บริการของเรา
งานคุมครองแรงงาน
1. การตรวจแรงงานตามคํารอง
กรณีที่ 1 (เวลา 3 ชั่วโมง) ลูกจ!างยื่นคําร!องด!วย
ตนเอง ณ ท!องที่เกิดเหตุ และเจ!าหน!าที่รับคํา
ร!องและสอบถามข!อมูลเบื้องต!น

กรณีที่ 2 (เวลา 1 ชั่วโมง) เจ!าหน!าที่รับคําร!อง
ทางโทรศัพท+ หนังสือ จดหมายอิเล็กทรอนิกส+
หรืออื่น ๆ

เสนอผู!บังคับบัญชามอบหมายผู!รับผิดชอบ
(ใช!เวลา 1 วัน)

ผู!รับผิดชอบข!อเท็จจริงและดําเนินการตรวจแรงงาน ตามคําร!องเรียน ณ สถานประกอบ
กิจการ และออกคําสั่งให!นายจ!างปฏิบัติให!ถูกต!อง
(ใช!เวลา 26 วัน)

ผู!รับผิดชอบรายงานผลการตรวจแรงงานตามคําร!องเรียนตอผู!บังคับบัญชา (ใช!เวลา 1 วัน)

แจ!งผลการตรวจแรงงานตามคําร!องให!ลูกจ!างที่ยื่นคําร!องได!ทราบ (ใช!เวลา 1 วัน)

สรุป : 1. ชวงยื่นคําขอ 1 ขั้นตอน 1 จุดบริการ
กรณีที่ 1 : ลูกจ!างยื่นคําร!องด!วยตนเอง รวมระยะเวลา 3 ชั่วโมง
กรณีที่ 2 : เจ!าหน!าที่คําร!องทางโทรศัพท+ หนังสือ จดหมายอิเล็กทรอนิกส+ หรืออื่น ๆ
รวมระยะเวลา 1 วันทําการ
2. ชวงดําเนินการจนแล!วเสร็จ (รวมระยะเวลาชวงยื่นคําขอ) 5 ขั้นตอน 1.จุดบริการ
รวมระยะเวลา 30 วันทําการ

2. การตรวจความปลอดภัยตามคํารอง
รวมระยะเวลาดําเนินการ 8 วันทําการ (ใหม)
ประชาชนยื่นคําร!อง

เจ!าหน!าที่รับคําร!องและนําเสนอ
ผู!บังคับบัญชามอบหมาย
ผู!รับผิดชอบ

วางแผนการตรวจ

ดําเนินการตรวจ
สถานประกอบกิจการ

ปฏิบัติไมถูกต!อง

ปฏิบัติถูกต!อง

ออกคําสั่งให!ปฏิบัติ

แจ!งผลประชาชน

แจ!งผลประชาชน

สาระนารูเกี่ยวกับ พ.ร.บ.คุมครองแรงงาน
สิทธิหนาที่นายจาง ลูกจาง ตาม พ.ร.บ.คุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541
และ พ.ร.บ.คุมครองแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554
1. เวลาทํางานปกติ
งานทั่วไปไมเกิน 8 ชั่วโมง/วัน หรือตามที่นายจ!าง ลูกจ!างตกลงกัน แตต!องไมเกิน 9 ชั่วโมง/วัน
และไมเกิน 48 ชั่วโมง/สัปดาห+
งานที่อาจเป@นอันตรายตอสุขภาพความปลอดภัยของลูกจ!างไมเกิน 7 ชั่วโมง/วัน และไมเกิน
42 ชั่วโมง/สัปดาห+
งานในกิจการปCโตรเลียมไมเกิน 12 ชั่วโมง/วัน และต!องไมเกิน 48 ชั่วโมง/สัปดาห+
งานประมงทะเล นายจ!าง และลูกจ!างตกลงกันกําหนดเวลาทํางานปกติ
2. เวลาพัก
กําหนดเวลาพักระหวางทํางานติดตอกันไมน!อยกวา 1 ชั่วโมง นายจ!าง และลูกจ!างอาจตกลง
กันลวงหน!าพักน!อยกวาครั้งละ 1 ชั่วโมงก็ได! แตรวมกันไมน!อยกวา 1 ชั่วโมง/วัน
นายจ!างต!องจัดเวลาพักกอนการทํางานลวงเวลาไมน!อยกวา 20 นาที ในกรณีที่มีการทํางาน
ลวงเวลาตอจากเวลาทํางานปกติไมน!อยกวา 2 ชั่วโมง
กรณีงานในร!านขายอาหารหรือร!านขายเครื่องดื่มที่เปCดจําหนายหรือให!บริการไมติดตอกันใน
แตละวัน นายจ!างจะจัดให!มีเวลาพักระหวางการทํางานวันหนึ่งเกิน 2 ชั่วโมงได! ซึ่งเวลาพักที่เกินนี้ไมนับเป@นเวลา
ทํางาน
3. การเรียกเก็บหลักประกัน
นายจ!างต!องไมเรียกหรือรับหลักประกันการทํางาน หรือหลักประกันความเสียหายในการ
ทํางานจากลูกจ!าง ไมวาจะเป@นเงินทรัพย+สิน หรือการค้ําประกันด!วยบุคคล เว!นแตงานที่ทําต!องรับผิดชอบเกี่ยวกับ
เงินหรือทรัพย+สินของนายจ!าง
นายจ! า งต! องจายเงิ น ประกั น พร! อมดอกเบี้ ย (ถ! า มี ) ให! แกลู กจ! า งภายใน 7 วั น นั บ แตวั น ที่
นายจ!างเลิกจ!าง หรือลูกจ!างลาออกหรือสิ้นสุดสัญญาประกัน
4. การจัดวันหยุด
นายจ!างต!องจัดให!มีวันหยุดประจําสัปดาห+ไมน!อยกวา 1 วัน โดยกําหนดให!มีระยะหางไมเกิน 6 วัน
นายจ!างต!องกําหนดให!มีวันหยุดตามประเพณีปFหนึ่งไมน!อยกวา 13 วัน โดยรวมวันแรงงาน
แหงชาติ และต!องกําหนดวันหยุดดังกลาวจากวันหยุดราชการประจําปF วันหยุดทางศาสนา หรือขนบธรรมเนียม
ประเพณีแหงท!องถิ่น

นายจ!างต!องประกาศวันหยุดตามประเพณีให!ลูกจ!างทราบลวงหน!า และต!องจายคาจ!างเทากับ
คาจ!างในวันทํางาน
นายจ!างต!องจัดให!ลูกจ!างหยุดชดเชยในวันทํางานถัดไป กรณีวันหยุดประเพณีตรงกับวันหยุด
ประจําสัปดาห+
ลูกจ!างซึ่งทํางานติดตอกันมาแล!วครบหนึ่งปF นายจ!างต!องจัดให!ลูกจ!างหยุดพักผอนประจําปF
ปFละไมน!อยกวา 6 วั นทํ าการ โดยนายจ! างเป@น ผู!กําหนดลวงหน!า หรื อตามแตนายจ!าง และลู กจ! างจะตกลงกั น
นายจ!างต!องจายคาจ!างเทากับคาจ!างในวันทํางาน ทั้งนี้นายจ!างและลูกจ!างอาจตกลงกันลวงหน!าให!สะสมหรือเลื่อน
วันหยุดพักผอนประจําปFได!
5. วันลา สิทธิการลา
การลาปHวย นายจ!างต!องให!ลูกจ!างลาปHวยได!เทาที่ปHวยจริง และต!องจายคาจ!างเทากับคาจ!าง
ในวันทํางานปFหนึ่งไมเกิน 30 วันทํางาน ทั้งนี้ วันลาปHวยตั้งแต 3 วันทํางานขึ้นไป นายจ!างอาจให!ลูกจ!างแสดง
ใบรับรองแพทย+ก็ได! แตถ!าลูกจ!างไมอาจแสดงได!ให!ลูกจ!างชี้แจงให!นายจ!างทราบ
การลาทําหมัน นายจ!า งต!องให!ลู กจ!างลาทํา หมันตามระยะเวลาที่ แพทย+ กําหนด และออก
ใบรับรองโดยต!องจายคาจ!างในวันลาดังกลาว
การลากิจ ลูกจ!างลาเพื่อกิจธุระอันจําเป@นได! โดยปฏิบัติตามข!อบังคับเกี่ยวกับการทํางาน
การลาเพื่อคลอดบุตร นายจ!างต!องให!ลูกจ!างหญิงลาเพื่อคลอดบุตร ครรภ+หนึ่งไมเกินไมเกิน
90 วัน โดยให!นับรวมวันหยุดที่มีระหวางวันลาด!วย และนายจ!างต!องจายคาจ!างเทากับคาจ!างในวันทํางานตลอด
ระยะเวลาที่ลา แตไมเกิน 45 วัน ไมวาลูกจ!างจะทํางานเป@นระยะเวลาเทาใดก็ตาม โดยลูกจ!างนั้นไมต!องแสดง
ใบรับรองแพทย+
การลาเพื่อรับราชการทหาร ลูกจ!างมีสิทธิลาเพื่อรับราชการทหารโดยได!รับคาจ!างไมเกิน 60
วันตอปF
การลาเพื่ อฝJ กอบรม นายจ! างต! องให! ลู กจ! า งลาเพื่ อฝJ กอบรมหรื อพั ฒนาความรู! ตามที่ ทาง
ราชการจัดหรืออนุญาตให!จัดขึ้น โดยลูกจ!างต!องแจ!งถึงสาเหตุที่ลาโดยชัดแจ!ง พร!อมแสดงหลักฐานที่เกี่ยวข!องให!
นายจ!างทราบลวงหน!าไมน!อยกวา 7 วันกอนวันลา นายจ!างจะจายคาจ!างหรือไมก็ได! ตามที่กําหนดไว!หรือตามที่มี
การตกลงกัน
6. คาจาง คาลวงเวลา
นายจ!างต!องจายคาจ!างไมต่ํากวาอัตราคาจ!างขั้นต่ํา กรณีมีการจายคาจ!างเป@นรายเดือน ให!
คํานวณ 1 เดือนมี 30 วัน
การที่นายจ!างจะให!ลูกจ!างทํางานลวงเวลาในวันทํางานได!ต!องได!รับความยินยอมจากลูกจ!าง
เป@นคราว ๆ ไป

เมื่อทํางานเกินเวลาทํางานปกติของวันทํางาน ลูกจ!างได!รับคาลวงเวลา 1.5 เทาของอัตรา
คาจ!างตอชั่วโมง
ทํางานในวันหยุดในเวลาปกติได!รับ 2 เทาของอัตราคาจ!างตอชั่วโมงในวันทํางาน สําหรับ
ลูกจ!างที่ไมได!รับคาจ!างในวันหยุด
ทํางานในวันหยุดในเวลาปกติได!รับ 1 เทาของอัตราคาจ!างตอชั่วโมงในวันทํางาน สําหรับ
ลูกจ!างที่ได!รับคาจ!างในวันหยุด
ทํางานลวงเวลาในวันหยุด ได!รับลวงเวลาในวันหยุดไมน!อยกวา 3 เทาของอัตราคาจ!างตอ
ชั่วโมงในวันทํางานตามชั่วโมงที่ทํา ลูกจ!างทั้งชายและหญิงมีสิทธิได!รับคาจ!าง คาลวงเวลา คาทํางานในวันหยุดเทา
เทียมกันในงานที่มีลักษณะและคุณภาพอยางเดียวกันและปริมาณเทากัน
7. การพักงาน
นายจ!างจะสั่งพักงานลูกจ!างเพื่อสอบสวนความผิดได!ตอเมื่อได!กําหนดอํานาจพักงานไว!ใน
ข!อบังคับเกี่ยวกับการทํางานหรือข!อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ!าง
ต!องมีคําสั่งพักงานเป@นหนังสือระบุความผิดและกําหนดระยะเวลาพักงานไมเกิน 7 วัน โดย
ต!องแจ!งให!ลูกจ!างทราบกอน และต!องจายเงินไมน!อยกวา 50% ของคาจ!างในวันทํางานที่ลูกจ!างได!รับกอนถูกพัก
งานในระหวางการพักงาน
หากผลการสอบสวนเสร็จสิ้น ปรากฏวา ลูกจ!างไมมีความผิดให!จายคาจ!างให!ลูกจ!างเทากับ
คาจ!างในวันทํางานนับแตวันที่พักงานพร!อมดอกเบี้ย 15% ตอปF โดยคํานวณเงินที่จายให!ระหวางพักงานเป@นสวน
หนึ่งของคาจ!าง
8. คาชดเชย
การจายคาชดเชยปกติใหลูกจางซึ่งถูกเลิกจางกรณี
(1) ทํางานครบ 120 วันแตไมครบ 1 ปF มีสิทธิได!รับคาชดเชยไมน!อยกวา
คาจ!างอัตราสุดท!าย 30 วัน
(2) ทํางานครบ 1 ปFแตไมครบ 3 ปF มีสิทธิได!รับคาชดเชยไมน!อยกวาคาจ!าง
อัตราสุดท!าย 90 วัน
(3) ทํางานครบ 3 ปFแตไมครบ 6 ปF มีสิทธิได!รับคาชดเชยไมน!อยกวาคาจ!าง
อัตราสุดท!าย 180 วัน
(4) ทํางานครบ 6 ปFแตไมครบ 10 ปF มีสิทธิได!รับคาชดเชยไมน!อยกวา
คาจ!างอัตราสุดท!าย 240 วัน
(5) ทํางานครบ 10 ปFขึ้นไป มีสิทธิได!รับคาชดเชย ไมน!อยกวา 300 วัน

การจายคาชดเชยพิเศษ กรณีเลิกจ!างลูกจ!าง เพราะปรับปรุงหนวยงาน กระบวนการผลิต
อันเนื่องมาจากการนําเครื่องจักรมาใช!หรือเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี หากนายจ!างไมแจ!งตอพนักงานตรวจแรงงาน
และแจ!งให!ลูกจ!างทราบลวงหน!าน!อยกวา 60 วันกอนเลิกจ!างนายจ!างต!องจายคาชดเชยพิเศษดังนี้
(1) จายคาจ!างอัตราสุดท!าย 60 วัน แทนการบอกกลาวลวงหน!า
(2) จายไมเกิน 360 วัน เมื่อทํางานเกิน 6 ปFขึ้นไป
กรณียายสถานประกอบกิจการ นายจ!างต!องแจ!งให!ลูกจ!างทราบลวงหน!าไมน!อยกวา 30 วัน
หากลูกจ!า งไมต!องการไปทํ างานด! วย ลู กจ! างมี สิทธิบ อกเลิกสัญ ญา โดยได!รั บคาชดเชยพิเ ศษไมน!อยกวาอั ตรา
คาชดเชยปกติที่ลูกจ!างมีสิทธิได!รับตามกฎหมาย
9. ขอยกเวนไมตองจายคาชดเชย
ลูกจ!างลาออกเองโดยสมัครใจ
ลูกจ!างที่มีกําหนดระยะเวลาการจ!างไว!แนนอน และเลิกจ!างตามกําหนด สําหรับงานที่ต!องแล!ว
เสร็จภายใน 2 ปF โดยนายจ!างและลู กจ!างทําสัญญาเป@นหนังสือไว!ตั้งแตเริ่ มจ!าง และเป@นการจ!างงานโครงการ
เฉพาะที่มิใชงานปกติของธุรกิจ หรือการค!าของนายจ!าง ซึ่งต!องมีระยะเวลาเริ่มต!นละสิ้นสุดหรือความสําเร็จของ
งานหรืองานที่เป@นไปตามฤดูกาล และได!จ!างในชวงเวลาของฤดูกาลนั้น
ทุจริตตอหน!าที่หรือกระทําความผิดอาญาโดยเจตนาแกนายจ!าง
จงใจทําให!นายจ!างได!รับความเสียหาย
ประมาทเลินเลอเป@นเหตุให!นายจ!างได!รับความเสียหายอยางร!ายแรง
ฝHาฝRนข!อบังคับเกี่ยวกับการทํางานหรือระเบียบหรือคําสั่งของนายจ!างอันชอบด!วยกฎหมาย
และเป@นธรรม และนายจ!างได!ตักเตือนเป@นหนังสือแล!ว หนังสือเตือนมีอายุไมเกิน 1 ปFนับแตวันที่กระทําผิดเว!นแต
กรณีร!ายแรงไมจําเป@นต!องตักเตือน
ละทิ้งหน!าที่เป@นเวลา 3 วันทําการติดตอกันไมวาจะมีหยุดคั่นหรือไมก็ตาม โดยไมมีเหตุผลอัน
สมควร
ได!รับโทษจําคุกตามคําพิพากษาถึงที่สุดให!จําคุก เว!นแตเป@นความผิดที่ได!กระทําโดยประมาท
หรือความผิดลหุโทษที่เป@นเหตุให!นายจ!างได!รับความเสียหาย
10. สวัสดิการ
นายจ! า งต! องจั ด สวั ส ดิการเกี่ ยวกั บสุ ขภาพอนามั ย ให! แกลู กจ!า ง เชน น้ํ าสะอาดสํา หรับ ดื่ ม
ห!องน้ํา ห!องส!วม และปSจจัยปฐมพยาบาลให!แกลูกจ!างตามหลักเกณฑ+ที่กฎหมายกําหนด
นายจ!างที่มีลูกจ!างตั้งแต 50 คนขึ้นไป ต!องจัดให!มีคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบ
กิ จ การ เพื่ อรวมประชุ มปรึ กษาหารื อกั บ นายจ! า งเกี่ ย วกั บ การจั ด สวั ส ดิ การภายในสถานประกอบกิ จ การและ
ควบคุมดูแลการจัดสวัสดิการที่นายจ!างจัดให!แกลูกจ!าง

11. อัตราโทษ
กรณีนายจ!างฝHาฝRนหรือไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ!มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มีโทษตาม
ความหนักเบาของความผิดตั้งแตปรับไมเกิน 5,000 บาท ถึงจําคุกไมเกิน 1 ปF หรือปรับไมเกิน 200,000 บาท หรือ
ทั้งจําทั้งปรับ
การใชแรงงานหญิง
1. ห!ามลูกจ!างหญิงทํางานที่มีลักษณะอันตรายตอสุขภาพและรางกาย 4 ประการ
2. การคุ!มครองหญิงมีครรภ+
ห!ามลูกจ!างหญิงมีครรภ+ทํางานระหวาง 22.00-06.00 น.
ห!ามทํางานลวงเวลา ทํางานในวันหยุด เว!นแตลูกจ!างทํางานในตําแหนงผู!บริหาร
งานวิชาการ งานธุรการ งานการเงินและบัญชี
ห!ามทํางานที่อาจเป@นอันตรายตอทารกในครรภ+ รวม 4 ประการ
ห!ามเลิกจ!างลูกจ!างหญิงเพราะเหตุมีครรภ+
การใชแรงงานเด็ก
1. ห!ามจ!างเด็กอายุต่ํากวา 15 ปFเข!าทํางาน
2. การจ!างลูกจ!างเด็กอายุต่ํากวา 18 ปF นายจ!างต!องปฏิบัติดังนี้
แจ!งการจ!างเด็กตอพนักงานตรวจแรงานภายใน 15 วันนับตั้งแตวันที่เด็กเข!าทํางาน
ทําบันทึกสภาพการจ!าง กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมโดยเก็บไว! ณ สถาน
ประกอบกิจการหรือสํานักงานของนายจ!างพร!อมให!พนักงานตรวจแรงงานตรวจได!ใน
เวลาทําการ
แจ!งการสิ้นสุดการจ!างเด็กตอพนักงานตรวจแรงงานภายใน 7 วันนับแตวันที่เด็กออก
จากงาน
3. เวลาพัก เมื่อเด็กทํางานมาแล!วไมเกิน 4 ชั่วโมง ต!องพักไมน!อยกวา 1 ชั่วโมง และใน 4 ชั่วโมง
ต!องจัดเวลาพักให!ตามที่นายจ!างกําหนด
4. การคุ!มครองแรงงานเด็ก
ห!ามให!เด็กอายุต่ํากวา 18 ปFทํางานในวันหยุด ทํางานลวงหน!าหรือทํางานระหวาง
เวลา 22.00-06.00 น.
ห!ามให!เด็กอายุต่ํากวา 18 ปFทํางาน ที่เป@นอันตรายตอสุขภาพอนามัยของเด็ก
12 ประเภท รวมตลอดถึงทํางานในสถานที่ซึ่งลอแหลมตอความเสื่อมทรามทาง
ศีลธรรม

ความปลอดภัยในการทํางาน
1. การคุ!มครองความปลอดภัยในการทํางาน
กํ า หนดมาตรฐานให! น ายจ! า งดํ า เนิ น การในการบริ ห ารและการจั ด การด! า นความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล!อมในการทํางานสาขาอาชีพตาง ๆ
พนั ก งานตรวจแรงงานมี อํ า นาจออกคํ า สั่ ง เป@ น หนั ง สื อ ให! น ายจ! า งปรั บ ปรุ ง
สภาพแวดล!อมในการทํางาน อาคารสถานที่ หรือจัดทําหรือแก!ไขเครื่องจักรและอุปกรณ+ที่ลูกจ!างต!องใช!ในการ
ปฏิบัติงานหรือที่เกี่ยวข!องกับการปฏิบัติงานให!ถูกต!อง หรือเหมาะสมภายในระยะเวลาที่กําหนด และให!นายจ!าง
จายเงินแกลูกจ!างเทากับคาจ!างในวันหยุดขณะที่ทํางาน
นายจ! า งจั ดให! มี การตรวจสุ ข ภาพของลู ก จ! า ง และสงผลการตรวจดั งกลาวให! แ ก
พนักงานตรวจแรงงาน ตามหลักเกณฑ+และวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง
2. ความปลอดภัยและสภาพแวดล!อมในการทํางาน
(1) ให! น ายจ! า งจั ดให! มีเ ครื่ องมื อหรื ออุ ป กรณ+ เ พื่ อความปลอดภั ย ในการทํ า งาน และ
กําหนดมาตรการเพื่อความปลอดภัยในการทํางานตามมาตรฐานหรือหลักเกณฑ+ที่กําหนด
(2) ให!นายจ!างจัดสภาพการทํางานที่เหมาะสมกับลูกจ!างตามที่กฎหมายกําหนดในเรื่อง
ความร!อน แสงสวาง เสียง สารเคมี การปWองกันและระงับอัคคีภัย เป@นต!น และจัดอุปกรณ+คุ!มครองความปลอดภัย
สวนบุคคลที่เหมาะและเป@นไปตามมาตรฐานให!ลูกจ!างสวมใสขณะปฏิบัติงาน
(3) กรณีที่พนักงานตรวจแรงงานพบวานายจ!างฝHาฝRนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานหรือ
หลักเกณฑ+ที่กําหนด ให!พนักงานตรวจแรงงานออกคํ าสั่งเป@น หนั งสือให!ป รับปรุงสภาพแวดล!อมในการทํา งาน
อาคารสถานที่หรือแก!ไขเครื่องจักรหรืออุปกรณ+ให!ถูกต!อง เหมาะสมภายในเวลาที่กําหนด
(4) กรณีนายจ!างได!รับคําสั่งให!หยุดการใช!เครื่องจักรหรืออุปกรณ+ ลูกจ!างมีสิทธิได!รับ
คาจ!างในวันทํางานตลอดระยะเวลาที่ลูกจ!างหยุดทํางาน จนกวานายจ!างจะดําเนินการให!ถูกต!องตามคําสั่งของ
พนักงานตรวจแรงงาน
(5) ให!มีการตรวจสุขภาพของลูกจ!างตามหลักเกณฑ+และวิธีการที่กําหนด
(6) ให! ส ถานประกอบกิ จ การที่ มี ลู กจ! า งไมถึ ง 50 คนขึ้ น ไป จั ด ให! มี เ จ! า หน! า ที่ ค วาม
ปลอดภัยในการทํางานระดับหัวหน!างาน ระดับบริหาร และระดับวิชาชีพ เพื่อดูแลความปลอดภัยในการทํางาน
ของลูกจ!างในสถานประกอบกิจการรวมกับนายจ!าง
(7) ให! ส ถานประกอบกิ จ การที่ มีลู กจ! า งตั้ งแต 50 คนขึ้ น ไป จั ด ให! มีเ จ! า หน! า ที่ ค วาม
ปลอดภัยในการทํางานระดับหัวหน!างาน ระดับบริหาร และระดับวิชาชีพ เพื่อดูแลความปลอดภัยในการทํางาน
ของลูกจ!างในสถานประกอบกิจการรวมกับนายจ!าง
(8) ให!สถานประกอบกิจการที่มีลูกจ!างตั้งแต 50 คนขึ้นไป จัดให!มีคณะกรรมการความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล!อมในการทํางาน ประกอบด!วย นายจ!าง หรือผู!แทนนายจ!าง ผู!แทนลูกจ!าง

ระดั บ บั งคั บ บั ญ ชา ผู! แทนลู กจ! า งระดั บ ปฏิ บั ติ การ และจป. โดยมี จํ า นวนคณะกรรมการตามขนาดของสถาน
ประกอบกิจการ
การคุมครองแรงงานในงานที่รับไปทําที่บาน
1) กฎกระทรวงวาด!วยการคุ!มครองแรงงานในงานที่รับไปทําที่บ!าน พ.ศ. 2547
มีผลบังคับใช!ตั้งแตวันที่ 8 กันยายน 2547 ให!การคุ!มครองในบางมาตราตาม พ.ร.บ.
คุ!มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และให!การคุ!มครองที่ แตกตางไปจากพระราชบั ญ ญัติ ฉบั บนี้ ซึ่ งกํ าหนดไว! ในกฎ
กระทรวงฯ
2) งานที่รับไปทําที่บ!าน หมายความวา งานที่ลูกจ!างรับจากนายจ!างไปผลิต ประกอบ บรรจุ ซอม
หรือแปรรูปสิ่งของในบ!านลูกจ!างหรือสถานที่อื่นที่ไมใชสถานประกอบกิจการของนายจ!างตามที่ได!ตกลงกันเพื่อรับ
คาจ!างโดยใช!วัตถุดิบหรืออุปกรณ+ในการผลิตของนายจ!างทั้งหมดหรือบางสวน และโดยปกติการทํางานนั้นเป@นสวน
หนึ่งสวนใดหรือทั้งหมดในกระบวนการผลิตหรือธุรกิจในความรับผิดชอบของนายจ!าง
3) หน!าที่ของนายจ!าง
3.1) แจ!งการสงมอบให!พนักงานตรวจแรงงานทราบลวงหน!ากอนวันสงมอบงานดังกลาว
ไมน!อยกวา 7 วัน
3.2) จัดทําสัญญาจ!างเป@นหนังสือ 2 ฉบับ ฉบับหนึ่งมอบให!ลูกจ!าง และนายจ!างเก็บไว!
ฉบับหนึ่งให!พนักงานตรวจแรงงานตรวจสอบได! โดยต!องมีรายการอยางน!อยตามที่กําหนดไว!ในกฎกระทรวง เชน
วัน-สถานที่ทําสัญญา ชื่อ-สกุล และที่อยูของนายจ!าง-ลูกจ!าง สถานที่ตั้งสถานประกอบกิจการของนายจ!าง และ
สถานที่ทํางานของลูกจ!าง ประเภท ลักษณะ และสภาพของงานที่สงมอบ อัตราคาจ!าง การหักคาจ!าง วัน-สถานที่
จายคาจ!าง วัน-สถานที่นายจ!างรับมอบงานจากลูกจ!าง
3.3) จายคาจ!างตามข!อตกลงและกําหนดเวลาในสัญญาซึ่งวันที่จายคาจ!างต!องไมเกิน 15
วันนับแตวันที่ลูกจ!างสงมอบงานหากผิดนัดต!องจายดอกเบี้ยร!อยละ 15 ตอปFของเงินที่ค!างชําระ
3.4) ห!ามมิให!นายจ!างหักคาจ!าง เว!นแตจะเป@นการหักเพื่อ
(1) ชําระเงินตามที่กฎหมายบัญญัติ เชน ภาษี เป@นต!น
(2) ชําระหนี้สหกรณ+ หรือหนี้สวัสดิการเพื่อประโยชน+ของลูกจ!างฝHายเดียว โดย
ลูกจ!างให!ความยินยอมลวงหน!าเป@นหนังสือ
(3) ชดใช!ความเสียหายเนื่องจากลูกจ!างจงใจหรือประมาทเลินเลออยางร!ายแรง
โดยลูกจ!างยิน ยอมเป@นหนังสือ การหักตาม (2) (3) หักได!ในกรณีละไมเกินร! อยละ 10 หรื อรวมกันแล!ว ไมเกิ น
ร!อยละ 20 ของเงินที่ลูกจ!างได!รับ เว!นแตลูกจ!างยินยอมโดยมีข!อตกลงเป@นหนังสือ
3.5) ห!ามจ!างลูกจ!างเด็กอายุต่ํากวา 15 ปFบริบูรณ+เป@นลูกจ!าง
3.6) ห!ามนายจ!างหรือผู!ซึ่งเป@นหัวหน!างาน ผู!ควบคุมงานหรือผู!ตรวจงาน กระทําการ
ลวงเกินทางเพศตอลูกจ!างหรือเด็ก

3.7) ห! า มสงมอบงานเกี่ ย วกั บ วั ต ถุ ร ะเบิ ก หรื อ วั ต ถุ ไ วไฟ งานสารเคมี อั น ตรายหรื อ
วัตถุมีพิษให!ลูกจ!างทํา เชน งานทําพลุ งานทําดอกไม!เพลิง เป@นต!น
3.8) ให!นายจ!างจัดให!มีเครื่องมือหรืออุปกรณ+เพื่อความปลอดภัยในการทํางาน พร!อม
มาตรการเพื่อความปลอดภัยในการทํางานให!แกลูกจ!าง
4) หน!าที่ของผู!รับเหมา
ผู!รั บเหมาชั้ นต! น ผู!รั บ เหมาชวง ต!องรั บผิ ด ชอบจายคาจ!า งที่ นายจ!า งค! างจายรวมกั บ
นายจ!าง
5) หน!าที่-สิทธิของลูกจ!างพึงได!รับ
5.1) ลูกจ!างต!องใช!เครื่องมือหรืออุปกรณ+ความปลอดภัยในการทํางานและปฏิบัติตาม
มาตรการความปลอดภัยในการทํางานที่นายจ!างจัดให!
5.2) มีสิทธิยื่นคําร!องตอพนักงานตรวจแรงงาน เพื่อให!การวินิจฉัยออกคําสั่งเกี่ยวกับสิทธิ
ได!รับเงิน
6) กรณีนายจ!างกับลูกจ!างมีข!อตกลงนอกเหนือจากที่กฎหมายกําหนดให!นายจ!าง ลูกจ!างตกลงกัน
การคุมครองแรงงานในงานเกษตรกรรม
1) กฎกระทรวงวาด!วยการคุ!มครองแรงงานในงานเกษตรกรรม พ.ศ. 2547
มี ผ ลบั ง คั บ ใช! ตั้ ง แตวั น ที่ 13 เมษายน 2548 ให! ก ารคุ! ม ครองในบางมาตราตาม
พระราชบัญ ญั ติคุ!มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และให! การคุ! มครองที่แตกตางไปจากพระราชบัญ ญั ติฉบับ นี้ ซึ่ ง
กําหนดไว!ในกฎกระทรวง
2) งานเกษตรกรรม หมายถึง งานที่เกี่ยวข!องกับเพาะปลูก การเลี้ยงสัตว+ การปHาไม! การทําเกลือ
สมุทรและการประมงที่มิใชการประมงทะเล และกําหนดให!การคุ!มครองลูกจ!างในงานเกษตรกรรมที่มีลูกจ!างตั้งแต
1 คนขึ้ น ไปมิ ได! ใช!ลู กจ!า งตลอดปF และมิ ได! ให!ลู กจ!า งทํา งานในลั กษณะที่ ทํา งานอุ ตสาหกรรมตอเนื่ องจากงาน
ดังกลาว
3) หน!าที่ของนายจ!าง
3.1) จายคาจ!างภายในกําหนดตามที่ตกลงอยางน!อยเดือนละหนึ่งครั้ง ถ!าค!างจายคาจ!าง
ต!องจายดอกเบี้ยร!อยละ 15 ตอปF และห!ามหักคาจ!าง เว!นแตเป@นการหักตามที่กฎหมายกําหนด
3.2) ห!ามเรียกหรือรับเงินประกันการทํางาน หรือเงินประกันความเสียหายในการทํางาน
จากลูกจ!าง เว!นแตลักษณะหรือสภาพของงานที่ทํานั้นลูกจ!างต!องรับผิดชอบเกี่ยวกับเงินหรือทรัพย+สินของนายจ!าง
3.3) ห!ามนายจ!างให!ลูกจ!างทํางาน ยก แบก หาม ทูน ลาก หรือเข็นของหนักเกินอัตรา
น้ําหนักที่กําหนดในกฎกระทรวง คือ อัตรากําหนดสําหรับลูกจ!างชายไมเกิน 55 กิโลกรัม ลูกจ!างหญิงและลูกจ!าง
เด็กชายไมเกิน 25 กิโลกรัม และลูกจ!างหญิงมีครรภ+ไมเกิน 15 กิโลกรัม
3.4) ห!ามมิให!ลูกจ!างหญิงมีครรภ+ทํางานในระหวางเวลา 22.00-06.00 . ทํางานลวงเวลา
ทํางานในวันหยุด หรือทํางานอยางหนึ่งอยางใดตอไปนี้

(1) งานเกี่ยวกับเครื่องจักรหรือเครื่องยนต+ที่มีความสั่นสะเทือน
(2) งานขับเคลื่อนหรือผิดไปกับยานพาหนะ
(3) งานที่ทําในเรือ
3.5) ให!ลูกจ!างหญิงมีครรภ+มีสิทธิลาคลอดกอนและหลังคลอดได!ครรภ+หนึ่งไมเกิน 90 วัน
3.6) ห!ามเลิกจ!างลูกจ!างมีครรภ+
3.7) ห!ามจ!างเด็กอายุต่ํากวา 15 ปFบริบูรณ+เข!าทํางาน เว!นแตเป@นงานที่ไมเป@นอันตราย
ตอสุขภาพอนามัย หรือเป@นงานที่ไมขัดตอการพัฒนาและสงเสริมคุณภาพชีวิตของเด็ก จึงจะรับเด็กอายุตั้งแต 13 ปF
บริบูรณ+ แตไมถึง 15 ปFเข!าทํางานได! เฉพาะในชวงเวลาปCดภาคเรียนหรือนอกเวลาเรียน โดยได!รับอนุญาตจากบิดา
มารดา หรือผู!ปกครองของเด็กนั้น
3.8) ห!ามให!ลูกจ!างเด็กทํางานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย สารกัมมันตภาพรังสี
3.9) ต! องจั ดน้ํ าดื่ มที่ ส ะอาดและเพี ยงพอ ถ!า หากลู กจ!า งพั กอาศัย อยู กับ นายจ!า งด! ว ย
ที่พักที่จัดให!ต!องสะอาดถูกสุขลักษณะ
4) สิทธิของลูกจ!าง
4.1) ลูกจ!างที่ทํางานติดตอกันมาครบ 180 วัน มีสิทธิได!รับวันหยุดพักผอนไมน!อยกวา 3
วันทํางาน หากนายจ!างให!ทํางานในวันหยุดหรือไมจัดวันหยุดให!ต!องจายคาจ!างเพิ่มขึ้นไมน!อยกวา 1 เทาของอัตรา
คาจ!าง
4.2) มีสิทธิลาปHวยได!เทาที่ปHวยจริง โดยได!รับคาจ!างไมเกิน 15 วัน
4.3) กรณีที่นายจ!างฝHาฝRนหรือไมปฏิบัติตามกฎหมายลูกจ!างมีสิทธิยื่นคําร!องตอพนักงาน
ตรวจแรงงานในท!องที่ที่ลูกจ!างทํางานอยูหรือที่นายจ!างมีภูมิลําเนาอยูก็ได!
5) ความรับผิดชอบของผู!รับเหมา กฎหมายกําหนดให!ผู!รับเหมาชั้นต!น ผู!รับเหมาชวง ต!องรวม
รับผิดชอบในการจายคาจ!าง คาทํางานในวันหยุดให!แกลูกจ!างรวมกับผู!รับเหมาชวงซึ่งเป@นนายจ!าง
กองทุนเพื่อผูใชแรงงาน
เป@นแหลงเงินกองทุนให!ผู!ใช!แรงงานกู!ยืมโดยผานสหกรณ+ออมทรัพย+ในสถานประกอบกิจการเป@น
การแก!ไขปSญหาการกู!ยืมเงินจากธนาคาร กรณีที่ไมสามารถหาหลักทรัพย+ค้ําประกันในการกู!ยืมเงินจากธนาคาร
พาณิชย+ทั่วไป ซึ่งชวยพัฒนาให!ผู!ใช!แรงงานมีรายได! และมาตรฐานความเป@นอยูดีขึ้น และที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได!
มีมติเมื่อวันที่ 20 มิถุน ายน 2538 เห็นชอบในหลักการ โครงการจัดตั้งกองทุนเพื่อผู!ใช! แรงงานในลักษณะของ
เงินทุนหมุนเวียนตามพระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. 2491
วัตถุประสงคA
เพื่อเป@นทุนหมุนเวียนในการพัฒนารายได!แกผู!ใช!แรงงาน และเพื่อการออมทรัพย+และปลดเปลื้อง
หนี้สินของผู!ใช!แรงงาน โดยผานสหกรณ+ออมทรัพย+

วงเงินกูสูงสุด
ไมเกิน 1.5 เทาของทุนเรือนหุ!นรวมเงินทุนสํารองเมื่อหักหนี้อื่นที่สหกรณ+มีอยูแล!ว ต!องไมเกิน
วงเงินกู!ยืมประจําปFที่นายทะเบียนเห็นชอบ และกู!ได!สูงสุด ไมเกิน 20 ล!านบาท
เอกสารประกอบการกู!ยืมเงิน
1. สําเนาใบสําคัญรับจดทะเบียนสหกรณ+
2. สําเนาหนังสือวงเงินกู!ยืมประจําปF ซึ่งนายทะเบียนสหกรณ+เห็นชอบ
3. สําเนารายงานการประชุมของคณะกรรมการสหกรณ+ออมทรัพย+ที่มีมติอนุมัติให!กู!ตามระเบียบ
วาระการประชุม
4. โครงการที่ขอกู!
5. สําเนางบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําปFหนึ่งปFที่ลวงมาแล!ว
6. สําเนางบทดลองหรือรายงานการเงินย!อนหลัง 3 เดือน
7. สําเนาระเบียบวาด!วยการให!กู!แกสมาชิกและการชําระหนี้พร!อมประกาศอัตราดอกเบี้ย
ฉบับลาสุด
8. หนังสือรับรองรายชื่อพร!อมลายมือชื่อคณะกรรมการ และผู!จัดการสหกรณ+
9. สําเนาสัญญากู!ยืมเงินภายนอก (ถ!ามี)
10. ประมาณการรับ-จายเงินลวงหน!า (ตามระยะเวลาชําระคืนเงินกู!)
11. ข!อบังคับของสหกรณ+
12. หนังสือมอบอํานาจจากสหกรณ+ออมทรัพย+ให!บุคคลใด ๆ ทํานิติกรรมการกู!ยืมเงินกองทุนเพื่อ
ผู!ใช!แรงงานอัต ราดอกเบี้ยเงิ นกู! กองทุนเพื่ อผู!ใช!แรงงานคิดอัตราดอกเบี้ยเงิน กู!จากสหกรณ+ออมทรัพย+ผู!กู!ตาม
ประกาศของคณะกรรมการกองทุนเพื่อผู!ใช!แรงงาน โดยปSจจุบันได!คิดดอกเบี้ยในอัตราร!อยละ 3.25 ตอปF
การค้ําประกัน
ให!มีหลักประกันอยางหนึ่งหรือหลายอยาง ดังนี้
1. คณะกรรมการสหกรณ+ออมทรัพย+ทั้งคณะค้ําประกัน
2. ทรัพย+สินค้ําประกัน
3. พันธบัตรรัฐบาลไทยหรือเงินฝากในธนาคารของสหกรณ+ออมทรัพย+ผู!กู!ไมน!อยกวาร!อยละ 20
ของวงเงินกู! โดยนําพันธบัตรหรือบัญชีเงินฝากมาจํานําไว!กับกรมสวัสดิการและคุ!มครองแรงงาน
สถานที่ยื่นคําขอกู
1. สหกรณ+ออมทรัพย+ที่ตั้งอยูในกรุงเทพมหานคร สามารถยื่นคําขอกู!พร!อมเอกสารที่เกี่ยวข!องได!
ที่กองสวัสดิการแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ!มครองแรงงาน
2. สหกรณ+ออมทรัพย+ที่ตั้งอยูในเขตจังหวัดอื่น สามารถยื่นคําขอกู!พร!อมเอกสารที่เกี่ยวข!องได!ที่
สํานักงานสวัสดิการและคุ!มครองแรงงานจังหวัด ที่สหกรณ+ออมทรัพย+นั้นตั้งอยู

สนใจติดตอสอบถาม
กองทุนเพื่อผู!ใช!แรงงาน
กองสวัสดิการแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุ!มครองแรงงาน
ถนนมิตรไมตรี แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท+ : 0 2246 0383 , 0 2245 6774 โทรสาร : 0 2246 0383 , 0 2246 0080
www.labour.go.th/fund/fund.html

