
โดย
นางสาวบุญญาพร ไชยพรหม
นักวชิาการแรงงานช านาญการ

ส านักงานสวสัดิการและคุ้มครองแรงงานจงัหวดัเชียงใหม่



 กฎหมายมหาชน
 กฎหมายเก่ียวกบัความสงบเรียบร้อยของ

ประชาชน
 กฎหมายท่ีไม่คงท่ี ขึน้อยู่กบัภาวะทาง

เศรษฐกิจ สงัคมและการเมือง



กิจการท่ีแสวงหาผลก าไรทกุประเภท ทกุขนาด

ราชการ          รฐัวิสาหกิจ       ตามกฎกระทรวงก าหนด
(ทัง้ฉบบัหรือบางส่วน)

ยกเว้น



หมายถึง 
สญัญาซ่ึงบคุคลหน่ึงเรียกว่า “ลกูจ้าง” ตกลง

ท างานให้แก่บคุคลอีกคนหน่ึงเรียกว่า “นายจ้าง”
และนายจ้างตกลงจะให้สินจ้าง

ตลอดเวลาท่ีท างานให้
ไม่ว่าจะมีลายลกัษณ์อกัษรหรือไม่



หมวดท่ี 1 บททัว่ไป
หมวดท่ี 2 การใช้แรงงานทัว่ไป
หมวดท่ี 3 การใช้แรงงานหญิง
หมวดท่ี 4 การใช้แรงงานเดก็
หมวดท่ี 5 ค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าท างานในวนัหยดุ
หมวดท่ี 6 คณะกรรมการค่าจ้าง



หมวดท่ี 7 สวสัดิการ
หมวดท่ี 8 ความปลอดภยั อาชีวอนามยัและ 

สภาพแวดล้อมในการท างาน
หมวดท่ี 9 การควบคมุ
หมวดท่ี 10 การพกังาน
หมวดท่ี 11 ค่าชดเชย
หมวดท่ี 12 การย่ืนค าร้องและการพิจารณาค าร้อง



หมวดท่ี 13 กองทุนสงเคราะหล์กูจ้าง
หมวดท่ี 14 พนักงานตรวจแรงงาน
หมวดที 15 การส่งหนังสือ
หมวดท่ี 16  บทก าหนดโทษ
บทเฉพาะกาล



สปัดาหห์น่ึงไม่เกิน 6 วนั
เวลาท างานปกติ วนัละไม่เกิน 8 ชัว่โมง 
หรือสปัดาหล์ะไม่เกิน 48 ชัว่โมง

เวลาท่ีเหลือจากวนัอ่ืนรวมเวลาท างาน
ปกติต้องไม่เกิน วนัละ 9 ชัว่โมง

งานท่ีอาจเป็นอนัตราย วนัละไม่เกิน 7
ชัว่โมง สปัดาหล์ะ 42 ชัว่โมง



งานท่ีต้องท าใต้ดิน ใต้น ้า ในถ า้ ในอโุมงค์
หรือในท่ีอบัอากาศ

งานเก่ียวกบักมัมนัตภาพรงัสี
งานเช่ือมโลหะ
งานขนส่งวตัถอุนัตราย
งานผลิตสารเคมีอนัตราย
งานสัน่สะเทือน
งานรอ้นจดัหรอืเยน็จดั



ไม่น้อยกว่า 1 ชัว่โมง/วนั
มีระยะห่างไม่เกิน 5 ชัว่โมง
ตกลงเวลาพกัได้
OT. 2 ชัว่โมงขึน้ไป พกัไม่น้อยกว่า 20 นาที



ประจ าสปัดาห์ ประเพณี

พกัผอ่นประจ าปี



ให้นายจ้างจดัให้ลูกจ้างมีวนัหยดุประจ าสปัดาห ์     
ไม่น้อยกว่า 1 วนั โดยมีระยะห่างไม่เกิน 6 วนั

สะสมวนัหยดุได้ (อยู่ในระยะ 4 สปัดาห)์
โรงแรม
ขนส่ง
ในป่า
ทุรกนัดาร



ให้นายจ้างประกาศ ก าหนดวนัหยดุตามประเพณี
ให้ลกูจ้างทราบล่วงหน้า ปีหน่ึงไม่น้อยกว่า 13 วนั 
โดยรวมวนัแรงงานแห่งชาติ

ก าหนดวนัหยดุตามประเพณีจาก
- วนัหยดุราชการประจ าปี
- วนัหยดุทางศาสนา
- วนัหยดุตามขนบธรรมเนียมประเพณีท้องถ่ิน



ตกลงชดเชยวนัอ่ืนได้
โรงแรม
มหรสพ
ขายอาหารเครื่องด่ืม
สโมสร  สมาคม
สถานพยาบาล  ท่องเท่ียว
ขนส่ง  ในป่า  ทรุกนัดาร
หยดุจะเสียหาย



 ลกูจ้างซ่ึงท างานติดต่อกนัมาแล้วครบ 1 ปี
มีสิทธิหยดุ ฯ ไม่น้อยกว่า 6 วนัท างาน

 สะสมได้
 ไม่สะสมได้



ลาป่วย
30 วนั

ลาคลอด 
90 วนั

ลากิจ ลาท าหมนั

ลาอบรม
ลารบัราชการ

ทหาร



ลาได้เท่าท่ีป่วยจริง
- ลาตัง้แต่ 3 วนัขึน้ไป นายจ้างเรียกใบรบัรองแพทยไ์ด้
- มีสิทธิได้รบัค่าจ้างไม่เกิน  30 วนั
- วนัท่ีไม่สามารถท างานได้เน่ืองจาก
- 1. ประสบอนัตรายหรือเจบ็ป่วยเน่ืองจากการท างาน

2.  วนัลาเพื่อคลอดบตุร
ไม่ให้ถือว่าเป็นวนัลาป่วย



หญิงมีครรภล์าคลอดครรภห์น่ึงไม่เกิน  90 วนั
- นับรวมวนัหยดุระหว่างลาด้วย
- ได้รบัค่าจ้างไม่เกิน  45 วนั
- นายจ้างพิจารณาเปล่ียนงานท่ีเหมาะสม
- ห้ามมิให้นายจ้างเลิกจ้างเพราะเหตมีุครรภ์



นายจ้างต้องก าหนดไว้ข้อบงัคบัฯ ว่าให้ลาก่ีวนั
 นายจ้างจะจ่ายค่าจ้างในวนัลาหรือไม่กไ็ด้

ลาท าหมนั
 ลาได้ตามระยะเวลาท่ีแพทยอ์อกใบรบัรอง 
 ได้รบัค่าจ้างตามท่ีแพทยก์ าหนด



 เรียกพลเพ่ือตรวจสอบ
 ฝึกวิชาทหาร
 ทดลองความพรัง่พร้อม

ได้รบัค่าจ้างตลอดระยะเวลาท่ีลา  ปีหน่ึงไม่เกิน  60 วนั

ลาอบรม วดัผลทางการศึกษา
 เพ่ือประโยชน์ต่อการแรงงานหรือเพ่ิมทกัษะความ

ช านาญในการท างาน
 แจ้งให้นายจ้างทราบล่วงหน้าอย่างน้อย  7  วนั
 นายจ้างอาจไม่อนุญาตให้หยดุ



คา่ล่วงเวลาในวนัท างาน
จ่าย 1.5 เทา่

ของอตัราคา่จา้งรายวนัโดย
เฉลีย่

คา่ล่วงเวลาในวนัหยดุ
จ่าย 3 เทา่

ของอตัราคา่จา้งรายวนัโดย
เฉลีย่



ลกูจา้งรายเดอืน/ มสีทิธไิดร้บั
คา่จา้งในวนัหยดุประจ าสปัดาห์

1 เท่า

ลกูจา้งรายวนั/ไมม่สีทิธไิดร้บั
คา่จา้งในวนัหยดุประจ าสปัดาห์

2 เท่า



การกระท าใดท่ีนายจ้างไม่ให้ลกูจ้างท างานอีก
ต่อไปและไม่จ่ายค่าจ้างให้ 

ไม่ว่าเพราะเหตส้ิุนสดุสญัญาจ้างหรือเหตอ่ืุนใด 
และหมายความถึงกรณีลกูจ้างไม่ได้ท างาน
และไม่ได้รบัค่าจ้างเพราะเหตท่ีุนายจ้างไม่

สามารถด าเนินกิจการต่อไป



วิธีการ
แจ้งเป็นหนังสือให้ลกูจ้างทราบอย่างน้อย 

1 งวดการจ่ายค่าจ้าง
หากไม่สามารถแจ้งเป็นหนังสือได้

นายจ้างอาจจ่ายเป็นสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าได้



1. ท างานครบ 120 วนั แต่ไม่ครบ 1 ปี จ่าย 30 วนั 
2. ท างานครบ 1 ปี แต่ไม่ครบ 3 ปี จ่าย 90 วนั
3. ท างานครบ 3 ปี แต่ไม่ครบ 6 ปี จ่าย 180 วนั
4. ท างานครบ 6 ปี แต่ไม่ครบ 10 ปี จ่าย 240 วนั
5. ท างานครบ 10 ปีขึน้ไป จ่าย 300 วนั  



1. ทจุริตตอ่หน้าท่ีหรือกระท าความผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้าง
2. จงใจท าให้นายจ้างได้รับความเสียหาย
3. ประมาทเลินเลอ่ให้นายจ้างได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง
4. ฝ่าฝืนข้อบงัคบัเก่ียวกบัการท างาน/ระเบียบ/ค าสัง่ของนายจ้าง

ชอบด้วยกฎหมาย และนายจ้างได้ตกัเตือนเป็นหนงัสือแล้ว
(หนงัสือเตือนมีผลบงัคบัไมเ่กิน 1 ปี)

5. ละทิง้หน้าท่ีเป็นเวลา 3 วนั ติดตอ่กนัโดยไมมี่เหตอุนัควร
6. ได้รับโทษจ าคกุตามค าพิพากษา



1. ข้อบังคับเกี่ยวกับการท างาน /ไม่ต้องส่งส าเนา

2. เพิ่มมาตรา 118(1) การเกษียณอายุถือเป็นการเลิกจ้าง

- กรณีมิได้ตกลงก าหนดเกษียณอายุหรือมีแต่เกิน 60 ปี

- ให้ลูกจ้างที่มีอายุครบ 60 ปีขึน้ไป มีสิทธิแสดงเจตนา
เกษียณอายุได้

- ให้มีผลเม่ือครบ 30 วัน และนายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชย
ตามอัตราที่กฎหมายก าหนด



******ห้ามจ้างแรงงานเดก็ อายตุ า่กว่า 15 ปี******
แรงงานเดก็คือ อาย ุ15 ปี ไม่ถึง 18 ปี จ้างได้แต่มีเงื่อนไข
แจ้งการจ้างต่อ สสค. ภายใน 15 วนั
 จดัท าบนัทึกสภาพการจ้าง
แจ้งส้ินสดุการจ้างภายใน 7 วนั
 จดัเวลาพกัให้ถกูต้อง
 ห้ามเรียกหรือรบัหลกัประกนั



 ห้ามใช้งานระหว่าง 22.00 - 06.00 น.
(เว้นผูแ้สดงภาพยนต)์
 ห้ามใช้งาน OT/วนัหยดุ
 ห้ามจ่ายค่าจ้างให้บคุคลอ่ืน
 มีสิทธิลาอบรม โดยได้รบัค่าจ้าง/ไม่เกิน 30 วนั



1. จ้างเดก็อายตุ า่กว่า 15 ปี เข้าท างานทุกอย่าง/ทุกประเภท
2. จ้างเดก็อายตุ า่กว่า 16 ปี ท างานขนถ่ายสินค้าทางทะเล
3. จ้างเดก็อายตุ า่กว่า 18 ปี ท างานประมงทะเล

ปรบัตัง้แต่ 400,000 - 800,000 บาท ต่อลกูจ้างหน่ึงคน 
หรือจ าคกุไม่เกิน 2 ปี  หรือทัง้ปรบัทัง้จ า

ฝ่าฝืน



• หลอม รีด โลหะ

• ปัม้โลหะ

• เล่ือยวงเดือน

• ใต้ดิน ใต้น ้า 

• อโุมงค์

• นัง่ร้านสงูเกิน 10 เมตร

• เยน็จดั ร้อนจดั ฯลฯ

โรงฆ่าสตัว์

เล่นการพนัน

สถานบริการตามกฎหมายว่า
ด้วยสถานบริการ

งานอนัตราย สถานทีไ่ม่
เหมาะสม



 หากจ้างแรงงานเดก็อายตุ า่กว่า 18 ปี ท างานอนัตราย 
และท างานในสถานท่ีต้องห้าม จนเป็นเหตใุห้ลกูจ้างเดก็ได้รบั
อนัตรายทางกาย หรือ จิตใจ หรือถึงแก่ความตาย

ปรบัตัง้แต่ 8 แสนบาท ถึง 2 ล้านบาท หรือ 
จ าคกุไม่เกิน 4 ปี หรอื ทัง้ปรบัทัง้จ า

ฝ่าฝืน



ส านักงานสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน
จงัหวดัเชียงใหม่

โทรศพัท ์053 890472-3
โทรสาร 053 112720


