
 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

 พระราชบัญญัติคุ ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา              
เล่ม ๑๓๖ ตอนที่ ๔๓ ก วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยมีประเด็น
ที่น่าสนใจ ดังนี้  

๑. ในกรณีที่นายจ้างไม่คืนเงินหลักประกัน ไม่จ่ายเงินกรณีนายจ้างบอกเลิกสัญญาจ้างโดยไม่
บอกกล่าวล่วงหน้า หรือไม่จ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำงาน - ค่าล่วงเวลาในวันหยุด และเงินที่นายจ้าง 
มีหน้าที่ต้องจ่ายตามพระราชบัญญัตินี้ภายในเวลาที่กำหนด หรือไม่จ่ายเงินกรณีนายจ้างหยุดกิจการ หรือ
ค่าชดเชย  ค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า หรือค่าชดเชยพิเศษ ให้นายจ้างเสียดอกเบี้ยให้แก่
ลูกจ้างในระหว่างเวลาผิดนัด ร้อยละ ๑๕ ต่อปี (มาตรา ๙) 

๒. ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงตัวนายจ้าง หรือในกรณีที่นายจ้างเป็นนิติบุคคล และมีการ  
จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง โอน หรือควบนิติบุคคลใด หากมีผลทำให้ลูกจ้างคนหนึ่งคนใดไปเป็นลูกจ้างของนายจ้าง
ใหม่ ต้องได้รับความยินยอมจากลูกจ้างคนนั้นด้วย และให้สิทธิต่าง ๆ ที่ลูกจ้างเคยมีอยู่จากนายจ้างเดิมมีสทิธิ
ต่อไป โดยนายจ้างใหม่ต้องรับไปท้ังสิทธิและหน้าที่ของลูกจ้างคนนั้นทุกประการ (มาตรา ๑๓) 

๓. ในกรณีที่นายจ้างบอกเลิกสัญญาจ้างโดยไม่บอกกล่าวล่วงหน้าให้ลูกจ้างทราบ ให้นายจา้ง
จ่ายเงินให้แก่ลูกจ้างเป็นจำนวนเท่ากับค่าจ้างที่ลูกจ้างควรได้รับ นับแต่วันที่ให้ลูกจ้างออกจากงานจนถึงวันที่
การเลิกจ้างมีผล โดยให้จ่ายในวันที่ให้ลูกจ้างออกจากงาน (มาตรา ๑๗/๑) 

๔. ให้ลูกจ้างมีสิทธิลาเพื่อกิจธุระอันจำเป็นได้ปีละไม่น้อยกว่าสามวันทำงาน โดยให้นายจ้าง
จ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างในวันลาเพ่ือกิจธุระอันจำเป็นนี้ด้วย (มาตรา ๓๔) 

๕. ให้ลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงมีครรภ์มีสิทธิลาเพ่ือคลอดบุตรครรภ์หนึ่งไม่เกิน ๙๘ วัน รวมถึงวันลา
เพื่อตรวจครรภ์ก่อนคลอดบุตรด้วย และให้นับรวมวันหยุดที่มีในระหว่างวันลาด้วย และให้นายจ้างจ่ายค่าจ้าง
ให้แก่ลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงในวันลาเพื่อคลอดบุตรเท่ากับค่าจ้างในวันทำงานตลอดระยะเวลา แต่ไม่เกิน ๔๕ วัน 
(มาตรา ๔๑ และมาตรา ๕๙) 

๖. ให้นายจ้างกำหนดค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุดและค่าล่วงเวลาในวันหยุดให้แก่
ลูกจ้างที ่ทำงานอันมีลักษณะ คุณภาพ และปริมาณเท่ากัน หรืองานที่มีค่าเท่าเทียมกันในอัตราเท่ากัน            
ไม่ว่าลูกจ้างนั้นจะเป็นชายหรือหญิง (มาตรา ๕๓) 

๗. ให้นายจ้างจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด ค่าล่วงเวลาในวันหยุด และเงินที่
นายจ้างมีหน้าที่ต้องจ่ายให้ถูกต้องและตามกำหนดเวลา ดังต่อไปนี้ 

๑) ในกรณีที่มีการคำนวณค่าจ้างเป็นรายเดือน รายวัน รายชั่วโมง หรือเป็นระยะเวลา
อย่างอ่ืนที่ไม่เกินหนึ่งเดือน หรือตามผลงานโดยคำนวณเป็นหน่วย ให้จ่ายเดือนหนึ่งไม่น้อยกว่าหนึ่งครั้ง เว้นแต่
จะมีการตกลงกันเป็นอย่างอ่ืนที่เป็นประโยชน์แก่ลูกจ้าง 

๒) ในกรณีที่มีการคำนวณค่าจ้าง นอกจาก (๑) ให้จ่ายตามกำหนดเวลาที่นายจ้างและ
ลูกจ้างตกลงกัน 

๓) ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด ค่าล่วงเวลาในวันหยุด และเงินที่นายจ้างมีหน้าที่ต้องจ่าย 
ให้จ่ายเดือนหนึ่งไม่น้อยกว่าหนึ่งครั้ง  

ในกรณีที่นายจ้างเลิกจ้างลูกจ้าง ให้นายจ้างจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด 
ค่าล่วงเวลาในวันหยุด และเงินที่นายจ้างมีหน้าที่ต้องจ่ายตามที่ลูกจ้างมีสิทธิได้รับ ให้แก่ลูกจ้างภายใน ๓ วัน
นับแต่วันที่เลิกจ้าง (มาตรา ๗๐) 

๘. ในกรณีที่นายจ้างมีความจำเป็นต้องหยุดกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นการชั่วคราว            
ด้วยเหตุหนึ่งเหตุใดที่สำคัญอันมีผลกระทบต่อการประกอบกิจการของนายจ้าง จนทำให้นายจ้างไม่สามารถ
ประกอบกิจการได้ตามปกติซึ ่งมิใช่เหตุสุดวิสัย ให้นายจ้างจ่ายเงินให้แก่ลูกจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕                  

รู้กฎหมาย 



ของค่าจ้างในวันทำงานที่ลูกจ้างได้รับก่อนนายจ้างหยุดกิจการตลอดเวลาที่นายจ้างไม่ได้ให้ลูกจ้างทำงาน 
(มาตรา ๗๕) 

๙. เพิ่มและแก้ไขอัตราค่าชดเชยการเลิกจ้าง เป็น ๖ อัตรา ดังต่อไปนี้ (มาตรา ๑๑๘) 
 

ลำดับ ระยะเวลาการจ้าง (อายุงาน) ค่าชดเชย 
อัตราที่ ๑ ทำงานครบ ๑๒๐ วัน แต่ไม่ครบ ๑ ปี ได้ค่าชดเชย ๓๐ วัน 
อัตราที่ ๒ ทำงานครบ ๑ ปี แต่ไม่ครบ ๓ ปี ได้ค่าชดเชย ๙๐ วัน 
อัตราที่ ๓ ทำงานครบ ๓ ปี แต่ไม่ครบ ๖ ปี  ได้ค่าชดเชย ๑๘๐ วัน 
อัตราที่ ๔ ทำงานครบ ๖ ปี แต่ไม่ครบ ๑๐ ปี ได้ค่าชดเชย ๒๔๐ วัน 
อัตราที่ ๕ ทำงานครบ ๑๐ ปี แต่ไม่ครบ ๒๐ ปี ได้ค่าชดเชย ๓๐๐ วัน 
อัตราที่ ๖ ทำงานมากว่า ๒๐ ปี ขึ้นไป ได้รับค่าชดเชย ๔๐๐ วัน  

 
๑๐. กรณีนายจ้างย้ายสถานประกอบกิจการไปสถานที่ใหม่ หรือย้ายไปยังสถานที ่ อ่ืน                 

ให้นายจ้างปิดประกาศแจ้งลูกจ้างทราบล่วงหน้า โดยให้ปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผยที่ลูกจ้างสามารถเห็นได้อย่าง
ชัดเจนติดต่อกันเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน ก่อนวันย้ายสถานประกอบกิจการ และประกาศนั้นต้องมีข้อความ
ชัดเจนเพียงพอที่จะเข้าใจได้ว่าลูกจ้างคนใดจะต้องถูกย้ายไปสถานที่ใดและเม่ือใด 

ในกรณีที่นายจ้างไม่ปิดประกาศให้ลูกจ้างทราบล่วงหน้า นายจ้างจะต้องจ่ายค่าชดเชย
พิเศษแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าแก่ลูกจ้างที่ไม่ประสงค์จะไปทำงาน ณ สถานประกอบกิจการแห่งใหม่เท่ากับ
ค่าจ้างอัตราสุดท้าย ๓๐ วัน 

หากลูกจ้างคนใดเห็นว่าการย้ายสถานประกอบกิจการดังกล่าวมีผลกระทบสำคัญ  
ต่อการดำรงชีวิตตามปกติของลูกจ้างหรือครอบครัวของลูกจ้างคนนั้น และไม่ประสงค์จะไปทำงาน ณ สถาน
ประกอบกิจการแห่งใหม่ต้องแจ้งให้นายจ้างทราบเป็นหนังสือภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ปิดประกาศ หรือนับแต่
วันที่ย้ายสถานประกอบกิจการในกรณีที่นายจ้างมิได้ปิดประกาศ และให้ถือว่าสัญญาจ้างสิ้นสุดลงในวันที่
นายจ้างย้ายสถานประกอบกิจการ โดยลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่าชดเชยพิเศษไม่น้อยกว่าอัตราค่าชดเชยที่ลูกจ้าง 
พึงมีสิทธิได้รับ (มาตรา ๑๒๐) 

   
➢ ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  

๑. กองสวัสดิการแรงงาน กระทรวงแรงงาน โทร. ๐ ๒๒๔๖ ๐๓๘๓ , ๐ ๒๒๔๖ ๐๐๘๐ ๒๖๒๐   
    ๒. สายด่วน ๑๕๐๖ กด ๓ 

 
 
 
ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม 


