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กฎกระทรวง 
ฉบับที ่๗ (พ.ศ. ๒๕๔๑) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน 
พ.ศ. ๒๕๔๑ 

----------------- 
 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๒๒ แหงพระราชบัญญัติคุมครอง 
แรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมออกกฎกระทรวงไว 
ดังตอไปนี ้
  ขอ ๑ งานในกิจการปโตรเลียมตามกฎหมายวาดวยปโตรเลียม รวมตลอดถึง 
งานซอมบํารุงและงานใหบริการที่เกี่ยวเนื่องกับงานดังกลาว เฉพาะที่ทําในแปลงสํารวจและ 
พ้ืนท่ีผลิต ใหมีการคุมครองแรงงานดังตอไปนี ้
  (๑) ใหนายจางและลูกจางตกลงกันกําหนดเวลาทํางานปกติโดยกําหนดเวลา 
เริ่มตนและเวลาสิ้นสุดของการทํางาน แตวันหน่ึงไมเกินสิบสองช่ัวโมง 
  (๒) นายจางและลูกจางอาจตกลงกันกําหนดเวลาทํางานติดตอกันเปนชวง 
แตหามมิใหตกลงกันกําหนดเวลาทํางานเกินชวงละย่ีสิบแปดวันติดตอกัน 
  (๓) นายจางตองจัดใหลูกจางซ่ึงทํางานติดตอกันมาแลวครบชวงเวลาทํางาน 
ตาม (๒) มีวันหยุดประจําชวงเวลาทํางานตามความเหมาะสม เวนแตกรณีที่นายจางและลูกจาง 
ตกลงกันกําหนดวันทํางานติดตอกันชวงละไมนอยกวาสิบสี่วัน นายจางตองจัดใหลูกจางมีวันหยุด 
ติดตอกันไมนอยกวากึ่งหนึ่งของวันทํางานติดตอกัน 
  วันหยุดประจําชวงเวลาตามวรรคหนึ่งใหหมายความรวมถึงวันหยุดประจําสัปดาห 
ท่ีนายจางตองจัดใหตามมาตรา ๒๘ ดวย 
  (๔) ในกรณีที่วันหยุดตามประเพณีวันใดตรงกับวันหยุดตาม (๓) ใหลูกจาง 
ไดหยุดชดเชยวันหยุดตามประเพณีในวันทํางานถัดไปหรือนายจางจะจายคาทํางานในวันหยุดให 
ก็ได 
  (๕) ใหนายจางแจงการฝกอบรมเกี่ยวกับการยังชีพในทะเล และการผจญเพลิง 
ซึ่งตองอบรมในวันหยุดใหลูกจางทราบลวงหนาตามสมควร เวนแตการฝกอบรมกรณีอื่นในวัน 
หยุดตองไดรับความยินยอมจากลูกจางกอน  ท้ังน้ี ใหนายจางจายคาทํางานในวันหยุดสําหรับวัน 
ฝกอบรมและวันท่ีนายจางกําหนดใหลูกจางเตรียมพรอมกอนการฝกอบรม พรอมคาใชจายในการ 
เดินทางของลูกจาง 
  ขอ ๒  งานที่ใชวิชาชีพหรือวิชาการ งานดานบริหารและงานจัดการ งานเสมียน 
พนักงาน งานอาชีพเกี่ยวกับการคา งานอาชีพดานบริการ งานที่เกี่ยวกับการผลิต หรืองานที่ 
เก่ียวของกับงานดังกลาว นายจางและลูกจางอาจตกลงกันกําหนดเวลาทํางานปกติในวันหนึ่ง ๆ 
เปนจํานวนก่ีช่ัวโมงก็ไดแตเม่ือรวมเวลาทํางานท้ังส้ินแลวสัปดาหหน่ึงตองไมเกินส่ีสิบแปดช่ัวโมง 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

  ถานายจางและลูกจางตกลงกันกําหนดเวลาทํางานปกติตามวรรคหนึ่งเกินกวา 
วันละแปดชั่วโมงใหลูกจางนอกจากลูกจางซึ่งไดรับคาจางเปนรายเดือนมีสิทธิไดรับคาตอบแทน 
เปนเงินเทากับอัตราคาจางตอชั่วโมงในวันทํางาน หรือเทากับอัตราคาจางตอหนวยในวันทํางาน 
ตามจํานวนผลงานที่ทําไดสําหรับลูกจางซึ่งไดรับคาจางตามผลงานโดยคํานวณเปนหนวย 
  ขอ ๓  งานในรานขายอาหารหรือรานขายเครื่องดื่มที่เปดจําหนายหรือใหบริการ 
ไมติดตอกันในแตละวันท่ีมีการทํางาน นายจางอาจจัดใหลูกจางมีเวลาพักระหวางการทํางานวัน 
หน่ึงเกินสองช่ัวโมงก็ได 
  ขอ ๔  นายจางอาจใหลูกจางซึ่งเปนหญิงทํางานในงานวิชาชีพหรือวิชาการ 
เกี่ยวกับการสํารวจ การขุดเจาะ การกลั่นแยก และการผลิตผลิตภัณฑจากปโตรเลียมหรือ 
ปโตรเคมีได ถาสภาพหรือลักษณะของงานนั้นไมเปนอันตรายตอสุขภาพหรือรางกายของลูกจาง 
นั้น 
  ขอ ๕  นายจางอาจใหลูกจางซึ่งเปนหญิงมีครรภที่ทํางานในตําแหนงผูบริหาร 
งานวิชาการ งานธุรการ รวมทั้งงานเกี่ยวกับการเงินหรือบัญชี ทํางานลวงเวลาในวันทํางานไดโดย 
ไดรับความยินยอมจากลูกจางนั้น 
  ขอ ๖  ในกรณีท่ีลูกจางทํางานในงานเรขายหรือชักชวนซื้อสินคาถานายจางได 
จายคานายหนาจากการขายสินคาใหแกลูกจางแลว ลูกจางน้ันไมมีสิทธิไดรับคาลวงเวลาตาม 
มาตรา ๖๑ และคาลวงเวลาในวันหยุดตามมาตรา ๖๓ เวนแตนายจางตกลงจายคาลวงเวลาหรือ 
คาลวงเวลาในวันหยุดใหแกลูกจาง 
  ขอ ๗  กฎกระทรวงน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันท่ี ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ 
เปนตนไป 
 
     ใหไว ณ วันที ่๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ 
            ไตรรงค สุวรรณคีร ี
          รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม 
 
+---------------------------------------------------------------
-------------------------------------+ 
หมายเหตุ :-  เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี ้คือ เนื่องจากพระราชกฤษฎีกา 
กําหนดงานที่ใหมีการคุมครองแรงงานแตกตางไปจากพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.  
๒๕๔๑ พ.ศ.๒๕๔๑ ไดบัญญัติใหงานบางประเภทที่มีสภาพหรือลักษณะของการทํางานซึ่งไมอาจ 
นําขอกําหนดเกี่ยวกับการคุมครองแรงงานตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ 
มาใชบังคับไดอยางเหมาะสม สมควรกําหนดการคุมครองแรงงานในงานดังกลาวไวเปนพิเศษ 
ใหแตกตางจากการคุมครองแรงงานตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ และ 
โดยท่ีมาตรา ๒๒ แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ บัญญัติใหออกกฎกระทรวง 
กําหนดการคุมครองแรงงานในกรณีตาง ๆ ใหแตกตางไปจากพระราชบัญญัติดังกลาวได 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี ้
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