
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            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 ๙ (พ.ศ. ๒๕๔๑) 

ออกตามความในพระราชบญัญัตคิุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑๑ 
   

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔ วรรคสอง และมาตรา ๖ แหงพระราชบัญญัติ

คุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมออก
กฎกระทรวงไว ดังตอไปนี ้

มิใหใชพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ บังคับแกนายจางซึ่งจาง
ลูกจางทํางานในงานดังตอไปนี้ 

(๑)๒ (ยกเลิก) 
(๒)๓ (ยกเลิก) 

 
 

ใหไว ณ วันที่ ๑๔ กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๑ 
ไตรรงค สุวรรณคีรี 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม 

                                                 
๑
 ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๕/ตอนที่ ๖๒ ก/หนา ๒๐/๒๒ กันยายน ๒๕๔๑ 

๒
 (๑) ยกเลิกโดยกฎกระทรวง วาดวยการคุมครองแรงงานในงานเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๔๗ 

๓
 (๒) ยกเลิกโดยกฎกระทรวง วาดวยการคุมครองแรงงานในงานที่รับไปทําท่ีบาน พ.ศ. 

๒๕๔๗ 



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 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากสภาพการจางงานและ
การทํางานในงานเกษตรกรรมและงานที่ รับไปทําที่บานซึ่ งเปนงานที่มาตรา  ๒๒ แหง
พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ บัญญัติใหออกกฎกระทรวงกําหนดการคุมครอง
แรงงานในกรณีตางๆ ใหแตกตางไปจากพระราชบัญญัติดังกลาวไดนั้น ยังไมมีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติที่ชัดเจน จึงไมอาจออกกฎกระทรวงดังกลาวได สมควรกําหนดมิใหใชพระราชบัญญัติ
คุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ บังคับแกงานทั้งสองประเภทไวกอน และโดยที่มาตรา ๔ วรรคสอง 
แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ บัญญัติวา นอกจากกรณีตามวรรคหนึ่ง จะออก
กฎกระทรวงมิใหใชบังคับพระราชบัญญัติดังกลาวทั้งหมดหรือแตบางสวนแกนายจางประเภทหนึ่ง
ประเภทใดก็ได จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี้ 
 
กฎกระทรวง วาดวยการคุมครองแรงงานในงานที่รับไปทําที่บาน พ.ศ. ๒๕๔๗๔ 
 

ขอ ๒  การคุมครองแรงงานในงานที่รับไปทําที่บานนอกจากที่กําหนดไวใน
กฎกระทรวงนี้ใหเปนไปตามที่นายจางและลูกจางตกลงกัน เวนแตการคุมครองแรงงานตาม
บทบัญญัติมาตรา ๗ มาตรา ๘ มาตรา ๙ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา 
๑๕ มาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗ มาตรา ๒๑ มาตรา ๔๔ มาตรา ๕๓ มาตรา ๕๔ มาตรา ๑๒๓ มาตรา 
๑๒๔ มาตรา ๑๒๕ มาตรา ๑๓๔ มาตรา ๑๓๕ มาตรา ๑๓๖ มาตรา ๑๓๙ มาตรา ๑๔๐ มาตรา 
๑๔๑ มาตรา ๑๔๒ และมาตรา ๑๔๓ ใหนายจางและลูกจางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุมครอง
แรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ 

 
ขอ ๓  เพ่ือประโยชนในการคุมครองแรงงานตามขอ ๒ งานท่ีรับไปทําที่บาน 

หมายความวา งานที่ลูกจางรับจากนายจางไปผลิต ประกอบ บรรจุ ซอม หรือแปรรูปสิ่งของใน
บานของลูกจางหรือสถานที่อ่ืนที่มิใชสถานประกอบกิจการของนายจางตามที่ไดตกลงกันเพื่อรับ
คาจาง โดยใชวัตถุดิบหรืออุปกรณในการผลิตของนายจางทั้งหมดหรือบางสวน และโดยปกติการ
ทํางานนั้นเปนสวนหนึ่งสวนใดหรือทั้งหมดในกระบวนการผลิตหรือธุรกิจในความรับผิดชอบของ
นายจาง 

 
ขอ ๔  ใหนายจางผูซึ่งสงมอบงานใหลูกจาง แจงใหพนักงานตรวจแรงงานทราบ

ลวงหนากอนวันสงมอบงานดังกลาว ตามหลักเกณฑและวิธีการที่อธิบดีประกาศกําหนด 
 
ขอ ๕  ใหนายจางจัดทําสัญญาจางเปนหนังสือที่มีขอความถูกตองตรงกันจํานวน

สองฉบับโดยมอบใหลูกจางและนายจางเก็บไวฝายละหนึ่งชุด พรอมที่จะใหพนักงานตรวจแรงงาน
ตรวจสอบได 

สัญญาจางตามวรรคหนึ่งอยางนอยตองมีรายการ ดังตอไปนี ้
(๑) วันและสถานที่ที่ทําสัญญาจาง 

                                                 
๔
 ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๑/ตอนที่ ๓๕ ก/หนา ๑๓/๑๐ มิถุนายน ๒๕๔๗ 



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 
 

(๒) ช่ือตัว ช่ือสกุล อายุ และท่ีอยูของนายจางและลูกจาง 
(๓) ที่ตั้งสถานประกอบกิจการของนายจางและสถานที่ทํางานของลูกจาง 
(๔) ประเภท ลักษณะ และสภาพของงานที่สงมอบใหแกลูกจาง 
(๕) วันและสถานที่ที่นายจางสงมอบงานใหแกลูกจาง 
(๖) อัตราคาจาง และการหักคาจาง 
(๗) วันและสถานที่ที่นายจางจายคาจาง 
(๘) วันและสถานที่ที่นายจางรับมอบงานจากลูกจาง 
 
ขอ ๖  ใหนายจางจายคาจางใหถูกตองตามอัตราคาจางตามขอ ๕ (๖) และตาม

วันและสถานที่ตามขอ ๕ (๗) ทั้งนี้ วันที่จายคาจางดังกลาวตองไมเกินสิบหาวันนับแตวันที่ลูกจาง
สงมอบงานใหแกนายจาง 

 
ขอ ๗  ในการจายคาจางใหแกลูกจาง หามมิใหนายจางหักคาจางไวเพ่ือการอืน่ใด 

เวนแตเปนการหักเพ่ือ 
(๑) ชําระเงินตามที่มีกฎหมายบัญญัติไว 
(๒) ชําระหนี้สินสหกรณออมทรัพย หรือสหกรณอ่ืนที่มีลักษณะเดียวกันกับ

สหกรณออมทรัพยหรือหนี้ที่เปนไปเพื่อสวัสดิการที่เปนประโยชนแกลูกจางฝายเดียวโดยไดรับ
ความยินยอมลวงหนาเปนหนังสือจากลูกจาง 

(๓) ชดใชคาเสียหายที่เกิดขึ้นแกเครื่องจักร อุปกรณ หรือวัตถุดิบของนายจาง
อันเกิดจากความจงใจหรือประมาทเลินเลออยางรายแรงของลูกจางโดยไดรับความยินยอมเปน
หนังสือจากลูกจาง 

การหักตาม (๒) และ (๓) ในแตละกรณี หามมิใหหักเกินรอยละสิบ และจะหัก
รวมกันไดไมเกินรอยละยี่สิบของเงินที่ลูกจางมีสิทธิไดรับตามขอ ๖ เวนแตนายจางไดจัดทําเปน
หนังสือ และลูกจางไดลงลายมือช่ือใหความยินยอมหรือมีขอตกลงกันไวใหชัดเจนเปนการเฉพาะ 

 
ขอ ๘  หามมิใหนายจางสงมอบงานดังตอไปนี้ใหลูกจาง 
(๑) งานผลิต ประกอบ บรรจุ แปรรูปวัตถุระเบิดหรือวัตถุไวไฟ เชน งานทําพลุ 

งานทําดอกไมเพลิง 
(๒) งานผลิตหรือบรรจุสารเคมีที่เปนอันตรายหรือวัตถุมีพิษ เชน สารไซยาไนด 

สารกอมะเร็ง ตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด หรืองานที่มีสารเคมีที่เปนอันตรายหรือวัตถุมีพิษ
เปนสวนประกอบ 

(๓) งานอื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 
 
ขอ ๙  ใหนายจางจัดใหมีเครื่องมือหรืออุปกรณเพ่ือความปลอดภัยในการทํางาน

และกําหนดมาตรการเพื่อความปลอดภัยในการทํางาน  ทั้งนี้ ตามมาตรฐานและหลักเกณฑที่
รัฐมนตรีประกาศกําหนด 



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 
 

ลูกจางตองใชเครื่องมือหรืออุปกรณเพ่ือความปลอดภัยในการทํางาน และตอง
ปฏิบัติตามมาตรการเพื่อความปลอดภัยในการทํางานที่นายจางจัดหรือกําหนดตามวรรคหนึ่ง 

 
ขอ ๑๐   กฎกระทรวงนี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนับแตวันประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๒๒ แหง
พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ บัญญัติใหออกกฎกระทรวงกําหนดการคุมครอง
แรงงานในงานที่รับไปทําที่บานใหแตกตางไปจากพระราชบัญญัติดังกลาวได จึงจําเปนตองออก
กฎกระทรวงนี้ 
 
กฎกระทรวง วาดวยการคุมครองแรงงานในงานเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๔๗๕ 
 

ขอ ๒  ในกฎกระทรวงนี้ “งานเกษตรกรรม” หมายความวา งานที่เก่ียวกับการ
เพาะปลูก การเลี้ยงสัตว การปาไม การทํานาเกลือสมุทร และการประมงที่มิใชการประมงทะเล 

 
ขอ ๓  ใหนายจางซึ่งจางลูกจางใหทํางานเกษตรกรรมตลอดปปฏิบัติตาม

พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ 
 
ขอ ๔  ในงานเกษตรกรรมซึ่งมิไดจางลูกจางตลอดปและมิไดใหลูกจางทํางานใน

ลักษณะที่เปนงานอุตสาหกรรมตอเนื่องจากงานดังกลาว ใหนายจางปฏิบัติตามมาตรา ๗ มาตรา 
๘ มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ มาตรา ๑๖ 
มาตรา ๑๗ มาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๐ มาตรา ๒๑ มาตรา ๓๗ มาตรา ๓๘ มาตรา ๓๙ 
มาตรา ๔๐ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๒ มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๗ มาตรา ๔๙ มาตรา ๕๑ มาตรา ๕๓ 
มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๗๐ มาตรา ๗๖ มาตรา ๑๐๐ มาตรา ๑๐๑ มาตรา ๑๐๒ มาตรา 
๑๐๓ มาตรา ๑๐๔ มาตรา ๑๐๕ มาตรา ๑๐๖ มาตรา ๑๐๗ มาตรา ๑๑๒ มาตรา ๑๑๓ มาตรา 
๑๑๔ มาตรา ๑๑๕ มาตรา ๑๒๓ มาตรา ๑๒๔ มาตรา ๑๒๕ มาตรา ๑๒๖ มาตรา ๑๒๗ มาตรา 
๑๒๘ มาตรา ๑๒๙ มาตรา ๑๓๔ มาตรา ๑๓๕ มาตรา ๑๓๖ มาตรา ๑๓๗ มาตรา ๑๓๙ มาตรา 
๑๔๐ มาตรา ๑๔๑ มาตรา ๑๔๒ และมาตรา ๑๔๓ แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 
๒๕๔๑ และท่ีกําหนดในกฎกระทรวงนี ้

 
ขอ ๕  ลูกจางซึ่งทํางานติดตอกันมาแลวครบหนึ่งรอยแปดสิบวันมีสิทธิหยุด

พักผอนไดไมนอยกวาสามวันทํางาน โดยใหนายจางเปนผูกําหนดวันหยุดดังกลาวใหแกลูกจาง
ลวงหนาหรือกําหนดใหตามที่นายจางและลูกจางตกลงกัน 

ใหนายจางจายคาจางใหแกลูกจางในวันหยุดพักผอนเสมือนวาลูกจางมาทํางาน

                                                 
๕
 ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๒/ตอนที่ ๔ ก/หนา ๒๓/๑๓ มกราคม ๒๕๔๘ 



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 
 

ตามปกติในวันหยุดพักผอนนั้น 
ถานายจางใหลูกจางทํางานในวันหยุดพักผอนตามวรรคหนึ่ง ใหนายจางจายคา

ทํางานในวันหยุดแกลูกจางเพิ่มขึ้นไมนอยกวาหนึ่งเทาของอัตราคาจางตอช่ัวโมงในวันทํางานตาม
จํานวนชั่วโมงที่ทําหรือไมนอยกวาหนึ่งเทาของอัตราคาจางตอหนวยในวันทํางานตามจํานวน
ผลงานที่ทําไดสําหรับลูกจางซึ่งไดรับคาจางตามผลงานโดยคํานวณเปนหนวย 

 
ขอ ๖  ในกรณีที่นายจางมิไดจัดใหลูกจางหยุดพักผอนหรือจัดใหลูกจางหยุด

พักผอน นอยกวาที่กําหนดไวตามขอ ๕ ใหนายจางจายคาทํางานในวันหยุดใหแกลูกจางเพ่ิมขึ้นไม
นอยกวาหนึ่งเทาของอัตราคาจางในวันทํางานเสมือนวานายจางใหลูกจางทํางานในวันหยุด 

 
ขอ ๗  ลูกจางมีสิทธิลาปวยไดเทาที่ปวยจริง การลาปวยตั้งแตสามวันทํางานขึ้น

ไป นายจางอาจใหลูกจางแสดงใบรับรองของแพทยแผนปจจุบันชั้นหนึ่งหรือของสถานพยาบาล
ของทางราชการ ในกรณีที่ลูกจางไมอาจแสดงใบรับรองของแพทยแผนปจจุบันชั้นหนึ่งหรือของ
สถานพยาบาลของทางราชการได ใหลูกจางช้ีแจงใหนายจางทราบ 

ใหนายจางจายคาจางใหแกลูกจางในวันลาปวยเทากับอัตราคาจางในวันทํางาน
ตลอดระยะเวลาที่ลา แตตองไมเกินสิบหาวันทํางาน 

 
ขอ ๘  หามมิใหนายจางจางเด็กอายุต่ํากวาสิบหาปเปนลูกจาง 
นายจางอาจใหเด็กอายุตั้งแตสิบสามปบริบูรณทํางานในชวงระยะเวลาโรงเรียน

ปดภาคเรียนหรือนอกเวลาเรียนไดเฉพาะงานที่ไมเปนอันตรายตอสุขภาพอนามัยหรือเปนงานที่ไม
ขัดตอการพัฒนาและสงเสริมคุณภาพชีวิตของเด็ก ทั้งนี้ โดยไดรับอนุญาตจากบิดา มารดา หรือ
ผูปกครองของเด็กนั้น 

 
ขอ ๙  ใหนายจางจัดใหมีน้ําสะอาดสําหรับดื่มโดยมีปริมาณเพียงพอแกลูกจาง 
กรณีลูกจางพักอาศัยอยูกับนายจาง นายจางตองจัดหาที่พักอาศัยที่สะอาด ถูก

สุขลักษณะ และปลอดภัยใหแกลูกจาง 
ใหนายจางจัดสวัสดิการอื่นๆ ที่เปนประโยชนแกลูกจางตามที่อธิบดีประกาศ

กําหนด 
 
ขอ ๑๐  กฎกระทรวงนี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดเกาสิบวันนบัแตวันประกาศใน

ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชกฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่มาตรา ๒๒ แหง
พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ บัญญัติใหออกกฎกระทรวงกําหนดการคุมครอง
แรงงานในกรณีตางๆ ในงานเกษตรกรรม ซึ่งมีสภาพการจางและการทํางานที่แตกตางไปจากการ
จางงานทั่วไปตามพระราชบัญญัติดังกลาวได จึงจําเปนตองออกกฎกระทรวงนี ้

 



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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พรพิมล/พิมพ 
๒๔ ก.ค ๒๕๔๔ 
สุนันทา/ผูจัดทํา 

๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ 

 


