พระราชบัญญัตคิ ุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541
หลักการ
เป็ นกฎหมายที่บญั ญัติถึงสิ ทธิ และหน้าที่ระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง โดยกาหนดมาตรฐานขั้นต่าในการ
จ้างแรงงาน การจัดสถานที่ และอุปกรณ์ ในการทางาน เพื่อให้ลูกจ้างมีสุขภาพอนามัยที่ดี มีความปลอดภัยใน
ชีวิตและร่ างกาย และได้รับค่าตอบแทนตามสมควร และนายจ้างมีแรงงานที่มีคุณภาพ ซึ่ งจะส่ งผลต่อความเจริ ญ
ความมัน่ คงทางเศรษฐกิจของประเทศ
ลักษณะของกฎหมายคุ้มครองแรงงาน
1. เป็ นกฎหมายที่กาหนดแนวทางปฏิบตั ิของลูกจ้างนายจ้าง
2. เป็ นกฎหมายที่มีโทษทางอาญา หากไม่ปฏิบตั ิตาม
3. พนักงานตรวจแรงงานอาจดาเนินคดีทางอาญาต่อนายจ้างได้ แม้ไม่มีการแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษ
4. เป็ นกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรี ยบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน
ขอบเขตการบังคับใช้
พระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ในการจ้างงานทุ กประเภทกิ จการ ไม่ว่าจะมีจานวนลู กจ้าง
เท่าใด ยกเว้นแต่กิจการหรื อนายจ้างใน 2 ประเภท คือ
1. ราชการส่ วนกลาง ราชการส่ วนภูมิภาค ราชการส่ วนท้องถิ่น
2. รัฐวิสาหกิจ ตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์
3. นายจ้างตามที่กาหนดไว้ในกฎกระทรวง ที่จากัดมิให้นาบทบัญญัติใน พรบ. คุม้ ครองแรงงานมาบังคับ
ใช้ แ ก่ โรงเรี ย นเอกชน และให้ น าบทบัญ ญั ติ ใ น พรบ. คุ ้ม ครองแรงงานเพี ย งบางมาตรามาบัง คับ ใช้ ก ับ
งานเกษตรกรรมงานเกษตรกรรมซึ่ งมิ ไ ด้จ้างลู ก จ้างตลอดปี และมิ ได้ให้ลู ก จ้างท างานในลัก ษณะที่ เป็ นงาน
อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากงานดังกล่าว งานที่รับไปทาที่บา้ น งานบ้านที่ไม่มีการประกอบธุ รกิจรวมอยูด่ ว้ ย งานที่
ไม่แสวงหากาไร
ความหมาย คานิยาม
นายจ้ าง หมายความว่า ผูซ้ ่ ึ งตกลงรับลูกจ้างเข้าทางานโดยจ่ายค่าจ้างให้ และหมายความรวมถึง
1. ผูซ้ ่ ึงได้รับมอบหมายให้ทางานแทนนายจ้าง
2.ในกรณี ที่นายจ้างเป็ นนิติบุคคลให้หมายความรวมถึงผูม้ ีอานาจกระทาการแทนนิติบุคคลและผูซ้ ่ ึงได้รับ
มอบหมายจากผูม้ ีอานาจกระทาการแทนนิติบุคคล ให้ทาการแทนด้วย
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3.ในกรณี ที่ ผูป้ ระกอบกิ จการได้ว่าจ้างด้วยวิธี เหมาค่ าแรงโดยมอบให้ บุ ค คลหนึ่ ง บุ ค คลใดรั บ ช่ วงไป
ควบคุมดูแลการทางานและรับผิดชอบจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างอีกทอดหนึ่ ง ก็ดีมอบหมายให้บุคคลหนึ่งบุคคลใด
เป็ นผูจ้ ดั หาลู กจ้างมาทางาน อันมิ ใช่ การประกอบธุ รกิ จจัดหางานก็ดี โดยการทางานนั้นเป็ นส่ วนหนึ่ งส่ วนใด
หรื อทั้งหมดในกระบวนการผลิตหรื อธุ รกิจในความรับผิดชอบ ของผูป้ ระกอบกิจการ ให้ถือว่าผูป้ ระกอบกิจการ
เป็ นนายจ้างของลูกจ้างดังกล่าวด้วย
ลูกจ้ าง หมายความว่า ผูซ้ ่ ึ งตกลงทางานให้นายจ้างโดยรับค่าจ้างไม่ว่าจะเรี ยกชื่ อว่าอย่างไร เช่ น อาจเรี ยกว่า
ลูกจ้างชัว่ คราว ลูกจ้างประจา ลูกจ้างทดลองงาน ลูกจ้างซึ่ งกาหนดเวลาจ้างไว้ไม่แน่นอน ลู กจ้างที่ทางานไม่
เต็มเวลา (part time)
เงินประกันการทางาน (มาตรา 10)
ห้ามมิ ให้นายจ้างเรี ยกหรื อรับเงิ นประกันการทางาน หรื อเงิ นประกันความเสี ยหายในการทางานจาก
ลูกจ้าง เว้นแต่ลกั ษณะหรื อสภาพของงานที่ลูกจ้างทานั้นต้องรับผิดชอบเกี่ยวกับเงินหรื อทรัพย์สินของนายจ้าง
ในกรณี ที่นายจ้างเรี ยก หรื อรับเงินประกัน หรื อทาสัญญาประกันกับลูกจ้างเพื่อชดใช้ความเสี ยหายที่ลูกจ้างเป็ น
ผูก้ ระทา เมื่อนายจ้างเลิกจ้างหรื อลูกจ้างลาออก ให้คืนเงินประกันพร้อมดอกเบี้ยให้แก่ลูกจ้างภายในเจ็ดวัน
หลักเกณฑ์และวิธีการเรี ยกหรื อรับเงินประกันมีดงั นี้
1. ให้นายจ้างเรี ยกหรื อรับเงินประกันการทางานจากลูกจ้างได้ไม่เกิน 60 เท่าของค่าจ้างรายวัน
2. งานที่นายจ้างมีสิทธิ เรี ยกเงินประกัน ได้แก่งานต่อไปนี้
2.1งานสมุห์บญั ชี
2.2 งานเก็บหรื อจ่ายเงิน
2.3 งานเฝ้าหรื อดูแลสถานที่หรื อทรัพย์สินของนายจ้าง
2.4 งานติดตามหรื อเร่ งรัดหนี้สิน
2.5 งานควบคุมหรื อรับผิดชอบยานพาหนะ
2.6 งานที่ มี ห น้าที่ รับ ผิดชอบซื้ อขาย แลกเปลี่ ย น ให้ เช่ าทรั พ ย์ ให้เช่ าซื้ อ ให้ กู้ยืม รับ ฝากทรั พ ย์ รั บ
จานอง รับจานา เก็บของในคลังสิ นค้า รับประกันภัย รับโอนหรื อรับจัดส่ งเงินหรื อการธนาคาร ทั้งนี้ เฉพาะ
ลูกจ้างซึ่ งเป็ นผูค้ วบคุมเงินหรื อทรัพย์สินเพื่อการที่วา่ นั้น
หน้ าทีข่ องนายจ้ าง
นายจ้างจะต้องปฏิบตั ิต่อลูกจ้างดังต่อไปนี้
1. การออกใบสาคัญแสดงการทางาน ให้แก่ลูกจ้างว่าได้ทางานนั้นมานานเท่าใดและงานที่ ทานั้นเป็ นอย่างไร
(มาตรา 14 ให้นาเอา บทบัญญัติตาม ป.แพ่ง มาใช้โดยอนุโลม)
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2. การจ่ายค่าเดินทางขากลับ ให้แก่ลูกจ้างที่เอามาแต่ตา่ งถิ่นโดยนายจ้างออกค่าเดินทางขามาให้และเมื่อการจ้าง
แรงงานสิ้ นสุ ดลง (มาตรา 14 ให้นาเอา บทบัญญัติตาม ป.แพ่ง มาใช้โดยอนุโลม)
3. การปฏิ บตั ิต่อลู กจ้างชายและลู กก้างหญิงต้องเท่าเทียมกันเว้นแต่ลกั ษณะหรื อสภาพของงานไม่อาจปฏิ บตั ิให้
เท่าเทียมกันได้ (มาตรา 15)
กรณี ที่งานมีลกั ษณะคุณภาพที่เท่าเทียมกัน จะต้องปฏิบตั ิให้เท่าเทียมกัน ได้แก่ ค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทางาน
ในวันหยุด ตลอดจนระเบียบ และคาสั่ง (มาตรา 53 )
การล่วงเกินทางเพศ (มาตรา 16 )
ห้ามนายจ้างหรื อผูเ้ ป็ นหัวหน้างาน ผูค้ วบคุมงาน ผูต้ รวจงาน กระทาการล่วงละเมิดทางเพศต่อลูกจ้างที่
เป็ นหญิงหรื อเด็ก
การล่ ว งทางเพศ หมายถึ ง การกระท าใด ๆ ที่ ไ ม่ ส มควรอัน เป็ นการล่ วงจารี ต ประเพณี ห รื อจรรยา
มารยาทเพื่อให้บุคคลหนึ่งได้รับสัมผัสทางกาย หรื อได้รับการสื่ อสารในเรื่ องเกี่ยวกับเพศสัมพันธ์
การเลิกสั ญญาจ้ าง (มาตรา 17)
ทั้งนายจ้างและลูกจ้างให้ปฏิบตั ิตามนี้
1. ถ้าสัญญาจ้างกาหนดระยะเวลาจ้างไว้แน่นอน ลูกจ้างและนายจ้างไม่ตอ้ งบอกเลิกจ้าง สัญญาจ้าง
จะสิ้ นสุ ดลงตามกาหนดในสัญญาหากบอกเลิกจ้างก่อนกาหนดโดยไม่มีเงื่อนไขที่ชอบ ถือว่าผิดสัญญาจ้าง
2. ถ้าสัญญาจ้างไม่ได้กาหนดระยะเวลาที่จา้ งไว้ การเลิกจ้างต้องบอกล่วงหน้าเป็ นหนังสื อก่อน หรื อ
ในวันก าหนดจ่ายค่าจ้างหนึ่ งคราวก่ อนถึ งก าหนดจ่ายค่าจ้างครั้ งสุ ดท้ายที่ จะเลิ ก จ้างแต่ ไม่ จาต้องบอกกล่ าว
ล่วงหน้าเกินสามเดือน
3. ถ้านายจ้างเป็ นฝ่ ายบอกเลิกสัญญาจ้าง ต้องบอกเลิกจ้างตามข้อ 2. แต่ นายจ้างอาจจ่ายค่าจ้างให้
ตามจานวนที่จะต้องจ่ายจนถึงเวลาเลิกสัญญาตามกาหนดที่บอกกล่าวและให้ลูกจ้างออกจากงานทันทีได้
4. ถ้านายจ้างบอกเลิ กจ้าง นายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยตามจานวนที่ กฎหมายกาหนด หากลูกจ้างมิได้
กระทาความผิด
การนับระยะเวลาการทางาน
การนับระยะเวลาการทางานกาหนดให้นบั ดังนี้
1. ให้นบั วันหยุด วันลา วันที่นายจ้างอนุญาตให้หยุดรวมด้วยเป็ นระยะเวลาทางานของลูกจ้าง (มาตรา 19)
2. ให้นบั ระยะเวลาทุกช่ วงของการทางานเข้าด้วยกัน ดังนั้นสัญญาที่นายจ้างทาหลายฉบับเป็ นระยะ ๆ ต้องนับ
ระยะเวลารวมกัน (มาตรา 20)
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เวลาทางานปกติ (มาตรา 23)
การกาหนดเวลาทางานปกติให้กาหนดดังนี้
1. วันหนึ่งไม่เกิน 8 ชัว่ โมง สัปดาห์ หนึ่งไม่เกิน 48 ชัว่ โมง
2.งานที่เป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพ วันหนึ่ งไม่เกิน 7 ชัว่ โมงสัปดาห์ละไม่เกิน 42 ชัว่ โมง เช่น งานที่ตอ้ ง
ทา ใต้ดิน งานเกี่ยวกับกัมมันตรังสี งานเชื่อมโลหะ งานขนส่ งวัตถุอนั ตราย งานผลิตสารเคมีอนั ตราย เป็ น
ต้น
การทางานล่วงเวลา(มาตรา 24, 26, 31)
การทางานล่ วงเวลา หมายความว่า การทางานเกินกว่าเวลาทางานปกติหรื อเกินชัว่ โมงการทางานปกติ
หรื อเกินชัว่ โมงทางานปกติในแต่ละวันที่ตกลงกันไว้
1. ห้ามมิ ให้นายจ้างให้ลูกจ้างทางานล่วงเวลาในวันทางานเว้นแต่ได้รับความยินยอมจากลู กจ้างเป็ น
คราว ๆ ไป ในกรณี ที่ลกั ษณะงานต้องทาติดต่อกันถ้าหยุดจะเสี ยหายแก่งานหรื อเป็ นงานฉุ กเฉิ นหรื อเป็ นงานอื่น
ตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
2. ชั่ ว โมงท างานล่ ว งเวลาและชั่ ว โมงท างานในวัน หยุ ด เมื่ อ รวมกัน แล้ ว สั ป ดาห์ ห นึ่ งต้อ งไม่
เกิน 36 ชัว่ โมง
3. ห้ามมิให้นายจ้างให้ลูกจ้างทางานล่วงเวลาหรื อทางานในวันหยุดในงานที่เป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพ
และความปลอดภัย เว้นแต่ลกั ษณะของงานที่ตอ้ งทาติดต่อกันไป ถ้าหยุดจะเสี ยหายแก่งานหรื อเป็ นงานฉุ กเฉิ น
การทางานในวันหยุด
วันหยุด หมายความว่า วันที่ ให้ลูกจ้างหยุดไม่ตอ้ งทางาน เช่ น วันหยุดประจาสัปดาห์ วันหยุดตาม
ประเพณี วันหยุดพักผ่อนประจาปี เป็ นต้น
เงื่อนไขการทางานในวันหยุด
1. ห้ามมิ ให้ลู ก จ้างท างานในวันหยุด เว้นแต่ ในกรณี ที่ ล ักษณะหรื อสภาพของงานต้องท าติ ดต่ อกัน
ไป ถ้าหยุดจะเสี ยหายแก่งานหรื อเป็ นงานฉุ กเฉิ นนายจ้างอาจให้ลูกจ้างทางานในวันหยุดได้เท่าที่จาเป็ น
2. นายจ้างอาจให้ลูกจ้างทางานในวันหยุดได้สาหรับกิจการโรงแรม สถานมหรสพ งานขนส่ ง ร้านขาย
อาหาร สมาคม สถานพยาบาล
3. เพื่อประโยชน์ แก่ การผลิ ต การจาหน่ าย และการบริ การ นายจ้างอาจให้ลูกจ้างทางานนอกจากที่
กาหนดในข้อ 1 และ 2 ในวันหยุดเท่าที่จาเป็ น
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วันหยุดของลูกจ้ าง
วันหยุดประจาสั ปดาห์ (มาตรา 28 )
1. นายจ้างต้องประกาศให้มีวนั หยุดประจาสัปดาห์สาหรับลู กจ้าง สัปดาห์หนึ่ งไม่น้อยกว่า 1 วัน โดย
วันหยุดประจาสัปดาห์ตอ้ งมีระยะห่างกันไม่เกิน 6 วัน(มาตรา 28 )
2. ในกรณี ที่ลูกจ้างทางานในโรงแรม งานขนส่ ง ฯ นายจ้างและลู กจ้างอาจตกลงกันล่วงหน้า สะสม
วันหยุดประจาสัปดาห์และเลื่อนไปหยุดเมื่อใดก็ได้แต่ตอ้ งอยูใ่ นระยะเวลา 4 สัปดาห์ติดต่อกัน
วันหยุดตามประเพณี (มาตรา 29)
1. นายจ้างจะต้องกาหนดและประกาศให้มีวนั หยุดตามประเพณี เช่ นวันขึ้นปี ใหม่ วันสงกรานต์ วัน
กรรมกร วันเข้าพรรษา รวมแล้วปี หนึ่งไม่นอ้ ยกว่า 13 วัน
2. ให้น ายจ้างพิ จารณาวัน หยุดตามประเพณี จากวันหยุดราชการประจาปี วันหยุดทางศาสนา หรื อ
ขนบธรรมเนียมประเพณี แห่งท้องถิ่น
3. กรณี วนั หยุดตามประเพณี ใดตรงกับ วัน หยุดประจาสั ป ดาห์ ข องลู ก จ้าง ให้ลู ก จ้างได้ห ยุดชดเชย
วันหยุดตามประเพณี ในวันทางานถัดไป
4.กรณี นายจ้างไม่อาจให้ลูกจ้างหยุดตามประเพณี ได้เนื่ องจากลู กจ้างทางานที่มีลกั ษณะหรื อสภาพของ
งานที่ไม่อาจจะหยุดได้ให้นายจ้างตกลงกับลูกจ้างว่าจะหยุดในวันอื่นชดเชยวันหยุดตามประเพณี หรื อนายจ้างจะ
จ่ายค่าทางานในวันหยุดให้ก็ได้
วันหยุดพักผ่ อนประจาปี (มาตรา 30)
1. หากลู ก จ้า งท างานมาครบ 1 ปี ลู ก จ้างมี สิ ท ธิ ห ยุดพัก ผ่อ นประจาปี หรื อ หยุด พัก ร้ อน ไม่ น้อ ย
กว่า 6 วัน
2. ในปี ที่สองนายจ้างอาจกาหนดวันหยุดพักผ่อนประจาปี ให้มากกว่า 6 วันก็ได้
3. กรณี ลูกจ้างไม่มีความผิด ให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างสาหรับวันหยุดพักผ่อนประจาปี
4. ในปี ที่เลิกจ้าง หากนายจ้างยังไม่ได้ใช้สิทธิ หยุดพักผ่อนประจาปี ให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้าง
สาหรับวันหยุดพักผ่อนประจาปี ตามสิ ทธิ
วันลาหยุด (มาตรา 32-41)
วัน ลา หมายความว่า วัน ที่ ลู ก จ้า งลาป่ วย ลาเพื่ อท าหมัน ลาเพื่ อ กิ จธุ ระจาเป็ น ลาเพื่ อรับ ราชการ
ทหาร ลาเพื่อการฝึ กอบรม หรื อลาเพื่อคลอดบุตร
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วันลาป่ วย
ให้ลูกจ้างมีสิทธิ ลาป่ วยได้เท่าที่ ป่วยจริ ง การลาป่ วยตั้งแต่ 3 วันขึ้นไป นายจ้างอาจให้ลูกจ้างแสดง
ใบรับรองแพทย์ดว้ ยก็ได้ โดยนายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างให้ลูกจ้างในวันลาป่ วยปี หนึ่งไม่เกิน 30 วัน (มาตรา 57)
วันลาเพื่อทาหมัน
ให้ ลู ก จ้า งมี สิ ท ธิ ล าเพื่ อ ท าหมัน ได้ รวมทั้ง วัน ลาเนื่ อ งจากการท าหมัน ตามที่ แ พทย์แ ผนปั จ จุ บ ัน
ชั้น 1 กาหนดและออกใบรับรอง
วันลาเพื่อกิจธุระจาเป็ น
ลากิจ : ลาโดยมีเหตุธุระจาเป็ นได้ไม่นอ้ ยกว่า 3 วันต่อปี โดยมีสิทธิ ได้รับค่าจ้างตามปกติไม่เกิน 3 วัน
ต่อปี
วันลาเพื่อรับราชการทหาร
การลาเพื่ อ เข้า รั บ ราชการทหาร นายจ้า งต้อ งจ่ า ยค่ า จ้า งให้ ใ นวัน ลาดัง กล่ า วปี ละไม่ เกิ น 60 วัน
(มาตรา 58)
วันลาเพื่อการฝึ กอบรม
ลู ก จ้างมี สิ ท ธิ ล าเพื่ อการฝึ กอบรมหรื อ พัฒ นาความรู ้ ค วามสามารถ ทั้ง นี้ โดยแจ้งให้ น ายจ้างทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน นายจ้างอาจไม่อนุ ญาตก็ได้ถา้ ในปี นั้นลามาแล้ว 3 ครั้งหรื อเกิ นกว่า 30 วัน หรื อ
การลานั้นอาจก่อให้เกิดความเสี ยหายต่อธุ รกิจของนายจ้าง
วันลาเพื่อคลอดบุตร
ลูกจ้างมีสิทธิ ลาเพื่อคลอดบุตรครรภ์หนึ่ งไม่เกิ น 98 วัน(โดยให้นบั วันหยุดในระหว่างวันลาด้วยโดย
กฎหมายกาหนดให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างในวันลาคลอดบุตร แต่ไม่เกิน 45 วัน (มาตรา 59)
การใช้ แรงงานหญิง (มาตรา38-43)
1. ห้ามมิให้นายจ้างให้ลูกจ้างหญิงทางานดังต่อไปนี้
- งานเหมืองแร่ หรื องานก่อสร้ างที่ตอ้ งทาใต้ดิน ใต้น้ า ในถ้ า ในอุโมงค์ หรื อปล่องภูเขา เว้นแต่ลกั ษณะ
ของงานไม่เป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพและร่ างกายลูกจ้างนั้น
- งานที่ทาบนนัง่ ร้านสู งจากพื้นดินเกินกว่า 10 เมตร
- งานผลิตหรื อขนส่ งวัตถุระเบิดหรื อวัตถุไวไฟ
- งานที่กฎหมายกาหนดห้าม

7
2. ในกรณี ที่นายจ้างให้ลูกจ้างหญิงทางานระหว่าง 24.00 - 06.00 น.พนักงานตรวจแรงานเห็นว่าอาจเป็ น
อันตราย อาจรายงานอธิ บดีให้มีคาสั่งเปลี่ยนเวลาทางานก็ได้
3. ห้ามมิให้นายจ้างให้ลูกจ้างที่เป็ นหญิงมีครรภ์ทางานต่อไปนี้
- ระหว่างเวลา 24.00 - 06.00 น.
- ทางานล่วงเวลา
- ทางานในวันหยุด
- ทางานอย่างหนึ่งอย่างใดต่อไปนี้
•
งานเกี่ยวกับเครื่ องจักร เครื่ องยนต์ที่มีความสั่นสะเทือน
•
งานขับเคลื่อนหรื อติดไปกับยานพาหนะ
•
งานยก แบก หาม ทูน ลาก หรื อเข็นของหนักเกิน 15 กิโลกรัม
•
งานที่ทาในเรื อ
4. ในกรณี ที่ลูกจ้างซึ่ งเป็ นหญิงมีครรภ์มีใบรับรองแพทย์วา่ ไม่อาจทางานในหน้าที่เดิมได้ ให้ลูกจ้างมี
สิ ทธิขอเปลี่ยนงานในหน้าที่เดิมเป็ นการชัว่ คราวให้นายจ้างพิจารณางานที่เหมาะสมให้
5. ห้ามมิให้นายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างซึ่งเป็ นหญิงเพราะเหตุมีครรภ์
การใช้ แรงงานเด็ก (มาตรา 44 -52 )
เด็กตามพระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงานหมายถึงผูท้ ี่มีอายุไม่ถึง 18 ปี บริ บูรณ์
1. ห้ามมิให้นายจ้างจ้างเด็กอายุต่ากว่า 15 ปี เป็ นลูกจ้าง ดังนั้นลูกจ้างเด็กคือบุคคลอายุ 15 - 18 ปี
2.หน้าที่ของนายจ้างที่จา้ งเด็กอายุ 15 - 18 ปี เข้าทางาน มีดงั นี้
•
แจ้งต่อพนักงานตรวจแรงงานนับแต่วนั ที่เด็กเข้าทางาน
•
จัดทาบันทึกสภาพการจ้างที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมพร้อมที่จะให้พนักงานตรวจแรงงานเข้าตรวจในวัน
เวลาทาการ
•
แจ้งการสิ้ นสุ ดการจ้างเด็กต่อพนักงานตรวจแรงงานภายใน 7 วัน นับแต่วนั ที่เด็กออกจากงาน
3. จัด ให้ ลู ก จ้างเด็ ก มี เวลาพัก ผ่อ นวัน หนึ่ งไม่ น้อยกว่า 1 ชั่วโมงหลัง จากลู ก จ้างเด็ ก ท างานแล้วไม่
เกิน 4 ชัว่ โมง
4. ห้ า มนายจ้ า งให้ ลู ก จ้ า งเด็ ก ท างานระหว่ า งเวลา 22.00 - 06.00 น.เว้น แต่ เด็ ก นั้ นเป็ นผู ้แ สดง
ภาพยนตร์ ละคร
5.ห้ามมิให้นายจ้างให้ลูกจ้างเด็กทางานล่วงเวลา
6. ห้ามนายจ้างให้ลูกจ้างเด็กทางานที่มีลกั ษณะเป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพและความปลอดภัยของเด็ก ซึ่งมี
ทั้งหมด 13 ประเภท เช่นงานปั๊ มโลหะ งานทาความสะอาดเครื่ องยนต์
7. ห้ามนายจ้างให้ลูกจ้างเด็กทางานในสถานที่บางประเภท เช่น โรงฆ่าสัตว์ สถานีขนส่ ง เป็ นต้น
8. กาหนดให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างเด็กโดยตรงและห้ามเรี ยกเงินประกันจากลูกจ้างเด็ก
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ค่ าตอบแทนในการทางาน
ค่าตอบแทนในการทางานตามกฎหมายคุม้ ครองแรงงาน มี 4 ประเภท คือ ค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทางาน
ในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุด
ค่ าจ้ าง (มาตรา 5)
ค่ าจ้ าง หมายความว่า เงินที่นายจ้างและลูกจ้างตกลงกันจ่ายเป็ นค่าตอบแทนในการทางานตามสัญญา
จ้างสาหรับระยะเวลาทางานปกติเป็ นรายชัว่ โมง รายวัน รายสัปดาห์ หรื อระยะเวลาอื่น หรื อจ่ายให้โดยคานวน
ตามผลงานที่ ลู กจ้างได้ในเวลาท างานปกติ ของวันท างานและให้หมายรวมถึ งเงิ นที่ นายจ้างจ่ายให้ลูก จ้างใน
วันหยุดและวันลาที่ลูกจ้างมิได้ทางานแต่ลูกจ้างมีสิทธิ ได้รับ สรุ ปได้ดงั นี้
1.ค่าจ้างต้องจ่ายเป็ นเงิน
2. นายจ้างและลูกจ้างตกลงกันไว้ในสัญญาจ้างกาหนดจานวนเงินที่เป็ นค่าจ้าง
3. เงินจานวนนั้นจ่ายเป็ นค่าตอบแทนการทางาน
4. ค่าจ้างจะจ่ายเป็ นค่าตอบแทนการทางานในเวลาปกติ
วิธีคานวณค่ าจ้ างมี 2 วิธี
1. ถือระยะเวลาเป็ นสาคัญ เช่น รายชัว่ โมง รายวัน รายเดือน
2. ถือผลงานที่ลูกจ้างทาเป็ นสาคัญ
ค่ าล่วงเวลา
ค่าล่วงเวลา หมายความว่า เงินที่นายจ้างจ่ายให้ลูกจ้างเป็ นการตอบแทนการทางาน ซึ่ งทามากกว่าเวลาทางาน
ตามปกติ
ค่ าทางานในวันหยุด
ค่าทางานในวันหยุด หมายความว่า เงินที่นายจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้างเป็ นการตอบแทนในการทางานในวันหยด
ค่ าล่ วงเวลาในวันหยุด
ค่าล่วงเวลาในวันหยุด หมายความว่า เงินที่นายจ้างให้ลูกจ้างเป็ นค่าตอบแทนการทางานล่วงเวลาในวันหยุด
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การจ่ ายค่ าตอบแทนในการทางาน (มาตรา 54-64)
1. ให้นายจ้างจ่ายค่าตอบแทนเป็ นเงินไทย เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากลูกจ้างให้จ่ายเป็ นตัว๋ เงินหรื อ
เงินตราต่างประเทศ (มาตรา 54)
2.ให้นายจ้างจ่ายค่าตอบแทนให้ลูกจ้าง ณ สถานที่ทางานของลูกจ้าง (มาตรา 55)
3.ให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างสากรับวันหยุดเท่ากับค่าจ้างวันทางาน เช่ นวันหยุดประจาสัปดาห์ วันหยุดตาม
ประเพณี วันหยุดพักผ่อนประจาปี
4. ให้ น ายจ้า งจ่ า ยค่ า จ้า งในวัน ลาป่ วย ปี หนึ่ งไม่ เกิ น 30 วัน ลาเพื่ อ รั บ ราชการทหาร ปี หนึ่ งไม่
เกิด 60 วัน และลาคลอดบุตรไม่เกิน 45 วัน เท่ากับค่าจ้างรายวันทางาน (มาตรา 56)
5. กรณี ลูกจ้างได้รับค่าจ้างตามผลงานให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างในวันหยุดหรื อวันลาเท่ากับค่าจ้างโดยเฉลี่ ย
ในวันทางานที่ลูกจ้างได้รับ (มาตรา 60)
6. การจ่ายค่าจ้างวันลารับราชการทหารให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างให้ลูกจ้างในวันลาเพื่อรับราชการทหาร ให้
จ่ายเท่ากับค่าจ้างในวันทางานตลอดระยะเวลาที่ลา แต่ปีหนึ่งไม่เกิน 60 วัน (มาตรา 58)
7. การจ่ายค่าล่วงเวลา ให้นายจ้างในอัตราจ่ายไม่นอ้ ยกว่าหนึ่ งเท่าครึ่ งของอัตราค่าจ้างต่อชัว่ โมงในวัน
ทางานตามจานวนที่ทาล่วงเวลาในกรณี อตั ราค่าจ้างเป็ นหน่ วยงานต้องจ่ายค่าล่วงเวลาหนึ่ งเท่าครึ่ งของอัตราต่อ
หน่วยตามจานวนผลงานที่ทา
8.การจ่ายค่าทางานในวันหยุด ให้นายจ้างจ่ายดังนี้
•
สาหรับลูกจ้างที่มีสิทธิ ได้รับค่าจ้างในวันหยุดจ่ายเพิม่ อีกไม่นอ้ ยกว่า 1 เท่าของอัตราค่าจ้าง
•
สาหรับลูกจ้างที่ไม่มีสิทธิ ได้รับค่าจ้างในวันหยุดให้จ่ายไม่นอ้ ยกว่า 2 เท่าของอัตราค่าจ้าง
9. การจ่ายค่าล่วงเวลาในวันหยุด (มาตรา 63)
ให้นายจ้างจ่ายไม่นอ้ ยกว่าสามเท่าของอัตราค่าจ้างต่อชัว่ โมงตามจานวนที่ทา
10. การจ่ายเงินเพื่อทดแทนกรณี ที่นายจ้างไม่ได้จดั วันหยุดให้ (มาตรา 64)
ให้นายจ้างจ่ายค่าทางานในวันหยุดและค่าล่วงเวลาในวันหยุดให้แก่ลูกจ้างตามอัตราในข้อ 8 และข้อ 9 เสมือนว่า
นายจ้างให้ลูกจ้างทางานในวันหยุด
กรณีทลี่ ูกจ้ างไม่ มีสิทธิได้ รับค่ าล่ วงเวลา (มาตรา 65-66)
1.ลู กจ้างที่มีอานาจหน้าที่หรื อซึ่ งนายจ้างให้ทางานอย่างใดอย่างหนึ่ ง ดังต่อไปนี้ ไม่มีสิทธิ ได้รับค่าล่ ง
เวลา แต่ลูกจ้างซึ่ งนายจ้างให้ทางานตาม (2) - (8) เช่ น งานเกี่ ยวกับขบวนรถไฟ งานเปิ ดปิ ดประตูน้ า งานอ่าน
ระดับน้ า งานดับเพลิง งานที่มีลกั ษณะหรื อสภาพต้องไปทานอกสถานที่และไม่อาจกาหนดเวลาได้ งานอยูเ่ วรเฝ้า
ดูแลทรัพย์สิน เป็ นต้น งานจาพวกนี้ มีสิทธิ ได้รับค่าตอบแทนเป็ นเงิ นเท่ากับค่าจ้างต่อชัว่ โมงในวันทางานตาม
จานวนชัว่ โมงที่ทา
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การคานวณค่ าจ้ างต่ อชั่วโมง (มาตรา68)
เพื่อประโยชน์ในการคานวณค่าล่ วงเวลา ค่าทางานในวันหยุด และค่าล่ วงเวลาในวันหยุดในกรณี ที่
ลูกจ้างได้รับค่าจ้างเป็ นรายเดือน อัตราค่าจ้างต่อชัว่ โมง หมายถึง ค่าจ้างรายเดื อนหารด้วย 30 วัน กับจานวน
ชัว่ โมงทางานในวันทางานต่อวันโดยเฉลี่ย
การกาหนดเวลาจ่ ายค่ าตอบแทน(มาตรา70)
ให้นายจ้างจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทางานในวันหยุด และค่าล่ วงเวลาในวันหยุด ตามกาหนดเวลา
ดังนี้
1.ในกรณี ค่าจ้างเป็ นรายเดือน รายวัน หรื อรายชัว่ โมง หรื อรายระยะเวลาอย่างอื่นที่ไม่เกิน 1 เดือน หรื อ
ตามผลงานโดยคานวณเป็ นหน่วย ๆ ให้จ่ายค่าจ้างเดือนหนึ่งไม่นอ้ ยกว่า 1 ครั้ง
2.ในกรณี คานวณค่าจ้างนอกจากข้อ 1 ให้จ่ายตามเวลาที่ได้ตกลงกัน
3. ค่ า ล่ ว งเวลา ค่ า ท างานในวัน หยุ ด และค่ า ล่ ว งเวลาในวัน หยุด ให้ จ่ า ยค่ า จ้า งเดื อ นหนึ่ งไม่ น้ อ ย
กว่า 1 ครั้ง
4.ในกรณี นายจ้างเลิกจ้างลูกจ้าง ให้จ่ายตามที่ลูกจ้างมีสิทธิ ได้รับให้แก่ลูกจ้างภายใน 3 วันนับแต่วนั
เลิกจ้าง
การจ่ ายเงินในกรณีทนี่ ายจ้ างหยุดกิจการ (มาตรา 75 )
ในกรณี ที่นายจ้างมีความจาเป็ นต้องหยุดกิจการทั้งหมดหรื อบางส่ วนเป็ นการชัว่ คราว โดยเหตุหนึ่งเหตุ
ใดที่มิใช่เหตุสุดวิสัยให้นายจ้างจ่ายเงินให้ลูกจ้างไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 75 ของค่าจ้างวันทางานที่ลูกจ้างได้รับก่อน
นายจ้างหยุดกิจการ ตลอดระยะเวลาที่นายจ้างไม่ให้ลูกจ้างทางาน
เหตุ สุดวิสัย หมายความว่า เหตุ ใด ๆ ที่ จะท าให้เกิ ดภัยพิ บตั ิ ซ่ ึ งเป็ นเหตุ ที่ไม่อาจป้ องกันได้แม้จะได้
ระมัดระวังตามสมควรแล้ว
การหักค่ าตอบแทนในการทางาน (มาตรา76)
ห้ามนายจ้างหักค่าตอบแทนในการทางาน แต่มีขอ้ ยกเว้น 5 ประการ ดังนี้
1. หักเพื่อชาระภาษีเงินได้
2. หักเพื่อชาระค่าบารุ งสหภาพแรงงาน
3. หักเพื่อชาระหนี้สหกรณ์ออมทรัพย์และหนี้เพื่อสวัสดิการที่เป็ นประโยชน์แก่ลูกจ้างฝ่ ายเดียว
4. หักเพื่อเงินประกันหรื อเพื่อชาระค่าเสี ยหายให้แก่นายจ้าง
5. หักเพื่อเป็ นเงินสะสมเข้ากองทุนเงินสะสม
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การพักงาน
นายจ้างจะสัง่ พักงานได้ต่อเมื่อกรณี ดงั กล่าวต่อไปนี้
1. ลูกจ้างได้ถูกกล่าวหาว่ากระทาผิดวินยั อย่างร้ายแรง
2. นายจ้างประสงค์จะทาการสอบสวนลูกจ้างและพักงานลูกจ้างนั้น
3. มีขอ้ บังคับเกี่ยวกับการทางานหรื อข้อตกลงเกี่ ยวกับสภาพการจ้าง ซึ่ งระบุวา่ นายจ้างมีอานาจสั่งพัก
งานลูกจ้างได้
4. นายจ้างได้แจ้งให้ลูกจ้างทราบก่อนการพักงานนั้นแล้ว
เงื่อนไขในการให้ พกั งาน
1. นายจ้างจะต้องจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างตลอดระยะเวลาที่ให้ลูกจ้างพักงานเต็มจานวน หรื อตามที่ตก
ลงกันไว้
2. ถ้าปรากฏว่าลูกจ้างไม่มีความผิดนายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างในระหว่างพักงานโดยหักส่ วนที่
จ่ายไปแล้ว เหลือเท่าใดต้องจ่ายพร้อมดอกเบี้ยตามกฎหมาย
การจ่ ายค่ าชดเชย
ค่ าชดเชย หมายถึง เงินที่นายจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้างเมื่อเลิกจ้างนอกเหนื อจากเงินประเภทอื่นซึ่ งนายจ้าง
ตกลงจ่ายให้แก่ลูกจ้าง
การเลิกจ้ าง หมายถึง การกระทาใด ๆ ที่นายจ้างไม่ให้ลูกจ้างทางานอีกต่อไปและไม่จ่ายค่าจ้างให้ ไม่วา่
จะเป็ นเพราะเหตุสิ้นสุ ดสัญญาจ้าง หรื อเหตุอื่นใดปละหมายความรวมถึงกรณี ที่ลูกจ้างไม่ได้ทางานและไม่ได้รับ
ค่าจ้างเพราะเหตุที่นายจ้างไม่สามารถดาเนินกิจการต่อไปได้
เงิ น ที่ น ายจ้ า งจ่ า ยให้ ลู ก จ้ า งเมื่ อ ออกจากงานตามระเบี ย บของนายจ้ า งนั้ น ไม่ ถื อ ว่ า เป็ นเงิ น
ค่าชดเชย เช่น เงินบาเหน็จ เงินบานาญ เงินกองทุนเลี้ยงชีพ เงินสะสม เป็ นต้น
ประเภทของค่ าชดเชย
1. ค่ าชดเชยกรณีปกติ เมื่อมีเหตุ เลิ กจ้างตามปกติ ทวั่ ไปตามกฏหมายและไม่เข้าข้อยกเว้นของการจ่าย
ค่าชดเชย ลูกจ้างมีสิทธิ ได้รับค่าชดเชยตามปกติ
2. ค่ าชดเชยกรณีพเิ ศษ มี 3 กรณี คือ
2.1 ค่ าชดเชยพิเศษกรณีย้ายสถานประกอบการ
นายจ้างย้ายสถานประกอบกิ จการไปตั้ง ณ สถานที่ อื่นอันมี ผลกระทบสาคัญต่อการดารงชี วิตตามปกติ ของ
ลูกจ้างหรื อครอบครัว นายจ้างต้องแจ้งล่วงหน้าให้ลูกจ้างทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 30 วันก่อนย้ายถ้าลูกจ้างไม่
ประสงค์จะไปทางานด้วย ลูกจ้างมีสิทธิ บอกเลิกสัญญาจ้างได้โดยได้รับ ค่ าชดเชยพิเศษไม่นอ้ ยกว่าที่ลูกจ้างพึง
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ได้รับตามอัตราค่าชดเชยปกติตามม.118นายจ้างอาจจ่ายค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าเท่ากับค่าจ้าง
อัตราสุ ดท้าย 30 วันแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าก็ได้ (ม. 120)
2.2 ค่ าชดเชยพิเศษกรณีนาเครื่ องจักรหรื อเทคโนโลยีใหม่ มาใช้
ในกรณี ที่นายจ้างจะเลิกจ้างลู กจ้างเพราะเหตุปรับปรุ งหน่วยงานกระบวนผลิ ตการจาหน่าย หรื อการบริ การอัน
เนื่ องมาจากการนาเครื่ องจักรมาใช้หรื อเปลี่ ยนแปลงเครื่ องจักรหรื อเทคโนโลยีซ่ ึ งเป็ นเหตุให้ตอ้ งลดจานวน
ลูกจ้างลง นายจ้างต้องแจ้งวันที่จะเลิกจ้างเหตุผลของการเลิกจ้างและรายชื่อลูกจ้างที่จะถูกเลิกจ้างให้ลูกจ้าง และ
พนักงาน ตรวจแรงงานทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 60 วันก่อนวันที่จะเลิกจ้าง
•
- หากไม่แจ้งล่วงหน้าหรื อแจ้งล่ วงหน้าน้อยกว่าระยะเวลา 60 วัน นอกจากนายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชย
ปกติตามมาตรา 118 แล้วนายจ้างต้องจ่ายค่ าชดเชยพิเศษ แทนการบอกกล่าวล่วงหน้าแก่ ลูกจ้างเท่ากับค่าจ้าง
อัตราสุ ดท้าย 60 วันหรื อเท่ากับค่าจ้าง ของการทางาน 60 วันสุ ดท้าย สาหรับลู กจ้างซึ่ งได้รับค่าจ้างตามผลงาน
โดยคานวณ เป็ นหน่วย (มาตรา 121)
•
- ในกรณี ที่ลูกจ้างทางานติดต่อกันเกิน 6 ปี ขึ้นไปนายจ้างจะต้องจ่ายค่ าชดเชยพิเศษเพิ่มขึ้นจากค่าชดเชย
ปกติไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุ ดท้าย 15 วันต่อการทางานครบ 1 ปี หรื อไม่นอ้ ยกว่าค่าจ้างของการทางาน 15 วัน
สุ ด ท้ายต่อการทางานครบ 1 ปี สาหรับลูกจ้างซึ่ งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคานวณเป็ นหน่วย แต่ค่าชดเชยพิเศษ
นี้ รวมแล้วต้องไม่เกิ นค่าจ้างอัตราสุ ดท้าย 360 วัน หรื อไม่ เกิ นค่ าจ้างของการท างาน 360 วันสุ ดท้าย ส าหรับ
ลูกจ้างซึ่ งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคานวณเป็ นหน่ วย โดยระยะเวลาทางานที่มากกว่าหนึ่ ง 180 วันให้นบั เป็ น
การทางานครบ 1 ปี
อัตราค่ าชดเชย
ค่ าชดเชยกรณีปกติ (มาตรา 118)
1. ทางานต่อเนื่ องครบ 120 วัน แต่ไม่ครบ 1 ปี ได้ค่าชดเชยไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน
2. ทางานครบ 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี ได้เงินชดเชยไม่นอ้ ยกว่า 90 วัน
3. ทางานครบ 3 ปี แต่ไม่เกิน 6 ปี ได้เงินชดเชยไม่นอ้ ยกว่า 180 วัน
4. ทางานครบ 6 ปี แต่ไม่เกิน 8 ปี ได้เงินชดเชยไม่นอ้ ยกว่า 240 วัน
5. ทางานครบ 10 ปี แต่ไม่เกิน 20 ปี ได้เงินชดเชยไม่นอ้ ยกว่า 300 วัน
6. ทางานครบ 20 ปี ขึ้นไป ได้เงินชดเชยไม่นอ้ ยกว่า 400 วัน
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พฤติการณ์ทถี่ ือเป็ นการเลิกจ้ าง (มาตรา 118)
มาตรา 118 กาหนดไว้ 2 กรณี ดังนี้
1. การกระทาใดที่นายจ้างไม่ให้ลูกจ้างทางานต่อไปและไม่จ่ายค่าจ้างให้ไม่วา่ จะเป็ นเพราะเหตุสิ้นสุ ด
สัญญาจ้างหรื อเพราะเหตุอื่นใด
2. กรณี ที่ลูกจ้างไม่ได้ทางานและไม่ได้ค่าจ้างเพราะเหตุที่นายจ้างไม่สามารถดาเนินกิจการต่อไป
ข้ อยกเว้นทีน่ ายจ้ างไม่ ต้องจ่ ายค่ าชดเชย (มาตรา 118 - 119)
1. นายจ้ างไม่ ต้องจ่ ายในกรณีเลิกจ้ าง 2 กรณี
•
ลูกจ้างทางานไม่ครบ 120 วัน
•
ลู กจ้างที่ มีกาหนดระยะเวลาการจ้างไว้แน่ นอนและเลิ กจ้างในงานที่ ไม่ ใช่ ปกติ ของธุ รกิ จการค้าของ
นายจ้าง ในงานโครงการที่มีระยะเวลาเริ่ มต้นและสิ้ นสุ ดที่แน่นอน งานมีลกั ษณะเป็ นครั้งคราว หรื องานที่เป็ นไป
ตามฤดูกาล เป็ นต้น ซึ่ งงานตามประเภทที่กล่าวมาต้องแล้วเสร็ จภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี
2. นายจ้ างไม่ ต้องจ่ ายในกรณีลูกจ้ างทาผิด (มาตรา 119) ดังนี้
2.1 ทุจริตต่ อหน้ าทีห่ รื อกระทาผิดอาญาโดยเจตนาแก่ นายจ้ าง
•
ทุจริตต่ อหน้ าที่ หมายถึงแสวงหาประโยชน์อนั มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย สาหรับตัวลูกจ้างเองหรื อ
บุคคลอื่น ทั้งนี้ โดยที่ลูกจ้างอาศัยโอกาสที่ปฏิบตั ิหน้าที่เป็ นช่องทางแสวงหาผลประโยชน์ ประโยชน์ที่ได้รับต้อง
เป็ นทรัพย์สิน หรื อทาให้นายจ้างเสี ยหาย
•
กระทาความผิดอาญาโดยเจตนาแก่ นายจ้ าง หมายถึง ลูกจ้างกระทาผิดตามประมวลกฎหมายอาญา โดย
ตั้งใจจะกระทาต่อนายจ้างหรื อบุคคลที่ถือว่าเป็ นนายจ้างหรื อต่อกิ จการของนายจ้าง ไม่วา่ จะทาในฐานะตัวการ
ผูใ้ ช้ หรื อผูส้ นับสนุนก็ตาม
2.2 จงใจทาให้ นายจ้ างได้ รับความเสี ยหาย
•
จงใจ หมายถึง เจตนาประสงค์ต่อผล
•
จงใจให้ นายจ้ างได้ รับความเสี ยหาย หมายถึ งการกระทาใด ๆ ที่ลูกจ้างประสงค์ให้เกิ ดความเสี ยหายแก่
นายจ้างไม่วา่ ความเสี ยหายจะเกิดขึ้นจริ งหรื อไม่ก็ตามและนายจ้างจะได้รับความเสี ยหายมากน้อยเพียงใด
2.3 ประมาทเลินเล่อทาให้ นายจ้ างได้ รับความเสี ยหายอย่างร้ ายแรง
•
ประมาท หมายความว่า ท างานปฏิ บ ัติ ห น้ าที่ โดยขาดความระมัด ระวัง ตามวิสั ย จองปกติ ช น หรื อ
ตามปกติวสิ ัยของการประกอบอาชีพเช่นนั้น
•
เกิดความเสี ยหายอย่างร้ ายแรง หมายความว่าเกิดความเสี ยหายเป็ นจานวนมาก
2.4 ฝ่ าฝื นข้ อบังคับเกีย่ วกับการทางาน หรื อ ระเบียบ คาสั่ ง ของนายจ้ าง
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ซึ่งนายจ้างได้เตือนเป็ นหนังสื อแล้ว เว้นแต่กรณี ที่นายจ้างไม่จาเป็ นต้องตักเตือน การฝ่ าฝื นมี 2 กรณี คือ
1. กรณี ร้ายแรง คือทาให้เกิดความเสี ยหายอย่างมากแก่นายจ้าง นายจ้างเลิกจ้างได้ในการกรทาความผิดครั้ง
แรกของลูกจ้างโดยไม่ตอ้ งจ่ายค่าชดเชย
2.กรณี ไม่ร้ายแรง นายจ้างต้องตักเตือนลูกจ้างก่อน ถ้าลูกจ้างกระทาผิดในเรื่ องเดียวกันซ้ าอีกภายใน 1 ปี
นับจากลูกจ้างกระทาผิดครั้งแรก นายจ้างมีสิทธิเลิกจ้าง
2.5 ละทิง้ หน้ าทีเ่ ป็ นเวลา 3 วันทางานติดต่ อกัน ไม่ ว่าจะมีวนั หยุดคั่นหรื อไม่
ลู ก จ้างสามารถไปท างานตามปกติ ได้แต่ ไม่ ไปท างานโดยไม่ มี เหตุ ผ ลอัน สมควร และไม่ ไปท างาน 3 วัน
ติดต่อกัน
2.6 ได้ รับโทษจาคุกระหว่างการทางาน
กรณี น้ ีตอ้ งได้รับโทษจาคุกตามคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็ นโทษที่ได้กระทาโดยประมาท
การยื่นคาร้ องกรณีนายจ้ างไม่ ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน(มาตรา 123-125)
1.ให้ยนื่ คาร้องต่อพนักงานตรวจแรงงานในท้องที่
2. กรณี ลูกจ้างถึงแก่ความตาย ทายาทโดยชอบธรรมมีสิทธิ ยื่นคาร้องหรื อขอดาเนินการต่อกรณี ที่ได้ยื่น
คาร้องไว้แล้ว
3. พนัก งานตรวจแรงงานต้อ งสอบสวนและมี ค าสั่ ง ภายใน 60 วัน (อาจขอขยายเวลาออกไปได้
อีก 30 วัน)
4. แจ้งให้ลูกจ้างหรื อนายจ้างทราบ ถ้าลูกจ้างมีสิทธิ ได้รับเงินตามกฎหมาย นายจ้างต้องจ่ายให้ลูกจ้าง
ภายใน 15 วันนับแต่วนั ที่ทราบคาสั่ง
5. ถ้านายจ้างหรื อลู กจ้างไม่ พอใจค าสั่งพนักงานตรวจแรงงานก็มีสิ ทธิ นาคดี ข้ ึ นสู่ ศาลแรงงาน (ฟ้ อง
ศาล) ภายใน 30 วัน นับ แต่ วนั ที่ รับ ทราบค าสั่ ง ถ้าไม่ น าคดี ข้ ึ น สู่ ศาลภายในก าหนด ถื อว่าค าสั่ งดังกล่ าวถึ ง
ที่สุด จะนามาฟ้องร้องอีกไม่ได้
ถ้านายจ้างเป็ นฝ่ ายนาคดี ข้ ึนสู่ ศาล นายจ้างต้องวางเงินจานวนที่ถึงกาหนดจ่ายตามคาสั่งของพนักงาน
ตรวจแรงงานจึงจะมีสิทธิฟ้องคดีได้ ทั้งนี้เพื่อไม่ให้เป็ นการฟ้องคดีเพื่อประวิงการจ่ายเงินตามกฎหมาย
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เรื่ อง การเกษียณอายุ 118/1
กฎหมายถือว่าการเกษียณอายุเสมือนหนึ่งการเลิกจ้าง”
ในการนี้กฎหมายคุม้ ครองแรงงาน ได้มีการบัญญัติเกี่ยวกับการเกษียณอายุและการจ่ายค่าชดเชยเรื่ องการ
เกษียณอายุการทางาน ดังนี้
▶ ▷ กรณี กาหนดการเกษียณอายุ "ก่อนครบ 60 ปี บริ บูรณ์" ให้ถือว่าการเกษียณอายุไปเป็ นตามข้อบังคับเกี่ยวกับ
การทางาน หรื อสัญญาจ้าง หรื อข้อตกลงระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง
▶ ▷ กรณี กาหนดการเกษียณอายุ "เกินกว่า 60 ปี บริ บูรณ์ หรื อไม่ได้มีการกาหนด" ลูกจ้างมีสิทธิ ขอเกษียณอายุได้
เมื่อมีอายุครบ 60 ปี ขึ้นไป และให้มีผลเมื่อครบ 30 วันหลังการแสดงเจตนา
ลูกจ้างมีสิทธิ ที่จะได้รับค่าชดเชย ตามมาตรา 118 ตามระยะเวลาที่ลูกจ้างทางานให้กบั นายจ้าง ดังนี้
1. ลูกจ้างที่ทางานมาครบ 120 วัน แต่ไม่ครบ 1 ปี ได้ค่าชดเชย 30 วัน
2. ลูกจ้างหากทางานครบ 1 ปี แต่ไม่ครบ 3 ปี ได้ค่าชดเชย 90 วัน
3. ลูกจ้างทางานครบ 3 ปี แต่ไม่ครบ 6 ปี จะได้รับเงินชดเชย 180 วัน
4. ทางานครบ 6 ปี แต่ไม่ครบ 10 ปี ได้รับเงินชดเชย 240 วัน
5. ลูกจ้างทางานครบ 10 ปี แต่ไม่ครบ 20 ปี ได้เงินชดเชย 300 วัน
6. ลูกจ้างทางานครบ 20 ปี ขึ้นไป ได้รับเงินชดเชย 400 วัน
อายุความฟ้ องคดีแรงงาน
เนื่ องจากตามกฎหมายคุ ม้ ครองแรงงาน ไม่ได้กาหนดอายุความฟ้ องร้ องไว้เป็ นอย่างอื่ น อายุความของสิ ทธิ
เรี ยกร้องจึงเป็ นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์
สิ ทธิเรียกร้ อง
ค่าจ้าง
ค่าจ้างวันหยุดพักผ่อนประจาปี
ค่าล่วงเวลา
ค่าทางานในวันหยุด
ค่าชดเชย
ค่าชดเชยพิเศษ
ดอกเบี้ย
เงินเพิม่

อายุความ(ปี )
2
2
2
2
10
10
5
5
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อานาจของพนักงานตรวจแรงงาน (มาตรา 139)
พนักงานตรวจแรงงานเป็ นเจ้าหน้าที่ซ่ ึ งรัฐมนตรี แต่งตั้งขึ้น มีอานาจตรวจตรา ดูแล สั่งการ เพื่อให้มี
การปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎหมายพนักงานตรวจแรงงานมีอานาจหน้าที่ ดังนี้
1. เข้าไปในสถานประกอบการของนายจ้างและสถานที่ทางานของลู กจ้างเพื่อตรวจสภาพการทางาน
และสภาพการจ้าง
2. มีหนังสื อสอบถามและเรี ยกนายจ้าง ลู กจ้าง หรื อบุ คคลที่ เกี่ ยวข้องมาชี้ แจง หรื อให้ส่ งของหรื อ
เอกสารที่เกี่ยวข้องมาประกอบการพิจารณา
3. มี ค าสั่ ง เป็ นหนั ง สื อให้ น ายจ้ า งและลู ก จ้ า งปฏิ บ ั ติ ใ ห้ ถู ก ต้ อ งตามพระราชบั ญ ญั ติ คุ ้ ม ครอง
แรงงาน พ.ศ. 2541
บทกาหนดโทษ (มาตรา 144-159)
กฎหมายคุม้ ครองแรงงานกาหนดโทษไว้ 9 ระดับ โดยโทษต่าที่สุด คือมีโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท
และโทษสู งที่สุด มีโทษจาคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน 200,000 บาท
นอกจากกฎหมายจะเอาโทษต่อนายจ้างหรื อลูกจ้างที่เกี่ยวข้องกับความผิดแล้ว ยังให้เอาผิดกับกรรมการผูจ้ ดั การ
หรื อบุคคลซึ่งรับผิดชอบในการดาเนินการของนิติบุคคลด้วย
การเปรียบเทียบปรับ
ถ้าเจ้าพนักงานผูม้ ี อานาจเปรี ยบเที ยบปรั บ(อธิ บดี กรมสวัสดิ การ ฯ และผูว้ ่าราชการจังหวัด) เห็ นว่า
ผูก้ ระทาผิดไม่ควรถูกลงโทษจาคุกหรื อไม่ควรถูกฟ้ องร้องต่อศาล เจ้าพนักงานดังกล่าวอาจกาหนดค่าปรับและ
ให้นาค่าปรับมาชาระภายในกาหนดเวลา คดีอาญาเป็ นอันเลิกกัน

กฎหมายเงินทดแทน
พ.ร.บ.เงินทดแทน พ.ศ.2537 เป็ นกฎหมายที่มีโทษทางอาญา และเป็ นกฎหมายเกี่ยวข้องกับความสงบ
เรี ยบร้อย กฎหมายนี้ มุ่งคุม้ ครองลูกจ้างหรื อผูท้ ี่อยูใ่ นความคุม้ ครองของลูกจ้างด้วยการกาหนดให้นายจ้างจ่ายให้
บุคคลดังกล่าวเมื่อลู กจ้างได้รับภยันอันตรายหรื อเจ็บป่ วยหรื อตายอันมีสาเหตุมาจากการทางานให้แก่นายจ้าง
และกาหนดให้มีกองทุนเงินทดแทนขึ้นโดยให้นายจ้างจ่ายเงินสมทบกองทุนดังกล่าวไว้เพื่อเป็ นหลักประกันใน
การจ่ายเงินทดแทนแก่ลูกจ้างหรื อผูอ้ ยูใ่ นอุปการะของลูกจ้างแทนนายจ้าง กฎหมายเงินทดแทนมีผลบังคับใช้แก่
นายจ้างที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไปในทุกประเภทกิจการ ยกเว้นกิจการที่ระบุไว้ในมาตรา 4 ได้แก่
(1) ราชการส่ วนกลาง ราชการส่ วนภูมิภาค และราชการส่ วนท้องถิ่น
(2) รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยพนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์
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(3) นายจ้างซึ่ งประกอบธุ รกิ จโรงเรี ยนเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรี ยนเอกชนเฉพาะในส่ วนที่
เกี่ยวกับครู หรื อครู ใหญ่
(4) นายจ้างซึ่ งดาเนินกิจการที่มิได้มีวตั ถุประสงค์เพื่อแสวงหากาไรในทางเศรษฐกิจ
(5) นายจ้างอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
เหตุแห่ งการจ่ ายเงินทดแทน
นายจ้างจะต้องรั บ ผิดจ่ ายเงิ น ทดแทนก็ ต่อเมื่ อลู กจ้างได้ป ระสบเคราะห์ ก รรมจากการท างานให้ แก่
นายจ้าง โดยให้นายจ้างจ่ายเงินทดแทนให้แก่ลูกจ้าง 3 กรณี คือ กรณี ประสบอันตราย กรณี เจ็บป่ วย และกรณี
สู ญหาย
1.ประสบอันตราย
การที่ลูกจ้างได้รับอันตรายแก่กาย หรื อผลกระทบแก่จิตใจ หรื อถึ งแก่ความตายเนื่ องจากการทางาน
หรื อป้ องกันรักษาประโยชน์ให้แก่นายจ้าง หรื อตามคาสัง่ ของนายจ้าง
2.เจ็บป่ วย
การที่ลูกจ้างเจ็บป่ วยหรื อถึ งแก่ความตายด้วยโรค ซึ่ งเกิ ดขึ้นตามลักษณะหรื อสภาพของงานเนื่ องจาก
การทางาน
3.สู ญหาย
การที่ลูกจ้างหายไปในระหว่างการทางานหรื อปฏิบตั ิตามคาสั่งของนายจ้างซึ่ งมีเหตุอนั ควรเชื่อว่าลูกจ้าง
ถึงแก่ความตายเพราะประสบเหตุ อันตรายที่เกิดขึ้นในระหว่างทางานหรื อปฏิบตั ิตามคาสั่งของนายจ้างนั้น รวม
ตลอดถึ งการที่ลูกจ้างหายไปในระหว่างเดินทางโดยทางพาหนะทางบก ทางอากาศหรื อทางน้ า เพื่อไปทางาน
ให้ นายจ้าง ซึ่ งมี เหตุ อนั ควรเชื่ อว่าพาหนะนั้น ได้ป ระสบเหตุ อนั ตรายและลู ก จ้างถึ งแก่ ค วามตาย ทั้งนี้ เป็ น
ระยะเวลาไม่นอ้ ยกว่า 120 วันนับแต่วนั ที่เกิดเหตุน้ นั
“สู ญหาย” ในกฎหมายเงิ นทดแทนถื อว่าลู กจ้างถึ งแก่ ความตาย โดยลู กจ้างสาบสู ญไประหว่างการ
ทางาน หรื อระหว่างปฏิ บตั ิตามคาสั่งของนายจ้าง หรื อในระหว่างเดินทางเพื่อไปทางานหรื อทาการตามคาสั่ง
ของนายจ้าง ตั้งแต่ 120 วันและไม่ตอ้ งร้องต่อศาลขอให้สาลสั่งเป็ นผูส้ ู ญหายก่อน กฎหมายเงินทดแทนถื อว่า
ลูกจ้างคนนั้นสู ญหายแล้ว แต่จากกรณี สาบสู ญในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิ ชย์ ซึ่ งมีระยะ 5 ปี หรื อ 2 ปี
แล้วแต่กรณี และจะต้องยืน่ คาร้องขอต่อศาลเพื่อให้ศาลสั่งให้เป็ นคนสาบสู ญ
การจ่ ายเงินทดแทน
เมื่ อลู กจ้างประสบอันตราย เจ็บป่ วย หรื อสู ญหาย นายจ้างมี หน้าที่ตอ้ งจ่ายเงิ นทดแทนให้แก่ลูกจ้าง
หรื อผูม้ ีสิทธิ ตามกฎหมาย ตามมาตรา 5 เงินทดแทน หมายความว่า เงินที่จ่ายเป็ นค่าทดแทน ค่ารักษาพยาบาล
ค่าฟื้ นฟูสมรรถภาพในการทางาน และค่าทาศพ
1.การรักษาพยาบาลและการจ่ายค่ารักษาพยาบาล
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ถ้าลูกจ้างประสบอันตรายหรื อเจ็บป่ วยให้นายจ้างจ่ายค่ารักษาพยาบาลเท่าที่จ่ายจริ งตามความจาเป็ นแต่
ไม่เกิน 45,000 บาท
ในกรณี ที่การประสบอันตรายหรื อเจ็บป่ วยมีลกั ษณะรุ นแรงก็ให้นายจ้างจ่ายค่ารักษาพยาบาลเท่าที่จ่าย
จริ งตามความจาเป็ นเพิ่มอีกไม่เกิน 65,000 บาท
หากค่ารักษาพยาบาลยังไม่เพียงพอเนื่ องจากการประสบอันตรายหรื อเจ็บป่ วยมีลกั ษณะรุ นแรงยิ่งขึ้น
ตามที่กฎหมายกาหนดนายจ้างจ่ายเพิ่มขึ้นอีก แต่รวมค่ารักษาพยาบาลทั้งสิ้ นแล้วเกิน 200,000 บาท และหาก
ยังไม่เพียงพออีก ก็ให้นายจ้างเพิ่มแต่รวมแล้วต้อไม่เกิน 300,000 บาท โดยคณะกรรมการการแพทย์พิจารณา
ซึ่ งค่ า ใช้จ่า ยในการรั ก ษาพยาบาลนั้น กฎหมายก าหนดอัต ราค่ าห้ อ ง ค่ า อาหาร ค่ าบริ ก ารพยาบาล และ
ค่าบริ การทัว่ ไปไว้ในอัตราไม่เกิน วันละ 1,300 บาท
2.ค่าฟื้ นฟูสมรรถภาพในการทางาน
นายจ้างต้องจ่ายค่าฟื้ นฟูสมรรถภาพในการทางานของลูกจ้างตามที่กฎกระทรวงกาหนด ดังนี้
ค่าใช้จ่ายในกระบวนการเวชศาสตร์ ฟ้ื นฟูสมรรถภาพในการทางานด้านการแพทย์ และค่าใช้จ่ายในการ
ฟื้ นฟูสมรรถภาพในการทางานด้านอาชีพไม่เกิน 20,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการผ่าตัดเพื่อประโยชน์ในการฟื้ นฟูสมรรถภาพในการทางานไม่เกิน 20,000 บาท
3.ค่าทาศพ
ลูกจ้างประสบอัน ตรายจนถึ งแก่ความตายหรื อเจ็บป่ วยจนถึ งแก่ความตายหรื อในกรณี ที่ลูกจ้างสู ญ
หาย (ตายตามกฎหมายเงินทดแทน) นายจ้างมี หน้าที่ ตอ้ งจ่ายค่าทาศพให้แก่ผูจ้ ดั การศพเป็ นจานวน 100 เท่า
ของอัตราสู งสุ ดของค่าจ้างขั้นต่ารายวัน
4.การจ่ายค่าทดแทน
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สิทธิประกันสังคมที่ควรรู้และต้ องได้ รับ
สิ ทธิประกันสั งคม เป็ นกองทุ นที่ให้หลักประกันแก่ผูท้ ี่ อยู่ในระบบประกันสังคมให้ได้รับประโยชน์
ทดแทน เมื่อประสบอันตราย หรื อ เจ็บป่ วย ทุพพลภาพ หรื อตาย ซึ่ งไม่เกิ ดจากการทางาน รวมทั้งกรณี คลอด
บุตร สงเคราะห์บุตร ชราภาพ และว่างงาน
ผู้ทเี่ กีย่ วข้ องกับกองทุนประกันสั งคม
หลักๆ มีอยู่ 3 กลุ่มด้วยกัน คือ
1. ผูป้ ระกันตน
2. นายจ้าง
3. รัฐบาล
ผู้ประกันตน
ผูป้ ระกันตน คือ ลูกจ้างที่มีอายุไม่ต่ากว่า 15 ปี บริ บูรณ์และไม่เกิน 60 ปี บริ บูรณ์ แต่ถา้ ลูกจ้างอายุครบ 60 ปี
บริ บูรณ์แต่นายจ้างยังจ้างให้ทางานต่อให้ถือเป็ นผูป้ ระกันตนต่อไป โดยแบ่งเป็ น 3 กลุ่ม ดังนี้
1. กลุ่มที่ทางานประจา ต้องจ่ายเงินสมทบตามกฏหมาย
2. กลุ่มที่เคยทางานประจา แต่ลาออกและไม่ได้สมัครงานประจาต่อ ซึ่ งเคยจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่ต่ากว่า 12
เดือนตอนที่ยงั ทางานประจาอยู่ และลาออกจากงานประจาไม่เกิน 6 เดือนเมื่อลาออกแล้วยังสมัครใจที่จะจ่ายเงิน
สมทบอยู่
3. รวมไปถึงกลุ่มที่ไม่ได้ทางานประจา (ฟรี แลนซ์) อายุ 15-60 ปี เลือกจ่ายเงินสมทบเองเพื่อให้ได้ สิ ทธิ์
ประกันสังคม
นายจ้าง
นายจ้าง คือ ผูท้ ี่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป เป็ นผูม้ ีหน้าที่ตอ้ งขึ้นทะเบียนนายจ้างพร้อมกับขึ้นทะเบียนลูกจ้าง
ภายใน 30 วัน และเมื่อมีการจ้างลูกจ้างใหม่ตอ้ งแจ้งขึ้นทะเบียนลูกจ้างใหม่ภายใน 30 วันเช่นกัน
เงินสมทบ
เงินสมทบ คือ เงินที่นายจ้าง ลูกจ้าง ต้องนาส่ งกองทุนประกันสังคมทุกเดือน ซึ่ งในบทความนี้จะขอกล่าวถึง
เฉพาะเงินสมทบสาหรับผูป้ ระกันตนกลุ่มที่ 1 กลุ่มทางานประจาเท่านั้น ส่ วนกลุ่มอื่นๆจะกล่าวถึงในบทความ
ต่อๆไป

20
กลุ่มผูป้ ระกันตนกลุ่มนี้จะคานวณเงินสมทบจากค่าจ้างลูกจ้าง ซึ่ งกาหนดไว้ไม่ต่ากว่าเดือนละ 1,650 บาท
และสู ง สุ ดไม่ เกิ น เดื อนละ 15,000 บาท ซึ่ งรั ฐบาลจะร่ วมสมทบด้วยส่ วนหนึ่ ง โดยลู ก จ้างจะถู ก นายจ้างหัก
เงินเดือนในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้าง นายจ้างจะร่ วมจ่ายสมทบด้วยในอัตราที่เท่ากัน คือร้ อยละ 5 และรัฐบาล
ร่ วมจ่ายสมทบด้วยในอัตราร้อยละ 2.75
สิ ทธิประกันสั งคม ทีผ่ ้ ูประกันตนจะได้ รับมีอะไรบ้ าง
สาหรั บสิ ทธิ ประกันสังคม ผูป้ ระกันตนจะได้รับสิ ทธิ ประโยชน์จากกองทุ น 2 กองทุ น ได้แก่ กองทุ น
ประกันสังคม และกองทุนเงินทดแทน ซึ่ งจะได้รับสิ ทธิ ประโยชน์ที่แตกต่างกันแล้วแต่กรณี รายละเอียดดังนี้

•

•

•

กรณีเจ็บป่ วย
เงื่อนไขการใช้ สิทธิ์ : ต้องจ่ายสมทบกองทุนประกันสังคมมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 3 เดือน
สิ ทธิประโยชน์
สามารถสรุ ปการบริ การทางการแพทย์ได้ตามแผนภาพดังนี้
ในกรณี เจ็บป่ วยสามารถเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลตามบัตรรับรองสิ ทธิ ได้โดยไม่ตอ้ งเสี ยค่าใช้จ่ายใดๆ
ในกรณี ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลอื่นโดยที่ได้สารองจ่ายค่ารักษาพยาบาลไปก่อน สามารถเบิกคืนจาก
สานักงานประกันสังคมในอัตราที่กาหนดดังนี้
เข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลของรัฐ การรักษาทั้งอุบตั ิเหตุหรื อเจ็บป่ วย สามารถเข้ารับการรักษาได้ไม่จากัด
จานวนครั้ง ในกรณี เป็ นผูป้ ่ วยนอก เบิกได้เท่าที่จ่ายจริ งตามความจาเป็ น และในกรณี เป็ นผูป้ ่ วยใน เบิกได้ตามที่
จ่ายจริ ง ยกเว้น ค่าห้องและค่าอาหาร เบิกได้ไม่เกินวันละ 700 บาท
เข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลของเอกชน กรณี ผปู ้ ่ วยนอกเบิกค่ารักษาได้ไม่เกิน 1,000 บาท กรณี ผปู ้ ่ วยใน ค่า
รักษาพยาบาลกรณี ไม่ได้รักษาในห้อง ICU เบิกได้ไม่เกินวันละ 2,000 บาท ค่าห้องค่าอาหารไม่เกินวันละ 700
บาท ค่าห้องกรณี รักษาในห้อง ICU เบิกได้ไม่เกินวันละ 4,500 บาท กรณี ตอ้ งผ่าตัดใหญ่เบิกได้ไม่เกินครั้งละ
8,000 – 16,000 บาทตามระยะเวลาการผ่าตัด
กรณี ทนั ตกรรม เข้ารับบริ การ ณ สถานพยาบาลที่ทาความตกลงกับสานักงานประกันสังคม (ตรวจสอบรายชื่อ
สถานพยาบาลได้จาก สานักงานประกันสังคม ) สามารถรับค่าบริ การทางการแพทย์ได้ตามที่จ่ายจริ งไม่เกิน 900
บาทต่อปี
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•
•

•

•

•

•
•
•

•
•

•

กรณีคลอดบุตร
เงื่อนไขการใช้ สิทธิ : ต้องจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคมมาแล้วไม่ต่ากว่า 15 เดือน
สิ ทธิประโยชน์
สามารถเบิกค่าคลอดบุตรได้ 13,000 บาทต่อการคลอดบุตร 1 ครั้ง (ไม่จากัดจานวนครั้ง)
ผูป้ ระกันตนหญิงได้รับเงินสงเคราะห์จากการลาคลอดเหมาจ่ายในอัตราร้อยละ 50 ของเงินเดือนเป็ นระยะเวลา
90 วัน (ใช้สิทธิได้เฉพาะบุตรคนที่ 1 และ 2 เท่านั้น)
กรณี สามีและภรรยาเป็ นผูป้ ระกันตนทั้งคู่ สามารถเลือกใช้สิทธิ ได้เพียงฝ่ ายใดฝ่ ายหนึ่ง
กรณีทุพพลภาพ
เงื่อนไขการใช้ สิทธิ : ต้องจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคมไม่นอ้ ยกว่า 3 เดือน
สิ ทธิประโยชน์
รับเงินทดแทนขาดรายได้ร้อยละ 50 ของค่าจ้างเป็ นรายเดือนตลอดชีวิตในกรณี ทุพพลภาพร้ายแรง หากไม่
ร้ายแรงจะได้รับตามหลักเกณฑ์และระยะเวลาตามที่ประกาศฯกาหนด
รับค่าบริ การทางการแพทย์ หากเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลของรัฐ กองทุนประกันสังคมจะจ่ายให้เท่าที่จ่าย
จริ งตามจาเป็ นและสมควร หากเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเอกชน ในกรณี เป็ นผูป้ ่ วยนอก กองทุน
ประกันสังคมจะจ่ายให้เดือนละไม่เกิน 2,000 บาท ในกรณี เป็ นผูป้ ่ วยใน กองทุนประกันสังคมจะจ่ายให้เดือนละ
ไม่เกิน 4,000 บาท ในส่ วนของค่ารถและค่าบริ การทางการแพท์ย ์ จะได้รับการเหมาจ่ายไม่เกินเดือนละ 500 บาท
ได้รับเงินบาเหน็จชราภาพเมื่อมีมติให้เป็ นผูท้ ุพพลภาพ
หากผูท้ ุพพลภาพเสี ยชีวติ ผูจ้ ดั การศพมีสิทธิ ได้รับค่าทาศพ 40,000 บาท
ได้รับเงินสงเคราะห์เสี ยชีวติ หากผูท้ ุพพลภาพจ่ายเงินสมทบมาแล้ว 3 ปี แต่ไม่ถึง 10 ปี จะได้รับเงินสงเคราะห์
เท่ากับค่าจ้าง 2 เดือน แต่หากจ่ายเงินสมทบมาแล้วตั้งแต่ 10 ปี ขึ้นไปจะได้รับเงินสงเคราะห์เท่ากับค่าจ้าง 6 เดือน
กรณีเสี ยชีวติ
เงื่อนไขการใช้ สิทธิ : สาเหตุการเสี ยชีวติ ต้องไม่เกิดจากการทางาน และจ่ายเงินสมทบมาแล้ว 1 เดือน
สิ ทธิประโยชน์
ผูจ้ ดั การศพสามารถขอค่าทาศพได้ 40,000 บาท
เงินสงเคราะห์ กองทุนประกันสังคมจะจ่ายให้บุคคลที่มีชื่อระบุอยูใ่ นหนังสื อระบุให้เป็ นผูร้ ับเงินสงเคราะห์กรณี
ผูป้ ระกันตนเสี ยชีวติ หากไม่มีหนังสื อระบุไว้ตอ้ งนามาเฉลี่ยให้ บิดามารดา หรื อ สามีหรื อภรรยา หรื อบุตร ใน
จานวนที่เท่ากัน ซึ่ งจะได้เงินสงเคราะห์ดงั นี้ หากผูเ้ สี ยชีวิตจ่ายเงินสมทบมาแล้วตั้งแต่ 36 เดือนขึ้นไป แต่ไม่ถึง
120 เดือนจะได้รับเงินสงเคราะห์เท่ากับค่าจ้าง 2 เดือน หากผูเ้ สี ยชีวติ จ่ายเงินสมทบตั้งแต่ไม่ 120 เดือนขึ้นไป จะ
ได้เงินสงเคราะห์เท่ากับค่าจ้าง 6 เดือน
ทายาทสามารถขอรับคืนเงินกรณี ชราภาพได้ภายใน 2 ปี (ดูรายละเอียดที่กรณี ชราภาพ)
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•

•

กรณีสงเคราะห์ บุตร
เงื่อนไขการใช้ สิทธิ : จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 12 เดือน เป็ นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย ยกเว้น บุตรบุญ
ธรรม หรื อบุตรที่ยกให้เป็ นบุตรบุญธรรมของคนอื่น
สิ ทธิประโยชน์
ได้รับเงินสงเคราะห์บุตรเหมาจ่ายเดือนละ 400 บาท ตั้งแต่บุตรอายุแรกเกิดจนถึง 6 ปี บริ บูรณ์
สามารถขอใช้สิทธิ์ ได้ไม่เกิน 3 คน
กรณีชราภาพ
แยกเป็ น 2 กรณี ดงั นี้
กรณีบานาญชราภาพ
เงื่อนไขการใช้ สิทธิ
ต้องจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 180 เดือน (ไม่ตอ้ งจ่าย 180 เดือนติดต่อกัน)
มีอายุครบ 55 ปี บริ บูรณ์ และความเป็ นผูป้ ระกันตนสิ้ นสุ ดลง
สิ ทธิประโยชน์
ถ้าจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่นอ้ ยกว่า 180 เดือนจะได้รับเงินบานาญชราภาพเป็ นรายเดือน ในอัตราร้อยละ 20 ของ
ค่าจ้างเฉลี่ย 60 เดือนสุ ดท้าย
ถ้าจ่ายเงินสมทบเกิน 180 เดือนจะได้รับการปรับเพิ่มบานาญชราภาพอีกร้อยละ 1.5 สาหรับระยะเวลาที่จ่ายเงิน
สมทบเกิน 180 เดือนทุกๆ 12 เดือนที่จ่ายเงินสมทบเกิน 180 เดือนนั้น
กรณีบาเหน็จชราภาพ
เงื่อนไขการใช้ สิทธิ
จ่ายเงินสมทบไม่ครบ 180 เดือน
มีอายุครบ 55 ปี บริ บูรณ์ หรื อเป็ นผูท้ ุพพลภาพ หรื อถึงแก่ความตาย
ความเป็ นผูป้ ระกันตนสิ้ นสุ ดลง
สิ ทธิประโยชน์
ถ้าจ่ายเงินสมทบต่ากว่า 12 เดือน จะได้รับเงินบาเหน็จชราภาพเท่ากับจานวนเงินสมทบที่ผปู ้ ระกันตนจ่ายเงิน
สมทบ
ถ้าจ่ายเงินสมทบตั้งแต่ 12 เดือนขึ้นไป จะได้รับเงินบาเหน็จชราภาพเท่ากับจานวนเงินสมทบที่ผปู ้ ระกันตนและ
นายจ้างจ่ายสมทบ พร้อมทั้งผลประโยชน์ตอบแทนที่สานักงานประกันสังคมประกาศกาหนด
กรณี ผรู ้ ับเงินบานาญชราภาพถึงแก่ความตายภายใน 60 เดือนนับตั้งแต่ได้สิทธิ บานาญชราภาพ จะได้รับเงิน
บาเหน็จชราภาพจานวน 10 เท่าของเงินบานาญชราภาพรายเดือนที่ได้รับเดือนสุ ดท้ายก่อนเสี ยชีวติ
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กรณีว่างงาน
เงื่อนไขการใช้ สิ ทธิประกันสั งคม
จ่ายเงินสมทบมาแล้ว 6 เดือน
มีระยะเวลาว่างงานตั้งแต่ 8 วันขึ้นไป
ผูป้ ระกันตนขึ้นทะเบียนเป็ นผูว้ า่ งงานผ่าน เว็บไซต์ กรมการจัดหางาน ของรัฐภายใน 30 วันนับแต่วนั ที่ลาออก
จากงานหรื อถูกเลิกจ้าง
รายงานตัวเป็ นผูว้ า่ งงานผ่าน เว็บไซต์ กรมการจัดหางาน ของรัฐ ไม่นอ้ ยกว่าเดือนละ 1 ครั้ง
เป็ นผูม้ ีความสามารถในการทางานและพร้อมจะทางานตามที่สานักงานจัดหางานของรัฐจัดหาให้
ไม่ปฏิเสธที่จะฝึ กงาน
จ่ายเงินสมทบมาแล้ว 6 เดือน
ต้องไม่ถูกเลิกจ้างในกรณี ทุจริ ตต่อหน้าที่ หรื อ จงใจให้นายจ้างได้รับความเสี ยหาย หรื อทาผิดกฎหมายกรณี
ร้ายแรง หรื อ ละทิ้งหน้าที่เป็ นเวลา 7 วันติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอนั ควร หรื อ ได้รับโทษจาคุกตามคาพิพากษา
และไม่ใช่ผไู ้ ด้รับประโยชน์ทดแทนในกรณี ชราภาพ
สิ ทธิประโยชน์
ในกรณี ที่ถูกเลิกจ้าง จะได้รับเงินทดแทนระหว่างการว่างงานปี ละไม่เกิน 180 วันในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้าง
เฉลี่ย ซึ่ งค่าจ้างเฉลี่ยสู งสุ ดไม่เกิน 15,000 บาท
ในกรณี ลาออกหรื อสิ้ นสุ ดสัญญาจ้างตามระยะเวลา จะได้รับเงินทดแทนระหว่างว่างงานปี ละไม่เกิน 90 วันใน
อัตราร้อยละ 30 ของค่าจ้างเฉลี่ยซึ่ งค่าจ้างเฉลี่ยสู งสุ ดไม่เกิน 15,000 บาท
กรณี ที่วา่ งงานเพราะถูกเลิกจ้างมากกว่า 1 ครั้งใน 1 ปี จะมีสิทธิ ได้รับเงินทดแทนทุกครั้งรวมกันไม่เกิน 180 วัน
กรณี วา่ งเงินเพราะลาออกหรื อสิ้ นสุ ดสัญญาจ้างมากกว่า 1 ครั้งใน 1 ปี จะมีสิทธิ ได้รับเงินทดแทนรวมกันไม่เกิน
90 วัน

