
กฎหมายแรงงาน 
๑.  ความสมบูรณของการทําสัญญาจางแรงงาน 
 นายจางและลูกจางมีสิทธิที่จะแสดงเจตนาทําสัญญาจางแรงงานกันโดยทําเปนหนังสือหรือ      
โดยปากเปลาก็ได  แตตองอยูภายในขอบเขตของกฎหมายแพงและพาณิชย  และกฎหมายคุมครองแรงงาน  
ซ่ึงเปนกฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบรอยของประชาชน  ซ่ึงถามีการแสดงเจตนาขัดตอกฎหมายดังกลาว
ยอมทําใหตกเปนโมฆะได 
 
๒.  การคุมครองกําหนดเวลาในการทํางาน 
 ใหนายจางกําหนดเวลาทํางานปกติของลูกจางไวดังตอไปนี้ 
 (๑)  งานอุตสาหกรรม  เชน  โรงงาน  การทําเหมืองแร  เหมืองหิน  ไมเกินสัปดาหละ  ๔๘  ช่ัวโมง 
 (๒)  งานขนสง  เชน  การสงของ  การขับรถโดยสาร  ไมเกินวันละ  ๘  ช่ัวโมง 
 (๓)  งานที่อาจเปนอันตรายตอสุขภาพหรือรางกายของลูกจางตามที่กระทรวงมหาดไทยจะไดกําหนด  
เชน งานที่ตองทําใตดิน, ในน้ํา งานผลิตหรือขนสงวัตถุระเบิด วัตถุไวไฟ เปนตน ไมเกินสัปดาหละ  ๔๒  ช่ัวโมง 
 (๔)  งานพาณิชยกรรม  หรืองานอื่น  ซ่ึงไมใชงานตามขอ  (๑), (๒), (๓)  เชน  การซื้อขาย,  แลกเปล่ียน,  
ให,  เชาทรัพย,  รับประกันภัย  การธนาคารไมเกินสัปดาหละ  ๕๔  ช่ัวโมง 
 
๓.  สิทธิของลูกจางในการพักผอนระหวางทํางาน 
 -  ในวันที่ทํางาน  นายจางตองกําหนดใหลูกจางมีเวลาพักอยางนอย  ๑  ช่ัวโมงตอวัน  ภายหลังที่ไดให
ทํางานไปแลวไมเกิน  ๕  ช่ัวโมง  แตนายจางและลูกจางจะตกลงกันลวงหนาใหมีเวลาพักนอยกวาครั้งละ  ๑      
ช่ัวโมงก็ได  แตตองไมนอยกวาครั้งละ  ๒๐  นาที  และเมื่อรวมกันแลวตองมีเวลาพักไมนอยกวา  ๑  ช่ัวโมง 
 -  กรณีที่กลาวมา  ไมใชบังคับแกลูกจางที่ทํางานในหนาที่ที่มีลักษณะตองทําติดตอกันไปโดยไดรับ
ความยินยอมจากลูกจางแลว  หรือเปนงานฉุกเฉินที่หยุดไมได 
 
๔.  สิทธิของลูกจางในการมีวันหยุด 
 (๑)  ชนิดของวันหยุด 
 -  วันหยุดประจําสัปดาห  ลูกจางมีสิทธิหยุดอยางนอยสัปดาหละ  1  วัน  โดยวันหยุดประจําสัปดาห
ตองมีระยะหางกันไมเกิน  ๖  วัน  นายจางและลูกจางจะตกลงกันลวงหนากําหนดใหมีวันหยุดประจําสัปดาห    
วันใดก็ได  หรืออาจจะตกลงลวงหนาใหมีการสะสมและเลื่อนวันหยุดประจําสัปดาหไปเมื่อใดก็ได  แตตองอยูใน
ระยะเวลาไมเกิน  ๔  สัปดาหติดตอกัน 
 -  วันหยุดตามประเพณี  ปหนึ่งนายจางตองประกาศวันหยุดไมนอยกวา  ปละ  ๑๓  วัน  โดยรวม    
วันแรงงานแหงชาติดวย  และถาวันหยุดตามประเพณีวันใดตรงกับวันหยุดประจําสัปดาหก็ใหเล่ือนวันหยุดตาม
ประเพณีวันนั้นไปหยุดในวันทํางานถัดไป 



 -   วันหยุดพักผอนประจําป  ลูกจางที่ทํางานติดตอกันมาแลวครบ  ๑  ป  มีสิทธิหยุดพักผอนประจําป
ไดอยางนอยปละ  ๖  วันทํางาน  และนายจางและลูกจางอาจตกลงกันลวงหนาสะสมและเลื่อนวันหยุดพักผอน
ประจําปไปรวมหยุดในปอ่ืนก็ได 
 (๒)  สิทธิไดรับคาทํางานในวันหยุด 
 -  ถาจะใหลูกจางมาทํางานในวันหยุดตามขอหนึ่ง  นายจางตองจายคาจางแกลูกจางไมนอยกวา  ๒  
เทาของคาจางในวันทํางาน  สําหรับลูกจางซึ่งไมมีสิทธิไดรับคาจางในวันหยุด  เชน  ลูกจางรายวัน  แตถาเปน
ลูกจางซึ่งมีสิทธิไดรับคาจางในวันหยุดอยูแลว  เชน  ลูกจางรายเดือน  นายจางจะตองจายคาทํางานในวันหยุดใน
อัตราเพิ่มขึ้นอีกมไมนอยกวา  ๑  เทาของคาจางในวันทํางาน 
 -  สิทธิของลูกจางในเรื่องเวลาพักผอนและวันหยุดตาง ๆ ขางตนนี้  ไมรวมถึงลูกจางซึ่งทํางานเกี่ยว
กับงานบาน  เชน  คนรับใช  จะขอใชสิทธิลาหยุดตาง ๆ ไมได 
 
๕.  สิทธิลาของลูกจาง 
 -  ลูกจางมีสิทธิลาปวยไดในปหนึ่งไมเกิน  ๓๐  วันทํางาน  โดยมีสิทธิไดคาจางเทากับคาจางในวัน
ทํางานตลอดเวลาที่ลาปวย 
 -  ลูกจางมีสิทธิลาเพื่อรับราชการทหารโดยไดรับคาจางตลอดระยะเวลาที่ลา  แตไมเกิน  ๖๐  วัน 
 -  ลูกจางซึ่งเปนหญิงมีครรภมีสิทธิลาคลอดกอนและหลังคลอดครรภหนึ่งไมเกิน  ๙๐  วัน  โดยได
รับคาจางเทากับคาจางในวันทํางานตลอดระยะเวลาที่ลา  แตไมเกิน  ๔๕  วัน  (วันลาดังกลาวนับรวมวันหยุด
ดวย) 
 -  ลูกจางที่เปนกรรมการสหภาพแรงงานมีสิทธิลาเพื่อไปดําเนินกิจการของสหภาพแรงงานในฐานะผู
แทนลูกจางในการเจรจาไกลเกลี่ย  และชี้ขาดขอพิพาทแรงงานและมีสิทธิลาเพื่อไปประชุมตามที่ราชการ
กําหนดแตตองแจงใหนายจางทราบลวงหนาพรอมแสดงหลักฐานดวย  และใหถือวาวันลาของลูกจางนี้เปนวัน
ทํางาน 
 
๖.  สิทธิขอเปลี่ยนงานชั่วคราวของหญิงมีครรภ 
 -  หญิงมีครรภซ่ึงไมอาจทํางานในหนาที่เดิมไดมีสิทธิขอเปลี่ยนงานชั่วคราวกอนหรือหลังคลอดโดย
แสดงใบรับรองแพทยแผนปจจุบันชั้นหนึ่ง  ประกอบดวย 
 
๗.  การคุมครองแรงงาน 
 (๑)  อัตราคาจางขั้นต่ํา * 

                                                        
* ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  เรื่องอัตราคาจางขั้นต่ํา (ฉบับท่ี ๒๐)  ประกาศ ณ วันท่ี ๒๒ มีนาคม  ๒๕๓๕  โดยใชบังคับตั้งแตวันท่ี ๑ เมษายน  
๒๕๓๕ เปนตนไป 



 ๑.๑  ใหกําหนดอัตราคาจางขั้นต่ํา  เปนเงินวันละ  ๑๑๕  บาท  ในทองที่กรุงเทพมหานคร  จังหวัด
สมุทรปราการ  จังหวัดนนทบุรี  จังหวัดปทุมธานี  จังหวัดสมุทรสาคร  จังหวัดนครปฐม  และจังหวัดภูเก็ต 
 ๑.๒  ใหกําหนดอัตราคาจางขั้นต่ํา  เปนเงินวันละ  ๑๐๗  บาท  ในทองที่จังหวัดระนอง  จังหวัดพังงา 
 ๑.๓  ใหกําหนดอัตราคาจางขั้นต่ํา  เปนเงินวันละ  ๑๐๑  บาท  ในทองที่จังหวัดชลบุรี  จังหวัดสระบุรี  
จังหวัดนครราชสีมา  และจังหวัดเชียงใหม 
 ๑.๔  ใหกําหนดอัตราคาจางขั้นต่ํา  เปนเงินวันละ  ๙๔  บาท  ในทองที่จังหวัดที่เหลือทั้งหมด 
 ๑.๕  ประกาศกระทรวงมหาดไทย  เร่ืองอัตราคาจางขั้นต่ํามิใหบังคับแก 
    (ก)  งานเกษตรกรรม  ซ่ึงไดแก  งานเพาะปลูก  งานประมง  ปาไม  และเลี้ยงสัตว 
    (ข)  งานอ่ืน ๆ ตามที่กระทรวงมหาดไทยจะไดกําหนดกิจการที่ไมอยูภายใตบังคับกฎหมาย
แรงงานเกี่ยวกับ  อัตราคาจางขั้นต่ํา 
 -  นายจางจะจายคาจางเปนเงินแกลูกจางนอยกวาอัตราคาจางขั้นต่ําไมได  เวนแตเปนลูกจางทดลอง
งาน  ซ่ึงนายจางแจงใหลูกจางทราบเปนหนังสือแตแรก  โดยมีระยะทดลองปฏิบัติงานไมเกิน  ๖๐  วัน 
 (๒)  คาลวงเวลา 
 -  ถานายจางใหลูกจางทํางานเกินเวลาทํางานปกติใหนายจางจายคาลวงเวลาไมนอยกวา  ๑ ๑/๒     
เทาของอัตราคาจางตอช่ัวโมงในเวลาทํางานปกติสําหรับเวลาที่ทําเกิน 
 -  ถานายจางใหลูกจางทํางานลวงเวลาในวันหยุด  นายจางจะตองจายในอัตรา  ๓  เทาของคาจาง
ในวันทํางานสําหรับจํานวนชั่วโมงที่ทํางานเกินเวลาทํางานปกติ 
 ลูกจางที่ไมมีสิทธิไดรับคาลวงเวลา  คือ 
  ๒.๑  ลูกจางที่นายจางใหไปปฏิบัติหนาที่ในสถานที่ อ่ืนไมมีสิทธิไดรับคาลวงเวลาใน
ระหวางเดินทาง  เวนแตจะมีขอตกลงใหนายจางจายคาลวงเวลาให 
  ๒.๒  ลูกจางที่ทํางานบางลักษณะดังตอไปนี้ไมมีสิทธิไดรับคาลวงเวลา 
   (ก)  ลูกจางที่มีตําแหนงผูอํานวยการ  ผูจัดการ  หัวหนา 
      (ข)  งานขบวนการจัดรถไฟ 
      (ค)  งานขนสง 
      (ง)  งานปดเปดประตูน้ําหรือประตูระบายน้ํา 
      (จ)  งานอานระดับน้ําและวัดปริมาณน้ํา 
      (ฉ)  งานเฝาสถานที่หรือดูแลทรัพยสิน 
      (ช)  งานนอกสถานที่โดยสภาพของงานไมอาจกําหนดเวลาทํางานแนนอนได 
 (๓)  คาทํางานในวันหยุด  ถานายจางใหลูกจางทํางานในวันหยุดซึ่ง 
 -  กรณีลูกจางมีสิทธิไดรับคาจาง  ใหนายจางจายคาทํางานในวันหยุดเพิ่มขึ้น  ไมนอยกวา  ๑  เทา
ของคาจางในวันทํางานตามจํานวนชั่วโมงที่ทํางานในวันหยุด 
 -  กรณีลูกจางไมมีสิทธิไดรับคาจาง  ใหนายจางจายคาทํางานในวันหยุด  ไมนอยกวา  ๒  เทาของ
คาจางในวันทํางานตามจํานวนชั่วโมงที่ทํางานในวันหยุด 



 (๔)  หามนําหนี้อ่ืนมาหักคาจาง  ในการจายคาจาง  คาลวงเวลา  และคาทํางานในวันหยุด  นายจาง
จะนําหนี้อ่ืนมาหักมิได  เชน  หนี้เงินกูที่ลูกจางคางชําระนายจางอยู  นายจางจะหักเงินคาจางของลูกจางมาใช
เงินกูที่ลูกจางกูจากนายจางไปไมได 
 
๘.  สิทธิไดรับเงินทดแทน 
 -  เมื่อลูกจางประสบอันตรายหรือเจ็บปวย  หรือเจ็บปวยจนถึงแกความตายเพราะเหตุที่ทํางานให
นายจางหรือขณะทํางาน  ใหลูกจางมีสิทธิไดรับเงินทดแทนตามประเภทดังตอไปนี้ 
 (๑)  คารักษาพยาบาล  ลูกจางมีสิทธิไดรับคารักษาพยาบาลที่จําเปนตองจาย แตไมเกิน ๓๐,๐๐๐  
บาท 
 (๒)  คาทดแทน  เมื่อลูกจางประสบอันตรายหรือเจ็บปวยจนถึงแกความตาย  ใหนายจางจาย            
คาทดแทนเปนรายเดือนดังตอไปนี้ 
  ๒.๑  รอยละหกสิบของคาจางรายเดือน  สําหรับกรณีที่ลูกจางไมสามารถทํางานติดตอกัน
ไดเกิน  ๓  วัน  ไมวาลูกจางนั้นจะเสียอวัยวะตาม  ๒.๒  ดวยหรือไมก็ตาม  โดยจายนับแตวันแรกที่ลูกจาง 
ไมสามารถทํางานไดไปจนตลอดเวลาที่ไมสามารถทํางานติดตอกัน  แตตองไมเกิน  ๑  ป 
  ๒.๒  รอยละหกสิบของคาจางรายเดือน  สําหรับกรณีที่ลูกจางตองสูญเสียอวัยวะบางสวน
ของรางกายโดยจายตามประเภทของการสูญเสียอวัยวะ  และตามระยะเวลาที่จะตองจายใหตามที่กระทรวง
มหาดไทยจะไดกําหนด  แตตองไมเกิน  ๑๐  ป  เชน  แขนขาดขางหนึ่งนายจางจะตองจายคาทดแทน  มี
กําหนด  ๔  ป  ๖  เดือน 
  ๒.๓  รอยละหกสิบของคาจางรายเดือน  สําหรับกรณีที่ลูกจางตองทุพพลภาพ  โดยจายตาม
ประเภทของการทุพพลภาพและตามระยะเวลาที่ตองจายตามที่กระทรวงมหาดไทยจะไดกําหนด  แตตองไม
เกิน  ๑๐  ป 
  ๒.๔  รอยละหกสิบของคาจางรายเดือน สําหรับกรณีที่ลูกจางถึงแกความตาย มีกําหนด ๕ ป 
 
 (๓)  คาฟนฟูสมรรถภาพ  ใหนายจางจายเทาที่จายจริงตามความจําเปน  แตไมเกิน  ๒๐,๐๐๐  บาท 
 
 (๔)  คาทําศพ   ใหนายจางจายคาทําศพในจํานวนเงิน   ๓  เทาของคาจางรายเดือน   แตตอง              
ไมนอยกวา  ๕,๐๐๐  บาท  และไมเกิน  ๑๐,๐๐๐  บาท 
 -  การประสบอันตรายหรือเจ็บปวย  ซ่ึงเปนเหตุใหสูญเสียสมรรถภาพในการทํางานของอวัยวะไป
บางสวนใหถือวาลูกจางสูญเสียอวัยวะนั้นดวย 
 
 ลูกจางจะไมไดเงินทดแทนในกรณีดังตอไปนี้ 
 (๑)  เสพเครื่องดองของเมาจนไมสามารถครองสติได  หมายถึง  ดื่มสุราเมาจนขาดสติ  ขาด    
ความยั้งคิดซึ่งเคยมีอยูกอน 



 (๒)  จงใจใหตนเองหรือผูอ่ืนประสบอันตราย  หรือยอมใหผูอ่ืนทําใหตนประสบอันตราย  เชน  
ไมอยากถูกเกณฑทหารจึงเอามือแหยเขาไปในเครื่องจักรจนถูกตัดขาด 
 
 บุคคลท่ีมีหนาท่ีจายเงินทดแทน 
 (๑)  นายจาง  ตองจายเงินทดแทนใหลูกจางตามประเภทของอันตรายจากการทํางานใหแกลูกจาง  
โดยลูกจางตองยื่นคํารองโดยไมชักชา  เรียกเงินทดแทนจากนายจางตอพนักงานเงินทดแทนแหงทองที่ที่   
นายจางมีสํานักงาน  หรือหนวยงานตั้งอยูตามแบบที่อธิบดีกําหนด 
 (๒)  กองทุนเงินทดแทน  ในเขตที่มีการประกาศของกองทุนเงินทดแทน  ใหลูกจางหรือผูมีสิทธิ    
ยื่นคํารองเรียกเงินทดแทนจากสํานักงานกองทุนเงินทดแทนตามที่สํานักงานกองทุนเงินทดแทนกําหนดภายใน  
๙๐  วัน  นับแตวันที่ลูกจางประสบอันตรายหรือเจ็บปวย  หรือนับแตวันที่ผูมีสิทธิทราบวาลูกจางถึงแกความตาย
แลวแตกรณี 
 
๙.  สิทธิของนายจางในการเลิกจาง 
 -  นายจางมีสิทธิเลิกจาง  ดวยเหตุดังตอไปนี้ 
 (๑)  กรณีสัญญาจางแรงงานมีกําหนดเวลาแนนอน  เชน  ตกลงกัน  ๓  ป  เมื่อครบกําหนดสัญญา
จางแรงงานก็ส้ินสุดลง  นายจางมีสิทธิเลิกจางได  เวนแตวาเมื่อถึงกําหนดลูกจางยังคงทํางานอยูตอไปอีก  
และนายจางรูก็ไมวาอะไร  ก็ถือวาทั้งคูไดทําสัญญาจางกันใหมโดยมีขอตกลงเหมือนเดิม 
 (๒)  กรณีลูกจางทําความผิด  กรณีนี้นายจางมีสิทธิเลิกจางไดเต็มที่  โดยไมตองจายคาชดเชย  คือ 
  -  ทุจริตตอหนาที่หรือกระทําความผิดอาญาโดยเจตนาแกนายจาง 
  -  จงใจทําใหนายจางไดรับความเสียหาย 
  -  ฝาฝนขอบังคับหรือระเบียบเกี่ยวกับการทํางาน  หรือคําสั่งอันชอบดวยกฎหมายของ    
นายจาง  และนายจางไดตักเตือนเปนหนังสือแลว  เวนแตเปนกรณีรายแรงนายจางไมจําตองตักเตือน 
  -  ละทิ้งหนาที่เปนเวลา  ๓  วันทํางานติดตอกันโดยไมมีเหตุอันสมควร 
  -  ประมาทเลินเลอเปนเหตุใหนายจางไดรับความเสียหายอยางรายแรง 
  -  ไดรับโทษจําคุกตามคําพิพากษาซึ่งถึงที่สุดแลววาใหจําคุก 
 (๓)  สัญญาจางแรงงานที่ไมมีกําหนดระยะเวลาการจางไว  การเลิกจางตองมีการบอกกลาว       
ลวงหนา  ถาสัญญาจางแรงงานมิไดกําหนดกันไววาจะจางกันนานเทาไร  นายจางจะเลิกจางดวยการ           
บอกกลาวลวงหนา  ในเมื่อถึงหรือกอนจะถึงกําหนดจายสินจางคราวใดคราวหนึ่ง  เพื่อใหเปนผลเลิกสัญญา  
เมื่อถึงกําหนดจายสินจางคราวถัดไปขางหนาก็อาจทําได  หรือหมายหถึงบอกกลาวลวงหนาอยางนอยหนึ่ง
ชวงการจายคาจางหรือสินจาง  แตไมจําเปนที่ตองบอกกลาวลวงหนาเกินกวา  ๓  เดือน  หรือถานายจางจะ
เลิกจางทันทีก็ได  โดยจายคาจางแกลูกจางเสียใหครบจํานวนที่จะตองจายจนถึงเวลาเลิกสัญญาตามกําหนดที่
จะตองบอกกลาวนั้น 
 (๔)  กรณีนายจางและลูกจางตกลงกันเลิกสัญญากันเมื่อใดก็ได 



 (๕)  การเลิกจางในกรณีเปนความผิดของฝายใดฝายหนึ่ง  เมื่อคูสัญญาฝายหนึ่งกระทําผิดกรณีใด
กรณีหนึ่งดังตอไปนี้  คูสัญญาอีกฝายหนึ่งมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได 
  ๑)  การทํางานของลูกจางตกเปนพนวิสัยโดยลูกจาง 
  ๒)  ลูกจางไรฝมือ 
  ๓)  นายจางโอนสิทธิหรือลูกจางโอนหนาที่ใหบุคคลภายนอกโดยคูสัญญาอีกฝายหนึ่ง     
ไมยินยอม 
  ๔)  ลูกจางกระทําความผิดอันเขาลักษณะรายแรงดังตอไปนี้คือ 
   -  จงใจขัดคําสั่งของนายจางอันชอบดวยกฎหมายหรือละเลยไมนําพาตอคําสั่ง  เชนวา
นั้นเปนอาจิณ 
   -  ละทิ้งการงานไปเสีย 
   -  กระทําผิดอยางรายแรง 
   -  ทําประการอื่นอันไมสมแกการปฏิบัติหนาที่ของตนใหลุลวงไปโดยถูกตองและ
สุจริต 
 
๑๐.  สิทธิของลูกจางกรณีถูกเลิกจาง 
 -  ในกรณีที่ลูกจางกระทําผิดดังตอไปนี้เมื่อถูกเลิกจาง  ลูกจางไมมีสิทธิไดรับคาชดเชย  คือ 
  (๑)  ทุจริตตอหนาที่หรือกระทําความผิดอาญาโดยเจตนาแกนายจาง 
  (๒)  จงใจทําใหนายจางเสียหาย  เชน  นัดหยุดงานโดยไมชอบดวยกฎหมาย 
  (๓)  ฝาฝนขอบังคับ  หรือระเบียบเกี่ยวกับการทํางาน  หรือคําสั่งอันชอบดวยกฎหมายของ
นายจาง  และนายจางไดตักเตือนเปนหนังสือแลว  เวนแตกรณีรายแรงนายจางไมจําตองตักเตือน 
  (๔)  ละทิ้งหนาที่เปนเวลา  ๓  วันทํางานติดตอกันโดยไมมีเหตุอันสมควร 
  (๕)  ประมาทเลินเลอเปนเหตุใหนายจางไดรับความเสียหายอยางรายแรง 
  (๖)  ไดรับโทษจําคุกตามคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก 
  หากลูกจางไดกระทําผิดตามขอ  (๑)  -  (๖)  ลูกจางจะไมมีสิทธิไดรับคาชดเชย  แตหากไม
เขากรณีตามขอ  (๑)  -  (๖)  แมนจะเปนความผิดของลูกจางก็มีสิทธิไดรับคาชดเชยอยู 
 -  กรณีลูกจางไมมีความผิด  ลูกจางมีสิทธิ 
  (๑)  เรียกคาเสียหาย  ถาสัญญาจางแรงงานยังไมส้ินสุดลง  ลูกจางมีสิทธิเรียกจากนายจางได 
  (๒)  เรียกคาบอกกลาวลวงหนา  เฉพาะกรณีสัญญาจางแรงงานมิไดกําหนดระยะเวลา      
ส้ินสุดลงไว  นายจางตองจายคาบอกกลาวลวงหนา  ถาตองการใหลูกจางออกจากงานทันที 
  (๓)  เรียกคาชดเชย  อัตราคาชดเชยที่นายจางตองจายเมื่อเลิกจางนั้นถือหลักวา  ลูกจางที่
ทํางานกับนายจางเปนเวลานานกวาจะไดรับคาชดเชยมากกวา  ลูกจางที่จะมีสิทธิไดรับคาชดเชยเมื่อถูกเลิก
จางจะตองมีอายุการทํางานครบ  ๑๒๐  วันโดยนับวันหยุดวันลา  และวันที่นายจางสั่งใหหยุดเพื่อประโยชน
ของนายจาง  อัตราในการจาย 



   ๓.๑  ลูกจางซึ่งทํางานติดตอกันครบ  ๑๒๐  วัน  แตไมครบ  ๑  ป  โดยรวมวันหยุด     
วันลา  และวันที่นายจางสั่งใหหยุดงานเพื่อประโยชนของนายจาง  ลูกจางมีสิทธิไดคาชดเชยตามคาจางอัตรา
สุดทาย  ๓๐  วัน 
   ๓.๒  ลูกจางซึ่งทํางานติดตอกันครบ  ๑  ป  แตไมครบ  ๓  ป  โดยรวมวันหยุดเชนเดียว
กับขอ  ๓.๑  ลูกจางมีสิทธิไดคาชดเชยตามคาจางอัตราสุดทาย  ๙๐  วัน 
   ๓.๓  ลูกจางซึ่งทํางานติดตอกันครบ  ๓  ปขึ้นไป  โดยรวมวันหยุดเชนเดียวกับขอ  ๓.๑  
ลูกจางมีสิทธิไดคาชดเชยตามคาจางอัตราสุดทาย  ๑๘๐  วัน 
 -  ลูกจางที่ไมมีสิทธิที่จะไดคาชดเชย  คือ  ที่นายจางจางเพื่อทํางานอันมีลักษณะเปนครั้งคราว  
เปนการจร  เปนไปตามฤดูกาลหรืองานตามโครงการ  ซ่ึงนายจางและลูกจางไดทําสัญญาจางกันเปนหนังสือ
โดยมีกําหนดวันเริ่มตนและสิ้นสุดของการจางไว  และใหหมายความรวมถึงกรณีที่สัญญาจางดังกลาวสิ้นสุด
ลงแลวแตงานยังไมแลวเสร็จ  หากนายจางและลูกจางจะตกลงตอสัญญาจางกันอีก  ระยะเวลาการจางทั้งสิ้น
รวมแลวจะตองไมเกินระยะเวลาการจางตามที่ระบุไวในสัญญาจางฉบับแรก 
  (๔)  สิทธิที่จะกลับเขาทํางานตามเดิม  โดยไดรับคาจางเทาเดิม 
  
๑๑.  การคุมครองการใชแรงงานหญิง 
 -  นายจางจะใหลูกจางซึ่งเปนหญิงทํางานอยางใดอยางหนึ่ง  ดังตอไปนี้ไมได 
  (๑)  งานทําความสะอาดเครื่องจักรหรือเครื่องยนตขณะเครื่องจักรหรือเครื่องยนตกําลัง
ทํางาน 
  (๒)  งานที่ตองทําบนนั่งรานที่สูงกวาพื้นดิน  ตั้งแต  ๑๐  เมตร  ขึ้นไป 
  (๓)  งานใชเล่ือยวงเดือน 
  (๔)  งานผลิตหรือขนสงวัตถุระเบิด  หรือวัตถุไวไฟ 
  (๕)  งานเหมืองแรที่ตองทําใตดิน 
  (๖)  งานอื่นตามที่กระทรวงมหาดไทยจะไดกําหนด 
 -  นายจางจะใหลูกจางซึ่งเปนหญิงทํางาน  ยก  แบก  หาบ  หาม  ทูน  ลาก  หรือเข็นของหนักเกิน
อัตราน้ําหนักที่กําหนด  ดังตอไปนี้ไมได 
  ๑)  ๓๐  กิโลกรัม  สําหรับการทํางานในที่ราบ 
  ๒)  ๒๕  กิโลกรัม  สําหรับการทํางานที่ตองขึ้นบันไดหรือที่สูง 
  ๓)  ๖๐๐  กิโลกรัม  สําหรับการลากหรือเข็นของที่ตองบรรทุกลอเล่ือนที่ใชราง 
  ๔)  ๓๐๐  กิโลกรัม  สําหรับการลากหรือเข็นของที่ตองบรรทุกลอเล่ือนที่ไมใชราง 
 -  นายจางไมอาจจะจางหญิงโสดซึ่งมีอายุต่ํากวา  ๑๘  ป  เปนลูกจางทํางานในสโมสรราตรี    
สถานที่เตนรํา  สถานฝกสอนเตนรํา  สถานขายและเสพสุรา  สถานอาบนวด  โรงแรมหรือสถานที่อ่ืนตามที่
กระทรวงมหาดไทยจะไดกําหนด 



 -  หามนายจางใหลูกจางซึ่งเปนหญิงทํางานในระหวางเวลา  ๒๔.๐๐  นาฬิกา  ถึง  ๖.๐๐  นาฬิกา  
เวนแตงานท่ีมีลักษณะตองทําติดตอกันไปหรืองานกะ  หรืองานที่มีลักษณะและสภาพที่ตองทําในระหวาง
เวลาดังกลาว 
 
๑๒.  การคุมครองการใชแรงงานเด็ก 
 -  นายจางไมอาจรับเด็กซึ่งมีอายุต่ํากวา  ๑๓  ป  เขาทํางานโดยเด็ดขาด 
 -  งานบางประเภทที่นายจางจะรับเด็กซึ่งมีอายุตั้งแต  ๑๓  ป  แตยังไมถึง  ๑๕  ป  เปนลูกจางได  คือ 
     (๑)  งานรับใชในสถานประกอบการพาณิชยกรรม  ที่ไมมีการจําหนายหรือการเสพสุรา 
  (๒)  งานสงหนังสือพิมพ 
  (๓)  งานรับใชเกี่ยวกับกีฬา 
  (๔)  งานเก็บจําหนาย  รับสง  ดอกไม  ผลไมและเครื่องชํา  เครื่องดื่มที่ไมมีแอลกอฮอล  เชน  
น้ําอัดลม 
  (๕)  งานยก  แบก  หาม  ลาก  ของที่มีน้ําหนักไมเกิน  ๑๐  กิโลกรัม  โดยงานนั้นไมเปน
อันตรายตอสุขภาพและความเจริญเติบโตของเด็ก 
 -  ถาจะทํานอกเหนือจากนี้ตองขออนุญาตจากกรมแรงงานหรือนายอําเภอทองที่นอกเขตกรุงเทพฯ 
 -  กฎหมายใหความคุมครองเกี่ยวกับกําหนดเวลาทํางานของเด็กอายุตั้งแต  ๑๓  ปบริบูรณ  แตยัง    
ไมถึง  ๑๘  ปไว  ๔  กรณีคือ 
  (๑)  ใหนายจางกําหนดเวลาทํางานปกติประจําวันไดไมเกินวันละ  ๘  ช่ัวโมง 
  (๒)  หามมิใหนายจางใหลูกจางเด็กทํางานในวันหยุด 
  (๓)  หามมิใหนายจางใหลูกจางทํางานลวงเวลา 
  (๔)  หามมิใหนายจางใหลูกจางทํางานในระหวางเวลา  ๒๒.๐๐  -  ๐๖.๐๐  น.  เวนแตจะเปน
งานแสดงภาพยนตร  ละคร  หรือการแสดงอยางอื่นที่มีลักษณะคลายคลึงกัน  แตตองจัดใหลูกจางมีเวลาพักผอน
ตามสมควร 
 -  นายจางจะใหลูกจางเด็กอายุตั้งแต  ๑๓  ป  แตยังไมถึง  ๑๘  ปบริบูรณ  ทํางานในลักษณะตอไปนี้
ไมได 
  (๑)  งานหลอม  เปา  หลอ  รีดโลหะหรือวัสดุอ่ืน 
  (๒)  งานปมโลหะ  หรือวัสดุอ่ืน 
  (๓)  งานเกี่ยวกับความรอน  เย็น  ส่ันสะเทือน  เสียง  และแสงที่มีระดับผิดกวาปกติอันอาจเปน
อันตราย 
  (๔)  งานเกี่ยวกับสารเคมีที่เปนอันตราย 
  (๕)  งานเกี่ยวกับจุลชีวันที่เปนพิษ  ซ่ึงอาจจะเปนเชื้อไวรัส  แบคทีเรีย  รา  และเชื้ออ่ืน ๆ 
  (๖)  งานเกี่ยวกับวัตถุที่มีพิษ  วัตถุระเบิด  วัตถุไวไฟ  เวนแตงานในสถานที่บริการน้ํามันเชื้อเพลิง 
  (๗)  งานขับหรืออาศัยรถยกหรือปนจั่น 



  (๘)  งานใชเล่ือยเดินดวยพลังไฟฟาหรือเครื่องยนต 
  (๙)  งานที่ทําใตดิน  ใตน้ํา  ในถ้ํา  อุโมงค  หรือปลองในภูเขา 
  (๑๐)  งานเกี่ยวกับกัมมันตภาพรังสี 
 -  นายจางจะใหลูกจางอายุตั้งแต  ๑๓  ปบริบูรณ  แตยังไมถึง  ๑๘  ปบริบูรณ  ทํางานในสถานที่     
ดังตอไปนี้ไมได  
  (๑)  โรงฆาสัตว 
  (๒)  สถานที่เลนการพนัน 
  (๓)  สถานที่เตนรํา  รําวงหรือรองเพลง  ประเภทที่มีและประเภทที่ไมมีหญิงพารทเนอร
บริการ  
  (๔)  สถานที่มีอาหาร  สุรา  น้ําชาหรือเครื่องดื่มอยางอื่นจําหนายบริการโดยมีหญิงบําเรอ
สําหรับปรนนิบัติลูกคาหรือโดยมีที่สําหรับพักผอนหลับนอน  หรือมีบริการนวดใหลูกคา 
  (๕)  สถานอาบน้ํา  นวด  หรืออบตัว  ซ่ึงมีหญิงบริการใหลูกคา 
 -  การคุมครองเกี่ยวกับคาจาง 
 กรณีที่นายจาง  ลูกจาง  บิดา  มารดา  หรือผูปกครองของลูกจางเด็ก  จายหรือรับเงินหรือประโยชน
ตอบแทนใด ๆ เปนการลวงหนากอนมีการจางหรือขณะแรกจาง  หรือกอนถึงงวดการจายคาจางใหแกลูกจางเด็ก
ในแตละคราว  กฎหมายมิใหถือวาเปนการจายหรือรับคาจางสําหรับลูกจางเด็กนั้น  นายจางจึงไมสามารถนําเงิน
หรือผลประโยชนตอบแทนดังกลาวมาหักคาจางซึ่งตองจายใหแกลูกจางเด็กตามกําหนด 
 -  คุมครองเกี่ยวกับการพัฒนาแรงงานเด็ก  ใหสิทธิแกลูกจางเด็กในการลาเพื่อเขาฝกอบรมตามที่
อธิบดีกรมแรงงานจัดขึ้น  ซ่ึงเมื่อลูกจางเด็กใชสิทธิในการลาดังกลาวแลว  นายจางจะตองอนุญาตใหลาโดยจาย
คาจางใหแกลูกจางนั้นเทากับคาจางในวันทํางานตามปกติดวย 
 


