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ประกาศกระทรวงมหาดไทย 
เร่ือง กําหนดเวลาทํางาน วันหยุดงานของลูกจาง การ 
ใชแรงงานหญงิและเด็ก การจายคาจาง และการจัด 

ใหมีสวัสดิการเพื่อสุขภาพอนามัยของลูกจาง 
   

 
อาศัยอํานาจตามความในขอ ๒ แหงประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๙ 

กระทรวงมหาดไทยจึงออกประกาศไวดังตอไปนี ้
 
ขอ ๑  ใหยกเลิกประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๐๑ เร่ือง

กําหนดเวลาทํางาน วันหยุดงานของลูกจาง การใชแรงงานหญิงและเด็ก และการจายคาจาง และ
ประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๐๑ เร่ืองการจัดใหมีสวัสดิการเพื่อสุขภาพ
อนามัยของลูกจาง 

 
ขอ ๒  ภายใตบังคับสวนที่ ๒ ประกาศนี้ใหใชบังคับแกงานอุตสาหกรรม หรือ

งานพาณิชยกรรมที่ใชลูกจางตั้งแตสิบคนขึ้นไป 
 
ขอ ๓  ในประกาศนี้ 
“งานอุตสาหกรรม” หมายความถึง 
(๑) การทําเหมืองแร เหมืองหิน หรือกิจการอื่นใดที่เก่ียวกับการขุดคนแรธาตุ 
(๒) การผลิต เปลี่ยนแปลง ประกอบ ทําความสะอาด ซอมแซม ตบแตง ทําให

สําเร็จรูป สงวนรักษา ดัดแปลงเพื่อจําหนาย ทําใหแตกหัก ร้ือถอนหรือแปรรูปซึ่งวัตถุหรือ
ทรัพยสิน และรวมถึงการตอเรือ การใหกําเนิด แปลง และจายไฟฟา หรือพลังงานอยางอ่ืน 

(๓) การกอสราง ตอเติม ติดตั้ง บํารุงรักษา ซอมแซม ดัดแปลง หรือร้ือถอน
อาคาร ทางรถไฟ ทางรถราง ทาเรือ อูเรือ สะพานเทียบเรือ ทางน้ําในประเทศ ถนน อุโมงค 
สะพาน ทอระบาย บอน้ํา โทรเลข โทรศัพท ไฟฟา กาซหรือประปา หรืองานกอสรางอ่ืนๆ รวมทั้ง
การเตรียมหรือวางรากฐานของงานกอสรางหรือโครงสรางนั้นๆ หรือ 

(๔) การขนสงผูโดยสารหรือสินคาทางถนน รถไฟ ทางน้ําในประเทศ หรือทะเล
รวมทั้งการขนถายสินคาที่อูเรือ ที่เทียบเรือ สะพานเทียบเรือ ทาเรือ หรือโรงพักสินคา 

“งานพาณิชยกรรม” หมายความถึง 
(๑) การซื้อขาย การแลกเปลี่ยน การใหเชา การใหเชาซื้อ การรับฝาก การกูยืม

การรับจํานํา การรับจํานอง การธนาคาร การโอนหรือจัดสงเงิน การรับประกันภัยหรือประกันชีวิต
หรือธุรกิจที่ใหบริการโดยเรียกรองคาตอบแทนเปนเงิน 

(๒) งานในสํานักงาน ซึ่งรวมถึง งานจัดการ งานวิทยาการ งานวิชาชีพ งาน
เสมียนพนักงาน หรืองานธุรการอื่นๆ ทั้งนี้หากการทํางานสวนใหญทําอยูในสํานักงาน 

(๓) กิจการที่มีลักษณะผสมระหวางงานอุตสาหกรรมและงานพาณิชยกรรม เวน
แตสวนใหญของกิจการนั้นเปนงานอุตสาหกรรม 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 
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ทั้งนี้ ไมรวมถึงกิจการของสถานพยาบาล สโมสร สมาคม สถานสงเคราะหเพ่ือ
การกุศล มูลนิธิ โรงเรียนราษฎร โรงแรม หอพัก รานขายอาหาร รานขายเครื่องดื่ม หรือสถาน
มหรสพ 

“นายจาง” หมายความถึง บุคคลซึ่งตกลงรับลูกจางเขาทํางานโดยจายคาจางให 
“ลูกจาง” หมายความถึง บุคคลซึ่งตกลงทํางานใหแกนายจางเพื่อรับคาจางในงาน

อุตสาหกรรม หรืองานพาณิชยกรรม แตไมรวมถึงขาราชการทหาร ขาราชการพลเรือน ขาราชการ
ฝายตุลาการ ขาราชการสวนจังหวัด พนักงานเทศบาล และพนักงานสุขาภิบาล ตามกฎหมายวา
ดวยการนั้นๆ และพนักงานองคการของรัฐหรือหนวยงานของรัฐซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีการ
บรรจุ การแตงตั้ง การออกจากงานตลอดจนวินัยทํานองเดียวกับขาราชการพลเรือน 

“ลูกจางรายเดือน” หมายความถึง ลูกจางซึ่งรับคาจางคํานวณเปนรายเดือน ซึ่ง
ไดรับคาจางในวันหยุดงานประจําสัปดาหดวย 

“ลูกจางช่ัวคราว” หมายความถึง ลูกจางซึ่งทํางานที่มีลักษณะของงานเปนการไม
สม่ําเสมอ เปนการจร เปนครั้งคราว หรือเปนไปตามฤดูกาล ทั้งนี้ โดยมีระยะเวลาทํางานติดตอกัน
ไมเกินหนึ่งรอยยี่สิบวัน โดยนับรวมวันหยุดงานซึ่งลูกจางมีสิทธิหยุดงานตามประกาศนี้ และ
วันหยุดงานอื่นซึ่งนายจางยินยอมใหลูกจางหยุดเขาดวย 

“ผูควบคุมบังคับบัญชา” หมายความถึง ลูกจางซึ่งมีอํานาจและหนาที่ในการ
รักษาผลประโยชนของนายจาง ในเรื่องการจาง ยาย พนักงาน ใหออก ไลออก ปลดออก ใหกลับ
เขาทํางาน มอบงานใหทํา ใหคําแนะนําเก่ียวกับการทํางาน หรือลงโทษทางวินัย และมีอํานาจและ
หนาที่พิจารณาคํารองทุกขของลูกจาง หรือลูกจางซึ่งมีอํานาจและหนาที่เสนอใหดําเนินการในเรื่อง
ดังกลาว ทั้งนี้ โดยมีอํานาจใชดุลพินิจของตนเอง 

“คาจาง” หมายความถึง สินจางที่นายจางจายใหแกลูกจาง เปนการตอบแทนการ
ทํางานของลูกจาง ไมวาสินจางนั้นจะเรียกชื่อหรือคํานวณอยางไรก็ตาม แตไมรวมถึงคาลวงเวลา 
คาลวงเวลาในวันหยุด โบนัส หรือผลประโยชนอยางอ่ืนที่มีลักษณะเปนการสงเคราะหลูกจาง 

“คาลวงเวลา” หมายความถึง เงินที่นายจางจายใหแกลูกจางซึ่งทํางานเกิน
กําหนดเวลาทํางานปกต ิ

“คาลวงเวลาในวันหยุด” หมายความถึง เงินที่นายจางจายใหแกลูกจางซึ่งทํางาน
ในวันหยุดงานประจําสัปดาห ในวันหยุดงานตามประเพณีนิยม หรือในวันหยุดงานพักผอน
ประจําป 

“วัน” หมายความถึง ระยะเวลาเริ่มตั้งแตลูกจางเขาทํางานเปนตนไปจนครบยี่สิบ
ส่ีช่ัวโมงติดตอกัน 

“เดือน” หมายความถึง สามสิบวันติดตอกัน 
“เจาหนาที่ตรวจแรงงาน” หมายความถึง เจาหนาที่ซึ่งกระทรวงมหาดไทยแตงตั้ง

เพ่ือปฏิบัติการตามประกาศนี้ 
“เจาหนาที่ออกใบอนุญาต” หมายความถึง เจาหนาที่ซึ่งกระทรวงมหาดไทย

แตงตั้งเพ่ือปฏิบัติการตามประกาศนี ้



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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

“อธิบดี” หมายความถึง อธิบดีกรมประชาสงเคราะห 
 

สวนที่ ๑ 
การใชแรงงานทั่วไป 

หมวด ๑ 
เวลาทํางาน 

   
 

ขอ ๔  เวลาทํางานของลูกจางใหกําหนด ดังนี้ 
(๑) งานอุตสาหกรรม โดยปกติจะเกินสัปดาหละส่ีสิบแปดชั่วโมงไมได 
งานอันอาจเปนอันตรายตอสุขภาพอนามัยหรือรางกายของลูกจาง หามมิใหเกิน

สัปดาหละส่ีสิบสองชั่วโมง 
งานใด เปนงานอันอาจเปนอันตรายตอสุขภาพอนามัยหรือรางกายของลูกจางให

เปนไปตามที่กระทรวงมหาดไทยจะไดกําหนด 
(๒) งานพาณิชยกรรม โดยปกติจะเกินสัปดาหละหาสิบสี่ช่ัวโมงไมได 
 
ขอ ๕  ใหลูกจางมีเวลาหยุดพักผอนติดตอกันไมนอยกวาวันละหนึ่งช่ัวโมง เวลา

พักผอนนี้ใหกําหนดหลังจากที่ลูกจางไดทํางานมาแลวในวันนั้นไมเกินหาช่ัวโมงและไมใหนับรวม
เปนเวลาทํางาน 

นายจางและลูกจางอาจตกลงกันใหมีเวลาพักผอนนอยกวาครั้งละหนึ่งช่ัวโมงก็ได 
แตจะตองไมนอยกวาครั้งละย่ีสิบนาทีและเมื่อรวมกันแลวจะตองไมนอยกวาหนึ่งช่ัวโมง 

ความในสองวรรคกอน มิใหใชบังคับแกกรณีที่ลูกจางตองทํางานในหนาที่อันมี
ลักษณะที่ลูกจางอาจมีเวลาพักผอนไปไดในตัว โดยไดรับความยินยอมจากลูกจางแลว 
 

หมวด ๒ 
วันหยุดงาน 

   
 

ขอ ๖  ลูกจางมีสิทธิหยุดงานประจําสัปดาหไดไมนอยกวาสัปดาหละหนึ่งวันการ
หยุดงานประจําสัปดาหแตละครั้ง จะตองมีระยะเวลาหางกันไมเกินเจ็ดวัน 

 
ขอ ๗  ลูกจางซึ่งมิใชลูกจางช่ัวคราว มีสิทธิหยุดงานตามประเพณีนิยมไดไมนอย

กวาปละสิบสองวัน ถาวันหยุดงานตามประเพณีนิยมตรงกับวันหยุดงานประจําสัปดาห ก็ใหเล่ือน
ไปหยุดในวันถัดไป 

วันหยุดงานตามประเพณีนิยม ใหเปนไปตาม ขอตกลงระหวางนายจางกับลูกจาง 
 
ขอ ๘  ลูกจางซึ่งไดทํางานติดตอกันมาแลวครบหนึ่งปนับแตวันที่ลูกจางเขา

ทํางาน มีสิทธิหยุดงานพักผอนประจําปไดไมนอยกวาปละหกวัน โดยไมนับรวมกับวันหยุดงาน



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ประจําสัปดาหและวันหยุดงานตามประเพณีนิยม ทั้งนี้ ใหนายจางกําหนดใหลูกจางผลัดเปลี่ยนกัน
หยุด 

สิทธิในการหยุดงานพักผอนประจําปดังกลาวแลวใหใชไดเฉพาะป เวนแต
นายจางและลูกจางตกลงกันใหนับรวมกับปตอๆ ไปได 

เพ่ือประโยชนในการนับระยะเวลาตามขอนี้ ใหรวมวันหยุดงานซึ่งลูกจางมีสิทธิ
หยุดงานตามประกาศนี้ และวันหยุดงานอื่น ซึ่งนายจางยินยอมใหลูกจางหยุดเขาดวย 

 
ขอ ๙  ในกรณีที่เปนงานอันมีลักษณะที่จะตองทําติดตอกันไปโดยจะหยุดเสียมิได 

หรือเปนงานฉุกเฉิน ซึ่งถาจะใหลูกจางหยุดงานประจําสัปดาห หยุดงานตามประเพณีนิยม หรือ
หยุดงานพักผอนประจําป จะเสียหายแกงานของนายจาง นายจางจะใหลูกจางทํางานในวันหยุดนั้น
เทาที่จําเปนก็ได 

การใหลูกจางทํางานในวันหยุดงานพักผอนประจําป ตองไดรับความยินยอมจาก
ลูกจาง 

 
ขอ ๑๐  ลูกจางซึ่งมิใชลูกจางช่ัวคราวมีสิทธิหยุดพักรักษาตัวไดไมนอยกวาปละ

สามสิบวัน โดยไมนับรวมกับวันหยุดงานประจําสัปดาห วันหยุดงานตามประเพณีนิยมและวันหยุด
งานพักผอนประจําป การหยุดพักรักษาตัวแตละคร้ัง นายจางอาจใหลูกจางแสดงใบรับรองของ
แพทยแผนปจจุบันชั้นหนึ่ง แตในกรณีที่ไมมีแพทยแผนปจจุบันชั้นหนึ่ง ใหนายจางและลูกจางตก
ลงกันเอง 

ในกรณีที่นายจางจัดแพทยไวใหแลว ใหใชแพทยดังกลาว เวนแตลูกจางไม
สามารถใหแพทยนั้นตรวจได 

คาใบรับรองแพทยตามขอนี้ใหนายจางเปนผูออก 
สิทธิในการหยุดพักรักษาตัวดังกลาวแลว ใหใชไดเฉพาะป และเพ่ือประโยชนแหง

ขอนี้ คําวาปนั้นใหนับตั้งแตวันที่ลูกจางเขาทํางาน 
 

หมวด ๓ 
การจายคาจาง คาลวงเวลา และคาลวงเวลาในวนัหยุด 

   
 

ขอ ๑๑  ลูกจางซึ่งหยุดงานในวันหยุดงานตามประเพณีนิยม ตามขอ ๗ หรือใน
วันหยุดงานพักผอนประจําปตามขอ ๘ นายจางตองจายคาจางใหเชนเดียวกับวันทํางานตลอดเวลา
ที่หยุดนั้น 

ลูกจางซึ่งหยุดพักรักษาตัวตามขอ ๑๐ นายจางตองจายคาจางใหครึ่งหนึ่งของ
คาจางที่ลูกจางนั้นไดรับอยูตลอดเวลาที่หยุดนั้น และตองจายคารักษาพยาบาลตามที่ลูกจางไดจาย
จริงแตคารักษาพยาบาลนั้น ตองไมเกินจํานวนคาจางที่ลูกจางไดรับตลอดเวลาที่หยุดพักรักษาตัว
อยูนั้น 

ทั้งนี้ เวนแตนายจางตกลงจายใหในอัตรามากกวานั้นอยูแลว 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ลูกจางรายเดือน ไมมีสิทธิไดรับคาจางตามความในขอนี้ 
 
ข อ  ๑๒   ลู ก จ า งซึ่ ง ไ ด รั บ เ งิ นค าทดแทนตามความในประกาศของ

กระทรวงมหาดไทย เร่ืองหลักเกณฑและวิธีการจายเงินคาทดแทนตลอดจนจํานวนเงินคาทดแทน 
ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๐๑ หรือลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๐๑ แลว ไมมีสิทธิรับคาจางและคา
รักษาพยาบาลตามขอ ๑๑ วรรคสอง ตลอดเวลาที่หยุดพักรักษาตัวนั้น 

 
ขอ ๑๓  นายจางซึ่งใชลูกจางทํางานเกินกําหนดเวลาในขอ ๔ (๑) วรรคแรก 

หรือ (๒) หรือใชลูกจางทํางานเกินกําหนดเวลาที่ตกลงกัน นายจางตองจายคาลวงเวลาใหแก
ลูกจางนั้นในอัตราไมนอยกวาหนึ่งเทาครึ่งของคาจางที่ลูกจางนั้นไดรับอยู โดยคิดเฉลี่ยเปนราย
ช่ัวโมงตามชั่วโมงที่ลูกจางไดทําเพ่ิมขึ้น 

การคํานวณเวลาทํางานเพื่อจายคาลวงเวลาตามความในวรรคกอน มิใหนับชั่วโมง
ทํางานที่ลูกจางทํางานในวันหยุดงานประจําสัปดาหตามขอ ๑๕ ในวันหยุดงานตามประเพณีนิยม
หรือในวันหยุดงานพักผอนประจําปตามขอ ๑๖ มารวมเพื่อคํานวณเปนคาลวงเวลาดวย 

ในกรณีการจายคาจางตามผลของงานของลูกจางใหคํานวณการจายคาลวงเวลา
ตามจํานวนผลงานที่ลูกจางทําเกินกําหนดเวลาทํางานปกติ 

 
ขอ ๑๔  ลูกจางซึ่งทํางานตอไปนี้ ไมมีสิทธิไดรับคาลวงเวลาตามขอ ๑๓ 
(๑) งานผูควบคุมบังคับบัญชา 
(๒) งานวิทยาการหรืองานของผูเช่ียวชาญ 
(๓) งานในหนาที่ซึ่งตองรักษาความลับและตองใชความไววางใจโดยเฉพาะ 
(๔) งานขบวนการจัดงานรถไฟ 
(๕) งานขนสงสินคาหรือพัสดุภัณฑ 
(๖) งานขนสงผูโดยสารหรือสินคาทางน้ําในประเทศหรือทะเล 
(๗) งานขายทางสายหรือชุมสาย โทรเลข โทรศัพทหรือวิทยุคมนาคม 
(๘) งานขุดลอกรองน้ํา 
(๙) งานเปดปดประตูน้ํา ประตูระบาย หรืออางเก็บน้ํา 
(๑๐) งานอานระดับน้ําและวัดปริมาณน้ํา 
(๑๑) งานดูแลรักษาคลองหรือคันคลอง คันกั้นน้ําหรือทํานบ 
(๑๒) งานเฝาหรือดูแลสถานที่ 
(๑๓) งานดับเพลิง หรือ 
(๑๔) งานที่ตองเดินทางไปปฏิบัติหนาที่นอกสถานที่ทํางานโดยไมมีกําหนดเวลา

แนนอน 
ทั้งนี้ เวนแตนายจางตกลงจายคาลวงเวลาใหแกลูกจาง 
 
ขอ ๑๕  ถานายจางใชลูกจางทํางานในวันหยุดงานประจําสัปดาห นายจางตอง



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

จายคาลวงเวลาในวันหยุดใหแกลูกจางดังตอไปนี ้
(๑) ลูกจางรายเดือน ไมนอยกวาหนึ่งเทาของคาจางที่ลูกจางนั้นไดรับอยูในวัน

ทํางานปกต ิ
(๒) ลูกจางซึ่งจางเปนรายวันหรือรายชั่วโมง ไมนอยกวาสองเทาของคาจางที่

ลูกจางนั้นไดรับอยูในวันหรือช่ัวโมงทํางานปกต ิ
(๓) ลูกจางซึ่งจางโดยรับคาจางคํานวณตามผลของงานไมนอยกวาสองเทาของ

ผลงานที่ลูกจางทําไดในวันนั้น 
 
ขอ ๑๖  ถานายจางใชลูกจางทํางานในวันหยุดงานตามประเพณีนิยมหรือใน

วันหยุดงานพักผอนประจําป นายจางตองจายคาลวงเวลาในวันหยุดใหแกลูกจางดังตอไปนี ้
(๑) ลูกจางรายเดือน ไมนอยกวาหนึ่งเทาของคาจางที่ลูกจางนั้นไดรับอยูในวัน

ทํางานปกต ิ
(๒) ลูกจางซึ่งจางเปนรายวันหรือรายชั่วโมง ไมนอยกวาหนึ่งเทาของคาจางที่

ลูกจางนั้นไดรับอยูในวันหรือช่ัวโมงทํางานปกต ิ
(๓) ลูกจางซึ่งจางโดยรับคาจางคํานวณตามผลของงานไมนอยกวาหนึ่งเทาของ

ผลงานที่ลูกจางทําไดในวันนั้น 
 
ขอ ๑๗  ลูกจางซึ่งเปนผูควบคุมบังคับบัญชา ไมมีสิทธิไดรับคาลวงเวลาใน

วันหยุดตามขอ ๑๕ และขอ ๑๖ เวนแตนายจางตกลงจายคาลวงเวลาในวันหยุดใหแกลูกจาง 
 
ขอ ๑๘  ในกรณีที่นายจางตกลงจายคาลวงเวลาในอัตรามากกวาที่ไดกําหนดไวใน

ขอ ๑๓ หรือตกลงจายคาลวงเวลาในวันหยุดในอัตรามากกวาที่ไดกําหนดไวในขอ ๑๕ หรือขอ ๑๖ 
ก็ใหเปนไปตามนั้น 

 
ขอ ๑๙  คาจาง คาลวงเวลา และคาลวงเวลาในวันหยุดตองจายเปนเงินตราไทย

ถาจะจายเปนเช็คหรือเงินตราตางประเทศตองไดรับความยินยอมจากลูกจาง 
 
ขอ ๒๐  หามมิใหนายจางจายคาจาง คาลวงเวลา และคาลวงเวลาในวันหยุด

ทั้งหมดหรือแตบางสวนดวยบัตร หรือส่ิงของอื่นใดแทนเงินดังกลาวนั้น เวนแตในงานบางอยางทีม่ี
ประเพณีนิยมและเพื่อประโยชนของลูกจาง ใหจายคาจางบางสวนเปนสิ่งของได แตส่ิงของนั้น
จะตองมีจํานวนไมเกินสมควรและเปนประโยชนในการอุปโภคหรือบริโภคของลูกจางและของ
ครอบครัวของลูกจาง 

 
ขอ ๒๑  หามมิใหนายจางหักคาจาง คาลวงเวลา และคาลวงเวลาในวันหยุดเพื่อ

การอื่น นอกจากที่กฎหมายบัญญัติหรือที่นายจางและลูกจางตกลงกันไวกอน 
 
ขอ ๒๒  นายจางตองจายคาจาง คาลวงเวลาและคาลวงเวลาในวันหยุดใหแก



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ลูกจาง ณ สถานที่ที่ลูกจางทํางาน ถาจะจาย ณ สถานที่อ่ืนตองไดรับความยินยอมจากลูกจาง 
หามมิใหนายจางจายคาจาง คาลวงเวลาและคาลวงเวลาในวันหยุด ณ สถานที่ขาย

เครื่องดื่ม อาหาร หรือส่ิงของอื่นใด เวนแตลูกจางทํางาน ณ สถานที่ดังกลาวนั้น 
 
ขอ ๒๓  ในการกําหนดคาจาง คาลวงเวลาและคาลวงเวลาในวันหยุดใหถือ

คุณภาพและปริมาณของงานเปนเกณฑงานอันมีลักษณะและสภาพอยางเดียวกันใหกําหนดเทากัน
ไมวาลูกจางจะเปนชายหรือหญิง 

 
ขอ ๒๔ นายจางตองจายคาจาง คาลวงเวลา และคาลวงเวลาในวันหยุดตาม

กําหนดเวลาดังตอไปนี ้
(๑) ไมเกินเจ็ดวันตอหนึ่งครั้ง ในกรณีที่คํานวณเปนรายชั่วโมง รายวันหรือราย

สัปดาห 
(๒) ไมนอยกวาเดือนละสองครั้งในระยะเวลาไมเกินสิบหกวันตอครั้งในกรณีที่

คํานวณเปนรายปกษ 
(๓) ไมเกินเดือนละหนึ่งครั้งในกรณีที่คํานวณเปนรายเดือน หรือ รายป หรือ 
(๔) ไมนอยกวาเดือนละสองครั้งในระยะเวลาไมเกินสิบหกวันตอครั้งในกรณีที่

คํานวณตามผลของงาน 
ทั้งนี้ เวนแตนายจางและลูกจางตกลงกําหนดเวลาหรือมีประเพณีกันเปนอยางอ่ืน 
 
ขอ ๒๕ ถานายจางผิดนัดในการจายคาจาง คาลวงเวลาและคาลวงเวลาในวันหยุด 

นายจางจะตองเสียดอกเบี้ยใหแกลูกจางในระหวางผิดนัดรอยละสิบหาตอป 
ถานายจางจงใจผิดนัดในการจายเงินดังกลาวโดยปราศจากเหตุผลอันสมควรเมื่อ

พนกําหนดเวลาเจ็ดวันนับแตวันถึงกําหนดจาย นายจางจะตองจายเงินเพิ่มใหแกลูกจางรอยละสิบ
หาของเงินที่คางชําระทุกระยะเวลาเจ็ดวัน 

ถานายจางพรอมที่จะชําระเงินดังกลาวในสองวรรคกอนและไดนําไปมอบไวตอ
หัวหนากองแรงงาน กรมประชาสงเคราะห สําหรับในเขตจังหวัดพระนครและจังหวัดธนบุรีหรือ
ผูวาราชการจังหวัด สําหรับในเขตจังหวัดของตนแลวแตกรณี การจายดอกเบี้ยหรือเงินเพิ่มสําหรับ
เวลาตอไปใหเปนอันระงับตั้งแตวันที่นายจางนําเงินดังกลาวนั้นพรอมทั้งดอกเบี้ยหรือเงินเพิ่มไป
มอบไวเปนตนไป 

 
ขอ ๒๖ ถานายจางใหลูกจางออกจากงานโดยไมใชความผิดของลูกจาง นายจาง

ตองจายคาจางใหแกลูกจางตามสวนของวันหยุดงานพักผอนประจําป ซึ่งลูกจางมีสิทธิหยุดงาน
พักผอนประจําปตามขอ ๘ อีกดวย 
 

หมวด ๔ 
เงินชดเชย 

   



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
ขอ ๒๗ ในกรณีที่เปนการจางโดยไมมีกําหนดเวลา ถานายจางใหลูกจางออกจาก

งาน และลูกจางนั้นไดทํางานติดตอกันมาแลวไมนอยกวาหนึ่งรอยแปดสิบวัน นายจางตองช้ีแจง
เหตุผลใหลูกจางทราบและตองจายเงินชดเชยใหแกลูกจางนั้นเทากับคาจางที่ไดรับอยูไมนอยกวา
สามสิบวัน 

ถานายจางใหลูกจางซึ่งมิใชลูกจางช่ัวคราวออกจากงานและลูกจางนั้นไดทํางาน
ติดตอกันมาแลวไมนอยกวา สามสิบวันแตไมถึงหนึ่งรอยแปดสิบวัน นายจางตองช้ีแจงเหตุผลให
ลูกจางทราบลวงหนาไมนอยกวาสามสิบวัน มิฉะนั้นตองจายเงินชดเชยใหแกลูกจางนั้นเทากับ
คาจางที่ไดรับอยูไมนอยกวาสามสิบวัน 

ทั้งนี้ เวนแตนายจางตกลงจายเงินชดเชยเปนจํานวนมากกวานั้นอยูแลว 
เพ่ือประโยชนในการนับระยะเวลาตามขอนี้ใหรวมวันหยุดงานซึ่งลูกจางมีสิทธิ

หยุดงานตามประกาศนี้ และวันหยุดงานอื่นซึ่งนายจางยินยอมใหลูกจางหยุดเขาดวย 
 
ขอ ๒๘ นายจางไมตองจายเงินชดเชยใหแกลูกจางตามขอ ๒๗ ในเมื่อส่ังให

ลูกจางออกจากงานในกรณีดังตอไปนี้ 
(๑) ลูกจางกระทําการโดยจงใจ เปนเหตุใหนายจางไดรับความเสียหาย 
(๒) ลูกจางกระทําการโดยประมาทเลินเลออยางรายแรงเปนเหตุใหนายจางไดรับ

ความเสียหาย 
(๓) ลูกจางฝาฝนระเบียบขอบังคับ หรือคําส่ังอันชอบดวยกฎหมายของนายจาง 

อันอาจเปนเหตุใหนายจางไดรับความเสียหาย 
(๔) ลูกจางละเลยไมนําพาตอคําส่ังอันชอบดวยกฎหมายของนายจางบอยครั้ง 

หรือจงใจขัดคําส่ังเชนวานั้น 
(๕) ลูกจางละทิ้งหนาที่ติดตอกันเปนเวลาเกินเจ็ดวันโดยปราศจากเหตุผล 
(๖) ลูกจางกระทําการทุจริตตอหนาที่ หรือ 
(๗) ลูกจางกระทําความผิดตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกเวน

แตความผิดที่เปนลหุโทษ 
 

สวนที่ ๒ 
การใชแรงงานหญิงและเด็ก 

   
 

ขอ ๒๙ ความในสวนนี้ใหใชบังคับแกงานอุตสาหกรรมหรืองานพาณิชยกรรมที่ใช
หญิงหรือเด็กเปนลูกจางตั้งแตหนึ่งคนขึ้นไป ไมวาจะเปนงานพาณิชยกรรมที่อยูในขอยกเวนตาม
ขอ ๓ หรือไมก็ตาม 

 
ขอ ๓๐ เพ่ือประโยขนในการตรวจตราและการควบคุมการใชแรงงานหญิงและ

เด็กใหเปนไปตามความในสวนนี้ ใหนําความในสวนที่ ๔ มาใชบังคับโดยอนุโลม 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
หมวด ๑ 

การใชแรงงานหญิง 
   

 
ขอ ๓๑  หามมิใหนายจางใชหญิงเปนลูกจางทํางานดังตอไปนี้ 
(๑) งานทําความสะอาดเครื่องจักรหรือเคร่ืองยนตขณะที่เครื่องกําลังทํางาน 
(๒) งานที่ตองทําบนนั่งรานซึ่งสูงกวาพ้ืนดินสิบเมตรขึ้นไป 
(๓) งานใชเล่ือยวงเดือน 
(๔) งานผลิตหรือขนสงวัตถุระเบิดหรือวัตถุไวไฟ 
(๕) งานเหมืองแรที่ตองทําใตดิน เวนแตงานในหนาที่เก่ียวกับงานในสํานักงาน

หรืองานเกี่ยวกับอนามัยหรือสวัสดิการ หรือ 
(๖) งานอื่นๆ ตามที่กระทรวงมหาดไทยจะไดกําหนด 
 
ขอ ๓๒ หามมิใหนายจางใชหญิงเปนลูกจางทํางาน ยก แบก หาบ หาม ทูน ลาก 

หรือ เข็นของหนักเกินอัตราน้ําหนักที่กําหนดดังตอไปนี ้
(๑) สามสิบกิโลกรัม สําหรับการยก แบก หาบ หาม ทูนหรือลากของในที่ราบ 
(๒) ย่ีสิบหากิโลกรัม สําหรับการยก แบก หาบ หาม ทูนหรือลากของซึ่งตองข้ึน

บันไดหรือที่สูง 
(๓) หกรอยกิโลกรัม สําหรับการเข็นของที่ตองบรรทุกลอเล่ือนที่ใชราง หรือ 
(๔) สามรอยกิโลกรัม สําหรับการเข็นของที่ตองบรรทุกลอเล่ือนที่ไมใชราง 
 
ขอ ๓๓  หามมิใหนายจางใชหญิงเปนลูกจางทํางานในสถานที่ทํางานและใน

ระหวางเวลาดังตอไปนี ้
(๑) งานอุตสาหกรรม ในระหวางเวลา ๒๒.๐๐ นาฬิกา และ ๐๖.๐๐ นาฬิกา 
(๒) งานพาณิชยกรรม ในระหวางเวลา ๒๔.๐๐ นาฬิกา และ ๐๖.๐๐ นาฬิกา 
เวนแตงานอันมีลักษณะที่จะตองทําติดตอกันไป หรือเปนงานกะ หรือเปนงานซึ่ง

ตามลักษณะและสภาพที่จะตองทําในระหวางเวลาดังกลาว ทั้งนี้ในเมื่อไดรับใบอนุญาตจาก
เจาหนาที่ออกใบอนุญาตแลว 

 
ขอ ๓๔  หามมิใหนายจางรับหญิงซึ่งมีอายุต่ํากวาสิบแปดปที่ยังมิไดทําการสมรส

เปนลูกจางทํางานในสโมสรราตรี สถานเตนรํา สถานฝกสอนเตนรํา สถานขายและเสพสุรา สถาน
อาบนวด โรงแรมหรือสถานที่อ่ืนๆ ตามที่กระทรวงมหาดไทยจะไดกําหนด 

 
ขอ ๓๕  ลูกจางซึ่งเปนหญิงมีครรภถาไดนําใบรับรองของแพทยแผนปจจุบัน

ช้ันหนึ่งมาแสดง มีสิทธิหยุดงานสามสิบวันกอนวันคลอด และสามสิบวันภายหลังวันคลอด 
ถาหญิงนั้นไดทํางานติดตอกันมาแลวไมนอยกวาหนึ่งรอยแปดสิบวัน ก็ใหมีสิทธิ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ไดรับคาจางเทากับอัตราที่ไดรับอยูไมนอยกวาสามสิบวัน 
เพ่ือประโยชนในการนับระยะเวลาตามขอนี้ ใหรวมวันหยุดงานซึ่งหญิงนั้นมีสิทธิ

หยุดงานตามประกาศนี้ และวันหยุดงานอื่นซึ่งนายจางยินยอมใหหญิงนั้นหยุดเขาดวย 
 
ขอ ๓๖  ถาหญิงมีสิทธิหยุดงานตามขอ ๓๕ ยังไมสามารถทํางานได และมี

ใบรับรองของแพทยแผนปจจุบันชั้นหนึ่งแสดงวา การเจ็บปวยนั้นเกิดขึ้นเนื่องจากการคลอดและ
ไมสามารถทํางานได ก็ใหมีสิทธิหยุดงานโดยไมไดรับคาจางอีกไมเกินสามสิบวัน 

 
ขอ ๓๗  หากมีความจําเปนและมีใบรับรองของแพทยแผนปจจุบันชั้นหนึ่ง แสดง

วาหญิงนั้นไมอาจทํางานในหนาที่เดิมได ก็ใหมีสิทธิขอใหนายจางเปลี่ยนงานในหนาที่ใหใหมเปน
การชั่วคราว เพ่ือความเหมาะสมกอนหรือภายหลังวันคลอดได ทั้งนี้ ใหนายจางพิจารณาเปลี่ยน
งานใหแกหญิงนั้นตามสมควร 

 
ขอ ๓๘  ในกรณีที่ไมมีแพทยแผนปจจุบันชั้นหนึ่งตามขอ ๓๕ ขอ ๓๖ หรือขอ 

๓๗ ใหนายจางและลูกจางตกลงกันเอง 
 

หมวด ๒ 
การใชแรงงานเด็ก 
   

 
ขอ ๓๙  หามมิใหนายจางรับเด็กซึ่งมีอายุต่ํากวาสิบสองปเปนลูกจาง 
 
ขอ ๔๐  หามมิใหนายจางรับเด็กซึ่งมีอายุตั้งแตสิบสองปข้ึนไป แตยังไมถึงสิบสี่ป

เปนลูกจาง เวนแตงานนั้นเปนงานเบา หรือเปนงานที่ใชบุคคลในครอบครัวทําซึ่งไมเปนอันตราย
ตอสุขภาพอนามัยและความเจริญเติบโตของรางกายและเวลาทํางานนั้นไมใชเวลาเรียนตามปกติ 
ทั้งไมเปนการขัดตอการศึกษาเลาเรียนตามกฎหมายวาดวยการประถมศึกษา 

งานใดเปนงานเบา ใหเปนไปตามที่กระทรวงมหาดไทยจะไดกําหนด 
 
ขอ ๔๑  หามมิใหนายจางรับเด็กซึ่งมีอายุตั้งแตสิบสองปข้ึนไป แตยังไมถึงสิบหก

ปเปนลูกจาง เวนแตเปนกรณีตามขอ ๔๐ หรือเด็กนั้นไดรับใบอนุญาตจากเจาหนาที่ออก
ใบอนุญาตแลว 

 
ขอ ๔๒  ในการขออนุญาตเปนลูกจางตามขอ ๔๑ ใหเด็กนําหลักฐานดังตอไปนี้

มาแสดงตอเจาหนาที่ออกใบอนุญาต 
(๑) เอกสารแสดงหนาที่การงาน กําหนดชั่วโมงทํางานและอ่ืนๆ ที่นายจางออก

ให 
(๒) เอกสารแสดงอายุของเด็ก 
(๓) ใบรับรองของแพทยแผนปจจุบันชั้นหนึ่งแสดงความสมบูรณของรางกายวา



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สามารถทํางานได 
(๔) เอกสารแสดงความยินยอมจากบิดามารดาหรือผูปกครอง และ 
(๕) ใบรับรองของโรงเรียน แสดงเวลาเรียนและผลการศึกษา 
 
ขอ ๔๓ หามมิใหนายจางใชเด็กซึ่งมีอายุตั้งแตสิบสองปข้ึนไป แตยังไมมีถึงสิบสี่ป

เปนลูกจางทํางานเกินวันละหกชั่วโมง 
 
ขอ ๔๔  หามมิใหนายจางใชเด็กซึ่งมีอายุตั้งแตสิบสี่ปข้ึนไป แตยังไมถึงสิบแปดป

เปนลูกจางทํางานเกินวันละแปดชั่วโมง 
 
ขอ ๔๕  หามมิใหนายแจงใชเด็กซึ่งมีอายุต่ํากวาสิบแปดปเปนลูกจางทํางานใน

สถานที่ทํางานและในระหวางเวลาดังตอไปนี ้
(๑) งานอุตสาหกรรม ในระหวางเวลา ๒๐.๐๐ นาฬิกาและ ๐๖.๐๐ นาฬิกา 
(๒) งานพาณิชยกรรม ในระหวางเวลา ๒๒.๐๐ นาฬิกาและ ๐๖.๐๐ นาฬิกา 
เวนแตในกรณีที่เด็กนั้นเปนผูแสดงภาพยนตร ละครหรือการแสดงอยางอ่ืนที่

คลายคลึงกัน 
 
ขอ ๔๖  หามมิใหนายจางรับเด็กซึ่งมีอายุตั้งแตสิบหกปข้ึนไป แตยังไมถึงสิบแปด

ปเปนลูกจางทํางานดังตอไปนี ้
(๑) งานทําความสะอาดเครื่องจักรหรือเคร่ืองยนตขณะที่เครื่องกําลังทํางาน 
(๒) งานที่ตองทําใตดินหรือใตน้ํา 
(๓) งานผลิตหรือขนสงวัตถุเคมีที่เปนอันตราย วัตถุมีพิษ วัตถุระเบิด หรือวัตถุ

ไวไฟ 
(๔) งานเกี่ยวกับกัมมันตรังสี หรือ 
(๕) งานอื่นๆ ตามที่กระทรวงมหาดไทยจะไดกําหนด 
 
ขอ ๔๗  หามมิใหนายจางรับเด็กซึ่งมีอายุต่ํากวาสิบหกปเปนลูกจางทํางานตาม

ขอ ๔๖ และงานดังตอไปนี้ 
(๑) งานใชเครื่องจักรหรือเคร่ืองยนต 
(๒) งานใชปนจั่นหรืองานใชเครื่องยกของ 
(๓) งานดับเพลิง 
(๔) งานที่ตองทําบนนั่งราน หรือ 
(๕) งานอื่นๆ ตามที่กระทรวงมหาดไทยจะไดกําหนด 
 
ขอ ๔๘  หามมิใหนายจางใชเด็กซึ่งมีอายุต่ํากวาสิบหาปเปนลูกจางทํางานใน

วันหยุดงานประจําสัปดาห ในวันหยุดงานตามประเพณีนิยม หรือในวันหยุดงานพักผอนประจําป 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สวนที่ ๓ 
สวัสดิการ 

   
 

ขอ ๔๙  นายจางตองจัดใหมีน้ําสะอาดสําหรับดื่ม หองน้ํา สวม และเครื่องใชอัน
จําเปนสําหรับสุขภาพและอนามัยดังตอไปนี้ 

(๑) สถานที่ทํางานที่มีลูกจางทํางานไมเกินสิบหาคน น้ําสะอาดสําหรับดื่มไมนอย
กวาหนึ่งที่ หองน้ําและสวมไมนอยกวาอยางละหนึ่งที่ 

(๒) สถานที่ทํางานที่มีลูกจางทํางานไมเกินสี่สิบคน น้ําสะอาดสําหรับดื่มไมนอย
กวาหนึ่งที่ หองน้ําไมนอยกวาหนึ่งที่และสวมไมนอยกวาสองที ่

(๓) สถานที่ทํางานที่มีลูกจางทํางานไมเกินแปดสิบคน น้ําสะอาดสําหรับดื่มไม
นอยกวาสองที่ หองน้ําไมนอยกวาหนึ่งที่และสวมไมนอยกวาสามที่ 

(๔) สถานที่ทํางานที่มีลูกจางทํางานเกินแปดสิบคนขึ้นไป น้ําสะอาดสําหรับดื่ม 
หองน้ําและสวมเพิ่มขึ้นอีกอยางละหนึ่งที่สําหรับจํานวนลูกจางทุกๆ หาสิบคน เศษของหาสิบคน
ถาเกินยี่สิบหาคนใหถือเปนหาสิบคน 

(๕) สถานที่ทํางานที่มีลูกจางทั้งชายและหญิง หองน้ําและสวมสําหรับหญิงไว
โดยเฉพาะตามสมควร 

สวมตองจัดใหถูกตองตามสุขลักษณะ และใหมีกระดาษชําระหรือน้ําตามสมควร 
 
ขอ ๕๐  นายจางตองจัดใหมีแพทย พยาบาล อุปกรณ ในการรักษาพยาบาลหรือ

ปจจัยในการปฐมพยาบาลตามความจําเปนของสภาพของงาน เพ่ือชวยเหลือลูกจางไดทันทวงที
เมื่อประสบอันตรายหรือเจ็บปวย ดังตอไปนี้ 

(๑) สถานที่ทํางาน อุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรมที่มีลูกจางทํางานตั้งแตสิบคน
ข้ึนไป ตองมีปจจัยในการปฐมพยาบาล คือ 

(ก) สายยางรัดหามเลือด 
(ข) กรรไกร 
(ค) สําลี ผาชะแผล ผาพันแผล และผายางปลาสเตอร 
(ฆ) ถวยตวงยา 
(ง) ถวยลางตา 
(จ) หลอดหยดยา 
(ฉ) ถวยน้ํา 
(ช) ที่ปายยา 
(ซ) เข็มกลัด 
(ฌ) ยาแดงใสแผล ยาเหลืองใสแผล หรือทิงเจอรไอโอดิน 
(ญ) อัลกอฮอลเอธิลบริสุทธิ์ ๗๐% 
(ฎ) ยาแกไฟไหมน้ํารอนลวก 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(ฏ) น้ํากรดบอริคลางตา 
(ฐ) แอมโมเนียหอม 
(ฑ) ยาแกปวดหัวตัวรอน 
(ฒ) ทิงเจอรฝนการบูร 
(ณ) ยาธาตุน้ําขาว 
(ด) ยาธาตุน้ําแดง 
(ต) โซดาไบคารบอเนต และ 
(ถ) วาสลินขาว 

(๒) สถานที่ทํางานอุตสาหกรรม นอกจากปจจัยในการปฐมพยาบาลตาม (๑) 
แลว ตองจัดใหมีหองรักษาพยาบาล พยาบาลและแพทย ดังตอไปนี ้

ถามีลูกจางตั้งแตสองรอยคนขึ้นไป ตองจัดใหม ี
(ก) หองรักษาพยาบาลอยางนอยหนึ่งหองและเวชภัณฑอันจําเปนเพียงพอแก

การรักษาพยาบาล และ 
(ข) พยาบาลอยางนอยหนึ่งคน 
ถามีลูกจางตั้งแตหารอยคนขึ้นไป ตองจัดใหม ี
(ก) หองรักษาพยาบาลอยางนอยหนึ่งหองและเวชภัณฑอันจําเปนเพียงพอแก

การรักษาพยาบาล 
(ข) พยาบาลอยางนอยหนึ่งคน และ 
(ค) แพทยแผนปจจุบันชั้นหนึ่ง อยางนอยหนึ่งคนเพื่อตรวจรักษาพยาบาลเปน

ครั้งคราว 
ถามีลูกจางตั้งแตหนึ่งพันคนขึ้นไป ตองจัดใหมี 
(ก) สถานพยาบาลและเวชภัณฑอันจําเปนเพียงพอแกการรักษาพยาบาล 
(ข) พยาบาลอยางนอยสองคน และ 
(ค) แพทยแผนปจจุบันชั้นหนึ่งไวประจําอยางนอยหนึ่งคน 
 
ขอ ๕๑  การใชลูกจางทํางานอันอาจเปนอันตรายตอสุขภาพอนามัยหรือรางกาย

ของลูกจางตามขอ ๔ (๑) วรรคสอง นายจางตองจัดใหมีแพทยแผนปจจุบันชั้นหนึ่งตรวจรางกาย
ของลูกจางอยางนอยปละหนึ่งครั้ง และตองจัดใหมีหลักฐานการตรวจรางกายของลูกจางแตละคน
เก็บไวในสถานที่ทํางานพรอมที่จะใหเจาหนาที่ตรวจแรงงานตรวจไดทุกโอกาส 

 
ขอ ๕๒  คาใชจายตางๆ ตามสวนนี้ใหนายจางเปนผูออก 

 
สวนที่ ๔ 

การตรวจตราและการควบคมุ 
   

 
ขอ ๕๓  นายจางตองจัดใหมีหลักฐานเกี่ยวกับการทํางานของลูกจาง และ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 

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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานเก็บไวในสถานที่ทํางานพรอมที่จะใหเจาหนาที่ตรวจแรงงานตรวจได
ทุกโอกาส 

หลักฐานเกี่ยวกับการทํางานของลูกจางใหนายจางเก็บรักษาไวไมนอยกวาหาป 
 
ขอ ๕๔  หลักฐานเกี่ยวกับการทํางานของลูกจาง ตองมีรายละเอียดอยางนอย

ดังตอไปนี ้
(๑) ช่ือตัวและชื่อสกุล 
(๒) เพศ 
(๓) วันเดือนปเกิด 
(๔) ตําแหนงหนาที ่
(๕) วันเดือนปที่เขาทํางานและออกจากงาน 
(๖) เวลาเริ่มและเลิกงานของแตละวัน 
(๗) คาจาง และ 
(๘) วันเดือนปที่จายคาจาง 
ถามีการทํางานลวงเวลาหรือทํางานในวันหยุด ตองมีรายละเอียดอยางนอย

ดังตอไปนี้ 
(๑) จํานวนชั่วโมงที่ทํางานลวงเวลา 
(๒) จํานวนชั่วโมงที่ทํางานในวันหยุด 
(๓) คาลวงเวลาและคาลวงเวลาในวันหยุด และ 
(๔) วันเดือนปที่จายคาลวงเวลาและคาลวงเวลาในวันหยุด 
 
ขอ ๕๕  ขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน ตองกําหนดขอความอยางนอยดังตอไปนี ้
(๑) กําหนดเวลาทํางานปกต ิ
(๒) เวลาหยุดพักผอน 
(๓) วันหยุดงานประจําสัปดาห 
(๔) วันหยุดงานตามประเพณีนิยม 
(๕) วันหยุดงานพักผอนประจําป 
(๖) ระเบียบการลา 
(๗) วินัยของลูกจาง และ 
(๘) วิธีการเกี่ยวกับการรองทุกข 
ถามีการทํางานลวงเวลา หรือทํางานในวันหยุดก็ใหกําหนดหลักเกณฑและวิธีการ

เก่ียวกับการทํางานลวงเวลา และการทํางานในวันหยุดไวดวย 
ทั้งนี้ ใหนายจางประกาศโดยเปดเผยหรือมีไวใหลูกจางไดทราบ ณ สถานที่

ทํางาน 
 
ขอ ๕๖  เจาหนาที่ตรวจแรงงานมีอํานาจเขาไปในสถานที่ทํางานระหวางเวลา



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 

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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ทํางาน เพ่ือสอบถามขอเท็จจริงจากนายจางหรือลูกจาง และตรวจตราใหการปฏิบัติไดเปนไปตาม
ประกาศนี้ได 

ในกรณีที่เขาไปในสถานที่ทํางาน ใหเจาหนาที่ตรวจแรงงานแสดงบัตรประจําตัว
และช้ีแจงเหตุผลใหทราบ นายจางตองอํานวยความสะดวกและใหคําช้ีแจงตามสมควร 

 
ขอ ๕๗  เจาหนาที่ตรวจแรงงานมีอํานาจเรียกนายจางหรือผูแทนมาชี้แจง

ขอเท็จจริงหรือใหนําหลักฐานเกี่ยวกับการทํางานของลูกจางและเอกสารอ่ืนใดที่เก่ียวของไปให
ตรวจ ณ สถานที่ทํางานของเจาหนาที่ตรวจแรงงานได 

 
ขอ ๕๘  ถามีความจําเปนและเมื่อไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากหัวหนากอง

แรงงาน กรมประชาสงเคราะห สําหรับในเขตจังหวัดพระนครและจังหวัดธนบุรี หรือผูวาราชการ
จังหวัด สําหรับในเขตจังหวัดของตนแลวแตกรณี เจาหนาที่ตรวจแรงงานมีอํานาจนําแพทย นัก
สังคมสงเคราะหหรือผูเช่ียวชาญเขาไปในสถานที่ทํางาน เพ่ือตรวจตราใหการปฏิบัติไดเปนไปตาม
ประกาศนี้ได 

 
ขอ ๕๙  เจาหนาที่ตรวจแรงงานตองรายงานผลการตรวจเปนหนังสือเสนอตอ

หัวหนากองแรงงาน กรมประชาสงเคราะหสําหรับในเขตจังหวัดพระนครและจังหวัดธนบุรีหรือ
ผูวาราชการจังหวัด สําหรับในเขตจังหวัดของตนแลวแตกรณี ภายในเจ็ดวันนับแตวันตรวจเสร็จ 
ถามีการออกคําส่ังหรือแกไขเปลี่ยนแปลงใด ๆ ตองรายงานใหทราบทันที 

รายงานผลการตรวจใหถือเปนความลับของทางราชการหามมิใหผูใดเปดเผย เวน
แตเปนการใหการตอศาลหรือใหถอยคําตอทางราชการ 

 
ขอ ๖๐  เมื่อปรากฏวานายจางไมปฏิบัติตามประกาศนี้เจาหนาที่ตรวจแรงงาน

อาจใหคําเตือนเพื่อใหนายจางไดปฏิบัติการใหถูกตองภายในเวลาที่กําหนดไวในคําเตือนเสียกอน
ก็ได 

ถานายจางไดปฏิบัติถูกตองตามคําเตือนแลว ใหระงับการออกคําส่ัง 
 
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป๑ 

 
 

ประกาศ ณ วนัที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๐๑ 
นายพลตาํรวจเอก ชาตติระการโกศล 

ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
รักษาการในหนาที่รัฐมนตรวีาการกระทรวงมหาดไทย 

 
 

                                                 
๑
 ราชกิจจานุเบกษา เลม ๗๕/ตอนที่ ๑๑๒/หนา ๖๙๑/๓๐ ธันวาคม ๒๕๐๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 

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 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จารุวรรณ/แกไข 
๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ 

B+A (C) 

 
 
 


