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พระราชบัญญัติ 
คุมครองแรงงาน  (ฉบับที่  ๒) 

พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ใหไว  ณ  วันที่  ๑๕  กุมภาพันธ  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

เปนปที่  ๖๓  ในรัชกาลปจจุบัน 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา  ฯ   

ใหประกาศวา 

โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน 

พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล   

ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  

บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา  ฯ  ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ 

สภานิติบัญญัติแหงชาติ  ดังตอไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา  “พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๑” 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
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มาตรา ๓ ใหยกเลิกบทนิยามคําวา  “นายจาง”  ในมาตรา  ๕  แหงพระราชบัญญัติคุมครอง

แรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๔๑  และใหใชความตอไปนี้แทน 

““นายจาง”  หมายความวา  ผูซ่ึงตกลงรับลูกจางเขาทํางานโดยจายคาจางใหและหมายความรวมถึง 

(๑) ผูซ่ึงไดรับมอบหมายใหทํางานแทนนายจาง 

(๒) ในกรณีที่นายจางเปนนิติบุคคลใหหมายความรวมถึงผูมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคล

และผูซ่ึงไดรับมอบหมายจากผูมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลใหทําการแทนดวย” 

มาตรา ๔ ใหยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา  ๙  แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน  

พ.ศ.  ๒๕๔๑  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา  ๙  ในกรณีที่นายจางไมคืนหลักประกันที่เปนเงินตามมาตรา  ๑๐  วรรคสอง  หรือ 

ไมจายคาจาง  คาลวงเวลา  คาทํางานในวันหยุด  และคาลวงเวลาในวันหยุดภายในเวลาที่กําหนดตาม

มาตรา  ๗๐  หรือคาชดเชยตามมาตรา  ๑๑๘  คาชดเชยพิเศษแทนการบอกกลาวลวงหนาหรือคาชดเชย

พิเศษตามมาตรา  ๑๒๐  มาตรา  ๑๒๑  และมาตรา  ๑๒๒  ใหนายจางเสียดอกเบี้ยใหแกลูกจางใน

ระหวางเวลาผิดนัดรอยละสิบหาตอป” 

มาตรา ๕ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๑๐  และมาตรา  ๑๑  แหงพระราชบัญญัติคุมครอง

แรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๔๑  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา  ๑๐  ภายใตบังคับมาตรา  ๕๑  วรรคหนึ่ง  หามมิใหนายจางเรียกหรือรับหลักประกัน

การทํางานหรือหลักประกันความเสียหายในการทํางาน  ไมวาจะเปนเงิน  ทรัพยสินอื่นหรือการคํ้าประกัน 

ดวยบุคคลจากลูกจาง  เวนแตลักษณะหรือสภาพของงานที่ทํานั้นลูกจางตองรับผิดชอบเกี่ยวกับการเงิน

หรือทรัพยสินของนายจาง  ซ่ึงอาจกอใหเกิดความเสียหายแกนายจางได  ทั้งนี้  ลักษณะหรือสภาพของ

งานที่ใหเรียกหรือรับหลักประกันจากลูกจาง  ตลอดจนประเภทของหลักประกัน  จํานวนมูลคาของ

หลักประกัน  และวิธีการเก็บรักษา  ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 

ในกรณีที่นายจางเรียกหรือรับหลักประกัน  หรือทําสัญญาประกันกับลูกจางเพื่อชดใชความ

เสียหายที่ลูกจางเปนผูกระทํา  เมื่อนายจางเลิกจาง  หรือลูกจางลาออกหรือสัญญาประกันส้ินอายุ   

ใหนายจางคืนหลักประกันพรอมดอกเบี้ย  ถามี  ใหแกลูกจางภายในเจ็ดวันนับแตวันที่นายจางเลิกจางหรือ

วันที่ลูกจางลาออก  หรือวันที่สัญญาประกันส้ินอายุ  แลวแตกรณี 
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มาตรา ๑๑ หนี้ที่เกิดจากเงินที่นายจางตองจายตามพระราชบัญญัตินี้  หรือเงินที่ตองชดใช

กองทุนสงเคราะหลูกจางตามมาตรา  ๑๓๕  ใหลูกจางหรือกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน  แลวแตกรณี   

มีบุริมสิทธิเหนือทรัพยสินทั้งหมดของนายจางซ่ึงเปนลูกหนี้ในลําดับเดียวกับบุริมสิทธิในคาภาษีอากร

ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย” 

มาตรา ๖ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา  ๑๑/๑  แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน  

พ.ศ.  ๒๕๔๑ 

“มาตรา  ๑๑/๑  ในกรณีที่ผูประกอบกิจการมอบหมายใหบุคคลหนึ่งบุคคลใดเปนผูจัดหาคนมา

ทํางานอันมิใชการประกอบธุรกิจจัดหางาน  โดยการทํางานนั้นเปนสวนหนึ่งสวนใดในกระบวนการ

ผลิตหรือธุรกิจในความรับผิดชอบของผูประกอบกิจการ  และโดยบุคคลนั้นจะเปนผูควบคุมดูแลการ

ทํางานหรือรับผิดชอบในการจายคาจางใหแกคนที่มาทํางานนั้นหรือไมก็ตาม  ใหถือวาผูประกอบกิจการ

เปนนายจางของคนที่มาทํางานดังกลาว 

ใหผูประกอบกิจการดําเนินการใหลูกจางรับเหมาคาแรงที่ทํางานในลักษณะเดียวกันกับลูกจาง

ตามสัญญาจางโดยตรง  ไดรับสิทธิประโยชนและสวัสดิการที่เปนธรรมโดยไมเลือกปฏิบัติ” 

มาตรา ๗ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา  ๑๔/๑  แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน  

พ.ศ.  ๒๕๔๑ 

“มาตรา  ๑๔/๑  สัญญาจางระหวางนายจางกับลูกจาง  ขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน  ระเบียบ  

หรือคําส่ังของนายจางที่ทําใหนายจางไดเปรียบลูกจางเกินสมควร  ใหศาลมีอํานาจสั่งใหสัญญาจาง  ขอบังคับ

เกี่ยวกับการทํางาน  ระเบียบ  หรือคําส่ังนั้นมีผลใชบังคับเพียงเทาที่เปนธรรมและพอสมควรแกกรณี” 

มาตรา ๘ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๑๖  มาตรา  ๑๗  และมาตรา  ๑๘  แหงพระราชบัญญัติ

คุมครองแรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๔๑  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา  ๑๖  หามมิใหนายจาง  หัวหนางาน  ผูควบคุมงาน  หรือผูตรวจงานกระทําการลวงเกิน  

คุกคาม  หรือกอความเดือดรอนรําคาญทางเพศตอลูกจาง 

มาตรา ๑๗ สัญญาจางยอมส้ินสุดลงเมื่อครบกําหนดระยะเวลาในสัญญาจางโดยมิตอง 

บอกกลาวลวงหนา 

ในกรณีที่สัญญาจางไมมีกําหนดระยะเวลา  นายจางหรือลูกจางอาจบอกเลิกสัญญาจางโดย 

บอกกลาวลวงหนาเปนหนังสือใหอีกฝายหนึ่งทราบในเมื่อถึงหรือกอนจะถึงกําหนดจายคาจาง 
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คราวหนึ่งคราวใด  เพื่อใหเปนผลเลิกสัญญากันเมื่อถึงกําหนดจายคาจางคราวถัดไปขางหนาก็ได   

แตไมจําตองบอกกลาวลวงหนาเกินสามเดือน  ทั้งนี้  ใหถือวาสัญญาจางทดลองงานเปนสัญญาจางที่ไมมี

กําหนดระยะเวลาดวย 

การบอกเลิกสัญญาจางตามวรรคสอง  นายจางอาจจายคาจางใหตามจํานวนที่จะตองจายจนถึง

เวลาเลิกสัญญาตามกาํหนดที่บอกกลาวและใหลูกจางออกจากงานทันทีได 

การบอกกลาวลวงหนาตามมาตรานี้ไมใชบังคับแกการเลิกจางตามมาตรา  ๑๑๙  แหงพระราชบัญญัตินี้  

และมาตรา  ๕๘๓  แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

มาตรา ๑๘ ในกรณีที่พระราชบัญญัตินี้กําหนดใหนายจางตองแจงการดําเนินการอยางหนึ่ง

อยางใดหรือสงเอกสารตออธิบดีหรือผูซ่ึงอธิบดีมอบหมายหรือพนักงานตรวจแรงงาน  นายจางจะแจง

หรือสงดวยตนเอง  ทางไปรษณีย  โทรศัพท  โทรสาร  ส่ืออิเล็กทรอนิกสหรือส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประเภทอื่นก็ได  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑและวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด” 

มาตรา ๙ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๒๓  แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๔๑   

และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา  ๒๓  ใหนายจางประกาศเวลาทํางานปกติใหลูกจางทราบ  โดยกําหนดเวลาเริ่มตนและ

เวลาส้ินสุดของการทํางานแตละวันของลูกจางไดไมเกินเวลาทํางานของแตละประเภทงานตามที่กําหนด

ในกฎกระทรวง  แตวันหนึ่งตองไมเกินแปดชั่วโมง  ในกรณีที่เวลาทํางานวันใดนอยกวาแปดชั่วโมง  

นายจางและลูกจางจะตกลงกันใหนําเวลาทํางานสวนที่เหลือนั้นไปรวมกับเวลาทํางานในวันทํางานปกติ

อื่นก็ได  แตตองไมเกินวันละเกาชั่วโมงและเมื่อรวมเวลาทํางานทั้งส้ินแลว  สัปดาหหนึ่งตองไมเกิน 

ส่ีสิบแปดชั่วโมง  เวนแตงานที่อาจเปนอันตรายตอสุขภาพและความปลอดภัยของลูกจางตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวงตองมีเวลาทํางานปกติวันหนึ่งไมเกินเจ็ดชั่วโมง  และเมื่อรวมเวลาทํางานทั้งส้ินแลวสัปดาหหนึ่ง

ตองไมเกินส่ีสิบสองชั่วโมง 

ในกรณีที่นายจางและลูกจางตกลงกันใหนําเวลาทํางานสวนที่เหลือไปรวมกับเวลาทํางานใน

วันทํางานปกติอื่นตามวรรคหนึ่งเกินกวาวันละแปดชั่วโมงใหนายจางจายคาตอบแทนไมนอยกวา 

หนึ่งเทาคร่ึงของอัตราคาจางตอชั่วโมงในวันทํางานตามจํานวนชั่วโมงที่ทําเกินสําหรับลูกจางรายวันและ

ลูกจางรายชั่วโมงหรือไมนอยกวาหนึ่งเทาคร่ึงของอัตราคาจางตอหนวยในวันทํางานตามจํานวนผลงาน

ที่ทําไดในชั่วโมงที่ทําเกินสําหรับลูกจางซ่ึงไดรับคาจางตามผลงาน 
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ในกรณีที่นายจางไมอาจประกาศกําหนดเวลาเร่ิมตนและเวลาสิ้นสุดของการทํางานแตละวันได

เนื่องจากลักษณะหรือสภาพของงาน  ใหนายจางและลูกจางตกลงกันกําหนดชั่วโมงทํางานแตละวัน 

ไมเกินแปดชั่วโมง  และเมื่อรวมเวลาทํางานทั้งส้ินแลวสัปดาหหนึ่งตองไมเกินส่ีสิบแปดชั่วโมง” 

มาตรา ๑๐ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๓๘  และมาตรา  ๓๙  แหงพระราชบัญญัติคุมครอง

แรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๔๑  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา  ๓๘  หามมิใหนายจางใหลูกจางซ่ึงเปนหญิงทํางานอยางหนึ่งอยางใด  ดังตอไปนี้ 

(๑) งานเหมืองแรหรืองานกอสรางที่ตองทําใตดิน  ใตน้ํา  ในถ้ํา  ในอุโมงคหรือปลองในภูเขา 

เวนแตสภาพของการทํางานไมเปนอันตรายตอสุขภาพหรือรางกายของลูกจาง 

(๒) งานที่ตองทําบนนั่งรานที่สูงกวาพื้นดินต้ังแตสิบเมตรขึ้นไป 

(๓) งานผลิตหรือขนสงวัตถุระเบิดหรือวัตถุไวไฟ  เวนแตสภาพของการทํางานไมเปนอันตราย 

ตอสุขภาพหรือรางกายของลูกจาง 

(๔) งานอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๓๙ หามมิใหนายจางใหลูกจางซ่ึงเปนหญิงมีครรภทํางานอยางหนึ่งอยางใด  ดังตอไปนี้ 

(๑) งานเกี่ยวกับเครื่องจักรหรือเครื่องยนตที่มีความสั่นสะเทือน 

(๒) งานขับเคลื่อนหรือติดไปกับยานพาหนะ 

(๓) งานยก  แบก  หาม  หาบ  ทูน  ลาก  หรือเข็นของหนักเกินสิบหากิโลกรัม 

(๔) งานที่ทําในเรือ 

(๕) งานอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง” 

มาตรา ๑๑ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา  ๓๙/๑  แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน  

พ.ศ.  ๒๕๔๑ 

“มาตรา  ๓๙/๑  หามมิใหนายจางใหลูกจางซ่ึงเปนหญิงมีครรภทํางานในระหวางเวลา  ๒๒.๐๐  

นาฬิกา  ถึงเวลา  ๐๖.๐๐  นาฬิกา  ทํางานลวงเวลา  หรือทํางานในวันหยุด 

ในกรณีที่ลูกจางซ่ึงเปนหญิงมีครรภทํางานในตําแหนงผูบริหาร  งานวิชาการ  งานธุรการ  หรือ

งานเกี่ยวกับการเงินหรือบัญชี  นายจางอาจใหลูกจางนั้นทํางานลวงเวลาในวันทํางานไดเทาที่ไมมีผลกระทบ

ตอสุขภาพของลูกจางซ่ึงเปนหญิงมีครรภโดยไดรับความยินยอมจากลูกจางกอนเปนคราว  ๆ  ไป” 



หนา   ๙ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๓๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 
 

 

มาตรา ๑๒ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๕๐  และมาตรา  ๕๑  แหงพระราชบัญญัติคุมครอง

แรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๔๑  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา  ๕๐  หามมิใหนายจางใหลูกจางซ่ึงเปนเด็กอายุตํ่ากวาสิบแปดปทํางานในสถานที่  

ดังตอไปนี้ 

(๑) โรงฆาสัตว 

(๒) สถานที่เลนการพนัน 

(๓) สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ 

(๔) สถานที่อื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๕๑ หามมิใหนายจางเรียกหรือรับหลักประกันเพื่อการใด  ๆ  จากฝายลูกจางซ่ึงเปนเด็ก 

หามมิใหนายจางจายคาจางของลูกจางซ่ึงเปนเด็กใหแกบุคคลอื่น 

ในกรณีที่นายจางจายเงินหรือประโยชนตอบแทนใด  ๆ  ใหแกลูกจางซ่ึงเปนเด็ก  บิดามารดา  

ผูปกครอง  หรือบุคคลอื่น  เปนการลวงหนากอนมีการจาง  ขณะแรกจาง  หรือกอนถึงงวดการจายคาจาง

ในแตละคราว  มิใหถือวาเปนการจายหรือรับคาจางสําหรับลูกจางซ่ึงเปนเด็กนั้น  และหามมิใหนายจาง

นําเงินหรือประโยชนตอบแทนดังกลาวมาหักจากคาจางซ่ึงตองจายใหแกลูกจางซ่ึงเปนเด็กตาม

กําหนดเวลา” 

มาตรา ๑๓ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๔๑  

และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา  ๖๕  ลูกจางซ่ึงมีอํานาจหนาที่หรือซ่ึงนายจางใหทํางานอยางหนึ่งอยางใด  ดังตอไปนี้  

ไมมีสิทธิไดรับคาลวงเวลาตามมาตรา  ๖๑  และคาลวงเวลาในวันหยุดตามมาตรา  ๖๓  แตลูกจางซ่ึง

นายจางใหทํางานตาม  (๓)  (๔)  (๕)  (๖)  (๗)  (๘)  หรือ  (๙)  มีสิทธิไดรับคาตอบแทนเปนเงินเทากับ

อัตราคาจางตอชั่วโมงในวันทํางานตามจํานวนชั่วโมงที่ทํา 

(๑) ลูกจางซ่ึงมีอํานาจหนาที่ทําการแทนนายจางสําหรับกรณีการจาง  การใหบําเหน็จ  หรือ

การเลิกจาง 

(๒) งานเรขายหรือชักชวนซ้ือสินคาซ่ึงนายจางไดจายคานายหนาจากการขายสินคาใหแก

ลูกจาง 



หนา   ๑๐ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๓๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 
 

 

(๓) งานขบวนการจัดงานรถไฟ  ซ่ึงไดแกงานที่ทําบนขบวนรถและงานอํานวยความสะดวก

แกการเดินรถ 

(๔) งานเปดปดประตูน้ําหรือประตูระบายน้ํา 

(๕) งานอานระดับน้ําและวัดปริมาณน้ํา 

(๖) งานดับเพลิงหรืองานปองกันอันตรายสาธารณะ 

(๗) งานที่มีลักษณะหรือสภาพตองออกไปทํางานนอกสถานที่  และโดยลักษณะหรือสภาพ

ของงานไมอาจกําหนดเวลาทํางานที่แนนอนได 

(๘) งานอยูเวรเฝาดูแลสถานที่หรือทรัพยสินอันมใิชหนาที่การทํางานปกติของลูกจาง 

(๙) งานอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ทั้งนี้  เวนแตนายจางตกลงจายคาลวงเวลาหรือคาลวงเวลาในวันหยุดใหแกลูกจาง” 

มาตรา ๑๔ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๖๗  แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๔๑  

และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา  ๖๗  ในกรณีที่นายจางเลิกจางโดยมิใชกรณีตามมาตรา  ๑๑๙  ใหนายจางจายคาจาง

ใหแกลูกจางสําหรับวันหยุดพักผอนประจําปในปที่เลิกจางตามสวนของวันหยุดพักผอนประจําป 

ที่ลูกจางพึงมีสิทธิไดรับตามมาตรา  ๓๐ 

ในกรณีที่ลูกจางเปนฝายบอกเลิกสัญญาหรือนายจางเลิกจาง  ไมวาการเลิกจางนั้นเปนกรณีตาม

มาตรา  ๑๑๙  หรือไมก็ตาม  ใหนายจางจายคาจางใหแกลูกจางสําหรับวันหยุดพักผอนประจําปสะสม 

ที่ลูกจางพึงมีสิทธิไดรับตามมาตรา  ๓๐” 

มาตรา ๑๕ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๗๕  แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๔๑  

และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา  ๗๕  ในกรณีที่นายจางมีความจําเปนโดยเหตุหนึ่งเหตุใดที่สําคัญอันมีผลกระทบตอ

การประกอบกิจการของนายจางจนทําใหนายจางไมสามารถประกอบกิจการไดตามปกติซ่ึงมิใชเหตุ

สุดวิสัยตองหยุดกิจการทั้งหมดหรือบางสวนเปนการชั่วคราว  ใหนายจางจายเงินใหแกลูกจางไมนอยกวา 

รอยละเจ็ดสิบหาของคาจางในวันทํางานที่ลูกจางไดรับกอนนายจางหยุดกิจการตลอดระยะเวลาที่ 

นายจางไมไดใหลูกจางทํางาน 



หนา   ๑๑ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๓๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 
 

 

ใหนายจางแจงใหลูกจางและพนักงานตรวจแรงงานทราบลวงหนาเปนหนังสือกอนวันเร่ิมหยุด

กิจการตามวรรคหนึ่งไมนอยกวาสามวันทําการ” 

มาตรา ๑๖ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๙๓  และมาตรา  ๙๔  แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน  

พ.ศ.  ๒๕๔๑  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา  ๙๓  คณะกรรมการสวัสดิการแรงงานมีอํานาจหนาที่  ดังตอไปนี้ 

(๑) เสนอความเห็นตอรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบาย  แนวทางและมาตรการดานสวัสดิการแรงงาน 

(๒) เสนอความเห็นตอรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวง  ประกาศ  หรือระเบียบเกี่ยวกับการ

จัดสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ 

(๓) ใหคําแนะนําในการจัดสวัสดิการแรงงานสําหรับสถานประกอบกิจการแตละประเภท 

(๔) ติดตามประเมินผล  และรายงานผลการดําเนินการตอรัฐมนตรี 

(๕) ออกคําส่ังใหนายจางจายเงินคาชดเชยพิเศษหรือคาชดเชยพิเศษแทนการบอกกลาว

ลวงหนาตามมาตรา  ๑๒๐ 

(๖) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นบัญญัติใหเปนอํานาจหนาที่ของ

คณะกรรมการสวัสดิการแรงงานหรือตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย 

มาตรา ๙๔ ใหนํามาตรา  ๗๘  วรรคสอง  มาตรา  ๘๐  มาตรา  ๘๑  มาตรา  ๘๒  วรรคหนึ่ง  

มาตรา  ๘๓  มาตรา  ๘๔  มาตรา  ๘๕  และมาตรา  ๘๖  มาใชบังคับกับคณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน

โดยอนุโลม” 

มาตรา ๑๗ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา  ๑๑๕/๑  แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน  

พ.ศ.  ๒๕๔๑ 

“มาตรา  ๑๑๕/๑  เพื่อประโยชนในการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานตรวจแรงงานตามมาตรา  ๑๓๙  

ใหนายจางซ่ึงมีลูกจางรวมกันต้ังแตสิบคนขึ้นไปยื่นแบบแสดงสภาพการจางและสภาพการทํางานตอ

อธิบดีหรือผูซ่ึงอธิบดีมอบหมายภายในเดือนมกราคมของทุกป  ทั้งนี้  ใหพนักงานตรวจแรงงานสงแบบ

ตามที่อธิบดีกําหนดใหนายจางภายในเดือนธันวาคมของทุกป 

ในกรณีที่ขอเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพการจางและสภาพการทํางานที่ไดย่ืนไวตามวรรคหนึ่ง

เปลี่ยนแปลงไป  ใหนายจางแจงการเปลี่ยนแปลงนั้นเปนหนังสือตออธิบดีหรือผูซ่ึงอธิบดีมอบหมาย

ภายในเดือนถัดจากที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกลาว” 



หนา   ๑๒ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๓๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 
 

 

มาตรา ๑๘ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๑๑๙  และมาตรา  ๑๒๐  แหงพระราชบัญญัติคุมครอง

แรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๔๑  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา  ๑๑๙  นายจางไมตองจายคาชดเชยใหแกลูกจางซ่ึงเลิกจางในกรณีหนึ่งกรณีใด  

ดังตอไปนี้ 

(๑) ทุจริตตอหนาที่หรือกระทําความผิดอาญาโดยเจตนาแกนายจาง 

(๒) จงใจทําใหนายจางไดรับความเสียหาย 

(๓) ประมาทเลินเลอเปนเหตุใหนายจางไดรับความเสียหายอยางรายแรง 

(๔) ฝาฝนขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน  ระเบียบ  หรือคําส่ังของนายจางอันชอบดวยกฎหมาย

และเปนธรรม  และนายจางไดตักเตือนเปนหนังสือแลว เวนแตกรณีที่รายแรง  นายจางไมจําเปนตอง

ตักเตือน 

หนังสือเตือนใหมีผลบังคับไดไมเกินหนึ่งปนับแตวันที่ลูกจางไดกระทําผิด 

(๕) ละทิ้งหนาที่เปนเวลาสามวันทํางานติดตอกันไมวาจะมีวันหยุดค่ันหรือไมก็ตามโดยไมมี

เหตุอันสมควร 

(๖) ไดรับโทษจําคุกตามคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก 

ในกรณี  (๖)  ถาเปนความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษตองเปนกรณีที่เปน

เหตุใหนายจางไดรับความเสยีหาย 

การเลิกจางโดยไมจายคาชดเชยตามวรรคหนึ่ง  ถานายจางไมไดระบุขอเท็จจริงอันเปนเหตุที่

เลิกจางไวในหนังสือบอกเลิกสัญญาจางหรือไมไดแจงเหตุที่เลิกจางใหลูกจางทราบในขณะที่เลิกจาง  

นายจางจะยกเหตุนั้นข้ึนอางในภายหลังไมได 

มาตรา ๑๒๐ ในกรณีที่นายจางจะยายสถานประกอบกิจการไปต้ัง  ณ  สถานที่อื่นอันมีผล 

กระทบสําคัญตอการดํารงชีวิตตามปกติของลูกจางหรือครอบครัว  นายจางตองแจงใหลูกจางทราบ

ลวงหนาไมนอยกวาสามสิบวันกอนวันยายสถานประกอบกิจการ  ในการนี้  ถาลูกจางไมประสงคจะไป

ทํางานดวยใหลูกจางมีสิทธิบอกเลิกสัญญาจางไดภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงจากนายจาง  

หรือวันที่นายจางยายสถานประกอบกิจการ  แลวแตกรณี  โดยลูกจางมีสิทธิไดรับคาชดเชยพิเศษไมนอยกวา

อัตราคาชดเชยที่ลูกจางพึงมีสิทธิไดรับตามมาตรา  ๑๑๘ 



หนา   ๑๓ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๓๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 
 

 

ในกรณีที่นายจางไมแจงใหลูกจางทราบลวงหนาตามวรรคหนึ่ง  ใหนายจางจายคาชดเชยพิเศษ

แทนการบอกกลาวลวงหนาเทากับคาจางอัตราสุดทายสามสิบวัน  หรือเทากับคาจางของการทํางาน

สามสิบวันสุดทายสําหรับลูกจางซ่ึงไดรับคาจางตามผลงานโดยคํานวณเปนหนวย 

ใหนายจางจายคาชดเชยพิเศษ  หรือคาชดเชยพิเศษแทนการบอกกลาวลวงหนาใหแกลูกจาง

ภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ลูกจางบอกเลิกสัญญา 

ในกรณีที่นายจางไมจายคาชดเชยพิเศษ  หรือคาชดเชยพิเศษแทนการบอกกลาวลวงหนาตาม

วรรคสาม  ใหลูกจางมีสิทธิย่ืนคํารองตอคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานภายในสามสิบวันนับแตวัน

ครบกําหนดการจายคาชดเชยพิเศษ  หรือคาชดเชยพิเศษแทนการบอกกลาวลวงหนา 

ใหคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานพิจารณาและมีคําส่ังภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับคํารอง 

เมื่อคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานพิจารณาแลว  ปรากฏวา  ลูกจางมีสิทธิไดรับคาชดเชยพิเศษ  

หรือคาชดเชยพิเศษแทนการบอกกลาวลวงหนา  ใหคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานมีคําส่ังเปนหนังสือ

ใหนายจ างจ ายค าชดเชยพิ เศษ  หรือคาชดเชยพิ เศษแทนการบอกกลาวลวงหนา  แลวแตกรณี   

ใหแกลูกจาง  ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ทราบ  หรือถือวาทราบคําส่ัง 

ในกรณีที่คณะกรรมการสวัสดิการแรงงานพิจารณาแลวปรากฏวา  ลูกจางไมมีสิทธิไดรับคาชดเชย  

หรือคาชดเชยพิเศษแทนการบอกกลาวลวงหนา  แลวแตกรณี  ใหคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานมีคําส่ัง

เปนหนังสือและแจงใหนายจางและลูกจางทราบ 

คําส่ังของคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานใหเปนที่สุด  เวนแตนายจางหรือลูกจางจะอุทธรณ

คําส่ังตอศาลภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดทราบคําส่ัง  ในกรณีที่นายจางเปนฝายนําคดีไปสูศาล  

นายจางตองวางหลักประกันตอศาลตามจํานวนที่ตองจายตามคําส่ังนั้น  จึงจะฟองคดีได” 

มาตรา ๑๙ ใหยกเลิกความในวรรคสามของมาตรา  ๑๒๔  แหงพระราชบัญญัติคุมครอง

แรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๔๑  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“เมื่อพนักงานตรวจแรงงานสอบสวนแลวปรากฏวาลูกจางมีสิทธิไดรับเงินอยางหนึ่งอยางใดที่

นายจางมีหนาที่ตองจายตามพระราชบัญญัตินี้  ใหพนักงานตรวจแรงงานมีคําส่ังใหนายจางจายเงิน

ดังกลาวใหแกลูกจางหรือทายาทโดยธรรมของลูกจางซ่ึงถึงแกความตาย  ตามแบบที่อธิบดีกําหนดภายใน

สามสิบวันนับแตวันที่ทราบหรือถือวาไดทราบคําส่ัง” 



หนา   ๑๔ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๓๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 
 

 

มาตรา ๒๐ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา  ๑๒๔/๑  แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน  

พ.ศ.  ๒๕๔๑ 

“มาตรา  ๑๒๔/๑  ในกรณีที่นายจางปฏิบัติตามคําส่ังของพนักงานตรวจแรงงานตามมาตรา  ๑๒๔  

ภายในระยะเวลาที่กําหนดหรือไดปฏิบัติตามคําพิพากษาหรือคําส่ังของศาลแลว  การดําเนินคดีอาญาตอ

นายจางใหเปนอันระงับไป” 

มาตรา ๒๑ ใหยกเลิกความในวรรคสี่ของมาตรา  ๑๒๕  แหงพระราชบัญญัติคุมครอง

แรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๔๑  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“เมื่อคดีถึงที่สุดและนายจางมีหนาที่ตองจายเงินจํานวนใดใหแกลูกจางหรือทายาทโดยธรรม

ของลูกจางซ่ึงถึงแกความตาย  ใหศาลมีอํานาจจายเงินที่นายจางวางไวตอศาลใหแกลูกจางหรือทายาท 

โดยธรรมของลูกจางซ่ึงถึงแกความตาย  หรือกองทุนสงเคราะหลูกจางในกรณีที่ไดจายเงินตามมาตรา  ๑๓๔  ได  

แลวแตกรณี” 

มาตรา ๒๒ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๑๓๕  แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๔๑  

และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา  ๑๓๕  ในกรณีที่กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานไดจายเงินจากกองทุนสงเคราะห

ลูกจางไมวาทั้งหมดหรือบางสวนใหแกลูกจางตามมาตรา  ๑๓๔  แลว  ใหกรมสวัสดิการและคุมครอง

แรงงานมีสิทธิไลเบี้ยคืนจากผูซ่ึงมีหนาที่ตามกฎหมายตองจายเงินดังกลาวใหแกลูกจางนั้นพรอมดอกเบี้ย

ในอัตรารอยละสิบหาตอปนับแตวันที่กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานไดจายเงินจากกองทุน

สงเคราะหลูกจางใหแกลูกจาง  ทั้งนี้  ไมวาผูซ่ึงมีหนาที่ตามกฎหมายจะไดจายเงินดังกลาวใหแกลูกจางอีก

หรือไม 

สิทธิไลเบี้ยตามวรรคหนึ่งใหมีอายุความสิบปนับแตวันที่จายเงินจากกองทุนสงเคราะหลูกจาง” 

มาตรา ๒๓ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๑๔๑  แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๔๑  

และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา  ๑๔๑  คําส่ังของพนักงานตรวจแรงงานตามมาตรา  ๑๓๙  (๓)  ใหอุทธรณตออธิบดี

หรือผูซ่ึงอธิบดีมอบหมายไดภายในระยะเวลาที่กําหนดในคําส่ัง  และใหอธิบดีหรือผูซ่ึงอธิบดีมอบหมาย

พิจารณาคําอุทธรณและแจงผูอุทธรณโดยไมชักชา  แตตองไมเกินสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับอุทธรณ  

คําวินิจฉัยของอธิบดีหรือผูซ่ึงอธิบดีมอบหมายดังกลาวใหเปนที่สุด 



หนา   ๑๕ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๓๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 
 

 

การอุทธรณตามวรรคหนึ่งยอมไมเปนการทุเลาการปฏิบัติตามคําส่ังของพนักงานตรวจแรงงาน  

เวนแตอธิบดีหรือผูซ่ึงอธิบดีมอบหมายจะมีคําส่ังเปนอยางอื่น  หรือมีการวางหลักประกันตามที่อธิบดี

หรือผูซ่ึงอธิบดีมอบหมายกําหนด 

ในกรณีที่นายจางหรือลูกจางไดปฏิบัติตามคําส่ังของพนักงานตรวจแรงงานตามมาตรา  ๑๓๙  (๓)  

หรือไดปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของอธิบดีหรือผูซ่ึงอธิบดีมอบหมายตามวรรคหนึ่งภายในระยะเวลาที่กําหนด  

การดําเนินคดีอาญาตอนายจางหรือลูกจางใหเปนอันระงับไป” 

มาตรา ๒๔ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๑๔๔  แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๔๑  

และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา  ๑๔๔  นายจางผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา  ๑๐  มาตรา  ๒๒  มาตรา  ๒๔  

มาตรา  ๒๕  มาตรา  ๒๖  มาตรา  ๓๗  มาตรา  ๓๘  มาตรา  ๓๙  มาตรา ๓๙ /๑   มาตรา   ๔๐   มาตรา   ๔๒   

มาตรา  ๔๓  มาตรา  ๔๖  มาตรา  ๔๗  มาตรา  ๔๘  มาตรา  ๔๙  มาตรา  ๕๐  มาตรา  ๕๑  มาตรา  ๖๑  

มาตรา  ๖๒  มาตรา  ๖๓  มาตรา  ๖๔  มาตรา  ๖๗  มาตรา  ๗๐  มาตรา  ๗๑  มาตรา  ๗๒  มาตรา  ๗๖  

มาตรา  ๙๐  วรรคหนึ่ง กฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา  ๙๕  มาตรา  ๑๐๗  มาตรา  ๑๑๘  วรรคหนึ่ง   

ไมจายคาชดเชยพิเศษแทนการบอกกลาวลวงหนาหรือคาชดเชยพิเศษตามมาตรา  ๑๒๐  มาตรา  ๑๒๑  

หรือมาตรา  ๑๒๒  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน  หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ในกรณีที่นายจางฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา  ๓๗  มาตรา  ๓๘  มาตรา  ๓๙  มาตรา  ๓๙/๑  

มาตรา  ๔๒  มาตรา  ๔๗  มาตรา  ๔๘  มาตรา  ๔๙  หรือมาตรา  ๕๐  เปนเหตุใหลูกจางไดรับอันตราย

แกกายหรือจิตใจ  หรือถึงแกความตาย  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป  หรือปรับไมเกินสองแสนบาท  

หรือทั้งจําทั้งปรับ” 

มาตรา ๒๕ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา  ๑๔๔/๑  แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน  

พ.ศ.  ๒๕๔๑ 

“มาตรา  ๑๔๔/๑  ผูประกอบกิจการผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา  ๑๑/๑  ตองระวางโทษปรับไมเกิน

หนึ่งแสนบาท” 

มาตรา ๒๖ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๑๕๐  และมาตรา  ๑๕๑  แหงพระราชบัญญัติคุมครอง

แรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๔๑  และใหใชความตอไปนี้แทน 



หนา   ๑๖ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๓๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 
 

 

“มาตรา  ๑๕๐  ผูใดไมอํานวยความสะดวก  ไมมาใหถอยคํา  ไมสงเอกสารหรือวัตถุใด  ๆ   

ตามหนังสือเรียกของคณะกรรมการคาจาง  คณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน  คณะอนุกรรมการของ

คณะกรรมการดังกลาว  หรือผูซ่ึงคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการเชนวานั้นมอบหมาย  แลวแตกรณี  

หรือไมอํานวยความสะดวกแกพนักงานตรวจแรงงาน  หรือแพทย  นักสังคมสงเคราะห  หรือผูเชี่ยวชาญ

ตามมาตรา  ๑๔๒  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน  หรือปรับไมเกินสองพันบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา  ๑๕๑  ผูใดขัดขวางการปฏิบั ติหนาที่ของคณะกรรมการคาจาง  คณะกรรมการ

สวัสดิการแรงงาน   คณะอนุกรรมการของคณะกรรมการดังกลาว  หรือผู ซ่ึงคณะกรรมการ  หรือ

คณะอนุกรรมการเชนวานั้นมอบหมาย  แลวแตกรณี  หรือขัดขวางการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานตรวจ

แรงงาน  หรือแพทย  นักสังคมสงเคราะห  หรือผูเชี่ยวชาญตามมาตรา  ๑๔๒  ตองระวางโทษจําคุก 

ไมเกินหนึ่งป  หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ผูใดไมปฏิบัติตามคําส่ังของคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานที่ส่ังตามมาตรา  ๑๒๐  หรือคําส่ัง

ของพนักงานตรวจแรงงานที่ส่ังตามมาตรา  ๑๐๔  มาตรา  ๑๐๕  หรือมาตรา  ๑๒๔  ตองระวางโทษจําคุก 

ไมเกินหนึ่งป  หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ” 

มาตรา ๒๗ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา  ๑๕๕/๑  แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน  

พ.ศ.  ๒๕๔๑ 

“มาตรา  ๑๕๕/๑  นายจางผูใดไมย่ืนหรือไมแจงแบบแสดงสภาพการจาง  และสภาพการทํางาน

ตามมาตรา  ๑๑๕/๑  และไดรับหนังสือเตือนจากพนักงานตรวจแรงงานแลวยังไมย่ืนหรือไมแจงภายใน

สิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือเตือนตองระวางโทษปรับไมเกินสองหมื่นบาท” 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก  สุรยุทธ  จุลานนท 

นายกรัฐมนตรี 
 
 
 
 



หนา   ๑๗ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๓๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  เนื่องจากพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน 

พ.ศ.  ๒๕๔๑  ท่ีใชบังคับอยูในปจจุบันมีบทบัญญัติบางประการไมเหมาะสมกับสภาพการณในปจจุบันและ 

ไมเอ้ือประโยชนตอการดําเนินการเพื่อใหความคุมครองลูกจาง สมควรแกไขเพิ่มเติมโดยกําหนดหามนายจาง

เรียกหรือรับหลักประกันการทํางานหรือความเสียหายในการทํางาน  กําหนดใหศาลมีอํานาจส่ังใหสัญญาจาง  

ขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน  ระเบียบ หรือคําส่ังของนายจาง มีผลใชบังคับเพียงเทาท่ีเปนธรรมและพอสมควร

แกกรณี กําหนดใหนายจางและลูกจางตกลงนําเวลาทํางานปกติสวนท่ีไมครบแปดชั่วโมงไปรวมกับเวลา

ทํางานปกติในวันอ่ืนไดซ่ึงตองไมเกินวันละเกาช่ัวโมง กําหนดใหคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานมีอํานาจ

ออกคําส่ังใหนายจางจายเงินคาชดเชยพิเศษหรือคาชดเชยพิเศษแทนการบอกกลาวลวงหนาในกรณีท่ีมีการ 

ยายสถานประกอบกิจการ และกําหนดใหนายจางยื่นแบบแสดงสภาพการจางและสภาพการทํางาน  รวมทั้ง

เพ่ิมเติมบทกําหนดโทษใหเหมาะสมและสอดคลองกับการแกไขเพิ่มเติม  ท้ังนี้  เพ่ือใหการคุมครองลูกจาง 

มีประสิทธิภาพและใหลูกจางไดรับความคุมครองมากขึ้น  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 


