจะดำเนินไปแลวเพียงใด ใหศาลแรงงานมีอำนาจที่จะไกล
เกลี่ยใหคูความตกลงกันหรือประนีประนอมยอมความกัน ตามนัยที่บัญญัติไวในมาตรา 38 ไดเสมอ
มาตรา 44 เพื่อใหไดขอเท็จจริงที่สมบูรณ การอางและการยื่นบัญชีระบุพยานของคูความ
ฝายใดฝายหนึ่งใหกระทำไดภายในระยะเวลาที่ศาลแรงงานกำหนดตามที่เห็นสมควร
มาตรา 45 เพื่อประโยชนแหงความยุติธรรมในอันที่จะใหไดความแจงชัดในขอเท็จจริงแหง
คดี ใหศาลแรงงานมีอำนาจเรียกพยานหลักฐานมาสืบไดเองตามที่เห็นสมควร
ในการสืบพยานไมวาจะเปนพยานที่คูความฝายใดอางหรือที่ศาลแรงงานเรียกมาเองใหศาล
แรงงานเปนผูซักถามพยาน ตัวความหรือทนายความจะซักถามพยานไดตอเมื่อไดรับอนุญาตจากศาลแรงงาน
เพื่อใหคดีเสร็จโดยรวดเร็วใหศาลแรงงานนั่งพิจารณาคดีติดตอกันไปโดยไมตองเลื่อน เวนแต
มีเหตุจำเปนที่สำคัญและศาลแรงงานจะเลื่อนครั้งหนึ่งไดไมเกินเจ็ดวัน
มาตรา 46 ในการบั น ทึ กคำเบิกความของพยาน เมื่อศาลแรงงานเห็น สมควรจะบันทึก
ขอความแตโดยยอก็ได แลวใหพยานลงลายมือชื่อไว
มาตรา 47 23 ผูทรงคุณวุฒิหรือผูเชี่ยวชาญที่ศาลแรงงานขอใหมาใหความเห็น และพยานที่
ศาลแรงงานเรี ย กมา มี ส ิ ท ธิ ไ ด ร ั บ ค า ป ว ยการ ค า พาหนะเดิ น ทาง และค า เช า ที ่ พั ก ตามระเบี ย บที่คณะ
กรรมการบริหารศาลยุติธรรมตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรมกำหนด
มาตรา 48 การพิจารณาคดีแรงงาน ใหศาลแรงงานคำนึงถึงสภาพการทำงาน ภาวะคาครอง
ชีพ ความเดือดรอนของลูกจาง ระดับของคาจาง หรือสิทธิและประโยชนอื่นใดของลูกจางที่ทำงานในกิจการ
23

มาตรา 47 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558
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ประเภทเดี ย วกั น รวมทั ้ งฐานะแห งกิ จการของนายจางตลอดจนสภาพทางเศรษฐกิจและสั งคมโดยทั่วไป
ประกอบการพิจารณาเพื่อกำหนดใหเปนธรรมแกคูความทั้งสองฝายดวย
มาตรา 49 การพิจารณาคดีในกรณีนายจางเลิกจางลูกจาง ถาศาลแรงงานเห็นวาการเลิกจาง
ลูกจางผูนั้นไมเปนธรรมตอลูกจาง ศาลแรงงานอาจสั่งใหนายจางรับลูกจางผูนั้นเขาทำงานตอไปในอัตราคาจาง
ที่ไดรับในขณะที่เลิกจาง ถาศาลแรงงานเห็นวาลูกจางกับนายจางไมอาจทำงานรวมกันตอไปได ใหศาลแรงงาน
กำหนดจำนวนคาเสียหายใหนายจางชดใชใหแทนโดยใหศาลคำนึงถึงอายุของลูกจาง ระยะเวลาการทำงานของ
ลูกจาง ความเดือดรอนของลูกจางเมื่อถูกเลิกจาง มูลเหตุแหงการเลิกจางและเงินคาชดเชยที่ลูกจางมีสิทธิไดรับ
ประกอบการพิจารณา
มาตรา 50 เมื่อไดสืบพยานตามที่จำเปนแลว ใหถือวาการพิจารณาเปนอันสิ้นสุด แตคูความ
อาจแถลงการณปดคดีดวยวาจาในวันเสร็จการพิจารณานั้นได แลวใหศาลแรงงานอานคำพิพากษาหรือคำสั่ง
ภายในเวลาสามวันนับแตวันนั้น ผูพิพากษาสมทบหากไดลงลายมือชื่อในคำพิพากษาหรือคำสั่งแลวจะไมรวม
อยูดวยในเวลาอานคำพิพากษาหรือคำสั่งก็ได
กอนที่ศาลแรงงานอานคำพิพากษาหรือคำสั่ง ถาศาลแรงงานเห็นสมควรเพื่อประโยชนแหง
ความยุติธรรม ศาลแรงงานอาจทำการพิจารณาตอไปอีกได
มาตรา 51 คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลแรงงานใหทำเปนหนังสือและตองกลาวหรือแสดง
ขอเท็จจริงที่ฟงไดโดยสรุปและคำวินิจฉัยในประเด็นแหงคดีพรอมดวยเหตุผลแหงคำวินิจฉัยนั้น
ใหศาลแรงงานสงสำเนาคำพิพากษาศาลฎีกาไปยังกระทรวงแรงงานโดยไมชักชา24
มาตรา 52 หามมิใหศาลแรงงานพิพากษาหรือสั่งเกินไปกวา หรือนอกจากที่ปรากฏในคำ
ฟอง เวนแตในกรณีที่ศาลแรงงานเห็นสมควรเพื่อความเปนธรรมแกคูความจะพิพากษาหรือสั่งเกินคำขอบังคับ
ก็ได
มาตรา 53 คำพิพากษาหรือคำสั่งใด ๆ ใหถือวาผูกพันเฉพาะคูความในกระบวนพิจารณาของ
ศาลแรงงานที่พิพากษาหรือมีคำสั่ง แตศาลแรงงานจะกำหนดใหคำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นผูกพันนายจางและ
ลูกจางอื่นซึ่งมีผลประโยชนรวมกันในมูลความแหงคดีดวยก็ได

24

มาตรา 51 วรรคสอง แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550
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หมวด 4
อุทธรณและฎีกา 25
มาตรา 54 26 การอุทธรณคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลแรงงาน ใหอุทธรณไดเฉพาะในข อ
กฎหมายไปยังศาลอุทธรณคดีชำนัญพิเศษ ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ แตในกรณีที่ไมมีบทบัญญัติ
แหงพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหนำบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาใชบังคับโดย
อนุโลม
การอุทธรณนั้นใหทำเปนหนังสือยื่นตอศาลแรงงานซึ่งมีคำพิพากษาหรือคำสั่งภายในสิบหาวัน
นับแตวันที่ไดอานคำพิพากษาหรือคำสั่งนั้น และใหศาลแรงงานสงสำเนาอุทธรณแกอีกฝายหนึ่งแกภายในเจ็ดวัน
นับแตวันที่ฝายนั้นไดรับสำเนาอุทธรณ
เมื่อไดมีการแก อุทธรณแลว หรือไมแกอุ ทธรณภายในกำหนดเวลาตามวรรคสอง ใหศาล
แรงงานรีบสงสำนวนไปยังศาลอุทธรณคดีชำนัญพิเศษ
มาตรา 55 27 การยื่นอุทธรณไมเปนการทุเลาการบังคับตามคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาล
แรงงานแตคูความที่ยื่นอุทธรณอาจทำคำขอยื่นตอศาลแรงงานซึ่งมีคำพิพากษาหรือคำสั่ง โดยชี้แจงเหตุผล
อันสมควรเพื่อใหศาลอุทธรณคดีชำนัญพิเศษสั่งทุเลาการบังคับไวได
มาตรา 56 28 ใหศาลอุทธรณคดีชำนัญพิเศษพิจารณาและมีคำพิพากษาหรือคำสั่งในคดี
แรงงานโดยเร็ว
ในการพิ จ ารณาพิ พ ากษาของศาลอุ ท ธรณ ค ดี ช ำนัญ พิ เ ศษ ให ถื อ ตามข อ เท็ จ จริ ง ที่ ศาล
แรงงานได วิ นิ จ ฉั ย มา แต ถ า ข อเท็ จ จริ ง ที่ ศาลแรงงานฟ งมายั ง ไม พ อแก ก ารวิ นิ จ ฉั ย ข อ กฎหมาย ให ศาล
อุทธรณคดีชำนัญพิเศษสั่งใหศาลแรงงานฟงขอเท็จจริงเพิ่มเติมตามที่ศาลอุทธรณคดีชำนัญพิเศษแจงไป แลวสง
สำนวนคืนศาลอุทธรณคดีชำนัญพิเศษโดยเร็ว
ในกรณีที่ศาลแรงงานเห็นวาขอเท็จจริงที่ฟงใหมจะเปนผลใหคำพิพากษาเปลี่ยนแปลงก็ให
ศาลแรงงานพิพากษาคดีนั้นใหม และใหนำมาตรา 54 และมาตรา 55 มาใชบังคับโดยอนุโลม
มาตรา 57 29 การพิจารณาและการชี้ขาดตัดสินคดีแรงงานในศาลอุทธรณคดีชำนัญพิเ ศษ
และผลแหงคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลอุทธรณคดีชำนัญพิเศษ ใหนำบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้และ
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาใชบังคับโดยอนุโลม
หมวด 4 อุทธรณ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558
มาตรา 54 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558
27 มาตรา 55 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558
28 มาตรา 56 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558
29 มาตรา 57 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558
25
26
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มาตรา 57/1 30 การฎี ก าคำพิ พ ากษาหรื อ คำสั่ ง ของศาลอุ ท ธรณ ค ดี ช ำนั ญ พิ เ ศษ ให นำ
บทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาใชบังคับโดยอนุโลม
การพิจารณาและการชี้ขาดตัดสินคดีแรงงานในศาลฎีกา ใหนำบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติ
นี้และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาใชบังคับโดยอนุโลม
หมวด 5
วิธีการชั่วคราวกอนพิพากษา
และการบังคับตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง
มาตรา 58 กอนมีคำพิพากษาหรือคำสั่ง ถามีความจำเปนเพื่อคุมครองประโยชนของคูความ
หรือบุคคลที่เกี่ยวของ หรือเพื่อบังคับตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง นอกจากอำนาจที่บัญญัติไวเปนการทั่วไปใน
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงแลว ใหศาลแรงงานมีอำนาจออกคำสั่งใด ๆ ตามที่เห็นสมควรไดดวย
บทเฉพาะกาล
มาตรา 59 คดีที่อยูในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลแรงงานซึ่งคางพิจารณาอยูใ นศาล
ชั้นตนตามมาตรา 3 แหงพระธรรมนูญศาลยุติธรรมในวันเปดทำการของศาลแรงงานกลาง ศาลแรงงานภาค
หรือศาลแรงงานจังหวัด ใหศาลชั้นตนตามมาตรา 3 แหงพระธรรมนูญศาลยุติธรรมคงพิจารณาพิพากษาตอไป
จนเสร็ จ แต ถ า ศาลนั้ น เห็ น สมควรก็ ให โ อนคดีไปใหศาลแรงงานกลาง ศาลแรงงานภาค หรือศาลแรงงาน
จังหวัดที่มีอำนาจพิจารณาคดีนั้นเพื่อดำเนินกระบวนพิจารณาและพิพากษาคดีตอไปได
มาตรา 60 ในระหวางที่ศาลแรงงานภาคและศาลแรงงานจังหวัดยังมิไดเปดทำการในทองที่
ใด ใหศาลแรงงานกลางมีเขตอำนาจในทองที่นั้นดวย โจทกจะยื่นคำฟองตอศาลจังหวัดแหงทองที่นั้นก็ได ให
ศาลจังหวัดแจงไปยังศาลแรงงานกลาง เมื่อศาลแรงงานกลางสั่งรับคดีนั้นไวพิจารณาแลว ใหศาลแรงงานกลาง
ออกไปนั่งพิจารณาพิพากษา ณ ศาลจังหวัดแหงทองที่นั้น

ผูรบั สนองพระบรมราชโองการ
ส. โหตระกิตย
รองนายกรัฐมนตรี
30
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หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่คดีแรงงานเปนคดีที่มีลักษณะ
พิเศษแตกตางไปจากคดีแพงและคดีอาญาโดยทั่วไป เพราะเปนขอขัดแยงระหวางนายจางกับลูกจางตามสัญญา
จางแรงงานหรือเกี่ยวกับสิทธิของนายจางและลูกจางตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานและกฎหมายวา
ดวยแรงงานสัมพันธ ซึ่งขอขัดแยงดังกลาวควรไดรับการพิจารณาโดยผูพิพากษาซึ่งเปนผูมีความรูและความเขาใจ
ในปญหาแรงงานรวมกับผูพิพากษาสมทบฝายนายจางและฝายลูกจาง ทั้งการดำเนินคดีควรเปนไปโดยสะดวก
ประหยัด รวดเร็ว เสมอภาคและเปนธรรมเพื่อใหคูความมีโอกาสประนีประนอมยอมความและสามารถกลับไป
ทำงานรวมกันโดยไมเกิดความรูสึกเปนอริตอกัน จำเปนตองยกเวนขั้นตอนและวิธีการตาง ๆ ที่บัญญัติ ใน
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงหลายกรณีดวยกันเพื่อใหเกิดการคลองตัวยิ่งขึ้น จึงจำเปนตองตรา
พระราชบัญญัตินี้
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 255031
มาตรา 15 ใหผูพิพากษาสมทบในศาลแรงงานซึ่งดำรงตำแหนงอยูกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ
ยังคงดำรงตำแหนงผูพิพากษาสมทบตอไปจนกวาจะพนจากตำแหนงตามมาตรา 15 แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง
ศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและ
วิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 ไดประกาศใชมาเปนเวลานานแลว บทบัญญัติบางประการไมสอดคลองกับ
การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง สังคม และเศรษฐกิจ ซึ่งไดปรับโครงสรางทางการเมื อง การปกครองโดย
กำหนดให แยกศาลยุ ติ ธ รรมออกเป น สถาบัน อิส ระ มีการจัดตั้งกระทรวงแรงงาน และมีการประกาศใช
พระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับแรงงานอีกหลายฉบับ รวมทั้งในปจจุบันสภาพสังคมและเศรษฐกิจของประเทศและ
สภาพการจางและการทำงานเปลี่ยนแปลงไป ทำใหปญหาทางดานแรงงานมีความซับซอนและมีปริมาณทวีขึ้น
เปนอยางมาก อันจะเปนสาเหตุใหขอพิพาททางดานแรงงานที่ขึ้นสูศาลมีความยุงยากและปริมาณมากขึ้นตาม
ไปดวย นอกจากนี้ ยังมีบทบัญญัติบางประการไมสอดคลองกับสภาพความเปนจริงในทางปฏิบัติ รวมทั้งเปน
อุปสรรคตอการพัฒนาดานแรงงานและลาสมัย สมควรแกไขปรับปรุงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธี
พิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 ใหมีความเหมาะสมกับสภาวการณที่เปลี่ยนแปลงไป และใหมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น แตยังคงไวซึ่งหลักแหงกฎหมายวิธีพิจารณาคดีแรงงานที่จะตองกระทำโดยประหยัด สะดวก รวดเร็วและเที่ยง
ธรรม จึงจำเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้
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พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 255832
มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เปนตนไป
มาตรา 8 คดีที่ศาลแรงงานมีคำพิพากษาหรือคำสั่งกอนวันเปดทำการของศาลอุทธรณคดีชำนัญพิเศษ ให
อุทธรณไปยังศาลฎีกา และใหนำบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน
พ.ศ. 2522 ซึ่งใชบังคับอยูในวันกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ มาใชบังคับในการพิจารณาพิพากษาของ
ศาลฎีกา
บรรดาคดีที่อยูในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลแรงงานที่คางพิจารณาอยูในศาลฎีกากอนวันเปด
ทำการของศาลอุทธรณคดีชำนัญพิเศษ ใหนำบทบัญญัติวาดวยการอุทธรณตามพระราชบัญญัติจัดตั้ งศาล
แรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 ซึ่งใชบังคับอยูในวันกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ มาใช
บังคับในการพิจารณาพิพากษาของศาลฎีกา
มาตรา 9 ใหแผนกคดีแรงงานในศาลฎีกาที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธี
พิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 กอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ยังคงมีอยูตอไปตามความจำเปนจนกวา
คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรมจะประกาศกำหนด
เปนอยางอื่น
มาตรา 10 ในระหวางที่ศาลอุทธรณคดีชำนัญพิเศษยังไมเปดทำการ การวินิจฉัยวาคดีใดจะอยูใน
อำนาจของศาลแรงงานหรือไมตามมาตรา 9 วรรคสอง และการชี้ขาดในกรณีที่ศาลแรงงานอื่นไมยินยอมรับ
โอนคดีตามมาตรา 33 วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522
ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ใหอธิบดีผูพิพากษาศาลแรงงานกลางเปนผูวินิจฉัยหรือชี้ขาด คำวินิจฉัย
และคำชี้ขาดของอธิบดีผูพิพากษาศาลแรงงานกลางใหเปนที่สุด
การวินิจฉัยคดีวาคดีใดจะอยูในอำนาจของศาลแรงงานหรือไมตามวรรคหนึ่ง ในกรณีที่มีคำวินิจฉัยของ
อธิบดีผูพิพากษาศาลแรงงานกลางอยูแลว ศาลแรงงานหรือศาลยุติธรรมอื่นโดยความเห็นชอบของอธิบดีผู
พิพากษาศาลแรงงานกลางอาจมีคำสั่งใหถือตามคำวินิจฉัยดังกลาวก็ได คำสั่งของศาลดังกลาวใหเปนที่สุด
มาตรา 11 ใหประธานศาลฎีการักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ไดมีการปรับปรุงหลักเกณฑการอุทธรณ
และฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง โดยใหคดีแพงที่ขึ้นสูศาลฎีกาจะตองไดรับอนุญาตจาก
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ศาลฎีกา แตระบบการอุทธรณคดีแรงงานในปจจุบันกฎหมายบัญญัติใหคูความมีสิทธิอุทธรณโดยตรงตอศาล
ฎีกาซึ่งไมสอดคลองกับหลักเกณฑที่แกไขใหมดังกลาว ประกอบกับไดมีการจัดตั้งศาลอุทธรณคดีชำนัญพิเศษ
ขึ้นเพื่อพิจารณาพิพากษาคดีชำนัญพิเศษตาง ๆ สมควรแกไขปรับปรุงหลักเกณฑการอุทธรณและฎีกาในคดีที่
อยูในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลแรงงานใหมีความสอดคลองเปนระบบเดียวกัน รวมทั้งแกไขวิธีพิจารณา
ที่เกี่ยวของใหเหมาะสมยิ่งขึ้น จึงจำเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้
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เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๘๒ ก

หน้า ๘
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ กันยายน ๒๕๕๖

ข้อกําหนดศาลแรงงาน
ว่าด้วยการดําเนินกระบวนพิจารณาในศาลแรงงาน
พ.ศ. ๒๕๕๖
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๙ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณา
คดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานกลางออกข้อกําหนดสําหรับใช้บังคับในศาลแรงงาน
ทุกศาล เพื่อให้การดําเนินกระบวนพิจารณาคดีแรงงานเป็นไปโดยประหยัด สะดวก รวดเร็ว และเที่ยงธรรม
โดยได้รับอนุมัติจากประธานศาลฎีกา ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อกําหนดนี้เรียกว่า “ข้อกําหนดศาลแรงงานว่าด้วยการดําเนิน กระบวนพิจารณา
ในศาลแรงงาน พ.ศ. ๒๕๕๖”
ข้อ ๒ ข้อกําหนดนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก
(๑) ข้อกําหนดศาลแรงงานว่าด้วยการดําเนินกระบวนพิจารณาในศาลแรงงาน ลงวันที่ ๒๗
กุมภาพันธ์ ๒๕๒๓
(๒) ข้อกําหนดศาลแรงงานว่าด้ว ยการแต่ง ตั้งผู้แ ทนโจทก์ในการดําเนิ น คดี ลงวัน ที่ ๒๗
กุมภาพันธ์ ๒๕๒๓
(๓) ข้อกําหนดศาลแรงงานว่าด้วยการดําเนิน กระบวนพิจารณาในศาลแรงงาน (ฉบับที่ ๒)
ลงวันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๓๔
(๔) ข้อกําหนดศาลแรงงานว่าด้วยการดําเนิน กระบวนพิจารณาในศาลแรงงาน (ฉบับที่ ๓)
ลงวันที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๓
หมวด ๑
บททั่วไป
การตีความ
ข้อ ๔ เพื่อให้การพิจารณาพิพากษาหรือมีคําสั่งในคดีแรงงานเป็นไปโดยประหยัด สะดวก
รวดเร็ว และเที่ยงธรรม หากมีกรณีต้องตีความหรือปรับใช้ตัวบทกฎหมาย อํานาจศาล สัญญาหรือ
ข้อตกลงใด ให้ตีความหรือปรับใช้โดยคํานึงถึงหลักการคุ้มครองแรงงาน สวัสดิภาพ แรงงาน แรงงานสัมพันธ์
การสร้างความเป็นธรรมในสังคมด้านแรงงาน ตลอดจนการส่งเสริมการผลิต การค้าและอุตสาหกรรม
ของประเทศเป็นประการสําคัญด้วย
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เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๘๒ ก

หน้า ๙
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ กันยายน ๒๕๕๖

การติดต่อสื่อสาร
ข้อ ๕ การติดต่อระหว่างศาลแรงงานหรือกับศาลอื่น หรือระหว่างศาลแรงงานกับคู่ความหรือ
ผู้เกี่ยวข้องในคดี ศาลแรงงานอาจกระทําโดยทางโทรสาร จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรือสื่อทางเทคโนโลยี
สารสนเทศประเภทอื่น แทนการติด ต่อโดยทางไปรษณีย์หรือทางเจ้าพนักงานศาลก็ได้ โดยคํานึงถึง
ความจําเป็นเร่งด่วนและความเหมาะสมแก่ลักษณะเนื้อหาของเรื่องที่ทําการติดต่อ รวมทั้งจํานวนและ
ลักษณะของเอกสารหรือวัตถุอื่นที่เกี่ยวข้อง
การแก้ไขกระบวนพิจารณาที่ไม่ถูกต้อง
ข้อ ๖ เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม ศาลแรงงานอาจสั่งให้คู่ความที่ดําเนินกระบวนพิจารณา
ไม่ถูกต้อง ดําเนินกระบวนพิจารณาให้ถูกต้องได้ภายในระยะเวลาและเงื่อนไขที่ศาลเห็นสมควรกําหนด
เว้นแต่ข้อที่ไม่ถูกต้องนั้นจะเกิดจากความจงใจหรือละเลยเพิกเฉยของคู่ความฝ่ายนั้น และทําให้คู่ความ
อีกฝ่ายหนึ่งเสียเปรียบ
การดําเนินกระบวนพิจารณาตามที่คู่ความตกลงกัน
ข้อ ๗ คู่ความอาจขอให้ศาลดําเนิน กระบวนพิจ ารณาไปตามที่คู่ค วามตกลงกัน ถ้าศาล
เห็น สมควร ศาลจะอนุญาตตามคําขอนั้นก็ได้ เว้น แต่การดําเนินกระบวนพิจารณาที่คู่ค วามร้องขอ
เป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
หมวด ๒
การดําเนินกระบวนพิจารณา
การยื่นฟ้อง
ข้อ ๘ โจทก์ หรื อผู้ ร้ องอาจยื่ น คํ า ฟ้อ งหรือ คํา ร้ องเป็ น หนัง สื อหรือ แถลงข้ อหาด้ ว ยวาจา
ต่อศาลก็ได้ ในกรณียื่นเป็นหนังสือให้ใช้แ บบพิมพ์ข องศาลยุติธรรมหรือจะใช้แ บบพิมพ์ รง.๑ หรือ
รง.๒ ท้ายข้อกําหนดนี้ก็ได้
ในกรณีที่โจทก์หรือผู้ร้องแจ้งความประสงค์ว่าจะแถลงข้อหาด้วยวาจา ให้ผู้พิพากษาแห่งศาลแรงงาน
ที่มีเขตอํานาจออกนั่งฟังคําแถลงด้วยวาจา และสอบถามเพิ่มเติมตามที่จําเป็น เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม
แล้วบันทึกรายการแห่งข้อหาไว้ในแบบพิมพ์ รง.๑ หรือ รง.๒
การดําเนินการตามวรรคสอง เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว ผู้พิพากษาอาจจัดให้โจทก์หรือผู้ร้อง
ทําคําฟ้องหรือคําร้องเป็นหนังสือ โดยให้นิติกรศาลแรงงานเป็นผู้แนะนําหรือร่างคําฟ้องหรือคําร้องให้ก็ได้
ในกรณีคําฟ้องหรือคําร้องอ้างถึงเอกสารใดที่โจทก์หรือผู้ร้องจะอ้างเป็นพยานหลักฐานในประเด็น
แห่งคดีโดยเอกสารนั้น อยู่ในความครอบครองของผู้อ้าง ให้ผู้อ้างแนบสําเนาเอกสารดังกล่าวมาด้ว ย
เว้นแต่ผู้อ้างไม่สามารถกระทําได้
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สําเนาเอกสารตามวรรคสี่ ให้หมายความรวมถึงวัตถุที่ใช้บันทึกข้อมูลหรือสื่อความหมายโดยวิธีอื่น
นอกจากการเขียนและพิมพ์ด้วย
การยื่นฟ้องคดีที่ศาลจังหวัด
ข้อ ๙ คดีที่อยู่ในเขตอํานาจของศาลแรงงานภาค ถ้าโจทก์หรือผู้ร้องประสงค์จะยื่นคําฟ้อง
หรือคําร้องต่อศาลจังหวัดที่ตั้งอยู่ในเขตของศาลแรงงานภาค เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว ผู้พิพากษา
หัวหน้าศาลหรือผู้พิพากษาแห่งศาลจังหวัดนั้นอาจจัดให้นิติกรหรือเจ้าพนักงานศาลแห่งศาลจังหวัดนั้น
เป็นผู้แนะนําหรือร่างคําฟ้องหรือคําร้องให้ก็ได้
ข้อ ๑๐ เมื่อโจทก์หรือผู้ร้องยื่นคําฟ้องหรือคําร้องต่อศาลจังหวัด ให้ผู้พิพากษาแห่งศาลจังหวัด
รีบส่งคําฟ้องหรือคําร้องที่โ จทก์หรือผู้ร้องนํามายื่นหรือรายการแห่งคําฟ้องหรือคําร้องที่บันทึกไว้ไปยัง
ศาลแรงงานภาคที่คดีนั้นอยู่ในเขตอํานาจโดยเร็ว หากศาลแรงงานภาคสั่งรับไว้พิจารณา ก็ให้แจ้งคําสั่ง
พร้อมวันนัดพิจารณาไปยังศาลจังหวัดโดยเร็ว
การส่งคําฟ้องหรือคําร้องตามวรรคหนึ่ง ให้ศาลจังหวัด ส่ง ตามวิธีการในข้อ ๕ แล้ว จึงส่ง
ต้นฉบับคําฟ้องหรือคําร้องไปยังศาลแรงงานภาคต่อไป
การฟ้องคดีอุทธรณ์คําวินิจฉัยของคณะกรรมการ
ข้อ ๑๑ คดีอุท ธรณ์คําวินิจฉัยของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ คณะกรรมการแรงงาน
รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ คณะกรรมการอุทธรณ์หรือคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนตามพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๘ (๔) หรือคดีอุทธรณ์คําวินิจฉัยของ
คณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน คณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง คณะกรรมการความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน หรือคดีอุทธรณ์ คําวินิจฉัยของคณะกรรมการอื่นที่มีกฎหมาย
บัญญัติให้อยู่ในอํานาจของศาลแรงงาน เพื่อความสะดวกและรวดเร็วให้โจทก์ฟ้องคณะกรรมการโดยตรง
โดยไม่ต้องฟ้องกรรมการเป็นรายบุคคลก็ได้ ในกรณีนี้คณะกรรมการจะมอบอํานาจให้กรรมการหรือ
บุคคลใดต่อสู้คดีแทนก็ได้
การฟ้องคดีของผู้เยาว์
ข้อ ๑๒ ในกรณี ที่ผู้เยาว์ยื่น คํ าฟ้องเป็น หนั งสือหรือมาแถลงข้ อหาด้ ว ยวาจาต่อหน้าศาล
โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้เยาว์อาจยื่นคําร้องโดยอ้างเหตุตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา ๕๖ วรรคสี่ แนบมาพร้อมกับคําฟ้องเพื่อขออนุญาตยื่นฟ้องคดีแรงงาน
ด้วยตนเองก็ได้
การกําหนดวันเวลาในการพิจารณา
ข้อ ๑๓ เมื่อศาลสั่งรับคําฟ้องหรือคําร้องแล้ว ให้ผู้พิพากษากําหนดวันเวลาในการพิจารณา
คดี นั้ น โดยเร็ ว แล้ ว แจ้ ง ให้ โ จทก์ ห รื อ ผู้ ร้ อ งทราบและสั่ ง ให้ ม าศาลโดยใช้ แ บบพิ ม พ์ รง.๓

ภาคผนวก - 100

เล่ม ๑๓๐ ตอนที่ ๘๒ ก

หน้า ๑๑
ราชกิจจานุเบกษา

๑๘ กันยายน ๒๕๕๖

ท้า ยข้ อกํ าหนดนี้ กั บให้อ อกหมายเรี ย กจํา เลยหรือ แจ้ งผู้ คัด ค้า นให้ม าศาลโดยใช้แ บบพิม พ์ รง.๔
ท้ายข้อกําหนดนี้ ตามกําหนดวันเวลาดังกล่าว
ในกรณีที่โจทก์หรือผู้ร้องมาศาล ศาลจะสั่งให้โ จทก์หรือผู้ร้องลงชื่อรับทราบกําหนดนัดแทน
การส่งคําสั่งเรียกก็ได้
การกําหนดวันตามวรรคหนึ่ง ไม่ควรให้เกินสิบห้าวันนับแต่วันสั่งรับคดีไว้พิจารณา เว้นแต่มี
เหตุจําเป็นที่ไม่อาจกําหนดให้เร็วกว่านั้นได้
ข้อ ๑๔ เมื่อศาลสั่งรับคําฟ้องหรือคําร้องและกําหนดวันเวลาในการพิจารณาแล้ว ให้อธิบดี
ผู้พิพากษาศาลแรงงานกลาง อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค หรือผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแรงงานจังหวัด
แล้วแต่กรณี กําหนดตัวผู้พิพากษาและผู้พิพากษาสมทบโดยเร็ว
ข้อ ๑๕ ให้ ผู้ อํ านวยการศาลเป็ น ผู้ ออกหนั งสื อ เชิญ ผู้ พิ พ ากษาสมทบมานั่ ง พิ จ ารณาคดี
ในกรณีรีบด่วนจะติดต่อเชิญทางโทรศัพท์หรือโดยวิธีอื่นตามวิธีการในข้อ ๕ ก็ได้
หากผู้ พิ พ ากษาสมทบคนใดที่ อ ธิ บ ดี ผู้ พิ พ ากษาศาลแรงงานกลางหรื อ อธิ บ ดี ผู้ พิ พ ากษา
ศาลแรงงานภาค หรือผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแรงงานจังหวัด แล้วแต่กรณี กําหนดตัวให้มานั่งพิจารณาคดี
มีความจําเป็นจะมาศาลไม่ได้ ให้ผู้อํานวยการติดต่อเชิญผู้พิพากษาสมทบซึ่งได้กําหนดสํารองไว้สําหรับคดีนั้น
ถ้าไม่มีการกําหนดผู้พิพากษาสมทบสํารองไว้ ก็ให้รีบรายงานอธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานกลาง หรือ
อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค หรือผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแรงงานจังหวัด แล้วแต่กรณี เพื่อกําหนด
ตัวผู้พิพากษาสมทบคนอื่นแทน
การยื่นคําให้การ
ข้อ ๑๖ เมื่อจํ าเลยหรือ ผู้คัด ค้ านได้ รับหมายเรีย กให้มาศาล จําเลยหรือผู้คั ด ค้านจะยื่ น
คําให้การหรือคําคัดค้านเป็นหนังสือก่อนวันเวลาที่ศาลนัดให้มาศาลตามข้อ ๑๓ วรรคหนึ่ง ก็ได้
ในกรณีที่จําเลยหรือผู้คัดค้านประสงค์จะยื่นคําให้การหรือคําคัดค้านเป็นหนังสือ ให้ใช้แบบพิมพ์
คําให้การของศาลยุติธรรม
เมื่อ ถึงวั น ที่ศ าลนั ด ให้ มาศาลตามข้อ ๑๓ วรรคหนึ่ง ถ้ าจํ าเลยหรื อผู้คั ด ค้า นยัง ไม่ไ ด้ยื่ น
คําให้การหรือคําคัดค้านเป็นหนังสือ ให้ศาลสอบถามจําเลยหรือผู้คัดค้านว่าประสงค์จะยื่นคําให้การหรือ
คําคัดค้านหรือไม่ ถ้าจําเลยหรือผู้คัดค้านแจ้งความประสงค์ว่าจะให้การหรือคัดค้านด้วยวาจา ให้ศาล
บัน ทึ ก คํา ให้ การหรือ คํ า คัด ค้ า นด้ ว ยวาจานั้น ให้ ปรากฏในรายงานกระบวนพิ จารณาหรื อ บัน ทึ ก ใน
แบบพิมพ์คําให้การของศาลยุตธิ รรมก็ได้ หรือถ้าจําเลยหรือผู้คัดค้านประสงค์จะยื่นคําให้การหรือคําคัดค้าน
เป็นหนังสือ ก็ให้ยื่นโดยเร็ว แต่ถ้าจําเลยหรือผู้คัดค้านไม่ยอมให้การหรือไม่ประสงค์จะยื่นคําคัดค้าน
ให้ศาลบันทึกไว้ให้ปรากฏในรายงานกระบวนพิจารณา
ข้อ ๑๗ ในกรณีที่จําเลยหรือผู้คัดค้านให้การต่อสู้ว่าไม่เข้าใจคําฟ้องหรือคําร้องในส่วนใด
ศาลอาจมีคําสั่งให้โจทก์หรือผู้ร้องแก้ไขเพิ่มเติมคําฟ้องหรือคําร้องโดยอธิบายรายละเอีย ดในส่ว นนั้น
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ให้ชัดเจน และจําเลยหรือผู้คัดค้านมีสิทธิแก้ไขเพิ่มเติมคําให้การหรือคําคัดค้านในส่วนคําฟ้องหรือคําร้อง
ที่แก้ไขเพิ่มเติมนั้นได้
ในกรณีคําให้การหรือคําคัดค้านขัดกัน หรือไม่ชัด แจ้ง ศาลอาจสอบถามจําเลยหรือผู้คัด ค้าน
ว่าจะให้การต่อสู้ไปในทางใด และบัน ทึกในรายงานกระบวนพิจารณาหรืออาจมีคําสั่งให้จําเลยหรือ
ผู้คัดค้านทําคําให้การหรือคําคัดค้านมาใหม่ก็ได้
ความในวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้ใช้บังคับแก่ฟ้องแย้งและคําให้การแก้ฟ้องแย้งโดยอนุโลม
ข้อ ๑๘ ในกรณีคําให้การหรือคําคัดค้านอ้างถึงเอกสารใดที่จําเลยหรือผู้คัดค้านประสงค์จะอ้าง
เป็น พยานหลั กฐานในประเด็ น แห่ง คดี โดยเอกสารนั้น อยู่ ในความครอบครองของผู้ อ้า ง ให้ผู้ อ้า ง
แนบสําเนาเอกสารดังกล่าวมาด้วย เว้นแต่ผู้อ้างไม่สามารถกระทําได้
สําเนาเอกสารตามวรรคหนึ่ง ให้หมายความรวมถึงวัต ถุที่ใช้บันทึกข้อมูลหรือสื่อความหมาย
โดยวิธีอื่นนอกจากการเขียนและพิมพ์ด้วย
การแต่งตั้งผู้แทนในการดําเนินคดี
ข้อ ๑๙ ในกรณีที่โ จทก์ หลายคนประสงค์จะฟ้องคดีห รือกํา ลังดํ าเนิ น คดีใ นศาลแรงงาน
เมื่อศาลเห็นสมควรหรือมีความจําเป็นเนื่องจากโจทก์คนใดคนหนึ่งหรือผู้ที่เกี่ยวข้องร้องขอ ศาลอาจกําหนด
ให้โจทก์เหล่านั้นแต่งตั้งโจทก์ด้วยกันคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นผู้แทนในการดําเนินคดีก็ได้
จํานวนผู้แทนในการดําเนินคดี ให้ศาลฟังความเห็นของโจทก์เท่าที่มาศาลในวันนั้น และกําหนด
จํานวนตามที่ศาลเห็นสมควร
ข้อ ๒๐ วิธีการแต่งตั้งผู้แทนในการดําเนินคดี ให้ดําเนินการดังนี้
(๑) ในกรณีที่มีการยื่นคําฟ้องหรือมาแถลงข้อหาด้วยวาจาและมีบันทึกแสดงการแต่งตั้งให้โจทก์
คนใดคนหนึ่งหรือหลายคนดําเนินคดีแทน โดยมีรายชื่อและลายมือชื่อโจทก์ทั้งหมดแนบหรือแสดงต่อศาล
โดยใช้แบบพิมพ์ รง.๕ ท้ายข้อกําหนดนี้หรือเอกสารอื่นใด หากศาลเชื่อว่าเป็นบันทึกแสดงการแต่งตั้ง
ที่แท้จริงให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งตามบันทึกดังกล่าวเป็นผู้แทนในการดําเนินคดี หรือ
(๒) ในกรณีที่มิได้ดําเนินการตาม (๑) ให้โจทก์ที่มาศาลตกลงเลือกระหว่างกันเอง หากไม่อาจ
ตกลงกันได้ ศาลอาจกําหนดให้โจทก์ที่มาศาลในวันนั้นเลือกโดยการลงคะแนนเสียงหรือโดยวิธีอื่นตามที่
ศาลเห็นสมควร โดยให้โจทก์ที่ได้รับเลือกเป็นผู้แทนในการดําเนินคดี
ข้อ ๒๑ เมื่ อ ได้ แ ต่ ง ตั้ ง ผู้ แ ทนในการดํ า เนิ น คดี แ ล้ ว หากต่ อ มาจํ า นวนโจทก์ เ พิ่ ม ขึ้ น
ศาลอาจกําหนดให้โจทก์ที่เพิ่มขึ้น นั้น แต่งตั้งให้ผู้แทนในการดําเนิน คดีที่ได้แต่งตั้งไว้เดิมเป็นผู้แ ทนใน
การดําเนินคดีสําหรับโจทก์ที่เพิ่มขึ้นก็ได้
การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของจํานวนโจทก์ไม่เป็นเหตุที่จะร้องขอให้เปลี่ยนแปลงจํานวนผู้แทนใน
การดําเนินคดีที่ได้แต่งตั้งไว้ เว้นแต่จะมีพฤติการณ์พิเศษ
ข้อ ๒๒ ผู้แทนในการดําเนินคดีมีอํานาจดําเนินการแทนโจทก์ทุกคนตั้งแต่เริ่มคดีหรือตั้งแต่
ได้รับแต่งตั้ง แล้วแต่กรณี และให้ถือว่าการกระทําของผู้แทนในการดําเนินคดีดังกล่าวผูกพันโจทก์ทุกคน
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อํานาจของผู้แทนในการดําเนินคดีตามวรรคหนึ่ง ให้รวมถึงการแต่งตั้งทนายความ การยอมรับ
ตามที่คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งเรียกร้อง การถอนฟ้อง การประนีประนอมยอมความ การสละสิทธิหรือใช้สิทธิ
ในการอุทธรณ์ หรือในการขอให้พิจารณาคดีใหม่ หรือการดําเนินกระบวนพิจารณาในชั้นบังคับคดีด้วย
ข้อ ๒๓ โจทก์คนหนึ่งคนใดจะถอนผู้แทนในการดําเนินคดีที่ตนแต่งตั้งไว้ก็ได้ โดยแถลงต่อศาล
และแจ้งให้ผู้แทนในการดําเนินคดีทราบ
ผู้แ ทนในการดําเนินคดีจะถอนตัวจากการเป็น ตัว แทนในการดําเนิน คดีข องโจทก์คนใดก็ได้
เมื่อแจ้งเป็นหนังสือให้โจทก์นั้นทราบและได้รับอนุญาตจากศาลแล้ว
ข้อ ๒๔ ในกรณีที่ผู้แทนในการดําเนินคดีบางคนตายหรือถอนตัวโดยได้รับอนุญาตจากศาล
หากยังมีผู้แทนในการดําเนินคดีอื่นและสามารถดําเนินคดีแทนโจทก์ได้ ศาลจะไม่จัดให้มีการแต่งตั้งผู้แทนใน
การดําเนินคดีแทนผู้นั้นก็ได้
ข้อ ๒๕ ในคดีท่ีมีจําเลยหลายคน ศาลอาจกําหนดให้จําเลยเหล่านั้นแต่งตั้งจําเลยด้วยกัน
คนหนึ่งหรือหลายคนเป็นผู้แทนในการดําเนินคดีก็ได้ ทั้งนี้ ให้นําข้อ ๑๙ ถึงข้อ ๒๔ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
การพิจารณาคดีที่ศาลจังหวัดหรือศาลยุติธรรมอื่น
ข้อ ๒๖ ในกรณีที่ศาลแรงงานจะต้องออกไปนั่งพิจารณาพิพากษา ณ สถานที่ที่มูลคดีเกิดขึ้น
หรือสถานที่อื่นตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๒๘
และสถานที่ที่จะออกไปนั่งพิจารณานั้นเป็นศาลแขวง หรือศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด ให้ศาลแรงงาน
รีบแจ้งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลนั้นทราบและจะขอความร่วมมือให้ศาลนั้นส่งคําสั่งหรือหมายเรียกถึงคู่ความ
แทนศาลแรงงานด้วยก็ได้
ข้อ ๒๗ ในกรณีที่โจทก์หรือผู้ร้องยื่นคําฟ้องหรือคําร้องต่อศาลจังหวัด ตามพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๓๔ หากศาลแรงงานภาคออกไปนั่ง
พิจารณาพิพากษา ณ ศาลจังหวัดแห่งท้องที่นั้น ให้ศาลแรงงานภาคแจ้งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลนั้นทราบ
กับขอความร่ว มมือให้ศาลนั้น ส่งคําสั่งถึง โจทก์หรือผู้ร้องและหมายเรีย กถึงจําเลยหรือผู้คัด ค้านแทน
ศาลแรงงานภาคด้วยก็ได้
กรณีที่ศาลแรงงานภาคเห็นว่าการออกไปนั่งพิจารณาพิพากษา ณ ศาลจังหวัดตามวรรคหนึ่ง
ไม่เป็นการสะดวก ศาลแรงงานภาคอาจสั่งให้มีการนั่งพิจารณา ณ ศาลแขวง หรือศาลเยาวชนและ
ครอบครัว จั งหวัด ซึ่งตั้ง อยู่ในเขตศาลจัง หวัด ที่ โ จทก์ หรือผู้ ร้องยื่ น คําฟ้ องหรื อคําร้ องก็ไ ด้ ในกรณี น้ี
ให้ศาลแรงงานภาครีบแจ้งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลนั้นทราบกับขอความร่วมมือให้ศาลนั้นส่งคําสั่งถึงโจทก์หรือ
ผู้ร้องและหมายเรียกถึงจําเลยหรือผู้คัดค้านแทนศาลแรงงานภาคให้ด้วยก็ได้
การไกล่เกลี่ย
ข้อ ๒๘ ในระหว่างการพิจารณาเพื่อประโยชน์ในการประนีประนอมยอมความ ศาลแรงงาน
อาจสั่ ง ให้ คู่ ค วามไปพบผู้ ป ระนี ป ระนอม หรื อ บุ ค คลอื่ น ตามที่ อ ธิ บ ดี ผู้พิ พ ากษาศาลแรงงานกลาง
อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค หรือผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแรงงานจังหวัดมอบหมายก็ได้
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ข้อ ๒๙ ในกรณีที่คู่ความตกลงกัน ได้ ให้นิติกรศาลแรงงานช่ว ยเหลือคู่ความในการจัดทํา
คําร้องขอถอนฟ้องหรือสัญญาประนีประนอมยอมความ แล้วรีบนําเสนอศาลเพื่อพิจารณา
ในกรณีที่คู่ความตกลงกันไม่ได้ ให้รายงานให้ศาลทราบเพื่อดําเนินกระบวนพิจารณาต่อไป
การยื่นบัญชีระบุพยาน
ข้อ ๓๐ คู่ความฝ่ายใดประสงค์จะยื่นบัญชีระบุพยาน ให้ยื่นบัญชีระบุพยานซึ่งแสดงเอกสาร
หรือสภาพเอกสารที่อ้างอิง รายชื่อที่อยู่บุคคล วัตถุ หรือสถานที่ซึ่งคู่ความนั้นระบุอ้างเป็นพยานมา
พร้อมกับคําฟ้อง คําร้อง หรือคําให้การ แล้วแต่กรณี
เมื่อถึงวันที่ศาลนัดให้มาศาลตามข้อ ๑๓ วรรคหนึ่ง ถ้าคู่ความฝ่ายใดยังไม่ได้ยื่นบัญชีระบุพยาน
ก็ให้ยื่นบัญชีระบุพยานในวันนั้น หรือภายในกําหนดเจ็ดวันก็ได้
คู่ความฝ่ายใดประสงค์จะยื่นบัญชีระบุพยานเพิ่มเติมต้องแสดงเหตุอันสมควรว่าตนไม่สามารถทราบว่า
จะต้องนําพยานหลักฐานบางอย่างมาสืบเพื่อประโยชน์ของตน หรือไม่ทราบว่าพยานหลักฐานบางอย่างได้มีอยู่
หรือมีสาเหตุอันสมควรอื่นใด คู่ความฝ่ายนั้นอาจยื่น คําแถลงขออนุญาตอ้างพยานหลักฐานเช่น ว่านั้น
พร้อมกับบัญชีระบุพยาน และสําเนาบัญชีระบุพยานต่อศาลได้ก่อนพิพากษาคดี ถ้าศาลเห็นว่าเพื่อให้
การวินิจฉัยชี้ขาดข้อสําคัญในประเด็นแห่งคดีเป็นไปโดยเที่ยงธรรมจําเป็นต้องสืบพยานหลักฐานเช่นว่านั้น
ก็ให้ศาลอนุญาตตามคําแถลง
การส่งเอกสารภาษาต่างประเทศ
ข้อ ๓๑ ถ้าเอกสารที่ส่งต่อ ศาลได้ทํ าขึ้น เป็น ภาษาต่า งประเทศ และคู่ความตกลงกัน ว่ า
ไม่ต้องทําคําแปลทั้งฉบับหรือแต่บางส่วน และศาลเห็นว่ามิใช่พยานหลักฐานในประเด็น หลักแห่งคดี
ศาลจะอนุญาตให้ส่งเอกสารนั้นเป็นพยานหลักฐานโดยไม่ต้องทําคําแปลก็ได้
การตรวจพยานหลักฐานและจดประเด็นข้อพิพาท
ข้อ ๓๒ เมื่อ ศาลแรงงานได้ พ ยายามไกล่เกลี่ย ให้คู่ ค วามได้ ต กลงกั น หรื อประนี ประนอม
ยอมความกันตามเจตนารมณ์ของกฎหมายแล้ว แต่คู่ความไม่อาจตกลงหรือประนีประนอมยอมความกันได้
ถ้าคู่ความได้นําพยานหลักฐานทั้งหมดหรือบางส่วนมาศาลและพร้อมที่จะสืบพยานได้ในวันนัดพิจารณา
ก็ให้ศาลดําเนินการสืบพยานไปทันที เว้นแต่คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งจะได้คัด ค้านเสียก่อนเริ่มต้นสืบพยาน
ในกรณีที่ไม่อาจสืบพยานได้ในวันนั้น ก็ให้ศาลกําหนดวันนัดสืบพยานต่อไป
ในกรณีที่ไม่อาจสืบพยานตามวรรคหนึ่งได้ และศาลเห็นว่าเพื่อให้การพิจารณาคดีเป็นไปด้วย
ความสะดวกและรวดเร็ว เมื่อคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งร้องขอ หรือศาลเห็นสมควร ศาลอาจกําหนดให้มี
การตรวจพยานหลักฐานก่อนสืบพยานก็ได้
ในวันนัดตรวจพยานหลักฐาน ให้คู่ความนําพยานหลักฐานทั้งหมดยื่นต่อศาลเพื่อให้ทั้งสองฝ่าย
มีโอกาสตรวจพยานหลักฐานดังกล่าว เว้นแต่ศาลจะมีคําสั่งเป็นอย่างอื่นอันเนื่องจากสภาพและความจําเป็น
แห่งพยานหลักฐานนั้น
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