
บทท่ี 5 
กฎหมายคุมครองแรงงาน 

กฎหมายคุมครองแรงงานเปนกฎหมายเกี่ยวกับการจางงาน กําหนดสิทธิ หนาท่ีของ
นายจางและลูกจางในฐานะคูสัญญาท่ีจะตองปฏิบัติตอกัน ซ่ึงปจจุบันเปนพระราชบัญญัติ
คุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ซ่ึงเปนกฎหมายคุมครองแรงงานฉบับท่ีส่ี ซ่ึงจะกลาวตอไปใน
บทน้ี 
 
ความหมาย ลักษณะ และการบังคับใชกฎหมายคุมครองแรงงาน 
  
 ความหมาย ลักษณะ และการบังคับใชกฎหมายคุมครองแรงงาน ซ่ึง เกษมสันต  วิ
ลาวรรณ (2543, 7-11) ไดอธิบายไวดังน้ี 
 ความหมาย กฎหมายคุมครองแรงงาน (Labour Protection Law) เปนกฎหมายท่ี
บัญญัติถึงสิทธิและหนาท่ีของนายจาง ลูกจาง โดยกําหนดมาตรฐานขั้นตํ่าในการจางการใช
แรงงานและการจัดสถานที่และอุปกรณในการทํางาน เพื่อใหผูทํางานมีสุขภาพอนามัยอันดี 
มีความปลอดภัยในชีวิตและรางกาย และไดรับคาตอบแทนตามสมควร นายจางมีแรงงาน
ในการผลิตหรือบริการท่ีคงสภาพในระยะยาว ประเทศมีความเจริญทางเศรษฐกิจและมี
ความสงบม่ันคงทางสังคม 

ลักษณะ กฎหมายคุมครองแรงงาน เปนกฎหมายท่ีมีโทษทางอาญาเมื่อไมปฏิบัติ
ตาม และพนักงานเจาหนาท่ี (พนักงานตรวจแรงงาน) อาจดําเนินคดีอาญาไดเม่ือตรวจพบ 
แมจะไมมีลูกจางหรือผูใดรองทุกขหรือกลาวโทษก็ตาม นอกจากไดรับโทษทางอาญาแลว 
นายจางท่ีฝาฝนกฎหมายโดยไมใหสิทธิประโยชนแกลูกจางอาจถูกดําเนินคดีแพงเพื่อ
บังคับใหจายเงินหรือชดใชคาเสียหายแกลูกจาง หรือผูมีสิทธิดวย 

 
 
 
การบังคับใชกฎหมายคุมครองแรงงาน  
พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ใชบังคับแกนายจาง ลูกจางในการจาง

งานทุกราย ไมวาจะประกอบกิจการประเภทใด และไมวาจะมีจํานวนลูกจางเทาใดยกเวน
นายจางเหนือกิจการตามที่บัญญัติไวในมาตรา 4 คือ 

1. ราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค และราชการสวนทองถิ่น 



  
 

2. รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ 
3. นายจางประเภทที่ไดกําหนดไวในกฎกระทรวง ซ่ึงจะไมใชบังคับตามกฎหมาย

ท้ังฉบับหรือบางสวนก็ได 
สําหรับขอยกเวนแรก คือ “ราชการ” น้ัน พจนานุกรรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน 

พ.ศ.2525 ใหความหมายของ “ราชการ” ไววา ราชการ หมายถึง การงานรัฐบาลหรือของ
พระเจาแผนดิน 

ราชการสวนกลาง ไดแก กระทรวง ทบวง กรม หรือสวนราชการอื่นท่ีมีฐานะเปน
กรม 

ราชการสวนภูมิภาค ไดแก จังหวัด อําเภอ 
ราชการสวนทองถิ่น ไดแก องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล องคการบริหาร

สวนตําบล รวมท้ังกรุงเทพมหานครดวย 
ดังน้ัน บรรดาขาราชการและลูกจางของทางราชการจึงไมอยูในการคุมครองของ

กฎหมายคุมครองแรงงาน 
สวนขอยกเวนท่ีสอง ท่ียกเวนรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยแรงงานรัฐวิสาหกิจ

สัมพันธน้ัน กฎหมายวาดวยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธหมายถึงพระราชบัญญัติพนักงาน
รัฐวิสาหกิจสัมพันธ พ.ศ. 2534 หรือกฎหมายฉบับใหมท่ีออกมาใชบังคับแทน
พระราชบัญญัติดังกลาว 

พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 เปนกฎหมายท่ีมีโทษทางอาญา โทษ
ทางอาญาท่ีไดบัญญัติไวมีท้ังหมด 9 ข้ัน ข้ันตํ่าสุด ปรับไมเกิน 5,000 บาท (มาตรา 145) 
สวนขั้นสูงสุด จําคุกไมเกิน 1 ป หรือปรับไมเกิน 200,000 บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ (มาตรา 
148) แตความผิดตามกฎหมายคุมครองแรงงานฉบับน้ีเปนความผิดท่ีเปรียบเทียบได 
(ปรับได) ผูท่ีมีอํานาจเปรียบเทียบปรับผูกระทําความผิดทางอาญาตามกฎหมายคุมครอง
แรงงานสําหรับความผิดท่ีเกิดข้ึนในกรุงเทพมหานคร ไดแก อธิบดีกรมสวัสดิการและ
คุมครองแรงงานหรือผูซ่ึงอธิบดีมอบหมาย สําหรับความผิดท่ีเกิดข้ึนในจังหวัดอื่นนอกจาก
กรุงเทพมหานคร ไดแก ผูวาราชการจังหวัดหรือผูซ่ึงผูวาราชการจังหวัดมอบหมาย 
(มาตรา 159) 

นิยามสําคัญ มาตรา 5 ไดกําหนดความหมายของศัพทบางคําท่ีใชในกฎหมายไว 
บุคคลสําคัญในกฎหมายคนแรก คือ “นายจาง” 

“นายจาง” หมายความวา ผูซ่ึงตกลงรับลูกจางเขาทํางานโดยจายคาจางใหและ
หมายความรวมถึง 

1. ผูซ้ึงไดรับมอบหมายใหทํางานแทนนายจาง 



  
 

2. ในกรณีท่ีนายจางเปนนิติบุคคลใหหมายความรวมถึงผูมีอํานาจกระทําการ
แทนนิติบุคคล 

3. ในกรณีท่ีผูประกอบกิจการไดวาจางดวยวิธีเหมาคาแรง โดยมอบใหบุคคลหน่ึง
บุคคลใดรับชวงไปควบคุมดูแลการทํางานและรับผิดชอบจายคาจางใหแกลูกจางอีกทอด
หน่ึงก็ดี มอบหมายใหบุคคลหน่ึงบุคคลใดเปนผูจัดหาลูกจางมาทํางานอันมิใชการประกอบ
ธุรกิจจัดหางานก็ดี โดยการทํางานน้ันเปนสวนหน่ึงสวนใดหรือท้ังหมดในกระบวนการผลิต
หรือธุรกิจในความรับผิดชอบของผูประกอบกิจการ ใหถือวาผูประกอบกิจการเปนนายจาง
ของลูกจางดังกลาวดวย 
 
การคุมครองทั่วไป 
 

กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน (2539,3-7) ไดสรุปสาระสําคัญของกฎหมาย
แรงงานสําหรับการใชแรงงานตามสิทธิและหนาท่ีของลูกจางนายจางตามกฎหมาย
คุมครองแรงงาน ดังน้ี 

เวลาทํางาน นายจางตองใหลูกจางทํางานไมเกินกําหนดเวลา ดังตอไปน้ี 

1. งานอุตสาหกรรมไมเกิดสัปดาหละ    48 ช่ัวโมง 
2. งานพาณิชยกรรมไมเกินสัปดาหละ    54 ช่ัวโมง 
3. งานขนสงไมเกินวันละ     8 ช่ัวโมง 
4. งานที่อาจเปนอันตรายตอสุขภาพหรือรางกายของลูกจางไมเกินวันละ 42 

ช่ัวโมง 
 เวลาพัก 

1. ในวันที่มีการทํางาน ใหนายจางจัดใหลูกจางมีเวลาพักติดตอกันไมนอยกวาวัน
ละ 1 ช่ัวโมง หลังจากลูกจางไดทํางานในวันนั้นมาแลวไมเกิด 5 ช่ัวโมง 

2. นายจางและลูกจางจะตกลงกันลวงหนาใหมีเวลาพักนอยกวาคร้ังละ 1 ช่ัวโมงก็
ได แตตองไมนอยกวาคร้ังละ 20 นาที และเม่ือรวมแลวตองไมนอยกวาวันละ 1 ช่ัวโมง 

3. กรณีงานในหนาท่ีมีลักษณะตองทําติดตอกันไป หรือเปนงานฉุกเฉินโดยจะหยุด
เสียมิได นายจางจะไมจัดเวลาพักใหลูกจางก็ไดแตตองไดรับความยินยอมจากลูกจาง 
 วันหยุดประจําสัปดาห 

1.  ตองไมนอยกวาสัปดาหละ 1 วัน โดยมีระยะหางกันไมเกิน 6 วัน 



  
 

2.  นายจางและลูกจางจะตกลงกันลวงหนากําหนดใหมีวันหยุดประจําสัปดาหวันใดก็
ได 

3.  งานโรงงาน งานขนสง งานในปา งานในที่ทุรกันดาร งานประมง งานดังเพลิง 
งานอื่นตามที่กระทรวงฯ กําหนด นายจางและลูกจางจะตกลงกันลวงหนาสะสมและเลื่อน
วันหยุดประจําสัปดาหไปเม่ือใดก็ไดแตตองอยูในระยะเวลาไมเกิน 4 สัปดาหติดตอกัน 

4.  กรณีวันหยุดประจําสัปดาหไมแนนอน ใหนายจางประกาศกําหนดวันหยุดให
ลูกจางทราบลวงหนาไมนอยกวา 3 วัน และแจงเปนหนังสือใหพนักงานตรวจแรงงานทราบ
ภายใน 7 วัน นับแตวันที่ประกาศกําหนด 
 วันหยุดตามประเพณี 

1. ไมนอยกวาปละ 13 วันโดยรวมวันแรงงานแหงชาติดวย 
2. ถาวันหยุดตามประเพณีตรงกับวันหยุดประจําสัปดาหใหเลื่อนวันหยุดตาม

ประเพณีวันน้ันไปหยุดในวันทํางานถัดไป 
 วันหยุดพักผอนประจําป 

1. ลูกจางซ่ึงทํางานติดตอกันมาครบ 1 ป มีสิทธิหยุดพักผอนประจําปไมนอยกวา
ปละ 6 วันทํางาน 

2. ใหนายจางเปนผูกําหนดวันหยุดพักผอนประจําปใหลูกจางทราบลวงหนา 
3. นายจางและลูกจางจะตกลงกันลวงหนาสะสมและเลื่อนวันหยุดพักผอนประจําป

ไปรวมหยุดในปอื่นก็ได 
 
 คาจาง  

1. ลูกจางมีสิทธิไดรับคาจางไมนอยกวาอัตราคาจางขั้นตํ่า 
2. ลูกจางมีสิทธิไดรับคาจางในวันหยุดประจําสัปดาห (ยกเวนลูกจางรายวัน ราย

ช้ิน รายช่ัวโมง) วันหยุดตามประเพณีและวันหยุดพักผอนประจําป เทากับคาจางในวัน
ทํางาน 

3. ลูกจางมีสิทธิไดรับคาจางในวันลาปวยเทากับคาจางในวันทํางานตลอดเวลาท่ี
ลาปวยไมเกินปละ 30 วันทํางาน 

4. ลูกจางชาย มีสิทธิไดรับคาจางในวันลาเพื่อรับราชการทหารในการเรียกพลเพื่อ
ตรวจสอบ เพื่อฝกวิชาทหารและเพื่อทดลองความพร่ังพรอม โดยไดรับคาจางเทากับวัน
ทํางานตลอดระยะเวลาที่ลาแตไมเกินปละ 60 วัน 
 การทํางานลวงเวลาและการทํางานในวันหยุด 



  
 

1. ในกรณีท่ีงานมีลักษณะตองทําติดตอกันไป ถาหยุดจะเสียหายแกงาน หรือเปน
งานฉุกเฉินโดยจะหยุดเสียมิได นายจางจะใหลูกจางทํางานนอกหรือเกินเวลาทํางานปกติ
หรือในวันหยุดเทาที่จําเปนก็ได 

2. กิจกรรมโรงแรม สถานมหรสพ งานขนสง รานขายอาหาร รานขายเคร่ืองด่ืม 
สโมสร สมาคม สถานพยาบาล และกิจการอื่น ๆ ตามท่ีกระทรวง ๆ จะไดกําหนด นายจาง
จะใหลูกจางทํางานในวันหยุดก็ได 

3. เพ่ือประโยชนแกการผลิต การจําหนาย หรือการบริการ นายจางอาจใหลูกจาง
ทํางานนอกหรือเกินเวลาทํางานปกติ หรือในวันหยุดนอกจากที่กฎหมายกําหนดเทาท่ี
จําเปน โดยไดรับความยินยอมจากลูกจางกอน 

4. การทํางานนอกหรือเกินเวลาทํางานปกติในสัปดาหหน่ึงตองไมเกิน 24 ช่ัวโมง 
5. การทํางานนอกหรือเกินเวลาทํางานปกติในสัปดาหหน่ึงตองไมเกิน 24 ช่ัวโมง 

  



  
 

การลาปวยและการลาคลอด 
1. ลูกจางมีสิทธิลาปวยโดยไดรับคาจางตามปกติปหน่ึงไมเกิน 30 วันทํางาน 
2. ลูกจางซ่ึงเปนหญิงมีครรภมีสิทธิลาคลอดกอนและหลังคลอด ครรภหน่ึงไมเกิน 

90 วัน โดยใหนับรวมวันหยุดท่ีมีระหวางวันลาดวย และใหนายจางจายคาจางแกลูกจางซ่ึง
ลาคลอดเทากับคาจางในวันทํางานตลอดระยะเวลาที่ลา แตไมเกิน 45 วัน โดยใหนับรวม
วันหยุดท่ีมีระหวางวันลาดวย 
 

 
 
การใชแรงงานหญิงและแรงงานเด็ก 
 
 หญิงไทยมีบทบาทอยางมากในการพัฒนาประเทศทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคมและ
การเมือง และมีแนวโนมวาจะมีบทบาทมากยิ่งข้ึน ปจจุบันมีหญิงเขาสูตลาดแรงงานมาก
ข้ึน และทํางานในทุกสาขาอาชีพ ทุกสาขาอุตสาหกรรมและทุกสถานภาพการทํางาน แต
เน่ืองจากความแตกตางดานสรีระรางกายระหวางเพศชายกับเพศหญิง โดยเฉพาะความ
แข็งแรงของรางกาย และการมีครรภของเพศหญิง ตลอดจนความปลอดภัยในการทํางาน 
รัฐบาลจึงไดออกกฎหมายคุมครองแรงงานหญิง เพ่ือใหหญิงไดรับความคุมครองในการ
ทํางานเปนกรณีพิเศษนอกเหนือจากการคุมครองแรงงานทั่วไป ซ่ึงกรมสวัสดิการและ
คุมครองแรงงาน (2539, 11-12) ไดสรุปสาระสําคัญไวดังน้ี 
 กฎหมายหามมิใหนายจางรับหญิงท่ีมีอายุตํ่ากวา 18 ป ท่ียังมิไดทําการสมรสเปน
ลูกจางทํางาน ในสโมสรราตรี สถานเตนรํา สถานฝกสอนเตนรํา สถานขายและเสพสุรา 
สถานอาบอบนวด โรงแรม สถานท่ีอื่น ซ่ึงกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมจะได
กําหนด 
 ชนิดของงานที่หามมิใหนายจางใหลูกจางซ่ึงเปนหญิงทํา 



  
 

1. งานทําความสะอาดเคร่ืองจักรหรือเคร่ืองยนตขณะท่ีเคร่ืองจักรหรือเคร่ืองยนต
กําลังทํางาน 

2. งานที่ตองทําบนนั่งรานท่ีสูงกวาพ้ืนดินต้ังแตสิบเมตรข้ึนไป 
3. งานใชเลื่อยวงเดือน 
4. งานผลิตหรือขนสงวัตถุระเบิดหรือวัตถุไวไฟ 
5. งานเหมืองแรท่ีตองทํางานใตดิน 
6. งานอื่นตามท่ีกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมจะไดกําหนด 

 หามมิใหนายจางใหลูกจางซ่ึงเปนหญิงทํางาน ก แบก หาบ หาม ทูน ลาก หรือ
เข็นของหนักเกินอัตรานํ้าหนักท่ีกําหนดดังตอไปน้ี 

- 30 กิโลกรัมสําหรับการทํางานในที่ราบ 
- 26 กิโลกรัมสําหรับการลากหรือเข็นของที่ตองบรรทุกลอเลื่อนท่ีใชราง 

- 600 กิโลกรัมสําหรับการลากหรือเข็นของที่ตองบรรทุกลอเลื่อนท่ีใชราง 

- 300 กิโลกรัมสําหรับการลากหรือเข็นของที่ตองบรรทุกลอเลื่อนท่ีไมใชราง 
 กําหนดเวลาทํางานของหญิง 
 กฎหมายกําหนดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเวลาทํางานของหญิงนอกเหนือจากขอกําหนด
ในกฎหมายคุมครองแรงงานทั่วไป โดยหามมิใหนายจางใหลูกจางหญิงทํางานในระหวาง
เวลา 24.00 น. ถึง 06.00 น. แตมีขอยกเวนใหทําไดถาเปน 

- งานที่มีลักษณะตองทําติดตอกันไป 

- งานกะ 

- งานที่มีลักษณะและสภาพที่ตองทําในระหวางเวลา 24.00 น. ถึง 06.00 น. 
 ท้ังน้ีการทํางานตามขอยกเวนดังกลาวตองไมเปนอันตรายตอสุขภาพและความ
ปลอดภัยของหญิงน้ัน 
 สิทธิการลาคลอด ลูกจางมีครรภมีสิทธิลาคลอดกอนและหลังคลอดไมเกิน 90 วัน 
โดยไดรับคาจางไมเกิน 45 วัน ใหนายจางจายคาจางแกลูกจางซ่ึงลาคลอดเทากับคาจางใน
วันทํางานตลอดระยะเวลาที่ลา แตไมเกิน 45 วัน กอนหรือหลังคลอดถามีใบรับรองแพทย
แสดงวาทํางานเดิมไมได ใหนายจางพิจารณาเปลี่ยนงานใหเปนการช่ัวคราวตามควร 
 สิทธิเทาเทียมกัน ในการจางลูกจางหญิงทํางาน ถางานมีลักษณะคุณภาพและ
ปริมาณอยางเดียวกัน นายจางจะตองกําหนดคาจางคาลวงเวลาและคาทํางานในวันหยุด
ใหลูกจางหญิงเทาเทียมกับลูกจางชาย 
 



  
 

 
 
การใชแรงงานเด็ก 

 เด็กเปนทรัพยากรอันมีคายิ่งของชาติ แตเน่ืองจากปญหาความยากจนทําใหเด็ก
ตองเขาสูตลาดแรงงานกอนวันอันสมควร รัฐบาลจึงไดออกกฎหมายคุมครองแรงงานเด็ก 
เพ่ือใหเด็กไดรับความคุมครองในการทํางาน ตลอดจนไดรับการสงเสริมและพัฒนาใหมี
ความรูความสามารถในการทํางาน ตลอดจนรางกาย จิตใจ และอื่นๆ อันจะเปนประโยชน
ตอเด็ก สังคม เศรษฐกิจ และประเทศชาติตอไป กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน 
(2539, 8-10) ไดสรุปสาระสําคัญไวดังน้ี 
 กฎหมายหามเด็กอายุตํ่ากวา 13 ปบริบูรณ ทํางานโดยเด็ดขาด เด็กอายุตํ่ากวา 13 
ป ท้ังรางกายและจิตใจยังไมเติบโตเต็มท่ี ไมรูจักรับผิดชอบและขาดความระมัดระวัง 
กฎหมายจึงหามมิใหผูใดจางไวเปนลูกจางโดยเด็ดขาด 

งานที่กฎหมายกําหนดใหนายจางรับเด็กอายุต้ังแต 13 ปบริบูรณ แตยังไมถึง 15 ป
บริบูรณเปนลูกจางได  

1. งานรับใชสถานประกอบการพาณิชยกรรม ท่ีไมมีการจําหนายหรือเสพสุรา 
2. งานสงหนังสือพิมพ 
3. งานรับใชเกี่ยวกับกีฬา 
4. งานเก็บ จําหนาย รับสงดอกไม ผลไม เคร่ืองชํา และเคร่ืองด่ืมท่ีไมมี

แอลกอฮอล 



  
 

5. งานยก แบก หาบ หาม ทูน หรือลากของที่มีนํ้าหนักไมเกิน 10 กิโลกรัม 
 งานท่ีไมเขาขาย 5 ประเภทนี้ ตองขออนุญาตเด็กทํางานจากกรมสวัสดิการและ
คุมครองแรงงาน 
 การขออนุญาตเด็กอายุครบ 13 ป แตไมถึง 15 ป ทํางาน ใหนายจางขอรับแบบ
พิมพคําขออนุญาตเด็กทํางาน และยื่นคําขอ ณ สถานที่ดังตอไปน้ี 

1. กรุงเทพมหานคร กองแรงงานหญิง และเด็ก ช้ัน 6 กรมสวัสดิการและคุมครอง
แรงงานในบริเวณกระทรวงมหาดไทย 

2. สํานักงานแรงงานกรุงเทพมหานครเขต 
3. ตางจังหวัด ใหรับและยื่นคําขออนุญาตเด็กทํางานไดท่ี สํานักงานสวัสดิการ

และคุมครองแรงงานจังหวัด 
 หลักฐานในการยื่นคําขออนุญาต เอกสารแสดงอายุของเด็ก เชน สําเนาใบสุทธิ สูติ
บัตร หรือสําเนาทะเบียนบาน อยางใดอยางหน่ึง 
 งานที่กฎหมายหามลูกจางเด็กอายุต้ังแต 13 ปบริบูรณแตยังไมถึง 18 ปทํางาน 

1. งานหลอม เปา หลอ หรือรีดโลหะ 
2. งานปมโลหะ 
3. งานเกี่ยวกับความรอน ความเย็น ความส่ันสะเทือน เสียง และแสงที่มีระดับ

แตกตางจากปกติ อันอาจเปนอันตรายตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
4. งานเกี่ยวกับสารเคมีท่ีเปนอันตรายตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
5. งานเกี่ยวกับจุลปวันเปนพิษซึ่งอาจเปนเช้ือไวรัส แบคทีเรีย รา หรือเช้ืออื่น

ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
6. งานเกี่ยวกับวัตถุมีพิษ วัตถุระเบิด หรือวัตถุไวไฟ เวนแตงานในสถานีบริการ

นํ้ามันเช่ือเพลิงตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
7. งานขับหรือบังคับรถยกหรือปนจ่ันตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
8. งานใชเลื่อนเดินดวยพลังไฟฟาหรือเคร่ืองยนต 
9. งานที่ตองทําใตดิน ใตนํ้า ในถ้ํา อุโมงค หรือปลองในภูเขา 
10. งานเกี่ยวกับกัมมันตภาพรังสีตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
11. งานทําความสะอาดเคร่ืองจักรหรือเคร่ืองยนตขณะท่ีเคร่ืองจักรหรือเคร่ืองยนต

กําลังทํางาน 
12. งานที่ตองทําบนนั่งรานท่ีสูงกวาพ้ืนดินต้ังแตสิบเมตรขึ้นไป 
13. งานอื่นตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
ขอแนะนําบิดา มารดา หรือผูปกครองในการใหเด็กทํางาน 



  
 

1. ไมควรหลงเช่ือคนไมรูจัก หรือนายหนาในทองถิ่น โดยยอมใหพาเด็กมา
ทํางานในเมืองโดยงาย 

2. ไมควรรับคาจางเด็กเปนรายป หรือรับคาจางลวงหนา 
3. ตองจดจําช่ือ ท่ีอยูนายจาง และสํานักงานจัดหางานท่ีติดตอหางานใหเด็ก 
4. ควรติดตามขาวคราวเด็กอยูเสมอ เม่ือเด็กเขาทํางานในสถานประกอบการ

ดังกลาว 
5. ควรมีความรูเบื้องตนเกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน 

 สถานที่ท่ีกฎหมายหามลูกจางเด็กอายุต้ังแต 13 ปบริบูรณแตยังไมถึง 18 ป
บริบูรณทํางาน 

1. โรงฆาสัตว 
2. สถานที่เลนการพนัน 
3. สถานเตนรํา รําวง หรือรองเง็ง ประเภทที่มีและประเภทที่ไมมีหญิงใหบริการ 
4. สถานที่ท่ีมีอาหาร สุรา นํ้าชา หรือเคร่ืองด่ืมอยางอื่นจําหนายและบริการโดยมี

หญิงบําเรอสําหรับปรนนิบัติลูกคา หรือโดยมีท่ีสําหรับผอนหลักนอนหรือมีบริการนวด
ใหแกลูกคา 

5. สถานอาบน้ํา นวด หรืออบตัว ซ่ึงมีหญิงบริการใหลูกคา 
 ขอแนะนํานายจางในการจางแรงงานเด็ก 

9.1. ใหกําหนดเวลาทํางานของลูกจางเด็กอายุ 13 ปบริบูรณแตยังไมถึง 18 
ปบริบูรณ ไมเกินวันละ 8 ช่ัวโมง 

9.2. ใหเด็กไดเปลี่ยนอิริยาบถและไดรับการพักผอนตามสมควร 
9.3. หามเด็กอายุ 13 – 15 ปทํางานระหวางเวลา 22.00 น. – 06.00 น. เวน

แตเด็กน้ันมีอาชีพเปนนักแสดงภาพยนตร ละคร หรือการแสดงอยางอื่นท่ีคลายคลึงกัน 
และไดรับการพักผอนตามสมควร 

9.4. หามเด็กอายุ 13 ปบริบูรณ แตยังไมถึง 15 ปบริบูรณ ทํางานในวันหยุด
และทํางานลวงเวลา 

9.5. ไมควรจายคาจางใหบิดา มารดา หรือผูปกครองเด็กลวงหนาหรือจายเปน
รายป 
 



  
 

 
 



  
 

การจายคาตอบแทนการทํางาน 
 

การจายคาตอบแทนในการทํางานใหแกลูกจางน้ันมี 2 ประเภท (กิติพงศ  หังสพฤกษ 
2539, 107-131) 

1. การจายคาตอบแทนในการทํางานโดยถือระยะเวลาเปนสําคัญ หมายถึงการ
จายคาจางที่ถือหนวยระยะเวลาเปนหลักในการคํานวณ  

2. การจายคาตอบแทนในการทํางานโดยถือตามผลงานท่ีลูกจางทําไดเปนสําคัญ 
หมายถึง การจายคาจางที่ถือผลงานแตละหนวยที่ลูกจางทําไดเปนหลักในการคํานวณทั้งน้ี 
ไมวาลูกจางจะใชระยะเวลาในการทํางานนานเทาใดก็ตาม เม่ือลูกจางไดผลงานออกมา
เทาใดก็จะคํานวณคาจางไปตามจํานวนนับของผลงานนั้น เชน การกําหนดคาจางในการ
ทํางานตอโตะเปนตัว เปาแกวเปนโหล เย็บเส้ือผาเปนกุรุส หรือขนของไดนํ้าหนัก เปนตน 

คาลวงเวลา หมายความวา เงินท่ีนายจางจายใหแกลูกจางเปนการตอบแทนการ
ทํางานลวงเวลาในวันทํางาน 
 คาทํางานในวันหยุด หมายความวา เงินท่ีนายจางใหแกลูกจางเปนการตอนแทน
การทํางานในวันหยุด 
 เงินคาตอบแทนในการทํางาน ใหนายจางจายคาจาง คาลวงเวลา คาทํางานใน
วันหยุด คาลวงเวลาในวันหยุด และเงินผลประโยชนอื่นเน่ืองในการจาง บรรดาท่ีจายเปน
เงินตองจายเงินตราไทย เวนแตไดรับความยินยอมจากลูกจางใหจายเปนต๋ัวเงินหรือ
เงินตราตางประเทศ 
 การจายคาจางในวันหยุด ใหนายจางจายคาจางใหแกลูกจางเทากับคาจางในวัน
ทํางานสําหรับวันหยุดดังตอไปน้ี 

1. วันหยุดประจําสัปดาห เวนแตลูกจางซ่ึงไดรับคาจางรายวัน รายช่ัวโมง หรือ
ตามผลงานโดยคํานวณเปนหนวย 

2. วันหยุดตามประเพณี 
3. วันหยุดพักผอนประจําป 
การจายคาจางในวันลา ใหนายจางจายคาจางใหแกลูกจางในวันลาปวยตาม

มาตรา 32 เทากับอัตราคาจางในวันทํางานตลอดระยะเวลาที่ลา แตปหน่ึงตองไมเกิน
สามสิบวันทํางาน ในกรณีท่ีลูกจางจายคาจางใหแกลูกจางในวันลาเพื่อรับราชการทหาร
ตามมาตรา 35 เทากับคาจางในวันทํางานตลอดระยะเวลาที่ลา แตปหน่ึงตองไมเกินหกสิบ
วัน 



  
 

ใหนายจางจายคาจางใหแกลูกจางซ่ึงเปนหญิงในวันลาเพ่ือคลอดบุตรเทากับคาจาง
ในวันทํางานตลอดระยะเวลาที่ลา แตไมเกินส่ีสิบหาวัน  

การคํานวณคาจางของลูกจางที่ไดรับคาจางตามผลงาน ในกรณีท่ีลูกจางไดรับ
คาจางตามผลงานโดยคํานวณเปนหนวย ใหนายจางคาจางในวันหยุดหรือวันลาเทากับ
คาจางโดยเฉลี่ยในวันทํางานท่ีลูกจางไดรับในงวดการจายคาจางกอนวันหยุดหรือวันลาน้ัน 

การจายคาลวงเวลา ในกรณีท่ีนายจางใหลูกจางทํางานลวงเวลาในวันทํางานให
นายจางจายคาลวงเวลาใหแกลูกจางในอัตราไมนอยกวาหน่ึงเทาคร่ึงของอัตราคาจางตอ
ช่ัวโมงในวันทํางานตามจํานวนช่ัวโมงที่ทํา หรือไมนอยกวาหน่ึงเทาคร่ึงของอัตราคาจาง
ตอหนวยในวันทํางานตามจํานวนผลงานที่ทําไดสําหรับลูกจางซ่ึงไดรับคาจางตามผลงาน
โดยคํานวณเปนหนวย 

การจายคาทํางานในวันหยุด ในกรณีท่ีนายจางใหลูกจางทํางานในวันหยุด ให
นายจางจายคาทํางานในวันหยุดใหแกลูกจางในอัตรา ดังตอไปน้ี 

1. สําหรับลูกจางซ่ึงมีสิทธิไดรับคาจางในวันหยุด ใหจายเพิ่มขึ้นจากคาจางอีกไม
นอยกวาหน่ึงเทาของอัตราคาจางตอช่ัวโมงในวันทํางานตามจํานวนช่ัวโมงที่ทําหรือไม
นอยกวาหน่ึงเทาของอัตราคาจางตอหนวยในวันทํางานตามจํานวนผลงานที่ทําไดสําหรับ
ลูกจางซ่ึงไดรับคาจางตามผลงานโดยคํานวณเปนหนวย 

2. สําหรับลูกจางซ่ึงไมมีสิทธิไดรับคาจางในวันหยุด ใหจายไมนอยกวาสองเทา
ของอัตราคาจางตอช่ัวโมงในวันทํางานตามจํานวนช่ัวโมงที่ทํา หรือไมนอยกวาสองเทา
ของอัตราคาจางตอหนวยในวันทํางานตามจํานวนผลงานที่ทําไดสําหรับลูกจางซ่ึงไดรับ
คาจางตามผลงานโดยคํานวณเปนหนวย 

การจายคาลวงเวลาในวันหยุด ในกรณีท่ีนายจางใหลูกจางทํางานลวงเวลาใน
วันหยุด ใหนายจางจายคาลวงเวลาในวันหยุดใหแกลูกจางในอัตราไมนอยกวาสามเทาของ
อัตราคาจางตอช่ัวโมงในวันทํางานตามจํานวนช่ัวโมงท่ีทํา หรือไมนอยกวาสามเทาของ
อัตราคาจางตอหนวยในวันทํางานตามจํานวนผลงานที่ทําได สําหรับลูกจางซ่ึงไดรับคาจาง
ตามผลงานโดยคํานวณเปนหนวย 

การคํานวณอัตราคาจางตอชั่วโมง เพื่อประโยชนแกการคํานวณคาลวงเวลา คา
ทํางานในวันหยุดและคาลวงเวลาในวันหยุด ในกรณีท่ีลูกจางไดรับคาจางเปนรายเดือน 
อัตราคาจางตอช่ัวโมงในวันทํางานหมายถึงคาจางรายเดือนหารดวยผลคูณของสามสิบและ
จํานวนช่ัวโมงทํางานในวันทํางานตอวันโดยเฉลี่ย 



  
 

กําหนดเวลาจายคาตอบแทน ใหนายจางจายคาจาง คาลวงเวลา คาทํางานใน
วันหยุด และคาลวงเวลาในวันหยุดใหถูกตองและตามกําหนดเวลาดังตอไปน้ี 

1. ในกรณีท่ีมีการคํานวณคาจางเปนรายเดือน รายวัน รายช่ัวโมงหรือเปน
ระยะเวลาอยางอื่นที่ไมเกินหน่ึงเดือน หรือตามผลงานโดยคํานวณเปนหนวย ใหจายเดือน
หน่ึงไมนอยกวาหน่ึงคร้ัง เวนแตจะมีการตกลงกันเปนอยางอื่นที่เปนประโยชนแกลูกจาง 

2. ในกรณีท่ีมีการคํานวณคาจาง นอกจาก (1) ใหจายตามกําหนดเวลาท่ีนายจาง
และลูกจางตกลงกัน 

3. คาลวงเวลา คาทํางานในวันหยุด และคาลวงเวลาในวันหยุดใหจายเดือนหน่ึง
ไมนอยกวาหน่ึงคร้ัง 
 ความรับผิดกรณีลูกจางเดินทางไปทํางาน ในกรณีท่ีนายจางใหลูกจางเดินทาง
ไปทํางานในทองท่ีอื่น นอกจากทองท่ีสําหรับการทํางานปกติในวันหยุด ใหนายจางจาย
คาจางเทากับคาจางในวันทํางานใหแกลูกจางซ่ึงไมมีสิทธิไดรับคาจางในวันหยุด สําหรับ
การเดินทางน้ัน 
 การจายเงินกรณีที่นายจางหยุดกิจการ ในกรณีท่ีนายจางมีความจําเปนตอง
หยุดกิจการทั้งหมดหรือบางสวนเปนการช่ัวคราวโดยเหตุใดท่ีมิใชเหตุสุดวิสัย ใหนายจาง
จายเงินใหแกลูกจางไมนอยกวารอยละหาสิบของคาจางไดรับ นายจางหยุดกิจการตลอด
ระยะเวลาที่นายจางไมไดลูกจางทํางาน  ใหนายจางแจงใหลูกจางและพนักงานตรวจ
แรงงานทราบลวงหนากอนวันเร่ิมหยุดกิจการตามวรรคหน่ึง 
 นอกจากนี้ยังมีเร่ืองเกี่ยวกับสวัสดิการ การจายเงินชดเชย ตาง ๆ ท่ีลูกจาง และ
นายจางควรรู ซ่ึง กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน (2539,3-7) ไดสรุปไวดังน้ี 
 สวัสดิการ 

1. นายจางตองจัดใหมีนํ้าสะอาดสําหรับด่ืม หองนํ้า และหองสวมใหเพียงพอ 
ปจจัยปฐมพยาบาลหองรักษาพยาบาล สถานพยาบาล แพทย พยาบาล และยานพาหนะ
มากนอยตามจํานวนลูกจางตามที่กฎหมายกําหนด 

2. นายจางตองจัดทําทางระบายอากาศ ทางระบายนํ้าและส่ิงโสโครก แสงสวาง 
ทางออกฉุกเฉินในอาคารที่ทํางาน ตามมาตรฐานที่กระทรวงฯ กําหนด 
 คาชดเชย  
 ลูกจางมีสิทธิไดรับคาชดเชยหากนายจางเลิกจาง โดยลูกจางไมมีความผิด ดังน้ี 
 คาชดเชยปกติ 



  
 

1. ลูกจางซ่ึงทํางานติดตอกันครบ 120 วัน แตไมครบ 1 ป มีสิทธิไดรับเทากับ
คาจางอัตราสุดทาย 30 วัน 

2. ลูกจางซ่ึงทํางานติดตอกันครบ 1 ป แตไมครบ 3 ป มีสิทธิไดรับเทากับคาจาง
อัตราสุดทาย 90 วัน 

3. ลูกจางซ่ึงทํางานติดตอกันครบ 3 ปข้ึนไป มีสิทธิไดรับเทากับคาจางอัตรา
สุดทาย 180 วัน 
 คาชดเชยพิเศษ 
 ในกรณีท่ีนายจางจะเลิกจางลูกจางเพราะเหตุปรับปรุงหนวยงานกระบวนการผลิต 
การจําหนาย หรือการบริการอันเน่ืองมาจากการนําเคร่ืองจักรมาใชหรือเปลี่ยนแปลง
เคร่ืองจักรหรือเทคโนโลยี ซ่ึงเปนเหตุใหตองลดจํานวนลูกจางลง นายจางตองปฏิบัติดังนี้ 

1. แจงวันท่ีจะเลิกจาง เหตุผลของการเลิกจางและลายช่ือลูกจางท่ีจะถูกเลิกจางให
พนักงานตรวจแรงงานทราบลวงหนาไมนอยกวาหกสิบวันกอนวันเลิกจาง 

2. ถาไมแจงแกลูกจางท่ีจะเลิกจางทราบลวงหนาหรือแจงลวงหนานอยกวา
ระยะเวลาหกสิบวัน นายจางตองจายคาชดเชยแทนการบอกกลาวลวงหนา แกลูกจาง
เทากับคาจางอัตราสุดทายหกสิบวันหรือเทากับคาจางของการทํางานหกสิบวันทุดทาย
สําหรับลูกจาง ซ่ึงไดรับคาจางตามผลงานโดยคํานวณเปนหนวย คาชดเชยแทนการบอก
กลาวลวงหนาน้ี ใหถือวานายจางไดจายคาสินจางแทนการบอกกลาวลวงหนาตามกฎหมาย
ดวย 
 นายจางตองจายคาชดเชยพิเศษเพ่ิมข้ึนจากคาชดเชยปกติ ดังตอไปน้ี 

1. ลูกจางทํางานติดตอกันครบหกปข้ึนไปโดยรวมวันหยุด วันลา และวันที่นายจาง
ส่ังใหหยุดเพ่ือประโยชนของนายจาง นายจางจะจายคาชดเชยพิเศษเพิ่มข้ึนจากคาชดเชย
ปกติซ่ึงลูกจางน้ัน มีสิทธิไดรับอยูแลว สําหรับการทํางานที่เกิดหกปไมนอยกวาคาจางอัตรา
สุดทายสิบหาวันตอการทํางานครบหน่ึงป หรือไมนอยกวาคาจางของการทํางานสิบหาวัน
สุดทายตอการทํางานครบหน่ึงป หรือไมนอยกวาคาจางของการทํางานสิบหาวันสุดทายตอ
การทํางานครบหนึ่งป สําหรับลูกจางซ่ึงรับคาจางตามผลงานโดยคํานวณเปนหนวย 

2. คาชดเชยพิเศษนี้รวมแลวตองไมเกินคาจางอัตราสุดทายสามรอยหกสิบวัน
หรือไมเกินคาจางของการทํางานสามรอยหกสิบวันสุดทาย สําหรับลูกจางซ่ึงไดรับคาจาง
ตามผลงานโดยคํานวณเปนหนวย 

3. เพื่อประโยชนในการคํานวณคาชดเชยพิเศษ เศษของระยะเวลาทํางานท่ี
มากกวาหน่ึงรอยแปดสิบวัน ใหนับเปนการทํางานครบหนึ่งป 
   



  
 

 ขอยกเวนท่ีนายจางไมตองจายคาชดเชย ลูกจางไมมีสิทธิไดรับคาชดเชยในกรณีใด
กรณีหน่ึง ดังตอไปน้ี 

1. ทุจริตตอหนาท่ี 
2. กระทําความผิดอาญาโดยเจตนาแกนายจาง 
3. จงใจทําใหนายจางไดรับความเสียหาย 
4. ฝาฝนขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน หรือระเบียบหรือคําส่ังของนายจางอันชอบ

ดวยกฎหมายและเปนธรรม และนายจางไดตัดเตือนเปนหนังสือแลว ซ่ึงหนังสือเตือนนั้น
ตองมีผลบังคับไมเกิน 1 ป นับแตวันท่ีลูกจางไดรับทราบหนังสือเตือน เวนแตกรณีท่ี
รายแรงนายจางไมจําเปนตองตักเตือน 

5. ละท้ิงหนาท่ีเปนเวลา 3 วันทํางานติดตอกัน ไมวาจะมีวันหยุดคั่นหรือไมก็ตาม 
โดยไมมีเหตุอันสมควร 

6. ประมาทเลินเลอเปนเหตุใหนายจางไดรับความเสียหายอยางรายแรง 
7. ไดรับโทษจําคุกตามคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุก 
8. กรณีการจางท่ีมีกําหนดระยะเวลาการจางไวแนนอนและนายจางเลิกจางตาม

กําหนดระยะเวลานั้น ไดแกงานดังน้ี 
8.1  การจางงานในโครงการ เฉพาะท่ีมิใชงานปกติของธุรกิจหรือการคาของ

นายจาง 
8.2  งานอันมีลักษณะเปนคร้ังคราวที่มีกําหนดการส้ินสุดหรือความสําเร็จของ

นายจา 
8.3 งานท่ีเปนตามฤดูกาล และไดจางในชวงเวลาของฤดูกาลน้ัน ซ่ึงจะตองแลว

เสร็จภายในเวลาไมเกิด 2 ป โดยนายจางไดทําสัญญาเปนหนังสือไวต้ังแตเม่ือเร่ิมจาง 
 หลักฐานการทํางาน 

1. นายจางท่ีมีลูกจางต้ังแต 10 คนข้ึนไป ตองจัดใหมีขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน
เปนภาษาไทย ปดประกาศโดยเปดเผย ณ สถานท่ีทํางานของลูกจาง และสงสําเนาให
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน 

2. ขอบังคับฯ ตองระบุเร่ืองตาง ๆ ดังน้ี วันทํางาน เวลาทํางานปกติ เวลาพัก วัน
และสถานที่จายคาจาง การทํางานลวงเวลา วันหยุด การทํางานในวันหยุด หลักเกณฑการ
ลา วินัยและโทษ การยื่นคํารองทุกข และการเลิกจาง 

3. ทะเบียนลูกจาง ตองมีช่ือ เพศ สัญชาติ วันเดือนปเกิด ท่ีอยูปจจุบัน วันเร่ิมจาง 
อัตราคาจางและประโยชนอื่น และวันส้ินสุดการจาง  



  
 

4. เอกสารเกี่ยวกับการคํานวณคาจาง คาลวงเวลา คาทํางานในวันหยุด ตองระบุ
วันเวลาทํางาน ผลงานที่ทําไดสําหรับการจางตามผลงาน และจํานวนเงินท่ีจายโดยมี
ลายมือช่ือลูกจางผูรับเงิน 
 

 
 
การประกันสังคม และกองทุนสงเคราะหลูกจาง 
 

การประกันสังคม ความหมาย กฎหมายประกันสังคม เปนกฎหมายท่ีกําหนดใหมี
การจัดต้ังกองทุนประกันสังคมขึ้นโดยใหลูกจางหรือผูสมัครเขาประกันตน นายจาง และ
รัฐบาลรวมออกเงินสมทบ เพื่อใชกองทุนดังกลาวเปนหลักประกันใหแกลูกจางและผูสมัคร
เขาประกันตนไดรับการสงเคราะหเม่ือประสบอันตราย เจ็บปวย ทุพพลภาพ หรือตามอัน
มิใชเน่ืองจากการทํางาน คลอดบุตร ชราภาพ และวางงาน รวมทั้งการสงเคราะหบุตร ซ่ึง
จะทําใหชีวิตของลูกจางและสังคมมีความม่ังคงข้ึน (สุรศักด์ิ  วาจาสิทธิ์ และคณะ 2546, 
87-91) 

ผูประกันตน ลูกจางท่ีมีอายุ 15 ปบริบูรณถึง 60 ปบริบูรณในกิจการท่ีมีลูกจาง
ต้ังแต 10 คนข้ึนไป จะตกเปนผูประกันตนตามกฎหมายนี้ทันทีท่ีเขาทํางานเปนลูกจาง 
ท้ังน้ีจนกวาจะพนจากการเปนลูกจางดังกลาว (มาตรา 33) 

ผูสมัครเขาประกันตน บุคคลซ่ึงมีลูกจางท่ีอยูในขายบังคับของกฎหมายดังกลาว
ขางตน (คนขันรถรับจาง แมคา ขาราชการ ทนายความ ฯลฯ) อาจสมัครเขาเปน
ผูประกันตนได โดยสมัครและจายเงินสมทบเขากองทุนประกันสังคมตามอัตราท่ีกําหนด
เปนรายป (2537 – 2538 เปนเงิน 2,880 บาท ป 2539 – 2540 เปนเงิน 3,110 บาท ป 
2541 เปนตนไป เปนเงิน 3,360 บาท) และเม่ือไดจายเงินจนครบระยะเวลาที่กําหนดแลว 
ผูสมัครเขาประกันตนดังกลาว จะไดรับประโยชนทดแทนเพียง 3 ประเภท คือ ประโยชน
ทดแทนในกรณีคลอดบุตร ในกรณีทุพพลภาพ และในกรณีตายเทาน้ัน (มาตรา 40 และ



  
 

 
หนาที่ของนายจาง 
1. ยื่นและแจงแบบรายการ นายจางมีหนาท่ี 

1.1 ยื่นแบบรายการแสดงรายช่ือผูประกันตน อัตราคาจางและขอความอื่น
ตามแบบที่เลขาธิการสํานักงานประกันสังคมกําหนด (แบบ สปส. 1-02) ตอสํานักงาน
ประกันสังคม ภายใน 30 วัน นับแตวันที่อยูในขายบังคับ 

1.2 แจงขอเปลี่ยนแปลงหรือแกไขเพิ่มเติมรายการในแบบรายการแสดง
รายช่ือผูประกันตนตอสํานักงานประกันสังคมภายในวันท่ี 15 ของเดือนถัดจากเดือนท่ีมี
การเปลี่ยนแปลงดังกลาว (มาตรา 44) 

1.3 ยื่นขอรับใบแทนหนังสือสําคัญแสดงการข้ึนทะเบียนประกันสังคมท่ีสูญ
หายถูกทําลาย หรือชํารุดในสาระสําคัญ ภายใน 15 วันนับแตทราบการสูญหาย ฯลฯ น้ัน 
(มาตรา 45) 

2.  การหักและสงเงินสมทบ นายจางมีหนาท่ี 
 3.  การจัด/เก็บทะเบียนผูประกันตน  
 4.  การอํานวยความสะดวกแกพนักงานเจาหนาท่ี นายจางจะตองอํานวยความ
สะดวกคามสมควรแกพนักงานเจาหนาท่ีของสํานกงานประกันสังคมท่ีเขาไปปฏิบัติหนาท่ี
ในการตรวจสอบ สอบถาม คน เรียก ยึด หรืออายัดทรัพยสินในสถานประกอบการ 
 5.  การกรอกและสงแบบสํารวจ นายจางตอง 

 
หนาที่ของผูประกันตน (ลูกจาง) 
1. ตองจายเงินสมทบ ใหแกสํานักงานประกันสังคมทุกคร้ังท่ีมีการจายคาจาง 
2. ตองมีและเก็บบัตรประกันสังคม (มาตรา 36) 
3. ตองเขารับบริการทางการแพทยในสถานพยาบาลที่ไดกําหนดไว (มาตรา 59)  
4. ตองปฏิบัติตามคําแนะนําหรือคําส่ังของแพทย (มิฉะน้ันอาจไดประโยชน

ทดแทนลดลง) (มาตรา 60) 
5. ตองใหขอมูลท่ีถูกตองเกี่ยวกับสถานะบุคคลของตนเองและคูสมรสรวมท้ังให

เอกสารท่ีเกี่ยวของดวย (มาตรา 34) 



  
 

6. ในกรณี ท่ีประสงคจะใหบุคคลใดได รับคาศพ หรือเงินสงเคราะหกรณี
ผูประกันตนถึงแกความตาย ผูประกันตนน้ันตองทําหนังสือระบุช่ือบุคคลนั้นไววาใหเปน
ผูจัดการศพหรือเปนผูมีสิทธิไดรับเงินสงเคราะหแลวแตกรณี (มาตรา 73)  

7. ตองอํานวยความสะดวกตามสมควรแกพนักงานเจาหนาท่ีของสํานักงาน
ประกันสังคมในการปฏิบัติหนาท่ีเพ่ือตรวจตราและควบคุม (มาตรา 80, 81) 
  
 กองทุนสงเคราะหลูกจาง 

พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 กําหนดใหมีกองทุนสงเคราะหลูกจาง
ในกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน เพ่ือสงเคราะหลูกจางกรณีออกจากงาน หรือตาย 
หรือในกรณีอื่นท่ีกําหนดโดยคณะกรรมการกองทุนสงเคราะหลูกจาง 

กองทุนสงเคราะหลูกจางบริหารงานโดยคณะกรรมการกองทุนสงเคราะหลูกจาง 
ซ่ึงเปนไตรภาคี จํานวน 15 คน ประกอบดวยตัวแทนฝายนายจาง ฝายลูกจาง และ
ฝายรัฐบาล ฝายละ 5 คน โดยมี ปลัดกระทรวงแรงงานเปนประธานกรรมการ ผูแทน
กระทรวงการคลัง ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการ พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
ผูแทนธนาคารแหงประเทศไทยเปนกรรมการ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน 
เปนกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการกองทุนฯ มีอํานาจหนาท่ีกําหนดนโยบายใน
การบริหารและการจายเงินกองทุนสงเคราะหลูกจาง รวมท้ังกําหนดระเบียบตาง ๆ ในการ
ดําเนินงาน  

เงินกองทุนสงเคราะหลูกจาง ประกอบดวย 2 สวน คือ 
1. สวนที่เปนทุนสงเคราะหลูกจาง เพื่อชวยบรรเทาความเดือนรอนเฉพาะหนาของ

ลูกจาง ซ่ึงเงินจะมาจากเงินคาปรับจากการลงโทษผูกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติ
คุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 เงินอุดหนุนจากรัฐบาล เงินหรือทรัพยสินท่ีมีผูบริจาคให เงิน
รายไดอื่นและเงินดอกผลของกองทุนสงเคราะหลูกจาง เงินกองทุนสวนนี้มีหลักเกณฑการ
จายเงินตามระเบียบการจายเงินสงเคราะหท่ีกําหนดโดยคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห
ลูกจาง เม่ือกองทุนสงเคราะหลูกจางได จายเงินสงเคราะหใหแกลูกจางไปแลว กองทุน
สงเคราะหลูกจางมีสิทธิ์เรียกใหนายจางหรือผูซ่ึงมีหนาท่ีตามกฎหมายตองจายเงินดังกลาว
ใหแกลูกจางชดใชเงินท่ีกองทุนสงเคราะหลูกจางไดจายไปพรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 
15 ตอป 

2. สวนที่เปนเงินในการสรางหลักประกันแกลูกจางเมื่อออกจากงาน หรือตายเปน
เงินสะสมท่ีจะหักจากคาจางของลูกจางและเงินสมทบของนายจางซ่ึงจะคืนใหพรอมดอก



  
 

 
เมื่อใดลูกจางมีสิทธิยื่นขอรับเงินสงเคราะห   
1. เม่ือลูกจางถูกเลิกจางและนายจางไมจายคาชดเชย ลูกจางยื่นคําขอรับเงิน

สงเคราะหได เม่ือพนักงานตรวจแรงงานไดมีคําส่ังใหนายจางจายคาชดเชยและ 
นายจาง มิไดจายเงินตามคําส่ังภายในกําหนด ซ่ึงนายจางมิไดนําคดีไปสูศาล (พนระยะ30 
วัน นับแตวันทราบคําส่ัง) 

2. เม่ือนายจางคางจายคาจางหรือเงินอื่นตามท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัติ
คุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ลูกจางยื่นคําขอรับเงินสงเคราะหไดเม่ือพนักงาน 
ตรวจแรงงาน ไดมีคําส่ังใหนายจางจายเงินและนายจางมิไดจายเงินตามคําส่ังภายใน
กําหนด 
 3. การยื่นขอรับเงินกองทุนฯ ตองยื่นคําขอภายในหน่ึงป นับแตวันท่ีพนักงาน
ตรวจแรงงานไดมีคําส่ังใหนายจางจายเงิน 
 หลักเกณฑการจายเงินสงเคราะหกองทุนสงเคราะหลูกจางจะจายเงินสงเคราะห 2 
กรณี ดังน้ี 

1. เงินสงเคราะหในกรณีท่ีนายจางไมจายคาชดเชยใหตามกฎหมาย โดยจะ
จายเงินสงเคราะหใหบางสวน หรือไมเต็มสิทธิตามที่กฎหมายกําหนด คือจายให 
ลูกจางผูขอรับเงินสงเคราะหในอัตราดังตอไปน้ี 
  1.1  สามสิบเทาของอัตราคาจางขั้นตํ่ารายวันท่ีลูกจางพึงไดรับ สําหรับลูกจาง
ซ่ึงทํางานติดตอกันครบหน่ึงรอยยี่สิบวันแตไมครบหกป 

 1.2  หกสิบเทาของอัตราคาจางขั้นตํ่ารายวันท่ีลูกจางพึงไดรับ สําหรับลูกจางซ่ึง
ทํางานติดตอกันครบหกปข้ึนไป 

2. เงินสงเคราะหในกรณีอื่นนอกจากคาชดเชย เชน คาจางคางจาย ฯลฯ จะใหการ
สงเคราะหเม่ือไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห ลูกจาง สําหรับ
อัตราเงินท่ีจะจายใหแกลูกจาง จะจายในอัตราไมเกินหกสิบเทาของอัตราคาจางข้ันตํ่า
รายวันของลูกจางที่พึงไดรับ 
 



  
 

 
 
สรุป 
  
 กฎหมายคุมครองแรงงาน เปนกฎหมายที่บัญญัติถึงสิทธิและหนาท่ีของนายจาง 
ลูกจาง ซ่ึงมีบทลงโทษทางอาญาเมื่อไมปฏิบัติตาม ซ่ึงใชบังคับแกนายจาง ลูกจางในการ
จางงานทุกราย  การคุมครองทั่วไปไดกําหนดเวลาการทํางาน เวลาพัก วันหยุดตามโอกาส 
การจายคาจาง การทํางานลวงเวลา และการลาตาง ๆ สวนในการใชแรงงานหญิงและ
แรงงานเด็กก็ไดมีกฎหมายคุมครองในการทํางานเปนกรณีพิเศษนอกเหนือจากการ
คุมครองแรงงานทั่วไป ไดแก ชนิดของงานท่ีหามมิใหจางแรงงานหญิง เชน งานเกี่ยวกับ
เคร่ืองจักรท่ีกําลังทํางาน งานในที่สูง งานเหมืองแร เปนตน และการใชแรงงานเด็กได
กําหนดงานท่ีเด็กสามารถทําได ไดแก งานที่ไมมีการจําหนายหรือเสพสุรา งานสง
หนังสือพิมพ งานรับใชเกี่ยวกับกีฬา งานเก็บ จําหนาย สง ดอกไม ผลไม เคร่ืองชํา เปนตน  
และไดกําหนดงานที่หามจางแรงงานเด็ก เพ่ือใหเด็กไดรับความคุมครอง ตลอดจนไดรับ
การสงเสริมและพัฒนาใหมีความรูความสามารถในการทํางาน ตลอดจนรางกาย จิตใจ และ
อื่น ๆ อันจะเปนประโยชนตอเด็ก นอกจากน้ีกฎหมายยังใหความคุมครองลูกจางในเรื่อง 
การกําหนดคาตอบแทน สวัสดิการ และเงินชดเชยในกรณีตาง ๆ และเพื่อเปนหลักประกัน
ใหกับลูกจาง เม่ือลูกจางประสบปญหา ประสบอันตราย เจ็บปวย การถูกเลิกจาง การออก
จากงาน รวมท้ังการสงเคราะหบุตร โดยจัดใหมีการจัดต้ังกองทุนประกันสังคม และเม่ือ 



  
 

จากงาน รวมทั้งการสงเคราะหบุตร โดยจัดใหมีการจัดต้ังกองทุนประกันสังคม และเม่ือ
กรณีท่ีลูกจางไมไดรับการจายคาชดเชยจากนายจาง การมีการจัดต้ังกองทุนสงเคราะห
ลูกจาง เพ่ือเขามาดูแลใหความชวยเหลือลูกจางอีกดวย 
 
 
 



  
 

กิจกรรมเสนอแนะ 
 

1. จงบอกความหมาย ลักษณะ และการบังคับใชกฎหมายคุมครองแรงงาน 
2. เม่ือนักศึกษาประสบปญหาการถูกเลิกจาง นักศึกษาควรทําอยางไร และจะไดรับ

สิทธิอยางไรบาง จงยกตัวอยางและอธิบายใหละเอียด 
3. การจางแรงงานเด็กและแรงงานหญิง มีกฎหมายบังคับไวอยางไรบาง จงอธิบาย  
4. จงอธิบายเกี่ยวกับการประกันสังคม และกองทุนสังเคราะหลูกจาง 
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สัมภาษณ / ตรวจคุณสมบัติ 
ประวัติการทํางาน

รองาน

กรมพัฒนาฝมือแรงงาน

ผูวางงาน

ขึ้นทะเบียน

ขอมูลทะเบียนผูประกนัตนและการวาจาง

ขอมูลประวัติการรับประโยชนทดแทน

ขอมูลทะเบียนผูรองาน

ขอมูลประวัติการหางาน

ขอมูลประวัติการเลกิจาง

ฐานขอมูลประกันการวางงาน

ขอมูลประวัติการขึ้นทะเบียน /รายงานตัว

ขอมูลการเงินและบัญชีกองทุน

ขอมูลประวัติการจายเงินสมทบ

คุณสมบัติผูวางงานการจายเงินสมทบ

ตรวจสอบสิทธิ

สํานักงานประกันสังคม

ขอมูลประวัติการพัฒนาฝมือแรงงาน

จัดหางาน กรมสวัสดิการและ
คุมครองแรงงาน

ขอมูลขอรองเรียน

การเลิกจาง/พิพาทแรงงาน

 จายเงินทดแทน              
การขาดรายได

ไมมีสิทธิ มีสิทธิ

บรรจุงาน

รูปแบบUInew/D:แผนเตรียมการวางงานcom1

อุทธรณ

รายงานตัว

รายงานตัว

ฝกอบรม
(ตามความจําเปน)

ขอมูลการขึ้น

ทะเบียน/

จัดหางาน

ข
อมลูการฝ

กอบ
รม

สํานักงานประกันสังคม

เก็บเงินสมทบ

วางงาน

รูปแบบการดําเนินงานประกันสังคมกรณีวางงาน
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