คําชี้แจง
พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑
พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เมื่ อ วั น ที่ ๒๗ กุ ม ภาพั น ธ ๒๕๕๑ มี ผ ลใช บั ง คั บ ตั้ ง แต วั น ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๑ เป น ต น ไป
ประกอบดวยบทบัญญัติจํานวน ๒๗ มาตรา เพื่อเปนการแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน
พ.ศ. ๒๕๔๑ ที่มีบทบัญญัติบางประการไมเหมาะสมกับสภาพการณในปจจุบัน และไมเอื้อประโยชน
ตอการดําเนินการเพื่อใหความคุมครองลูกจาง อยางไรก็ตาม เพื่อความเขาใจในตัวบทกฎหมาย และ
เพื่อใหการตีความกฎหมายเปนไปในแนวทางเดียวกัน จึงไดจัดทําคําชี้แจงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑

เรื่องที่ ๑
ดอกเบี้ยในระหวางเวลาผิดนัดรอยละสิบหาตอป
กฎหมายที่เกี่ยวของ (มาตรา ๙ วรรคหนึ่ง)
มาตรา ๙ ในกรณีที่นายจางไมคืนหลักประกันที่เปนเงินตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง หรือไม
จายคาจาง คาลวงเวลา คาทํางานในวันหยุด และคาลวงเวลาในวันหยุดภายในเวลาที่กําหนดตามมาตรา
๗๐ หรือคาชดเชยตามมาตรา ๑๑๘ คาชดเชยพิเศษแทนการบอกกลาวลวงหนาหรือคาชดเชยพิเศษ
ตามมาตรา ๑๒๐ มาตรา ๑๒๑ และมาตรา ๑๒๒ ใหนายจางเสียดอกเบี้ยใหแกลูกจางในระหวางเวลา
ผิดนัดรอยละสิบหาตอป
ฯลฯ
เจตนารมณของกฎหมาย
กําหนดสภาพบังคับในทางแพงเพื่อใหความคุมครองแกลูกจางในระหวางที่นายจางผิดนัด
โดยใหนายจางเสียดอกเบี้ยในระหวางเวลาผิดนัดรอยละสิบหาตอป

คําชี้แจงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑

คําชี้แจง
การแกไขเพิ่มเติมมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง เปนการแกไขเพิ่มเติมถอยคําเพื่อใหสอดคลองกับ
ถอยคําตามมาตรา ๑๐ (จากเงินประกันเปนหลักประกันที่เปนเงิน) คาชดเชยพิเศษแทนการบอกกลาว
ลวงหนา ตามมาตรา ๑๒๐ และมาตรา ๑๒๑ ดังนั้น กรณีที่นายจางมีสิทธิเรียกหรือรับหลักประกันจาก
ลูกจางไดตามมาตรา ๑๐ และไดเรียกหรือรับหลักประกันที่เปนเงินจากลูกจาง เมื่อนายจางเลิกจางหรือ
ลูกจางลาออกหรือสัญญาประกันสิ้นอายุ นายจางมีหนาที่ตองคืนหลักประกันที่เปนเงินพรอมดอกเบี้ย
(ถ า มี ) ให แก ลู ก จ า งภายในกํ า หนดเวลาเจ็ ด วั น ถา ไม คื น หลั ก ประกั น ที่ เ ป น เงิ น ให แ กลู ก จ า งภายใน
กําหนดเวลาดังกลาว นายจางตองเสียดอกเบี้ยใหแกลูกจางในระหวางเวลาผิดนัดในอัตรารอยละสิบหา
ตอปใหแกลูกจาง นอกจากนั้น นายจางตองเสียดอกเบี้ยใหแกลูกจางในระหวางเวลาที่นายจางผิดนัด
ไมจายคาจาง คาลวงเวลา คาทํางานในวันหยุด และคาลวงเวลาในวันหยุดภายในเวลาตามที่กําหนด
ตามมาตรา ๗๐ ไมจายคาชดเชย ตามมาตรา ๑๑๘ ไมจายคาชดเชยพิเศษแทนการบอกกลาวลวงหนา
หรือคาชดเชยพิเศษ ตามมาตรา ๑๒๐ มาตรา ๑๒๑ และไมจายคาชดเชยพิเศษ ตามมาตรา ๑๒๒
ในอัตรารอยละสิบหาตอป ซึ่งเปนมาตรการปองกันไมใหนายจางจายเงินดังกลาวเกินกําหนดเวลา เพราะ
เงินดังกลาวหลายประเภทเปนรายไดหลักในการดํารงชีพของลูกจาง สําหรับเงินประกัน เมื่อสัญญาประกัน
สิ้นอายุแลว หรือความเปนนายจางลูกจางสิ้นสุดลงแลวจึงไมมีมูลเหตุใดๆใหนายจางยึดถือตอไป
ตัวอยาง
บริษัท แดง จํากัด นายจาง ไดเรียกเงินประกันการทํางานจากนายเอก ลูกจาง ไวจํานวน
๑๐,๐๐๐ บาท ซึ่งไมเกินจํานวนตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานประกาศกําหนด เมื่อบริษัท แดง
จํา กัด นายจ า ง เลิกจา ง หรือนายเอก ลูก จา ง ลาออกจากงาน แลวแตกรณี ดัง นี้ บริษัท แดง จํา กัด
นายจาง มีหนาที่ตองคืนเงินประกันการทํางานเต็มจํานวน หรือจํานวนที่เหลือจากการหักชดใชคาเสียหาย
หากมีกรณีที่นายเอกทําความเสียหายใหกับ บริษัท แดง จํากัด นายจาง พรอมดอกเบี้ย ใหแกนายเอก
ลูกจางภายในกําหนดเจ็ดวัน นับแตบริษัท แดง จํากัด นายจางเลิกจาง หรือนายเอก ลูกจางลาออกจากงาน
แล วแตก รณี หากเกิน กํา หนดเวลาดั ง กลา ว ยอ มถือไดว า บริ ษั ท แดง จํ า กัด นายจ า ง ผิดนั ดตอ งเสี ย
ดอกเบี้ยใหแกนายเอก ลูกจางในระหวางเวลาผิดนัดในอัตรารอยละ ๑๕ ตอป
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เรื่องที่ ๒
หลักประกันการทํางาน
กฎหมายที่เกี่ยวของ (มาตรา ๑๐ และมาตรา ๕๑ วรรคหนึ่ง)
มาตรา ๑๐ ภายใตบังคับมาตรา ๕๑ วรรคหนึ่ง หามมิใหนายจางเรียกหรือรับหลักประกัน
การทํางานหรือหลักประกันความเสียหายในการทํางาน ไมวาจะเปนเงิน ทรัพยสินอื่น หรือการค้ําประกัน
ดวยบุคคลจากลูกจาง เวนแตลักษณะหรือสภาพของงานที่ทํานั้นลูกจางตองรับผิดชอบเกี่ยวกับการเงิน
หรือทรัพยสินของนายจาง ซึ่งอาจกอใหเกิดความเสียหายแกนายจางได ทั้งนี้ ลักษณะหรือสภาพของงาน
ที่ ใ ห เ รี ย กหรื อ รั บ หลั ก ประกั น จากลู ก จ า ง ตลอดจนประเภทของหลั ก ประกั น จํ า นวนมู ลค าของ
หลักประกัน และวิธีการเก็บรักษาใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด
ในกรณีที่นายจางเรียกหรือรับหลักประกัน หรือทําสัญญาประกันกับลูกจาง เพื่อชดใชความ
เสี ย หายที่ ลู ก จ า งเป น ผู ก ระทํ า เมื่ อ นายจ า งเลิ ก จ า ง หรื อ ลู ก จ า งลาออก หรื อ สั ญ ญาประกั น สิ้ น อายุ
ใหนายจางคืนหลักประกันพรอมดอกเบี้ย ถามี ใหแกลูกจางภายในเจ็ดวันนับแตวันที่นายจางเลิกจาง
หรือวันที่ลูกจางลาออก หรือวันที่สัญญาประกันสิ้นอายุ แลวแตกรณี
มาตรา ๕๑ หามมิใหนายจางเรียกหรือรับหลักประกันเพื่อการใดๆ จากฝายลูกจางซึ่งเปนเด็ก
ฯลฯ
เจตนารมณของกฎหมาย
ให ค วามคุ ม ครองแก ลู ก จ า ง และฝ า ยลู ก จ า งซึ่ ง เป น เด็ ก มิ ใ ห ต อ งเดื อ ดร อ นในการจั ด หา
หลักประกัน ไมวาหลักประกันนั้นจะเปนเงิน ทรัพยสินอื่น หรือการค้ําประกันดวยบุคคลโดยไมจําเปน และ
เพื่อปองกันมิใหนายจางแสวงหาผลประโยชนจากหลักประกันโดยไมสมควร
คําชี้แจง
เดิมพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๐ และมาตรา ๕๑ วรรคสอง
ไดบัญญัติหามมิใหนายจางเรียกหรือรับเงินประกันการทํางานหรือเงินประกันความเสียหายในการทํางาน
จากลูกจาง หรือฝายลูกจางซึ่งเปนเด็กเทานั้น มิไดหามนายจางเรียกหรือรับหลักประกันในกรณีที่เปน
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ทรัพยสินอื่น หรือการใหลูกจางหาบุคคลมาค้ําประกันการทํางานแตอยางใด ดังนั้น จึงเปนชองวางของ
กฎหมายที่ทําใหนายจางสามารถเรียกหรือรับหลักประกันการทํางาน หรือหลักประกันความเสียหายใน
การทํางานจากลูกจาง หรือฝายลูกจางซึ่งเปนเด็กเปนทรัพยสินอื่น หรือใหลูกจาง หรือฝายลูกจางซึ่งเปน
เด็กหาบุคคลมาค้ําประกันการทํางานได แตตามมาตรา ๑๐ แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.
๒๕๔๑ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ ไดแกไขเพิ่มเติม
หลักการใหม โดยหามมิให นายจางเรียกหรือรับหลักประกันการทํางานหรือหลักประกันความเสียหายใน
การทํ างานจากลูก จา ง “ไมวาจะเปนเงิน ทรัพยสินอื่น หรื อการค้ําประกัน ดวยบุคคล” ดัง นี้ นับแต วั น ที่
พระราชบัญญัติฉบับนี้มีผลใชบังคับ (๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๑) นายจางจึงไมอาจเรียกหรือรับหลักประกัน
การทํางาน หรือหลักประกันความเสียหายในการทํางาน กรณีที่เปนทรัพยสินอื่น หรือการใหนําบุคคลมา
ค้ําประกัน จากลูกจาง หรือฝายลูกจางซึ่งเปนเด็กไดอีกตอไป และหากนายจางไดเรียกหรือรับหลักประกัน
การทํางาน หรือหลักประกันความเสียหายในการทํางานดังกลาวจากลูกจาง หรือจากฝายลูกจางซึ่งเปนเด็ก
ไวกอนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ ก็มีหนาที่ตองคืนใหแกลูกจาง หรือฝายลูกจางซึ่งเปนเด็กทั้งสิ้น
หากไมคืน ยอมถือไดวา นายจางฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๑๐ มีความผิดตามมาตรา ๑๔๔
ระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
สําหรับลูกจางที่ทํางานที่มีลักษณะหรือสภาพของงานที่ตองรับผิดชอบเกี่ยวกับการเงินหรือ
ทรัพยสินของนายจาง และลักษณะหรือสภาพของงานที่ทํานั้นอาจกอใหเกิดความเสียหายแกนายจางได
นายจางสามารถเรียกหรือรับหลักประกันการทํางาน หรือหลักประกันความเสียหายในการทํางานจาก
ลูกจางดังกลาวได ทั้งนี้ ลักษณะหรือสภาพของงานที่ลูกจางทํา (พิจารณาจากลักษณะหรือสภาพของงาน
เทานั้น มิใชจากตําแหนงงาน) ประเภทของหลักประกัน จํานวนมูลคาของหลักประกัน และวิธีการเก็บรักษา
หลักประกัน ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑ และวิธีการที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานประกาศกําหนด และ
เมื่อนายจางเลิกจางหรือลูกจางลาออกหรือสัญญาประกันสิ้นอายุ นายจางมีหนาที่ตองคืนหลักประกัน
ที่ไดเรียกหรือรับไว ถามี ใหแกลูกจางนั้นภายใน ๗ วันนับแตวันที่นายจางเลิกจางหรือลูกจางลาออกหรือ
สัญญาประกันสิ้นอายุ แลวแตกรณี
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ตัวอยาง
กอนพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ มีผลใชบังคับ บริษัท น้ําตาล
จํากัด นายจาง ไดใหนายเอก ลูกจาง ซึ่งทํางานในตําแหนง พนักงานธุรการ ซึ่งลักษณะหรือสภาพของงาน
ที่ทํ า ไม ไ ด รั บ ผิด ชอบเกี่ ย วกั บ การเงิ น หรื อ ทรั พ ย สิ น ของนายจ า ง และนายหนึ่ ง ซึ่ ง ทํ า งานในตํ า แหน ง
พนักงานเก็บเงิน หาบุคคลมาค้ําประกันการทํางาน โดยกําหนดวงเงินค้ําประกันไวคนละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท
ดังนี้ เมื่อพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ มีผลใชบังคับ บริษัท น้ําตาล จํากัด
นายจาง มีหนาที่ตองคืนสัญญาประกันใหกับนายเอก ทันที และหากยังประสงคจะเรียกหรือรับหลักประกัน
การทํางานหรือหลักประกันความเสียหายในการทํางานโดยการใหบุคคลค้ําประกันจากนายหนึ่ง อีกตอไป
บริษัท น้ําตาล จํากัด นายจาง จะตองดําเนินการใหหลักประกันดังกลาวเปนไปตามหลักเกณฑ และวิธีการ
ที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานประกาศกําหนด
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เรื่องที่ ๓
ใหลูกจางหรือกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน มีบุริมสิทธิเหนือทรัพยสินทั้งหมด
ของนายจางซึ่งเปนลูกหนี้ในลําดับเดียวกับบุริมสิทธิในคาภาษีอากร
กฎหมายที่เกี่ยวของ (มาตรา ๑๑)
มาตรา ๑๑ หนี้ที่เกิดจากเงินที่นายจางตองจายตามพระราชบัญญัตินี้ หรือเงินที่ตอง
ชดใชกองทุนสงเคราะหลูกจางตามมาตรา ๑๓๕ ใหลูกจางหรือกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
แลวแตกรณี มี บุริมสิทธิเหนือทรัพยสินทั้งหมดของนายจางซึ่งเปนลูกหนี้ในลําดับเดียวกับบุริมสิทธิใน
คาภาษีอากรตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
เจตนารมณของกฎหมาย
กําหนดใหความคุมครองแกลูกจาง หรือกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน โดยกําหนดให
ลูกจางหรือกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานมีบุริมสิทธิเหนือทรัพยสินทั้งหมดของนายจางซึ่งเปนลูกหนี้
ในลําดับเดียวกับบุริมสิทธิในคาภาษีอากร
คําชี้แจง
เดิมมาตรา ๑๑ แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ บัญญัติวา “หนี้ที่เกิดจาก
การไมชําระคาจาง คาลวงเวลา คาทํางานในวันหยุด คาลวงเวลาในวันหยุด คาชดเชย คาชดเชยพิเศษ
เงิ น สะสม เงิ น สมทบ หรื อ เงิ น เพิ่ ม ให ลู ก จ า งหรื อ กรมสวั ส ดิ ก ารและคุ ม ครองแรงงาน แล ว แต ก รณี
มีบุริมสิทธิเหนือทรัพยสินทั้งหมดของนายจางซึ่งเปนลูกหนี้ในลําดับเดียวกับบุริมสิทธิในคาภาษีอากรตาม
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย”
ซึ่ ง คํ า ว า ค า จ า ง ค า ล ว งเวลา ค า ทํ า งานในวั น หยุ ด ค า ล ว งเวลาในวั น หยุ ด ค า ชดเชย
คาชดเชยพิเศษ เงินสะสม เงินสมทบ พิจารณาไดจากบทนิยามตามมาตรา ๕
สําหรับเงินเพิ่มนั้น ในกรณีที่นายจางจงใจไมคืนเงินประกัน ไมจายคาจาง คาลวงเวลา คาทํางาน
ในวันหยุด และคาลวงเวลาในวันหยุด ตลอดจนคาชดเชย คาชดเชยพิเศษ โดยปราศจากเหตุผลอันสมควร
เมื่อพนกําหนดเจ็ดวันนับแตวันที่ถึงกําหนดคืนหรือจาย ใหนายจางเสียเงินเพิ่มใหแกลูกจางรอยละสิบหา
ของเงินที่คางจายทุกเจ็ดวัน
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สวนตามมาตรา ๑๑ แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ บัญญัติวา “หนี้ที่เกิดจากเงินที่นายจางตองจาย
ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือเงินที่ตองชดใชกองทุนสงเคราะหลูกจางตามมาตรา ๑๓๕ ใหลูกจางหรือ
กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน แลวแตกรณี มีบุริมสิทธิเหนือทรัพยสินทั้งหมดของนายจางซึ่งเปนลูกหนี้
ในลําดับเดียวกับบุริมสิทธิในคาภาษีอากรตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย”
คําวา “หนี้ที่เกิดจากเงินที่นายจางมีหนาที่ตองจายตามพระราชบัญญัตินี้” มีความหมาย
กวางกวาที่บัญญัติไวตามมาตรา ๑๑ เดิม กลาวคือ หมายถึงหนี้เงินทุกประเภทที่นายจางมีหนาที่ตองจาย
ใหแกลูกจางซึ่งนอกจากจะหมายถึง คาจาง คาลวงเวลา คาทํางานในวันหยุด คาลวงเวลาในวันหยุด
คาชดเชยและคาชดเชยพิเศษตามบทบัญญัติตางๆแลว ยังหมายความรวมถึงหนี้เงินอื่นๆ ที่นายจางมี
หนาที่ตองจายใหแกลูกจางตามพระราชบัญญัตินี้ดวย เชน ดอกเบี้ยหรือเงินเพิ่มตามมาตรา ๙ หลักประกัน
ที่เปนเงิน ตามมาตรา ๑๐ คาใชจายตามมาตรา ๗๓ เงินกรณีที่นายจางหยุดกิจการชั่วคราว ตามมาตรา ๗๕
เงินกรณีที่พนักงานตรวจแรงงานสั่งใหนายจางหยุดการใชเครื่องจักร ตามมาตรา ๑๐๕ เงินกรณีที่นายจาง
สั่งพักงานลูกจาง ตามมาตรา ๑๑๖ และมาตรา ๑๑๗ เปนตน หนี้เงินดังกลาวขางตนเปนหนี้ที่ลูกจางมี
บุริมสิทธิในลําดับเดียวกับบุริมสิทธิในคาภาษีอากรตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
สวนหนี้เงินที่นายจางมีหนาที่ตองชดใชกองทุนสงเคราะหลูกจางตามมาตรา ๑๓๕ นั้น ตาม
บทบัญญัติในมาตรานี้ก็กําหนดใหกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานเปนเจาหนี้ผูทรงบุริมสิทธิในลําดับ
เดียวกับบุริมสิทธิในคาภาษีอากรตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย เชนเดียวกัน
บุริม สิ ทธิ หมายถึ ง สิท ธิ ของเจาหนี้ในการไดรับชําระหนี้ ของตนโดยสิ้ น เชิง จากทรัพ ยสิน
ทั้งหมด หรือเฉพาะบางสิ่งบางอยางของลูกหนี้ไดกอนเจาหนี้รายอื่นๆ
บุริมสิทธิเกิดขึ้นไดแตโดยบทบัญญัติของกฎหมายเทานั้น ไมอาจเกิดขึ้นไดโดยขอตกลงหรือ
สัญญาระหวางบุคคล ซึ่งบทบัญญัติของกฎหมายที่กอใหเกิดบุริมสิทธินั้นมีแหลงที่มา ๒ ทาง คือ ตามที่
บัญญัติไวในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย เชน ตามบรรพ ๒ ลักษณะ ๑ หมวด ๒ สวนที่ ๖ มาตรา
๒๕๑ ถึง ๒๘๙ ตามบรรพ ๕ ลักษณะ ๒ หมวด ๓ มาตรา ๑๕๙๘/๑๓ เรื่องบุริมสิทธิของผูอยูในปกครอง
เปนตน และตามที่บัญญัติไวในกฎหมายเฉพาะ เชน ตามพระราชบัญญัติลมละลาย พุทธศักราช ๒๔๘๓
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พระราชบั ญ ญั ติ คุ ม ครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ พระราชบั ญ ญั ติ ป ระกั น สั ง คม พ.ศ. ๒๕๓๓ และ
พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗ เปนตน
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
มาตรา ๒๕๓ ถาหนี้มีอยูเ ปนคุณแกบุคคลใดในมูลอย างหนึ่งอยางใดดังจะกลาวตอไปนี้
บุคคลนั้นยอมมีบุริมสิทธิเหนือทรัพยสินทั้งหมดของลูกหนี้ คือ
(๑) คาใชจายเพื่อประโยชนอันรวมกัน
(๒) คาปลงศพ
(๓) คาภาษีอากร และเงินที่ลูกจางมีสิทธิไดรับเพื่อการงานที่ไดทําใหแกลูกหนี้ซึ่งเปนนายจาง
(๔) คาเครื่องอุปโภคอันจําเปนประจําวัน
มาตรา ๒๕๗ บุริมสิทธิในเงินที่ลูกจางมีสิทธิไดรับเพื่อการงานที่ไดทําใหแกลูกหนี้ซึ่งเปน
นายจา งนั้ น ให ใชสํา หรับคา จ า ง ค า ล ว งเวลา ค า ทํา งานในวั น หยุ ด คา ลว งเวลาในวั น หยุ ด คาชดเชย
คาชดเชยพิเศษ และเงินอื่นใดที่ลูกจางมีสิทธิไดรับเพื่อการงานที่ไดทําให นับถอยหลังขึ้นไปสี่เดือนแต
รวมกันแลวตองไมเกินหนึ่งแสนบาทตอลูกจางคนหนึ่ง
ตัวอยาง
บริษัท จน จํากัด นายจาง คางจายคาจางนายหนึ่ง ลูกจาง สองงวด งวดละ ๖๐,๐๐๐ บาท
รวมเปนเงิน ๑๒๐,๐๐๐ บาท ในขณะเดียวกันบริษัท จน จํากัด ก็เปนหนี้เงินกูยืม บริษัท รวย จํากัด จํานวน
๑๐๐,๐๐๐ บาท เชนนี้ เมื่อมีการฟองรองบังคับคดี นายหนึ่ง ลูกจาง เปนเจาหนี้มีบุริมสิทธิจากมูลหนี้
คาจางคางจาย ยอมมีสิทธิไดรับชําระหนี้คาจางจากการขายทอดตลาดทรัพยสินของบริษัท จน จํากัด
นายจาง จํานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท กอน บริษัท รวย จํากัด ซึ่งเปนเพียงเจาหนี้สามัญ สวนหนี้เงินที่เกินจาก
จํานวนที่ลูกจางมีสิทธิไดรับในฐานะเปนเจาหนี้มีบุริมสิทธิ จํานวน ๒๐,๐๐๐ บาท ลูกจางยังคง มีสิทธิ
เรียกรองหรือบังคับใหนายจางชําระหนี้ใหในฐานะเปนเจาหนี้สามัญตอไปได
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เรื่องที่ ๔
การจางโดยวิธีเหมาคาแรง
กฏหมายที่เกี่ยวของ (มาตรา ๑๑/๑)
มาตรา ๑๑/๑ ในกรณีที่ผูประกอบกิจการมอบหมายใหบุคคลหนึ่งบุคคลใดเปนผูจัดหา
คนมาทํ างานอั นมิ ใช การประกอบธุ รกิ จจั ดหางาน โดยการทํ างานนั้ นเป นส วนหนึ่ งส วนใดใน
กระบวนการผลิตหรือธุรกิจในความรับผิดชอบของผูประกอบกิจการ และโดยบุคคลนั้นจะเปน
ผูควบคุมดูแลการทํางานหรือรับผิดชอบในการจายคาจางใหแกคนที่มาทํางานนั้นหรือไมก็ตาม
ใหถือวาผูประกอบกิจการเปนนายจางของคนที่มาทํางานดังกลาว
ใหผูประกอบกิจการดําเนินการใหลูกจางรับเหมาคาแรงที่ทํางานในลักษณะเดียวกันกับ
ลูกจางตามสัญญาจางโดยตรง ไดรับสิทธิประโยชนและสวัสดิการที่เปนธรรมโดยไมเลือกปฏิบัติ
เจตนารมณของกฎหมาย
กําหนดใหความคุมครองแกลูกจางรับเหมาคาแรง โดยใหถือวาผูประกอบกิจการเปนนายจาง
ของลูกจางรับเหมาคาแรง และเพื่อใหลูกจางรับเหมาคาแรงที่ทํางานในลักษณะเดียวกันกับลูกจางตามสัญญา
จางโดยตรงของผูประกอบกิจการ ไดรับสิทธิประโยชน และสวัสดิการที่เปนธรรมจากผูประกอบกิจการ โดย
ไมมีการเลือกปฏิบัติ
คําชี้แจง
มาตรา ๑๑/๑ วรรคหนึ่งบัญญัติใหถือวา ผูประกอบกิจการที่มอบหมายใหบุคคลหนึ่งบุคคลใดซึ่ง
อาจเปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ได ที่ไมใชผูรับอนุญาตจัดหางาน จัดหาคนมาทํางานในกระบวนการผลิต
หรือธุรกิจในความรับผิดชอบของตน ไมวาบุคคลซึ่งจัดหาคนมาทํางานนั้น จะเปนผูควบคุมดูแลการทํางาน
หรือเปนผูรับผิดชอบในการจายคาจางใหแกคนที่มาทํางานนั้นหรือไมก็ตาม เปนนายจางของคนที่มาทํางาน
ดังกลาว
ผู ป ระกอบกิ จ การที่ จ ะถื อว า เป น นายจ า งของคนที่ ถู ก จั ด หามาทํ า งานให แก ต นจะต องมี
องคประกอบ ดังนี้
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๑. ผู ประกอบกิ จการมอบหมายให บุ คคลหนึ่ งบุ คคลใดเป นผู จั ดหาคนมาทํ างานอั นมิ ใช
การประกอบธุรกิจจัดหางาน
บุคคลหนึ่งบุคคลใดที่ไดรับมอบหมาย อาจเปนบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลก็ได และการ
มอบหมายอาจทําเปนหนังสือสัญญาชัดเจน หรือโดยพฤตินัยก็ได ทั้งนี้ ไมวาบุคคลที่ไดรับมอบหมายใหเปน
ผูจัดหาคนงานนั้น จะไดเขามาเปนผูควบคุมงาน หรือรับผิดชอบในการจายคาจางใหแกคนที่มาทํางานนั้น
หรือไมก็ตามแตบุคคลที่ไดรับมอบหมายตองมิใชผูประกอบธุรกิจจัดหางาน และการมอบหมายนั้น ตองมิใช
ลักษณะของการประกอบธุรกิจจัดหางานตามพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ. ๒๕๒๘
ทั้ งนี้ เพราะหากเป นการดํ าเนิ นการในลั กษณะของการประกอบธุ รกิจจัดหางาน ผู ประกอบกิ จการธุรกิ จ
จัดหางานมีหนาที่เพียงแตจัดหาคนหางานสงใหผูประกอบกิจการโดยตรงเทานั้น ผูประกอบธุรกิจจัดหางาน
หาไดมีนิติสัมพันธกับคนหางานในลักษณะของนายจาง และลูกจางกันตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงานฯ
แตอยางใด และในกรณีเชนนี้ ผูประกอบกิจการยอมมีฐานะเปนนายจางโดยตรงของคนงานที่เขาไปทํางาน
ใหตนอยูแลว
๒. การทํางานนั้นเปนสวนหนึ่งสวนใดในกระบวนการผลิต หรือธุรกิจในความรับผิดชอบของ
ผูประกอบกิจการ
หากคนที่ มาทํางานนั้นไม ได ทํางานในสวนหนึ่งสวนใดในกระบวนการผลิต หรือธุ รกิจใน
ความรับผิดชอบของผูประกอบกิจการ ยอมถือไมไดวา ผูประกอบกิจการเปนนายจางของคนงานดังกลาว
เชน
(๑) บริษัทผลิตรถยนตวาจางใหบริษัทภายนอกจัดสงคนงานเขามาทํางานในกระบวนการ
ผลิ ต รถยนต ร ว มกั บลู ก จ า งของบริ ษั ท ผลิ ต รถยนต โ ดยให ค นงานเหล า นี้ รั บค า จ า งจากผู รั บ จ า งเหมา
กรณีเชนนี้ตองถือวา ผูประกอบกิจการ (บริษัทผลิตรถยนต) เปนนายจางของลูกจางเหลานี้
(๒) การจางบุคคลภายนอกซึ่งประกอบธุรกิจรับจางใหบริการรักษาความปลอดภัย และ
ทํ าความสะอาด โดยให ผู รั บจ างส งลู กจ างของตนเข ามาทํ างานดั งกล าวในสถานประกอบกิ จการของ
เจาของสถานประกอบกิจการนั้น เห็นวา การทํางานของลูกจางดังกลาวไมเปนการทํางานสวนหนึ่งสวนใด
ในกระบวนการผลิ ตหรื อธุ รกิ จในความรั บผิ ดชอบของผู ประกอบกิ จการ กรณี เช นนี้ ผู ประกอบกิ จการ
ไมเปนนายจางของลูกจางผูรับจางใหบริการรักษาความปลอดภัย และทําความสะอาด
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(๓) งานนํ าส งรถยนต ไปยั งตั วแทนจํ าหน ายทั่ วประเทศโดยว าจ างบริ ษั ทขนส งโดยใช
อุ ปกรณ พิ เศษเป นลั กษณะงานขนส ง เมื่ อไม ใช ธุ รกิ จหรื อกระบวนการผลิ ตของผู ประกอบกิ จการแล ว
ผูประกอบกิจการก็ไมใชนายจางของลูกจางในสวนนี้
(๔) งานบรรจุชิ้นสวนรถยนตรวมกลองเปน CKD (Complete Knocked Down) เพื่อ
สงออกลั กษณะของการทํ างานเปนส วนหนึ่งของกระบวนการผลิ ตโดยใช เครื่องมื อของผู ประกอบกิ จการ
ผูประกอบกิจการจึงเปนนายจางของลูกจางที่ทํางานในสวนนี้
เมื่อพิจารณาครบองคประกอบทั้งสองขอขางตนแลว กฎหมายใหถือวาผูประกอบกิจการ
เปนนายจางของคนที่มาทํางานดังกลาว ดังนี้ ผูประกอบกิจการก็ตองมีหนาที่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
คุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ตอคนที่มาทํางานดังกลาว เสมือนเปนลูกจางของตนดวย ทั้งนี้ ไมวาคนที่มา
ทํางานนั้นจะมีสถานะเปนลูกจางของบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากผูประกอบกิจการใหจัดหาคนมาทํางานใน
สถานประกอบกิจการดวยหรือไมก็ตาม
บทบัญญัติตามมาตรานี้ มุงประสงคที่จะคุมครองลูกจางรับเหมาคาแรง (Contract Labour)
เท านั้ น ดั งนั้ น ในเบื้ องต นจึ งต องพิ จารณาเสี ยก อนว า การที่ ผู ประกอบกิ จการมอบหมายให บุ คคลใด
บุคคลหนึ่งไปจัดหาคนมาทํางานใหนั้น ผูประกอบกิจการมุงประสงคตอการจัดหาแรงงาน (Supply of Labour)
มิใชมุงประสงคตอการไดรับสินคาหรือบริการ (Supply of Goods and Service) เพราะหากผูประกอบกิจการ
มุงประสงคตอสินคาหรือบริการแลว นิติสัมพันธระหวางผูประกอบกิจการและคูสัญญาจะมีลักษณะเป น
สัญญาจางทําของ (Job Contracting) หรือจางเหมาบริการ (Contract for Service) ซึ่งไมอยูภายใตบังคับ
ของบทบัญญัติมาตรานี้
เมื่อผูประกอบกิจการรายใดที่มีการดําเนินการตามมาตรา ๑๑/๑ วรรคหนึ่ง ซึ่งกฎหมายให
ถือวา เปนนายจางของคนที่มาทํางานดังกลาวแลว หากสถานประกอบกิจการนั้น มีคนที่ทํางานในลักษณะ
งานเดียวกันรวมกันอยูสองประเภท กลาวคือ ลูกจางซึ่งผูประกอบกิจการจางเองโดยตรงประเภทหนึ่ง
(มาตรา ๑๑/๑ วรรคสองเรียกวา ลูกจางตามสัญญาจางโดยตรง) กับคนงานที่ผูประกอบกิจการมอบหมายให
บุคคลหนึ่งบุคคลใดหามาใหอีกประเภทหนึ่ง ซึ่งตามมาตรา ๑๑/๑ วรรคสอง เรียกวา ลูกจางรับเหมาคาแรง
เชนนี้ ผูประกอบกิจการดังกลาว มีหนาที่ตองดําเนินการใหลูกจางรับเหมาคาแรง ที่ทํางานในลักษณะเดียวกับ
ลูกจางซึ่งผูประกอบกิจการจางเองโดยตรง ไดรับสิทธิประโยชนและสวัสดิการที่เปนธรรมโดยไมเลือกปฏิบัติ
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คําวา “งานในลักษณะเดียวกัน” หมายความถึง งานที่ลูกจางรับเหมาคาแรงกับงานที่ลูกจาง
ตามสั ญญาจ างโดยตรงของผู ประกอบกิ จการทํ ามี ลั กษณะเดี ยวกั น โดยอาจพิ จารณาจากลั กษณะงาน
ตําแหนงงาน หนาที่การงาน หรืออํานาจหนาที่ เชน งานตัด งานเย็บ งานประกอบ งานตรวจสอบคุณภาพ
งานบัญชี งานธุรการ งานชาง งานเก็บขอมูล งานขาย เปนตน
คํ าว า “สิ ทธิ ประโยชน ” (Benefits) และคํ าว า “สวั สดิ การ” (Welfare) หมายความรวมถึ ง
ค าตอบแทน หรื อรางวั ลที่ นายจ างจ ายให แก พนั กงาน หรื อลู กจ าง ทั้ ง ที่ เป นตั วเงิ นและไม เป นตั วเงิ น
เพื่อเสริมสรางขวัญกําลังใจ และอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน ตลอดจนชวยเสริมสรางความมั่นคง
ในการดํารงชีวิตแกลูกจาง เชน คาจาง คาลวงเวลา เบี้ยขยัน คากะ คาอาหาร คาครองชีพ หอพัก สิทธิ
ในการไดหยุดพักผอนประจําปเพิ่มขึ้นตามอายุงาน สิทธิการไดรับเงินโบนัส หรือเงินพิเศษอื่น การไดโดยสาร
รถรับสงที่นายจางจัดให การไดรับชุดทํางานจากนายจาง เปนตน
คําว า “เปนธรรมโดยไม เลื อกปฏิ บัติ ” หมายถึง การปฏิบั ติต อลูกจางรับเหมาคาแรงและ
ลูกจางตามสัญญาจางโดยตรงบนพื้นฐานของหลักคุณธรรมในการจางงาน โดยไมปฏิบัติตอลูกจางทั้งสอง
ประเภทดังกลาวแตกตางกัน หรือดอยกวากัน ในลักษณะที่ไมสัมพันธกับหลักคุณธรรม หรือเงื่อนไขของงาน
หรือโดยไมมีเหตุผลอันสมควร
สําหรับแนวทางการพิจารณา “เปนธรรมโดยไมเลือกปฏิบัติ” อาจพิจารณาไดจากลักษณะ
งาน หนาที่ความรับผิดชอบ คุณวุฒิ ประสบการณ ระยะเวลาทํางาน ทักษะฝมือ คุณภาพของงานหรือ
ปริมาณของงาน เปนตน ดังนั้น หากลูกจางทั้งสองประเภทมีคุณสมบัติเหมือนกันจะตองไดรับสิทธิประโยชน
และสวัสดิการภายใตเงื่อนไขอยางเดียวกัน เชน ลูกจางรับเหมาคาแรงและลูกจางตามสัญญาจางโดยตรง
ทํางานในลักษณะเดียวกัน มีหนาที่ความรับผิดชอบเหมือนกัน ผลิตผลของงานอยูใน ระดับเดียวกัน เมื่อ
นายจ างจั ดสวั สดิ การชุ ดทํ างานให แก ลู ก จ างตามสั ญญาจ างโดยตรงป ละ ๒ ชุ ด ก็ ต องดํ าเนิ นการ
ใหลูกจางรับเหมาคาแรงไดรับสวัสดิการชุดทํางานปละ ๒ ชุด เชนกัน มิฉะนั้นอาจถือไดวาเปนการปฏิบัติ
ที่ไมเปนธรรมและเปนการเลือกปฏิบัติ
ตัวอยาง
บริษัท ยานยนต จํากัด ประกอบกิจการรับจางทําเบาะหนังรถยนต สงใหแกบริษัทประกอบ
รถยนตทั่วไป เนื่องจากปริมาณงานมีเปนจํานวนมาก และงานมีความเรงดวน ลูกจางโดยตรงของบริษัทฯ
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ที่มีอยูในแผนกตัดหนังทํางานไมทัน บริษัท ยานยนต จํากัด จึงไดมอบหมายใหหางหุนสวนจํากัด ยิ่งรวย
จัดหาคนงานเขามาทํางานในแผนกตัดหนังเพิ่มขึ้นอีกจํานวน ๕๐ คน เชนนี้ ยอมถือไดวา บริษัท ยานยนต
จํากัด เปนนายจางของคนที่มาทํางานทั้ง ๕๐ คน ตามมาตรา ๑๑/๑ วรรคหนึ่ง และหากลูกจางรับเหมาคาแรง
ดังกลาวมีหนาที่รับผิดชอบและคุณสมบัติเหมือนกับลูกจางโดยตรงของบริษัทฯ ดังนี้ บริษัท ยานยนต จํากัด
มีหนาที่ตองดําเนินการใหลูกจางรับเหมาคาแรงทั้ง ๕๐ คน ดังกลาว ไดรับสิทธิประโยชน และสวัสดิการ
ภายใตเงื่อนไขอยางเดียวกัน ตามมาตรา ๑๑/๑ วรรคสอง
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เรื่องที่ ๕
ใหศาลแรงงานมีอํานาจสั่งใหสัญญาจาง ขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน ระเบียบ
หรือคําสั่งมีผลใชบังคับเพียงเทาที่เปนธรรมและพอสมควรแกกรณี
กฎหมายที่เกี่ยวของ (มาตรา ๑๔/๑)
มาตรา ๑๔/๑ สัญญาจางระหวางนายจางกับลูกจาง ขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน
ระเบียบ หรือคําสั่งของนายจางที่ทําใหนายจางไดเปรียบลูกจางเกินสมควร ใหศาลมีอํานาจสั่งให
สัญญาจาง ขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน ระเบียบ หรือคําสั่งนั้นมีผลใชบังคับเพียงเทาที่เปนธรรม
และพอสมควรแกกรณี
เจตนารมณของกฎหมาย
กําหนดใหศาลมีอํานาจสั่งใหสัญญาจาง ขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน ระเบียบ หรือคําสั่ง
ของนายจางที่ไดเปรียบลูกจางเกินสมควรมีผลใชบังคับเพียงเทาที่เปนธรรม เพื่อประโยชนในการคุมครอง
ลูกจาง
คําชี้แจง
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๕๗๕ ไมไดบัญญัติวา สัญญาจางแรงงาน
ตองทําเปนหนังสือ และตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ก็ไมไดมีบทบัญญัติกําหนด
แบบของสัญญาจางแรงงานไว ดังนั้น ตามสภาพความเปนจริงแลว กรณีที่มีการทําสัญญาจางแรงงานกัน
ไวเปนหนังสือ นายจางมักเปนฝายจัดทําสัญญาจางแรงงานขึ้นแตฝายเดียว และโดยที่ลูกจางมีสถานะทาง
เศรษฐกิจเสียเปรียบฝายนายจาง รวมทั้งบางครั้งความตองการทํางานของลูกจางมีมากกวาความสนใจใน
เนื้อหาที่เปนสาระสําคัญของสัญญาจางแรงงาน เมื่อพิจารณาจากสัญญาจางแรงงานโดยทั่วไป จึงพบวา
ฝายลูกจางมักจะตกเปนฝายเสียเปรียบในสัญญาจางแรงงาน และในบางครั้งลูกจางตองรับภาระมากกวา
ที่ควรจะเปน แตเนื่องจากสัญญาจางแรงงาน เปนเรื่องที่คูสัญญาทั้งสองฝายจะตองแสดงเจตนาเขาผูกพัน
กัน ตั้ง แตแรกขณะที่ทํา สั ญ ญา ดั ง นั้ น การที่ ลูก จา งจะมากล า วอา งในภายหลัง วา สัญญาจา งแรงงาน
ดังกลาวไมเปนธรรมกับตน จึงเปนเรื่องที่ฟงไมขึ้น ประกอบกับตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและ
วิ ธี พิ จ ารณาคดี แ รงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ ไม ไ ด มี บ ทบั ญ ญั ติ ใ ห ศ าลมี อํ า นาจใช ดุ ล ยพิ นิ จ ในการปรั บ ลด
ขอสัญญาจางแรงงาน ขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน ระเบียบ หรือคําสั่งของนายจางใหใชบังคับเพียงเทาที่
หนา ๑๔

คําชี้แจงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑

เปนธรรมแกลูกจางไวโดยแจงชัด จึงเปนเหตุใหมีการเพิ่มเติมบทบัญญัติตามมาตรานี้ ทั้งนี้ เพื่อใหศาล
แรงงานสามารถใชดุลยพินิจ ในการสั่งใหสัญญาจางแรงงาน ขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน ระเบียบ หรือ
คําสั่งของนายจางใหใชบังคับเพียงเทาที่เปนธรรมแกลูกจางได อยางไรก็ตาม บทบัญญัติตามมาตรา ๑๔/๑
นี้ เปนอํานาจของศาลแรงงานในการพิจารณาพิพากษาคดีที่มีการฟองรองคดีแรงงานตอศาลแรงงาน
ไวแลวเทานั้น
ตัวอยาง
(๑) บริษัท เกินงาม จํากัด นายจาง ไดสงนายสุดทน ลูกจาง ไปฝกอบรมที่ประเทศญี่ปุน
เปนเวลา ๑ ป โดยบริษัท เกินงาม จํากัด นายจาง เปนฝายออกคาใชจายในระหวางการฝกอบรมให เปนเงิน
จํานวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท ทั้ งสองฝ ายได ตกลงทํ าหนั งสื อสั ญญาการทํ างานชดใช ทุ นคื น โดยกํ าหนดให
นายสุดทนตองทํางานใชทุนคืนเปนเวลา ๑๐ ป หลังจากที่กลับมาทํางานที่ประเทศไทย หากทํางานไมครบ
นายสุดทนตองชดใชคาเสียหายใหแกบริษัทฯ เปนเงิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท เชนนี้ หากกรณีมีปญหาที่ตองบังคับ
ตามสัญญาดังกลาวเกิดขึ้นจนมีการนําคดีไปสูศาล ศาลแรงงานยอมมีอํานาจใชดุลยพินิจสั่งใหสัญญาดังกลาว
ใหใชบังคับไดเพียงเทาที่เปนธรรมแกลูกจางได
(๒) บริษัท เกินทุน จํากัด นายจ าง ตกลงรับนางสาวนิ ด เปนลู กจาง โดยในสัญญาจาง
แรงงานระหวางบริษัทฯ กับนางสาวนิดขอหนึ่งมีขอกําหนดวา เมื่อนางสาวนิดพนสภาพจากการเปนลูกจางของ
บริษัท เกินทุน จํากัด นายจางแลว ภายในระยะเวลา ๑๐ ป หามมิใหนางสาวนิดไปทํางานกับบริษัทอื่นซึ่ง
ประกอบกิ จการในลั กษณะเดี ยวกั นกั บบริ ษั ท เกิ นทุ น จํ ากั ด หากผิ ดสั ญญา นางสาวนิ ดยิ นยอมชดใช
คาเสียหายใหบริษัทฯ เปนเงินจํานวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท เชนนี้ หากนางสาวนิด ลาออกจากการเปนลูกจางของ
บริษัท เกินทุน จํากัดและเขาทํางานบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการประเภทเดียวกันกับบริษัท เกินทุน จํากัด
ศาลแรงงานยอมมีอํานาจใชดุลยพินิจในการกําหนดคาเสียหายโดยพิจารณาจากกําหนดระยะเวลาที่พนจาก
การเปนลูกจางความเสียหายที่บริษัทเกินทุน จํากัด จะไดรับจากการผิดสัญญาหรือเหตุอยางอื่นประกอบการ
พิจารณากําหนดคาเสียหายได

หนา ๑๕

คําชี้แจงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑

เรื่องที่ ๖
หามกระทําการลวงเกิน คุกคาม หรือกอความเดือดรอนรําคาญทางเพศ
กฎหมายที่เกี่ยวของ (มาตรา ๑๖)
มาตรา ๑๖ หามมิใหนายจาง หัวหนางาน ผูควบคุมงาน หรือผูตรวจงานกระทําการ
ลวงเกิน คุกคาม หรือกอความเดือดรอนรําคาญทางเพศตอลูกจาง
เจตนารมณของกฎหมาย
เพื่อคุมครองลูกจางซึ่งเปนเด็ก หญิง และชาย มิใหถูกลวงเกิน คุกคาม หรือกอความเดือดรอน
รําคาญทางเพศจากนายจาง หรือผูที่มีอํานาจบังคับบัญชาเหนือลูกจาง
คําชี้แจง
กฎหมายหามมิใหผูที่มีอํานาจบังคับบัญชาเหนือลูกจางไมวาจะเปนนายจาง หัวหนางาน
ผูควบคุมงาน หรือผูตรวจงานกระทําการลวงเกิน คุกคาม หรือกอความเดือดรอนรําคาญทางเพศตอ
ลูกจาง (บทบัญญัติเดิมคุมครองเฉพาะลูกจางซึ่งเปนหญิง และเด็กเทานั้น)
โดยพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒ ใหความหมายคําวา
“ลวงเกิน” หมายถึง แสดงอาการเกินสมควรตอผูอื่นโดยลวงจารีตประเพณีหรือจรรยา
มารยาทดวยการลวนลาม ดูหมิ่น สบประมาท เปนตน (“ลวนลาม” หมายถึง ลวงเกินในลักษณะชูสาว
ดวยการพูดหรือกระทําเกินสมควร เชน การพูดจาลวนลาม หรือถือโอกาสลวนลามดวยการจับมือถือแขน
“ดูหมิ่น” หมายถึง แสดงกิริยาทาทาง พูดจา หรือเขียนเปน ลายลักษณอักษรเปนเชิงดูถูกวามีฐานะ
ต่ําตอย หรือไมดีจริง ไมเกงจริง)
“คุกคาม” หมายถึง แสดงอํานาจดวยกิริยาหรือวาจาใหหวาดกลัว ทําใหหวาดกลัว
“รําคาญ” หมายถึง ระคายเคือง เบื่อ ทําใหเดือดรอนเบื่อหนาย
การล ว งเกิ น คุ ก คาม หรื อ ก อ ความเดื อ ดร อ นรํ า คาญโดยมี วั ต ถุ ป ระสงค ห รื อ เป น
การกระทําในทางเพศ อาจจะเปนการกระทําตอรางกายโดยตรง หรือเปนการกระทําที่มีผลตอจิตใจก็ได

หนา ๑๖

คําชี้แจงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑

ตัวอยาง
ก. อาศัยอํานาจหนาที่ของ ก. ชักชวน ข. พนักงานหญิงที่อยูภายใตบังคับบัญชา ออกไป
เที่ยวเตรกับ ก. ในเวลาค่ําคืนนอกเวลางาน หาก ข. ไมไป ก. จะกลั่นแกลงเสนอความเห็น ไมยอมให
พนักงาน ผูนั้นผานการทดลองงาน ถือวา ก. มีความประสงค ที่จะกระทําการลวงเกินทางเพศตอพนักงาน
หญิงผูใตบังคับบัญชามิใชกระทําไปตามวิสัยของชายเจาชูเทานั้น การกระทําของ ก. นอกจากจะเปน
การประพฤติผิดศีลธรรมหรือจารีตประเพณีอัน ดีงามของสังคมอันเปนการฝา ฝนตอขอบังคับเกี่ยวกับ
การทํางานของบริษัทแลว ยังมีผลกระทบตอ การบริหารงานบุคคลของบริษัท ทําใหพนักงานขาดขวัญ
และกําลังใจในการทํางานการฝาฝน ขอบังคับในการทํางานของ ก. จึงเปนกรณีรายแรง (คําพิพากษาศาล
ฎีกาที่ ๑๓๗๒/๒๕๔๕)

หนา ๑๗

คําชี้แจงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑

เรื่องที่ ๗
การบอกกลาวลวงหนา
กฎหมายทีเ่ กีย่ วของ (มาตรา ๑๗)
มาตรา ๑๗ สัญญาจางยอมสิ้นสุดลงเมื่อครบกําหนดระยะเวลาในสัญญาจางโดยมิตอง
บอกกลาวลวงหนา
ในกรณีที่สัญญาจางไมมีกําหนดระยะเวลา นายจางหรือลูกจางอาจบอกเลิกสัญญาจาง
โดยบอกกลาวลวงหนาเปนหนังสือใหอีกฝายหนึ่งทราบในเมื่อถึงหรือกอนจะถึงกําหนดจายคาจางคราว
หนึ่งคราวใด เพื่อใหเปนผลเลิกสัญญากันเมื่อถึงกําหนดจายคาจางคราวถัดไปขางหนาก็ได แตไมจําตอง
บอกกลาวลวงหนาเกินสามเดือน ทั้งนี้ ใหถือวาสัญญาจางทดลองงานเปนสัญญาจางที่ไมมีกําหนด
ระยะเวลาดวย
การบอกเลิกสัญญาจางตามวรรคสอง นายจางอาจจายคาจางใหตามจํานวนที่จะตอง
จายจนถึงเวลาเลิกสัญญาตามกําหนดที่บอกกลาว และใหลูกจางออกจากงานทันทีได
การบอกกล า วล ว งหน า ตามมาตรานี้ ไ ม ใ ช บั ง คั บ แก ก ารเลิ ก จ า งตามมาตรา ๑๑๙
แหงพระราชบัญญัตินี้ และมาตรา ๕๘๓ แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
เจตนารมณของกฎหมาย
เพื่อใหเกิดความชัดเจนวา สัญญาจางทดลองงานเปนสัญญาจางที่ไมมีกําหนดระยะเวลา
ประเภทหนึ่งซึ่งการบอกเลิกสัญญาจางตองบอกกลาวลวงหนาเปนหนังสือใหอีกฝายหนึ่งทราบ
คําชี้แจง
มาตรา ๑๗ เดิมมิไดระบุไวอยางชัดเจนวา สัญญาจางทดลองงานเปนสัญญาจางที่ไมมี
กําหนดระยะเวลาหรือไม จึงไดแกไขเพิ่มเติมความในมาตรา ๑๗ ใหมีความชัดเจนวา สัญญาจางทดลอง
งานเปนสัญญาจางที่ไมมีกําหนดระยะเวลาประเภทหนึ่ง หากนายจางหรือลูกจางจะบอกเลิกสัญญาจาง
จึงมีหนาที่ตองบอกกลาวลวงหนาตามมาตรา ๑๗ ดวย

หนา ๑๘

คําชี้แจงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑

“สัญญาจางทดลองงาน” หมายถึง สัญญาที่นายจางตกลงรับลูกจางเขาทํางานโดยมี
เงื่อนไขใหลูกจางทดลองทํางานในชวงระยะเวลาหนึ่ง หากลูกจางสามารถปฏิบัติงานไดดีเปนที่พอใจของ
ฝายนายจาง นายจางจะใหลูกจางทํางานตอไป หรือหากนายจางไมพอใจก็สามารถบอกเลิกสัญญาจาง
ในชวงระยะเวลาทดลองงานได
ตัวอยาง
(๑) นายจางเลิกจางลูกจางในระหวางทดลองงานตองบอกกลาวลวงหนากอนเลิกจาง
ตามมาตรา ๑๗ (คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๒๔๙/๒๕๔๕)
(๒) สัญญาจางแรงงานมีกําหนดระยะเวลาการจาง ๑ ป แตกําหนดใหมีการทดลองงาน
เปนเวลา ๔ เดือนนับแตวันทําสัญญา นายจางมีสิทธิบอกเลิกจางในเวลาใดๆ ระหวางอายุสัญญาทดลอง
งานได เปนสัญญาที่ไมมีกําหนดระยะเวลา (คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๖๑๗/๒๕๔๘)
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เรื่องที่ ๘
การแจงการดําเนินการตามพระราชบัญญัติ
กฎหมายทีเ่ กีย่ วของ (มาตรา ๑๘)
ในกรณีที่พระราชบัญญัตินี้กําหนดใหนายจางตองแจงการดําเนินการอยางหนึ่งอยางใด
หรือสงเอกสารตออธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายหรือพนักงานตรวจแรงงาน นายจางจะแจงหรือสงดวย
ตนเอง ทางไปรษณีย โทรศัพท โทรสาร สื่ออิเล็กทรอนิกสหรือสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทอื่น
ก็ได ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด
เจตนารมณของกฎหมาย
เพื่ออํานวยความสะดวกใหกับนายจางในกรณีที่นายจางมีหนาที่ตองแจงการดําเนินการ
หรือสงเอกสารตออธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายหรือพนักงานตรวจแรงงานตามพระราชบัญญัตินี้
คําชี้แจง
นายจางสามารถแจงการดําเนินการหรือสงเอกสารดวยตนเอง ทางไปรษณีย โทรศัพท
โทรสาร สื่ออิเล็กทรอนิกสหรือสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทอื่นก็ได ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑและวิธีการ
ที่ อ ธิ บ ดี ป ระกาศกํ า หนด เช น การแจ ง การจ า งหรื อ การแจ ง การสิ้ น สุ ด การจ า งลู ก จ า งซึ่ ง เป น เด็ ก
ตอพนักงานตรวจแรงงาน (มาตรา ๔๕) การสงสําเนาขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานหรือการแกไขเพิ่มเติม
ขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานตออธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมาย (มาตรา ๑๐๘ และมาตรา ๑๑๐) และ
การยื่นแบบแสดงสภาพการจางและสภาพการทํางาน (มาตรา ๑๑๕/๑) เปนตน
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เรื่องที่ ๙
การกําหนดเวลาทํางานปกติ
กฎหมายที่เกี่ยวของ (มาตรา ๒๓)
มาตรา ๒๓ ให นายจางประกาศเวลาทํางานปกติให ลูก จา งทราบ โดยกําหนดเวลา
เริ่มตนและเวลาสิ้นสุดของการทํางานแตละวันของลูกจางไดไมเกินเวลาทํางานของแตละประเภทงานตาม
ที่ กํ า หนดในกฎกระทรวง แต วั น หนึ่ ง ต อ งไม เ กิ น แปดชั่ ว โมง ในกรณี ที่ เ วลาทํ า งานวั น ใดน อ ยกว า
แปดชั่วโมง นายจางและลูกจางจะตกลงกันใหนําเวลาทํางานสวนที่เหลือนั้นไปรวมกับเวลา
ทํางานในวันทํางานปกติอื่นก็ได แตตองไมเกินวันละเกาชั่วโมง และเมื่อรวมเวลาทํางานทั้งสิ้นแลว
สัปดาหหนึ่งตองไมเกินสี่สิบแปดชั่วโมง เวนแตงานที่อาจเปนอันตรายตอสุขภาพและความปลอดภัยของ
ลูกจางตามที่กําหนดในกฎกระทรวงตองมีเวลาทํางานปกติวันหนึ่งไมเกินเจ็ดชั่วโมง และเมื่อรวมเวลา
ทํางานทั้งสิ้นแลวสัปดาหหนึ่งตองไมเกินสี่สิบสองชั่วโมง
ในกรณีที่นายจางและลูกจางตกลงกันใหนําเวลาทํางานสวนที่เหลือไปรวมกับเวลา
ทํางานในวันทํางานปกติอื่นตามวรรคหนึ่งเกินกวาวันละแปดชั่วโมง ใหนายจางจายคาตอบแทน
ไมนอยกวาหนึ่งเทาครึ่งของอัตราคาจางตอชั่วโมงในวันทํางานตามจํานวนชั่วโมงที่ทําเกินสําหรับ
ลูกจางรายวันและลูกจางรายชั่วโมงหรือไมนอยกวาหนึ่งเทาครึ่งของอัตราคาจางตอหนวยใน
วันทํางานตามจํานวนผลงานที่ทําไดในชั่วโมงที่ทําเกินสําหรับลูกจางซึ่งไดรับคาจางตามผลงาน
ในกรณีที่นายจางไมอาจประกาศกําหนดเวลาเริ่มตนและเวลาสิ้นสุดของการทํางานแตละ
วันไดเนื่องจากลักษณะหรือสภาพของงาน ใหนายจางและลูกจางตกลงกันกําหนดชั่วโมงทํางานแตละวัน
ไมเกินแปดชั่วโมง และเมื่อรวมเวลาทํางานทั้งสิ้นแลวสัปดาหหนึ่งตองไมเกินสี่สิบแปดชั่วโมง
เจตนารมณของกฎหมาย
ใหนายจ างประกาศกํ าหนดเวลาเริ่ มตนและเวลาสิ้ นสุดของการทํางานวั นหนึ่ งได ไมเกิ น
แปดชั่วโมง ในกรณีที่เวลาทํางานวันใดนอยกวาแปดชั่วโมง ใหนายจางและลูกจางสามารถตกลงกันใหนําเวลา
สวนที่เหลือนั้นไปรวมกับเวลาทํางานในวันอื่นก็ได แตเมื่อรวมกับเวลาทํางานปกติเดิมแลวตองไมเกินวันละ
เกาชั่วโมง ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดความยืดหยุนในการกําหนดเวลาทํางานและเพื่อมิใหมีการกําหนดเวลาทํางานปกติ
เกินวันละเกาชั่วโมง
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คําชี้แจง
การกํ าหนดเวลาทํ างานปกติ เกิ ดขึ้ นจากพื้ นฐานความคิ ดในเรื่ องการคุ มครองสุ ขภาพ
อนามัย และความปลอดภัยในการทํางาน โดยกฎหมายไมตองการใหนายจางใชแรงงานลูกจางมากเกินไป
เพราะยิ่งทํางานมากเทาใดโอกาสที่ลูกจางจะประสบอันตรายหรือเจ็บปวยจากการทํางานยิ่งมีมากตามไปดวย
ดังนั้น กฎหมายจึงกําหนดเวลาทํางานปกติขั้นสูงเอาไวเพื่อเปนเกณฑใหนายจางถือปฏิบัติ ซึ่งนายจางจะให
ลูกจางทํางานเกินไปกวาเวลาทํางานปกติไมได เวนแตจะเขาขอยกเวนตามกฎหมาย
มาตรา ๒๓ วรรคหนึ่งกําหนดใหนายจางประกาศเวลาทํางานปกติใหลูกจางทราบ โดย
กําหนดเวลาเริ่มตนและเวลาสิ้นสุดของการทํางานแตละวันของลูกจางไดไมเกินเวลาทํางานของแตละ
ประเภทงานตามที่กําหนดในกฎกระทรวง แตวันหนึ่งตองไมเกิน ๘ ชั่วโมง ในกรณีที่เวลาทํางานวันใด
นอยกวา ๘ ชั่วโมง นายจางและลูกจางจะตกลงกันใหนําเวลาทํางานสวนที่เหลือนั้นไปรวมกับเวลาทํางาน
ในวันทํางานปกติอื่นก็ได แตตองไมเกินวันละ ๙ ชั่วโมง และเมื่อรวมเวลาทํางานทั้งสิ้นแลวสัปดาหหนึ่ง
ตองไมเกิน ๔๘ ชั่วโมง เวนแตงานที่อาจเปนอันตรายตอสุขภาพและความปลอดภัยของลูกจางตามที่กําหนด
ในกฎกระทรวง ตองมีเวลาทํางานปกติวันหนึ่งไมเกิน ๗ ชั่วโมง และเมื่อรวมเวลาทํางานทั้งสิ้นแลวสัปดาห
หนึ่งตองไมเกิน ๔๒ ชั่วโมง
จากบทบัญญัติดังกลาว นายจางจึงมีหนาที่ตองประกาศเวลาทํางานปกติในแตละวันวา
มีเวลาเริ่มตนการทํางาน และสิ้นสุดการทํางานเมื่อใด เวลาทํางานปกตินี้กําหนดไดไมเกินเวลาทํางานของ
แตละประเภทงานตามที่กําหนดในกฎกระทรวง เชน บริษัท กองเงิน จํากัด ประกอบกิจการเปนตัวแทน
จําหนายผลิตภัณฑจากกุง อาจกําหนดเวลาทํางานปกติ โดยกําหนดใหลูกจางทํางานตั้งแตวันจันทรถึงวันเสาร
ตั้งแต ๐๘.๐๐ นาฬิกา ถึง ๑๗.๐๐ นาฬิกา โดยมีเวลาพัก ๑๒.๐๐นาฬิกา ถึง ๑๓.๐๐ นาฬิกา ซึ่งจะเห็นไดวา
มีเวลาทํางานปกติวันละ ๘ ชั่วโมง และสัปดาหหนึ่งไมเกิน ๔๘ ชั่วโมง เชนนี้ ถือวาบริษัท กองเงิน จํากัด
ไดปฏิบัติตามมาตรา ๒๓ วรรคหนึ่งถูกตองแลว
เมื่อนายจางไดประกาศกําหนดเวลาทํางานตามปกติไวแลว หากมีกรณีที่มีความจําเปน
เกิ ดขึ้ นจนเป นเหตุ ให นายจ างไม สามารถให ลู กจ างทํ างานต อไปในวั นนั้ นจนครบเวลาทํ างานปกติ ได
นายจางและลูกจางอาจตกลงกันนําเวลาสวนที่ไมครบนั้น ไปรวมกับเวลาทํางานในวันทํางานปกติอื่นได แตเมื่อ
รวมกับเวลาทํางานปกติในวันนั้นแลวตองไมเกินวันละ ๙ ชั่วโมง เชน นายจางกําหนดเวลาทํางานตามปกติไว
วั นละ ๘ ชั่ วโมง แต เมื่ อให ลู กจ างทํ างานได ๖ ชั่ วโมง จะเริ่ มทํ างานชั่ วโมงที่ ๗ เกิ ดฝนตกหนั ก น้ํ าท วม
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ไฟฟาดับ จนเปนเหตุใหเครื่ องจักรไมสามารถทํางานตอไปได กรณี เชนนี้ นายจางอาจให ลูกจ างเลิ กงาน
ในวันนั้น และอาจตกลงกับลูกจางใหนําชั่วโมงการทํางานที่เหลืออยูอีก ๒ ชั่วโมง ไปรวมกับเวลาทํางานปกติ
ในวันรุงขึ้นไดอีก ๑ ชั่วโมง และในวันทํางานปกติถัดไปไดอีก ๑ ชั่วโมง
ส วนกรณี ที่ มี การตกลงนํ าเวลาส วนที่ เหลื อไปรวมกั บเวลาทํ างานในวั นทํ างานปกติ อื่ น
ค าตอบแทนการทํ างานในชั่ วโมงที่ เพิ่ มขึ้ น ซึ่ งเกิ นกว า ๘ ชั่ วโมงนั้ น มาตรา ๒๓ วรรคสอง ได กํ าหนดให
ลูกจางรายวัน ลูกจางรายชั่วโมง และลูกจางซึ่งไดรับคาจางตามผลงาน มีสิทธิไดรับคาตอบแทนในชั่วโมง
ที่เพิ่มขึ้นไมนอยกวาหนึ่งเทาครึ่งของคาจางในวันทํางานปกติ สวนลูกจางรายเดือนไมมีสิทธิไดรับคาตอบแทน
ตามที่กําหนดไวในมาตรา ๒๓ วรรคสองนี้ เชน บริษัท หอยขม จํากัด นายจาง กําหนดเวลาทํางานปกติตั้งแต
เวลา ๐๘.๐๐ นาฬิกา ถึง ๑๗.๐๐ นาฬิกา เวลาพักระหวาง ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ นาฬิกา ปรากฏวาในวันที่
๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๑ เวลา ๑๖.๐๐ นาฬิกา เกิดเหตุฝนตกหนัก น้ําทวม ไฟฟาดับ จนเปนเหตุใหเครื่องจักร
ไมสามารถทํางานได บริษัทฯ จึงใหลูกจางกลับบานทันที และหากนายจางสามารถตกลงกับลูกจางที่จะนํา
ชั่ วโมงการทํ างานที่เหลื ออี ก ๑ ชั่ วโมงไปรวมกับเวลาทํ างานปกติ ของวั นรุ งขึ้ น ดั งนี้ นายจ างต องจ าย
คาตอบแทนการทํางานในชั่วโมงที่ ๙ ของวันรุงขึ้นไมนอยกวาอัตราหนึ่งเทาครึ่งของอัตราคาจางตอชั่วโมง
ใหแกลูกจางที่ไดรับคาจางเปนรายวัน รายชั่วโมง หรือหนึ่งเทาครึ่งของอัตราคาจางตอหนวยในวันทํางาน
สําหรับลูกจางซึ่งไดรับคาจางตามผลงาน
สําหรับงานที่อาจเปนอันตรายตอสุขภาพและความปลอดภัยของลูกจาง ตามมาตรา ๒๓
วรรคหนึ่งตอนทาย นายจางจะกําหนดเวลาทํางานปกติวันหนึ่งเกิน ๗ ชั่วโมงไมได และเมื่อรวมเวลาทํางาน
ทั้งสิ้นแลวสัปดาหหนึ่งตองไมเกิน ๔๒ ชั่วโมง สวนงานใดที่จัดเปนงานอันตรายนั้น สามารถพิจารณาได
จากกฎกระทรวงฉบับที่ ๒ ขอ ๒
ในกรณี ที่ ลั ก ษณะงาน หรื อ สภาพของงานของนายจ า งบางประเภทไม อ าจประกาศ
กํ า หนดเวลาเริ่ ม ต น และเวลาสิ้ น สุ ดของการทํ า งานแต ล ะวั น เป น การแน น อนได นายจ า งและลู ก จ า ง
สามารถตกลงกั นกํ าหนดชั่ วโมงทํ างานตั้ งแต เริ่ มงานในแต ละวั นเป นต นไปจนถึ งเวลาเลิ กงาน แต ต อง
ไมเกินวันละ ๘ ชั่วโมง และสัปดาหหนึ่งตองไมเกิน ๔๘ ชั่วโมง

หนา ๒๓

คําชี้แจงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑

เรื่องที่ ๑๐
การหามมิใหลูกจางซึ่งเปนหญิงทํางานบางประเภท
กฎหมายที่เกี่ยวของ (มาตรา ๓๘)
มาตรา ๓๘ หามมิใหนายจางใหลูกจางซึ่งเปนหญิงทํางานอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้
(๑) งานเหมืองแรหรืองานกอสรางที่ตองทําใตดิน ใตน้ํา ในถ้ํา ในอุโมงค หรือปลองใน
ภูเขา เวนแตสภาพของการทํางานไมเปนอันตรายตอสุขภาพหรือรางกายของลูกจาง
(๒) งานที่ตองทําบนนั่งรานที่สูงกวาพื้นดินตั้งแตสิบเมตรขึ้นไป
(๓) งานผลิตหรือขนสงวัตถุระเบิดหรือวัตถุไวไฟ เวนแตสภาพของการทํางาน ไมเปน
อันตรายตอสุขภาพหรือรางกายของลูกจาง
(๔) งานอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
เจตนารมณของกฎหมาย
เพื่ อ คุ ม ครองมิ ใ ห ลู ก จ า งซึ่ ง เป น หญิ ง ทํ า งานที่ เ สี่ ย งอั น ตรายต อ สุ ข ภาพหรื อ ชี วิ ต
แตเปดโอกาสใหลูกจางซึ่งเปนหญิงทํางานตาม (๑) และ (๓) ได ถาสภาพของการทํางานไมเปนอันตราย
ตอสุขภาพหรือรางกาย
คําชี้แจง
การแกไขเพิ่มเติมมาตรา ๓๘ ประเด็นหลัก คือ การแกไข (๓) เพื่อเปดโอกาสใหลูกจาง
ซึ่งเปนหญิงทํางานในงานผลิตหรือขนสงวัตถุระเบิดหรือวัตถุไวไฟได หากสภาพของการทํางานไมเปน
อันตรายตอสุขภาพหรือรางกายของลูกจาง ทํานองเดียวกับที่ไดกําหนดยกเวนไวใน (๑) เชน การทํางานใน
วิชาชีพหรือวิชาการเกี่ยวกับการสํารวจ การขุดเจาะ การกลั่นแยก และการผลิตผลิตภัณฑจากปโตรเลียม
หรื อ ป โ ตรเคมี ซึ่ ง สถานประกอบกิ จ การมี ร ะบบความปลอดภั ย ในการทํ า งานที่ ส ามารถควบคุ ม ให
สภาพแวดลอมในการทํางานไมเปนอันตรายตอสุขภาพหรือรางกายของลูกจางไดอยางมีประสิทธิภาพ

หนา ๒๔

คําชี้แจงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑

เรื่องที่ ๑๑
การหามมิใหลูกจางซึ่งเปนหญิงมีครรภทํางาน
กฎหมายที่เกี่ยวของ (มาตรา ๓๙ และมาตรา ๓๙/๑)
มาตรา ๓๙ หามมิใหนายจางใหลูกจางซึ่งเปนหญิงมีครรภทํางานอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
(๑) งานเกี่ยวกับเครื่องจักรหรือเครื่องยนตที่มีความสั่นสะเทือน
(๒) งานขับเคลื่อนหรือติดไปกับยานพาหนะ
(๓) งานยก แบก หาม หาบ ทูน ลาก หรือเข็นของหนักเกินสิบหากิโลกรัม
(๔) งานที่ทําในเรือ
(๕) งานอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๓๙/๑

หามมิใหนายจางใหลูกจางซึ่งเปนหญิงมีครรภทํางานในระหวางเวลา

๒๒.๐๐ นาฬิกา ถึงเวลา ๐๖.๐๐ นาฬิกา ทํางานลวงเวลา หรือทํางานในวันหยุด
ในกรณี ที่ลูก จา งซึ่ ง เป น หญิง มีครรภทํา งานในตํา แหนง ผู บริ ห าร งานวิช าการ
งานธุร การ หรื อ งานเกี่ย วกั บ การเงิ น หรือบัญชี นายจา งอาจใหลูก จ างนั้น ทํา งานล ว งเวลาใน
วันทํางานไดเทาที่ไมมีผลกระทบตอสุขภาพของลูกจางซึ่งเปนหญิงมีครรภโดยไดรับความยินยอม
จากลูกจางกอนเปนคราวๆ ไป
เจตนารมณของกฎหมาย
เพื่อใหลูกจางซึ่งเปนหญิงมีครรภที่ทํางานในบางตําแหนง หรือบางลักษณะงานสามารถ
ทํางานลวงเวลาในวันทํางานไดเทาที่ไมมีผลกระทบตอสุขภาพ
คําชี้แจง
เปนการแกไขมาตรา ๓๙ เดิมโดยแยกเปน ๒ มาตรา เพื่อกําหนดงานที่หามทําเปนมาตรา
๓๙ และชวงเวลาที่หามทําเปนมาตรา ๓๙/๑ ทั้งนี้ไดคงหลักการตามบทบัญญัติเดิมทุกประการ แตไดเพิ่ม
ความวรรคสองในมาตรา ๓๙/๑ สําหรับกรณีลูกจางซึ่งเปนหญิงมีครรภเปนลูกจางที่ทํางานในตําแหนง
ผูบริหาร งานวิชาการ งานธุรการ หรืองานเกี่ยวกับการเงินหรือบัญชี นายจางจะใหลูกจางเหลานี้ทํางาน
ลวงเวลาในวันทํางานก็ได ถาไดรับความยินยอมจากลูกจาง โดยความยินยอมนี้จะตองทําลวงหนากอน
มีการทํางานชวงเวลาแตละคราว และจะทําไดเทาที่ไมมีผลกระทบตอสุขภาพของลูกจางหญิงมีครรภ
หนา ๒๕

คําชี้แจงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑

เรื่องที่ ๑๒
สถานที่ที่หามลูกจางซึ่งเปนเด็กทํางาน
กฎหมายทีเ่ กีย่ วของ (มาตรา ๕๐)
มาตรา ๕๐ หามมิใหนายจางใหลูกจางซึ่งเปนเด็กอายุต่ํากวาสิบแปดปทํางานใน
สถานที่ ดังตอไปนี้
(๑) โรงฆาสัตว
(๒) สถานที่เลนการพนัน
(๓) สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ
(๔) สถานที่อื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
เจตนารมณของกฎหมาย
ขยายความคุมครองแกลูกจางซึ่งเปนเด็กมิใหทํางานในสถานที่ที่ไมเหมาะสมกับสภาพ
จิตใจหรือศีลธรรมของเด็ก
คําชี้แจง
มาตรา ๕๐ เดิมกําหนดหามมิใหนายจางใหลูกจางซึ่งเปน เด็กอายุต่ํากวา ๑๘ ป
ทํางานใน (๑) โรงฆาสัตว (๒) สถานที่เลนการพนัน (๓) สถานที่เตนรํา รําวง หรือรองเง็ง และ(๔) สถานที่
ที่มีอาหาร สุรา น้ําชา หรือเครื่องดื่มอยางอื่นจําหนายและบริการโดยมีผูบําเรอสําหรับปรนนิบัติลูกคา
หรื อมี ที่ สํา หรั บพั กผ อ นหลั บ นอนหรื อมี บริก ารนวดใหแกลูก คา ซึ่ง (๓) และ (๔) ยั งไมครอบคลุมและ
ไมสอดคลองกับกฎหมายวาดวยสถานบริการ จึงไดแกไขเพิ่มเติมโดยใชคําวา “สถานบริการตามกฎหมาย
วาดวยสถานบริการ” ในมาตรา ๕๐(๓) ใหม แทน (๓) และ(๔) เดิม
คําวา “สถานบริการ” ตามมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. ๒๕๐๙
ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติสถานบริการ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๖ หมายความวา สถานที่ตั้งขึ้น
เพื่อใหบริการโดยหวังผลประโยชนในทางการคา ดังตอไปนี้
(๑) สถานเต น รํ า รํ า วง หรื อ รองเง็ ง เป น ปกติ ธุ ร ะประเภทที มี แ ละประเภทที่ ไ ม มี
คูบริการ

หนา ๒๖

คําชี้แจงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑

(๒) สถานที่ที่มีอาหาร สุรา น้ําชา หรือเครื่องดื่มอยางอื่นจําหนายและบริการโดยมี
ผูบําเรอสําหรับปรนนิบัติลูกคา
(๓) สถานอาบน้ํา นวด หรืออบตัว ซึ่งมีผูบริการใหแกลูกคา เวนแต
(ก) สถานที่ซึ่งผูบริการไดขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะ
สาขาการแพทยแผนไทยประเภทการนวดไทยตามกฎหมายวาดวยการประกอบโรคศิลปะ หรือไดรับยกเวน
ไมตองขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเปนผูประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทยแผนไทยประเภทการนวดไทย
ตามกฎหมายดังกลาว หรือสถานพยาบาลตามกฎหมายวาดวยสถานพยาบาล
(ข) สถานที่เพื่อสุขภาพหรือเพื่อเสริมสวยที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศกําหนด
โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ซึ่งจะตองมีลักษณะของสถานที่ การบริการหรือ
ผู ใ ห บ ริ ก ารเป น ไปตามมาตรฐานที่ ก ระทรวงสาธารณสุ ข ประกาศกํ า หนดโดยความเห็ น ชอบของ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยดวย ประกาศดังกลาวจะกําหนดหลักเกณฑและวิธีการตรวจสอบเพื่อ
การรับรองใหเปนไปตามมาตรฐานนั้นดวยก็ได หรือ
(ค) สถานที่อื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
(๔) สถานที่ ที่ มี อ าหาร สุ ร า หรื อ เครื่ อ งดื่ ม อย า งอื่ น จํ า หน า ยหรื อ ให บ ริ ก าร โดยมี
รูปแบบอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
(ก) มีดนตรี การแสดงดนตรี หรือการแสดงอื่นใดเพื่อการบันเทิงและยินยอมหรือ
ปลอยปละละเลยใหนักรอง นักแสดง หรือพนักงานอื่นใดนั่งกับลูกคา
(ข) มี ก ารจั ด อุ ป กรณ ก ารร อ งเพลงประกอบดนตรี ใ ห แ ก ลู ก ค า โดยจั ด ให มี
ผูบริการขับรองเพลงกับลูกคา หรือยินยอมหรือปลอยปละละเลยใหพนักงานอื่นใดนั่งกับลูกคา
(ค) มีการเตนหรือยินยอมใหมีการเตน หรือจัดใหมีการแสดงเตน เชน การเตน
บนเวทีหรือการเตนบริเวณโตะอาหารหรือเครื่องดื่ม
(ง) มีลักษณะของสถานที่ การจัดแสงหรือเสียง หรืออุปกรณอื่นใดตามที่กําหนด
ในกฎกระทรวง
(๕) สถานที่ที่มีอาหาร สุรา หรือเครื่องดื่มอยางอื่นจําหนาย โดยจัดใหมีการแสดงดนตรี
หรือการแสดงอื่นใดเพื่อการบันเทิง ซึ่งปดทําการหลังเวลา ๒๔.๐๐ นาฬิกา
(๖) สถานที่อื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง

หนา ๒๗

คําชี้แจงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑

เรื่องที่ ๑๓
ลูกจางที่ไมมีสิทธิไดรับคาลวงเวลา
กฎหมายทีเ่ กีย่ วของ (มาตรา ๖๕)
มาตรา ๖๕ ลู ก จ า งซึ่ ง มี อํา นาจหน า ที่ ห รื อซึ่ ง นายจ า งให ทํ า งานอย า งหนึ่ง อย า งใด
ดังตอไปนี้ ไมมีสิทธิไดรับคาลวงเวลาตามมาตรา ๖๑ และคาลวงเวลาในวันหยุดตามมาตรา ๖๓ แตลูกจาง
ซึ่งนายจางให ทํางานตาม (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) หรือ (๙) มีสิทธิไดรับคาตอบแทนเปนเงินเทากั บ
อัตราคาจางตอชั่วโมงในวันทํางานตามจํานวนชั่วโมงที่ทํา
(๑) ลูกจางซึ่งมีอํานาจหนาที่ทําการแทนนายจางสําหรับกรณีการจาง การใหบําเหน็จ
หรือการเลิกจาง
(๒) งานเรขายหรือชักชวนซื้อสินคาซึ่งนายจางไดจายคานายหนาจากการขาย
สินคาใหแกลูกจาง
(๓) งานขบวนการจั ด งานรถไฟ ซึ่ ง ได แ ก ง านที่ ทํ า บนขบวนรถและงานอํ า นวย
ความสะดวกแกการเดินรถ
(๔) งานเปดปดประตูน้ําหรือประตูระบายน้ํา
(๕) งานอานระดับน้ําและวัดปริมาณน้ํา
(๖) งานดับเพลิงหรืองานปองกันอันตรายสาธารณะ
(๗) งานที่ มี ลั ก ษณะหรื อ สภาพต อ งออกไปทํ า งานนอกสถานที่ และโดยลั ก ษณะ
หรือสภาพของงานไมอาจกําหนดเวลาทํางานที่แนนอนได
(๘) งานอยูเวรเฝาดูแลสถานที่หรือทรัพยสินอันมิใชหนาที่การทํางานปกติของลูกจาง
(๙) งานอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
ทั้งนี้ เวนแตนายจางตกลงจายคาลวงเวลาหรือคาลวงเวลาในวันหยุดใหแกลูกจาง
เจตนารมณของกฎหมาย
กําหนดประเภทของลูกจางที่ไมมีสิทธิไดรับคาลวงเวลา แตมีสิทธิไดรับคาตอบแทน
เปนเงินเทากับอัตราคาจางตอชั่วโมงในวันทํางาน

หนา ๒๘

คําชี้แจงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑

คําชี้แจง
ลูกจางซึ่งมีอํานาจหนาที่ทําการแทนนายจางหรือนายจางใหทํางานอยางหนึ่งอยางใด
ตั้งแต (๑) ถึง (๙) ไมมีสิทธิไดรับคาลวงเวลา หรือคาลวงเวลาในวันหยุดในกรณีที่มีการทํางานนอกหรือ
เกินเวลาทํางานปกติในวันทํางานหรือในวันหยุด ทั้งนี้ ลูกจางตาม (๓) ถึง (๙) มีสิทธิไดรับคาตอบแทนเปนเงิน
เทากับอัตราคาจางตอชั่วโมงในวันทํางานตามจํานวนชั่วโมงที่ทํา
อยางไรก็ตาม มาตรา ๖๕ (๑) ไดตัดคําวา “การลดคาจาง” ออก เพื่อใหเกิดความเปนธรรม
แกลูกจาง และไดเพิ่มเติม (๒) สําหรับลูกจางที่ทํางานงานเรขายหรือชักชวนซื้อสินคาซึ่งนายจางไดจาย
คานายหนาจากการขายสินคาใหแกลูกจาง หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปวา เงินคาคอมมิชชั่น (Commission)
เชน เซลสแมน (Salesman) เปนตน แตถาลูกจางซึ่งทํางานดังกลาวไมไดรับเงินคาคอมมิชชั่น นายจาง
ก็ตองจายคาลวงเวลา และคาลวงเวลาในวันหยุดใหแกลูกจางนั้น

หนา ๒๙

คําชี้แจงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑

เรื่องที่ ๑๔
คาจางในวันหยุดพักผอนประจําปสะสม
กรณีนายจางเลิกจางหรือลูกจางบอกเลิกสัญญา
กฎหมายทีเ่ กีย่ วของ (มาตรา ๖๗)
มาตรา ๖๗ ในกรณีที่นายจางเลิกจางโดยมิใชกรณีตามมาตรา ๑๑๙ ใหนายจางจาย
คาจางใหแกลูกจางสําหรับวันหยุดพักผอนประจําปในปที่เลิกจางตามสวนของวันหยุดพักผอนประจําปที่
ลูกจางพึงมีสิทธิไดรับตามมาตรา ๓๐
ในกรณีที่ลูกจางเปนฝายบอกเลิกสัญญาหรือนายจางเลิกจางไมวาการเลิกจาง
นั้นเปนกรณีตามมาตรา ๑๑๙ หรือไมก็ตาม ใหนายจางจายคาจางใหแกลูกจางสําหรับวันหยุด
พักผอนประจําปสะสมที่ลูกจางพึงมีสิทธิไดรับตามมาตรา ๓๐
เจตนารมณของกฎหมาย
เพื่อ คุ ม ครองให ลูก จ า งมี สิท ธิไ ด รับ คา จ า งในวั น หยุ ดพั ก ผอ นประจํ า ป ส ะสม กรณี ที่
ลูกจางลาออกจากงาน หรือนายจางเลิกจางไมวาลูกจางจะไดกระทําผิดประการหนึ่งประการใดที่นายจาง
ไมตองจายคาชดเชยหรือไม
คําชี้แจง
มาตรา ๖๗ วรรคหนึ่ง หมายถึง ในกรณีที่นายจางเลิกจางโดยลูกจางมิไดกระทํา
ความผิดอยางหนึ่งอยางใดตามมาตรา ๑๑๙ ซึ่งลูกจางมีสิทธิไดรับคาชดเชย นายจางตองจายคาจางใหแก
ลูกจางสําหรับวันหยุดพักผอนประจําปของปที่เลิกจางตามสวนของวันหยุดพักผอนประจําปที่ลูกจางพึงมี
สิทธิตามกฎหมายหรือตามขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน เชน ลูกจางทํางานมาแลว ๓ ป ๖ เดือน โดย
นายจางไดจัดใหลูกจางหยุดพักผอนประจําปสําหรับ ๓ ปที่ทํางานมาแลว และในปที่ ๔ เมื่อลูกจางได
ทํางานมาแลว ๖ เดือนนายจางไดเลิกจางลูกจางดวยเหตุสถานประกอบกิจการเลิกประกอบกิจการ และ
ตามขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานลูกจางมีสิทธิหยุดพักผอนประจําป ปละ ๑๐ วัน ลูกจางไดคาจางเดือนละ
๓๐,๐๐๐ บาท หรือวันละ ๑,๐๐๐ บาท ดังนี้ นายจางตองจายคาจางสําหรับวันหยุดพักผอนประจําป
เทากับคาจาง ๑๐÷๑๒×๖ = ๕ วัน เปนเงิน ๕×๑,๐๐๐ = ๕,๐๐๐ บาท

หนา ๓๐

คําชี้แจงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑

สําหรับมาตรา ๖๗ วรรคสอง หมายถึง กรณีที่นายจางและลูกจางตกลงกันสะสม
วันหยุดพักผอนประจําป ตอมานายจางเลิกจางลูกจางไมวาการเลิกจางนั้นเปนเพราะเหตุที่ลูกจางกระทํา
ผิดประการหนึ่งประการใดที่ไมตองจายคาชดเชยตามมาตรา ๑๑๙ หรือเพราะเหตุอื่นใด หรือกรณีที่ลูกจาง
เปนฝายบอกเลิกสัญญาจาง (ลาออก) นายจางตองจายคาจางใหแกลูกจางสําหรับวันหยุดพักผอนประจําป
สะสม หมายถึง วันหยุดพักผอนประจําปที่ลูกจางมีสิทธิหยุด แตตกลงกันสะสมไวและไมทันไดใชสิทธิหยุด
ก็ถูกเลิกจางหรือลาออกเสียกอน ลูกจางมีสิทธิไดรับคาจางตามจํานวนวันหยุดพักผอนประจําปที่สะสมไว
นั้นในปกอนปที่ถูกเลิกจางหรือลาออกทุกปรวมกัน การคํานวณคาจางในวันหยุดพักผอนประจําปสะสมให
คํานวณโดยถืออัตราคาจางในปที่เลิกจางหรือลาออก มิใชคํานวณจากคาจางในแตละปที่มีสิทธิยอนหลังไป
เชน ลูกจางมีวันหยุดพักผอนประจําปสะสมในสองปกอนปที่เลิกจางรวม ๑๖ วัน นายจางก็ตองจายคาจาง
สําหรับวันหยุดพักผอนประจําปเปนเงิน ๑๖×๑,๐๐๐ = ๑๖,๐๐๐ บาท

หนา ๓๑

คําชี้แจงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑

เรื่องที่ ๑๕
การจายเงินและการบอกกลาวลวงหนา
กรณีที่นายจางหยุดกิจการเปนการชั่วคราว
กฎหมายทีเ่ กีย่ วของ (มาตรา ๗๕)
มาตรา ๗๕ ในกรณี ที่ น ายจ า งมี ค วามจํ า เป น โดยเหตุ ห นึ่ ง เหตุ ใ ดที่ สํ า คั ญ อั น มี
ผลกระทบตอการประกอบกิจการของนายจางจนทําใหนายจางไมสามารถประกอบกิจการได
ตามปกติซึ่งมิใชเหตุสุดวิสัยตองหยุดกิจการทั้งหมดหรือบางสวนเปนการชั่วคราว ใหนายจางจายเงินใหแก
ลูกจางไมนอยกวาร อยละเจ็ ดสิ บหา ของคา จางในวั นทํางานที่ลูกจางไดรับกอนนายจางหยุ ดกิจการ
ตลอดระยะเวลาที่นายจางไมไดใหลูกจางทํางาน
ให น ายจ า งแจ ง ให ลู ก จ า งและพนั ก งานตรวจแรงงานทราบล ว งหน า เป น หนั ง สื อ
กอนวันเริ่มหยุดกิจการตามวรรคหนึ่งไมนอยกวาสามวันทําการ
เจตนารมณของกฎหมาย
เพื่อคุมครองลูกจางไมใหขาดรายไดระหวางที่นายจางมีความจําเปนหยุดกิจการทั้งหมด
หรือบางสวนเปนการชั่วคราว และเพื่อลูกจางทราบลวงหนาวานายจางจะหยุดกิจการชั่วคราว
คําชี้แจง
กําหนดใหนายจางที่มีความจําเปนตองหยุดกิจการทั้งหมดหรือบางสวนเปนการชั่วคราว
โดยมิใชเหตุสุดวิสัยตองจายเงินใหลูกจางไมนอยกวารอยละ ๗๕ และแจงลวงหนาใหลูกจางและพนักงาน
ตรวจแรงงานทราบ เชน เครื่องจักรเสียเพราะขาดการบํารุงรักษาจนตองซอมหรือเครื่องจักรเสื่อมสภาพ
ตองติดตั้งเครื่องจักรใหม โรงงานถูกไฟไหม เพราะเครื่องจักรระเบิด หรือเกิดจากความประมาทเลินเลอ
ของลูกจางที่มีหนาที่คุมเครื่องจักร น้ําทวมเนื่องจากทอประปาภายในโรงงานแตก ขาดวัตถุดิบ เพราะ
นายจางไมจัดสํารองไวตามปกติ ไฟฟาดับ เพราะหมอแปลงในโรงงานของนายจางเสีย ขาดแคลนน้ํามัน
เชื้อเพลิง เพราะนายจางไมจัดสํารองไวตามปกติ ทางราชการสั่งปดโรงงานตามกฎหมายโรงงาน ปญหา
ขาดสภาพคลองทางการเงิน นายจางลมละลาย หรือถูกเจาหนี้ยึดโรงงาน เพราะนายจางบริหารงานไมดี
จึงประสบสภาวะขาดทุนหรือมีหนี้สินลนพนตัว ไมมีใบสั่งสินคาจากลูกคา หรือผลิตสินคาจนลนตลาด

หนา ๓๒

คําชี้แจงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑

เพราะนายจางบริหารการตลาดไมดี ผลิตสินคาไมไดคุณภาพ หรือขายแพงเกินไป เปนตน นายจางตอง
จายเงินใหแกลูกจางที่นายจางมิไดใหทํางานไมนอยกวารอยละ ๗๕ ของคาจางในวันทํางานปกติที่ลูกจาง
ไดรับกอนนายจางหยุดกิจการตลอดไปจนกวานายจางเลิกหยุดกิจการและใหลูกจางไดทํางานตามปกติ
การหยุดกิจการที่วานี้ตองเปนการหยุดกิจการ “โดยเหตุหนึ่งเหตุใดที่สําคัญอันมีผลกระทบตอการประกอบ
กิจการของนายจางจนทําใหนายจางไมสามารถประกอบกิจการไดตามปกติ” เทานั้น นายจางจึงจะจายเงิน
ใหแกลูกจางในอัตราไมนอยกวารอยละ ๗๕ ได และตองแจงลวงหนาใหลูกจางและพนักงานตรวจแรงงาน
ทราบลวงหนากอนเริ่มหยุดกิจการไมนอยกวา ๓ วันทําการ (เดิมจายเงินใหลูกจางไมนอยกวารอยละ ๕๐
และใหแจงลวงหนาใหลูกจางและพนักงานตรวจแรงงานทราบกอนวันเริ่มหยุดกิจการ) หากนายจางไมมี
เหตุที่สําคัญดังกลาวขางตนและหยุดกิจการ เชน หยุดกิจการเนื่องจากฝายบริหารของสถานประกอบ
กิจการมีปญหาขอพิพาทกัน นายจางตองจาย “คาจาง” ใหแกลูกจางนั้นเสมือนหนึ่งลูกจางมาทํางาน
ตามปกติ
ตัวอยาง
ความจําเปนที่นายจางจะยกขึ้นอางเพื่อใหไดรับความคุมครองตามมาตรา ๗๕ วรรค
หนึ่ง จะตองเปนความจําเปนที่สําคัญอันจะมีผลกระทบตอการประกอบกิจการของนายจางอยางมาก
ทําใหนายจางไมสามารถประกอบกิจการตามปกติได เมื่อนายจางใหบริษัทอื่นเชาอาคาร ที่ดิน รวมทั้ง
เครื่องจักรและอุปกรณตาง ๆ ทั้งหมด แลวประกาศใหลูกจางหยุดงาน ๒ ครั้ง ครั้งละ ๑ เดือน ดวยสาเหตุ
คํา สั่ง ซื้อลดนอยลง และคํ าสั่ งซื้อนอยมาก ไมมีงานใหทํา ยอมแสดงใหเห็ นวานับแตใหเชาโรงงานทั้ง
หมดแลว นายจางคงประสงคที่จะไดรายไดหลักจากคาเชาเดือนละ ๕๐๐,๐๐๐ บาท เทานั้น นายจางหามี
เจตนาที่จะประกอบกิจการอยางแทจริงอีกตอไปไม มิใชเปนการหยุดกิจการทั้งหมดหรือบางสวนเปน
การชั่วคราวตามมาตรา ๗๕ วรรคหนึ่ง (คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๗๐๓-๖๗๕๒/๒๕๔๙)

หนา ๓๓

คําชี้แจงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑

เรื่องที่ ๑๖
คาชดเชยพิเศษเนื่องจากการยายสถานประกอบกิจการ
กฎหมายทีเ่ กีย่ วของ (มาตรา ๙๓(๕) และมาตรา ๑๒๐)
มาตรา ๙๓ คณะกรรมการสวัสดิการแรงงานมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๕) ออกคํ า สั่ ง ให น ายจ า งจ า ยเงิ น ค า ชดเชยพิ เ ศษหรื อ ค า ชดเชยพิ เ ศษแทน
การบอกกลาวลวงหนาตามมาตรา ๑๒๐
มาตรา ๑๒๐ ในกรณีที่นายจางจะยายสถานประกอบกิจการไปตั้ง ณ สถานที่อื่น
อันมีผลกระทบสําคัญตอการดํารงชีวิตตามปกติของลูกจางหรือครอบครัว นายจางตองแจงให
ลูกจางทราบลวงหนาไมนอยกวาสามสิบวันกอนวันยายสถานประกอบกิจการ ในการนี้ ถาลูกจาง
ไมประสงคจะไปทํางานดวยใหลูกจางมีสิทธิบอกเลิกสัญญาจางไดภายในสามสิบวันนับแตวันที่
ได รับแจ งจากนายจ าง หรือวัน ที่นายจางยายสถานประกอบกิจการ แลว แตกรณี โดยลูกจา ง
มีสิทธิไดรับคาชดเชยพิเศษไมนอยกวาอัตราคาชดเชยที่ลูกจางพึงมีสิทธิไดรับตามมาตรา ๑๑๘
ในกรณีที่ นายจางไมแจงใหลูกจางทราบลวงหน าตามวรรคหนึ่ง ใหนายจางจาย
คาชดเชยพิเศษแทนการบอกกลาวลวงหนาเทากับคาจางอัตราสุดทายสามสิบวัน หรือเทากับคาจาง
ของการทํางานสามสิบวันสุดทายสําหรับลูกจางซึ่งไดรับคาจางตามผลงานโดยคํานวณเปนหนวย
ใหนายจางจายคาชดเชยพิเศษ หรือคาชดเชยพิเศษแทนการบอกกลาวลวงหนา
ใหแกลูกจางภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ลูกจางบอกเลิกสัญญา
ในกรณีที่นายจางไมจายคาชดเชยพิเศษ หรือคาชดเชยพิเศษแทนการบอกกลาว
ลวงหนาตามวรรคสาม ใหลูกจางมีสิทธิยื่นคํารองตอคณะกรรมการสวั สดิการแรงงานภายใน
สามสิบวันนับแตวันครบกําหนดการจายคาชดเชยพิเศษ หรือคาชดเชยพิเศษแทนการบอกกลาว
ลวงหนา
ใหคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานพิจารณาและมีคําสั่งภายในหกสิบวันนับแต
วันที่ไดรับคํารอง
เมื่อคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานพิจารณาแลว ปรากฏวา ลูกจางมีสิทธิไดรับ
คาชดเชยพิเศษ หรือคาชดเชยพิเศษแทนการบอกกลาวลวงหนา ใหคณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน
มีคําสั่งเปนหนังสือใหนายจางจายคาชดเชยพิเศษ หรือคาชดเชยพิเศษแทนการบอกกลาวลวงหนา
แลวแตกรณี ใหแกลูกจางภายในสามสิบวันนับแตวันที่ทราบ หรือถือวาทราบคําสั่ง
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ในกรณีที่คณะกรรมการสวัสดิการแรงงานพิจารณาแลว ปรากฏวา ลูกจางไมมีสิทธิ
ไดรับคาชดเชย หรือคาชดเชยพิเศษแทนการบอกกลาวลวงหนา แลวแตกรณี ใหคณะกรรมการ
สวัสดิการแรงงานมีคําสั่งเปนหนังสือและแจงใหนายจางและลูกจางทราบ
คําสั่งของคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานใหเปนที่สุด เวนแตนายจางหรือลูกจาง
จะอุทธรณคําสั่งตอศาลภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดทราบคําสั่ง ในกรณีที่นายจางเปนฝายนําคดี
ไปสูศาลนายจางตองวางหลักประกันตอศาลตามจํานวนที่ตองจายตามคําสั่งนั้น จึงจะฟองคดีได
เจตนารมณของกฎหมาย
กํ าหนดให ความคุ มครองแก ลู กจ างโดยให มี สิ ทธิ ได รั บค าชดเชยพิ เศษเนื่ องจากการ
ยายสถานประกอบกิจการของนายจางที่มีผลกระทบสําคัญตอการดํารงชีวิตตามปกติของลูกจางหรือครอบครัว
คําชี้แจง
มาตรา ๑๒๐ เดิม บัญญัติใหความคุมครองแกลูกจางใหไดรับคาชดเชยพิเศษไมนอยกวา
รอยละหาสิบของอัตราคาชดเชยจากนายจางเนื่องจากการยายสถานประกอบกิจการของนายจาง อยางไรก็ตาม
ก็ยังมีแนวความคิดวา การยายสถานประกอบกิจการเปนการดําเนินการของนายจางแตฝายเดียว เมื่อผลของ
การย า ยสถานประกอบกิ จ การไปกระทบสํ า คั ญต อ การดํ า รงชี วิ ต ตามปกติ ข องลู ก จ า งหรื อครอบครั ว
จนไมสามารถยายไปทํางาน ณ สถานประกอบกิจแหงใหมของนายจางได ผลจากเหตุดังกลาว จึงไมสมควร
ตกเปนภาระหรือเปนเคราะหกรรมแกฝายลูกจาง ซึ่งเสียเปรียบในทางเศรษฐกิจอยูแลว จึงสมควรกําหนดให
ลูกจางมีสิทธิไดรับคาชดเชยพิเศษจากกรณีดังกลาวไมนอยกวาอัตราคาชดเชยในกรณีที่นายจางเลิกจาง
ประกอบกับระยะเวลาการดําเนินการเพื่อเรียกรองสิทธิในคาชดเชยพิเศษดังกลาวใหแกลูกจาง ตามที่กําหนดไว
เดิมมีระยะเวลาคอนขางยาวนาน และมีหลายขั้นตอน จึงสมควรแกไขระยะเวลาในการดําเนินการใหเร็วขึ้น และ
สมควรลดขั้ นตอนให เหลื อน อยที่ สุ ด ทั้ งนี้ เพื่ อให ลู กจ างได รั บการเยี ยวยาจากเหตุ ดั งกล าวได เร็ วยิ่ งขึ้ น
จึงไดมีการแกไขเพิ่มเติม มาตรา ๑๒๐ ใหม โดยมีบทบัญญัติตามที่กําหนดไวขางตน
จากบทบัญญัติมาตรา ๑๒๐ สามารถพิจารณาหลักเกณฑการยายสถานประกอบกิจการ
และการจายคาชดเชยพิเศษ และคาชดเชยพิเศษแทนการบอกกลาวลวงหนาได ดังตอไปนี้
๑. นายจางยายสถานประกอบกิจการไปตั้ง ณ สถานที่อื่น หมายความถึง นายจางยาย
สถานที่ที่ใชเปนสถานประกอบกิจการจากที่แหงหนึ่งไปยังอีกที่แหงหนึ่ง เชน นายจางมีโรงงานผลิตน้ําปลา
ตั้งอยูที่จังหวัดสมุทรปราการ เนื่องจากสถานที่ตั้งโรงงานอยูในที่คับแคบ การขนสงวัตถุดิบที่ใชในการผลิต
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ไมสะดวก จึงไดปดสถานประกอบกิจการที่จังหวัดสมุทรปราการแลวยายไปเปดสถานประกอบกิจการแหงใหม
ณ จังหวัดสมุทรสาคร เชนนี้ ถือไดวานายจางยายสถานประกอบกิจการตามมาตรา ๑๒๐ วรรคหนึ่ง
สวนการโยกยายลูกจางไปทํางานยังสถานที่ทํางานแห งอื่ น หรือตั้งสถานประกอบ
กิจการเพิ่มเติมจากที่มีอยูเดิม แลวใหลูกจางไปทํางานยังสถานที่ทํางานแหงใหม กรณีเชนนี้ ไมถือเปนการยาย
สถานประกอบกิจการตามมาตรา ๑๒๐ วรรคหนึ่ง
๒. การยายสถานประกอบกิจการตามขอ ๑ มีผลกระทบสําคัญตอการดํารงชีวิตตามปกติ
ของลูกจาง หรือครอบครัว
การยายสถานประกอบกิจการที่ลูกจางจะมีสิทธิไดรับคาชดเชยพิเศษตามมาตรานี้
จะตอ งเปน การย า ยที่ มี ผ ลกระทบสํ า คั ญต อ การดํ า รงชี วิต ตามปกติ ข องลู ก จ า ง หรื อ ครอบครั ว ดั ง นั้ น
การพิจารณาองคประกอบตามขอ ๒ นี้ จึงตองพิจารณาลูกจาง หรือครอบครัวของลูกจางแตละคน วาไดรับ
ผลกระทบสําคัญจากการยายสถานประกอบกิจการของนายจางหรือไม ไมใชพิจารณาจากลูกจางโดยรวม
หรื อ ถื อ เอาเกณฑข า งมากของลู ก จ า ง ผลกระทบที่ สํ า คัญ ต อ การดํ า รงชี วิต ตามปกติข องลู ก จ า ง หรื อ
ครอบครัว เชน ลูกจางตองเดินทางไปทํางาน ณ สถานที่แหงใหมไกลขึ้น ใชเวลาในการเดินทางมากขึ้น
เสียคาใชจายในการเดินทางมากขึ้น มีบุตรพิการไมสามารถชวยเหลือตนเองไดและตองมีคนดูแล เปนตน
เมื่ อ การย า ยสถานประกอบกิ จ การของนายจ า งครบองค ป ระกอบทั้ ง ๒ ข อ ข า งต น
ยอมกอใหเกิดหนาที่แกนายจาง และทําใหลูกจางมีสิทธิตามกฎหมาย ดังนี้
กรณีที่เปนหนาที่ของนายจาง
๑. นายจางตองแจงใหลูกจางทราบลวงหนาไมนอยกวา ๓๐ วันกอนวันยายสถานประกอบ
กิ จ การ เพื่ อ ให ลู ก จ า งได มี เ วลาพิ จ ารณาว า การยา ยสถานประกอบกิ จ การมีผ ลกระทบสํ า คั ญ ตอ การ
ดํารงชีวิตตามปกติของตนเอง หรือครอบครัวหรือไม และมีเวลาตัดสินใจวา จะไปทํางานกับนายจาง ณ
สถานที่แหงใหมหรือไม หากนายจางไมแจงใหลูกจางทราบลวงหนา หรือแจงลวงหนานอยกวา ๓๐ วัน ก็ดี
นายจางมีหนาที่ตองจาย คาชดเชยพิเศษแทนการบอกกลาวลวงหนา เทากับคาจางอัตราสุดทาย ๓๐ วัน
๒. นายจ า งมี ห น า ที่ ต อ งจ า ย ค า ชดเชยพิ เ ศษ ซึ่ ง ต อ งไม น อ ยกว า อั ต ราค า ชดเชย
ที่ลูกจางพึงมีสิทธิไดรับในกรณีที่นายจางเลิกจางตามมาตรา ๑๑๘ ถาลูกจางนั้นไมประสงคไปทํางาน
ณ สถานที่แหงใหมดวย และไดใชสิทธิบอกเลิกสัญญาจางตอนายจางภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่ไดรับแจง
จากนายจาง หรือวันที่นายจางยายสถานประกอบกิจการ
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กรณีทเี่ ปนสิทธิของลูกจาง
๑. ไดรับ คาชดเชยพิเศษแทนการบอกกลาวลวงหนา เทากับคาจางอัตราสุดทาย ๓๐ วัน
หากนายจางไมไดแจงการยายสถานประกอบกิจการใหลูกจางทราบลวงหนา หรือแจงลวงหนานอยกวา ๓๐ วัน
๒. ไดรับ คาชดเชยพิเศษ ซึ่งตองไมนอยกวาอัตราคาชดเชยที่ลูกจางพึงมีสิทธิไดรับจาก
กรณีที่นายจางเลิกจางตามมาตรา ๑๑๘ หลังจากบอกเลิกสัญญาจางตอนายจางภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่
ไดรับแจงจากนายจาง หรือวันที่นายจางยายสถานประกอบกิจการ
นายจางตองจาย คาชดเชยพิเศษแทนการบอกกลาวลวงหนา และ คาชดเชยพิเศษ ภายใน
๗ วัน นับแตวันที่ลูกจางบอกเลิกสัญญาจาง ถานายจางไมจายเงินดังกลาวภายในกําหนดเวลา ลูกจางมีสิทธิ
ยื่นคํารองตอคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่ครบกําหนดเวลาการจายเงินดังกลาว
เมื่อคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานไดรับคํารองจากลูกจางแลว จะตองพิจารณาและ
มีคําสั่งภายใน ๖๐ วัน นับแตวันที่ไดรับคํารอง ดังนี้
๑. หากผลการพิ จ ารณาปรากฏว า การย า ยสถานประกอบกิ จ การของนายจ า ง
มีผลกระทบสําคัญตอการดํารงชีวิตตามปกติของลูกจาง หรือครอบครัว และนายจางไมไดแจงการยาย
สถานประกอบกิจการใหลูกจางทราบลวงหนาไมนอยกวา ๓๐ วัน รวมทั้งลูกจางไดใชสิทธิบอกเลิกสัญญา
ตอนายจางภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่ลูกจางไดรับแจงจากนายจาง หรือวันที่นายจางยายสถานประกอบ
กิจการ แลวใหมีคําสั่งเปนหนังสือใหนายจางจาย คาชดเชยพิเศษ และ คาชดเชยพิเศษแทนการบอกกลาว
ลวงหนา แลวแตกรณี ใหแกลูกจางภายใน ๓๐ วัน
๒. แตหากผลการพิจารณาปรากฏวา การยายสถานประกอบกิจการของนายจางไมมี
ผลกระทบสําคัญตอการดํารงชีวิตตามปกติของลูกจาง หรือครอบครัว ใหมีคําสั่งเปนหนังสือวา ลูกจาง
ไมมีสิทธิไดรับเงินดังกลาวตามขอ ๑
คําสั่ งของคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานใหเป นที่สุด เวน แตน ายจาง หรือลูก จา ง
ไมเห็นดวยกับคําสั่งของคณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน ก็สามารถอุทธรณคําสั่งตอศาลแรงงานไดภายใน
๓๐ วัน นับแตวันที่ทราบคําสั่ง กรณีที่นายจางเปนฝายนําคดีไปสูศาล นายจางจะตองวางหลักประกันตอศาล
ตามจํานวนที่ตองจายตามคําสั่งของคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานกอน จึงจะมีสิทธิฟองคดีตอศาลได
ตัวอยาง
บริ ษั ท สี ดํ า จํ า กั ด นายจ า ง มี ส ถานประกอบกิ จ การตั้ ง อยู ที่ จั ง หวั ด สมุ ท รปราการ
นาย ตุม ลูกจางทํางานกับบริษัทฯ นายจาง ติดตอกันมาได ๑๑ ป ตอมาบริษัทฯ ตองการขยายกิจการ

หนา ๓๗
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จึงไดขายโรงงานที่จังหวัดสมุทรปราการ แลวไปเปดสถานประกอบกิจการแหงใหมที่จังหวัดสมุทรสาคร
ซึ่งการยายสถานประกอบกิจการของนายจางมีผลกระทบสําคัญตอการดํารงชีวิตตามปกติของลูกจาง หรือ
ครอบครัว ดังนี้ นายตุม มีสิทธิเลือกที่จะไปทํางานกับบริษัทฯ ณ สถานประกอบกิจการแหงใหม หรือ
มีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญาเพื่อขอรับคาชดเชยพิเศษจากบริษัทฯ นายจางได ซึ่งจํานวนคาชดเชยพิเศษ
ตองไมนอยกวาคาชดเชยในกรณีที่นายจางเลิกจางตามมาตรา ๑๑๘ คือ ไมนอยกวาคาจางอัตราสุดทาย
๓๐๐ วัน กอนการเลิกจาง

หนา ๓๘

คําชี้แจงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑

เรื่องที่ ๑๗
แบบแสดงสภาพการจางและสภาพการทํางาน
กฎหมายทีเ่ กีย่ วของ (มาตรา ๑๑๕/๑)
มาตรา ๑๑๕/๑ เพื่อประโยชนในการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานตรวจแรงงานตาม
มาตรา ๑๓๙ ใหนายจางซึ่งมีลูกจางรวมกันตั้งแตสิบคนขึ้นไปยื่นแบบแสดงสภาพการจางและ
สภาพการทํ า งานต อ อธิ บ ดี ห รื อ ผู ซึ่ ง อธิ บ ดี ม อบหมายภายในเดื อ นมกราคมของทุ ก ป ทั้ ง นี้
ใหพนักงานตรวจแรงงานสงแบบตามที่อธิบดีกําหนดใหนายจางภายในเดือนธันวาคมของทุกป
ในกรณีที่ขอเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพการจางและสภาพการทํางานที่ไดยื่นไวตาม
วรรคหนึ่งเปลี่ยนแปลงไป ใหนายจางแจงการเปลี่ยนแปลงนั้นเปนหนังสือตออธิบดีหรือผูซึ่ง
อธิบดีมอบหมายภายในเดือนถัดจากที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกลาว
เจตนารมณของกฎหมาย
เพื่อใหมีขอมูลการปฏิบัติตามกฎหมายของนายจางและเพื่อประโยชนในการกํากับ ดูแล
ของพนักงานตรวจแรงงาน
คําชี้แจง
มาตรานี้กําหนดใหนายจางที่มีลูกจางตั้งแต ๑๐ คนขึ้นไปยื่นแบบแสดงสภาพการจาง
และการทํางาน ซึ่งมีลักษณะเปนรายงานขอมูลการปฏิบัติตามกฎหมายของนายจางโดยใหนายจางสํารวจ
ตนเองและยื่นแบบแสดงสภาพการจางและสภาพการทํางานตออธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
หรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายในเดือนมกราคมของทุกป ซึ่งพนักงานตรวจแรงงานจะสงใหนายจางภายใน
เดือนธันวาคมของทุกป
อยางไรก็ตาม เมื่อนายจางไดยื่นแบบดังกลาวแลว ตอมาขอเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพ
การจางและสภาพการทํางานที่ไดยื่นไวนั้นเปลี่ยนแปลงไป นายจางจะตองแจงการเปลี่ยนแปลงเปนหนังสือ
ตออธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายภายในเดือนถัดจากที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกลาว

หนา ๓๙

คําชี้แจงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑

เรื่องที่ ๑๘
ขอยกเวนที่นายจางไมตองจายคาชดเชย
กฎหมายทีเ่ กีย่ วของ (มาตรา ๑๑๙)
มาตรา ๑๑๙ นายจางไมตองจายคาชดเชยใหแกลูกจางซึ่งเลิกจางในกรณีหนึ่งกรณีใด
ดังตอไปนี้
(๑) ทุจริตตอหนาที่หรือกระทําความผิดอาญาโดยเจตนาแกนายจาง
(๒) จงใจทําใหนายจางไดรับความเสียหาย
(๓) ประมาทเลินเลอเปนเหตุใหนายจางไดรับความเสียหายอยางรายแรง
(๔) ฝาฝนขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน ระเบียบ หรือคําสั่งของนายจางอันชอบดวย
กฎหมายและเป น ธรรม และนายจ า งได ตั ก เตื อ นเป น หนั ง สื อ แล ว เว น แต ก รณี ที่ ร า ยแรงนายจ า ง
ไมจําเปนตองตักเตือน
หนังสือเตือนใหมีผลบังคับไดไมเกินหนึ่งปนับแตวันที่ลูกจางไดกระทําผิด
(๕) ละทิ้งหนาที่เปนเวลาสามวันทํางานติดตอกันไมวาจะมีวันหยุดคั่นหรือไมก็ตามโดย
ไมมีเหตุอันสมควร
(๖) ไดรับโทษจําคุกตามคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก
ในกรณี ( ๖) ถาเปนความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษตอง
เปนกรณีที่เปนเหตุใหนายจางไดรับความเสียหาย
การเลิกจางโดยไมจายคาชดเชยตามวรรคหนึ่ง ถานายจางไมไดระบุขอเท็จจริง
อันเปนเหตุที่เลิกจางไวในหนังสือบอกเลิกสัญญาจางหรือไมไดแจงเหตุที่เลิกจางใหลูกจางทราบ
ในขณะที่เลิกจาง นายจางจะยกเหตุนั้นขึ้นอางในภายหลังไมได
เจตนารมณของกฎหมาย
กําหนดขอยกเวนใหนายจางไมตองจายคาชดเชยกรณีที่นายจางเลิกจางลูกจางที่มี
ความผิดตามที่กฎหมายกําหนด แตทั้งนี้ นายจางจะตองระบุขอเท็จจริงอันเปนเหตุที่เลิกจางไวในหนังสือ
บอกเลิกสัญญาจางหรือแจงเหตุที่เลิกจางใหลูกจางทราบในขณะที่เลิกจาง

หนา ๔๐

คําชี้แจงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑

คําชี้แจง
เปนขอยกเวนที่นายจางจะไมตองจายคาชดเชยใหแกลูกจางเมื่อกระทําความผิดตาม
มาตรา ๑๑๙ ซึ่งโดยปกตินายจางเลิกจางลูกจางซึ่งทํางานติดตอกันครบ ๑๒๐ วันขึ้นไป ตองจายคาชดเชย
ใหแกลูกจางนั้นตามอัตราที่กําหนดไวในมาตรา ๑๑๘ แตหากนายจางเลิกจางลูกจางในกรณีหนึ่งกรณีใด
ตาม (๑) ถึง (๖) ก็ไมตองจายคาชดเชยใหแกลูกจาง โดยบทบัญญัติที่เปนขอยกเวนใหนายจางไมตองจาย
คาชดเชยที่เปลี่ยนไปคือ ขอยกเวนตาม (๖) ซึ่งแมลูกจางจะไดรับโทษจําคุกในความผิดที่ไดกระทําโดย
ประมาทหรือความผิดลหุโทษ หากการกระทําความผิดนั้นนายจางไมไดรับความเสียหาย นายจางตองจาย
คาชดเชยใหกับลูกจาง และการเลิกจางตามมาตรา ๑๑๙ (๑) ถึง (๖) นายจางตองระบุขอเท็จจริงอันเปน
เหตุที่เลิกจางไวในหนังสือบอกเลิกสัญญาจาง หรือตองแจงดวยวาจาถึงเหตุที่เลิกจางใหลูกจางทราบ
ในขณะที่เลิกจางดวย นายจางจึงจะเลิกจางลูกจางโดยไมตองจายคาชดเชยได
ตัวอยาง
(๑) ขอยกเวนที่นายจางไมตองจายคาชดเชยที่วา “ไดรับโทษตามคําพิพากษาใหถึง
ที่สุดใหจําคุก” นั้น หมายถึง ลูกจางไดรับโทษตามคําพิพากษาใหจําคุกและคดีถึงที่สุดในขณะที่เปน
ลูกจาง ไมใชกรณีที่ลูกจางไดรับโทษจําคุกและพนโทษมาแลวจึงมาเปนลูกจางของนายจาง (คําพิพากษา
ศาลฎีกาที่ ๒๙๐๙/๒๕๒๔)
(๒) นายจางอางวาลูกจางกระทําผิดตอระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานของ
นายจางอันมีลักษณะตามขอยกเวนไมตองจายคาชดเชยแกลูกจางตามมาตรา ๑๑๙ แตเมื่อนายจางมิได
อางเหตุดังกลาวไวในหนังสือเลิกจาง โดยนายจางเพิ่งจะยกเหตุนั้นขึ้นเปนขอตอสูในคําใหการเมื่อถูก
ลูกจางฟองคดี ศาลแรงงานยอมไมสามารถจะหยิบยกขอตอสูของนายจางมาประกอบการพิจารณาได
(คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๘๗๓/๒๕๔๓)

หนา ๔๑

คําชี้แจงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑

เรื่องที่ ๑๙
กําหนดระยะเวลาที่ใหนายจางปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานตรวจแรงงาน
ตามมาตรา ๑๒๔
กฎหมายทีเ่ กีย่ วของ (มาตรา ๑๒๔ วรรคสาม)
มาตรา ๑๒๔ วรรคสาม เมื่อพนักงานตรวจแรงงานสอบสวนแลวปรากฏวาลูกจางมี
สิทธิไดรับเงินอยางหนึ่งอยางใดที่นายจางมีหนาที่ตองจายตามพระราชบัญญัตินี้ ใหพนักงานตรวจแรงงานมี
คําสั่งใหนายจางจายเงินดังกลาวใหแกลูกจางหรือทายาทโดยธรรมของลูกจางซึ่งถึงแกความตายตามแบบ
ที่อธิบดีกําหนดภายในสามสิบวันนับแตวันที่ทราบหรือถือวาไดทราบคําสั่ง
เจตนารมณของกฎหมาย
เพื่อแกไขกําหนดระยะเวลาที่นายจางตองปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานตรวจแรงงาน
กรณี ที่ ลู กจ างยื่ นคํ าร องตามมาตรา ๑๒๓ ให สอดคล องกั บระยะเวลาที่ นายจ างมี สิ ทธิ นํ าคดี ไปสู ศาล
ตามมาตรา ๑๒๕
คําชี้แจง
ตามมาตรา ๑๒๓ แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ กําหนดใหสิทธิ
แกลูกจางหรือทายาทโดยธรรมของลูกจางซึ่งถึงแกความตายที่มีความประสงคจะใหพนักงานตรวจแรงงาน
ดําเนินการให เนื่องจากการที่นายจางฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามเกี่ยวกับสิทธิการไดรับเงิน อยางหนึ่งอยางใด
ตามพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งตามมาตรา ๑๒๔ วรรคสามเดิมกอนการแกไขเพิ่มเติมไดกําหนดระยะเวลาให
นายจางปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานตรวจแรงงานภายใน ๑๕ วัน นับแตวันที่ทราบ หรือถือวาทราบคําสั่ง
ซึ่งระยะเวลาดังกลาวไมสอดคลองกับระยะเวลาที่ใหสิทธิแกนายจางกรณีที่ไมพอใจคําสั่งของพนักงาน
ตรวจแรงงานอุทธรณคําสั่งของพนักงานตรวจแรงงานตอศาลแรงงานภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่ทราบคําสั่ง
ตามที่กํ า หนดไว ในมาตรา ๑๒๕ วรรคหนึ่ ง ดั ง นั้ น จึ ง ได แก ไ ขเพิ่ ม เติ ม กํ า หนดระยะเวลาทั้ ง สองกรณี
ใหสอดคลองกัน

หนา ๔๒

คําชี้แจงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑

ตัวอยาง
นาย ตุย ยื่นคํารองตอพนักงานตรวจแรงงานวา บริษัท เฮงชาย จํากัด นายจาง เลิกจาง
โดยไมจายคาชดเชย ดังนี้ เมื่อพนักงานตรวจแรงงานสอบสวนขอเท็จจริงแลว ปรากฏวา นายตุย มีสิทธิ
ไดรับคาชดเชย พนักงานตรวจแรงงานมีคําสั่ง ให บริษัท เฮงชาย จํากัด นายจาง จายคา ชดเชยใหแก
นายตุย ภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่ทราบ หรือถือวาทราบคําสั่งได

หนา ๔๓

คําชี้แจงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑

เรื่องที่ ๒๐
ใหการดําเนินคดีอาญาตอนายจางเปนอันระงับไป เมื่อนายจางไดปฏิบัติตามคําสั่ง
ของพนักงานตรวจแรงงานภายในระยะเวลาตามที่กําหนดไวในคําสั่ง
หรือไดปฏิบัติตามคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลแลว
กฎหมายทีเ่ กีย่ วของ (มาตรา ๑๒๔/๑)
มาตรา ๑๒๔/๑ ในกรณีที่นายจางปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานตรวจแรงงาน
ตามมาตรา ๑๒๔ ภายในระยะเวลาที่กําหนด หรือไดปฏิบัติตามคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลแลว
การดําเนินคดีอาญาตอนายจางใหเปนอันระงับไป
เจตนารมณของกฎหมาย
เพื่อใหการดําเนินคดีอาญาตอนายจางเปนอันระงับไปหากนายจางปฏิบัติตามคําสั่งของ
พนักงานตรวจแรงงานภายในระยะเวลาที่กําหนดในคําสั่งหรือปฏิบัติตามคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลแลว
คําชี้แจง
เมื่อพนักงานตรวจแรงงานไดสอบสวนขอเท็จจริงและมีคําสั่งใหนายจางจายเงิน อยางหนึ่ง
อยางใดใหแก ลูกจางตามมาตรา ๑๒๔ วรรคสามหรือศาลได มีคําพิพากษาหรือคํ าสั่ งใหนายจางจ ายเงิ น
ดังกลาวแมวานายจางจะไดจายเงินตามคําสั่งพนักงานตรวจแรงงานภายในระยะเวลาที่กําหนด หรือจาย
ตามคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลแลวก็ตาม นายจางยังคงตองรับผิดทางอาญา เนื่องจากพระราชบัญญัติ
คุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ เปนพระราชบัญญัติที่มีโทษทางอาญา และเปนกฎหมายอันเกี่ยวดวยความสงบ
เรี ยบร อยของประชาชน แต ไม มี บทบั ญญั ติ ให ความผิ ดตามพระราชบั ญญั ติ นี้ เป นอั นระงั บไป ดั งนั้ น
จึงเพิ่มความตามมาตรา ๑๒๔/๑ กําหนดใหการดําเนินคดีอาญาตอนายจางเปนอันระงับไปทํานองเดียวกับ
การปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานตรวจแรงงานตามมาตรา ๑๓๙(๓) ซึ่งไดบัญญัติรองรับไวตามมาตรา ๑๔๑
ตัวอยาง
นายตุย ลูกจาง ยื่นคํารองตอพนักงานตรวจแรงงาน วา บริษัท เด็ดเดี่ยว จํากัด นายจาง
เลิกจางโดยไมจายคาชดเชย และคางจายคาจาง ๒ งวด จึงขอใหพนักงานตรวจแรงงานมีคําสั่งใหบริษัท
เด็ดเดี่ยว จํากัด นายจาง จายคาชดเชย และคาจางคางจาย พรอมดอกเบี้ย พนักงานตรวจแรงงานสอบสวน

หนา ๔๔

คําชี้แจงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑

ขอเท็จจริงแลว เห็นว า นายตุย มีสิทธิไดรับเงินตามคําร อง จึงมีคําสั่งใหบริษั ท เด็ดเดี่ยว จํากัด นายจาง
จ ายค าชดเชย และคาจ างค างจ าย พร อมดอกเบี้ ย ให แกนายตุ ย ทั้งนี้ ภายใน ๓๐ วั น นั บแต วั นที่ทราบ
หรือถือวา ทราบคําสั่ง เมื่อบริษัท เด็ดเดี่ยว จํากัด นายจางไดรับคําสั่งแลว จึงไดนําเงินคาชดเชย คาจาง
คางจาย พรอมดอกเบี้ยมาชําระใหแกนายตุย ลูกจาง ภายในกําหนดระยะเวลา ๓๐ วันนับแตวันที่ไดทราบ
คําสั่ง เชนนี้ เมื่อนายจางไดปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานตรวจแรงงานภายในระยะเวลาที่กําหนด
ในคําสั่งแลวการดําเนินคดีอาญาตอนายจางจึงเปนอันระงับไป

หนา ๔๕

คําชี้แจงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑

เรื่องที่ ๒๑
ใหศาลแรงงานมีอํานาจจายเงินที่นายจางวางไวตอศาลใหแกลูกจาง
หรือทายาทโดยธรรมของลูกจางซึ่งถึงแกความตาย หรือกองทุนสงเคราะหลูกจาง
ในกรณีที่ไดจายเงินตามมาตรา ๑๓๔ ใหแกลูกจางแลว ได
กฎหมายทีเ่ กีย่ วของ (มาตรา ๑๒๕ วรรคสี่)
มาตรา ๑๒๕ วรรคสี่ เมื่อคดีถึงที่สุดและนายจางมีหนาที่ตองจายเงินจํานวนใดใหแก
ลูกจางหรือทายาทโดยธรรมของลูกจางซึ่งถึงแกความตาย ใหศาลมีอํานาจจายเงินที่นายจางวางไวตอศาล
ใหแกลูกจางหรือทายาทโดยธรรมของลูกจางซึ่งถึงแกความตาย หรือกองทุนสงเคราะหลูกจางในกรณีที่
ไดจายเงินตามมาตรา ๑๓๔ ได แลวแตกรณี
เจตนารมณของกฎหมาย
เพื่อใหลูกจาง และกองทุนสงเคราะหลูกจางไดรับเงินจากนายจางตามสิทธิที่กําหนดไว
ในพระราชบัญญัตินี้โดยเร็ว
คําชี้แจง
คําวา “เมื่อคดีถึงที่สุด” ตามบทบัญญัติในมาตรานี้ หมายถึง เมื่อมีการฟองคดีตอศาล
แรงงานแลว และคดีนั้นสิ้นสุดลงไมวาดวยเหตุใด เชน นายจางและลูกจางทําสัญญาประนีประนอมยอม
ความและศาลพิพากษาตามยอม หรือกรณีศาลแรงงานมีคําพิพากษาและไมมีคูความฝายใดอุทธรณ
เปนตน หากคดีดังกลาวนี้ มีผลใหนายจางตองจายเงินจํานวนใดใหแกลูกจาง หรือทายาทโดยธรรมของ
ลูกจางซึ่งถึงแกความตาย ศาลแรงงานก็มีอํานาจสั่งจายเงินที่นายจางนํามาวางไวตอศาลใหแกลูกจางหรือ
ทายาทโดยธรรมของลูกจางซึ่งถึงแกความตายได
ในกรณี ที่ ก องทุ น สงเคราะห ลู ก จ า งได จ า ยเงิ น ให แ ก ลู ก จ า งตามมาตรา ๑๓๔
อันสืบเนื่องมาจากนายจางผูฟองคดีไมจายเงินตางๆตามพระราชบัญญัตินี้ที่คางจายใหแกลูกจาง เชน
คาชดเชย คาจาง ตามระเบียบที่คณะกรรมการกองทุนสงเคราะหลูกจางกําหนด ศาลแรงงานก็มีอํานาจ
สั่งจายเงินที่นายจางนํามาวางไวตอศาลใหแกกองทุนสงเคราะหลูกจางได

หนา ๔๖

คําชี้แจงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑

ตัวอยาง
บริษัท งานดี จํากัด นายจาง เปนโจทกฟองพนักงานตรวจแรงงาน เปนจําเลยตอศาล
แรงงานกลาง ขอใหศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งเพิกถอนคําสั่งของพนักงานตรวจแรงงาน ที่สั่งใหบริษัทฯ
จายเงินคาชดเชยใหแกนายตุม ลูกจาง ซึ่งตองวางเงินตอศาลตามจํานวนที่กําหนดไวในคําสั่งดวย ทั้งนี้
ตามมาตรา ๑๒๕ วรรคสาม ศาลแรงงานกลางพิจารณาแลว เห็นวา นายตุม ลูกจาง มีสิทธิไดรับคาชดเชย
จากบริษัท งานดี จํากัด นายจาง ตามคําสั่งของพนักงานตรวจแรงงาน จึงมีคําพิพากษายกฟองโจทก
ปรากฏวา บริษัท งานดี จํากัด นายจาง ไมอุทธรณคําพิพากษาของศาลแรงงานกลางตอศาลฎีกา เชนนี้
คดียอมเปนที่สุด ศาลแรงงานกลางมีอํานาจสั่งใหจายเงินที่นายจางนํามาวางศาลใหแกนายตุมลูกจางได

หนา ๔๗

คําชี้แจงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑

เรื่องที่ ๒๒
กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานมีสิทธิไลเบี้ยคืนจาก
ผูซึ่งมีหนาที่ตามกฎหมายที่ตองจายเงินดังกลาวใหแกลูกจางนั้นพรอมดอกเบี้ย
กฎหมายทีเ่ กีย่ วของ (มาตรา ๑๓๕)
มาตรา ๑๓๕

ในกรณีที่กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานไดจายเงินจากกองทุน

สงเคราะหลูกจางไมวาทั้งหมดหรือบางสวนใหแกลูกจางตามมาตรา ๑๓๔ แลว ใหกรมสวัสดิการและ
คุมครองแรงงานมีสิทธิไลเบี้ยคืนจากผูซึ่งมีหนาที่ตามกฎหมายตองจายเงินดังกลาวใหแกลูกจางนั้น
พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละสิบหาตอปนับแตวันที่กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานไดจายเงิน
จากกองทุนสงเคราะหลูกจางใหแกลูกจาง ทั้งนี้ ไมวาผูซึ่งมีหนาที่ตามกฎหมายจะไดจายเงิน
ดังกลาวใหแกลูกจางอีกหรือไม
สิท ธิ ไล เ บี้ยตามวรรคหนึ่งใหมีอายุความสิบปนับแตวันที่จ ายเงิน จากกองทุ น
สงเคราะหลูกจาง
เจตนารมณของกฎหมาย
เพื่อใหกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานมีสิทธิไลเบี้ยเงินสงเคราะหเทากับจํานวนที่
จายจากกองทุนสงเคราะหลูกจางเพื่อบรรเทาความเดือดรอนใหแกลูกจางคืนจากผูซึ่งมีหนาที่ตามกฎหมาย
ตองจายเงินใหแกลูกจาง พรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละสิบหาตอป เนื่องจากนายจางไมจายเงินคาชดเชย
หรื อ เงิ น อื่ น ให แ ก ลู ก จ า ง ทั้ ง นี้ ไม ว า ผู ซึ่ ง มี ห น า ที่ ต ามกฎหมายจะได จ า ยเงิ น ดั ง กล า วให แ ก ลู ก จ า งอี ก
หรือไมก็ตาม
คําชี้แจง
กรณีที่กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานไดจายเงินสงเคราะหจากกองทุนสงเคราะห
ลูกจางเพื่อบรรเทาความเดือดรอนใหแกลูกจางตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนสงเคราะหลูกจางวา
ดวยการจายเงินสงเคราะห อัตราเงินที่จะจาย และระยะเวลาการจาย พ.ศ. ๒๕๔๖ ที่กําหนดใหลูกจาง
มี สิท ธิ ขอรับเงิ น สงเคราะห จ ากกองทุ น สงเคราะหลู ก จา ง หากนายจางได เลิก จ า งลู ก จา งโดยไม จ า ย
คาชดเชย และหรือเงินอื่นตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ เชน คาจาง คาลวงเวลา
คาทํางานในวันหยุด เปนตน กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานซึ่งเปนผูมีกรรมสิทธิ์และเปนหนวยงาน
หนา ๔๘

คําชี้แจงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑

ผูบริหารกองทุนสงเคราะหลูกจางมีสิทธิไลเบี้ยเอาเงินจํานวนที่ไดจายใหแกลูกจางนั้นคืนจากผูซึ่งมีหนาที่
ตามกฎหมาย เชน นายจาง ผูประกอบกิจการตามมาตรา ๑๑/๑ ผูรับเหมาชั้นตน หรือผูรับเหมาชวง
ถัดขึ้นไปตามมาตรา ๑๒ พรอมดวยดอกเบี้ยอัตรารอยละสิบหาตอปนับแตวันที่ไดจายเงินสงเคราะหใหแก
ลูกจางไดไมวาบุคคลดังกลาวจะไดจายเงินคาชดเชยหรือเงินอื่นๆที่กลาวขางตนใหแกลูกจางอีกหรือไมก็ตาม
ทั้งนี้ กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานมีสิทธิไลเบี้ยเอาเงินที่ไดจายจากกองทุนสงเคราะหลูกจางใหแก
ลู ก จ า งดั ง กล า วข า งต น นั้ น ภายในอายุ ค วาม ๑๐ ป นั บ จากวั น ที่ ก รมสวั ส ดิ ก ารและคุ ม ครองแรงงาน
ไดจายเงินสงเคราะหใหแกลูกจาง

หนา ๔๙

คําชี้แจงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑

เรื่องที่ ๒๓
การอุทธรณคําสั่งของพนักงานตรวจแรงงานตามมาตรา ๑๓๙ (๓)
กฎหมายทีเ่ กีย่ วของ (มาตรา ๑๔๑)
มาตรา ๑๔๑ คําสั่งของพนักงานตรวจแรงงานตามมาตรา ๑๓๙ (๓) ใหอุทธรณตอ
อธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายไดภายในระยะเวลาที่กําหนดในคําสั่ง และใหอธิบดีหรือผูซึ่ง
อธิบดีมอบหมายพิจารณาคําอุทธรณและแจงผูอุทธรณโดยไมชักชา แตตองไมเกินสามสิบวัน
นับแตวันที่ไดรับอุทธรณ คําวินิจฉัยของอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายดังกลาวใหเปนที่สุด
การอุ ท ธรณ ต ามวรรคหนึ่ ง ย อ มไม เ ป น การทุ เ ลาการปฏิ บั ติ ต ามคํ า สั่ ง ของ
พนั ก งานตรวจแรงงาน เว น แต อ ธิ บ ดี ห รื อ ผู ซึ่ ง อธิ บ ดี ม อบหมายจะมี คํ า สั่ ง เป น อย า งอื่ น หรื อ
มีการวางหลักประกันตามที่อธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายกําหนด
ในกรณีที่นายจางหรือลูกจางไดปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานตรวจแรงงานตามมาตรา
๑๓๙ (๓) หรือไดปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายตามวรรคหนึ่งภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด การดําเนินคดีอาญาตอนายจางหรือลูกจางใหเปนอันระงับไป
เจตนารมณของกฎหมาย
ใหนายจางหรือลูกจางมีสิทธิอุทธรณคําสั่งของพนักงานตรวจแรงงานที่ออกคําสั่งโดยใช
อํานาจตาม มาตรา ๑๓๙ (๓) ทั้งนี้ เพื่อใหมีการกลั่นกรองคําสั่งของพนักงานตรวจแรงงานอีกชั้นหนึ่ง และ
เพื่อใหการบังคับใชกฎหมายเปนไปอยางถูกตองและเปนธรรมยิ่งขึ้น
คําชี้แจง
ในกรณีที่พนักงานตรวจแรงงานไดปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายและตรวจพบวานายจาง
หรือลูกจางปฏิบัติไมถูกตองตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ พนักงานตรวจแรงงานมี
อํานาจสั่งเปนหนังสือใหนายจางหรือลูกจางปฏิบัติใหถูกตองตามกฎหมายนี้ได โดยอาศัยอํานาจตาม
มาตรา ๑๓๙ (๓) หากนายจางหรือลูกจางไดรับคําสั่งของพนักงานตรวจแรงงานโดยชอบแลวไมพอใจ
หรือไมเห็นดวยจะตองอุทธรณคําสั่งดังกลาวตออธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายภายในระยะเวลาที่ได
กําหนดไวในคําสั่งนั้น และเพื่อใหเกิดความชัดเจนในการอุทธรณ นายจางหรือลูกจางควรทําเปนหนังสือ
โดยระบุ ขอโตแย งและขอเท็ จจริงหรือขอกฎหมายที่อางอิง ประกอบคํา อุทธรณดวย แตอยางไรก็ตาม
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คําชี้แจงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑

การอุทธรณคําสั่งดังกลาวไมเปนการทุเลาการปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานตรวจแรงงาน เวนแตอธิบดี
หรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายนั้นมีคําสั่งเปนอยางอื่น (ซึ่งในทางปฏิบัตินายจางหรือลูกจางผูอุทธรณจะตองมี
คํ า ขอเพื่ อ แสดงความประสงค ข อทุ เ ลาการบั ง คั บ ตามคํ า สั่ ง ของพนั ก งานตรวจแรงงาน) หรื อ ได ว าง
หลักประกันตามที่อธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายกําหนด
เมื่ออธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายไดรับคําอุทธรณของนายจางหรือลูกจางแลวจะตอง
พิจารณาคําอุทธรณและแจงใหผูอุทธรณทราบภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่ไดรับคําอุทธรณ ซึ่งคําวินิจฉัยของ
อธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายนั้นเปนที่สุด
แตถานายจางหรือลูกจางไดปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานตรวจแรงงานหรือไดปฏิบัติ
ตามคําวินิจฉัยของอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายภายในระยะเวลาที่กําหนดแลว การดําเนินคดีอาญา
ตอนายจางหรือลูกจางใหเปนอันระงับไป
______________________________________
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