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กฎกระทรวง
วาดวยการคุมครองแรงงานในงานเกษตรกรรม
พ.ศ. ๒๕๔๗
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๒๒ แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน
พ.ศ. ๒๕๔๑ อันเปนพระราชบัญญัติที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของ
บุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๑ มาตรา ๓๕ มาตรา ๔๘ และมาตรา ๕๐ ของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงแรงงานออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ใหยกเลิก (๑) ของกฎกระทรวง ฉบับที่ ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
คุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑
ขอ ๒ ในกฎกระทรวงนี้ “งานเกษตรกรรม” หมายความวา งานที่เกี่ยวกับการเพาะปลูก การเลีย้ ง
สัตว การปาไม การทํานาเกลือสมุทร และการประมงที่มิใชการประมงทะเล
ขอ ๓ ใหน ายจา งซึ่ง จา งลูก จา งใหทํา งานเกษตรกรรมตลอดปป ฏิบัติต ามพระราชบัญ ญัติ
คุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑
ขอ ๔ ในงานเกษตรกรรมซึ่งมิไดจางลูกจางตลอดปและมิไดใหลูกจางทํางานในลักษณะที่เปนงาน
อุตสาหกรรมตอเนื่องจากงานดังกลาว ใหนายจางปฏิบัติตามมาตรา ๗ มาตรา ๘ มาตรา ๙ มาตรา ๑๐
มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ มาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘
มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๐ มาตรา ๒๑ มาตรา ๓๗ มาตรา ๓๘ มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๐ มาตรา ๔๑
มาตรา ๔๒ มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๗ มาตรา ๔๙ มาตรา ๕๑ มาตรา ๕๓ มาตรา ๕๔ มาตรา
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๕๕ มาตรา ๗๐ มาตรา ๗๖ มาตรา ๑๐๐ มาตรา ๑๐๑ มาตรา ๑๐๒ มาตรา ๑๐๓ มาตรา ๑๐๔
มาตรา ๑๐๕ มาตรา ๑๐๖ มาตรา ๑๐๗ มาตรา ๑๑๒ มาตรา ๑๑๓ มาตรา ๑๑๔ มาตรา ๑๑๕
มาตรา ๑๒๓ มาตรา ๑๒๔ มาตรา ๑๒๕ มาตรา ๑๒๖ มาตรา ๑๒๗ มาตรา ๑๒๘ มาตรา
๑๒๙ มาตรา ๑๓๔ มาตรา ๑๓๕ มาตรา ๑๓๖ มาตรา ๑๓๗ มาตรา ๑๓๙ มาตรา ๑๔๐ มาตรา
๑๔๑ มาตรา ๑๔๒ และมาตรา ๑๔๓ แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ และที่
กําหนดในกฎกระทรวงนี้
ขอ ๕ ลูกจางซึ่งทํางานติดตอกันมาแลวครบหนึ่งรอยแปดสิบวันมีสิทธิหยุดพักผอนไดไมนอยกวา
สามวันทํางาน โดยใหนายจางเปนผูกําหนดวันหยุดดังกลาวใหแกลูกจางลวงหนาหรือกําหนดใหตามที่
นายจางและลูกจางตกลงกัน
ให นายจ า งจา ยค าจ า งให แก ลู กจ า งในวันหยุ ดพั กผ อ นเสมือ นวา ลูก จา งมาทํ างานตามปกติ ใ น
วันหยุดพักผอนนั้น
ถานายจางใหลูกจางทํางานในวันหยุดพักผอนตามวรรคหนึ่ง ใหนายจางจายคาทํางานในวันหยุด
แกลูกจางเพิ่มขึ้นไมนอยกวาหนึ่งเทาของอัตราคาจางตอชั่วโมงในวันทํางานตามจํานวนชั่วโมงที่ทําหรือไม
นอยกวาหนึ่งเทาของอัตราคาจางตอหนวยในวันทํางานตามจํานวนผลงานที่ทําไดสําหรับลูกจางซึ่งไดรับ
คาจางตามผลงานโดยคํานวณเปนหนวย
ขอ ๖ ในกรณีที ่น ายจา งมิไ ดจ ัด ใหล ูก จา งหยุด พัก ผอ นหรือ จัด ใหล ูก จา งหยุด พัก ผอ น
นอยกวาที่กําหนดไวตามขอ ๕ ใหนายจางจายคาทํางานในวันหยุดใหแกลูกจางเพิ่มขึ้นไมนอยกวาหนึ่ง
เทาของอัตราคาจางในวันทํางานเสมือนวานายจางใหลูกจางทํางานในวันหยุด
ขอ ๗ ลูกจางมีสิทธิลาปวยไดเทาที่ปวยจริง การลาปวยตั้งแตสามวันทํางานขึ้นไป นายจางอาจ
ให ลู ก จ า งแสดงใบรั บ รองของแพทย แ ผนป จ จุ บั น ชั้ น หนึ่ ง หรื อ ของสถานพยาบาลของทางราชการ
ในกรณี ที่ ลูก จ า งไม อ าจแสดงใบรับ รองของแพทย แ ผนป จ จุบั น ชั้น หนึ่ง หรือ ของสถานพยาบาลของ
ทางราชการได ใหลูกจางชี้แจงใหนายจางทราบ
ใหนายจางจายคาจางใหแกลูกจางในวันลาปวยเทากับอัตราคาจางในวันทํางานตลอดระยะเวลา
ที่ลา แตตองไมเกินสิบหาวันทํางาน
ขอ ๘ หามมิใหนายจางจางเด็กอายุต่ํากวาสิบหาปเปนลูกจาง
นายจางอาจใหเด็กอายุตั้งแตสิบสามปบริบูรณทํางานในชวงระยะเวลาโรงเรียนปดภาคเรียนหรือ
นอกเวลาเรียนไดเฉพาะงานที่ไมเปนอันตรายตอสุขภาพอนามัยหรือเปนงานที่ไมขัดตอการพัฒนาและ
สงเสริมคุณภาพชีวิตของเด็ก ทั้งนี้ โดยไดรับอนุญาตจากบิดา มารดา หรือผูปกครองของเด็กนั้น
ขอ ๙ ใหนายจางจัดใหมีน้ําสะอาดสําหรับดื่มโดยมีปริมาณเพียงพอแกลูกจาง
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กรณีลูกจางพักอาศัยอยูกับนายจาง นายจางตองจัดหาที่พักอาศัยที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ และ
ปลอดภัยใหแกลูกจาง
ใหนายจางจัดสวัสดิการอื่น ๆ ที่เปนประโยชนแกลูกจางตามที่อธิบดีประกาศกําหนด
ขอ ๑๐ กฎกระทรวงนี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปน
ตนไป
ใหไว ณ วันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๗
อุไรวรรณ เทียนทอง
รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน
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หมายเหตุ : เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๒๒ แหงพระราชบัญญัติคุมครอง
แรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ บัญญัติใหออกกฎกระทรวงกําหนดการคุมครองแรงงานในกรณีตาง ๆ ในงานเกษตรกรรม
ซึ่งมีสภาพการจางและการทํางานที่แตกตางไปจากการจางงานทั่วไปตามพระราชบัญญัติดังกลาวได จึงจําเปนตอง
ออกกฎกระทรวงนี้

