
พระราชบัญญตัคุ้ิมครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ 
แก้ไขเพิม่เติม ฉบับที ่๒ และ ๓ พ.ศ.๒๕๕๑                                            

โดย 
ร้อยเอกจรัญ  คุณยศยิง่ 

นักวชิาการแรงงานช านาญการ 

ส านักงานสวสัดกิารและคุ้มครองแรงงานจังหวดัเชียงใหม่ 

โทร ๐๕๓-๘๙๐๔๗๒-๓ 



ประวตัิวทิยากร ร.อ.จรัญ  คุณยศยิง่ 
• เป็นคนเชียงราย/เชียงใหม่ 
• การศึกษา 

 - ปริญญาตรีรัฐศาสตร์    มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

 - ปริญญาโทพฒันาสังคม   นิด้า 

• เป็นทหาร 5 ปี 

• เป็นพนักงานตรวจแรงงงาน  21 ปี 
 



ววิฒันาการของกฎหมายคุ้มครองแรงงาน 

พ.ศ.๒๔๖๒  ไทยเข้าเป็นสมาชิกองค์การแรงงานระหว่างประเทศ 

พ.ศ.๒๔๗๒  มีกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยแรงงาน 

พ.ศ.๒๔๙๙   ออก พ.ร.บ. แรงงาน ใช้บังคบัปี ๒๕๐๐ 

พ.ศ.๒๕๑๕   ออกประกาศของคณะปฎวิตัิ ฉบับที ่๑๐๓ 

พ.ศ.๒๕๔๑   ออก พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน ใช้บังคบัมาถึงปัจจุบัน 



กฎหมายแรงงานที่ส าคญั 
๑. ป.พ.พ. บรรพ ๓ ลกัษณะ ๖ เร่ือง การจ้างแรงงาน  พ.ศ. ๒๔๗๒ 

๒. พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ 

๓. พ.ร.บ.ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม      
ในการท างาน พ.ศ. ๒๕๕๔ 

๔.  พ.ร.บ.แรงงานสัมพนัธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘ 

๕.  พ.ร.บ.จดัตั้งศาลแรงงานฯ พ.ศ. ๒๕๒๒ 

๖.  พ.ร.บ.ประกนัสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ 

๗. พ.ร.บ. เงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗ 



กรมการจัดหางาน กรมสวัสดิการและคุม้ครองแรงงาน

กรมพฒันาฝีมอืแรงงาน ส านกังานประกนัสงัคม

กระทรวงแรงงาน



กฎหมายว่าด้วยสัญญาจ้างแรงงาน 

ลกัษณะ .- ก าหนดถึงสิทธิ - หน้าทีน่ายจ้าง 

                ลูกจ้างในฐานะคู่สัญญา 

ช่ือ        .- ป.พ.พ. บรรพ ๓ เอกเทศสัญญา  

                ลกัษณะ ๖ จ้างแรงงาน 

ขอบเขต .- ใช้บังคบัแก่นายจ้าง ลูกจ้าง ทุก 

                ประเภท ทั้งกจิการทั่วไป รัฐวสิาหกจิ 

                และลูกจ้างราชการ 



การจ้างแรงงาน 

หมายถึง   

  สัญญาซ่ึงบุคคลหน่ึงเรียกว่า “ลูกจ้าง ” ตกลงจะ
ท างานให้แก่บุคคลอกีคนหน่ึงเรียกว่า “นายจ้าง” 
และนายจ้างตกลงจะให้สินจ้างตลอดเวลาที่ท างาน
ให้ 



สัญญาจ้างแรงงาน 
•มบุีคคล ๒ ฝ่าย 

•มีเจตนาจ้างและรับจ้างต่อกนั 

•มีการท างานและมีการจ่ายส้ินจ้าง 

•มีการบังคบับัญชา 



หน้าที่นายจ้าง 
•  จ่ายสินจ้างให้(ค่าจ้าง) 

•  ออกใบส าคญัแสดงการท างาน 

•  ใช้ค่าเดนิทางขากลบั 



หน้าทีลู่กจ้าง 
•  ท างาน 
ตามค าส่ังอนัชอบด้วยกฎหมาย 
ให้ลุล่วงไปโดยถูกต้องและสุจริต 

• ไม่ 
กระท าความผดิอย่างร้ายแรง 
ละทิง้หน้าที่การงานไปเสีย 



สัญญาจ้างแรงงาน 

ต าแหน่งหน้าทีก่ารงาน 
ค่าจ้าง 
ระยะเวลาการจ้าง 
เงนิประกนั บุคคลค า้ประกนั 
การทดลองงาน 
การเลกิสัญญาจ้าง การบอกกล่าวล่วงหน้า 
เงือ่นไขการจ้างฯลฯ 



สิทธิอ านาจของนายจ้าง 
 • การว่าจ้าง/ท าสัญญาว่าจ้าง 

• การก าหนดระยะเวลาการจ้าง 
• การก าหนดเกีย่วกบัค่าจ้าง 
• การก าหนดต าแหน่ง/แต่งตั้งโยกย้าย 
• การส่ังงาน/ออกข้อบังคบั/แก้ไขข้อบังคบั 
• จัดสวสัดิการ/ลงโทษ/เลกิจ้าง 
• การโอนลูกจ้าง/เจรจาต่อรอง 

 
 
 



พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน  
พ.ศ. 2541 
บัญญัต ิ

สิทธิหน้าทีข่องลูกจ้าง นายจ้าง 



ลกัษณะของกฎหมายคุ้มครองแรงงาน 

• กฎหมายมหาชน 

• กฎหมายเกีย่วกบัความสงบเรียบร้อยของประชาชน 

• กฎหมายทีไ่ม่คงที ่ขึน้อยู่กบัภาวะทางเศรษฐกจิ 
สังคมและการเมือง 



สภาพบังคบั 
• ทางอาญา 
เปรียบเทียบปรับ 

ทางพนักงานสอบสวน 

• ทางแพ่ง 
ค้างจ่ายเงนิต่าง ๆ  



กจิการทีอ่ยู่ในข่ายบังคบั 

กจิการทีแ่สวงหาผลก าไรทุกประเภท ทุกขนาด 

 

                             ยกเว้น 

 

 

ราชการ          รัฐวสิาหกจิ       ตามกฏกระทรวงก าหนด 

                                           (ทั้งฉบับหรือบางส่วน) 

 



กจิการทีอ่ยู่ในข่ายบังคบั 

 

 

 

• บางส่วน 

•งานเกษตรกรรม 

•งานที่รับไปท าที่บ้าน 

•โรงเรียนเอกชน(ผอ./ครู/บุคลากร) 

•ลูกจ้างงานบ้าน 

•งานที่มิได้แสวงหาก าไรทางเศรษฐกจิ 



พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ 



พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ 

หมวดที ่๑  บททัว่ไป 

หมวดที่ ๒  การใช้แรงงานทั่วไป 

หมวดที ่๓  การใช้แรงงานหญิง 

หมวดที่ ๔  การใช้แรงงานเดก็ 

หมวดที ่๕  ค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าท างานในวนัหยุด 

หมวดที่ ๖  คณะกรรมการค่าจ้าง 



พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑(ต่อ) 

หมวดที ่๗  สวสัดกิาร 

หมวดที่ ๘  ความปลอดภยั อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน 

หมวดที่ ๙  การควบคุม 

หมวดที ่๑๐  การพกังาน 

หมวดที่ ๑๑  ค่าชดเชย 

หมวดที ่๑๒  การยืน่ค าร้องและการพจิารณาค าร้อง 



พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑(ต่อ) 

หมวดที ่๑๓  กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง 

หมวดที่ ๑๔  พนักงานตรวจแรงงาน 

หมวดท ี๑๕  การส่งหนังสือ 

หมวดที่ ๑๖  บทก าหนดโทษ 

บทเฉพาะกาล 



กฎกระทรวง (พ.ศ. ๒๕๔๑) 
มิให้ใช้บังคบัแก่นายจ้างซ่ึงจ้างลูกจ้างท างานทีม่ิได้

แสวงหาก าไรในทางเศรษฐกจิ 

หมวด ๑ บททั่วไป 

• ม.๑๒ ผู้รับเหมาช่วง 

• ม.๑๖ การล่วงเกนิทางเพศ 

• ม.๑๘ การแจ้งส่งเอกสาร 

• ม.๒๒ การก าหนดคุ้มครองให้
แตกต่าง 
 

• หมวด ๒ การใช้แรงงานทัว่ไป 
(ทั้งหมด) ตั้งแต่ ม.๒๓ – ม.๓๗ 

• หมวด ๓ การใช้แรงงานหญิง 
(ทั้งหมด) ตั้งแต่ ม.๓๘ – ม.๔๓  

• หมวด ๔ การใช้แรงงานเด็ก 
(ทั้งหมด) ตั้งแต่ ม.๔๔ – ม.๕๒ 
 



มิให้ใช้บังคบั (ต่อ) 

• หมวด ๕ ค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ฯ 

      ตั้งแต่ ม.๕๓ – ๗๗                      
เว้นแต่การจ่ายค่าจ้าง             
ตาม ม.๕๓ – ๕๕ และ ม.๗๐ 

• หมวด ๖ คณะกรรมการค่าจ้าง
(ทั้งหมด) 

• หมวด ๗ สวัสดิการ (ทั้งหมด) 

• หมวด ๙ การควบคุม (ทั้งหมด) 

• หมวด ๑๐ การพกังาน (ทั้งหมด) 

• หมวด ๑๑ ค่าชดเชย (ทั้งหมด) 

• หมวด ๑๓ กองทุนสงเคราะห์
ลูกจ้าง (ทั้งหมด) 



คงเหลอืให้ใช้บังคบั 
หมวด ๑ บททั่วไป 
• มาตรา ๗ การเรียกร้องสิทธิ 

• มาตรา ๘ การฟ้อง/แก้ต่างคดแีรงงาน 

• มาตรา ๙ ดอกเบีย้/เงนิเพิม่ 

• มาตรา ๑๐ หลกัประกนัการท างาน 

• มาตรา ๑๑ บุริมสิทธิ 



คงเหลอืให้ใช้บังคบั (ต่อ) 

• มาตรา ๑๓ การเปลีย่นตัวนายจ้าง 

• มาตรา ๑๔ ให้ปฏิบัตติามกฎหมายแพ่งว่าด้วยการจ้างงาน 

• มาตรา ๑๔/๑ สัญญาจ้างไม่เป็นธรรม 

• มาตรา ๑๕ ให้ปฏิบัตต่ิอชายหญงิให้เท่าเทียมกนั 

• มาตรา ๑๗ การบอกกล่าวล่วงหน้า 

• มาตรา ๑๙ การค านวณระยะเวลาการท างาน 

• มาตรา ๒๐ การนับเวลาทุกช่วงเข้าด้วยกนั 

• มาตรา ๒๑ ให้นายจ้างเป็นผู้เสียค่าใช้จ่าย 



คงเหลอืให้ใช้บังคบั (ต่อ) 

หมวด ๕ ค่าจ้าง 
• มาตรา ๕๓ การจ่ายค่าจ้างให้เท่าเทยีมกนั (ชาย/หญิง) 

• มาตรา ๕๔ จ่ายค่าจ้างเป็นเงินไทย 

• มาตรา ๕๕ จ่ายค่าจ้าง ณ สถานทีท่ างานของลูกจ้าง 

• มาตรา ๗๐ จ่ายค่าจ้างเดอืนหน่ึงไม่น้อยกว่า ๑ คร้ัง 



คงเหลอืให้ใช้บังคบั (ต่อ) 

• หมวด ๘ ความปลอดภยัในการท างาน (ถูกยกเลกิ/ใช้ 
พรบ.คภ.แทน) 

• หมวด ๑๒ การยืน่ค าร้องและการพจิารณาค าร้อง 

• หมวด ๑๔ พนักงานตรวจแรงงาน 

• หมวด ๑๕ การส่งหนังสือ 

• หมวด ๑๖ บทก าหนดโทษ 



ค านิยาม “นายจ้าง”ม.๕ 

        หมายถงึ ผู้ซ่ึงตกลงรับลูกจ้างเข้าท างานโดยจ่าย
ค่าจ้างให้ และหมายความรวมถึง 

  ๑. ผู้ซ่ึงได้รับมอบหมายให้ท างานแทนนายจ้าง 

  ๒. กรณเีป็นนิตบุิคคลให้หมายความรวมถงึ ผู้มี
อ านาจกระท าการแทนนิตบุิคคล 

   



ค านิยาม “ลูกจ้าง” 
  หมายถงึ ผู้ซ่ึงตกลงท างานให้นายจ้าง
โดยรับค่าจ้างไม่ว่าจะเรียกช่ืออย่างไร 



สิทธิการเรียกดอกเบีย้/เงนิเพิม่ ม.๙ 

• กรณนีายจ้างไม่คนืเงินประกนั ไม่จ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา 
ค่าท างานในวนัหยุด ค่าชดเชย ค่าชดเชยพเิศษ  ให้นายจ้าง
เสียดอกเบีย้ร้อยละ ๑๕ ต่อปี 

• กรณนีายจ้างจงใจไม่คนื/ไม่จ่ายเงนิ ให้นายจ้างเสียเงิน
เพิม่ร้อยละ ๑๕ ทุกระยะเวลาเจ็ดวนั 



หลกัประกนั ม.๑๐ 
( เงนิ ทรัพย์สิน บุคคล ) 

หลกัการ : ห้ามเรียกหรือรับหลกัประกนั 
เว้นแต่: ต าแหน่งการเงนิ หรือทรัพย์สิน 
   ตามรัฐมนตรีประกาศก าหนด 

เรียกได้ไม่เกนิ 60 เท่าของค่าจ้างรายวนั 
น าฝากบัญชีธนาคาร 
คนืภายใน 7 วนั 
ห้ามเรียกรับหลกัประกนัแรงงานเดก็ 



งานเกีย่วกบัการเงนิหรือทรัพย์สิน 
• สมุห์บัญชี 
• เกบ็หรือจ่ายเงิน 
• เฝ้าดูแลสถานที/่ทรัพย์สิน 
• ติดตาม/เร่งรัดหนีสิ้น 
• ควบคุม/รับผดิชอบยานพาหนะ 
• ซ้ือขายแลกเปลีย่น เช่าซ้ือ ฝากทรัพย์ จ าน า จ านอง ฯลฯ 
เฉพาะผู้ควบคุมเงนิหรือทรัพย์สิน 

• งานควบคุมรับผดิชอบวตัถุมีค่า เพชร พลอย เงนิ ฯลฯ 



หลกัประกนัทรัพย์สินทีจ่ะเรียกรับได้ 

• สมุดเงนิฝากประจ าธนาคาร 

• หนังสือค า้ประกนัของธนาคาร 

 ( มูลค่าไม่เกนิ ๖๐ เท่าของค่าจ้างรายวนั ) 



หลกัประกนัด้วยบุคคล 

• วงเงนิไม่เกนิ ๖๐ เท่าของค่าจ้างรายวนั 

• ให้นายจ้างจัดท าหนังสือสัญญา ๓ ฉบับ 

 ( นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ค า้ ) 

• กรณเีรียกรับหลายอย่างรวมกนัต้องไม่เกนิ ๖๐ เท่า 

• กรณเีรียกรับไว้ไม่ถูกต้องก่อนกฎหมายบังคบัใช้ ให้
ด าเนินการให้ถูกต้องภายใน ๓๐ วนันับแต่ ๓ ม.ิย. ๕๑ 



การเปลีย่นแปลงตัวนายจ้าง ม.๑๓ 

• เน่ืองจากการโอน รับมรดก หรือประการอืน่ใด  

• สิทธิต่างๆ ทีลู่กจ้างมีอยู่ ให้ลูกจ้างมีสิทธิน้ันต่อไป 
และให้นายจ้างใหม่รับไปทั้งสิทธิและหน้าที่น้ัน 



สัญญาจ้างไม่เป็นธรรม (ม.๑๔/๑) 

สัญญาจ้างไม่เป็นธรรม 

ข้อบังคบั ระเบียบ ค าส่ัง ที่ท าให้นายจ้างได้เปรียบ
ลูกจ้างเกนิสมควร 

ให้ศาลมีอ านาจส่ังให้มีผลใช้บังคบัเท่าที่เป็นธรรม 

๕ 



การปฏิบัตต่ิอลูกจ้างโดยเท่าเทยีมกนั ม.๑๕ 

• ให้นายจ้างปฏิบัตต่ิอลูกจ้างชายและหญงิโดยเท่าเทยีมกนั
ในการจ้างงาน 

 เว้น ลกัษณะหรือสภาพของงานไม่อาจปฏิบัติเช่นน้ันได้ 



การบอกกล่าวล่วงหน้า ม.๑๗ 

• สัญญาจ้างมีก าหนดระยะเวลา          ไม่ต้องบอกกล่าว 

• สัญญาจ้างไม่มีก าหนดระยะเวลา         ต้องบอกกล่าว ๑ งวดค่าจ้าง 

  สัญญาจ้างทดลองงานเป็นสัญญาจ้าง ? 

 

 
 



ความผดิที่ไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า (ม.๕๘๓) 

• จงใจขัดค าส่ังอนัชอบด้วยกฎหมายของนายจ้าง 

• ละเลยไม่น าพาต่อค าส่ังฯ เป็นอาจิณ 

• ละทิง้การงานไปเสีย 

• กระท าผดิอย่างร้ายแรง 

• กระท าประการอืน่ใดอนัไม่สมควรแก่การปฏิบัติ
หน้าทีใ่ห้ลุล่วงไปโดยถูกต้องและสุจริต 



ค่าจ้าง 
เงนิทีน่ายจ้างและลูกจ้างตกลงกนัจ่ายเป็น

ค่าตอบแทนในการท างาน 
ต้อง 

•จ่ายให้เท่าเทียม
กนั 

•จ่าย ณ สถานที่
ท างาน 

•จ่ายเดอืนหนึ่งไม่
น้อยกว่า 1 คร้ัง 

•จ่ายเป็นเงิน
ไทย 



การยืน่ค าร้อง - การพจิารณาค าร้อง 

•ฟ้องศาล 

•ยืน่ค าร้องต่อพนักงานตรวจแรงงาน 

• ร้องทุกข์/กล่าวโทษต่อต ารวจ 



โทษ……พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 
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ต า่สุด  ปรับไม่เกนิ 5,000.-บาท 

 

สูงสุด  จ าคุกไม่เกนิ 1 ปี หรือ 

    ปรับไม่เกนิ  200,000.-บาท 

 



ประเด็นส าคญัของกจิการที่ไม่ได้แสวงหาผลประโยชน์ 

•สภาพการจ้าง 

•ข้อตกลงเกีย่วกบัสภาพการจ้าง 
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          เง่ือนไขการจา้ง หรือการท างาน ก าหนดวันและ

เวลาท างาน ค่าจา้ง สวสัดิการ การเลิกจา้ง หรือประโยชน์

อื่นของนายจ้างหรือลูกจ ้าง อันเก่ียวกับการจ ้างหรือ 

การท างาน 

สภาพการจา้ง 

หมายความว่า ...  
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  ข้อตกลงระหว่างนายจ้างกับลูกจ ้างหรือ

ระหว่างสมาคมนายจา้งกับสหภาพแรงงานเก่ียวกับ

สภาพการจา้ง 

    ขอ้ตกลงเก่ียวกบัสภาพการจา้ง” 

หมายถึง ...  
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ขอ้ตกลงเก่ียวกบัสภาพการจา้ง (ตอ่)” 

1. สถานประกอบการท่ีมีลกูจา้งตัง้แต ่20 คนข้ึนไป    

    ตอ้งจดัใหมี้ 
 

2. ใหจ้ดัท าเป็นหนงัสือ 
 

3. ในกรณีสงสยัว่ามีขอ้ตกลงฯ หรือไม่ใหถื้อว่าบงัคบัฯ   

    เป็นขอ้ตกลงฯ             

(มาตรา 10) 
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   ประเภทของขอ้ตกลงเก่ียวกบัสภาพการจา้ง 

1.  ขอ้ตกลงที่ไม่ไดเ้กิดจากการยืน่ขอ้เรียกรอ้ง 

      - สญัญาจา้ง 
        - ขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการท างาน 

        - นายจา้งให ้-  ลกูจา้งรบั และปฏิบตัติดิตอ่กนัเป็นเวลานาน 

        - นายจา้ง-ลกูจา้งตกลงกนั  

 

2.  ขอ้ตกลงที่เกิดจากการแจง้ขอ้เรยีกรอ้งตามกฎหมาย

แรงงานสมัพนัธ ์

มีรายละเอียดดงัน้ี 



สัญญาจ้างแรงงาน 

ต าแหน่งหน้าทีก่ารงาน 
ค่าจ้าง 
ระยะเวลาการจ้าง 
เงนิประกนั บุคคลค า้ประกนั 
การทดลองงาน 
การเลกิสัญญาจ้าง การบอกกล่าวล่วงหน้า 
เงือ่นไขการจ้างฯลฯ 



ขอ้บงัคบัเกี่ยวกบัการท างาน 

• เป็นขอ้ตกลงเกี่ยวกบัสภาพการจา้ง 

• นายจา้งท่ีมีลกูจา้งตัง้แต่ 10 คน ข้ึนไปตอ้งจดัท า 

• ตามกฎหมายจะมี 8 หมวด  

 - วนัท างาน เวลาท างานปกติ และเวลาพกั 

 - วนัหยดุและหลกัเกณฑก์ารหยดุ 

 - หลกัเกณฑก์ารท างานลว่งเวลาและการท างาน

ในวนัหยดุ 



ขอ้บงัคบัเกี่ยวกบัการท างาน(ต่อ) 

 - วนัและสถานท่ีจ่ายค่าจา้ง ค่าลว่งเวลา และ

การท างานในวนัหยดุและค่าลว่งเวลาในวนัหยดุ 

 - วนัลาและหลกัเกณฑก์ารลา 

 - วินยัและโทษทางวินยั 

 - การรอ้งทกุข ์

 - การเลิกจา้ง ค่าชดเชย และค่าชดเชยพิเศษ 
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การแกไ้ขเปลี่ยนแปลงสภาพการจา้ง     

1. ขอ้ตกลงท่ีไม่ไดเ้กิดจากการแจง้ขอ้เรียกรอ้ง 

    - ตอ้งไดร้บัความยนิยอม โดยชดัแจง้เป็นหนงัสือ หรือ 

        โดยปริยาย และตอ้งไม่ขดัตอ่กฎหมาย 

 

2. ขอ้ตกลงท่ีเกิดจากการแจง้ขอ้เรียกรอ้งตามขั้นตอนและ 

    วิธีการตามพระราชบญัญตัิแรงงานสมัพนัธ ์พ.ศ.2518 

    -  ตอ้งใชวิ้ธีการแจง้ขอ้เรียกรอ้งตามวิธีการและขั้นตอน 

แห่งพระราชบญัญตัแิรงงานสมัพนัธ ์พ.ศ.2518 

 


