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ประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ
เรื่อง มาตรฐานขั้นต่ําของสภาพการจางในรัฐวิสาหกิจ
เพื่อใหมีมาตรฐานขั้นต่ําของสภาพการจางสําหรับลูกจางรัฐ วิสาหกิจเปนมาตรฐานเดียวกัน
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๓ (๑) แหงพระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ พ.ศ. ๒๕๔๓
อันเปนกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙
ประกอบกับมาตรา ๓๕ และมาตรา ๔๕ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําได
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย คณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธโดยความเห็นชอบ
ของคณะรัฐมนตรีออกประกาศไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ เรื่อง มาตรฐาน
ขั้นต่ําของสภาพการจางในรัฐวิสาหกิจ”
ขอ ๒ ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิก
(๑) ประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพัน ธ เรื่อง มาตรฐานขั้นต่ําของสภาพ
การจางวาดวยขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน การใชแรงงานหญิง การหักเงินเดือนคาจาง คาลวงเวลา
และคาทํางานในวันหยุด และการรับเงินเพื่อตอบแทนความชอบในการทํางาน ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม
พ.ศ. ๒๕๔๕
(๒) ประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพัน ธ เรื่อง มาตรฐานขั้นต่ําของสภาพ
การจางวาดวยอัตราคาจางขั้นต่ําสําหรับลูกจางรัฐวิสาหกิจ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๙
ขอ ๔ ในประกาศนี้
“วันทํางาน” หมายความวา วันที่กําหนดใหลูกจางทํางานตามปกติ
“วันหยุด” หมายความวา วันที่กําหนดใหลูกจางหยุดประจําสัปดาห หยุดตามประเพณี หรือ
หยุดพักผอนประจําป
“วันลา” หมายความวา วันที่ลูกจางลาปวย ลาเพื่อทําหมัน ลาเพื่อคลอดบุตร ลาเพื่อกิจธุระ
อันจําเปน ลาเพื่อการฝกอบรมหรือพัฒนาความรูความสามารถ และลาเพื่อรับราชการทหารในการเรียกพล
เพื่อตรวจสอบ เพื่อฝกวิชาทหาร หรือเพื่อทดลองความพรั่งพรอม
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“คาจาง” หมายความวา เงินทุกประเภทที่นายจางจายใหแกลูกจางเปนคาตอบแทนการทํางาน
ในวันและเวลาทํางานปกติ ไมวาจะคํานวณตามระยะเวลาหรือคํานวณตามผลงานที่ลูกจางทําได และ
ใหหมายความรวมถึงเงินที่นายจางจายใหแกลูกจางในวันหยุดและวันลาซึ่งลูกจางไมไดทํางานดวย ทั้งนี้
ไมวาจะกําหนด คํานวณ หรือจายในลักษณะใดและโดยวิธีการใด และไมวา จะเรียกชื่ออยางไร
“การทํางานลวงเวลา” หมายความวา การทํางานนอกหรือเกินกําหนดเวลาทํางานปกติในวันทํางาน
หรือวันหยุด
“คาลวงเวลา” หมายความวา เงินที่นายจางจายใหแกลูกจางเปนการตอบแทนการทํางานลวงเวลา
ในวันทํางาน
“คาทํางานในวันหยุด” หมายความวา เงินที่นายจางจายใหแกลูกจางเปนการตอบแทนการทํางาน
ในวันหยุด
“คาลวงเวลาในวัน หยุด” หมายความวา เงินที่น ายจางจายใหแ กลูกจางเปนการตอบแทน
การทํางานลวงเวลาในวันหยุด
“ประสบอันตราย” หมายความวา การที่ลูกจางไดรับอันตรายแกกายหรือผลกระทบแกจิตใจ
หรือถึงแกความตาย เนื่องจากการทํางานหรือปองกันรักษาประโยชนใหแกนายจางหรือการปฏิบัติตาม
คําสั่งของนายจาง
“เจ็บปวย” หมายความวา การที่ลูกจางมีความผิดปกติที่เกิดขึ้นทางรางกายหรือจิตใจ หรือ
ถึงแกความตายดวยโรคซึ่งเกิดขึ้นตามลักษณะหรือสภาพของงานหรือเนื่องจากการทํางานตามกฎหมาย
วาดวยเงินทดแทน
“สูญหาย” หมายความวา การที่ลูกจางหายไปในระหวางทํางานหรือปฏิบัติตามคําสั่งของนายจาง
ซึ่งมีเหตุอันควรเชื่อวาลูกจางถึงแกความตายเพราะประสบเหตุอันตรายที่เกิดขึ้นในระหวางทํางานหรือ
ปฏิบัติตามคําสั่งของนายจางนั้น รวมตลอดถึงการที่ลูกจางหายไปในระหวางเดินทางโดยพาหนะทางบก
ทางน้ํา หรือทางอากาศ เพื่อไปหรือกลับจากการทํางานใหนายจาง ซึ่งมีเหตุอันควรเชื่อวาพาหนะนั้น
ไดประสบเหตุอันตรายและลูกจางถึงแกความตาย ทั้งนี้ เปนระยะเวลาไมนอยกวาหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแต
วันที่เกิดเหตุนั้น
“สูญเสียสมรรถภาพ” หมายความวา การสูญเสียอวัยวะหรือการสูญเสียสมรรถภาพในการทํางาน
ของรางกายหรือจิตใจภายหลังการรักษาดวยวิธีทางการแพทยสิ้นสุดแลว
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“เงินทดแทน” หมายความวา เงินที่จายเปนคาทดแทน คารักษาพยาบาล คาฟนฟูสมรรถภาพ
ในการทํางาน และคาทําศพ
“คาทดแทน” หมายความวา เงินที่จายใหลูกจางหรือผูมีสิทธิตามขอ ๔๙ สําหรับการประสบอันตราย
หรือเจ็บปวยหรือสูญหายของลูกจางตามประกาศนี้
“คารักษาพยาบาล” หมายความวา คาใชจายเกี่ยวกับการตรวจ การรักษา การพยาบาล และ
คาใชจายอื่น ที่จําเปน เพื่อ ใหผ ลของการประสบอัน ตรายหรือการเจ็บปวยบรรเทาหรือหมดสิ้น ไป
และหมายความรวมถึงคาใชจายเกี่ยวกับอุปกรณเครื่องใช หรือวัตถุที่ใชแทนหรือทําหนาที่แทน หรือ
ชวยอวัยวะที่ประสบอันตรายดวย
“คาฟนฟูสมรรถภาพในการทํางาน” หมายความวา คาใชจายที่จําเปนเกี่ยวกับการฟนฟูสมรรถภาพ
ในการทํางาน
“การฟนฟูสมรรถภาพในการทํางาน” หมายความวา การจัดใหลูกจางซึ่งประสบอันตราย
หรือเจ็บปวยและสูญเสียสมรรถภาพในการทํางานไดรับการฟนฟูสมรรถภาพของรางกายหรือจิตใจ
หรือการฟนฟูอาชีพเพื่อใหสามารถประกอบอาชีพที่เหมาะสมตามสภาพของรางกาย
“คาทําศพ” หมายความวา คาใชจายเกี่ยวกับการจัดการศพของลูกจางตามประเพณีทางศาสนา
ของลูกจางหรือตามประเพณีแ หงทองถิ่น ในกรณีที่ลูกจางถึงแกความตาย เนื่องจากประสบอัน ตราย
หรือเจ็บปวย หรือสูญหาย
“ทุพพลภาพ” หมายความวา การสูญเสียอวัยวะหรือสูญเสียสมรรถภาพของอวัยวะหรือ
ของรางกาย หรือสูญเสียสภาวะปกติของจิตใจ จนไมสามารถทํางานได ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการ
ประกาศกําหนด
“สวัสดิการ” หมายความวา การใหสิ่งที่เอื้ออํานวยใหลูกจางมีชีวิตหรือมีสภาพความเปนอยูที่ดี
หรือมีความสะดวกสบายในการทํางาน
“คาชดเชย” หมายความวา เงินที่นายจางจายใหแกลูกจางเมื่อเลิกจางนอกเหนือจากเงินประเภทอืน่
ซึ่งนายจางตกลงจายใหแกลูกจาง
“อธิบดี” หมายความวา อธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
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หมวด ๑
บททั่วไป

ขอ ๕ การเรียกรองหรือการไดมาซึ่งสิทธิหรือประโยชนตามประกาศนี้ ไมเปนการตัดสิทธิ
หรือประโยชนที่ลูกจางพึงไดตามกฎหมายอื่น
ขอ ๖ หามมิใหนายจางเรียกหรือรับเงินประกันการทํางานหรือเงินประกันความเสียหาย
ในการทํางานจากลูกจาง เวนแตลักษณะหรือสภาพของงานที่ทํานั้น ลูกจางตองรับผิดชอบเกี่ยวกับ
การเงิน หรือทรัพยสิน ของนายจางซึ่งอาจกอ ใหเกิดความเสียหายแกน ายจางได ทั้งนี้ ลักษณะหรือ
สภาพของงานที่ใหเรียกหรือรับเงินประกันจากลูกจางได ตลอดจนจํานวนและวิธีการเก็บรักษาเงินประกัน
ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
ในกรณีที่นายจางเรียกหรือรับเงินประกันหรือทําสัญญาประกันกับลูกจาง เพื่อชดใชความเสียหาย
ที่ลูกจางเปนผูกระทํา เมื่อนายจางเลิกจาง หรือลูกจางลาออก หรือสัญญาประกัน สิ้นอายุ ใหนายจาง
คืนเงินประกันพรอมดอกเบี้ย ถามี ใหแกลูกจางภายในเจ็ดวันนับแตวันที่นายจางเลิกจาง หรือวันที่ลูกจาง
ลาออก หรือวันที่สญ
ั ญาประกันสิ้นอายุ แลวแตกรณี
ขอ ๗ ในกรณีที่นายจางไมคืนเงินประกันตามขอ ๖ วรรคสอง หรือไมจายคาจาง คาลวงเวลา
คาทํางานในวัน หยุด และคาลวงเวลาในวัน หยุด ภายในเวลาที่กําหนดตามขอ ๔๔ หรือคาชดเชย
ตามขอ ๕๙ ใหนายจางเสียดอกเบี้ยใหแกลูกจางในระหวางเวลาผิดนัด
ในกรณีที่นายจางพรอมที่จะคืนหรือจายเงินตามวรรคหนึ่ง และไดนําเงินไปมอบไวแกอธิบดี
หรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายเพื่อจายใหแกลูกจาง นายจางไมตองเสียดอกเบี้ยตั้งแตวันที่นายจางนําเงินนั้น
ไปมอบไว
ขอ ๘ หนี้ที่เกิดจากการไมชําระคาจาง คาลวงเวลา คาทํางานในวัน หยุด คาลวงเวลา
ในวัน หยุด หรือคาชดเชย แลวแต กรณี ใหลู กจางมีบุริม สิ ทธิเหนือทรั พยสิน ทั้งหมดของนายจา ง
ซึ่งเปนลูกหนี้ในลําดับเดียวกับบุริมสิทธิในคาภาษีอากรตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
ขอ ๙ ใหน ายจางปฏิบัติตอลูกจางชายและหญิงโดยเทาเทียมกันในการจางงาน เวนแต
ลักษณะหรือสภาพของงานไมอาจปฏิบัติเชนนั้นได หรือมีเหตุผลอันชอบธรรมประการอื่น
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ขอ ๑๐ หามมิใหนายจาง ผูซึ่งเปนหัวหนางาน ผูควบคุมงาน หรือผูตรวจงาน กระทําการ
ลวงเกิน คุกคาม หรือกอความเดือดรอนรําคาญทางเพศตอลูกจาง
ขอ ๑๑ เพื่ อ ประโยชน ใ นการคํ า นวณระยะเวลาการทํ า งานของลู ก จ า งตามประกาศนี้
ใหนับวันหยุด วันลา วันที่นายจางอนุญาตใหหยุดงานเพื่อประโยชนของลูกจาง และวันที่นายจางสั่ง
ใหลูกจางหยุดงานเพื่อประโยชนของนายจาง รวมเปนระยะเวลาการทํางานของลูกจางดวย
ในกรณีที่ลูกจางไปปฏิบัติงานในเขตที่มีโรคติดตออัน ตรายที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศ
กําหนด ใหนายจางอนุญาตใหลูกจางหยุดงานเพื่อเฝาสังเกตอาการตามระยะเวลาที่กระทรวงสาธารณสุข
กําหนด การหยุดงานเชนนี้ใหถือวาเปนวันทํางานใหกับนายจางดวย
ขอ ๑๒ ในกรณีที่ลูกจางไมไดทํางานติดตอกัน โดยนายจางมีเจตนาที่จะไมใ หลูกจางนั้น
มีสิทธิใดตามประกาศนี้ ไมวานายจางจะใหลูกจางทํางานในหนาที่ใด และการจางแตละชวงมีระยะเวลา
หางกัน เทาใดก็ตาม ใหนั บระยะเวลาการทํา งานทุก ชวงเขาดวยกัน เพื่อประโยชน ใ นการไดสิท ธิ
ของลูกจางนั้น
หมวด ๒
การใชแรงงานทั่วไป

ขอ ๑๓ ใหนายจางกําหนดเวลาทํางานปกติของลูกจางไมเกินสัปดาหละสี่สิบแปดชั่วโมง
ขอ ๑๔ ในวันที่มีการทํางาน ใหนายจางจัดใหลูกจางมีเวลาพักไมนอยกวาวันละหนึ่งชั่วโมง
หลังจากลูกจางไดทํางานในวันนั้นมาแลวไมเกินหาชั่วโมง
นายจ า งและลู ก จ า งจะตกลงกั น กํ า หนดเวลาพั ก ระหว า งการทํ า งานเป น อย า งอื่ น ก็ ไ ด
ถาขอตกลงนั้นเปนประโยชนแกลูกจาง ใหขอตกลงนั้นใชบังคับได
ความในวรรคหนึ่งและวรรคสอง มิใหใชบังคับแกกรณีที่ลูกจางทํางานในหนาที่ที่มีลักษณะ
ตองทําติดตอกันไปโดยไดรับความยินยอมจากลูกจางแลว หรือเปนงานฉุกเฉิน
ขอ ๑๕ ใหน ายจางจั ดใหลู กจางมี วัน หยุ ดประจําสัปดาหไม นอยกวาสัปดาหละหนึ่งวั น
โดยวันหยุดประจําสัปดาหตองมีระยะหางกันไมเกินหกวัน
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ในกรณีที่ลักษณะงานมีความจําเปนตองทําติดตอกัน โดยไมสามารถมีวันหยุดประจําสัปดาห
ตามวรรคหนึ่งได นายจางและลูกจางทั้งหมดหรือบางสวนจะตกลงกันลวงหนาสะสมและเลื่อนวันหยุด
ประจําสัปดาหไปเมื่อใดก็ได แตตองอยูในระยะเวลาไมเกินสี่สัปดาหติดตอกัน
ขอ ๑๖ ใหนายจางจัดใหลูกจางมีวันหยุดตามประเพณีไมนอยกวาปละสิบสามวัน
ในกรณีที่วนั หยุดตามประเพณีวันใดตรงกับวันหยุดประจําสัปดาหของลูกจาง ใหลูกจางไดหยุด
ชดเชยวันหยุดตามประเพณีในวันทํางานถัดไป
ในกรณีที่วันหยุดชดเชยตามวรรคสองมีติดตอกัน เกิน กวาหนึ่งวัน ใหน ายจางจัดใหลูกจาง
หยุดชดเชยไดเพียงหนึ่งวัน และใหนายจางจัดใหลูกจางไดหยุดชดเชยวันที่ยังไมครบในวันอื่นแทน
ขอ ๑๗ ลูกจางซึ่งทํางานติดตอกันมาแลวครบหนึ่งป มีสิทธิหยุดพักผอนประจําปไดปหนึ่ง
ไม น อยกวา หกวั น ทํ างานโดยให น ายจ างเปน ผู กํา หนดวั น หยุ ด ดัง กลา วให แ ก ลูก จ างล วงหนา หรื อ
กําหนดใหตามที่นายจางและลูกจางตกลงกัน
นายจางและลูกจางจะตกลงกันลวงหนาใหสะสมและเลื่อนวันหยุดพักผอนประจําปที่ยังมิไดหยุด
ในปนั้นรวมเขากับปตอๆ ไปได
ขอ ๑๘ ใหลูกจางมีสิทธิลาปวยไดเทาที่ปวยจริง การลาปวยตั้งแตสามวัน ทํางานขึ้น ไป
นายจางอาจใหลูกจางแสดงใบรับรองของแพทยแผนปจจุบันชั้นหนึ่ง หรือของสถานพยาบาลของทางราชการ
ในกรณีที่ลูกจางไมอาจแสดงใบรับรองของแพทยแ ผนปจจุบัน ชั้น หนึ่งหรือของสถานพยาบาลของ
ทางราชการได ใหลูกจางชี้แจงใหนายจางทราบ
ในกรณีที่นายจางจัดแพทยไว ใหแพทยนั้นเปนผูออกใบรับรอง เวนแตลูกจางไมสามารถให
แพทยนั้นตรวจได
วันที่ลูกจางไมสามารถทํางานได เนื่องจากประสบอันตรายหรือเจ็บปวยที่เกิดขึ้น เนื่องจาก
การทํางาน และวันลาเพื่อคลอดบุตรตามขอ ๒๕ มิใหถือเปนวันลาปวยตามขอนี้
ขอ ๑๙ นายจางอาจกําหนดใหลูกจางทํางานลวงเวลาหรือในวันหยุดไดเทาที่จําเปน โดยไดรับ
ความยินยอมเปนหนังสือจากลูกจางกอนเปนคราว ๆ ไป
ในกรณีที่ลักษณะหรือสภาพของงานตองทําติดตอกันไปถาหยุดจะเสียหายแกงานหรือเปนงาน
ฉุกเฉิน หรือเปน งานอื่นตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด นายจางอาจใหลูกจางทํางานลวงเวลา
หรือในวันหยุดได

เลม ๑๒๓ ตอนพิเศษ ๗๓ ง

หนา ๑๖
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๙

ขอ ๒๐ นายจางจะใหลูก จางทํางานยก แบก หาบ หาม ทูน ลาก หรือเข็น ของหนั ก
ไดไมเกินอัตราน้ําหนักโดยเฉลี่ยตอลูกจางหนึ่งคน ดังตอไปนี้
(๑) ยี่สิบหากิโลกรัมสําหรับลูกจางซึ่งเปนหญิง
(๒) หาสิบหากิโลกรัมสําหรับลูกจางซึ่งเปนชาย
ในกรณีของหนักเกินอัตราน้ําหนักที่กําหนดตามวรรคหนึ่ง ใหนายจางจัดใหมีเครื่องทุนแรง
ที่เหมาะสม และไมเปนอันตรายตอสุขภาพและความปลอดภัยของลูกจาง
หมวด ๓
การใชแรงงานหญิง

ขอ ๒๑ หามนายจางใหลูกจางซึ่งเปนหญิงทํางานอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
(๑) งานทําความสะอาดเครื่องจักรหรือเครื่องยนตขณะที่เครื่องจักรหรือเครื่องยนตกําลังทํางาน
(๒) งานที่ตองทําบนนั่งรานที่สูงกวาพื้นดินตั้งแตสิบเมตรขึ้นไป
(๓) งานใชเลื่อยวงเดือน
(๔) งานผลิตหรือขนสงวัตถุระเบิดหรือวัตถุไวไฟ แตไมรวมถึงงานวิชาชีพหรือวิชาการเกี่ยวกับ
การสํารวจ การขุดเจาะ การกลั่นแยก และการผลิตผลิตภัณฑจากปโตรเลียมหรือปโตรเคมีที่มีสภาพ
ของการทํางานไมเปนอันตรายตอสุขภาพและความปลอดภัยของลูกจาง
(๕) งานเหมืองแรหรืองานกอสรางที่ตองทําใตดิน ใตน้ํา ในถ้ํา ในอุโมงค หรือปลองในภูเขา
เวนแตลักษณะของงานไมเปนอันตรายตอสุขภาพและความปลอดภัยของลูกจาง
(๖) งานอื่นตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
ขอ ๒๒ หามนายจางใหลูกจางซึ่งเปนหญิงทํางานในระหวางเวลา ๒๔.๐๐ นาฬิกา ถึงเวลา
๐๖.๐๐ นาฬิกา เวนแตงานที่มีลักษณะตองทําติดตอกันไป หรืองานกะ หรืองานที่มีลักษณะและสภาพ
ที่ตองทําในเวลาดังกลาว และไมเปนอันตรายตอสุขภาพและความปลอดภัยของหญิงนั้น
ขอ ๒๓ หามนายจางใหลูกจางซึ่งเปนหญิงมีครรภทํางานอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
(๑) งานเกี่ยวกับเครื่องจักรหรือเครื่องยนตที่มีความสั่นสะเทือน
(๒) งานขับเคลื่อนหรือติดไปกับยานพาหนะ
(๓) งานยก แบก หาบ หาม ทูน ลาก หรือเข็นของหนักเกินสิบหากิโลกรัม

เลม ๑๒๓ ตอนพิเศษ ๗๓ ง

หนา ๑๗
ราชกิจจานุเบกษา

๒๗ มิถุนายน ๒๕๔๙

(๔) งานที่ทําในเรือ
(๕) งานอื่นตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
ขอ ๒๔ หามนายจางใหลูกจางซึ่งเปนหญิงมีครรภทํางานในระหวางเวลา ๒๒.๐๐ นาฬิกา
ถึงเวลา ๐๖.๐๐ นาฬิกา ทํางานลวงเวลา หรือทํางานในวันหยุด เวนแตลูกจางซึ่งทํางานในตําแหนง
ฝายบริหาร งานวิชาการ งานธุรการ รวมทั้งงานที่เกี่ยวกับการเงินหรือบัญชี นายจางอาจใหลูกจาง
ทํางานลวงเวลาในวันทํางานได โดยไดรับความยินยอมเปนหนังสือจากลูกจางนั้น
ขอ ๒๕ ลูกจางซึ่งเปนหญิงมีครรภมีสิทธิลาคลอดบุตร โดยไดรับคาจางเทาเวลาที่ลาตาม
อัตราที่ไดรับอยู แตไมเกินเกาสิบวัน โดยใหนับรวมวันหยุดที่มีระหวางวันลาดวย
การลาคลอดบุตรจะลาในวันที่คลอด กอนหรือหลังวันที่คลอดบุตรก็ได แตเมื่อรวมวันลาแลว
ตองไมเกินเกาสิบวัน
ลูกจางซึ่งเปนหญิงที่ลาคลอดบุตรตามวรรคหนึ่ง หากประสงคจะลาเพื่อเลี้ยงดูบุตรใหมีสิทธิลา
ตอเนื่องจากการลาคลอดบุตรไดไมเกินหนึ่งรอยหาสิบวันทํางาน โดยไมมีสิทธิไดรับคาจางระหวางลา
ขอ ๒๖ ในกรณีที่ลูกจางซึ่งเปน หญิงมีครรภมีใบรับรองของแพทยแ ผนปจจุบัน ชั้น หนึ่ง
แสดงวาไมอาจทํางานในหนาที่เดิมตอไปได ใหลูกจางนั้นมีสิทธิขอใหนายจางเปลี่ยนงานในหนาที่เดิม
เปนการชั่วคราวกอนหรือหลังคลอดได และใหนายจางพิจารณาเปลี่ยนงานที่เหมาะสมใหแกลูกจางนั้น
ขอ ๒๗ หามนายจางเลิกจางลูกจางซึ่งเปนหญิงเพราะเหตุมีครรภ
หมวด ๔
คาจาง คาลวงเวลา คาทํางานในวันหยุด และคาลวงเวลาในวันหยุด

ขอ ๒๘ ใหนายจางจายคาจางแกลูกจางไมนอยกวาอัตราสูงสุดของคาจางขั้นต่ํารายวันตาม
กฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน
ขอ ๒๙ งานที่มีลักษณะ คุณภาพ และปริมาณอยางเดียวกัน ใหน ายจางกําหนดคาจา ง
คาลวงเวลา คาทํางานในวันหยุด และคาลวงเวลาในวันหยุดเทาเทียมกันไมวาลูกจางจะเปนชายหรือหญิง
ขอ ๓๐ ใหนายจางจายคาจาง คาลวงเวลา คาทํางานในวันหยุด และคาลวงเวลาในวันหยุด
ใหแกลูกจาง ณ สถานที่ที่ลูกจางทํางาน ถาจะจาย ณ สถานที่อื่นหรือดวยวิธีอื่นตองไดรับความยินยอม
จากลูกจาง
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ขอ ๓๑ หามนายจางหักคาจาง คาลวงเวลา คาทํางานในวันหยุด และคาลวงเวลาในวันหยุด
เวนแตเปนการหัก เพื่อ
(๑) ชําระภาษีเงินไดตามจํานวนที่ลูกจางตองจายหรือชําระเงินอื่นตามที่มีกฎหมายบัญญัติไว
(๒) ชําระคาบํารุงสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจตามขอบังคับของสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจ
หรือเพื่อชําระเงินอื่นอันเปนสวัสดิการที่สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจจัดใหเพื่อประโยชนของลูกจางฝายเดียว
โดยไดรับความยินยอมลวงหนาจากลูกจาง
(๓) ชําระหนี้สินสหกรณออมทรัพยหรือสหกรณอื่นที่มีลักษณะเดียวกันกับสหกรณออมทรัพย
หรือหนี้ที่เปนไปเพื่อประโยชนของลูกจางฝายเดียว โดยไดรับความยินยอมลวงหนาจากลูกจาง
(๔) เปนเงินประกันความเสียหายหรือชดใชคาเสียหายแกนายจาง ซึ่งลูกจางไดกระทําโดยจงใจ
หรือประมาทเลินเลออยางรายแรง โดยไดรับความยินยอมจากลูกจาง
(๕) เปนเงินสะสมตามขอตกลงเกี่ยวกับกองทุนเงินสะสมหรือกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ
การหักตาม (๒) (๓) (๔) และ (๕) ในแตละกรณี หามมิใหหักเกินรอยละสิบ และจะหัก
รวมกันไดไมเกินหนึ่งในหาของเงินที่ลูกจางมีสิทธิไดรับ ทั้งนี้ เวนแตไดรับความยินยอมเปนหนังสือ
จากลูกจาง
ขอ ๓๒ ใหนายจางจายคาจางแกลูกจางเทากับคาจางในวันทํางานสําหรับวันหยุด ดังตอไปนี้
(๑) วันหยุดประจําสัปดาห เวนแตลูกจางที่ไดรับคาจางรายวัน รายชั่วโมง หรือตามผลงาน
โดยคํานวณเปนหนวย
(๒) วันหยุดตามประเพณี
(๓) วันหยุดพักผอนประจําป
ขอ ๓๓ ในกรณีที่นายจางเลิกจางลูกจางโดยลูกจางมิไดมีความผิดตามขอ ๖๐ ใหนายจาง
จายคาจางแกลูกจางสําหรับวันหยุดพักผอนประจําปตามสวนที่ลูกจางมีสิทธิไดรับตามขอ ๑๗ และ
ขอ ๓๒ ดวย
ขอ ๓๔ ในกรณีที่น ายจางใหลูกจางไปปฏิบัติหนาที่ใ นทองที่อื่น นอกจากทองที่สําหรับ
การทํางานปกติในวันหยุด ใหนายจางจายคาจางไมนอยกวาคาจางในวันทํางานแกลูกจางนั้นในระหวาง
เดินทาง
ขอ ๓๕ ใหนายจางจายคาจางแกลูกจางในวันลาปวยตามขอ ๑๘ เทากับคาจางในวันทํางาน
ตลอดระยะเวลาที่ลา แตปหนึ่งตองไมเกินสามสิบวันทํางาน
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ขอ ๓๖ ให น ายจ างจ า ยค าจ า งแก ลูก จ า งในวั น ลาเพื่อ รั บ ราชการทหารในการเรี ย กพล
เพื่อตรวจสอบ เพื่อฝกวิชาทหาร หรือเพื่อทดลองความพรั่งพรอมตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร
เทากับคาจางในวันทํางานตลอดระยะเวลาที่ลา
ขอ ๓๗ ในกรณีที่นายจางใหลูกจางทํางานลวงเวลาในวันทํางาน ใหนายจางจายคาลวงเวลา
ใหแกลูกจางในอัตราไมนอยกวาหนึ่งเทาครึ่งของอัตราคาจางตอชั่วโมงในวันทํางานตามจํานวนชั่วโมง
ที่ทํา หรือไมนอยกวาหนึ่งเทาครึ่งของอัตราคาจางตอหนวยในวัน ทํางานตามจํานวนผลงานที่ทําได
สําหรับลูกจางซึ่งไดรับคาจางตามผลงานโดยคํานวณเปนหนวย
ขอ ๓๘ ในกรณีที่นายจางใหลูกจางทํางานลวงเวลาในวันหยุด ใหนายจางจายคาลวงเวลา
ในวันหยุดใหแกลูกจางในอัตราไมนอยกวาสามเทาของอัตราคาจางตอชั่วโมงในวันทํางานตามจํานวน
ชั่วโมงที่ทํา หรือไมนอยกวาสามเทาของอัตราคาจางตอหนวยในวันทํางานตามจํานวนผลงานที่ทําได
สําหรับลูกจางซึ่งไดรับคาจางตามผลงานโดยคํานวณเปนหนวย
ขอ ๓๙ เพื่อประโยชนแกการคํานวณชั่วโมงทํางานลวงเวลา ในกรณีที่นายจางกําหนดเวลา
ทํางานปกติเปนสัปดาห ใหนับวันหยุดตามประเพณี วันหยุดพักผอนประจําป และวันลา เปนวันทํางาน
ขอ ๔๐ ลูกจางซึ่งนายจางใหทํางานอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ ไมมีสิทธิไดรับคาลวงเวลา
ตามขอ ๓๗ และคาลวงเวลาในวันหยุดตามขอ ๓๘ แตมีสิทธิไดรับคาตอบแทนเปนเงินเทากับอัตราคาจาง
ตอชั่วโมงในวันทํางานตามจํานวนชั่วโมงที่ทํา
(๑) งานขบวนการจัดงานรถไฟ ซึ่งไดแกงานที่ทําบนขบวนรถและงานอํานวยความสะดวก
แกการเดินรถ
(๒) งานขนสง
(๓) งานเปดปดประตูน้ําหรือประตูระบายน้ํา
(๔) งานอานระดับน้ําและวัดปริมาณน้ํา
(๕) งานเฝาหรือดูแลสถานที่หรือทรัพยสิน หรืองานอยูเวรเฝาดูแ ลสถานที่หรือทรัพยสิน
อันมิใชหนาที่การทํางานตามปกติของลูกจาง
(๖) งานนอกสถานที่โดยสภาพของงานไมอาจกําหนดเวลาทํางานอันแนนอนได
(๗) งานที่ตองอยูประจําการเพื่อเหตุฉุกเฉินและจําเปน
(๘) งานอื่นตามที่คณะกรรมการประกาศกําหนด
ทั้งนี้ เวนแตนายจางตกลงจายคาลวงเวลาหรือคาลวงเวลาในวันหยุดใหแกลูกจาง
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ขอ ๔๑ ในกรณีที่น ายจางใหลูกจางไปปฏิบัติหนาที่ใ นทองที่อื่น นอกจากทองที่สําหรับ
การทํางานปกติ ลูกจางไมมีสิทธิไดรับคาลวงเวลาตามขอ ๓๗ และคาลวงเวลาในวันหยุดตามขอ ๓๘
ในระหวางเดินทาง ทั้งนี้ เวนแตนายจางตกลงจายคาลวงเวลาหรือคาลวงเวลาในวันหยุดใหแกลูกจาง
ขอ ๔๒ ในกรณี ที่ น ายจ า งให ลู ก จ า งทํ า งานในวั น หยุ ด ซึ่ ง ลู ก จ า งมี สิ ท ธิ ไ ด รั บ ค า จ า ง
ใหนายจางจายคาทํางานในวันหยุดแกลูกจางในอัตรา ดังตอไปนี้
(๑) ลูกจางซึ่งไดรับคาจางเปนรายชั่วโมงหรือเปนระยะเวลาอยางอื่น เพิ่มขึ้นอีกไมนอยกวา
หนึ่งเทาของคาจางในวันทํางานตามจํานวนชั่วโมงที่ทํางานในวันหยุด
(๒) ลูกจางซึ่งไดรับคาจางตามผลงานโดยคํานวณเปนหนวย เพิ่มขึ้นอีกไมนอยกวาหนึ่งเทา
ของคาจางตามผลงานที่ทําไดในวันหยุด
ขอ ๔๓ ในกรณี ที่น ายจ างใหลู ก จา งทํา งานในวั น หยุ ดซึ่ งลู ก จา งไม มี สิท ธิไ ด รับ ค าจ า ง
ใหนายจางจายคาทํางานในวันหยุดแกลูกจางในอัตรา ดังตอไปนี้
(๑) ลูกจางซึ่งไดรับคาจางเปนรายชั่วโมงหรือเปนระยะเวลาอยางอื่น ไมนอยกวาสองเทา
ของคาจางในวันทํางานตามจํานวนชั่วโมงที่ทํางานในวันหยุด
(๒) ลูกจางซึ่งไดรับคาจางตามผลงานโดยคํานวณเปนหนวย ไมนอยกวาสองเทาของคาจาง
ตามผลงานที่ทําไดในวันหยุด
ขอ ๔๔ ใหนายจางจายคาจาง คาลวงเวลา คาทํางานในวันหยุด และคาลวงเวลาในวันหยุด
ใหถูกตองและตามกําหนดเวลา ดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีที่มีการคํานวณคาจางเปน รายเดือน รายวัน รายชั่วโมง หรือเปน ระยะเวลา
อยางอื่นที่ไมเกินหนึ่งเดือนหรือตามผลงานโดยคํานวณเปนหนวย ใหจายเดือนหนึ่งไมนอยกวาหนึ่งครั้ง
เวนแตจะมีการตกลงกันเปนอยางอื่นที่เปนประโยชนแกลูกจาง
(๒) ในกรณีที่มีการคํานวณคาจางนอกจาก (๑) ใหจายตามกําหนดเวลาที่นายจางและลูกจาง
ตกลงกัน
(๓) คาลวงเวลา คาทํางานในวันหยุด และคาลวงเวลาในวันหยุด ใหจายเดือนหนึ่งไมนอยกวา
หนึ่งครั้ง
ในกรณีที่น ายจางเลิกจางลูกจาง ใหน ายจางจ ายคาจาง คาลวงเวลา คาทํางานในวัน หยุ ด
และคาลวงเวลาในวันหยุด ตามที่ลูกจางมีสิทธิไดรับใหแกลูกจางภายในสามวันนับแตวันที่เลิกจาง
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หมวด ๕
เงินทดแทน

ขอ ๔๕ เมื่ อลู กจ า งประสบอั น ตรายหรื อเจ็บ ปว ย นายจ า งต องจัด ใหลู กจ างไดรั บการ
รั ก ษาพยาบาลทั น ที ต ามความเหมาะสมแก อั น ตรายหรื อ ความเจ็ บ ป ว ยนั้ น และให น ายจ า งจ า ย
คารักษาพยาบาลเทาที่จายจริงตามความจําเปน ตามอัตราที่คณะกรรมการประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบ
ของคณะรัฐมนตรี
ขอ ๔๖ กรณีที่ลูกจางจําเปน ตองไดรับการฟน ฟูสมรรถภาพในการทํางานภายหลังการ
ประสบอันตรายหรือเจ็บปวย ใหนายจางจายคาฟนฟูสมรรถภาพในการทํางานใหแกลูกจางตามหลักเกณฑ
วิธีการ และอัตราที่คณะกรรมการประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
ขอ ๔๗ เมื่อลูกจางประสบอันตรายหรือเจ็บปวยจนถึงแกความตายหรือสูญหาย ใหนายจาง
จายคาทําศพตามอัตราที่คณะกรรมการประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
ขอ ๔๘ เมื่อลูกจางประสบอันตรายหรือเจ็บปวยหรือสูญหาย ใหนายจางจายคาทดแทน
เปนรายเดือนใหแกลูกจางหรือผูมีสิทธิตามขอ ๔๙ ตามหลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการประกาศ
กําหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
ขอ ๔๙ เมื่อลูกจางประสบอันตรายหรือเจ็บปวยจนถึงแกความตายหรือสูญหาย ใหบุคคล
ดังตอไปนี้มีสิทธิไดรับเงินทดแทนจากนายจาง
(๑) บิดามารดา
(๒) สามีหรือภรรยา
(๓) บุตรซึ่งมีอายุต่ํากวาสิบแปดป หรือมีอายุตั้งแตสิบแปดปและยังศึกษาอยูในระดับที่ไมสูง
กวาปริญญาตรี ทั้งนี้ ใหมีสิทธิไดรับไดไมเกินอายุยี่สิบหาป
(๔) บุตรซึ่งมีอายุตั้งแตสิบแปดปและทุพพลภาพหรือจิตฟนเฟอนไมสมประกอบซึ่งอยูในอุปการะ
ของลูกจางกอนลูกจางถึงแกความตายหรือสูญหาย
ใหบุตรของลูกจางซึ่งเกิดภายในสามรอยสิบวันนับแตวันที่ลูกจางถึงแกความตายหรือวันที่เกิด
เหตุสูญหาย มีสิทธิไดรับเงินทดแทนนับแตวันคลอด
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ในกรณีที่ไมมีผูมีสิทธิตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ใหนายจางจายเงินทดแทนแกผูซึ่งอยูในอุปการะ
ของลูกจางที่ตายหรือสูญหายกอนประสบอันตรายหรือเจ็บปวยจนถึงแกความตายหรือสูญหาย แตผูอยู
ในอุปการะดังกลาว จะตองไดรับความเดือดรอนเพราะขาดอุปการะจากลูกจางที่ตายหรือสูญหายดวย
ใหผูมีสิทธิตามวรรคหนึ่งและวรรคสองไดรับสวนแบงเทากัน ในกรณีที่สิทธิไดรับเงินทดแทน
สิ้นสุดลง เพราะผูมีสิทธิผูหนึ่งผูใดถึงแกความตาย หรือสามีหรือภรรยาสมรสใหมหรือมิไดสมรสใหม
แตมีพฤติการณ แ สดงใหเห็น ไดวา อยูกิน ฉั น สามี ภรรยากับชายหรือหญิงอื่น หรือบุ ตรไมมี ลักษณะ
ตาม (๓) หรือ (๔) อีกตอไป ใหนําสวนแบงของผูหมดสิทธิเพราะเหตุหนึ่งเหตุใดดังกลาวไปเฉลี่ย
ใหแกผูมีสิทธิอื่นตอไป
การไดรับสวนแบงตามขอนี้ ถามิไดรับสวนแบงในคราวเดียวกันทั้งหมด ใหรับสวนแบงอยูได
ไมเกินแปดป นับแตวันที่ลูกจางถึงแกความตายหรือวันที่สูญหาย
ขอ ๕๐ นายจางไมตองจายเงิน ทดแทนในการประสบอัน ตรายหรือเจ็บปวยของลูกจาง
เพราะเหตุอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
(๑) ลูกจางเสพของมึนเมาหรือสิ่งเสพติดอื่นจนไมสามารถครองสติได
(๒) ลูกจางจงใจใหตนเองประสบอันตรายหรือยอมใหผูอื่นทําใหตนประสบอันตราย
ขอ ๕๑ ในกรณีที่ลูกจางประสบอันตราย เจ็บปวย หรือสูญหาย ใหลูกจางหรือผูมีสิทธิยื่น
คํารองเรียกเงินทดแทนตอนายจางภายในหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันประสบอันตราย เจ็บปวย หรือ
สูญหาย
ในกรณีที่การเจ็บปวยเกิดขึ้นภายหลังสิ้นสภาพการเปนลูกจาง ใหลูกจางหรือผูมีสิทธิยื่นคํารอง
เรียกเงินทดแทนตอนายจางภายในสองปนับแตวันที่ทราบการเจ็บปวย
เมื่อนายจางไดรับคํารองตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ใหนายจางดําเนินการสอบสวนขอเท็จจริง
โดยเร็ว และใหนายจางมีหนังสือแจงผลการพิจารณาใหลกู จางหรือผูมีสิทธิทราบโดยไมชักชาวา มีสิทธิ
ไดรับเงินทดแทนหรือไม จํานวนเทาใด และเปนระยะเวลาเทาใด ในกรณีที่มีสิทธิไดรับเงินทดแทน
ใหนายจางจายเงินทดแทนแกลูกจางหรือผูมีสิทธิตั้งแตวันที่ลูกจางประสบอันตราย เจ็บปวย หรือสูญหาย
ในกรณีที่ปรากฏตอนายจางภายหลังวาผลของการประสบอันตรายหรือการเจ็บปวยของลูกจาง
เปลี่ยนแปลงไปอัน เปน เหตุใ หสิทธิการไดรับเงิน ทดแทนเปลี่ยนแปลง ใหนายจางมีหนังสือแจงการ
เปลี่ยนแปลงของสิทธิใหลูกจางหรือผูมีสิทธิทราบ และจายเงินทดแทนตามสิทธิที่เปลี่ยนแปลงไปนั้น
โดยใหมีผลในการจายเงินทดแทนคราวตอไป
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ในกรณีที่ลูกจางหรือผูมีสิทธิไมพอใจผลการพิจารณาตามหนังสือแจงของนายจาง ใหลูกจาง
หรือผูมีสิทธินําคดีไปฟองศาลแรงงานภายในสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง
ขอ ๕๒ หามนายจางหักเงินทดแทนเพื่อการใด ๆ
หมวด ๖
สวัสดิการ

ขอ ๕๓ ให น ายจ า งจั ด สวั ส ดิ ก ารเกี่ ย วกั บ ค า รั ก ษาพยาบาลกรณี ป ระสบอั น ตรายหรื อ
เจ็บปวย คาทดแทนการขาดรายไดกรณีทุพพลภาพ คาทําศพกรณีตาย ทั้งนี้ อัน มิใ ชเนื่องจากการ
ทํางาน คาชวยเหลือบุตร คาชวยเหลือการศึกษาของบุตร หรือสวัสดิการอื่นใหแกลูกจาง ตามหลักเกณฑ
ที่คณะกรรมการประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
ขอ ๕๔ ใหน ายจางปดประกาศการจัดสวัสดิการตามขอ ๕๓ ใหลูกจางทราบ ณ สถานที่
ทํางานของลูกจาง
หมวด ๗
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน

ขอ ๕๕ ใหนายจางบริหารและจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอม
ในการทํางานตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน เวนแตคณะกรรมการจะประกาศกําหนดเปน
อยางอื่นโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
ขอ ๕๖ ให น ายจ า งจั ด ให มี ก ารตรวจสุ ข ภาพของลู ก จ า งและส ง ผลการตรวจดั ง กล า ว
แกพนักงานเจาหนาที่ ตามหลักเกณฑแ ละวิธีการตามกฎหมายวาดวยการคุม ครองแรงงาน เวน แต
คณะกรรมการจะประกาศกําหนดเปนอยางอื่นโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรี
ขอ ๕๗ ในกรณีที่ ลูกจางไดรับอั น ตรายแกกายหรือปวยเจ็บ ในระหวางการทํา งานหรื อ
ในสถานที่ที่ลูกจางทํางาน ใหนายจางจัดใหมีการปฐมพยาบาลหรือสงสถานพยาบาลโดยไมชักชา
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หมวด ๘
การควบคุม
ขอ ๕๘ ใหน ายจางจัดใหมีขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน ซึ่งอยางนอยตองมีรายละเอียด
เกี่ยวกับรายการ ดังตอไปนี้
(๑) วันทํางาน เวลาทํางานปกติ และเวลาพัก
(๒) วันหยุดและหลักเกณฑการหยุด
(๓) หลักเกณฑการทํางานลวงเวลาและการทํางานในวันหยุด
(๔) วันและสถานที่จายคาจาง คาลวงเวลา คาทํางานในวันหยุด และคาลวงเวลาในวันหยุด
(๕) วันลาและหลักเกณฑการลา
(๖) วินัยและโทษทางวินัย
(๗) การรองทุกข
(๘) การเลิกจางและคาชดเชย
ในกรณีที่นายจางมีขอบังคับ ขอกําหนด ระเบียบ หรือคําสั่งที่ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับรายการ
ตาม (๑) ถึง (๘) ไวหลายฉบับแยกตางหากจากกัน ใหดําเนินการรวบรวม เรียบเรียง และประกาศใช
เปนขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานตามวรรคหนึ่งเพียงฉบับเดียว
ใหนายจางเผยแพรหรือปดประกาศขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานโดยเปดเผย ณ สถานที่ทํางาน
ของลูกจาง เพื่อใหลูกจางทราบและดูไดโดยสะดวก
ใหน ายจางจั ดเก็บ สําเนาขอบัง คับเกี่ ยวกับ การทํา งานไว ณ สถานประกอบกิ จการ หรื อ
สํานักงานของนายจางตลอดเวลา และใหสงสําเนาขอบังคับดังกลาวแกอธิบดีภายในเจ็ดวันนับแตวัน
ประกาศใช
ในกรณีที่มีการแกไขเพิ่มเติมขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน ใหนําความในวรรคสามและวรรคสี่
มาใชบังคับโดยอนุโลม
หมวด ๙
คาชดเชย

ขอ ๕๙ ใหนายจางจายคาชดเชยใหแกลูกจางซึ่งเลิกจาง ดังตอไปนี้
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(๑) ลูกจางซึ่งทํางานติดตอกัน ครบหนึ่งรอยยี่สิบวัน แตไมครบหนึ่งป ใหจายไมนอยกวา
คาจางอัตราสุดทายสามสิบวัน หรือไมนอยกวาคาจางของการทํางานสามสิบวันสุดทาย สําหรับลูกจาง
ซึ่งไดรับคาจางตามผลงานโดยคํานวณเปนหนวย
(๒) ลูกจางซึ่งทํางานติดตอกันครบหนึ่งป แตไมครบสามป ใหจายไมนอยกวาคาจางอัตราสุดทาย
เกาสิบ วัน หรือไม นอยกว าคาจา งของการทํา งานเก าสิบวั น สุดทา ย สํา หรับลู กจางซึ่ งไดรับ คาจา ง
ตามผลงานโดยคํานวณเปนหนวย
(๓) ลูกจางซึ่งทํางานติดตอกันครบสามป แตไมครบหกป ใหจายไมนอยกวาคาจางอัตราสุดทาย
หนึ่งรอยแปดสิบวัน หรือไมนอยกวาคาจางของการทํางานหนึ่งรอยแปดสิบวันสุดทาย สําหรับลูกจาง
ซึ่งไดรับคาจางตามผลงานโดยคํานวณเปนหนวย
(๔) ลูกจางซึ่งทํางานติดตอกันครบหกป แตไมครบสิบป ใหจายไมนอยกวาคาจางอัตราสุดทาย
สองรอยสี่สบิ วัน หรือไมนอยกวาคาจางของการทํางานสองรอยสี่สิบวันสุดทาย สําหรับลูกจางซึ่งไดรับ
คาจางตามผลงานโดยคํานวณเปนหนวย
(๕) ลูกจางซึ่งทํางานติดตอกันครบสิบปขึ้นไป ใหจายไมนอยกวาคาจางอัตราสุดทายสามรอย
วัน หรือไมนอยกวาคาจางของการทํางานสามรอยวันสุดทาย สําหรับลูกจางซึ่งไดรับคาจางตามผลงาน
โดยคํานวณเปนหนวย
การเลิกจางตามขอนี้ หมายความวา การกระทําใดที่นายจางไมใหลูกจางทํางานตอไปและไม
จายคาจางให ไมวาจะเปน เพราะเหตุสิ้น สุดสัญญาจางหรือเหตุอื่น ใด และหมายความรวมถึงกรณีที่
ลูกจางไมไดทํางานและไมไดรับคาจางเพราะเหตุที่น ายจางไมสามารถดําเนินกิจการตอไปได แตไม
รวมถึงการพน จากตําแหนงเพราะเหตุเกษียณอายุตามขอบังคับ ขอกําหนด ระเบียบ หรือคําสั่งของ
นายจาง
ความในวรรคหนึ่งมิใหใชบังคับแกลูกจางที่มีกําหนดระยะเวลาการจางไวแนนอนและเลิกจาง
ตามกําหนดระยะเวลานั้น
การจ างที่มี กํา หนดระยะเวลาตามวรรคสามจะกระทํา ได สํา หรั บการจา งงานในโครงการ
เฉพาะที่มิใชงานปกติของธุรกิจหรือการคาของนายจางซึ่งตองมีระยะเวลาเริ่มตนและสิ้นสุดของงานที่
แนนอน หรือในงานอันมีลักษณะเปนครั้งคราวที่มีกําหนดการสิ้นสุด หรือความสําเร็จของงาน หรือใน
งานที่เปนไปตามฤดูกาลและไดจางในชวงเวลาของฤดูกาลนั้น ซึ่งงานนั้นจะตองเสร็จภายในเวลาไมเกิน
สองป โดยนายจางและลูกจางไดทําสัญญาเปนหนังสือไวตั้งแตเมื่อเริ่มจาง
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ขอ ๖๐ นายจางไมตองจายคาชดเชยใหแกลูกจางซึ่งเลิกจางในกรณีหนึ่งกรณีใด ดังตอไปนี้
(๑) ทุจริตตอหนาที่หรือกระทําความผิดอาญาโดยเจตนาแกนายจาง
(๒) จงใจทําใหนายจางไดรับความเสียหาย
(๓) ประมาทเลินเลอเปนเหตุใหนายจางไดรับความเสียหายอยางรายแรง
(๔) ฝาฝนขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน ขอกําหนด ระเบียบ หรือคําสั่งของนายจางอันชอบ
ดวยกฎหมายและเปนธรรม และนายจางไดตักเตือนเปนหนังสือแลว เวนแตกรณีที่รายแรงนายจางไม
จําเปนตองตักเตือน ทั้งนี้ หนังสือเตือนใหมีผลบังคับไดไมเกินหนึ่งปนับแตวันที่ลูกจางไดกระทําผิด
(๕) ละทิ้งหนาที่เปนเวลาสามวันทํางานติดตอกันไมวาจะมีวันหยุดคั่นหรือไมก็ตามโดยไมมี
เหตุอันสมควร
(๖) ไดรับโทษจําคุกตามคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวน แตเปนโทษสําหรับความผิดที่ได
กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
ขอ ๖๑ ลูก จ า งที่ ต อ งพ น จากตํ า แหน ง เพราะเหตุ เ กษี ย ณอายุ ต ามข อ บั ง คั บ ข อ กํ า หนด
ระเบียบ หรือคําสั่งของนายจาง ไมมีสิทธิไดรับคาชดเชยตามขอ ๕๙ แตถาลูกจางผูนั้น ไดปฏิบัติงาน
ในชวงกอนเกษียณอายุติดตอกันตามระยะเวลาดังตอไปนี้ ใหมีสิทธิไดรับเงินเพื่อตอบแทนความชอบใน
การทํางานตามอัตราที่กําหนด
(๑) ลูกจางผูไดปฏิบัติงานในชวงกอนเกษียณอายุติดตอกันครบหาปขึ้นไป ใหไดรับเงินเพื่อ
ตอบแทนความชอบในการทํางานเปนจํานวนเทากับคาจางอัตราสุดทายหนึ่งรอยแปดสิบวัน
(๒) ลูกจางผูไดปฏิบัติงานในชวงกอนเกษียณอายุติดตอกันครบสิบหาปขึ้นไป ใหไดรับเงิน
เพื่อตอบแทนความชอบในการทํางานเปนจํานวนเทากับคาจางอัตราสุดทายสองรอยสี่สิบวัน
ในกรณีที่นายจางมีขอบังคับ ขอกําหนด ระเบียบ หรือคําสั่งในการจายคาชดเชยกรณีพนจาก
ตําแหนงเพราะเหตุเกษียณอายุ ใหถือวาเงินดังกลาวเปน สวนหนึ่งหรือทั้งหมดของเงินเพื่อตอบแทน
ความชอบในการทํางานตามวรรคหนึ่งแลว
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