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คูมือ กฏหมายแรงงานสำหรับผูประกอบการ

กฎหมายแรงงาน
สำหรับ ผูประกอบการ

  คูมือ

กฎหมายแรงงานสำหรับผูประกอบการ
  กฎหมายคุมครองแรงงาน 
[ใครบางอยูภายใตกฎหมายคุมครองแรงงาน?]
  กฎหมายคุมครองแรงงาน  เปนกฎหมายคุมครองคนทำงานในเร่ืองสทิธิ 

ประโยชนตางๆ และสภาพการจางใหตองเปนไปตามมาตรฐานท่ีกฎหมาย 

กำหนดไว ท้ังน้ี เพ่ือไมใหนายจางเอารัดเอาเปรียบลูกจางและในขณะเดียวกัน 

ก็เปนการคุมครองลูกจางใหไดรับการปฏิบัติอยางเหมาะสมและสามารถ 

ทำงานกับนายจางไดอยางมีความสุข จากขอกำหนดในเร่ืองตางๆ ของ 

กฎหมายแรงงาน สรางภาระหนาที่ใหนายจางตองปฏิบัติตาม และนายจาง 

ไมสามารถตกลงใหสิทธิประโยชนใดต่ำกวามาตรฐานที่กฎหมายกำหนด 

ไวได แมลูกจางจะตกลงยินยอมใหนายจางใหสิทธิประโยชนที่ต่ำกวา 

กฎหมายคุมครองแรงงานก็ตาม ขอตกลงเชนนั้นก็ไมสามารถทำได เนื่องจาก 

เปนขอตกลงที่ขัดกับความสงบเรียบรอยและหากตกลงเชนนั้นก็จะทำให 

ขอตกลงนั้นเปนโมฆะทันที

 ขอตกลงที่ต่ำกวามาตรฐานที่กฎหมายแรงงานกำหนด 
ขอตกลงนั้นเปนโมฆะ
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4 คูมือ กฎหมายแรงงาน
สำหรับ ผูประกอบการ

  คูมือ

กฎหมายแรงงานไมใชกับขาราชการ
และพนักงานรัฐวิสาหกิจ

  แมวากฎหมายแรงงานจะกำหนดใหลูกจางท่ีอยูภายใตกฎหมายแรงงาน 

จะหมายถึง ผูที่ทำงานและไดรับเงินคาตอบแทนจากการทำงานน้ัน อยางไร 

ก็ตาม ไมใชวาทุกคนที่ทำงานและไดรับคาจางจะไดรับความคุมครองตาม 

กฎหมายน้ีเสมอไป ลูกจางตามกฎหมายคุมครองแรงงานน้ัน ไมรวมถึงผูที่ 

ทำงานในราชการ สวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่น นอกจากน้ี 

กฎหมายคุมครองแรงงานยังไมใหใชกับผูที่ทำงานใหกับรัฐวิสาหกิจ ดังนั้น 

ขาราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ จึงไมอยูภายใตบังคับของกฎหมาย 

คุมครองแรงงาน
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คูมือ กฏหมายแรงงานสำหรับผูประกอบการ

กฎหมายแรงงาน
สำหรับ ผูประกอบการ

  คูมือ

  นอกจากน้ี การเปนนายจาง-ลูกจางตามกฎหมายคุมครองแรงงานน้ัน 

ยังกำหนดใหลูกจางตองทำงานภายใตการบังคับบัญชาของนายจางอีกดวย 

ทัง้นี ้เพือ่แยกความแตกตางระหวางสญัญาจางแรงงาน และสญัญาจางทำของ 

กลาวคือ หากเปน “สัญญาจางแรงงาน” ลูกจางจะตองทำงานภายใตการควบคุม 

บงัคับบญัชาของนายจาง ไมวาจะเปนเวลาการทำงาน สถานท่ีการทำงาน ฯลฯ 

แตหากเปน “สญัญาจางทำของ” ผูวาจางไมมอีำนาจบงัคบับญัชาเหนอืลูกจาง  

เพราะสัญญาจางทำของจะมุงผลสำเร็จของงานเปนสาระสำคัญ หากทำงาน 

สำเร็จและสงมอบไดตามที่กำหนดไว ก็ถือวาทำเสร็จครบถวนตามสัญญา 

จางทำของแลว ผูวาจางไมสามารถใชอำนาจบังคบับญัชากำหนดรายละเอยีด 

ในการทำงานดังเชนนายจางในสัญญาจางแรงงานได 

  ดังนั้น ในขั้นตอนแรกผูประกอบการจึงตองสำรวจดูวา รูปแบบ  

ความสัมพันธของตนกับลูกจางนั้นเปนไปตามสัญญาจางแรงงานหรือ 

สัญญาจางทำของ หากเปนไปตามสัญญาจางแรงงานแลว นายจางก็จะตอง 

จัดใหลูกจางไดรับความคุมครองและสิทธิประโยชนตางๆ ตามกฎหมาย 

คุมครองแรงงาน แตหากรูปแบบความสัมพันธเปนไปตามสัญญาจางทำของแลว 

ผูรับจางจะไมไดรับการคุมครองตามกฎหมายแรงงานแตอยางใด
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6 คูมือ กฎหมายแรงงาน
สำหรับ ผูประกอบการ

  คูมือ

  รูปแบบสัญญาจางแรงงาน 
รูปแบบสัญญาจางแรงงานกำหนดไวอยางไร?
  สัญญาจางแรงงานเปนสัญญาที่ไมมีแบบกำหนดไวตายตัว และไมได 

กำหนดไววาจะตองทำเปนลายลักษณอักษรเทานั้น ดังนั้น การตกลง 

ทำงานดวยวาจากท็ำใหสญัญาน้ันสมบรูณแลว อยางไรกต็าม หากนายจางและ 

ลูกจางตองการทำสัญญาเปนลายลักษณอักษร ควรพิจารณาใสเนื้อหา 

ดังตอไปนี้ลงในสัญญา 

   ชื่อ นามสกุล และที่อยู ของนายจางและลูกจาง

   ชื่อตำแหนงงานและรายละเอียดขอบเขตงานของตำแหนงนั้น

   สถานที่ทำงาน

   กำหนดวันเริ่มตนสัญญา และวันสิ้นสุดของสัญญา (หากมี)

   กำหนดเวลาทำงานปกติ และเวลาพัก

   กำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับวันหยุด วันลา

   คาจางและอัตราคาตอบแทนอ่ืน ๆ

   รอบการจายเงินคาจางและคาตอบแทนอื่น ๆ
   ระเบียบขอบังคับตาง ๆ
   เหตุแหงการเลิกจาง และเหตุแหงการเลิกจางโดยไมจายคาชดเชย

   เจาของลิขสิทธิ์ของงาน

   ขอตกลงเกี่ยวกับการดำเนินกิจการแขงขันกับนายจาง
   รายละเอียดเก่ียวกับการหักภาษี ณ ท่ีจาย การหักเงินเขากองทุนตาง ๆ
   สวัสดิการตาง ๆ

   ลายมือชื่อของลูกจางและนายจาง

สัญญาจางแรงงานจะทำเปนลายลักษณอักษรหรือจะทำดวยวาจาก็ได
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คูมือ กฏหมายแรงงานสำหรับผูประกอบการ

กฎหมายแรงงาน
สำหรับ ผูประกอบการ

  คูมือ

  การจางเหมาคาแรง (Outsourcing)
  ปจจุบัน ความนิยมในการจางเหมาคาแรงของผูประกอบการมีมากขึ้น 

กวาในอดีต ทั้งนี้ เนื่องจากผูประกอบการตองการลดปญหาและคาใชจาย 

ในการรับสมัครคนเขาทำงาน ฝกทักษะในการทำงาน และบริหารจัดการ 

ลูกจางในสถานประกอบการ ทำใหผูประกอบการบางรายเลือกใชวิธีเหมา 

คาแรง โดยมอบหมายใหบุคคลอื่นจัดหาคนมาทำงานใหในตำแหนง 

ที่ตองการ โดยจายเงินใหกับบุคคลที่จัดหาคนมาทำงานนั้น เพื่อใหบุคคลนั้น 

ไปจายเงินใหกับลูกจางตอไป การดำเนินการเชนนี้ชวยใหผูประกอบการ 

ลดคาใชจายในการดำเนินการอยางมากและเปนชองทางใหผูประกอบการใช 

วธิกีารจางเหมาคาแรงมาเปนเหตใุนการเอาเปรยีบลกูจางเพราะคนทีม่าทำงาน 

ไมมฐีานะเปนลูกจางโดยตรงของผูประกอบการ แตเปนลกูจางของคนทีจ่ดัหา 

คนมาทำงาน เมื่อไมมีนิติสัมพันธโดยตรงกับลูกจาง ทำใหผูประกอบการ 

บางรายเอารัดเอาเปรียบลูกจาง โดยท่ีลูกจางเองก็ไมสามารถฟองรองอะไร 

กับผูประกอบกิจการได ผูประกอบการจึงเริ่มใช

การจางแบบเหมาคาแรงเพื่อหลีกเลี่ยง

กฎหมายมากขึ้นเรื่อย ๆ
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8 คูมือ กฎหมายแรงงาน
สำหรับ ผูประกอบการ

  คูมือ

  จนในที่สุด กฎหมายไดกำหนดบทบัญญัติคุมครองลูกจางเหมาคาแรง 

ขึน้ใหมวา ใหถอืวาผูประกอบการท่ีจางลกูจางแบบเหมาคาแรงน้ัน เปนนายจาง 

ของคนทีม่าทำงาน นอกจากนีย้งักำหนดใหผูประกอบการตองจดัสทิธปิระโยชน 

และสวัสดกิารทีเ่ปนธรรมใหกบัผูทำงานแบบเหมาคาแรงใหเทาเทยีมกบัลูกจาง 

ตามสัญญาจางโดยตรงคนอื่น ๆ  ที่ทำงานในลักษณะเดียวกันกับลูกจาง  เพื่อ 

ไมใหเกิดการเลือกปฏิบัติขึ้นในสถานประกอบการ

  ดงันัน้ ผูประกอบกจิการจะตองระมดัระวงัในเร่ืองการจดัสทิธปิระโยชน 

และสวัสดิการใหเทาเทียม และตองระลึกไวเสมอวาตนเองน้ันมีฐานะเปนนายจาง 

ของผูทีเ่ขามาทำงานแบบจางแรงงานน้ันดวย จะปฏเิสธความรับผดิโดยอางวา 

ตนเองไมใชนายจางเหมือนในอดีตไมไดอีกตอไป

ลูกจางเหมาคาแรงไดรับความคุมครองเหมือนลูกจางทั่วไป
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คูมือ กฏหมายแรงงานสำหรับผูประกอบการ

กฎหมายแรงงาน
สำหรับ ผูประกอบการ

  คูมือ

  การจางคนตางดาวทำงาน
  แมลูกจางจะไมมีสัญชาติไทย  แตหากทำงานในประเทศไทยภายใต 

หลักสัญญาจางแรงงานแลว ก็จะไดรับการคุมครองตามกฎหมายคุมครองแรงงาน 

ของไทย อยางไรก็ตาม การจางลกูจางทีเ่ปนคนตางดาวนัน้ ลกูจางจะตองเขามา 

ในประเทศอยางถูกตองตามกฎหมายและมีใบอนุญาตทำงานอยางถูกตอง 

ตามกฎหมาย การจางลูกจางคนตางดาวเขาทำงาน โดยไมมีใบอนุญาต 

มีความผิดทางอาญาท้ังนายจางและลูกจางดวย ดังนั้น นายจางจึงตองให 

ความสำคัญกับเรื่องนี้เปนอยางยิ่ง



คูมือ กฏหมายแรงงานสำหรับผูประกอบการ

10 คูมือ กฎหมายแรงงาน
สำหรับ ผูประกอบการ

  คูมือ

ผูประกอบการสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมไดที่เว็บไซตของ
กรมการจัดหางาน www.doe.go.th หรือหมายเลขสายดวน 1694

  เวลาทำงาน วันหยุด วันลา 
  1) เวลาทำงาน
  ในงานปกติทั่วไป กฎหมายกำหนดใหเวลาทำงานปกติไมเกิน  

8 ชั่วโมงตอวัน และไมเกิน 48 ชั่วโมงตอสัปดาห ดังนั้น นายจางและลูกจาง 

จะตกลงกำหนดเวลาการทำงานมากเกินกวาวันละ 8 ชั่วโมงไมได นอกจากนี้ 

นายจางจะตองใหลูกจางมีเวลาพักในระหวางการทำงานดวย โดยกำหนดให 

นายจางตองจัดเวลาพักใหลูกจางพักไมนอยกวา 1 ชั่วโมง หลังจากที่ลูกจาง 

ทำงานติดตอกันมาไมเกิน 5 ชั่วโมง แสดงวานายจางจะกำหนดใหลูกจาง 

ทำงานติดตอกันเกิน 5 ชั่วโมง โดยไมพักไมได 

  หากลูกจางคนตางดาวน้ัน ไมมีใบอนุญาตทำงานและประสงคจะ 

เขาทำงานสามารถย่ืนแบบคำขอรับใบอนุญาตทำงานได ณ สำนักงานของ 

กรมการจัดหางาน ซึ่งสถานประกอบการของนายจางนั้นต้ังอยู หาก 

สถานประกอบการนั้นถาอยูในเขตกรุงเทพมหานคร ใหติดตอโดยตรงไปยัง 

สำนักบริหารแรงงานตางดาว กรมการจัดหางาน แตหากสถานประกอบการ 

อยูตางจังหวัดก็ใหติดตอสำนักงานจัดหางานจังหวัดนั้นๆ
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คูมือ กฏหมายแรงงานสำหรับผูประกอบการ

กฎหมายแรงงาน
สำหรับ ผูประกอบการ

  คูมือ

 

  อยางไรก็ตาม หากนายจางมีเหตุฉุกเฉินหรือมีความจำเปน ตองการให 

ลกูจางทำงานมากกวาวนัละ 8 ชัว่โมง นายจางกจ็ะตองตกลงใหลกูจางทำงาน 

ลวงเวลา (OT) เปนครั้งๆ ไป จะตกลงกันลวงหนาไวกอนเปนการบังคับให 

ลูกจางตองทำงานลวงเวลาไมได

 2) วันหยุด แบงออกเปน 3 ประเภท 

  (1) วันหยุดประจำสัปดาห จะเปนวันใดของสัปดาหก็ได ไมจำเปน 

จะตองเปนวันเสารหรือวันอาทิตยเสมอไป เพียงแตจะตองมีการกำหนด 

ใหหยุดอยางนอย สัปดาหละ 1 วัน 

  (2) วันหยุดตามประเพณี กำหนดใหนายจางหยุดวันแรงงานแหงชาติ 

และเลือกวนัดงัตอไปนีอ้กีอยางนอย 12 วนั เพือ่ใหรวมแลวลกูจางมวีนัหยดุตาม 

ประเพณีไมต่ำกวา 13 วัน

   • วันหยุดราชการประจำป เชน วันปใหม วันปยมหาราช เปนตน

   • วันหยุดทางศาสนา หรือขนบธรรมเนียมประเพณีทองถิ่น เชน 

วันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา เปนตน

เวลาทำงานปกติหามเกินวันละ 8 ชั่วโมง
เวลาพัก วันละอยางนอย 1 ชั่วโมง



คูมือ กฏหมายแรงงานสำหรับผูประกอบการ

12 คูมือ กฎหมายแรงงาน
สำหรับ ผูประกอบการ

  คูมือ

              

  (3) วันหยุดพักผอนประจำป (พักรอน) กำหนดใหนายจางจัดให 

มีวันหยุดประจำปอย างนอยปละ  6 วัน  โดยหากลูกจ างไม ได ใช  

วันหยุดดังกลาวในปใดหรือใชไมครบตามสิทธิที่กำหนดไว ใหสามารถ 

ตกลงกันเล่ือนไปสะสมไวกับปตอๆ ไปได

วันหยุด      
ประจำสัปดาห

วันหยุด 
พักผอนประจำป

วันหยุด
ตามประเพณี

วันหยุด 
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คูมือ กฏหมายแรงงานสำหรับผูประกอบการ

กฎหมายแรงงาน
สำหรับ ผูประกอบการ

  คูมือ

 3) วันลา 
  สทิธใินการลาทีก่ฎหมายกำหนดไวมหีลายประเภท ไมวาจะเปนลาปวย 

ลาคลอดบุตร ลาเพ่ือเขารับราชการทหาร ลาฝกอบรม และลากิจ ซ่ึงใน 

ระหวางท่ีลา ใหนายจางจายเงินคาจางใหกับลูกจางเสมือนวาลูกจาง 

มาทำงาน ทั้งนี้ รายละเอียดวาจะตองจายเทาใดนั้นมีกำหนดไวในกฎหมาย  

ดงันัน้ หากลกูจางยืน่ขอลาตามสทิธทิีก่ฎหมายกำหนดไว นายจางตองอนญุาต 

ใหลูกจางลาโดยตองจายคาจางในระหวางที่ลาตามที่กฎหมายกำหนดดวย  

มิฉะนั้นจะเปนการกระทำที่ละเมิดตอกฎหมายคุมครองแรงงาน



คูมือ กฏหมายแรงงานสำหรับผูประกอบการ

14 คูมือ กฎหมายแรงงาน
สำหรับ ผูประกอบการ

  คูมือ

 การจายคาจาง คาทำงานลวงเวลา คาทำงานในวันหยุด
 1) การจายคาจาง 
  คาจางจะตองเปน เงิน เทานั้น ดังนั้น นายจางไมสามารถตกลง 

จายคาจางเปนสิทธิประโยชนอื่นที่ไมใชเงินใหกับลูกจางเพ่ือตอบแทนการ 

ทำงานได การใหลูกจางทำงานเพ่ือแลกกับอาหารและท่ีอยูอาศัยนั้น ไมถือ 

เปนการจายคาจางตามกฎหมายคุมครองแรงงาน

  การจายคาจางจะตองตกลงใหแนนอนวาเงนิทีเ่ปนคาจางนัน้ จะกำหนด 

จายใหกับลูกจางในวันที่เทาไร แตไมจำเปนตองจายเปนรายเดือนเสมอไป 

นายจางอาจตกลงจายเปนรายสัปดาห รายวัน รายชั่วโมง หรือแมแตการ 

จายคาจางตามผลงานโดยคำนวณเปนหนวยก็สามารถทำไดเชนกัน 

คาจางตองจายเปน เงิน เทานั้น
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คูมือ กฏหมายแรงงานสำหรับผูประกอบการ

กฎหมายแรงงาน
สำหรับ ผูประกอบการ

  คูมือ

ตารางอัตราคาตอบแทนการทำงานนอกเหนือจากเวลาทำงานปกติ

        ประเภทการทำงาน        อัตราคาตอบแทน
 การทำงานลวงเวลา   1.5 เทาของอัตราคาจางปกติ

 การทำงานในวันหยุด    1 เทาของอัตราคาจางปกติ 

 กรณีไดรับคาจางรายเดือน

 การทำงานในวันหยุด    2 เทาของอัตราคาจางปกติ

 กรณีไดรับคาจางรายวัน 

 รายชั่วโมง หรือตามผลงาน

 การทำงานลวงเวลาในวันหยุด  3 เทาของอัตราคาจางปกติ

 
 2) คาทำงานลวงเวลา คาทำงานในวันหยุด
  อัตราการจายเงินคาตอบแทนการทำงานลวงเวลาหรือการทำงาน 

ในวนัหยุด จะมีอัตราทีส่งูกวาอตัราคาจางการทำงานในเวลาทำงานปกติ ทัง้นี้  

เพื่อลดความจูงใจไมใหนายจางตกลงใหลูกจางมาทำงานในชวงเวลาที่พน 

เวลาทำงานปกติหรือชวงเวลาที่เปนวันหยุด เนื่องจากหากเรียกใหลูกจางมา 

ทำงานก็จะตองจายคาตอบแทนการทำงานในอัตราทีส่งูกวาปกติ  เชนนีก้เ็พือ่ 

ใหลูกจางมีเวลาพักผอนอยางเพียงพอ ซึ่งจะทำใหลูกจางมีสุขภาพรางกาย 

ที่แข็งแรงและมีประสิทธิภาพในการทำงานที่สูงตอไปในระยะยาว



คูมือ กฏหมายแรงงานสำหรับผูประกอบการ

16 คูมือ กฎหมายแรงงาน
สำหรับ ผูประกอบการ

  คูมือ

  การเลิกจาง การจายคาชดเชย
  ในกรณีสัญญาจางแรงงานไมไดกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดสัญญาไว  

เมื่อลูกจางหรือนายจางตองการสิ้นสุดสัญญาจาง ฝายท่ีตองการสิ้นสุด 

สัญญาจาง จะตองแจงใหอีกฝายหนึ่งทราบเปนลายลักษณอักษร และ 

จะตองบอกใหอีกฝายทราบกอนถึงกำหนดการจายคาจางรอบนั้นๆ เพื่อใหม ี

ผลสิ้นสุดสัญญาในรอบการจายเงินครั้งตอไป ทั้งนี้เพื่อใหอีกฝายมีเวลาพอ 

ในการเตรียมตัว ฝายนายจางก็จะไดมีเวลาพอในการหาคนใหมมาทำงานแทน และ 

ฝายลูกจางก็จะไดมีเวลาเพียงพอในการเตรียมตัวเพื่อหางานใหม อยางไร 

ก็ตาม หากสัญญาจางมีกำหนดเวลาส้ินสุดไวอยูแลว กฎหมายไมไดกำหนด 

ใหตองบอกกลาวลวงหนา ทั้งน้ี เนื่องจากถือวาทั้งสองฝายทราบอยูแลว 

ถึงวันสิ้นสุดของสัญญา

การส้ินสุด
สัญญา

ไมตองจาย
คาชดเชย

คาชดเชย
คาเสียหาย

หากเปนการเลิกจาง
ไมเปนธรรม

นายจาง
เลิกจาง

ลูกจางสมัครใจ
ลาออกเอง
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คูมือ กฏหมายแรงงานสำหรับผูประกอบการ

กฎหมายแรงงาน
สำหรับ ผูประกอบการ

  คูมือ

      อัตราการจายคาชดเชย  

 ระยะเวลาในการทำงานใหกับนายจาง      อัตราคาชดเชย

 120 วัน – 1 ป ไมนอยกวาคาจาง 30 วัน

 1 ป - 3 ป ไมนอยกวาคาจาง 90 วัน

 3 ป – 6 ป ไมนอยกวาคาจาง 180 วัน

 6 ป – 10 ป ไมนอยกวาคาจาง 240 วัน

 มากกวา 10 ป ขึ้นไป ไมนอยกวาคาจาง 300 วัน

  การสิ้นสุดสัญญา โดยที่ลูกจางเปนผูขอสิ้นสุดสัญญาเอง เรียกวา  

“การลาออก” กฎหมายไมไดกำหนดใหนายจางจะตองจายคาชดเชยอะไร 

ใหกับลูกจางเน่ืองจากถือวาลูกจางสมัครใจที่จะไมทำงานตอเอง 

  การสิ้นสุดสัญญา โดยนายจางไมใหลูกจางทำงานตอไปหรือการที่ 

นายจางไมจายคาจางใหกบัลกูจาง เรยีกวา “การเลกิจาง” ซึง่ไมวาจะดวยเหตุ 

ทีส่ญัญาครบกำหนดระยะเวลาแลวหรอืดวยเหตผุลใดกต็าม กฎหมายกำหนด 

ใหนายจางจะตองจายเงินคาชดเชยใหกับลูกจางนั้น เพื่อเปนการชดเชยให 

กับลูกจางที่ทำงานมาใหกับนายจางและขณะเดียวกันก็เปนการชวยเหลือ 

ใหลูกจางมีเงินพอที่จะใชจายในชวงเวลาที่หางานใหมดวย 



คูมือ กฏหมายแรงงานสำหรับผูประกอบการ

18 คูมือ กฎหมายแรงงาน
สำหรับ ผูประกอบการ

  คูมือ

  อยางไรก็ตาม เพื่อความเปนธรรมสำหรับนายจาง กฎหมายกำหนด 

ยกเวนสำหรับบางกรณ ี ใหนายจางสามารถเลิกจางลูกจางไดทันทีโดยไมตอง

บอกกลาวลวงหนาและไมตองจายคาชดเชย ดังนี้

  1. เลิกจางเนื่องจากลูกจางทุจริตตอหนาที่หรือกระทำความผิดอาญา 

โดยเจตนาแกนายจาง

  2. เลิกจางเนื่องจากลูกจางจงใจทำใหนายจางไดรับความเสียหาย

  3. เลิกจางเนื่องจากลูกจางประมาทเลินเลอเปนเหตุใหนายจางไดรับ 

ความเสียหายอยางรายแรง

  4. เลิกจางเน่ืองจากลูกจางฝาฝนขอบังคับเก่ียวกับการทำงานหรือ 

ระเบียบหรือคำสัง่ของนายจางอนัชอบดวยกฎหมายและเปนธรรม และนายจาง 

ไดตักเตือนเปนหนังสือแลว (ยกเวน กรณีที่รายแรง นายจางไมจำเปนตอง 

ตักเตือน สามารถเลิกจางไดเลย)
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คูมือ กฏหมายแรงงานสำหรับผูประกอบการ

กฎหมายแรงงาน
สำหรับ ผูประกอบการ

  คูมือ

  5. เลกิจางเนือ่งจากลกูจางละท้ิงหนาทีเ่ปนเวลา 3 วนัทำงานตดิตอกนั 

ไมวาจะมีวันหยุดคั่นหรือไมก็ตามโดยไมมีเหตุอันสมควร

  6. เลิกจางเน่ืองจากลูกจางไดรับโทษจำคุกตามคำพิพากษาถึงที่สุด 

ใหจำคกุ ยกเวนกรณทีีล่กูจางไดรบัโทษสำหรบัความผดิทีไ่ดกระทำโดยประมาท 

หรือความผิดลหุโทษ



คูมือ กฏหมายแรงงานสำหรับผูประกอบการ

20 คูมือ กฎหมายแรงงาน
สำหรับ ผูประกอบการ

  คูมือ

  การเลิกจางไมเปนธรรมและการกระทำอันไมเปนธรรม
  แมวากฎหมายจะเปดโอกาสใหนายจางเลิกจางไดตลอดเวลา ไมวา 

จะดวยเหตุผลใด อยางไรก็ตาม กฎหมายก็ใหความคุมครองลูกจางในกรณี 

“การเลิกจางไมเปนธรรม” ไว กลาวคือ หากการเลิกจางน้ันเปนการเลิกจาง 

ที่ไมเปนธรรมแลว 

  (1) ลกูจางสามารถขอใหศาลสัง่ใหนายจางรบัลกูจางกลบัเขาทำงานตอ 

ในอัตราคาจางเทาเดิม หรือ

  (2) ในกรณีทีไ่มสามารถทำงานรวมกนัตอไปไดแลว  นายจางกจ็ะตองจาย 

“คาเสียหาย” ชดใชใหกับลูกจางในฐานะที่ตนเลิกจางลูกจางไมเปนธรรม  

ซึ่งคาเสียหายนี้ เปนคาเสียหายที่นอกเหนือไปจากคาชดเชยท่ีนายจาง 

ยังตองจายใหกับลูกจางอยูดวยอีกสวน

  ตวัอยาง  การเลกิจางไมเปนธรรม เชน การเลกิจางเพราะนายจางไมชอบ 

ลูกจางดวยเหตุผลสวนตัว หรือเลิกจางอันเนื่องมาจากการเลือกปฏิบัติ 

เปนตน

ศาลสั่งใหรับลูกจางกลับ
เขาทำงานตอ

เลิกจางไมเปนธรรม

ศาลสั่งใหจายคาเสียหาย



21

คูมือ กฏหมายแรงงานสำหรับผูประกอบการ

กฎหมายแรงงาน
สำหรับ ผูประกอบการ

  คูมือ

  นอกจากการเลิกจางไม เปนธรรมแลว  ในเรื่อง“การกระทำ 
อันไมเปนธรรม” เพราะเหตุที่กฎหมายคุมครองลูกจางใหสามารถกระทำ 

การใดๆ อันเปนกิจกรรมทาง “แรงงานสัมพันธ” เชน การรวมกลุม 

เขาเปนสมาชิกสหภาพแรงงาน การย่ืนขอเรียกรอง การเขาเปนตัวแทน 

เพื่อตอรองกับนายจาง เปนตน เหลานี้ กฎหมายกำหนดใหลูกจางตอง 

ไดรับความคุมครอง ใหลูกจางสามารถใชสิทธิของตนไดอยางเต็มที่ ดังนั้น 

นายจางไมสามารถเลิกจาง หรือกระทำการใดๆ อันอาจเปนผลใหลูกจาง 

ผูแทนลูกจาง กรรมการของสหภาพแรงงานหรือกรรมการสหพันธแรงงาน  

ไมสามารถทนทำงานอยูตอไปได เพราะเหตุที่ลูกจางหรือกรรมการ 

สหภาพแรงงานไดเขาเปนสมาชิกของสหภาพแรงงาน นัดชุมนุม ทำคำรอง 

ยืน่ขอเรยีกรอง เจรจา หรอืดำเนินการฟองรอง หรอืเปนพยานหรือใหหลกัฐาน 

ตอพนักงานเจาหนาที่ตามกฎหมายคุมครองแรงงาน 

  นอกจากน้ี กฎหมายยังไดกำหนดไวอยางชัดเจน ไมใหนายจางขัดขวาง 

การเขาเปนสมาชิกสหภาพแรงงานของลูกจาง การดำเนินการใดของ 

สหภาพแรงงานและหามไมใหนายจางเขาแทรกแซงการดำเนินการของ 

สหภาพแรงงาน หากนายจางฝาฝนขอกำหนดเกี่ยวกับแรงงานสัมพันธ  

กฎหมายกำหนดใหนายจางมีความผิดในเรื่องการกระทำอันไมเปนธรรม 



คูมือ กฏหมายแรงงานสำหรับผูประกอบการ

22 คูมือ กฎหมายแรงงาน
สำหรับ ผูประกอบการ

  คูมือ

  ขอตกลงอันไมเปนธรรม
  กอนที่จะมีการแกไขเพิ่มเติมกฎหมายคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2551  

พบวาในสัญญาจางแรงงาน บางครั้งนายจางกำหนดขอบังคับเกี่ยวกับ 

การทำงาน ระเบียบ หรือคำสั่งของนายจางท่ีทำใหนายจางไดเปรียบลูกจาง 

เกินสมควร เชน การกำหนดหามลูกจางทำงานกับบริษัทคูแขงทางการคา 

หรือหามลูกจางประกอบกิจการอันเปนการแขงขันทางการคากับนายจาง 

เปนตน ซึง่การกำหนดเชนนี ้การวนิจิฉยัในอดตีวาขอกำหนดเชนนัน้กระทำได 

หรือไม ศาลจะหยิบยกหลักกฎหมายตามพระราชบัญญัติขอสัญญา 

อันไมเปนธรรมฯ มาพิจารณาถึงความเปนธรรมของขอตกลงนั้นวาเปน 

การเอาเปรียบลูกจางมากเกินไปหรือไม ทั้งนี้เนื่องจากในอดีตนั้นยังไมมี 

กฎหมายคุมครองแรงงานกำหนดเรื่องนี้ไวโดยเฉพาะเจาะจง แมการกำหนด 

หามลูกจางกระทำการเชนนั้นอาจเปนการปองกันความเสียหายท่ีอาจจะ 

เกิดขึ้นกับนายจาง แตขอพิจารณาที่สำคัญคือ ลูกจางเองก็มีสิทธิเสรีภาพ 

ในการประกอบอาชีพเชนกัน การกำหนดขอหามที่เปนการเอาเปรียบลูกจาง 

มากจนเกินไป อาจไมเปนธรรมกับลูกจางก็ได ตอมา เมื่อมีการแกไขกฎหมาย 

คุมครองแรงงานในป พ.ศ. 2551 จึงเพิ่มเติมบทบัญญัติใหศาลพิจารณาส่ังให 

ขอบังคับเก่ียวกับการทำงาน ระเบียบ หรือคำสั่งที่ทำใหนายจางไดเปรียบ 

ลูกจางเกินสมควรนั้น มีผลบังคับเพียงเทาที่เปนธรรมและพอสมควรแกกรณี
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คูมือ กฏหมายแรงงานสำหรับผูประกอบการ

กฎหมายแรงงาน
สำหรับ ผูประกอบการ

  คูมือ

  ขอตกลงท่ีนายจางเอาเปรียบลูกจางอยางไมเปนธรรมจะบังคับลูกจาง 
ใหตองปฏิบัติตามไดเทาท่ีเปนธรรมตอลูกจางน้ันเทาน้ัน

  ดังน้ัน ในการกำหนดขอบังคับเก่ียวกับการทำงาน ระเบียบ หรือคำส่ังใด ๆ 

ของนายจางนั้น จะตองคำนึงวาขอบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ระเบียบ หรือ 

คำสั่งนั้นเอาเปรียบลูกจางมากเกินไปหรือไม เพราะการกำหนดขอบังคับ 

ไวมากมายหลายขอก็ไมใชวาจะใชบังคับผูกพันลูกจางใหตองปฏิบัติตาม 

เสมอไป หากแตกฎหมายกำหนดไวอยางชัดเจนวาขอบังคับเกี่ยวกับ 

การทำงาน ระเบียบ หรือคำสั่งตางๆ นั้นจะบังคับลูกจางไดเทาที่เปนธรรม 

และพอสมควรเทานั้น  



คูมือ กฏหมายแรงงานสำหรับผูประกอบการ

24 คูมือ กฎหมายแรงงาน
สำหรับ ผูประกอบการ

  คูมือ

  การจายเงินเขากองทุนตางๆ
  นอกจากนายจางจะตองจายคาจางและคาตอบแทนตางๆ จากการ 

ทำงานใหกับลูกจางแลว กฎหมายยังกำหนดใหนายจางจะตองจายเงิน 

เขา “กองทุนประกันสังคม”ตามกฎหมายดวย หากการจางแรงงาน 

ประเภทนั้นๆ อยูภายใตเกณฑที่กฎหมายกำหนดไว 

  กฎหมายกำหนดใหลูกจางทุกคนที่มีอายุตั้งแต 15-60 ป ตองเปน 

ผูประกันตนในกองทุนประกนัสงัคม ดงันัน้ ไมวาสถานประกอบการจะมลีกูจาง 

กี่คนก็ตาม ลูกจางก็จะตองประกันตนตามกฎหมายประกันสังคมเสมอ  

โดยลูกจางและนายจางจะไมสามารถตกลงยกเวนไมเขาประกันตนได 

เวนแตมีกฎหมายกำหนดยกเวนไว  แตหากไมมีกฎหมายกำหนด 

ยกเวนไว ไมวานายจางจะจัดหาประกันอื่นๆ ที่ใหสิทธิประโยชนสูงกวา 

ประกันสังคมใหกับลูกจางแลวก็ตาม นายจางก็ไมสามารถยกเหตุนี้ 

เปนขออางไมสงเงินเขากองทุนประกันสังคมได

  ในทุกๆ เดือนที่นายจางจายเงินเดือน นายจางจะตองจายเงินสะสมเขา 

กองทุนเปนจำนวนรอยละ 5 ของคาจางท่ีลูกจางไดรับ แตฐานในการคิดคาจางน้ัน 

ไมใหคิดเกินกวา 15,000 บาท ดังนั้น ไมวาลูกจางจะไดรับคาจางมากเพียงใด 

นายจางจายเงินสมทบเขากองทุนไมเกิน 750 บาท  (5% ของ 15,000 บาท)  

และนอกจากนายจางจะตองจายเงินเขากองทุนแลว นายจางยังตองหักเงิน 

สวนที่เปนคาจางของลูกจางในจำนวนเทากันสงเขากองทุนประกันสังคมดวย 

เพราะฉะนั้นในแตละเดือน กองทุนประกันสังคมก็จะไดรับเงินจากเงินสมทบ 

สวนของนายจางและเงินสมทบสวนของลูกจางเทาๆ กัน
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คูมือ กฏหมายแรงงานสำหรับผูประกอบการ

กฎหมายแรงงาน
สำหรับ ผูประกอบการ

  คูมือ

  เมื่อลูกจางประกันตนในกองทุนประกันสังคมแลว ลูกจางก็จะมีสิทธิ 

ในการเบิกเงินทดแทน ไมวาจะเปนประโยชนทดแทนกรณีประสบอันตราย 

หรือเจ็บปวย คลอดบุตร สงเคราะหบุตร ชราภาพ ตาย หรือวางงาน เหลานี้ 

ผูประกันตนสามารถเบิกเงินจากสำนักงานประกันสังคมไดทั้งสิ้นตามเกณฑ

ที่กำหนดไว

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิประโยชนประกันสังคม สามารถสอบถาม 
ไดที่สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th หรือหมายเลขสายดวน 1506



คูมือ กฏหมายแรงงานสำหรับผูประกอบการ

26 คูมือ กฎหมายแรงงาน
สำหรับ ผูประกอบการ

  คูมือ

  นอกจากนายจางและลูกจางจะตองสงเงินสมทบเขากองทุนประกัน 

สังคมแลว นายจางบางคนอาจใหสิทธิลูกจางในการออมเงินใน “กองทุน 
สำรองเล้ียงชีพ” ดวย โดยหลักการหักเงินจะคลายคลึงกับเงินประกันสังคม 

แตความแตกตางจะอยูที่กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้นเปนการออมเงินระหวาง 

นายจางและลูกจางรวมกันโดย “ความสมัครใจ” ของท้ัง 2 ฝาย กฎหมาย 

ไมไดบังคับใหนายจางและลูกจางจะตองออมเงินกับกองทุนสำรองเล้ียงชีพ 

เสมอไป ซึ่งแตกตางจากกองทุนประกันสังคมที่กฎหมายบังคับใหลูกจาง 

ทุกคนตองประกันตน ไมสามารถเลือกยกเวนได
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คูมือ กฏหมายแรงงานสำหรับผูประกอบการ

กฎหมายแรงงาน
สำหรับ ผูประกอบการ

  คูมือ

  กองทนุสำรองเลีย้งชพีมหีลกัการใหลกูจางออมเงนิไวกบักองทนุฯ เพือ่ให 

มีเงินเพียงพอในการดำรงชีวิตหลังจากเกษียณอายุ หรือเมื่อสิ้นสุดการทำงาน  

โดยการออมเงนิเขากองทนุสำรองเลีย้งชพีน้ัน นายจางและลกูจางสามารถตกลง 

กันไดวาจะจายเงินเขากองทุนแตละเดือนเปนรอยละเทาใดของเงินเดือนก็ได  

กฎหมายกำหนดไวเพียงใหไมต่ำกวารอยละ 2 และไมเกินรอยละ 15 ดังนั้น  

ไมวาจะตกลงจายเงนิเขากองทนุเทาใดกต็าม นายจางและลกูจางจะตองจายเงิน 

จำนวนเทากันเขากองทุน และลูกจางถอนเงินที่ออมนั้นออกมาไมไดจนกวา 

ลูกจางจะเกษียณอายุ หรือสิ้นสุดการเปนลูกจาง



คูมือ กฏหมายแรงงานสำหรับผูประกอบการ

28 คูมือ กฎหมายแรงงาน
สำหรับ ผูประกอบการ

  คูมือ

 ขอมลูเพิม่เตมิเกีย่วกบักองทนุสำรองเลีย้งชพีสามารถศกึษารายละเอยีด 
ไดที่  www.thaipvd.com หรือโทรศัพท 0-2695-9999

  การกำหนดเชนนี้ แมจะดูเหมือนวาเปนการออมเพื่อประโยชนของ 

ลกูจางฝายเดยีว แตปจจบุนั สถานประกอบการจำนวนมากเริม่ยอมรบัหลกัการ

ของกองทนุสำรองเลีย้งชพีมากข้ึน เนือ่งจากการจดัใหลกูจางมกีารออมเงินผาน 

กองทุนสำรองเล้ียงชีพ นอกจากจะเปนประโยชนตอลูกจางแลว ยังเปน 

สวัสดิการที่ดึงดูดลูกจางที่มีความรูความสามารถเขามาทำงานใหกับ 

ผูประกอบการไดเปนอยางดี และนายจางและลูกจางยังไดสิทธิประโยชน 

ทางภาษี หากสงเงินออมเขากองทุนสำรองเลี้ยงชีพอีกดวย  ดังนั้น  

ผูประกอบกิจการจึงควรสงเสริมใหลูกจางออมเงินผานกองทุนสำรองเลี้ยงชพี  

เพื่อสรางความม่ันคงใหกับลูกจางเอง และยังไดประโยชนทางภาษีอีกดวย
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คูมือ กฏหมายแรงงานสำหรับผูประกอบการ

กฎหมายแรงงาน
สำหรับ ผูประกอบการ

  คูมือ

 แรงงานสัมพันธ
  กฎหมายกำหนดใหลกูจางของนายจางคนเดยีวกนั หรอืลูกจาง ซึง่ทำงาน 

ในกิจการประเภทเดียวกันที่บรรลุนิติภาวะและมีสัญชาติไทยรวมกัน จำนวน 

ไมนอยกวา 10 คน สามารถรวมกลุมกันกอตั้งสหภาพแรงงานได

  คุณสมบัติของผูกอตั้งสหภาพแรงงาน
  a นายจางคนเดียวกัน หรือทำงานในกิจการประเภทเดียวกัน

  a บรรลุนิติภาวะ

  a มีสัญชาติไทย

  a จำนวนไมนอยกวา 10 คน



คูมือ กฏหมายแรงงานสำหรับผูประกอบการ

30 คูมือ กฎหมายแรงงาน
สำหรับ ผูประกอบการ

  คูมือ

  เมื่อตั้งสหภาพแรงงานแลว ใหสหภาพแรงงานมีหนาที่

   เรียกรอง เจรจา ทำความตกลงกับนายจาง

   จัดการและดำเนินการเพื่อใหสมาชิกไดรับประโยชน ภายใตวัตถุ 

ที่ประสงคของสหภาพแรงงาน

   จัดใหมีการบริการใหสมาชิกมาติดตอเกี่ยวกับการจัดหางาน

   จัดใหมีการบริการการใหคำปรึกษาเพ่ือแกไขปญหาหรือขจัด 

ขอขัดแยงเก่ียวกับการบริหารงานและการทำงาน

   จัดใหมีการบริการเกี่ ยวกับการจัดสรรเงินหรือทรัพยสิน  

เพื่อสวัสดิการของสมาชิก หรือเพื่อสาธารณประโยชน

  ทัง้นี ้สหภาพแรงงานไมสามารถจดัตัง้ขึน้โดยมวีตัถปุระสงคอืน่นอกเหนอื 

ไปจากการแสวงหาและคุมครองผลประโยชนเกี่ยวกับสภาพการจางและ 

สงเสริมความสัมพันธอันดีระหวางนายจางกับลูกจาง และระหวางลูกจาง 

ดวยกันเอง ดังนั้น สหภาพแรงงานท่ีจัดตั้งข้ึนเพื่อรวมกลุมเคลื่อนไหว 

ทางการเมือง เปนการกระทำท่ีขัดตอกฎหมายไมสามารถจดทะเบียนจัดตัง้ได

ตามกฎหมายแรงงานสัมพันธ

  สหภาพแรงงานจะสามารถเก็บคาสมาชิกและเงินคาบำรุงกับสมาชิก 

ไดตามอัตราที่กำหนด การเขาเปนสมาชิกของสหภาพแรงงานเปนสิทธิ 

โดยแทของลูกจาง ดังนั้น นายจางไมสามารถหามหรือบังคับใหลูกจาง 

เขาเปนสมาชกิของสหภาพแรงงานไมวากรณใีด มฉิะนัน้ นายจางจะมคีวามผิด 

ตามกฎหมายแรงงานสัมพันธ 
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กฎหมายแรงงาน
สำหรับ ผูประกอบการ

  คูมือ

  รายละเอียดเกี่ยวกับกฎหมายคุมครองแรงงานหรือกฎหมายแรงงาน 

สมัพนัธ สามารถศึกษารายละเอยีดเพิม่เตมิไดทีเ่วบ็ไซตของกรมสวสัดิการและ 

คุมครองแรงงาน www.labour.go.th หรือหมายเลขสายดวน 1546

  คุณสมบัติของสมาชิกสหภาพแรงงาน
  a เปนลูกจางของนายจางคนเดียวกันหรือทำงานในกิจการ 

ประเภทเดียวกันกับผูขอจดทะเบียน

  a อายุ 15 ปขึ้นไป

   a สัญชาติใดก็ได

 กฎหมายที่เกี่ยวของ
   พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 

   พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518

   พระราชบัญญัติการทำงานของคนตางดาว พ.ศ. 2551

   พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533

   พระราชบัญญัติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530

   พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน  

   พ.ศ. 2522
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  คูมือ

บรรณานุกรม
  สุดาศิริ วศวงศ และ ปานทิพย พฤกษาชลวิทย .คำอธิบายกฎหมายเกี่ยวกับ 

การคุมครองแรงงาน.กรุงเทพฯ: นิติบรรณาการ,2557.

  สุดาศิริ วศวงศ. คำอธิบายกฎหมายแรงงานสัมพันธ. กรุงเทพฯ:นิติบรรณาการ, 2553.

  เกษมสันต วิลาวรรณ. คำอธิบายกฎหมายแรงงาน. กรุงเทพฯ: วิููชน, 2558.

  กองทุนสำรองเล้ียงชีพไทย ,สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย   

http://www.thaipvd.com

 หนวยงานท่ีเกี่ยวของ
   กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

   สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน

   สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย

   กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน
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