
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

กฎกระทรวง 
ฉบับที่ ๗ (พ.ศ. ๒๕๔๑) 

ออกตามความในพระราชบญัญัตคิุมครองแรงงาน 
พ.ศ. ๒๕๔๑ 

   
 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๒๒ แหงพระราชบัญญัติคุมครอง

แรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมออกกฎกระทรวงไว
ดังตอไปนี ้

 
ขอ ๑  งานในกิจการปโตรเลียมตามกฎหมายวาดวยปโตรเลียม รวมตลอดถึงงาน

ซอมบํารุงและงานใหบริการที่เก่ียวเนื่องกับงานดังกลาว เฉพาะที่ทําในแปลงสํารวจและพื้นที่ผลิต 
ใหมีการคุมครองแรงงานดังตอไปนี ้

(๑)๑ ใหนายจางและลูกจางตกลงกันกําหนดเวลาทํางานปกติ โดยกําหนดเวลา
เร่ิมตนและเวลาสิ้นสุดของการทํางาน แตวันหนึ่งตองไมเกินสิบสองชั่วโมง และเมื่อรวมเวลา
ทํางานทั้งส้ินแลวสัปดาหหนึ่งตองไมเกินสี่สิบแปดชั่วโมง 

(๒) นายจางและลูกจางอาจตกลงกันกําหนดเวลาทํางานติดตอกันเปนชวง แต
หามมิใหตกลงกันกําหนดเวลาทํางานเกินชวงละยี่สิบแปดวันติดตอกัน 

(๓) นายจางตองจัดใหลูกจางซึ่งทํางานติดตอกันมาแลวครบชวงเวลาทํางานตาม 
(๒) มีวันหยุดประจําชวงเวลาทํางานตามความเหมาะสม เวนแตกรณีที่นายจางและลูกจางตกลง
กันกําหนดวันทํางานติดตอกันชวงละไมนอยกวาสิบสี่วัน นายจางตองจัดใหลูกจางมีวันหยุด
ติดตอกันไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของวันทํางานติดตอกัน 

วันหยุดประจําชวงเวลาตามวรรคหนึ่งใหหมายความรวมถึงวันหยุดประจําสัปดาห
ที่นายจางตองจัดใหตามมาตรา ๒๘ ดวย 

(๔) ในกรณีที่วันหยุดตามประเพณีวันใดตรงกับวันหยุดตาม (๓) ใหลูกจางได
หยุดชดเชยวันหยุดตามประเพณีในวันทํางานถัดไปหรือนายจางจะจายคาทํางานในวันหยุดใหก็ได 

(๕) ใหนายจางแจงการฝกอบรมเกี่ยวกับการยังชีพในทะเล และการผจญเพลิง
ซึ่งตองอบรมในวันหยุดใหลูกจางทราบลวงหนาตามสมควร เวนแตการฝกอบรมกรณีอ่ืนใน
วันหยุดตองไดรับความยินยอมจากลูกจางกอน  ทั้งนี้ ใหนายจางจายคาทํางานในวันหยุดสําหรับ
วันฝกอบรมและวันที่นายจางกําหนดใหลูกจางเตรียมพรอมกอนการฝกอบรม พรอมคาใชจายใน
การเดินทางของลูกจาง 

 
ขอ ๒  งานที่ใชวิชาชีพหรือวิชาการ งานดานบริหารและงานจัดการ งานเสมียน

พนักงาน งานอาชีพเก่ียวกับการคา งานอาชีพดานบริการ งานที่เก่ียวกับการผลิต หรืองานที่
                                                 

๑
 ขอ ๑ (๑) แกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความใน

พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เก่ียวของกับงานดังกลาว นายจางและลูกจางอาจตกลงกันกําหนดเวลาทํางานปกติในวันหนึ่งๆ 
เปนจํานวนกี่ช่ัวโมงก็ได แตเมื่อรวมเวลาทํางานทั้งส้ินแลวสัปดาหหนึ่งตองไมเกินสี่สิบแปดชั่วโมง 

ถานายจางและลูกจางตกลงกันกําหนดเวลาทํางานปกติตามวรรคหนึ่งเกินกวาวัน
ละแปดชั่วโมงสําหรับลูกจางซึ่งไมไดรับคาจางเปนรายเดือนใหนายจางจายคาจางในวันทํางาน
สําหรับการทํางานแปดชั่วโมงและจายคาตอบแทนไมนอยกวาหนึ่งเทาครึ่งของอัตราคาจางตอ
ช่ัวโมงในวันทํางานตามจํานวนชั่วโมงที่ทําเกินหรือไมนอยกวาหนึ่งเทาครึ่งของอัตราคาจางตอ
หนวยในวันทํางานตามจํานวนผลงานที่ทําไดในชั่วโมงที่ทําเกินสําหรับลูกจางซึ่งไดรับคาจางตาม
ผลงานโดยคํานวณเปนหนวย และถาเปนการทํางานในวันหยุดใหจายคาทํางานในวันหยุดสําหรับ
การทํางานแปดชั่วโมงและจายคาตอบแทนไมนอยกวาสามเทาของอัตราคาจางตอช่ัวโมงในวัน
ทํางานตามจํานวนชั่วโมงที่ทําเกิน หรือไมนอยกวาสามเทาของอัตราคาจางตอหนวยในวันทํางาน
ตามจํานวนผลงานที่ทําไดในชั่วโมงที่ทําเกินโดยคํานวณเปนหนวย๒ 

 
ขอ ๓  งานในรานขายอาหารหรือรานขายเครื่องดื่มที่เปดจําหนายหรือใหบริการ

ไมติดตอกันในแตละวันที่มีการทํางาน นายจางอาจจัดใหลูกจางมีเวลาพักระหวางการทํางานวัน
หนึ่งเกินสองชั่วโมงก็ได 

 
ขอ ๔  นายจางอาจใหลูกจางซึ่งเปนหญิงทํางานในงานวิชาชีพหรือวิชาการ

เก่ียวกับการสํารวจ การขุดเจาะ การกลั่นแยก และการผลิตผลิตภัณฑจากปโตรเลียมหรือปโตร
เคมีได ถาสภาพหรือลักษณะของงานนั้นไมเปนอันตรายตอสุขภาพหรือรางกายของลูกจางนั้น 

 
ขอ ๕  นายจางอาจใหลูกจางซึ่งเปนหญิงมีครรภที่ทํางานในตําแหนงผูบริหาร 

งานวิชาการ งานธุรการ รวมทั้งงานเกี่ยวกับการเงินหรือบัญชี ทํางานลวงเวลาในวันทํางานไดโดย
ไดรับความยินยอมจากลูกจางนั้น 

 
ขอ ๖  ในกรณีที่ลูกจางทํางานในงานเรขายหรือชักชวนซื้อสินคาถานายจางไดจาย

คานายหนาจากการขายสินคาใหแกลูกจางแลว ลูกจางนั้นไมมีสิทธิไดรับคาลวงเวลาตามมาตรา 
๖๑ และคาลวงเวลาในวันหยุดตามมาตรา ๖๓ เวนแตนายจางตกลงจายคาลวงเวลาหรือคา
ลวงเวลาในวันหยุดใหแกลูกจาง 

 
ขอ ๗๓  กฎกระทรวงนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ เปนตน

ไป 
 
 

                                                 
๒
 ขอ ๒ วรรคสอง แกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตาม

ความในพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ 
๓
 ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๕/ตอนที่ ๕๒ ก/หนา ๘/๒๔ สิงหาคม ๒๕๔๑ 



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 
 

ใหไว ณ วันที่ ๒๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ 
ไตรรงค สุวรรณคีรี 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม 



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 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากพระราชกฤษฎีกากําหนด
งานที่ใหมีการคุมครองแรงงานแตกตางไปจากพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ 
พ.ศ. ๒๕๔๑ ไดบัญญัติใหงานบางประเภทที่มีสภาพหรือลักษณะของการทํางานซึ่งไมอาจนํา
ขอกําหนดเกี่ยวกับการคุมครองแรงงานตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาใช
บังคับไดอยางเหมาะสม สมควรกําหนดการคุมครองแรงงานในงานดังกลาวไวเปนพิเศษให
แตกตางจากการคุมครองแรงงานตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ และโดยที่
มาตรา ๒๒ แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ บัญญัติใหออกกฎกระทรวง
กําหนดการคุมครองแรงงานในกรณีตางๆ ใหแตกตางไปจากพระราชบัญญัติดังกลาวได จึง
จําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 
 
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 
๒๕๔๑๔ 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่กฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ 
(พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ไดกําหนดการ
คุมครองแรงงานในกิจการปโตรเลียมตามกฎหมายวาดวยปโตรเลียม แตกตางไปจาก
พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ และกฎกระทรวงดังกลาวไดกําหนดเวลาทํางาน
ปกติสําหรับลูกจางในกิจการปโตรเลียมตามกฎหมายวาดวยปโตรเลียม รวมตลอดถึงงานซอม
บํารุงและงานใหบริการที่เก่ียวเนื่องกับงานดังกลาวเฉพาะท่ีทําในแปลงสํารวจและพื้นที่ผลิต วันละ
ไมเกินสิบสองชั่วโมง โดยมิไดกําหนดกรอบเวลาทํางานปกติตอสัปดาหไวดวย เปนเหตุใหลูกจาง
ไมไดรับคาลวงเวลาหรือคาทํางานในวันหยุดเมื่อทํางานเกินสี่สิบแปดชั่วโมงตอหนึ่งสัปดาห ดังนั้น 
เพ่ือใหลูกจางไดรับคาลวงเวลาหรือคาทํางานในวันหยุด สมควรปรับปรุง โดยกําหนดเวลาทํางาน
ปกติไมเกินสี่สิบแปดชั่วโมงตอหนึ่งสัปดาห นอกจากนี้ กฎกระทรวงดังกลาวยังไดกําหนดใหใน
กรณีที่นายจางและลูกจางรายวันหรือลูกจางตามผลงานตกลงกันกําหนดเวลาทํางานปกติเกินกวา
วันละแปดชั่วโมงสําหรับงานที่ใชวิชาชีพหรือวิชาการ งานดานบริหารและงานจัดการ งานเสมียน
พนักงาน งานอาชีพเก่ียวกับการคา งานอาชีพดานบริการ งานที่เก่ียวกับการผลิต หรืองานที่
เก่ียวของกับงานดังกลาว โดยใหไดรับคาตอบแทนในเวลาที่เกินกวาแปดชั่วโมงเทากับอัตราคาจาง
ตอช่ัวโมงในวันทํางานหรือเทากับอัตราคาจางตอหนวยในวันทํางานตามจํานวนผลงานที่ทําไดนั้น 
มีผลกระทบตอคาตอบแทนในการทํางานของลูกจางดังกลาว สมควรปรับปรุงใหลูกจางไดรับ
คาตอบแทนในอัตราที่สูงข้ึน จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 

 
 
 
 
 
 

                                                 
๔
 ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๗/ตอนที่ ๗ ก/หนา ๔/๗ กุมภาพันธ ๒๕๔๓ 



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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พรพิมล/พิมพ 
๒๔ ก.ค ๒๕๔๔ 
สุนันทา/ผูจัดทํา 

๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ 

 


