
 
International Labour Standards Group, Labour Standard Development Bureau 

 

LABOUR PROTECTON ACT (NO. 2) B.E. 2551 (2008) 
 

BHUMIBOL ADULYADEJ REX. 
Given on the 15th Day of February B.E. 2551 

Being the 63rd Year of the Present Reign 
 
  His Majesty the King Bhumibol Adulyadej is graciously pleased to proclaim that: 
  
 Whereas it is expedient to amend the law governing labour protection. 
 
  This Act contains certain provisions relating to the restrictions on the rights and 
liberties of an individual which Section 29 together with Section 41 and Section 43 of the 
Constitution of the Kingdom of Thailand prescribe to be permissible by virtue of law.  
 
  Be it, therefore, enacted by H.M. the King with the advice and consent of the 
National Legislative Assembly as follows: 
 
  Section 1 This Act shall be cited as “The Labour Protection Act (No.2) B.E. 2551”.  
  
 Section 2  This Act shall come into force after ninety days from the date of its 
publication in the Government Gazette. 
 
  Section 3  The definition of “Employer” in Section 5 of the Labour Protection 
Act B.E. 2541 shall be repealed and substituted by the following: 
 
     “Employer” means a person who agrees to accept an employee for 
work by paying wages and includes 

(1) a person entrusted to act on behalf of the Employer; 
(2) in case where an Employer is a juristic person, the term also 

includes a person authorized to act on behalf of the juristic person and a person entrusted 
by an authorized person to act on his or her behalf. 
 
  Section 4  The provision of paragraph one of Section 9 of the Labour 
Protection Act B.E. 2541 shall be repealed and substituted by the following: 
 
    “Section 9  Where an Employer fails to pay back a security in 
money under Section 10 paragraph two, or fails to pay wages, overtime pay, holiday pay 
and holiday overtime pay within the period prescribed under Section 70, or severance pay 
under Section 118, special severance pay in lieu of advance notice, or special severance 
pay under Section 120, Section 121 and Section 122, the Employer shall pay interests to an 
Employee at the rate of fifteen percent per annum during the default period.”   
 
  Section 5  The provisions of Section 10 and Section 11 of the Labour 
Protection Act B.E. 2541 shall be repealed and substituted by the following: 
 
    “Section 10  Under Section 51 paragraph one, an Employer shall 
be prohibited from demanding or receiving from an Employee a security deposit for work 
or a security deposit for damage to work regardless of money, other property or suretyship 
by person, unless the nature or conditions of work require the Employee be responsible for 
money or property belonging to the Employer, which may cause damage to the Employer.  
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The nature or conditions of work which the Employer is allowed to demand or receive a 
security deposit from the Employee, as well as any type of the security, values of the 
security and means of keeping shall be in accordance with the rules and procedures as 
prescribed in the Notification by the Minister. 
    Where the Employer demands or receives the security deposit or 
makes a guarantee contract with the employee to compensate for damage done by the 
Employee, when an employment is terminated by the Employer or the resignation is made 
by the Employee or the guarantee contract is expired, the Employer shall pay back the 
security thereof plus interests, if any, to the Employee within seven days from the date of 
termination of employment, or from the date of resignation, or from the expiry date of the 
guarantee contract, as the case may be. 
 
    Section 11  A debt owing by an Employer to be paid under this 
Act or money to be compensated by the Employer to the Employee Welfare Fund under Section 135, 
an employee or the Department of Labour Protection and Welfare, as the case may be, shall 
have a preferential right over all properties of the Employer who is a debtor in the same 
rank as the preferential rights of taxes and duties under the Civil and Commercial Code.” 
 
  Section 6 The following provisions shall be added as Section 11/1 of the 
Labour Protection Act B.E. 2541: 
 
    “Section 11/1 Where an entrepreneur has entrusted any individual to 
recruit persons to work, which is not a business of employment services, and such work is 
any part of manufacturing process or business operation under the entrepreneur’s 
responsibility, and regardless of whether such person is the supervisor or takes the 
responsibility for paying wages to the persons who perform work, the entrepreneur shall be 
deemed as an Employer of such workers.      
    The entrepreneur shall provide contract employees, who perform 
work in the same manner as employees under the employment contract, to enjoy fair 
benefits and welfare without discrimination.” 
 
  Section 7  The following provision shall be added as Section 14/1 of the 
Labour Protection Act B.E. 2541: 
 
    “Section 14/1 A contract of employment between an Employer and 
an employee, work rule, regulation or order of an Employer result in the Employer being in 
exploitation of the Employee, the Court shall have a power to order such contract of 
employment, work rule, regulation or order being enforceable only to the extent as it is fair 
and reasonable.” 
 
  Section 8 The provisions of Section 16, Section 17 and Section 18 of the 
Labour Protection Act B.E. 2541 shall be repealed and substituted by the following: 
 
    “Section 16 An Employer, a chief, a supervisor, or a work 
inspector shall be prohibited from committing sexual abuse, harassment or nuisance against 
an employee.  
 
    Section 17  A contract of employment shall expire upon the 
completion of the period specified in the contract of employment with no requirement for 
advance notice. 
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    Where the period is not specified in the contract of employment, an 
Employer or an employee may terminate the contract by giving advance notice in writing to 
the other party at or before any due date of wage payment in order to take effect on the 
following due date of wage payment, with no requirement for advance notice of more than 
three months. In addition, a probationary contract shall also be deemed as an indefinite 
period contract of employment. 
   Upon the notice of contract of employment under paragraph two, the 
Employer may pay wages in an amount to be paid up to the due time of termination of the 
contract of employment as specified in the notice and may dismiss the Employee 
immediately.   
   The advance notice under this Section shall not apply to the 
termination of employment under Section 119 of this Act and Section 583 of the Civil and 
Commercial Code. 
 
    Section 18  Where this Act prescribes that an Employer is 
required to notify any act or submit any document to the Director-General or any person 
entrusted by the Director-General or the Labour Inspector, the Employer shall notify or 
submit it in person or by mail, telephone, facsimile, electronic communication or any other 
kinds of information technology in accordance with the rules and procedures as prescribed 
in the Notification by the Director-General.” 
 
  Section 9  The provision of Section 23 of the Labour Protection Act B.E. 2541 
shall be repealed and substituted by the following: 
 
    “Section 23  An Employer shall notify a normal working time to an 
employee, by specifying the commencing and ending time of work in each day of the 
employee, which shall not exceed the working time for each type of work as prescribed in 
the Ministerial Regulations and not exceed eight hours per day. Where the working hours of 
any day are less than eight hours, the Employer and the employee may agree to make up the 
remaining working hours in other normal working days, but not exceed nine hours per day 
and the total working hours per week shall not exceed forty-eight hours. Except for the 
work which may be harmful to health and safety of the employees as prescribed in the 
Ministerial Regulations for which the normal working hours shall not exceed seven hours 
per day and the total working hours per week shall not exceed forty-two hours.     
    Where the Employer and the employee agree to make up the 
remaining hours in other normal working days under paragraph one and the total working 
hours exceed eight hours per day, the Employer shall pay remuneration to the daily 
employee and the hourly employee at a rate of not less than one and a half times of the 
hourly wage rate on a working day for a number of exceeding working hours, or to the 
employee who receives wages on a piece rate basis at a rate of not less than one and a half 
times of the piece rate of wages of a working day for a number of piece work done in the 
exceeding working hours. 
    Where the Employer may not notify the commencing and ending 
time of daily work due to the nature or conditions of work, the Employer and the employee 
shall agree to specify the working hours in each day of not exceeding eight hours and the 
total working hours per week shall not exceed forty-eight hours.” 
 
  Section 10  The provisions of Section 38 and Section 39 of the Labour 
Protection Act B.E. 2541 shall be repealed and substituted by the following: 
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    “Section 38  An Employer shall be prohibited to require a female 
Employee to perform any of the following work: 
      (1) mining or construction work to be performed underground, 
underwater, in a cave,  in a tunnel or mountain shaft, except where the conditions of work 
are not harmful to health or body of the Employee; 
             (2) working on a scaffold of ten metres or more above the ground; 
            (3) producing or transporting of explosive or inflammable materials, 
except where the conditions of work are not harmful to health or body of the Employee;  
       (4) any other work as prescribed in the Ministerial Regulations. 
 
    Section 39  An Employer shall be prohibited to require a female 
Employee who is pregnant to perform any of the following work:  
           (1) work involving vibrating machinery or engine; 
            (2) work of driving or going on a vehicle; 
    (3) work of lifting, carrying on the back, carrying on shoulder, 
carrying with a pole across shoulder, carrying on a head, pulling or pushing of loads in 
excess of fifteen kilograms; 
            (4) work on a boat; or 
    (5) any other work as prescribed in the Ministerial Regulations.” 
 
  Section 11  The following shall be added as Section 39/1 of the Labour 
Protection Act B.E. 2541: 
 
    “Section 39/1  An Employer shall be prohibited to require a female 
employee who is pregnant to work between 10.00 p.m. and 06.00 a.m., to work overtime or 
to work on holidays. 
    Where the female employee who is pregnant works in an executive 
position, academic work, clerical work or work relating to finance or accounting, the 
Employer may require the employee to work overtime in the working days as long as there 
is no effect on the health of pregnant employee and with prior consent of the pregnant 
employee on each occasion.” 
 
 Section 12  The provisions of Section 50 and Section 51 of the Labour 
Protection Act B.E. 2541 shall be repealed and substituted by the following: 
 
    “Section 50 An Employer shall be prohibited to require an 
Employee who is a youth under eighteen years of age to work in any of the following 
places: 
    (1) a slaughterhouse; 
    (2) a gambling place; 
    (3) a recreation place in accordance with the law governing 
recreation places;  
   (4) any other place as prescribed in the Ministerial Regulations. 

 
    Section 51  An Employer shall be prohibited from demanding or 
receiving a security deposit for any purpose from a young employee.  
    The Employer shall be prohibited to pay wages of the young 
employee to any other person. 
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    Where the Employer pays money and any other benefit to the young 
employee, the parent or guardian of the young employee or other persons before 
employment, at the commencement of employment, or before the due time of wage 
payment in each period, that payment shall not be deemed as the payment or receipt of 
wages for the young employee. The Employer shall be prohibited to deduct such money or 
such benefit from the wages to be paid to the young employee in the specified time.”    
 
  Section 13  The provision of Section 65 of the Labour Protection Act B.E. 2541 
shall be repealed and substituted by the following: 
 
    “Section 65  An employee who is authorised or assigned by an 
Employer to perform any of the following work shall not be entitled to overtime pay under 
Section 61 and holiday overtime pay under Section 63, but the employee required by the 
Employer to perform work as provided in item (3), (4), (5), (6), (7), (8) or (9) below shall 
be entitled to receiving remuneration in money  equivalent to the hourly wage rate of a 
working day for the number of hours of work done: 
    (1) an employee who is authorised to act on behalf of the Employer 
in regard to the employment, granting of pension or termination of employment; 
    (2) an itinerant vending or induce about the purchase of goods which 
the Employer pays a commission from the sale of goods to the employee.  
    (3) railway service operation including  work on a railway carriage 
and work for facilitating a railway transportation; 
    (4) work of opening or closing of watergate or sluice gate; 
    (5) work of indicating of water levels and measuring of water 
volume; 
    (6) work on fire fighting or prevention of disaster; 
    (7) work of which nature or condition has to be performed outside of 
the premise and the definite working time may not be fixed; 
    (8) work on watchkeeping of the premise or property which is not a 
regular duty of the employee;  
    (9) any other work as prescribed in the Ministerial Regulations 
 
   The exception for the aforementioned is where any Employer agrees 
to pay overtime or holiday overtime payment to the employee.” 

 
Section 14 The provision of Section 67 of the Labour Protection Act B.E. 2541 shall be 
repealed and substituted by the following: 
 
    “Section 67  Where an Employer terminates the employment of an 
employee upon any condition other than provided in Section 119, the Employer shall pay 
wages to the employee for annual holidays for the year of termination in proportion to a 
number of annual holidays to which the employee is entitled under Section 30. 
     Where an employee is a party to terminate a contract of employment 
or the Employer is a party to terminate an employment regardless of any condition under 
Section 119, the Employer shall pay wages to the employee for accumulated annual 
holidays to which the employee is entitled under Section 30.” 
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  Section 15   The provision of Section 75 of the Labour Protection Act B.E. 2541 
shall be repealed and substituted by the following: 
 
    “Section 75  When it is necessary for an Employer for whatever 
cause other than a force majeure which affects his/her business and causes the Employer 
incapable to operate his or her business as normal so as to temporarily suspend the 
business in whole or in part, the Employer shall pay wages to an employee in amount of 
not less than seventy-five per cent of wages of working days received by the employee 
before the suspension of business for the entire period which the Employer does not 
require the employee to work. 
     The Employer shall give written notice to the employee and the 
Labour Inspector in advance prior to the date of suspension of business under paragraph 
one for not less than 3 working days.” 
 
  Section 16  The provisions of Section 93 and Section 94 of the Labour 
Protection Act B.E. 2541 shall be repealed and substituted by the following: 
 
    “Section 93  The Labour Welfare Committee shall have powers 
and duties as follows: 
     (1) to make comments to the Minister concerning policies, guidelines 
and measures on labour welfare; 
    (2) to make comments to the Minister on the issue of Ministerial 
Regulations, Notifications or Rules concerning the provision of welfare in establishments; 
    (3) to provide advices on the provision of labour welfare for different  
types of establishments; 
    (4) to evaluate and report the performance results to the Minister;  
    (5) to issue an order to an Employer to pay a special severance pay or 
a special severance pay in lieu of advance notice under Section 120;  
   (6) to perform  any other task as prescribed by this Act or by any 
other law to be the powers and duties of the Labour Welfare Committee or as assigned by 
the Minister.  
 
    Section 94  Section 78 paragraph two, Section 80, Section 81, 
Section 82 paragraph one, Section 83, Section 84, Section 85 and Section 86 shall apply 
mutatis mutandis to the Labour Welfare Committee.” 
 
  Section 17  The following shall be added as Section 115/1 of the Labour 
Protection Act B.E. 2541: 
 
    “Section 115/1  For the purpose of performing duties of the 
Labour Inspector under Section 139, an Employer who employs 10 employees or more 
shall submit a report form on conditions of employment and working conditions to the 
Director-General or a person entrusted by the Director-General within every January. The 
Labour Inspector shall provide the form as prescribed by the Director-General to the 
employer within every December. 
    Where there is any change in the facts on conditions of employment 
and working conditions submitted under paragraph one, the Employer shall inform the 
Director-General or a person entrusted by the Director-General in writing of the change 
within the following month after the existence of such change.” 
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  Section 18  The provisions of Section 119 and Section 120 of the Labour 
Protection Act B.E. 2541 shall be repealed and substituted by the following: 
 
    “Section 119  An employer may not pay severance pay to an 
employee when employment is terminated upon any of the following conditions: 
              (1) performing his/her duty dishonestly or intentionally committing a 
criminal offence against the Employer; 
              (2) willfully causing damage to the Employer; 
              (3) committing negligent acts causing serious damage to the 
Employer;  
              (4) violating work rule, regulation or order of the Employer which is 
lawful and just, and after written warning having been given by the Employer, except for a 
serious case with no requirement for  the Employer to give warning.   
    The written warning shall be valid of not exceeding one year from 
the date when the employee commits the offence; 
              (5) absenting himself/herself from duty without justifiable reason for 
three consecutive working days regardless of whether there is holiday in between;  
              (6) being sentenced to imprisonment by a final court judgment. 
 
   In item (6), if the imprisonment is for offences committed by 
negligence or a petty offense, it shall be the offense causing damage to the Employer. 
    Upon termination of employment without severance pay under 
paragraph one, when the Employer fails to specify the fact which is a cause of termination 
in a letter of termination of employment or fails to inform the cause of termination to the 
employee at a time of termination of employment, the Employer cannot afterwards claim 
for such cause.  
 
    Section 120  Where an Employer relocates an establishment to 
another place and the relocation significantly affects the ordinary way of living of an 
employee or his/her family, the Employer shall inform the employee in advance of not less 
than thirty days before the date of relocation. For this purpose, if any employee refuses to 
work at the new location, the employee is entitled to terminate a contract of employment 
within thirty days from the date of being informed by the Employer or the date of relocation 
as the case may be. In this regard, the employee is entitled to a special severance pay of not 
less than the rate of severance pay for which he/she is eligible under Section 118.   
    Where the Employer fails to inform an employee in advance under 
paragraph one, the Employer shall pay a special severance pay in lieu of advance notice in 
an amount equivalent to thirty days pay at the latest wage rate, or equivalent to the wages of 
the last thirty days for the employee who receives wage based on a piece rate.  
   The Employer shall pay special severance pay or special severance 
pay in lieu of advance notice to the employee within seven days from the date when the 
employee terminates the contract.  
    Where the Employee fails to pay special severance pay or special 
severance Pay in lieu of advance notice under paragraph three, the employee is entitled to 
lodge a complaint to the Labour Welfare Committee within thirty days from the due date of 
payment of special severance pay or special severance pay in lieu of advance notice.    
    The Labour Welfare Committee shall consider and issue an order 
within sixty days from the date of receiving the complaint. 
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     When it is determined by the Labour Welfare Committee that the 
employee is entitled to special severance pay or special severance pay in lieu of advance 
notice, the Labour Welfare Committee shall issue an order in writing to the Employer to 
pay special severance pay or special severance pay in lieu of advance notice to the 
employee within thirty days from the date when the Employer has acknowledged or 
deemed to acknowledge such order. 
     When it is determined by the Labour Welfare Committee that the 
employee is not entitled to special severance pay or special severance pay in lieu of 
advance notice as the case may be, the Labour Welfare Committee shall issue a written 
order and communicate to the Employer and the employee. 
     The order of the Labour Welfare Committee shall be final, unless the 
Employer or the employee appeals against the order to the court within thirty days from the 
date of acknowledgement of the order. Where the Employer is a party who brings the case 
before the court, the Employer shall deposit a security with the court in equal to an amount 
to be paid by the order so as to further the proceeding of the case.” 
 
  Section 19  The provision of paragraph three of Section 124 of the Labour 
Protection Act B.E. 2541 shall be repealed and substituted by the following: 
 
    “When it appears from an investigation by the Labour Inspector that 
the employee is entitled to any sum of money which the Employer is liable to pay under 
this Act, the Labour Inspector shall order the Employer to pay such money to the employee 
or to a statutory heir of the deceased employee in the form provided by the Director-
General within thirty days from the date of acknowledgment or the date deemed to be 
acknowledged of the order.” 
 
  Section 20  The following shall be added as Section 124/1 of the Labour 
Protection Act B.E. 2541:  
 
    “Section 124/1  Where an Employer has complied with an order of 
the Labour Inspector under Section 124 within a specified period or complied with a court 
judgment or an order of the court, the criminal proceedings against the Employer shall be 
extinguished.” 
 
  Section 21  The provision of paragraph four of Section 125 of the Labour 
Protection Act B.E. 2541 shall be repealed and substituted by the following: 
 
    “Where the case is final and the Employer is liable to pay any sum of 
money to the employee or to the statutory heir of the deceased employee, the Court shall 
have the power to pay the money deposited with the Court by the Employer to the 
employee or the statutory heir of the deceased employee or the Employee Welfare Fund 
upon the payment under Section 134 as the case may be.” 
 
 Section 22  The provision of Section 135 of the Labour Protection Act B.E. 
2541 shall be repealed and substituted by the following: 
 
    “Section 135 Where the Department of Labour Protection and 
Welfare has paid money from the Employee Welfare Fund, either in whole or in part to 
employee under Section 134, the Department of Labour Protection and Welfare shall have 
the right of recourse against a person liable to pay such money to the employee including 
interests at the rate of fifteen per cent per annum from the date when  the Department of 
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Labour Protection and Welfare has paid money  from the Employee Welfare Fund to the 
employee, regardless of  whether the liable person already paid such money  to the 
Employee or not.                    
      The prescription of the right of recourse under paragraph one shall be 
ten years from the date of payment from the Employee Welfare Fund is made.” 
 
 Section 23  The provision of Section 141 of the Labour Protection Act B.E. 
2541 shall be repealed and substituted by the following: 
 
    “Section 141 An appeal against an order of the Labour Inspector 
under Section 139 (3) shall be made to the Director-General or any person entrusted by the 
Director-General within a specified period as provided in the order. The Director-General 
or any person entrusted by the Director-General shall determine the appeal and notify the 
appellant without delay, but no longer than thirty days from the date of receiving the 
appeal. The decision of the Director-General or any person entrusted by the Director-
General shall be final. 
   The appeal under paragraph one shall not relieve the Employer’s 
obligation to take any action in compliance with the order of the Labour Inspector, unless 
the Director-General or the person entrusted by the Director-General issues an order 
otherwise or a security as provided by the Director-General or the person entrusted by the 
Director-General is deposited. 
    Where the Employer or the employee has complied with the order of 
the Labour Inspector under Section 139(3) or has complied with the decision of the 
Director-General or the person entrusted by the Director-General under paragraph one 
within the specified period, the criminal prosecution against the Employer or the employee 
shall be extinguished.” 
 
  Section 24  The provision of Section 144 of the Labour Protection Act B.E. 
2541 shall be repealed and substituted by the following: 
 
    “Section 144 Any Employer who violates or fails to comply with 
Section 10, Section 22, Section 24, Section 25, Section 26, Section 37, Section 38, Section 
39, Section 39/1, Section 40, Section 42, Section 43, Section 46, Section 47, Section 48, 
Section 49, Section 50, Section 51, Section 61, Section 62, Section 63, Section 64, Section 
67, Section 70, Section 71, Section 72, Section 76, Section 90 paragraph one, or the 
Ministerial Regulations issued under Section 95, Section 107 or Section 118 paragraph one, 
or fails to pay special severance pay in lieu of an advance notice or special severance pay 
under Section 120, Section 121 or Section 122 shall be penalised with imprisonment of not 
more than six months, or a fine not exceeding one hundred thousand baht, or both. 
    Where an Employer violates or fails to comply with Section 37, 
Section 38, Section 39, Section 39/1, Section 42, Section 47, Section 48, Section 49 or 
Section 50 thereby causing physical or mental harm to an employee, or causing the death of 
employee, the Employer shall be penalised with imprisonment of not more than one year or 
a fine not exceeding two hundred thousand baht, or both.” 
 
 Section 25  The following shall be added as Section 144/1 of the Labour 
Protection Act B.E. 2541:  
 
    “Section 144/1  Any entrepreneur who fails to comply with 
Section 11/1 shall be penalised with a fine not exceeding one hundred thousand baht.” 
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 Section 26  The provisions of Section 150 and Section 151 of the Labour 
Protection Act B.E. 2541 shall be repealed and substituted by the following: 
 
    “Section 150 Any person who fails to render any convenience, give 
a statement, or submit document or object as required by a summons of the Wage 
Committee, the Labour Welfare Committee, Sub-committee under the Committees thereof 
or a person entrusted by the Committee or Sub-committees thereof as a case may be, or 
fails to render convenience to the Labour Inspector, a physician, a social welfare officer or 
an expert under Section 142 shall be penalised with imprisonment of not more than one 
month, or a fine not exceeding two thousand baht, or both. 
 
    Section 151 Any person who obstructs the performance of any 
duty of the Wage Committee, the Labour Welfare Committee, Sub-committee under the 
Committees thereof, a person entrusted by the Committee or Sub-committee thereof as a 
case may be, or obstructs the performance of any duty of a Labour Inspector, a physician, a 
social welfare officer or an expert under Section 142 shall be penalised with imprisonment 
of not more than one year, or a fine not exceeding twenty thousand baht, or both. 
    Any person who fails to comply with an order of the Labour Welfare 
Committee issued under Section 120 or an order of the Labour Inspector issued under 
Section 104, Section 105 or Section 124 shall be penalised with imprisonment of not more 
than one year, or a fine not exceeding twenty thousand baht, or both.” 
 
 Section 27  The following shall be added as Section 155/1 of the Labour 
Protection Act B.E. 2541:  
 
    “Section 155/1 Any Employer who fails to submit or provide a report 
form on conditions of employment and working conditions under Section 115/1 and, after 
receiving a warning letter of the Labour Inspector, fails to submit or provide the report form 
within fifteen days from the date of receiving the warning letter shall be penalised with a 
fine not exceeding twenty thousand baht.” 
 
 
 
        Counter signed by 
 General Surayuth Chulanon         
          Prime Minister   
 
  
   
 
 
  
 
 
 



หนา   ๔ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๓๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 
 

 

 
 
 
 
 

พระราชบัญญัติ 
คุมครองแรงงาน  (ฉบับที่  ๒) 

พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
 

 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
ใหไว  ณ  วันที่  ๑๕  กุมภาพันธ  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 

เปนปที่  ๖๓  ในรัชกาลปจจุบัน 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา  ฯ   

ใหประกาศวา 

โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน 

พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล   

ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๔๑  และมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  

บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา  ฯ  ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ 

สภานิติบัญญัติแหงชาติ  ดังตอไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา  “พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๑” 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันประกาศใน 

ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 



หนา   ๕ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๓๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 
 

 

มาตรา ๓ ใหยกเลิกบทนิยามคําวา  “นายจาง”  ในมาตรา  ๕  แหงพระราชบัญญัติคุมครอง

แรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๔๑  และใหใชความตอไปนี้แทน 

““นายจาง”  หมายความวา  ผูซ่ึงตกลงรับลูกจางเขาทํางานโดยจายคาจางใหและหมายความรวมถึง 

(๑) ผูซ่ึงไดรับมอบหมายใหทํางานแทนนายจาง 

(๒) ในกรณีที่นายจางเปนนิติบุคคลใหหมายความรวมถึงผูมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคล

และผูซ่ึงไดรับมอบหมายจากผูมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลใหทําการแทนดวย” 

มาตรา ๔ ใหยกเลิกความในวรรคหนึ่งของมาตรา  ๙  แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน  

พ.ศ.  ๒๕๔๑  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา  ๙  ในกรณีที่นายจางไมคืนหลักประกันที่เปนเงินตามมาตรา  ๑๐  วรรคสอง  หรือ 

ไมจายคาจาง  คาลวงเวลา  คาทํางานในวันหยุด  และคาลวงเวลาในวันหยุดภายในเวลาที่กําหนดตาม

มาตรา  ๗๐  หรือคาชดเชยตามมาตรา  ๑๑๘  คาชดเชยพิเศษแทนการบอกกลาวลวงหนาหรือคาชดเชย

พิเศษตามมาตรา  ๑๒๐  มาตรา  ๑๒๑  และมาตรา  ๑๒๒  ใหนายจางเสียดอกเบี้ยใหแกลูกจางใน

ระหวางเวลาผิดนัดรอยละสิบหาตอป” 

มาตรา ๕ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๑๐  และมาตรา  ๑๑  แหงพระราชบัญญัติคุมครอง

แรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๔๑  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา  ๑๐  ภายใตบังคับมาตรา  ๕๑  วรรคหนึ่ง  หามมิใหนายจางเรียกหรือรับหลักประกัน

การทํางานหรือหลักประกันความเสียหายในการทํางาน  ไมวาจะเปนเงิน  ทรัพยสินอื่นหรือการคํ้าประกัน 

ดวยบุคคลจากลูกจาง  เวนแตลักษณะหรือสภาพของงานที่ทํานั้นลูกจางตองรับผิดชอบเกี่ยวกับการเงิน

หรือทรัพยสินของนายจาง  ซ่ึงอาจกอใหเกิดความเสียหายแกนายจางได  ทั้งนี้  ลักษณะหรือสภาพของ

งานที่ใหเรียกหรือรับหลักประกันจากลูกจาง  ตลอดจนประเภทของหลักประกัน  จํานวนมูลคาของ

หลักประกัน  และวิธีการเก็บรักษา  ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 

ในกรณีที่นายจางเรียกหรือรับหลักประกัน  หรือทําสัญญาประกันกับลูกจางเพื่อชดใชความ

เสียหายที่ลูกจางเปนผูกระทํา  เมื่อนายจางเลิกจาง  หรือลูกจางลาออกหรือสัญญาประกันส้ินอายุ   

ใหนายจางคืนหลักประกันพรอมดอกเบี้ย  ถามี  ใหแกลูกจางภายในเจ็ดวันนับแตวันที่นายจางเลิกจางหรือ

วันที่ลูกจางลาออก  หรือวันที่สัญญาประกันส้ินอายุ  แลวแตกรณี 
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มาตรา ๑๑ หนี้ที่เกิดจากเงินที่นายจางตองจายตามพระราชบัญญัตินี้  หรือเงินที่ตองชดใช

กองทุนสงเคราะหลูกจางตามมาตรา  ๑๓๕  ใหลูกจางหรือกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน  แลวแตกรณี   

มีบุริมสิทธิเหนือทรัพยสินทั้งหมดของนายจางซ่ึงเปนลูกหนี้ในลําดับเดียวกับบุริมสิทธิในคาภาษีอากร

ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย” 

มาตรา ๖ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา  ๑๑/๑  แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน  

พ.ศ.  ๒๕๔๑ 

“มาตรา  ๑๑/๑  ในกรณีที่ผูประกอบกิจการมอบหมายใหบุคคลหนึ่งบุคคลใดเปนผูจัดหาคนมา

ทํางานอันมิใชการประกอบธุรกิจจัดหางาน  โดยการทํางานนั้นเปนสวนหนึ่งสวนใดในกระบวนการ

ผลิตหรือธุรกิจในความรับผิดชอบของผูประกอบกิจการ  และโดยบุคคลนั้นจะเปนผูควบคุมดูแลการ

ทํางานหรือรับผิดชอบในการจายคาจางใหแกคนที่มาทํางานนั้นหรือไมก็ตาม  ใหถือวาผูประกอบกิจการ

เปนนายจางของคนที่มาทํางานดังกลาว 

ใหผูประกอบกิจการดําเนินการใหลูกจางรับเหมาคาแรงที่ทํางานในลักษณะเดียวกันกับลูกจาง

ตามสัญญาจางโดยตรง  ไดรับสิทธิประโยชนและสวัสดิการที่เปนธรรมโดยไมเลือกปฏิบัติ” 

มาตรา ๗ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา  ๑๔/๑  แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน  

พ.ศ.  ๒๕๔๑ 

“มาตรา  ๑๔/๑  สัญญาจางระหวางนายจางกับลูกจาง  ขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน  ระเบียบ  

หรือคําส่ังของนายจางที่ทําใหนายจางไดเปรียบลูกจางเกินสมควร  ใหศาลมีอํานาจสั่งใหสัญญาจาง  ขอบังคับ

เกี่ยวกับการทํางาน  ระเบียบ  หรือคําส่ังนั้นมีผลใชบังคับเพียงเทาที่เปนธรรมและพอสมควรแกกรณี” 

มาตรา ๘ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๑๖  มาตรา  ๑๗  และมาตรา  ๑๘  แหงพระราชบัญญัติ

คุมครองแรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๔๑  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา  ๑๖  หามมิใหนายจาง  หัวหนางาน  ผูควบคุมงาน  หรือผูตรวจงานกระทําการลวงเกิน  

คุกคาม  หรือกอความเดือดรอนรําคาญทางเพศตอลูกจาง 

มาตรา ๑๗ สัญญาจางยอมส้ินสุดลงเมื่อครบกําหนดระยะเวลาในสัญญาจางโดยมิตอง 

บอกกลาวลวงหนา 

ในกรณีที่สัญญาจางไมมีกําหนดระยะเวลา  นายจางหรือลูกจางอาจบอกเลิกสัญญาจางโดย 

บอกกลาวลวงหนาเปนหนังสือใหอีกฝายหนึ่งทราบในเมื่อถึงหรือกอนจะถึงกําหนดจายคาจาง 
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คราวหนึ่งคราวใด  เพื่อใหเปนผลเลิกสัญญากันเมื่อถึงกําหนดจายคาจางคราวถัดไปขางหนาก็ได   

แตไมจําตองบอกกลาวลวงหนาเกินสามเดือน  ทั้งนี้  ใหถือวาสัญญาจางทดลองงานเปนสัญญาจางที่ไมมี

กําหนดระยะเวลาดวย 

การบอกเลิกสัญญาจางตามวรรคสอง  นายจางอาจจายคาจางใหตามจํานวนที่จะตองจายจนถึง

เวลาเลิกสัญญาตามกาํหนดที่บอกกลาวและใหลูกจางออกจากงานทันทีได 

การบอกกลาวลวงหนาตามมาตรานี้ไมใชบังคับแกการเลิกจางตามมาตรา  ๑๑๙  แหงพระราชบัญญัตินี้  

และมาตรา  ๕๘๓  แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

มาตรา ๑๘ ในกรณีที่พระราชบัญญัตินี้กําหนดใหนายจางตองแจงการดําเนินการอยางหนึ่ง

อยางใดหรือสงเอกสารตออธิบดีหรือผูซ่ึงอธิบดีมอบหมายหรือพนักงานตรวจแรงงาน  นายจางจะแจง

หรือสงดวยตนเอง  ทางไปรษณีย  โทรศัพท  โทรสาร  ส่ืออิเล็กทรอนิกสหรือส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประเภทอื่นก็ได  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑและวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด” 

มาตรา ๙ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๒๓  แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๔๑   

และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา  ๒๓  ใหนายจางประกาศเวลาทํางานปกติใหลูกจางทราบ  โดยกําหนดเวลาเริ่มตนและ

เวลาส้ินสุดของการทํางานแตละวันของลูกจางไดไมเกินเวลาทํางานของแตละประเภทงานตามที่กําหนด

ในกฎกระทรวง  แตวันหนึ่งตองไมเกินแปดชั่วโมง  ในกรณีที่เวลาทํางานวันใดนอยกวาแปดชั่วโมง  

นายจางและลูกจางจะตกลงกันใหนําเวลาทํางานสวนที่เหลือนั้นไปรวมกับเวลาทํางานในวันทํางานปกติ

อื่นก็ได  แตตองไมเกินวันละเกาชั่วโมงและเมื่อรวมเวลาทํางานทั้งส้ินแลว  สัปดาหหนึ่งตองไมเกิน 

ส่ีสิบแปดชั่วโมง  เวนแตงานที่อาจเปนอันตรายตอสุขภาพและความปลอดภัยของลูกจางตามที่กําหนดใน

กฎกระทรวงตองมีเวลาทํางานปกติวันหนึ่งไมเกินเจ็ดชั่วโมง  และเมื่อรวมเวลาทํางานทั้งส้ินแลวสัปดาหหนึ่ง

ตองไมเกินส่ีสิบสองชั่วโมง 

ในกรณีที่นายจางและลูกจางตกลงกันใหนําเวลาทํางานสวนที่เหลือไปรวมกับเวลาทํางานใน

วันทํางานปกติอื่นตามวรรคหนึ่งเกินกวาวันละแปดชั่วโมงใหนายจางจายคาตอบแทนไมนอยกวา 

หนึ่งเทาคร่ึงของอัตราคาจางตอชั่วโมงในวันทํางานตามจํานวนชั่วโมงที่ทําเกินสําหรับลูกจางรายวันและ

ลูกจางรายชั่วโมงหรือไมนอยกวาหนึ่งเทาคร่ึงของอัตราคาจางตอหนวยในวันทํางานตามจํานวนผลงาน

ที่ทําไดในชั่วโมงที่ทําเกินสําหรับลูกจางซ่ึงไดรับคาจางตามผลงาน 



หนา   ๘ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๓๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 
 

 

ในกรณีที่นายจางไมอาจประกาศกําหนดเวลาเร่ิมตนและเวลาสิ้นสุดของการทํางานแตละวันได

เนื่องจากลักษณะหรือสภาพของงาน  ใหนายจางและลูกจางตกลงกันกําหนดชั่วโมงทํางานแตละวัน 

ไมเกินแปดชั่วโมง  และเมื่อรวมเวลาทํางานทั้งส้ินแลวสัปดาหหนึ่งตองไมเกินส่ีสิบแปดชั่วโมง” 

มาตรา ๑๐ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๓๘  และมาตรา  ๓๙  แหงพระราชบัญญัติคุมครอง

แรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๔๑  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา  ๓๘  หามมิใหนายจางใหลูกจางซ่ึงเปนหญิงทํางานอยางหนึ่งอยางใด  ดังตอไปนี้ 

(๑) งานเหมืองแรหรืองานกอสรางที่ตองทําใตดิน  ใตน้ํา  ในถ้ํา  ในอุโมงคหรือปลองในภูเขา 

เวนแตสภาพของการทํางานไมเปนอันตรายตอสุขภาพหรือรางกายของลูกจาง 

(๒) งานที่ตองทําบนนั่งรานที่สูงกวาพื้นดินต้ังแตสิบเมตรขึ้นไป 

(๓) งานผลิตหรือขนสงวัตถุระเบิดหรือวัตถุไวไฟ  เวนแตสภาพของการทํางานไมเปนอันตราย 

ตอสุขภาพหรือรางกายของลูกจาง 

(๔) งานอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๓๙ หามมิใหนายจางใหลูกจางซ่ึงเปนหญิงมีครรภทํางานอยางหนึ่งอยางใด  ดังตอไปนี้ 

(๑) งานเกี่ยวกับเครื่องจักรหรือเครื่องยนตที่มีความสั่นสะเทือน 

(๒) งานขับเคลื่อนหรือติดไปกับยานพาหนะ 

(๓) งานยก  แบก  หาม  หาบ  ทูน  ลาก  หรือเข็นของหนักเกินสิบหากิโลกรัม 

(๔) งานที่ทําในเรือ 

(๕) งานอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง” 

มาตรา ๑๑ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา  ๓๙/๑  แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน  

พ.ศ.  ๒๕๔๑ 

“มาตรา  ๓๙/๑  หามมิใหนายจางใหลูกจางซ่ึงเปนหญิงมีครรภทํางานในระหวางเวลา  ๒๒.๐๐  

นาฬิกา  ถึงเวลา  ๐๖.๐๐  นาฬิกา  ทํางานลวงเวลา  หรือทํางานในวันหยุด 

ในกรณีที่ลูกจางซ่ึงเปนหญิงมีครรภทํางานในตําแหนงผูบริหาร  งานวิชาการ  งานธุรการ  หรือ

งานเกี่ยวกับการเงินหรือบัญชี  นายจางอาจใหลูกจางนั้นทํางานลวงเวลาในวันทํางานไดเทาที่ไมมีผลกระทบ

ตอสุขภาพของลูกจางซ่ึงเปนหญิงมีครรภโดยไดรับความยินยอมจากลูกจางกอนเปนคราว  ๆ  ไป” 



หนา   ๙ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๓๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 
 

 

มาตรา ๑๒ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๕๐  และมาตรา  ๕๑  แหงพระราชบัญญัติคุมครอง

แรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๔๑  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา  ๕๐  หามมิใหนายจางใหลูกจางซ่ึงเปนเด็กอายุตํ่ากวาสิบแปดปทํางานในสถานที่  

ดังตอไปนี้ 

(๑) โรงฆาสัตว 

(๒) สถานที่เลนการพนัน 

(๓) สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ 

(๔) สถานที่อื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

มาตรา ๕๑ หามมิใหนายจางเรียกหรือรับหลักประกันเพื่อการใด  ๆ  จากฝายลูกจางซ่ึงเปนเด็ก 

หามมิใหนายจางจายคาจางของลูกจางซ่ึงเปนเด็กใหแกบุคคลอื่น 

ในกรณีที่นายจางจายเงินหรือประโยชนตอบแทนใด  ๆ  ใหแกลูกจางซ่ึงเปนเด็ก  บิดามารดา  

ผูปกครอง  หรือบุคคลอื่น  เปนการลวงหนากอนมีการจาง  ขณะแรกจาง  หรือกอนถึงงวดการจายคาจาง

ในแตละคราว  มิใหถือวาเปนการจายหรือรับคาจางสําหรับลูกจางซ่ึงเปนเด็กนั้น  และหามมิใหนายจาง

นําเงินหรือประโยชนตอบแทนดังกลาวมาหักจากคาจางซ่ึงตองจายใหแกลูกจางซ่ึงเปนเด็กตาม

กําหนดเวลา” 

มาตรา ๑๓ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๖๕  แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๔๑  

และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา  ๖๕  ลูกจางซ่ึงมีอํานาจหนาที่หรือซ่ึงนายจางใหทํางานอยางหนึ่งอยางใด  ดังตอไปนี้  

ไมมีสิทธิไดรับคาลวงเวลาตามมาตรา  ๖๑  และคาลวงเวลาในวันหยุดตามมาตรา  ๖๓  แตลูกจางซ่ึง

นายจางใหทํางานตาม  (๓)  (๔)  (๕)  (๖)  (๗)  (๘)  หรือ  (๙)  มีสิทธิไดรับคาตอบแทนเปนเงินเทากับ

อัตราคาจางตอชั่วโมงในวันทํางานตามจํานวนชั่วโมงที่ทํา 

(๑) ลูกจางซ่ึงมีอํานาจหนาที่ทําการแทนนายจางสําหรับกรณีการจาง  การใหบําเหน็จ  หรือ

การเลิกจาง 

(๒) งานเรขายหรือชักชวนซ้ือสินคาซ่ึงนายจางไดจายคานายหนาจากการขายสินคาใหแก

ลูกจาง 



หนา   ๑๐ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๓๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 
 

 

(๓) งานขบวนการจัดงานรถไฟ  ซ่ึงไดแกงานที่ทําบนขบวนรถและงานอํานวยความสะดวก

แกการเดินรถ 

(๔) งานเปดปดประตูน้ําหรือประตูระบายน้ํา 

(๕) งานอานระดับน้ําและวัดปริมาณน้ํา 

(๖) งานดับเพลิงหรืองานปองกันอันตรายสาธารณะ 

(๗) งานที่มีลักษณะหรือสภาพตองออกไปทํางานนอกสถานที่  และโดยลักษณะหรือสภาพ

ของงานไมอาจกําหนดเวลาทํางานที่แนนอนได 

(๘) งานอยูเวรเฝาดูแลสถานที่หรือทรัพยสินอันมใิชหนาที่การทํางานปกติของลูกจาง 

(๙) งานอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ทั้งนี้  เวนแตนายจางตกลงจายคาลวงเวลาหรือคาลวงเวลาในวันหยุดใหแกลูกจาง” 

มาตรา ๑๔ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๖๗  แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๔๑  

และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา  ๖๗  ในกรณีที่นายจางเลิกจางโดยมิใชกรณีตามมาตรา  ๑๑๙  ใหนายจางจายคาจาง

ใหแกลูกจางสําหรับวันหยุดพักผอนประจําปในปที่เลิกจางตามสวนของวันหยุดพักผอนประจําป 

ที่ลูกจางพึงมีสิทธิไดรับตามมาตรา  ๓๐ 

ในกรณีที่ลูกจางเปนฝายบอกเลิกสัญญาหรือนายจางเลิกจาง  ไมวาการเลิกจางนั้นเปนกรณีตาม

มาตรา  ๑๑๙  หรือไมก็ตาม  ใหนายจางจายคาจางใหแกลูกจางสําหรับวันหยุดพักผอนประจําปสะสม 

ที่ลูกจางพึงมีสิทธิไดรับตามมาตรา  ๓๐” 

มาตรา ๑๕ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๗๕  แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๔๑  

และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา  ๗๕  ในกรณีที่นายจางมีความจําเปนโดยเหตุหนึ่งเหตุใดที่สําคัญอันมีผลกระทบตอ

การประกอบกิจการของนายจางจนทําใหนายจางไมสามารถประกอบกิจการไดตามปกติซ่ึงมิใชเหตุ

สุดวิสัยตองหยุดกิจการทั้งหมดหรือบางสวนเปนการชั่วคราว  ใหนายจางจายเงินใหแกลูกจางไมนอยกวา 

รอยละเจ็ดสิบหาของคาจางในวันทํางานที่ลูกจางไดรับกอนนายจางหยุดกิจการตลอดระยะเวลาที่ 

นายจางไมไดใหลูกจางทํางาน 



หนา   ๑๑ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๓๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 
 

 

ใหนายจางแจงใหลูกจางและพนักงานตรวจแรงงานทราบลวงหนาเปนหนังสือกอนวันเร่ิมหยุด

กิจการตามวรรคหนึ่งไมนอยกวาสามวันทําการ” 

มาตรา ๑๖ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๙๓  และมาตรา  ๙๔  แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน  

พ.ศ.  ๒๕๔๑  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา  ๙๓  คณะกรรมการสวัสดิการแรงงานมีอํานาจหนาที่  ดังตอไปนี้ 

(๑) เสนอความเห็นตอรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบาย  แนวทางและมาตรการดานสวัสดิการแรงงาน 

(๒) เสนอความเห็นตอรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวง  ประกาศ  หรือระเบียบเกี่ยวกับการ

จัดสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ 

(๓) ใหคําแนะนําในการจัดสวัสดิการแรงงานสําหรับสถานประกอบกิจการแตละประเภท 

(๔) ติดตามประเมินผล  และรายงานผลการดําเนินการตอรัฐมนตรี 

(๕) ออกคําส่ังใหนายจางจายเงินคาชดเชยพิเศษหรือคาชดเชยพิเศษแทนการบอกกลาว

ลวงหนาตามมาตรา  ๑๒๐ 

(๖) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายอื่นบัญญัติใหเปนอํานาจหนาที่ของ

คณะกรรมการสวัสดิการแรงงานหรือตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย 

มาตรา ๙๔ ใหนํามาตรา  ๗๘  วรรคสอง  มาตรา  ๘๐  มาตรา  ๘๑  มาตรา  ๘๒  วรรคหนึ่ง  

มาตรา  ๘๓  มาตรา  ๘๔  มาตรา  ๘๕  และมาตรา  ๘๖  มาใชบังคับกับคณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน

โดยอนุโลม” 

มาตรา ๑๗ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา  ๑๑๕/๑  แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน  

พ.ศ.  ๒๕๔๑ 

“มาตรา  ๑๑๕/๑  เพื่อประโยชนในการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานตรวจแรงงานตามมาตรา  ๑๓๙  

ใหนายจางซ่ึงมีลูกจางรวมกันต้ังแตสิบคนขึ้นไปยื่นแบบแสดงสภาพการจางและสภาพการทํางานตอ

อธิบดีหรือผูซ่ึงอธิบดีมอบหมายภายในเดือนมกราคมของทุกป  ทั้งนี้  ใหพนักงานตรวจแรงงานสงแบบ

ตามที่อธิบดีกําหนดใหนายจางภายในเดือนธันวาคมของทุกป 

ในกรณีที่ขอเท็จจริงเกี่ยวกับสภาพการจางและสภาพการทํางานที่ไดย่ืนไวตามวรรคหนึ่ง

เปลี่ยนแปลงไป  ใหนายจางแจงการเปลี่ยนแปลงนั้นเปนหนังสือตออธิบดีหรือผูซ่ึงอธิบดีมอบหมาย

ภายในเดือนถัดจากที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกลาว” 



หนา   ๑๒ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๓๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 
 

 

มาตรา ๑๘ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๑๑๙  และมาตรา  ๑๒๐  แหงพระราชบัญญัติคุมครอง

แรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๔๑  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา  ๑๑๙  นายจางไมตองจายคาชดเชยใหแกลูกจางซ่ึงเลิกจางในกรณีหนึ่งกรณีใด  

ดังตอไปนี้ 

(๑) ทุจริตตอหนาที่หรือกระทําความผิดอาญาโดยเจตนาแกนายจาง 

(๒) จงใจทําใหนายจางไดรับความเสียหาย 

(๓) ประมาทเลินเลอเปนเหตุใหนายจางไดรับความเสียหายอยางรายแรง 

(๔) ฝาฝนขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน  ระเบียบ  หรือคําส่ังของนายจางอันชอบดวยกฎหมาย

และเปนธรรม  และนายจางไดตักเตือนเปนหนังสือแลว เวนแตกรณีที่รายแรง  นายจางไมจําเปนตอง

ตักเตือน 

หนังสือเตือนใหมีผลบังคับไดไมเกินหนึ่งปนับแตวันที่ลูกจางไดกระทําผิด 

(๕) ละทิ้งหนาที่เปนเวลาสามวันทํางานติดตอกันไมวาจะมีวันหยุดค่ันหรือไมก็ตามโดยไมมี

เหตุอันสมควร 

(๖) ไดรับโทษจําคุกตามคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก 

ในกรณี  (๖)  ถาเปนความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษตองเปนกรณีที่เปน

เหตุใหนายจางไดรับความเสยีหาย 

การเลิกจางโดยไมจายคาชดเชยตามวรรคหนึ่ง  ถานายจางไมไดระบุขอเท็จจริงอันเปนเหตุที่

เลิกจางไวในหนังสือบอกเลิกสัญญาจางหรือไมไดแจงเหตุที่เลิกจางใหลูกจางทราบในขณะที่เลิกจาง  

นายจางจะยกเหตุนั้นข้ึนอางในภายหลังไมได 

มาตรา ๑๒๐ ในกรณีที่นายจางจะยายสถานประกอบกิจการไปต้ัง  ณ  สถานที่อื่นอันมีผล 

กระทบสําคัญตอการดํารงชีวิตตามปกติของลูกจางหรือครอบครัว  นายจางตองแจงใหลูกจางทราบ

ลวงหนาไมนอยกวาสามสิบวันกอนวันยายสถานประกอบกิจการ  ในการนี้  ถาลูกจางไมประสงคจะไป

ทํางานดวยใหลูกจางมีสิทธิบอกเลิกสัญญาจางไดภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงจากนายจาง  

หรือวันที่นายจางยายสถานประกอบกิจการ  แลวแตกรณี  โดยลูกจางมีสิทธิไดรับคาชดเชยพิเศษไมนอยกวา

อัตราคาชดเชยที่ลูกจางพึงมีสิทธิไดรับตามมาตรา  ๑๑๘ 



หนา   ๑๓ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๓๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 
 

 

ในกรณีที่นายจางไมแจงใหลูกจางทราบลวงหนาตามวรรคหนึ่ง  ใหนายจางจายคาชดเชยพิเศษ

แทนการบอกกลาวลวงหนาเทากับคาจางอัตราสุดทายสามสิบวัน  หรือเทากับคาจางของการทํางาน

สามสิบวันสุดทายสําหรับลูกจางซ่ึงไดรับคาจางตามผลงานโดยคํานวณเปนหนวย 

ใหนายจางจายคาชดเชยพิเศษ  หรือคาชดเชยพิเศษแทนการบอกกลาวลวงหนาใหแกลูกจาง

ภายในเจ็ดวันนับแตวันที่ลูกจางบอกเลิกสัญญา 

ในกรณีที่นายจางไมจายคาชดเชยพิเศษ  หรือคาชดเชยพิเศษแทนการบอกกลาวลวงหนาตาม

วรรคสาม  ใหลูกจางมีสิทธิย่ืนคํารองตอคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานภายในสามสิบวันนับแตวัน

ครบกําหนดการจายคาชดเชยพิเศษ  หรือคาชดเชยพิเศษแทนการบอกกลาวลวงหนา 

ใหคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานพิจารณาและมีคําส่ังภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับคํารอง 

เมื่อคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานพิจารณาแลว  ปรากฏวา  ลูกจางมีสิทธิไดรับคาชดเชยพิเศษ  

หรือคาชดเชยพิเศษแทนการบอกกลาวลวงหนา  ใหคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานมีคําส่ังเปนหนังสือ

ใหนายจ างจ ายค าชดเชยพิ เศษ  หรือคาชดเชยพิ เศษแทนการบอกกลาวลวงหนา  แลวแตกรณี   

ใหแกลูกจาง  ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ทราบ  หรือถือวาทราบคําส่ัง 

ในกรณีที่คณะกรรมการสวัสดิการแรงงานพิจารณาแลวปรากฏวา  ลูกจางไมมีสิทธิไดรับคาชดเชย  

หรือคาชดเชยพิเศษแทนการบอกกลาวลวงหนา  แลวแตกรณี  ใหคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานมีคําส่ัง

เปนหนังสือและแจงใหนายจางและลูกจางทราบ 

คําส่ังของคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานใหเปนที่สุด  เวนแตนายจางหรือลูกจางจะอุทธรณ

คําส่ังตอศาลภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดทราบคําส่ัง  ในกรณีที่นายจางเปนฝายนําคดีไปสูศาล  

นายจางตองวางหลักประกันตอศาลตามจํานวนที่ตองจายตามคําส่ังนั้น  จึงจะฟองคดีได” 

มาตรา ๑๙ ใหยกเลิกความในวรรคสามของมาตรา  ๑๒๔  แหงพระราชบัญญัติคุมครอง

แรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๔๑  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“เมื่อพนักงานตรวจแรงงานสอบสวนแลวปรากฏวาลูกจางมีสิทธิไดรับเงินอยางหนึ่งอยางใดที่

นายจางมีหนาที่ตองจายตามพระราชบัญญัตินี้  ใหพนักงานตรวจแรงงานมีคําส่ังใหนายจางจายเงิน

ดังกลาวใหแกลูกจางหรือทายาทโดยธรรมของลูกจางซ่ึงถึงแกความตาย  ตามแบบที่อธิบดีกําหนดภายใน

สามสิบวันนับแตวันที่ทราบหรือถือวาไดทราบคําส่ัง” 



หนา   ๑๔ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๓๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 
 

 

มาตรา ๒๐ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา  ๑๒๔/๑  แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน  

พ.ศ.  ๒๕๔๑ 

“มาตรา  ๑๒๔/๑  ในกรณีที่นายจางปฏิบัติตามคําส่ังของพนักงานตรวจแรงงานตามมาตรา  ๑๒๔  

ภายในระยะเวลาที่กําหนดหรือไดปฏิบัติตามคําพิพากษาหรือคําส่ังของศาลแลว  การดําเนินคดีอาญาตอ

นายจางใหเปนอันระงับไป” 

มาตรา ๒๑ ใหยกเลิกความในวรรคสี่ของมาตรา  ๑๒๕  แหงพระราชบัญญัติคุมครอง

แรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๔๑  และใหใชความตอไปนี้แทน 

“เมื่อคดีถึงที่สุดและนายจางมีหนาที่ตองจายเงินจํานวนใดใหแกลูกจางหรือทายาทโดยธรรม

ของลูกจางซ่ึงถึงแกความตาย  ใหศาลมีอํานาจจายเงินที่นายจางวางไวตอศาลใหแกลูกจางหรือทายาท 

โดยธรรมของลูกจางซ่ึงถึงแกความตาย  หรือกองทุนสงเคราะหลูกจางในกรณีที่ไดจายเงินตามมาตรา  ๑๓๔  ได  

แลวแตกรณี” 

มาตรา ๒๒ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๑๓๕  แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๔๑  

และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา  ๑๓๕  ในกรณีที่กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานไดจายเงินจากกองทุนสงเคราะห

ลูกจางไมวาทั้งหมดหรือบางสวนใหแกลูกจางตามมาตรา  ๑๓๔  แลว  ใหกรมสวัสดิการและคุมครอง

แรงงานมีสิทธิไลเบี้ยคืนจากผูซ่ึงมีหนาที่ตามกฎหมายตองจายเงินดังกลาวใหแกลูกจางนั้นพรอมดอกเบี้ย

ในอัตรารอยละสิบหาตอปนับแตวันที่กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานไดจายเงินจากกองทุน

สงเคราะหลูกจางใหแกลูกจาง  ทั้งนี้  ไมวาผูซ่ึงมีหนาที่ตามกฎหมายจะไดจายเงินดังกลาวใหแกลูกจางอีก

หรือไม 

สิทธิไลเบี้ยตามวรรคหนึ่งใหมีอายุความสิบปนับแตวันที่จายเงินจากกองทุนสงเคราะหลูกจาง” 

มาตรา ๒๓ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๑๔๑  แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๔๑  

และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา  ๑๔๑  คําส่ังของพนักงานตรวจแรงงานตามมาตรา  ๑๓๙  (๓)  ใหอุทธรณตออธิบดี

หรือผูซ่ึงอธิบดีมอบหมายไดภายในระยะเวลาที่กําหนดในคําส่ัง  และใหอธิบดีหรือผูซ่ึงอธิบดีมอบหมาย

พิจารณาคําอุทธรณและแจงผูอุทธรณโดยไมชักชา  แตตองไมเกินสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับอุทธรณ  

คําวินิจฉัยของอธิบดีหรือผูซ่ึงอธิบดีมอบหมายดังกลาวใหเปนที่สุด 



หนา   ๑๕ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๓๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 
 

 

การอุทธรณตามวรรคหนึ่งยอมไมเปนการทุเลาการปฏิบัติตามคําส่ังของพนักงานตรวจแรงงาน  

เวนแตอธิบดีหรือผูซ่ึงอธิบดีมอบหมายจะมีคําส่ังเปนอยางอื่น  หรือมีการวางหลักประกันตามที่อธิบดี

หรือผูซ่ึงอธิบดีมอบหมายกําหนด 

ในกรณีที่นายจางหรือลูกจางไดปฏิบัติตามคําส่ังของพนักงานตรวจแรงงานตามมาตรา  ๑๓๙  (๓)  

หรือไดปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของอธิบดีหรือผูซ่ึงอธิบดีมอบหมายตามวรรคหนึ่งภายในระยะเวลาที่กําหนด  

การดําเนินคดีอาญาตอนายจางหรือลูกจางใหเปนอันระงับไป” 

มาตรา ๒๔ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๑๔๔  แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๔๑  

และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา  ๑๔๔  นายจางผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา  ๑๐  มาตรา  ๒๒  มาตรา  ๒๔  

มาตรา  ๒๕  มาตรา  ๒๖  มาตรา  ๓๗  มาตรา  ๓๘  มาตรา  ๓๙  มาตรา ๓๙ /๑   มาตรา   ๔๐   มาตรา   ๔๒   

มาตรา  ๔๓  มาตรา  ๔๖  มาตรา  ๔๗  มาตรา  ๔๘  มาตรา  ๔๙  มาตรา  ๕๐  มาตรา  ๕๑  มาตรา  ๖๑  

มาตรา  ๖๒  มาตรา  ๖๓  มาตรา  ๖๔  มาตรา  ๖๗  มาตรา  ๗๐  มาตรา  ๗๑  มาตรา  ๗๒  มาตรา  ๗๖  

มาตรา  ๙๐  วรรคหนึ่ง กฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา  ๙๕  มาตรา  ๑๐๗  มาตรา  ๑๑๘  วรรคหนึ่ง   

ไมจายคาชดเชยพิเศษแทนการบอกกลาวลวงหนาหรือคาชดเชยพิเศษตามมาตรา  ๑๒๐  มาตรา  ๑๒๑  

หรือมาตรา  ๑๒๒  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน  หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ในกรณีที่นายจางฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา  ๓๗  มาตรา  ๓๘  มาตรา  ๓๙  มาตรา  ๓๙/๑  

มาตรา  ๔๒  มาตรา  ๔๗  มาตรา  ๔๘  มาตรา  ๔๙  หรือมาตรา  ๕๐  เปนเหตุใหลูกจางไดรับอันตราย

แกกายหรือจิตใจ  หรือถึงแกความตาย  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งป  หรือปรับไมเกินสองแสนบาท  

หรือทั้งจําทั้งปรับ” 

มาตรา ๒๕ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา  ๑๔๔/๑  แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน  

พ.ศ.  ๒๕๔๑ 

“มาตรา  ๑๔๔/๑  ผูประกอบกิจการผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา  ๑๑/๑  ตองระวางโทษปรับไมเกิน

หนึ่งแสนบาท” 

มาตรา ๒๖ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๑๕๐  และมาตรา  ๑๕๑  แหงพระราชบัญญัติคุมครอง

แรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๔๑  และใหใชความตอไปนี้แทน 



หนา   ๑๖ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๓๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 
 

 

“มาตรา  ๑๕๐  ผูใดไมอํานวยความสะดวก  ไมมาใหถอยคํา  ไมสงเอกสารหรือวัตถุใด  ๆ   

ตามหนังสือเรียกของคณะกรรมการคาจาง  คณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน  คณะอนุกรรมการของ

คณะกรรมการดังกลาว  หรือผูซ่ึงคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการเชนวานั้นมอบหมาย  แลวแตกรณี  

หรือไมอํานวยความสะดวกแกพนักงานตรวจแรงงาน  หรือแพทย  นักสังคมสงเคราะห  หรือผูเชี่ยวชาญ

ตามมาตรา  ๑๔๒  ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งเดือน  หรือปรับไมเกินสองพันบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

มาตรา  ๑๕๑  ผูใดขัดขวางการปฏิบั ติหนาที่ของคณะกรรมการคาจาง  คณะกรรมการ

สวัสดิการแรงงาน   คณะอนุกรรมการของคณะกรรมการดังกลาว  หรือผู ซ่ึงคณะกรรมการ  หรือ

คณะอนุกรรมการเชนวานั้นมอบหมาย  แลวแตกรณี  หรือขัดขวางการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานตรวจ

แรงงาน  หรือแพทย  นักสังคมสงเคราะห  หรือผูเชี่ยวชาญตามมาตรา  ๑๔๒  ตองระวางโทษจําคุก 

ไมเกินหนึ่งป  หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ผูใดไมปฏิบัติตามคําส่ังของคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานที่ส่ังตามมาตรา  ๑๒๐  หรือคําส่ัง

ของพนักงานตรวจแรงงานที่ส่ังตามมาตรา  ๑๐๔  มาตรา  ๑๐๕  หรือมาตรา  ๑๒๔  ตองระวางโทษจําคุก 

ไมเกินหนึ่งป  หรือปรับไมเกินสองหมื่นบาท  หรือทั้งจําทั้งปรับ” 

มาตรา ๒๗ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา  ๑๕๕/๑  แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน  

พ.ศ.  ๒๕๔๑ 

“มาตรา  ๑๕๕/๑  นายจางผูใดไมย่ืนหรือไมแจงแบบแสดงสภาพการจาง  และสภาพการทํางาน

ตามมาตรา  ๑๑๕/๑  และไดรับหนังสือเตือนจากพนักงานตรวจแรงงานแลวยังไมย่ืนหรือไมแจงภายใน

สิบหาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือเตือนตองระวางโทษปรับไมเกินสองหมื่นบาท” 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก  สุรยุทธ  จุลานนท 

นายกรัฐมนตรี 
 
 
 
 



หนา   ๑๗ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๓๙   ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 
 

 

หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  เนื่องจากพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน 

พ.ศ.  ๒๕๔๑  ท่ีใชบังคับอยูในปจจุบันมีบทบัญญัติบางประการไมเหมาะสมกับสภาพการณในปจจุบันและ 

ไมเอ้ือประโยชนตอการดําเนินการเพื่อใหความคุมครองลูกจาง สมควรแกไขเพิ่มเติมโดยกําหนดหามนายจาง

เรียกหรือรับหลักประกันการทํางานหรือความเสียหายในการทํางาน  กําหนดใหศาลมีอํานาจส่ังใหสัญญาจาง  

ขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน  ระเบียบ หรือคําส่ังของนายจาง มีผลใชบังคับเพียงเทาท่ีเปนธรรมและพอสมควร

แกกรณี กําหนดใหนายจางและลูกจางตกลงนําเวลาทํางานปกติสวนท่ีไมครบแปดชั่วโมงไปรวมกับเวลา

ทํางานปกติในวันอ่ืนไดซ่ึงตองไมเกินวันละเกาช่ัวโมง กําหนดใหคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานมีอํานาจ

ออกคําส่ังใหนายจางจายเงินคาชดเชยพิเศษหรือคาชดเชยพิเศษแทนการบอกกลาวลวงหนาในกรณีท่ีมีการ 

ยายสถานประกอบกิจการ และกําหนดใหนายจางยื่นแบบแสดงสภาพการจางและสภาพการทํางาน  รวมทั้ง

เพ่ิมเติมบทกําหนดโทษใหเหมาะสมและสอดคลองกับการแกไขเพิ่มเติม  ท้ังนี้  เพ่ือใหการคุมครองลูกจาง 

มีประสิทธิภาพและใหลูกจางไดรับความคุมครองมากขึ้น  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 


