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1. องคการแรงงานระหวางประเทศและกฎหมายแรงงานระหวาง

ประเทศ

1.1  องคการแรงงานระหวางประเทศ 

นับตั้งแตมีการปฏิวัติอุตสาหกรรม (industrialization) ในชวงปลายศตวรรษที่ 18 และตนศตวรรษที่ 19 ที่มีพื้นฐาน

แนวคิดมาจากระบบเศรษฐกิจเสรีมุงเนนการขยายอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานของการขยายการลงทุน

ทางดานอุตสาหกรรมเปนหลัก ผูประกอบธุรกิจเปนจำนวนมากมุงเนนที่การทำกำไรสูงสุดจากการผลิตสินคาและบริการ

โดยไมคำนึงถึงสิทธิแรงงานหรือศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของลูกจาง มีการเอารัดเอาเปรียบในการทำสัญญาจางและสภาพ

การทำงานอยางมาก ตอมาจึงมีแนวความคิดในระดับนานาชาติที่จะทำการกำหนดมาตรฐานการใชแรงงานระหวาง

ประเทศ สงเสริมใหแรงงานมีคุณภาพชีวิตในการทำงานท่ีดี สรางโอกาสไดรับการจางงานอยางเทาเทียมกัน ปองกันมิใหมี

การเอารัดเอาเปรียบระหวางนายจางและลูกจาง คำนึงถึงสิทธิแรงงานและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของลูกจาง  

องคการแรงงานระหวางประเทศ (International Labour Organization) 

องคการแรงงานระหวางประเทศ (International Labour Organization หรือ ILO) ไดถูกกอตั้งขึ้นพรอมกับการกอตั้ง

สันนิบาตชาติ (The League of Nations) เมื ่อ พ.ศ. 2462 (ค.ศ. 1919) ภายใตสนธิสัญญาแวรซายส (Treaty of 

Versailles) อันเปนการสะทอนความเช่ือท่ีวา สันติภาพจะสามารถดำรงอยูอยางถาวรก็ตอเมื่อมีการยึดหลักความยุติธรรม

ในสังคม (social justice) และมีวัตถุประสงคในการสงเสริมสิทธิมนุษยชนและสิทธิแรงงานใหไดรับการยอมรับอยางเปน

สากล โดยประเทศไทยรวมเปนประเทศสมาชิกกอตั ้ง  จนกระทั ่งสันนิบาตชาติไดถูกยกเลิกไป และมีการจัดตั ้ง

สหประชาชาติ (United Nations) ข้ึนเมื่อ พ.ศ. 2489 (ค.ศ. 1946) องคการแรงงานระหวางประเทศจึงกลายเปนองคการ

ชำนัญพิเศษ (Specialized agency) ของสหประชาชาติ อันเปนองคกรหลักเพียงหนึ ่งเดียวของสหประชาชาติที ่

รับผิดชอบดูแลประเด็นแรงงานของประเทศสมาชิก  

โครงสรางในการบริหารขององคการแรงงานระหวางประเทศใชระบบไตรภาคี (Tripartite Structure) ที ่มีการวาง

นโยบายรวมกันสามฝาย คือ ผูแทนของภาครัฐ ฝายลูกจางและฝายนายจางของประเทศสมาชิก และมีกลไกการควบคุม

ตรวจสอบการปรับใชมาตรฐานแรงงาน ปจจุบัน องคการแรงงานระหวางประเทศมีสมาชิกทั้งหมด 187 ประเทศ 0

1

องคการแรงงานระหวางประเทศมีบทบาทสำคัญในการใหความชวยเหลือประเทศสมาชิกในการออกกฎหมายเกี่ยวกับ

1 ขอมูลจากเว็บไซตขององคการแรงงานระหวางประเทศ ณ เดือนมิถุนายน 2563 

โปรดดู https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/lang--en/index.htm   

https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/lang--en/index.htm
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แรงงานและอุตสาหกรรม ความสัมพันธระหวางแรงงานกับนายจาง สนับสนุนองคการของผู ใชแรงงาน กำหนด

มาตรฐานสากลเก่ียวกับแรงงาน ซึ่งชวยในการสรางเสริมประชาธิปไตยและคุมครองสิทธิมนุษยชน  

องคการแรงงานระหวางประเทศมีวัตถุประสงคในการสงเสริมใหหญิงและชายมีความเทาเทียมกันในการทำงานท่ีมีคุณคา 

มีประสิทธิภาพ เสรีภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย และมีศักดิ์ศรีในความเปนมนุษย โดยมีเปาหมายหลักในการสงเสริม

สิทธิในการทำงาน สนับสนุนใหเกิดการจางงานที่มีคุณคา และการคุมครองทางสังคม ซึ่งในประเทศไทย การทำงานของ

องคการแรงงานระหวางประเทศจะครอบคลุมการสงเสริมคุมครองทางสังคมในแรงงานทุกกลุม รวมถึงแรงงานนอกระบบ 

การลดและขจัดการเลือกปฏิบัติในทุกรูปแบบ การสงเสริมการรับและปฏิบัติตามมาตรฐานแรงงานสากลและอนุสัญญา

องคการแรงงานระหวางประเทศ การสนับสนุนการบริหารจัดการแรงงานขามชาติ  การสงเสริมความปลอดภัยและ

ทางดานชีวอนามัยในที่ทำงานในภาคเศรษฐกิจนอกระบบ งานกอสราง งานอิสระชนขนาดเล็กและขนาดกลาง และงาน

ภาคการเกษตร การพัฒนาทักษะและฝมือแรงงาน การสงเสริมการจางงานผูพิการ การขจัดปญหาแรงงานเด็ก และการ

สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพขององคกรลูกจาง นายจางและองคกรทางสังคมอ่ืนๆ 1

2

หนวยงานท่ีทำงานรวมกับองคการแรงงานระหวางประเทศในประเทศไทย ประกอบดวยองคกรไตรภาคี ดังน้ี 

- ฝายรัฐบาล โดยกระทรวงแรงงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย และกระทรวงอ่ืนๆ 

- องคกรฝายนายจาง โดยมีองคกรหลัก คือ สภาองคการนายจางแหงประเทศไทย (ECOT) 

- องคกรฝายลูกจาง โดยมีองคกรหลัก คือ สมาพันธแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ (SERC) สภาองคการลูกจางสภา

แรงงานแหงประเทศไทย (LCT) สภาองคการลูกจางสมาพันธแรงงานแหงประเทศไทย (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 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---sro-bangkok/documents/publication/wcms_125651.pdf


10 

 

 

TLCS Legal Advocate                                                                                                        www.TLCS.co.th 

1.2  กฎหมายแรงงานระหวางประเทศ 

องคการแรงงานระหวางประเทศ ทำการกำหนดมาตรฐานแรงงานระหวางประเทศเปนตราสาร (Instruments) ในหลาย

รูปแบบดวยกัน 2

3 ทั้งเปนรูปแบบที่มีสภาพบังคับ เชน อนุสัญญา (Convention) พิธีสาร (Protocol) และ ปฏิญญา 

(Declaration) และรูปแบบที่ไมมีสภาพบังคับเพราะเปนเพียงการกำหนดแนวทางในการดำเนินการ เชน ขอแนะนำ 

(Recommendations) และประมวลขอปฏิบัติ (Code of Practice) ซึ่งตราสารทุกฉบับขององคการแรงงานระหวาง

ประเทศ ไดผานการพิจารณาและรับรองในระบบไตรภาคีแลวโดยคณะกรรมการพิเศษเฉพาะดาน หรือโดยที่ประชุมใหญ

แรงงานระหวางประเทศ   

รูปแบบตราสารท่ีสำคัญขององคการแรงงานระหวางประเทศ มีดังตอไปน้ี 

อนุสัญญา (Convention)  

ตราสารท่ีมีสภาพบังคับถือวาเปนกฎหมายระหวางประเทศ 3

4 เมื่อประเทศสมาชิกไดใหสัตยาบันในตราสารดังกลาวจะมีผล

ผูกพันในการตองปฏิบัติการใหเปนไปตามพันธกรณีในตราสารดังกลาว ไมวาจะเปนการบังคับใชเปนกฎหมายในทันทีใน

ประเทศที่ใชทฤษฎีเอกนิยม (Monism)5 เชน ฝรั่งเศส โปแลนด เยอรมัน รัสเซีย และสหรัฐอเมริกา หรือจะตองทำการ

 

 

3 อ ั งคณา  เตชะ โก เมนท , “ข  อม ู ล เบ ื ้ อ งต  น เก ี ่ ย วก ั บองค  ก า รแ รง งานระหว  า งป ระ เทศ ,” ส ืบค  น เม ื ่ อ  7  เมษายน 2563 , 

http://ils.labour.go.th/2018/index.php?option=com_content&view=article&id=4&Itemid=4 

4 มาตรา 38 (1) ของธรรมนูญของศาลยุติธรรมระหวางประเทศ (The Statute of the International Court of Justice) กำหนดแหลงที่มาของ

กฎหมายระหวางประเทศ (source of international law) ดังนี้ 

  “ศาลซ่ึงมีหนาที่ในการพิจารณาพพิากษากรณีพิพาทที่มาสูศาลตามกฎหมายระหวางประเทศ จะตองทำการวินิจฉยัโดยใช 

(ก) อนุสัญญาระหวางประเทศ (international conventions) ไมวาอนุสัญญาโดยทั่วไปหรืออนุสัญญาโดยเฉพาะซ่ึงต้ัง

กฎเกณฑอันเปนที่รองรับโดยชัดแจงจากรัฐคูกรณี 

(ข) จารีตประเภณีระหวางประเทศ (international customs) ในฐานะที่เปนหลักฐานแหงการปฏิบัติโดยทัว่ไปซ่ึงไดรับการ

ยอมรับเปนกฎหมาย 

(ค) หลักกฎหมายทั่วไปของกฎหมายซ่ึงอารยะประเทศรับรอง 

(ง) ภายใตบังคับแหงขอบทขอที ่59 ของคำตัดสินขององคการตุลาการและคำสอนของผูทรงคุณวุฒิอยางสูง แหงประเทศตางๆ 

ในฐานะเปนเคร่ืองชวยพิจารณาหลักกฎหมาย” 

5 ทฤษฎีเอกนิยม (Monism) มีสมมติฐานวา กฎหมายภายในประเทศและกฎหมายระหวางประเทศมิไดแยกจากกันเนื่องจากตางก็มีสภาพบังคับ

เปนกฎหมายและเปนการที่รัฐทำการกำหนดสิทธิหนาที่ของประชาชนในรัฐ ดังนั้น หากรัฐยอมรับผูกพันในกฎหมายระหวางประเทศ กฎหมาย

ระหวางประเทศนั้นยอมกลายเปนกฎหมายมีสภาพบังคับเชนเดียวกับกฎหมายภายในประเทศ ดังนั้น จึงไมจำเปนตองมีกระบวนการแปลง ยอมรับ 

หรืออนุวัติการกฎหมายระหวางประเทศใหกลายมาเปนสวนหนึ่งของระบบกฎหมายภายในประเทศ แตอาจตองมีกระบวนการใหความเห็นชอบที่จะ

ผูกพันตามพันธกรณีระหวางประเทศ เชน ตองไดรับความยินยอมจากรัฐสภา  

http://ils.labour.go.th/2018/index.php?option=com_content&view=article&id=4&Itemid=4
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ออกกฎหมายภายในประเทศเพื่ออนุวัติการใหเปนไปพันธกรณีระหวางประเทศ  กลุมประเทศที่ใชทฤษฎีทวินิยม 

(Dualism)6 เชน ประเทศอังกฤษ ไอรแลนด อิตาลี แอฟริกาใต และรวมถึงประเทศไทย สวนตราสารที่ไมมีสภาพบังคับ

ถือไดวาเปนขอแนะนำและมาตรฐานแรงงานระหวางประเทศที่ประเทศสมาชิกทุกประเทศควรตองถือปฏิบัติเพื่อบรรลุ

เปาหมายของการสรางความยุติธรรมทางสังคม สงเสริมสิทธิมนุษยชน และสิทธิแรงงานใหไดระดับสากลเพื่อสันติภาพที่

ยั่งยืน 

อนุสัญญาเปนตราสารท่ีมีสภาพบังคับ โดยองคการแรงงานระหวางประเทศไดทำการบัญญัติขอกำหนดมาตรฐานแรงงาน

ในแตละประเด็นไว ในปจจุบันมีอนุสัญญาขององคการแรงงานระหวางประเทศ ท้ังสิ้นจำนวน 189 ฉบับ 6

7 ท้ังน้ี อนุสัญญา

จะมีผลบังคับใชกับประเทศสมาชิกตอเมื่อประเทศสมาชิกไดใหสัตยาบันอนุสัญญาฉบับนั้นแลว ประเทศสมาชิกสามารถ

พิจารณาเลือกใหสัตยาบันอนุสัญญาฉบับใดก็ไดที่เห็นวาจะเกิดประโยชนตอสถานการณแรงงาน สภาพเศรษฐกิจ และ

สังคมของตน หลังจากการใหสัตยาบันแลว ประเทศดังกลาวหากเปนประเทศในกลุมที่ใชทฤษฎีทวินิยม จะตองออก

กฎหมาย ขอบังคับ หรือแนวปฏิบัติภายในประเทศเพื่ออนุวัติการใหเปนไปตามบทบัญญัติของอนุสัญญาและตองขจัด

อุปสรรคในการปฏิบัติตามอนุสัญญาไมวาจะเปนการยกเลิกกฎหมายหรือแนวปฏิบัติภายในประเทศที่ขัดกับอนุสัญญา 

สวนในประเทศกลุมทฤษฎีเอกนิยมไมจำเปนจะตองออกกฎหมายเพื่ออนุวัติการใหเปนไปตามพันธกรณีตามกฎหมาย

ระหวางประเทศ แตก็อาจมีการออกกฎหมาย หรือทำการแกไขเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภายในเพื่อใหการปฏิบัติการตาม

พันธกรณีระหวางประเทศ 

ขอแนะนำ (Recommendation) 

ขอแนะนำเปนตราสารท่ีไมมีสภาพบังคับ และไมเปดใหสัตยาบัน หากแตระบุถึงวิธีการปฏิบัติดานแรงงานเพ่ือใหประเทศ

สมาชิกไดพิจารณานำไปเปนแนวทางปรับใชภายในประเทศ ขอแนะนำมี 2 ประเภทดวยกัน คือ 

1) ขอแนะนำเสริมอนุสัญญา

ขอแนะนำประเภทน้ีมีเน้ือหาท่ีเปนการอธิบาย หรือเพ่ิมเติมรายละเอียดในทางปฏิบัติใหแกอนุสัญญาฉบับน้ัน ๆ เน่ืองจาก

ตัวบทของอนุสัญญาจะบัญญัติไวเฉพาะหลักการหรือมาตรฐานเบ้ืองตน เพ่ือใหประเทศสมาชิกตาง ๆ จากท่ัวภูมิภาคของ

6 ทฤษฎีทวินิยม (Dualism) มีสมมติฐานวา กฎหมายภายในและกฎหมายระหวางประเทศเปนระบบที่แยกจากกัน เพราะเปนระบบกฎหมายที่มา

แตกตางกัน โดยกฎหมายภายในเกิดจากอำนาจของผูใชอำนาจอธิปไตยในรัฐหรือรัฐาธิปตย โดยเนื้อหาของกฎหมายภายในประเทศจะเปนการ

กำหนดสิทธิ หนาที่ ของบุคคลภายในรัฐ สวนกฎหมายระหวางประเทศเกิดจากเจตนารมณที่มีอยูรวมกันระหวางนานาประเทศ เปนกฎหมายที่ทำ

การกำหนดเกี่ยวกับการดำเนินความสัมพันธ สิทธิ หนาที่ระหวางของรัฐระหวางกัน เมื่อรัฐไดมีการใหสัตยาบันในตราสารระหวางประเทศ ก็จะตอง

มีการอนุวัติการ (Implementation) กฎหมายระหวางประเทศใหกลายมาเปนสวนหนึ่งของระบบกฎหมายภายในประเทศเสียกอน แตทั้งนี้ในทาง

ปฏิบัติก็อาจมีการยอมรับจารีตประเพณีระหวางประเทศ 

7 ขอมูล ณ เดือนเมษายน 2563 
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โลกที่ใหสัตยาบันไดไปออกกฎหมายหรือกำหนดแนวปฏิบัติที่สอดคลองกับอนุสัญญาไดอยางเหมาะสมกับสถานการณ

แรงงาน และภาวะเศรษฐกิจหรือสังคมภายในประเทศ ดังนั้น อนุสัญญาบางฉบับจึงตองมีขอแนะนำเสริมสำหรับอธิบาย

และชี้แนะแนวทางปฏิบัติ เชน ขอแนะนำฉบับที่ 199 วาดวยงานในภาคการประมง (Work in Fishing) ค.ศ. 2007 ซึ่ง

เพ่ิมเติมอนุสัญญาฉบับท่ี 188 วาดวยงานในภาคการประมง (Work in Fishing) ค.ศ. 2007 เปนตน 

2) ขอแนะนำท่ีมิไดประกอบอนุสัญญา

ขอแนะนำประเภทนี้ เปนเพียงตราสารที่ใหแนวทางและวิธีปฏิบัติดานแรงงานในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง แตเรื่องดังกลาวไมใช

ประเด็นดานแรงงานที่มีความสำคัญสำหรับประเทศสมาชิกจนถึงขั้นที่ตองออกเปนอนุสัญญา หรือเปนประเด็นซึ่งที่

ประชุมใหญแรงงานระหวางประเทศพิจารณาแลววา ยังไมสมควรมีสถานะใหบังคับใชไดในรูปอนุสัญญา เชน ขอแนะนำ

ฉบับท่ี 198 วาดวยความสัมพันธในการจางงาน (Employment Relationship) ค.ศ. 2006 เปนตน 

พิธีสาร (Protocol) 

พิธีสาร คือ ตราสารที่มีขอกำหนดเพิ่มเติมอนุสัญญาฉบับนั้นๆ เนื่องจาก อนุสัญญาบางฉบับมีเนื้อหาหรือขอกำหนดที่

ถูกตองเหมาะสมแลวไมจำเปนตองไดรับการแกไขออกเปนอนุสัญญาฉบับใหมแตประการใด แตดวยเหตุท่ีเมื่อเวลาผานไป

บริบททางสังคมมีมากขึ้น ทำใหเนื ้อหาและบทบัญญัติของอนุสัญญานั้นไมครอบคลุมบริบททางสังคมที่เกิดขึ้นใหม 

องคการแรงงานระหวางประเทศจึงทำการบัญญัติขอกำหนดเพิ่มเติมใหอยูในรูปของพิธีสารแนบทายอนุสัญญา เพื่อให

อนุสัญญาฉบับนั้นมีความสมบูรณยิ ่งขึ ้น ทั ้งนี ้ ประเทศสมาชิกสามารถเลือกใหสัตยาบันเฉพาะอนุสัญญา โดยไมให

สัตยาบันพิธีสารได แตจะใหสัตยาบันเฉพาะพิธีสาร โดยไมใหสัตยาบันอนุสัญญาไมได เมื่อใดก็ตามที่ใหสัตยาบันพิธีสาร

แลว พิธีสารฉบับนั้นจะมีฐานะเทียบเทาอนุสัญญาที่ใหสัตยาบันไปแลวในทันที เชน พิธีสาร ค.ศ. 2002 แนบทาย

อน ุส ัญญาฉบับท ี ่  155 ว  าด วยความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยในการทำงาน (Protocol of 2002 to the 

Occupational Safety and Health) ค.ศ. 1981 เปนตน 

ปฏิญญา (Declaration) 

ปฏิญญา เปนตราสารซึ่งระบุถึงหลักการดานแรงงานที่คณะประศาสนการ (Governing  Body) หรือที่ประชุมใหญ

แรงงานระหวางประเทศพิจารณาแลว เห็นชอบวาเปนหลักการที่ทรงคุณคา และประเทศสมาชิกทุกประเทศควรมี

มาตรการสนับสนุนและกำหนดนโยบายสงเสริมหลักการดังกลาวขึ้นภายในประเทศของตน ขณะนี้ องคการแรงงาน

ระหวางประเทศ มีปฏิญญาอยู 2 ฉบับ คือ ปฏิญญาวาดวยหลักการและสิทธิข้ันพ้ืนฐานในการทำงาน ซึ่งกำหนดประเด็น

แรงงาน 4 ประการอันถือไดวาเปนสิทธิขั้นพื้นฐานในการทำงานของคนงานทุกคน ตามที่ไดกลาวไวแลวขางตน และ

ปฏิญญาไตรภาคีเรื ่องหลักการวาดวยสถานประกอบการขามชาติและนโยบายสังคม (Tripartite Declaration of 

Principles concerning Multinational Enterprises and Social Policy) ซึ่งกลาวถึงประเด็นแรงงานตาง ๆ ในสถาน

ประกอบกิจการขามชาติ เชน การฝกอบรม สภาพ การทำงาน หรือแรงงานสัมพันธ เปนตน อันเปนประเด็นที่ภาครัฐ 

องคกรของนายจาง และองคกรของลูกจางในประเทศเจาบานควรติดตามดูแล เพ่ือไมใหมีขอยกเวนดานแรงงานในสภาพ

ท่ีเปนคุณนอยกวาเกิดข้ึนในสถานประกอบกิจการขามชาติ 
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ประมวลขอปฏิบัติ (Code of Practice) 

ประมวลขอปฏิบัติเปนตราสารท่ีไมมีสภาพบังคับ เน้ือความของตราสารเปนการช้ีแจงขอปฏิบัติเก่ียวกับประเด็นแรงงานท่ี

มีความพิเศษเฉพาะดาน เพื่อใหประเทศสมาชิกนำไปใช หรือนำไปเปนแนวทางในการกำหนดมาตรการและวิธีปฏิบัติใน

เรื่อง  น้ัน ๆ ภายในประเทศ เชน ประมวลขอปฏิบัติของ องคการแรงงานระหวางประเทศ เรื่อง HIV/AIDS และโลกแหง

การทำงาน (An ILO Code of Practice on HIV/AIDS and the World of Work) เปนตน ตราสารประเภทน้ีจัดทำข้ึน

โดยคณะทำงานในเรื ่องที่เกี ่ยวของ ซึ ่งเปนเจาหนาที ่ของสำนักงานแรงงานระหวางประเทศ รวมกับคณะกรรมการ

ผูเช่ียวชาญเฉพาะดาน ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิซึ่งเปนผูแทนฝายรัฐบาล ฝายนายจาง และฝายลูกจาง และนักวิชาการท่ี

มีความรูและประสบการณในแตละประเด็น  

1.3 อนุสัญญาที่เปนการกำหนดมาตรฐานแรงงานที่สำคัญ 

องคการแรงงานระหวางประเทศ มีนโยบายสงเสริมและติดตามผลใหประเทศสมาชิกปฏิบัติใหสอดคลองกับอนุสัญญาทั้ง 

8 ฉบับน้ี แมจะไมไดใหสัตยาบันก็ตาม เน่ืองจากเปนอนุสัญญาท่ีกำหนดมาตรฐานแรงงานในประเด็นหลักภายใตปฏิญญา

ขององคการแรงงานระหวางประเทศ เร ื ่อง หลักการและสิทธิข ั ้นพื ้นฐานในการทำงาน (ILO Declaration on 

Fundamental Principles and Rights at Work) ซึ่งอนุสัญญาท้ัง 8 มีรายละเอียดโดยยอ ดังตอไปน้ี 

อนุสัญญาฉบับท่ี 87 วาดวยวาดวยเสรีภาพในการสมาคมและการคุมครองสิทธิในการรวมตัว ค.ศ. 19487

8

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 โดยท่ีการรวมตัวน้ันเปนไปไดอยางเสรีปราศจากการเลือก

ปฏิบัติอันเน่ืองมาจากความแตกตางทางดาน เช้ือชาติ 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 

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312232
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เสรีภาพท่ีจะจัดตั้งหรือเขารวมกิจกรรมและเปนสมาชิก ขององคกรระดับสหพันธ หรือสภา รวมท้ังองคกรระหวางประเทศ

ได  ปจจุบัน 8

9 ประเทศไทยยังมิไดใหสัตยาบันตออนุสัญญาน้ี  

อนุสัญญาฉบับท่ี 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 ท้ังน้ี รัฐมีหนาท่ีตองใหความคุมครองแกองคกรของนายจางและองคกรแรงงานใหปลอดจากการแทรกแซงกันและกัน 

และรัฐตองดำเนินการพัฒนากระบวนการตาง ๆ ใหกฎหมายคุมครองสิทธิในการรวมตัวและการเจรจาตอรองรวมสามารถ

บังคับใชไดจริง ซึ่งปจจุบัน9

10 ประเทศไทยยังมิไดใหสัตยาบันอนุสัญญาน้ี 

อนุสัญญาฉบับท่ี 29 วาดวยแรงงานบังคับ ค.ศ. 1930 

อนุสัญญาฉบับที่ 29 วาดวยแรงงานบังคับ ค.ศ. 1930 หรือ C - 29 (Forced Labour Convention, 1930 (No. 29)) 

กำหนดให ประเทศสมาชิกขององคการแรงงานระหวางประเทศ ซึ่งใหสัตยาบันอนุสัญญานี้รับจะดำเนินการระงับการใช

การเกณฑแรงงาน หรือแรงงานบังคับทุกรูปแบบ ภายในระยะเวลาท่ีสั้นท่ีสุดเทาท่ีจะทำได โดยท่ี "การเกณฑแรงงานหรือ

แรงงานบังคับ" หมายความวา งานหรือบริการทุกชนิด ซึ่งเกณฑเอาจากบุคคลใด ๆ โดยการขูเข็ญการลงโทษ และซึ่ง

บุคคลดังกลาวน้ันมิไดสมัครใจท่ีจะทำเอง ท้ังน้ี การเกณฑแรงงานหรือแรงงานบังคับ ไมรวมถึง  

- งานหรือการบริการโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร  

- งานหรือบริการที่เปนสวนหนึ่งของภาระผูกพันของพลเมืองตามปกติของพลเมืองของประเทศที่ปกครองตนเอง

อยางเต็มท่ี  

- งานหรือบริการใดอันเปนผลมาจากการถูกศาลพิพากษาลงโทษศาลโดยมีเงื่อนไขวางานหรือบริการดังกลาว

ดำเนินการภายใตการกำกับดูแลและควบคุมของหนวยงานสาธารณะ   

- งานหรือบริการในกรณีฉุกเฉิน กรณีเกิดสงครามหรือภัยพิบัติไฟไหม น้ำทวม แผนดินไหว โรคระบาดรุนแรง  

- การบริการชุมชนที่ดำเนินการโดยสมาชิกของชุมชนที่ถือไดวาเปนภาระผูกพันของพลเมืองปกติที่รับผิดชอบตอ

สมาชิกของชุมชน 

9 ณ เดือน มิถุนายน 2563 

10 ณ เดือน มิถุนายน 2563 
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โดยสาระสำคัญของอนุสัญญาฉบับที่ 29 ไดมีการกำหนดมาตรการในการปองกันคุมครอง และการชดเชย เยียวยาหรือ

การฟนฟู และการปราบปรามการใชแรงงานบังคับและแรงงานเกณฑอยางมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ซึ่งประเทศไทยให

สัตยาบันอนุสัญญาฉบับท่ี 29 วาดวยแรงงานบังคับ ค.ศ. 1930 เมื่อวันท่ี 26 กุมภาพันธ พ.ศ. 2512 

อนุสัญญาฉบับท่ี 105 วาดวยการยกเลิกแรงงานบังคับ ค.ศ. 195710

11

อนุสัญญาฉบับท่ี 105 หรือ C - 105 (Abolition of Forced Labour Convention, 1957 (No. 105)) เปนการพิจารณา

เก่ียวกับปญหาแรงงานบังคับโดยคำนึงถึงบทบัญญัติของอนุสัญญาวาดวยแรงงานบังคับ ค.ศ. 1930 และคำนึงวาอนุสัญญา

การเปนทาส ค.ศ. 1926 กำหนดใหดำเนินการที่จำเปนทั้งมวลเพื่อปองกันไมใหมีการเกณฑแรงงานหรือมีการใชแรงงาน

บังคับที่มีสภาวะคลายทาส และคำนึงถึงอนุสัญญาเสริมวาดวยการยกเลิกการเปนทาส การคาทาส และการปฏิบัติที่

คลายคลึงกับทาส ค.ศ. 1956 จึงตองกำหนดใหมีการยกเลิกแรงงานใชหน้ีผูกกัน (debt bondage) และความเปนทาสติด

ที่ดิน (indenture) กำหนดใหมีการจายคาจางเปนประจำ และหามมิใหใชวิธีการจายคาจางที่เปนการลิดรอนสิทธิในการ

บอกเลิกการจางของตนไดอยางแทจริง  

โดยสาระสำคัญของอนุสัญญาฉบับที่ 105 เปนการกำหนดหามมิใหมีการเกณฑแรงงานไมวาในรูปแบบของการเกณฑ

แรงงานเพื่อเปนการลงโทษอันเนื่องมาจากการแสดงความคิดเห็นทางการเมือง การระดมหรือใชแรงงานเพื่อประโยชน

ทางเศรษฐกิจ เพื่อลงโทษทางวินัย เพื่อลงโทษคนงานที่นัดหยุดงาน หรือเพื่อลงโทษคนงานอันมีสาเหตุมาจากความ

แตกตางทางดานเชื้อชาติ สังคม สัญชาติ หรือศาสนา โดยประเทศไทยใหสัตยาบันอนุสัญญาฉบับที่ 105 วาดวยการ

ยกเลิกแรงงานบังคับ ค.ศ. 1957 เมื่อวันท่ี 2 ธันวาคม พ.ศ. 2510  

อนุสัญญาฉบับท่ี 138 วาดวยอายุขั้นต่ำ ค.ศ. 197311

12

อนุสัญญาฉบับที่ 138 วาดวยอายุขั้นต่ำ ค.ศ. 1973 หรือ C – 138 (Minimum Age Convention, 1973 (No. 138)) 

กำหนดใหประเทศสมาชิกแตละประเทศจะตองกำหนดนโยบายแหงชาติเพื่อประกันการยกเลิกการใชแรงงานเด็กอยางมี

ประสิทธิภาพ และเพ่ิมอายุข้ันต่ำท่ียอมใหจางงานใหสอดคลองกับการพัฒนาทางรางกายและจิตใจอยางสมบูรณท่ีสุดของ

ผูเยาว โดยเด็กที่เขาสูตลาดแรงงานจะตองมีอายุไมต่ำกวาอายุที่สำเร็จการศึกษาภาคบังคับและไมนอยกวา 15 ป ซึ่งใน

ประเทศกำลังพัฒนาอาจลดเหลือ 14 ป หามมิใหเยาวชนอายุต่ำกวา 18 ป ทำงานที่เปนอันตรายตอสุขภาพ ความ

ปลอดภัย และศีลธรรม แตถาอายุ 16 ป ขึ้นไปอาจใหทำงานที่เปนอันตรายตอสุขภาพ ความปลอดภัย และศีลธรรมบาง

ประเภทได แตตองมีมาตรการที่ใหความคุมครองอยางเต็มที่ และเด็กอายุระหวาง 13 – 15 ป อาจทำงานเบา ซึ่งไมเปน

อันตรายตอสุขภาพ หรือการพัฒนาและตองไมเสียการเรียนดวยตามท่ีกฎหมายกำหนดไวได 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 

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C105
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C138
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เพ่ือใหมีการบังคับการใหเปนไปตามกฎหมาย ประเทศไทยใหสัตยาบันอนุสัญญาฉบับท่ี 138 วาดวยอายุข้ันต่ำ ค.ศ. 1973 

เมื่อวันท่ี 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2547 

อนุสัญญาฉบับท่ี 182 วาดวยรูปแบบท่ีเลวรายท่ีสุดของการใชแรงงานเด็ก ค.ศ. 199912

13

อนุสัญญาฉบับท่ี 182 วาดวยรูปแบบท่ีเลวรายท่ีสุดของการใชแรงงานเด็ก ค.ศ. 1999 หรือ  C - 182  (Worst Forms of 

Child Labour Convention, 1999 (No. 182)) มีความมุงหมายใหประเทศสมาชิกดำเนินมาตรการที่มีประสิทธิภาพ

และโดยฉับพลันเพื่อขจัดรูปแบบที่เลวรายที่สุดของการใชแรงงานเด็ก โดยตามความหมายของอนุสัญญาฉบับนี้ “เด็ก” 

หมายถึง บุคคลที่มีอายุต่ำกวา 18 ป ซึ่งประเทศสมาชิกตองคำนึงถึงความสำคัญของการศึกษาในการขจัดการใชแรงงาน

เด็ก และจะตองดำเนินมาตรการท่ีไดผลในการปองกันมิใหเด็กเขาไปเก่ียวของในรูปแบบท่ีเลวรายท่ีสุดของการใชแรงงาน

เด็ก จัดใหมีความชวยเหลือโดยตรงท่ีจำเปนและเหมาะสมเพ่ือนำเด็กออกจากรูปแบบท่ีเลวรายท่ีสุดของการใชแรงงานเด็ก 

และเพื่อการฟนฟูสภาพเด็กและบูรณาการกลับเขาสูสังคม ใหหลักประกันวาเด็กทุกคนที่ถูกนำออกจากรูปแบบที่เลวราย

ที่สุดของการใชแรงงานเด็กสามารถเขาถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานและไดรับการฝกอบรมอาชีพที่ไมคิดมูลคา รวมถึงการให

ความชวยเหลือแกเด็กท่ีมีความเสี่ยงเปนพิเศษและคำนึงถึงสถานการณท่ีเปนพิเศษของเด็กหญิง  

รูปแบบท่ีเลวรายท่ีสุดของแรงงานเด็ก ประกอบดวย 

• ทุกรูปแบบของการใชทาส หรือแนวปฏิบัติท่ีคลายกับการใชทาส เชน การขาย และการขนสงเด็ก แรงงานขัดหน้ี 

แรงงานไพรติดท่ีดิน แรงงานบังคับ หรือเรียกเกณฑ ซึ่งรวมถึงการบังคับหรือเรียกเกณฑเด็ก เพ่ือใชในการสูรบ

• การใชการจัดหาเด็กเพ่ือการคาประเวณี เพ่ือการผลิตหรือแสดงสื่อลามกอนาจาร

• การใช การจัดหา หรือเสนอเด็ก เพ่ือกิจกรรมท่ีผิดกฎหมายโดยเฉพาะอยางยิ่ง การผลิต และการคาขายสิ่งเสพย

ติด และ

• งานท่ีมีลักษณะท่ีอาจเปนอันตรายตอสุขภาพ ความปลอดภัยหรือศีลธรรมของเด็ก

ประเทศไทยใหสัตยาบันอนุสัญญาฉบับที่ 182 วาดวยรูปแบบที่เลวรายที่สุดของการใชแรงงานเด็ก ค.ศ. 1999 เมื่อวันที่ 

16 กุมภาพันธ พ.ศ. 2544 

13 โปรดดู https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C182 

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C182
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อนุสัญญาฉบับท่ี 100 วาดวยคาตอบแทนท่ีเทาเทียมกัน ค.ศ. 195113

14

สาระสำคัญของอนุส ัญญาฉบับที ่  100 ว าด วยคาตอบแทนที ่ เท าเท ียมกัน ค.ศ. 1951  หรือ C - 100 (Equal 

Remuneration Convention, 1951 (No. 100)) คือ สงเสริมใหประเทศสมาชิกปรับใชหลักการวาดวยคาตอบแทนที่

เทาเทียมกันสำหรับคนงานชายและหญิง ซึ่งทำงานท่ีมีลักษณะ สภาพ และเง่ือนไขของงานอยางเดียวกัน อันเปนหลักการ

กำหนดคาตอบแทนโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติอันเนื ่องมาจากความแตกตางทางเพศ  ทั ้งนี ้  “คาตอบแทน” 

หมายความถึง เงินเดือน และสิ่งของที่เปนคาตอบแทนอื่น ที ่นายจางจายใหแกคนงานอันเนื ่องมาจากการทำงาน 

สนับสนุนการประเมินคาของงานอยางเท่ียงธรรมตามลักษณะของงาน  โดยประเทศไทยใหสัตยาบันอนุสัญญาฉบับท่ี 100 

วาดวยคาตอบแทนท่ีเทาเทียมกัน ค.ศ. 1951 เมื่อวันท่ี 8 กุมภาพันธ พ.ศ. 2542 

อนุสัญญาฉบับท่ี 111 วาดวยการเลือกปฏิบัติในการจางงานและอาชีพ ค.ศ. 195814

15

อนุสัญญาฉบับที่ 111 วาดวยการเลือกปฏิบัติในการจางงานและอาชีพ ค.ศ. 1958 หรือ C – 111 (Discrimination 

(Employment and Occupation) Convention, 1958 (No. 111)) ไดทำการกำหนดใหประเทศสมาชิกสงเสริมความ

เสมอภาคทางโอกาส และการปฏิบัติในการจางงานและอาชีพเพ่ือขจัดการเลือกปฏิบัติ โดยในการจัดทำอนุสัญญาไดมีการ

พิจารณาปฏิญญาฟลาเดเฟยท่ียืนยันวา มนุษยทุกคน ไมวามีเช้ือชาติ ศาสนา หรือเพศใด ยอมมีสิทธิในการแสวงหาความ

เปนอยูที่ดีทั้งทางดานวัตถุและการพัฒนาทางดานจิตใจของตนตามเงื่อนไขแหงเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเปนมนุษยตาม

14 โปรดดู https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C100  

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

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C100
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312256:NO
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ความมั่นคงทางเศรษฐกิจและโอกาสท่ีเทาเทียมกัน โดยพิจารณาตอไปอีกวา การเลือกปฏิบัติกอใหเกิดการละเมิดสิทธิท่ีได

กำหนดไวในปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน  

โดยวัตถุประสงคแหงอนุสัญญาฉบับท่ี 111 “การเลือกปฏิบัติ” หมายถึง 

(1) การแบงแยก กีดกัน หรือลำเอียงใด ๆ ที่กระทำบนพื้นฐานของเชื้อชาติ สีผิว เพศ ศาสนา ความคิดเห็นทางการ

เมือง สัญชาติ หรือพื้นฐานทางสังคม ซึ่งมีผลลบลางหรือทำความเสียหายตอความเสมอภาคของโอกาสหรือการ

ปฏิบัติเก่ียวกับการจางงานหรืออาชีพ  

(2) แบงแยก กีดกัน หรือลำเอียงใด ๆ ที่มีผลลบลางหรือทำความเสียหายแกความเสมอภาคในทางโอกาส หรือการ

ปฏิบัติเก่ียวกับการจางงานหรืออาชีพ ตามท่ีประเทศสมาชิกจะไดกำหนด ภายหลังจากการปรึกษากับองคกรผูแทน

นายจาง และคนงานแลว  

(3) การแบงแยก กีดกัน หรือลำเอียงในเรื่องงานบางประเภท ซึ่งอยูบนพ้ืนฐานของความตองการอันแทจริงของงานน้ัน 

ไมถือวาเลือกปฏิบัติ  

(4) การจางงาน และอาชีพ รวมท้ังการเขารับการฝกอาชีพ การเขาทำงาน การประกอบอาชีพประเภทตางๆ 

ท้ังน้ี การดำเนินมาตรการแกบุคคลใด ซึ่งตองสงสัยเก่ียวของกับกิจกรรมท่ีทำใหเกิดความเสียหายตอความมั่นคงของรัฐ ไม

ถือวาเปนการเลือกปฏิบัติ และบุคคลท่ีเก่ียวของมีสิทธิท่ีจะอุทธรณตอผูมีอำนาจได โดยประเทศไทยใหสัตยาบันอนุสัญญา

ฉบับท่ี 111 วาดวยการเลือกปฏิบัติในการจางงานและอาชีพ ค.ศ. 1958 เมื่อวันท่ี 13 มิถุนายน พ.ศ. 2560 

อยางไรก็ตาม ประเทศไทยยังมิไดใหสัตยาบันในอนุสัญญาตามมาตรฐานแรงงานหลักอีก 2 ฉบับ คือ อนุสัญญาฉบับท่ี 

87 วาดวยเสรีภาพในการสมาคมและการคุมครองสิทธิในการรวมตัว 15

16 และอนุสัญญาฉบับที่ 98 วาดวยการรวมตัว

และรวมเจรจาตอรอง 16

17 แมวาจะมีการเรียกรองเปนวงกวางจากฝายเครือขายแรงงานไทยและตางประเทศใหประเทศ

ไทยใหสัตยาบันในอนุสัญญาท้ังสองฉบับดังกลาวก็ตาม ซึ่งแมวาปจจุบัน ประเทศไทยจะมีพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ 

พ.ศ. 2518 เปนกฎหมายคุมครองการรวมตัวกันของแรงงานก็ตาม แตกฎหมายดังกลาวก็ยังมิไดใหการคุมครองสิทธิ

เสรีภาพการจัดตั้งองคกรและการเรียกรองตอรองของลูกจางอยางเพียงพอ 

16  The Freedom of Association and Protection of the Right to Organise Convention, 1948 

17 The Right to Organise and Collective Bargaining Convention, 1949 
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บทท่ี 2 

อนุสัญญาองคการแรงงานระหวางประเทศ 

ท่ีประเทศไทยใหสัตยาบนั 
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บทท่ี 2 

อนุสัญญาองคการแรงงานระหวางประเทศท่ีประเทศไทยใหสัตยาบัน 

ประเทศไทยไดใหสัตยาบันอนุสัญญาขององคการแรงงานระหวางประเทศ แลวจำนวน 20 ฉบับ เรียงลำดับตามปที่มีการ

ใหสัตยาบัน ดังน้ี 

อนุสัญญาฉบับท่ี 80 วาดวยการแกไขบทบัญญัติทายบท ค.ศ. 194617

18

ประเทศไทยใหสัตยาบันในอนุสัญญาฉบับที่ 80 วาดวยการแกไขบทบัญญัติทายบท ค.ศ. 1946 (The Final Articles 

Revision  Convention, 1946) เมื่อวันท่ี 5 ธันวาคม พ.ศ. 2490  

อนุสัญญาฉบับที่ 80 เปนการปรับปรุงแกไขบางสวนของอนุสัญญาที่ที่ประชุมใหญขององคการแรงงานระหวางประเทศ 

เพ่ือกำหนดการปฏิบัติหนาท่ีบางหนาท่ีในอนาคตของสำนักงานปฏิบัติงานของสถานทูต ท่ีอนุสัญญาดังกลาวมอบหมายตอ

เลขาธิการของสันนิบาตชาติและการนำเสนอขอแกไขเพิ่มเติมในอนุสัญญาเหลานั้น อันเปนผลจากการยุบสันนิบาตชาติ

และการแกไขเพ่ิมเติมธรรมนูญแหงองคการแรงงานระหวางประเทศ เชน กำหนดใหใชคำวา “ผูอำนวยการใหญสำนักงาน

แรงงานระหวางประเทศ” แทนคำวา “เลขาธิการสันนิบาต” ใชคำวา “สำนักงานแรงงานระหวางประเทศ” แทนคำวา 

“สำนักงานเลขาธิการ” และ ยกเลิกการใชคำวา “แหงสันนิบาตชาติ” เปนตน 

อนุสัญญาฉบับท่ี 116 วาดวยการแกไขบทบัญญัติทายบท ค.ศ. 196118

19

ประเทศไทยใหสัตยาบันอนุสัญญาฉบับท่ี 116 วาดวยการแกไขบทบัญญัติทายบท ค.ศ. 1961 (Final Articles Revision 

Convention, 1961)  เมื่อวันท่ี 24 กันยายน พ.ศ. 2505 

อนุสัญญาฉบับที่ 116 วาดวยการแกไขบางสวนของอนุสัญญาที่รับรองโดยที่ประชุมใหญขององคการแรงงานระหวาง

ประเทศ กำหนดใหตัดขอความเกี่ยวกับบทบัญญัติทายบทที่มีไวเพื่อการนำเสนอรายงานโดยคณะประศาสนการของ

18 โปรดดู https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312225:NO   

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

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312225:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312311:NO
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สำนักงานแรงงานระหวางประเทศตอที่ประชุมสามัญ เรื่องการนำอนุสัญญาไปใชปฏิบัติงานไดออก และนำขอความ 

“เมื่อใดที่พิจารณาไดวามีความจำเปน คณะประศาสนการของสำนักงานแรงงานระหวางประเทศ ตองนำเสนอรายงาน

เรื่องการนำอนุสัญญาน้ีไปใชปฏิบัติงานไดตอท่ีประชุมใหญ และตองตรวจสอบความตองการในการบรรจุวาระการประชุม

เรื่อง ปญหาท่ีทำใหตองแกไขอนุสัญญา โดยท้ังหมดหรือแตเพียงบางสวน” เขามาใสแทนท่ี 

อนุสัญญาฉบับท่ี 104 วาดวยการเลิกบังคับทางอาญาแกกรรมกรพ้ืนเมืองท่ีละเมิดสัญญาจาง ค.ศ. 195519

20

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

พื้นเมืองที่ละเมิดสัญญาจางงาน โดยจะตองมีการกำหนดมาตรการที่เหมาะสมโดยเร็ว หากไมสามารถปฏิบัติได ตอง

รับรองมาตรการอ่ืนเพ่ือใหเกิดความคืบหนาในการยกเลิกการลงโทษทางอาญาเพราะการละเมิดสัญญาจางในทุกกรณี โดย

จะตองดำเนินการภายในเวลา 1 ป นับจากวันท่ีใหสัตยาบันอนุสัญญาฉบับน้ี 

อนุสัญญาฉบับท่ี 105 วาดวยการยกเลิกแรงงานบังคับ ค.ศ. 195720

21

ประเทศไทยใหสัตยาบันในอนุสัญญาฉบับที่ 105 วาดวยการยกเลิกแรงงานบังคับ ค.ศ. 1957 (The Abolition of 

Forced Labour Convention, 1957)  เมื่อวันท่ี 2 ธันวาคม พ.ศ. 2510 

อนุสัญญาฉบับที่ 105 กำหนดใหระงับและไมใชวิธีการเกณฑแรงงานไมวารูปแบบใด ๆ เพื่อประโยชนทางการเมือง 

เศรษฐกิจ เพื่อลงโทษทางวินัย เพื่อลงโทษคนงานที่นัดหยุดงาน หรือเพื่อลงโทษคนงานอันมีสาเหตุมาจากเชื้อชาติ สังคม 

สัญชาติ หรือศาสนา โดยประเทศสมาชิกตองปราบปรามและจะตองไมใชรูปแบบของการเกณฑแรงงานหรือแรงงานบังคับ

เพ่ือวัตถุประสงค ดังตอไปน้ี 

20 โปรดดู https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312249:NO 

21 โปรดดู https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312250:NO 

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312249:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312250:NO
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(ก)  การขมขูทางการเมือง หรือเปนการลงโทษตอการแสดงออกซึ่งความคิดเห็นทางการเมือง หรือการยึดถือ

อุดมการณ ซึ่งขัดกับระบบการเมือง สังคม หรือเศรษฐกิจท่ีมีอยู  

(ข)  การระดม และใชแรงงานเพ่ือวัตถุประสงคแหงการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

(ค)  การลงโทษคนงานทางวินัย  

(ง) การลงโทษตอการมีสวนรวมในการนัดหยุดงาน และ 

(จ) การเลือกปฏิบัติอันเน่ืองจากเช้ือชาติ สังคม สัญชาติ หรือศาสนา 

อนุสัญญาฉบับท่ี 127 วาดวยน้ำหนักสูงสุดท่ีอนุญาตใหคนงานคนหนึ่งแบกหามได  ค.ศ. 196721

22

ประเทศไทยใหสัตยาบันในอนุสัญญาฉบับท่ี 127 วาดวยน้ำหนักสูงสุดท่ีอนุญาตใหคนงานคนหน่ึงแบกหามได ค.ศ. 1967 

(the Maximum Weight Convention, 1967) เมื่อวันท่ี 26 กุมภาพันธ พ.ศ. 2511 

อนุสัญญาฉบับที่ 127 นี้ใหใชสำหรับการขนสงสิ่งของที่ใชแรงคนเปนประจำ ในการดำเนินการทางเศรษฐกิจทุกสาขาซึ่ง

ประเทศสมาชิกมีระบบการตรวจแรงงานอยู โดยกำหนดวา ในการขนสงสิ่งของที่ตองใชแรงงาน จะตองไมบังคับหรือ

อนุญาตใหคนงานทำงานแบกสิ่งของที่มีน้ำหนักอันอาจเปนอันตรายตอสุขภาพหรือความปลอดภัยของคนงานนั้น โดย

ประเทศสมาชิกจะตองดำเนินการที่เหมาะสมเพื่อใหแนใจวา กอนที่คนงานแตละคนจะไดรับมอบหมายใหทำงานขนสง

สิ่งของที่ตองใชแรงคนที่มิใชของน้ำหนักเบานั้น จะตองไดรับการฝกอบรมหรือไดรับคำแนะนำเกี่ยวกับเทคนิคการทำงาน

อยางพอเพียง เพื่อการรักษาสุขภาพและปองกันอุบัติเหตุ นอกจากนี้ จะตองมีการกำหนดขอจำกัดในการมอบหมายให

22 โปรดดู https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312272:NO 

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312272:NO
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คนงานหญิงและคนงานผูเยาวที่มีอายุต่ำกวา 18 ปทำงานขนสงสิ่งของดวยแรงกาย ทั้งนี้ น้ำหนักสูงสุดของสิ่งของที่

มอบหมายใหคนงานหญิงหรือผูเยาวแบกไดจะตองต่ำกวาน้ำหนักท่ีอนุญาตใหคนงานชายท่ีเปนผูใหญคนหน่ึงแบกหามได 

อนุสัญญาฉบับท่ี 14 วาดวยการหยุดพักผอนประจำสัปดาห (ภาคอุตสาหกรรม) ค.ศ. 192122

23

ประเทศไทยใหสัตยาบันในอนุสัญญาฉบับที่ 14 วาดวยการหยุดพักผอนประจำสัปดาห (ภาคอุตสาหกรรม) ค.ศ. 1921 

(Weekly Rest (Industry) Convention, 1921)  เมื่อวันท่ี 5 เมษายน พ.ศ. 2511 

อนุสัญญาฉบับที่ 14 กำหนดใหลูกจางในกิจการอุตสาหกรรมทั้งของรัฐและเอกชนตองมีวันหยุดพักผอนอยางนอย 24 

ช่ัวโมงติดตอกันในทุก ๆ ระยะเวลา 7 วัน ท้ังน้ี อาจยกเวนบุคคลท่ีถูกจางงานในกิจการอุตสาหกรรมซึ่งมีสมาชิกครอบครัว

เพียงครอบครัวเดียวถูกจางงาน และถาเปนไปได ใหเจาหนาท่ีในแตละสถานประกอบการมีชวงเวลาหยุดพักผอนพรอมกัน 

และถาเปนไปได ตองกำหนดวันหยุดใหตรงกับวันหยุดตามประเพณีหรือธรรมเนียมของประเทศหรือทองถิ่นที่มีอยูแลว 

และเพ่ือความสะดวกในการใชบังคับตามอนุสัญญาฉบับน้ี นายจางมีหนาท่ีในการกำหนดเวลาหยุดพักผอนประจำสัปดาห

ใหกับลูกจางที่ทำงานรวมกันทั้งหมด เพื่อใหเปนทราบวา วันและชั่วโมงใดเปนเวลาหยุดรวมกัน โดยวิธีการประกาศให

ทราบซึ่งเห็นไดในสถานประกอบการ หรือสถานท่ีอ่ืนใดซึ่งสะดวกพอ หรือโดยวิธีการอ่ืนใดซึ่งรัฐบาลยอมรับ แตถาไมไดมี

การกำหนดระยะเวลาหยุดพักผอนแกลูกจางท่ีทำงานรวมกันพรอมกันท้ังหมด จะตองแจงใหทราบเปนหนังสือระบุคนงาน

หรือลูกจางคนใดมีระบบการหยุดพักผอนเปนพิเศษ  

อนุสัญญาฉบับที่ 19 วาดวยการปฏิบัติที่เทาเทียมกัน (คาทดแทนกรณีเกิดอุบัติเหตุ) ค.ศ. 1925 23

24 ขอแนะนำประกอบ

อนุสัญญาฉบับท่ี 25   

ประเทศไทยไดใหสัตยาบันอนุสัญญาฉบับท่ี 19 วาดวยการปฏิบัติท่ีเทาเทียมกัน (คาทดแทนกรณีเกิดอุบัติเหตุ) ค.ศ. 1925 

(Equality of Treatment (Accident Compensation) Convention, 1925)  ขอแนะนำประกอบอนุสัญญาฉบับท่ี 25 

เมื่อวันท่ี 5 เมษายน พ.ศ. 2511 

23 โปรดดู https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312159:NO 

24 โปรดดู https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312164:NO 

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312159:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312164:NO
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อนุสัญญาฉบับท่ี 19 กำหนดใหประเทศสมาชิกแตละประเทศตองดำเนินการใหมีการปฏิบัติเก่ียวกับเรื่องคาตอบแทนของ

คนงานแกคนงานที่ถือสัญชาติของประเทศสมาชิกอื่นที่ไดใหสัตยาบันอนุสัญญานี้ หรือแกทายาทของเขา เมื่อคนงานนี้

ไดรับอันตรายหรือบาดเจ็บอันเนื่องจากอุบัติเหตุในการทำงานอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้น ในดินแดนของตนเชนเดียวกับที่ได

ปฏิบัติตอคนงานในชาติของตน 

อนุสัญญาฉบับท่ี 123 วาดวยอายุขั้นต่ำ (เหมืองใตดิน) ค.ศ. 196524

25

ประเทศไทยใหสัตยาบันในอนุสัญญาฉบับที ่  123 วาดวยอายุขั ้นต่ำ (เหมืองใตดิน) ค.ศ. 1965 (Minimum Age 

(Underground Work) Convention, 1965)  เมื่อวันท่ี 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2547 

โดยผลของการใหสัตยาบันอนุสัญญาฉบับท่ี 138 กำหนดใหแตละประเทศสมาชิกตองไมจางหรือใหบุคคลซึ่งมีอายุต่ำกวา

ที่กำหนดทำงานใตดินในเหมืองแรและเหมืองหิน และไมวาในกรณีใด ๆ อายุขั้นต่ำตองไมนอยกวา 16 ป ทั้งนี้ "เหมือง" 

หมายถึง กิจการใด ๆ ไมวาของรัฐหรือของเอกชนก็ตาม ที่สกัดเอาวัตถุใด ๆ จากใตพื้นผิวดิน โดยวิธีที่เกี่ยวกับการจาง

คนทำงานใตดิน นายจางตองเก็บรักษาทะเบียนประวัติของบุคคลผูถูกจางหรือทำงานใตดินและผูซึ่งมีอายุสูงกวาอายุขั้น

ต่ำท่ีกำหนดไวไมถึง 2 ป และพรอมท่ีจะใหผูตรวจตรวจสอบ 

25 โปรดดู  https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312268:NO 

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312268:NO
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อนุสัญญาฉบับท่ี 29 วาดวยแรงงานบังคับ ค.ศ. 1930 25

26 ขอแนะนำประกอบอนุสัญญาฉบับท่ี 35  

ประเทศไทยใหสัตยาบันในอนุสัญญาฉบับท่ี 29 วาดวยแรงงานบังคับ ค.ศ. 1930 (Forced Labour Convention, 1930) 

ขอแนะนำประกอบอนุสัญญาฉบับท่ี 35  เมื่อวันท่ี 26 กุมภาพันธ พ.ศ. 2512 

อนุสัญญาฉบับที่ 29 วาดวยแรงงานบังคับ กำหนดใหประเทศสมาชิกตองปราบปรามการใชแรงงานบังคับหรือการเกณฑ

แรงงานทุกรูปแบบภายในระยะเวลาที่สั้นที่สุด โดยคำวา “แรงงานบังคับหรือการเกณฑแรงงาน” ตองหมายถึง งานหรือ

บริการทุกชนิด ซึ่งบีบบังคับเอาจากบุคคลใด ๆ โดยการใชบทลงโทษ และบุคคลดังกลาวนั้น มิไดสมัครใจที่จะทำเอง แต

ไมรวมถึงงานหรือบริการ ดังตอไปน้ี 

• การเกณฑแรงงานหรือบริการโดยกฎหมายวาดวยการเกณฑทหาร

• การเกณฑแรงงานหรือบริการเปนสวนหน่ึงของหนาท่ีพลเมือง

• เปนการเกณฑแรงงานหรือบริการจากบุคคลที่ตองคำพิพากษาของศาลใหทำงานภายใตการกำกับดูแล

และควบคุมของเจาหนาท่ี

• การเกณฑแรงงานหรือบริการในกรณีฉุกเฉิน

• การเกณฑแรงงานหรือบริการโดยสมาชิกของชุมชนของชนกลุมนอย เพ่ือประโยชนโดยตรงของชุมชนน้ัน

อยางไรก็ตาม จะตองไมมีการอนุมัติใหสมาคม บริษัท หรือบุคคลซึ่งเปนเอกชน เกี่ยวของกับการเกณฑแรงงานหรือ

แรงงานบังคับไมวาดวยรูปแบบใด เพ่ือทำการผลิตหรือสะสมผลผลิตสินคาซึ่งสมาคม บริษัท หรือเอกชนนำมาใชประโยชน 

หรือนำมาเพ่ือการคา 

26 โปรดดู https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312174:NO 

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312174:NO
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อนุสัญญาฉบับท่ี 88 วาดวยองคกรบริการจัดหางาน ค.ศ. 194826

27 ขอแนะนำประกอบอนุสัญญาฉบับท่ี 83 

ประเทศไทยใหสัตยาบันในอนุสัญญาฉบับที่ 88 วาดวยองคกรบริการจัดหางาน ค.ศ. 1948 (Employment Service 

Convention, 1948) ขอแนะนำประกอบอนุสัญญาฉบับท่ี 83 เมื่อวันท่ี 26 กุมภาพันธ พ.ศ. 2512 

อนุสัญญาฉบับท่ี 88 กำหนดใหประเทศสมาชิกแตละประเทศจะตองมีหรือรับประกันวาจะจัดใหมีบริการจัดหางานแบบให

เปลาแกประชาชน โดยจะตองใหความรวมมือกับองคการอื่นของรัฐ และภาคเอกชนในการจัดใหมีตลาดแรงงาน โดยจัด

ใหเปนสวนหนึ่งของแผนงานระดับชาติ การบริการจัดหางานจะตองประกอบดวยระบบของสำนักงานจัดหางานภายใต

การควบคุมดูแลของรัฐบาล โดยตองมีสำนักงานบริการจัดหางานในสำนักงานทองถิ่นและสำนักงานภูมิภาคตามความ

เหมาะสมในจำนวนที่เพียงพอ และตั้งอยูในพื้นที่ที่สะดวกตอนายจางและลูกจาง รวมถึงการจัดใหมีคณะกรรมการที่

ปรึกษาเพื่อความรวมมือระหวางนายจางและลูกจางในการดำเนินงานของสำนักงานจัดหางาน การพัฒนานโยบายจัดหา

งาน  ซึ่งพนักงานจัดหางานจะตองเปนเจาหนาที่ของรัฐซึ่งทำงานอยางเปนอิสระจากการเปลี่ยนแปลงของรัฐบาล โดย

หนวยงานดังกลาวมีอำนาจในการดำเนินมาตรการที่จำเปนเพื่อสรางความรวมมืออยางมีประสิทธิภาพระหวางบริการ

จัดหางานของรัฐ และหนวยงานจัดหางานขององคการภาคเอกชนท่ีไมแสวงหาผลกำไร 

27 โปรดดู https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312233:NO 

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312233:NO
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อนุสัญญาฉบับท่ี 122 วาดวยนโยบายการมีงานทำ ค.ศ. 196427

28

ประเทศไทยใหสัตยาบันในอนุสัญญาฉบับที่ 122 วาดวยนโยบายการมีงานทำ ค.ศ. 1964 (Employment Policy 

Convention, 1964) ขอแนะนำประกอบอนุสัญญาฉบับท่ี 122 เมื่อวันท่ี 26 กุมภาพันธ พ.ศ. 2512 

อนุสัญญาฉบับที่ 122 กำหนดใหประเทศสมาชิกทำการกระตุนความเติบโตและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ยกระดับความ

เปนอยูของแรงงาน สนองตอบตอความตองการแรงงาน และลดอัตราการวางงาน โดยประเทศสมาชิกจะตองประกาศและ

ปฏิบัติตามนโยบายท่ีเขมแข็งในการสงเสริมการมีงานทำแบบเต็มเวลา ทำงานท่ีเปนประโยชน และมีอิสระในการเลือกงาน 

โดยนโยบายดังกลาว จะตองมีวัตถุประสงคท่ีทำใหมั่นใจวามีตำแหนงงานใหกับผูท่ีวางงานและผูท่ีกำลังหางาน คนทำงาน

ทุกคนมีอิสระในการเลือกงานและมีโอกาสที่เปนไปไดมากที่สุดที่จะหางานที่เหมาะสมกับทักษะและความสามารถในการ

ทำงานที่เหมาะสมกับตน โดยไมมีความแตกตางของเชื้อชาติ สีผิว เพศ ศาสนาความคิดเห็นทางการเมือง สัญชาติ หรือ

กำเนิดทางสังคม ซึ ่งนโยบายดังกลาวจะตองคำนึงถึงระดับและการพัฒนาเศรษฐกิจ รวมถึงความสัมพันธระหวาง

วัตถุประสงคของการมีงานทำ กับวัตถุประสงคทางเศรษฐกิจและสังคมดานอื่น โดยจะตองนำไปปฏิบัติตามดวยวิธีการที่

เหมาะสมกับสภาวะและแนวปฏิบัติของประเทศสมาชิก 

อนุสัญญาฉบับท่ี 100 วาดวยคาตอบแทนท่ีเทาเทียมกันสำหรับคนงานชายและหญิงซ่ึงทำงานท่ีมีคาเทากัน ค.ศ. 195128

29

ประเทศไทยใหสัตยาบันในอนุสัญญาฉบับท่ี 100 วาดวยคาตอบแทนท่ีเทาเทียมกันสำหรับคนงานชายและหญิงซึ่งทำงาน

ที่มีคาเทากัน ค.ศ. 1951 (Equal Remuneration Convention, 1951)  ขอแนะนำประกอบอนุสัญญาฉบับที่ 90 เมื่อ

วันท่ี 8 กุมภาพันธ พ.ศ. 2542 

อนุสัญญาฉบับที่ 100 กำหนดใหประเทศสมาชิกทำการกำหนดอัตราคาตอบแทนสำหรับคนงานชายและหญิงในงานชนิด

เดียวกันอยางเทาเทียมกัน ซึ่ง “คาตอบแทน” หมายความรวมถึง คาจางหรือเงินเดือนปกติ คาจางพ้ืนฐาน หรือคาจางข้ัน

ต่ำ และคาตอบแทนเพ่ิมเติมอ่ืนไมวาอยูในรูปแบบเงินสดหรือสิ่งของ ท่ีนายจางใหแกลูกจางไมวาโดยตรงหรือโดยออมเพ่ือ

ตอบแทนการทำงานที่มีคาเทากัน โดยที่ “คาตอบแทนที่เทากันระหวางคนงานชายและหญิงซึ่งทำงานที่มีคาเทากัน” 

หมายถึง อัตราคาตอบแทนท่ีกำหนดข้ึนโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติอันเน่ืองมาจากความแตกตางทางเพศ โดยประเทศ

28 โปรดดู https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312267:NO 

29 โปรดดู https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312245:NO 

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312267:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312245:NO


30 

TLCS Legal Advocate       www.TLCS.co.th 

สมาชิกอาจดำเนินการโดยการออกกฎหมายหรือระเบียบภายในประเทศ กลไกท่ีจัดตั้งข้ึนเพ่ือการกำหนดคาจาง ขอตกลง

รวมกันระหวางนายจางลูกจาง หรือโดยการใชวิธีการอ่ืน 

อนุสัญญาฉบับท่ี 182 วาดวยรูปแบบท่ีเลวรายท่ีสุดของการใชแรงงานเด็ก ค.ศ. 199929

30

ประเทศไทยใหสัตยาบันในอนุสัญญาฉบับท่ี 182 วาดวยรูปแบบท่ีเลวรายท่ีสุดของการใชแรงงานเด็ก ค.ศ. 1999 (Worst 

Form of Child Labour Convention, 1999)  ขอแนะนำประกอบอนุสัญญาฉบับที่ 190    เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ 

พ.ศ. 2544   

อนุสัญญาฉบับท่ี 182 วาดวยรูปแบบท่ีเลวรายท่ีสุดของการใชแรงงานเด็ก กำหนดใหประเทศสมาชิกตองดำเนินมาตรการ

เพื่อการปองปรามและขจัดรูปแบบที่เลวรายที่สุดของการใชแรงงานเด็ก โดยจะตองดำเนินการเปนภารกิจสำคัญเรงดวน 

โดยตองดำเนินมาตการที่จำเปนเพื่อเปนหลักประกันวา มีการปฏิบัติตามกฎหมายและการบังคับใชกฎหมายเกี่ยวกับการ

ปองปรามรูปแบบท่ีเลวรายท่ีสุดของการใชแรงงานเด็ก รวมถึงมีการกำหนดโทษทางอาญาของการกระทำการฝาฝน  

คำวา "เด็ก" ตองหมายถึง บุคคลท้ังปวง ผูมีอายุต่ำกวา 18 ป  และ "รูปแบบท่ีเลวรายท่ีสุดของแรงงานเด็ก" ประกอบดวย 

• รูปแบบทั้งปวงของระบบทาส หรือแนวปฏิบัติที่คลายคลึงกับระบบทาส แรงงานเกณฑหรือบังคับ รวมทั้ง

การเกณฑหรือบังคับเด็กเพ่ือใชในการตอสูดวยอาวุธ

• การใช การจัดหาหรือการเสนอเด็กเพื่อการคาประเวณี เพื่อการผลิตสื่อลามกอนาจาร หรือเพื่อการแสดง

ลามกอนาจาร

• การใช การจัดหา หรือการเสนอเด็ก เพ่ือกิจกรรมท่ีฝาฝนกฎหมาย

• งานท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ ความปลอดภัย หรือศีลธรรมของเด็ก

มาตรการท่ีเปนปองปรามรูปแบบท่ีเลวรายท่ีสุดของการใชแรงงานเด็ก ไดแก การปองกันมิใหเด็กเขาไปมีสวนเก่ียวของใน

รูปแบบที่เลวรายของการใชแรงงานเด็ก จัดใหมีความชวยเหลือโดยตรงที่จำเปนและเหมาะสมตอการนำเด็กออกจาก

รูปแบบที่เลวรายที่สุดของการใชแรงงานเด็กเพื่อการฟนฟูสภาพรางกายและจิตใจของเด็ก รวมถึงการนำเด็กกลับเขาสู

สังคม ทำใหเด็กที่ถูกนำเอาออกจากสภาพการทำงานที่เลวรายมีหลักประกันวา สามารถเขาถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานและ

ไดรับการฝกอบรมอาชีพ 

อนุสัญญาฉบับท่ี 138 วาดวยอายุขั้นต่ำ ค.ศ. 197330

31 ขอแนะนำประกอบอนุสัญญาฉบับท่ี 146 

ประเทศไทยใหสัตยาบันในอนุสัญญาฉบับที่ 138 วาดวยอายุขั้นต่ำ ค.ศ. 1973 (Minimum Age Convention, 1973)  

ขอแนะนำประกอบอนุสัญญาฉบับท่ี 146 เมื่อวันท่ี 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 

31 โปรดดู https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312283:NO 

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312327:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312283:NO
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อนุสัญญาฉบับที่ 138 วาดวยอายุขั้นต่ำที่อนุญาตใหจางงานได อันเปนการดำเนินการเพื่อใหประเทศสมาชิกดำเนินการ

เพื่อเปนการยกเลิกการใชแรงงานเด็กอยางมีประสิทธิภาพ จึงไดมีการกำหนดอายุขั้นต่ำที่สามารถจางงานไดจากการ

พิจารณาขอกำหนดของอายุข้ันต่ำของการจางงานตามท่ีปรากฏในอนุสัญญา ดังตอไปน้ี 

 

• อนุสัญญาวาดวยอายุข้ันต่ำ (งานอุตสาหกรรม) ค.ศ. 1919  

• อนุสัญญาวาดวยอายุข้ันต่ำ (งานในทะเล) ค.ศ. 1920  

• อนุสัญญาวาดวยอายุข้ันต่ำ (งานเกษตร) ค.ศ. 1921  

• อนุสัญญาวาดวยอายุข้ันต่ำ (งานจัดระวางสินคาในเรือและงานชางไฟ)  ค.ศ. 1921  

• อนุสัญญาวาดวยอายุข้ันต่ำ (การจางงานท่ีมิใชงานอุตสาหกรรม) ค.ศ. 1932  

• อนุสัญญาวาดวยอายุข้ันต่ำ (งานในทะเล) (ฉบับแกไข) ค.ศ. 1936  

• อนุสัญญาวาดวยอายุข้ันต่ำ (งานอุตสาหกรรม) (ฉบับแกไข) ค.ศ. 1937  

• อนุสัญญาวาดวยอายุข้ันต่ำ (การจางงานท่ีมิใชงานอุตสาหกรรม)  (ฉบับแกไข) ค.ศ. 1937  

• อนุสัญญาวาดวยอายุข้ันต่ำ (งานประมง) ค.ศ. 1959  

• อนุสัญญาวาดวยอายุข้ันต่ำ (งานใตดิน) ค.ศ.1965  

 

เพื่อมุงหมายที่จะบรรลุความสำเร็จในการเลิกใชแรงงานเด็กโดยสิ้นเชิงโดยสมาชิกแตละประเทศซึ่งอนุสัญญานี้ใชบังคับ  

ตองรับรองท่ีจะดำเนินนโยบายแหงชาติท่ีกำหนดข้ึนมาเพ่ือประกันการยกเลิกการใชแรงงานเด็กอยางมีประสิทธิภาพและ

เพื่อเพิ่มอายุขั้นต่ำที่ยอมใหจางงานหรือทำงานไดใหสูงขึ้นจนถึงระดับที่สอดคลองกับการพัฒนาทางรางกายและจิตใจ

อยางสมบูรณที่สุดของผูเยาว ดังนั้น อายุขั้นต่ำที่กำหนดใหสามารถทำงานไดจึงตองไมต่ำกวาอายุที่สำเร็จการศึกษาภาค

บังคับ ทั้งนี้ จะตองอายุไมต่ำกวา 15 ป สำหรับงานที่โดยลักษณะหรือสภาพการณของงานอาจเปนอันตรายตอสุขภาพ 

ความปลอดภัยหรือศีลธรรมของผูเยาว อายุข้ันต่ำท่ีจางงานหรือทำงานน้ันไดจะตองไมต่ำกวา 18 ป ซึ่งในกฎหมายภายใน

ของประเทศสมาชิกจะตองมีการกำหนดชนิดของงานท่ีเปนอันตรายตอสุขภาพ ความปลอดภัย หรือศีลธรรมของผูเยาวไว

ดวย นอกจากน้ี กฎหมายภายในของประเทศสมาชิกอาจทำการกำหนดอนุญาตใหมีการจางงานของบุคคลอายุระหวาง 13 

ถึง 15 ปไดหากวางานดังกลาวเปนงานที่ไมนาจะเปนอันตรายตอสุขภาพหรือการพัฒนาของเด็กและจะตองไมสงผลเสีย

ตอการเขาเรียนในระบบการศึกษาดวย 
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อนุสัญญาฉบับท่ี 159 วาดวยการจางงานและการฟนฟูอาชีพ (คนพิการ) ค.ศ. 198331

32

ประเทศไทยใหสัตยาบันในอนุสัญญาฉบับที ่ 159 วาดวยการจางงานและการฟ นฟูอาชีพ (คนพิการ) ค.ศ. 1983 

(Vocational Rehabilitation and Employment (Disabled Persons) Convention, 1983) เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 

พ.ศ. 2550 

อนุสัญญาฉบับที่ 159 วาดวยการจางงานและการฟนฟูอาชีพ (คนพิการ) ค.ศ. 1983 กำหนดใหรัฐบาลของประเทศสมาชิก 

ตองดำเนินการเพื่อใหมี หรือปรับปรุงแกไข กฎหมาย ระเบียบ หรือขอบังคับ ตลอดจนการนำไปสูการปฏิบัติอยางจริงจัง 

เพื ่อใหคนพิการไดกลับเขามามีสวนรวมในสังคมอยางเสมอภาคโดยไดรับโอกาสในการฝกอาชีพและการมีงานทำ 

อนุสัญญาฉบับนี้ใหความสำคัญตอหลักการแหงความเสมอภาคดานการประกอบอาชีพและการจางงานระหวางคนพิการ 

และบุคคลท่ัวไป และยังถือวามาตรการที่มุงสรางโอกาสที่เทาเทียมกันระหวางคนพิการกับผูใชแรงงานทั่วไป ไมเปนการ 

เลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมนอกจากนี้ อนุสัญญาดังกลาว ยังไดเนนย้ำถึงหลักการที่มุงใหคนพิการมีโอกาสดานการ 

ประกอบอาชีพและการจางงานในตลาดแรงงาน และยังกำหนดใหองคกรของผูใชแรงงาน โดยเฉพาะองคกรเพื่อคนพิการ 

เขามามีสวนรวมในการกำหนดนโยบายดานแรงงาน   

32 โปรดดู https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312304:NO 

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312304:NO
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อนุสัญญาฉบับท่ี 187 วาดวยกรอบเชิงสงเสริมการดำเนินงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ค.ศ. 200632

33

ประเทศไทยใหสัตยาบันในอนุสัญญาฉบับท่ี 187 วาดวย กรอบเชิงสงเสริมการดำเนินงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 

ค.ศ. 2006 (Promotional Framework for Occupational Safety and Health Convention, 2006)  เมื่อวันที่ 23 

มีนาคม พ.ศ. 2559 

อนุสัญญาฉบับท่ี 187 วาดวยกรอบเชิงสงเสริมการดำเนินงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ค.ศ. 2006 มีผลผูกพันให

ประเทศสมาชิกที่เปนภาคีตองกำหนดนโยบายเพื่อสงเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยระดับชาติ รวมทั้งออกแบบ 

พัฒนา และนำระบบเพ่ีอสงเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยไปบังคับใชอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากน้ี ประเด็นดาน

ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยยังเปนสวนหนึ่งของหลักการงานที่มีคุณคา (Decent Work) ซึ่งสอดคลองกับหลักการ

ภายใตธรรมนูญองคการแรงงานระหวางประเทศที่ประสงคใหความคุมครองแรงงานและปองกันเจ็บปวย การบาดเจ็บ 

และการเสียชีวิตจากการทำงาน ทั้งนี้ หลักการงานที่มีคุณคายังสะทอนอยูในเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable 

Development Goals - SDGs) ขอท่ี 8 เรื่อง การสงเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจท่ียั่งยืนและท่ัวถึง การมีงานทำอยางมี

ผลิตภาพและเต็มที่ และงานที่มีคุณคาแกทุกคน อีกดวย ปจจุบันมีประเทศสมาชิกเขาเปนภาคีอนุสัญญาฉบับนี้แลว 39 

ประเทศ รวมถึงประเทศไทย 

อนุสัญญาวาดวยแรงงานทางทะเล ค.ศ. 200633

34

ประเทศไทยใหสัตยาบันในอนุสัญญาวาดวยแรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006 (Maritime Labour Convention, 2006) 

เมื่อวันท่ี 7 มิถุนายน พ.ศ. 2559  

โดยอนุสัญญาวาดวยแรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006 ไดทำการกำหนดมาตรฐานข้ันต่ำของการทำงานและความเปนอยูของ

คนทำงานบนเรือที่ชักธงประเทศสมาชิกที่เปนภาคี นอกจากนี้ ยังมีความเชื่อมโยงกับอนุสัญญาขององคการทางทะเล

ระหวางประเทศ (International Maritime Organization: IMO) เกี ่ยวกับความปลอดภัยของเรือ และการคุมครอง

สิ่งแวดลอมทางทะเล อนุสัญญาฉบับน้ีมีผลผูกพันใหประเทศสมาชิกท่ีเปนภาคีตองออกกฎหมายเพ่ือกำหนดมาตรฐานการ

ทำงานของลูกจางและคนประจำเรือ การคุมครองสิทธิแรงงาน การจางงานท่ีเปนธรรม การคุมครองสุขภาพและสวัสดิการ

สังคม และสิทธิประโยชนอื่นๆ ใหสอดคลองกับหลักการงานที่มีคุณคา (Decent Work) อันเปนสวนหนึ่งของเปาหมาย

การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) ขอที่ 8 เรื่อง การสงเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่

ยั่งยืนและท่ัวถึง การมีงานทำอยางมีผลิตภาพและเต็มท่ี และงานท่ีมีคุณคาแกทุกคนอีกดวย โดยไทยเปนประเทศลำดับที่ 

77 ท่ีเขาเปนภาคีอนุสัญญาฉบับน้ี  

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  

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

แหงกฎหมายของประเทศตนไดเคารพตอสิทธิข้ันพ้ืนฐาน สิทธิทางสังคมและการจางงานของคนประจำเรือตามท่ี

กำหนดไวในอนุสัญญา

• อนุสัญญาฯ กำหนดใหเรือที่เดินทางระหวางประเทศที่มีขนาดมากกวาหรือเทากับ 50 ตันกรอส จะตองมี

ใบรับรองดานแรงงานทางทะเล (Maritime Labour Certificate) และใบประกาศการปฏิบัติดานแรงงานทาง

ทะเล (Declaration Maritime Labour Compliance) ไวในเรือ เพื ่อแสดงวามีการปฏิบัติตามมาตรฐาน

เก่ียวกับการจางงานคนประจำเรือ 14 ดาน โดยการรับรองดังกลาวตองแสดงกฎหมายภายในและแสดงหลักฐาน

และมาตรการท่ีเจาของเรือไดปฏิบัติตามกฎหมายในแตละมาตรฐานไวในใบประกาศการปฏิบัติดานแรงงานทาง

ทะเล

• ประเทศไทยไดอนุวัติการใหเปนไปตามพันธกรณีตามอนุสัญญาวาดวยแรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006 โดยทำการ

ตราพระราชบัญญัติแรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558 เพื่อใหความคุมครองแกคนประจำเรือเปนการเฉพาะในเรื่อง

สภาพการทำงานและสภาพความเปนอยูใหสอดคลองกับมาตรฐานสากล รวมท้ังเปนนโยบายสำคัญของรัฐบาลท่ี

ตองสงเสริมกิจการพาณิชนาวี โดยไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2558 และมีผลบังคับ

เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 นอกจากนี้ กระทรวงแรงงานไดดำเนินการออกประกาศกระทรวงแรงงานวาดวย

มาตรฐานแรงงานทางทะเลเพื่อรองรับการดำเนินการตามอนุสัญญาวาดวยแรงงานทางทะเล ค.ศ. 2006 เปน

การเฉพาะ
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อนุสัญญาฉบับท่ี 111 วาดวยการเลือกปฏิบัติ (การจางงานและอาชีพ) ค.ศ. 195834

35

ประเทศไทยใหสัตยาบันในอนุสัญญาฉบับที ่  111 วาดวยการเลือกปฏิบัติ (การจางงานและอาชีพ) ค.ศ. 1958 

(Discrimination (Employment and Occupation) Convention, 1958)  เมื่อวันท่ี 13 มิถุนายน พ.ศ. 2560 

อนุสัญญาฉบับที่ 111 เปนหนึ่งในอนุสัญญามาตรฐานแรงงานหลัก (fundamental conventions) จำนวน 8 ฉบับ โดย

อนุสัญญาฉบับที่ 111 จัดอยูในหมวดการขจัดการเลือกปฏิบัติในการจางงานและอาชีพ มีผลผูกพันใหประเทศสมาชิกที่

เปนภาคีตองกำหนดนโยบายเพื่อสงเสริมความเสมอภาคของโอกาสและการปฏิบัติที่ทัดเทียมในการจางงานและอาชีพ 

เพื่อขจัดการเลือกปฏิบัติใด ๆ รวมทั้ง สงเสริมความรวมมือกับองคการผูแทนนายจาง ผูแทนลูกจาง และภาคสวนที่

เกี่ยวของในการยอมรับและการปฏิบัติตามนโยบายดังกลาว ซึ่งการใหสัตยาบันอนุสัญญาฉบับที่ 111 สอดคลองกับ

พันธกรณีของไทยตามอนุสัญญาวาดวยการขจัดการเลือกปฏิบัติทางเชื ้อชาติในทุกรูปแบบ (Convention on the 

Elimination of All Forms of Racial Discrimination: CERD) และกติการะหวางประเทศวาดวยสิทธิทางเศรษฐกิจ 

ส ั งคม  และว ัฒนธรรม  ( International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights: ICESCR) ท ั ้ งน ี ้  

ประเด็นการขจัดการเลือกปฏิบัติในการจางงานและอาชีพสะทอนอยูในเปาหมายการพัฒนาที่ยั ่งยืน (Sustainable 

Development Goals: SDGs) ขอที่ 5 เรื่อง ความเทาเทียมทางเพศ ขอที่ 8 เรื่อง การจางงานที่มีคุณคาและการเติบโต

ทางเศรษฐกิจ และ ขอที่ 10 เรื่อง ลดความเหลื่อมล้ำ และยังเปนสวนหนึ่งของหลักการงานที่มีคุณคา (Decent Work) 

ปจจุบันมีประเทศสมาชิกเขาเปนภาคีอนุสัญญาฉบับน้ีแลว 175 ประเทศรวมถึงประเทศไทย 

ประเทศไทยใหความสำคัญกับการขจัดการเลือกปฏิบัติในทุกมิติมาโดยตลอด โดยมีรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พ.ศ. 2560 ไดมีการกำหนดการขจัดการเลือกปฏิบัติไวเปนแนวนโยบายแหงชาติ และกฎหมายหลายฉบับท่ีบัญญัติมาเพ่ือ

ปองกันและคุมครองไมใหเกิดการเลือกปฏิบัติในการจางงานและอาชีพ เชน พระราชบัญญัติ ความเทาเทียมระหวางเพศ 

พ.ศ. 2558  

พิธีสารเพ่ิมเติม อนุสัญญาฉบับท่ี 29 วาดวยแรงงานบังคับ ค.ศ. 193035

36

ประเทศไทยใหสัตยาบันในพิธีสารสวนเสริมอนุสัญญาฉบับที่ 29 วาดวยแรงงานบังคับ ค.ศ. 1930 (Protocol of 2014 

to the Forced Labour Convention, 1930) เมื่อวันท่ี 6 มิถุนายน พ.ศ. 2561 โดยประเทศไทยเปนประเทศแรกของ

ภูมิภาคเอเชียแปซิฟกและเปนลำดับท่ี 29 ของโลกท่ีใหสัตยาบันในอนุสัญญาฉบับท่ี 29 และพิธีสารเพ่ิมเติม   

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  

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312256:NO
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:P029
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สาระสำคัญพิธีสารสวนเสริม อนุสัญญาฉบับท่ี 29 มีสาระสำคัญ ดังนี้ 

• กำหนดมาตรการท่ีมีประสิทธิภาพเพ่ือปองกันและขจัดการใชแรงงานบังคับและแรงงานเกณฑเพ่ือใหการคุมครอง

และการเขาถึงการเยียวยาที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมการชดเชยตอผูเสียหาย และการลงโทษผูกระทำ

ความผิดเกี่ยวกับการใชแรงงานบังคับและแรงงานเกณฑ มีนโยบาย กฎหมาย กับคนทำงานทุกคนทุกภาคสวน

เศรษฐกิจ

• กำหนดมาตรการปองกัน และการใหขอมูลสรางความตระหนักใหกับประชาชน ปองกันการตกเปนผูเสียหายจาก

การใชแรงงานบังคับ ใหขอมูลนายจางเพื่อปองกันการเขาไปมีสวนในการใชแรงงานบังคับหรือแรงงานเกณฑ มี

การตรวจบังคับใชกฎหมายเขมแข็ง สงเสริมการเคลื่อนยายแรงงานท่ีปลอดภัยและถูกกฎหมาย

• กำหนดมาตรการคุมครองผูเสียหาย คัดแยกผูเสียหาย ปลอยตัว คุมครอง ฟนฟูสูสภาพปกติจากการถูกบังคับใช

แรงงานหรือแรงงานเกณฑ ชวยเหลือสนับสนุนในหลายรูปแบบตามความจำเปนของผูเสียหาย เชน ใหที่พักพิง

รักษาพยาบาลทั้งรางกายและจิตใจ การจางงาน การศึกษาฝกอบรม คุมครองทางกฎหมาย รวมถึงการคุมครอง

พยาน มาตรการคุมครองเฉพาะสำหรับเด็ก มาตรการคุมครองสำหรับแรงงานโยกยายถิ่นฐานไมคำนึงถึงสถานะ

ทางกฎหมาย เปนตน

• กำหนดมาตรการชดเชยเยียวยาและเขาถึงกระบวนการยุติธรรม การเขาถึงการเยียวยาที่มีประสิทธิภาพ เชน

คาชดเชย คาสินไหมทดแทน โดยไมไดคำนึงถึงสถานะทางกฎหมายในอาณาเขตแหงชาตินั้น ไมดำเนินคดีอาญา

หรือกำหนดบทลงโทษตอผูเสียหายจากการถูกใชเปนแรงงานบังคับหรือแรงงานเกณฑอันเนื่องจากการเขาไป

เกี่ยวของกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายซึ่งพวกเขาถูกบังคับใหกระทำอันเปนผลโดยตรงจากการถูกบังคับใชแรงงาน

หรือเกณฑแรงงาน

เพ่ือเปนการอนุวัติการใหเปนไปตามพันธกรณีในพิธีสารสวนเสริม อนุสัญญาฉบับท่ี 29 วาดวยแรงงานบังคับ ไดมีการตรา 

“พระราชกำหนดแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย พ.ศ. 2551 พ.ศ. 2562” 36

37 โดย

ไดมีการกำหนดความผิดอาญาฐานบังคับใชแรงงานหรือบริการไวในกฎหมายวาดวยการคามนุษย โดยมีโทษจำคุกตั้งแต

หกเดือนถึงสี่ป หรือปรับตั้งแตหาหมื่นบาทถึงสี่แสนบาทตอผูเสียหายหนึ่งคน หรือทั้งจำทั้งปรับ หากวาการทำความผิด

ฐานการบังคับใชแรงงานเปนเหตุใหผูถูกกระทำไดรับอันตรายสาหัสหรือเปนโรครายแรงซึ่งอาจเปนอันตรายตอชีวิต ตอง

ระวางโทษจำคุกตั้งแตแปดปถึงยี่สิบป และปรับตั้งแตแปดแสนบาทถึงสองลานบาท หรือจำคุกตลอดชีวิต และถาหากวา

เปนเหตุใหผูถูกกระทำถึงแกความตายตองระวางโทษจำคุกตลอดชีวิต หรือประหารชีวิต 37

38

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

38 มาตรา 52/1 แหงพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการคามนุษย พ.ศ. 2551 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/045/T_0001.PDF
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อนุสัญญาฉบับท่ี 188 วาดวยการทำงานในภาคประมงทะเล ค.ศ. 200738

39

ประเทศไทยใหสัตยาบันในอนุสัญญาฉบับที่ 188 วาดวยการทำงานในภาคประมงทะเล ค.ศ. 2007 (Work in Fishing 

Convention, 2007)  เมื่อวันท่ี 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 39

40 โดยที่เปนการกำหนดหนาที่ของเจาของเรือและการ

ปฏิบัติหนาที่ของแรงงานประมงใหสอดคลองกับมาตรฐานสากล เพื่อคุมครองสิทธิของแรงงานประมงและปองกันการ

บังคับใชแรงงานในงานประมงที่มีความแตกตางจากการทำงานของลูกจางทั่วไปเนื่องจากมีความเสี่ยงภัยทางทะเลและมี

ระยะเวลาการทำงานท่ีตอเน่ืองเปนเวลานาน อันเปนการสงเสริมและเพ่ิมความสามารถในการประกอบกิจการประมงของ

ประเทศ ตลอดจนเพ่ือเปนการอนุวัติการใหเปนไปตามอนุสัญญาองคการแรงงานระหวางประเทศ ฉบับท่ี 188 วาดวยการ

ทำงานในภาคการประมง ค.ศ. 2007 และมีผลบังคับใชแลว เมื่อวันท่ี 22 พฤศจิกายน 2562          

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

40 พระราชบัญญัติคุ มครองแรงงานในงานประมง พ.ศ. 2562 https://library2.parliament.go.th/giventake/content_nla2557/law136-

220562-191.pdf 

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312333:NO
https://library2.parliament.go.th/giventake/content_nla2557/law136-220562-191.pdf
https://library2.parliament.go.th/giventake/content_nla2557/law136-220562-191.pdf
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บทท่ี 3 

กฎหมายแรงงานของประเทศไทย 

กฎหมายแรงงาน (Labour Law) เปนกฎหมายท่ีบัญญัติถึงสิทธิและหนาท่ีของนายจาง ลูกจาง องคกรของนายจาง และ

องคกรของลูกจาง รวมทั้งมาตรการที่กำหนดใหนายจาง ลูกจาง และองคกรดังกลาว ตองปฏิบัติตอกันและตอรัฐ ทั้งนี้ 

เพ่ือใหการจางงาน การใชแรงงาน การประกอบกิจการ และความสัมพันธระหวางนายจางลูกจางเปนไปโดยเหมาะสม ซึ่ง

กฎหมายแรงงานมีบทบาทอยางสำคัญตอการพัฒนาประเทศทางดานเศรษฐกิจและสังคม กฎหมายแรงงานของประเทศ

ไทยที่ใชบังคับอยูในปจจุบันมีอยูหลายฉบับเปนจำนวนมาก มีทั้งกฎหมายที่เปนกฎหมายแรงงานโดยตรงและที่เปน

กฎหมายแรงงานโดยออมสอดแทรกอยู  ในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย   ประมวลกฎหมายอาญา และ

พระราชบัญญัติหลายฉบับ  

กฎหมายแรงงานท่ีสำคัญใชบังคับแกกิจการเอกชนท่ัวไปมี 6 ฉบับ ดังตอไปน้ี 

1. ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 3 เอกเทศสัญญา ลักษณะ  6 มาตรา 575 – 586 ซึ่งเปนกฎหมาย

โดยท่ัวไปท่ีกำหนดลักษณะของสัญญาจางแรงงาน สินจางแทนการบอกกลาวลวงหนา การเปลี่ยนตัวนายจาง การ

จายสินจาง การออกใบสำคัญการทำงาน การจายคาเดินทางใหแกลูกจาง และการสิ้นสุดของสัญญาจางแรงงาน

2. พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 เปนกฎหมายที่กลาวถึงมาตรการคุมครองลูกจางโดยกำหนดสิทธิ

และหนาที่ระหวางนายจางและลูกจางโดยกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำในการใชแรงงานและการจายคาตอบแทนใน

การทำงานเพื่อใหลูกจางทำงานดวยความปลอดภัย มีสุขภาพอนามัยอันดีไดรับคาตอบแทนและสวัสดิการตาม

สมควร ทั้งนี้เพื่อใหการใชแรงงานเกิดประโยชนสูงสุดแกนายจาง ลูกจาง ทั้งนี้ ประเทศไทยมีโครงสรางดาน

เศรษฐกิจเปนไปในลักษณะเปดและเขาสูระบบการแขงขัน มาตรฐานการใชแรงงานจะถูกกำกับดูแลโดยกลุม

ประเทศคูคา จึงจำเปนตองเสริมสรางและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูใชแรงงานในการสรางความอยูดีกินดี

ยกระดับรายได และมีหลักเกณฑการจางงานที่เปนธรรมเพื่อยกระดับมาตรฐานแรงงานไทย ใหทัดเทียม

มาตรฐานสากลในฐานะประเทศสมาชิกองคการแรงงานระหวางประเทศ มีกลไกการตรวจสอบและคุมครอง

แรงงานในเบื้องตนโดยใหอำนาจหนาที่แกพนักงานตรวจแรงงาน หรือการเลือกนำคดีไปสูศาลแรงงาน โดยคดี

แรงงานสวนใหญเปนขอพิพาทท่ีเกิดข้ึนตามพระราชบัญญัติฉบับน้ีเชนเดียวกัน

3. พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 เปนกฎหมายท่ีกลาวถึงความสัมพันธระหวางลูกจางกับนายจางใน

เรื่อง ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง การกระทำอันไมเปนธรรม การเจรจาตอรอง การปดงานของนายจาง การ

นัดหยุดงานของลูกจาง องคการนายจางและลูกจาง กฎหมายฉบับน้ีก็มีความสำคัญมากเชนกัน

4. พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 เปนกฎหมายที่กลาวถึงการจัดตั้งกองทุนเงินทดแทนเพื่อชวยเหลือ

ลูกจางท่ีประสบอันตราย เจ็บปวยหรือสูญหายเน่ืองจากการทำงาน
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5. พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 เปนกฎหมายที่กลาวถึงการจัดตั้งกองทุนประกันสังคมเพื่อชวยเหลือ

ลูกจางท่ีประสบอันตราย เจ็บปวยทุพพลภาพหรือตายอันเน่ืองจากการทำงานหรือคลอดบุตร สงเคราะหบุตร ชรา

ภาพหรือวางงาน เปนตน

6. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 เปนกฎหมายที่กลาวถึงการจัดตั้ง

ศาลแรงงาน เขตอำนาจของศาลแรงงาน คดีที่อยูในอำนาจพิจารณาของศาลแรงงาน ผูพิพากษาสมทบ การ

ดำเนินกระบวนการพิจารณาในศาลแรงงาน เชน การยื่นคำฟอง คำใหการ การไกลเกลี่ย การขาดนัด การขอ

พิจารณาคดีใหม การสืบพยาน การเลิกจางท่ีไมเปนธรรม คำพิพากษา การอุทธรณและฎีกา เปนตน

3.1  การจางแรงงานตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

การจางแรงงาน ถูกบัญญัติไวใน บรรพ 3 เอกเทศสัญญา ลักษณะ 6 จางแรงงาน มาตรา 575 - มาตรา 586 ของ

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 4041 ซึ่งเปนกฎหมายเอกชน และเปนการกำหนดสิทธิ หนาที่ และนิติสัมพันธระหวาง

นายจางและลูกจางไวในลักษณะของกฎหมายที่เปนหลักทั่วไป ดังนั้น หากไมมีกฎหมายใดบัญญัติไวเปนการเฉพาะ 

ความสัมพันธระหวางบุคคลสองฝายในลักษณะของการเปนนายจางและลูกจางจะเปนไปตามที่กำหนดไวในประมวล

กฎหมายแพงและพาณิชย (ป.พ.พ.) 

การจางแรงงานเปนสัญญาประเภทหนึ่ง ประกอบดวยบุคคลสองฝาย ฝายหนึ่งเรียกวา  “นายจาง” สวนอีกฝายหนึ่ง

เรียกวา “ลูกจาง” โดยฝายที่เปนนายจางเปนฝายที่มีสิทธิในการมอบหมายการงานใหกับฝายที่เปนลูกจางทำในขอบเขต

ของงานท่ีฝายนายจางเปนผูกำหนดหรือตามท่ีท้ังสองฝายตกลงกัน การจางแรงงานเปนสัญญาท่ีมีประโยชนตางตอบแทน 

กลาวคือ นายจางตองการแรงงานมาทำงานตามที่ตนกำหนด ในขณะที่ลูกจางตองการสินจางหรือคาตอบแทนตลอด

ระยะเวลาที่ตนมาทำงานใหกับนายจาง การเกิดของสัญญาจางแรงงานนั้นเกิดขึ้นดวยความสมัครใจของทั้ง 2 ฝายที่มี

รวมกัน 41

42 ซึ่งเมื่อมีขอพิพาทระหวางกัน ประเด็นสำคัญประการแรกที่จะตองทำการพิจารณา คือ เปนการจางแรงงาน

หรือไม มีนิติสัมพันธแบบนายจางลูกจางระหวางกันหรือไม จากน้ันจึงจะทำการพิจารณาในเน้ือหาท่ีเปนขอพิพาทเก่ียวกับ

สิทธิหนาท่ีระหวางกัน 

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    

42 มาตรา 575 อันวาจางแรงงานนั้น คือสัญญา ซึ่งบุคคลคนหนึ่ง เรียกวาลูกจาง ตกลงจะทำงานใหแกบุคคลอีกคนหนึ่ง เรียกวานายจาง และ

นายจางตกลงจะใหสินจางตลอดเวลาที่ทำงานให 

https://www.krisdika.go.th/librarian/get?sysid=567410&ext=htm
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สัญญาจางแรงงาน จึงตองมีองคประกอบ 4 ขอ คือ 

(1)  คูสัญญา มี 2 ฝาย คือ นายจางกับลูกจาง  

(2)  เปนสัญญาตางตอบแทน 

(3)  ฝายลูกจางมีหนาท่ีทำงานใหแกนายจาง 

(4)  ฝายนายจางมีหนาท่ีจายสินจางใหแกลูกจาง 

ในสัญญาจางแรงงานตามหลักท่ัวไปนายจางมีหนาท่ีในการท่ีจะตองจายคาจางใหกับลูกจางตลอดระยะเวลาท่ีจางหรือเปน

นายจางลูกจางกัน แมไมมีงานใหทำ โดยการจางแรงงานนั้น นายจางจะเปนผูกำหนดเนื้อหาและขอบเขตของงานที่ทำ

และนายจางสามารถท่ีจะกำหนดวิธีการทำงานของลูกจาง ดวยเหตุน้ีอำนาจบังคับบัญชาสั่งการของนายจางท่ีมีตอลูกจาง

จึงเปนสิ่งสำคัญท่ีสามารถใชเปนสิ่งบงช้ีวา นิติสัมพันธระหวางกันเกิดจากสัญญาจางแรงงานหรือไม หากวา คูสัญญาท่ีเปน

นายจางไมมีอำนาจบังคับบัญชาควบคุมใหลูกจางทำงานใหเปนไปตามขอบเขตการทำงานที่ตองการ สัญญานั้นไมใช

สัญญาจางแรงงาน 

อำนาจควบคุมบังคับบัญชาของนายจาง อาจดูไดจากขอเท็จจริงดังตอไปน้ี 

(1) การควบคุมเวลาทำงาน เชน ลูกจางตองลงเวลาทำงาน ไมมีอิสระในการทำงาน การหยุดงานตองขออนุญาตหรือ

ลาตอนายจาง 

(2) การควบคุมการทำงานและสถานท่ีทำงาน นายจางเปนผูกำหนดวาใหลูกจางทำงานท่ีไหน อยางไร ลูกจางไมมีสิทธิ

เลือกสถานท่ีทำงานและวิธีการทำงานเอง 

(3) การจายคาจางจำนวนแนนอน เปนประจำ เชน เปนรายช่ัวโมง รายวัน หรือรายเดือน หรือตามผลงาน 

(4) มีระเบียบขอบังคับในการทำงาน หากฝาฝนมีบทลงโทษ เชน การภาคทัณฑ พักงาน ตัดเงินเดือน หรือเลิกจาง 

ตัวอยางการพิจารณาของศาลฎีกาเกี่ยวกับประเด็นพิจารณาวามีสัญญาจางแรงงานหรือไม และโจทกและจำเลยมีนิติ

สัมพันธระหวางกันในฐานะนายจางลูกจางหรือไม 

คำพิพากษาศาลฎีกาท่ี 3305/2545 

จำเลยจางโจทกเปนนักรองประจำหองอาหารโดยใหโจทกทำงานตั้งแต 18.30 น. ถึง 01.30 น. เงินเดือน 18,630 บาท 

ตองตอกบัตรลงเวลาทำงาน มาทำงานชาหักคาจางนาทีละ 10 บาท ไมตอกบัตรลงเวลาเลิกงาน จะไมไดคาจางวันน้ัน ลง

หรือไมมาทำงานเกิน 1 วันในแตละเดือนจะถูกหักคาจางในวันนั้น หยุดโดยไมมีใบลาจะตัดคาจาง 2 วัน ชวงเวลาทำงาน

ตองอยูในบริเวณโรงแรมและหองอาหารตองรองเพลงตามที่หัวหนาวงดนตรีกำหนด ตามขอเท็จจริงดังกลาวเห็นไดวา 

โจทกอยูภายใตบังคับบัญชาของจำเลย จึงมีฐานะเปนลูกจางของจำเลยตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 

มาตรา 5  
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นักรองท่ีทำงานโดยอิสระไมถือวาเปนลูกจางของเจาของรานอาหาร (คำพิพากษาฎีกาท่ี 4644/2540) 42

43

คำพิพากษาศาลฎีกาท่ี 352/2524 

โจทกเปนชางตัดผมอยูท่ีรานของจำเลย โดยจำเลยเปนผูออกอุปกรณของใชตาง ๆ คาตัดผมท่ีโจทกตัดจำเลยไดรอยละ 40 

โจทกไดรอยละ 60 ไมมีระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ลักษณะเห็นไดวาจำเลยไมมีอำนาจสั่งการเกี่ยวกับการ

ทำงานของโจทก โดยเปนทำนองจำเลยมีรานตัดผมและอุปกรณแตไมสามารถตัดเองได ก็หาประโยชนโดยเปดโอกาสให

ชางตัดผมเขามาทำการตัดผมในรานของจำเลยและแบงรายไดที่ชางตัดผมไดรับเปนของจำเลยสวนหนึ่ง การทำงานของ

โจทกเปนการกระทำใหไดมาซึ่งคาจางจากลูกคา คาจางที่โจทกไดรับมิใชคาจางที่จำเลยจายให ถือไมไดวาโจทกตกลง

ทำงานใหแกจำเลยเพื่อรับคาจาง โจทกจึงมิใชลูกจางของจำเลยตามความหมายแหงประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง 

การคุมครองแรงงานฯ ขอ 2 

การเลิกจาง 

การเลิกสัญญาจางแรงงานน้ันใชหลักของการแสดงเจตนาแตเพียงฝายเดียวก็เพียงพอท่ีจะเลิกสัญญาจางแรงงานได  การ

เกิดของสัญญาจางแรงงานน้ันไมจำเปนจะตองมีหลักฐานเปนหนังสือ กลาวคือจะทำเปนหนังสือหรือไมก็ได 4344

43 ฎีกาที่ 4644/2540  จำเลยจางโจทกรองเพลงประจำรานอาหาร ในการทำงานโจทกตองมารองเพลงวันละประมาณ 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 

และไมปรากฏวาในการทำงานนั้นโจทกตองทำตามคำส่ังหรืออยูในความควบคุมของจำเลย อีกทั้งในการทำงานของโจทกก็ไมมีการลาหยุดพักผอน

ประจำป ไมมีการลาปวยหรือลาหยุดในกรณีอื่นเชนเดียวกับสัญญาจางแรงงานทั่วไป แมโจทกตองตอกบัตรลงเวลาทำงานก็ตามก็เพียงเพื่อแสดงวา

โจทกมาทำงานครบเวลาวันละประมาณ 1 ชั่วโมงเทานั้น เชนนี้ สัญญาจางระหวางโจทกจำเลยจึงมิใชสัญญาจางแรงงาน แตหากมีลักษณะเปน

สัญญาจางทำของ 

44 มาตรา 583 (ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย) 

“ถาลูกจางจงใจขัดคำส่ังของนายจางอันชอบดวยกฎหมายก็ดี หรือละเลยไมนำพาคำส่ังเชนวานั้นเปนอาจิณก็ดี ละทิ้งการงานไปเสียก็ดี 

กระทำความผิดอยางรายแรงก็ดี หรือทำประการอื่นอันไมสมควรแกการปฏบิัติหนาที่ของตนใหลุลวงไปโดยถูกตองและสุจริตก็ดีทานวานายจางจะไล

ออกโดยมิพักตองบอกกลาวลวงหนาหรือใหสินไหมทดแทนก็ได” 
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ความแตกตางระหวางสัญญาจางแรงงานกับสัญญาจางทำของ 

บุคคลท่ีเปนคูสัญญาในสัญญาจางแรงงานถือวาเปนสาระสำคัญ สัญญาจางแรงงานเกิดข้ึนจากความสมัครใจของคูกรณีท้ัง

สองฝาย คือ ความสมัครใจของนายจางและลูกจาง  ดวยเหตุนี้ ตัวบุคคลที่เปนคูสัญญาจะตองเปนบุคคลที่ถูกระบุเอาไว

อยางแนนอนและถือวาเปนสาระสำคัญของสัญญาจางแรงงาน ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงตัวนายจางหรือตัวลูกจาง เชน 

นายจางใหลูกจางไปทำงานกับนายจางรายอื่น หรือลูกจางใหบุคคลอื่นมาทำงานแทนตน จึงเปนสิ่งที่ตองไดรับความ

ยินยอมจากอีกฝายหนึ่งเสมอ 44

45 ท้ังน้ี ในการจางแรงงาน อุปกรณตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการทำงานน้ัน ตามหลักท่ัวไปแลว

นายจางจะเปนผูเตรียมหรือจัดหาใหกับลูกจางเวนแตจะมีขอตกลงพิเศษ 

• การจางทำของน้ัน เปนสัญญาประเภทหน่ึงระหวางผูรับจางซึ่งมีหนาท่ีจะตองทำงานใหกับผูวาจางเพ่ือแลก

กับสินจางเปนคาตอบแทนการทำงานเชนเดียวกับการจางแรงงาน แตขอแตกตางประการสำคัญ คือ

สัญญาจางทำของถือผลสำเร็จของงานเปนสำคัญ  การชำระเงินคาจางตามสัญญาจางทำของอาจมีการ

การแบงชำระเปนงวดตามแตผูวาจางและผูรับจางตกลงกัน ในขณะที่สัญญาจางแรงงาน นายจางเปนผูมี

อำนาจในการบังคับบัญชาลูกจางทำการกำหนดเวลาและวิธีการในการทำงานใหกับลูกจาง

• ในสัญญาการจางทำของ ตัวบุคคลที่ผูรับจางจัดหามาทำงานที่รับจางนั้นไมใชสาระสำคัญ แตจะเปน

ดุลพินิจของผูรับจางในการพิจารณา ในบางกรณีผูวาจางอาจที่จะระบุคุณสมบัติของบุคคลที่ผูรับจางจัดหา

มาก็ได สวนสัญญาจางแรงงาน ตัวคูสัญญาเปนคุณสมบัติที่เปนสาระสำคัญ ดังนั้น การเปลี่ยนตัวลูกจาง

หรือนายจางจะตองไดรับความยินยอมจากคูสัญญาอีกฝายหน่ึงกอน

• ในสัญญาการจางทำของ ผูรับจางไมตองทำตามคำสั่งของผูวาจาง แตตองทำงานใหเสร็จเรียบรอยตาม

สัญญา ในขณะที่สัญญาจางแรงงาน ฝายนายจางจะเปนผูมีอำนาจบังคับบัญชาเหนือตัวลูกจางสามารถสั่ง

กำหนดวิธีการทำงานและสั่งการใหลูกจางดำเนินงานในขอบเขตของการจางงานได ดังนั้น ในสัญญาจาง

ทำของอำนาจบังคับบัญชาจึงไมใชสาระสำคัญ แมวาผูวาจางมีอำนาจในการกำกับดูแลผูรับจางใหทำงาน

ตามเงื่อนไขและใหทำงานจนสำเร็จตามที่กำหนดไวในสัญญาจางทำของก็ตาม แตผูวาจางไมอาจทำการ

กำหนดวิธีการทำงานและการจัดการในเรื่องตาง ๆ เชน การหาคนมาทำงานหรืออุปกรณเครื่องมือนั้นเปน

เรื่องของผูรับจางท่ีจะตองบริหารจัดการ

• ในสัญญาจางทำของ หากมิไดมีการกำหนดไวเปนอยางอื่น ผูรับจางจะตองเปนผูจัดหาสัมภาระ อุปกรณ

และเครื่องมือสำหรับใชทำการงานท่ีรับจาง  ในขณะท่ีการทำงานตามสัญญาจาง ฝายนายจางจะตองเปนผู

จัดหา สัมภาระ อุปกรณ และเครื่องมือสำหรับใชในการทำงานใหกับลูกจาง

45 มาตรา 577 นายจางจะโอนสิทธิของตนใหแกบุคคลภายนอกก็ไดเมื่อลูกจางยินยอมพรอมใจดวย ลูกจางจะใหบุคคลภายนอกทำงานแทน

ตนก็ไดเมื่อนายจางยินยอมพรอมใจดวย ถาคูสัญญาฝายใดทำการฝาฝนบทบัญญัตินี้ คูสัญญาอีกฝายหนึ่งจะบอกเลิกสัญญาเสียก็ได 
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3.2  กฎหมายคุมครองแรงงาน 

กฎหมายคุมครองแรงงาน หรือ พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 45

46 (พระราชบัญญัติคุมครองแรงงานฯ) เปน

กฎหมายที่มีแนวคิดเกี่ยวกับการกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำในเรื่องตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการจางแรงงานระหวางนายจางกับ

ลูกจาง อาทิเชน การกำหนดอัตราคาจางขั้นต่ำ วันเวลาทำงานปกติ วันหยุด วันลา คาชดเชย ฯลฯ ที่นายจางจะตองถือ

ปฏิบัติตอลูกจาง โดยมีเจตนารมณที่สำคัญคือ ตองการคุมครองลูกจางใหมีมาตรฐานในการจางงานที่เหมาะสม 

เหตุผลเนื่องจากอำนาจตอรองระหวางนายจางและลูกจางนั้นไมเทากัน ดังนั้น การกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำในการจาง

งาน โดยกฎหมายใหอำนาจหนวยงานรัฐทำหนาที่เปนคนกลางระหวางทั้ง 2 ฝาย ซึ่งจะเปนผลดีกับลูกจางที่จะไดรับการ

คุมครองแรงงานท่ีเปนธรรม นอกจากน้ี กฎหมายคุมครองแรงงานยังมีลักษณะเปนกฎหมายมหาชนเปนกฎหมายเก่ียวกับ

ความสงบเรียบรอย ซึ่งประเด็นสำคัญ คือ นายจางและลูกจางไมสามารถท่ีจะตกลงยกเวนการบังคับใชกฎหมายไดเลย แต

จะตองปฏิบัติตามที่กฎหมายคุมครองแรงงานกำหนดอยางเครงครัด ในกรณีที่มีการตกลงยกเวนการบังคับใชกฎหมาย

คุมครองแรงงาน จะถือวาเปนการตกลงท่ีขัดกับความสงบเรียบรอยสงผลใหขอตกลงเชนวาตกเปนโมฆะ  

ขอบเขตการใชบังคับของ พระราชบัญญัติคุมครองแรงงานฯ 

พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ใชบังคับแก นายจาง ลูกจางในการจางงานทุกราย  ไมวาจะประกอบ

กิจการประเภทใด และไมวาจะมีลูกจางเปนจำนวนเทาใด ยกเวนนายจางหรือกิจการตามที่บัญญัติไวในมาตรา 4 46

47

ไดแก  ราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค และราชการสวนทองถิ ่น รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยแรงงาน

รัฐวิสาหกิจสัมพันธ นายจางประเภทท่ีไดกำหนดไวในกฎกระทรวงซึ่งไมใชบังคับตามกฎหมายท้ังฉบับหรือบางสวนก็ได  

นอกจากขอยกเวนตามมาตรา 4 แลว ยังมีกิจการหรือองคการที ่ตั ้งขึ ้นตามกฎหมายเฉพาะอีกเปนจำนวนมากที่

พระราชบัญญัติจัดตั้งองคการหรือกิจการกำหนดยกเวนใหไมอยูในบังคับของกฎหมายแรงงานทั้งหมดหรือบางสวน เชน 

46 พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 https://www.krisdika.go.th/librarian/get?sysid=642571&ext=pdf 

47 พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 4 

“พระราชบัญญัตินี้มิใหใชบังคับแก 

(1) ราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค และราชการสวนทองถิ่น 

(2) รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ 

นอกจากกรณีตามวรรคหนึ่ง จะออกกฎกระทรวงมิใหใชบังคับพระราชบัญญัตินี้ทั ้งหมดหรือแตบางสวนแกนายจางประเภทหน่ึง

ประเภทใดก็ได” 

https://www.krisdika.go.th/librarian/get?sysid=642571&ext=pdf
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พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2539 พระราชบัญญัติสถาบันพระปกเกลา พ.ศ. 2541 

พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2550 เปนตน 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน เปนผูรักษาการตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มี  อำนาจแตงตั้ง

พนักงานตรวจแรงงาน ออกกฎกระทรวงและประกาศตาง ๆ เพื่อใหเปนไปตามกฎหมายฉบับนี้ และกรมสวัสดิการและ

คุมครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน เปนหนวยงานรับผิดชอบในการบริหารกฎหมายโดยมีอธิบดีกรมสวัสดิการและ

คุมครองแรงงานและพนักงานตรวจแรงงานซึ่งไดรับแตงตั้งจากรัฐมนตรีเปนผูรับผิดชอบการบังคับการใหเปนไปตาม

กฎหมายฉบับน้ี 

 พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 เปนกฎหมายท่ีมีโทษทางอาญา ท้ังน้ี โทษทางอาญาท่ีไดบัญญัติไวมีท้ังหมด 

10 ขั้น โดยโทษขั้นต่ำสุด คือปรับไมเกิน  5,000 บาท (มาตรา 145) สวนโทษขั้นสูงสุด คือ จำคุกไมเกิน 1 ปหรือปรับไม

เกิน  200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ (มาตรา 148) ทั้งนี้ ความรับผิดตาม พระราชบัญญัติคุมครองแรงงานฯ ฉบับนี้ 

เปนความผิดที่เปรียบเทียบปรับได ผูที่มีอำนาจเปรียบเทียบปรับผูกระทำความผิดทางอาญาตามกฎหมายนี้สำหรับ

ความผิดที่เกิดในกรุงเทพมหานคร คือ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน หรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมาย สำหรับ

ความผิดที่เกิดขึ ้นในจังหวัดอื ่นนอกจากกรุงเทพมหานคร ไดแก ผู วาราชการจังหวัด หรือผู ซึ ่งผู วาราชการจังหวัด

มอบหมาย (มาตรา 159) 

นายจางและลูกจางตามความหมายของ พระราชบัญญัติคุมครองแรงงานฯ 

การเปนนายจางและลูกจางตอกันนั้นนอกจากจะตองพิจารณาหลักกฎหมายแพงและพาณิชย เรื่อง จางแรงงานแลว โดย

มาตรา 5 ของพระราชบัญญัติคุมครองแรงงานฯ ใหคำจำกัดความของคำวา นายจาง/ลูกจางไวเปนการเฉพาะ ดังน้ี  

“นายจาง” หมายถึง ผู ซึ ่งตกลงรับลูกจางเขาทำงานโดยจายคาจางให และใหหมายความรวมถึง (1) ผูซึ่งไดรับ

มอบหมายใหทำงานแทนนายจาง และ (2) ในกรณีท่ีนายจางเปนนิติบุคคลใหหมายความรวมถึงผูมีอำนาจกระทำการแทน

นิติบุคคล และผูซึ่งไดรับมอบหมายจากผูมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลใหทำการแทนดวย ซึ่งโดยผลของคำจำกัด

ความน้ี ทำใหสามารถแบงประเภทนายจางออกเปน 3 ประเภท คือ 

• นายจางตัวจริง หมายถึง บุคคลที่ตกลงรับลูกจางเขาทำงานโดยจายคาจางให ซึ่งนายจางตัวจริงจะเปนบุคคล

ธรรมดาหรือนิติบุคคล เชน หางหุนสวนจำกัด บริษัทจำกัด หรือเปนองคการที่กฎหมายกำหนดใหเปนนิติบุคคลก็

ได

• นายจางตัวแทน หมายถึง ผูมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลกรณีที่นายจางเปนนิติบุคคล เชน กรรมการผูมี

อำนาจกระทำการแทนบริษัทตามที่กำหนดไวในหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทจำกัด หรือเรียกวา กรรมการ

ผูจัดการ เปนตน

• นายจางรับมอบ หมายถึง ผู ซึ ่งไดรับมอบหมายใหทำงานแทนนายจางตัวจริงที่เปนบุคคลธรรมดาหรือไดรับ

มอบหมายใหทำการแทนนายจางที่เปนนิติบุคคล เตือนใหบุคคลหนึ่งทำการแทนในสวนที่เกี ่ยวของกับการ

บริหารงานบุคคลในบริษัทการกระทำที่บุคคลดังกลาวกระทำไปแมจะไมมีตำแหนงใด ๆ ในบริษัทนั้นเลย ก็ถือวา

บุคคลน้ันเปนนายจางของลูกจางในบริษัทน้ันดวยในฐานะเปนนายจางรับมอบ
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เมื่อนายจางฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน นายจาง ไมวาจะเปนนายจางตัวจริง นายจาง

ตัวแทน หรือ นายจางรับมอบ ก็อาจจะถูกฟองรองดำเนินคดีไดท้ังทางแพงและทางอาญา สำหรับในความรับผิดทางอาญา 

ถาหากวา นายจางตัวจริงเปนนิติบุคคล เมื่อถูกดำเนินคดี นิติบุคคลนายจางจะตกเปนจำเลยที่ 1 สวน นายจางตัวแทน 

(เชน กรรมการผูจัดการบริษัท) จะเปนจำเลยท่ี 2 แลวนายจางรับมอบ (ซึ่งไดแกผูจัดการท้ังหลาย) จะเปนจำเลยท่ี 3   

ในการดำเนินคดีทางแพง นายจางตัวแทนหรือนายจางรับมอบแมจะถูกฟอง และถูกศาลพิพากษาใหรับผิดรวมดวยก็ตาม 

แตหากไดกระทำการตามขอบอำนาจที่ไดรับมอบหมายนายจางตัวแทนหรือนายจางรับมอบดังกลาวไมตองรับผิดสวนตัว 

(เทียบคำพิพากษาฎีกาที่ 5759/254048, 173-228/2543 และ 5983-5991/2553 ซึ ่งวินิจฉัยวา นายจางตัวแทนกับ

นายจางรับมอบไมตองรับผิดเปนการสวนตัว) 

“ลูกจาง” ตามความหมายของ พระราชบัญญัติคุมครองแรงงานฯ หมายถึง ผูซึ่งตกลงทำงานใหนายจางโดยรับคาจาง

ไมวาจะเรียกชื่ออยางไร 48

49 ดังนั้น หากมีขอเท็จจริงปรากฏวา บุคคลหนึ่งตกลงที่จะทำงานใหแกบุคคลหรือนิติบุคคลที่

เรียกวา “นายจาง” เพ่ือหวังไดรับสิ่งตอบแทนท่ีเรียกวา “คาจาง” บุคคลน้ันถือไดวาเปน “ลูกจาง” ตามความหมายของ

กฎหมายคุมครองแรงงาน  

การที่กฎหมายคุมครองแรงงานบัญญัติวา “ไมวาจะเรียกชื่ออยางไร” เพื่อตัดปญหาขอโตแยงในการปฏิเสธความสัมพันธ

ในฐานะที่เปนนายจางลูกจาง ทั้งนี้ เนื่องจากกฎหมายบางฉบับหรือนายจางบางรายไมเรียกบุคคลที่ทำงานในสถาน

ประกอบกิจการวาลูกจาง ดังนั้น คำวา “ลูกจาง” ตามความหมายของกฎหมายคุมครองแรงงาน จึงหมายถึงลูกจางทุก

ประเภท ไมวาจะเปนลูกจางทดลองงาน ลูกจางช่ัวคราว ลูกจางประจำ ลูกจางท่ีมีกำหนดเวลาการจางไวแนนอน ระยะสั้น

และระยะยาว ลูกจางท่ีทำงานไมเปนเวลา (Part-time employee) ลูกจางสัญญาจางพิเศษ และรวมถึงลูกจางซึ่งทำงาน

เก่ียวกับงานบานดวย 

ดังนั ้น จะเห็นวา การใชชื ่อเรียกในสัญญาวา นายจาง หรือ ลูกจาง นั ้นไมใชสาระสำคัญ ในการที่จะพิจารณาวา

ความสัมพันธระหวางบุคคลท้ังสองฝายดังกลาวจะมีฐานะเปนนายจางและลูกจางระหวางกันหรือไม แตสิ่งสำคัญท่ีจะตอง

นำมาพิจารณานั้นคือ ลักษณะของความสัมพันธที่แทจริงระหวางคูกรณีวามีลักษณะอยางไร เพราะในทางขอเท็จจริงจะ

พบวาคูกรณีมีความสัมพันธกันในฐานะนายจาง ลูกจาง แตขอความท่ีปรากฏในสัญญาท่ีเปนลายลักษณอักษรกลับใชคำวา 

"ผูวาจาง" กับ "ผูรับจาง" แทน ซึ่งในกรณีดังกลาวจะตองพิจารณาจากความสัมพันธของท้ังสองฝายในความเปนจริง คือ มี

48 ฎีกาที่ 5759/2540   แมวาสัญญาจางฉบับแรกจะสิ้นสุดลงแลวก็ตาม พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 มาตรา 5 ให คำ

นิยามคำวา นายจางในทำนองเดียวกันกับที่บัญญัติไวในประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง 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 

49  

“ลูกจาง หมายความวา ผูซ่ึงตกลงทำงานใหนายจางโดยรับคาจางไมวาจะเรียกชื่ออยางไร” 

มาตรา 8 พระราชบัญญัติคุมครองแรงงานฯ 
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ลักษณะของการเปนนายจางและลูกจางกันตามที่ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย จางแรงงาน และตามที่กฎหมาย

คุมครองแรงงานกำหนดหรือไม ซึ่งประเด็นสำคัญท่ีตองพิจารณา คือ นายจางมีอำนาจในการบังคับบัญชาลูกจางหรือไม 

3.3  การคุมครองตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงานฯ 

พระราชบัญญัติคุมครองแรงงานฯ นั้น เปนกฎหมายที่กำหนดมาตรการคุมครองลูกจางโดยกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำและ

เงื่อนไขในการจางแรงงานระหวางนายจางและลูกจาง เชน ลักษณะของการจางแรงงานทั่วไป เวลาการทำงานปกติ 

จำนวนชั่วโมงทำงานปกติ หลักเกณฑและจำนวนชั่วโมงทำงานลวงเวลา การทำงานในวันหยุด การทำงานลวงเวลาใน

วันหยุด และเวลาพัก การใชแรงงานหญิง และการใชแรงงานเด็ก การจายคาตอบแทนในการทำงาน วิธีการเลิกสัญญาจาง

แรงงาน และคาชดเชย รวมถึงการกำหนดหนาท่ี ความรับผิดชอบ และขอหามท่ีใหนายจางกระทำในเรื่องตาง ๆ เก่ียวกับ

การใชแรงงาน ท้ังน้ี กฎหมายยังไดมีการกำหนดหนวยงาน และกลไกการบังคับใชกฎหมาย ข้ึนเพ่ือใหการคุมครองลูกจาง

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เชน การจัดตั้งคณะกรรมการตาง ๆ ซึ่งไดแก คณะกรรมการคาจาง คณะกรรมการสวัสดิการ

แรงงาน คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ และพนักงานตรวจแรงงานในสวนที่เกี่ยวกับการบังคับใช

กฎหมาย โดยกำหนดชองทางและวิธีการของลูกจางในการดำเนินการในกรณีที่นายจางไมจายเงินตามที่พระราชบัญญัติ

คุมครองแรงงานฯ ซึ่งกำหนดใหนายจางมีหนาที่จะตองจายใหกับลูกจาง และสิทธิอื่น ๆ ที่บัญญัติเปนการคุมครอง

ประโยชนของลูกจางอีกดวย 

การคุมครองสิทธิแรงงานท่ีสำคัญตามท่ีกำหนดใน พระราชบัญญัติคุมครองแรงงานฯ มีดังน้ี 

สิทธิของลูกจางในการไดรับความชวยเหลือทางกฎหมาย 

การฟองคดีแรงงาน ในฐานะเปนโจทกหรือการตอสูคดีแรงงานในฐานะเปนจำเลยนั้น ลูกจาง หรือนายจางอาจฟองหรือ

ตอสูดวยตนเองไดโดยไมจำตองวาจางทนายความ แตอยางไรก็ตาม ในคดีที่มีขอเท็จจริงซับซอนหรือขอกฎหมายที่เปน

ประเด็นแหงคดีหลายขอ หากมีผูชวยเหลือในทำนองเดียวกันกับทนายความจะชวยใหการพิจารณาคดีครบถวนมีประเด็น

ขอกฎหมายและขอเท็จจริงชัดเจนใชประกอบการพิจารณาพิพากษาของศาล ซึ่งนายจางมีฐานะทางเศรษฐกิจเพียง

พอที่จะจางทนายความไดเอง หรือแมกระทั่งมีทนายความประจำสถานประกอบการ (inhouse lawyer) ในขณะที่ฝาย

ลูกจางมักไมมีทุนทรัพยเพียงพอท่ีจะวาจางทนายความได เพ่ือเปนการแกปญหาน้ี กฎหมายคุมครองแรงงานจึงกำหนดให

มีอำนาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ซึ่งมีคุณวุฒิไมต่ำกวาปริญญาตรีทางนิติศาสตร เพื่อใหมีอำนาจฟองคดีหรือแกตางคดี

แรงงานใหแกลูกจาง หรือทายาทโดยธรรมของลูกจางผูซึ่งถึงแกความตายไปกอนฟองคดี 4950

50 มาตรา 8 (พระราชบัญญัติคุมครองแรงงานฯ) 

“ใหรัฐมนตรีมีอำนาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ซึ่งมีคุณวุฒิไมต่ำกวาปริญญาตรีทาง นิติศาสตร เพื่อมีอำนาจฟองคดีหรือแกตางคดี

แรงงานใหแกลูกจางหรือทายาทโดยธรรมของลูกจางซึ่งถึงแกความตาย และเมื่อกระทรวงแรงงาน แจงใหศาลทราบแลว ก็ใหมีอำนาจ

กระทำการไดจนคดีถึงที่สุด” 
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หนาท่ีของนายจางตามท่ีกำหนดในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

พระราชบัญญัติคุมครองแรงงานฯ มาตรา 14 50

51 กำหนดใหนายจางปฏิบัติตอลูกจางใหถูกตองตามสิทธิและหนาท่ีท่ีกำหนด

ไวในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย เวนแตพระราชบัญญัติคุมครองแรงงานฯ จะกำหนดไวเปนอยางอ่ืน และเน่ืองจาก

กฎหมายวาดวยคุมครองแรงงานเปนกฎหมายเก่ียวกับความสงบเรียบรอย การท่ีพระราชบัญญัติคุมครองแรงงานฯ มาตรา 

14 กำหนดไวเชนนี้จึงสงผลทางกฎหมายเกี่ยวกับการจางแรงงานตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมีสภาพเปน

บทบัญญัติที่เกี่ยวดวยความสงบเรียบรอย ลูกจางและนายจางจึงไมอาจทำความตกลงในการจางงานที่แตกตางไปจากที่

กฎหมายกำหนดได ดังนั้น นายจางมีหนาที่ตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงานฯ และตามประมวลกฎหมาย

แพงและพาณิชยในสวนท่ีเปนหนาท่ีของนายจางอีกดวย  โดยบทบัญญัติตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยท่ีกำหนด

หนาที่สำคัญใหนายจางตองปฏิบัติเมื่อการจางงานสิ้นสุดลง คือ การออกใบสำคัญแสดงการทำงานหรือใบผานงานตาม 

ป.พ.พ. มาตรา 585 51

52 และกำหนดใหนายจางจายเดินคาเดินทางขากลับใหกับลูกจางตาม ป.พ.พ. มาตรา 586 52

53

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยเปนบทบัญญัติท่ีกำหนดใหนายจางมีหนาท่ีตองปฏิบัติตอลูกจางฝายเดียว แมวาจะมิได

มีบทกำหนดโทษทางอาญาก็ตาม แตก็เปนการบัญญัติไวเพื่อใหอำนาจแกพนักงานตรวจแรงงานซึ่งเปนเจาหนาที่ผูมี

อำนาจในการบังคับใหเปนไปตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงานฯ ถาพนักงานตรวจแรงงานพบวานายจางไมปฏิบัติ

หนาที่ของตนใหเปนไปตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยกำหนด พนักงานตรวจแรงงานมีอำนาจออกคำสั่งให

นายจาง ปฏิบัติใหถูกตองได โดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงานฯ มาตรา 139 (3) เมื่อพนักงานตรวจ

แรงงานมีคำสั่งอยางใดแลว หากนายจางไมปฏิบัติตาม นายจางมีโทษทางอาญาเปนโทษปรับไมเกินสองหมื่นบาท 53

54 จึง

สงผลใหการที่นายจางที่ไมดำเนินการใหเปนไปตามที่ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยกำหนด จะตองมีความรับผิด

51 มาตรา 14 (พระราชบัญญัติคุมครองแรงงานฯ) 

“ใหนายจางปฏิบัติตอลูกจางใหถูกตองตามสิทธิและหนาที่ที่กำหนดไวในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย เวนแตพระราชบัญญัตินี้

กำหนดไวเปนอยางอื่น” 

52 มาตรา 585 (ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย) 

“เมื่อการจางแรงงานสิ้นสุดลงแลว ลูกจางชอบที่จะไดรับใบสำคัญแสดงวา ลูกจางนั้นไดทำงานมานานเทาไรและงานที่ทำนั้นเปน

อยางไร” 

53 มาตรา 586 (ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย) 

“ถาลูกจางเปนผูซึ่งนายจางไดจางเอามาจากตางถิ่นโดยนายจางเปนผูออกคาเดินทางใหไซร เมื่อการจางแรงงานสิ้นสุดลง และถามไิด

กำหนดไวเปนอยางอื่นในสัญญาแลว ทานวานายจางจำตองใชคาเดินทางขากลับใหแตจะตองเปนดังตอไปนี้ คือ 

(1)  สัญญามิไดเลิกหรือระงับเพราะการกระทำผิดของลูกจาง และ 

(2)  ลูกจางกลับไปยังถิ่นที่ไดจางเอามาภายในเวลาตามสมควร” 

54 มาตรา 146 พระราชบัญญัติคุมครองแรงงานฯ 

“นายจางผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 15 มาตรา 27 มาตรา 28 มาตรา 29 มาตรา 30 วรรคหน่ึง 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

ขอความหรือมีปญหาเรื่องการที่นายจางเอารัดเอาเปรียบลูกจาง ซึ่งหากวาเปนการกำหนดถึงขนาดขัดตอความสงบ

เรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนก็จะสงผลใหสัญญาจางแรงงาน ขอบังคับเก่ียวกับการทำงาน ระเบียบ หรือคำสั่ง

ของนายจางนั้นตกเปนโมฆะ ใชบังคับมิได แตถาหากวาเปนขอตกลงที่เปนการเอารัดเอาเปรียบลูกจางแตไมถึงขนาดขัด

ความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดี หากมีการฟองรองเพ่ือบังคับใหเปนไปตามสัญญาจางแรงงานขอบังคับเกี่ยวกับการ

ทำงาน ระเบียบ หรือคำสั่งของนายจางดังกลาว หาก พระราชบัญญัติคุมครองแรงงานฯ มิไดมีขอกำหนดที่เปนการ

คุมครองสิทธิของลูกจางเอาไว ศาลพิพากษาถือตามขอตกลงที่เอารัดเอาเปรียบเหลานั้น  ซึ่ง พระราชบัญญัติคุมครอง

แรงงานฯ มาตรา 14/1 54

55 กำหนดใหสัญญาจางแรงงาน ขอบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ระเบียบ หรือคำสั่งเฉพาะสวนที่ทำ

ใหนายจางไดเปรียบลูกจางเกินสมควรและไมเปนธรรมเปนอันตกเปนโมฆะสิ้นผลไป คงมีผลบังคับระหวางคูสัญญาเพียง

แคขอตกลงเทาท่ีเปนธรรมและพอสมควรแกกรณี จึงสงผลใหศาลมีอำนาจในการใชดุลพินิจพิจารณาวา ขอตกลงการจาง

ใดไมเปนธรรมหรือไมสมควรตอกรณี และมีคำสั่งใหขอตกลงเชนน้ันสิ้นผลบังคับใชได  

การปฏิบัติโดยเทาเทียมกันตอลูกจางชายและหญิง 

กฎหมายคุมครองแรงงานมีบทบัญญัติที่มีวัตถุประสงคเพื่อรักษาความเทาเทียมกันในการปฏิบัติของนายจางที่กระทำตอ

ลูกจางโดยไมใหมีขอแตกตางกันในเรื่องเพศ ซึ่งพระราชบัญญัติคุมครองแรงงานฯ มาตรา 15 กำหนดใหนายจางปฏิบัติตอ

ลูกจางชายและหญิงอยางเทาเทียมกันในการจางงาน  

เวนแตลักษณะหรือสภาพของงานไมอาจปฏิบัติเชนนั้นได และมาตรา 53 กำหนดใหนายจางกำหนดคาจาง คาลวงเวลา 

คาทำงานในวันหยุด และคาลวงเวลาในวันหยุดใหแกลูกจางท่ีทำงานอันมีลักษณะ คุณภาพ และปริมาณเทากัน หรืองานท่ี

มีคาเทาเทียมกันในอัตราเทาเทียมกันไมวาลูกจางน้ันจะเปนหญิงหรือชาย ซึ่งนายจางผูใดท่ีปฏิบัติตอลูกจางชายและหญิง

ไมเทาเทียมกันเปนการละเมิดบทบัญญัติตามมาตรา 15 และมาตรา 53 จะมีความผิดและมีโทษทางอาญาตามมาตรา 

146 เปนโทษปรับไมเกินสองหมื่นบาท 

55 มาตรา 14/1 (พระราชบัญญัติคุมครองแรงงานฯ) 

“สัญญาจางระหวางนายจางกับลูกจาง ขอบังคับเกี่ยวกับการทำงาน  ระเบียบ หรือคำสั่งของนายจางที่ทำใหนายจางไดเปรียบลูกจาง

เกินสมควร ใหศาลมีอำนาจสั่งใหสัญญาจาง ขอบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ระเบียบ หรือคำสั่งนั้นมีผลใชบังคับเพียงเทาที่เปนธรรมและ

พอสมควรแกกรณี” 
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การลวงเกินทางเพศ 

กฎหมายคุมครองแรงงานไดบัญญัติเกี่ยวกับการกระทำที่เปนการลวงละเมิดทางเพศตอลูกจางไวในพระราชบัญญัติ

คุมครองแรงงานฯ มาตรา 16 กำหนดหามมิใหนายจาง หัวหนางาน ผูควบคุมงาน หรือผูตรวจงานกระทำการลวงเกิน 

คุกคาม หรือกอความเดือดรอนรำคาญทางเพศตอลูกจาง โดยกฎหมายใหคุมครองลูกจางมิใหถูกลวงเกิน คุกคาม หรือ

ไดรับความเดือดรอนรำคาญทางเพศ มีแนวความคิดในเรื่องของการรังควานทางเพศหรือการคุกคามทางเพศ  (sexual 

harassment)  ในกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศในสหภาพยุโรป ผูท่ีตองหามมิใหเปนฝายกระทำหรือผู

ท่ีจะมีความผิดตามมาตราน้ี ไดแก นายจาง หัวหนางาน ผูควบคุมงาน ผูตรวจงาน โดยผูท่ีถูกกระทำและเกิดความผิดตาม

มาตราดังกลาว คือ ลูกจางทุกคนไมวาระดับใดหรือเพศใด หากถูกนายจาง หัวหนางาน ผูควบคุมงาน ผูตรวจงาน ซึ่งเปนผู

มีอำนาจในการบังคับบัญชาหรือในการใหคุณใหโทษ กระทำการท่ีเปนการคุกคามทางเพศถือวาเปนความผิดอาญา 

การกระทำลวงเกินทางเพศท่ีตองหามมิใหนายจาง 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 จะตองกระทำไปโดยมีวัตถุประสงคในเรื่องเก่ียวกับเพศ ไม

วาจะกระทำในรูปแบบใด ดวยกาย วาจา ภาษากาย หรือสัญลักษณใด และไมวาผูถูกกระทำจะยินยอมใหกระทำหรือไมก็
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ตาม ผูกระทำการฝาฝนบทบัญญัติมาตรานี้มีความผิดและมีโทษทางอาญาปรับไมเกินสองหมื่นบาท 55

56 แตถาการลวงเกิน

ทางเพศน้ัน ลวงเลยไปถึงข้ันกระทำอนาจาร หรือข้ันกระทำชำเรา จะมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาอีกดวย 

การคุมครองแรงงานกรณีพิเศษ  

กฎหมายคุมครองแรงงานฉบับน้ีใชบังคับแก กิจการทุกประเภท ซึ่งรวมถึง เกษตรกรรม งานประมงทะเล งานบรรทุกหรือ

ขนถายเรือเดินทะเล งานรับไปทำที่บาน และงานขนสง 56

57 นอกจากนี้ ในงานบางประเภท แมจะไดรับการคุมครองตาม

พระราชบัญญัติคุมครองแรงงานฯ แลวก็ตาม ยังมีการคุมครองเปนกรณีพิเศษตามที่กำหนดไวในกฎหมายเฉพาะ เชน 

พระราชบัญญัติคุมครองผูรับงานไปทำท่ีบาน พ.ศ. 2553 พระราชบัญญัติคุมครองแรงงานในงานประมง พ. ศ. 2562 เปน

ตน  

นอกจากนี้ รัฐมนตรีกระทรวงแรงงานมีอำนาจในการออกกฎกระทรวงใหมีการคุมครองแรงงานกรณีพิเศษที่มีความ

แตกตางไปจากบทบัญญัติท่ัวไปในพระราชบัญญัติน้ีแลวหลายฉบับ ไดแก  

• กฎกระทรวง ฉบับท่ี 7 (พ.ศ. 2541) การคุมครองแรงงานในปโตรเลียมตามกฎหมายวาดวยการปโตรเลียม

และงานอ่ืนบางประเภท

• กฎกระทรวง ฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2541) การคุมครองแรงงานในงานประมงทะเล

• กฎกระทรวง ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2541) การคุมครองแรงงานในงานบรรทุกหรือขนสงถายสินคาเรือเดินทะเล

กฎกระทรวง ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2541) การคุมครองแรงงานในงานขนสงทางบก

• กฎกระทรวงวาดวยการคุมครองแรงงานในงานเกษตรกรรม พ.ศ. 2547 เปนตน

เวลาการทำงาน 

พระราชบัญญัติคุมครองแรงงานฯ ไดกำหนดเกี่ยวกับระยะการทำงานในชวงเวลาทำงานปกติ การทำงานลวงเวลา การ

ทำงานในวันหยุด และการทำงานลวงเวลาในวันหยุด และกำหนดการจายคาตอบแทน โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

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 57

58 กำหนดใหนายจางทำการประกาศกำหนดระยะเวลาของการทำงานปกติ

ใหลูกจางทราบโดยกำหนดเวลาเริ่มตนและเวลาสิ้นสุดของการทำงานแตละวันของลูกจางไดไมเกินเวลาทำงานของแตละ

ประเภทงานตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวง แตวันหนึ่งตองไมเกิน 8 ชั่วโมง ในกรณีท่ีเวลาทำงานวันใดนอยกวา 8 ช่ัวโมง 

นายจางและลูกจางจะตกลงกันใหนำเวลาทำงานสวนท่ีเหลือน้ันไปรวมกับเวลาทำงานในวันทำงานปกติอ่ืนก็ได แตตองไม

เกินวันละ 9 ชั่วโมงและเมื่อรวมเวลาทำงานทั้งสิ้นแลว สัปดาหหนึ่งตองไมเกิน 48 ชั่วโมง เวนแต ในกรณีที่เปนงานที่

อาจเปนอันตรายตอสุขภาพและความปลอดภัยของลูกจางตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวง จะตองมีเวลาทำงานปกติวันหน่ึง

ไมเกิน 7 ช่ัวโมง และเมื่อรวมเวลาทำงานท้ังสิ้นแลวสัปดาหหน่ึงตองไมเกิน 42 ช่ัวโมง   

กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2541) 58

59 กำหนดประเภทของงานที่อาจเปนอันตรายตอสุขภาพและความปลอดภัยของ

ลูกจาง ซึ่งพระราชบัญญัติคุมครองแรงงานฯ กำหนดใหมีเวลาทำงานปกติไมเกินวันละ 7 ชั่วโมง สัปดาหหนึ่งรวมแลว 

ไมเกิน 42 ช่ัวโมง ดังน้ี 

• งานท่ีตองทำใตดิน ใตน้ำ ในอุโมงค หรือในท่ีอับอากาศ

• งานเก่ียวกับกัมมันตภาพรังสี

• งานเช่ือมโลหะ

58 มาตรา 23 (พระราชบัญญัติคุมครองแรงงานฯ) 

“นายจางทำการประกาศกำหนดระยะเวลาของการทำงานปกติใหลูกจางทราบโดยกำหนดเวลาเร่ิมตนและเวลาส้ินสุดของการทำงานแต

ละวันของลูกจางไดไมเกินเวลาทำงานของแตละประเภทงานตามที่กำหนดในกฎกระทรวง แตวันหน่ึงตองไมเกินแปดชั่วโมง ในกรณีที่เวลาทำงาน

วันใดนอยกวาแปดชั่วโมง นายจางและลูกจางจะตกลงกันใหนำเวลาทำงานสวนที่เหลือนั้นไปรวมกับเวลาทำงานในวันทำงานปกติอื่นก็ได แตตองไม

เกินวันละเกาชั่วโมงและเมื่อรวมเวลาทำงานทั้งสิ้นแลว สัปดาหหนึ่งตองไมเกินสี่สิบแปดชั่วโมง เวนแตงานที่อาจเปนอันตรายตอสุขภาพและ

ความปลอดภัยของลูกจางตามที่กำหนดในกฎกระทรวงตองมีเวลาทำงานปกติวันหนึ่งไมเกินเจ็ดชั่วโมง และเมื่อรวมเวลาทำงานทั้งส้ินแลวสัปดาห

หนึ่งตองไมเกินส่ีสิบสองชั่วโมง   

ในกรณีที่นายจางและลูกจางตกลงกันใหนำเวลาทำงานสวนที่เหลือไปรวมกับเวลาทำงานในวันทำงานปกติอื่นตามวรรคหนึ่งเกินกวาวัน

ละแปดชั่วโมงใหนายจางจายคาตอบแทนไมนอยกวาหนึ่งเทาครึ่งของอัตราคาจางตอชั่วโมงในวันทำงานตามจำนวนชั่วโมงที่ทำเกินสำหรับลูกจาง

รายวันและลูกจางรายชั่วโมงหรือไมนอยกวาหนึ่งเทาคร่ึงของอัตราคาจางตอหนวยในวันทำงานตามจำนวนผลงานที่ทำไดในชั่วโมงที่ทำเกินสำหรับ

ลูกจางซ่ึงไดรับคาจางตามผลงาน 

ในกรณีที่นายจางไมอาจประกาศกำหนดเวลาเร่ิมตนและเวลาส้ินสุดของการทำงานแตละวันได เนื่องจากลักษณะหรือสภาพของงาน ให

นายจางและลูกจางตกลงกันกำหนดชั่วโมงทำงานแตละวันไมเกินแปดชั่วโมง และเมื่อรวมเวลาทำงานทั้งสิ้นแลวสัปดาหหนึ่งตองไมเกินสี่สิบแปด

ชั่วโมง” 

59 กฎกระทรวง ฉบับที ่ 2 (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 https://www.mol.go.th/wp-

content/uploads/sites/2/2019/03/77-2b-2541-a002-7.pdf 

https://www.mol.go.th/wp-content/uploads/sites/2/2019/03/77-2b-2541-a002-7.pdf
https://www.mol.go.th/wp-content/uploads/sites/2/2019/03/77-2b-2541-a002-7.pdf
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• งานขนสงวัตถุอันตราย 

• งานผลิตสารเคมีอันตราย 

• งานท่ีตองทำดวยเครื่องมือหรือเครื่องจักรซึ่งผูทำไดรับความสั่นสะเทือนอันอาจเปนอันตราย 

• งานท่ีตองทำเก่ียวกับความรอนจัดหรือความเย็นจัดอันอาจเปนอันตราย 

สภาพของงานที่มีความเสี่ยงอันตรายสูงหรือมีภาวะแวดลอมในการทำงานเกินมาตรฐานความปลอดภัยที่กำหนดไว   ซึ่ง

ไมสามารถปรับปรุงแกไขท่ีแหลงกำเนิดไดตองจัดใหมีการปองกันท่ีตัวบุคคล 

การทำงานลวงเวลาและการทำงานในวันหยุด  

“การทำงานลวงเวลา” หมายความวา การทำงานนอกหรือเกินเวลาทำงานปกติหรือเกินชั่วโมงทำงานในแตละวันที่

นายจางลูกจางตกลงกันในวันทำงานหรือวันหยุด แลวแตกรณี ซึ่งพระราชบัญญัติคุมครองแรงงานกำหนดหามมิใหนายจาง

สั่งใหลูกจางทำงานลวงเวลาในวันทำงาน เวนแตจะไดรับความยินยอมจากลูกจางเปนคราวๆ ไป 59

60 สวนงานท่ีเปนอันตราย

ตอสุขภาพและความปลอดภัยของลูกจางซึ่งไดมีกำหนดไวในกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2541 นายจางจะใหลูกจาง

ทำงานลวงเวลาไมไดเด็ดขาด หากนายจางใหลูกจางทำงานลวงเวลาโดยฝาฝนกฎหมายขางตนมีความผิดและมีโทษทาง

อาญาตามมาตรา 144 และมาตรา 148 

“การทำงานในวันหยุด” หมายถึง การทำงานในวันหยุดประจำสัปดาห วันหยุดตามประเพณี หรือวันหยุดพักผอน

ประจำป โดยท่ี พระราชบัญญัติคุมครองแรงงานฯ กำหนดหามมิใหนายจางสั่งใหลูกจางทำงานในวันหยุด เวนแตในกรณีท่ี

ลักษณะหรือสภาพของงานตองทำติดตอกันไปถาหยุดจะเสียหายแกงาน หรือเปนงานฉุกเฉิน นายจางอาจใหลูกจางทำงาน

ในวันหยุดไดเทาที่จำเปน ทั้งนี้ ในบางกิจการ เชน กิจการโรงแรม สถานมหรสพ งานขนสง รานขายอาหาร รานขาย

เครื่องดื่ม สโมสร สมาคม สถานพยาบาล นายจางอาจกำหนดใหลูกจางทำงานในวันหยุดได แตหากเปนกรณีของการ

ทำงานในวันหยุดเพื่อประโยชนแกการผลิต การจำหนาย และการบริการ นายจางอาจใหลูกจางทำงานในวันหยุดไดตาม

ความจำเปน โดยจะตองไดรับความยินยอมจากลูกจางกอนเปนคราวไป 60

61 ท้ังน้ี ช่ัวโมงการทำงานลวงเวลาและช่ัวโมงการ

ทำงานในวันหยุดเมื่อรวมแลวจะตองไมเกิน 36 ช่ัวโมง 61

62 

 

 

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 

https://www.mol.go.th/wp-content/uploads/sites/2/2018/07/168.pdf


55 

 

 

TLCS Legal Advocate                                                                                                        www.TLCS.co.th 

เพ่ือเปนการคุมครองเด็กและหญิงมีครรภ พระราชบัญญัติคุมครองแรงงานฯ จึงกำหนดหามมิใหนายจางใหเด็กท่ีมีอายุต่ำ

กวา 18 ป 6263 และหญิงมีครรภ 6364 ทำงานในระหวาง 22.00 น. ถึงเวลา 6.00 น. รวมถึงหามมิใหทำงานลวงเวลาและทำงาน

ในวันหยุด 

เวลาพัก  

ในระหวางการทำงานปกติจะตองจัดใหมีเวลาพักไมนอยกวาวันละ 1 ชั่วโมง หลังจากลูกจางทำงานมาแลวไมเกิน 5 

ช่ัวโมงติดตอกัน โดยนายจางและลูกจางอาจตกลงกันลวงหนาใหมีเวลาพักครั้งหน่ึงนอยกวาหน่ึงช่ัวโมงก็ได แตรวมกันแลว

วันหนึ่งตองไมนอยกวา 1 ชั่วโมง ซึ่งเวลาพักไมนับรวมเปนชั่วโมงการทำงาน และในกรณีที่ตองมีการทำงานลวงเวลาไม

นอยกวา 2 ช่ัวโมงตอจากเวลาทำงานปกติ นายจางตองจัดใหลูกจางมีเวลาพักไมนอยกวา 20 นาทีกอนท่ีลูกจางเริ่มทำงาน

ลวงเวลา 64

65 

วันหยุดประจำสัปดาห วันหยุดตามประเพณี และวันหยุดพักผอนประจำป 

นายจางจะตองจัดใหลูกจางมีวันหยุดประจำสัปดาห ไมนอยกวา 1 วันตอสัปดาห โดยจะกำหนดเปนวันใดของสัปดาหก็

ได แตตองใหมีระยะหางกันไมเกิน 6 วัน โดยนายจางและลูกจางอาจตกลงกันลวงหนากำหนดใหมีวันหยุดประจำสัปดาห

วันใดก็ได 6566  

นายจางตองประกาศกำหนดวันหยุดตามประเพณีใหลูกจางทราบลวงหนา โดยจะตองมีวันหยุดตามประเพณีปหนึ่งไม

นอยกวา 13 วันรวมวันแรงงานแหงชาติ วันหยุดตามประเพณี ไดแก วันหยุดราชการประจำป วันหยุดทางศาสนา หรือ

ขนบธรรมเนียมประเพณีแหงทองถ่ิน 66

67  

ลูกจางที่ทำงานติดตอกันครบ 1 ป ลูกจางมีสิทธิหยุดพักผอนประจำปไมนอยกวา 6 วันทำงานตอป ลูกจางมีสิทธิไดรับ

คาจางในวันหยุดพักผอนประจำป ถาลูกจางที่ทำงานยังไมครบ 1 ป จะใหหยุดตามสวนก็ได ใหนายจางเปนผูกำหนด

 

 

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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วันหยุดพักผอนประจำปใหลูกจางทราบลวงหนาหรือกำหนดตามท่ีตกลงกัน นายจางและลูกจางจะตกลงกันลวงหนาสะสม

และเลื่อนวันหยุดพักผอนประจำปไปรวมหยุดในปอ่ืนก็ได 6768  

วันลา 

พระราชบัญญัติคุมครองแรงงานฯ กำหนดใหลูกจางมีสิทธิลางานไดในกรณี ดังตอไปน้ี 

• การลาปวย ลูกจางสามารถลาปวยไดเทาที่ปวยจริง โดยนายจางตอง จายคาจางตลอดระยะเวลาที่ลา แตไม

เกิน 30 วันทำงานตอป (มาตรา 32)   

• การลาคลอดบุตร กฎหมายใหความคุมครองลูกจางซึ่งเปนหญิงมีครรภ มีสิทธิลาคลอดบุตรไดไมเกิน 98 วัน

ตอครรภ และวันลารวมถึงการลาเพ่ือตรวจครรภกอนคลอดดวย (มาตรา 41) 

• การลาทำหมัน ใหลูกจางมีสิทธิลาเพื่อทำหมันไดและมีสิทธิลาเนื่องจากการทำหมันตามระยะเวลาที่แพทย

แผนปจจุบันช้ันหน่ึงกำหนดและออกใบรับรอง (มาตรา 33) 

• การลาเพื่อกิจธุระอันจำเปน ลูกจางมีสิทธิลาเพื่อกิจธุระอันจำเปนไดปละไมนอยกวา  3 วันทำงาน (มาตรา 

34) 

• การลาเพื่อรับราชการทหาร ใหลูกจางมีสิทธิลาเพื่อรับราชการทหารในการเรียกพลเพื่อ ตรวจสอบเพื่อฝก

วิชาทหารหรือเพ่ือทดลองความพรั่งพรอมตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร(มาตรา 35)   

• การลาเพ่ือฝกอบรม ใหลูกจางมีสิทธิลาเพ่ือการฝกอบรมหรือพัฒนาความรูความสามารถตามหลักเกณฑและ

วิธีการท่ีกำหนดในกฎกระทรวง (มาตรา 36) 

• การลาเพื่อเขาประชุมสัมมนาของลูกจางเด็ก ลูกจางซึ่งเปนเด็กอายุต่ำกวา 18 ป มีสิทธิลาเพื่อเขาประชุม 

สัมมนา รับการอบรม รับการฝกหรือลาเพื่อการอื่น ซึ่งจัดโดยสถานศึกษาหรือหนวยงานของรัฐหรือเอกชนที่

อธิบดีเห็นชอบ (มาตรา 52) 

การใชแรงงานหญิง 

เนื่องจากลูกจางที่เปนหญิงนั้น  มีลักษณะทางกายหรือโครงสรางทางสรีระแตกตางจากลูกจางชาย งานบางประเภท

อาจจะไมเหมาะสมสำหรับลูกจางหญิง และลักษณะทางเพศซึ่งผูหญิงตองเปนฝายอุมครรภ ซึ่งในระหวางมีครรภนั้นเปน

ระยะเวลาที่ตองไดรับการดูแล ดังนั้น พระราชบัญญัติคุมครองแรงงานจึงกำหนดการคุมครองแรงงานหญิงไวเปนพิเศษ 

ดังน้ี 

- หามมิใหนายจางใหลูกจางหญิงทำงานอันตราย ไดแก งานเหมืองแรหรืองานกอสรางท่ีตองทำใตดิน ใตน้ำ ในถ้ำ 

ในอุโมงคหรือ  ปลองในภูเขา เวนแตสภาพของการทำงานไมเปนอันตรายตอสุขภาพหรือรางกายของลูกจาง งานท่ี

ตองทำบนน่ังรานท่ีสูงกวาพ้ืนดินตั้งแตสิบเมตรข้ึนไป งานผลิตหรือขนสงวัตถุระเบิดหรือวัตถุไวไฟ (มาตรา 38) 

 

 

68 มาตรา 30 ของ พระราชบัญญัติคุมครองแรงงานฯ 
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- การทำงานยามวิกาลของแรงงานหญิง ในกรณีที่นายจางใหลูกจางซึ่งเปนหญิงทำงานระหวางเวลา 24.00 น.

นาิกา ถึงเวลา 06.00 นาิกา และพนักงานตรวจแรงงานเห็นวางานนั้นอาจเปนอันตรายตอสุขภาพและความ

ปลอดภัยของหญิงนั้น ใหพนักงานตรวจแรงงานรายงานตออธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายเพื่อพิจารณาและมี

คำสั่งใหนายจางเปลี่ยนเวลาทำงาน หรือลดชั่วโมงทำงานไดตามที่เห็นสมควร และใหนายจางปฏิบัติตามคำสั่ง

ดังกลาว (มาตรา 40)  

- หามมิใหนายจางใหลูกจางซึ่งเปนหญิงมีครรภทำงานที่อาจกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพอนามัยหญิงมีครรภและ

บุตรในครรภ เชน งานเกี ่ยวกับเครื ่องจักรหรือเครื ่องยนตที ่มีความสั่นสะเทือน งานขับเคลื่อนหรือติดไปกับ

ยานพาหนะ งานยก แบก หาม หาบ ทูน ลาก หรือเข็นของหนักเกินสิบหากิโลกรัม งานท่ีทำในเรือ (มาตรา 39) 

 

- หามมิใหนายจางใหลูกจางซึ่งเปนหญิงมีครรภทำงานในระหวางเวลา 22.00 น. ถึงเวลา 06.00 น. ทำงานลวงเวลา 

หรือทำงานในวันหยุด และในกรณีท่ีลูกจางซึ่งเปนหญิงมีครรภทำงานในตำแหนงผูบริหาร งานวิชาการ งานธุรการ 

หรืองานเก่ียวกับการเงินหรือบัญชี นายจางอาจใหลูกจางน้ันทำงานลวงเวลาในวันทำงานไดเทาท่ีไมมีผลกระทบตอ

สุขภาพของลูกจางซึ่งเปนหญิงมีครรภโดยไดรับความยินยอมจากลูกจางกอนเปนคราว ๆ ไป (มาตรา 39/1)  

- หามมิใหนายจางเลิกจางลูกจางซึ่งเปนหญิงเพราะเหตุมีครรภ (มาตรา 43) 

การจางแรงงานเด็ก 

บทบัญญัติในเรื่องนี้มีวัตถุประสงคในการคุมครองเด็กซึ่งเปนผูเยาวและกำลังจะเติบโตเปนแรงงานที่สมบูรณและเปน

ทรัพยากรมนุษยที่มีความสำคัญของประเทศ การใหลูกจางเด็กทำงานมีทั้งขอที่ดีและขอเสีย ขอเสีย คือ ทำใหเด็กตอง

ออกจากการศึกษาซึ่งจะทำใหเสียโอกาสในการพัฒนาสติปญญาของเด็กนั้น และในขณะเดียวกันเด็กมักจะมีความ

ระมัดระวังในการทำงานนอยเนื่องจากยังเยาวดวยอายุ โอกาสที่จะไดรับอันตรายจากการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร

เครื่องมือเครื่องใชมีความเสี่ยงสูงกวาวัยผูใหญ ดังนั้น การคุมครองแรงงานเด็กจึงเปนเรื่องจำเปนและมีความสำคัญ ทุก

ประเทศในสังคมโลกจะตองใหความสนใจในเรื่องการใชแรงงานเด็กเปนอยางยิ่ง โดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงานฯ 

กำหนดหามมิใหจางงานเด็กอายุต่ำกวา 15 ป และในกรณีที่มีการจางงานเด็กอายุต่ำกวา 18 ป นายจางจะตองแจงการ
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จางลูกจางเด็กน้ันตอพนักงานตรวจแรงงาน ตองจัดทำบันทึกสภาพการจางกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม และตอง

แจงการสิ้นสุดการจางลูกจางเด็กน้ันตอพนักงานตรวจแรงงาน 68

69  

กฎกระทรวง ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2541) 69

70 ไดกำหนดงานซึ่งหามมิใหนายจางใหลูกจางซึ่งเปนเด็กอายุต่ำกวา 18 ป ทำไว

หลายประเภท ไดแก งานเก่ียวกับความรอนความเย็น ความสั่นสะเทือน และเสียงอันอาจเปนอันตรายแกลูกจางเด็ก งาน

เกี่ยวกับสารเคมีที่เปนอันตราย วัตถุมีพิษ หรือวัตถุระเบิดตามที่กำหนด งานขับรถบังคับ รถยก หรือปนจั่นที่ใชพลังงาน

เครื่องยนตหรือไฟฟาหรือบังคับจะกระทำในลักษณะใด และงานเก่ียวกับกัมมันตภาพรังสีทุกชนิด ดังน้ัน นายจางจึงมิอาจ

ใหลูกจางเด็กทำงานในประเภทงานตาง ๆ ตามท่ีกฎหมายกำหนดหามไวได   

เมื่อวันท่ี 23 กุมภาพันธ 2560 ไดมีการแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2560 ไดมีการเพ่ิม

โทษการใชแรงงานเด็ก เพื่อปองกัน ยับยั้ง และขจัดปญหา การคามนุษยดานแรงงานใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและ

คุมครองดูแลแรงงานเด็ก มีโดยมีการเพ่ิมอัตราโทษสำหรับความผิดเก่ียวกับการใชแรงงานเด็ก 3 กรณีดวยกัน คือ  

• กรณีที่ 1 การจางแรงงานเด็กซึ่งมีอายุต่ำกวา 15 ป เขาทำงานในงานทั่วไป งานเกษตรกรรม  การจางเด็กอายุ

ต่ำกวา 16 ป ทำงานในงานขนถายสินคาทางทะเล และการจางเด็กอายุต่ำกวา 18 ป ทำงานในงานประมงทะเล 

• กรณีท่ี 2 การจางเด็กอายุต่ำกวา 18 ป ทำงานในงานท่ีเปนอันตราย เชน งานปมโลหะ งานเก่ียวกับวัตถุมีพิษ 

• กรณีที่ 3 การจางเด็กอายุต่ำกวา 18 ป ทำงานในสถานที่ตองหาม เชน ทำงานโรงฆาสัตว สถานที่เลนพนัน 

สถานประกอบกิจการท่ีเก่ียวกับการแปรรูปสัตวน้ำในเรือประมง 

โดยอัตราโทษสำหรับความผิดดังกลาว คือ ปรับตั้งแต 400,000 ถึง 800,000 บาทตอลูกจางหนึ่งคน หรือตองโทษจำคุก

ไมเกิน 2 ป หรือทั้งปรับทั้งจำ และหากวานายจางใหลูกจางซึ่งเปนเด็กอายุต่ำกวา 18 ป ทำงานอันตราย จนเปนเหตุให

ลูกจางเด็กไดรับอันตรายแกกาย หรือ จิตใจ หรือถึงแกความตาย นายจางจะตองรับโทษสูงข้ึนเปน โทษปรับตั้งแต 8 แสน

บาท ถึง 2 ลานบาท หรือ จำคุกไมเกิน 4 ป หรือ ท้ังปรับท้ังจำ 

 

การจายคาตอบแทนการทำงาน  

คาตอบแทนการทำงาน หมายถึง คาจาง คาลวงเวลา คาทำงานในวันหยุด และ คาลวงเวลาในวันหยุด โดยมาตรา 54 

ของ พระราชบัญญัติคุมครองแรงงานฯ กำหนดให นายจางมีหนาที่จายคาจาง คาลวงเวลา คาทำงานในวันหยุด คา

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 

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 เงินท่ีนายจางและลูกจางตกลงกันจายเปนคาตอบแทนในการทำงานตามสัญญาจางสำหรับระยะเวลา

การทำงานปกติเปนรายชั่วโมง รายวัน รายสัปดาห รายเดือน หรือระยะเวลาอื่น หรือจายใหโดยคำนวณตามผลงานที่

ลูกจางทำไดในเวลาทำงานปกติของวันทำงาน และใหหมายความรวมถึงเงินที่นายจางจายใหแกลูกจางในวันหยุดและวัน

ลาท่ีลูกจางมิไดทำงาน แตลูกจางมีสิทธิไดรับตามท่ีกำหนดไวใน พระราชบัญญัติคุมครองแรงงานฯ  

คาจางจะตองเปนเงินเทานั้น และเปนการจายเงินเพื่อเปนคาตอบแทนในการทำงานตามที่นายจางกับลูกจางตกลงกันใน

สัญญาจาง สวนการจายเงินโดยมีวัตถุประสงคเปนอยางอื่น เชน ชวยเหลือคาเชาบาน ชวยเหลือคาเลาเรียน จำนวนเงิน

ดังกลาวไมถือเปนคาจาง เพราะมิไดเปนการใหเพื่อตอบแทนการทำงานโดยตรง นอกจากนี้ คาจางจะตองตอบแทนการ

ทำงานสำหรับระยะเวลาทำงานปกติ  สวนเงินท่ีตอบแทนการทำงานในชวงระยะเวลาอ่ืน เชน หลังเวลาเลิกงานแลว หรือ

กอนเวลาเขาทำงาน หรือในวันหยุด เงินจำนวนนั้นคาจาง แตอาจเปนเงินประเภทที่มีชื่อเรียกอยางอื่น เชน คาลวงเวลา 

คาทำงานในวันหยุด คาลวงเวลาในวันหยุด เปนตน  

 

การจายคาตอบแทนในการทำงานใหแกลูกจางมี 2 ประเภท คือ 

• การจายคาตอบแทนในการทำงานโดยถือระยะเวลาเปนสำคัญ (time rate) หมายถึง การจายคาจางที่ถือ

หนวยระยะเวลาเปนหลักในการคำนวณ ทั้งนี้ไมวาลูกจางจะทำงานไดผลงานมากนอยเพียงใด ซึ่งกฎหมาย

กำหนดไววาระยะเวลาที่จะจายกัน อาจจะเปนการกำหนด รายชั่วโมง รายวัน รายสัปดาห รายเดือน หรือราย

ระยะเวลาอยางอ่ืนก็ได  

• การจายคาตอบแทนในการทำงานโดยถือตามผลงานที่ลูกจางไดทำเปนสำคัญ (piece rate) หมายถึง การ

จายคาจางที่ถือผลงานแตละหนวยที่ลูกจางทำไดเปนหลักในการคำนวณ ไมวาลูกจางจะใชระยะเวลาในการ

ทำงานนานเทาไรก็ตาม เมื่อลูกจางไดผลงานออกมาเทาใดก็จะคำนวณคาจางไปตามจำนวนนับของผลงานน้ัน  

อาจสรุปไดวา เงินที่นายจางจายใหกับลูกจางไมวาจะเรียกชื่ออยางไร หากเปนการจายเพื่อตอบแทนการทำงานในเวลา

ทำงานปกติของวันทำงานตามสัญญาจางโดยตรง หรือจายใหแกลูกจางเปนประจำมีจำนวนแนนอนโดยไมปรากฏ

วัตถุประสงคในการจายเปนประการอื่น ยอมถือวาเปนคาจาง ในทางกลับกัน เงินที่นายจางจายใหกับลูกจาง ไมวาจะ

เรียกชื่ออยางไร หากจายโดยมีวัตถุประสงคชัดแจงวา เพื่อใหเปนสวัสดิการแกลูกจาง หรือเพื่อจูงใจใหลูกจางทำงาน

เพ่ิมข้ึน หรือเพ่ือเปนรางวัลแกลูกจาง หรือเพ่ือชวยเหลือลูกจาง หรือเพ่ือชดใชคาใชจายท่ีลูกจางไดออกไปเพ่ือกิจการของ

นายจาง ยอมไมถือวาเปนคาจาง 
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เงินท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีถือวาเปนคาจาง 

แนวคำพิพากษาศาลฎีกาท่ีได วินิจฉัยวาเงินประเภทใดดังตอไปน้ีเปนคาจางหรือไมเปนคาจาง 

• เบี้ยเลี้ยง ที่เปนการจายตอบแทนที่มีการจายเปนประจำทุกเดือนเปนการตอบแทนการทำงานในวันปกติ จาย

ใหกับพนักงานทุกคนในอัตราที่แนนอน ถือไดวาเปนคาจางที่จะตองนำมาคำนวนคาทดแทน เทียบคำพิพากษา

ฎีกาท่ี 1776/2526 70

71 ฎีกาท่ี 1328/2527 71

72 ฎีกาท่ี 2763/2529 72

73

• คาครองชีพ การที่นายจางจายคาครองชีพใหลูกจางเปนประจำทุกเดือนมีจำนวนแนนอนทำนองเดียวกับ

เงินเดือน จึงถือวาคาครองชีพที่ลูกจางไดรับเปนสวนหนึ่งของเงินเดือนที่นายจางจายใหเปนการตอบแทนการ

71 ฎีกาที่ 1776/2526   ลูกจางเปนชางเหล็ก ปกติทำงานอยูที่กรุงเทพมหานครไมมีสิทธิไดรับเบี้ยเลี้ยง แตความรูความสามารถของ

ลูกจางเปนงานประเภทที่จะตองไปซอมสะพานรถไฟตามเสนทางรถไฟตางจังหวัดอันเปนงานประจำของตน ฉะนั้น เมื่อขณะประสบอันตรายลูกจาง

ออกไป ทำงานที่หนวยงานสะพานตางจังหวัดเปนเวลาถึงหกเดือนเศษ ไดรับเบี้ยเล้ียงเปนการประจำจนกวางานจะแลวเสร็จ เห็นไดชัดวา นายจาง

จายเบี้ยเล้ียงใหแกลูกจางเปนสวนหนึ่งของการตอบแทนการทำงานในเวลาปกติของวันทำงานโดยแท เบี้ยเล้ียงนี้จึงเปนคาจางอันจะตองนำมาเปน

ฐานคำนวณคาทดแทนดวย 

72 ฎีกาที่ 1328/2527  การที่ขอบังคับของนายจางระบุวา พนักงานที่ทำงาน ณ โรงกล่ันฯ ศรีราชา มีสิทธิไดรับเบี้ยเล้ียงตางจังหวัดเปน

รายเดือน 15% ของเงินเดือน ถายายเขากรุงเทพฯ ไมมีสิทธิไดรับเบี้ยเล้ียงนี้นั้น เมื่อเบี้ยเล้ียงดังกลาวนายจางจายแกพนักงานทุกคนที่ทำงาน ณ โรง

กล่ัน ฯ ศรีราชาเปนอัตราแนนอนทุกเดือน ไมใชจายใหเฉพาะพนักงานที่ออกไปทำงานนอกสถานที่เมื่อผูบังคับบัญชาส่ังเปนคร้ังคราว  เบี้ยเล้ียงนี้จึง

เปนสวนหนึ่งของคาจาง 

73 ฎีกาที่ 2763/2529   การที่จำเลยอนุมัติใหจายเงินเบี้ยเลี้ยงใหโจทกตามจำนวนวันที่ออกไปปฏิบัติงานที่ตางจังหวัด เปนการให

เงินตอบแทนการทำงานในชวงเวลาที่ทำงานในตางจังหวัด ไมวาจะเปนวันทำงานปกติหรือวันหยุดประจำสัปดาหมีลักษณะเชนเดียวกับ

เงินเดือน และจำเลยก็มิไดมีคำสั่งหรือระบุเจาะจงวา โจทกจะตองทำงานในวันหยุดประจำสัปดาห แตเปนดุลพินิจของโจทกที่จะเลือก

ปฏิบัติงานในวันใดเวลาใดก็ไดในระหวางชวงเวลานั้น จึงถือไมไดวาจำเลยส่ังใหโจทกทำงานในวันหยุด โจทกไมมีสิทธิไดคาทำงานในวันหยุด

ในชวงเวลาดังกลาว 

74 ฎีกาที ทำงาน จึงเปนคาจางซึ ่งตองนำมาคำนวณคาชดเชยดวย (เทียบคำพิพากษาฎีกาที่ 2029/2523

1469/2524 75)  
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• เงินคานายหนาหรือเงินประเภทเดียวกัน ที่จายใหแกลูกจางเปนรายเดือนแมจะเปนการจูงใจใหขายสินคาได

มากขึ้นก็ตามแตในขณะเดียวกันก็คือเงินที่จำเลยจายใหเปนการตอบแทนการทำงาน มิใชเปนการจายเปนครั้ง

คราวถือไดวาเปนคาจาง (เทียบคำพิพากษาฎีกาท่ี 3724/2537 75

76 และ ฎีกาท่ี 3693-3695/2525 76

77)

• คาพาหนะและเงินประเภทเดียวกัน  การที่นายจางจายคาพาหนะและคาที่พักใหลูกจางเปนประจำทุกเดือนที่

ไปทำงานที่ตางจังหวัด มิใชจายเปนครั้งคราว หรือเปนการจายโดยโดยมีเงื่อนไขวาถาหากลูกจางมิไดไปติดตอ

74 ฎีกาที่ 2029/2523  เมื่อศาลแรงงานกลางฟงขอเท็จจริงวา โจทกไมไดแจงเรื่องถูกจับใหผูบังคับบัญชาทราบ การที่โจทกอุทธรณวา

โจทกไดแจงเรื่องนี้แลว จึงเปนอุทธรณโตเถียงขอเท็จจริง ตองหามตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงาน ฯ มาตรา 54 แมโจทกขาดงานเพราะถูก

จับและถูกควบคุมตัวตลอดมา โจทกก็ชอบที่จะแจงเร่ืองที่ถูกจับใหผูบังคับบัญชาทราบ การที่โจทกไมแจง ถือวาเปนการประพฤติไมเหมาะสมตาม

ระเบียบวาดวยการจางและเลิกจางคนงานฯ ของจำเลย จำเลยเลิกจางโจทกได เมื่ออุทธรณของโจทกเปนขอที่โจทกมิไดต้ังประเด็นมาในคำฟอง คดี

จึงไมมีประเด็นที่จะตองวินิจฉัย ศาลฎีกายอมไมรับวินิจฉัยให การที่โจทกไปทำงานไมไดเพราะถูกจับและถูกควบคุมตัวตลอดมา ถือไมไดวาโจทกละ

ทิ้งหนาที่ การไมแจงเหตุขัดของหรือไมขอลางานหาทำใหเปนการละทิ้งหนาที่ขึ้นไม การกระทำของโจทกจึงไมเปนการละทิ้งหนาที่เปนเวลาสามวัน

ทำงานติดตอกันโดยไมมีเหตุอันสมควรตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง การคุมครองแรงงานฯ ขอ 47 (4) อันจำเลยจะไมตองจายคาชดเชย 

 เมื่อไมปรากฏวาจำเลยจายคาครองชีพใหโจทกเกี่ยวของกับภาวะคาครองชีพโดยเฉพาะอยางไร การที่จำเลยจายคาครองชีพใหโจทกเปนประจำทุก

เดือนมีจำนวนแนนอนทำนองเดียวกับเงินเดือน คาครองชีพที่โจทกไดรับจึงเปนสวนหนึ่งของเงินเดือนที่จำเลยจายใหเปนการตอบแทนการทำงาน 

จึงเปนคาจางซ่ึงตองนำมาคำนวณคาชดเชยดวย 

75 ฎีกาที่ 1469/2524   เมื่อนายจางมีนโยบายและระเบียบที่จะเพิ่มคาจางใหแกลูกจางเมื่อคาครองชีพสูงขึ้น การที่นายจางจายเงินคา

ครองชีพใหแกลูกจางเมื่อคาครองชีพสูงขึ้นจึงแสดงวาเปนการเพิ่มคาจางใหสูงขึ้นนั่นเอง นอกจากนี้ยังไดความวา ภายหลังตอมานายจางก็รวมเงิน

คาครองชีพเขาเปนคาจางปกติ แสดงใหเห็นวานายจางประสงคใหเงินคาครองชีพเปนคาจาง แตที่ไดแยกจายออกจากคาจางปกติก็โดยหวังวาจะทำ

ใหไมตองนำมารวมเปนคาจางเพื่อคำนวณเงินอื่นเทานั้น คาครองชีพจึงเปนคาจางอันตองนำมาคำนวณเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนตามระเบยีบ

ของบริษัทนายจางบริษัทจะไมอนุมัติใหจายเงินรางวัลประจำปหรือโบนัสในปใดก็ได มิไดแสดงเจตนาที่จะจายใหลูกจางเปนประจำทุกป ทั้งการจาย

ก็มีความมุงหมายเพื่อเปนรางวัลสำหรับความดีความชอบของลูกจางที่ทำงานมาดวยดีและมีความประพฤติเหมาะสมเงินรางวัลประจำปหรือโบนัสจงึ

มิใชเงินที่นายจางจายใหแกลูกจางเปนการตอบแทนการทำงาน ไมเปนคาจางอันจะนำมาคำนวณเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน เพียงแตจำเลยที่ 2 

เปนอธิบดีกรมแรงงานจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 2 หาตองรับผิดเปนการสวนตัวในการคืนเงินสมทบที่สำนักงานกองทุนเงินทดแทนซึ่งมีฐานะเปนกอง

สังกัดกรมจำเลยที่ 1 เรียกเก็บเกินมาแกโจทกดวยไม 

76 ฎีกาที่ 3724/2537  คานายหนาที่จำเลยจายใหแกโจทกเปนรายเดือนแมจะเปนการจูงใจใหขายสินคาไดมากขึ้นก็ตาม แตขณะ 

เดียวกันก็คือเงินที่จำเลยจายใหเปนการตอบแทนการทำงาน ตามผลงานที่โจทกทำไดโดยตรงนั่นเอง สวนที่จำเลยไดกำหนด หลักเกณฑและวิธีการ

จายอยางไร รวมทั้งจะมีการเรียกชื่อ เปนอยางอื่นก็ไมใชขอสำคัญ เมื่อวิธีการจายคานายหนา อาจปรับไดกับความหมายของคำวา "คาจาง" ตาม

ประกาศ กระทรวงมหาดไทย เร่ือง การคุมครองแรงงานดังกลาวมาขางตน จึงถือวาคานายหนาเปนคาจาง 

77 ฎีกาที่ 3693-3695/2525 แมเงินเปอรเซ็นตจากการขายที่ลูกจางไดรับมิไดกำหนดไวตายตัวโดยขึ้นอยูกับสินคาที่ขายไดแตละเดือนซึ่งไม

เทากัน แตการจายเงินเปอรเซ็นตในการขายนี้จายประจำทุกเดือนตามผลงานของลูกจาง มิใชเปนคร้ังคราวยอมถือไดวาเปนเงินที่จายตอบแทนการ

ทำงาน จึงเปนคาจางตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง การคุมครองแรงงาน 
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ลูกคานอกสถานที่ทำงานจะไมไดรับคาพาหนะถือไดวาเปนเงินที่นายจางจายใหแกลูกจางเปนการตอบแทน

ทำงาน ถือวาเปนคาจางแมจะเร ียกชื ่อเปนอยางอื ่น (เทียบคำพิพากษาฎีกาที ่  172/2524 77

78  ฎีกาที ่  

513/2524 78

79   และฎีกาท่ี 2386/2527 79

80)  

• คาน้ำมันรถ ซึ่งเปนการจายเปนจำนวนเทา ๆ กันโดยไมคำนึงวาจะมีการใชน้ำมันเปนจำนวนมากนอยเพียงใดใน

แตละเดือนถือวาเปนคาจาง (เทียบคำพิพากษาฎีกาท่ี 3173/2528 80

81)

• เงินพิเศษตาง ๆ เชน เงินรางวัลพิเศษ เงินเพ่ิมพิเศษทางทะเลและเงินเพ่ิมพิเศษท่ีเปนคาเขาผลัดหมุนเวียนรอบ

กลางคืน  คาบริการหรือ service charge

78 ฎีกาที่ 172/2524   แมจำเลยที่ 1 จะอางวาเปนเงินเหมาจายรายเดือนเพื่อเปนคาใชจายการเดินทางออกไปทำงานของโจทก แตก็ไม

ปรากฏวาเงินจำนวนนี้จำเลยที่ 1 ไดชดใชใหเปนคาใชจายที่โจทกไดเสียไปโดยแทจริง โจทกจะเสียนอยหรือมากกวา จำเลยที่ 1 ก็คงจายใหในอัตรา

เดือนละ 1,500 บาทเชนนี้ศาลฎีกาเห็นวาเงินจำนวนดังกลาวถึงหากจะเรียกวาคาพาหนะ ก็คือเงินตอบแทนการทำงานในเวลาทำงานปกติของวัน

ทำงานในตำแหนงหนาที่ของโจทก เปนคาจางตามความหมายของประกาศกระทรวงมหาดไทย 

79 ฎีกาที่ 513/2524   เหตุที่จำเลยยายโจทกไปทำงานที่บริษัทอื่นก็เนื่องมาจากจำเลยไมพอใจผลงานของโจทก แมบริษัทนั้นจะอยูใน

เครือเดียวกันกับจำเลยแตก็เปนนิติบุคคลตางหากจากกันในการเขาทำงานโจทกก็ตองทำสัญญาเปนการตกลงจางกันใหม การยายดังกลาวจึงเปน

การแสดงเจตนาของจำเลยที่ไมประสงคจะจางโจทกตอไปหรือใหโจทกออกจากงาน ถึงหากโจทกจะสมัครใจทำงานใหมก็เปนการสมัครใจหลังจากที่

จำเลยไมประสงคจะจางโจทกตอไปแลวและหาไดมีขอความใดเปนการตกลงใหนับระยะเวลาทำงานกับจำเลยตอเนื่องกับระยะเวลาทำงานกับบริษทั

ใหมไม จึงมิใชเปนการสมัครใจยายที่ทำงานของโจทก หากเปนผลจากการเลิกจางของจำเลย โจทกจึงมีสิทธิที่จะไดรับคาชดเชยจากจำเลย เมื่อ

จำเลยจายคาพาหนะและคาคอมมิชชั่นใหโจทกเปนประจำทุกเดือน มิใชเปนครั้งคราว หรือโดยมีเงื่อนไขวาถาหากโจทกมิไดไปติดตอลูกคานอก

สถานที่ทำงานจะไมไดรับคาพาหนะและคาคอมมิชชั่น และจำเลยไดจายเชนนี้มาตั้งแตโจทกเขาทำงานจนเลิกจางจึงถือไดวาเงินดังกลาวเปนเงนิที่

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 

80 ฎีกาที่ 2386/2527  โจทกไดรับเงินเดือนและไดรับคาพาหนะ คาที่พักซึ่งโจทกตองไปทำงานตางจังหวัดทุกเดือนเดือนละ 25 วันอีก

ตางหากเปนการเหมาจายโดยลักษณะงานเวลาทำงานปกติของโจทกอยูในตางจังหวัด ดังนี้ เงินคาพาหนะคาที่พักจึงเปนเงินที่จายเพื่อตอบแทนการ

ทำงานปกติในวันทำงานของโจทก และถือไดวาเปนคาจางโดยไมคำนึงวาจะเรียกเงินดังกลาวอยางไร (อางคำพิพากษาฎีกาที่ 172/2524) 

81 ฎีกาที่ 3173/2528  จำเลยจายคาน้ำมันรถเปนการเหมาใหโจทกเปนรายเดือนเดือนละเทาๆ กัน โดยไมคำนึงวาในแตละเดือน 

โจทกจะไดใชจายเงินเปนคาน้ำมันรถหรือไม หรือไดใชจายไปเปนจำนวนมากนอยเทาใด คาน้ำมันรถยอมเปนเงินที่จำเลยจายใหแกโจทกเปน

ประจำและมีจำนวนแนนอนเชนเดียวกับเงินเดือนจึงถือวาเปนคาจาง สวนการเบิกเงินคาน้ำมันรถดังกลาวซ่ึงตองมีใบเสร็จมาแสดงเปนเพียง

วิธีการเบิกจายเทานั้น 
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o เงินรางวัลพิเศษ ที่เปนการจายเพื่อตอบแทนการทำงานในวันปกติถือไดวาเปนคาจาง (เทียบคำ

พิพากษาฎีกาท่ี 747-768/2524 81

82)

o เงินเพิ่มพิเศษทางทะเลและเงินเพิ่มพิเศษที่เปนคาเขาผลัดหมุนเวียนรอบกลางคืน เปนเงินซึ่งจาย

เพิ่มใหแกคาจางปกติเพราะเหตุที่ตองไปปฏิบัติงานประจำอยูในทะเลจึงเปนเงินที่นายจางจายใหแก

ลูกจางเปนการตอบแทนการทำงานปกติของวันทำงานนับวาเปน “คาจาง” (เทียบคำพิพากษาฎีกาที่

1437/2524 82

83)

o คาบริการหรือ service charge เปนเงินท่ีนายจางไดมาโดยวิธีเรียกเก็บจากลูกคาท่ีมาใชบริการของ

นายจางแลวนำเงินดังกลาวเก็บรวบรวมไวถือไดวาเปนเงินของนายจางเองเฉลี่ยจายใหแกลูกจางเปน

82 ฎีกาที่ 747-768/2524  เงินรางวัลพิเศษเปนเงินที่จำเลยจายใหแกโจทกเปนการตอบแทนการทำงานในเวลาทำงานปกติอยางเดียวกับ

เงินเดือนหรือคาจาง ยอมเปนคาจางตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดเวลาทำงานฯ และประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การ

คุมครองแรงงานฯ ซึ่งเปนกฎหมายวาดวยแรงงานที่ใชบังคับในขณะที่โจทกออกจากงาน เงินรางวัลพิเศษจึงเปนคาจางปกติตามที่นิยามไวในคำส่ัง

กระทรวงอุตสาหกรรม อันตองนำไปรวมคำนวณเงินบำเหน็จ การที่จำเลยประกาศวาเงินรางวัลพิเศษไมถือเปนคาจางตามคำสั่งกระทรวง

อุตสาหกรรมและโจทกมิไดโตแยงคัดคานนั้น ไมอาจถือไดวาโจทกไดตกลงตามประกาศนั้น จึงถือไมไดวามีขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางขึ้นใหม 

83 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

เร่ือย ๆ นั้นยอมทำใหจำเลยแลเห็นไดเองวาคาจางที่จำเลยจายใหแกลูกจางนั้นไมสมดุลยกับคาครองชีพที่เพิ่มขึ้นเงินที่จายเพิ่มใหนี้จึงเปนเงินที่จาย

ใหแกลูกจางเปนการตอบแทนการทำงานในเวลาปกติของวันทำงานดวยเชนกัน จึงตองถือวาเปนคาจาง 

ตามขอบังคับการทำงานของจำเลยจัดเงินชวยเหลือคาเชาบานอยูในประเภท “สวัสดิการและผลประโยชนตอบแทนอื่น” บริษัทจำเลยมี

คนงานประมาณ 250 คน มีคนงานมีที่พักอยูในบริษัทจำเลย 6 ถึง 8 คน ไมไดรับคาเชาบานคนงานอื่นไดคาเชาบาน แสดงวาจำเลยมุงหมายที่จะ

ผูกมัดจิตใจลูกจางใหทำงานอยูกับจำเลยนาน ๆ และเพื่อไมใหลูกจางตองเปนกังวลในเร่ืองที่พักอาศัย จำเลยจึงรับภาระในสวัสดิการดานที่พักอาศัย

ให เมื่อจำเลยไมสามารถจัดที่พักอาศัยใหไดจึงจายเงินชวยเหลือคาเชาบานให และเงินชวยเหลือคาเชาบานที่ลูกจางไดรับเปนจำนวนที่แนนอนเทา 

ๆ กันทุกเดือน ผูที่มีบานของตนเองเชนโจทกก็ไดดวยดังนี้ไมอาจถือวาเงินชวยเหลือคาเชาบานเปนคาจาง 

ประจำทุกเดือนไปถือไดวาเปนคาจาง (เทียบคำพิพากษาฎีกาที่ 7287/2537 83

84 และฎีกาที่6349/2541 84

85) 



เงินท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนท่ีไมถือวาเปนคาจาง 

เงินท่ีนายจางจายใหกับลูกจางซึ่งมิใชกรณีท่ีจายเพ่ือเปนการทำงานท่ีเปนปกติ ไมถือวาเปนเงินคาจาง ไดแก  คาเบ้ียเลี้ยง

ตางจังหวัด เงินคาเชาบาน  เงินชวยเหลือคาเชาบาน คาที่พักอาศัย เงินชวยเหลือคาไฟฟา เงินรางวัลหรือโบนัส เงินเพิ่ม

จูงใจ  เบี้ยขยัน คาพาหนะ คาจอดรถ คาตอทะเบียนรถ เงินสะสมสวนที่นายจางสมทบใหลูกจาง เงินคาภาษีเงินได เงิน

ชวยเหลือบุตร คาอาหาร เปนตน 

คาลวงเวลา 

คาลวงเวลา หมายความวา “เงินที่นายจางจายใหแกลูกจางเปนการตอบแทนการทำงานลวงเวลาในวันทำงาน” โดย

คาลวงเวลา เปนเงินท่ีจายเพ่ือตอบแทนการทำงานลวงเวลา เฉพาะในวันทำงานปกติ ซึ่งการทำงานลวงเวลา หมายถึงการ

ทำงานนอกหรือเกินเวลาทำงานปกติในวันทำงาน  

คาทำงานในวันหยุด 

คาทำงานในวันหยุด หมายความวา “เงินท่ีนายจางจายใหแกลูกจางเปนการตอบแทนการทำงานลวงเวลาในวันหยุด” 

คาทำงานในวันหยุด เปนเงินท่ีจายเพ่ือตอบแทนการท่ีลูกจางมาทำงานในวันหยุดตางๆ ซึ่งหมายถึง การทำงานในวันหยุด

ประจำสัปดาห การทำงานในวันหยุดตามประเพณี และการทำงานในวันหยุดพักผอนประจำป และคงมีลักษณะ

84 ฎีกาที่ 7287/2537  นายจางจัดอาหารใหแกลูกจางที ่มาทำงานกะละ 2 มื้อ โดยคิดคาอาหารเดือนละ 900 บาท หักคาอาหาร

ดังกลาวจากเงินเดือนของลูกจางในวันจายเงิน การจัดอาหารใหลูกจางรับประทานดังกลาวมีวัตถุประสงคเพื่อชวยเหลือการครองชีพของลูกจางซ่ึง

มาทำงานในแตละกะ มีลักษณะเปนการใหสวัสดิการอยางหนึ่ง มิใชจายใหแกลูกจางเพื่อตอบแทนการทำงานของลูกจาง คาอาหารดังกลาวไมใช

คาจางตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง การกำหนดคาจางขั้นต่ำ ขอ 2 

เงินคาบริการเปนเงินที่นายจางไดมาโดยวิธีเรียกเก็บจากลูกคาที่มาใชบริการของนายจาง แลวนำเงินดังกลาวเก็บรวบรวมไว ถือไดวาเปน

เงินของนายจางเอง ถึงวันที่ 15 ของเดือนถัดไปจึงนำมาเฉล่ียจายใหแกลูกจางเปนประจำทุกเดือนไป ทั้งมีคำรับรองวาตองไมต่ำกวาเดือนละ 550 

บาท หากนอยกวานายจางจะจายใหครบ การที่มีการหักเงินคาบริการตามวันที่ลูกจางเขาทำงาน เดือนใดวันทำงานไมครบตามกำหนดเวลาทำงาน 

นายจางก็จะหักคาบริการบางสวนออกนั้น ก็เปนเชนเดียวกับคาจางทั่วไป ถือไดวาเปนการจายเปนประจำและเงินที่จายมีจำนวนแนนอน เปนการ

ตอบแทนการทำงานในเวลาปกติของวันทำงาน คาบริการดังกลาวจึงเปนคาจางตามความหมายของประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การ

กำหนดคาจางขั้นต่ำ 

85 ฎีกาที่ 6349/2541  คาบริการเปนเงินที่จำเลยเรียกเก็บจากลูกคาที่มาใชบริการในอัตรารอยละ 10 แลวจำเลยรวบรวมไวเพื่อแบง

เฉลี่ยใหแกลูกจางทุกคนจำนวนเทา ๆ กันเปนประจำทุกเดือน โดยจำเลยตกลงดวยวาลูกจางทุกคนจะไดคาบริการไมต่ำกวาเดือนละ 1,250 บาท 

หากแบงเฉลี่ยแลวลูกจางแตละคนไดรับต่ำกวาเดือนละ 1,250 บาท จำเลยจะจายสวนที่ขาดใหจนครบ เมื่อคาบริการมิใชเปนเงินเฉพาะที่จำเลย

เรียกเก็บจากลูกคาเทานั้น แตสวนหนึ่งเปนเงินที่จำเลยเปนผูจายใหแกลูกจางรวมอยูดวย โดยมีจำนวนขั้นต่ำที่แนนอนและจายเปนประจำทุกเดือน

ถือไดว าเปนเง ินที ่นายจางจายตอบแทนการทำงานในเวลาทำงานปกติของวันทำงานคาบริการดังกลาวจึงเป นคาจ างตามประกาศ

กระทรวงมหาดไทย เร่ือง การคุมครองแรงงาน ขอ 2 
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เชนเดียวกันกับการจายคาลวงเวลา โดยนายจางจะตองจายคาทำงานในวันหยุดก็ตอเมื่อนายจางไดใหลูกจางมาทำงานใน

วันหยุดหรือสั่งใหลูกจางมาทำงานในวันหยุด ถาลูกจางมาทำงานในวันหยุดดวยความประสงคของตนเองไมวาจะมีมูลเหตุ

จูงใจมาจากเรื่องใดก็ตามลูกจางไมมีสิทธิไดรับคาทำงานในวันหยุด 

คาลวงเวลาในวันหยุด 

คาลวงเวลาในวันหยุด หมายความวา “เงินที่นายจางจายใหแกลูกจางเปนการตอบแทนการทำงานลวงเวลาใน

วันหยุด” จึงเปนเงินที่จายเพื่อตอบแทนการที่ลูกจางมาทำงานในวันหยุดเฉพาะในชวงนอกหรือเกินเวลาทำงานปกติใน

วันหยุดเทานั้น ดังนั้น เงินที่ตองจายใหแกลูกจางที่มาทำงานในวันหยุดจึงมี 2 ประเภท คือ คาทำงานในวันหยุดและคา

ลวงเวลาในวันหยุด 

การหักคาตอบแทนในการทำงาน 

พระราชบัญญัติคุมครองแรงงานฯ มาตรา 76 กำหนดหามมิใหนายจางหักคาจาง คาลวงเวลา คาทำงานในวันหยุด และคา

ลวงเวลาในวันหยุด เวนแตเปนการหักเพ่ือชำระภาษีเงินได ชำระคาบำรุงสหภาพแรงงานตามขอบังคับของสหภาพแรงงาน

ชำระหน้ีสินสหกรณออมทรัพย หรือสหกรณอ่ืนท่ีมีลักษณะเดียวกันกับสหกรณออมทรัพย หรือหน้ีท่ีเปนไปเพ่ือสวัสดิการท่ี

เปนประโยชนแกลูกจางฝายเดียว โดยไดรับความยินยอมลวงหนาจากลูกจาง เปนเงินประกันหรือชดใชคาเสียหายใหแก

นายจาง ซึ่งลูกจางไดกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเลออยางรายแรง โดยไดรับความยินยอมจากลูกจาง หรือเงินสะสม

ตามขอตกลงเกี่ยวกับกองทุนเงินสะสม ซึ่งการหักเงินในแตละกรณีหามมิใหหักเกินรอยละสิบและจะหักรวมกันไดไมเกิน

หน่ึงในหาของเงินท่ีลูกจางมีสิทธิไดรับ เวนแตไดรับความยินยอมจากลูกจาง 

คณะกรรมการคาจาง 

คณะกรรมการคาจาง เปนองคกรไตรภาคีตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงานฯ ประกอบดวยคณะกรรมการ 3 ฝาย คือ 

ฝายนายจาง ฝายลูกจาง และฝายรัฐบาล ฝายละ 5 คน โดยมีปลัดกระทรวงแรงงานทำหนาที่เปนประธานกรรมการ

ฝายรัฐบาล ฝายลูกจางและฝายนายจางตองไดรับการแตงตั้งจากคณะรัฐมนตรี 8586 คณะกรรมการคาจางมีอำนาจหนาที่

ดังท่ีระบุไวในมาตรา 79 อำนาจหนาท่ีสำคัญก็คือการกำหนดอัตราคาจางขั้นต่ำ กำหนดอัตราคาจางตามมาตรฐานฝมือ 

และกำหนดแนวทางในการพิจารณาของนายจางในการปรับคาจางตามภาวะเศรษฐกิจและสังคม  แลวเสนอตอ

คณะรัฐมนตรีเพ่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษาใชบังคับตอไป 

86 มาตรา 78 ของ พระราชบัญญัติคุมครองแรงงานฯ 
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องคประกอบของคณะกรรมการคาจาง ประกอบดวย ปลัดกระทรวงแรงงานเปนประธานกรรมการ ผูแทนฝายรัฐบาลสี่

คน ผูแทนฝายนายจางและผูแทนฝายลูกจางฝายละหาคนซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้ง เปนกรรมการ และขาราชการกระทรวง

แรงงาน* ซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งเปนเลขานุการ (มาตรา 78) อำนาจหนาที่ของคณะกรรมการคาจาง 86

87  ไดแก การเสนอ

ความเห็นและใหคำปรึกษาแนะนำตอคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับนโยบายและการพัฒนาคาจางและรายได การกำหนดแนวทาง

ในการพิจารณาของนายจางในการปรับคาจางตามภาวะเศรษฐกิจและสังคม การกำหนดอัตราคาจางขั้นต่ำ การกำหนด

อัตราคาจางตามมาตรฐานฝมือ และการใหคำแนะนำดานวิชาการและแนวทางการประสานประโยชนแกหนวยงานตาง ๆ 

ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนท่ัวไป  โดยในการพิจารณากำหนดอัตราคาจางข้ันต่ำใหคณะกรรมการคาจางศึกษา

และพิจารณาขอเท็จจริงเกี่ยวกับอัตราคาจางที่ลูกจางไดรับอยูประกอบกับขอเท็จจริงอื่นโดยคำนึงถึงดัชนีคาครองชีพ 

อัตราเงินเฟอ มาตรฐานการครองชีพ ตนทุนการผลิต ราคาของสินคาและบริการ ความสามารถของธุรกิจ ผลิตภาพ

แรงงาน ผลิตภัณฑมวลรวมของประเทศ และสภาพทางเศรษฐกิจและสังคม 87

88 และเมื่อคณะกรรมการคาจางไดกำหนด

อัตราคาจางข้ันต่ำและอัตราคาจางตามมาตรฐานฝมือ และคณะรัฐมนตรีไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว อัตราคาจาง

ดังกลาวจะใชบังคับแกนายจางในทุกประเภทกิจการที่อยูภายใตบังคับของกฎหมายคุมครองแรงงานนี้ และลูกจางมีสิทธิ

จะไดรับคาจางตามอัตราคาจางขั้นต่ำและอัตราคาจางตามมาตรฐานฝมือทุกคน โดยไมมีการเลือกปฏิบัติ นายจางจะ

จายเงินคาจางต่ำกวาอัตราคาจางข้ันต่ำไมได 8889  โดยปจจุบันคณะกรรมการคาจางมีการประกาศอัตราคาจางข้ันต่ำมาแลว 

10 ฉบับ 

โดยประกาศคณะกรรมการคาจาง เรื่อง อัตราคาจางขั้นต่ำ (ฉบับที่ 10) 89

90 ไดประกาศใหมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 

มกราคม 2563 (อัตราคาจางขั้นต่ำในแตละเขตจังหวัดเปนไปตามภาพที่ 1-1) และอัตราคาจางตามมาตรฐานฝมือมีการ

ประกาศใชมาแลว 8 ฉบับ ตามประกาศคณะกรรมการคาจาง เร่ือง อัตราคาจางตามมาตรฐานฝมือ (ฉบับท่ี 8) 90

91 ซึ่งได

ประกาศใหมีผลใชบังคับตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2562 

87 มาตรา 79 ของ พระราชบัญญัติคุมครองแรงงานฯ 

88 มาตรา 87 ของ พระราชบัญญัติคุมครองแรงงานฯ 

89 มาตรา 89 และมาตรา 90 ของ พระราชบัญญัติคุมครองแรงงานฯ 

90 อัตราคาจางขั้นต่ำตามประกาศคณะกรรมการคาจาง เร่ือง อัตราคาจางขั้นต่ำ (ฉบับที่ 10) ซ่ึงไดประกาศใหมีผลใชบังคับ ต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 

2563 https://www.mol.go.th/wp-content/uploads/sites/2/2020/01/Prakadwage10-6Jan2020.pdf 

91 อัตราคาจางตามมาตรฐานฝมือ ตามประกาศคณะกรรมการคาจาง เรื่อง อัตราคาจางตามมาตรฐานฝมือ (ฉบับที่ 8) พรอมคำชี้แจงประกาศ

คณะกรรมการคาจาง เรื ่อง อัตราคาจางตามมาตรฐานฝมือ (ฉบับที ่ 8) ซึ ่งไดประกาศใหมีผลใชบังคับตั ้งแตว ันที ่ 1 มกราคม 2562 

https://www.mol.go.th/wp-content/uploads/sites/2/2019/07/prakaas-khamchiiaecchng-update_0.pdf  

https://www.mol.go.th/wp-content/uploads/sites/2/2020/01/Prakadwage10-6Jan2020.pdf
https://www.mol.go.th/wp-content/uploads/sites/2/2019/07/prakaas-khamchiiaecchng-update_0.pdf
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(อัตราคาจางขั้นต่ำ (ฉบับท่ี 10) ตามประกาศของคณะกรรมการคาจาง) 
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ในกรณีที่มีการตกลงกันในสัญญาจางหรือมีการปฏิบัติการโดยนายจางจายคาจางต่ำกวาอัตราคาจางขั้นต่ำหรือต่ำกวา

อัตราคาจางตามมาตรฐานฝมือ ไมวาจะโดยตั้งใจหรือไมตั้งใจ ตองถือวาลูกจางน้ันไดรับคาจางตามอัตราคาจางข้ันต่ำหรือ

ตามมาตรฐานฝมือแลวแตกรณี ดังนั้น ลูกจางมีสิทธิที่จะเรียกเอาคาจางสวนที่นายจางจายต่ำกวาอัตราคาจางดังกลาวได 

และในขณะเดียวกันหากมีปญหาในเรื่องการคำนวณคาลวงเวลา คาทำงานในวันหยุด คาลวงเวลาในวันหยุด คาชดเชย 

หรือเงินที่ตองจายประเภทอื่นตามกฎหมายคุมครองแรงงาน การคำนวณเงินประเภทนั้นจะตองคำนวณจากอัตราคาจาง

ขั้นต่ำหรืออัตราคาจางตามมาตรฐานฝมือ ไมใชคำนวณจากอัตราคาจางพี่นายจางกับลูกจางไดตกลงกันจายและต่ำกวา

อัตราคาจางดังกลาว ถามีการฟองเรียกรองเงินดังกลาว ตองใชอัตราคาจางข้ันต่ำตามกฎหมายเปนพ้ืนฐานในการคำนวณ 

ในกรณีท่ีนายจางจายคาจางใหแกลูกจางนอยกวาอัตราคาจางข้ันต่ำหรือนอยกวาอัตราคาจางตามมาตรฐานฝมือ นายจาง

ตองระวางโทษคุกไมเกินหกเดือนหรือปรับไมเกินหน่ึงแสนบาท หรือท้ังจำท้ังปรับ 91

92

คณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน 

คณะกรรมการสวัสดิการแรงงานประกอบดวยกรรมการซึ่งมาจาก 3 ฝาย คือ ฝายนายจาง ฝายลูกจาง และฝายรัฐบาล 

ฝายละ 5 คน ประกอบดวย ปลัดกระทรวงแรงงาน เปนประธานกรรมการ กรรมการผูแทนฝายรัฐบาลสี่คน กรรมการ

ผูแทนฝายนายจางและกรรมการผูแทนฝายลูกจางฝายละหาคน ซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้ง เปนกรรมการ และขาราชการกรม

สวัสดิการและคุมครองแรงงานซึ่งรัฐมนตรีแตงตั ้ง เปนเลขานุการ 92

93 มีอำนาจหนาที่สำคัญในการเสนอความเห็นตอ

รัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวง ประกาศ หรือระเบียบเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ โดยที่อำนาจ

หนาที่คณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน คือ การเสนอความเห็นตอรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบาย แนวทางและมาตรการดาน 

สวัสดิการแรงงาน การเสนอความเห็นตอรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวง ประกาศ หรือระเบียบเกี ่ยวกับการจัด

สวัสดิการในสถานประกอบกิจการ การใหคำแนะนำในการจัดสวัสดิการแรงงานสำหรับสถานประกอบกิจการแตละ

ประเภท การติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนินการตอรัฐมนตรี การออกคำสั่งใหนายจางจายคาชดเชยพิเศษ

แทนการบอกกลาวลวงหนาหรือคาชดเชยพิเศษ ตามมาตรา 120/1 และการปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีพระราชบัญญัติน้ีหรือ

กฎหมายอ่ืนบัญญัติใหเปนอำนาจหนาท่ีของคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานหรือตามท่ีรัฐมนตรีมอบหมาย 

การเลิกสัญญาจาง 

ขอกำหนดในการเลิกจางหรือการเลิกสัญญาที่มีกำหนดระยะเวลา สัญญาจางที่ไมมีกำหนดระยะเวลา สัญญาจางทดลอง

งาน และสัญญาจางช่ัวคราว มีดังตอไปน้ี  

92 มาตรา 144 ของ พระราชบัญญัติคุมครองแรงงานฯ 

93 มาตรา 92 ของ พระราชบัญญัติคุมครองแรงงานฯ 
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• สัญญาจางที่มีกำหนดระยะเวลา 93

94  เมื่อครบกำหนดระยะเวลาตามสัญญา สัญญาจางเปนอันสิ้นสุดลง โดย

นายจางหรือลูกจางไมตองบอกกลาวตอกันวาสัญญาจางเปนอันสิ้นสุดหรือเปนอันเลิกกัน แตถานายจางกับ

ลูกจางประสงคจะทำสัญญาจางกันตอไปตองแจงความประสงคตอกันและตกลงกันตอสัญญาจางหรือทำสัญญา

จางกันใหมตามแตจะตกลงกัน หากสิ้นสุดระยะเวลาตามสัญญาจางแลว ลูกจางยังคงทำงานตอไปอีก นายจางรู

ดังนั้นก็ไมทักทวง ใหสันนิษฐานวานายจางกับลูกจางเปนอันไดทำสัญญาจางกันใหมโดยความอยางเดียวกันกับ

สัญญาจางเดิม ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา  581 และสัญญาจางใหมถือวาเปนสัญญาจางที่ไมมี

กำหนดระยะเวลา (คำพิพากษาฎีกาที่  3318/ 2540)  หากนายจางหรือลูกจางประสงคจะเลิกสัญญาจางใหม

ดังกลาวกระทำไดโดยการบอกกลาวลวงหนาตามระยะเวลาท่ีกฎหมายกำหนด

• สัญญาจางท่ีไมมีกำหนดเวลา นายจางหรือลูกจางอาจบอกเลิกสัญญาจางโดย บอกกลาวลวงหนาเปนหนังสือให

อีกฝายหนึ่งทราบในเมื่อถึงหรือกอนจะถึงกำหนดจายคาจางคราวหนึ่งคราวใด เพื่อใหเปนผลเลิกสัญญากันเมื่อ

ถึงกำหนดจายคาจางคราวถัดไปขางหนาก็ได  ทั้งนี้ นายจางอาจจายคาจางแทนการบอกกลาวลวงหนาแลวให

ลูกจางออกจากงานทันที

• สัญญาจางทดลองงาน โดยทั่วไป นายจางมักกำหนดระยะเวลาการทดลองงานไวโดยมีเงื่อนไขวานายจางจะ

เลิกจางเมื่อไหรก็ได หรือจะมีจางลูกจางนั้นตอไปเมื่อครบกำหนดระยะเวลาทดลองงาน กฎหมายจึงถือวา

สัญญาจางทดลองงานเปนสัญญาที่ไมมีกำหนดระยะเวลา ดังนั้น การเลิกจางหรือเลิกสัญญาจางกับลูกจาง

ทดลองงาน นายจางจึงบอกกลาวลวงหนาใหลูกจางทดลองงานทราบตามระยะเวลาดังกลาว ขางตน

• สัญญาจางลูกจางชั่วคราว สัญญาจางลูกจางเฉพาะกิจ หรือสัญญาจางลูกจางเพื่อการอยางใด  หากไมได

กำหนดระยะเวลาการจางไวแนนอนในสัญญา ยอมถือวาเปนสัญญาจางที่ไมกำหนดระยะเวลาเชนเดียวกัน ใน

การเลิกจางจะตองมีการแจงใหทราบลวงหนา

ในกรณีที ่นายจางเลิกจางลูกจางในกรณีหนึ่งกรณีใดที่นายจางไมตองจายคาชดเชยตาม พระราชบัญญัติ คุมครอง 

แรงงานฯ มาตรา  119 นายจางมีสิทธิบอกเลิกสัญญาจางโดยไมตองบอกกลาวลวงหนาเปนหนังสือ และใหลูกจางออก

จากงานทันทีได หากนายจางเลิกจางลูกจางเน่ืองจากลูกจางจงใจขัดคำสั่งของนายจางอันชอบดวยกฎหมาย ลูกจางละเลย

ไมนำพาตอคำสั่งของนายจางอันชอบดวยกฎหมายเปนอาจิณ ลูกจางละท้ิงงานไปเสีย ลูกจางกระทำความผิดอยางรายแรง 

หรือลูกจางทำประการอ่ืนอันไมสมแกการปฏิบัติหนาท่ีของตนใหลุลวงไปโดยถูกตองและสุจริต ตามประมวลกฎหมายแพง

และพาณิชย มาตรา 583 นายจางมีสิทธิบอกเลิกสัญญาจางไดโดยไมตองบอกกลาวลวงหนาเปนหนังสือ และใหลูกจาง

ออกจากงานทันทีไดเชนกัน 

94 มาตรา 17 ของ พระราชบัญญัติคุมครองแรงงานฯ 
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การจายคาชดเชย 

คาชดเชย ตามพระราชบัญญัติคุ มครองแรงงานฯ มาตรา 5 หมายถึง “เงินที่นายจางจายใหแกลูกจางเมื ่อเลิกจาง 

นอกเหนือจากเงินประเภทอ่ืนซึ่งนายจางตกลงจายใหแกลูกจาง”  

คาชดเชย (Severance Pay) เปนเงินที่กฎหมายกำหนดใหนายจางจายใหแกลูกจางเมื่อเลิกจาง แมวาสัญญาจางหรือ

ขอตกลงเก่ียวกับสภาพการจางจะไมไดกำหนดไวก็ตาม ในกรณีท่ีนายจางนำเอาหลักเกณฑการจายคาชดเชยมากำหนดไว

ในสัญญาจางหรือขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง นายจางจะกำหนดใหลูกจางไดรับคาชดเชยต่ำกวาที่กฎหมายกำหนด

ไมได ขอตกลงเชนนี้จะตกเปนโมฆะ (คำพิพากษาฎีกาที่ 2923/2524) อยางไรก็ดี ถานายจางตกลงจายเงินประเภทอื่น

นอกเหนือไปจากคาชดเชยตามกฎหมาย นายจางจะกำหนดวิธีการจายอยางไรก็ไดตามที่เห็นสมควร เชน นายจางอาจมี

ระเบียบการจายเงินบำเหน็จวา ถาลูกจางไดรับคาชดเชยเทากับหรือสูงกวาเงินบำเหน็จ นายจางจะจายเงินบำเหน็จ

เทากับจำนวนคาชดเชย แตถาไดรับคาชดเชยนอยกวาเงินบำเหน็จ นายจางก็จะจายเงินบำเหน็จโดยถือวาจายคาชดเชย

ไปดวยแลว ในกรณีนี้เมื่อลูกจางถูกเลิกจางและนายจางจายเงินบำเหน็จตามระเบียบ แมจะเรียกวาเงินบำเหน็จ ไมได

เรียกวาคาชดเชย ก็ถือไดวานายจางไดจายคาชดเชยตามกฎหมายแลว 

กรณีท่ีไมถือวาเปนคาชดเชย 

คำพิพากษาฎีกาที่ 870/2524 ขอบังคับเรื่องการจายเงินบำเหน็จของ นายจางกำหนดวา ลูกจางมีสิทธิจะไดรับเงิน

บำเหน็จตอเมื่อมีระยะเวลาในการทำงานตั้งแต 5 ปข้ึนไป ลูกจางผูท่ีลาออกจากงานก็มีสิทธิไดรับเงินบำเหน็จดวย และใน

กรณีตายก็จะจายเงินบำเหน็จนั้นใหแกทายาทของลูกจาง ศาลฎีกาวินิจฉัยวา เงินบำเหน็จดังกลาวนี้เปนเงินที่มีลักษณะ 

หลักเกณฑและเงื่อนไขในการจายแตกตางจากคาชดเชยตามกฎหมายคุมครองแรงงาน ถือวาเปนเงินประเภทอื่นมิใช

คาชดเชย แมขอบังคับของนายจางดังกลาวจะกำหนดวาการจายเงินบำเหน็จตามขอบังคับน้ีใหถือวาเปนการจายคาชดเชย

ตามกฎหมายเก่ียวกับแรงงานก็ไมมีผลใหเงินบำเหน็จซึ่งเปนเงินประเภทอ่ืนกลับกลายเปนคาชดเชยไปได  

กรณีท่ีถือวาเปนคาชดเชย 

คำพิพากษาฎีกาท่ี 387/2524 ตามขอบังคับเรื่องการจายเงินบำเหน็จ บำนาญของนายจางน้ัน ลูกจางทุกคนมีสิทธิไดรับ

คาชดเชยตามกฎหมายแรงงานจนครบตามสิทธิของตนแลวยังมีสิทธิไดรับบำเหน็จอีกดวย ถาเงินบำเหน็จนั้นมากกวา

คาชดเชย ก็ใหไดรับเงินบำเหน็จเฉพาะสวนที่มากกวาคาชดเชย ซึ่งหมายความวาเมื่อรวบรวมกับคาชดเชยแลวก็จะไดรับ

เงินเทากับเงินบำเหน็จทั้งหมดนั่นเอง แตถาเงินบำเหน็จนอยกวาคาชดเชยก็ใหรับคาชดเชยเพียงอยางเดียว ดังนั้นเงิน

บำเหน็จท่ีลูกจางไดรับจากนายจางดังกลาวจึงเปนคาชดเชยตามกฎหมายคุมครองแรงงาน 

คำพิพากษาฎีกาที่ 6966–6971/2542 ตามขอตกลงเกี ่ยวกับสภาพการจางกำหนดกรณีเลิกจางเมื ่อเกษียณอายุวา 

บริษัทจะเลิกจางเมื ่อลูกจางครบเกษียณอายุ 60 ป ในกรณีการเลิกจางตามปกติถาผลประโยชนที่ลูกจางไดรับตาม

โครงการเกษียณอายุนอยกวาคาชดเชยการเลิกจางตามกฎหมายแรงงานบริษัทจะจายเงินสวนท่ีขาดอยูน้ันให จำนวนเงิน

ที่ลูกจางไดรับจากโครงการเกษียณอายุใหถือวาเปนสวนหนึ่งของการจายคาชดเชยดวย ดังนั้นเงินผลประโยชนตาม

โครงการเกษียณอายุกอนเวลาปกติที่นายจางจายใหลูกจางไปตามระเบียบและขอบังคับของโครงการเกษียณอายุจึงมี

คาชดเชยรวมอยูดวย 
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หลักเกณฑการจายคาชดเชย ใหนายจางจายคาชดเชยใหแกลูกจางซึ่งเลิกจาง 94

95 ดังตอไปน้ี 

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 ข้ึนไป 400 วัน 

นายจางไมตองจายคาชดเชย ในกรณีดังตอไปน้ี 

(1) ลูกจางท่ีทำงานติดตอกันมาแลวไมครบ  120 วัน 

(2) ลูกจางท่ีมีกำหนดระยะเวลาการจางไวแนนอนและเลิกจางตามระยะเวลาน้ัน โดยตองเปนสัญญาจางประเภทหน่ึง

ประเภทใด ดังน้ี 

• ทำงานตามโครงการ

• ทำงานอันมีลักษณะเปนครั้งคราว

• ทำงานท่ีเปนไปตามฤดูกาล โดยงานท้ัง 3 ประเภทดังกลาวจะตองแลวเสร็จภายในระยะเวลาไมเกิน 2 ป

(3) การเลิกจางเน่ืองจาก 

• ลูกจางทุจริตตอหนาท่ีหรือกระทำความผิดอาญาโดยเจตนาแกนายจาง

• ลูกจางจงใจทำใหนายจางไดรับความเสียหาย

• ลูกจางประมาทเลินเลอเปนเหตุใหนายจางไดรับความเสียหายอยางรายแรง

• ลูกจางฝาฝนขอบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ระเบียบ หรือคำสั่งของนายจางอันชอบดวยกฎหมาย และเปน

ธรรม และนายจางไดตักเตือนเปนหนังสือแลว เวนแตกรณีที่รายแรง นายจางไมจำเปนตองตักเตือน

หนังสือเตือนใหมีผลบังคับไดไมเกินหน่ึงปนับแตวันท่ีลูกจางไดกระทำผิด

95 มาตรา 118 ของ พระราชบัญญัติคุมครองแรงงานฯ 
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• ลูกจางละท้ิงหนาท่ีเปนเวลาสามวันทำงานติดตอกันไมวาจะมีวันหยุดคั่นหรือไมก็ตามโดยไมมีเหตุอันสมควร

• ลูกจางไดรับโทษจำคุกตามคำพิพากษาถึงที่สุดใหจำคุก โดยในกรณีที่ความผิดที่ไดเปนการกระทำโดย

ประมาทหรือความผิดลหุโทษ จะตองเปนกรณีท่ีเปนเหตุใหนายจางไดรับความเสียหาย 95

96

การไดรับคาชดเชยของกรณีท่ีลูกจางมีอายุหกสิบปหรือเกษียณอายุ 

กฎหมายคุมครองแรงงานกำหนดใหการเกษียณอายุนั้นถือวาเปนการเลิกจาง  ดังนั้น ลูกจางที่เกษียณอายุจะมีสิทธิไดรับ

คาชดเชยตามมาตรา 118 แตในกรณีที่ไมไดมีการตกลงเกี่ยวกับการเกษียณอายุของลูกจางเอาไวหรือมีการกำหนดอายุ

ลูกจางเกษียณอายุเอาไวที่เกิน 60 ป ในกรณีดังกลาวกฎหมายใหสิทธิลูกจางที่มีอายุเกิน 60 ป สามารถที่จะแสดงเจตนา

เกษียณอายุตอนายจางไดโดยไดรับคาชดเชย 

3.4  การเยียวยาลูกจาง ตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงานฯ 

หากนายจางฝาฝนไมปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานเก่ียวกับสิทธิการไดรับเงินตามกฎหมาย ลูกจางสามารถใชสิทธิเรียกรอง

ใหนายจางปฏิบัติตามกฎหมายได 2 ทาง คือ การใชสิทธิทางศาลโดยการยื่นฟองตอศาลแรงงาน หรือการยื่นคำรองตอ

พนักงานตรวจแรงงานตามมาตรา 123 ซึ่งการยื่นคำรองตอพนักงานตรวจแรงงานนั้น กฎหมายกำหนดใหพนักงานตรวจ

แรงงานมีอำนาจหนาที่ในการสอบสวนและมีคำสั่งใหลูกจางหรือนายจางดำเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย ซึ่งหาก

นายจางหรือลูกจางไมพอใจในคำสั่งของพนักงานตรวจแรงงาน ก็สามารถนำคดีขึ้นสูศาลแรงงาน การใชสิทธิของลูกจาง

ตองเลือกใชสิทธิทางใดทางหน่ึงเทาน้ัน ไมสามารถใชสิทธิท้ังสองทางพรอมกันได   

(1) การย่ืนคำรองตอพนักงานตรวจแรงงาน 

เปนกรณีท่ีกฎหมายคุมครองลูกจางท่ีไมไดรับเงินตาง ๆ ตามท่ีกฎหมายกำหนด ซึ่งไดแก คาจาง คาลวงเวลา คาทำงานใน

วันหยุด คาลวงเวลาในวันหยุด คาชดเชย คาชดเชยพิเศษ เงินประกัน ดอกเบี้ย และเงินเพิ่ม  และลูกจางนั้นไมประสงค

จะฟองรองโดยตรงยังศาลแรงงาน ลูกจางมีสิทธิที่จะยื่นคำรองตอพนักงานตรวจแรงงานเพื่อใหพนักงานตรวจแรงงาน

ดำเนินการให โดยตองยื่นคำรองตอพนักงานตรวจแรงงานแหงทองที่ที่ลูกจางทำงานอยู หรือทองที่ที่นายจางมีภูมิลำเนา

อยู ในกรณีที่ลูกจางถึงแกความตายไปกอนที่จะยื่นคำรอง ทายาทโดยธรรมของลูกจางมีสิทธิยื่นคำรองตอพนักงานตรวจ

แรงงานได 9697 ทั้งนี้ หากลูกจางยื่นคำรองขอตอพนักงานตรวจแรงงานเพื่อเรียกรองเงินตาง ๆ ตามสิทธิในพระราชบัญญัติ

96 มาตรา 119 ของ พระราชบัญญัติคุมครองแรงงานฯ 

97 มาตรา 123 ของ พระราชบัญญัติคุมครองแรงงานฯ 
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คุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 แลว และยังคงอยูในระหวางการพิจารณาของพนักงานตรวจแรงงาน ลูกจางก็ไมอาจยื่นคำ

ฟองตอศาลแรงงานเพ่ือเรียกรองเงินดังกลาวไดอีกจนกวาการดำเนินการของพนักงานตรวจแรงงานจะเสร็จสิ้น 

วิธีการย่ืนคำรองตอพนักงานตรวจแรงงาน  

ในกรณีที่นายจางฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามเกี่ยวกับสิทธิไดรับเงินอยางหนึ่งอยางใดตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน 

พ.ศ. 2541 เชน คาจาง คาลวงเวลา คาทำงานในวันหยุด คาชดเชย เงินประกัน หรืออ่ืนใดท่ีเปนตัวเงิน และลูกจางมีความ

ประสงคใหพนักงานเจาหนาที่ดำเนินการตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ใหลูกจางมีสิทธิยื่นคำรองตอ

พนักงานตรวจแรงงานแหงทองที่ที่ลูกจางทำงานอยูหรือที่นายจางมีภูมิลำเนาอยู ถาลูกจางถึงแกความตายใหทายาทโดย

ธรรมมีสิทธิยื่นคำรองตอพนักงานตรวจแรงงานได ใหลูกจางหรือทายาท แจงรองทุกขดวยตนเอง ที่สำนักงานฯ พรอม

เขียนแบบคำรอง โดยเตรียมเอกสารและขอมูล ดังตอไปน้ี กรอกแบบฟอรม คร.7 (รับแบบฟอรมท่ีสำนักงานฯ) 

(1) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของลูกจางผูรอง 

(2) ช่ือนายจาง/สถานประกอบกิจการ 

(3) สถานท่ีตั้งของท่ีทำงานอยางชัดเจน และหมายเลขเบอรโทรศัพท 

(4) วันที่ เดือน ป พ.ศ. ที่เริ่มทำงาน และวันที่ทำงานวันสุดทาย รวมถึงรายละเอียดสภาพการจาง สภาพการ

ทำงาน 

(5) พฤติกรรมท่ีนายจางทำไมถูกตองตามกฎหมายคุมครองแรงงานตอลูกจาง 

(6) อธิบายเหตุการณตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึน 

(7) พยานเอกสาร พยานวัตถุ พยานบุคคล ท่ีเก่ียวของ (ถามี) 

 

ทั ้งนี ้  หากผู ร องไมสะดวกที ่จะมายื ่นคำรองดวยตนเอง ผู ร องสามารถยื ่นคำรองผานสื ่ออิ เล็กทรอนิกส 9798 ได

ท่ี www.labour.go.th 

เมื่อลูกจางหรือทายาทโดยธรรมของลูกจางไดยื่นคำรองตอพนักงานตรวจแรงงานแลว พนักงานตรวจแรงงานจะตอง

ดำเนินการสอบสวนและมีคำสั่งอยางหนึ่งอยางใดภายใน 60 วันนับแตวันที่ไดรับคำรอง ในกรณีที่พนักงานตรวจแรงงาน

ไมอาจท่ีจะดำเนินการใหเสร็จสิ้นภายใน 60 วันได พนักงานตรวจแรงงานอาจจะขอขยายระยะเวลาในการสอบสวนและมี

คำสั่งนั้นตออธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานหรือผูซึ่งอธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานมอบหมายได ซึ่ง

อธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายดังกลาว อาจจะอนุญาตใหขยายระยะเวลาไดไมเกิน 30 วัน รวมท้ังสิ้นแลวพนักงานตรวจ

แรงงานมีระยะเวลาในการทำงานไมเกิน 90 วัน 98

99  

 

 

98 วิธียื่นคำรองผานส่ืออิเล็กทรอนิกส, กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน, กระทรวงแรงงาน 

99 มาตรา 124 ของ พระราชบัญญัติคุมครองแรงงานฯ 

http://s90.labour.go.th/e_request/login.php
http://buriram.labour.go.th/2018/attachments/article/260/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%20%E0%B8%84%E0%B8%A3.7%20%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%8C.pdf
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เมื่อพนักงานตรวจแรงงานสอบสวนแลวเห็นวาลูกจางไมมีสิทธิไดรับเงินดังกลาวก็จะมีหนังสือแจงไปยังลูกจางหรือทายาท

โดยธรรมและนายจางทราบ แตถาพนักงานตรวจแรงงานตรวจสอบแลวเห็นวาลูกจางมีสิทธิไดรับเงินตามกฎหมาย 

พนักงานตรวจแรงงานก็จะมีคำสั่งใหนายจางจายเงินดังกลาวใหแกลูกจางหรือทายาทโดยธรรมของลูกจางนั้นโดยใหจาย

ภายใน 30 วันนับแตวันท่ีไดทราบคำสั่งหรือถือวาไดทราบคำสั่งน้ัน 

นายจางอาจจายเงินตามคำสั่งของพนักงานตรวจแรงงานตอลูกจางหรือทายาทโดยธรรมของลูกจาง ณ สถานท่ีทำงานของ

ลูกจางก็ได หรือถาลูกจางหรือทายาทโดยธรรมของลูกจางรองขอ พนักงานตรวจแรงงานอาจมีคำสั่งใหนายจางจายเงิน

ดังกลาวท่ีสำนักงานของพนักงานตรวจแรงงาน หรือสถานท่ีอ่ืนท่ีนายจางกับลูกจางตกลงกันก็ได 

ในกรณีท่ีลูกจางหรือทายาทโดยธรรมของลูกจางซึ่งถึงแกความตายไมมารับเงินดังกลาวภายใน 15 วันนับแตวันท่ีพนักงาน

ตรวจแรงงานมีคำสั่ง ใหพนักงานตรวจแรงงานนำสงเงินนั้นเพื่อเก็บรักษาในกองทุนสงเคราะหลูกจางโดยฝากไวกับ

ธนาคาร  ในการน้ี ถามีดอกเบ้ียหรือดอกผลใดเกิดข้ึนเน่ืองจากการฝากเงิน ใหตกเปนสิทธิแกลูกจาง หรือทายาทโดยธรรม

ของลูกจางซึ่งถึงแกความตายซึ่งมีสิทธิไดรับเงินน้ัน 

การดำเนินคดีอาญาตอนายจางที่กระทำการเปนการฝาฝนคำสั่งพนักงานตรวจแรงงานเปนอันระงับไป ในกรณี

ดังตอไปน้ี 

• เมื่อพนักงานตรวจแรงงานมีคำสั่งใหนายจางจายเงินอยางใดอยางหน่ึงตามท่ีไดรับคำรองจากลูกจางและได

สอบสวนขอเท็จจริงแลว พบวานายจางน้ันฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ี นายจางมีความผิดทาง

อาญาและตองไดรับโทษตามท่ีบัญญัติไวในแตละมาตรา  ในกรณีท่ีนายจางไดปฏิบัติตามคำสั่งของพนักงาน

ตรวจแรงงานภายในระยะเวลาท่ีกำหนด การดำเนินคดีอาญาตอนายจางใหเปนอันระงับไป

• ถานายจางไดจายเงินตามคำสั่งของพนักงานตรวจแรงงานและภายในระยะเวลาที่กำหนดการดำเนินคดี

อาญาตอนายจาง ไมวาจะมีการดำเนินคดีอาญาอยูในขณะน้ันหรือไมก็ตาม ใหคดีอาญาน้ันเปนอันระงับไป

• ถานายจางหรือลูกจางนำคดีไปสูศาลและศาลมีคำพิพากษา หรือคำสั่งเชนใดไมวาคำพิพากษาของศาล

แรงงานหรือศาลฎีกาพิพากษาชี้ขาดในประเด็นแหงคดี หรือคำพิพากษาตามยอม หรือคำสั่งประการหนึ่ง

ประการใดของศาล นายจางไดปฏิบัติตามคำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นแลว การดำเนินคดีอาญาตอนายจางก็

เปนอันระงับไปเชนกัน



75 

กระบวนการรับคำรองของลูกจาง โดยพนักงานตรวจแรงงาน ตามมาตรา 124 พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 

2541 
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(2) การนำคดีขึ้นสูการพิจารณาของศาลแรงงาน 

เมื่อพนักงานตรวจแรงงานไดมีคำสั่งอยางหน่ึงอยางใดดังท่ีไดกลาวขางตนแลว  นายจาง หรือลูกจาง หรือทายาทโดยธรรม

ของลูกจาง ไมพอใจคำสั่งนั้น มีสิทธินำคดีไปสูศาลแรงงานได ภายใน 30 วันนับแตวันที่ไดทราบคำสั่งนั้น 99

100 แตถา

หากวา นายจาง ลูกจาง หรือทายาทโดยธรรมไมนำคดีไปสูศาล คำสั่งของพนักงานตรวจแรงงานดังกลาวเปนที่สุด ทั้ง

นายจางและลูกจางมีหนาท่ีตองปฏิบัติตามใหเปนไปตามคำสั่งของพนักงานตรวจแรงงาน ในกรณีท่ีนายจางเปนฝายนำคดี

ไปสูศาล นายจางจะตองวางเงินตอศาลตามจำนวนที่ถึงกำหนดจายตามคำสั่งของพนักงานตรวจแรงงานจึงจะมีสิทธิฟอง

คดีได 

เมื่อคดีถึงที่สุดและนายจางมีหนาที่ตองจายเงินจำนวนใดใหแกลูกจางหรือทายาทโดยธรรมของลูกจางซึ่งถึงแกความตาย 

ใหศาลมีอำนาจจายเงินที่นายจางวางไวตอศาลใหแกลูกจางหรือทายาทโดยธรรมของลูกจางซึ่งถึงแกความตาย หรือ

กองทุนสงเคราะหลูกจาง 

อายุความการใชสิทธิเรียกรอง 

การใชสิทธิเรียกรองใหนายจางหรือผูมีหนาท่ีจายเงินตาง ๆ ตามกฎหมายคุมครองแรงงานตกอยูในบังคับของกฎหมายวา

ดวยอายุความ ซึ่งโดยปกติ ไดแก ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ลักษณะ 6 อายุความ มาตรา 193/9 ถึงมาตรา 

193/35  ซึ่งศาลฎีกาไดวินิจฉัยโดยถือบทบัญญัติดังกลาวตลอดมา ดังน้ันสิทธิเรียกรองตามกฎหมายคุมครองแรงงานจึงมี

อายุความ ดังน้ี 

• คาจางตามสัญญาจาง  มีอายุความ 2 ป ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  มาตรา 193/34 (8), (9) 

• คาจางสำหรับวันหยุด  มีอายุความ 2 ป ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 193/34 (8), (9) 

• เงินท่ีจายแทนคาจาง ระหวางหยุดกิจการ หรือระหวางหยุดใชเคร่ืองจักร 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

คาจางขั้นต่ำ เปนความผิดและมีโทษทางอาญาตามมาตรา 144 จำคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกิน 100,000 บาท 

 

 

100 มาตรา 125 ของ พระราชบัญญัติคุมครองแรงงานฯ 
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หรือท้ังจำท้ังปรับ ดังน้ัน การใชสิทธิเรียกรองเงินดังกลาวขางตนจึงเปนการฟองคดีแพงท่ีเก่ียวเน่ืองกับคดีอาญาซึ่งตองใช

อายุความตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา 51  ที่บัญญัติวา “ถาไมมีผูใดฟองทางอาญา สิทธิของ

ผูเสียหายที่จะฟองเนื่องจากความผิดนั้น ยอมระงับไปตามกำหนดเวลาดังที่กฎหมายลักษณะอาญาบัญญัติไวในเรื่องอายุ

ความฟองคดีอาญา..” เมื่อความผิดตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541  มีโทษจำคุกไมเกิน 6 เดือนจึงมีอายุ

ความในการฟองคดีอาญา 5 ป ท้ังน้ี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 95 (4) ดังน้ัน อายุความสำหรับเงินตาง ๆ ดังที่

กลาวมาขางตน จึงมีอายุความ 5 ป มิใชอายุความ 2 ป (คำพิพากษาศาลฎีกาท่ี 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 หรือท้ังจำท้ังปรับในความผิดตามมาตรา 144 วรรคสอง มาตรา 148 มาตรา 155 ใน

ความผิดเกี่ยวกับการใหลูกจางทำงานอันตราย ซึ่งผูที่จะไดรับโทษตามกฎมาย ไดแก นายจาง หัวหนางาน ผูควบคุมงาน 

ผู ตรวจงาน ตามที่บัญญัติไวในมาตรา 16  และกรรมการ หรือกรรมการผูจัดการ หรือบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการ

ดำเนินงานของนิติบุคคล 

การเปรียบเทียบคดี ความผิดตามกฎหมายคุมครองแรงงานท่ีนายจาง ลูกจาง และผูเก่ียวของไดกระทำ ยกเวนความผิดท่ี

พนักงานเจาหนาท่ีเปนผูกระทำตามมาตรา 157 เปนความผิดท่ีสามารถเปรียบเทียบได ถาผูมีอำนาจเปรียบเทียบปรับเห็น

วาผูกระทำความผิดไมควรไดรับโทษจำคุก หรือไมควรถูกฟองรอง ซึ่งเจาพนักงานผูมีอำนาจเปรียบเทียบปรับได คือ 

อธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายสำหรับความผิดซึ่งเกิดในกรุงเทพมหานคร และ ผูวา

ราชการจังหวัดหรือผูซึ่งผูวาราชการจังหวัดมอบหมายสำหรับความผิดที่เกิดในจังหวัดอื่น  และหากวามีการเปรียบเทียบ

และผูกระทำความผิดไดชำระเงินคาปรับตามจำนวนที่เปรียบเทียบภายใน 30 วันแลว ใหถือวาคดีอาญาเปนอันเลิกกัน

ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา แตถาผูกระทำความผิดไมยอมชำระคาปรับตามที่ไดเปรียบเทียบก็จะถูก

ดำเนินคดีอาญาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 



www.TLCS.co.th 
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บทท่ี 4 

พระราชบญัญัติจัดตั้งศาลแรงงาน 

และวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 



www.TLCS.co.th 
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บทที่ 4 

พระราชบญัญตัิจดัตั้งศาลแรงงาน 

และวิธีพจิารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 

พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 

คดีแรงงานเปนคดีที่มีลักษณะพิเศษแตกตางไปจากคดีแพงและคดีอาญาโดยทั่วไป เพราะเปนขอขัดแยงระหวางนายจาง

กับลูกจางตามสัญญาจางแรงงานหรือเกี่ยวกับสิทธิของนายจางและลูกจางตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานและ

กฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ ซึ่งขอขัดแยงดังกลาวควรไดรับการพิจารณาโดยผูพิพากษาซึ่งเปนผูมีความรูและความ

เขาใจในปญหาแรงงานรวมกับผูพิพากษาสมทบฝายนายจางและฝายลูกจาง ทั้งการดำเนินคดีควรเปนไปโดยสะดวก 

ประหยัด รวดเร็ว เสมอภาคและเปนธรรมเพื่อใหคูความมีโอกาสประนีประนอมยอมความและสามารถกลับไปทำงาน

รวมกันโดยไมเกิดความรูสึกเปนอริตอกัน จำเปนตองยกเวนขั้นตอนและวิธีการตาง ๆ ที่บัญญัติในประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความแพงหลายกรณีดวยกันเพื่อใหเกิดการคลองตัวยิ่งขึ้น จึงไดมีการตราพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและ

วิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522  สำหรับใชในการดำเนินคดีท่ีเก่ียวกับขอพิพาททางดานแรงงาน โดยไดมีการจัดตั้งศาล

แรงงานเปนศาลชำนัญพิเศษท่ีมีเขตอำนาจในการพิจารณาพิพากษาขอพิพาททางดานแรงงานเปนการเฉพาะ 
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4.1  ศาลแรงงาน 

ศาลแรงงาน เปนศาลคดีชำนัญพิเศษ สังกัดสำนักงานศาลยุติธรรม โดยแบงเปน 3 ระดับ คือ ศาลแรงงาน ศาลอุทธรณ

คดีชำนัญพิเศษ และศาลฎีกา 

เขตอำนาจของศาลแรงงาน มีดังนี้ 

1.  ศาลแรงงานกลาง เปนศาลแรงงานที่ใหญที่สุด มีเขตอำนาจในพื้นที่กรุงเทพมหานคร มีอธิบดีผูพิพากษาศาล

แรงงานเปนผูบังคับบัญชา  

2.  ศาลแรงงานภาค ปจจุบันเปดทำการแลว 9 ภาค ดังน้ี 

2.1. ศาลแรงงานภาค 1 ตั้งอยูที่จังหวัดสระบุรี มีเขตอำนาจเหนือพื้นที่ 9 จังหวัด  คือ จังหวัดชัยนาท จังหวัด

นนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดลพบุรี จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสระบุรี 

จังหวัดสิงหบุรี และจังหวัดอางทอง 

2.2. ศาลแรงงานภาค 2 ตั้งอยูที่จังหวัดชลบุรี มีเขตอำนาจเหนือพื้นที่ 9 จังหวัด คือ จังหวัดจันทบุรี จังหวัด

ฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี จังหวัดตราด จังหวัดนครนายก จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดระยอง และจังหวัด

สระแกว 

2.3. ศาลแรงงานภาค 3 ต้ังอยูท่ีจังหวัดนครราชสีมา มีเขตอำนาจเหนือพ้ืนท่ี 7 จังหวัด คือ จังหวัดนครราชสีมา 

จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดบุรีรัมย จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดสุรินทร จังหวัดอำนาจเจริญ และจังหวัดอุบลราชธานี 

2.4. ศาลแรงงานภาค 4 ต้ังอยูท่ีจังหวัดอุดรธานี มีเขตอำนาจเหนือพ้ืนท่ี 11 จังหวัด คือ จังหวัดกาฬสินธุ จังหวัด

ขอนแกน จังหวัดนครพนม จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดรอยเอ็ด จังหวัดเลย จังหวัด

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 

จังหวัดตาก จังหวัดนครสวรรค จังหวัดพิจิตร จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเพชรบูรณ จังหวัดสุโขทัย จังหวัด

อุตรดิตถ และจังหวัดอุทัยธานี 

2.7. ศาลแรงงานภาค 7 ตั้งอยูที่จังหวัดกาญจนบุรี มีเขตอำนาจเหนือพื้นที่ 8 จังหวัด คือ จังหวัดกาญจนบุรี 

จังหวัดนครปฐม จังหวัดประจวบคีรีขันธ จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดราชบุรี จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัด

สมุทรสาคร และจังหวัดสุพรรณบุรี 

2.8. ศาลแรงงานภาค 8 ตั้งอยูที่จังหวัดภูเก็ต มีเขตอำนาจเหนือพื้นที่ 8 จังหวัด คือ จังหวัดกระบี่ จังหวัดชุมพร 

จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต จังหวัดระนอง และจังหวัดสุราษฎรธานี 

2.9. ศาลแรงงานภาค 9 ตั้งอยูที ่จังหวัดสงขลา มีเขตอำนาจเหนือพื้นที่ 7 จังหวัด คือ จังหวัดตรัง จังหวัด

นราธิวาส จังหวัดปตตานี จังหวัดพัทลุง จังหวัดยะลา จังหวัดสงขลา และจังหวัดสตูล 

3. ศาลจังหวัด ปจจุบันยังไมมีการจัดตั้งศาลแรงงานจังหวัด 



84 

TLCS Legal Advocate       www.TLCS.co.th 

4.2  เขตอำนาจของศาลแรงงาน 

คำฟองคดีแรงงานใหเสนอตอศาลแรงงานท่ีมูลคดีเกิดขึ้นในเขตศาลแรงงานน้ัน ถาโจทกมีความประสงคจะยื่นคำฟองตอ

ศาลแรงงานที่โจทกหรือจำเลยมีภูมิลำเนาอยูในเขตศาลแรงงาน เมื่อโจทกแสดงใหศาลแรงงานเห็นวาการพิจารณาคดีใน

ศาลแรงงานน้ัน ๆ จะเปนการสะดวก ศาลแรงงานจะอนุญาตใหโจทกยื่นคำฟองตามท่ีขอน้ันก็ได 100101 โดยใหถือวาสถานท่ีท่ี

ลูกจางทำงานเปนท่ีท่ีมูลคดีเกิดข้ึน 

การฟองคดีตอศาลแรงงานท่ีมูลคดีเกิดขึ้น 

สำนักงานของนายจางซึ่งเปนสถานท่ีท่ีทำสัญญาจางถือวาเปนศาลท่ีมูลคดีเกิด 

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 13577/2557 แมตามสัญญาจางตกลงเรื่องการใชสิทธิทางศาลวา หากเกิดขอพิพาทขึ้นจะตอง

ฟองตอศาลในประเทศกาตาร แตคดีน้ีโจทกฟองขอใหบังคับจำเลยใชเงินจำนวนตาง ๆ อันเน่ืองมาจากการท่ีจำเลยถูกเลิก

จางโดยไมชอบ เปนคดีพิพาทเกี่ยวดวยสิทธิหรือหนาที่ตามสัญญาจางแรงงานหรือตามขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง 

ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 8 (1) อยูในอำนาจพิจารณา

พิพากษาของศาลแรงงาน จำเลยทำสัญญาจางโจทกที่สำนักงานของจำเลย แมจะใหโจทกไปทำงานบนเครื่องบินของ

จำเลยซึ่งมีเสนทางการบินทั้งในและตางประเทศ ก็ยอมถือไดวาสำนักงานของจำเลยอันเปนสถานที่ทำสัญญาจางซึ่งเปน

ตนเหตุอันเปนที่มาแหงการโตแยงสิทธิอันจะทำใหเกิดอำนาจฟองเปนสถานที่ที่มูลคดีเกิดอีกแหงหนึ่งดวย เมื่อสำนักงาน

ของจำเลยตั้งอยูแขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร โจทกจึงมีอำนาจฟองคดีน้ีตอศาลแรงงานกลางไดตาม 

101 มาตรา 33 ของ พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 
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พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 33 หาจำตองนำคดีไปฟองยังศาลแหง

ประเทศกาตารแตเพียงแหงเดียวเทาน้ันไม 

สถานท่ีท่ีลูกจางทำงานเปนท่ีท่ีมูลคดีเกิดข้ึน หากท่ีทำงานลูกจางมีหลายแหง ใหถือวาทุกแหงเปนสถานท่ีท่ีมูลคดีเกิด 

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 6923/2557 โจทกบรรยายฟองวาจำเลยจางโจทกใหทำงานโดยมีสถานที่ทำงาน 2 แหง คือ

กรุงเทพมหานครและนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิรนซีบอรด (ระยอง) จังหวัดระยอง จำเลยมิไดโตแยงคัดคานเก่ียวกับสถานท่ี

ทำงาน 2 แหง และศาลแรงงานภาค 2 ก็ดำเนินกระบวนพิจารณาสืบพยานจำเลยและโจทกจนเสร็จ ทนายจำเลยเพิ่ง

แถลงคัดคานเรื่องเขตอำนาจศาล ดังน้ัน จังหวัดระยองท่ีโจทกทำงานอยูดวยจึงเปนสถานท่ีมูลคดีเกิดเชนกัน ศาลแรงงาน

ภาค 2 มีอำนาจรับฟองคดีนี้ไวพิจารณาตาม พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 

มาตรา 33 

การฟองคดีตอศาลท่ีโจทกหรือจำเลยมีภูมิลำเนาในเขตอำนาจ 

ในกรณีท่ีโจทกในคดีแรงงานประสงคจะฟองคดีขอพิพาททางดานแรงงานตอศาลแรงงานท่ีโจทกมีภูมิลำเนาอยูในเขตพ้ืนท่ี 

หรือ ศาลแรงงานที่จำเลยมีภูมิลำเนาอยูในเขตพื้นที่ โจทกตองยื่นคำรองขออนุญาตฟองคดีตอศาลรองนั้น โดยแสดงให

ศาลเห็นวา การพิจารณาคดีจะเปนการสะดวก เชน พยานหลักฐานสวนใหญหรือท้ังหมดอยูในเขตอำนาจของศาลน้ัน 

การโอนคดี 

ผูท่ีมีอำนาจรองขอใหโอนคดี คือ คูความ ซึ่งหมายถึงโจทกหรือจำเลยก็ได สวนศาลจะขอโอนคดีไปน้ันตองเปนศาลท่ีมีเขต

อำนาจซึ่งมีอยู 3 ศาลคือ  

(1) ศาลแรงงานทีมู่ลคดีเกดิ  

(2) ศาลแรงงานทีโ่จทกมีภูมิลำเนา หรือ 

(3) ศาลแรงงานทีจ่ำเลยมีภูมิลำเนา  

แตมีเงื่อนไขวาศาลที่จะโอนคดีตองสอบถามความยินยอมของศาลแรงงานที่จะรับโอนเสียกอน เมื่อศาลแรงงานที่จะรับ

โอนยินยอมจึงจะโอนคดีไปได ศาลแรงงานที่จะรับโอนปฏิเสธไมยอมรับโอน ใหศาลแรงงานที่จะโอนคดีสงเรื่องไปให

ประธานศาลอุทธรณคดีชำนัญพิเศษเปนผูชี้ขาด ประธานศาลอุทธรณคดีชำนัญพิเศษชี้ขาดอยางไร คำชี้ขาดถือเปนที่สุด 

คูความอุทธรณฎีกาอีกตอไปไมได 

การฟองคดีตอศาลจังหวัด 

เนื่องจากศาลแรงงานจังหวัดยังไมมีการจัดตั้งขึ้น และศาลแรงงานภาคอาจจะอยูไกลเปนการไมสะดวกแกคูความที่จะ

เดินทางไปฟองคดี ดังนั้น กฎหมายจึงเปดชองใหยื่นฟองคดีตอศาลจังหวัดได โดยใหศาลแรงงานภาคออกไปนั่งพิจารณา
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พิพากษา ณ ศาลจังหวัดแหงทองท่ีน้ัน 101

102 ซึ่งถาการออกไปน่ังพิจารณาพิพากษา ณ ศาลจังหวัดไมเปนการสะดวกแกศาล

แรงงานภาค อาจสั่งใหมีการพิจารณา ณ ศาลแขวงหรือศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดซึ่งตั้งอยูในเขตศาลจังหวัดที่

โจทกหรือผูรองยื่นคำฟองหรือคำรองก็ได 102103

4.3  อำนาจพิจารณาพิพากษาคดีของศาลแรงงาน 

ศาลแรงงานมีอำนาจในการพิจารณาพิพากษาคดีแรงงาน ซึ่งหมายถึง คดีพิพาทระหวางนายจางกับลูกจางรวมทั้งบุคคล

อ่ืนท่ีเก่ียวของ 103

104 และหมายความรวมถึงคดีท่ีกฎหมายบัญญัติใหถือเปนคดีแรงงาน ดังมีรายละเอียด ดังน้ี 

1. คดีพิพาทเกี ่ยวดวยสิทธิหรือหนาที ่ตามสัญญาจางแรงงาน หรือตามขอตกลงเกี ่ยวกับสภาพการจาง

ประกอบดวย

- คดีพิพาทเกี่ยวดวยสิทธิและหนาที่ตามสัญญาจางแรงงาน เชน ลูกจางฟอง เรียกคาเสียหายจากการที่

นายจางเลิกจางกอนครบกำหนดตามสัญญาจาง ลูกจางฟองเรียกคาจางตามท่ีตกลงในสัญญาจาง ลูกจางฟอง

เรียกเงินโบนัสตามท่ีตกลงในสัญญาจาง เปนตน 

- คดีพิพาทเกี่ยวดวยสิทธิและหนาที่ตามขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง เชน ลูกจางฟองนายจางใหปรับ

คาจางและโบนัสใหแกลูกจางตามขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางที่ทำกันไว ลูกจางฟองนายจางใหจายเงิน

บำเหน็จรายเดือนตามขอบังคับเกี่ยวกับการทำงานของนายจางฉบับเดิมแทนการจางเงินบำเหน็จคราวเดียว

ตามขอบังคับเก่ียวกับการทำงานของนายจางฉบับใหมซึ่งไมเปนคุณแกลูกจาง 

2. คดีพิพาทเก่ียวดวยสิทธิหรือหนาท่ีตามกฎหมาย ดังตอไปน้ี

- คดีพิพาทเก่ียวดวยสิทธิและหนาท่ีตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน

- คดีพิพาทเก่ียวดวยสิทธิและหนาท่ีตามกฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ

- คดีพิพาทเก่ียวดวยสิทธิและหนาท่ีตามกฎหมายวาดวยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ

- คดีพิพาทเก่ียวดวยสิทธิและหนาท่ีตามกฎหมายวาดวยการจัดหางานและคุมครองคนหางาน

- คดีพิพาทเก่ียวดวยสิทธิและหนาท่ีตามกฎหมายวาดวยการประกันสังคม

102 มาตรา 34 ของ พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 

103 ขอกำหนดศาลแรงงานวาดวยการดำเนินกระบวนพิจารณาในศาลแรงงาน พ.ศ. 2556 ขอ 27 วรรคสอง 

104 มาตรา 8 ของ พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 

- คดีพิพาทเกี่ยวดวยสิทธิและหนาที่ตามกฎหมายวาดวยเงินทดแทน 
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3. กรณีที่จะตองใชสิทธิทางศาลตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานกฎหมายวา ดวยแรงงานสัมพันธ หรือ

กฎหมายวาดวยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ เปนกรณีที่นายจางหรือลูกจางยื่นคำรองขอใชสิทธิทางศาลฝายเดียว

โดยไมตองฟองอีกฝายหนึ่งเปนจำเลยหรือเรียกวาเปนคดีไมมีขอพิพาท แตอีกฝายหนึ่งยื่นคำรองคัดคานเขามาใน

คดีได

4. คดีอุทธรณคำวินิจฉัยของเจาพนักงานตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ

หรือรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานตามกฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ ของคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจ

สัมพันธหรือรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน ตามกฎหมายวาดวยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ ของคณะกรรมการ

อุทธรณตามกฎหมายวาดวยการประกันสังคม หรือของคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนตามกฎหมายวาดวยเงิน

ทดแทน

5. คดีอันเกิดแตมูลละเมิดระหวางนายจางและลูกจางสืบเนื่องจากขอพิพาทแรงงานหรือเกี่ยวกับการทำงานตาม

สัญญาจางแรงงาน  ทั้งนี้ ใหรวมถึงมูลละเมิดระหวางลูกจางกับลูกจางที่เกิดจากการทำงานในทางการที่จางดวย

เชน นายจางฟองเรียกเงินท่ีลูกจางยักยอกไปในการทำงานอันเปนการละเมิดเก่ียวกับการทำงานตามสัญญาจางตอ

นายจาง นายจางฟองเรียกคาเสียหายจากการที่ลูกจางประมาทเลินเลอทำใหทรัพยของนายจางไดรับความ

เสียหายอันเกิดจากการทำงานตามสัญญาจาง เปนตน

6. ขอพิพาทแรงงานที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานขอใหศาลแรงงานชี้ขาดตามกฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ

กฎหมายวาดวยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ หรือกฎหมายวาดวยการจัดหางานและคุมครองคนหางาน ปจจุบันยัง

ไมมีกฎหมายฉบับใดท่ีบัญญัติใหอำนาจรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานขอใหศาลแรงงานชี้ขาดขอพิพาทแรงงาน

ใดได

7. คดีท่ีมีกฎหมายบัญญัติใหอยูในอำนาจของศาลแรงงาน หากมีกฎหมายฉบับใดบัญญัติวาขอพิพาทท่ีเกิดข้ึนใหอยูใน

อำนาจของศาลแรงงานก็ตองฟองคดีนั้นตอศาลแรงงาน เชน พระราชบัญญัติคุมครองผูรับงานไปทำที่บาน พ.ศ.

2553 มาตรา 7 บัญญัติใหคดีระหวางผูจางงานกับผูรับงานไปทำที่บานอยูในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาล

แรงงาน

8. คดีฟองเรียกคาเสียหายจากการเลิกจางท่ีไมเปนธรรม 104

105  ซึ่งหมายถึง คดีท่ีลูกจางฟองนายจางวา นายจางเลิกจาง

ลูกจางโดยไมเปนธรรม และมีคำขอใหศาลแรงงานสั่งใหนายจางรับลูกจางเขาทำงานตอไปในอัตราคาจางที่ไดรับ

ในขณะท่ีเลิกจาง หรือขอใหศาลแรงงานกำหนดจำนวนคาเสียหายใหนายจางใชแทน

105 มาตรา 49 ของ พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 
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4.4  การปฏิบัติตามข้ันตอนกอนฟองคดี 

แมวาจะเปนคดีแรงงาน แตหากมีบทบัญญัติของกฎหมายกำหนดใหปฏิบัติอยางหนึ่งอยางใดกอนนำคดีขึ้นสูศาล คูความ

ตองปฏิบัติตามข้ันตอนน้ันกอน 105106 โดยมีรายละเอียด ดังตอไปน้ี  

ขั้นตอนและวิธีการกอนฟองคดีตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541  

พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มีการกำหนดข้ันตอนและวิธีการท่ีตองดำเนินการกอนนำคดีข้ึนสูศาล ดังน้ี 

• ในกรณีท่ีพนักงานตรวจแรงงานออกคำสั่งใหนายจางปรับปรุงสภาพแวดลอมในการทำงาน อาคาร สถานท่ี หรือ

จัดการหรือแกไขเครื่องจักรอุปกรณท่ีลูกจางตองใชในการปฏิบัติงานได หรือสั่งใหนายจางหยุดใชเครื่องจักรหรือ

อุปกรณเปนการชั่วคราวได หากนายจางไมเห็นชอบดวยกับคำสั่งดังกลาวก็สามารถอุทธรณตอคณะกรรมการ

ความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน นายจางไมสามารถฟองพนักงานตรวจแรงงาน

ประสานแรงงานเพ่ือใหเพิกถอนคำสั่งโดยมิไดมีการอุทธรณคำสั่งเสียกอน

• ในกรณีที ่นายจางไมจายคาชดเชยพิเศษแทนการบอกกลาวลวงหนาและคาชดเชยกรณีนายจางยายสถาน

ประกอบกิจการ  ลูกจางตองทำการยื่นคำรองตอคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานภายใน 30 วันนับแตวันท่ีครบ

กำหนดการจายเงินดังกลาว ลูกจางไมอาจทำการฟองรองเรียกเงินเชนวาน้ันจากนายจางทันทีโดย จะตองยื่นคำ

รองตอคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานเสียกอน

การท่ีลูกจางมีสิทธิยื่นคำรองตอพนักงานตรวจแรงงานกรณีท่ีนายจางไมจายเงินใหแกลูกจางน้ัน มิใชขั้นตอนหรือวิธีการท่ี

ลูกจางตองปฏิบัติกอนมาฟองคดีตอศาลแรงงาน หากแตเปนกรณีท่ีลูกจางเลือกใชสิทธิวาจะยื่นคำรองตอพนักงานตรวจ

แรงงานก็ได หรือจะยื่นฟองตอศาลแรงงานก็ได ซึ่งลูกจางตองเลือกทางใดทางหนึ่งเพียงทางเดียว ดังนั้น ลูกจางสามารถ

ฟองรองตอศาลแรงงานในทันท่ีโดยไมตองทำการยื่นคำรองตอพนักงานเสียกอน 

ขั้นตอนและวิธีการกอนฟองคดีตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 

พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 มีบทบัญญัติกำหนดใหลูกจางหรือผูเสียหายจากการกระทำอันไมเปนธรรม

ตองยื่นคำรองกลาวหาตอคณะกรรมการแรงงานสัมพันธภายใน 60 วัน ลูกจางหรือผูเสียหายจึงไมอาจฟองนายจางหรือ

ผูกระทำการอันไมเปนธรรมตอศาลแรงงานไดทันที หากยังมิไดรองขอใหคณะกรรมการแรงงานสัมพันธหรือคณะกรรมการ

แรงงานสัมพันธทำการวินิจฉัยเสียกอน 

106 มาตรา 8 วรรคสอง ของพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 
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ขั้นตอนและวิธีการกอนฟองคดีตามพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ พ.ศ. 2543 

มีบทบัญญัติกำหนดใหผู  เสียหายจากการฝาฝนมาตรา 35 มาตรา 37  มีสิทธิยื ่นคำรองตอคณะกรรมการแรงงาน

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 มีบทบัญญัติกำหนดใหผูประกันตนตองยื่นคำรองขอรับประโยชนทดแทนตอ

พนักงานเจาหนาที่สำนักงานประกันสังคมตามมาตรา 56  ผูประกันตนจึงไมอาจฟองรองเรียกเอาประโยชนทดแทนโดย

มิไดยื่นคำรองตามมาตราดังกลาวได 

ขั้นตอนและวิธีการกอนฟองคดีตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 

พระราชบัญญัติ เงินทดแทน พ.ศ. 2537 มีบทบัญญัติกำหนดใหลูกจางหรือผูมีสิทธิไดรับเงินทดแทนตองยื่นคำรองขอรับ

เงินทดแทนตอพนักงานเจาหนาที่สำนักงานประกันสังคมมาตรา 48  ลูกจางหรือผูมีสิทธิไดรับเงินทดแทนไมอาจฟอง

เรียกรองเงินทดแทนจากนายจาง หรือสำนักงานประกันสังคมโดยมิไดยื่นคำรองตามมาตราดังกลาวได 

4.5  ขอกำหนดในพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีแรงงานฯ 

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522  ไดบัญญัติถึงวิธีพิจารณาคดีแรงงานไวเพื่อ

ประโยชนของการดำเนินคดีใหเปนไปโดยประหยัด สะดวก รวดเร็ว และเที่ยงธรรม ซึ่งอาจจะมีการดำเนินกระบวน

พิจารณาในบางเรื่องท่ีไมไดบัญญัติไว เพ่ือเปนการอุดชองวางจึงใหนำบทบัญญัติในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง

ในเรื่องน้ันมาใชบังคับแกการพิจารณาคดีแรงงานดวย แตจะตองนำมาใชโดยอนุโลม เทาท่ีจะใชไดและตองไมขัดหรือแยง

กับหลักการและเจตนารมณของกฎหมายการจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงานดวยเชนกัน 106

107 และเพื่อ

107 มาตรา 31 พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 
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ประโยชนในการดำเนินกระบวนพิจารณาคดีในศาลแรงงานใหเปนไปโดยประหยัด สะดวก รวดเร็ว และเท่ียงธรรม อธิบดี

ผูพิพากษาศาลแรงงานกลางมีอำนาจออกขอกำหนดเกี่ยวกับการดำเนินกระบวนพิจารณาคดีแรงงานเพื่อใชบังคับในศาล

แรงงานได โดยฉบับที่ใชบังคับอยูปจจุบัน คือ ขอกำหนดศาลแรงงานวาดวยการดำเนินกระบวนพิจารณาในศาล

แรงงาน พ.ศ. 2556108 ซึ่งมีผลใชบังคับตั้งแตวันท่ี 19 กันยายน 2556 เปนตนมา 

การย่ืนคำรองขอใหศาลสืบพยานลวงหนา 

กฎหมายไดกำหนดใหสิทธิแกบุคคลที่ยังไมมีฐานะเปนคูความในคดีแรงงาน ไมไดเปนโจทก ยื่นฟองคดีตอศาลแรงงาน 

และไมไดเปนจำเลยหรือผูถูกฟองคดีตอศาลแรงงาน คูความในคดีเกรงวาพยานหลักฐานที่จะตองใชอางอิงเปนพยานใน

ภายหนาจะสูญหายหรือยากที่จะนำมาสืบในภายหลัง ยื่นคำรองขอตอศาลแรงงานเพื่อใหศาลแรงงานมีคำสั่งใหสืบพยาน

นั้นไวกอนได 108109 เมื่อศาลไดรับคำขอเชนวานั้น ใหศาลออกหมายเรียกผูขอและคูความอีกฝายหนึ่งหรือบุคคลภายนอกที่

เกี่ยวของมาศาล และเมื่อไดฟงบุคคลเหลานั้นแลว ใหศาลสั่งคำขอตามที่เห็นสมควรถาศาลสั่งอนุญาตตามคำขอแลว ให

สืบพยานหลักฐานไปตามท่ีบัญญัติไวในกฎหมาย สวนรายงานและเอกสารอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับการน้ันใหศาลเก็บรักษาไว 

เมื่อศาลแรงงานรับคำรองแลว จะตองดำเนินการออกหมายเรียกผูที่เกี่ยวของอันไดแก ผูยื่นคำขอ คูความอีกฝายหนึ่ง 

หรือบุคคลภายนอกท่ีเก่ียวของ แลวแตกรณีมาศาลเพ่ือรับฟงขอมูลจากทุกฝายประกอบการพิจารณาออกคำสั่ง ในกรณีที่

ศาลแรงงานมีคำสั่งไมอนุญาตใหสืบพยานหลักฐานไวกอนตามคำขอ ศาลแรงงานจะมีคำสั่งยกคำขอน้ัน หากศาลแรงงานมี

คำสั่งอนุญาต ตองดำเนินการสืบพยานหลักฐานน้ันตามคำขอตอไป สำหรับเอกสารตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการดังกลาว จะ

ทำการเก็บไวท่ีศาลแรงงานน้ัน 

กรณีมีเหตุฉุกเฉิน เมื่อบุคคลใดหรือคูความฝายใดยื่นคำขอเพื่อใหศาลแรงงานมีคำสั่งใหสืบพยานหลักฐานไวเปนการ

ลวงหนา บุคคลน้ันหรือคูความฝายน้ันสามารถยื่นคำรองขอใหศาลแรงงานมีคำสั่งหรือออกหมายโดยไมชักชาไปพรอมกับ

คำขอนั้น 109

110 นอกจากนี้ ในกรณีที่มีเหตุจำเปนยังสามารถขอใหศาลแรงงานมีคำสั่งยึดหรืออายัดเอกสารหรือวัตถุที่จะใช

เปนพยานหลักฐานท่ีขอสืบไวกอนได การท่ีศาลแรงงานจะมีคำสั่งยึดหรืออายัดตามคำขอดังกลาว ศาลแรงงานอาจกำหนด

เงื่อนไขอยางใดอยางหนึ่งก็ได อยางไรก็ดี การมีคำสั่งตามคำขอ หรือมีคำสั่งใหยึดหรืออายัดดังกลาวขางตน จะตองนำ

บทบัญญัติมาตรา 261, 262, 263, 267, 268 และมาตรา 269  แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาใชบังคับโดย

อนุโลมดวย 

108 ขอกำหนดศาลแรงงานวาดวยการดำเนินกระบวนพิจารณาในศาลแรงงาน พ.ศ. 2556 

http://drmlib.parliament.go.th/securepdf/p_362501.pdf 

109 มาตรา 32/1 พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 

110 มาตรา 32/2 พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 

http://drmlib.parliament.go.th/securepdf/p_362501.pdf
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4.6  วิธีพิจารณาคดีแรงงาน 

คำฟองคดีแรงงานตองเสนอตอศาลแรงงานที่มีมูลคดีเกิดขึ้นในเขตศาลนั้น โจทกหรือผูเสนอคดีตอศาลแรงงานตอง

พิจารณาวาคดีน้ันมูลคดีเกิดข้ึนท่ีใด โดยหลักการถือวาสถานท่ีท่ีลูกจางทำงานเปนสถานท่ีท่ีมูลคดีเกิดขึ้น โจทกจึงฟอง

ตอศาลแรงงานท่ีสถานท่ีทำงานอยูในเขตศาลน้ี แตหากจะฟองตอศาลแรงงานท่ีโจทกหรือจำเลยมีภูมิลำเนาอยูในเขตศาล

นั้น ตองยื่นคำรองแสดงวาหากพิจารณาคดีที่ศาลแรงงานนั้นจะเปนการสะดวกอยางไร โดยศาลแรงงานนั้นจะอนุญาต

หรือไมก็ได  

การย่ืนคำฟองคดีแรงงาน110

111

วิธีการยื่นคำฟองตอศาลแรงงานน้ันทำได 2 วิธี คือ (1) การยื่นฟองเปนหนังสือ และ (2)  การมาแถลงขอหาดวยวาจาตอ

หนาศาล หรือการฟองดวยวาจา ถาหากโจทกมาแถลงขอหาดวยวาจา ใหศาลมีอำนาจสอบถามตามที่จำเปนเพื่อ

ประโยชนแหงความยุติธรรมแลวบันทึกรายการแหงขอหาเหลาน้ัน อานใหโจทกฟงและใหโจทกลงลายมือช่ือไว ในกรณีท่ีมี

โจทกหลายคน ศาลจะจัดใหโจทกเหลาน้ันแตงตั้งโจทกคนใดคนหน่ึงหรือหลายคนเปนผูแทนในการดำเนินคดีก็ได 

การย่ืนคำฟองเปนหนังสือ 

การยื่นคำฟองเปนหนังสือใหใชแบบพิมพของศาลยุติธรรม หรือจะใชแบบพิมพ รง.1 (คำฟองคดีแรงงาน) หรือคำรองใช

แบบพิมพ รง.2 (คำรองคดีแรงงาน) ตามขอกำหนดศาลแรงงานวาดวยการดำเนินกระบวนการพิจารณาในศาลแรงงาน 

พ.ศ.2556 ขอ 8 วรรคหน่ึง หรือจะใชแบบพิมพคำฟองหรือคำรองคดีแพงท่ัวไปก็ได  

(โปรดดูรายละเอียดของการทำคำฟองในบทท่ี 5 และตัวอยางคำฟองในภาคผนวก) 

 การแถลงขอหาดวยวาจาตอหนาศาล 

ผูพิพากษาศาลแรงงานจะออกนั่งฟงคำแถลงดวยวาจา สอบถามและบันทึกรายการไวในแบบพิมพ รง.1 หรือ รง.2 

ปจจุบันศาลแรงงานทุกศาลมีนิติกรทำหนาท่ีใหความสะดวกแกคูความโดยไมตองจางทนายความ ดังน้ันในทางปฏิบัติการ

ฟองดวยวาจา จึงมีนอยมากหรือแทบไมมีเลย 

กรณีโจทกหลายคน ไมวาจะฟองรวมกันมาหรือแยกฟองแตศาลใหรวมพิจารณาคดีเขาดวยกัน ศาลจะจัดใหมีการแตงตั้ง

ผูแทนโจทกในการดำเนินคดี ท้ังน้ี เพ่ือความสะดวกในการดำเนินคดีของโจทก ตัดปญหาการไมมาศาลของโจทกบางคน 

(ใชบันทึกแสดงการแตงตั้งผูแทนโจทกจะทำข้ึนเอง หรือใชแบบพิมพ รง.7 ก็ได) 

111 มาตรา 35 พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 
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การนัดพิจารณาคดี111

112   

เมื่อโจทกยื่นคำฟองแลว ศาลจะสั่งคดีนั้นโดยจะสั่งรับคดีนั้นไวพิจารณา หรือการรับฟอง หรือสั่งไมรับคดีไวพิจารณา 

บางครั้งก็เปนการพิพากษายกฟอง ถาสั่งรับคดีไวพิจารณาแลว ศาลจะกำหนดวันพิจารณาคดีไปทันที  โดยปกติแลวจะ

กำหนดวันพิจารณาคดีในระยะเวลาไมนานนักหลังจากวันฟอง เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคของกฎหมาย เมื่อสั่งนัด

พิจารณาคดีแลว ศาลก็จะสั่งใหโจทกมาศาลในวันเดียวกันนั้น และขณะเดียวกันจะออกหมายเรียกใหจำเลยมาศาลในวัน

พิจารณาคดี (แบบพิมพ รง.4 หมายเรียกจำเลยคดีแรงงาน) โดยจะสงสำเนาคำฟองไปดวย ถาโจทกฟองเปนหนังสือ 

การย่ืนคำใหการ 

จำเลยจะยื่นคำใหการเปนหนังสือกอนวันเวลาที่ศาลแรงงานนัดใหมาศาลก็ได ในคดีแรงงานจะตางจากคดีแพง ศาล

แรงงานจะไมกำหนดใหจำเลยยื่นคำใหการตอศาล โดยจำเลยจะยื่นคำใหการเปนหนังสือกอนวันเวลาท่ีศาลนัดพิจารณาก็

ได จะมายื่นวันนัดพิจารณาก็ได จะใหการดวยวาจาก็ได หรือไมใหการก็ได  ถายื่นมีการยื่นคำใหการเปนหนังสือ จะตอง

แสดงโดยชัดแจงวาจำเลยยอมรับหรือปฏิเสธขออางของโจทก   

การไกลเกลี่ย112

113 

ในวันนัดพิจารณาคดี ศาลแรงงานจะตองดำเนินการไกลเกลี่ยกอน เพ่ือใหคูความไดตกลงหรือประนีประนอมยอมความกัน 

โดยใหถือวาคดีแรงงานมีลักษณะพิเศษอันควรระงับลงไดดวยความเขาใจอันดีตอกัน เพ่ือท่ีท้ังสองฝายจะไดมีความสัมพันธ

กันตอไป การตกลงหรือประนีประนอมยอมความนั้น สามารถทำขอตกลงใหคดีเลิกกันโดยทันที หรือตกลงใหมีการ

ดำเนินการหรือไดรับประโยชนอยางหน่ึงอยางใดตอกอนแลวคดีจึงจะเลิกกันก็ได อาจมีการตกลงกันโจทกทำการถอนฟอง

และเมื ่อโจทกทำคำรองขอถอนฟอง โจทกจะนำคดีมาฟองใหมไมไดแตคู ความยังมีหนาที ่ปฏิบัติตอกันตามสัญญา

ประนีประนอมยอมความ เชน การใหชำระเงิน หรือในกรณีที่มีการทำสัญญาประนีประนอมยอมความในศาล ศาลจะ

พิพากษาตามที่ไดมีการยอมความกัน ในกรณีที ่ศาลแรงงานไดไกลเกลี ่ยแลว แตคู ความไมอาจตกลงกันหรือไมอาจ

ประนีประนอมยอมความกันได ก็ใหศาลแรงงานดำเนินกระบวนพิจารณาตอไป  

 

 

112 มาตรา 37 พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 

113 มาตรา 38 พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 
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การกำหนดประเด็นขอพิพาท113

114

เมื่อการไกลเกลี่ยไมประสบผลสำเร็จ คูความยังไมอาจตกลงกันหรือไมอาจประนีประนอมยอมความกัน ใหศาลแรงงานจด

ประเด็นขอพิพาทและบันทึกคำแถลงของโจทกกับคำใหการของจำเลยอานใหคูความฟง และใหลงลายมือชื่อไว โดยจะ

ระบุใหคูความฝายใดฝายหนึ่งนำพยานมาสืบกอนหรือหลังก็ได แลวใหศาลแรงงานกำหนดวันสืบพยานไปทันที  โดยศาล

จะตรวจคำใหการของจำเลยที่ยื่นไวกอนแลว หรือตรวจคำใหการของจำเลยที่ยื่นไวในวันนัดพิจารณานั้นก็ได ถาหาก

จำเลยไมไดยื่นคำใหการไวเปนหนังสือศาลจะถามคำใหการจำเลยซึ่งจำเลยอาจใหการดวยวาจาก็ได กรณีนี้ศาลจะจด

คำใหการของจำเลยไว ในรายงานกระบวนพิจารณา เมื่อไดตรวจเทียบคำฟองคำใหการแลวก็จะเกิดประเด็นขอพิพาท 

ศาลมีอำนาจท่ีจะฟงคำแถลงของโจทก และฟงคำแถลงของจำเลยเพ่ือใหประเด็นขอพิพาทชัดเจนข้ึน  

เมื่อไดกำหนดประเด็นขอพิพาทแลวเสร็จ ศาลจะสั่งใหทำการสืบพยาน โดยจะกำหนดใหทำการสืบพยานโจทกกอนหรือ

สืบพยานจำเลยกอนก็ได อำนาจของศาลแรงงานในการสั่งใหคูความฝายหนึ่งฝายใดนำพยานสืบกอนหลังนั้น เปนอำนาจ

พิเศษของศาลแรงงานโดยเฉพาะ ไมจำเปนจะตองสั่งใหฝายหนึ่งฝายใดนำพยานมาสืบกอนหรือหลังตามที่บัญญัติไวใน

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 

ในคดีแรงงาน จำเลยจะยื่นคำใหการเปนหนังสือก็ได ดวยวาจาก็ได หรือไมใหการเลยก็ได ซึ่งไมถือวาเปนกรณีที่จำเลย

ขาดนัดย่ืนคำใหการ เมื่อจำเลยไมใหการ ศาลจะบันทึกไวและดำเนินกระบวนพิจารณาตอไป ซึ่งหมายความวาโจทกก็นำ

สืบพยานไปตามฟอง คดีไมมีประเด็นขอพิพาทแตมีประเด็นแหงคดีตามคำฟอง เมื่อโจทกนำสืบไดความตามฟอง โจทกจะ

เปนฝายชนะคดีตามฟอง 

คูความไมมาศาล114

115

บทบัญญัตินี้กำหนดสภาพบังคับใหโจทกและจำเลยในคดีแรงงานตองมาศาลตรงตามกำหนดที่ศาลนัดพิจารณา และ

กำหนดถึงผลเสียที่โจทกและจำเลยไมมาศาลในวันนัดพิจารณาไวดวย โดยเมื่อโจทกไดทราบคำสั่งใหมาศาล แลวไมมา

ตามกำหนดโดยไมแจงใหศาลแรงงานทราบถึงเหตุท่ีโจทกไมมาศาลตามกำหนดนัด ใหถือวาโจทกไมประสงคจะดำเนินคดี

ตอไป ใหศาลแรงงานมีคำสั่งจำหนายคดีออกเสียจากสารบบความ ในกรณีที่จำเลยไดรับหมายเรียกใหมาศาลแลวไมมา

ตามกำหนดโดยไมแจงใหศาลแรงงานทราบเหตุท่ีไมมา ใหศาลแรงงานมีคำสั่งวาจำเลยขาดนัด และพิจารณาชี้ขาดตัดสิน

คดีไปฝายเดียว และในกรณีท่ีโจทกหรือจำเลยไดแจงใหศาลแรงงานทราบเหตุแลว และศาลแรงงานเห็นเปนการสมควร ก็

ใหกำหนดวันเวลานัดใหมเพ่ือใหท้ังสองฝายมาศาล 

114 มาตรา 39 พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 

115 มาตรา 40 พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 
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โจทกไมมาศาลในวันนัดพิจารณา  

กรณีโจทกไมมาศาลในวันนัดพิจารณา ศาลตองสั่งจำหนายคดีของโจทกเสียจากสารบบความ ซึ่งในกรณีที่ถูกศาลสั่ง

จำหนายคดีออกจากสารบบความน้ัน โจทกสามารถทำได 2 วิธี คือ 

(1) ฟองเปนคดีใหม โจทกนำคดีมาฟองใหมไดซึ่งถาจะใหมีโอกาสชนะคดีก็ตองฟองภายในกำหนดอายุความ แม

พนกำหนดอายุความไปแลวก็ฟองไดถาจำเลยไมยกอายุความขึ้นตอสู (คำพิพากษาฎีกาที่ 2049/2524, คำ

พิพากษาฎีกาท่ี 3532/2530) 

(2) ขอใหมีการพิจารณาคดีใหม โดยโจทกตองมาแถลงให ศาลแรงงานทราบถึงความจำเปนและเหตุผลตาง ๆ ท่ี

ไมอาจมาศาลไดภายใน 7 วันนับแตวันที่ศาลแรงงานมีคำสั่ง โดยแถลงวาเพราะเหตุใดโจทกจึงไมสามารถมา

ศาลแรงงานในวันนัดพิจารณาคดีน้ันได และขอใหศาลยกคดีข้ึนมาพิจารณาใหม ศาลจะพิจารณาคำแถลงของ

โจทกถาศาลเห็นวาโจทกมีความจำเปนที่ไมอาจมาศาลไดและขอเท็จจริงที ่โจทกอางในคำแถลงนั้นเปน

ประจักษหรือเปนที่ทราบโดยทั่วไปวาโจทกไมอาจมาศาลไดจริง ศาลแรงงานก็จะไมดำเนินการไตสวน แตถา

ศาลแรงงานเห็นวาขอเท็จจริงนั้นยังไมประจักษ ศาลแรงงานก็อาจไตสวนซึ่งโจทกก็ตองนำพยานหลักฐานมา

ใหศาลไตสวนจนกวาศาลจะเห็นวาการท่ีโจทกไมมาศาลน้ันมีเหตุผลตามสมควร ศาลจึงจะสั่งใหเพิกถอนคำสั่ง

จำหนายคดีและยกคดีนั้นขึ้นพิจารณาใหมได ถาโจทกไมมาศาลในวันนัดสืบพยาน และศาลสั่งจำหนายคดี 

กรณีน้ีโจทกจะใชทางแกมาตรา 41 ไมได 

คำพิพากษาฎีกาที่ 2049/2524 การที่ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งจำหนายคดีโดยอาศัย อำนาจตามพระราชบัญญัติจัดตั้ง

ศาลแรงงานฯ มาตรา 40 วรรคแรก น้ัน มาตรา 41 เพียงแตบัญญัติใหสิทธิโจทกท่ีจะรองขอใหศาลเพิกถอนคำสั่งจำหนาย

คดีและดำเนินกระบวนพิจารณาตอไปใหมไดเทาน้ัน มิไดตัดสิทธิโจทกท่ีจะเสนอคำฟองเรื่องเดียวกันน้ีใหม 

คำพิพากษาฎีกาที่ 3532/2530 โจทกเคยฟองจำเลยตอศาลแรงงานกลาง แลวโจทกมิไดไปศาลในวันนัดสืบพยาน

โจทกจำเลย เชนนี้เมื ่อศาลแรงงานกลางมีคำสั่งใหจำหนายคดีออกจากสารบบความตามมาตรา 40 วรรคหนึ่งแหง

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงานฯ โจทกมีสิทธิขอใหศาลแรงงานกลางมีคำสั่งเพิกถอนคำสั่ง

จำหนายคดีเพ่ือใหดำเนินกระบวนพิจารณาคดีน้ันตอไปใหมไดตามมาตรา 41 แหงพระราชบัญญัติดังกลาว หากโจทกมิได

รองขอดังกลาวโจทกก็มีสิทธิเสนอคำฟองของตนตอศาลแรงงานกลางใหมไดภายใตบังคับแหงกฎหมายวาดวยอายุความ

ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 201 วรรคหน่ึงประกอบดวยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธี

พิจารณาคดีแรงงานฯ มาตรา 31 จำเลยจายคาจางแกโจทกทุกวันท่ี 5 และ 20 ของเดือนเมื่อจำเลยเลิกจางโจทกวันท่ี 13 

เดือนสิงหาคม โดยมิไดบอกกลาวลวงหนาโจทกจึงมีสิทธิเรียกรองสินจางแทนการบอกกลาวลวงหนาไดถึงวันที่ 5 ของ

เดือนถัดไปเปนเวลา 23 วันตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 582 

กรณีจำเลยไมมาศาลในวันนัดพิจารณา  

หากจำเลยไมมาศาล ศาลจะมีคำสั่งวาจำเลยขาดนัดและพิจารณาคดีของโจทกไปฝายเดียว ไมวาการดำเนินกระบวน

พิจารณานั้นจะลวงเลยไปแลวเพียงใด อยูในระหวางการสืบพยานฝายโจทกหรือศาลไดพิพากษาคดีนั้นไปแลวก็ตาม 



95 

 

 

TLCS Legal Advocate                                                                                                        www.TLCS.co.th 

จำเลยอาจ ขอใหมีการพิจารณาคดีใหม โดยจำเลยตองไปแถลงตอศาลแรงงานใหทราบถึงความจำเปนที่มิอาจมาศาลได

ภายใน 7 วันนับแตวันที่ศาลมีคำสั่งดังกลาว โดยยื่นเปนคำแถลงใหเห็นถึงความจำเปนและเหตุผลตาง ๆ ที่จำเลยไมมา

ศาลในวันนัดพิจารณาได ซึ่งศาลอาจจะไตสวนหรือไมไตสวนก็แลวแตเหตุผลและขอเท็จจริงในคดีนั้น ถาศาลแรงงาน

เห็นสมควรศาลก็จะออกคำสั่งเพิกถอนคำสั่งท่ีวาจำเลยขาดนัดและพิจารณาคดีของโจทกไปฝายเดียวและในขณะเดียวกัน

ก็จะเปนการเพิกถอนคำพิพากษาไปในตัว แลวพิจารณาพิพากษาคดีใหมตอไป  

โดยยื่นคำรองขอใหศาลแรงงานพิจารณาคดีใหมภายใน 7 วันนับแตวันท่ีทราบถึงคดีท่ีจำเลยขาดนัดน้ัน (คำพิพากษาฎีกา

ท่ี 2563/2542, คำพิพากษาฎีกาท่ี 2116-2118/2544, คำพิพากษาฎีกาท่ี 1275/2547, คำพิพากษาฎีกาท่ี 8374/2547) 

คำพิพากษาฎีกาท่ี 5263/2542 จำเลยยื่นคำรองขอใหพิจารณาคดีใหมตอศาลแรงงาน โดยกลาววาไมไดจงใจขาดนัด แต

เปนเพราะจำเลยไมไดรับสำเนาคำฟองของโจทกและจำเลยไมคิดวาโจทกจะฟองจำเลย เนื่องจากกอนมีการเลิกจางไดมี

การตกลงเปนที่เขาใจกันแลว ถือไดวาจำเลยไดอางถึงความจำเปนที่ไมไดมาศาลแลว เมื่อคำรองของจำเลยไดยื่นตอศาล

ภายในกำหนด 7 วัน นับแตวันท่ีจำเลยทราบคำบังคับ คำรองขอใหพิจารณาคดีใหมของจำเลยจึงชอบดวยพระราชบัญญัติ

จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงานพ.ศ. 2522  มาตรา 41 

คำพิพากษาฎีกาท่ี 2116-2118/2544 เมื่อไมมีการสงหมายเรียกและสำเนาคำฟองโดยชอบ จำเลยยอมมีสิทธิยื่นคำรอง

ขอใหพิจารณาคดีใหมเมื่อไหรก็ได ไมอยูในบังคับของมาตรา 41 

คำพิพากษาฎีกาที่ 2175/2547 เมื่อไดสงหมายเรียกและสำเนาคำฟองใหแกจำเลยโดยชอบแลว การนับระยะเวลาเพื่อ

ขอใหพิจารณาคดีใหมตามมาตรา 41 ตองนับแตวันท่ีศาลแรงงานมีคำสั่งวาจำเลยขาดนัด มิใชวันท่ีจำเลยยื่นคำรองขอคัด

คำพิพากษา  

คำพิพากษาฎีกาที่ 8374/2547 เมื่อจำเลยรับหมายเรียกโดยชอบดวยกฎหมายแลว จำเลยไมมาศาล ศาลมีคำสั่งวา

จำเลยขาดนัด หากจำเลยประสงคจะใหมีการพิจารณาคดีใหม จำเลยตองมาแถลงใหศาลทราบถึงความจำเปนท่ีไมอาจมา

ศาลไดภายในกำหนด 7 วัน ตามมาตรา 41 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 ซึ่ง

บัญญัติโดยชัดแจงแลว จึงไมอาจนำบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาตรา 199 จัตวา มาบังคับใช

อีก 

การสืบพยานในคดีแรงงาน  

การสืบพยานในคดีแรงงานเริ ่มตนจากการอางและยื่นบัญชีระบุพยาน ในคดีแรงงานไมจำเปนตองนำบทบัญญัติใน

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงวาดวยการอางและการยื่นบัญชีระบุพยานมาใช ดวยเหตุท่ีวาการดำเนินคดีในศาล

แรงงานตองกระทำโดยรวดเร็วจึงไมอาจปฏิบัติไปตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงได เพื่อใหไดขอเท็จจริงที่

สมบูรณ การอางและการยื่นบัญชีระบุพยานของคูความฝายใดฝายหนึ่งใหกระทำไดภายในระยะเวลาที่ศาลแรงงาน
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กำหนดตามที่เห็นสมควร 115

116 คูความตองปฏิบัติตามคำสั่งศาลแรงงานอยางเครงครัด ซึ่งศาลแรงงานอาจจะสั่งใหยื่นบัญชี

พยานในวันน้ันเลย หรือในวันนัดสืบพยานก็ได 

แมไมมีกฎหมายบัญญัติไวชัดแจงวาวิธีพิจารณาคดีแรงงานเปนระบบไตสวน แตจากบทบัญญัติมาตรา 45 พอเห็นไดวาวิธี

พิจารณาคดีแรงงานน้ันเปนระบบไตสวน 116

117  กลาวคือ การดำเนินกระบวนการพิจารณาคดีมีลักษณะพิเศษ ดังตอไปน้ี 

• เพ่ือประโยชนแหงความยุติธรรมในอันท่ีจะใหไดความแจงชัดในขอเท็จจริงแหงคดี ใหศาลแรงงานมีอำนาจเรียก

พยานหลักฐานมาสืบไดเองตามท่ีเห็นสมควร

• ศาลซักถามพยานเอง คูความและทนายความจะซักถามไดตอเมื่อไดรับอนุญาตจากศาลแรงงานเทาน้ัน ไมมีการ

ถามคานหรือถามติงแตอยางใด ศาลมีอำนาจใชดุลพินิจไดวาจะอนุญาตหรือไมอนุญาตก็ได ทนายความหรือ

คูความจะคัดคานการอนุญาตหรือไมอนุญาตของศาลแรงงานไมได ถือเปนดุลพินิจโดยเด็ดขาด

• เพื่อใหคดีเสร็จโดยรวดเร็วใหศาลแรงงานนั่งพิจารณาคดีติดตอกันไปโดยไมตองเลื่อน เวนแตมีเหตุจำเปนที่

สำคัญและศาลแรงงานจะเลื่อนครั้งหน่ึงไดไมเกิน 7 วัน

• การบันทึกคำเบิกความของพยานในกรณีที่มีการสืบพยานบุคคล ในคดีแรงงานมีผูพิพากษา 3 ฝาย และคดี

แรงงานนั้นปญหาขอเท็จจริงอุทธรณไมได ดังนั้น การจดคำเบิกความพยานไวก็จะไมเปนประโยชนในศาลสูง

แตอยางใด เมื่อเปนเชนนี้มาตรา 46 จึงบัญญัติใหศาลแรงงานสามารถบันทึกขอความโดยยอก็ได เพื่อใหเปนไป

ตามวัตถุประสงคของศาลแรงงานท่ีใหการพิจารณาคดีเปนไปโดยรวดเร็ว จดแตโดยยอในขอเท็จจริงท่ีจะนำไปสู

การวินิจฉัยประเด็นแหงคดีน้ันก็นาจะเพียงพอ

การพิพากษาคดีแรงงาน 

การพิพากษาในคดีศาลแรงงานจะตองกระทำโดยรวดเร็วตามหลักการจัดตั้งศาลแรงงาน  โดยกำหนดวาเมื่อสืบพยานเสร็จ

แลว ใหอานคำพิพากษาหรือคำสั่งภายใน 3 วันนับแตวันสืบพยานเสร็จ ดังนั้น หากโจทกหรือจำเลยตองการแถลงปด

คดีก็ควรแถลงปดคดีดวยวาจา หรือหากตองการแถลงปดคดีเปนหนังสือก็ควรจะทำคำแถลงการณมาในวันท่ีคิดวาจะเสร็จ

การพิจารณา 117

118  ในการทำคำพิพากษา ศาลแรงงานซึ่งประกอบดวยผูพิพากษา 3 ฝาย คือผูพิพากษาศาลแรงงาน ผู

พิพากษาสมทบฝายนายจาง และผูพิพากษาสมทบฝายลูกจาง จะประชุมปรึกษากันโดยมีผูพิพากษาของศาลแรงงานเปน

ประธาน การประชุมจะถกเถียงถึงขอเท็จจริงและขอกฎหมายในคดี ถามีความเห็นแตกตางกันก็จะใชวิธีการลงมติและ

ตัดสินไปตามมติเสียงขางมากน้ัน ผูท่ีเปนเสียงขางนอยอาจทำความเห็นแยงได 

116 มาตรา 44 พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 

117 มาตรา 45 พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 

118 มาตรา 50 พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 
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การคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลแรงงาน ไมจำเปนตองมีรายละเอียดเชนการทำคำพิพากษาตามประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความแพง โดยใหกลาวถึงขอเท็จจริงที่ฟงไดโดยสรุปประเด็นแหงคดีพรอมทั้งเหตุผลแหงคำวินิจฉัยเทานั้น โดย

กำหนดใหศาลแรงงานสงสำเนาคำพิพากษาศาลฎีกาไปยังกระทรวงแรงงาน ซึ่งมีหนาท่ีในการบริหารกฎหมายแรงงานทุก

ฉบับ 118

119 ศาลแรงงานจะตองไมพิพากษา หรือสั่งเกินไปกวาหรือนอกจากที่ปรากฏในคำขอทายฟองของโจทก เวนแตเพื่อ

ความเปนธรรมแกคู ความ ศาลแรงงานอาจทำการพิพากษาหรือสั ่งเกินคำขอได 119120 โดยที่ในการที่ศาลแรงงานมีคำ

พิพากษาหรือคำสั่งใด ๆ ใหถือวาผูกพันเฉพาะคูความในกระบวนพิจารณาของศาลแรงงานท่ีพิพากษาหรือมีคำสั่ง แตศาล

แรงงานจะกำหนดใหคำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นผูกพันนายจางและลูกจางอื่นซึ่งมีผลประโยชนรวมกันในมูลความแหงคดี

ดวยก็ได 120121 

คำพิพากษาฎีกาที่ 3825/2545 โจทกฟองระบุชื่อและตำแหนงของกรรมการผูจัดการบริษัทเปนจำเลย และระบุในคำ

บรรยายฟองวาเปนลูกจางของบริษัทดวย ทั้งจำเลยและบริษัทจึงมีฐานะเปนนายจางโจทก และมีผลประโยชนรวมกันใน

มูลความแหงคดีดวย ศาลฎีกากำหนดใหคำพิพากษาผูกพันบริษัทโดยใหบริษัทรวมรับผิดกับจำเลยได 

4.7  คดีเลิกจางโดยไมเปนธรรม 

คดีเลิกจางโดยไมเปนธรรม หมายถึง คดีที่ลูกจางฟองนายจางวา นายจางเลิกจางลูกจางโดยไมเปนธรรม และมีคำขอให

ศาลแรงงาน สั่งใหนายจางรับลูกจางเขาทำงานตอไปในอัตราคาจางที่ไดรับในขณะที่เลิกจาง หรือขอใหศาลแรงงาน

กำหนดจำนวนคาเสียหายใหนายจางใชแทน ถาศาลแรงงานเห็นวาลูกจางกับนายจางไมอาจทำงานรวมกันตอไปได ใหศาล

แรงงานกำหนดจำนวนคาเสียหายใหนายจางชดใชใหแทนโดยใหศาลคำนึงถึงอายุของลูกจาง ระยะเวลาการทำงานของ

ลูกจาง ความเดือดรอนของลูกจางเมื ่อถูกเลิกจาง มูลเหตุแหงการเลิกจางและเงินคาชดเชยที่ลูกจางมีสิทธิไดรับ

ประกอบการพิจารณา 121

122 

  

 

 

119 มาตรา 51 พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 

120 มาตรา 52 พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 

121 มาตรา 53 พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 

122 มาตรา 49 พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 
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 แนวคำพิพากษาฎีกาท่ีวินิจฉัยวาเปนการเลิกจางโดยไมเปนธรรม พอสรุปไดดังน้ี 

กรณีเลิกจางโดยไมมีสาเหตุ 

คำพิพากษาฎีกาท่ี 2652/2523 ขอเท็จจริงฟงไดดังท่ีลูกจางซึ่งเปนโจทกฟองและ แถลงวาจำเลยซึ่งเปนนายจางเลิกจาง

โดยไมมีสาเหตุ มิใชเพราะลูกจางสมคบกันขโมยแบบแปลนการกอสรางวงลอดังที่นายจางใหการตอสูไว การกระทำของ

นายจางจึงเปนการเลิกจางโดยไมเปนธรรม 

คำพิพากษาฎีกาท่ี  7367/2548  เมื่อมีการยุบตำแหนงเดิมท่ีลูกจางดำรงอยูแลว ตั้งตำแหนงใหม นายจางควรพิจารณา

ตามสมควรวาลูกจางไมเหมาะกับตำแหนงท่ีตั้งข้ึนมาใหมอยางไรหรือไม นายจางจางคนอ่ืนมาดำรงตำแหนงใหมโดยไมได

พิจารณาความเหมาะสมของลูกจาง ก็เปนการเลิกจางโดยไมเปนธรรม 

คำพิพากษาฎีกาท่ี 3941/2549  ตามคำใหการจำเลย จำเลยตอสูวาจำเลยมิไดเลิกจาง เมื่อขอเท็จจริงฟงไดวาจำเลยเลิก

จางโจทก การที่จำเลยเลิกจางโจทกจึงเปนการเลิกจางที่ไมมีเหตุที่จะอางไดตามกฎหมายและเปนการเลิกจางที่ไมเปน

ธรรม 

คำพิพากษาฎีกาที่ 4789/2549  ลูกจางฟองวานายจางเลิกจางลูกจางโดยไมมีความผิด เปนการเลิกจางไมเปนธรรม 

นายจางใหการวา นายจางมิไดเลิกจางลูกจาง เมื่อขอเท็จจริงรับฟงเปนยุติวานายจางเลิกจางลูกจาง นายจางมิไดตอสูถึง

สาเหตุแหงการเลิกจางไว จึงตองถือวานายจางเลิกจางลูกจางโดยไมมีสาเหตุซึ่งเปนการเลิกจางไมเปนธรรม 

การเลิกจางลูกจางท่ีกระทำผิดแตยังไมมีเหตุอันสมควรท่ีจะเลิก 

คำพิพากษาฎีกาที่ 328/2543  การที่ลูกจางรางคำสั่งไมใหพนักงานทดลองงานผานการทดลองงานใหรองประธาน

กรรมการของบริษัทลงนาม อันเปนผลใหพนักงานผูนั้นพนจากการเปนพนักงานของนายจางโดยไมไดปรึกษากรรมการ

ผูจัดการของนายจาง จะเปนการขัดคำสั่งอันชอบดวยกฎหมายของกรรมการผูจัดการ แตลูกจางไดปฏิบัติตามคำสั่งของ

รองประธานกรรมการบริษัทซึ่งเปนผูบังคับบัญชาของลูกจางในสายงาน จึงมิใชเปนการฝาฝนคำสั่งในกรณีรายแรง และ

การฝาฝนคำสั่งเชนน้ีนายจางอาจลงโทษได แตยังไมถึงขนาดท่ีนายจางมีสิทธิเลิกจางลูกจาง การท่ีนายจางมีคำสั่งเลิกจาง 

จึงเปนการเลิกจางท่ียังไมมีเหตุสมควรจะเลิกจาง เปนการเลิกจางท่ีไมเปนธรรม 

คำพิพากษาฎีกาท่ี 548/2551  เมื่อมาตรฐานในการลงโทษของนายจางกรณีลูกจางขาดงาน 1 วัน ไมถึงข้ันเลิกจาง การ

เลิกจางดวยเหตุท่ีลูกจางขาดงาน 1 วัน จึงเปนการเลิกจางโดยไมมีเหตุอันสมควร เปนการเลิกจางท่ีไมเปนธรรม 

กรณีเลิกจางโดยลูกจางไมมีความผิด 

คำพิพากษาฎีกาที่ 1458/2524  หนังสือเตือนฉบับที่นายจางมอบใหลูกจางเปนเพียงหนังสือแจงใหลูกจางทราบวา

ลูกจางกระทำความผิดเทาน้ัน ลูกจางฉีกหนังสือเตือนน้ันก็ถือไมไดวาเปนการจงใจทำใหนายจางไดรับความเสียหาย หาก

นายจางเลิกจางก็เปนการเลิกจางท่ีไมเปนธรรม 
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คำพิพากษาฎีกาท่ี 7492/2542 การเลิกจางในกรณีเชนใดจะเปนการเลิกจางท่ีไมเปนธรรมตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาล

แรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 49 นั้น ศาลแรงงานสามารถวินิจฉัยไดโดยคำนึงถึงเหตุอันควรใน

การเลิกจาง ประกอบกับระเบียบขอบังคับการทำงานซึ่งถือไดวาเปนขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางระหวางนายจางกับ

ลูกจาง เมื่อศาลแรงงานกลางฟงขอเท็จจริงวาลูกจางไมไดกระทำผิดระเบียบขอบังคับหรือคำสั่งของนายจางเปนกรณี

รายแรง ทั้งขอบังคับของนายจางก็กำหนดใหการลงโทษไลออกกระทำไดในกรณีที่พนักงานกระทำผิดวินัยอยางรายแรง 

เมื่อการกระทำของลูกจางไมเปนความผิดวินัยอยางรายแรง นายจางลงโทษไลลูกจางออกจากงานจึงไมชอบดวยระเบียบ

ขอบังคับของนายจางดังกลาว เปนการเลิกจางท่ีไมเปนธรรม 

กรณีเลิกจางโดยเหตุอ่ืนนอกจากท่ีกำหนดในสัญญาจาง 

คำพิพากษาฎีกาที่ 1253/2526 นายจางเลิกจางลูกจางดวยเหตุนอกเหนือจากที่ระบุไวในสัญญาและนอกจากระเบียบ

ขอบังคับของนายจาง เปนการเลิกจางท่ีไมเปนธรรม 

ถากรณีเลิกจางอันเปนการลงโทษเกินระดับท่ีกำหนดไว 

คำพิพากษาฎีกาที่ 1684/2526 ลูกจางเลนการพนันนอกสถานที่ทำงานและนอกเวลาปฏิบัติงาน ซึ ่งตามระเบียบ

พิจารณาระดับการลงโทษของนายจางใหถือวาเปนการกระทำผิดวินัยตามขอบังคับโดยไดกำหนดระดับโทษไวเพียงลดข้ัน

เงินเดือน มิไดถือเปนความผิดรายแรงถึงขั้นไลออก การที่นายจางไลลูกจางออกจากงานเพราะเหตุดังกลาวจึงเปนการ

ลงโทษเกินระดับ เปนการเลิกจางท่ีไมเปนธรรม 

คำพิพากษาฎีกาท่ี 3453/2549 ลูกจางออกไปดื่มสุราเพียงเล็กนอยนอกท่ีทำการในขณะใกลหมดเวลาทำงานแลว เหลือ

เพียงรอเวลาทำหนาท่ีกรรมการปดตูนิรภัยเทาน้ันไมมีอาการมึนเมาสุรา โตเถียงกับผูบังคับบัญชาเล็กนอย ลูกจางยังกลับ

มารวมปดตูนิรภัยได ไมไดทำใหงานในหนาท่ีเสียหายแตอยางใด เปนความผิดกรณีท่ีไมรายแรง ซึ่งตามขอบังคับกำหนดให

ลงโทษอ่ืน มิใชใหออกจากงาน นายจางลงโทษใหออกจากงานยอมไมชอบดวยขอบังคับ เปนการเลิกจางท่ีไมเปนธรรม 

กรณีเลิกจางอันเปนการลงโทษขามลำดับหรือขามขั้นตอน 

คำพิพากษาฎีกาที่ 3360/2526 นายจางกำหนดขอบังคับในการทำงานวาพนักงานที่ฝาฝนระเบียบขอบังคับจะถูก

พิจารณาตามลำดับข้ัน คือ ตักเตือนดวยวาจา ตักเตือนเปนหนังสือ ฯลฯ และพนักงานท่ีถูกลงโทษขอใดขอหน่ึงดังกลาวมา

แลวแตยังคงกระทำผิดอยางเดียวกันซ้ำอีก จะถูกลงโทษสถานหนัก โดยการใหออกจากงาน ตามขอบังคับนายจางจะให

ออกจากงานก็ตอเมื่อไดถูกลงโทษมาแลวและกระทำความผิดซ้ำ แตตามคดีนี้ไดความวาลูกจางกระทำผิดเปนครั้งแรก 

แลวนายจางไลลูกจางออกจากงานทันที เปนการฝาฝนขอบังคับ จึงเปนการเลิกจางท่ีไมเปนธรรม 
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กรณีเลิกจางอันเปนการลงโทษขัดตอระเบียบของนายจาง 

คำพิพากษาฎีกาท่ี 2067/2529 นายจางมีคำสั่งเลิกจางลูกจางโดยใหไลออกเปนการขัดตอระเบียบท่ีกำหนดไวเปนเพียง

ภาคทัณฑหรือตัดเงินเดือนหรือลดข้ันเงินเดือนหรือคาจางเทาน้ัน คำสั่งเลิกจางลูกจางจึงเปนการเลิกจางโดยไมเปนธรรม 

 

กรณีเลิกจางโดยอางวาลูกจางกระทำความผิดแตไมมีหลักฐาน 

คำพิพากษาฎีกาที่ 2729/2529  เมื่อขอเท็จจริงฟงไดวานายจางไมมีประจักษพยานรูเห็นวาลูกจางไดเอาเสื้อผาเด็กไป

จากรานของนายจาง หรือมีสวนรูเห็นในกรณีที่สินคาของนายจางขาดหายไป แสดงวาลูกจางมิไดกระทำผิดตามขอ

กลาวหาของนายจาง การที่นายจางเลิกจางจึงเปนการเลิกจางโดยไมมีความผิด เปนการเลิกจางโดยไมมีเหตุอันสมควร 

เปนการเลิกจางโดยไมเปนธรรม 

กรณีเลิกจางดวยเหตุเลือกปฏิบัติตอลูกจาง 

คำพิพากษาฎีกาที่ 5324/2538  ลูกจางเปนพนักงานชางภาคพื้นดิน ไดลงนามรับรองความสมควรการเดินอากาศไป    

ทั้ง ๆ ที่ใบอนุญาตขาดตออายุ ซึ่งพนักงานคนอื่นก็ไดเคยกระทำเชนเดียวกันแตไมถูกเลิกจาง กรณีของลูกจางเปนเพราะ

ไดทำหนังสือรองเรียนขอความเปนธรรมจึงถูกนายจางตั้งกรรมการสอบสวนและมีคำสั่งเลิกจาง การที่นายจางเลิกจาง

กรณีนี้เปนการเลือกปฏิบัติตอพนักงานโดยไมเทาเทียมกัน แมความผิดพลาดอันเกิดจากการที่พนักงานอื่นของนายจาง

ละเลยไมตอใบอนุญาตและลงนามรับรองความสมควรการเดินอากาศในระหวางที่ใบอนุญาตขาดตออายุนั ้นเปนที่

ตระหนักวาจะเกิดความเสียหายอยางใหญหลวงแกนายจาง ก็เปนเรื่องที่นายจางจะตองเรงรัดหาวิธีการปองกันโดย

บริหารงานในเรื่องเหลาน้ีใหเกิดเปนระบบ มีประสิทธิภาพมากข้ึน เพราะปรากฏวาเคยมีเรื่องทำนองเดียวกันน้ีเกิดข้ึนกับ

พนักงานอื่นมาแลว เมื่อพิเคราะหถึงเหตุผลความเปนธรรม รวมทั้งพฤติการณแหงคดีโดยตลอดแลวเห็นไดวายังไมมี

เหตุผลเพียงพอท่ีจะเลิกจางลูกจาง การท่ีนายจางเลิกจางลูกจางจึงเปนการเลิกจางท่ีไมเปนธรรมตอลูกจาง 

จากแนวคำพิพากษาท่ียกมาดังกลาวขางตน พอสรุปไดวา  

การเลิกจางท่ีไมเปนธรรมตอลูกจาง หมายถึง “การเลิกจางโดยไมมีสาเหตุแหงการเลิกจาง หรือการเลิกจางท่ีมีสาเหตุแต

ยังไมสมควรถึงขนาดที่จะเลิกจางลูกจางได หรือสาเหตุในการเลิกจางอยูนอกเหนือระเบียบขอบังคับหรือสัญญาจาง หรือ

การเลิกจางโดยไมมีพยานหลักฐานที่จะนำสืบขอเท็จจริงใหสมกับขออางที่นายจางอางวาลูกจางกระทำความผิดหรือการ

เลิกจางโดยลูกจางไมมีความผิด หรือการเลิกจางโดยมีเจตนากลั่นแกลงลูกจางน้ัน” 

สำหรับการฟองวาเลิกจางโดยไมเปนธรรมน้ี ลูกจางอาจมีคำขอทายฟองตอศาลได 2 ประการ 

(1) ขอใหศาลสั่งใหนายจางคือจำเลยรับลูกจางซึ่งเปนโจทกเขาทำงานตอในอัตราคาจางที่ไดรับในขณะที่เลิกจาง 

(แตคำขอท่ีใหนายจางรับลูกจางเขาทำงานในตำแหนงหนาท่ีการงานเดิม ศาลอาญาพิพากษาบังคับใหได) 
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(2) ขอใหศาลสั่งใหนายจางซึ่งเปนจำเลยชดใชคาเสียหายแทนตามจำนวนที่โจทกเรียกรอง เนื่องจากลูกจางบางคน

ไมประสงคจะกลับเขาไปทำงาน หรือวามีขอขัดแยงหรือมีขอพิพาทกันแลว ก็อาจขอใหนายจางชดใชคาเสียหาย 

จำนวนคาเสียหายน้ันกฎหมายไมไดกำหนดจำนวนเงินไว ถาลูกจางเห็นวาตนไดรับความเสียหายมากนอยเทาใด 

ก็เรียกคาเสียหายไปในจำนวนที่ตนเองประสงค แตตองไมมากเกินเมื่อเทียบกับสถานะและคาจางของตน โดย

ปกติความเสียหายที่ลูกจางไดรับจะเทากับจำนวนเงินที่ขาดไปในแตละเดือนหรือเทากับจำนวนคาจาง แมวา

ลูกจางจะเรียกคาเสียหายมากเพียงใดศาลก็ไมไดใหตามนั้นเสมอไป เพราะกฎหมายไดกำหนดใหศาลแรงงาน

คำนึงถึง อายุของลูกจาง ระยะเวลาการทำงานของลูกจาง ความเดือดรอนของลูกจางที่ถูกเลิกจาง มูลเหตุแหง

การเลิกจาง และเงินคาชดเชยท่ีลูกจางมีสิทธิไดรับ 

เหตุแหงการเลิกจางในคราวเดียวกัน เปนไดท้ังการเลิกจางท่ีไมเปนธรรม และการกระทำอันไมเปนธรรม การเลิกจางท่ี

ไมเปนธรรมเปนเรื่องท่ีบัญญัติอยูในพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522  มาตรา 49 

ซึ่งลูกจางอาจฟองศาลแรงงานไดทันทีโดยไมตองรองกลาวหาตอหนวยงานใดกอน แตการเลิกจางที่เปนการกระทำอันไม

เปนธรรม เปนเรื่องที่บัญญัติอยูในพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518  มาตรา 121, 123  ซึ่งลูกจางตองรอง

กลาวหาตอคณะกรรมการแรงงานสัมพันธกอน ดังน้ัน การท่ีลูกจางจะฟองคดีเลิกจางไมเปนธรรมนั้น สามารถนำคดีมา

สูศาลแรงงานไดทันทีโดยไมจำตองรองกลาวหาวานายจางกระทำการอันไมเปนธรรมตอคณะกรรมการแรงงาน

สัมพันธกอน 

 

4.8  การอุทธรณ  

การอุทธรณคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลแรงงาน ใหอุทธรณไดเฉพาะในขอกฎหมายเทานั้น สวนขอเท็จจริงน้ัน ไมมี

บทบัญญัติกำหนดใหคูความอุทธรณได ดังน้ัน คูความจึงไมอาจอุทธรณคำพิพากษาหรือคำสั่งศาลแรงงานในขอเท็จจริงได 

ตองหามมิใหอุทธรณในขอเท็จจริง การอุทธรณนั้นใหทำเปนหนังสือยื่นตอศาลแรงงานซึ่งมีคำพิพากษาหรือคำสั่งภายใน 

15 วันนับแตวันท่ีไดอานคำพิพากษาหรือคำสั่งน้ัน และใหศาลแรงงานสงสำเนาอุทธรณแกอีกฝายหน่ึงแกภายใน 7 วันนับ

แตวันท่ีฝายน้ันไดรับสำเนาอุทธรณ 

อุทธรณน้ันตองประกอบดวย   

• ตองมีวัตถุประสงคจะใหมีการเปลี่ยนแปลงผลของคดีน้ัน   

• ตองมีถอยคำแสดงการโตแยงคัดคานคำพิพากษาของศาลแรงงานวาผูอุทธรณไมเห็นดวยกับขอวินิจฉัยของศาล

แรงงานในขอใด เพราะเหตุใดถอยคำดังกลาวตองแสดงโดยชัดแจงในอุทธรณ   

• ตองเปนอุทธรณในขอที่ยกขึ้นกลาวไวในคำฟองหรือไดตอสูไวในคำใหการหรือไดวากันมาแลวในศาลแรงงาน

หรือในคำพิพากษาของศาลแรงงานแลว  

• ตองไมใชอุทธรณในเรื่องอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลแรงงาน 
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• ตองมีการคัดคานการพิจารณาคดีที ่ผิดระเบียบ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาตรา 27 ไว

เสียกอนจึงจะอุทธรณได

• ตองเปนสาระแกคดีอันควรไดรับการวินิจฉัย

การอุทธรณในขอกฎหมาย หมายถึง  การอุทธรณที่คัดคานขอวินิจฉัยของศาลที่เกี่ยวกับการตีความหรือการแปลปรับ

บทบัญญัติของกฎหมาย หรือการตีความการแปลปรับถอยคำหรือขอความในเอกสารตาง ๆ เชน สัญญาจางแรงงาน 

ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง ขอบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ระเบียบ หรือคำสั่ง เปนตน รวมทั้งขอวินิจฉัยของศาลที่

เก่ียวกับปญหาวาจะใชบทบัญญัติมาตราใดหรือกฎหมายฉบับใดเพ่ือปรับใชกับขอเท็จจริงท่ีศาลแรงงานฟงไดในคดีน้ัน  

อุทธรณในขอเท็จจริง หมายถึง การอุทธรณที่คัดคานขอวินิจฉัยของศาลที่เกี่ยวกับการกระทำหรือเหตุการณตาง ๆ มี

คูความอางและโตเถียงกันวาไดเกิดขึ้นหรือมีอยูหรือไมและเปนเชนใด ความเห็นหรือความเชื่อของศาลในเหตุการณทุก

ประเภทอันเกี่ยวกับขอเท็จจริงในคดีความเห็นของศาลในจำนวนคาเสียหายขึ้นศาลไดกำหนดใหคูความชดใชแกอีกฝาย

หนึ่ง รวมทั้งดุลพินิจของศาลในการรับฟงขอเท็จจริงหรือดุลพินิจของศาลในการอนุญาตตาง ๆ ในการดำเนินกระบวน

พิจารณา เชน การเลื่อนคดีการถอนฟอง เปนตน 

ในกรณีที่ศาลแรงงานสั่งไมรับอุทธรณ คูความที่ยื่นอุทธรณอุทธรณคำสั่งของศาลแรงงานที่ไมรับอุทธรณนั้นไปยังศาล

อุทธรณคดีชำนัญพิเศษ เพื่อใหศาลอุทธรณคดีชำนัญพิเศษรับอุทธรณของตนไวพิจารณา โดยตองยื่นคำขอเปนคำรองตอ

ศาลแรงงานน้ัน และนำเงินมาชำระตามคำพิพากษา หรือหาประกันใหไวตอศาลแรงงานภายในกำหนด 15 วันนับแตวันท่ี

ศาลแรงงานมีคำสั่งไมรับอุทธรณ 

การขอทุเลาการบังคับ 122

123

กรณีที่ศาลแรงงานมีคำพิพากษาหรือคำสั่งแลว คดีนั้นพิพากษาหรือสั่งใหคูความฝายใด ปฏิบัติอยางหนึ่งอยางใดไว 

คูความอีกฝายหนึ่งยอมขอใหศาลบังคับใหเปนไปตามคำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นไดทันที เวนแตศาลมีคำสั่งใหทุเลาการ

บังคับตามคำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นไวกอน การยื่นอุทธรณไมเปนการทุเลาการบังคับตามคำพิพากษาหรือคำสั่งของ

ศาลแรงงาน แตคูความท่ียื่นอุทธรณอาจทำคำขอยื่นตอศาลแรงงานซึ่งมีคำพิพากษาหรือคำสั่ง โดยช้ีแจงเหตุผลอันสมควร

เพ่ือใหศาลอุทธรณคดีชำนัญพิเศษสั่งทุเลาการบังคับไวได และเมื่อศาลอุทธรณคดีชำนัญพิเศษรับสำนวนจากศาลแรงงาน

แลวตองพิจารณาและมีคำพิพากษาหรือคำสั่งในคดีแรงงานโดยเร็ว เนื่องจากคูความไมอาจอุทธรณในขอเท็จจริงที่ศาล

แรงงานวินิจฉัยไวได การพิจารณาพิพากษาของศาลอุทธรณคดีชำนัญพิเศษ จึงตองถือตามขอเท็จจริงที่ศาลแรงงานได

วินิจฉัยไว 

123 มาตรา 55 และมาตรา 56 พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 
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ถาขอเท็จจริงที่ศาลแรงงานฟงมายังไมพอหรือไมอาจวินิจฉัยขอกฎหมายที่คูความอุทธรณมาได ศาลอุทธรณคดีชำนัญ

พิเศษมีอำนาจสั่งใหศาลแรงงานฟงขอเท็จจริงเพิ่มเติมตามที่ศาลอุทธรณคดีชำนัญพิเศษแจงไปได เมื่อศาลแรงงานฟง

ขอเท็จจริงเพ่ิมเติมแลว ก็สงสำนวนคืนศาลอุทธรณคดีชำนัญพิเศษเพ่ือพิจารณาพิพากษาตอไป หากคดีใดศาลแรงงานฟง

ขอเท็จจริงเพิ่มเติมแลว จะเปนผลใหคำพิพากษาเปลี่ยนแปลงไป ศาลแรงงานมีอำนาจพิพากษาคดีนั้นใหมได ซึ่งคำ

พิพากษาคดีใหมนี้ คูความอุทธรณไดอีกตามมาตรา 54 และมาตรา 55 การพิจารณาและชี้ขาดตัดสินคดีแรงงานของศาล

อุทธรณคดีชำนัญพิเศษ รวมทั้งผลของคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลอุทธรณคดีชำนัญพิเศษ ตองเปนไปตามบทบัญญัติ

ของพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ. ศ. 2522  และบทบัญญัติของประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความแพง คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลอุทธรณคดีชำนัญพิเศษที่มิไดฎีกาหรือไมไดรับอนุญาตใหฎีกาเปน

ท่ีสุด ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาตรา 244/1 
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4.9   การฎีกา 

เมื่อศาลอุทธรณคดีชำนัญพิเศษมีคำพิพากษาหรือคำสั่งแลว หากคูความประสงคจะใหมีการแกไขคำพิพากษาคำสั่งของ

ศาลอุทธรณคดีชำนัญพิเศษก็อาจฎีกาตอศาลฎีกาตอไปได การฎีกาคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลอุทธรณคดี ตองเปนไป

ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 247, 248, 249, 250, 251 และมาตรา 252 ทั้งนี้ การฎีกาคำ

พิพากษาหรือคำสั่งของศาลอุทธรณคดีชำนัญพิเศษจะกระทำไดตอเมื่อไดรับอนุญาตใหฎีกาจากศาลฎีกา  ในการฎีกา ผู

ประสงคจะฎีกาตองยื่นคำรองขออนุญาตฎีกาพรอมกับคำฟองฎีกาตอศาลแรงงานที่มีคำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นภายใน

กำหนด 1 เดือนนับแตวันท่ีไดอานคำพิพากษาหรือคำสั่งศาลอุทธรณคดีชำนัญพิเศษ การยื่นคำรองขออนุญาตฎีกา  

ผูประสงคจะฎีกาตองปฏิบัติตามขอกำหนดของประธานศาลฎีกา วาดวยการขออนุญาตฎีกาในคดีแพง พ.ศ. 2558 123

124

เมื่อศาลแรงงานไดรับคำรองและคำฟองฎีกาแลว ใหสงคำรองพรอมคำฟองฎีกาดังกลาวไปยังศาลฎีกา ศาลฎีกาจะ

พิจารณาวินิจฉัยคำรองดังกลาวใหเสร็จสิ้นโดยเร็ว ศาลฎีกาจะอนุญาตใหฎีกาเมื่อเห็นวาเปนปญหาสำคัญที่ศาลฎีกาควร

วินิจฉัยซึ่งรวมถึงกรณีตอไปน้ีดวย คือ  

- ปญหาท่ีเก่ียวพันกับประโยชนสาธารณะหรือความสงบเรียบรอยของประชาชน 

- เมื่อพิพากษาหรือคำสั่งของศาลอุทธรณคดีชำนัญพิเศษไดวินิจฉัยขอกฎหมายที่สำคัญ ขัดกันหรือขัดกับแนว

บรรทัดฐานของคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลฎีกา 

- คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลอุทธรณคดีชำนัญพิเศษไดวินิจฉัยขอกฎหมายที่สำคัญซึ่งยังไมมีแนวคำพิพากษา

หรือคำสั่งของศาลฎีกามากอน 

- เมื่อคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลอุทธรณคดีชำนัญพิเศษ หรือคำพิพากษาหรือคำสั่งอันเปนท่ีสุดของศาลอ่ืน 

- เพ่ือเปนการพัฒนาการตีความกฎหมาย 

- ปญหาสำคัญอ่ืนตามขอกำหนดของประธานศาลฎีกา 

ในกรณีที่ศาลฎีกามีคำสั่งไมอนุญาตใหฎีกา ถือวาคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลอุทธรณ คดีชำนัญพิเศษเปนที่สุด 

ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ไดอานคำพิพากษาหรือคำสั่งดังกลาว ในคดีที่ไดรับอนุญาตใหฎีกา หากศาลฎีกาเห็นวาคำพิพากษาหรือ

คำสั่งของศาลอุทธรณคดีชำนัญพิเศษไมถูกตองท้ังหมดหรือบางสวน ศาลฎีกาอาจมีคำวินิจฉัยในปญหาขอกฎหมายและยก

คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลอุทธรณคดีชำนัญพิเศษหรือศาลแรงงาน แลวมีคำสั่งใหศาลอุทธรณคดีชำนัญพิเศษหรือศาล

แรงงานทำคำพิพากษาหรือคำสั่งใหมภายใตกรอบคำวินิจฉัยของศาลฎีกาก็ได 

124 ขอกำหนดของประธานศาลฎีกา วาดวยการขออนญุาตฎีกาในคดีแพง พ.ศ. 2558  

https://jla.coj.go.th/th/file/get/file/20190218e4da3b7fbbce2345d7772b0674a318d5101424.pdf 

https://jla.coj.go.th/th/file/get/file/20190218e4da3b7fbbce2345d7772b0674a318d5101424.pdf
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บทท่ี 5 

การทำคำฟองคดีแรงงาน 

ในการรางฟองคดีแรงงาน พระราชบัญญัติการจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มิไดกำหนดเกี่ยวกับ

การบรรยายคำฟองไวเปนการเฉพาะจึงตองนำเอาบทบัญญัติของประมวลวิธีพิจารณาความแพงมาบังคับใชโดยอนุโลม124

125 โดย

คำฟองตองแจงชัดซึ่งสภาพแหงขอหาของโจทกและคำขอบังคับ ท้ังขออางท่ีเปนหลักแหงขอหาเชนวา125

126 ดังน้ัน การจัดทำคำ

ฟองคดีแรงงานจะตองถือตามหลักการบรรยายฟองคดีแพงทั่วไป อยางไรก็ตาม คดีแรงงานมีความแตกตางจากคดีแพงทั่วไป 

ในกรณีท่ีมีการฟองคดีนายจางท่ีเปนนิติบุคคล หากวาเปนคดีแพงท่ัวไปผูแทนนิติบุคคล ไดแก กรรมการผูจัดการ ไมตองรวมรบั

ผิดในหนี้ของนิติบุคคลซึ่งตนไดดำเนินการตามกรอบวัตถุประสงคของนิติบุคคล สวนคดีแรงงาน พระราชบัญญัติคุมครอง

แรงงาน มาตรา 5 (2) กำหนดให ผูแทนนิตบิุคคล หรือผูมีอำนาจทำการแทนนิติบุคคล มีฐานะเปนนายจาง จึงถูกฟองใหรวม

รับผิดกับนิติบุคคลได คำฟองตองระบุสถานที่ทำงานที่เปนสถานที่มูลคดีเกิดดวย ทั้งนี้เพ่ือใชในการพิจารณาเขตอำนาจของ

ศาลแรงงาน  

ในบทนี้เปนการอธิบายเกี่ยวกับการจัดทำคำฟองในคดีแรงงานทีเปนกรณีการยื่นฟองเองตอศาลแรงงานดวยตนเอง ในกรณีท่ี

ลูกจางประสงคจะดำเนินการผานพนักงานตรวจแรงงาน โปรดดูรายละเอียดเกี่ยวกับการดำเนินการผานเจาพนักงงานตรวจ

แรงงานในบทท่ี 3 ขอ 3.4 เรื่อง การยื่นคำรองตอพนักงานตรวจแรงงาน  

อายุความ 

การฟองคดีแรงงานเหมือนกับคดีแพงในแงที่วาแมวาคดีขาดอายุความก็สามารถฟองรองดำเนินคดีไดโดยที่ฝายโจทกไม

จำเปนตองบรรยายฟองวาคดีไมขาดอายุความ และหากวา จำเลยมิไดยกประเด็นเรื่องอายุความขึ้นตอสู ศาลไมมีอำนาจ

วินิจฉัยเกี่ยวกับเรื่องอายุความ อายุความของการที่ลูกจางการเรียกรองคาจางหรือสินจางอยางอื่น ไดแก คาลวงเวลา คา

ทำงานในวันหยุด รวมท้ังเงินท่ีไดออกทดรองไป หรือนายจางเรียกเอาเงินคาจางหรือสินจางอยางอ่ืนท่ีไดจายลวงหนาไป มีอายุ

ความ 2 ป 126127 อายุความของการเรียกรองเงินคางจาย คือ เงินเดือน เงินป เงินบำนาญ และเงินอื่น ๆ ที่มีกำหนดจายเปน

125 มาตรา 31 ของพระราชบัญญัติการจัดต้ังศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 

126 มาตรา 172 วรรคสอง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง 

127 มาตรา 193/34  (9) ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
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ระยะเวลามีกำหนดอายุความ 5 ป 127128 อายุความของการฟองเรียกคาชดเชย คาเสียหายจากการเลิกจางที่ไมเปนธรรม สินจาง

แทนการบอกกลาวลวงหนา มีกำหนดอายุความ 10 ป128129 

5.1 สิทธิเรียกรองของลูกจาง   

ลูกจางมีสิทธิเรียกรองใหนายจางชำระเงินเมื่อมีการเลิกจางหรือผิดสัญญาจางได ดังตอไปน้ี 

(1) สินจางแทนการบอกกลาวลวงหนา กรณีเลิกจางโดยไมมีการบอกกลาวลวงหนา 129

130 โดยสามารถคิด

ดอกเบ้ียผิดนัดท่ีอัตรารอยละ 7.5 ตอป และมีอายุความ 10 ป130131 

(2) คาชดเชย ในกรณีเลิกจางโดยลูกจางไมไดกระทำผิด โดยสามารถคิดดอกเบี้ยผิดนัดท่ีอัตรารอยละ 15 

ตอป มีอายุความฟองคดี 10 ป ซึ่งคาชดเชย มีดังน้ี 

- 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 ป131132 

(4) คาเสียหายฐานผิดสัญญาจางแรงงาน การท่ีนายจางเลิกจางหรือปฏิบัติไมเปนไปตามสญัญาจางกอใหเกิด

ความเสียหาย สามารถเรียกรองคาเสียหายทางแพงได132133 

 

 

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 พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลแรงงานมาตรา 49, ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 224 วรรคสอง และมาตรา 193/30   

133 พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลแรงงานมาตรา 31 และมาตรา 49, ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 222 และมาตรา 391 วรรคทาย  
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(5) คาจางสำหรับวันหยุดพักผอนประจำปคาทำงานวันหยุด คาลวงเวลา ในสวนท่ีมีการคางชำระ โดย

สามารถคิดดอกเบ้ียผิดนัดท่ีอัตรารอยละ 15 ตอป อายุความ 2 ป133134 

(6) คาจาง เงินเดือน ในสวนที่มีการคางจายตามสัญญาจาง โดยสามารถคิดดอกเบี้ยผิดนัดที่อัตรารอยละ 15 

ตอป อายุความ 5 ป134135 

(7) คาเดินทางขากลับ ในกรณีที่นายจางนำลูกจางมาจากตางถิ่นโดยนายจางออกคาเดินทางให เมื่อการจาง

งานสิ้นสุดลง นายจางจะตองจายคาเดินทางกลับภูมิลำเนาใหกับลูกจาง 

(8) เงินอ่ืนๆ เชน เงินสวัสดิการ คาเชาบาน คาพาหนะ คาโทรศัพท โบนัส 

 

5.2 สิทธิเรียกรองของนายจาง   

 นายจางมีสิทธิในการฟองรองเรียกคาเสียหายท่ีเกิดข้ึนตามสัญญาจางเอาจากลูกจางไดหลายกรณี ไดแก คาเสียหาย

ที่เกิดจากการทำงานโดยประมาทเลินเลอของลูกจางที่กอใหเกิดความเสียหายแกนายจาง คาเสียหายจากการกระทำละเมดิ 

การผิดสัญญาจาง การยักยอกทรัพย การทำใหทรัพยของนายจางเสียหาย การเปดเผยความลับทางการคาหรือขอมูลทาง

การคาใหกับบริษัทคูแขงกอใหเกิดความเสียหายหรือผลการประกอบการลดต่ำลง และการท่ีลูกจางลาออกโดยไมแจงใหทราบ

ลวงหนา 

5.3 การรางคำฟองคดีแรงงาน 

คำฟองจะท่ีแจงชัดซึ่งสภาพแหงขอหาของโจทกและคำขอบังคับ จะตองประกอบดวย 5 หัวขอ ดังน้ี 

(1) บอกสถานะของโจทกและจำเลยในคดี และนิติสัมพันธระหวางโจทกและจำเลย   

 ในการจัดทำคำฟองตองระบุอยางชัดแจงวาโจทกและจำเลยมีสถานะเชนไร เปนบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล และมีนิติ

สัมพันธระหวางกันเชนไร ในกรณีของการโตแยงสิทธิตามกฎหมายแรงงาน เปนสิ่งท่ีสำคัญท่ีจะตองทำการพิสูจนใหไดวาโจทก

และจำเลยมีนิติสัมพันธในฐานะนายจางลูกจาง ไมวาจะเปนไปตามสัญญาจางหรือตามที่กฎหมายกำหนด โดยอาจทำการ

บรรยายฟองในสวนท่ีเปนการบอกสถานะของโจทกและจำเลยคดี ดังน้ี 

  “ขอ 1. จำเลยที่ 1 เปนนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด จดทะเบียนตอกรมพัฒนาธุรกิจการคากระทรวงพาณิชย 

ประกอบกิจการขายเครื่องใชไฟฟา โดยมีจำเลยที่ 2 เปนกรรมการผูจัดการมีอำนาจลงลายมือชื่อพรอมประทับตราสำคัญ

 

 

134 พระราชบัญญัติคุมครองแรงงานฯ มาตรา 9, มาตรา 61 วรรคสอง และมาตรา  67 วรรคหนึ่ง และประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 

193/33 

135 พระราชบัญญัติคุมครองแรงงานฯ มาตรา 5, และมาตรา 9 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 193/33 
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กระทำการจำเลยท่ี 1 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารทายฟองหมายเลข 1 โจทกเปนลูกจางของจำเลยท่ี 1 ทำงานภายใตการ

บังคับบัญชาของจำเลยท่ี 2 

  ขอ 2. จำเลยท้ังสองไดทำสัญญาจางโจทกเปนพนักงานรายเดือนในตำแหนงพนักงานสงเสริมการขาย เปนสัญญา

จางไมมีกำหนดเวลา เวลาทำงานปกติตั้งแตเวลา 9.00 – 18.00 น. คาจางอัตราสุดทายเดือนละ 15,000 บาทและเงิน

คาตอบแทนการขายรอยละ 0.5 ของยอดขายในแตละเดือน โดยมีกำหนดจายเงินคาจางทุกสิ้นเดือน รายละเอียดปรากฏ

สัญญาจางตามเอกสารทายฟองหมายเลข 2” 

 

(2) การโตแยงสิทธิหรือหนาท่ี และระบุความเสียหายท่ีเกิดขึ้นแกโจทก 

  คำฟองจะตองระบุการกระทำของจำเลยอันเปนการโตแยงสิทธิของโจทก หรือการไมปฏิบัติการตามหนาที่ตาม

สัญญาจางหรือตามท่ีกฎหมายกำหนด โดยจะตองทำการระบุความเสียหายท่ีหมดท่ีเกิดข้ึนและทำการเรียกรองคาเสียหายจาก

การเลิกจาง การเลิกจางไมเปนธรรม การผิดสัญญาจาง คาจางคางจาย เงินชดเชย เงินสินจาง เปนตน โดยจะตองทำการคิด

อัตราดอกเบ้ียผิดนัดตามท่ีกฎหมายกำหนดไปจนกวาจะไดมีการชำระใหเสร็จสิ้น โดยอาจทำการบรรยายฟองในสวนน้ี ดังน้ี 

   “ขอ 3. จำเลยทั้งสองไมยอมจายเงินคาจางเดือนเมษายน 2563 และไมชำระเงินคาตอบแทนการขายของเดือน

มกราคมถึงเมษายน 2563 โดยอางวา โจทกไมสามารถขายสินไดไดตามเปาการขายประจำเดือน การกระทำของจำเลยท้ังสอง

เปนเหตุใหโจทกไดรับความเสียหาย ไมไดรับเงินคาจางเปนเงิน 15,000 บาท และคาตอบแทนการขายของเดือนมกราคมถึง

เมษายน 2563 เปนเงิน 6,000 บาท พรอมท้ังดอกเบ้ียอัตรารอยละ 15 ตอปคิดจากยอดเงินคาจางและคาตอบแทนการขายท่ี

คางชำระนับถัดจากวันฟองไปจนกวาจะชำระเสร็จสิ้น” 

 

(3) การบอกกลาวทวงถาม 

 กอนการฟองคดี จะตองมีการบอกกลาวถวงถามกันเสียกอน หากดำเนินการทวงถามแลวจึงจะสามารถใชสิทธิทาง

ศาลได ทั้งนี้ ในกรณีที่ผูฟองคดีเปนลูกจาง กฎหมายไดกำหนดการดำเนินการเพื่อเปนการเยียวยาความเสียหายได 2 ทาง คือ 

การดำเนินการผานพนักงานตรวจแรงงานตามพระราชบัญญัติคุ มครองแรงงานฯ และการใชสิทธิทางศาลฟองคดีตอศาล

แรงงาน อยางไรก็ตาม ลูกจางจะตองเลือกดำเนินการทางใดทางหน่ึง จะดำเนินการสองทางพรอมกันไมได ดังน้ัน ในการทำคำ

ฟองจะตองมีการระบุใหศาลทราบวา ในการใชสิทธิทางศาล ผูฟองคดีมิไดดำเนินการผานกลไกของพนักงานตรวจแรงงานแต

อยางใด  โดยอาจทำการบรรยายฟองในสวนน้ี ดังน้ี 

  “ขอ 4. กอนฟองคดี โจทกไดทำการบอกกลาวทวงถามจำเลยท้ังสองแลว แตจำเลยท้ังสองเพิกเฉยไมยอมชำระเงิน

คาจางและการตอบแทนการขายใหเปนไปตามสัญญาจาง โจทกไมมีทางอ่ืนใดท่ีจะบังคับเอากับจำเลยท้ังสอง จึงนำคดีมาฟอง

ตอศาลเพื่อขอบารมีศาลเปนที่พึ่งบังคับเอากับจำเลยทั้งสองตอไป ทั้งนี้ โจทกมิไดมีคำขอใหพนักงานตรวจแรงงานดำเนินการ

ใดๆ ”  
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(4) คำขอทายฟอง 

ในการทำคำฟอง เมื่อระบุพฤติการณที่เปนการโตแยงสิทธิของโจทก และขอใหศาลสั่งใหจำเลยชำระคาเสียหายตามฟอง 

จะตองมีการระบุอยางชัดแจงวาตองการใหศาลพิจารณามีคำสั่งอยางไร โดยจะตองระบุอยางแจงชัด โดยใหใชแบบฟอรมของ

คำขอทายฟองคดีแรงงาน (รง.1) ระบุขอใหศาลออกหมายเรียกจำเลยมาพิจารณาพิพากษาและบังคับตามคำขอ ดังตอไปน้ี 

• ใหจำเลยปฏิบัติตามสัญญาจางหรือขอตกลงตามสัญญาจาง โดยใหทำการระบุรายละเอียดของการดำเนินการ

• ใหจำเลยปฏิบัติตามกฎหมายคุมครองแรงงาน โดยระบุชนิดสิทธิและจำนวนเงิน เชน คาจาง คาลวงเวลา คาทำงาน

ในวันหยุด คาจางสำหรับวันหยุดพักผอนประจำป คาลวงเวลาในวันหยุด และคาชดเชย

• ใหจำเลยปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ หรือกฎหมายวาดวยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ

• ใหจำเลยปฏิบัติตามกฎหมายประกันสังคม

• ใหจำเลยปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยเงินทดแทน

• ใหจำเลยปฏิบัติตามกฎหมายการจัดหางานและคุมครองคนหางาน

• ใหจำเลยปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการคุมครองผูรับงานไปทำท่ีบาน

• ใหเพิกถอนคำสั่งของจำเลย

• ใหจำเลยชดใชคาเสียหายทางละเมิด

• ใหจำเลยปฏบัติตามกฎหมายแรงงานในกรณีอ่ืน



( รง.๑ ) 

คำฟองคดีแรงงาน คดีหมายเลขดำท่ี / 

ศาลแรงงานกลาง 

วันท่ี เดือน  พุทธศักราช 

  นาย กนก แกวกลา โจทก 

ระหวาง  

 บริษัท เกริกเกียรต ิการไฟฟา จำกัด จำเลย 

ขาพเจา   โจทก/ผูแทน

โจทก 

อายุ     ป  เลขประจำตัวประชาชน   เกดิวนัท่ี  

อยูบานเลขที่   หมูที่  ถนน      ตรอก/ซอย  แยก  ใกลเคียง 

ใกลเคียง  ตำบล/แขวง   อำเภอ /เขต     จังหวดั  

โทรศัพท    ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส 

ที่ทำงาน            โทรศัพท 

กับพวก   รวม คน ตามบัญชรีายชื่ออายุและทีอ่ยูแนบทายคำฟอง 

ขอย่ืนฟอง จำเลย  

เลขประจำตัวประชาชน                      / ทะเบียนเลขที่  

เกิดวันที ่              บานเลขที่        หมูที่           ถนน 

ใกลเคียง   ตำบล/แขวง   อำเภอ/เขต  จังหวดั

โทรศัพท ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส 

ที่ทำงาน  โทรศัพท 

กับพวก รวม       คน ตามบัญชีรายชื่ออายุและที่อยูแนบทายคำฟอง มีขอความตามที่จะกลาวตอไปนี ้

หมายเหต ุ ขาพเจาทราบกำหนดวันเวลานัดและคำส่ังศาลแลว

โจทก 

ตัวอย่างคําฟ้องแรงงาน 
เรยีกค่าสนิจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า



ขอ ๑. จำเลยไดฝาฝนไมปฏิบตัติาม 

    สัญญาจางแรงงาน      กฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน 
    ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง          กฎหมายวาดวยประกนัสังคม  
    กฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ      กฎหมายวาดวยเงนิทดแทน 
    กฎหมายวาดวยแรงงานรฐัวิสาหกิจสัมพันธ           กฎหมายอื่นๆก 

    กฎหมายวาดวยการคุมครองผูรบังานไปทำที่บาน   

    กฎหมายวาดวยการจัดหางานและคุมครองคนหางาน 

และหรือจำเลยไดกระทำละเมิดตอโจทก  กลาวคือ จำเลยที่ 1 เปนนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด

ทะเบียนถูกตองตามกฎหมายมีจำเลยท่ี 2 เปนกรรมการผูจัดการ เปนผูแทนนิติบุคคลสามารถกระทำการ

แทนจำเลยที่ 1 โดยการลงลายมือชื่อพรอมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล จำเลยที่ 1 ประกอบกิจการ

จำหนายเครื่องใชไฟฟ รายละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุนสวนบริษัท

กรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย เอกสารคำทายฟองหมายเลข 1 

 ขอ 2     เมื่อวันที่ ****  จำเลยทั้งสองทำสัญญาจางโจทกเปนลูกจางรายเดือนสัญญาจาง

ไมมีกำหนดระยะเวลาเริ่มทำงานตั้งแตวันท่ี *** ตำแหนงสุดทายเปนผูชวยผูจัดการฝายขาย เงินเดือน

อัตราสุดทายเดือนละ **** บาท จายคาจางกันทุกวันสิ้นเดือนรายละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือ

สัญญาจาง เอกสารทายคำฟองหมายเลข 2 

ใหโจทกทราบ เปนการเลิกจางที่ไมมีสาเหตุและโจทกไมไดกระทําผิด

ขอ 4  การกระทำของจำเลยทั้งสองทำใหโจทกไดรับความเสียหายจำเลยทั้งสองมีหนาที่ตอง

ชำระสินจางแทนการบอกกลาวลวงหนาใหแกโจทกโดยคำนวณจากเงินเดือนอัตราสุดทายใหเดือนละ 

x

ขอ 3. จําเลยทั้งสองไดเลิกจางโจทกโดยจําเลยที่ 2 บอกเลิกสัญญาดวยวาจาโดยไมไดแจงเหตุที่เลิกจาง



***** บาทเฉลี่ยเปนรายวัน ๆ ละ ***  บาทนับตั้งแตวันเลิกจางคือ วันที่ ***  ถึงวันที่มีผลเปนการเลิก

จางในวันจายสินจางคราวถัดไป คือวันที่ ***  เปนเวลา *** วันคิดเปนเงิน ******  บาทพรอมดอกเบี้ย

อัตรารอยละ 7.5 ตอปนับตั้งแตวันที่ **** ซึ่งเปนวันผิดนัดจนถึงวันฟองคือวันท่ี *** และดอกเบี้ยอัตรา

รอยละ 7.5 ตอปในเงนิตน **** บาทนับถัดจากวันฟองเปนตนไปจนกวาจะชำระเสร็จ  

ขอ 5  โจทกไดทวงถามจำเลยทั้งสองหลายครั้งแตจำเลยทั้งสองเพิกเฉยไมยอมชำระเงินคา

สินจางแทนการบอกกลาวลวงหนา โจทกจึงมอบหมายใหทนายความมีหนังสือบอกกลาวทวงถาม โดย

จำเลยทั้งสองไดรับหนังสือบอกกลาวทวงถามแลวถึงกำหนดชำระเงินตามหนังสือบอกกลาวทวงถามใน

เมื่อวันที่ ****  จำเลยทั้งสองเพิกเฉยไมยอมชำระเงินตามที่ไดมีการทวงถาม รายละเอียดปรากฏตาม

สำเนาหนงัสือบอกกลาวทวงถามและใบตอบรับเอกสารทายคำฟองหมายเลข 4 ถึง 7 

สถานที่ทำงานของโจทก คือ รานคาเครื่องใชไฟฟาของจำเลยทั้งสอง ซึ่งตั้งอยู เลขที่ ***** 

กรุงเทพมหานคร มูลคดีนี้จึงตกอยูในเขตอำนาจของศาลแรงงานกลาง โจทกไมไดยื่นคำรองตอพนักงาน

ตรวจแรงงานเนื่องจากโจทกประสงคจะฟองรองคดีตอศาลแรงงานเอง 

โจทกไมมีทางอื่นใดที่จะบังคับเอาจากจำเลยทั้งสองไดจึงตองนำคดีมาฟองศาลเพื่อขอบารมีศาล

เปนที่พ่ึงบังคบัจำเลยทั้งสองตอไป 

 ควรมิควรแลวแตจะโปรด 



คำขอทายฟองคดีแรงงาน ( รง.๑ ) 

 เพราะฉะนั้น ขอศาลออกหมายเรียกจำเลยมาพิจารณาพิพากษาและบงัคับจำเลยตาม

คำขอนี้ตอไป 

          ใหจำเลยปฏิบัติตามสัญญาจางแรงงานหรือขอบังคับเกี่ยวกบัการทำงาน  หรือ  ขอตกลง

เกี่ยวกบัสภาพการจาง  โดย  การจายสินจางแทนการบอกกลาวลวงหนาใหแกโจทก คิดเปนเงิน **** บาท 

พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.5 ของยอดเงินตน **** บาท นับถัดจากวันฟองจนกวาจะไดมกีารชำระ

เงินคาสินจางแทนการบอกกลาวลวงหนาแลวเสร็จ  

    ใหจำเลยปฏิบัตติามกฎหมายคุมครองแรงงาน    โดยจาย 

   คาจาง  รวม  บาท 

   คาลวงเวลา  รวม บาท 

   คาทำงานในวนัหยุด  รวม บาท 

   คาจางสำหรบัวนัหยุดพักผอนประจำป  รวม  บาท 

   คาลวงเวลาในวนัหยุด  รวม บาท 

   คาชดเชย  รวม       บาท 

 ใหจำเลยปฏิบตัิตามกฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ หรือกฎหมายวาดวยแรงงาน

รัฐวิสาหกิจสัมพันธ  โดย 

 ใหจำเลยปฏิบตัิตามกฎหมายวาดวยการประกนัสังคม   โดย 

 ใหจำเลยปฏิบตัิตามกฎหมายวาดวยเงนิทดแทน   โดย 

   ใหจำเลยปฏิบัตติามกฎหมายวาดวยการคุมครองผูรบังานไปทำท่ีบาน   โดย 

   ใหจำเลยปฏิบตัิตามกฎหมายวาดวยการจัดหางานและคุมครองคนหางาน   โดย 

   ใหเพิกถอนคำส่ังของจำเลย   และ 

   ใหจำเลยใชคาเสียหายที่ไดกระทำละเมิดตอโจทกเปนเงนิ บาท 

และใหจำเลย 

 ใหจำเลยปฏิบตัิตามกฎหมายแรงงานในกรณีอืน่

โจทก/ผูแทนโจทก 

     ผูพิพากษาผูจดบันทึก 

คำฟองฉบับนี้ ขาพเจา  เปนผูเรียง/พิพมพ 

 ลงชื่อ  ผูเรียง/พิพม 

X



คำสั่งศาล 

นัดพิจารณาและสืบพยานโจทก วนัที ่ เดือน พ.ศ.๒๕ 

เวลา นาิกา 

ผูพิพากษาศาลแรงงานกลาง 



( รง.๑ ) 

คำฟองคดีแรงงาน คดีหมายเลขดำท่ี / 

ศาลแรงงานกลาง 

วันที ่ เดือน  พุทธศักราช 

  นาย กนก แกวกลา โจทก 

ระหวาง  

 บริษัท เกริกเกียรต ิการไฟฟา จำกัด จำเลย 

ขาพเจา   โจทก/ผูแทน

โจทก 

อายุ     ป  เลขประจำตัวประชาชน   เกดิวนัท่ี  

อยูบานเลขที่   หมูที่  ถนน      ตรอก/ซอย  แยก  ใกลเคียง 

ใกลเคียง  ตำบล/แขวง   อำเภอ /เขต     จังหวดั  

โทรศัพท    ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส 

ที่ทำงาน            โทรศัพท 

กับพวก   รวม คน ตามบัญชรีายชื่ออายุและทีอ่ยูแนบทายคำฟอง 

ขอย่ืนฟอง จำเลย  

เลขประจำตัวประชาชน                      / ทะเบียนเลขที่  

เกิดวันที ่              บานเลขที่        หมูที่           ถนน 

ใกลเคียง   ตำบล/แขวง   อำเภอ/เขต  จังหวดั

โทรศัพท ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส 

ที่ทำงาน  โทรศัพท 

กับพวก รวม       คน ตามบัญชีรายชื่ออายุและที่อยูแนบทายคำฟอง มีขอความตามที่จะกลาวตอไปนี ้

หมายเหต ุ ขาพเจาทราบกำหนดวันเวลานัดและคำส่ังศาลแลว

โจทก 

ตัวอย่างคําฟ้องแรงงาน 
เรียกคา่ชดเชยการเลิกจ้าง



ขอ ๑. จำเลยไดฝาฝนไมปฏิบตัติาม 

    สัญญาจางแรงงาน      กฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน 

    ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง          กฎหมายวาดวยประกนัสังคม  
    กฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ      กฎหมายวาดวยเงนิทดแทน 
    กฎหมายวาดวยแรงงานรฐัวิสาหกิจสัมพันธ           กฎหมายอื่นๆก 

    กฎหมายวาดวยการคุมครองผูรบังานไปทำที่บาน   

    กฎหมายวาดวยการจัดหางานและคุมครองคนหางาน 

และหรือจำเลยไดกระทำละเมิดตอโจทก  กลาวคือ จำเลยที่ 1 เปนนิติบุคคลประเภทบริษัทจำกัด

ทะเบียนถูกตองตามกฎหมายมีจำเลยท่ี 2 เปนกรรมการผูจัดการ เปนผูแทนนิติบุคคลสามารถกระทำการ

แทนจำเลยที่ 1 โดยการลงลายมือชื่อพรอมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล จำเลยที่ 1 ประกอบกิจการ

จำหนายเครื่องใชไฟฟ รายละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุนสวนบริษัท

กรุงเทพมหานคร กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย เอกสารคำทายฟองหมายเลข 1 

 ขอ 2     เมื่อวันที่ ****  จำเลยทั้งสองทำสัญญาจางโจทกเปนลูกจางรายเดือนสัญญาจาง

ไมมีกำหนดระยะเวลาเริ่มทำงานตั้งแตวันท่ี *** ตำแหนงสุดทายเปนผูชวยผูจัดการฝายขาย เงินเดือน

อตัราสดุทายเดือนละ **** บาท ทํางานสัปดาหละ 6 วัน จายคาจางกนัทกุวนัสิน้เดอืนปรากฏายละเอยีด

ตามสัญญาจาง เอกสารทายคำฟองหมายเลข 2 

X

            ขอ 3   เมื่อวันที่ **** จําเลยทั้งสองไดเลิกจางโจทกโดยจําเลยที่ 2 บอกเลิกสัญญาดวยวาจาโดยไมได

แจงเหตุที่เลิกจางใหโจทกทราบ ในขณะที่เลิกจางเปนการเลิกจางโดยที่ไมมีสาเหตุและโจทกไมไดกระทําความผิด

หรือกระทําการโดยมิชอบและฝาฝนตอกฎหมาย

ขอ 4  การกระทําของจําเลยทั้งสองทําใหโจทกไดรับความเสียหาย จําเลยทั้งสองตองรวมกันจายคาชดเชย 



สถานที่ทำงานของโจทก คือ รานคาเครื่องใชไฟฟาของจำเลยทั้งสอง ซึ่งตั้งอยู เลขที่ ***** 

กรุงเทพมหานคร มูลคดีนี้จึงตกอยูในเขตอำนาจของศาลแรงงานกลาง โจทกไมไดยื่นคำรองตอพนักงาน

ตรวจแรงงานเนื่องจากโจทกประสงคจะฟองรองคดีตอศาลแรงงานเอง 

โจทกไมมีทางอื่นใดที่จะบังคับเอาจากจำเลยทั้งสองไดจึงตองนำคดีมาฟองศาลเพื่อขอบารมีศาล

เปนที่พ่ึงบังคบัจำเลยทั้งสองตอไป 

 ควรมิควรแลวแตจะโปรด 

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



คำขอทายฟองคดีแรงงาน ( รง.๑ ) 

 เพราะฉะนั้น ขอศาลออกหมายเรียกจำเลยมาพิจารณาพิพากษาและบงัคับจำเลยตาม

คำขอนี้ตอไป 

       ใหจำเลยปฏิบัติตามสัญญาจางแรงงานหรือขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานหรือขอตกลง 

เกีย่วกับสภาพการจาง  โดย   

    ใหจำเลยปฏิบัตติามกฎหมายคุมครองแรงงาน    โดยจาย 

   คาจาง  รวม  บาท 

   คาลวงเวลา  รวม บาท 

   คาทำงานในวนัหยุด  รวม บาท 

   คาจางสำหรบัวนัหยุดพักผอนประจำป  รวม  บาท 

   คาลวงเวลาในวนัหยุด  รวม บาท 

   คาชดเชย  รวม       บาท 

 ใหจำเลยปฏิบตัิตามกฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ หรือกฎหมายวาดวยแรงงาน

รัฐวิสาหกิจสัมพันธ  โดย 

 ใหจำเลยปฏิบตัิตามกฎหมายวาดวยการประกนัสังคม   โดย 

 ใหจำเลยปฏิบตัิตามกฎหมายวาดวยเงนิทดแทน   โดย 

   ใหจำเลยปฏิบัตติามกฎหมายวาดวยการคุมครองผูรบังานไปทำท่ีบาน   โดย 

   ใหจำเลยปฏิบตัิตามกฎหมายวาดวยการจัดหางานและคุมครองคนหางาน   โดย 

   ใหเพิกถอนคำส่ังของจำเลย   และ 

   ใหจำเลยใชคาเสียหายที่ไดกระทำละเมิดตอโจทกเปนเงนิ บาท 

และใหจำเลย 

 ใหจำเลยปฏิบตัิตามกฎหมายแรงงานในกรณีอืน่

โจทก/ผูแทนโจทก 

คำฟองฉบับนี้ ขาพเจา 

     ผูพิพากษาผูจดบันทึก  

 ลงชื่อ  ผูเรียง/พิมพ 

X

******

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

 เปนผูเรียง/พิมพ 



คำสัง่ศาล 

นัดพิจารณาและสืบพยานโจทก วนัที ่ เดือน พ.ศ.๒๕ 

เวลา นาิกา 

ผูพิพากษาศาลแรงงานกลาง 
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(รง.๑) 

คำฟองคดีแรงงาน 

 คดีหมายเลขดำท่ี 

ศาลแรงงาน.............. 

(ศาลจังหวัด...........................) 

วันท่ี เดือน พุทธศักราช 

โจทก 

จำเลย 

   ขาพเจา  

โจทก/ผูแทนโจทก 

อาย ุ  ป เลขประจำตัวประชาชน 

อยูบานเลขท่ี หมูท่ี  ถนน 

ตรอก/ซอย ใกลเคียง ตำบล/แขวง 

อำเภอ/เขต จังหวัด โทรศัพท 

ท่ีทำงาน  

โทรศัพท 

กับพวก รวม  คน ตามบัญชรีายชื่ออายุและท่ีอยูแนบทายคำฟอง 

ขอยื่นฟอง  

จำเลย 

เลขประจำตัวประชาชน 

อยูบานเลขท่ี      หมูท่ี ถนน 

ตรอก/ซอย      ใกลเคียง ตำบล/แขวง 

อำเภอ/เขต      จังหวัด โทรศัพท 

ท่ีทำงาน       

โทรศัพท      

กับพวก รวม  คน ตามบัญชีรายชื่อและท่ีอยูแนบทายคำฟอง มีขอความตามท่ีจะกลาวตอไปนี้ 

 หมายเหตุ  ขาพเจาทราบกำหนดวันเวลานัดและคำสั่งศาลแลว 

    โจทก 

ภาค 9

๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๓

นายเย็นใจ ยิ�งดงีาม

บรษัิท เกียรตกิารไฟ้ฟ้า จํากัด ที� ๑, นายไพร แสงกล้า ที� ๒

นายเย็นใจ ยิ�งดงีาม

-----------

๔๕๖/๒๕๖๓

๓๕ ๑๒๓๔๕๖๗๘๙๑๒๓๔

๑๑ ๑

บรษัิท เกียรตกิารไฟ้ฟ้า จํากัด ที� ๑, นายไพร แสงกล้า ที� ๒

ภาคผนวก - 5



ขอ ๑. จำเลยไดฝาฝนไมปฏิบัติตาม 

สัญญาจางแรงงาน กฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน 

ขอตกลงเก่ียวกับสภาพการจาง กฎหมายวาดวยการประกันสังคม 

กฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ กฎหมายวาดวยเงินทดแทน 

กฎหมายวาดวยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ กฎหมายวาดวยการคุมครองผูรับงานไปทำท่ีบาน 

กฎหมายวาดวยการจัดหางานและคุมครองคนหางาน 

กฎหมายอ่ืนๆ 

และหรือจำเลยไดกระทำละเมิดตอโจทกกลาวคือ 

x
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คำขอทายคำฟองคดีแรงงาน  (รง.๑) 

    เพราะฉะนั้น  ขอศาลออกหมายเรียกจำเลยมาพิจารณาพิพากษาและบังคับตามคำขอนี้ตอไป 

ใหจำเลยปฏิบัติตามสัญญาจางแรงงานหรือขอตกลงเก่ียวกับสภาพการจาง  โดย 

ใหจำเลยปฏิบัติตามกฎหมายคุมครองแรงงาน โดยจาย 

คาจาง  รวม       บาท 

คาลวงเวลา  รวม       บาท 

คาทำงานในวันหยุด  รวม       บาท 

คาจางสำหรับวันหยุดพักผอนประจำป  รวม    บาท 

คาลวงเวลาในวันหยุด  รวม       บาท 

คาชดเชย  รวม       บาท 

ใหจำเลยปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ หรือ กฎหมายวาดวยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ 

โดย   

ใหจำเลยปฏิบัติตามกฎหมายประกันสังคม โดย   

ใหจำเลยปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยเงินทดแทน  โดย 
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ใหจำเลยปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการจัดหางานและคุมครองคนหางาน โดย 

ใหจำเลยปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการคุมครองผูรับงานไปทำท่ีบาน  โดย 

ใหเพิกถอนคำสั่งของจำเลยและ 

 ใหจำเลยใชคาเสียหายท่ีไดกระทำละเมิดตอโจทกเปนเงิน     บาท 

และใหจำเลย       

ใหจำเลยปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานในกรณีอ่ืน 

โจทก/ผูแทนโจทก 

ผูพิพากษาผูจดบันทึก 

คำส่ังศาล 

นัดพิจารณาวันท่ี   เดือน   พ.ศ.   เวลา  นาิกา 

ผูพิพากษา 
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(รง.๒) 

คำรองคดีแรงงาน 

คดีหมายเลขดำท่ี   /25 

ศาลแรงงาน............. 

(ศาลจังหวัด..............................) 

วันท่ี เดือน พุทธศักราช 

ผูรอง 

 

   ขาพเจา  

ผูรอง 

อาย ุ ป  เลขประจำตัวประชาชน 

อยูบานเลขท่ี   หมูท่ี  ถนน 

ตรอก/ซอย ใกลเคียง ตำบล/แขวง 

อำเภอ/เขต จังหวัด โทรศัพท 

ท่ีทำงาน  

โทรศัพท 

กับพวก รวม  คน ตามบัญชีรายชื่ออายุและท่ีอยูแนบทายคำรอง 

ขอยื่นคำรองวา      

เลขประจำตัวประชาชน   กรรมการลูกจาง/ 

กรรมการกิจการสัมพันธ/นายจาง     อยูบานเลขท่ี หมูท่ี      

ถนน       

่ 

ตรอก/ซอย  

ใกลเคียง      ตำบล/แขวง 

อำเภอ/เขต        จังหวัด      โทรศัพท 

ท่ีทำงาน      

โทรศัพท      

กับพวก รวม  คน ตามบัญชีรายชื่อและท่ีอยูแนบทายคำรอง มีขอความตามท่ีจะกลาวตอไปนี้ 

   ขอ ๑.  

หมายเหตุ  ขาพเจาทราบกำหนดวันเวลานัดและคำสั่งศาลแลว 

..........................................ผูรอง 

กรรมการลูกจ้าง 
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คำขอทายคำรองคดีแรงงาน (รง.๒) 

          เพราะฉะนั้น  ขอศาลออกหมายเรียกกรรมการลูกจาง/ กรรมการกิจการสัมพันธ / นายจาง 

มาพิจารณาตามคำขอนี้ตอไป 

ขอใหศาลอนุญาตใหผูรอง 

เลิกจาง 

ลดคาจาง 

ลงโทษโดย 

ขอใหศาลมีคำสั่งให  

 กรรมการลูกจาง/กรรมการกิจการสัมพันธพนจากตำแหนง 

ขอใหศาลพิจารณาวินิจฉัยการกระทำของนายจาง  

ขอใชสิทธิทางศาลในกรณีอ่ืน 

ผูรอง 

ผูพิพากษาผูจดบันทึก 

คำส่ังศาล 

   นัดพิจารณาวันท่ี      เดือน  พ.ศ.   เวลา   นาิกา 

ผูพิพากษาศาล 
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ในพระปรมาภิไธยพระมหากษตัริย 

ศาลแรงงาน.................... 

วันท่ี เดือน พุทธศักราช 

โจทก 

จำเลย         

ถึง   

อยูบานเลขท่ี หมูท่ี     ถนน 

ตรอก/ซอย ใกลเคียง ตำบล/แขวง 

อำเภอ/เขต จังหวัด โทรศัพท 

ท่ีทำงาน 

โทรศัพท 

ตามท่ีโจทกไดฟองจำเลยไวท่ีศาล  น้ัน 

        บัดน้ี  ศาลไดออกหมายเรยีกใหจำเลยไปท่ีศาล 

เพ่ือพิจารณาและสืบพยานโจทกในวันท่ี      เดือน     พ.ศ.  เวลา  นาิกา 

เพราะฉะน้ัน  ใหโจทก/ผูแทนโจทกไปท่ีศาล 

ในวันเวลาเดยีวกันน้ันดวย (ใหดูคำเตอืนหลังหมายน้ี) 

ผูพิพากษา 

(พลกิ)                     

(รง.๓)         

 คำสั่งเรียกโจทก 

สำหรับศาลใช     

คดีหมายเลขดำท่ี  /25 

โจทก/ผูแทนโจทก 

ระหวาง 
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(รง.๔)         
 หมายเรยีกจำเลย 

สำหรบัศาลใช  

คดีหมายเลขดำท่ี    /25 

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

วันท่ี เดือน   พุทธศักราช 

ความแพง 

 
โจทก 

จำเลย 

 หมายถึง  

 อยูบานเลขท่ี หมู   ถนน 

ตรอก/ซอย ใกลเคียง   ตำบล/แขวง 

อำเภอ/เขต 

 

จังหวัด โทรศัพท  

ท่ีทำงาน   

      โทรศัพท 

         ดวยโจทกไดยื่นฟองจำเลยตอศาลน้ีโดยมีรายการแหงขอหาและคำขอบังคับตามสำเนา 

คำฟอง  ซ่ึงไดสงมาใหทราบพรอมกับหมายน้ีแลว 

 เพราะฉะน้ันใหจำเลยไปท่ี  เพ่ือพิจารณาและสืบพยานโจทก   

ในวันท่ี    เดือน       พ.ศ. 

   

 

 

เวลา       

 

 นาิกา 

 เพ่ือศาลจะไดดำเนินกระบวนพิจารณาตอไป (ใหดูคำเตือนหลังหมายน้ี) 

ผูพิพากษา 

จำเลย 

ระหวาง 
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(รง. ๗) 
ใบมอบอำนาจ 
ให้ดำเนินคดีแทน 
 
 
 
 

     
 

 

 
 
คดีหมายเลขดำที่            /25 

ศาลแรงงาน............... 

                                        วันที่         เดือน                  พุทธศักราช         

       โจทก ์

 

      

      

      

      

      

จำเลย          

  ข้าพเจ้า           
                โจทก์/ผู้แทนโจทก ์
อายุ  ปี  อยู่บ้านเลขที่  หมู่ที่  ถนน  
ตรอก/ซอย   ใกล้เคียง   ตำบล/แขวง     
อำเภอ/เขต   กรุงเทพมหานคร/จังหวัด   โทรศัพท ์   
ที่ทำงาน             
          โทรศัพท ์   
ขอมอบอำนาจให้    สมาคมนายจ้าง/สหภาพแรงงาน       
     เลขทะเบียน    ซึ่งข้าพเจ้าเป็นสมาชิก 
หรือ             
        พนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจดำเนินคดี 
ตามกฎหมายว่าด้วย       การคุ้มครองแรงงาน       เงินทดแทน 
ดำเนินคดีแทนข้าพเจ้า  โดยให้มีอำนาจดำเนินกระบวนพิจารณาแทนข้าพเจ้าทุกประการ  รวมทั้งการ
ประนีประนอมยอมความ  ทั้งนี้  จนกว่าคดีจะถึงที่สุด 
 

 

ผูม้อบอำนาจ 

 ผู้รับมอบอำนาจ 

พยาน 
พยาย พยาน 
พยาย  
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(๗) 

คำรอง /คำแถลง /คำขอ 

 

 

 
 
คดีหมายเลขดำที่          /25 

คดีหมายเลขแดงที ่       /25 

  ศาล…………..………….. 

                        วันที ่    เดือน       พุทธศักราช       

     ความแพง 

       โจทก 

 

      

      

      

      

      

จำเลย          

  ขาพเจา        

เลขประจำตัวประชาชน  -     -      -   -  
 

เชื้อชาต ิ          สัญชาต ิ       อาชีพ        

เกิดวันที่          อายุ                 ป  อยูบานเลขที่        

  หมูที่            ถนน        ตรอก/ซอย       

 ตำบล/แขวง        อำเภอ/เขต         

 จังหวัด         รหัสไปรษณีย         

  โทรศัพท            โทรสาร        

ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส         

ขอย่ืนคำรอง /คำแถลง /คำขอ  มีขอความตามที่จะกลาวตอไปนี้   

  ขอ 1. 

 

 
หมายเหต ุ  ขาพเจารอฟงคำส่ังอยู   ถาไมรอใหถือวาทราบแลว                                                                  

           ผูรอง /ผูแถลง /ผูขอ 
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(๑๑) 

คำใหการจำเลย      

 

 

 
 
คดีหมายเลขดำท่ี             /25    

คดีหมายเลขแดงท่ี           /25 

       โจทก 

 

      

      

      

      

      

จำเลย          

            ขาพเจา                 จำเลย 

เลขประจำตัวประชาชน  -     -      -   -  
 

เชื้อชาต ิ        สัญชาต ิ       อาชีพ        

เกิดวันท่ี       อายุ            

  

ป อยูบานเลขท่ี        หมู    

ถนน        ตรอก/ซอย       

ใกลเคียง       ตำบล/แขวง       

อำเภอ/เขต       จังหวัด       รหัสไปรษณีย       

โทรศัพท       โทรสาร        ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส        

ไดทราบคำฟองตลอดแลว  ขอใหการตามท่ีจะกลาวตอไปนี้ 

  1.         

 

 

 

 

 

 

 
หมายเหตุ  ขาพเจารอฟงคำสั่งอยู  ถาไมรอใหถือวาทราบแลว 

      จำเลย 

   

 

          ศาล      

วันท่ี    เดือน       พุทธศักราช       

     ความ      
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 (รง.๕) 

บันทึกการแตงตั้ง 

ผูแทนโจทก  คดีหมายเลขดำท่ี /25 

ศาลแรงงาน........... 
(ศาลจังหวดั...........................) 

วันท่ี เดือน พุทธศักราช 

โจทก 

จำเลย         

ขาพเจา โจทกผูมชีื่อและลายมือชื่อ  ขางทาย/ตามบันทกึแนบทายบนัทึกนี ้ ขอแตงตั้งให

โจทกอื่น  จำนวน         คน  เปนผูแทนในการดำเนนิคด ีตามมาตรา ๓๕ แหงพระราชบัญญัตจัิดตั้ง 

ศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดแีรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒  โดยใหมีอำนาจดำเนินกระบวนพิจารณาแทนขาพเจา

ทุกประการ   รวมถงึการแตงตั้งทนายความ  การยอมรบัตามท่ีคูความอีกฝายหนึ่งเรียกรอง  การถอนฟอง  

การประนีประนอมยอมความ  การสละสิทธหิรือใชสิทธใินการอุทธรณ  หรือในการขอใหพิจารณาคดีใหม  

ทั้งนี้  จนกวาคดีจะถึงที่สุด  รวมท้ังการดำเนนิกระบวนพิจารณาในชั้นบังคบัคดีดวย 

ชื่อและลายมือชื่อโจทกผูรับแตงตั้ง 

ชื่อ ลายมือชื่อ และ/หรือ 

ชื่อ ลายมือชื่อ และ/หรือ 

ชื่อ ลายมือชื่อ และ/หรือ 

ชื่อ ลายมือชื่อ และ/หรือ 

  ชือ่และลายมือชื่อโจทกผูแตงตั้ง 

ชื่อ ลายมือชื่อ 

ชื่อ ลายมือชื่อ 

ชื่อ ลายมือชื่อ 
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-ตอ- 

ชื่อและลายมือชื่อโจทกผูแตงตั้ง 

 

ชื่อ                   ลายมือชื่อ      

ชื่อ                   ลายมือชื่อ      

ชื่อ                   ลายมือชื่อ      

ชื่อ                   ลายมือชื่อ      

ชื่อ                   ลายมือชื่อ      

ชื่อ                   ลายมือชื่อ      

ชื่อ                   ลายมือชื่อ      

ชื่อ                   ลายมือชื่อ      

ชือ่                   ลายมือชื่อ      

ชื่อ                   ลายมือชื่อ      

ชื่อ                   ลายมือชื่อ      

ชื่อ                   ลายมือชื่อ      

ชื่อ                   ลายมือชื่อ      

ชื่อ                   ลายมือชื่อ      

ชื่อ                   ลายมือชื่อ      

ชื่อ                   ลายมือชื่อ      

ชื่อ                   ลายมือชื่อ      

ชื่อ                   ลายมือชื่อ      

ชื่อ                   ลายมือชื่อ      

ชื่อ                   ลายมือชื่อ      

ชื่อ                   ลายมือชือ่      

ชื่อ                   ลายมือชื่อ      

ชื่อ                   ลายมือชื่อ      

ชื่อ                   ลายมือชื่อ      

ชื่อ                   ลายมือชื่อ      

ชื่อ                   ลายมือชื่อ      
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แบบการยื่นคาํรองต่อพนักงานตรวจแรงงาน 

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..........................หมูท่ี............ถนน........................................................................ 
ตําบล/แขวง.........................................................................อําเภอ/เขต......................................................................... 
จังหวัด.......................................รหัสไปรษณีย..........................โทรศัพท.................................................................... 
โดยมีภมิูลําเนาตามทะเบียนบานอยูบานเลขที่..........................หมูท่ี............ถนน........................................................ 
ตําบล/แขวง.........................................................................อําเภอ/เขต......................................................................... 
จังหวัด.......................................รหัสไปรษณีย..........................โทรศัพท.................................................................... 
ขอยื่นคํารองตอพนักงานตรวจแรงงานในฐานะ 

   (    )  ลูกจาง 
   (    )  ทายาทโดยธรรมของลูกจาง  ช่ือ  นาย/นาง/นางสาว.............................................................. 

หมายเลขประจําตัวประชาชน....................................................................................................................................... 
ใบมรณบตัรเลขท่ี.................................................................................ออกให  ณ ....................................................... 
สัญชาติ.....................หมายเลขใบอนุญาตทํางาน (ถามี)............................................................................................... 
ซ่ึงเกี่ยวของเปน.............................................................ของลูกจาง 

๒.  ลูกจางทํางานในสถานประกอบกิจการชื่อ................................................................................... 
เจาของ/ผูจัดการชื่อ  นาย/นาง/นางสาว................................................................ประกอบกจิการ................................ 
สํานักงานตั้งอยูเลขที่........................หมูท่ี............ถนน..........................................ตําบล/แขวง................................... 
อําเภอ/เขต...................................................จังหวัด..............................................รหัสไปรษณีย.................................. 
โทรศัพท............................................................................ใกลเคียงกับ........................................................................ 
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- ๒ - 

สถานที่ทํางานของลูกจางตั้งอยูเลขที่.....................หมูท่ี........ถนน................................ตําบล/แขวง............................ 
อําเภอ/เขต...................................................จังหวัด..............................................รหัสไปรษณีย.................................. 
โทรศัพท............................................................................ใกลเคียงกับ........................................................................ 

๓.  ลูกจางทํางานตั้งแตวันที่.......................................................ถึงวันท่ี............................................ 
ทํางานในหนาท่ี...................................................................ฝาย/แผนก........................................................................ 
หัวหนางานชื่อ นาย/นาง/นางสาว....................................................ไดรับคาจาง.......................บาท/ช่ัวโมง/วัน/เดือน 
หรือตามผลงาน  หนวยละ.................................................บาท  และไดรับเงินอ่ืน....................................................... 
ท่ีตกลงเปนคาจาง...............................................................บาท/ช่ัวโมง/วัน/เดือน 

๔. ลูกจางทํางานสัปดาหละ............วัน วันละ............ช่ัวโมง  โดยเริ่มตั้งแต เวลา........................น. 
ถึงเวลา...........................น.  เวลาพักตั้งแต เวลา.......................................น.  ถึงเวลา................................................น. 

๕. กําหนดเวลาในการจายเงินตาง ๆ  ดังนี ้
    ๕.๑  คาจาง กําหนดจาย.................................................................... 
    ๕.๒  คาลวงเวลาในวันทํางาน  กําหนดจาย.................................................................... 
    ๕.๓  คาทํางานในวันหยดุ  กําหนดจาย.................................................................... 
    ๕.๔  คาลวงเวลาในวนัหยุด  กําหนดจาย.................................................................... 
๖.  สาเหตุการยื่นคํารอง  เนื่องจาก..................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 
๗.  ขาพเจาขอเรียกรองใหนายจางจายเงินใหแกขาพเจา  ดงันี้ 
    ๗.๑  คาจาง  ตั้งแตวันที่................................................................ถึงวันท่ี..................................... 

เปนเงิน..........................................บาท  (....................................................................................................................) 
    ๗.๒  คาจางขั้นต่ํา  เปนเงนิ.....................บาท  (...........................................................................) 

 ๗.๓  คาจางตามมาตรฐานฝมือเปนเงิน..........................บาท(.....................................................) 
     ๗.๔  คาจางแทนการบอกกลาวลวงหนา  เปนเงิน...............................................................บาท 

(....................................................................................................................) 
    ๗.๕  คาลวงเวลาในวันทํางาน ตั้งแตวนัท่ี....................................ถึงวันท่ี..................................... 

เปนเงิน..........................................บาท  (....................................................................................................................) 
    ๗.๖  คาทํางานในวันหยดุ ตั้งแตวันท่ี............................................ถึงวันท่ี.................................... 

เปนเงิน..........................................บาท  (....................................................................................................................) 
    ๗.๗  คาลวงเวลาในวนัหยุด ตั้งแตวันที่..........................................ถึงวันท่ี................................... 

เปนเงิน..........................................บาท  (....................................................................................................................) 
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- ๓ - 

    ๗.๘  คาชดเชยการเลิกจาง สําหรับการทํางานตั้งแตวันที.่............................................................. 
ถึงวันท่ี...............................................เปนเงิน................................บาท(.....................................................................) 

    ๗.๙  คาชดเชยพิเศษ  การเลิกจางเพราะเหตุท่ีนายจางปรบัปรุงหนวยงาน  กระบวนการผลิต  
การจําหนายหรือการบรกิาร  อันเนื่องมาจากการนําเครื่องจกัรมาใชหรือเปล่ียนแปลงเครื่องจักรหรือเทคโนโลยี  
สําหรับการทํางานตั้งแตวันที่.....................................ถึงวนัท่ี............................เปนเงิน....................................บาท 
(............................................................................) 

    ๗.๑๐  คาชดเชยพิเศษแทนการบอกกลาวลวงหนาเพราะเหตุท่ีนายจางปรับปรุงหนวยงาน  
กระบวนการผลิต  การจําหนายหรือการบริการ  อันเนื่องมาจากการนําเครื่องจักรมาใชหรือเปล่ียนแปลงเครื่องจักร
หรือเทคโนโลยี   เทากับค าจาง . . . . . . . . . . . . . . . . . .วัน   เปนเงิน . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .บาท 
(.............................................................................................................) 

    ๗.๑๑  หลักประกันท่ีเปนเงินสด.......................บาท(...................................................................) 
    ๗.๑๒  เงินอ่ืน ๆ (ระบุ)................................................................................................................. 

......................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................... 
    ๗.๑๓  ดอกเบี้ย  เปนเงิน.....................................บาท (................................................................) 
    ๗.๑๔  เงินเพิ่ม  เปนเงิน......................................บาท  (...............................................................) 
๘.  ขาพเจาประสงคใหนายจางจายเงินตามที่เรียกรองใหแกขาพเจา  ณ สถานที่  ดังตอไปนี ้
    (    )  สถานที่ทํางานของลูกจางตามที่ระบุในขอ  ๒ 
    (    )  สํานักงานของพนกังานตรวจแรงงาน  ไดแก  กลุมงานสวัสดิการและคุมครองแรงงาน 

พ้ืนท่ี........../สํานักงานสวัสดกิารและคุมครองแรงงานจังหวัด...................................................................................... 
    (    )  อ่ืน ๆ  (ระบุ).......................................................................................................................... 

...................................................................................................................................................................................... 

ขาพเจาขอรับรองวาถูกตองและเปนความจริงตามคํารองทุกประการ 

ลงช่ือ............................................................ผูยื่นคํารอง 
           (......................................................) 

หมายเหตุ  ขอมูลขาวสารสวนบุคคลของทานที่ปรากฏตามคํารองนี้จะนําไปใชในการพิจารณาคํารอง  และมีคําส่ัง    
ตามมาตรา  ๑๒๔  แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน  พ.ศ. ๒๕๔๑  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ 
คุมครองแรงงาน  (ฉบับท่ี  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๑  และอาจสงไปยังสํานักงานประกันสังคมเพื่อใชประกอบการ
พิจารณาคํารองกรณีขอรับประโยชนทดแทนกรณีวางงาน 
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แบบ  คร.๘ 

คําส่ังพนักงานตรวจแรงงาน 
(ระบุช่ือสํานักงานของพนกังานตรวจแรงงาน) 

ท่ี ............/....................... 

เรื่อง .......................................................................... 
ระหวางนาย/นาง/นางสาว..........................................ผูยื่นคาํรอง   กับ...............................................นายจาง 

______________ 

ตามที่นาย/นาง/นางสาว....................................................................ลูกจาง/ทายาทโดยธรรม 
ไดยื่นคํารองตอพนักงานตรวจแรงงาน  เม่ือวนัท่ี............เดอืน........................................ พ.ศ. ......................... 
วา....................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................นั้น 

๑.  พนักงานตรวจแรงงานสอบสวนขอเท็จจริงแลวปรากฏวา  (ระบุขอเท็จจริงอันเปน 
สาระสําคัญ......................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 

๒.  พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน  พ.ศ. ๒๕๔๑  มาตรา.............(ระบุขอกฎหมายที่
อางถึงและกฎหมายอื่นท่ีอางถึง  กรณีระบุขอกฎหมายที่มีการแกไขเพิ่มเติมตามพระราชบัญญัตคิุมครอง
แรงงาน  (ฉบับท่ี  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๑  หรือตามพระราชบญัญัติคุมครองแรงงาน  (ฉบับท่ี  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๑  
ใหอางกฎหมายดังกลาวดวย)............................................................................................................................. 

๓.  พนักงานตรวจแรงงานพิจารณาพยานหลักฐานแลวพิเคราะหไดวา  (ระบุ
ขอพิจารณาและขอสนับสนุนในการใชดุลพินจิ  และขอวนิิจฉัย)..................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 
........................................................................................................................................................................... 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๒๔  แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน  พ.ศ. ๒๕๔๑
ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน  (ฉบับท่ี  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๑  พนักงานตรวจแรงงาน   
จึงมีคําส่ังวา  (ระบุขอความใดขอความหนึ่ง) 

 (๑)  ให..........................................................................................................นายจาง  จายเงิน 
........................................................................................................................................................................... 
จํานวน........................................................บาท  (............................................................................................) 
แกผูยื่นคํารอง  ณ  .............................................................................................................................................. 
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- ๒ - 

      ท้ังนี้  ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ทราบหรือถือวาไดทราบคําส่ัง 

(๒)  ลูกจางไมมีสิทธิไดรับเงินตามคํารองจากนายจาง 

        ท้ังนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

ส่ัง  ณ  วันท่ี..............เดือน................................... พ.ศ. .............. 

(ลงช่ือ)................................................................ 
  (...............................................................) 

พนักงานตรวจแรงงาน   
ตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน  พ.ศ. ๒๕๔๑ 

หมายเหตุ  มาตรา  ๑๒๕  หากนายจาง/ลูกจาง/ทายาทโดยธรรม  ไมพอใจในคําวินิจฉัยตามคําส่ังนี้ใหนํา 
คดีไปสูศาลไดภายในสามสิบวัน  นับแตวันทราบคําส่ัง  หากไมนําคดีไปสูศาลภายในกําหนด  ใหคําส่ังนี้ 
เปนท่ีสุด 

    ในกรณีท่ีนายจางเปนฝายนําคดีไปสูศาล  นายจางตองวางเงินตอศาลตามจํานวนที่ถึงกําหนดจาย
ตามคําส่ังนี้  จึงจะฟองคดตีอศาลได 
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พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 

(แกไขปรับปรุง 2562) 
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พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันท่ี 12 กุมภาพันธ พ.ศ. 2541 

เปนปท่ี 53 ในรัชกาลปจจุบัน 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ให

ประกาศวา 

โดยท่ีเปนการสมควรปรับปรุงกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคำแนะนำและยินยอมของ

รัฐสภา ดังตอไปนี้ 

มาตรา 1  พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541” 

มาตรา 21 พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเม่ือพนกำหนดหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

มาตรา 3  ใหยกเลิก 

(1) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 103 ลงวันท่ี 16 มีนาคม พ.ศ. 2515 

(2) พระราชบัญญัติแกไขเพิ่มเติมประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 103 ลงวันที่ 16 มีนาคม 

พ.ศ. 2515 (ฉบับท่ี 1) พ.ศ. 2533 

บรรดากฎหมาย กฎ และขอบังคับอ่ืนในสวนท่ีมีบัญญัติไวแลวในพระราชบัญญัตินี้ หรือซ่ึงขัด

หรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี้ ใหใชพระราชบัญญัตินี้แทน 

มาตรา 4  พระราชบัญญัตินี้มิใหใชบังคับแก 

(1) ราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค และราชการสวนทองถ่ิน 

1 ราชกิจจานุเบกษา เลม 115/ตอนที่ 8 ก/หนา 1/20 กุมภาพันธ 2541 

(**แกไขปรับปรุง 2562) 
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(2) รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ 

นอกจากกรณีตามวรรคหนึ่ง จะออกกฎกระทรวงมิใหใชบังคับพระราชบัญญัตินี้ทั้งหมดหรือ

แตบางสวนแกนายจางประเภทหนึ่งประเภทใดก็ได 

  

มาตรา 5  ในพระราชบัญญัตินี้ 

“นายจาง”2 หมายความวา ผูซึ่งตกลงรับลูกจางเขาทำงานโดยจายคาจางใหและหมายความ

รวมถึง 

(1) ผูซ่ึงไดรับมอบหมายใหทำงานแทนนายจาง 

(2) ในกรณีที่นายจางเปนนิติบุคคลใหหมายความรวมถึงผูมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล

และผูซ่ึงไดรับมอบหมายจากผูมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลใหทำการแทนดวย 

“ลูกจาง” หมายความวา ผูซ่ึงตกลงทำงานใหนายจางโดยรับคาจางไมวาจะเรียกชื่ออยางไร 

“ผูวาจาง” หมายความวา ผูซึ่งตกลงวาจางบุคคลอีกบุคคลหนึ่งใหดำเนินงานทั้งหมดหรือ

แตบางสวนของงานใดเพ่ือประโยชนแกตน โดยจะจายสินจางตอบแทนผลสำเร็จแหงการงานท่ีทำนั้น 

“ผูรับเหมาชั้นตน” หมายความวา ผูซึ่งตกลงรับจะดำเนินงานทั้งหมดหรือแตบางสวนของงาน

ใดจนสำเร็จประโยชนของผูวาจาง 

“ผูรับเหมาชวง” หมายความวา ผู ซึ ่งทำสัญญากับผูรับเหมาชั้นตนโดยรับจะดำเนินงาน

ทั้งหมดหรือแตบางสวนของงานใดในความรับผิดชอบของผูรับเหมาชั้นตนเพื่อประโยชนแกผูวาจาง และ

หมายความรวมถึงผูซ่ึงทำสัญญากับผูรับเหมาชวงเพ่ือรับชวงงานในความรับผิดชอบของผูรับเหมาชวง ท้ังนี้ ไม

วาจะรับเหมาชวงกันก่ีชวงก็ตาม 

“สัญญาจาง” หมายความวา สัญญาไมวาเปนหนังสือหรือดวยวาจาระบุชัดเจน หรือเปนท่ี

เขาใจโดยปริยายซึ่งบุคคลหนึ่งเรียกวาลูกจางตกลงจะทำงานใหแกบุคคลอีกบุคคลหนึ่งเรียกวานายจางและ

นายจางตกลงจะใหคาจางตลอดเวลาท่ีทำงานให 

“วันทำงาน” หมายความวา วันท่ีกำหนดใหลูกจางทำงานตามปกติ 

“วันหยุด” หมายความวา วันที่กำหนดใหลูกจางหยุดประจำสัปดาห หยุดตามประเพณี หรือ

หยุดพักผอนประจำป 

“วันลา” หมายความวา วันที่ลูกจางลาปวย ลาเพื่อทำหมัน ลาเพื่อกิจธุระอันจำเปน ลาเพ่ือ

รับราชการทหาร ลาเพ่ือการฝกอบรมหรือพัฒนาความรูความสามารถ หรือลาเพ่ือคลอดบุตร 

“คาจาง” หมายความวา เงินที่นายจางและลูกจางตกลงกันจายเปนคาตอบแทนในการ

ทำงานตามสัญญาจางสำหรับระยะเวลาการทำงานปกติเปนรายชั่วโมง รายวัน รายสัปดาห รายเดือน หรือ

ระยะเวลาอื่น หรือจายใหโดยคำนวณตามผลงานที่ลูกจางทำไดในเวลาทำงานปกติของวันทำงาน และให

2 มาตรา 5 นิยามคำวา “นายจาง” แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 
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หมายความรวมถึงเงินท่ีนายจางจายใหแกลูกจางในวันหยุดและวันลาท่ีลูกจางมิไดทำงาน แตลูกจางมีสิทธิไดรับ

ตามพระราชบัญญัตินี้ 

“คาจางในวันทำงาน” หมายความวา คาจางที่จายสำหรับการทำงานเต็มเวลาการทำงาน

ปกต ิ

“อัตราคาจางขั ้นต่ำ” หมายความวา อัตราคาจางที ่คณะกรรมการคาจางกำหนดตาม

พระราชบัญญัตินี้ 

“อัตราคาจางตามมาตรฐานฝมือ”3  หมายความวา อัตราคาจางที่คณะกรรมการคาจาง

กำหนดข้ึนในแตละสาขาอาชีพตามมาตรฐานฝมือ 

“อัตราคาจางข้ันต่ำพ้ืนฐาน”4 (ยกเลิก) 

“การทำงานลวงเวลา” หมายความวา การทำงานนอกหรือเกินเวลาทำงานปกติหรือเกินชั่วโมง

ทำงานในแตละวันท่ีนายจางลูกจางตกลงกันตามมาตรา 23 ในวันทำงานหรือวันหยุด แลวแตกรณี 

“คาลวงเวลา” หมายความวา เงินท่ีนายจางจายใหแกลูกจางเปนการตอบแทนการทำงาน

ลวงเวลาในวันทำงาน 

“คาทำงานในวันหยุด” หมายความวา เงินที่นายจางจายใหแกลูกจางเปนการตอบแทน

การทำงานในวันหยุด 

“คาลวงเวลาในวันหยุด” หมายความวา เงินที่นายจางจายใหแกลูกจางเปนการตอบแทน

การทำงานลวงเวลาในวันหยุด 

“คาชดเชย” หมายความวา เงินที่นายจางจายใหแกลูกจางเมื่อเลิกจาง นอกเหนือจากเงิน

ประเภทอ่ืนซ่ึงนายจางตกลงจายใหแกลูกจาง 

“คาชดเชยพิเศษ” หมายความวา เงินที่นายจางจายใหแกลูกจางเมื่อสัญญาจางสิ้นสุดลง

เพราะมีเหตุกรณีพิเศษท่ีกำหนดในพระราชบัญญัตินี้ 

“เงินสะสม” หมายความวา เงินท่ีลูกจางจายเขากองทุนสงเคราะหลูกจาง 

“เงินสมทบ” หมายความวา เงินที่นายจางจายสมทบใหแกลูกจางเพื่อสงเขาสมทบกองทุน

สงเคราะหลูกจาง 

“พนักงานตรวจแรงงาน” หมายความว า ผ ู ซ ึ ่ งร ัฐมนตร ีแต งต ั ้งให ปฏ ิบ ัต ิการตาม

พระราชบัญญัตินี้ 

“อธิบดี” หมายความวา อธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน 

“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

  

มาตรา 6  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน รักษาการตามพระราชบัญญัตินี ้ และใหมี

อำนาจแตงตั้งพนักงานตรวจแรงงาน กับออกกฎกระทรวงและประกาศเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

3 มาตรา 5 นิยามคำวา “อัตราคาจางตามมาตรฐานฝมือ” เพิ่มโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 
4 มาตรา 5 นิยามคำวา “อัตราคาจางขั้นต่ำพื้นฐาน” ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 
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การแตงตั้งพนักงานตรวจแรงงาน จะกำหนดขอบเขตอำนาจหนาที่และเงื่อนไขในการปฏิบัติ

หนาท่ีดวยก็ได 

กฎกระทรวงและประกาศนั้น เม่ือไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 

หมวด 1 

บทท่ัวไป 

มาตรา 7  การเรียกรองหรือการไดมาซ่ึงสิทธิหรือประโยชนตามพระราชบัญญัตินี้ ไมเปนการ

ตัดสิทธิหรือประโยชนท่ีลูกจางพึงไดตามกฎหมายอ่ืน 

มาตรา 8  ใหรัฐมนตรีมีอำนาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาท่ีซ่ึงมีคุณวุฒิไมต่ำกวาปริญญาตรีทาง

นิติศาสตร เพื่อมีอำนาจฟองคดีหรือแกตางคดีแรงงานใหแกลูกจางหรือทายาทโดยธรรมของลูกจางซึ่งถึงแก

ความตาย และเม่ือกระทรวงแรงงาน* แจงใหศาลทราบแลว ก็ใหมีอำนาจกระทำการไดจนคดีถึงท่ีสุด 

มาตรา 9  ในกรณีท่ีนายจางไมคืนหลักประกันท่ีเปนเงินตามมาตรา 10 วรรคสอง ไมจายเงิน

กรณีนายจางบอกเลิกสัญญาจางโดยไมบอกกลาวลวงหนาตามมาตรา 17/1 หรือไมจายคาจาง คาลวงเวลา คา

ทำงานในวันหยุด คาลวงเวลาในวันหยุด และเงินที่นายจางมีหนาที่ตองจายตามพระราชบัญญัตินี้ภายในเวลาท่ี

กำหนดตามมาตรา 70 หรือไมจายเงินกรณีนายจางหยุดกิจการตามมาตรา 75 หรือคาชดเชยตามมาตรา 118 

คาชดเชยพิเศษแทนการบอกกลาวลวงหนาหรือคาชดเชยพิเศษตามมาตรา 120 มาตรา 120/1 มาตรา 121 

และมาตรา 122 ใหนายจางเสียดอกเบี้ยใหแกลูกจางในระหวางเวลาผิดนัดรอยละสิบหาตอป5 

ในกรณีท่ีนายจางจงใจไมคืนหรือไมจายเงินตามวรรคหนึ่งโดยปราศจากเหตุผลอันสมควร 

เมื่อพนกำหนดเวลาเจ็ดวันนับแตวันที่ถึงกำหนดคืนหรือจาย ใหนายจางเสียเงินเพิ่มใหแกลูกจางรอยละสิบหา

ของเงินท่ีคางจายทุกระยะเวลาเจ็ดวัน 

ในกรณีที่นายจางพรอมที่จะคืนหรือจายเงินตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง และไดนำเงินไป

มอบไวแกอธิบดีหรือผูซ่ึงอธิบดีมอบหมายเพ่ือจายใหแกลูกจาง นายจางไมตองเสียดอกเบี้ยหรือเงินเพ่ิมตั้งแต

วันท่ีนายจางนำเงินนั้นไปมอบไว 

มาตรา 106  ภายใตบังคับมาตรา 51 วรรคหนึ่ง หามมิใหนายจางเรียกหรือรับหลักประกัน

การทำงานหรือหลักประกันความเสียหายในการทำงาน ไมวาจะเปนเงิน ทรัพยสินอ่ืนหรือการค้ำประกันดวย

บุคคลจากลูกจาง เวนแตลักษณะหรือสภาพของงานที่ทำนั้นลูกจางตองรับผิดชอบเกี่ยวกับการเงินหรือ

5 มาตรา 9 วรรคหนึ่ง แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 
6 มาตรา 10 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 
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ทรัพยสินของนายจาง ซ่ึงอาจกอใหเกิดความเสียหายแกนายจางได  ท้ังนี้ ลักษณะหรือสภาพของงานท่ีใหเรียก

หรือรับหลักประกันจากลูกจาง ตลอดจนประเภทของหลักประกัน จำนวนมูลคาของหลักประกัน และวิธีการ

เก็บรักษา ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีรัฐมนตรีประกาศกำหนด 

ในกรณีที่นายจางเรียกหรือรับหลักประกัน หรือทำสัญญาประกันกับลูกจางเพื่อชดใชความ

เสียหายท่ีลูกจางเปนผูกระทำ เม่ือนายจางเลิกจาง หรือลูกจางลาออกหรือสัญญาประกันสิ้นอายุ ใหนายจางคืน

หลักประกันพรอมดอกเบี้ย ถามี ใหแกลูกจางภายในเจ็ดวันนับแตวันที่นายจางเลิกจางหรือวันที่ลูกจางลาออก 

หรือวันท่ีสัญญาประกันสิ้นอายุ แลวแตกรณี 

  

มาตรา 117 หนี้ที่เกิดจากเงินที่นายจางตองจายตามพระราชบัญญัตินี้ หรือเงินท่ีตองชดใช

กองทุนสงเคราะหลูกจางตามมาตรา 135 ใหลูกจางหรือกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน แลวแตกรณี มี

บุริมสิทธิเหนือทรัพยสินทั้งหมดของนายจางซึ่งเปนลูกหนี้ในลำดับเดียวกับบุริมสิทธิในคาภาษีอากรตาม

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

  

มาตรา 11/18  ในกรณีที่ผูประกอบกิจการมอบหมายใหบุคคลหนึ่งบุคคลใดเปนผูจัดหา

คนมาทำงานอันมิใชการประกอบธุรกิจจัดหางาน โดยการทำงานนั้นเปนสวนหนึ่งสวนใดในกระบวนการ

ผลิตหรือธุรกิจในความรับผิดชอบของผูประกอบกิจการ และโดยบุคคลนั้นจะเปนผูควบคุมดูแลการทำงาน

หรือรับผิดชอบในการจายคาจางใหแกคนที่มาทำงานนั้นหรือไมก็ตาม ใหถือวาผูประกอบกิจการเปนนายจาง

ของคนท่ีมาทำงานดังกลาว 

ใหผู ประกอบกิจการดำเนินการใหลูกจางรับเหมาคาแรงที่ทำงานในลักษณะเดียวกันกับ

ลูกจางตามสัญญาจางโดยตรง ไดรับสิทธิประโยชนและสวัสดิการท่ีเปนธรรมโดยไมเลือกปฏิบัติ 

  

มาตรา 12  ในกรณีที่นายจางเปนผูรับเหมาชวง ใหผูรับเหมาชวงถัดขึ้นไป หากมีตลอดสาย

จนถึงผูรับเหมาชั้นตนรวมรับผิดกับผูรับเหมาชวงซ่ึงเปนนายจางในคาจาง คาลวงเวลา คาทำงานในวันหยุด 

คาลวงเวลาในวันหยุด คาชดเชย คาชดเชยพิเศษ เงินสะสม เงินสมทบ หรือเงินเพ่ิม 

ใหผูรับเหมาชั้นตนหรือผูรับเหมาชวงตามวรรคหนึ่ง มีสิทธิไลเบี้ยเงินท่ีไดจายไปแลวตามวรรค

หนึ่งคืนจากผูรับเหมาชวงซ่ึงเปนนายจาง 

  

มาตรา 139  ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงตัวนายจาง หรือในกรณีที่นายจางเปนนิติบุคคล

และมีการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง โอน หรือควบกับนิติบุคคลใด หากมีผลทำใหลูกจางคนหนึ่งคนใดไปเปน

ลูกจางของนายจางใหม การไปเปนลูกจางของนายจางใหมดังกลาวตองไดรับความยินยอมจากลูกจางคนนั้น

7 มาตรา 11 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 
8 มาตรา 11/1 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 
9  มาตรา 13 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
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ดวย และใหสิทธิตาง ๆ ที่ลูกจางมีอยูตอนายจางเดิมคงมีสิทธิตอไป โดยนายจางใหมตองรับไปทั้งสิทธิและ

หนาท่ีอันเก่ียวกับลูกจางนั้นทุกประการ 

  

มาตรา 14  ใหนายจางปฏิบัติตอลูกจางใหถูกตองตามสิทธิและหนาที ่ที ่กำหนดไวใน

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย เวนแตพระราชบัญญัตินี้กำหนดไวเปนอยางอ่ืน 

  

มาตรา 14/110  สัญญาจางระหวางนายจางกับลูกจาง ขอบังคับเก่ียวกับการทำงาน ระเบียบ 

หรือคำสั่งของนายจางที่ทำใหนายจางไดเปรียบลูกจางเกินสมควร ใหศาลมีอำนาจสั่งใหสัญญาจาง ขอบังคับ

เก่ียวกับการทำงาน ระเบียบ หรือคำสั่งนั้นมีผลใชบังคับเพียงเทาท่ีเปนธรรมและพอสมควรแกกรณี 

  

มาตรา 15  ใหนายจางปฏิบัติตอลูกจางชายและหญิงโดยเทาเทียมกันในการจางงาน เวนแต

ลักษณะหรือสภาพของงานไมอาจปฏิบัติเชนนั้นได 

  

มาตรา 1611  หามมิใหนายจาง หัวหนางาน ผูควบคุมงาน หรือผูตรวจงานกระทำการลวงเกิน 

คุกคาม หรือกอความเดือดรอนรำคาญทางเพศตอลูกจาง 

  

มาตรา 1712  สัญญาจางยอมสิ้นสุดลงเม่ือครบกำหนดระยะเวลาในสัญญาจางโดยมิตองบอก

กลาวลวงหนา 

ในกรณีท่ีสัญญาจางไมมีกำหนดระยะเวลา นายจางหรือลูกจางอาจบอกเลิกสัญญาจางโดยบอก

กลาวลวงหนาเปนหนังสือใหอีกฝายหนึ่งทราบในเมื่อถึงหรือกอนจะถึงกำหนดจายคาจางคราวหนึ่งคราวใด 

เพื่อใหเปนผลเลิกสัญญากันเมื่อถึงกำหนดจายคาจางคราวถัดไปขางหนาก็ได แตไมจำตองบอกกลาว

ลวงหนาเกินสามเดือน  ท้ังนี้ ใหถือวาสัญญาจางทดลองงานเปนสัญญาจางท่ีไมมีกำหนดระยะเวลาดวย 

การบอกเลิกสัญญาจางตามวรรคสอง นายจางอาจจายคาจางใหตามจำนวนที่จะตองจาย

จนถึงเวลาเลิกสัญญาตามกำหนดท่ีบอกกลาวและใหลูกจางออกจากงานทันทีได 

การบอกกลาวลวงหนาตามมาตรานี ้ไมใชบังคับแกการเลิกจางตามมาตรา 119 แหง

พระราชบัญญัตินี้ และมาตรา 583 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

  

มาตรา 17/113  ในกรณีที่นายจางบอกเลิกสัญญาจางโดยไมบอกกลาวลวงหนาใหลูกจาง

ทราบตามมาตรา 17 วรรคสอง ใหนายจางจายเงินใหแกลูกจางเปนจำนวนเทากับคาจางที่ลูกจางควรจะไดรับ

10 มาตรา 14/1 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 
11 มาตรา 16 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับท่ี 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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นับแตวันท่ีใหลูกจางออกจากงานจนถึงวันท่ีการเลิกสัญญาจางมีผลตามมาตรา 17 วรรคสอง โดยใหจายในวันท่ี

ใหลูกจางออกจากงาน 

  

มาตรา 1814 ในกรณีที่พระราชบัญญัตินี้กำหนดใหนายจางตองแจงการดำเนินการอยางหนึ่ง

อยางใดหรือสงเอกสารตออธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายหรือพนักงานตรวจแรงงาน นายจางจะแจงหรือสง

ดวยตนเอง ทางไปรษณีย โทรศัพท โทรสาร สื่ออิเล็กทรอนิกสหรือสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทอื ่นก็

ได  ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีอธิบดีประกาศกำหนด 

  

มาตรา 19  เพ ื ่อประโยชน  ในการคำนวณระยะเวลาการทำงานของล ูกจ างตาม

พระราชบัญญัตินี้ ใหนับวันหยุด วันลา วันที่นายจางอนุญาตใหหยุดงานเพื่อประโยชนของลูกจาง และวันท่ี

นายจางสั่งใหลูกจางหยุดงานเพ่ือประโยชนของนายจาง รวมเปนระยะเวลาการทำงานของลูกจางดวย 

  

มาตรา 20  การท่ีลูกจางไมไดทำงานติดตอกันโดยนายจางมีเจตนาท่ีจะไมใหลูกจางนั้นมีสิทธิ

ใดตามพระราชบัญญัตินี้ ไมวานายจางจะใหลูกจางทำงานในหนาที่ใด และการจางแตละชวงมีระยะเวลาหาง

กันเทาใดก็ตาม ใหนับระยะเวลาการทำงานทุกชวงเขาดวยกัน เพ่ือประโยชนในการไดสิทธิของลูกจางนั้น 

  

มาตรา 21  ในกรณีที่พระราชบัญญัตินี้กำหนดใหนายจางตองดำเนินการอยางหนึ่งอยางใดท่ี

ตองเสียคาใชจาย ใหนายจางเปนผูออกคาใชจายเพ่ือการนั้น 

  

มาตรา 22  งานเกษตรกรรม งานประมงทะเล งานบรรทุกหรือขนถายสินคาเรือเดินทะเล 

งานที่รับไปทำที่บาน งานขนสง และงานอื่นตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกาจะกำหนดในกฎกระทรวงใหมี

การคุมครองแรงงานกรณีตาง ๆ แตกตางไปจากพระราชบัญญัตินี้ก็ได 

 

 

หมวด 2 

การใชแรงงานท่ัวไป 

 

  

มาตรา 2315  ใหนายจางประกาศเวลาทำงานปกติใหลูกจางทราบ โดยกำหนดเวลาเริ่มตน

และเวลาสิ้นสุดของการทำงานแตละวันของลูกจางไดไมเกินเวลาทำงานของแตละประเภทงานตามท่ีกำหนดใน

กฎกระทรวง แตวันหนึ่งตองไมเกินแปดชั่วโมง ในกรณีที่เวลาทำงานวันใดนอยกวาแปดชั่วโมง นายจางและ

14 มาตรา 18 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 
15 มาตรา 23 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 
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ลูกจางจะตกลงกันใหนำเวลาทำงานสวนที่เหลือนั้นไปรวมกับเวลาทำงานในวันทำงานปกติอื่นก็ได แตตองไม

เกินวันละเกาชั่วโมงและเมื่อรวมเวลาทำงานทั้งสิ้นแลว สัปดาหหนึ่งตองไมเกินสี่สิบแปดชั่วโมง เวนแตงานท่ี

อาจเปนอันตรายตอสุขภาพและความปลอดภัยของลูกจางตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวงตองมีเวลาทำงานปกติ

วันหนึ่งไมเกินเจ็ดชั่วโมง และเม่ือรวมเวลาทำงานท้ังสิ้นแลวสัปดาหหนึ่งตองไมเกินสี่สิบสองชั่วโมง 

ในกรณีที่นายจางและลูกจางตกลงกันใหนำเวลาทำงานสวนที่เหลือไปรวมกับเวลาทำงานใน

วันทำงานปกติอื่นตามวรรคหนึ่งเกินกวาวันละแปดชั่วโมงใหนายจางจายคาตอบแทนไมนอยกวาหนึ่งเทาครึ่ง

ของอัตราคาจางตอชั่วโมงในวันทำงานตามจำนวนชั่วโมงที่ทำเกินสำหรับลูกจางรายวันและลูกจางรายชั่วโมง

หรือไมนอยกวาหนึ่งเทาครึ่งของอัตราคาจางตอหนวยในวันทำงานตามจำนวนผลงานท่ีทำไดในชั่วโมงท่ีทำเกิน

สำหรับลูกจางซ่ึงไดรับคาจางตามผลงาน 

ในกรณีที่นายจางไมอาจประกาศกำหนดเวลาเริ่มตนและเวลาสิ้นสุดของการทำงานแตละวัน

ได เนื่องจากลักษณะหรือสภาพของงาน ใหนายจางและลูกจางตกลงกันกำหนดชั่วโมงทำงานแตละวันไมเกิน

แปดชั่วโมง และเม่ือรวมเวลาทำงานท้ังสิ้นแลวสัปดาหหนึ่งตองไมเกินสี่สิบแปดชั่วโมง 

  

มาตรา 24  หามมิใหนายจางใหลูกจางทำงานลวงเวลาในวันทำงาน เวนแตไดรับความ

ยินยอมจากลูกจางกอนเปนคราว ๆ ไป 

ในกรณีที่ลักษณะหรือสภาพของงานตองทำติดตอกันไปถาหยุดจะเสียหายแกงาน หรือเปน

งานฉุกเฉิน หรือเปนงานอ่ืนตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวง นายจางอาจใหลูกจางทำงานลวงเวลาไดเทาท่ีจำเปน 

  

มาตรา 25  หามมิใหนายจางใหลูกจางทำงานในวันหยุด เวนแตในกรณีที่ลักษณะหรือสภาพ

ของงานตองทำติดตอกันไป ถาหยุดจะเสียหายแกงาน หรือเปนงานฉุกเฉิน นายจางอาจใหลูกจางทำงานใน

วันหยุดไดเทาท่ีจำเปน 

นายจางอาจใหลูกจางทำงานในวันหยุดไดสำหรับกิจการโรงแรม สถานมหรสพ งานขนสง 

รานขายอาหาร รานขายเครื่องดื่ม สโมสร สมาคม สถานพยาบาล หรือกิจการอ่ืนตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวง 

เพื ่อประโยชนแกการผลิต การจำหนาย และการบริการ นายจางอาจใหลูกจางทำงาน 

นอกจากที่กำหนดตามวรรคหนึ่งและวรรคสองในวันหยุดเทาท่ีจำเปน โดยไดรับความยินยอมจากลูกจางกอน

เปนคราว ๆ ไป 

  

มาตรา 26  ชั่วโมงทำงานลวงเวลาตามมาตรา 24 วรรคหนึ่งและชั่วโมงทำงานในวันหยุดตาม

มาตรา 25 วรรคสองและวรรคสาม เม่ือรวมแลวจะตองไมเกินอัตราตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวง 

  

มาตรา 27  ในวันท่ีมีการทำงาน ใหนายจางจัดใหลูกจางมีเวลาพักระหวางการทำงานวันหนึ่ง

ไมนอยกวาหนึ่งชั่วโมงหลังจากที่ลูกจางทำงานมาแลวไมเกินหาชั่วโมงติดตอกัน นายจางและลูกจางอาจตกลง

กันลวงหนาใหมีเวลาพักครั้งหนึ่งนอยกวาหนึ่งชั่วโมงได แตเม่ือรวมกันแลววันหนึ่งตองไมนอยกวาหนึ่งชั่วโมง 
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ในกรณีที่นายจางและลูกจางตกลงกันกำหนดเวลาพักระหวางการทำงานตามวรรคหนึ่งเปน

อยางอ่ืน ถาขอตกลงนั้นเปนประโยชนแกลูกจาง ใหขอตกลงนั้นใชบังคับได 

เวลาพักระหวางการทำงานไมใหนับรวมเปนเวลาทำงาน เวนแตเวลาพักท่ีรวมกันแลวในวันหนึ่ง

เกินสองชั่วโมง ใหนับเวลาท่ีเกินสองชั่วโมงนั้นเปนเวลาทำงานปกติ 

ในกรณีท่ีมีการทำงานลวงเวลาตอจากเวลาทำงานปกติไมนอยกวาสองชั่วโมง นายจางตองจัด

ใหลูกจางมีเวลาพักไมนอยกวายี่สิบนาทีกอนท่ีลูกจางเริ่มทำงานลวงเวลา 

ความในวรรคหนึ่งและวรรคสี่ มิใหใชบังคับแกกรณีท่ีลูกจางทำงานท่ีมีลักษณะหรือสภาพของ

งานตองทำติดตอกันไปโดยไดรับความยินยอมจากลูกจางหรือเปนงานฉุกเฉิน 

  

มาตรา 28  ใหนายจางจัดใหลูกจางมีวันหยุดประจำสัปดาห สัปดาหหนึ่งไมนอยกวาหนึ่งวัน 

โดยวันหยุดประจำสัปดาหตองมีระยะหางกันไมเกินหกวัน นายจางและลูกจางอาจตกลงกันลวงหนากำหนดให

มีวันหยุดประจำสัปดาหวันใดก็ได 

ในกรณีที่ลูกจางทำงานโรงแรม งานขนสง งานในปา งานในที่ทุรกันดาร หรืองานอื่นตามท่ี

กำหนดในกฎกระทรวง นายจางและลูกจางอาจตกลงกันลวงหนาสะสมวันหยุดประจำสัปดาหและเลื่อนไปหยุด

เม่ือใดก็ได แตตองอยูในระยะเวลาสี่สัปดาหติดตอกัน 

  

มาตรา 29  ใหนายจางประกาศกำหนดวันหยุดตามประเพณีใหลูกจางทราบเปนการลวงหนา

ปหนึ่งไมนอยกวาสิบสามวันโดยรวมวันแรงงานแหงชาติตามท่ีรัฐมนตรีประกาศกำหนด 

ใหนายจางพิจารณากำหนดวันหยุดตามประเพณีจากวันหยุดราชการประจำป วันหยุดทาง

ศาสนาหรือขนบธรรมเนียมประเพณีแหงทองถ่ิน 

ในกรณีที่วันหยุดตามประเพณีวันใดตรงกับวันหยุดประจำสัปดาหของลูกจาง ใหลูกจาง

ไดหยุดชดเชยวันหยุดตามประเพณีในวันทำงานถัดไป 

ในกรณีที่นายจางไมอาจใหลูกจางหยุดตามประเพณีได เนื่องจากลูกจางทำงานที่มีลักษณะ

หรือสภาพของงานตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ใหนายจางตกลงกับลูกจางวา จะหยุดในวันอื่นชดเชยวันหยุด

ตามประเพณีหรือนายจางจะจายคาทำงานในวันหยุดใหก็ได 

  

มาตรา 30  ลูกจางซึ่งทำงานติดตอกันมาแลวครบหนึ่งปมีสิทธิหยุดพักผอนประจำปไดปหนึ่ง

ไมนอยกวาหกวันทำงานโดยใหนายจางเปนผูกำหนดวันหยุดดังกลาวใหแกลูกจางลวงหนาหรือกำหนดใหตามท่ี

นายจางและลูกจางตกลงกัน 

ในปตอมานายจางอาจกำหนดวันหยุดพักผอนประจำปใหแกลูกจางมากกวาหกวันทำงานก็ได 

นายจางและลูกจางอาจตกลงกันลวงหนาใหสะสมและเลื่อนวันหยุดพักผอนประจำปท่ียังมิได

หยุดในปนั้นรวมเขากับปตอ ๆ ไปได 
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สำหรับลูกจางซึ่งทำงานยังไมครบหนึ่งป นายจางอาจกำหนดวันหยุดพักผอนประจำปใหแก

ลูกจางโดยคำนวณใหตามสวนก็ได 

  

มาตรา 31  หามมิใหนายจางใหลูกจางทำงานลวงเวลาหรือทำงานในวันหยุดในงานท่ีอาจเปน

อันตรายตอสุขภาพและความปลอดภัยของลูกจางตามมาตรา 23 วรรคหนึ่ง 

  

มาตรา 32  ใหลูกจางมีสิทธิลาปวยไดเทาที่ปวยจริง การลาปวยตั้งแตสามวันทำงานขึ้นไป 

นายจางอาจใหลูกจางแสดงใบรับรองของแพทยแผนปจจุบันชั้นหนึ่งหรือของสถานพยาบาลของทางราชการ 

ในกรณีที่ลูกจางไมอาจแสดงใบรับรองของแพทยแผนปจจุบันชั้นหนึ่งหรือของสถานพยาบาลของทางราชการ

ได ใหลูกจางชี้แจงใหนายจางทราบ 

ในกรณีที่นายจางจัดแพทยไว ใหแพทยนั้นเปนผูออกใบรับรอง เวนแตลูกจางไมสามารถให

แพทยนั้นตรวจได 

วันท่ีลูกจางไมสามารถทำงานไดเนื่องจากประสบอันตรายหรือเจ็บปวยท่ีเกิดข้ึนเนื่องจากการ

ทำงาน และวันลาเพ่ือคลอดบุตรตามมาตรา 41 มิใหถือเปนวันลาปวยตามมาตรานี้ 

  

มาตรา 33  ใหลูกจางมีสิทธิลาเพื ่อทำหมันไดและมีสิทธิลาเนื ่องจากการทำหมันตาม

ระยะเวลาท่ีแพทยแผนปจจุบันชั้นหนึ่งกำหนดและออกใบรบัรอง 

  

มาตรา 3416 ใหลูกจางมีสิทธิลาเพ่ือกิจธุระอันจำเปนไดปละไมนอยกวาสามวันทำงาน 

  

มาตรา 35  ใหลูกจางมีสิทธิลาเพ่ือรับราชการทหารในการเรียกพลเพ่ือตรวจสอบ เพ่ือฝกวิชา

ทหารหรือเพ่ือทดลองความพรั่งพรอมตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร 

  

มาตรา 36  ใหลูกจางมีสิทธิลาเพื ่อการฝกอบรมหรือพัฒนาความรู ความสามารถตาม

หลักเกณฑและวิธีการท่ีกำหนดในกฎกระทรวง 

  

มาตรา 37  หามมิใหนายจางใหลูกจางทำงานยก แบก หาม หาบ ทูน ลาก หรือเข็นของหนัก

เกินอัตราน้ำหนักตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวง 

  

 

 

16 มาตรา 34 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
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หมวด 3 

การใชแรงงานหญิง 

 

  

มาตรา 3817 หามมิใหนายจางใหลูกจางซ่ึงเปนหญิงทำงานอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้ 

(1) งานเหมืองแรหรืองานกอสรางที่ตองทำใตดิน ใตน้ำ ในถ้ำ ในอุโมงคหรือปลองในภูเขา 

เวนแตสภาพของการทำงานไมเปนอันตรายตอสุขภาพหรือรางกายของลูกจาง 

(2) งานท่ีตองทำบนนั่งรานท่ีสูงกวาพ้ืนดินตั้งแตสิบเมตรข้ึนไป 

(3) งานผลิตหรือขนสงวัตถุระเบิดหรือวัตถุไวไฟ เวนแตสภาพของการทำงานไมเปนอันตราย

ตอสุขภาพหรือรางกายของลูกจาง 

(4) งานอ่ืนตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวง 

  

มาตรา 3918  หามมิใหนายจางใหลูกจางซ่ึงเปนหญิงมีครรภทำงานอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้ 

(1) งานเก่ียวกับเครื่องจักรหรือเครื่องยนตท่ีมีความสั่นสะเทือน 

(2) งานขับเคลื่อนหรือติดไปกับยานพาหนะ 

(3) งานยก แบก หาม หาบ ทูน ลาก หรือเข็นของหนักเกินสิบหากิโลกรัม 

(4) งานท่ีทำในเรือ 

(5) งานอ่ืนตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวง 

  

มาตรา 39/119  หามมิใหนายจางใหลูกจางซึ่งเปนหญิงมีครรภทำงานในระหวางเวลา 22.00 

นาิกา ถึงเวลา 06.00 นาิกา ทำงานลวงเวลา หรือทำงานในวันหยุด 

ในกรณีที่ลูกจางซึ่งเปนหญิงมีครรภทำงานในตำแหนงผูบริหาร งานวิชาการ งานธุรการ หรือ

งานเก่ียวกับการเงินหรือบัญชี นายจางอาจใหลูกจางนั้นทำงานลวงเวลาในวันทำงานไดเทาท่ีไมมีผลกระทบตอ

สุขภาพของลูกจางซ่ึงเปนหญิงมีครรภโดยไดรับความยินยอมจากลูกจางกอนเปนคราว ๆ ไป 

  

มาตรา 40  ในกรณีที่นายจางใหลูกจางซึ่งเปนหญิงทำงานระหวางเวลา 24.00 นาิกา ถึง

เวลา 06.00 นาิกา และพนักงานตรวจแรงงานเห็นวางานนั้นอาจเปนอันตรายตอสุขภาพและความปลอดภัย

ของหญิงนั้น ใหพนักงานตรวจแรงงานรายงานตออธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายเพื่อพิจารณาและมีคำสั่งให

นายจางเปลี่ยนเวลาทำงาน หรือลดชั่วโมงทำงานไดตามท่ีเห็นสมควร และใหนายจางปฏิบัติตามคำสั่งดังกลาว 

  

17 มาตรา 38 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 
18  มาตรา 39 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 
19 มาตรา 39/1 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 

ภาคผนวก - 36



มาตรา 4120  ใหลูกจางซึ่งเปนหญิงมีครรภมีสิทธิลาเพื่อคลอดบุตรครรภหนึ่งไมเกินเกาสิบ

แปดวัน 

วันลาเพื่อคลอดบุตรตามมาตรานี้ใหหมายความรวมถึงวันลาเพื่อตรวจครรภกอนคลอดบุตร

ดวย 

วันลาตามวรรคหนึ่ง ใหนับรวมวันหยุดท่ีมีในระหวางวันลาดวย 

  

มาตรา 42  ในกรณีท่ีลูกจางซ่ึงเปนหญิงมีครรภมีใบรับรองของแพทยแผนปจจุบันชั้นหนึ่งมา

แสดงวาไมอาจทำงานในหนาที่เดิมตอไปได ใหลูกจางนั้นมีสิทธิขอใหนายจางเปลี่ยนงานในหนาที่เดิมเปน

การชั่วคราวกอนหรือหลังคลอดได และใหนายจางพิจารณาเปลี่ยนงานท่ีเหมาะสมใหแกลูกจางนั้น 

  

มาตรา 43  หามมิใหนายจางเลิกจางลูกจางซ่ึงเปนหญิงเพราะเหตุมีครรภ 

  

หมวด 4 

การใชแรงงานเด็ก 

 

  

มาตรา 44  หามมิใหนายจางจางเด็กอายุต่ำกวาสิบหาปเปนลูกจาง 

  

มาตรา 45  ในกรณีท่ีมีการจางเด็กอายุต่ำกวาสิบแปดปเปนลูกจาง ใหนายจางปฏิบัติดังนี้ 

(1) แจงการจางลูกจางซึ่งเปนเด็กนั้นตอพนักงานตรวจแรงงานภายในสิบหาวันนับแตวันที่เด็ก

เขาทำงาน 

(2) จัดทำบันทึกสภาพการจางกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเก็บไว ณ สถานประกอบ

กิจการหรือสำนักงานของนายจาง พรอมท่ีจะใหพนักงานตรวจแรงงานตรวจไดในเวลาทำการ 

(3) แจงการสิ้นสุดการจางลูกจางซึ่งเปนเด็กนั้นตอพนักงานตรวจแรงงานภายในเจ็ดวันนับ

แตวันท่ีเด็กออกจากงาน 

การแจงหรือการจัดทำบันทึกตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามแบบท่ีอธิบดีกำหนด 

  

มาตรา 46  ใหนายจางจัดใหลูกจางซึ่งเปนเด็กมีเวลาพักวันหนึ่งไมนอยกวาหนึ่งชั ่วโมง

ติดตอกันหลังจากที่ลูกจางทำงานมาแลวไมเกินสี่ชั่วโมง แตในสี่ชั่วโมงนั้นใหลูกจางซึ่งเปนเด็กไดมีเวลาพัก

ตามท่ีนายจางกำหนด 

  

20  มาตรา 41 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2562 
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มาตรา 47  หามมิใหนายจางใหลูกจางซ่ึงเปนเด็กอายุต่ำกวาสิบแปดปทำงานในระหวางเวลา 

22.00 นาิกา ถึงเวลา 06.00 นาิกา เวนแตจะไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากอธิบดีหรือผูซ่ึงอธิบดีมอบหมาย 

นายจางอาจใหลูกจางซึ่งเปนเด็กอายุต่ำกวาสิบแปดปและเปนผูแสดงภาพยนตร ละครหรือ

การแสดงอยางอ่ืนท่ีคลายคลึงกันทำงานในระหวางเวลาดังกลาวได  ท้ังนี้ ใหนายจางจัดใหลูกจางซ่ึงเปนเด็กนั้น

ไดพักผอนตามสมควร 

  

มาตรา 48  หามมิใหนายจางใหลูกจางซึ่งเปนเด็กอายุต่ำกวาสิบแปดปทำงานลวงเวลาหรือ

ทำงานในวันหยุด 

  

มาตรา 49  หามมิใหนายจางใหลูกจางซึ่งเปนเด็กอายุต่ำกวาสิบแปดปทำงานอยางหนึ่งอยางใด 

ดังตอไปนี้ 

(1) งานหลอม เปา หลอ หรือรีดโลหะ 

(2) งานปมโลหะ 

(3) งานเกี่ยวกับความรอน ความเย็น ความสั่นสะเทือน เสียง และแสงที่มีระดับแตกตางจาก

ปกติ อันอาจเปนอันตรายตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวง 

(4) งานเก่ียวกับสารเคมีท่ีเปนอันตรายตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวง 

(5) งานเกี่ยวกับจุลชีวันเปนพิษซึ่งอาจเปนเชื้อไวรัส แบคทีเรีย รา หรือเชื้ออื่นตามที่กำหนด

ในกฎกระทรวง 

(6) งานเกี่ยวกับวัตถุมีพิษ วัตถุระเบิด หรือวัตถุไวไฟ เวนแตงานในสถานีบริการน้ำมัน

เชื้อเพลิงตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวง 

(7) งานขับหรือบังคับรถยกหรือปนจั่นตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวง 

(8) งานใชเลื่อยเดินดวยพลังไฟฟาหรือเครื่องยนต 

(9) งานท่ีตองทำใตดิน ใตน้ำ ในถ้ำ อุโมงค หรือปลองในภูเขา 

(10) งานเก่ียวกับกัมมันตภาพรังสีตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวง 

(11) งานทำความสะอาดเครื่องจักรหรือเครื่องยนตขณะที่เครื่องจักรหรือเครื่องยนตกำลัง

ทำงาน 

(12) งานท่ีตองทำบนนั่งรานท่ีสูงกวาพ้ืนดินตั้งแตสิบเมตรข้ึนไป 

(13) งานอ่ืนตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวง 

  

มาตรา 5021 หามมิใหนายจางใหลูกจางซึ่งเปนเด็กอายุต่ำกวาสิบแปดปทำงานในสถานท่ี 

ดังตอไปนี้ 

21  มาตรา 50 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 
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(1) โรงฆาสัตว 

(2) สถานท่ีเลนการพนัน 

(3) สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ 

(4) สถานท่ีอ่ืนตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวง 

  

มาตรา 5122 หามมิใหนายจางเรียกหรือรับหลักประกันเพื่อการใด ๆ จากฝายลูกจางซึ่งเปน

เด็ก 

หามมิใหนายจางจายคาจางของลูกจางซ่ึงเปนเด็กใหแกบุคคลอ่ืน 

ในกรณีท่ีนายจางจายเงินหรือประโยชนตอบแทนใด ๆ ใหแกลูกจางซ่ึงเปนเด็ก บิดามารดา 

ผูปกครอง หรือบุคคลอ่ืน เปนการลวงหนากอนมีการจาง ขณะแรกจาง หรือกอนถึงงวดการจายคาจางในแตละ

คราว มิใหถือวาเปนการจายหรือรับคาจางสำหรับลูกจางซึ่งเปนเด็กนั้น และหามมิใหนายจางนำเงินหรือ

ประโยชนตอบแทนดังกลาวมาหักจากคาจางซ่ึงตองจายใหแกลูกจางซ่ึงเปนเด็กตามกำหนดเวลา 

  

มาตรา 52  เพื่อประโยชนในการพัฒนาและสงเสริมคุณภาพชีวิตและการทำงานของเด็กให

ลูกจางซ่ึงเปนเด็กอายุต่ำกวาสิบแปดป มีสิทธิลาเพ่ือเขาประชุม สัมมนา รับการอบรม รับการฝกหรือลาเพ่ือ

การอื่น ซึ่งจัดโดยสถานศึกษาหรือหนวยงานของรัฐหรือเอกชนท่ีอธิบดีเห็นชอบ โดยใหลูกจางซึ่งเปนเด็กแจง

ใหนายจางทราบลวงหนาถึงเหตุที่ลาโดยชัดแจง พรอมทั้งแสดงหลักฐานที่เกี่ยวของถามี และใหนายจางจาย

คาจางใหแกลูกจางซ่ึงเปนเด็กเทากับคาจางในวันทำงานตลอดระยะเวลาท่ีลา แตปหนึ่งตองไมเกินสามสิบวัน 

 

  

หมวด 5 

คาจาง คาลวงเวลา คาทำงานในวันหยุด และคาลวงเวลาในวันหยุด 

 

 

มาตรา 5323  ใหนายจางกำหนดคาจาง คาลวงเวลา คาทำงานในวันหยุดและคาลวงเวลา

ในวันหยุดใหแกลูกจางที่ทำงานอันมีลักษณะ คุณภาพ และปริมาณเทากัน หรืองานที่มีคาเทาเทียมกันใน

อัตราเทากันไมวาลูกจางนั้นจะเปนชายหรือหญิง 

  

มาตรา 54  ใหนายจางจายคาจาง คาลวงเวลา คาทำงานในวันหยุด คาลวงเวลาในวันหยุด 

และเงินผลประโยชนอื่นเนื่องในการจาง บรรดาที่จายเปนเงินตองจายเงินตราไทย เวนแตไดรับความยินยอม

จากลูกจางใหจายเปนตั๋วเงินหรือเงินตราตางประเทศ 

22 มาตรา 51 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 
23 มาตรา 53 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
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มาตรา 55  ใหนายจางจายคาจาง คาลวงเวลา คาทำงานในวันหยุด คาลวงเวลาในวันหยุด

และเงินผลประโยชนอื่นเนื่องในการจางใหแกลูกจาง ณ สถานที่ทำงานของลูกจาง ถาจะจาย ณ สถานที่อ่ืน

หรือดวยวิธีอ่ืนตองไดรับความยินยอมจากลูกจาง 

  

มาตรา 56  ใหนายจางจายคาจางใหแกลูกจางเทากับคาจางในวันทำงานสำหรับวันหยุด 

ดังตอไปนี้ 

(1) วันหยุดประจำสัปดาห เวนแตลูกจางซึ่งไดรับคาจางรายวัน รายชั่วโมง หรือตามผลงาน

โดยคำนวณเปนหนวย 

(2) วันหยุดตามประเพณี 

(3) วันหยุดพักผอนประจำป 

  

มาตรา 57  ใหนายจางจายคาจางใหแกลูกจางในวันลาปวยตามมาตรา 32 เทากับอัตรา

คาจางในวันทำงานตลอดระยะเวลาท่ีลา แตปหนึ่งตองไมเกินสามสิบวันทำงาน 

ในกรณีท่ีลูกจางใชสิทธิลาเพ่ือทำหมันตามมาตรา 33 ใหนายจางจายคาจางใหแกลูกจางในวัน

ลานั้นดวย 

  

มาตรา 57/124  ใหนายจางจายคาจางใหแกลูกจางในวันลาเพื่อกิจธุระอันจำเปนตามมาตรา 

34 เทากับคาจางในวันทำงานตลอดระยะเวลาท่ีลา แตปหนึ่งตองไมเกินสามวันทำงาน 

  

มาตรา 58  ใหนายจางจายคาจางใหแกลูกจางในวันลาเพื่อรับราชการทหารตามมาตรา 35 

เทากับคาจางในวันทำงานตลอดระยะเวลาท่ีลา แตปหนึ่งตองไมเกินหกสิบวัน 

  

มาตรา 5925  ใหนายจางจายคาจางใหแกลูกจางซึ่งเปนหญิงในวันลาเพื่อคลอดบุตรตาม

มาตรา 41 เทากับคาจางในวันทำงานตลอดระยะเวลาท่ีลา แตไมเกินสี่สิบหาวัน 

  

มาตรา 60  เพื่อประโยชนแกการจายคาจางตามมาตรา 56 มาตรา 57 มาตรา 58 มาตรา 59 

มาตรา 71 และมาตรา 72 ในกรณีที่ลูกจางไดรับคาจางตามผลงานโดยคำนวณเปนหนวย ใหนายจางจาย

คาจางในวันหยุดหรือวันลาเทากับคาจางโดยเฉลี่ยในวันทำงานที่ลูกจางไดรับในงวดการจายคาจางกอน

วันหยุดหรือวันลานั้น 

  

24 มาตรา 53 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
25 มาตรา 59 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
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มาตรา 61  ในกรณีที ่นายจางใหลูกจางทำงานลวงเวลาในวันทำงานใหนายจางจายคา

ลวงเวลาใหแกลูกจางในอัตราไมนอยกวาหนึ่งเทาครึ่งของอัตราคาจางตอชั่วโมงในวันทำงานตามจำนวนชั่วโมง

ที่ทำ หรือไมนอยกวาหนึ่งเทาครึ่งของอัตราคาจางตอหนวยในวันทำงานตามจำนวนผลงานที่ทำไดสำหรับ

ลูกจางซ่ึงไดรับคาจางตามผลงานโดยคำนวณเปนหนวย 

  

มาตรา 62  ในกรณีท่ีนายจางใหลูกจางทำงานในวันหยุดตามมาตรา 28 มาตรา 29 หรือมาตรา 

30 ใหนายจางจายคาทำงานในวันหยุดใหแกลูกจางในอัตรา ดังตอไปนี้ 

(1) สำหรับลูกจางซึ่งมีสิทธิไดรับคาจางในวันหยุด ใหจายเพิ่มขึ้นจากคาจางอีกไมนอย

กวาหนึ่งเทาของอัตราคาจางตอชั่วโมงในวันทำงานตามจำนวนชั่วโมงที่ทำหรือไมนอยกวาหนึ่งเทาของอัตรา

คาจางตอหนวยในวันทำงานตามจำนวนผลงานท่ีทำไดสำหรับลูกจางซ่ึงไดรับคาจางตามผลงานโดยคำนวณเปน

หนวย 

(2) สำหรับลูกจางซึ่งไมมีสิทธิไดรับคาจางในวันหยุด ใหจายไมนอยกวาสองเทาของอัตรา

คาจางตอชั่วโมงในวันทำงานตามจำนวนชั่วโมงที่ทำ หรือไมนอยกวาสองเทาของอัตราคาจางตอหนวยในวัน

ทำงานตามจำนวนผลงานท่ีทำไดสำหรับลูกจางซ่ึงไดรับคาจางตามผลงานโดยคำนวณเปนหนวย 

  

มาตรา 63  ในกรณีท่ีนายจางใหลูกจางทำงานลวงเวลาในวันหยุด ใหนายจางจายคาลวงเวลา

ในวันหยุดใหแกลูกจางในอัตราไมนอยกวาสามเทาของอัตราคาจางตอชั่วโมงในวันทำงานตามจำนวนชั่วโมงท่ี

ทำ หรือไมนอยกวาสามเทาของอัตราคาจางตอหนวยในวันทำงานตามจำนวนผลงานที่ทำไดสำหรับลูกจางซ่ึง

ไดรับคาจางตามผลงานโดยคำนวณเปนหนวย 

  

มาตรา 64  ในกรณีที่นายจางมิไดจัดใหลูกจางหยุดงาน หรือจัดใหลูกจางหยุดงานนอยกวาท่ี

กำหนดไวตามมาตรา 28 มาตรา 29 และมาตรา 30 ใหนายจางจายคาทำงานในวันหยุดและคาลวงเวลาใน

วันหยุดใหแกลูกจางตามอัตราที่กำหนดไวในมาตรา 62 และมาตรา 63 เสมือนวานายจางใหลูกจางทำงานใน

วันหยุด 

  

มาตรา 6526  ลูกจางซ่ึงมีอำนาจหนาท่ีหรือซ่ึงนายจางใหทำงานอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้ 

ไมมีสิทธิไดรับคาลวงเวลาตามมาตรา 61 และคาลวงเวลาในวันหยุดตามมาตรา 63 แตลูกจางซ่ึงนายจางให

ทำงานตาม (3) (4) (5) (6) (7) (8) หรือ (9) มีสิทธิไดรับคาตอบแทนเปนเงินเทากับอัตราคาจางตอชั่วโมงในวัน

ทำงานตามจำนวนชั่วโมงท่ีทำ 

(1) ลูกจางซึ่งมีอำนาจหนาที่ทำการแทนนายจางสำหรับกรณีการจาง การใหบำเหน็จ หรือ

การเลิกจาง 

26 มาตรา 65 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 
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(2) งานเรขายหรือชักชวนซื้อสินคาซึ่งนายจางไดจายคานายหนาจากการขายสินคาใหแก

ลูกจาง 

(3) งานขบวนการจัดงานรถไฟ ซึ่งไดแกงานที่ทำบนขบวนรถและงานอำนวยความสะดวกแก

การเดินรถ 

(4) งานเปดปดประตูน้ำหรือประตูระบายน้ำ 

(5) งานอานระดับน้ำและวัดปริมาณน้ำ 

(6) งานดับเพลิงหรืองานปองกันอันตรายสาธารณะ 

(7) งานท่ีมีลักษณะหรือสภาพตองออกไปทำงานนอกสถานท่ี และโดยลักษณะหรือสภาพของ

งานไมอาจกำหนดเวลาทำงานท่ีแนนอนได 

(8) งานอยูเวรเฝาดูแลสถานท่ีหรือทรัพยสินอันมิใชหนาท่ีการทำงานปกติของลูกจาง 

(9) งานอ่ืนตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวง 

ท้ังนี้ เวนแตนายจางตกลงจายคาลวงเวลาหรือคาลวงเวลาในวันหยุดใหแกลูกจาง 

  

มาตรา 66  ลูกจางตามมาตรา 65 (1) ไมมีสิทธิไดรับคาทำงานในวันหยุดตามมาตรา 62 เวน

แตนายจางตกลงจายคาทำงานในวันหยุดใหแกลูกจาง 

  

มาตรา 6727  ในกรณีที่นายจางเลิกจางโดยมิใชกรณีตามมาตรา 119 ใหนายจางจายคาจาง

ใหแกลูกจางสำหรับวันหยุดพักผอนประจำปในปที่เลิกจางตามสวนของวันหยุดพักผอนประจำปที่ลูกจางพึงมี

สิทธิไดรับตามมาตรา 30 

ในกรณีที่ลูกจางเปนฝายบอกเลิกสัญญาหรือนายจางเลิกจาง ไมวาการเลิกจางนั้นเปนกรณี

ตามมาตรา 119 หรือไมก็ตาม ใหนายจางจายคาจางใหแกลูกจางสำหรับวันหยุดพักผอนประจำปสะสมท่ี

ลูกจางพึงมีสิทธิไดรับตามมาตรา 30 

  

มาตรา 68  เพื ่อประโยชนแกการคำนวณคาลวงเวลา คาทำงานในวันหยุด และคา

ลวงเวลาในวันหยุด ในกรณีที่ลูกจางไดรับคาจางเปนรายเดือน อัตราคาจางตอชั่วโมงในวันทำงานหมายถึง

คาจางรายเดือนหารดวยผลคูณของสามสิบและจำนวนชั่วโมงทำงานในวันทำงานตอวันโดยเฉลี่ย 

  

มาตรา 69  เพ่ือประโยชนแกการคำนวณชั ่วโมงทำงานลวงเวลา ในกรณีที ่นายจาง

กำหนดเวลาทำงานปกติเปนสัปดาห ใหนับวันหยุดตามประเพณี วันหยุดพักผอนประจำป และวันลา เปนวัน

ทำงาน 

  

27 มาตรา 67 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 
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มาตรา 7028  ใหนายจางจายคาจาง คาลวงเวลา คาทำงานในวันหยุด คาลวงเวลาในวันหยุด

และเงินท่ีนายจางมีหนาท่ีตองจายตามพระราชบัญญัตินี้ใหถูกตองและตามกำหนดเวลา ดังตอไปนี้ 

(1) ในกรณีที่มีการคำนวณคาจางเปนรายเดือน รายวัน รายชั่วโมง หรือเปนระยะเวลาอยางอื่นท่ี

ไมเกินหนึ่งเดือน หรือตามผลงานโดยคำนวณเปนหนวย ใหจายเดือนหนึ่งไมนอยกวาหนึ่งครั้ง เวนแตจะมีการตกลง

กันเปนอยางอ่ืนท่ีเปนประโยชนแกลูกจาง 

(2) ในกรณีท่ีมีการคำนวณคาจาง นอกจาก (1) ใหจายตามกำหนดเวลาท่ีนายจางและลูกจาง

ตกลงกัน 

(3) คาลวงเวลา คาทำงานในวันหยุด คาลวงเวลาในวันหยุด และเงินที่นายจางมีหนาที่

ตองจายตามพระราชบัญญัตินี้ใหจายเดือนหนึ่งไมนอยกวาหนึ่งครั้ง 

ในกรณีที่นายจางเลิกจางลูกจาง ใหนายจางจายคาจาง คาลวงเวลา คาทำงานในวันหยุด คา

ลวงเวลาในวันหยุด และเงินที่นายจางมีหนาที่ตองจายตามพระราชบัญญัตินี้ ตามท่ีลูกจางมีสิทธิไดรับ ใหแก

ลูกจางภายในสามวันนับแตวันท่ีเลิกจาง 

  

มาตรา 71  ในกรณีที่นายจางใหลูกจางเดินทางไปทำงานในทองที่อื่น นอกจากทองที่สำหรับ

การทำงานปกติในวันหยุด ใหนายจางจายคาจางเทากับคาจางในวันทำงานใหแกลูกจางซ่ึงไมมีสิทธิไดรับคาจาง

ในวันหยุดตามมาตรา 56 (1) สำหรับการเดินทางนั้น 

  

มาตรา 72  ในกรณีที่นายจางใหลูกจางเดินทางไปทำงานในทองที่อื่น นอกจากทองที่สำหรับ

การทำงานปกติ ลูกจางไมมีสิทธิไดรับคาลวงเวลาตามมาตรา 61 และคาลวงเวลาในวันหยุดตามมาตรา 63 ใน

ระหวางเดินทาง แตสำหรับการเดินทางในวันหยุดใหนายจางจายคาจางเทากับคาจางในวันทำงานใหแกลูกจาง

ซึ่งไมมีสิทธิไดรับคาจางในวันหยุดตามมาตรา 56 (1) ดวย เวนแตนายจางตกลงจายคาลวงเวลาหรือคา

ลวงเวลาในวันหยุดใหแกลูกจาง 

  

มาตรา 73  ใหนายจางออกคาใชจายสำหรับการเดินทางตามมาตรา 71 และมาตรา 72 

  

มาตรา 74  ในกรณีท่ีนายจางตกลงจายคาลวงเวลา คาทำงานในวันหยุด และคาลวงเวลา

ในวันหยุด ในอัตราสูงกวาที่กำหนดไวตามมาตรา 61 มาตรา 62 และมาตรา 63 ก็ใหเปนไปตามขอตกลง

ดังกลาว 

  

มาตรา 75  ในกรณีที่นายจางมีความจำเปนตองหยุดกิจการทั้งหมดหรือบางสวนเปนการ

ชั่วคราวดวยเหตุหนึ่งเหตุใดที่สำคัญอันมีผลกระทบตอการประกอบกิจการของนายจาง จนทำใหนายจาง

28 มาตรา 70 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
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ไมสามารถประกอบกิจการไดตามปกติซ่ึงมิใชเหตุสุดวิสัย ใหนายจางจายเงินใหแกลูกจางไมนอยกวารอยละเจ็ด

สิบหาของคาจางในวันทำงานที่ลูกจางไดรับกอนนายจางหยุดกิจการตลอดระยะเวลาที่นายจางไมไดใหลูกจาง

ทำงาน ณ สถานท่ีจายเงินตามมาตรา 55 และภายในกำหนดเวลาการจายเงินตามมาตรา 70 (1)29  

ใหนายจางแจงใหลูกจางและพนักงานตรวจแรงงานทราบลวงหนาเปนหนังสือกอนวันเริ่ม

หยุดกิจการตามวรรคหนึ่งไมนอยกวาสามวันทำการ 

  

มาตรา 76  หามมิใหนายจางหักคาจาง คาลวงเวลา คาทำงานในวันหยุด และคา

ลวงเวลาในวันหยุด เวนแตเปนการหักเพ่ือ 

(1) ชำระภาษีเงินไดตามจำนวนท่ีลูกจางตองจายหรือชำระเงินอ่ืนตามท่ีมีกฎหมายบัญญัติไว 

(2) ชำระคาบำรุงสหภาพแรงงานตามขอบังคับของสหภาพแรงงาน 

(3) ชำระหนี้สินสหกรณออมทรัพย หรือสหกรณอ่ืนท่ีมีลักษณะเดียวกันกับสหกรณออมทรัพย

หรือหนี้ท่ีเปนไปเพ่ือสวัสดิการท่ีเปนประโยชนแกลูกจางฝายเดียว โดยไดรับความยินยอมลวงหนาจากลูกจาง 

(4) เปนเงินประกันตามมาตรา 10 หรือชดใชคาเสียหายใหแกนายจาง ซึ่งลูกจางไดกระทำ

โดยจงใจหรือประมาทเลินเลออยางรายแรง โดยไดรับความยินยอมจากลูกจาง 

(5) เปนเงินสะสมตามขอตกลงเก่ียวกับกองทุนเงินสะสม 

การหักตาม (2) (3) (4) และ (5) ในแตละกรณีหามมิใหหักเกินรอยละสิบและจะหักรวมกันได

ไมเกินหนึ่งในหาของเงินที่ลูกจางมีสิทธิไดรับตามกำหนดเวลาการจายตามมาตรา 70 เวนแตไดรับความ

ยินยอมจากลูกจาง 

  

มาตรา 77  ในกรณีที่นายจางตองไดรับความยินยอมจากลูกจาง หรือมีขอตกลงกับลูกจาง

เกี่ยวกับการจายเงินตามมาตรา 54 มาตรา 55 หรือการหักเงินตามมาตรา 76 นายจางตองจัดทำเปนหนังสือ

และใหลูกจางลงลายมือชื่อในการใหความยินยอมหรือมีขอตกลงกันไวใหชัดเจนเปนการเฉพาะ 

  

หมวด 6 

คณะกรรมการคาจาง 

 

  

มาตรา 78  ใหมีคณะกรรมการคาจาง ประกอบดวย ปลัดกระทรวงแรงงาน* เปนประธาน

กรรมการ ผูแทนฝายรัฐบาลสี่คน ผูแทนฝายนายจางและผูแทนฝายลูกจางฝายละหาคนซ่ึงคณะรัฐมนตรีแตงตั้ง 

เปนกรรมการ และขาราชการกระทรวงแรงงาน* ซ่ึงรัฐมนตรีแตงตั้งเปนเลขานุการ 

29 มาตรา 75 วรรคหนึ่ง แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
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หลักเกณฑและวิธีการเพื่อใหไดมาซึ่งผูแทนฝายนายจางและผูแทนฝายลูกจางตามวรรคหนึ่ง 

ใหเปนไปตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีกำหนด 

  

มาตรา 7930 คณะกรรมการคาจางมีอำนาจหนาท่ี ดังตอไปนี้ 

(1) เสนอความเห็นและใหคำปรึกษาแนะนำตอคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับนโยบายและการพัฒนา

คาจางและรายได 

(2) กำหนดแนวทางในการพิจารณาของนายจางในการปรับคาจางตามภาวะเศรษฐกิจและ

สังคม 

(3) กำหนดอัตราคาจางข้ันต่ำ 

(4) กำหนดอัตราคาจางตามมาตรฐานฝมือ 

(5) ใหคำแนะนำดานวิชาการและแนวทางการประสานประโยชนแกหนวยงานตาง ๆ ท้ัง

ภาครัฐ เอกชน และประชาชนท่ัวไป 

(6) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายกำหนดหรือตามท่ีคณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีมอบหมาย 

ในการเสนอความเห็นตอคณะรัฐมนตรี คณะกรรมการคาจางจะมีขอสังเกตเกี่ยวกับการ

พัฒนาระบบรายไดของประเทศดวยก็ได 

  

มาตรา 80  ใหกรรมการคาจางซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งมีวาระดำรงตำแหนงคราวละสองป 

กรรมการซ่ึงพนจากตำแหนงอาจไดรับแตงตั้งอีกได 

ในกรณีท ี ่กรรมการค  าจ  างซ ึ ่ งคณะร ัฐมนตร ีแต งต ั ้ งพ นจากตำแหน งก อนวาระ 

ใหคณะรัฐมนตรีแตงตั้งกรรมการในประเภทเดียวกันเปนกรรมการแทน และใหผูไดรับแตงตั้งอยูในตำแหนง

เทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการที่ตนแทน เวนแตวาระของกรรมการเหลืออยูไมถึงหนึ่งรอยแปดสิบวัน 

จะไมแตงตั้งกรรมการแทนก็ได 

ในกรณีที่กรรมการคาจางซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งพนจากตำแหนงตามวาระ แตยังมิไดมีการ

แตงตั้งกรรมการใหม ใหกรรมการนั้นปฏิบัติหนาท่ีไปพลางกอน จนกวาจะไดแตงตั้งกรรมการใหมเขารับหนาท่ี 

ซ่ึงตองแตงตั้งใหเสร็จสิ้นภายในเกาสิบวันนับแตวันท่ีกรรมการเดิมพนจากตำแหนง 

  

มาตรา 81  นอกจากการพนจากตำแหนงตามวาระตามมาตรา 80 กรรมการคาจางซ่ึง

คณะรัฐมนตรีแตงตั้งพนจากตำแหนง เม่ือ 

(1) ตาย 

(2) ลาออก 

30 มาตรา 79 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 
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(3) คณะรัฐมนตรีใหออกเพราะขาดประชุมตามที่กำหนดสามครั้งติดตอกันโดยไมมีเหตุอัน

สมควร 

(4) เปนบุคคลลมละลาย 

(5) เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 

(6) ไดรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดใหจำคุก เวนแตเปนโทษสำหรับความผิดที่ได

กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

  

มาตรา 8231  การประชุมคณะกรรมการคาจางตองมีกรรมการเขาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่ง

ของจำนวนกรรมการทั้งหมด โดยมีกรรมการฝายนายจางและฝายลูกจางอยางนอยฝายละหนึ่งคนจึงจะเปน

องคประชุม 

ในการประชุมเพ่ือพิจารณากำหนดอัตราคาจางข้ันต่ำหรืออัตราคาจางตามมาตรฐานฝมือตาม

มาตรา 79 จะตองมีกรรมการเขาประชุมไมนอยกวาสองในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดโดยมีกรรมการ

ฝายนายจางและฝายลูกจางอยางนอยฝายละสองคนจึงจะเปนองคประชุม และตองไดมติอยางนอยสองในสาม

ของกรรมการท่ีเขาประชุม 

ในการประชุมเพื่อพิจารณากำหนดอัตราคาจางขั้นตํ่าหรืออัตราคาจางตามมาตรฐานฝมือ

คราวใดถาไมไดองคประชุมตามที่กำหนดไวในวรรคสอง ใหจัดใหมีการประชุมอีกครั้งหนึ่งภายในสิบหาวันนับ

แตวันท่ีนัดประชุมครั้งแรก การประชุมครั้งหลังนี้แมจะไมมีกรรมการซ่ึงมาจากฝายนายจางหรือฝายลูกจางเขา

รวมประชุม ถามีกรรมการมาประชุมไมนอยกวาสองในสามของจำนวนกรรมการท้ังหมดก็ใหถือเปนองคประชุม 

และตองไดมติอยางนอยสองในสามของกรรมการท่ีเขาประชุม 

  

มาตรา 83  ในการประชุมคราวใด ถาประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุมหรือไมอาจ

ปฏิบัติหนาท่ีไดใหกรรมการท่ีมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในท่ีประชุม 

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมใหถือเสียงขางมาก กรรมการคนหนึ่งใหมีเสียงหนึ่งในการ

ลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด 

  

มาตรา 8432  ใหคณะกรรมการคาจางมีอำนาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือ

ปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดตามท่ีคณะกรรมการคาจางมอบหมายได 

ใหคณะกรรมการคาจางกำหนดองคประชุมและวิธีการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการไดตาม

ความเหมาะสม 

  

31 มาตรา 82 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 
32 มาตรา 84 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 
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มาตรา 84/133  ใหคณะกรรมการคาจางมีอำนาจแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิจำนวนไมเกินหาคนเปน

ที่ปรึกษาคณะกรรมการคาจาง ซึ่งในจำนวนนี้อยางนอยตองเปนผูทรงคุณวุฒิดานแรงงาน การบริหารคาจาง

และเงินเดือน เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม หรือกฎหมาย 

วาระการดำรงตำแหนงและการพนจากตำแหนงของท่ีปรึกษาซ่ึงคณะกรรมการคาจางแตงตั้ง

ตามวรรคหนึ่ง ใหนำความในมาตรา 80 และมาตรา 81 มาใชบังคับโดยอนุโลม 

  

มาตรา 85  ในการปฏิบัติหนาที่ใหคณะกรรมการคาจาง หรือคณะอนุกรรมการ หรือผูซ่ึง

คณะกรรมการคาจางหรือคณะอนุกรรมการมอบหมายมีอำนาจ ดังตอไปนี้ 

(1) มีหนังสือเรียกบุคคลใดมาใหถอยคำหรือใหสงเอกสารหรือวัตถุใด ๆ มาเพื่อประกอบการ

พิจารณาไดตามความจำเปน 

(2) ใหหนวยงานหรือบุคคลใดใหความรวมมือในการสำรวจกิจการใด ๆ ที ่อาจมีผล

กระทบกระเทือนตอเศรษฐกิจได 

(3) เขาไปในสถานประกอบกิจการหรือสำนักงานของนายจางในเวลาทำการเพื่อศึกษา 

สำรวจ วิจัย ตรวจสอบ หรือสอบถามขอเท็จจริงเพ่ือใหไดมาซ่ึงขอมูลท่ีจะใชในการพิจารณาตามมาตรา 79 ใน

การนี้ ใหนายจางหรือบุคคลซึ่งเกี่ยวของอำนวยความสะดวก สงหรือแสดงเอกสาร หรือใหขอเท็จจริง และไม

ขัดขวางการปฏิบัติการตามหนาท่ีของบุคคลดังกลาว 

  

มาตรา 86  ในการปฏิบัติหนาที่ตามมาตรา 85 ใหกรรมการคาจาง อนุกรรมการ หรือผูซ่ึง

คณะกรรมการคาจางหรือคณะอนุกรรมการมอบหมาย แสดงบัตรประจำตัวหรือหนังสือมอบหมาย แลวแต

กรณี ตอบุคคลซ่ึงเก่ียวของ 

บัตรประจำตัวกรรมการคาจางและอนุกรรมการตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามแบบที่รัฐมนตรี

กำหนด 

  

มาตรา 8734  ในการพิจารณากำหนดอัตราคาจางขั้นต่ำใหคณะกรรมการคาจางศึกษาและ

พิจารณาขอเท็จจริงเกี่ยวกับอัตราคาจางที่ลูกจางไดรับอยูประกอบกับขอเท็จจริงอื่นโดยคำนึงถึงดัชนีคา

ครองชีพ อัตราเงินเฟอ มาตรฐานการครองชีพ ตนทุนการผลิต ราคาของสินคาและบริการ ความสามารถของ

ธุรกิจ ผลิตภาพแรงงาน ผลิตภัณฑมวลรวมของประเทศ และสภาพทางเศรษฐกิจและสังคม 

การพิจารณากำหนดอัตราคาจางขั้นต่ำจะกำหนดใหใชเฉพาะกิจการ งานหรือสาขาอาชีพ

ประเภทใด เพียงใด ในทองถ่ินใดก็ได 

เพื่อเปนการสงเสริมการจางงานและการคุมครองแรงงานสำหรับลูกจางบางกลุมหรือบาง

ประเภท คณะกรรมการคาจางอาจพิจารณากำหนดอัตราคาจางข้ันต่ำท่ีแตกตางจากท่ีพิจารณากำหนดในวรรค

33 มาตรา 84/1 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 
34 มาตรา 87 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2560 
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สอง เพ่ือใชสำหรับลูกจางกลุมนั้นหรือประเภทนั้นในกิจการ งานหรือสาขาอาชีพประเภทใด เพียงใด ในทองถ่ิน

ใดก็ได  ท้ังนี้ คาจางดังกลาวตองไมต่ำกวาอัตราคาจางข้ันต่ำท่ีคณะกรรมการคาจางกำหนดตามวรรคสอง 

ในการพิจารณากำหนดอัตราคาจางตามมาตรฐานฝมือ ใหคณะกรรมการคาจางศึกษาและ

พิจารณาขอเท็จจริงเก่ียวกับอัตราคาจางท่ีลูกจางไดรับในแตละอาชีพตามมาตรฐานฝมือท่ีกำหนดไว โดยวัดคา

ทักษะฝมือ ความรู และความสามารถ แตตองไมต่ำกวาอัตราคาจางข้ันต่ำท่ีคณะกรรมการคาจางกำหนด 

  

มาตรา 8835  เมื่อไดศึกษาขอมูลและพิจารณาขอเท็จจริงตามที่กำหนดไวในมาตรา 87 

แลวใหคณะกรรมการคาจางประกาศกำหนดอัตราคาจางข้ันต่ำหรืออัตราคาจางตามมาตรฐานฝมือโดยเสนอตอ

คณะรัฐมนตรีเพ่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

  

มาตรา 8936  ประกาศกำหนดอัตราคาจางขั้นต่ำหรืออัตราคาจางตามมาตรฐานฝมือตาม

มาตรา 88 ใหใชบังคับแกนายจางและลูกจางทุกคนโดยไมเลือกปฏิบัติ 

  

มาตรา 9037 เมื่อประกาศกำหนดอัตราคาจางขั้นต่ำหรืออัตราคาจางตามมาตรฐานฝมือมีผล

ใชบังคับแลว หามมิใหนายจางจายคาจางใหแกลูกจางนอยกวาอัตราคาจางขั ้นต่ำหรืออัตราคาจางตาม

มาตรฐานฝมือท่ีกำหนด 

ใหพนักงานตรวจแรงงานสงประกาศกำหนดอัตราคาจางข้ันต่ำหรืออัตราคาจางตามมาตรฐาน

ฝมือใหแกนายจางที่อยูในขายบังคับ และใหนายจางนั้นปดประกาศดังกลาวไวในที่เปดเผย เพื่อใหลูกจางได

ทราบ ณ สถานท่ีทำงานของลูกจางตลอดระยะเวลาท่ีประกาศดังกลาวมีผลใชบังคับ 

  

มาตรา 9138 ใหมีสำนักงานคณะกรรมการคาจางในกระทรวงแรงงานมีอำนาจหนาท่ี 

ดังตอไปนี้ 

(1) จัดทำแผนพัฒนาระบบคาจางและรายไดของประเทศเสนอตอคณะกรรมการคาจาง 

(2) จัดทำแผนงานโครงการเสนอตอคณะกรรมการคาจางและคณะอนุกรรมการ 

(3) ประสานแผนและการดำเนินการของคณะกรรมการคาจางและคณะอนุกรรมการ 

(4) รวบรวม ศึกษา วิจัย วิเคราะห และประเมินผลสถานการณเศรษฐกิจ แรงงาน ภาวะการ

ครองชีพ การขยายตัวของตลาดแรงงาน ผลิตภาพแรงงาน การลงทุน การยายถิ่น และขอมูลอื่นที่เกี่ยวของ 

เพื่อใชในการวางแผนพัฒนาระบบคาจางและรายไดของประเทศและเปนขอมูลประกอบการพิจารณาของ

คณะกรรมการคาจางและคณะอนุกรรมการ 

35 มาตรา 88 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 
36 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 
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(5) เสนอแนะผลการศึกษา และผลการพิจารณาขอมูลทางวิชาการ และมาตรการเสริมอื่นตอ

กระทรวงแรงงาน และหนวยงานท่ีเก่ียวของ เพ่ือประโยชนในการพัฒนาระบบคาจางและรายได 

(6) ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาระบบคาจางและรายไดของประเทศ และการ

ปฏิบัติงานตามมติของคณะกรรมการคาจาง 

(7) ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการคาจางและคณะอนกุรรมการมอบหมาย 

  

หมวด 7 

สวัสดิการ 

 

  

มาตรา 92  ใหมีคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานประกอบดวย ปลัดกระทรวงแรงงาน* เปน

ประธานกรรมการ กรรมการผูแทนฝายรัฐบาลสี่คน กรรมการผูแทนฝายนายจางและกรรมการผูแทนฝาย

ลูกจางฝายละหาคน ซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้ง เปนกรรมการ และขาราชการกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานซ่ึง

รัฐมนตรีแตงตั้ง เปนเลขานุการ 

  

มาตรา 9339  คณะกรรมการสวัสดิการแรงงานมีอำนาจหนาท่ี ดังตอไปนี้ 

(1) เสนอความเห็นตอรัฐมนตรีเก่ียวกับนโยบาย แนวทางและมาตรการดานสวัสดิการแรงงาน 

(2) เสนอความเห็นตอรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวง ประกาศ หรือระเบียบเก่ียวกับการจัด

สวัสดิการในสถานประกอบกิจการ 

(3) ใหคำแนะนำในการจัดสวัสดิการแรงงานสำหรับสถานประกอบกิจการแตละประเภท 

(4) ติดตามประเมินผล และรายงานผลการดำเนินการตอรัฐมนตรี 

(5)40 ออกคำสั่งใหนายจางจายคาชดเชยพิเศษแทนการบอกกลาวลวงหนาหรือคาชดเชย

พิเศษ ตามมาตรา 120/1 

(6) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นบัญญัติใหเปนอำนาจหนาที่ของ

คณะกรรมการสวัสดิการแรงงานหรือตามท่ีรัฐมนตรีมอบหมาย 

  

มาตรา 9441  ใหนำมาตรา 78 วรรคสอง มาตรา 80 มาตรา 81 มาตรา 82 วรรคหนึ่ง มาตรา 

83 มาตรา 84 มาตรา 85 และมาตรา 86 มาใชบังคับกับคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานโดยอนุโลม 

  

39 มาตรา 93 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 
40 มาตรา 93 (5) แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
41 มาตรา 94 แกไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 
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มาตรา 95  ใหรัฐมนตรีมีอำนาจออกกฎกระทรวงกำหนดใหนายจางตองจัดสวัสดิการในเรื่อง

ใดหรือกำหนดใหการจัดสวัสดิการในเรื่องใดตองเปนไปตามมาตรฐานได 

  

มาตรา 96  ในสถานประกอบกิจการที่มีลูกจางตั้งแตหาสิบคนขึ้นไปใหนายจางจัดใหมี

คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ ประกอบดวยผูแทนฝายลูกจางอยางนอยหาคน 

กรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการใหมาจากการเลือกตั้งตามหลักเกณฑและวิธีการ

ท่ีอธิบดีกำหนด 

ในกรณีที่สถานประกอบกิจการใดของนายจางมีคณะกรรมการลูกจางตามกฎหมายวาดวย

แรงงานสัมพันธแลว ใหคณะกรรมการลูกจางทำหนาที่เปนคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ

ตามพระราชบัญญัตินี้ 

  

มาตรา 97  คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการมีอำนาจหนาท่ี ดังตอไปนี้ 

(1) รวมหารือกับนายจางเพ่ือจัดสวัสดิการแกลูกจาง 

(2) ใหคำปรึกษาหารือและเสนอแนะความเห็นแกนายจางในการจัดสวัสดิการสำหรับลูกจาง 

(3) ตรวจตรา ควบคุม ดูแล การจัดสวัสดิการท่ีนายจางจัดใหแกลูกจาง 

(4) เสนอขอคิดเห็น และแนวทางในการจัดสวัสดิการที ่เปนประโยชนสำหรับลูกจางตอ

คณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน 

  

มาตรา 98  นายจางตองจัดใหมีการประชุมหารือกับคณะกรรมการสวัสดิการในสถาน

ประกอบกิจการอยางนอยสามเดือนตอหนึ่งครั้ง หรือเมื่อกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการเกินก่ึง

หนึ่งของกรรมการท้ังหมดหรือสหภาพแรงงานรองขอโดยมีเหตุผลสมควร 

  

มาตรา 99  ใหนายจางปดประกาศการจัดสวัสดิการตามกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 95 

หรือตามท่ีมีขอตกลงกับลูกจางใหจัดข้ึนไวในท่ีเปดเผยเพ่ือใหลูกจางไดทราบ ณ สถานท่ีทำงานของลูกจาง 

  

หมวด 8 

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน42 

 

  

มาตรา 10043 (ยกเลิก) 

42 หมวด 8 ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงานมาตรา 100 ถึงมาตรา 107 ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน 

(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2553 
43 มาตรา 100 ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2553 
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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  ใหนายจางซ่ึงมีลูกจางรวมกันตั้งแตสิบคนข้ึนไป จัดใหมีขอบังคับเก่ียวกับการ

ทำงานเปนภาษาไทย และขอบังคับนั้นอยางนอยตองมีรายละเอียดเก่ียวกับรายการ ดังตอไปนี้ 

(1) วันทำงาน เวลาทำงานปกติ และเวลาพัก 

(2) วันหยุดและหลักเกณฑการหยุด 

(3) หลักเกณฑการทำงานลวงเวลาและการทำงานในวันหยุด 

(4) วันและสถานท่ีจายคาจาง คาลวงเวลา คาทำงานในวันหยุดและคาลวงเวลาในวันหยุด 

(5) วันลาและหลักเกณฑการลา 

44 มาตรา 101 ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2553 
45 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 
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(6) วินัยและโทษทางวินัย 

(7) การรองทุกข 

(8) การเลิกจาง คาชดเชย และคาชดเชยพิเศษ 

ใหนายจางประกาศใชขอบังคับเกี่ยวกับการทำงานภายในสิบหาวันนับแตวันที่นายจางมี

ลูกจางรวมกันตั้งแตสิบคนขึ้นไป และใหนายจางจัดเก็บสำเนาขอบังคับนั้นไว ณ สถานประกอบกิจการหรือ

สำนักงานของนายจางตลอดเวลา 

ใหนายจางเผยแพรและปดประกาศขอบังคับเกี่ยวกับการทำงานโดยเปดเผย ณ สถานท่ีทำงาน

ของลูกจาง หรือเพ่ิมเติมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสดวยก็ได เพ่ือใหลูกจางไดทราบและเขาถึงไดโดยสะดวก 

  

มาตรา 109  การรองทุกขตามมาตรา 108 (7) อยางนอยตองมีรายละเอียด ดังตอไปนี้ 

(1) ขอบเขตและความหมายของขอรองทุกข 

(2) วิธีการและข้ันตอนการรองทุกข 

(3) การสอบสวนและพิจารณาขอรองทุกข 

(4) กระบวนการยุติขอรองทุกข 

(5) ความคุมครองผูรองทุกขและผูเก่ียวของ 

  

มาตรา 11052  การแกไขเพิ่มเติมขอบังคับเกี่ยวกับการทำงานที่นายจางประกาศใชตาม

มาตรา 108 ใหนายจางประกาศขอบังคับท่ีมีการแกไขเพ่ิมเติมนั้น และใหนำมาตรา 108 วรรคสองและวรรคสาม 

มาใชบังคับโดยอนุโลม 

  

มาตรา 111  เม่ือนายจางไดประกาศใชขอบังคับเก่ียวกับการทำงานตามมาตรา 108 แลว แมวา

ตอมานายจางจะมีลูกจางลดต่ำกวาสิบคนก็ตาม ใหนายจางยังคงมีหนาท่ีปฏิบัติตามมาตรา 108 และมาตรา 

110 ตอไป 

  

มาตรา 112  ใหนายจางซึ่งมีลูกจางตั้งแตสิบคนขึ้นไปจัดทำทะเบียนลูกจางเปนภาษาไทย 

และเก็บไว ณ สถานประกอบกิจการหรือสำนักงานของนายจาง พรอมท่ีจะใหพนักงานตรวจแรงงานตรวจไดใน

เวลาทำการ 

การจัดทำทะเบียนลูกจางตามวรรคหนึ่ง ใหนายจางจัดทำภายในสิบหาวันนับแตวันที่ลูกจาง

เขาทำงาน 

  

มาตรา 113  ทะเบียนลูกจางนั้นอยางนอยตองมีรายการ ดังตอไปนี้ 

52 มาตรา 110 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2560 
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(1) ชื่อตัวและชื่อสกุล 

(2) เพศ 

(3) สัญชาติ 

(4) วันเดือนปเกิด หรืออายุ 

(5) ท่ีอยูปจจุบัน 

(6) วันท่ีเริ่มจาง 

(7) ตำแหนงหรืองานในหนาท่ี 

(8) อัตราคาจางและประโยชนตอบแทนอยางอ่ืนท่ีนายจางตกลงจายใหแกลูกจาง 

(9) วันสิ้นสุดของการจาง 

เมื ่อมีความจำเปนตองเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนลูกจาง ใหนายจางแกไขเพิ่มเติม

ทะเบียนลูกจางใหแลวเสร็จภายในสิบหาวันนับแตวันที่มีการเปลี่ยนแปลงนั้น หรือภายในสิบหาวันนับแตวันท่ี

ลูกจางไดแจงการเปลี่ยนแปลงใหนายจางทราบ 

  

มาตรา 114  ใหนายจางซ่ึงมีลูกจางรวมกันตั้งแตสิบคนข้ึนไปจัดใหมีเอกสารเก่ียวกับการจาย

คาจาง คาลวงเวลา คาทำงานในวันหยุด และคาลวงเวลาในวันหยุด ซ่ึงอยางนอยตองมีรายการ ดังตอไปนี้ 

(1) วันและเวลาทำงาน 

(2) ผลงานท่ีทำไดสำหรับลูกจางซ่ึงไดรับคาจางตามผลงานโดยคำนวณเปนหนวย 

(3) อัตราและจำนวนคาจาง คาลวงเวลา คาทำงานในวันหยุด และคาลวงเวลาในวันหยุดท่ี

ลูกจางแตละคนไดรับ 

เม่ือมีการจายคาจาง คาลวงเวลา คาทำงานในวันหยุด และคาลวงเวลาในวันหยุดใหแกลูกจาง 

ใหนายจางจัดใหลูกจางลงลายมือชื่อในเอกสารตามวรรคหนึ่งไวเปนหลักฐาน 

รายการในเอกสารตามวรรคหนึ่งจะอยูในฉบับเดียวกันหรือจะแยกเปนหลายฉบับก็ได 

ในกรณีที่นายจางจายคาจาง คาลวงเวลา คาทำงานในวันหยุด และคาลวงเวลาในวันหยุด

ใหแกลูกจาง โดยการโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากในธนาคารพาณิชย หรือสถาบันการเงินอ่ืน ใหถือวาหลักฐาน

การโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากของลูกจางเปนเอกสารเก่ียวกับการจายเงินดังกลาว 

  

มาตรา 115  ใหนายจางเก็บรักษาทะเบียนลูกจางไวไมนอยกวาสองปนับแตวันสิ้นสุดของการ

จางลูกจางแตละราย และใหนายจางเก็บเอกสารเก่ียวกับการจายคาจาง คาลวงเวลา คาทำงานในวันหยุด และ

คาลวงเวลาในวันหยุดใหแกลูกจางไวไมนอยกวาสองปนับแตวันจายเงินดังกลาว 

ในกรณีที่มีการยื่นคำรองตามหมวด 12 แหงพระราชบัญญัตินี้ หรือมีขอพิพาทแรงงานตาม

กฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ หรือมีการฟองรองคดีแรงงาน ใหนายจางเก็บรักษาทะเบียนลูกจางและ

เอกสารเก่ียวกับการจายคาจาง คาลวงเวลา คาทำงานในวันหยุด และคาลวงเวลาในวันหยุดไวจนกวาจะมีคำสั่ง

หรือคำพิพากษาถึงท่ีสุดเก่ียวกับเรื่องดังกลาว 
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มาตรา 115/153 เพื่อประโยชนในการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานตรวจแรงงานตามมาตรา 

139 ใหนายจางซ่ึงมีลูกจางรวมกันตั้งแตสิบคนข้ึนไปยื่นแบบแสดงสภาพการจางและสภาพการทำงานตออธิบดี

หรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายภายในเดือนมกราคมของทุกป  ทั้งนี้ ใหพนักงานตรวจแรงงานสงแบบตามที่อธิบดี

กำหนดใหนายจางภายในเดือนธันวาคมของทุกป 

ในกรณีที่ขอเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพการจางและสภาพการทำงานที่ไดยื่นไวตามวรรคหนึ่ง

เปลี่ยนแปลงไป ใหนายจางแจงการเปลี่ยนแปลงนั้นเปนหนังสือตออธิบดีหรือผูซ่ึงอธิบดีมอบหมายภายในเดือน

ถัดจากท่ีมีการเปลี่ยนแปลงดังกลาว 

 

หมวด 10 

การพักงาน 

 

  

มาตรา 116  ในกรณีที่นายจางทำการสอบสวนลูกจางซึ่งถูกกลาวหาวากระทำความผิด หาม

มิใหนายจางสั่งพักงานลูกจางในระหวางการสอบสวนดังกลาว เวนแตจะมีขอบังคับเกี่ยวกับการทำงานหรือ

ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางใหอำนาจนายจางสั่งพักงานลูกจางได  ทั้งนี้ นายจางจะตองมีคำสั่งพักงานเปน

หนังสือระบุความผิดและกำหนดระยะเวลาพักงานไดไมเกินเจ็ดวันโดยตองแจงใหลูกจางทราบกอนการพักงาน 

ในระหวางการพักงานตามวรรคหนึ่ง ใหนายจางจายเงินใหแกลูกจางตามอัตราท่ีกำหนดไวใน

ขอบังคับเกี่ยวกับการทำงานหรือตามที ่นายจางและลูกจางไดตกลงกันไวในขอตกลงเกี ่ยวกับสภาพการ

จาง  ท้ังนี้ อัตราดังกลาวตองไมนอยกวารอยละหาสิบของคาจางในวันทำงานท่ีลูกจางไดรับกอนถูกสั่งพักงาน 

  

มาตรา 117  เม่ือการสอบสวนเสร็จสิ้นแลว ปรากฏวาลูกจางไมมีความผิด ใหนายจางจายคาจาง

ใหแกลูกจางเทากับคาจางในวันทำงานนับแตวันที่ลูกจางถูกสั่งพักงานเปนตนไป โดยใหคำนวณเงินที่นายจาง

จายตามมาตรา 116 เปนสวนหนึ่งของคาจางตามมาตรานี้พรอมดวยดอกเบี้ยรอยละสิบหาตอป 

 

หมวด 11 

คาชดเชย 

 

  

มาตรา 118  ใหนายจางจายคาชดเชยใหแกลูกจางซ่ึงเลิกจาง ดังตอไปนี้ 

53 มาตรา 115/1 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 

ภาคผนวก - 54



(1) ลูกจางซ่ึงทำงานติดตอกันครบหนึ่งรอยยี่สิบวัน แตไมครบหนึ่งป ใหจายไมนอยกวาคาจาง

อัตราสุดทายสามสิบวัน หรือไมนอยกวาคาจางของการทำงานสามสิบวันสุดทายสำหรับลูกจางซึ่งไดรับคาจาง

ตามผลงานโดยคำนวณเปนหนวย 

(2) ลูกจางซึ่งทำงานติดตอกันครบหนึ่งป แตไมครบสามป ใหจายไมนอยกวาคาจางอัตรา

สุดทายเกาสิบวัน หรือไมนอยกวาคาจางของการทำงานเกาสิบวันสุดทายสำหรับลูกจางซึ่งไดรับคาจางตาม

ผลงานโดยคำนวณเปนหนวย 

(3) ลูกจางซึ่งทำงานติดตอกันครบสามป แตไมครบหกป ใหจายไมนอยกวาคาจางอัตรา

สุดทายหนึ่งรอยแปดสิบวัน หรือไมนอยกวาคาจางของการทำงานหนึ่งรอยแปดสิบวันสุดทายสำหรับลูกจางซ่ึง

ไดรับคาจางตามผลงานโดยคำนวณเปนหนวย 

(4) ลูกจางซ่ึงทำงานติดตอกันครบหกป แตไมครบสิบป ใหจายไมนอยกวาคาจางอัตราสุดทาย

สองรอยสี่สิบวัน หรือไมนอยกวาคาจางของการทำงานสองรอยสี่สิบวันสุดทายสำหรับลูกจางซึ่งไดรับคาจาง

ตามผลงานโดยคำนวณเปนหนวย 

(5)54 ลูกจางซึ่งทำงานติดตอกันครบสิบป แตไมครบยี่สิบป ใหจายไมนอยกวาคาจางอัตรา

สุดทายสามรอยวัน หรือไมนอยกวาคาจางของการทำงานสามรอยวันสุดทายสำหรับลูกจางซึ่งไดรับคาจาง

ตามผลงานโดยคำนวณเปนหนวย 

(6)55 ลูกจางซึ่งทำงานติดตอกันครบยี่สิบปขึ้นไป ใหจายไมนอยกวาคาจางอัตราสุดทายสี่

รอยวัน หรือไมนอยกวาคาจางของการทำงานสี่รอยวันสุดทายสำหรับลูกจางซึ่งไดรับคาจางตามผลงานโดย

คำนวณเปนหนวย 

การเลิกจางตามมาตรานี้ หมายความวา การกระทำใดท่ีนายจางไมใหลูกจางทำงานตอไปและ

ไมจายคาจางให ไมวาจะเปนเพราะเหตุสิ้นสุดสัญญาจางหรือเหตุอ่ืนใด และหมายความรวมถึงกรณีท่ีลูกจางไมได

ทำงานและไมไดรับคาจางเพราะเหตุท่ีนายจางไมสามารถดำเนินกิจการตอไป 

ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับแกลูกจางท่ีมีกำหนดระยะเวลาการจางไวแนนอนและเลิกจาง

ตามกำหนดระยะเวลานั้น 

การจางที่มีกำหนดระยะเวลาตามวรรคสามจะกระทำไดสำหรับการจางงานในโครงการ

เฉพาะที่มิใชงานปกติของธุรกิจหรือการคาของนายจางซึ่งตองมีระยะเวลาเริ่มตนและสิ้นสุดของงานที่แนนอน

หรือในงานอันมีลักษณะเปนครั้งคราวที่มีกำหนดการสิ้นสุด หรือความสำเร็จของงาน หรือในงานที่เปนไปตาม

ฤดูกาลและไดจางในชวงเวลาของฤดูกาลนั้น ซึ่งงานนั้นจะตองแลวเสร็จภายในเวลาไมเกินสองปโดยนายจาง

และลูกจางไดทำสัญญาเปนหนังสือไวตั้งแตเม่ือเริ่มจาง 

  

54 มาตรา 118 (5) แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
55 มาตรา 118 (6) เพิ่มโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
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มาตรา 118/156  การเกษียณอายุตามที่นายจางและลูกจางตกลงกันหรือตามที่นายจาง

กำหนดไว ใหถือวาเปนการเลิกจางตามมาตรา 118 วรรคสอง 

ในกรณีที่มิไดมีการตกลงหรือกำหนดการเกษียณอายุไว หรือมีการตกลงหรือกำหนดการ

เกษียณอายุไวเกินกวาหกสิบป ใหลูกจางที่มีอายุครบหกสิบปขึ้นไปมีสิทธิแสดงเจตนาเกษียณอายุไดโดยให

แสดงเจตนาตอนายจางและใหมีผลเมื่อครบสามสิบวันนับแตวันแสดงเจตนา และใหนายจางจายคาชดเชย

ใหแกลูกจางท่ีเกษียณอายุนั้น ตามมาตรา 118 วรรคหนึ่ง 

  

มาตรา 11957 นายจางไมตองจายคาชดเชยใหแกลูกจางซึ่งเลิกจางในกรณีหนึ่งกรณีใด 

ดังตอไปนี้ 

(1) ทุจริตตอหนาท่ีหรือกระทำความผิดอาญาโดยเจตนาแกนายจาง 

(2) จงใจทำใหนายจางไดรับความเสียหาย 

(3) ประมาทเลินเลอเปนเหตุใหนายจางไดรับความเสียหายอยางรายแรง 

(4) ฝาฝนขอบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ระเบียบ หรือคำสั่งของนายจางอันชอบดวยกฎหมาย

และเปนธรรม และนายจางไดตักเตือนเปนหนังสือแลว เวนแตกรณีท่ีรายแรง นายจางไมจำเปนตองตักเตือน 

หนังสือเตือนใหมีผลบังคับไดไมเกินหนึ่งปนับแตวันท่ีลูกจางไดกระทำผิด 

(5) ละทิ้งหนาที่เปนเวลาสามวันทำงานติดตอกันไมวาจะมีวันหยุดคั่นหรือไมก็ตามโดยไมมี

เหตุอันสมควร 

(6) ไดรับโทษจำคุกตามคำพิพากษาถึงท่ีสุดใหจำคุก 

ในกรณี (6) ถาเปนความผิดที่ไดกระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษตองเปนกรณีที่เปน

เหตุใหนายจางไดรับความเสียหาย 

การเลิกจางโดยไมจายคาชดเชยตามวรรคหนึ่ง ถานายจางไมไดระบุขอเท็จจริงอันเปนเหตุท่ี

เลิกจางไวในหนังสือบอกเลิกสัญญาจางหรือไมไดแจงเหตุท่ีเลิกจางใหลูกจางทราบในขณะท่ีเลิกจางนายจางจะ

ยกเหตุนั้นข้ึนอางในภายหลังไมได 

  

มาตรา 12058  นายจางซึ ่งประสงคจะยายสถานประกอบกิจการแหงหนึ ่งแหงใดไป

ตั้ง ณ สถานท่ีใหมหรือยายไปยังสถานท่ีอ่ืนของนายจาง ใหนายจางปดประกาศแจงใหลูกจางทราบลวงหนา 

โดยใหปดประกาศไวในที่เปดเผย ณ สถานประกอบกิจการนั้นตั้งอยูที ่ลูกจางสามารถเห็นไดอยางชัดเจน 

ติดตอกันเปนเวลาไมนอยกวาสามสิบวันกอนวันยายสถานประกอบกิจการ และประกาศนั้นอยางนอยตองมี

ขอความชัดเจนเพียงพอท่ีจะเขาใจไดวาลูกจางคนใดจะตองถูกยายไปสถานท่ีใดและเม่ือใด 

56 มาตรา 118/1 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2560 
57 มาตรา 119 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 
58 มาตรา 120 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
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ในกรณีที่นายจางไมปดประกาศใหลูกจางทราบลวงหนาตามวรรคหนึ่ง ใหนายจางจาย

คาชดเชยพิเศษแทนการบอกกลาวลวงหนาแกลูกจางที่ไมประสงคจะไปทำงาน ณ สถานประกอบกิจการแหง

ใหมเทากับคาจางอัตราสุดทายสามสิบวัน หรือเทากับคาจางของการทำงานสามสิบวันสุดทายสำหรับลูกจางซ่ึง

ไดรับคาจางตามผลงานโดยคำนวณเปนหนวย 

หากลูกจางคนใดเห็นวาการยายสถานประกอบกิจการดังกลาวมีผลกระทบสำคัญตอการ

ดำรงชีวิตตามปกติของลูกจางหรือครอบครัวของลูกจางคนนั้น และไมประสงคจะไปทำงาน ณ สถาน

ประกอบกิจการแหงใหม ตองแจงใหนายจางทราบเปนหนังสือภายในสามสิบวันนับแตวันที่ปดประกาศ หรือ

นับแตวันที่ยายสถานประกอบกิจการในกรณีที่นายจางมิไดปดประกาศตามวรรคหนึ่ง และใหถือวาสัญญาจาง

สิ้นสุดลงในวันที่นายจางยายสถานประกอบกิจการ โดยลูกจางมีสิทธิไดรับคาชดเชยพิเศษไมนอยกวาอัตรา

คาชดเชยท่ีลูกจางพึงมีสิทธิไดรับตามมาตรา 118 

ใหนายจางจายคาชดเชยพิเศษแทนการบอกกลาวลวงหนาตามวรรคสองหรือคาชดเชยพิเศษ

ตามวรรคสามใหแกลูกจางภายในเจ็ดวันนับแตวันท่ีสัญญาจางสิ้นสุด 

ในกรณีท่ีนายจางไมเห็นดวยกับเหตุผลของลูกจางตามวรรคสาม ใหนายจางยื่นคำรองตอ

คณะกรรมการสวัสดิการแรงงานภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับแจงเปนหนังสือ 

  

มาตรา 120/159  เม่ือคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานพิจารณาคำรองตามมาตรา 120 วรรค

หาแลว เห็นวาลูกจางมีสิทธิไดร ับคาชดเชยพิเศษแทนการบอกกลาวลวงหนาหรือคาชดเชยพิเศษให

คณะกรรมการสวัสดิการแรงงานสั่งใหนายจางจายคาชดเชยพิเศษแทนการบอกกลาวลวงหนาหรือคาชดเชย

พิเศษ แลวแตกรณี ใหแกลูกจางภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีนายจางทราบคำสั่ง 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานพิจารณาแลว เห็นวาลูกจางไมมีสิทธิไดรับคาชดเชย

พิเศษแทนการบอกกลาวลวงหนาหรือคาชดเชยพิเศษ แลวแตกรณี ใหคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานแจง

คำสั่งใหนายจางและลูกจางทราบ 

ในการพิจารณาและมีคำสั่งของคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานใหดำเนินการใหแลวเสร็จ

ภายในหกสิบวันนับแตวันท่ีไดรับคำรอง และแจงคำสั่งใหนายจางและลูกจางทราบภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีมี

คำสั่ง 

คำสั่งของคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานใหเปนที่สุด เวนแตนายจางหรือลูกจางจะ

อุทธรณคำสั่งตอศาลภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดทราบคำสั่ง ในกรณีที่นายจางเปนฝายนำคดีไปสู ศาล 

นายจางตองวางหลักประกันตอศาลตามจำนวนท่ีตองจายตามคำสั่งนั้น จึงจะฟองคดีได 

การสงคำสั่งของคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานใหนำมาตรา 143 มาใชบังคับโดยอนุโลม 
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มาตรา 120/260  ในกรณีที่นายจางไดอุทธรณคำสั่งของคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานตอ

ศาลภายในระยะเวลาท่ีกำหนดตามมาตรา 120/1 วรรคสี่ และไดปฏิบัติตามคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลแลว 

การดำเนินคดีอาญาตอนายจางใหเปนอันระงับไป 

  

มาตรา 121  ในกรณีที่นายจางจะเลิกจางลูกจางเพราะเหตุท่ีนายจางปรับปรุงหนวยงาน 

กระบวนการผลิต การจำหนาย หรือการบริการ อันเนื่องมาจากการนำเครื่องจักรมาใชหรือเปลี่ยนแปลง

เครื่องจักรหรือเทคโนโลยี ซึ่งเปนเหตุใหตองลดจำนวนลูกจาง หามมิใหนำมาตรา 17 วรรคสอง มาใชบังคับ 

และใหนายจางแจงวันที่จะเลิกจาง เหตุผลของการเลิกจางและรายชื่อลูกจางตอพนักงานตรวจแรงงาน และ

ลูกจางท่ีจะเลิกจางทราบลวงหนาไมนอยกวาหกสิบวันกอนวันท่ีจะเลิกจาง 

ในกรณีที่นายจางไมแจงใหลูกจางที่จะเลิกจางทราบลวงหนา หรือแจงลวงหนานอยกวา

ระยะเวลาที่กำหนดตามวรรคหนึ่ง นอกจากจะไดรับคาชดเชยตามมาตรา 118 แลว ใหนายจางจายคาชดเชย

พิเศษแทนการบอกกลาวลวงหนาเทากับคาจางอัตราสุดทายหกสิบวัน หรือเทากับคาจางของการทำงานหกสิบ

วันสุดทายสำหรับลูกจางซ่ึงไดรับคาจางตามผลงานโดยคำนวณเปนหนวยดวย 

ในกรณีท่ีมีการจายคาชดเชยพิเศษแทนการบอกกลาวลวงหนาตามวรรคสองแลว ใหถือวา

นายจางไดจายสินจางแทนการบอกกลาวลวงหนาตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยดวย 

  

มาตรา 122  ในกรณีที ่นายจางเลิกจางลูกจางตามมาตรา 121 และลูกจางนั ้นทำงาน

ติดตอกันเกินหกปขึ้นไป ใหนายจางจายคาชดเชยพิเศษเพิ่มขึ้นจากคาชดเชยตามมาตรา 118 ไมนอยกวา

คาจางอัตราสุดทายสิบหาวันตอการทำงานครบหนึ่งป หรือไมนอยกวาคาจางของการทำงานสิบหาวันสุดทาย

ตอการทำงานครบหนึ่งปสำหรับลูกจางซึ่งไดรับคาจางตามผลงานโดยคำนวณเปนหนวย แตคาชดเชยตาม

มาตรานี้รวมแลวตองไมเกินคาจางอัตราสุดทายสามรอยหกสิบวัน หรือไมเกินคาจางของการทำงานสามรอย

หกสิบวันสุดทายสำหรับลูกจางซ่ึงไดรับคาจางตามผลงานโดยคำนวณเปนหนวย 

เพื่อประโยชนในการคำนวณคาชดเชยพิเศษ กรณีระยะเวลาทำงานไมครบหนึ่งป ถาเศษ

ของระยะเวลาทำงานมากกวาหนึ่งรอยแปดสิบวัน ใหนับเปนการทำงานครบหนึ่งป 

  

หมวด 12 

การย่ืนคำรองและการพิจารณาคำรอง 

 

  

มาตรา 123  ในกรณีที่นายจางฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามเกี่ยวกับสิทธิไดรับเงินอยางหนึ่ง

อยางใดตามพระราชบัญญัตินี้และลูกจางมีความประสงคใหพนักงานเจาหนาท่ีดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ 
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ใหลูกจางมีสิทธิยื่นคำรองตอพนักงานตรวจแรงงานแหงทองที่ที่ลูกจางทำงานอยูหรือท่ีนายจางมีภูมิลำเนาอยู

ตามแบบท่ีอธิบดีกำหนด 

ในกรณีที่เกี่ยวกับสิทธิไดรับเงินอยางหนึ่งอยางใดตามพระราชบัญญัตินี้ ถาลูกจางถึงแก

ความตายใหทายาทโดยธรรมมีสิทธิยื่นคำรองตอพนักงานตรวจแรงงานได 

  

มาตรา 124  เมื ่อมีการยื ่นคำรองตามมาตรา 123 ใหพนักงานตรวจแรงงานสอบสวน

ขอเท็จจริงและมีคำสั่งภายในหกสิบวันนับแตวันท่ีรับคำรอง 

ในกรณีที่มีความจำเปนไมอาจมีคำสั่งภายในเวลาตามวรรคหนึ่งได ใหพนักงานตรวจแรงงาน

ขอขยายเวลาตออธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายพรอมดวยเหตุผล และอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายอาจ

พิจารณาอนุญาตไดตามที่เห็นสมควร แตตองมีระยะเวลาไมเกินสามสิบวันนับแตวันที่ครบกำหนดตามวรรค

หนึ่ง 

เมื่อพนักงานตรวจแรงงานสอบสวนแลวปรากฏวาลูกจางมีสิทธิไดรับเงินอยางหนึ่งอยางใดท่ี

นายจางมีหนาที่ตองจายตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงานตรวจแรงงานมีคำสั่งใหนายจางจายเงินดังกลาว

ใหแกลูกจางหรือทายาทโดยธรรมของลูกจางซึ่งถึงแกความตาย ตามแบบที่อธิบดีกำหนดภายในสามสิบวันนับ

แตวันท่ีทราบหรือถือวาไดทราบคำสั่ง61 

ใหนายจางจายเงินตามวรรคสามใหแกลูกจางหรือทายาทโดยธรรมของลูกจางซึ่งถึงแก

ความตาย ณ สถานท่ีทำงานของลูกจาง ในกรณีท่ีลูกจางหรือทายาทโดยธรรมของลูกจางซ่ึงถึงแกความตาย

รองขอ ใหพนักงานตรวจแรงงานมีอำนาจสั่งใหนายจางจายเงินดังกลาว ณ สำนักงานของพนักงานตรวจ

แรงงานหรือสถานท่ีอ่ืนตามท่ีนายจาง และลูกจางหรือทายาทโดยธรรมของลูกจางซ่ึงถึงแกความตายตกลงกัน 

ในกรณีที่ลูกจางหรือทายาทโดยธรรมของลูกจางซึ่งถึงแกความตายไมมารับเงินดังกลาว

ภายในสิบหาวันนับแตวันที่พนักงานตรวจแรงงานมีคำสั่ง ใหพนักงานตรวจแรงงานนำสงเงินนั้นเพื่อเก็บรักษาใน

กองทุนสงเคราะหลูกจางโดยฝากไวกับธนาคาร  ในการนี้ ถามีดอกเบี้ยหรือดอกผลใดเกิดข้ึนเนื่องจากการฝาก

เงิน ใหตกเปนสิทธิแกลูกจาง หรือทายาทโดยธรรมของลูกจางซ่ึงถึงแกความตายซ่ึงมีสิทธิไดรับเงินนั้น 

ในกรณีที่พนักงานตรวจแรงงานเห็นวาลูกจางหรือทายาทโดยธรรมของลูกจางซึ่งถึงแก

ความตายไมมีสิทธิไดรับเงินตามมาตรา 123 ใหพนักงานตรวจแรงงานมีคำสั่งและแจงเปนหนังสือใหนายจาง

และลูกจางหรือทายาทโดยธรรมของลูกจางซ่ึงถึงแกความตายทราบ 

  

มาตรา 124/162  ในกรณีท่ีนายจางไดปฏิบัติตามคำสั่งของพนักงานตรวจแรงงานตามมาตรา 

124 ภายในระยะเวลาท่ีกำหนด การดำเนินคดีอาญาตอนายจางใหเปนอันระงับไป 

  

61 มาตรา 124 วรรคสาม แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 
62 มาตรา 124/1 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
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มาตรา 125  เม่ือพนักงานตรวจแรงงานไดมีคำสั่งตามมาตรา 124 แลว ถานายจาง ลูกจาง หรือ

ทายาทโดยธรรมของลูกจางซ่ึงถึงแกความตายไมพอใจคำสั่งนั้น ใหนำคดีไปสูศาลไดภายในสามสิบวันนับแตวัน

ทราบคำสั่ง 

ในกรณีที่นายจาง ลูกจาง หรือทายาทโดยธรรมของลูกจางซึ่งถึงแกความตายไมนำคดีไปสู

ศาลภายในกำหนด ใหคำสั่งนั้นเปนท่ีสุด 

ในกรณีที่นายจางเปนฝายนำคดีไปสูศาล นายจางตองวางเงินตอศาลตามจำนวนที่ถึงกำหนด

จายตามคำสั่งนั้น จึงจะฟองคดีได 

เมื่อคดีถึงท่ีสุดและนายจางมีหนาที่ตองจายเงินจำนวนใดใหแกลูกจางหรือทายาทโดยธรรม

ของลูกจางซ่ึงถึงแกความตาย ใหศาลมีอำนาจจายเงินท่ีนายจางวางไวตอศาลใหแกลูกจางหรือทายาทโดยธรรม

ของลูกจางซึ่งถึงแกความตาย หรือกองทุนสงเคราะหลูกจางในกรณีที่ไดจายเงินตามมาตรา 134 ได แลวแต

กรณี63 

  

มาตรา 125/164 ในกรณีที่นายจางไดนำคดีไปสูศาลภายในระยะเวลาที่กำหนดตามมาตรา 

125 และไดปฏิบัติตามคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลแลว การดำเนินคดีอาญาตอนายจางใหเปนอันระงับไป 

  

หมวด 13 

กองทุนสงเคราะหลูกจาง 

 

  

มาตรา 126  ใหมีกองทุนสงเคราะหลูกจางในกรมสวัสดิการและคุ มครองแรงงานมี

วัตถุประสงคเพ่ือเปนทุนสงเคราะหลูกจางในกรณีท่ีลูกจางออกจากงาน หรือตาย หรือในกรณีอ่ืนตามท่ีกำหนด

โดยคณะกรรมการกองทุนสงเคราะหลูกจาง 

  

มาตรา 127  กองทุนสงเคราะหลูกจาง ประกอบดวย 

(1) เงินสะสมและเงินสมทบ 

(2) เงินท่ีตกเปนของกองทุนสงเคราะหลูกจางตามมาตรา 133 และมาตรา 136 

(3) เงินเพ่ิมตามมาตรา 131 

(4) เงินคาปรับท่ีไดรับจากการลงโทษผูกระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 

(5) เงินหรือทรัพยสินท่ีมีผูบริจาคให 

(6) เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 

(7) เงินรายไดอ่ืน 

63 มาตรา 125 วรรคส่ี แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 
64 มาตรา 125/1 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 
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(8) เงินดอกผลของกองทุนสงเคราะหลูกจาง 

ใหกองทุนสงเคราะหลูกจางจัดใหมีบัญชีประกอบดวย 

(1) บัญชีเงินของสมาชิกซึ่งแสดงรายการเงินสะสม เงินสมทบ และดอกผลของเงินดังกลาว

ของบรรดาสมาชิกแตละคน 

(2) บัญชีเงินกองทุนกลางซ่ึงแสดงรายการเงินอ่ืนนอกจาก (1) 

  

มาตรา 128  การสงเงินคาปรับตามมาตรา 127 (4) เขากองทุนสงเคราะหลูกจางและ

กำหนดเวลาสงเงินดังกลาว ใหเปนไปตามระเบียบที ่คณะกรรมการกองทุนสงเคราะหลูกจางกำหนดโดย

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

  

มาตรา 129  เพ่ือประโยชนในการดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ ใหถือวาเงินและทรัพยสิน

ของกองทุนสงเคราะหลูกจางตามมาตรา 127 เปนกรรมสิทธิ์ของกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน โดยไม

ตองนำสงกระทรวงการคลังเปนรายไดแผนดิน 

ใหมีคณะกรรมการกองทุนสงเคราะหลูกจางประกอบดวย ปลัดกระทรวงแรงงาน* เปน

ประธานกรรมการ ผูแทนกระทรวงการคลัง ผูแทนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ ผูแทนธนาคารแหงประเทศไทยเปนกรรมการ กับผูแทนฝายนายจางและผูแทนฝายลูกจางฝายละหา

คน ซึ ่งรัฐมนตรีแตงตั ้งเปนกรรมการ และอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ มครองแรงงานเปนกรรมการและ

เลขานุการ 

คณะกรรมการกองทุนสงเคราะหลูกจางมีอำนาจหนาท่ี ดังตอไปนี้ 

(1) กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการบริหารและการจายเงินกองทุนสงเคราะหลูกจางโดยความ

เห็นชอบของรัฐมนตรี 

(2) พิจารณาใหความเห็นตอรัฐมนตรีในการตราพระราชกฤษฎีกาการออกกฎกระทรวง 

ประกาศหรือระเบียบ เพ่ือดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ 

(3) วางระเบียบเกี่ยวกับการรับเงิน การจายเงิน และการเก็บรักษาเงินกองทุนสงเคราะห

ลูกจางโดยความเห็นชอบของรัฐมนตรี 

(4) วางระเบียบเกี่ยวกับการจัดหาผลประโยชนของกองทุนสงเคราะหลูกจางโดยความ

เห็นชอบของรัฐมนตรี 

(5) จัดสรรเงินกองทุนสงเคราะหลูกจางไมเกินรอยละสิบของดอกผลของกองทุนตอปเพ่ือเปน

คาใชจายในการบริหารกองทุนสงเคราะหลูกจาง 

(6) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นบัญญัติใหเปนอำนาจหนาที่ของ

คณะกรรมการกองทุนสงเคราะหลูกจาง หรือตามท่ีรัฐมนตรีมอบหมาย 

ใหนำมาตรา 78 วรรคสอง มาตรา 80 มาตรา 81 มาตรา 82 วรรคหนึ่ง มาตรา 83 และมาตรา 

84 มาใชบังคับกับคณะกรรมการกองทุนสงเคราะหลูกจางโดยอนุโลม 
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มาตรา 130  ใหลูกจางสำหรับกิจการที ่มีลูกจางตั ้งแตสิบคนขึ ้นไปเปนสมาชิกกองทุน

สงเคราะหลูกจาง 

ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับแกกิจการที่นายจางไดจัดใหมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตาม

กฎหมายวาดวยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือจัดใหมีการสงเคราะหแกลูกจางในกรณีที่ลูกจางออกจากงานหรือ

ตาย ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีกำหนดในกฎกระทรวง 

ความในวรรคหนึ่งจะใชบังคับแกลูกจางสำหรับกิจการท่ีมีลูกจางนอยกวาสิบคนเม่ือใดใหตรา

เปนพระราชกฤษฎีกา 

คณะกรรมการกองทุนสงเคราะหลูกจางอาจออกระเบียบเพ่ือกำหนดใหลกูจางสำหรับกิจการ

ที่มิไดอยูภายใตบังคับตามพระราชบัญญัตินี้สมัครเขาเปนสมาชิกกองทุนสงเคราะหลูกจางได เมื ่อลูกจาง

ประสงคจะเปนสมาชิกกองทุนสงเคราะหลูกจางโดยความยินยอมของนายจาง และใหนายจางมีหนาที่ตาม

พระราชบัญญัตินี้เสมือนเปนกิจการท่ีอยูภายใตบังคับพระราชบัญญัตินี้ 

ใหนายจางซึ่งมีลูกจางเปนสมาชิกกองทุนสงเคราะหลูกจางตามวรรคหนึ่งยื่นแบบรายการ

แสดงรายชื่อลูกจางและรายละเอียดอื่น ๆ เมื่อนายจางยื่นแบบรายการดังกลาวแลว ใหกรมสวัสดิการและ

คุมครองแรงงานออกหนังสือสำคัญแสดงการข้ึนทะเบียนใหแกนายจาง 

ในกรณีที ่ข อเท็จจริงเกี ่ยวกับขอความในแบบรายการแสดงรายชื ่อลูกจางที ่ไดยื ่นไว

เปลี่ยนแปลงไป ใหนายจางแจงเปนหนังสือตอกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานเพื่อขอเปลี่ยนแปลงหรือ

แกไขเพ่ิมเติมแบบรายการดังกลาว 

การยื่นขอเปลี่ยนแปลงหรือแกไขเพิ่มเติมแบบรายการแสดงรายชื่อลูกจาง และการออก

หนังสือสำคัญแสดงการขึ้นทะเบียนใหแกนายจาง ใหเปนไปตามแบบ หลักเกณฑ และวิธีการที่คณะกรรมการ

กองทุนสงเคราะหลูกจางกำหนด 

ใหถือวาผูซึ่งยื่นแบบรายการ หรือแจงขอเปลี่ยนแปลง หรือแกไขเพิ่มเติมแบบรายการตาม

กฎหมายวาดวยการประกันสังคม ไดปฏิบัติตามความในวรรคหา วรรคหก และวรรคเจ็ดของมาตรานี้แลว 

มาตรา 131  นับแตวันที่ลูกจางเปนสมาชิกกองทุนสงเคราะหลูกจาง ทุกครั้งที่มีการจาย

คาจาง ใหลูกจางจายเงินสะสม โดยใหนายจางหักจากคาจางและนายจางจายเงินสมทบเขากองทุนสงเคราะห

ลูกจาง  ท้ังนี้ ตามอัตราท่ีกำหนดในกฎกระทรวงแตตองไมเกินรอยละหาของคาจาง 

ถานายจางไมจายคาจางตามกำหนดเวลาที่ตองจาย ใหนายจางมีหนาที่นำสงเงินสะสมและ

เงินสมทบโดยถือเสมือนวามีการจายคาจางแลว 

ในกรณีที่นายจางไมสงเงินสะสมหรือเงินสมทบหรือสงไมครบจำนวนภายในเวลาที่กำหนด

ตามวรรคสี่ ใหนายจางจายเงินเพิ่มใหแกกองทุนสงเคราะหลูกจางในอัตรารอยละหาตอเดือนของจำนวนเงิน

สะสมหรือเงินสมทบท่ียังมิไดนำสงหรือท่ียังขาดอยูนับแตวันท่ีตองนำสงเงินดังกลาว สำหรับเศษของเดือนถาถึง
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สิบหาวันหรือกวานั้นใหนับเปนหนึ่งเดือน ถานอยกวานั้นใหปดทิ้ง  ทั้งนี้ หามมิใหนายจางอางเหตุที่ไมไดหัก

คาจาง หรือหักไปแลวแตไมครบจำนวนเพ่ือใหพนความรับผิดท่ีตองนำสงเงินดังกลาว 

การนำสงเงินสะสม เงินสมทบ และเงินเพิ่มเขากองทุนสงเคราะหลูกจาง ใหเปนไปตาม

หลักเกณฑและวิธีการท่ีคณะกรรมการกองทุนสงเคราะหลูกจางกำหนด 

  

มาตรา 132  ในกรณีที ่นายจางไมนำสงเงินสะสมหรือเงินสมทบหรือนำสงไมครบตาม

กำหนดเวลา ใหพนักงานตรวจแรงงานมีคำเตือนเปนหนังสือใหนายจางนำเงินท่ีคางจายมาชำระภายในกำหนด

ไมนอยกวาสามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับหนังสือนั้น 

ในการมีคำเตือนตามวรรคหนึ่ง ถาไมอาจทราบจำนวนคาจางไดแนชัด ใหพนักงานตรวจ

แรงงานมีอำนาจประเมินเงินสะสมและเงินสมทบที่นายจางจะตองนำสงไดตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี

คณะกรรมการกองทุนสงเคราะหลูกจางกำหนด 

  

มาตรา 133  ในกรณีท่ีลูกจางออกจากงาน ใหกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานจายเงินจาก

กองทุนสงเคราะหลูกจางในสวนท่ีเปนเงินสะสม เงินสมทบ และดอกผลจากเงินดังกลาวใหแกลูกจาง 

ในกรณีที่ลูกจางตาย ถาลูกจางมิไดกำหนดบุคคลผูจะพึงไดรับเงินจากกองทุนสงเคราะห

ลูกจางไวโดยทำเปนหนังสือตามแบบที่อธิบดีกำหนดมอบไวแกกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน หรือได

กำหนดไวแตบุคคลผูนั้นตายกอน ใหจายเงินจากกองทุนสงเคราะหลูกจางตามวรรคหนึ่งใหแกบุตร สามี ภรรยา 

บิดา มารดา ท่ีมีชีวิตอยูคนละสวนเทา ๆ กัน 

ถาผูตายไมมีบุคคลผูมีสิทธิไดรับเงินจากกองทุนสงเคราะหลูกจางตามวรรคสอง ใหเงินดังกลาว

ตกเปนของกองทุนสงเคราะหลูกจาง 

  

มาตรา 134  การจายเงินจากกองทุนสงเคราะหลูกจางในกรณีอื่นนอกจากกรณีตามมาตรา 

133 ใหคณะกรรมการกองทุนสงเคราะหลูกจางกำหนดระเบียบการจายเงินสงเคราะห อัตราเงินที่จะจายและ

ระยะเวลาการจาย โดยพิจารณาจากจำนวนเงินกองทุนสงเคราะหลูกจางสวนที่มิใชเงินที่จะตองนำไปจายตาม

มาตรา 133 

  

มาตรา 13565 ในกรณีที่กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานไดจายเงินจากกองทุนสงเคราะห

ลูกจางไมวาทั้งหมดหรือบางสวนใหแกลูกจางตามมาตรา 134 แลว ใหกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานมี

สิทธิไลเบี้ยคืนจากผูซ่ึงมีหนาท่ีตามกฎหมายตองจายเงินดังกลาวใหแกลูกจางนั้นพรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ

สิบหาตอปนับแตวันที่กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานไดจายเงินจากกองทุนสงเคราะหลูกจางใหแก

ลูกจาง  ท้ังนี้ ไมวาผูซ่ึงมีหนาท่ีตามกฎหมายจะไดจายเงินดังกลาวใหแกลูกจางอีกหรือไม 

65 มาตรา 135 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 
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สิทธิไลเบี้ยตามวรรคหนึ่งใหมีอายุความสิบปนับแตวันท่ีจายเงินจากกองทุนสงเคราะหลูกจาง 

  

มาตรา 136  ใหพนักงานตรวจแรงงานมีอำนาจออกคำสั่งเปนหนังสือใหยึด อายัดและขาย

ทอดตลาดทรัพยสินของผูซ่ึงมีหนาท่ีตามกฎหมายท่ีไมนำสงเงินสะสม เงินสมทบ หรือเงินเพ่ิม หรือนำสงไมครบ

จำนวน หรือเงินท่ีตองจายตามมาตรา 135 

การมีคำสั่งใหยึดหรืออายัดทรัพยสินตามวรรคหนึ่งจะกระทำไดตอเมื่อไดสงคำเตือนเปน

หนังสือใหผูซึ่งมีหนาที่ตามกฎหมายนำเงินสะสม เงินสมทบ หรือเงินเพิ่มที่คางจาย หรือเงินที่ตองจายตาม

มาตรา 135 มาจายภายในเวลาท่ีกำหนด แตตองไมนอยกวาสามสิบวันนับแตวันท่ีผูนั้นไดรับคำเตือนนั้นและไม

จายภายในเวลาท่ีกำหนด 

หลักเกณฑและวิธีการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพยสินตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตาม

ระเบียบท่ีรัฐมนตรีกำหนด  ท้ังนี้ ใหนำหลักเกณฑและวิธีการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาใช

บังคับโดยอนุโลม 

เงินที่ไดจากการขายทอดตลาดทรัพยสิน ใหหักไวเปนคาใชจายในการยึด อายัด และขาย

ทอดตลาด และจายเงินสะสม เงินสมทบ หรือเงินเพิ่มที่คางจาย หรือเงินที่ผูซึ่งมีหนาที่ตามกฎหมายตองจาย

ตามมาตรา 135 ถามีเงินเหลือใหคืนแกผูนั้นโดยเร็ว โดยใหพนักงานตรวจแรงงานมีหนังสือแจงใหทราบเพ่ือ

ขอรับเงินท่ีเหลือคืน โดยสงทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ ถาไมมาขอรับคืนภายในหาปใหตกเปนของกองทุน

สงเคราะหลูกจาง 

  

มาตรา 137  สิทธิเรียกรองเงินจากกองทุนสงเคราะหลูกจางไมอาจโอนกันไดและไมอยูใน

ความรับผิดแหงการบังคับคดี 

  

มาตรา 138  ภายในหนึ ่งรอยยี ่ส ิบวันนับแตวันสิ ้นปปฏิทิน ใหคณะกรรมการกองทุน

สงเคราะหลูกจางเสนองบดุลและรายงานการรับจายเงินของกองทุนสงเคราะหลูกจางในปที่ลวงมาแลวตอ

สำนักงานตรวจเงินแผนดิน เพ่ือตรวจสอบรับรองกอนเสนอตอรัฐมนตรี 

งบดุลและรายงานการรับจายเงินดังกลาว ใหรัฐมนตรีเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือทราบและจัด

ใหมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

 

หมวด 14 

พนักงานตรวจแรงงาน 

 

  

มาตรา 139  ในการปฏิบัติการตามหนาท่ี ใหพนักงานตรวจแรงงานมีอำนาจ ดังตอไปนี้ 
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(1) เขาไปในสถานประกอบกิจการหรือสำนักงานของนายจาง และสถานที่ทำงานของลูกจาง

ในเวลาทำการ เพื่อตรวจสภาพการทำงานของลูกจางและสภาพการจาง สอบถามขอเท็จจริง ถายภาพ ถาย

สำเนาเอกสารที่เกี่ยวกับการจาง การจายคาจาง คาลวงเวลา คาทำงานในวันหยุด คาลวงเวลาในวันหยุด และ

ทะเบียนลูกจาง เก็บตัวอยางวัสดุหรือผลิตภัณฑเพ่ือวิเคราะหเก่ียวกับความปลอดภัยในการทำงาน และกระทำ

การอยางอ่ืนเพ่ือใหไดขอเท็จจริงในอันท่ีจะปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

(2) มีหนังสือสอบถามหรือเรียกนายจาง ลูกจาง หรือบุคคลซึ่งเกี่ยวของมาชี้แจงขอเท็จจริง

หรือใหสงสิ่งของหรือเอกสารท่ีเก่ียวของเพ่ือประกอบการพิจารณา 

(3) มีคำสั่งเปนหนังสือใหนายจางหรือลูกจางปฏิบัติใหถูกตองตามพระราชบัญญัตินี้ 

  

มาตรา 140  ในการปฏิบัติการตามหนาที่ของพนักงานตรวจแรงงานตามมาตรา 139 (1) ให

พนักงานตรวจแรงงานแสดงบัตรประจำตัวตอนายจางหรือผูซ่ึงเก่ียวของ และใหนายจางหรือบุคคลซ่ึงเก่ียวของ

อำนวยความสะดวกและไมขัดขวางการปฏิบัติการตามหนาท่ีของพนักงานตรวจแรงงาน 

บัตรประจำตัวพนักงานตรวจแรงงานใหเปนไปตามแบบท่ีรัฐมนตรีกำหนด 

  

มาตรา 14166 คำสั่งของพนักงานตรวจแรงงานตามมาตรา 139 (3) ใหอุทธรณตออธิบดีหรือ

ผูซึ่งอธิบดีมอบหมายไดภายในระยะเวลาที่กำหนดในคำสั่ง และใหอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายพิจารณาคำ

อุทธรณและแจงผูอุทธรณโดยไมชักชา แตตองไมเกินสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับอุทธรณ คำวินิจฉัยของอธิบดี

หรือผูซ่ึงอธิบดีมอบหมายดังกลาวใหเปนท่ีสุด 

การอุทธรณตามวรรคหนึ่งยอมไมเปนการทุเลาการปฏิบัติตามคำสั่งของพนักงานตรวจ

แรงงาน เวนแตอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายจะมีคำสั่งเปนอยางอื่น หรือมีการวางหลักประกันตามที่อธิบดี

หรือผูซ่ึงอธิบดีมอบหมายกำหนด 

ในกรณีที่นายจางหรือลูกจางไดปฏิบัติตามคำสั่งของพนักงานตรวจแรงงานตามมาตรา 139 

(3) หรือไดปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายตามวรรคหนึ่งภายในระยะเวลาที่กำหนด 

การดำเนินคดีอาญาตอนายจางหรือลูกจางใหเปนอันระงับไป 

  

มาตรา 142  ในการตรวจสถานประกอบกิจการหรือสำนักงานของนายจาง หรือสถานท่ี

ทำงานของลูกจาง อธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายอาจจัดใหแพทย นักสังคมสงเคราะห หรือผูเชี่ยวชาญซ่ึง

รัฐมนตรีแตงตั้งเขาไปในสถานที่ดังกลาวเพื่อใหความคิดเห็น หรือชวยเหลือแกพนักงานตรวจแรงงานในการ

ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

ใหนายจางหรือบุคคลซึ่งเกี ่ยวของอำนวยความสะดวกและไมขัดขวางการปฏิบัติการตาม

หนาท่ีของแพทย นักสังคมสงเคราะห หรือผูเชี่ยวชาญตามวรรคหนึ่ง 

66 มาตรา 141 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 
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หมวด 15 

การสงหนังสือ 

 

  

มาตรา 143  ในการสงคำสั่งหรือหนังสือของอธิบดีหรือพนักงานตรวจแรงงานซึ่งสั่งการ

ตามพระราชบัญญัตินี้ ใหสงทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับหรือพนักงานตรวจแรงงานจะนำไปสงเองหรือ

ใหเจาหนาท่ีนำไปสง ณ ภูมิลำเนาหรือถ่ินท่ีอยู หรือสำนักงานของนายจางในเวลาทำการของนายจาง ถาไมพบ

นายจาง ณ ภูมิลำเนาหรือถิ่นที่อยู หรือสำนักงานของนายจาง หรือพบนายจางแตนายจางปฏิเสธไมยอมรับ 

จะสงใหแกบุคคลใดซึ่งบรรลุนิติภาวะแลวและอยูหรือทำงานในบานหรือสำนักงานที่ปรากฏวา เปนของ

นายจางนั้นก็ได เม่ือไดดำเนินการดังกลาวแลว ใหถือวานายจางไดรับคำสั่งหรือหนังสือของอธิบดีหรือพนักงาน

ตรวจแรงงานนั้นแลว 

ถาการสงตามวรรคหนึ่งไมสามารถกระทำได ใหสงโดยปดคำสั่งหรือหนังสือของอธิบดีหรือ

พนักงานตรวจแรงงานในท่ีซ่ึงเห็นไดงาย ณ สำนักงานของนายจาง สถานท่ีทำงานของลูกจาง ภูมิลำเนาหรือถ่ิน

ที่อยูของนายจาง เมื่อไดดำเนินการดังกลาว และเวลาไดลวงพนไปไมนอยกวาสิบหาวันแลว ใหถือวานายจาง

ไดรับคำสั่งหรือหนังสือของอธิบดีหรือพนักงานตรวจแรงงานนั้นแลว 

  

หมวด 16 

บทกำหนดโทษ 

 

  

มาตรา 14467  นายจางผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามบทบัญญัติดังตอไปนี้ ตองระวาง

โทษจำคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือท้ังจำท้ังปรับ 

(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 ในสวนท่ีเก่ียวกับการไมจาย

คาชดเชยพิเศษแทนการบอกกลาวลวงหนาหรือคาชดเชยพิเศษ 

(3) กฎกระทรวงท่ีออกตามมาตรา 22 ในสวนท่ีเก่ียวกับการคุมครองแรงงานในกรณีตาง ๆ ท่ี

ไมเก่ียวกับการจางเด็กอายุต่ำกวาท่ีกำหนดในกฎกระทรวงเปนลูกจางหรือการรับเด็กซ่ึงมีอายุต่ำกวาที่กำหนด

67 มาตรา 144 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2560 
68 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

ประเภทของงานและสถานท่ีท่ีกำหนดในกฎกระทรวง หรือกฎกระทรวงท่ีออกตามมาตรา 95 

ในกรณีที่นายจางฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา 37 มาตรา 38 มาตรา 39 มาตรา 39/1 

มาตรา 42 มาตรา 47 หรือมาตรา 48 เปนเหตุใหลูกจางไดรับอันตรายแกกายหรือจิตใจ หรือถึงแกความตาย 

ตองระวางโทษจำคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองแสนบาทหรือท้ังจำท้ังปรับ 

  

มาตรา 144/170  ผูประกอบกิจการผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 11/1 ตองระวางโทษปรับไมเกิน

หนึ่งแสนบาท 

  

มาตรา 14571 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) ตองระวางโทษปรับไมเกินสองหม่ืนบาท 

  

มาตรา 147  ผูใดฝาฝนมาตรา 16 ตองระวางโทษปรับไมเกินสองหม่ืนบาท 

  

มาตรา 14873 นายจางผูใดฝาฝนมาตรา 31 ตองระวางโทษจำคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไม

เกินสองแสนบาท หรือท้ังจำท้ังปรับ 

  

มาตรา 148/174 นายจางผูใดฝาฝนมาตรา 44 หรือกฎกระทรวงท่ีออกตามมาตรา 22 ในสวน

ที่เกี่ยวกับการจางเด็กอายุต่ำกวาที่กำหนดในกฎกระทรวงเปนลูกจางหรือการรับเด็กซึ่งมีอายุต่ำกวาที่กำหนด

ในกฎกระทรวงเขาทำงาน ตองระวางโทษปรับตั้งแตสี่แสนบาทถึงแปดแสนบาทตอลูกจางหนึ่งคน หรือจำคุกไม

เกินสองป หรือท้ังปรับท้ังจำ 

  

70 มาตรา 144/1 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 
71 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 148/275  นายจางผูใดฝาฝนมาตรา 49 หรือมาตรา 50 หรือกฎกระทรวงที่ออกตาม

มาตรา 22 ในสวนท่ีเก่ียวกับการหามมิใหนายจางใหลูกจางซ่ึงเปนเด็กอายุต่ำกวาสิบแปดปทำงานตามประเภท

ของงานและสถานที่ที่กำหนด ตองระวางโทษปรับตั้งแตสี่แสนบาทถึงแปดแสนบาทตอลูกจางหนึ่งคน หรือ

จำคุกไมเกินสองป หรือท้ังปรับท้ังจำ 

ถาการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่ง เปนเหตุใหลูกจางไดรับอันตรายแกกายหรือจิตใจหรือ

ถึงแกความตาย ตองระวางโทษปรับตั้งแตแปดแสนบาทถึงสองลานบาทตอลูกจางหนึ่งคน หรือจำคุกไมเกินสี่ป 

หรือท้ังปรับท้ังจำ 

  

มาตรา 149  นายจางผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 52 มาตรา 55 มาตรา 75 วรรคสอง มาตรา 90 

วรรคสอง มาตรา 110 หรือมาตรา 116 ตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งหม่ืนบาท 

  

มาตรา 15076 ผูใดไมอำนวยความสะดวก ไมมาใหถอยคำ ไมสงเอกสารหรือวัตถุใด ๆ ตาม

หนังสือเรียกของคณะกรรมการคาจาง คณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน คณะอนุกรรมการของคณะกรรมการ

ดังกลาว หรือผูซึ่งคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการเชนวานั้นมอบหมาย แลวแตกรณี หรือไมอำนวยความ

สะดวกแกพนักงานตรวจแรงงาน หรือแพทย นักสังคมสงเคราะห หรือผูเชี่ยวชาญตามมาตรา 142 ตองระวาง

โทษจำคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินสองพันบาท หรือท้ังจำท้ังปรับ 

  

มาตรา 15177 ผู ใดขัดขวางการปฏิบัติหนาที ่ของคณะกรรมการคาจาง คณะกรรมการ

สวัสดิการแรงงาน คณะอนุกรรมการของคณะกรรมการดังกลาว หรือผูซ่ึงคณะกรรมการ หรือคณะอนุกรรมการ

เชนวานั้นมอบหมาย แลวแตกรณี หรือขัดขวางการปฏิบัติหนาท่ีของพนักงานตรวจแรงงาน หรือแพทย นัก

สังคมสงเคราะห หรือผูเชี่ยวชาญตามมาตรา 142 ตองระวางโทษจำคุกไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสอง

หม่ืนบาท หรือท้ังจำท้ังปรับ 

ผูใดไมปฏิบัติตามคำสั่งของพนักงานตรวจแรงงานที่สั่งตามมาตรา 124 ตองระวางโทษจำคุก

ไมเกินหนึ่งป หรือปรับไมเกินสองหม่ืนบาท หรือท้ังจำท้ังปรับ78 

  

มาตรา 152  นายจางผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 96 ตองระวางโทษปรับไมเกินหาหม่ืน

บาท 

  

75 มาตรา 148/2 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2560 
76 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 
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มาตรา 153  นายจางผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา 98 ตองระวางโทษจำคุกไมเกินหนึ่งเดือน 

หรือปรับไมเกินสองพันบาท หรือท้ังจำท้ังปรับ 

  

มาตรา 15479 (ยกเลิก) 

  

มาตรา 15580 (ยกเลิก) 

  

มาตรา 155/181 นายจางผูใดไมยื่นหรือไมแจงแบบแสดงสภาพการจางและสภาพการทำงาน

ตามมาตรา 115/1 ตองระวางโทษปรับไมเกินสองหม่ืนบาท 

  

มาตรา 15682  นายจางผูใดไมยื่นแบบรายการหรือไมแจงเปนหนังสือขอเปลี่ยนแปลงหรือ

แกไขเพิ่มเติมรายการภายในกำหนดเวลาตามมาตรา 130 หรือยื่นแบบรายการ หรือแจงเปนหนังสือขอ

เปลี่ยนแปลง หรือแกไขเพ่ิมเติมรายการตามมาตรา 130 โดยกรอกขอความอันเปนเท็จ ตองระวางโทษจำคุกไม

เกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหม่ืนบาท หรือท้ังจำท้ังปรับ 

  

มาตรา 157  พนักงานเจาหนาท่ีผูใดเปดเผยขอเท็จจริงใดเก่ียวกับกิจการของนายจางอันเปน

ขอเท็จจริงตามที่ปกติวิสัยของนายจางจะพึงสงวนไวไมเปดเผยซึ่งตนไดมาหรือลวงรูเนื่องจากการปฏิบัติการ

ตามพระราชบัญญัตินี้ ตองระวางโทษจำคุกไมเกินหนึ่งเดือน หรือปรับไมเกินสองพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ 

เวนแตเปนการเปดเผยในการปฏิบัติราชการเพ่ือประโยชนแหงพระราชบัญญัตินี้ หรือเพื่อประโยชนแกการ

คุมครองแรงงาน การแรงงานสัมพันธ หรือการสอบสวน หรือการพิจารณาคดี 

  

มาตรา 158  ในกรณีที่ผูกระทำความผิดเปนนิติบุคคล ถาการกระทำความผิดของนิติบุคคล

นั้นเกิดจากการสั่งการ หรือการกระทำของบุคคลใด หรือไมสั่งการ หรือไมกระทำการอันเปนหนาที่ที่ตอง

กระทำของกรรมการผูจัดการ หรือบุคคลใด ซึ่งรับผิดชอบในการดำเนินงานของนิติบุคคลนั้น ผูนั้นตองรับโทษ

ตามท่ีบัญญัติไวสำหรับความผิดนั้น ๆ ดวย 

  

มาตรา 159  บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ เวนแตความผิดตามมาตรา 157 ถาเจา

พนักงานดังตอไปนี้ เห็นวาผูกระทำผิดไมควรไดรับโทษจำคุกหรือไมควรถูกฟองรอง ใหมีอำนาจเปรียบเทียบ

ดังนี้ 

79 มาตรา 154 ยกเลิกโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2553 
80 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 
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(1) อธิบดีหรือผูซ่ึงอธิบดีมอบหมาย สำหรับความผิดท่ีเกิดข้ึนในกรุงเทพมหานคร 

(2) ผูวาราชการจังหวัดหรือผูซึ่งผูวาราชการจังหวัดมอบหมาย สำหรับความผิดที่เกิดขึ้นใน

จังหวัดอ่ืน 

ในกรณีท ี ่ม ีการสอบสวน ถาพนักงานสอบสวนพบวาบ ุคคลใดกระทำความผิดตาม

พระราชบัญญัตินี้ และบุคคลนั้นยินยอมใหเปรียบเทียบ ใหพนักงานสอบสวนสงเรื่องใหอธิบดี หรือผูวาราชการ

จังหวัด แลวแตกรณี ภายในเจ็ดวันนับแตวันท่ีบุคคลนั้นแสดงความยินยอมใหเปรียบเทียบ 

เมื่อผูกระทำผิดไดชำระเงินคาปรับตามจำนวนที่เปรียบเทียบภายในสามสิบวันแลว ใหถือวา

คดีเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 

ถาผูกระทำผิดไมยินยอมใหเปรียบเทียบ หรือเมื่อยินยอมแลวไมชำระเงินคาปรับภายใน

กำหนดเวลาตามวรรคสาม ใหดำเนินคดีตอไป 

 

บทเฉพาะกาล 

 

  

มาตรา 160  มิใหนำมาตรา 44 มาใชบังคับกับลูกจางซึ่งเปนเด็กอายุตั้งแตสิบสามปบริบูรณ

แตยังไมถึงสิบหาปบริบูรณ ที่นายจางรับเขาทำงานตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 103 ลงวันที่ 16 

มีนาคม พ.ศ. 2515 อยูกอนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

  

มาตรา 161  ใหนายจางแจงการจางลูกจางซึ่งเปนเด็กอายุต่ำกวาสิบแปดปที่นายจางรับเขา

ทำงานตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 103 ลงวันที่ 16 มีนาคม  พ.ศ. 2515 กอนวันที่พระราชบัญญัตินี้

ใชบังคับ  ท้ังนี้ ภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

  

มาตรา 162  ใหคณะกรรมการคาจาง คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานซึ่งดำรงตำแหนง

อยูในวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ คงอยูในตำแหนงตอไปไดจนกวาจะครบวาระการดำรงตำแหนง 

  

มาตรา 163  การจัดเก็บเงินสะสมและเงินสมทบเพ่ือเปนทุนสงเคราะหลูกจางตามบทบัญญัติ

วาดวยกองทุนสงเคราะหลูกจางในหมวด 13 จะเริ่มดำเนินการเม่ือใดใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา 

  

มาตรา 164  คำรองที่ยังไมถึงที่สุดหรือคดีที่ยังอยูในระหวางการพิจารณาของศาลกอนวันท่ี

พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหบังคับตามประกาศกระทรวงมหาดไทยหรือประกาศกระทรวงแรงงาน* ซึ่งออก

ตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 103 ลงวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2515 จนกวาคำรองหรือคดีนั้น ๆ จะถึง

ท่ีสุด 
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มาตรา 165  ผูใดมีสิทธิไดรับคาจางหรือเงินอื่นจากนายจางตามประกาศของคณะปฏิวัติ 

ฉบับท่ี 103 ลงวันท่ี 16 มีนาคม พ.ศ. 2515 อยูกอนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหคงไดรับตอไป 

  

มาตรา 166  บรรดาประกาศหรือคำสั่งที่ออกตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 103 ลง

วันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2515 ใหยังคงใชไดตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัตินี้  ทั้งนี้ จนกวาจะมี

กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศท่ีออกตามพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

  

  

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

ชวน  หลีกภัย 

นายกรัฐมนตรี 
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อัตราคาธรรมเนียม 

 

 

คาข้ึนทะเบียนการเปนผูรับรอง 

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

ยอมรับ ดังนั ้น เพ่ือใหการใชแรงงานเปนไปอยางเปนธรรม และเหมาะสมกับสภาพการณในปจจุบันท่ี

เปลี่ยนแปลงไป สมควรปรับปรุงบทบัญญัติตาง ๆ เก่ียวกับการใชแรงงานใหเหมาะสมยิ่งข้ึน เชน การใหอำนาจ

แกรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวงเพื่อใหความคุมครองแกการใชแรงงานบางประเภทเปนพิเศษกวาการใช

แรงงานท่ัวไป การหามมิใหนายจางเลิกจางลูกจางซ่ึงเปนหญิงเพราะเหตุมีครรภ การใหลูกจางซ่ึงเปนเด็กมีสิทธิ

ลาเพื่อศึกษาอบรม การใหนายจางจายเงินทดแทนการขาดรายไดของลูกจางในกรณีที่นายจางหยุดประกอบ

กิจการ การกำหนดเงื่อนไขในการนำหนี้บางประเภทมาหักจากคาตอบแทน การทำงานของลูกจาง การจัดตั้ง

กองทุนเพ่ือสงเคราะหลูกจางหรือบุคคลซ่ึงลูกจางระบุใหไดรับประโยชนหรือในกรณีท่ีมิไดระบุ ใหทายาทไดรับ

ประโยชนจากกองทุนเพื่อสงเคราะหลูกจางของลูกจางที่ถึงแกความตาย ตลอดจนปรับปรุงอัตราโทษให

เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจในปจจุบัน  จึงจำเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 

พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 255183 

หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติคุมครอง

แรงงาน พ.ศ. 2541 ที่ใชบังคับอยูในปจจุบันมีบทบัญญัติบางประการไมเหมาะสมกับสภาพการณในปจจบุัน

และไมเอื ้อประโยชนตอการดำเนินการเพื่อใหความคุมครองลูกจาง สมควรแกไขเพิ่มเติมโดยกำหนดหาม

นายจางเรียกหรือรับหลักประกันการทำงานหรือความเสียหายในการทำงาน กำหนดใหศาลมีอำนาจสั่งให

สัญญาจาง ขอบังคับเก่ียวกับการทำงาน ระเบียบ หรือคำสั่งของนายจาง มีผลใชบังคับเพียงเทาท่ีเปนธรรมและ

พอสมควรแกกรณี กำหนดใหนายจางและลูกจางตกลงนำเวลาทำงานปกติสวนที่ไมครบแปดชั่วโมงไปรวมกับ

เวลาทำงานปกติในวันอื่นไดซึ่งตองไมเกินวันละเกาชั่วโมง กำหนดใหคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานมีอำนาจ

ออกคำสั่งใหนายจางจายเงินคาชดเชยพิเศษหรือคาชดเชยพิเศษแทนการบอกกลาวลวงหนาในกรณีท่ีมีการยาย

สถานประกอบกิจการ และกำหนดใหนายจางยื่นแบบแสดงสภาพการจางและสภาพการทำงาน รวมท้ังเพ่ิมเติม

บทกำหนดโทษใหเหมาะสมและสอดคลองกับการแกไขเพิ ่มเติม  ทั ้งนี ้ เพื ่อใหการคุ มครองลูกจ างมี

ประสิทธิภาพและใหลูกจางไดรับความคุมครองมากข้ึน  จึงจำเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 

83 ราชกิจจานุเบกษา เลม 125/ตอน 39 ก/หนา 18/27 กุมภาพันธ 2551 
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พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 255184 

  

มาตรา 10  บรรดาระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งที่ออกตามความในมาตรา 79 มาตรา 84 และมาตรา 

88 แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ซ่ึงใชบังคับอยูกอนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้มีผลใชบังคับ 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 จึงควรแกไขเพิ่มเติม

อำนาจหนาที่ของคณะกรรมการคาจาง โดยเพิ่มอำนาจในการกำหนดอัตราคาจางตามมาตรฐานฝมือและ

อำนาจในการแตงตั้งท่ีปรึกษาคณะกรรมการคาจาง กำหนดใหคณะกรรมการคาจางเสนออัตราคาจางท่ีกำหนด

ตอคณะรัฐมนตรีเพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา รวมทั้งกำหนดใหสำนักงานคณะกรรมการคาจางมีอำนาจ

หนาที่ในการจัดทำแผนพัฒนาระบบคาจางและรายไดของประเทศเสนอตอคณะกรรมการคาจางและติดตาม

ประเมินผลแผนพัฒนาดังกลาว  ทั ้งนี้ เพื ่อใหการกำหนดอัตราคาจางของคณะกรรมการคาจางมี

ประสิทธิภาพและเปนธรรมตอลูกจาง  จึงจำเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 

  

พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 255385 

  

หมายเหตุ  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ไดมีการตรากฎหมายวาดวย

ความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงาน เพื่อกำหนดการดำเนินการควบคุม กำกับ ดูแล 

และบริหารจัดการ ดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทำงานไวเปนการเฉพาะ 

ประกอบกับเพื่อใหการบริหารจัดการเปนไปอยางมีเอกภาพ สมควรยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องดังกลาวท่ี

บัญญัติไวในกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานและแกไขเพิ่มเติมบทกำหนดโทษใหสอดคลองกับการยกเลิก

บทบัญญัติดังกลาวดวย  จึงจำเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 

  

พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 256086 

  

มาตรา 2  พระราชบัญญัตินี ้ใหใชบังคับเมื่อพนกำหนดสามสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเปนตนไป 

84 ราชกิจจานุเบกษา เลม 125/ตอนที่ 137 ก/หนา 22/30 ธันวาคม 2551 
85 ราชกิจจานุเบกษา เลม 128/ตอนที่ 4 ก/หนา 1/17 มกราคม 2554 
86 าชกิจจานุเบกษา เลม 134/ตอนที่ 10 ก/หนา 52/24 มกราคม 2560 
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หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติคุมครอง

แรงงาน พ.ศ. 2541 ใชบังคับมาเปนเวลานานมีบทบัญญัติบางประการไมเหมาะสมกับสภาพการณท่ี

เปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะอัตราโทษในความผิดเกี่ยวกับการใชแรงงานเด็ก  ดังนั้น เพื่อใหการปองกัน ยับยั้ง 

และขจัดปญหาการคามนุษยดานแรงงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ สมควรกำหนดอัตราโทษสำหรับความผิด

ดังกลาวใหสูงข้ึน  จึงจำเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 

  

คำสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 21/2560 เรื่อง การแกไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวย

ความสะดวกในการประกอบธุรกิจ87 

  

ขอ 17  ในกรณีท่ีกฎหมาย กฎ หรือระเบียบใดกำหนดใหผูขอรับอนุมัติ อนุญาต หรือใบอนุญาต หรือ

ผูยื่นขอจดทะเบียนหรือจดแจง หรือผูแจง ตองใชเอกสารที่ทางราชการออกใหแกผูนั้นเพื่อประกอบการ

พิจารณาหรือดำเนินการ ใหเปนหนาที่ของผูมีอำนาจอนุมัติ อนุญาต ออกใบอนุญาต รบัจดทะเบียน รับ

จดแจง หรือรับแจงนั้น ที่จะตองดำเนินการใหหนวยงานที่ออกเอกสารราชการเชนวานั้นสงขอมูลหรือสำเนา

เอกสารดังกลาวมาเพื่อประกอบการพิจารณาหรือดำเนินการ ในกรณีที่ผูมีอำนาจดังกลาวประสงคไดสำเนา

เอกสารนั้นจากผูขอรับอนุมัติ อนุญาต หรือใบอนุญาต หรือผูยื่นขอจดทะเบียนหรือจดแจง หรือผูแจง ใหผูมี

อำนาจนั้นเปนผูจัดทำสำเนาเอกสารดังกลาวเอง เพื่อประโยชนแหงการนี้ หามมิใหเรียกเก็บคาใชจายที่เกิด

จากการทำสำเนาดังกลาวจากผูขอรับอนุมัติ อนุญาต หรือใบอนุญาตหรือผูยื่นขอจดทะเบียนหรือจดแจง หรือ

ผูแจง 

  

ขอ 18  คำสั่งนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

  

พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 256088 

  

มาตรา 2  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

  

หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยท่ีพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน 

พ.ศ. 2541 ใชบังคับมาเปนเวลานาน และมีบทบัญญัติบางประการท่ีไมเหมาะสมกับสภาพการณท่ีเปลี่ยนแปลง

ไป สมควรเพิ่มบทบัญญัติเกี่ยวกับการกำหนดอัตราคาจางขั้นต่ำสำหรับลูกจางบางกลุมหรือบางประเภท เชน 

นักเรียน นักศึกษา คนพิการ และผูสูงอายุ เพ่ือใหมีการสงเสริมการจางงานและคุมครองแรงงานสำหรับลูกจาง

บางกลุมหรือบางประเภทดังกลาว ซ่ึงอาจมีลักษณะการทำงานท่ีแตกตางจากลูกจางท่ัวไป ปรับปรุงบทบัญญัติ

87 ราชกิจจานุเบกษา เลม 134/ตอนพิเศษ 97 ง/หนา 49/4 เมษายน 2560 
88 ราชกิจจานุเบกษา เลม 134/ตอนที่ 88 ก/หนา 7/31 สิงหาคม 2560 
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เรื ่องขอบังคับเกี ่ยวกับการทำงานเพื ่อลดภาระของนายจางในการสงสำเนาขอบังคับดังกลาว ปรับปรุง

บทบัญญัติเก่ียวกับการแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับเก่ียวกับการทำงานใหสอดคลองกันและเหมาะสมยิ่งข้ึน และเพ่ิม

บทบัญญัติเก่ียวกับการเกษียณอายุและการจายคาชดเชยใหแกลูกจางกรณีเกษียณอายุเพ่ือคุมครองลูกจางกรณี

เกษียณอายุ และเพื่อใหเกิดความชัดเจนในการบังคับใชกฎหมาย รวมทั้งเพิ่มบทกำหนดโทษกรณีนายจางไม

จายคาชดเชยใหแกลูกจางกรณีเกษียณอายุ  จึงจำเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 

พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 256289 

มาตรา 2  พระราชบัญญัตินี ้ใหใชบังคับเมื่อพนกำหนดสามสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเปนตนไป 

หมายเหตุ  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติคุมครอง

แรงงาน พ.ศ. 2541 ใชบังคับมาเปนเวลานาน ทำใหบทบัญญัติบางประการไมเหมาะสมกับสภาพการณปจจุบัน

และไมเอื้อประโยชนตอการดำเนินการเพื่อใหความคุมครองลูกจาง สมควรแกไขเพิ่มเติมโดยกำหนดใหการ

เปลี่ยนแปลงตัวนายจางตองไดรับความยินยอมจากลูกจาง กำหนดใหลูกจางมีสิทธิลาเพื่อกิจธุระอันจำเปนป

หนึ่งไมนอยกวาสามวันทำงาน กำหนดใหลูกจางซึ่งเปนหญิงมีครรภสามารถลาเพื่อตรวจครรภกอนคลอดบุตร

ไดโดยใหถือเปนวันลาเพื่อคลอดบุตร เพิ่มอัตราคาชดเชยใหแกลูกจางซึ่งทำงานติดตอกันครบยี่สิบปขึ ้นไป 

กำหนดใหการยายสถานประกอบกิจการ ใหรวมท้ังการยายสถานประกอบกิจการไปตั้ง ณ สถานที่ใหม หรือ

สถานที่อื่นของนายจาง และแกไขใหนายจางกำหนดคาจาง คาลวงเวลา คาทำงานในวันหยุด และคาลวงเวลา

ในว ันหย ุดในอ ัตราเท าก ันท ั ้ งล ูกจ างชายและหญิงในงานที ่ม ีค าเท าเท ียมก ันเพ ื ่อให  เป นไปตาม

มาตรฐานสากล  จึงจำเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 

89 ราชกิจจานุเบกษา เลม 136/ตอนที่ 43 ก/หนา 21/5 เมษายน 2562 
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พระราชบัญญัติ 

จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน 

พ.ศ. 2522  

แกไขปรับปรุง พ.ศ. 2558 
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พระราชบัญญัติ 

จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522  

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันท่ี 30 เมษายน พ.ศ. 2522 

เปนปท่ี 34 ในรัชกาลปจจุบัน 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ให

ประกาศวา 

โดยท่ีเปนการสมควรจัดตั้งศาลแรงงานและใหมีวิธีพิจารณาคดีแรงงาน 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคำแนะนำและยินยอมของสภา

นิติบัญญัติแหงชาติ ทำหนาท่ีรัฐสภา 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 

1 ราชกิจจานุเบกษา เลม 96/ตอนที่ 76/ฉบับพิเศษ หนา 1/11 พฤษภาคม 2522 
2 มาตรา 3 นิยามคำวา “ศาลอุทธรณคดีชำนัญพิเศษ” เพิ่มโดยพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 
3 มาตรา 3 นิยามคำวา “ประธานศาลอุทธรณคดีชำนัญพิเศษ” เพิ่มโดยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน (ฉบับที่ 3) 

พ.ศ. 2558 

**แกไขปรับปรุง พ.ศ. 2558 
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“สมาคมนายจาง” หมายความวา องคการของนายจางที ่จัดตั ้งขึ ้นตามกฎหมายวาดวย

แรงงานสัมพันธ 

“สหภาพแรงงาน”4 หมายความวา องคการของลูกจางที ่จัดตั ้งขึ ้นตามกฎหมายวาดวย

แรงงานสัมพันธหรือกฎหมายวาดวยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ 

มาตรา 45  ใหประธานศาลฎีกาและรัฐมนตรีว าการกระทรวงแรงงานรักษาการตาม

พระราชบัญญัตินี้  ท้ังนี้ ในสวนท่ีเก่ียวของกับอำนาจหนาท่ีของตน 

ใหประธานศาลฎีกาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมตามกฎหมายวา

ดวยระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรมมีอำนาจออกขอบังคับ และใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานมี

อำนาจออกกฎกระทรวงเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

ขอบังคับและกฎกระทรวงนั้น เม่ือไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได 

หมวด 1 

ศาลแรงงาน 

มาตรา 5  ใหจัดตั้งศาลแรงงานกลางขึ้นในกรุงเทพมหานคร และจะเปดทำการเมื่อใด ให

ประกาศโดยพระราชกฤษฎีกา 

ใหศาลแรงงานกลางมีเขตอำนาจตลอดกรุงเทพมหานคร จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัด

สมุทรสาคร จังหวัดนครปฐม จังหวัดนนทบุรี และจังหวัดปทุมธานี 

มาตรา 6  ใหจัดตั้งศาลแรงงานภาคขึ้น และจะเปดทำการเมื่อใดใหประกาศโดยพระราช

กฤษฎีกา ซ่ึงจะตองระบุเขตอำนาจศาลและกำหนดท่ีตั้งศาลในเขตศาลนั้นไวดวย 

มาตรา 7  ถาจะจัดตั้งศาลแรงงานจังหวัดขึ้นในจังหวัดใด ใหกระทำโดยพระราชบัญญัติซ่ึง

จะตองระบุเขตอำนาจศาลนั้นไวดวย 

มาตรา 86 ศาลแรงงานมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีหรือมีคำสั่งในเรื่องดังตอไปนี้ 

(1) คดีพิพาทเกี่ยวดวยสิทธิหรือหนาที่ตามสัญญาจางแรงงาน หรือตามขอตกลงเกี่ยวกับ

สภาพการจาง 

4 มาตรา 3 นิยามคำวา “สหภาพแรงงาน” แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 
5 มาตรา 4 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 
6 มาตรา 8 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 
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(2) คดีพิพาทเกี่ยวดวยสิทธิหรือหนาที่ตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานกฎหมายวา

ดวยแรงงานสัมพันธ กฎหมายวาดวยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ กฎหมายวาดวยการจัดหางานและคุมครอง

คนหางาน กฎหมายวาดวยการประกันสังคม หรือกฎหมายวาดวยเงินทดแทน 

(3) กรณีที่จะตองใชสิทธิทางศาลตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน กฎหมายวาดวย

แรงงานสัมพันธ หรือกฎหมายวาดวยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ 

(4) คดีอุทธรณคำวินิจฉัยของเจาพนักงานตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานของ

คณะกรรมการแรงงานสัมพันธหรือรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานตามกฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ ของ

คณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธหรือรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน ตามกฎหมายวาดวยแรงงาน

รัฐวิสาหกิจสัมพันธ ของคณะกรรมการอุทธรณตามกฎหมายวาดวยการประกันสังคม หรือของคณะกรรมการ

กองทุนเงินทดแทนตามกฎหมายวาดวยเงินทดแทน 

(5) คดีอันเกิดแตมูลละเมิดระหวางนายจางและลูกจางสืบเนื่องจากขอพิพาทแรงงานหรือ

เกี่ยวกับการทำงานตามสัญญาจางแรงงาน  ทั้งนี้ ใหรวมถึงมูลละเมิดระหวางลูกจางกับลูกจางที่เกิดจากการ

ทำงานในทางการท่ีจางดวย 

(6) ขอพิพาทแรงงานท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานขอใหศาลแรงงานชี้ขาดตามกฎหมาย

วาดวยแรงงานสัมพันธ กฎหมายวาดวยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ หรือกฎหมายวาดวยการจัดหางานและ

คุมครองคนหางาน 

(7) คดีท่ีมีกฎหมายบัญญัติใหอยูในอำนาจของศาลแรงงาน 

คดีตามวรรคหนึ่ง ในกรณีที่กฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน กฎหมายวาดวยแรงงาน

สัมพันธ กฎหมายวาดวยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ กฎหมายวาดวยการจัดหางานและคุมครองคนหางาน 

กฎหมายวาดวยการประกันสังคม หรือกฎหมายวาดวยเงินทดแทนบัญญัติใหรองเรียนตอพนักงานเจาหนาท่ี

หรือปฏิบัติตามข้ันตอนและวิธีการท่ีกำหนดไว จะดำเนินการในศาลแรงงานไดตอเม่ือไดปฏิบัติตามข้ันตอนและ

วิธีการท่ีกฎหมายดังกลาวบัญญัติไวแลว 

มาตรา 97  ในทองท่ีท่ีศาลแรงงานเปดทำการแลว หามมิใหศาลชั้นตนอ่ืนใดในทองท่ีนั้นรับคดีท่ี

อยูในอำนาจของศาลแรงงานไวพิจารณาพิพากษา 

ในกรณีมีปญหาวาคดีใดจะอยูในอำนาจของศาลแรงงานหรือไม ไมวาปญหานั้นจะเกิดข้ึน

ในศาลแรงงานหรือศาลยุติธรรมอื่น ใหศาลนั้นรอการพิจารณาพิพากษาคดีไวชั่วคราวแลวเสนอปญหานั้นให

ประธานศาลอุทธรณคดีชำนัญพิเศษเปนผูวินิจฉัย คำวินิจฉัยของประธานศาลอุทธรณคดีชำนัญพิเศษใหเปนท่ีสุด 

ในกรณีเชนวานี้ ถาตามคำวินิจฉัยของประธานศาลอุทธรณคดีชำนัญพิเศษจะตองเปลี่ยนแปลงศาลที่มีอำนาจ

พิจารณาพิพากษาคดี ใหศาลเดิมโอนคดีไปยังศาลดังกลาว และใหถือวากระบวนพิจารณาที่ไดดำเนินการไป

7 มาตรา 9 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 
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แลวในศาลเดิมกอนมีคำพิพากษาไมเสียไป เวนแตศาลท่ีรับโอนคดีจะมีคำสั่งเปนอยางอื่นเพื่อประโยชนแหง

ความยุติธรรม 

มาตรา 108  ศาลแรงงานเปนศาลชั้นตนตามพระธรรมนูญศาลยุติธรรม และใหนำบทบัญญัติ

แหงพระธรรมนูญศาลยุติธรรมมาใชบังคับแกศาลแรงงานโดยอนุโลม 

หมวด 2 

ผูพิพากษาในศาลแรงงาน 

มาตรา 119  ในศาลแรงงาน ใหมีผ ู พิพากษาและผู พิพากษาสมทบตามจำนวนที ่คณะ

กรรมการบริหารศาลยุติธรรมตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรมกำหนดตามความจำเปน

เพ่ือประโยชนในทางราชการของแตละศาล โดยเฉพาะผูพิพากษาสมทบฝายนายจางและผูพิพากษาสมทบฝาย

ลูกจางใหมีจำนวนฝายละเทา ๆ กัน 

มาตรา 1210  พระมหากษัตริยจะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั ้งผู พิพากษาศาล

แรงงานจากขาราชการตุลาการตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม และเปนผูมี

ความรูและความเขาใจในปญหาแรงงาน 

มาตรา 1311 ในศาลแรงงานกลางและศาลแรงงานภาค ใหมีอธิบดีผูพิพากษาศาลละหนึ่งคน 

กับใหมีรองอธิบดีผู พิพากษาศาลละหนึ่งคน และในกรณีที ่มีความจำเปนเพื ่อประโยชนในทางราชการ 

คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรมโดยความเห็นชอบ

ของประธานศาลฎีกาจะกำหนดใหมีรองอธิบดีผูพิพากษามากกวาหนึ่งคนแตไมเกินสามคนก็ได 

ในศาลแรงงานจังหวัด ใหมีผูพิพากษาหัวหนาศาลแรงงานจังหวัด ศาลละหนึ่งคน 

8 มาตรา 10 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 
9 มาตรา 11 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 
10 มาตรา 12 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 
11 มาตรา 13 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 
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มาตรา 1412 พระมหากษัตริยจะไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งผูพิพากษาสมทบจาก

บุคคลซึ่งคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม

คัดเลือกจากบัญชีรายชื่อผูแทนฝายนายจางและฝายลูกจางโดย 

(1) ใหสมาคมนายจางกับรัฐวิสาหกิจและสหภาพแรงงานเสนอชื่อผูแทนฝายตนตออธิบดีกรม

สวัสดิการและคุมครองแรงงานหรือผูที่ไดรับมอบหมายเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติตามมาตรา 14/1 (5) และ (6) 

แลวใหอธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน หรือผูท่ีไดรับมอบหมายจัดใหมีการเลือกตั้งผูแทนฝายสมาคม

นายจางกับรัฐวิสาหกิจและฝายสหภาพแรงงานใหไดจำนวนไมเกินสองเทาของจำนวนที่คณะกรรมการบริหาร

ศาลยุติธรรมตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรมกำหนดและเสนอบัญชีรายชื่อดังกลาวตอ

เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม หรือในกรณีไมมีสมาคมนายจางหรือสหภาพแรงงาน ซึ่งจดทะเบียนที่ต้ัง

สำนักงานไวในเขตศาลแรงงานใด หรือมีอยูเปนจำนวนนอย นอกจากสมาคมนายจางกับรัฐวิสาหกิจและ

สหภาพแรงงาน ถามี แลวใหที่ประชุมผูแทนฝายนายจางของสถานประกอบกิจการและที่ประชุมผูแทนฝาย

ลูกจางของสถานประกอบกิจการซ่ึงอยูในเขตศาลแรงงานนั้น แตละฝายเสนอชื่อผูแทนฝายตน และ 

(2) ใหกระทรวงแรงงาน หรือคณะกรรมการหรือองคกรที่เกี่ยวกับแรงงานตามประกาศของ

คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม เสนอชื่อผูแทนฝายนายจางหรือผูแทนฝายลูกจางตออธิบดีกรมสวัสดิการ

และคุมครองแรงงานหรือผูที่ไดรับมอบหมายเพื่อตรวจสอบคุณสมบัติตามมาตรา 14/1 (7) และใหอธิบดีกรม

สวัสดิการและคุมครองแรงงานหรือผูที ่ไดรับมอบหมายจัดใหมีการประชุมและเลือกกันเองของผูแทนฝาย

นายจางและผูแทนฝายลูกจางใหไดจำนวนไมเกินสองเทาของจำนวนที่คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมตาม

กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรมกำหนดและเสนอบัญชีรายชื่อดังกลาวตอเลขาธิการ

สำนักงานศาลยุติธรรม 

ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมกำหนด โดยคำนึงถึงการกระจาย

โอกาสใหแกตัวแทนของทุกฝายท่ีเก่ียวของดานแรงงาน ระเบียบดังกลาวเม่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว

ใหใชบังคับได 

มาตรา 14/113 บุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อเพื ่อทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ แตงตั้งเปนผู

พิพากษาสมทบตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามดังตอไปนี้ 

(1) มีสัญชาติไทย 

(2) มีอายุไมต่ำกวาสามสิบปบริบูรณในวันที่ไดมีการเสนอชื่อผูแทนฝายนายจางหรือผูแทน

ฝายลูกจางตามมาตรา 14 

(3) มีภูมิลำเนาหรือสถานที่ทำงานอยูในเขตศาลแรงงานนั้นไมนอยกวาหนึ่งปนับถึงวันที่ไดมี

การเสนอชื่อตามมาตรา 14 

12 มาตรา 14 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 
13 มาตรา 14/1 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 
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(4) สำเร็จการศึกษาไมต่ำกวามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเทา เวนแตเคยเปนผูพิพากษา

สมทบในศาลแรงงาน 

(5) ในวันที่ไดมีการเสนอชื่อผูแทนฝายนายจางตามมาตรา 14 นั้น ในกรณีที่สมาคมนายจาง

หรือรัฐวิสาหกิจเปนผูเสนอ ตองเปนกรรมการสมาคมนายจางมาแลวไมนอยกวาสองปและสมาคมนายจางนั้น

ไดจดทะเบียนที่ตั้งสำนักงานในเขตศาลแรงงานนั้น หรือเปนฝายบริหารของรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวย

แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธมาแลวไมนอยกวาสองป แลวแตกรณี หรือในกรณีท่ีท่ีประชุมผูแทนฝายนายจางของ

สถานประกอบกิจการเปนผูเสนอ ผูไดรับการเสนอชื่อตองเปนเจาของสถานประกอบกิจการหรือลูกจางของ

สถานประกอบกิจการซ่ึงมีอำนาจหนาท่ีทำการแทนนายจางสำหรับกรณีการจาง การใหบำเหน็จ การลดคาจาง 

หรือการเลิกจางและสถานประกอบกิจการดังกลาวอยูในเขตศาลแรงงานนั้น 

(6) ในวันที่ไดมีการเสนอชื่อผูแทนฝายลูกจางตามมาตรา 14 นั้น ในกรณีที่สหภาพแรงงาน

เปนผูเสนอ ตองเปนกรรมการสหภาพแรงงานมาแลวไมนอยกวาสองปและสหภาพแรงงานนั้นไดจดทะเบียน

ที่ตั้งสำนักงานในเขตศาลแรงงานนั้น หรือในกรณีที่ที่ประชุมผูแทนฝายลูกจางของสถานประกอบกิจการเปนผู

เสนอ ผูไดรับการเสนอชื่อตองเปนลูกจางของสถานประกอบกิจการซ่ึงอยูในเขตศาลแรงงานนั้น 

(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

ความผิดท่ีกระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

(11) ไมเคยตองคำพิพากษาถึงที่สุดวาไดกระทำความผิดตามกฎหมายวาดวยการคุมครอง

แรงงาน กฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ กฎหมายวาดวยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ กฎหมายวาดวยการ

จัดหางานและคุมครองคนหางาน กฎหมายวาดวยการประกันสังคม หรือกฎหมายวาดวยเงินทดแทน เวนแต

พนโทษมาแลวไมนอยกวาสองปหรือพนระยะเวลาท่ีศาลไดกำหนดในการรอการลงโทษแลว 

(12) ไมเคยตองคำสั่งของศาลถึงที่สุดใหทรัพยสินตกเปนของแผนดินและศาลไมไดสั ่งคืน

ทรัพยสินตามกฎหมายวาดวยการปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน 

(13) ไมเปนขาราชการการเมือง กรรมการหรือผูดำรงตำแหนงที่รับผิดชอบในการบริหาร

พรรคการเมือง ที่ปรึกษาพรรคการเมือง หรือเจาหนาที่ในพรรคการเมือง สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิก

วุฒิสภา สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร สมาชิกสภาทองถ่ิน ผูบริหารทองถ่ินท่ีมาจากการเลือกตั้งหรือการแตงตั้ง 

หรือทนายความ 
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(14) ไมเคยถูกไลออก ปลดออก หรือใหออกจากราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ

หนวยงานอ่ืนของรัฐ 

(15) ไมเปนผูมีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพรองในศีลธรรมอันดี 

(16) ไมเคยพนจากตำแหนงผูพิพากษาสมทบตามมาตรา 15 (6) 

มาตรา 14/214 กอนเขารับตำแหนง ผูพิพากษาสมทบจะตองไดรับการอบรมความรูในเรื ่อง

เก่ียวกับศาลแรงงาน อำนาจหนาท่ีของผูพิพากษาสมทบและระเบียบท่ีเก่ียวของ ตลอดจนการดำรงตนในฐานะ

เปนผูพิพากษาสมทบตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมตามกฎหมายวาดวย

ระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรมกำหนด และจะตองปฏิญาณตนตอหนาอธิบดีผูพิพากษาศาลแรงงานกลาง 

หรืออธิบดีผูพิพากษาศาลแรงงานภาค หรือผูพิพากษาหัวหนาศาลแรงงานจังหวัดซึ่งตนจะเขาสังกัด แลวแต

กรณี วาจะปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริตและเที่ยงธรรมโดยไมผูกพันตนวาเปนฝายนายจางหรือฝาย

ลูกจางและรักษาความลับในราชการ 

มาตรา 14/315  ผูพิพากษาสมทบใหดำรงตำแหนงคราวละสามป แตจะทรงพระกรุณาโปรดเกลา

ฯ แตงตั้งผูตองออกตามวาระไปแลวใหดำรงตำแหนงตอไปอีกก็ได 

ในการปฏิบัติหนาที่ของผูพิพากษาสมทบ ใหถือวาวันที่มาปฏิบัติหนาที่เปนวันทำงานใหแก

นายจางของผูพิพากษาสมทบนั้น และใหนายจางอำนวยความสะดวกตามสมควร 

มาตรา 1516  ผูพิพากษาสมทบพนจากตำแหนงเม่ือ 

(1) ออกตามวาระ 

(2) ตาย 

(3) ลาออก 

(4) ขาดคุณสมบัติหรือเขาลักษณะตองหามอยางใดอยางหนึ่งตามมาตรา 14/1 

(5) ตองคำพิพากษาหรือคำสั่งถึงท่ีสุดใหจำคุก 

(6) ขาดการปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีกำหนดถึงสามครั้งติดตอกันโดยไมมีเหตุอันสมควร 

(7) ประพฤติตนไมเหมาะสมแกการเปนผูพิพากษาสมทบ 

การพนจากตำแหนงตาม (2) ใหนำความกราบบังคมทูลเพื่อทรงทราบ การพนจากตำแหนง

ตาม (1) หรือ (3) ใหนำความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหพนจากตำแหนง ถาเปนการพน

จากตำแหนงตาม (4) (5) (6) หรือ (7) ตองไดรับความเห็นชอบของคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรมตาม

14 มาตรา 14/2 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 
15 มาตรา 14/3 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 
16 มาตรา 15 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 
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กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายตุลาการศาลยุติธรรม และใหนำความกราบบังคมทูลเพ่ือทรงพระกรุณา

โปรดเกลาฯ ใหพนจากตำแหนง 

มาตรา 16  ใหอธิบดีผู พิพากษาศาลแรงงานกลาง อธิบดีผู พิพากษาศาลแรงงานภาค ผู

พิพากษาหัวหนาศาลแรงงานจังหวัด แลวแตกรณี หรือผูทำการแทนในตำแหนงดังกลาว กำหนดผูพิพากษา

สมทบฝายนายจางและฝายลูกจางที่จะตองปฏิบัติการ โดยจะกำหนดใหมีผูพิพากษาสมทบฝายนายจางและ

ฝายลูกจางสำรองไวดวยก็ได 

มาตรา 17  ภายใตบังคับมาตรา 18 ศาลแรงงานตองมีผู พิพากษา ผูพิพากษาสมทบฝาย

นายจางและผูพิพากษาสมทบฝายลูกจางฝายละเทา ๆ กัน จึงจะเปนองคคณะพิจารณาพิพากษาคดี 

มาตรา 18  กระบวนพิจารณานอกจากการนั่งพิจารณาและพิพากษาคดี ผูพิพากษาของศาล

แรงงานคนใดคนหนึ่งมีอำนาจกระทำหรือออกคำสั่งใด ๆ ได โดยจะใหมีผูพิพากษาสมทบฝายนายจางและฝาย

ลูกจางรวมดวยหรือไมก็ได 

มาตรา 1917  ใหนำบทบัญญัติว าดวยการคัดคานผู พิพากษาตามประมวลกฎหมายวิธี

พิจารณาความแพงมาใชบังคับแกการคัดคานผูพิพากษาสมทบโดยอนุโลม 

มาตรา 20  ผูพิพากษาสมทบที่นั่งพิจารณาคดีใดจะตองพิจารณาคดีนั้นจนเสร็จ เวนแตไม

อาจปฏิบัติหนาที่ไดเพราะเจ็บปวยหรือมีเหตุจำเปนอยางอื่น ในกรณีเชนวานี้ ใหผูมีอำนาจตามมาตรา 16 จัด

ใหผูพิพากษาสมทบซ่ึงไดกำหนดใหเปนผูสำรองไว ถามี หรือผูพิพากษาสมทบอ่ืนเขาปฏิบัติการแทน 

มาตรา 21  ผูพิพากษาสมทบจะไดรับคาปวยการ คาพาหนะเดินทาง คาเชาที่พัก และ

คาตอบแทนอยางอ่ืนตามท่ีกำหนดในพระราชกฤษฎีกา 

มาตรา 22  ในกรณีที่ยังไมมีการแตงตั้งผูพิพากษาสมทบขึ้นใหม หรือมีการแตงตั้งแลวแตยัง

ไมไดเขารับหนาท่ี ใหผูพิพากษาสมทบซ่ึงออกไปตามวาระคงอยูปฏิบัติหนาท่ีไปพลางกอน 

ผูพิพากษาสมทบซ่ึงจะตองพนจากตำแหนงตามวาระ ใหมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีซ่ึงตน

ไดนั่งพิจารณาไวกอนจนกวาจะเสร็จคดีนั้น แตตองไมเกินหกสิบวันนับแตวันครบกำหนดออกตามวาระ 

17 มาตรา 19 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 
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มาตรา 23  ผู พิพากษาสมทบเปนเจาพนักงานในตำแหนงตุลาการตามความหมายของ

ประมวลกฎหมายอาญา 

มาตรา 24  ใหนำบทบัญญัติวาดวยวินัยและการรักษาวินัยสำหรับขาราชการตุลาการตาม

กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายตุลาการ มาใชบังคับแกผูพิพากษาสมทบดวย โดยอนุโลม 

หมวด 3 

วิธีพิจารณาคดีแรงงาน 

สวนท่ี 1 

บทท่ัวไป 

มาตรา 2518 การสงคำคูความหรือเอกสารอ่ืนใดไปยังคูความในคดีแรงงาน ใหกระทำโดยเจา

พนักงานศาล หรือศาลแรงงานจะกำหนดใหสงทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับหรือทางโทรสารหรือโดยวิธีอ่ืน

ใดก็ได 

มาตรา 26  ระยะเวลาตามท่ีกำหนดไวในพระราชบัญญัตินี้ หรือตามท่ีศาลแรงงานไดกำหนด 

ศาลแรงงานมีอำนาจยนหรือขยายไดตามความจำเปน และเพ่ือประโยชนแหงความยุติธรรม 

มาตรา 27  การยื่นคำฟองตลอดจนการดำเนินกระบวนพิจารณาใด ๆ ในศาลแรงงานใหไดรับ

ยกเวนไมตองชำระคาฤชาธรรมเนียม 

มาตรา 2819 ในกรณีมีเหตุสมควร ศาลแรงงานอาจสั่งใหมีการดำเนินกระบวนพิจารณา ณ 

สถานท่ีท่ีมูลคดีเกิดข้ึนหรือสถานท่ีอ่ืนหรือในวันหยุดงานหรือในเวลาใด ๆ ก็ได 

มาตรา 29  เพื่อใหการดำเนินการกระบวนพิจารณาคดีแรงงานเปนไปโดยประหยัด สะดวก 

รวดเร็ว และเที่ยงธรรม ใหอธิบดีผูพิพากษาศาลแรงงานกลางมีอำนาจออกขอกำหนดใด ๆ ใชบังคับในศาล

แรงงานไดเม่ือไดรับอนุมัติจากประธานศาลฎีกาแลว 

ขอกำหนดนั้นเม่ือไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได 

18 มาตรา 25 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 
19 มาตรา 28 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 
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มาตรา 30  ศาลแรงงานอาจขอใหผู ทรงคุณวุฒิหรือผู  เช ี ่ยวชาญมาใหความเห็นเพ่ือ

ประกอบการพิจารณาพิพากษาคดีได 

มาตรา 31  ใหนำบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาใชบังคับแกการ

ดำเนินกระบวนพิจารณาในศาลแรงงานเทาท่ีไมขัดหรือแยงกับบทแหงพระราชบัญญัตินี้โดยอนุโลม 

มาตรา 32  ในกรณีที่ศาลแรงงานเห็นวาการกระทำใดของคูความฝายใดเปนการปฏิบัติผิด

ขั้นตอนหรือเปนการฝาฝนบทบัญญัติของกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานหรือกฎหมายวาดวยแรงงาน

สัมพันธ ใหศาลแรงงานมีอำนาจสั่งใหคูความฝายนั้นปฏิบัติหรือละเวนการกระทำใด ๆ เพื่อใหเปนไปตาม

กฎหมายดังกลาวได 

การฝาฝนคำสั่งศาลแรงงานตามวรรคหนึ่ง ใหศาลแรงงานมีอำนาจสั่งกักขังจนกวาจะปฏิบัติ

ตามคำสั่งศาลแตตองไมเกินหกเดือน 

มาตรา 32/120  ถาบุคคลใดเกรงวาพยานหลักฐานท่ีตนอาจตองอางอิงในภายหนาจะสูญหาย

หรือยากแกการนำมาเมื่อมีคดีแรงงานเกิดขึ้น หรือถาคูความฝายใดในคดีเกรงวาพยานหลักฐานที่ตนจำนงจะ

อางอิงจะสูญหายเสียกอนท่ีจะนำมาสืบหรือเปนการยากท่ีจะนำมาสืบในภายหลัง บุคคลนั้นหรือคูความฝายนั้น

อาจยื่นคำขอตอศาลแรงงานโดยทำเปนคำรองขอหรือคำรองใหศาลมีคำสั่งสืบพยานหลักฐานนั้นไวทันที 

เมื ่อศาลไดรับคำขอเชนวานั้น ใหศาลออกหมายเรียกผู ขอและคู ความอีกฝายหนึ่งหรือ

บุคคลภายนอกท่ีเก่ียวของมาศาล และเม่ือไดฟงบุคคลเหลานั้นแลว ใหศาลสั่งคำขอตามท่ีเห็นสมควรถาศาลสั่ง

อนุญาตตามคำขอแลว ใหสืบพยานหลักฐานไปตามที่บัญญัติไวในกฎหมาย สวนรายงานและเอกสารอื่น ๆ ท่ี

เก่ียวของกับการนั้นใหศาลเก็บรักษาไว 

มาตรา 32/221  ในกรณีท่ีมีเหตุฉุกเฉิน เม่ือมีการยื่นคำขอตามมาตรา 32/1 ผูยื่นคำขอจะยื่น

คำรองรวมไปดวยเพ่ือใหศาลแรงงานมีคำสั่งหรือออกหมายตามท่ีขอโดยไมชักชา และถาจำเปน จะขอใหศาลมี

คำสั่งใหยึดหรืออายัดเอกสารหรือวัตถุท่ีจะใชเปนพยานหลักฐานท่ีขอสืบไวกอนโดยมีเง่ือนไขอยางใดอยางหนึ่ง

ตามท่ีศาลเห็นสมควรก็ได 

ใหนำมาตรา 261 มาตรา 262 มาตรา 263 มาตรา 267 มาตรา 268 และมาตรา 269 แหง

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาใชบังคับแกกรณีตามวรรคหนึ่งโดยอนุโลม 

20 มาตรา 32/1 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 
21 มาตรา 32/2 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 
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สวนท่ี 2 

วิธีพิจารณาคดีแรงงานในศาลแรงงาน 

มาตรา 33  คำฟองคดีแรงงานใหเสนอตอศาลแรงงานที่มูลคดีเกิดขึ้นในเขตศาลแรงงานนั้น 

ถาโจทกมีความประสงคจะยื่นคำฟองตอศาลแรงงานที่โจทกหรือจำเลยมีภูมิลำเนาอยูในเขตศาลแรงงาน เม่ือ

โจทกแสดงใหศาลแรงงานเห็นวาการพิจารณาคดีในศาลแรงงานนั้น ๆ จะเปนการสะดวก ศาลแรงงานจะ

อนุญาตใหโจทกยื่นคำฟองตามท่ีขอนั้นก็ได 

เพ่ือประโยชนแหงมาตรานี้ ใหถือวาสถานท่ีท่ีลูกจางทำงานเปนท่ีท่ีมูลคดีเกิดข้ึน 

ไมวาการดำเนินกระบวนพิจารณาจะไดดำเนินไปแลวเพียงใด กอนศาลแรงงานมีคำ

พิพากษาหรือคำสั่งชี้ขาดตัดสินคดี คูความอาจรองขอตอศาลแรงงานที่โจทกไดยื่นคำฟองไวขอใหโอนคดีไปยัง

ศาลแรงงานอื่นที่มีเขตอำนาจได แตจะตองยกเหตุผลและความจำเปนขึ้นอางอิง เมื่อศาลแรงงานพิจารณา

เห็นสมควรจะมีคำสั่งอนุญาตตามคำขอนั้นก็ได แตหามมิใหศาลแรงงานออกคำสั่งเชนวานั้น เวนแตศาล

แรงงานที่จะรับโอนคดีไปนั้นไดยินยอมเสียกอน ถาศาลแรงงานที่จะรับโอนคดีไมยินยอมก็ใหศาลแรงงานที่จะ

โอนคดีนั้นสงเรื่องใหประธานศาลอุทธรณคดีชำนัญพิเศษชี้ขาด คำชี้ขาดของประธานศาลอุทธรณคดีชำนัญ

พิเศษใหเปนท่ีสุด22 

มาตรา 34  ในทองที่จังหวัดใดที่ยังไมมีศาลแรงงานจังหวัดจัดตั้งขึ้น แตอยูในเขตอำนาจของ

ศาลแรงงานภาค โจทกจะยื่นคำฟองตอศาลจังหวัดหรือศาลแรงงานภาคก็ได ถาโจทกยื่นคำฟองตอศาลจังหวัด 

ใหศาลจังหวัดแจงไปยังศาลแรงงานภาค เมื่อศาลแรงงานภาคสั่งรับคดีนั้นไวพิจารณาแลว ใหศาลแรงงานภาค

ออกไปนั่งพิจารณาพิพากษา ณ ศาลจังหวัดแหงทองท่ีนั้น 

มาตรา 35  โจทกอาจยื่นคำฟองเปนหนังสือ หรือมาแถลงขอหาดวยวาจาตอหนาศาลก็ได 

ถาโจทกมาแถลงขอหาดวยวาจา ใหศาลมีอำนาจสอบถามตามที่จำเปนเพื่อประโยชนแหง

ความยุติธรรมแลวบันทึกรายการแหงขอหาเหลานั้น อานใหโจทกฟงและใหโจทกลงลายมือชื่อไว 

ในกรณีท่ีมีโจทกหลายคน ศาลจะจัดใหโจทกเหลานั้นแตงตั้งโจทกคนใดคนหนึ่งหรือหลายคน

เปนผูแทนในการดำเนินคดีก็ได 

วิธีการแตงตั้งผูแทนตามวรรคสามใหเปนไปตามขอกำหนดท่ีออกตามความในมาตรา 29 

22 มาตรา 33 วรรคสาม แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 
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มาตรา 36  นายจางหรือลูกจางจะมอบอำนาจใหสมาคมนายจางหรือสหภาพแรงงานซึ่งตน

เปนสมาชิกหรือพนักงานเจาหนาท่ีท่ีมีอำนาจดำเนินคดีตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานหรือกฎหมาย

วาดวยแรงงานสัมพันธดำเนินคดีแทนก็ได 

มาตรา 37  เมื่อศาลแรงงานสั่งรับคดีไวพิจารณาแลว ใหศาลแรงงานกำหนดวันเวลาในการ

พิจารณาคดีโดยเร็ว และออกหมายเรียกจำเลยใหมาศาลตามกำหนด ในหมายนั้นใหจดแจงรายการแหงขอหา

และคำขอบังคับใหจำเลยทราบ และใหศาลแรงงานสั่งใหโจทกมาศาลในวันเวลาเดียวกันนั้นดวย 

จำเลยจะยื่นคำใหการเปนหนังสือกอนวันเวลาท่ีศาลแรงงานนัดใหมาศาลก็ได 

มาตรา 38  เมื่อโจทกและจำเลยมาพรอมกันแลว ใหศาลแรงงานไกลเกลี่ยใหคูความไดตกลง

กันหรือประนีประนอมยอมความกัน โดยใหถือวาคดีแรงงานมีลักษณะพิเศษอันควรระงับลงไดดวยความเขาใจ

อันดีตอกัน เพ่ือท่ีท้ังสองฝายจะไดมีความสัมพันธกันตอไป 

ในการไกลเกลี่ยของศาลแรงงาน ถาคูความฝายใดฝายหนึ่งรองขอ หรือเมื่อศาลแรงงาน

เห็นสมควร ศาลแรงงานจะสั่งใหดำเนินการเปนการลับเฉพาะตอหนาคูความเทานั้นก็ได 

ในกรณีที่ศาลแรงงานไดไกลเกลี่ยแลว แตคูความไมอาจตกลงกันหรือไมอาจประนีประนอม

ยอมความกันได ก็ใหศาลแรงงานดำเนินกระบวนพิจารณาตอไป 

มาตรา 39  ในกรณีมีประเด็นท่ียงัไมอาจตกลงกันหรือไมอาจประนีประนอมยอมความกัน ให

ศาลแรงงานจดประเด็นขอพิพาทและบันทึกคำแถลงของโจทกกับคำใหการของจำเลยอานใหคูความฟง และให

ลงลายมือชื่อไว โดยจะระบุใหคูความฝายใดฝายหนึ่งนำพยานมาสืบกอนหรือหลังก็ได แลวใหศาลแรงงาน

กำหนดวันสืบพยานไปทันที 

ถาจำเลยไมยอมใหการ ใหศาลแรงงานบันทึกไว และดำเนินกระบวนพิจารณาตอไป 

มาตรา 40  เมื่อโจทกไดทราบคำสั่งใหมาศาลตามมาตรา 37 แลว ไมมาตามกำหนดโดยไม

แจงใหศาลแรงงานทราบเหตุที่ไมมา ใหถือวาโจทกไมประสงคจะดำเนินคดีตอไป ใหศาลแรงงานมีคำสั่ง

จำหนายคดีออกเสียจากสารบบความ 

เม่ือจำเลยไดรับหมายเรียกใหมาศาลตามมาตรา 37 แลว ไมมาตามกำหนดโดยไมแจงใหศาล

แรงงานทราบเหตุท่ีไมมา ใหศาลแรงงานมีคำสั่งวาจำเลยขาดนัด และพิจารณาชี้ขาดตัดสินคดีไปฝายเดียว 

ในกรณีที่โจทกหรือจำเลยไดแจงใหศาลแรงงานทราบเหตุแลว และศาลแรงงานเห็นเปนการ

สมควร ก็ใหกำหนดวันเวลานัดใหมเพ่ือใหท้ังสองฝายมาศาล 

มาตรา 41  ในกรณีท่ีศาลแรงงานมีคำสั่งจำหนายคดีออกเสียจากสารบบความตามมาตรา 40 

วรรคหนึ่ง หรือมีคำสั่งวาจำเลยขาดนัดตามมาตรา 40 วรรคสอง หากโจทกหรือจำเลยมาแถลงใหศาลแรงงาน
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ทราบถึงความจำเปนที่ไมอาจมาศาลไดภายในเจ็ดวัน นับแตวันที่ศาลแรงงานมีคำสั่ง ศาลแรงงานมีอำนาจไต

สวนถึงเหตุแหงความจำเปนนั้นได และหากเห็นเปนการสมควร ใหศาลแรงงานมีคำสั่งเพิกถอนคำสั่งตาม

มาตรา 40 และดำเนินกระบวนพิจารณาท่ีไดกระทำหลังจากท่ีไดมีคำสั่งตามมาตรา 40 นั้นใหมเสมือนหนึ่งมิได

เคยมีกระบวนพิจารณาเชนวานั้น 

มาตรา 42  ในกรณีที ่จำเลยไมยอมใหการตามมาตรา 39 วรรคสอง หรือในกรณีที ่ศาล

แรงงานจะพิจารณาชี ้ขาดตัดสินคดีไปฝายเดียวตามมาตรา 40 วรรคสอง ใหศาลแรงงานมีอำนาจเรียก

พยานหลักฐานตามท่ีจำเปนมาพิจารณากอนชี้ขาดตัดสินคดีได 

มาตรา 43  ไมวาการพิจารณาคดีจะดำเนินไปแลวเพียงใด ใหศาลแรงงานมีอำนาจที่จะไกล

เกลี่ยใหคูความตกลงกันหรือประนีประนอมยอมความกัน ตามนัยท่ีบัญญัติไวในมาตรา 38 ไดเสมอ 

มาตรา 44  เพื่อใหไดขอเท็จจริงที่สมบูรณ การอางและการยื่นบัญชีระบุพยานของคูความ

ฝายใดฝายหนึ่งใหกระทำไดภายในระยะเวลาท่ีศาลแรงงานกำหนดตามท่ีเห็นสมควร 

มาตรา 45  เพื่อประโยชนแหงความยุติธรรมในอันที่จะใหไดความแจงชัดในขอเท็จจริงแหง

คดี ใหศาลแรงงานมีอำนาจเรียกพยานหลักฐานมาสืบไดเองตามท่ีเห็นสมควร 

ในการสืบพยานไมวาจะเปนพยานที่คูความฝายใดอางหรือที่ศาลแรงงานเรียกมาเองใหศาล

แรงงานเปนผูซักถามพยาน ตัวความหรือทนายความจะซักถามพยานไดตอเม่ือไดรับอนุญาตจากศาลแรงงาน 

เพื่อใหคดีเสร็จโดยรวดเร็วใหศาลแรงงานนั่งพิจารณาคดีติดตอกันไปโดยไมตองเลื่อน เวนแต

มีเหตุจำเปนท่ีสำคัญและศาลแรงงานจะเลื่อนครั้งหนึ่งไดไมเกินเจ็ดวัน 

มาตรา 46  ในการบันทึกคำเบิกความของพยาน เมื ่อศาลแรงงานเห็นสมควรจะบันทึก

ขอความแตโดยยอก็ได แลวใหพยานลงลายมือชื่อไว 

มาตรา 4723 ผูทรงคุณวุฒิหรือผูเชี่ยวชาญที่ศาลแรงงานขอใหมาใหความเห็น และพยานที่

ศาลแรงงานเรียกมา มีสิทธิไดรับคาปวยการ คาพาหนะเดินทาง และคาเชาที ่พักตามระเบียบที ่คณะ

กรรมการบริหารศาลยุติธรรมตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรมกำหนด 

มาตรา 48  การพิจารณาคดีแรงงาน ใหศาลแรงงานคำนึงถึงสภาพการทำงาน ภาวะคาครอง

ชีพ ความเดือดรอนของลูกจาง ระดับของคาจาง หรือสิทธิและประโยชนอื่นใดของลูกจางที่ทำงานในกิจการ

23 มาตรา 47 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 
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ประเภทเดียวกัน รวมทั ้งฐานะแหงกิจการของนายจางตลอดจนสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมโดยทั่วไป 

ประกอบการพิจารณาเพ่ือกำหนดใหเปนธรรมแกคูความท้ังสองฝายดวย 

มาตรา 49  การพิจารณาคดีในกรณีนายจางเลิกจางลูกจาง ถาศาลแรงงานเห็นวาการเลิกจาง

ลูกจางผูนั้นไมเปนธรรมตอลูกจาง ศาลแรงงานอาจสั่งใหนายจางรับลูกจางผูนั้นเขาทำงานตอไปในอัตราคาจาง

ท่ีไดรับในขณะท่ีเลิกจาง ถาศาลแรงงานเห็นวาลูกจางกับนายจางไมอาจทำงานรวมกันตอไปได ใหศาลแรงงาน

กำหนดจำนวนคาเสียหายใหนายจางชดใชใหแทนโดยใหศาลคำนึงถึงอายุของลูกจาง ระยะเวลาการทำงานของ

ลูกจาง ความเดือดรอนของลูกจางเม่ือถูกเลิกจาง มูลเหตุแหงการเลิกจางและเงินคาชดเชยท่ีลูกจางมีสิทธิไดรับ 

ประกอบการพิจารณา 

มาตรา 50  เมื่อไดสืบพยานตามที่จำเปนแลว ใหถือวาการพิจารณาเปนอันสิ้นสุด แตคูความ

อาจแถลงการณปดคดีดวยวาจาในวันเสร็จการพิจารณานั้นได แลวใหศาลแรงงานอานคำพิพากษาหรือคำสั่ง

ภายในเวลาสามวันนับแตวันนั้น ผูพิพากษาสมทบหากไดลงลายมือชื่อในคำพิพากษาหรือคำสั่งแลวจะไมรวม

อยูดวยในเวลาอานคำพิพากษาหรือคำสั่งก็ได 

กอนที่ศาลแรงงานอานคำพิพากษาหรือคำสั่ง ถาศาลแรงงานเห็นสมควรเพื่อประโยชนแหง

ความยุติธรรม ศาลแรงงานอาจทำการพิจารณาตอไปอีกได 

มาตรา 51  คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลแรงงานใหทำเปนหนังสือและตองกลาวหรือแสดง

ขอเท็จจริงท่ีฟงไดโดยสรุปและคำวินิจฉัยในประเด็นแหงคดีพรอมดวยเหตุผลแหงคำวินิจฉัยนั้น 

ใหศาลแรงงานสงสำเนาคำพิพากษาศาลฎีกาไปยังกระทรวงแรงงานโดยไมชักชา24 

มาตรา 52  หามมิใหศาลแรงงานพิพากษาหรือสั่งเกินไปกวา หรือนอกจากที่ปรากฏในคำ

ฟอง เวนแตในกรณีที่ศาลแรงงานเห็นสมควรเพื่อความเปนธรรมแกคูความจะพิพากษาหรือสั่งเกินคำขอบังคับ

ก็ได 

มาตรา 53  คำพิพากษาหรือคำสั่งใด ๆ ใหถือวาผูกพันเฉพาะคูความในกระบวนพิจารณาของ

ศาลแรงงานที่พิพากษาหรือมีคำสั่ง แตศาลแรงงานจะกำหนดใหคำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นผูกพันนายจางและ

ลูกจางอ่ืนซ่ึงมีผลประโยชนรวมกันในมูลความแหงคดีดวยก็ได 

24 มาตรา 51 วรรคสอง แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 
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หมวด 4 

อุทธรณและฎีกา25 

มาตรา 5426 การอุทธรณคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลแรงงาน ใหอุทธรณไดเฉพาะในขอ

กฎหมายไปยังศาลอุทธรณคดีชำนัญพิเศษ ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้ แตในกรณีท่ีไมมีบทบัญญัติ

แหงพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ใหนำบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาใชบังคับโดย

อนุโลม 

การอุทธรณนั้นใหทำเปนหนังสือยื่นตอศาลแรงงานซ่ึงมีคำพิพากษาหรือคำสั่งภายในสิบหาวัน

นับแตวันที่ไดอานคำพิพากษาหรือคำสั่งนั้น และใหศาลแรงงานสงสำเนาอุทธรณแกอีกฝายหนึ่งแกภายในเจ็ดวัน

นับแตวันท่ีฝายนั้นไดรับสำเนาอุทธรณ 

เมื่อไดมีการแกอุทธรณแลว หรือไมแกอุทธรณภายในกำหนดเวลาตามวรรคสอง ใหศาล

แรงงานรีบสงสำนวนไปยังศาลอุทธรณคดีชำนัญพิเศษ 

มาตรา 5527 การยื่นอุทธรณไมเปนการทุเลาการบังคับตามคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาล

แรงงานแตคูความที่ยื่นอุทธรณอาจทำคำขอยื่นตอศาลแรงงานซึ่งมีคำพิพากษาหรือคำสั่ง โดยชี้แจงเหตุผล

อันสมควรเพ่ือใหศาลอุทธรณคดีชำนัญพิเศษสั่งทุเลาการบังคับไวได 

มาตรา 5628  ใหศาลอุทธรณคดีชำนัญพิเศษพิจารณาและมีคำพิพากษาหรือคำสั่งในคดี

แรงงานโดยเร็ว 

ในการพิจารณาพิพากษาของศาลอุทธรณคดีชำนัญพิเศษ ใหถือตามขอเท็จจริงที่ศาล

แรงงานไดวินิจฉัยมา แตถาขอเท็จจริงที่ศาลแรงงานฟงมายังไมพอแกการวินิจฉัยขอกฎหมาย ใหศาล

อุทธรณคดีชำนัญพิเศษสั่งใหศาลแรงงานฟงขอเท็จจริงเพ่ิมเติมตามท่ีศาลอุทธรณคดีชำนัญพิเศษแจงไป แลวสง

สำนวนคืนศาลอุทธรณคดีชำนัญพิเศษโดยเร็ว 

ในกรณีที่ศาลแรงงานเห็นวาขอเท็จจริงที่ฟงใหมจะเปนผลใหคำพิพากษาเปลี่ยนแปลงก็ให

ศาลแรงงานพิพากษาคดีนั้นใหม และใหนำมาตรา 54 และมาตรา 55 มาใชบังคับโดยอนุโลม 

มาตรา 5729 การพิจารณาและการชี้ขาดตัดสินคดีแรงงานในศาลอุทธรณคดีชำนัญพิเศษ 

และผลแหงคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลอุทธรณคดีชำนัญพิเศษ ใหนำบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้และ

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาใชบังคับโดยอนุโลม 

25 หมวด 4 อุทธรณ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 
26 มาตรา 54 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 
27 มาตรา 55 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 
28 มาตรา 56 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 
29 มาตรา 57 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 
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มาตรา 57/130 การฎีกาคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลอุทธรณคดีชำนัญพิเศษ ใหนำ

บทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาใชบังคับโดยอนุโลม 

การพิจารณาและการชี้ขาดตัดสินคดีแรงงานในศาลฎีกา ใหนำบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติ

นี้และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงมาใชบังคับโดยอนุโลม 

หมวด 5 

วิธีการช่ัวคราวกอนพิพากษา 

และการบังคับตามคำพิพากษาหรือคำส่ัง 

มาตรา 58  กอนมีคำพิพากษาหรือคำสั่ง ถามีความจำเปนเพ่ือคุมครองประโยชนของคูความ

หรือบุคคลที่เกี่ยวของ หรือเพื่อบังคับตามคำพิพากษาหรือคำสั่ง นอกจากอำนาจที่บัญญัติไวเปนการทั่วไปใน

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงแลว ใหศาลแรงงานมีอำนาจออกคำสั่งใด ๆ ตามท่ีเห็นสมควรไดดวย 

บทเฉพาะกาล 

มาตรา 59  คดีที่อยูในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลแรงงานซึ่งคางพิจารณาอยูในศาล

ชั้นตนตามมาตรา 3 แหงพระธรรมนูญศาลยุติธรรมในวันเปดทำการของศาลแรงงานกลาง ศาลแรงงานภาค 

หรือศาลแรงงานจังหวัด ใหศาลชั้นตนตามมาตรา 3 แหงพระธรรมนูญศาลยุติธรรมคงพิจารณาพิพากษาตอไป

จนเสร็จ แตถาศาลนั้นเห็นสมควรก็ใหโอนคดีไปใหศาลแรงงานกลาง ศาลแรงงานภาค หรือศาลแรงงาน

จังหวัดท่ีมีอำนาจพิจารณาคดีนั้นเพ่ือดำเนินกระบวนพิจารณาและพิพากษาคดีตอไปได 

มาตรา 60  ในระหวางที่ศาลแรงงานภาคและศาลแรงงานจังหวัดยังมิไดเปดทำการในทองท่ี

ใด ใหศาลแรงงานกลางมีเขตอำนาจในทองที่นั้นดวย โจทกจะยื่นคำฟองตอศาลจังหวัดแหงทองที่นั้นก็ได ให

ศาลจังหวัดแจงไปยังศาลแรงงานกลาง เมื่อศาลแรงงานกลางสั่งรับคดีนั้นไวพิจารณาแลว ใหศาลแรงงานกลาง

ออกไปนั่งพิจารณาพิพากษา ณ ศาลจังหวัดแหงทองท่ีนั้น 

ผูรบัสนองพระบรมราชโองการ 

ส.  โหตระกิตย 

รองนายกรัฐมนตรี 

30 มาตรา 57/1 เพิ่มโดยพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 
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หมายเหตุ  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่คดีแรงงานเปนคดีที่มีลักษณะ

พิเศษแตกตางไปจากคดีแพงและคดีอาญาโดยท่ัวไป เพราะเปนขอขัดแยงระหวางนายจางกับลูกจางตามสัญญา

จางแรงงานหรือเกี่ยวกับสิทธิของนายจางและลูกจางตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานและกฎหมายวา

ดวยแรงงานสัมพันธ ซ่ึงขอขัดแยงดังกลาวควรไดรับการพิจารณาโดยผูพิพากษาซ่ึงเปนผูมีความรูและความเขาใจ

ในปญหาแรงงานรวมกับผูพิพากษาสมทบฝายนายจางและฝายลูกจาง ทั้งการดำเนินคดีควรเปนไปโดยสะดวก 

ประหยัด รวดเร็ว เสมอภาคและเปนธรรมเพ่ือใหคูความมีโอกาสประนีประนอมยอมความและสามารถกลับไป

ทำงานรวมกันโดยไมเกิดความรูสึกเปนอริตอกัน จำเปนตองยกเวนขั้นตอนและวิธีการตาง ๆ ที่บัญญัติใน

ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงหลายกรณีดวยกันเพื่อใหเกิดการคลองตัวยิ่งขึ้น  จึงจำเปนตองตรา

พระราชบัญญัตินี้ 

พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 255031 

มาตรา 15  ใหผูพิพากษาสมทบในศาลแรงงานซ่ึงดำรงตำแหนงอยูกอนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

ยังคงดำรงตำแหนงผูพิพากษาสมทบตอไปจนกวาจะพนจากตำแหนงตามมาตรา 15 แหงพระราชบัญญัติจัดตั้ง

ศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 

หมายเหตุ เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและ

วิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 ไดประกาศใชมาเปนเวลานานแลว บทบัญญัติบางประการไมสอดคลองกับ

การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง สังคม และเศรษฐกิจ ซึ่งไดปรับโครงสรางทางการเมือง การปกครองโดย

กำหนดใหแยกศาลยุติธรรมออกเปนสถาบันอิสระ มีการจัดตั ้งกระทรวงแรงงาน และมีการประกาศใช

พระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับแรงงานอีกหลายฉบับ รวมทั้งในปจจุบันสภาพสังคมและเศรษฐกิจของประเทศและ

สภาพการจางและการทำงานเปลี่ยนแปลงไป ทำใหปญหาทางดานแรงงานมีความซับซอนและมีปริมาณทวีข้ึน

เปนอยางมาก อันจะเปนสาเหตุใหขอพิพาททางดานแรงงานที่ขึ้นสูศาลมีความยุงยากและปริมาณมากขึ้นตาม

ไปดวย นอกจากนี้ ยังมีบทบัญญัติบางประการไมสอดคลองกับสภาพความเปนจริงในทางปฏิบัติ รวมทั้งเปน

อุปสรรคตอการพัฒนาดานแรงงานและลาสมัย สมควรแกไขปรับปรุงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธี

พิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 ใหมีความเหมาะสมกับสภาวการณที่เปลี่ยนแปลงไป และใหมีประสิทธิภาพ

ยิ่งข้ึน แตยังคงไวซ่ึงหลักแหงกฎหมายวิธีพิจารณาคดีแรงงานท่ีจะตองกระทำโดยประหยัด สะดวก รวดเร็วและเท่ียง

ธรรม  จึงจำเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 

31 ราชกิจจานุเบกษา เลม 124/ตอนที่ 53 ก/หนา 1/12 กันยายน 2550 
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พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 255832 

มาตรา 2  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เปนตนไป 

มาตรา 8  คดีท่ีศาลแรงงานมีคำพิพากษาหรือคำสั่งกอนวันเปดทำการของศาลอุทธรณคดีชำนัญพิเศษ ให

อุทธรณไปยังศาลฎีกา และใหนำบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน 

พ.ศ. 2522 ซ่ึงใชบังคับอยูในวันกอนวันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ มาใชบังคับในการพิจารณาพิพากษาของ

ศาลฎีกา 

บรรดาคดีที่อยูในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลแรงงานที่คางพิจารณาอยูในศาลฎีกากอนวันเปด

ทำการของศาลอุทธรณคดีชำนัญพิเศษ ใหนำบทบัญญัติวาดวยการอุทธรณตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาล

แรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 ซึ่งใชบังคับอยูในวันกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ มาใช

บังคับในการพิจารณาพิพากษาของศาลฎีกา 

มาตรา 9  ใหแผนกคดีแรงงานในศาลฎีกาที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธี

พิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 กอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ยังคงมีอยูตอไปตามความจำเปนจนกวา

คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรมจะประกาศกำหนด

เปนอยางอ่ืน 

มาตรา 10  ในระหวางที่ศาลอุทธรณคดีชำนัญพิเศษยังไมเปดทำการ การวินิจฉัยวาคดีใดจะอยูใน

อำนาจของศาลแรงงานหรือไมตามมาตรา 9 วรรคสอง และการชี้ขาดในกรณีท่ีศาลแรงงานอ่ืนไมยินยอมรับ

โอนคดีตามมาตรา 33 วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 

ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ ใหอธิบดีผูพิพากษาศาลแรงงานกลางเปนผูวินิจฉัยหรือชี้ขาด คำวินิจฉัย

และคำชี้ขาดของอธิบดีผูพิพากษาศาลแรงงานกลางใหเปนท่ีสุด 

การวินิจฉัยคดีวาคดีใดจะอยูในอำนาจของศาลแรงงานหรือไมตามวรรคหนึ่ง ในกรณีท่ีมีคำวินิจฉัยของ

อธิบดีผูพิพากษาศาลแรงงานกลางอยูแลว ศาลแรงงานหรือศาลยุติธรรมอื่นโดยความเห็นชอบของอธิบดีผู

พิพากษาศาลแรงงานกลางอาจมีคำสั่งใหถือตามคำวินิจฉัยดังกลาวก็ได คำสั่งของศาลดังกลาวใหเปนท่ีสุด 

มาตรา 11  ใหประธานศาลฎีการักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

หมายเหตุ  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ไดมีการปรับปรุงหลักเกณฑการอุทธรณ

และฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง โดยใหคดีแพงที่ขึ้นสูศาลฎีกาจะตองไดรับอนุญาตจาก

32 ราชกิจจานุเบกษา เลม 132/ตอนที่ 120 ก/หนา 11/14 ธันวาคม 2558 
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ศาลฎีกา แตระบบการอุทธรณคดีแรงงานในปจจุบันกฎหมายบัญญัติใหคูความมีสิทธิอุทธรณโดยตรงตอศาล

ฎีกาซึ่งไมสอดคลองกับหลักเกณฑที่แกไขใหมดังกลาว ประกอบกับไดมีการจัดตั้งศาลอุทธรณคดีชำนัญพิเศษ

ขึ้นเพื่อพิจารณาพิพากษาคดีชำนัญพิเศษตาง ๆ สมควรแกไขปรับปรุงหลักเกณฑการอุทธรณและฎีกาในคดีท่ี

อยูในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลแรงงานใหมีความสอดคลองเปนระบบเดียวกัน รวมทั้งแกไขวิธีพิจารณา

ท่ีเก่ียวของใหเหมาะสมยิ่งข้ึน  จึงจำเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 
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หน้า   ๘ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๘๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   กันยายน   ๒๕๕๖ 
 

 
 

ข้อกําหนดศาลแรงงาน 
ว่าด้วยการดําเนินกระบวนพิจารณาในศาลแรงงาน 

พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๙  แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณา
คดีแรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๒๒  อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานกลางออกข้อกําหนดสําหรับใช้บังคับในศาลแรงงาน
ทุกศาล  เพื่อให้การดําเนินกระบวนพิจารณาคดแีรงงานเป็นไปโดยประหยัด  สะดวก  รวดเร็ว  และเที่ยงธรรม  
โดยได้รับอนุมัติจากประธานศาลฎีกา  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ข้อกําหนดนี้เรียกว่า  “ข้อกําหนดศาลแรงงานว่าด้วยการดําเนินกระบวนพิจารณา 
ในศาลแรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๕๖” 

ข้อ ๒ ข้อกําหนดนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก 
(๑) ข้อกําหนดศาลแรงงานว่าด้วยการดําเนินกระบวนพิจารณาในศาลแรงงาน  ลงวันที่  ๒๗  

กุมภาพันธ์  ๒๕๒๓ 
(๒) ข้อกําหนดศาลแรงงานว่าด้วยการแต่งตั้งผู้แทนโจทก์ในการดําเนินคดี  ลงวันที่  ๒๗  

กุมภาพันธ์  ๒๕๒๓ 
(๓) ข้อกําหนดศาลแรงงานว่าด้วยการดําเนินกระบวนพิจารณาในศาลแรงงาน  (ฉบับที่  ๒)  

ลงวันที่  ๕  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๓๔ 
(๔) ข้อกําหนดศาลแรงงานว่าด้วยการดําเนินกระบวนพิจารณาในศาลแรงงาน  (ฉบับที่  ๓)  

ลงวันที่  ๘  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๔๓ 

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 

 

การตีความ 

ข้อ ๔ เพื่อให้การพิจารณาพิพากษาหรือมีคําส่ังในคดีแรงงานเป็นไปโดยประหยัด  สะดวก  
รวดเร็ว  และเที่ยงธรรม  หากมีกรณีต้องตีความหรือปรับใช้ตัวบทกฎหมาย  อํานาจศาล  สัญญาหรือ
ข้อตกลงใด  ให้ตีความหรือปรับใช้โดยคํานึงถึงหลักการคุ้มครองแรงงาน  สวัสดิภาพ  แรงงาน  แรงงานสัมพันธ์  
การสร้างความเป็นธรรมในสังคมด้านแรงงาน  ตลอดจนการส่งเสริมการผลิต  การค้าและอุตสาหกรรม
ของประเทศเป็นประการสําคัญด้วย 

ภาคผนวก - 97



หน้า   ๙ 
เล่ม   ๑๓๐   ตอนที่   ๘๒   ก ราชกิจจานุเบกษา ๑๘   กันยายน   ๒๕๕๖ 
 

 
 

การติดต่อส่ือสาร 

ข้อ ๕ การติดต่อระหว่างศาลแรงงานหรือกับศาลอ่ืน  หรือระหว่างศาลแรงงานกับคู่ความหรือ
ผู้เก่ียวข้องในคดี  ศาลแรงงานอาจกระทําโดยทางโทรสาร  จดหมายอิเล็กทรอนิกส์  หรือส่ือทางเทคโนโลยี
สารสนเทศประเภทอ่ืนแทนการติดต่อโดยทางไปรษณีย์หรือทางเจ้าพนักงานศาลก็ได้  โดยคํานึงถึง 
ความจําเป็นเร่งด่วนและความเหมาะสมแก่ลักษณะเนื้อหาของเรื่องที่ทําการติดต่อ  รวมทั้งจํานวนและ
ลักษณะของเอกสารหรือวัตถุอ่ืนที่เก่ียวข้อง 

การแก้ไขกระบวนพิจารณาที่ไม่ถูกต้อง 

ข้อ ๖ เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม  ศาลแรงงานอาจส่ังให้คู่ความที่ดําเนินกระบวนพิจารณา
ไม่ถูกต้อง  ดําเนินกระบวนพิจารณาให้ถูกต้องได้ภายในระยะเวลาและเงื่อนไขที่ศาลเห็นสมควรกําหนด  
เว้นแต่ข้อที่ไม่ถูกต้องนั้นจะเกิดจากความจงใจหรือละเลยเพิกเฉยของคู่ความฝ่ายนั้นและทําให้คู่ความ 
อีกฝ่ายหนึ่งเสียเปรียบ 

การดําเนินกระบวนพิจารณาตามที่คู่ความตกลงกัน 

ข้อ ๗ คู่ความอาจขอให้ศาลดําเนินกระบวนพิจารณาไปตามที่คู่ความตกลงกัน  ถ้าศาล
เห็นสมควร  ศาลจะอนุญาตตามคําขอนั้นก็ได้  เว้นแต่การดําเนินกระบวนพิจารณาที่คู่ความร้องขอ 
เป็นการไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 

หมวด  ๒ 
การดําเนินกระบวนพิจารณา 

 

 

การยื่นฟ้อง 

ข้อ ๘ โจทก์หรือผู้ร้องอาจยื่นคําฟ้องหรือคําร้องเป็นหนังสือหรือแถลงข้อหาด้วยวาจา 
ต่อศาลก็ได้  ในกรณียื่นเป็นหนังสือให้ใช้แบบพิมพ์ของศาลยุติธรรมหรือจะใช้แบบพิมพ์  รง.๑  หรือ   
รง.๒  ท้ายข้อกําหนดนี้ก็ได้   

ในกรณีที่โจทก์หรือผู้ร้องแจ้งความประสงค์ว่าจะแถลงข้อหาด้วยวาจา  ให้ผู้พิพากษาแห่งศาลแรงงาน
ที่มีเขตอํานาจออกนั่งฟังคําแถลงด้วยวาจา  และสอบถามเพิ่มเติมตามที่จําเป็น  เพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม  
แล้วบันทึกรายการแห่งข้อหาไว้ในแบบพิมพ์  รง.๑  หรือ  รง.๒   

การดําเนินการตามวรรคสอง  เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว  ผู้พิพากษาอาจจัดให้โจทก์หรือผู้ร้อง
ทําคําฟ้องหรือคําร้องเป็นหนังสือ  โดยให้นิติกรศาลแรงงานเป็นผู้แนะนําหรือร่างคําฟ้องหรือคําร้องให้ก็ได้ 

ในกรณีคําฟ้องหรือคําร้องอ้างถึงเอกสารใดที่โจทก์หรือผู้ร้องจะอ้างเป็นพยานหลักฐานในประเด็น
แห่งคดีโดยเอกสารนั้นอยู่ในความครอบครองของผู้อ้าง  ให้ผู้อ้างแนบสําเนาเอกสารดังกล่าวมาด้วย   
เว้นแต่ผู้อ้างไม่สามารถกระทําได้ 
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สําเนาเอกสารตามวรรคส่ี  ให้หมายความรวมถึงวัตถุที่ใช้บันทึกข้อมูลหรือส่ือความหมายโดยวิธีอ่ืน
นอกจากการเขียนและพิมพ์ด้วย 

การยื่นฟ้องคดีที่ศาลจังหวัด 

ข้อ ๙ คดีที่อยู่ในเขตอํานาจของศาลแรงงานภาค  ถ้าโจทก์หรือผู้ร้องประสงค์จะยื่นคําฟ้อง
หรือคําร้องต่อศาลจังหวัดที่ตั้งอยู่ในเขตของศาลแรงงานภาค  เพื่อความสะดวกและรวดเร็ว  ผู้พิพากษา
หัวหน้าศาลหรือผู้พิพากษาแห่งศาลจังหวัดนั้นอาจจัดให้นิติกรหรือเจ้าพนักงานศาลแห่งศาลจังหวัดนั้น
เป็นผู้แนะนําหรือร่างคําฟ้องหรือคําร้องให้ก็ได้ 

ข้อ ๑๐ เม่ือโจทก์หรือผู้ร้องยื่นคําฟ้องหรือคําร้องต่อศาลจังหวัด  ให้ผู้พิพากษาแห่งศาลจังหวัด
รีบส่งคําฟ้องหรือคําร้องที่โจทก์หรือผู้ร้องนํามายื่นหรือรายการแห่งคําฟ้องหรือคําร้องที่บันทึกไว้ไปยัง 
ศาลแรงงานภาคที่คดีนั้นอยู่ในเขตอํานาจโดยเร็ว  หากศาลแรงงานภาคส่ังรับไว้พิจารณา  ก็ให้แจ้งคําส่ัง
พร้อมวันนัดพิจารณาไปยังศาลจังหวัดโดยเร็ว   

การส่งคําฟ้องหรือคําร้องตามวรรคหนึ่ง  ให้ศาลจังหวัดส่งตามวิธีการในข้อ  ๕  แล้วจึงส่ง
ต้นฉบับคําฟ้องหรือคําร้องไปยังศาลแรงงานภาคต่อไป   

การฟ้องคดีอุทธรณ์คําวินิจฉัยของคณะกรรมการ   

ข้อ ๑๑ คดีอุทธรณ์คําวินิจฉัยของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์  คณะกรรมการแรงงาน
รัฐวิสาหกิจสัมพันธ์  คณะกรรมการอุทธรณ์หรือคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนตามพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๒๒  มาตรา  ๘  (๔)  หรือคดอุีทธรณ์คําวินิจฉัยของ
คณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน  คณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง  คณะกรรมการความปลอดภัย  
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน  หรือคดีอุทธรณ์  คําวินิจฉัยของคณะกรรมการอ่ืนที่มีกฎหมาย
บัญญัติให้อยู่ในอํานาจของศาลแรงงาน  เพื่อความสะดวกและรวดเร็วให้โจทก์ฟ้องคณะกรรมการโดยตรง  
โดยไม่ต้องฟ้องกรรมการเป็นรายบุคคลก็ได้  ในกรณีนี้คณะกรรมการจะมอบอํานาจให้กรรมการหรือ
บุคคลใดต่อสู้คดีแทนก็ได้ 

การฟ้องคดีของผู้เยาว์ 

ข้อ ๑๒ ในกรณีที่ผู้เยาว์ยื่นคําฟ้องเป็นหนังสือหรือมาแถลงข้อหาด้วยวาจาต่อหน้าศาล 
โดยไม่ได้รับความยินยอมจากผู้แทนโดยชอบธรรม  ผู้เยาว์อาจยื่นคําร้องโดยอ้างเหตุตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความแพ่ง  มาตรา  ๕๖  วรรคส่ี  แนบมาพร้อมกับคําฟ้องเพื่อขออนุญาตยื่นฟ้องคดีแรงงาน
ด้วยตนเองก็ได้ 

การกําหนดวันเวลาในการพิจารณา 

ข้อ ๑๓ เม่ือศาลส่ังรับคําฟ้องหรือคําร้องแล้ว  ให้ผู้พิพากษากําหนดวันเวลาในการพิจารณา
คดีนั้น โดยเร็ว   แล้วแ จ้งให้โจทก์หรือ ผู้ร้องทราบและส่ังให้มาศาลโดยใช้แบบพิมพ์   รง .๓   
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ท้ายข้อกําหนดนี้  กับให้ออกหมายเรียกจําเลยหรือแจ้งผู้คัดค้านให้มาศาลโดยใช้แบบพิมพ์  รง.๔   
ท้ายข้อกําหนดนี้  ตามกําหนดวันเวลาดังกล่าว 

ในกรณีที่โจทก์หรือผู้ร้องมาศาล  ศาลจะส่ังให้โจทก์หรือผู้ร้องลงชื่อรับทราบกําหนดนัดแทน 
การส่งคําส่ังเรียกก็ได้ 

การกําหนดวันตามวรรคหนึ่ง  ไม่ควรให้เกินสิบห้าวันนับแต่วันส่ังรับคดีไว้พิจารณา  เว้นแต่มี 
เหตุจําเป็นที่ไม่อาจกําหนดให้เร็วกว่านั้นได้ 

ข้อ ๑๔ เม่ือศาลส่ังรับคําฟ้องหรือคําร้องและกําหนดวันเวลาในการพิจารณาแล้ว  ให้อธิบดี 
ผู้พิพากษาศาลแรงงานกลาง  อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค  หรือผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแรงงานจังหวัด  
แล้วแต่กรณี  กําหนดตัวผู้พิพากษาและผู้พิพากษาสมทบโดยเร็ว 

ข้อ ๑๕ ให้ผู้อํานวยการศาลเป็นผู้ออกหนังสือเชิญผู้พิพากษาสมทบมานั่งพิจารณาคดี   
ในกรณีรีบด่วนจะติดต่อเชิญทางโทรศัพท์หรือโดยวิธีอ่ืนตามวิธีการในข้อ  ๕  ก็ได้ 

หากผู้พิพากษาสมทบคนใดที่อธิบดี ผู้พิพากษาศาลแรงงานกลางหรืออธิบดี ผู้พิพากษา 
ศาลแรงงานภาค  หรือผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแรงงานจังหวัด  แล้วแต่กรณี  กําหนดตัวให้มานั่งพิจารณาคดี
มีความจําเป็นจะมาศาลไม่ได้  ให้ผู้อํานวยการติดต่อเชิญผู้พิพากษาสมทบซ่ึงไดกํ้าหนดสํารองไว้สําหรับคดีนั้น  
ถ้าไม่มีการกําหนดผู้พิพากษาสมทบสํารองไว้  ก็ให้รีบรายงานอธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานกลาง  หรือ
อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค  หรือผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแรงงานจังหวัด  แล้วแต่กรณี  เพื่อกําหนด 
ตัวผู้พิพากษาสมทบคนอ่ืนแทน 

การยื่นคําให้การ 

ข้อ ๑๖ เม่ือจําเลยหรือผู้คัดค้านได้รับหมายเรียกให้มาศาล  จําเลยหรือผู้คัดค้านจะยื่น
คําให้การหรือคําคัดค้านเป็นหนังสือก่อนวันเวลาที่ศาลนัดให้มาศาลตามข้อ  ๑๓  วรรคหนึ่ง  ก็ได้ 

ในกรณีที่จําเลยหรือผู้คัดค้านประสงค์จะยื่นคําให้การหรือคําคัดค้านเป็นหนังสือ  ให้ใช้แบบพิมพ์
คําให้การของศาลยุติธรรม 

เม่ือถึงวันที่ศาลนัดให้มาศาลตามข้อ  ๑๓  วรรคหนึ่ง  ถ้าจําเลยหรือผู้คัดค้านยังไม่ได้ยื่น
คําให้การหรือคําคัดค้านเป็นหนังสือ  ให้ศาลสอบถามจําเลยหรือผู้คัดค้านว่าประสงค์จะยื่นคําให้การหรือ
คําคัดค้านหรือไม่  ถ้าจําเลยหรือผู้คัดค้านแจ้งความประสงค์ว่าจะให้การหรือคัดค้านด้วยวาจา  ให้ศาล
บันทึกคําให้การหรือคําคัดค้านด้วยวาจานั้นให้ปรากฏในรายงานกระบวนพิจารณาหรือบันทึกใน 
แบบพิมพ์คําให้การของศาลยุตธิรรมก็ได้  หรือถ้าจําเลยหรือผู้คัดค้านประสงค์จะยื่นคําให้การหรือคําคัดค้าน
เป็นหนังสือ  ก็ให้ยื่นโดยเร็ว  แต่ถ้าจําเลยหรือผู้คัดค้านไม่ยอมให้การหรือไม่ประสงค์จะยื่นคําคัดค้าน   
ให้ศาลบันทึกไว้ให้ปรากฏในรายงานกระบวนพิจารณา 

ข้อ ๑๗ ในกรณีที่จําเลยหรือผู้คัดค้านให้การต่อสู้ว่าไม่เข้าใจคําฟ้องหรือคําร้องในส่วนใด  
ศาลอาจมีคําส่ังให้โจทก์หรือผู้ร้องแก้ไขเพิ่มเติมคําฟ้องหรือคําร้องโดยอธิบายรายละเอียดในส่วนนั้น 
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ให้ชัดเจน  และจําเลยหรือผู้คัดค้านมีสิทธิแก้ไขเพิ่มเติมคําให้การหรือคําคัดค้านในส่วนคําฟ้องหรือคําร้อง
ที่แก้ไขเพิ่มเติมนั้นได้   

ในกรณีคําให้การหรือคําคัดค้านขัดกันหรือไม่ชัดแจ้ง  ศาลอาจสอบถามจําเลยหรือผู้คัดค้าน 
ว่าจะให้การต่อสู้ไปในทางใด  และบันทึกในรายงานกระบวนพิจารณาหรืออาจมีคําส่ังให้จําเลยหรือ 
ผู้คัดค้านทําคําให้การหรือคําคัดค้านมาใหม่ก็ได้ 

ความในวรรคหนึ่งและวรรคสอง  ให้ใช้บังคับแก่ฟ้องแย้งและคําให้การแก้ฟ้องแย้งโดยอนุโลม   
ข้อ ๑๘ ในกรณีคําให้การหรือคําคัดค้านอ้างถึงเอกสารใดที่จําเลยหรือผู้คัดค้านประสงค์จะอ้าง

เป็นพยานหลักฐานในประเด็นแห่งคดี  โดยเอกสารนั้นอยู่ในความครอบครองของผู้อ้าง  ให้ผู้อ้าง 
แนบสําเนาเอกสารดังกล่าวมาด้วย  เว้นแต่ผู้อ้างไม่สามารถกระทําได้   

สําเนาเอกสารตามวรรคหนึ่ง  ให้หมายความรวมถึงวัตถุที่ใช้บันทึกข้อมูลหรือส่ือความหมาย 
โดยวิธีอ่ืนนอกจากการเขียนและพิมพ์ด้วย   

การแต่งตั้งผู้แทนในการดําเนินคดี 

ข้อ ๑๙ ในกรณีที่โจทก์หลายคนประสงค์จะฟ้องคดีหรือกําลังดําเนินคดีในศาลแรงงาน   
เม่ือศาลเห็นสมควรหรือมีความจําเป็นเนื่องจากโจทก์คนใดคนหนึ่งหรือผู้ที่เก่ียวข้องร้องขอ  ศาลอาจกําหนด 
ให้โจทก์เหล่านั้นแต่งตั้งโจทก์ด้วยกันคนหนึ่งหรือหลายคนเป็นผู้แทนในการดําเนินคดีก็ได้ 

จํานวนผู้แทนในการดําเนินคดี  ให้ศาลฟังความเห็นของโจทก์เท่าที่มาศาลในวันนั้น  และกําหนด
จํานวนตามที่ศาลเห็นสมควร 

ข้อ ๒๐ วิธีการแต่งตั้งผู้แทนในการดําเนินคดี  ให้ดําเนินการดังนี้ 
(๑) ในกรณีที่มีการยื่นคําฟ้องหรือมาแถลงข้อหาด้วยวาจาและมีบันทึกแสดงการแต่งตั้งให้โจทก์

คนใดคนหนึ่งหรือหลายคนดําเนินคดีแทน  โดยมีรายช่ือและลายมือชื่อโจทก์ทั้งหมดแนบหรือแสดงต่อศาล
โดยใช้แบบพิมพ์  รง.๕  ท้ายข้อกําหนดนี้หรือเอกสารอ่ืนใด  หากศาลเชื่อว่าเป็นบันทึกแสดงการแต่งตั้ง 
ที่แท้จริงให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งตามบันทึกดังกล่าวเป็นผู้แทนในการดําเนินคดี  หรือ 

(๒) ในกรณีที่มิได้ดําเนินการตาม  (๑)  ให้โจทก์ที่มาศาลตกลงเลือกระหว่างกันเอง  หากไม่อาจ
ตกลงกันได้  ศาลอาจกําหนดให้โจทก์ที่มาศาลในวันนั้นเลือกโดยการลงคะแนนเสียงหรือโดยวิธีอ่ืนตามที่
ศาลเห็นสมควร  โดยให้โจทก์ที่ได้รับเลือกเป็นผู้แทนในการดําเนินคดี 

ข้อ ๒๑ เ ม่ือได้แต่งตั้ ง ผู้แทนในการดําเนินคดีแล้ว  หากต่อมาจํานวนโจทก์เพิ่มขึ้น   
ศาลอาจกําหนดให้โจทก์ที่เพิ่มขึ้นนั้นแต่งตั้งให้ผู้แทนในการดําเนินคดีที่ได้แต่งตั้งไว้เดิมเป็นผู้แทนใน 
การดําเนินคดีสําหรับโจทก์ที่เพิ่มขึ้นก็ได้ 

การเพิ่มขึ้นหรือลดลงของจํานวนโจทก์ไม่เป็นเหตุที่จะร้องขอให้เปล่ียนแปลงจํานวนผู้แทนใน
การดําเนินคดีที่ได้แต่งตั้งไว้  เว้นแต่จะมีพฤติการณ์พิเศษ 

ข้อ ๒๒ ผู้แทนในการดําเนินคดีมีอํานาจดําเนินการแทนโจทก์ทุกคนตั้งแต่เริ่มคดีหรือตั้งแต่
ได้รับแต่งตั้ง  แล้วแต่กรณี  และให้ถือว่าการกระทําของผู้แทนในการดําเนินคดีดังกล่าวผูกพันโจทก์ทุกคน 
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อํานาจของผู้แทนในการดําเนินคดีตามวรรคหนึ่ง  ให้รวมถึงการแต่งตั้งทนายความ  การยอมรับ
ตามที่คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งเรียกร้อง  การถอนฟ้อง  การประนีประนอมยอมความ  การสละสิทธิหรือใช้สิทธิ
ในการอุทธรณ์  หรือในการขอให้พิจารณาคดีใหม่  หรือการดําเนินกระบวนพิจารณาในช้ันบังคับคดีด้วย 

ข้อ ๒๓ โจทก์คนหนึ่งคนใดจะถอนผู้แทนในการดําเนินคดีที่ตนแต่งตั้งไว้ก็ได้  โดยแถลงต่อศาล
และแจ้งให้ผู้แทนในการดําเนินคดีทราบ 

ผู้แทนในการดําเนินคดีจะถอนตัวจากการเป็นตัวแทนในการดําเนินคดีของโจทก์คนใดก็ได้   
เม่ือแจ้งเป็นหนังสือให้โจทก์นั้นทราบและได้รับอนุญาตจากศาลแล้ว   

ข้อ ๒๔ ในกรณีที่ผู้แทนในการดําเนินคดีบางคนตายหรือถอนตัวโดยได้รับอนุญาตจากศาล  
หากยังมีผู้แทนในการดําเนินคดีอ่ืนและสามารถดําเนินคดีแทนโจทก์ได้  ศาลจะไม่จัดให้มีการแต่งตั้งผู้แทนใน
การดําเนินคดีแทนผู้นั้นก็ได้ 

ข้อ ๒๕ ในคดีที่มีจําเลยหลายคน  ศาลอาจกําหนดให้จําเลยเหล่านั้นแต่งตั้งจําเลยด้วยกัน 
คนหนึ่งหรือหลายคนเป็นผู้แทนในการดําเนินคดีก็ได้  ทั้งนี้  ให้นําข้อ  ๑๙  ถึงข้อ  ๒๔  มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

การพิจารณาคดีที่ศาลจังหวัดหรือศาลยุติธรรมอ่ืน 

ข้อ ๒๖ ในกรณีที่ศาลแรงงานจะต้องออกไปนั่งพิจารณาพิพากษา  ณ  สถานที่ที่มูลคดีเกิดขึ้น  
หรือสถานที่อ่ืนตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๒๒  มาตรา  ๒๘  
และสถานที่ที่จะออกไปนั่งพิจารณานั้นเป็นศาลแขวง  หรือศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัด  ให้ศาลแรงงาน
รีบแจ้งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลนั้นทราบและจะขอความร่วมมือให้ศาลนั้นส่งคําส่ังหรือหมายเรียกถึงคู่ความ
แทนศาลแรงงานด้วยก็ได้ 

ข้อ ๒๗ ในกรณีที่โจทก์หรือผู้ร้องยื่นคําฟ้องหรือคําร้องต่อศาลจังหวัดตามพระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๒๒  มาตรา  ๓๔  หากศาลแรงงานภาคออกไปนั่ง
พิจารณาพิพากษา  ณ  ศาลจังหวัดแห่งท้องที่นั้น  ให้ศาลแรงงานภาคแจ้งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลนั้นทราบ  
กับขอความร่วมมือให้ศาลนั้นส่งคําส่ังถึงโจทก์หรือผู้ร้องและหมายเรียกถึงจําเลยหรือผู้คัดค้านแทน 
ศาลแรงงานภาคด้วยก็ได้ 

กรณีที่ศาลแรงงานภาคเห็นว่าการออกไปนั่งพิจารณาพิพากษา  ณ  ศาลจังหวัดตามวรรคหนึ่ง
ไม่เป็นการสะดวก  ศาลแรงงานภาคอาจส่ังให้มีการนั่งพิจารณา  ณ  ศาลแขวง  หรือศาลเยาวชนและ
ครอบครัวจังหวัดซ่ึงตั้งอยู่ในเขตศาลจังหวัดที่โจทก์หรือผู้ร้องยื่นคําฟ้องหรือคําร้องก็ได้  ในกรณีนี้ 
ให้ศาลแรงงานภาครีบแจ้งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลนั้นทราบกับขอความร่วมมือให้ศาลนั้นส่งคําส่ังถึงโจทก์หรือ
ผู้ร้องและหมายเรียกถึงจําเลยหรือผู้คัดค้านแทนศาลแรงงานภาคให้ด้วยก็ได้ 

การไกล่เกล่ีย 

ข้อ ๒๘ ในระหว่างการพิจารณาเพื่อประโยชน์ในการประนีประนอมยอมความ  ศาลแรงงาน
อาจส่ังให้คู่ความไปพบผู้ประนีประนอม  หรือบุคคลอ่ืนตามที่อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานกลาง   
อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค  หรือผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแรงงานจังหวัดมอบหมายก็ได ้
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ข้อ ๒๙ ในกรณีที่คู่ความตกลงกันได้  ให้นิติกรศาลแรงงานช่วยเหลือคู่ความในการจัดทํา 
คําร้องขอถอนฟ้องหรือสัญญาประนีประนอมยอมความ  แล้วรีบนําเสนอศาลเพื่อพิจารณา 

ในกรณีที่คู่ความตกลงกันไม่ได้  ให้รายงานให้ศาลทราบเพื่อดําเนินกระบวนพิจารณาต่อไป 

การยื่นบัญชีระบุพยาน   

ข้อ ๓๐ คู่ความฝ่ายใดประสงค์จะยื่นบัญชีระบุพยาน  ให้ยื่นบัญชีระบุพยานซ่ึงแสดงเอกสาร
หรือสภาพเอกสารที่อ้างอิง  รายชื่อที่อยู่บุคคล  วัตถุ  หรือสถานที่ซ่ึงคู่ความนั้นระบุอ้างเป็นพยานมา
พร้อมกับคําฟ้อง  คําร้อง  หรือคําให้การ  แล้วแต่กรณี 

เม่ือถึงวันที่ศาลนัดให้มาศาลตามข้อ  ๑๓  วรรคหนึ่ง  ถ้าคู่ความฝ่ายใดยังไม่ได้ยื่นบัญชีระบุพยาน  
ก็ให้ยื่นบัญชีระบุพยานในวันนั้น  หรือภายในกําหนดเจ็ดวันก็ได้ 

คู่ความฝ่ายใดประสงค์จะยื่นบัญชีระบุพยานเพิ่มเติมต้องแสดงเหตุอันสมควรว่าตนไม่สามารถทราบว่า
จะต้องนําพยานหลักฐานบางอย่างมาสืบเพื่อประโยชน์ของตน  หรือไม่ทราบว่าพยานหลักฐานบางอย่างได้มีอยู่  
หรือมีสาเหตุอันสมควรอ่ืนใด  คู่ความฝ่ายนั้นอาจยื่นคําแถลงขออนุญาตอ้างพยานหลักฐานเช่นว่านั้น  
พร้อมกับบัญชีระบุพยาน  และสําเนาบัญชีระบุพยานต่อศาลได้ก่อนพิพากษาคดี  ถ้าศาลเห็นว่าเพื่อให้
การวินิจฉัยชี้ขาดข้อสําคัญในประเด็นแห่งคดีเป็นไปโดยเที่ยงธรรมจําเป็นต้องสืบพยานหลักฐานเช่นว่านั้น
ก็ให้ศาลอนุญาตตามคําแถลง 

การส่งเอกสารภาษาต่างประเทศ 

ข้อ ๓๑ ถ้าเอกสารที่ส่งต่อศาลได้ทําขึ้นเป็นภาษาต่างประเทศ  และคู่ความตกลงกันว่า 
ไม่ต้องทําคําแปลทั้งฉบับหรือแต่บางส่วน  และศาลเห็นว่ามิใช่พยานหลักฐานในประเด็นหลักแห่งคดี  
ศาลจะอนุญาตให้ส่งเอกสารนั้นเป็นพยานหลักฐานโดยไม่ต้องทําคําแปลก็ได้ 

การตรวจพยานหลักฐานและจดประเด็นข้อพิพาท 

ข้อ ๓๒ เม่ือศาลแรงงานได้พยายามไกล่เกล่ียให้คู่ความได้ตกลงกันหรือประนีประนอม 
ยอมความกันตามเจตนารมณ์ของกฎหมายแล้ว  แต่คู่ความไม่อาจตกลงหรือประนีประนอมยอมความกันได้  
ถ้าคู่ความได้นําพยานหลักฐานทั้งหมดหรือบางส่วนมาศาลและพร้อมที่จะสืบพยานได้ในวันนัดพิจารณา 
ก็ให้ศาลดําเนินการสืบพยานไปทันที  เว้นแต่คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งจะได้คัดค้านเสียก่อนเริ่มต้นสืบพยาน   
ในกรณีที่ไม่อาจสืบพยานได้ในวันนั้น  ก็ให้ศาลกําหนดวันนัดสืบพยานต่อไป   

ในกรณีที่ไม่อาจสืบพยานตามวรรคหนึ่งได้  และศาลเห็นว่าเพื่อให้การพิจารณาคดีเป็นไปด้วย
ความสะดวกและรวดเร็ว  เม่ือคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งร้องขอ  หรือศาลเห็นสมควร  ศาลอาจกําหนดให้มี
การตรวจพยานหลักฐานก่อนสืบพยานก็ได้   

ในวันนัดตรวจพยานหลักฐาน  ให้คู่ความนําพยานหลักฐานทั้งหมดยื่นต่อศาลเพื่อให้ทั้งสองฝ่าย
มีโอกาสตรวจพยานหลักฐานดังกล่าว  เว้นแต่ศาลจะมีคําส่ังเป็นอย่างอ่ืนอันเนื่องจากสภาพและความจําเป็น
แห่งพยานหลักฐานนั้น 
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