
 
 

พระราชบัญญตัคุ้ิมครองแรงงาน พ.ศ.2541 
 
หลกัการ 
               เป็นกฎหมายท่ีบญัญติัถึงสิทธิและหนา้ท่ีระหวา่งนายจา้งและลูกจา้ง โดยก าหนดมาตรฐานขั้นต ่าในการ
จา้งแรงงาน การจดัสถานท่ี และอุปกรณ์ในการท างาน เพื่อให้ลูกจา้งมีสุขภาพอนามยัท่ีดี มีความปลอดภยัใน
ชีวิตและร่างกาย และไดรั้บค่าตอบแทนตามสมควร และนายจา้งมีแรงงานท่ีมีคุณภาพ ซ่ึงจะส่งผลต่อความเจริญ
ความมัน่คงทางเศรษฐกิจของประเทศ    
 
ลกัษณะของกฎหมายคุ้มครองแรงงาน 
     1. เป็นกฎหมายท่ีก าหนดแนวทางปฏิบติัของลูกจา้งนายจา้ง 
     2. เป็นกฎหมายท่ีมีโทษทางอาญา หากไม่ปฏิบติัตาม 
     3. พนกังานตรวจแรงงานอาจด าเนินคดีทางอาญาต่อนายจา้งได ้แมไ้ม่มีการแจง้ความร้องทุกขก์ล่าวโทษ 
     4. เป็นกฎหมายท่ีเก่ียวกบัความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอนัดีของประชาชน 
  
ขอบเขตการบังคับใช้ 
            พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ในการจา้งงานทุกประเภทกิจการ ไม่ว่าจะมีจ านวนลูกจา้ง
เท่าใด ยกเวน้แต่กิจการหรือนายจา้งใน 2 ประเภท คือ 
           1. ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนทอ้งถ่ิน 
           2. รัฐวสิาหกิจ ตามกฎหมายวา่ดว้ยแรงงานรัฐวสิาหกิจสัมพนัธ์ 
           3. นายจา้งตามท่ีก าหนดไวใ้นกฎกระทรวง ท่ีจ  ากดัมิให้น าบทบญัญติัใน พรบ. คุม้ครองแรงงานมาบงัคบั
ใช้แก่ โรงเรียนเอกชน และให้น าบทบัญญัติใน พรบ. คุ้มครองแรงงานเพียงบางมาตรามาบังคับใช้กับ                  
งานเกษตรกรรมงานเกษตรกรรมซ่ึงมิได้จ้างลูกจ้างตลอดปีและมิได้ให้ลูกจา้งท างานในลกัษณะท่ีเป็นงาน
อุตสาหกรรมต่อเน่ืองจากงานดงักล่าว งานท่ีรับไปท าท่ีบา้น งานบา้นท่ีไม่มีการประกอบธุรกิจรวมอยูด่ว้ย งานท่ี
ไม่แสวงหาก าไร 
 
ความหมาย ค านิยาม 
นายจ้าง  หมายความวา่  ผูซ่ึ้งตกลงรับลูกจา้งเขา้ท างานโดยจ่ายค่าจา้งให ้ และหมายความรวมถึง  
         1. ผูซ่ึ้งไดรั้บมอบหมายใหท้ างานแทนนายจา้ง 
         2.ในกรณีท่ีนายจา้งเป็นนิติบุคคลใหห้มายความรวมถึงผูมี้อ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลและผูซ่ึ้งไดรั้บ
มอบหมายจากผูมี้อ านาจกระท าการแทนนิติบุคคล ใหท้ าการแทนดว้ย 
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        3.ในกรณีท่ีผูป้ระกอบกิจการได้ว่าจ้างด้วยวิธีเหมาค่าแรงโดยมอบให้บุคคลหน่ึง บุคคลใดรับช่วงไป
ควบคุมดูแลการท างานและรับผิดชอบจ่ายค่าจา้งให้แก่ลูกจา้งอีกทอดหน่ึง ก็ดีมอบหมายให้บุคคลหน่ึงบุคคลใด
เป็นผูจ้ดัหาลูกจา้งมาท างาน อนัมิใช่การประกอบธุรกิจจดัหางานก็ดี โดยการท างานนั้นเป็นส่วนหน่ึงส่วนใด
หรือทั้งหมดในกระบวนการผลิตหรือธุรกิจในความรับผดิชอบ ของผูป้ระกอบกิจการ ให้ถือวา่ผูป้ระกอบกิจการ
เป็นนายจา้งของลูกจา้งดงักล่าวดว้ย 
 
ลูกจ้าง  หมายความว่า  ผูซ่ึ้งตกลงท างานให้นายจา้งโดยรับค่าจา้งไม่ว่าจะเรียกช่ือว่าอย่างไร  เช่น อาจเรียกว่า
ลูกจา้งชัว่คราว  ลูกจา้งประจ า  ลูกจา้งทดลองงาน  ลูกจา้งซ่ึงก าหนดเวลาจา้งไวไ้ม่แน่นอน  ลูกจา้งท่ีท างานไม่
เตม็เวลา (part time) 
 
เงินประกนัการท างาน (มาตรา  10) 
            ห้ามมิให้นายจา้งเรียกหรือรับเงินประกนัการท างาน  หรือเงินประกนัความเสียหายในการท างานจาก
ลูกจา้ง  เวน้แต่ลกัษณะหรือสภาพของงานท่ีลูกจา้งท านั้นตอ้งรับผดิชอบเก่ียวกบัเงินหรือทรัพยสิ์นของนายจา้ง  
ในกรณีท่ีนายจา้งเรียก  หรือรับเงินประกนั  หรือท าสัญญาประกนักบัลูกจา้งเพื่อชดใชค้วามเสียหายท่ีลูกจา้งเป็น
ผูก้ระท า  เม่ือนายจา้งเลิกจา้งหรือลูกจา้งลาออก  ใหคื้นเงินประกนัพร้อมดอกเบ้ียใหแ้ก่ลูกจา้งภายในเจด็วนั 
 

หลกัเกณฑแ์ละวธีิการเรียกหรือรับเงินประกนัมีดงัน้ี 
1. ใหน้ายจา้งเรียกหรือรับเงินประกนัการท างานจากลูกจา้งไดไ้ม่เกิน  60  เท่าของค่าจา้งรายวนั 
2. งานท่ีนายจา้งมีสิทธิเรียกเงินประกนั  ไดแ้ก่งานต่อไปน้ี 
        2.1งานสมุห์บญัชี 
        2.2 งานเก็บหรือจ่ายเงิน 
        2.3 งานเฝ้าหรือดูแลสถานท่ีหรือทรัพยสิ์นของนายจา้ง 
        2.4 งานติดตามหรือเร่งรัดหน้ีสิน 
        2.5 งานควบคุมหรือรับผดิชอบยานพาหนะ 
        2.6 งานท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบซ้ือขาย  แลกเปล่ียน  ให้เช่าทรัพย์  ให้เช่าซ้ือ  ให้กู ้ยืม   รับฝากทรัพย์  รับ
จ านอง รับจ าน า  เก็บของในคลงัสินคา้  รับประกนัภยั  รับโอนหรือรับจดัส่งเงินหรือการธนาคาร  ทั้งน้ีเฉพาะ
ลูกจา้งซ่ึงเป็นผูค้วบคุมเงินหรือทรัพยสิ์นเพื่อการท่ีวา่นั้น 
 
หน้าทีข่องนายจ้าง 
นายจา้งจะตอ้งปฏิบติัต่อลูกจา้งดงัต่อไปน้ี 
1. การออกใบส าคญัแสดงการท างาน  ให้แก่ลูกจา้งว่าไดท้  างานนั้นมานานเท่าใดและงานท่ีท านั้นเป็นอย่างไร 
(มาตรา  14 ใหน้ าเอา บทบญัญติัตาม ป.แพง่ มาใชโ้ดยอนุโลม) 
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2. การจ่ายค่าเดินทางขากลบั  ให้แก่ลูกจา้งท่ีเอามาแต่ต่างถ่ินโดยนายจา้งออกค่าเดินทางขามาให้และเม่ือการจา้ง
แรงงานส้ินสุดลง (มาตรา  14 ใหน้ าเอา บทบญัญติัตาม ป.แพง่ มาใชโ้ดยอนุโลม) 
3. การปฏิบติัต่อลูกจา้งชายและลูกกา้งหญิงตอ้งเท่าเทียมกนัเวน้แต่ลกัษณะหรือสภาพของงานไม่อาจปฏิบติัให้
เท่าเทียมกนัได ้ (มาตรา 15) 
กรณีท่ีงานมีลกัษณะคุณภาพท่ีเท่าเทียมกนั  จะตอ้งปฏิบติัให้เท่าเทียมกนั  ไดแ้ก่  ค่าจา้ง  ค่าล่วงเวลา  ค่าท างาน
ในวนัหยดุ  ตลอดจนระเบียบ  และค าสั่ง (มาตรา 53 ) 
 
การล่วงเกนิทางเพศ (มาตรา 16 ) 
            หา้มนายจา้งหรือผูเ้ป็นหวัหนา้งาน  ผูค้วบคุมงาน   ผูต้รวจงาน  กระท าการล่วงละเมิดทางเพศต่อลูกจา้งท่ี
เป็นหญิงหรือเด็ก 
             การล่วงทางเพศ  หมายถึง  การกระท าใด ๆ ท่ีไม่สมควรอนัเป็นการล่วงจารีตประเพณีหรือจรรยา
มารยาทเพื่อใหบุ้คคลหน่ึงไดรั้บสัมผสัทางกาย  หรือไดรั้บการส่ือสารในเร่ืองเก่ียวกบัเพศสัมพนัธ์ 
 
การเลกิสัญญาจ้าง  (มาตรา 17) 
                  ทั้งนายจา้งและลูกจา้งใหป้ฏิบติัตามน้ี  
                  1. ถา้สัญญาจา้งก าหนดระยะเวลาจา้งไวแ้น่นอน  ลูกจา้งและนายจา้งไม่ตอ้งบอกเลิกจา้ง  สัญญาจา้ง
จะส้ินสุดลงตามก าหนดในสัญญาหากบอกเลิกจา้งก่อนก าหนดโดยไม่มีเง่ือนไขท่ีชอบ  ถือวา่ผดิสัญญาจา้ง 
                  2. ถา้สัญญาจา้งไม่ไดก้  าหนดระยะเวลาท่ีจา้งไว ้ การเลิกจา้งตอ้งบอกล่วงหนา้เป็นหนงัสือก่อน  หรือ
ในวนัก าหนดจ่ายค่าจา้งหน่ึงคราวก่อนถึงก าหนดจ่ายค่าจา้งคร้ังสุดท้ายท่ีจะเลิกจา้งแต่ไม่จ  าต้องบอกกล่าว
ล่วงหนา้เกินสามเดือน 
                  3. ถา้นายจา้งเป็นฝ่ายบอกเลิกสัญญาจา้ง  ตอ้งบอกเลิกจา้งตามขอ้  2. แต่  นายจา้งอาจจ่ายค่าจา้งให้
ตามจ านวนท่ีจะตอ้งจ่ายจนถึงเวลาเลิกสัญญาตามก าหนดท่ีบอกกล่าวและใหลู้กจา้งออกจากงานทนัทีได ้
                  4. ถา้นายจา้งบอกเลิกจา้ง นายจา้งตอ้งจ่ายค่าชดเชยตามจ านวนท่ีกฎหมายก าหนด  หากลูกจา้งมิได้
กระท าความผดิ 
 
การนับระยะเวลาการท างาน 
             การนบัระยะเวลาการท างานก าหนดใหน้บัดงัน้ี 
1. ใหน้บัวนัหยดุ  วนัลา  วนัท่ีนายจา้งอนุญาตใหห้ยดุรวมดว้ยเป็นระยะเวลาท างานของลูกจา้ง (มาตรา  19) 
2. ให้นบัระยะเวลาทุกช่วงของการท างานเขา้ดว้ยกนั  ดงันั้นสัญญาท่ีนายจา้งท าหลายฉบบัเป็นระยะ ๆ ตอ้งนบั
ระยะเวลารวมกนั (มาตรา 20) 
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เวลาท างานปกติ (มาตรา 23) 
             การก าหนดเวลาท างานปกติใหก้ าหนดดงัน้ี 
           1. วนัหน่ึงไม่เกิน 8 ชัว่โมง  สัปดาห์ หน่ึงไม่เกิน  48  ชัว่โมง  
           2.งานท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ  วนัหน่ึงไม่เกิน  7  ชัว่โมงสัปดาห์ละไม่เกิน  42  ชัว่โมง  เช่น  งานท่ีตอ้ง
ท า      ใตดิ้น  งานเก่ียวกบักมัมนัตรังสี  งานเช่ือมโลหะ  งานขนส่งวตัถุอนัตราย  งานผลิตสารเคมีอนัตราย  เป็น
ตน้ 
 
การท างานล่วงเวลา(มาตรา  24, 26, 31) 
                การท างานล่วงเวลา  หมายความวา่  การท างานเกินกวา่เวลาท างานปกติหรือเกินชัว่โมงการท างานปกติ
หรือเกินชัว่โมงท างานปกติในแต่ละวนัท่ีตกลงกนัไว ้
                1. ห้ามมิให้นายจา้งให้ลูกจา้งท างานล่วงเวลาในวนัท างานเวน้แต่ได้รับความยินยอมจากลูกจา้งเป็น
คราว ๆ ไป ในกรณีท่ีลกัษณะงานตอ้งท าติดต่อกนัถา้หยดุจะเสียหายแก่งานหรือเป็นงานฉุกเฉินหรือเป็นงานอ่ืน
ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
                2. ชั่วโมงท างานล่วงเวลาและชั่วโมงท างานในวนัหยุด   เม่ือรวมกันแล้วสัปดาห์หน่ึงต้องไม่
เกิน  36  ชัว่โมง 
                 3. ห้ามมิให้นายจา้งให้ลูกจา้งท างานล่วงเวลาหรือท างานในวนัหยุดในงานท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ
และความปลอดภยั  เวน้แต่ลกัษณะของงานท่ีตอ้งท าติดต่อกนัไป  ถา้หยดุจะเสียหายแก่งานหรือเป็นงานฉุกเฉิน 
 
การท างานในวนัหยุด 
                วันหยุด หมายความว่า  วนัท่ีให้ลูกจา้งหยุดไม่ตอ้งท างาน  เช่น  วนัหยุดประจ าสัปดาห์ วนัหยุดตาม
ประเพณี วนัหยดุพกัผอ่นประจ าปี  เป็นตน้ 
 
               เง่ือนไขการท างานในวนัหยุด  

1. ห้ามมิให้ลูกจ้างท างานในวนัหยุด   เวน้แต่ในกรณีท่ีลักษณะหรือสภาพของงานต้องท าติดต่อกัน
ไป  ถา้หยดุจะเสียหายแก่งานหรือเป็นงานฉุกเฉินนายจา้งอาจใหลู้กจา้งท างานในวนัหยดุไดเ้ท่าท่ีจ  าเป็น 

2. นายจา้งอาจใหลู้กจา้งท างานในวนัหยดุไดส้ าหรับกิจการโรงแรม  สถานมหรสพ  งานขนส่ง  ร้านขาย
อาหาร สมาคม  สถานพยาบาล 

3. เพื่อประโยชน์แก่การผลิต  การจ าหน่าย  และการบริการ  นายจา้งอาจให้ลูกจา้งท างานนอกจากท่ี
ก าหนดในขอ้  1  และ  2  ในวนัหยดุเท่าท่ีจ  าเป็น 
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วนัหยุดของลูกจ้าง 
วนัหยุดประจ าสัปดาห์ (มาตรา 28 ) 

1. นายจา้งตอ้งประกาศให้มีวนัหยุดประจ าสัปดาห์ส าหรับลูกจา้ง สัปดาห์หน่ึงไม่น้อยกว่า  1  วนั โดย
วนัหยดุประจ าสัปดาห์ตอ้งมีระยะห่างกนัไม่เกิน  6  วนั(มาตรา  28 ) 

2. ในกรณีท่ีลูกจา้งท างานในโรงแรม  งานขนส่ง  ฯ นายจา้งและลูกจา้งอาจตกลงกนัล่วงหน้า  สะสม
วนัหยดุประจ าสัปดาห์และเล่ือนไปหยดุเม่ือใดก็ไดแ้ต่ตอ้งอยูใ่นระยะเวลา  4  สัปดาห์ติดต่อกนั 
 
วนัหยุดตามประเพณ ี(มาตรา 29) 

1. นายจา้งจะตอ้งก าหนดและประกาศให้มีวนัหยุดตามประเพณี  เช่นวนัข้ึนปีใหม่  วนัสงกรานต์  วนั
กรรมกร  วนัเขา้พรรษา  รวมแลว้ปีหน่ึงไม่นอ้ยกวา่  13  วนั 

2. ให้นายจา้งพิจารณาวนัหยุดตามประเพณีจากวนัหยุดราชการประจ าปี   วนัหยุดทางศาสนา  หรือ
ขนบธรรมเนียมประเพณีแห่งทอ้งถ่ิน 

3. กรณีวนัหยุดตามประเพณีใดตรงกับวนัหยุดประจ าสัปดาห์ของลูกจ้าง  ให้ลูกจา้งได้หยุดชดเชย
วนัหยดุตามประเพณี ในวนัท างานถดัไป 

4.กรณีนายจา้งไม่อาจให้ลูกจา้งหยุดตามประเพณีไดเ้น่ืองจากลูกจา้งท างานท่ีมีลกัษณะหรือสภาพของ
งานท่ีไม่อาจจะหยดุไดใ้ห้นายจา้งตกลงกบัลูกจา้งวา่จะหยุดในวนัอ่ืนชดเชยวนัหยดุตามประเพณีหรือนายจา้งจะ
จ่ายค่าท างานในวนัหยดุใหก้็ได ้
 
วนัหยุดพกัผ่อนประจ าปี (มาตรา  30) 

1. หากลูกจ้างท างานมาครบ   1  ปี  ลูกจ้างมีสิทธิหยุดพักผ่อนประจ าปี  หรือหยุดพกัร้อน   ไม่น้อย
กวา่  6  วนั  

2. ในปีท่ีสองนายจา้งอาจก าหนดวนัหยดุพกัผอ่นประจ าปีใหม้ากกวา่  6  วนัก็ได ้
3. กรณีลูกจา้งไม่มีความผดิ  ใหน้ายจา้งจ่ายค่าจา้งใหแ้ก่ลูกจา้งส าหรับวนัหยดุพกัผอ่นประจ าปี 
4. ในปีท่ีเลิกจา้ง  หากนายจา้งยงัไม่ไดใ้ชสิ้ทธิหยุดพกัผอ่นประจ าปี  ให้นายจา้งจ่ายค่าจา้งให้แก่ลูกจา้ง

ส าหรับวนัหยดุพกัผอ่นประจ าปีตามสิทธิ 
 

วนัลาหยุด (มาตรา 32-41) 
วันลา  หมายความว่า  วนัท่ีลูกจ้างลาป่วย  ลาเพื่อท าหมนั  ลาเพื่อกิจธุระจ าเป็น  ลาเพื่อรับราชการ

ทหาร  ลาเพื่อการฝึกอบรม  หรือลาเพื่อคลอดบุตร 
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วนัลาป่วย 
ให้ลูกจา้งมีสิทธิลาป่วยได้เท่าท่ีป่วยจริง  การลาป่วยตั้งแต่  3  วนัข้ึนไป  นายจา้งอาจให้ลูกจา้งแสดง

ใบรับรองแพทยด์ว้ยก็ได ้ โดยนายจา้งตอ้งจ่ายค่าจา้งใหลู้กจา้งในวนัลาป่วยปีหน่ึงไม่เกิน  30  วนั (มาตรา 57) 
 

วนัลาเพ่ือท าหมัน 
ให้ลูกจ้างมีสิทธิลาเพื่อท าหมันได้   รวมทั้ งวนัลาเน่ืองจากการท าหมันตามท่ีแพทย์แผนปัจจุบัน

ชั้น 1 ก าหนดและออกใบรับรอง 
 

 

วนัลาเพ่ือกจิธุระจ าเป็น 
             ลากจิ : ลาโดยมีเหตุธุระจ าเป็นไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 3 วนัต่อปี โดยมีสิทธิไดรั้บค่าจา้งตามปกติไม่เกิน 3 วนั  
ต่อปี 

 

วนัลาเพ่ือรับราชการทหาร 
การลาเพื่อเข้ารับราชการทหาร   นายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างให้ในวนัลาดังกล่าวปีละไม่เกิน   60  วนั 

(มาตรา  58) 
 

วนัลาเพ่ือการฝึกอบรม 
ลูกจ้างมีสิทธิลาเพื่อการฝึกอบรมหรือพฒันาความรู้ความสามารถ   ทั้ งน้ีโดยแจ้งให้นายจ้างทราบ

ล่วงหนา้ไม่น้อยกวา่  7  วนั นายจา้งอาจไม่อนุญาตก็ไดถ้า้ในปีนั้นลามาแลว้  3  คร้ังหรือเกินกวา่  30  วนั  หรือ
การลานั้นอาจก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อธุรกิจของนายจา้ง 

 

วนัลาเพ่ือคลอดบุตร 
ลูกจา้งมีสิทธิลาเพื่อคลอดบุตรครรภ์หน่ึงไม่เกิน  98  วนั(โดยให้นบัวนัหยุดในระหวา่งวนัลาดว้ยโดย

กฎหมายก าหนดใหน้ายจา้งจ่ายค่าจา้งในวนัลาคลอดบุตร แต่ไม่เกิน  45  วนั (มาตรา 59) 
 
การใช้แรงงานหญงิ (มาตรา38-43) 

1.  หา้มมิใหน้ายจา้งใหลู้กจา้งหญิงท างานดงัต่อไปน้ี 
        - งานเหมืองแร่หรืองานก่อสร้างท่ีตอ้งท าใตดิ้น  ใตน้ ้ า  ในถ ้า  ในอุโมงค ์ หรือปล่องภูเขา  เวน้แต่ลกัษณะ
ของงานไม่เป็นอนัตรายต่อสุขภาพและร่างกายลูกจา้งนั้น 
        - งานท่ีท าบนนัง่ร้านสูงจากพื้นดินเกินกวา่  10  เมตร 
        - งานผลิตหรือขนส่งวตัถุระเบิดหรือวตัถุไวไฟ 
        - งานท่ีกฎหมายก าหนดหา้ม 
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2. ในกรณีท่ีนายจา้งใหลู้กจา้งหญิงท างานระหวา่ง 24.00 - 06.00 น.พนกังานตรวจแรงานเห็นวา่อาจเป็น
อนัตราย  อาจรายงานอธิบดีใหมี้ค าสั่งเปล่ียนเวลาท างานก็ได ้

3. หา้มมิใหน้ายจา้งใหลู้กจา้งท่ีเป็นหญิงมีครรภท์  างานต่อไปน้ี 
               - ระหวา่งเวลา 24.00 - 06.00 น. 
               - ท างานล่วงเวลา 
               - ท างานในวนัหยดุ 
               - ท างานอยา่งหน่ึงอยา่งใดต่อไปน้ี 
• งานเก่ียวกบัเคร่ืองจกัร เคร่ืองยนตท่ี์มีความสั่นสะเทือน 
• งานขบัเคล่ือนหรือติดไปกบัยานพาหนะ 
• งานยก แบก หาม ทูน ลาก หรือเขน็ของหนกัเกิน 15 กิโลกรัม 
• งานท่ีท าในเรือ 

4.  ในกรณีท่ีลูกจา้งซ่ึงเป็นหญิงมีครรภ์มีใบรับรองแพทยว์า่ไม่อาจท างานในหน้าท่ีเดิมได ้ ให้ลูกจา้งมี
สิทธิขอเปล่ียนงานในหนา้ท่ีเดิมเป็นการชัว่คราวใหน้ายจา้งพิจารณางานท่ีเหมาะสมให ้

5.   หา้มมิใหน้ายจา้งเลิกจา้งลูกจา้งซ่ึงเป็นหญิงเพราะเหตุมีครรภ ์
 
การใช้แรงงานเด็ก (มาตรา  44 -52 ) 
เด็กตามพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงานหมายถึงผูท่ี้มีอายไุม่ถึง  18  ปี  บริบูรณ์ 

1. หา้มมิใหน้ายจา้งจา้งเด็กอายตุ  ่ากวา่  15  ปี  เป็นลูกจา้ง ดงันั้นลูกจา้งเด็กคือบุคคลอาย ุ 15 - 18  ปี 
2.หนา้ท่ีของนายจา้งท่ีจา้งเด็กอายุ  15 - 18  ปี  เขา้ท างาน  มีดงัน้ี 

•  แจง้ต่อพนกังานตรวจแรงงานนบัแต่วนัท่ีเด็กเขา้ท างาน 
• จดัท าบนัทึกสภาพการจา้งท่ีเปล่ียนแปลงไปจากเดิมพร้อมท่ีจะใหพ้นกังานตรวจแรงงานเขา้ตรวจในวนั
เวลาท าการ 
• แจง้การส้ินสุดการจา้งเด็กต่อพนกังานตรวจแรงงานภายใน 7 วนั นบัแต่วนัท่ีเด็กออกจากงาน 

3. จดัให้ลูกจ้างเด็กมีเวลาพักผ่อนวนัหน่ึงไม่น้อยกว่า  1  ชั่วโมงหลังจากลูกจ้างเด็กท างานแล้วไม่
เกิน  4 ชัว่โมง 

4. ห้ามนายจ้างให้ ลูกจ้างเด็กท างานระหว่างเวลา  22.00 - 06.00 น.เว้นแต่เด็กนั้ น เป็นผู ้แสดง
ภาพยนตร์  ละคร 

5.หา้มมิใหน้ายจา้งใหลู้กจา้งเด็กท างานล่วงเวลา 
6. หา้มนายจา้งใหลู้กจา้งเด็กท างานท่ีมีลกัษณะเป็นอนัตรายต่อสุขภาพและความปลอดภยัของเด็ก  ซ่ึงมี

ทั้งหมด  13  ประเภท  เช่นงานป๊ัมโลหะ  งานท าความสะอาดเคร่ืองยนต ์
7. หา้มนายจา้งใหลู้กจา้งเด็กท างานในสถานท่ีบางประเภท  เช่น  โรงฆ่าสัตว ์ สถานีขนส่ง  เป็นตน้ 
8. ก าหนดใหน้ายจา้งจ่ายค่าจา้งใหแ้ก่ลูกจา้งเด็กโดยตรงและหา้มเรียกเงินประกนัจากลูกจา้งเด็ก 
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ค่าตอบแทนในการท างาน 
        ค่าตอบแทนในการท างานตามกฎหมายคุม้ครองแรงงาน  มี  4  ประเภท  คือ  ค่าจา้ง  ค่าล่วงเวลา   ค่าท างาน
ในวนัหยดุ  และค่าล่วงเวลาในวนัหยดุ 
 
ค่าจ้าง (มาตรา 5) 

ค่าจ้าง  หมายความวา่  เงินท่ีนายจา้งและลูกจา้งตกลงกนัจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการท างานตามสัญญา
จา้งส าหรับระยะเวลาท างานปกติเป็นรายชัว่โมง  รายวนั  รายสัปดาห์  หรือระยะเวลาอ่ืน  หรือจ่ายใหโ้ดยค านวน
ตามผลงานท่ีลูกจา้งได้ในเวลาท างานปกติของวนัท างานและให้หมายรวมถึงเงินท่ีนายจา้งจ่ายให้ลูกจา้งใน
วนัหยดุและวนัลาท่ีลูกจา้งมิไดท้  างานแต่ลูกจา้งมีสิทธิไดรั้บ  สรุปไดด้งัน้ี 

1.ค่าจา้งตอ้งจ่ายเป็นเงิน 
2. นายจา้งและลูกจา้งตกลงกนัไวใ้นสัญญาจา้งก าหนดจ านวนเงินท่ีเป็นค่าจา้ง 
3. เงินจ านวนนั้นจ่ายเป็นค่าตอบแทนการท างาน 
4. ค่าจา้งจะจ่ายเป็นค่าตอบแทนการท างานในเวลาปกติ 
 

วธีิค านวณค่าจ้างมี 2 วธีิ 
1. ถือระยะเวลาเป็นส าคญั  เช่น  รายชัว่โมง  รายวนั  รายเดือน  
2. ถือผลงานท่ีลูกจา้งท าเป็นส าคญั 
 
ค่าล่วงเวลา 
ค่าล่วงเวลา  หมายความวา่  เงินท่ีนายจา้งจ่ายให้ลูกจา้งเป็นการตอบแทนการท างาน  ซ่ึงท ามากกวา่เวลาท างาน
ตามปกติ 
 
ค่าท างานในวนัหยุด 
ค่าท างานในวนัหยดุ  หมายความวา่  เงินท่ีนายจา้งจ่ายใหแ้ก่ลูกจา้งเป็นการตอบแทนในการท างานในวนัหยด 
 

ค่าล่วงเวลาในวนัหยุด 
ค่าล่วงเวลาในวนัหยดุ  หมายความวา่  เงินท่ีนายจา้งใหลู้กจา้งเป็นค่าตอบแทนการท างานล่วงเวลาในวนัหยดุ 
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การจ่ายค่าตอบแทนในการท างาน (มาตรา 54-64) 
1. ใหน้ายจา้งจ่ายค่าตอบแทนเป็นเงินไทย เวน้แต่จะไดรั้บความยินยอมจากลูกจา้งใหจ่้ายเป็นตัว๋เงินหรือ

เงินตราต่างประเทศ (มาตรา 54) 
2.ใหน้ายจา้งจ่ายค่าตอบแทนใหลู้กจา้ง ณ สถานท่ีท างานของลูกจา้ง (มาตรา 55) 
3.ให้นายจา้งจ่ายค่าจา้งส ากรับวนัหยุดเท่ากบัค่าจา้งวนัท างาน เช่นวนัหยุดประจ าสัปดาห์ วนัหยุดตาม

ประเพณี วนัหยดุพกัผอ่นประจ าปี 
4. ให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างในวนัลาป่วย   ปีหน่ึงไม่ เกิน   30  วนัลาเพื่อรับราชการทหาร   ปีหน่ึงไม่

เกิด  60  วนั และลาคลอดบุตรไม่เกิน  45  วนั  เท่ากบัค่าจา้งรายวนัท างาน (มาตรา 56) 
5. กรณีลูกจา้งไดรั้บค่าจา้งตามผลงานให้นายจา้งจ่ายค่าจา้งในวนัหยุดหรือวนัลาเท่ากบัค่าจา้งโดยเฉล่ีย

ในวนัท างานท่ีลูกจา้งไดรั้บ (มาตรา 60) 
6. การจ่ายค่าจา้งวนัลารับราชการทหารให้นายจา้งจ่ายค่าจา้งให้ลูกจา้งในวนัลาเพื่อรับราชการทหาร  ให้

จ่ายเท่ากบัค่าจา้งในวนัท างานตลอดระยะเวลาท่ีลา  แต่ปีหน่ึงไม่เกิน  60  วนั (มาตรา 58) 
7. การจ่ายค่าล่วงเวลา  ให้นายจา้งในอตัราจ่ายไม่นอ้ยกวา่หน่ึงเท่าคร่ึงของอตัราค่าจา้งต่อชัว่โมงในวนั

ท างานตามจ านวนท่ีท าล่วงเวลาในกรณีอตัราค่าจา้งเป็นหน่วยงานตอ้งจ่ายค่าล่วงเวลาหน่ึงเท่าคร่ึงของอตัราต่อ
หน่วยตามจ านวนผลงานท่ีท า 

8.การจ่ายค่าท างานในวนัหยดุ  ใหน้ายจา้งจ่ายดงัน้ี 
•  ส าหรับลูกจา้งท่ีมีสิทธิไดรั้บค่าจา้งในวนัหยดุจ่ายเพิ่มอีกไม่นอ้ยกวา่ 1 เท่าของอตัราค่าจา้ง 
• ส าหรับลูกจา้งท่ีไม่มีสิทธิไดรั้บค่าจา้งในวนัหยดุใหจ่้ายไม่นอ้ยกวา่ 2 เท่าของอตัราค่าจา้ง 

9. การจ่ายค่าล่วงเวลาในวนัหยดุ (มาตรา 63) 
ใหน้ายจา้งจ่ายไม่นอ้ยกวา่สามเท่าของอตัราค่าจา้งต่อชัว่โมงตามจ านวนท่ีท า 

10. การจ่ายเงินเพื่อทดแทนกรณีท่ีนายจา้งไม่ไดจ้ดัวนัหยดุให ้(มาตรา 64) 
ใหน้ายจา้งจ่ายค่าท างานในวนัหยดุและค่าล่วงเวลาในวนัหยดุใหแ้ก่ลูกจา้งตามอตัราในขอ้ 8 และขอ้ 9  เสมือนวา่
นายจา้งใหลู้กจา้งท างานในวนัหยดุ 
 
กรณทีีลู่กจ้างไม่มีสิทธิได้รับค่าล่วงเวลา (มาตรา 65-66) 

1.ลูกจา้งท่ีมีอ านาจหน้าท่ีหรือซ่ึงนายจา้งให้ท างานอยา่งใดอย่างหน่ึง ดงัต่อไปน้ีไม่มีสิทธิไดรั้บค่าล่ง
เวลา แต่ลูกจา้งซ่ึงนายจา้งให้ท างานตาม (2) - (8) เช่น งานเก่ียวกบัขบวนรถไฟ งานเปิดปิดประตูน ้ า งานอ่าน
ระดบัน ้า งานดบัเพลิง งานท่ีมีลกัษณะหรือสภาพตอ้งไปท านอกสถานท่ีและไม่อาจก าหนดเวลาได ้งานอยูเ่วรเฝ้า
ดูแลทรัพยสิ์น  เป็นตน้ งานจ าพวกน้ีมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนเป็นเงินเท่ากบัค่าจา้งต่อชัว่โมงในวนัท างานตาม
จ านวนชัว่โมงท่ีท า 
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การค านวณค่าจ้างต่อช่ัวโมง (มาตรา68) 
เพื่อประโยชน์ในการค านวณค่าล่วงเวลา  ค่าท างานในวนัหยุด  และค่าล่วงเวลาในวนัหยุดในกรณีท่ี

ลูกจา้งไดรั้บค่าจา้งเป็นรายเดือน  อตัราค่าจา้งต่อชัว่โมง หมายถึง  ค่าจา้งรายเดือนหารดว้ย  30  วนั  กบัจ านวน
ชัว่โมงท างานในวนัท างานต่อวนัโดยเฉล่ีย 
 
การก าหนดเวลาจ่ายค่าตอบแทน(มาตรา70) 

ให้นายจา้งจ่ายค่าจา้ง  ค่าล่วงเวลา  ค่าท างานในวนัหยุด และค่าล่วงเวลาในวนัหยุด  ตามก าหนดเวลา
ดงัน้ี 

1.ในกรณีค่าจา้งเป็นรายเดือน รายวนั  หรือรายชัว่โมง หรือรายระยะเวลาอยา่งอ่ืนท่ีไม่เกิน 1 เดือน หรือ
ตามผลงานโดยค านวณเป็นหน่วย ๆ ใหจ่้ายค่าจา้งเดือนหน่ึงไม่นอ้ยกวา่  1 คร้ัง 

2.ในกรณีค านวณค่าจา้งนอกจากขอ้ 1 ใหจ่้ายตามเวลาท่ีไดต้กลงกนั 
3. ค่าล่วงเวลา  ค่าท างานในวนัหยุด และค่าล่วงเวลาในวนัหยุด  ให้จ่ายค่าจ้างเดือนหน่ึงไม่น้อย

กวา่  1 คร้ัง 
4.ในกรณีนายจา้งเลิกจา้งลูกจา้ง  ให้จ่ายตามท่ีลูกจา้งมีสิทธิไดรั้บให้แก่ลูกจา้งภายใน  3  วนันบัแต่วนั

เลิกจา้ง 
 

การจ่ายเงินในกรณทีีน่ายจ้างหยุดกจิการ (มาตรา  75 ) 
ในกรณีท่ีนายจา้งมีความจ าเป็นตอ้งหยดุกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นการชัว่คราว  โดยเหตุหน่ึงเหตุ

ใดท่ีมิใช่เหตุสุดวิสัยให้นายจา้งจ่ายเงินให้ลูกจา้งไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 75  ของค่าจา้งวนัท างานท่ีลูกจา้งไดรั้บก่อน
นายจา้งหยดุกิจการ  ตลอดระยะเวลาท่ีนายจา้งไม่ใหลู้กจา้งท างาน 

เหตุสุดวิสัย  หมายความว่า  เหตุใด ๆ ท่ีจะท าให้เกิดภยัพิบติัซ่ึงเป็นเหตุท่ีไม่อาจป้องกนัได้แมจ้ะได้
ระมดัระวงัตามสมควรแลว้ 
 
การหักค่าตอบแทนในการท างาน (มาตรา76) 

หา้มนายจา้งหกัค่าตอบแทนในการท างาน แต่มีขอ้ยกเวน้  5  ประการ ดงัน้ี 
               1.  หกัเพื่อช าระภาษีเงินได ้
               2. หกัเพื่อช าระค่าบ ารุงสหภาพแรงงาน 
               3.  หกัเพื่อช าระหน้ีสหกรณ์ออมทรัพยแ์ละหน้ีเพื่อสวสัดิการท่ีเป็นประโยชน์แก่ลูกจา้งฝ่ายเดียว 
               4.  หกัเพื่อเงินประกนัหรือเพื่อช าระค่าเสียหายใหแ้ก่นายจา้ง 
               5.  หกัเพื่อเป็นเงินสะสมเขา้กองทุนเงินสะสม 
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การพกังาน 
นายจา้งจะสั่งพกังานไดต่้อเม่ือกรณีดงักล่าวต่อไปน้ี 
1.  ลูกจา้งไดถู้กกล่าวหาวา่กระท าผดิวนิยัอยา่งร้ายแรง 
2.  นายจา้งประสงคจ์ะท าการสอบสวนลูกจา้งและพกังานลูกจา้งนั้น 
3.  มีขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการท างานหรือขอ้ตกลงเก่ียวกบัสภาพการจา้ง  ซ่ึงระบุวา่นายจา้งมีอ านาจสั่งพกั

งานลูกจา้งได ้
4.  นายจา้งไดแ้จง้ใหลู้กจา้งทราบก่อนการพกังานนั้นแลว้ 

เง่ือนไขในการให้พกังาน 
1.  นายจา้งจะตอ้งจ่ายค่าจา้งให้แก่ลูกจา้งตลอดระยะเวลาท่ีให้ลูกจา้งพกังานเต็มจ านวน  หรือตามท่ีตก

ลงกนัไว ้
2.  ถา้ปรากฏวา่ลูกจา้งไม่มีความผดินายจา้งตอ้งจ่ายค่าจา้งให้แก่ลูกจา้งในระหวา่งพกังานโดยหกัส่วนท่ี

จ่ายไปแลว้  เหลือเท่าใดตอ้งจ่ายพร้อมดอกเบ้ียตามกฎหมาย 
 
การจ่ายค่าชดเชย 
ค่าชดเชย  หมายถึง  เงินท่ีนายจา้งจ่ายให้แก่ลูกจา้งเม่ือเลิกจา้งนอกเหนือจากเงินประเภทอ่ืนซ่ึงนายจา้ง

ตกลงจ่ายใหแ้ก่ลูกจา้ง 
การเลกิจ้าง หมายถึง  การกระท าใด ๆ ท่ีนายจา้งไม่ใหลู้กจา้งท างานอีกต่อไปและไม่จ่ายค่าจา้งให ้ ไม่วา่

จะเป็นเพราะเหตุส้ินสุดสัญญาจา้ง  หรือเหตุอ่ืนใดปละหมายความรวมถึงกรณีท่ีลูกจา้งไม่ไดท้  างานและไม่ไดรั้บ
ค่าจา้งเพราะเหตุท่ีนายจา้งไม่สามารถด าเนินกิจการต่อไปได ้

เงิน ท่ีนายจ้างจ่ายให้ ลูกจ้างเม่ือออกจากงานตามระเบียบของนายจ้างนั้ น   ไม่ ถือว่าเป็น เงิน
ค่าชดเชย  เช่น  เงินบ าเหน็จ  เงินบ านาญ  เงินกองทุนเล้ียงชีพ  เงินสะสม  เป็นตน้ 
 
ประเภทของค่าชดเชย 

1. ค่าชดเชยกรณีปกติ เม่ือมีเหตุเลิกจา้งตามปกติทัว่ไปตามกฏหมายและไม่เขา้ขอ้ยกเวน้ของการจ่าย
ค่าชดเชย  ลูกจา้งมีสิทธิไดรั้บค่าชดเชยตามปกติ 

2.  ค่าชดเชยกรณพีเิศษ  มี  3  กรณี  คือ 
2.1   ค่าชดเชยพเิศษกรณย้ีายสถานประกอบการ 

  นายจา้งยา้ยสถานประกอบกิจการไปตั้ง ณ สถานท่ีอ่ืนอนัมีผลกระทบส าคญัต่อการด ารงชีวิตตามปกติของ
ลูกจา้งหรือครอบครัว นายจา้งตอ้งแจง้ล่วงหนา้ให้ลูกจา้งทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 30 วนัก่อนยา้ยถา้ลูกจา้งไม่
ประสงค์จะไปท างานดว้ย ลูกจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาจา้งไดโ้ดยไดรั้บค่าชดเชยพิเศษไม่นอ้ยกวา่ท่ีลูกจา้งพึง
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ไดรั้บตามอตัราค่าชดเชยปกติตามม.118นายจา้งอาจจ่ายค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าวล่วงหนา้เท่ากบัค่าจา้ง
อตัราสุดทา้ย 30 วนัแทนการบอกกล่าวล่วงหนา้ก็ได ้(ม. 120)  
  

        2.2  ค่าชดเชยพเิศษกรณนี าเคร่ืองจักรหรือเทคโนโลยใีหม่มาใช้ 
  ในกรณีท่ีนายจา้งจะเลิกจา้งลูกจา้งเพราะเหตุปรับปรุงหน่วยงานกระบวนผลิตการจ าหน่าย หรือการบริการอนั
เน่ืองมาจากการน าเคร่ืองจกัรมาใช้หรือเปล่ียนแปลงเคร่ืองจกัรหรือเทคโนโลยีซ่ึงเป็นเหตุให้ตอ้งลดจ านวน
ลูกจา้งลง นายจา้งตอ้งแจง้วนัท่ีจะเลิกจา้งเหตุผลของการเลิกจา้งและรายช่ือลูกจา้งท่ีจะถูกเลิกจา้งให้ลูกจา้ง และ
พนกังาน ตรวจแรงงานทราบล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่ 60 วนัก่อนวนัท่ีจะเลิกจา้ง 
• - หากไม่แจง้ล่วงหน้าหรือแจง้ล่วงหน้าน้อยกว่าระยะเวลา 60 วนั นอกจากนายจา้งตอ้งจ่ายค่าชดเชย
ปกติตามมาตรา 118 แล้วนายจา้งตอ้งจ่ายค่าชดเชยพิเศษ แทนการบอกกล่าวล่วงหน้าแก่ลูกจา้งเท่ากบัค่าจา้ง
อตัราสุดทา้ย 60 วนัหรือเท่ากบัค่าจา้ง ของการท างาน 60 วนัสุดทา้ย ส าหรับลูกจา้งซ่ึงไดรั้บค่าจา้งตามผลงาน
โดยค านวณ เป็นหน่วย (มาตรา 121) 
• - ในกรณีท่ีลูกจา้งท างานติดต่อกนัเกิน 6 ปีข้ึนไปนายจา้งจะตอ้งจ่ายค่าชดเชยพเิศษเพิ่มข้ึนจากค่าชดเชย
ปกติไม่น้อยกวา่ค่าจา้งอตัราสุดทา้ย 15 วนัต่อการท างานครบ 1 ปี หรือไม่นอ้ยกวา่ค่าจา้งของการท างาน 15 วนั
สุด ทา้ยต่อการท างานครบ 1 ปีส าหรับลูกจา้งซ่ึงไดรั้บค่าจา้งตามผลงานโดยค านวณเป็นหน่วย แต่ค่าชดเชยพิเศษ
น้ี รวมแล้วตอ้งไม่เกินค่าจา้งอตัราสุดท้าย 360 วนั หรือไม่เกินค่าจา้งของการท างาน 360 วนัสุดทา้ย ส าหรับ 
ลูกจา้งซ่ึงไดรั้บค่าจา้งตามผลงานโดยค านวณเป็นหน่วย โดยระยะเวลาท างานท่ีมากกวา่หน่ึง 180 วนัให้นบัเป็น 
การท างานครบ 1 ปี 
 
อตัราค่าชดเชย 
                                                 ค่าชดเชยกรณปีกติ (มาตรา 118) 
          1. ท างานต่อเน่ืองครบ 120 วนั แต่ไม่ครบ 1 ปี ไดค้่าชดเชยไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั   
          2. ท างานครบ 1 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี ไดเ้งินชดเชยไม่นอ้ยกวา่ 90 วนั   
          3. ท างานครบ 3 ปี แต่ไม่เกิน 6 ปี ไดเ้งินชดเชยไม่นอ้ยกวา่ 180 วนั  
          4. ท างานครบ 6 ปี แต่ไม่เกิน 8 ปี ไดเ้งินชดเชยไม่นอ้ยกวา่ 240 วนั   
          5. ท างานครบ 10 ปี แต่ไม่เกิน 20 ปี ไดเ้งินชดเชยไม่นอ้ยกวา่ 300 วนั   
          6. ท างานครบ 20 ปีข้ึนไป ไดเ้งินชดเชยไม่นอ้ยกวา่ 400 วนั  
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พฤติการณ์ทีถื่อเป็นการเลกิจ้าง (มาตรา 118) 
มาตรา  118  ก าหนดไว ้ 2  กรณี  ดงัน้ี 

1. การกระท าใดท่ีนายจา้งไม่ให้ลูกจา้งท างานต่อไปและไม่จ่ายค่าจา้งให้ไม่วา่จะเป็นเพราะเหตุส้ินสุด
สัญญาจา้งหรือเพราะเหตุอ่ืนใด 

2.  กรณีท่ีลูกจา้งไม่ไดท้  างานและไม่ไดค้่าจา้งเพราะเหตุท่ีนายจา้งไม่สามารถด าเนินกิจการต่อไป 
 

ข้อยกเว้นทีน่ายจ้างไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย (มาตรา  118 - 119) 
1. นายจ้างไม่ต้องจ่ายในกรณเีลกิจ้าง  2  กรณ ี
• ลูกจา้งท างานไม่ครบ 120 วนั 
• ลูกจา้งท่ีมีก าหนดระยะเวลาการจา้งไวแ้น่นอนและเลิกจา้งในงานท่ีไม่ใช่ปกติของธุรกิจการค้าของ
นายจา้ง ในงานโครงการท่ีมีระยะเวลาเร่ิมตน้และส้ินสุดท่ีแน่นอน งานมีลกัษณะเป็นคร้ังคราว หรืองานท่ีเป็นไป
ตามฤดูกาล เป็นตน้ ซ่ึงงานตามประเภทท่ีกล่าวมาตอ้งแลว้เสร็จภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี 
 
2.  นายจ้างไม่ต้องจ่ายในกรณลีูกจ้างท าผดิ (มาตรา 119)  ดังนี ้
2.1 ทุจริตต่อหน้าทีห่รือกระท าผดิอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้าง 
• ทุจริตต่อหน้าที ่หมายถึงแสวงหาประโยชน์อนัมิควรไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมาย ส าหรับตวัลูกจา้งเองหรือ
บุคคลอ่ืน ทั้งน้ีโดยท่ีลูกจา้งอาศยัโอกาสท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นช่องทางแสวงหาผลประโยชน์ ประโยชน์ท่ีไดรั้บตอ้ง
เป็นทรัพยสิ์น หรือท าใหน้ายจา้งเสียหาย 
• กระท าความผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้าง หมายถึง ลูกจา้งกระท าผิดตามประมวลกฎหมายอาญา โดย
ตั้งใจจะกระท าต่อนายจา้งหรือบุคคลท่ีถือวา่เป็นนายจา้งหรือต่อกิจการของนายจา้ง ไม่วา่จะท าในฐานะตวัการ 
ผูใ้ช ้หรือผูส้นบัสนุนก็ตาม 
2.2 จงใจท าให้นายจ้างได้รับความเสียหาย 
• จงใจ หมายถึง เจตนาประสงคต่์อผล 
• จงใจให้นายจ้างได้รับความเสียหาย หมายถึงการกระท าใด ๆ ท่ีลูกจา้งประสงคใ์ห้เกิดความเสียหายแก่
นายจา้งไม่วา่ความเสียหายจะเกิดข้ึนจริงหรือไม่ก็ตามและนายจา้งจะไดรั้บความเสียหายมากนอ้ยเพียงใด 
 

2.3 ประมาทเลนิเล่อท าให้นายจ้างได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง 
• ประมาท หมายความว่า ท างานปฏิบัติหน้าท่ีโดยขาดความระมัดระวงัตามวิสัยจองปกติชน หรือ
ตามปกติวสิัยของการประกอบอาชีพเช่นนั้น 
• เกดิความเสียหายอย่างร้ายแรง หมายความวา่เกิดความเสียหายเป็นจ านวนมาก 
 

2.4 ฝ่าฝืนข้อบังคับเกีย่วกบัการท างาน  หรือ  ระเบียบ  ค าส่ัง  ของนายจ้าง 
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ซ่ึงนายจา้งไดเ้ตือนเป็นหนงัสือแลว้  เวน้แต่กรณีท่ีนายจา้งไม่จ  าเป็นตอ้งตกัเตือน  การฝ่าฝืนมี  2  กรณี  คือ 
        1. กรณีร้ายแรง  คือท าใหเ้กิดความเสียหายอยา่งมากแก่นายจา้ง  นายจา้งเลิกจา้งไดใ้นการกรท าความผดิคร้ัง
แรกของลูกจา้งโดยไม่ตอ้งจ่ายค่าชดเชย 
        2.กรณีไม่ร้ายแรง  นายจา้งตอ้งตกัเตือนลูกจา้งก่อน  ถา้ลูกจา้งกระท าผิดในเร่ืองเดียวกนัซ ้ าอีกภายใน  1  ปี
นบัจากลูกจา้งกระท าผดิคร้ังแรก  นายจา้งมีสิทธิเลิกจา้ง 
 

2.5 ละทิง้หน้าทีเ่ป็นเวลา  3  วนัท างานติดต่อกนั  ไม่ว่าจะมีวนัหยุดคั่นหรือไม่ 
ลูกจ้างสามารถไปท างานตามปกติได้แต่ไม่ไปท างานโดยไม่มีเหตุผลอนัสมควร  และไม่ไปท างาน  3  วนั
ติดต่อกนั 
 
2.6  ได้รับโทษจ าคุกระหว่างการท างาน 

กรณีน้ีตอ้งไดรั้บโทษจ าคุกตามค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ  าคุก  เวน้แต่เป็นโทษท่ีไดก้ระท าโดยประมาท 
 
การย่ืนค าร้องกรณนีายจ้างไม่ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน(มาตรา 123-125) 

1.ใหย้ืน่ค  าร้องต่อพนกังานตรวจแรงงานในทอ้งท่ี 
2. กรณีลูกจา้งถึงแก่ความตาย  ทายาทโดยชอบธรรมมีสิทธิยื่นค าร้องหรือขอด าเนินการต่อกรณีท่ีไดย้ื่น

ค าร้องไวแ้ลว้ 
3. พนักงานตรวจแรงงานต้องสอบสวนและมีค าสั่งภายใน   60  วนั  (อาจขอขยายเวลาออกไปได้

อีก 30  วนั) 
4. แจง้ให้ลูกจา้งหรือนายจา้งทราบ  ถา้ลูกจา้งมีสิทธิไดรั้บเงินตามกฎหมาย  นายจา้งตอ้งจ่ายให้ลูกจา้ง

ภายใน  15  วนันบัแต่วนัท่ีทราบค าสั่ง 
5. ถ้านายจา้งหรือลูกจา้งไม่พอใจค าสั่งพนักงานตรวจแรงงานก็มีสิทธิน าคดีข้ึนสู่ศาลแรงงาน (ฟ้อง

ศาล) ภายใน  30 วนันับแต่วนัท่ีรับทราบค าสั่ง  ถ้าไม่น าคดีข้ึนสู่ศาลภายในก าหนด  ถือว่าค าสั่งดงักล่าวถึง
ท่ีสุด  จะน ามาฟ้องร้องอีกไม่ได ้

ถา้นายจา้งเป็นฝ่ายน าคดีข้ึนสู่ศาล  นายจา้งตอ้งวางเงินจ านวนท่ีถึงก าหนดจ่ายตามค าสั่งของพนกังาน
ตรวจแรงงานจึงจะมีสิทธิฟ้องคดีได ้ ทั้งน้ีเพื่อไม่ใหเ้ป็นการฟ้องคดีเพื่อประวงิการจ่ายเงินตามกฎหมาย 
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เร่ือง การเกษียณอาย ุ118/1 
กฎหมายถือวา่การเกษียณอายเุสมือนหน่ึงการเลิกจา้ง” 
ในการน้ีกฎหมายคุม้ครองแรงงาน ไดมี้การบญัญติัเก่ียวกบัการเกษียณอายแุละการจ่ายค่าชดเชยเร่ืองการ
เกษียณอายกุารท างาน ดงัน้ี 
▶ ▷ กรณีก าหนดการเกษียณอาย ุ"ก่อนครบ 60 ปีบริบูรณ์" ใหถื้อวา่การเกษียณอายไุปเป็นตามขอ้บงัคบัเก่ียวกบั
การท างาน หรือสัญญาจา้ง หรือขอ้ตกลงระหวา่งนายจา้งและลูกจา้ง 
▶ ▷ กรณีก าหนดการเกษียณอาย ุ"เกินกวา่ 60 ปีบริบูรณ์ หรือไม่ไดมี้การก าหนด" ลูกจา้งมีสิทธิขอเกษียณอายไุด้
เม่ือมีอายคุรบ 60 ปีข้ึนไป และใหมี้ผลเม่ือครบ 30 วนัหลงัการแสดงเจตนา 
ลูกจา้งมีสิทธิท่ีจะไดรั้บค่าชดเชย ตามมาตรา 118  ตามระยะเวลาท่ีลูกจา้งท างานใหก้บันายจา้ง ดงัน้ี 
     1. ลูกจา้งท่ีท างานมาครบ 120 วนั  แต่ไม่ครบ 1 ปีไดค้่าชดเชย 30 วนั  
     2. ลูกจา้งหากท างานครบ 1 ปี  แต่ไม่ครบ 3 ปี ไดค้่าชดเชย 90 วนั 
     3. ลูกจา้งท างานครบ 3 ปี  แต่ไม่ครบ 6 ปีจะไดรั้บเงินชดเชย 180 วนั  
     4. ท างานครบ 6 ปี  แต่ไม่ครบ 10 ปี ไดรั้บเงินชดเชย 240 วนั  
     5. ลูกจา้งท างานครบ 10 ปี  แต่ไม่ครบ 20 ปี ไดเ้งินชดเชย 300 วนั  
     6. ลูกจา้งท างานครบ 20 ปีข้ึนไป ไดรั้บเงินชดเชย 400 วนั 
 
อายุความฟ้องคดีแรงงาน 
เน่ืองจากตามกฎหมายคุม้ครองแรงงาน   ไม่ได้ก าหนดอายุความฟ้องร้องไวเ้ป็นอย่างอ่ืน  อายุความของสิทธิ
เรียกร้องจึงเป็นไปตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์
  

สิทธิเรียกร้อง อายุความ(ปี) 

ค่าจา้ง 2 
ค่าจา้งวนัหยดุพกัผอ่นประจ าปี 2 

ค่าล่วงเวลา 2 
ค่าท างานในวนัหยดุ 2 
ค่าชดเชย 10 
ค่าชดเชยพิเศษ 10 
ดอกเบ้ีย 5 
เงินเพิ่ม 5 
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อ านาจของพนักงานตรวจแรงงาน (มาตรา  139) 
พนกังานตรวจแรงงานเป็นเจา้หนา้ท่ีซ่ึงรัฐมนตรีแต่งตั้งข้ึน  มีอ านาจตรวจตรา  ดูแล  สั่งการ  เพื่อให้มี

การปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามกฎหมายพนกังานตรวจแรงงานมีอ านาจหนา้ท่ี  ดงัน้ี 
1. เขา้ไปในสถานประกอบการของนายจา้งและสถานท่ีท างานของลูกจา้งเพื่อตรวจสภาพการท างาน

และสภาพการจา้ง 
2. มีหนังสือสอบถามและเรียกนายจา้ง  ลูกจา้ง  หรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งมาช้ีแจง  หรือให้ส่งของหรือ

เอกสารท่ีเก่ียวขอ้งมาประกอบการพิจารณา 
3. มีค  าสั่ งเป็นหนังสือให้นายจ้างและลูกจ้างปฏิบัติให้ ถูกต้องตามพระราชบัญญัติ คุ้มครอง

แรงงาน  พ.ศ.  2541 
 

บทก าหนดโทษ (มาตรา  144-159) 
กฎหมายคุม้ครองแรงงานก าหนดโทษไว ้ 9  ระดบั โดยโทษต ่าท่ีสุด คือมีโทษปรับไม่เกิน  5,000  บาท

และโทษสูงท่ีสุด  มีโทษจ าคุกไม่เกิน  1  ปี  ปรับไม่เกิน  200,000  บาท 
นอกจากกฎหมายจะเอาโทษต่อนายจา้งหรือลูกจา้งท่ีเก่ียวขอ้งกบัความผิดแลว้  ยงัให้เอาผิดกบักรรมการผูจ้ดัการ
หรือบุคคลซ่ึงรับผดิชอบในการด าเนินการของนิติบุคคลดว้ย 
 

การเปรียบเทยีบปรับ 
ถ้าเจา้พนักงานผูมี้อ  านาจเปรียบเทียบปรับ(อธิบดีกรมสวสัดิการ ฯ และผูว้่าราชการจงัหวดั)  เห็นว่า

ผูก้ระท าผิดไม่ควรถูกลงโทษจ าคุกหรือไม่ควรถูกฟ้องร้องต่อศาล  เจา้พนกังานดงักล่าวอาจก าหนดค่าปรับและ
ใหน้ าค่าปรับมาช าระภายในก าหนดเวลา  คดีอาญาเป็นอนัเลิกกนั 
 

กฎหมายเงนิทดแทน 
 

      พ.ร.บ.เงินทดแทน พ.ศ.2537  เป็นกฎหมายท่ีมีโทษทางอาญา  และเป็นกฎหมายเก่ียวขอ้งกบัความสงบ
เรียบร้อย  กฎหมายน้ีมุ่งคุม้ครองลูกจา้งหรือผูท่ี้อยูใ่นความคุม้ครองของลูกจา้งดว้ยการก าหนดให้นายจา้งจ่ายให้
บุคคลดงักล่าวเม่ือลูกจา้งได้รับภยนัอนัตรายหรือเจ็บป่วยหรือตายอนัมีสาเหตุมาจากการท างานให้แก่นายจา้ง
และก าหนดให้มีกองทุนเงินทดแทนข้ึนโดยให้นายจา้งจ่ายเงินสมทบกองทุนดงักล่าวไวเ้พื่อเป็นหลกัประกนัใน
การจ่ายเงินทดแทนแก่ลูกจา้งหรือผูอ้ยูใ่นอุปการะของลูกจา้งแทนนายจา้ง  กฎหมายเงินทดแทนมีผลบงัคบัใชแ้ก่
นายจา้งท่ีมีลูกจา้งตั้งแต่ 1 คนข้ึนไปในทุกประเภทกิจการ  ยกเวน้กิจการท่ีระบุไวใ้นมาตรา 4 ไดแ้ก่ 

(1)  ราชการส่วนกลาง  ราชการส่วนภูมิภาค  และราชการส่วนทอ้งถ่ิน 
(2)  รัฐวสิาหกิจตามกฎหมายวา่ดว้ยพนกังานรัฐวสิาหกิจสัมพนัธ์ 
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(3)  นายจ้างซ่ึงประกอบธุรกิจโรงเรียนเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนเฉพาะในส่วนท่ี
เก่ียวกบัครูหรือครูใหญ่ 

(4)  นายจา้งซ่ึงด าเนินกิจการท่ีมิไดมี้วตัถุประสงคเ์พื่อแสวงหาก าไรในทางเศรษฐกิจ 
(5)  นายจา้งอ่ืนตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง  
 

      เหตุแห่งการจ่ายเงินทดแทน 
      นายจา้งจะต้องรับผิดจ่ายเงินทดแทนก็ต่อเม่ือลูกจ้างได้ประสบเคราะห์กรรมจากการท างานให้แก่
นายจา้ง  โดยให้นายจา้งจ่ายเงินทดแทนให้แก่ลูกจา้ง 3 กรณีคือ กรณีประสบอนัตราย  กรณีเจ็บป่วย  และกรณี
สูญหาย 
      1.ประสบอนัตราย 
      การท่ีลูกจา้งไดรั้บอนัตรายแก่กาย  หรือผลกระทบแก่จิตใจ  หรือถึงแก่ความตายเน่ืองจากการท างาน
หรือป้องกนัรักษาประโยชน์ใหแ้ก่นายจา้ง  หรือตามค าสั่งของนายจา้ง 
      2.เจบ็ป่วย 
      การท่ีลูกจา้งเจ็บป่วยหรือถึงแก่ความตายดว้ยโรค  ซ่ึงเกิดข้ึนตามลกัษณะหรือสภาพของงานเน่ืองจาก
การท างาน 
      3.สูญหาย 
      การท่ีลูกจา้งหายไปในระหวา่งการท างานหรือปฏิบติัตามค าสั่งของนายจา้งซ่ึงมีเหตุอนัควรเช่ือวา่ลูกจา้ง
ถึงแก่ความตายเพราะประสบเหตุ  อนัตรายท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งท างานหรือปฏิบติัตามค าสั่งของนายจา้งนั้น  รวม
ตลอดถึงการท่ีลูกจา้งหายไปในระหว่างเดินทางโดยทางพาหนะทางบก  ทางอากาศหรือทางน ้ า  เพื่อไปท างาน
ให้นายจ้าง  ซ่ึงมีเหตุอนัควรเช่ือว่าพาหนะนั้นได้ประสบเหตุอนัตรายและลูกจา้งถึงแก่ความตาย  ทั้ งน้ีเป็น
ระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่  120  วนันบัแต่วนัท่ีเกิดเหตุนั้น 
      “สูญหาย”  ในกฎหมายเงินทดแทนถือว่าลูกจา้งถึงแก่ความตาย  โดยลูกจา้งสาบสูญไประหว่างการ
ท างาน  หรือระหว่างปฏิบติัตามค าสั่งของนายจา้ง  หรือในระหว่างเดินทางเพื่อไปท างานหรือท าการตามค าสั่ง
ของนายจา้ง  ตั้งแต่  120  วนัและไม่ตอ้งร้องต่อศาลขอให้สาลสั่งเป็นผูสู้ญหายก่อน  กฎหมายเงินทดแทนถือวา่
ลูกจา้งคนนั้นสูญหายแลว้  แต่จากกรณีสาบสูญในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์ ซ่ึงมีระยะ 5 ปี หรือ 2 ปี 
แลว้แต่กรณี  และจะตอ้งยืน่ค  าร้องขอต่อศาลเพื่อใหศ้าลสั่งใหเ้ป็นคนสาบสูญ 
 
   การจ่ายเงินทดแทน 
      เม่ือลูกจา้งประสบอนัตราย  เจ็บป่วย  หรือสูญหาย  นายจา้งมีหน้าท่ีตอ้งจ่ายเงินทดแทนให้แก่ลูกจา้ง
หรือผูมี้สิทธิตามกฎหมาย  ตามมาตรา  5  เงินทดแทน  หมายความวา่  เงินท่ีจ่ายเป็นค่าทดแทน  ค่ารักษาพยาบาล  
ค่าฟ้ืนฟูสมรรถภาพในการท างาน  และค่าท าศพ 
      1.การรักษาพยาบาลและการจ่ายค่ารักษาพยาบาล 
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        ถา้ลูกจา้งประสบอนัตรายหรือเจบ็ป่วยให้นายจา้งจ่ายค่ารักษาพยาบาลเท่าท่ีจ่ายจริงตามความจ าเป็นแต่
ไม่เกิน  45,000  บาท 
      ในกรณีท่ีการประสบอนัตรายหรือเจ็บป่วยมีลกัษณะรุนแรงก็ให้นายจา้งจ่ายค่ารักษาพยาบาลเท่าท่ีจ่าย
จริงตามความจ าเป็นเพิ่มอีกไม่เกิน  65,000  บาท 
      หากค่ารักษาพยาบาลยงัไม่เพียงพอเน่ืองจากการประสบอนัตรายหรือเจ็บป่วยมีลกัษณะรุนแรงยิ่งข้ึน
ตามท่ีกฎหมายก าหนดนายจา้งจ่ายเพิ่มข้ึนอีก  แต่รวมค่ารักษาพยาบาลทั้งส้ินแลว้เกิน  200,000  บาท  และหาก
ยงัไม่เพียงพออีก  ก็ให้นายจา้งเพิ่มแต่รวมแลว้ตอ้ไม่เกิน  300,000  บาท  โดยคณะกรรมการการแพทยพ์ิจารณา  
ซ่ึงค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลนั้ น  กฎหมายก าหนดอัตราค่าห้อง  ค่าอาหาร  ค่าบริการพยาบาล  และ
ค่าบริการทัว่ไปไวใ้นอตัราไม่เกิน  วนัละ  1,300  บาท 
      2.ค่าฟ้ืนฟูสมรรถภาพในการท างาน 
      นายจา้งตอ้งจ่ายค่าฟ้ืนฟูสมรรถภาพในการท างานของลูกจา้งตามท่ีกฎกระทรวงก าหนด  ดงัน้ี 
      ค่าใชจ่้ายในกระบวนการเวชศาสตร์ฟ้ืนฟูสมรรถภาพในการท างานดา้นการแพทย ์ และค่าใชจ่้ายในการ
ฟ้ืนฟูสมรรถภาพในการท างานดา้นอาชีพไม่เกิน  20,000 บาท 
     ค่าใชจ่้ายในการผา่ตดัเพื่อประโยชน์ในการฟ้ืนฟูสมรรถภาพในการท างานไม่เกิน  20,000 บาท 
      3.ค่าท าศพ 
      ลูกจา้งประสบอนัตรายจนถึงแก่ความตายหรือเจ็บป่วยจนถึงแก่ความตายหรือในกรณีท่ีลูกจา้งสูญ
หาย (ตายตามกฎหมายเงินทดแทน)  นายจา้งมีหน้าท่ีตอ้งจ่ายค่าท าศพให้แก่ผูจ้ดัการศพเป็นจ านวน  100  เท่า
ของอตัราสูงสุดของค่าจา้งขั้นต ่ารายวนั 
      4.การจ่ายค่าทดแทน 
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                 สิทธิประกนัสังคมที่ควรรู้และต้องได้รับ  
สิทธิประกันสังคม เป็นกองทุนท่ีให้หลกัประกนัแก่ผูท่ี้อยู่ในระบบประกนัสังคมให้ได้รับประโยชน์

ทดแทน   เม่ือประสบอนัตราย หรือ เจ็บป่วย ทุพพลภาพ หรือตาย ซ่ึงไม่เกิดจากการท างาน รวมทั้งกรณีคลอด
บุตร สงเคราะห์บุตร ชราภาพ และวา่งงาน 
 
ผู้ทีเ่กีย่วข้องกบักองทุนประกันสังคม 
หลกัๆ มีอยู ่3 กลุ่มดว้ยกนั คือ 
1. ผูป้ระกนัตน 
2. นายจา้ง 
3. รัฐบาล 
 
ผู้ประกนัตน 
ผูป้ระกนัตน คือ ลูกจา้งท่ีมีอายไุม่ต  ่ากวา่ 15 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์ แต่ถา้ลูกจา้งอายคุรบ 60 ปี
บริบูรณ์แต่นายจา้งยงัจา้งให้ท างานต่อใหถื้อเป็นผูป้ระกนัตนต่อไป โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดงัน้ี 
1. กลุ่มท่ีท างานประจ า ตอ้งจ่ายเงินสมทบตามกฏหมาย 
2. กลุ่มท่ีเคยท างานประจ า แต่ลาออกและไม่ไดส้มคัรงานประจ าต่อ ซ่ึงเคยจ่ายเงินสมทบมาแลว้ไม่ต ่ากวา่ 12 
เดือนตอนท่ียงัท างานประจ าอยู ่และลาออกจากงานประจ าไม่เกิน 6 เดือนเม่ือลาออกแลว้ยงัสมคัรใจท่ีจะจ่ายเงิน
สมทบอยู ่
3. รวมไปถึงกลุ่มท่ีไม่ไดท้  างานประจ า (ฟรีแลนซ์) อาย ุ15-60 ปี เลือกจ่ายเงินสมทบเองเพื่อใหไ้ด ้สิทธ์ิ
ประกนัสังคม 
 
นายจา้ง 
นายจา้ง คือ ผูท่ี้มีลูกจา้งตั้งแต่ 1 คนข้ึนไป เป็นผูมี้หนา้ท่ีตอ้งข้ึนทะเบียนนายจา้งพร้อมกบัข้ึนทะเบียนลูกจา้ง
ภายใน 30 วนั และเม่ือมีการจา้งลูกจา้งใหม่ตอ้งแจง้ข้ึนทะเบียนลูกจา้งใหม่ภายใน 30 วนัเช่นกนั 
 
เงินสมทบ 
เงินสมทบ คือ เงินท่ีนายจา้ง ลูกจา้ง ตอ้งน าส่งกองทุนประกนัสังคมทุกเดือน ซ่ึงในบทความน้ีจะขอกล่าวถึง
เฉพาะเงินสมทบส าหรับผูป้ระกนัตนกลุ่มท่ี 1 กลุ่มท างานประจ าเท่านั้น ส่วนกลุ่มอ่ืนๆจะกล่าวถึงในบทความ
ต่อๆไป 
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          กลุ่มผูป้ระกนัตนกลุ่มน้ีจะค านวณเงินสมทบจากค่าจา้งลูกจา้ง ซ่ึงก าหนดไวไ้ม่ต ่ากวา่เดือนละ 1,650 บาท 
และสูงสุดไม่เกินเดือนละ 15,000 บาท ซ่ึงรัฐบาลจะร่วมสมทบด้วยส่วนหน่ึง โดยลูกจา้งจะถูกนายจ้างหัก
เงินเดือนในอตัราร้อยละ 5 ของค่าจา้ง นายจา้งจะร่วมจ่ายสมทบดว้ยในอตัราท่ีเท่ากนั คือร้อยละ 5 และรัฐบาล
ร่วมจ่ายสมทบดว้ยในอตัราร้อยละ 2.75 
 
สิทธิประกันสังคม ทีผู้่ประกันตนจะได้รับมีอะไรบ้าง 
            ส าหรับสิทธิประกนัสังคม ผูป้ระกนัตนจะไดรั้บสิทธิประโยชน์จากกองทุน 2 กองทุน ไดแ้ก่ กองทุน
ประกนัสังคม และกองทุนเงินทดแทน ซ่ึงจะไดรั้บสิทธิประโยชน์ท่ีแตกต่างกนัแลว้แต่กรณี  รายละเอียดดงัน้ี 
 
กรณเีจ็บป่วย 
เง่ือนไขการใช้สิทธ์ิ : ตอ้งจ่ายสมทบกองทุนประกนัสังคมมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 3 เดือน 
สิทธิประโยชน์ 
สามารถสรุปการบริการทางการแพทยไ์ดต้ามแผนภาพดงัน้ี 
ในกรณีเจบ็ป่วยสามารถเขา้รับการรักษาในสถานพยาบาลตามบตัรรับรองสิทธิไดโ้ดยไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้ายใดๆ 
ในกรณีท่ีเขา้รับการรักษาในโรงพยาบาลอ่ืนโดยท่ีไดส้ ารองจ่ายค่ารักษาพยาบาลไปก่อน สามารถเบิกคืนจาก
ส านกังานประกนัสังคมในอตัราท่ีก าหนดดงัน้ี 

• เขา้รับการรักษาในสถานพยาบาลของรัฐ การรักษาทั้งอุบติัเหตุหรือเจบ็ป่วย สามารถเขา้รับการรักษาไดไ้ม่จ  ากดั
จ านวนคร้ัง ในกรณีเป็นผูป่้วยนอก เบิกไดเ้ท่าท่ีจ่ายจริงตามความจ าเป็น และในกรณีเป็นผูป่้วยใน เบิกไดต้ามท่ี
จ่ายจริง ยกเวน้ ค่าหอ้งและค่าอาหาร เบิกไดไ้ม่เกินวนัละ 700 บาท 

• เขา้รับการรักษาในสถานพยาบาลของเอกชน กรณีผูป่้วยนอกเบิกค่ารักษาไดไ้ม่เกิน 1,000 บาท กรณีผูป่้วยใน ค่า
รักษาพยาบาลกรณีไม่ไดรั้กษาในหอ้ง ICU เบิกไดไ้ม่เกินวนัละ 2,000 บาท ค่าหอ้งค่าอาหารไม่เกินวนัละ 700 
บาท ค่าหอ้งกรณีรักษาในห้อง ICU เบิกไดไ้ม่เกินวนัละ 4,500 บาท กรณีตอ้งผา่ตดัใหญ่เบิกไดไ้ม่เกินคร้ังละ 
8,000 – 16,000 บาทตามระยะเวลาการผา่ตดั 

• กรณีทนัตกรรม เขา้รับบริการ ณ สถานพยาบาลท่ีท าความตกลงกบัส านกังานประกนัสังคม (ตรวจสอบรายช่ือ
สถานพยาบาลไดจ้าก ส านกังานประกนัสังคม ) สามารถรับค่าบริการทางการแพทยไ์ดต้ามท่ีจ่ายจริงไม่เกิน 900 
บาทต่อปี 
 
 
 
 
 

http://www.sso.go.th/wpr/uploads/uploadImages/file/1_506-2.pdf
http://www.sso.go.th/wpr/uploads/uploadImages/file/1_506-2.pdf
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กรณคีลอดบุตร 
เง่ือนไขการใช้สิทธิ : ตอ้งจ่ายเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมมาแลว้ไม่ต ่ากวา่ 15 เดือน 
สิทธิประโยชน์ 

• สามารถเบิกค่าคลอดบุตรได ้13,000 บาทต่อการคลอดบุตร 1 คร้ัง (ไม่จ  ากดัจ านวนคร้ัง) 
• ผูป้ระกนัตนหญิงไดรั้บเงินสงเคราะห์จากการลาคลอดเหมาจ่ายในอตัราร้อยละ 50 ของเงินเดือนเป็นระยะเวลา 

90 วนั (ใชสิ้ทธิไดเ้ฉพาะบุตรคนท่ี 1 และ 2 เท่านั้น) 
• กรณีสามีและภรรยาเป็นผูป้ระกนัตนทั้งคู่ สามารถเลือกใชสิ้ทธิไดเ้พียงฝ่ายใดฝ่ายหน่ึง 

 
กรณีทุพพลภาพ 
เง่ือนไขการใช้สิทธิ : ตอ้งจ่ายเงินสมทบกองทุนประกนัสังคมไม่นอ้ยกวา่ 3 เดือน 
สิทธิประโยชน์ 

• รับเงินทดแทนขาดรายไดร้้อยละ 50 ของค่าจา้งเป็นรายเดือนตลอดชีวิตในกรณีทุพพลภาพร้ายแรง หากไม่
ร้ายแรงจะไดรั้บตามหลกัเกณฑแ์ละระยะเวลาตามท่ีประกาศฯก าหนด 

• รับค่าบริการทางการแพทย ์หากเขา้รับการรักษาท่ีโรงพยาบาลของรัฐ กองทุนประกนัสังคมจะจ่ายใหเ้ท่าท่ีจ่าย
จริงตามจ าเป็นและสมควร หากเขา้รับการรักษาท่ีโรงพยาบาลเอกชน ในกรณีเป็นผูป่้วยนอก กองทุน
ประกนัสังคมจะจ่ายใหเ้ดือนละไม่เกิน 2,000 บาท ในกรณีเป็นผูป่้วยใน กองทุนประกนัสังคมจะจ่ายใหเ้ดือนละ
ไม่เกิน 4,000 บาท ในส่วนของค่ารถและค่าบริการทางการแพทย์ ์จะไดรั้บการเหมาจ่ายไม่เกินเดือนละ 500 บาท 

• ไดรั้บเงินบ าเหน็จชราภาพเม่ือมีมติใหเ้ป็นผูทุ้พพลภาพ 
• หากผูทุ้พพลภาพเสียชีวติ ผูจ้ดัการศพมีสิทธิไดรั้บค่าท าศพ 40,000 บาท 
• ไดรั้บเงินสงเคราะห์เสียชีวติ หากผูทุ้พพลภาพจ่ายเงินสมทบมาแลว้ 3 ปีแต่ไม่ถึง 10 ปีจะไดรั้บเงินสงเคราะห์

เท่ากบัค่าจา้ง 2 เดือน แต่หากจ่ายเงินสมทบมาแลว้ตั้งแต่ 10 ปีข้ึนไปจะไดรั้บเงินสงเคราะห์เท่ากบัค่าจา้ง 6 เดือน 
 

กรณเีสียชีวติ 
เง่ือนไขการใช้สิทธิ : สาเหตุการเสียชีวติตอ้งไม่เกิดจากการท างาน และจ่ายเงินสมทบมาแลว้ 1 เดือน 
สิทธิประโยชน์ 

• ผูจ้ดัการศพสามารถขอค่าท าศพได ้40,000 บาท 
• เงินสงเคราะห์ กองทุนประกนัสังคมจะจ่ายใหบุ้คคลท่ีมีช่ือระบุอยูใ่นหนงัสือระบุใหเ้ป็นผูรั้บเงินสงเคราะห์กรณี

ผูป้ระกนัตนเสียชีวติ หากไม่มีหนงัสือระบุไวต้อ้งน ามาเฉล่ียให ้บิดามารดา หรือ สามีหรือภรรยา หรือบุตร ใน
จ านวนท่ีเท่ากนั ซ่ึงจะไดเ้งินสงเคราะห์ดงัน้ี หากผูเ้สียชีวิตจ่ายเงินสมทบมาแลว้ตั้งแต่ 36 เดือนข้ึนไป แต่ไม่ถึง 
120 เดือนจะไดรั้บเงินสงเคราะห์เท่ากบัค่าจา้ง 2 เดือน หากผูเ้สียชีวติจ่ายเงินสมทบตั้งแต่ไม่ 120 เดือนข้ึนไป จะ
ไดเ้งินสงเคราะห์เท่ากบัค่าจา้ง 6 เดือน 

• ทายาทสามารถขอรับคืนเงินกรณีชราภาพไดภ้ายใน 2 ปี (ดูรายละเอียดท่ีกรณีชราภาพ) 
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กรณสีงเคราะห์บุตร 
เง่ือนไขการใช้สิทธิ : จ่ายเงินสมทบมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 12 เดือน เป็นบุตรท่ีชอบดว้ยกฎหมาย ยกเวน้ บุตรบุญ
ธรรม หรือบุตรท่ียกใหเ้ป็นบุตรบุญธรรมของคนอ่ืน 
สิทธิประโยชน์ 

• ไดรั้บเงินสงเคราะห์บุตรเหมาจ่ายเดือนละ 400 บาท ตั้งแต่บุตรอายแุรกเกิดจนถึง 6 ปีบริบูรณ์ 
• สามารถขอใชสิ้ทธ์ิไดไ้ม่เกิน 3 คน 

 
กรณชีราภาพ 
แยกเป็น 2 กรณีดงัน้ี 
กรณบี านาญชราภาพ 
เง่ือนไขการใช้สิทธิ 

• ตอ้งจ่ายเงินสมทบมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 180 เดือน (ไม่ตอ้งจ่าย 180 เดือนติดต่อกนั) 
• มีอายคุรบ 55 ปีบริบูรณ์ และความเป็นผูป้ระกนัตนส้ินสุดลง 

สิทธิประโยชน์ 
• ถา้จ่ายเงินสมทบมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่ 180 เดือนจะไดรั้บเงินบ านาญชราภาพเป็นรายเดือน ในอตัราร้อยละ 20 ของ

ค่าจา้งเฉล่ีย 60 เดือนสุดทา้ย 
• ถา้จ่ายเงินสมทบเกิน 180 เดือนจะไดรั้บการปรับเพิ่มบ านาญชราภาพอีกร้อยละ 1.5 ส าหรับระยะเวลาท่ีจ่ายเงิน

สมทบเกิน 180 เดือนทุกๆ 12 เดือนท่ีจ่ายเงินสมทบเกิน 180 เดือนนั้น 
 
กรณบี าเหน็จชราภาพ 
เง่ือนไขการใช้สิทธิ 

• จ่ายเงินสมทบไม่ครบ 180 เดือน 
• มีอายคุรบ 55 ปีบริบูรณ์ หรือเป็นผูทุ้พพลภาพ หรือถึงแก่ความตาย 
• ความเป็นผูป้ระกนัตนส้ินสุดลง 

สิทธิประโยชน์ 
• ถา้จ่ายเงินสมทบต ่ากวา่ 12 เดือน จะไดรั้บเงินบ าเหน็จชราภาพเท่ากบัจ านวนเงินสมทบท่ีผูป้ระกนัตนจ่ายเงิน

สมทบ 
• ถา้จ่ายเงินสมทบตั้งแต่ 12 เดือนข้ึนไป จะไดรั้บเงินบ าเหน็จชราภาพเท่ากบัจ านวนเงินสมทบท่ีผูป้ระกนัตนและ

นายจา้งจ่ายสมทบ พร้อมทั้งผลประโยชน์ตอบแทนท่ีส านกังานประกนัสังคมประกาศก าหนด 
• กรณีผูรั้บเงินบ านาญชราภาพถึงแก่ความตายภายใน 60 เดือนนบัตั้งแต่ไดสิ้ทธิบ านาญชราภาพ จะไดรั้บเงิน

บ าเหน็จชราภาพจ านวน 10 เท่าของเงินบ านาญชราภาพรายเดือนท่ีไดรั้บเดือนสุดทา้ยก่อนเสียชีวติ 
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กรณว่ีางงาน 
เง่ือนไขการใช้ สิทธิประกนัสังคม 

• จ่ายเงินสมทบมาแลว้ 6 เดือน 
• มีระยะเวลาวา่งงานตั้งแต่ 8 วนัข้ึนไป 
• ผูป้ระกนัตนข้ึนทะเบียนเป็นผูว้า่งงานผา่น เวบ็ไซต ์กรมการจดัหางาน ของรัฐภายใน 30 วนันบัแต่วนัท่ีลาออก

จากงานหรือถูกเลิกจา้ง 
• รายงานตวัเป็นผูว้า่งงานผา่น เวบ็ไซต ์กรมการจดัหางาน ของรัฐ ไม่นอ้ยกวา่เดือนละ 1 คร้ัง 
• เป็นผูมี้ความสามารถในการท างานและพร้อมจะท างานตามท่ีส านกังานจดัหางานของรัฐจดัหาให้ 
• ไม่ปฏิเสธท่ีจะฝึกงาน 
• จ่ายเงินสมทบมาแลว้ 6 เดือน 
• ตอ้งไม่ถูกเลิกจา้งในกรณี ทุจริตต่อหนา้ท่ี หรือ จงใจใหน้ายจา้งไดรั้บความเสียหาย หรือท าผดิกฎหมายกรณี

ร้ายแรง หรือ ละทิ้งหนา้ท่ีเป็นเวลา 7 วนัติดต่อกนัโดยไม่มีเหตุอนัควร หรือ ไดรั้บโทษจ าคุกตามค าพิพากษา 
และไม่ใช่ผูไ้ดรั้บประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพ 
สิทธิประโยชน์ 

• ในกรณีท่ีถูกเลิกจา้ง จะไดรั้บเงินทดแทนระหวา่งการวา่งงานปีละไม่เกิน 180 วนัในอตัราร้อยละ 50 ของค่าจา้ง
เฉล่ีย ซ่ึงค่าจา้งเฉล่ียสูงสุดไมเ่กิน 15,000 บาท 

• ในกรณีลาออกหรือส้ินสุดสัญญาจา้งตามระยะเวลา จะไดรั้บเงินทดแทนระหวา่งวา่งงานปีละไม่เกิน 90 วนัใน
อตัราร้อยละ 30 ของค่าจา้งเฉล่ียซ่ึงค่าจา้งเฉล่ียสูงสุดไม่เกิน 15,000 บาท 

• กรณีท่ีวา่งงานเพราะถูกเลิกจา้งมากกวา่ 1 คร้ังใน 1 ปีจะมีสิทธิไดรั้บเงินทดแทนทุกคร้ังรวมกนัไม่เกิน 180 วนั 
• กรณีวา่งเงินเพราะลาออกหรือส้ินสุดสัญญาจา้งมากกวา่ 1 คร้ังใน 1 ปีจะมีสิทธิไดรั้บเงินทดแทนรวมกนัไม่เกิน 

90 วนั 
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