ตัวอย่ าง
ข้ อบังคับเกียวกับการทํางาน
ชือสถานประกอบกิจการ................................................................................................................................
สถานทีตัง สํานักงานแห่ งใหญ่ เลขที ................. หมู่ที.................. ซอย........................................................
ถนน................................................ตําบล / แขวง..................................... อําเภอ / เขต..................................
จังหวัด ………………………………………… โทรศัพท์............................................................................
สํานักงานสาขา / โรงงาน / หน่วยงาน ตั-งอยูเ่ ลขที............. หมู่ที ............ ซอย...............................................
ถนน ................................................ตําบล / แขวง.................................... อําเภอ / เขต .................................
จังหวัด ………………………………………… โทรศัพท์............................................................................
ประกอบกิจการ ..............................................................................................................................................
๑. วันทํางาน เวลาทํางานปกติ และเวลาพัก
๑.๑ วันทํางาน
สํานักงานแห่ งใหญ่ ทํางานสัปดาห์ละ ................................ วัน
วัน........................................................ ถึงวัน ....................................................
สํานักงานสาขา / โรงงาน / หน่วยงาน ทํางานสัปดาห์ละ ............................. วัน
วัน........................................................ ถึงวัน ....................................................
๑.๒ เวลาทํางานปกติ
สํานักงานแห่ งใหญ่ ทํางานวันละ ...................... ชัวโมง
เวลา ............................................. น. ถึงเวลา ................................................ น.
สํานักงานสาขา / โรงงาน / หน่วยงาน ทํางานวันละ ................................ชัวโมง
เวลา ............................................. น. ถึงเวลา ................................................ น.
งานกะ ทํางานวันละ ............................................. ชัวโมง
กะที ๑ เวลา ............................................. น. ถึงเวลา ................................................ น.
กะที ๒ เวลา .............................................น. ถึงเวลา ................................................ น.
กะที ๓ เวลา ............................................. น. ถึงเวลา ................................................ น.
งานทีอาจเป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพและความปลอดภัยของลูกจ้างได้แก่ ลูกจ้างทีทํางาน
.............
.............................. ทํางานวันละ ........... ชัวโมง เวลา ...................... น. ถึง
เวลา ..................... น.
งานขนส่ งทางบกทํางานวันละ............... ชัวโมง เวลา ....................... น. ถึงเวลา .................... น.
/๑.๓ เวลาพัก

-๒๑.๓ เวลาพัก
ก. ระหว่างการทํางานปกติ
สํานักงานแห่ งใหญ่ พักระหว่างเวลา..................................... น. ถึงเวลา ………..................... น.
สํานักงานสาขา / โรงงาน / หน่วยงาน พักระหว่างเวลา...................... น. ถึงเวลา ....... .......... น.
สําหรับลูกจ้างเด็ก พักระหว่างเวลา............................ น. ถึงเวลา .............................. น. และ
ระหว่างเวลา............................. น. ถึงเวลา ............................. น.
งานขนส่ งทางบก พักระหว่างเวลา............................. น. ถึงเวลา ………..................... น.
ข. ก่อนการทํางานล่วงเวลา
ในกรณี ทีมีการทํางานล่วงเวลาต่อจากเวลาทํางานปกติไม่นอ้ ยกว่า ๒ชัวโมง ให้ลูกจ้างพัก.....นาที
ก่อนเริ มทํางานล่วงเวลา
๒. วันหยุดและหลักเกณฑ์ การหยุด
๒.๑ วันหยุดประจําสั ปดาห์
สํานักงานแห่ งใหญ่ หยุดสัปดาห์ละ ................... วัน
สํานักงานสาขา / โรงงาน / หน่วยงาน หยุดสัปดาห์ละ ................... วัน
นายจ้างจ่ายค่าจ้างในวันหยุดประจําสัปดาห์แก่ลูกจ้างเท่ากับค่าจ้างในวันทํางาน (สําหรับลูกจ้าง
รายวัน รายชัวโมง หรื อตามผลงาน ถ้าไม่จ่ายค่าจ้างให้นายจ้างระบุ)
๒.๒ วันหยุดตามประเพณี
ลูกจ้างจะได้หยุดโดยได้รับค่าจ้างไม่นอ้ ยกว่าปี ละ ๑๓ วัน ดังนี๑. วันแรงงานแห่ งชาติ
๒. ........................................................
๓. ........................................................... ๔. ........................................................
๕. ........................................................... ๖. ........................................................
๗. ........................................................... ๘. ........................................................
๙. ........................................................... ๑๐. ......................................................
๑๑. ........................................................ ๑๒. ......................................................
๑๓. .........................................................
(หรื อนายจ้างจะประกาศให้ทราบล่วงหน้าแต่ละปี )
ถ้า วัน หยุด ตามประเพณี ว นั ใดตรงกับ วัน หยุ ด ประจํา สั ป ดาห์ ให้ ห ยุด ชดเชยวัน หยุด ตาม
ประเพณี น- นั ในวันทํางานถัดไป
/๒.๓ วันหยุดพักผ่ อนประจําปี

-๓๒.๓ วันหยุดพักผ่ อนประจําปี
ลูกจ้างซึ งทํางานติดต่อกันมาครบหนึ งปี มีสิทธิ หยุดพักผ่อนประจําปี โดยได้รับค่าจ้างปี ละ.........
วันทํางาน ทั-งนี- นายจ้างจะกําหนดล่วงหน้าให้หรื อตามทีตกลงกัน เว้นแต่ได้ตกลงกันสะสมและเลือนวันหยุดที
ยังไม่ได้หยุดในปี นั-น รวมเข้ากับปี ต่อ ๆ ไป
ลู ก จ้างซึ งทํางานยังไม่ ครบหนึ งปี นายจ้างอาจกําหนดวัน หยุด พัก ผ่อนประจํา ปี ให้แ ก่ ลูก จ้า ง
โดยคํานวณให้ตามส่ วน
กรณี ลูกจ้างไม่ได้ใช้สิทธิ หยุดในวันหยุดพักผ่อนประจําปี นายจ้างจะจ่ายเงิ นเป็ นค่าทํางานใน
วันหยุดเสมือนเป็ นการทํางานในวันหยุด
ในกรณี นายจ้างเลิ กจ้างโดยไม่ ใช่ กรณี ทีลูกจ้างไม่มีสิทธิ ได้รับค่าชดเชย ลูกจ้างมี สิทธิ ได้รับ
ค่าจ้างในวันหยุดพักผ่อนประจําปี ในปี ทีเลิกจ้างตามส่ วนของวันหยุดพักผ่อนประจําปี ทีลูกจ้างพึงมีสิทธิ ได้รับ
ตามวรรคแรก
ในกรณี ลูกจ้างบอกเลิ กสัญญาจ้าง หรื อกรณี นายจ้างบอกเลิ กสัญญาจ้างแม้จะมี กรณี นายจ้าง
ไม่ตอ้ งจ่ายค่าชดเชยตามกฎหมาย ลูกจ้างมีสิทธิทีจะได้รับค่าจ้างในวันหยุดพักผ่อนประจําปี ทีได้สะสมไว้
๓. หลักเกณฑ์ การทํางานล่วงเวลาและการทํางานในวันหยุด
หลักเกณฑ์
ในกรณี ทีงานมีลกั ษณะหรื อสภาพของงานต้องทําติดต่อกันไป ถ้าหยุดจะเสี ยหายแก่งาน หรื อเป็ นงาน
ฉุ กเฉิ น นายจ้างจะให้ลูกจ้างทํางานล่วงเวลาในวันทํางาน หรื อทํางานในวันหยุด รวมถึงล่วงเวลาในวันหยุดได้
เท่าทีจําเป็ น โดยไม่ตอ้ งได้รับความยินยอมจากลูกจ้างก่อน
สําหรั บงานในกิ จการโรงแรม สถานมหรสพ งานขนส่ ง ร้ านขายอาหาร ร้ านขายเครื องดื ม สโมสร
สมาคม สถานพยาบาล นายจ้างจะให้ลูกจ้างทํางานในวันหยุดก็ได้
ในกรณี ทีมิ ใช่ งานตามวรรคหนึ งและวรรคสอง นายจ้างอาจให้ลูกจ้างทํางานล่วงเวลาในวันทํางาน
หรื อทํางานในวันหยุด รวมถึงล่วงเวลาในวันหยุดได้เป็ นครั-งคราว โดยจะต้องได้รับความยินยอมจากลูกจ้างก่อน
เป็ นแต่ละคราวไป
การทํางานล่วงเวลาในวันทํางาน ทํางานในวันหยุด และล่วงเวลาในวันหยุด สําหรับงานตามวรรคสอง
และวรรคสาม ต้องไม่เกินสัปดาห์ละ ๓๖ ชัวโมง
งานขนส่ งทางบก นายจ้างจะให้ลูกจ้างทําหน้าที ขับขียานพาหนะ ทํางานล่ วงเวลา เมื อได้รับความ
ยินยอมเป็ นหนังสื อจากลูกจ้างแล้ว โดยจะทํางานล่วงเวลาไม่เกินวันละ ๒ ชัวโมง เว้นแต่มีความจําเป็ นอันเกิด
จากเหตุสุดวิสยั อุบตั ิเหตุ หรื อปั ญหาการจราจร
/ค่ าล่ วงเวลา

-๔ค่ าล่ วงเวลา
๓.๑ ถ้าให้ลูกจ้างทํางานเกินเวลาทํางานปกติในวันทํางาน ลูกจ้างจะต้องได้รับค่าล่วงเวลาในอัตรา
ดังนีก. ไม่นอ้ ยกว่าหนึงเท่าครึ งของอัตราค่าจ้างต่อชัวโมงในวันทํางานตามจํานวนชัวโมงทีทํา หรื อ
ข. ไม่ น้อยกว่าหนึ งเท่ าครึ งของอัตราค่าจ้างต่ อหน่ วยในวันทํางานตามจํานวนผลงานที ทําได้
สําหรับลูกจ้างซึงได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคํานวณเป็ นหน่วย
๓.๒ ถ้าให้ลูก จ้างทํา งานในวัน หยุด เกิ น เวลาทํางานของวัน ทํางาน ลู ก จ้า งจะได้รับค่ าล่ ว งเวลา
ในวันหยุดในอัตรา ดังนีก. ไม่นอ้ ยกว่าสามเท่าของอัตราค่าจ้างต่อชัวโมงในวันทํางานตามจํานวนชัวโมงทีทํา หรื อ
ข. ไม่นอ้ ยกว่าสามเท่าของอัตราค่าจ้างต่อหน่ วยในวันทํางานตามจํานวนผลงานทีทําได้สาํ หรับ
ลูกจ้างซึงได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคํานวณเป็ นหน่วย
ค่ าทํางานในวันหยุด
๓.๓ ลูกจ้างทีมีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันหยุด วันหยุดประจําสัปดาห์ วันหยุดตามประเพณี และวันหยุด
พักผ่อนประจําปี ถ้ามาทํางานในวันหยุดดังกล่าว จะได้รับค่าทํางานในวันหยุดเพิมขึ-นอีกไม่นอ้ ยกว่าหนึ งเท่า
ของอัตราค่าจ้างต่อชัวโมงในวันทํางานตามจํานวนชัวโมงทีทําหรื อไม่นอ้ ยกว่าหนึงเท่าของอัตราค่าจ้างต่อหน่วย
ในวันทํางานตามจํานวนผลงานทีทําได้ สําหรับลูกจ้างซึงได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคํานวณเป็ นหน่วย
๓.๔ ลู ก จ้า งที ไม่ มี สิ ท ธิ ไ ด้รั บ ค่ า จ้า งในวัน หยุด ประจํา สั ป ดาห์ ถ้า มาทํา งานในวัน หยุด ดัง กล่ า ว
จะได้รับค่าจ้างทํางานในวันหยุดไม่นอ้ ยกว่าสองเท่าของอัตราค่าจ้างต่อชัวโมงในวันทํางานตามจํานวนชัวโมง
ทีทําหรื อไม่นอ้ ยกว่าสองเท่าของอัตราค่าจ้างต่อหน่ วยตามจํานวนผลงานทีทําได้ สําหรับลูกจ้างซึ งได้รับค่าจ้าง
ตามผลงานโดยคํานวณเป็ นหน่วย
๔. วันและสถานทีจ่ ายค่ าจ้ าง ค่ าล่ วงเวลา ค่ าทํางานในวันหยุด และค่ าล่ วงเวลาในวันหยุด
๔.๑ ให้ น ายจ้า งจ่ า ยค่ า จ้า ง ค่ า ล่ ว งเวลา ค่ า ทํา งานในวัน หยุด ค่ า ล่ ว งเวลาในวัน หยุด และเงิ น
ผลประโยชน์อืนเนื องในการจ้างเป็ นเงินตราไทย เว้นแต่ได้รับความยินยอมจากลูกจ้างให้จ่ายเป็ นตัวH เงินหรื อ
เงิ นตราต่างประเทศ โดยกําหนดจ่ ายเดื อนหนึ งไม่น้อยกว่า ๑ ครั- ง เว้นแต่จะได้ตกลงเป็ นอย่างอื นที เป็ น
ประโยชน์แก่ลูกจ้าง โดยจ่าย ณ สถานทีทํางานของลูกจ้าง ถ้าจะจ่าย ณ สถานทีอืนและวิธีอืน เช่น จ่ายผ่าน
ธนาคารต้องได้รับความยินยอมจากลูกจ้าง ซึงความยินยอมนั-นนายจ้างจะจัดทําเป็ นหนังสื อให้ลูกจ้างลงลายมือชือ
ไว้เป็ นหลักฐานหรื อมีขอ้ ตกลงกันไว้ชดั เจนเป็ นการเฉพาะ
๔.๒ ในกรณี เลิกจ้าง นายจ้างจะต้องจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทํางานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาใน
วันหยุด ตามทีลูกจ้างมีสิทธิได้รับให้แก่ลูกจ้างภายใน ๓ วัน นับแต่วนั ทีเลิกจ้าง

/๕. วันลาและหลักเกณฑ์ การลา
-๕๕. วันลาและหลักเกณฑ์ การลา
๕.๑ การลาป่ วย ลูกจ้างมีสิทธิลาป่ วยได้เท่าทีป่ วยจริ ง โดยได้รับค่าจ้างปี หนึงไม่เกิน ๓๐ วันทํางาน
การลาป่ วยตั-งแต่ ๓ วันทํางานขึ-นไป นายจ้างจะให้ลูกจ้างแสดงใบรับรองของแพทย์แผนปั จจุบนั
ชั-น หนึ ง หรื อ ของสถานพยาบาลของทางราชการก็ ไ ด้ เช่ น สถานี อ นามัย ในกรณี ที ลู ก จ้า งไม่ อ าจแสดง
ใบรั บรองแพทย์หรื อของสถานพยาบาลดังกล่าวได้ ให้ลูกจ้างชี- แจงให้นายจ้างทราบ ถ้านายจ้างจัดแพทย์ไว้
ให้แล้ว ให้แพทย์น- นั เป็ นผูอ้ อกใบรับรอง เว้นแต่ลูกจ้างไม่สามารถให้แพทย์น- นั ตรวจได้
วัน ที ลู ก จ้า งไม่ ส ามารถทํา งานได้เ นื องจากประสบอัน ตรายหรื อ เจ็ บ ป่ วยที เกิ ด ขึ- น เนื องจาก
การทํางาน หรื อลาคลอดบุตร ไม่ถือเป็ นวันลาป่ วย
๕.๒ การลาเพื อทํา หมัน ลู ก จ้างมี สิท ธิ ล าเพื อทําหมัน ได้แ ละมี สิทธิ ลาเนื องจากการทําหมัน ตาม
ระยะเวลาทีแพทย์แผนปั จจุบนั ชั-นหนึงกําหนดและออกใบรับรอง โดยได้รับค่าจ้างตามระยะเวลาทีลา
๕.๓ การลาเพือกิจธุระอันจําเป็ น ลูกจ้างมีสิทธิ ลาปี ละ…….วัน (โดยระบุว่าได้รับค่าจ้างหรื อไม่ได้รับ
ค่าจ้างเพือความชัดเจน)
๕.๔ การลาเพือรับราชการทหาร ลูกจ้างมีสิทธิ ลาเพือรับราชการทหารในการเรี ยกพลเพือตรวจสอบ
เพือฝึ กวิชาทหาร หรื อเพือทดลองความพรังพร้อมตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารโดยได้รับค่าจ้างไม่
เกินปี ละ ๖๐ วัน
๕.๕ การลาเพือฝึ กอบรมหรื อพัฒนาความรู ้ ให้ลูกจ้างมีสิทธิ ลาเพือการฝึ กอบรมหรื อพัฒนาความรู ้
ความสามารถ ในกรณี ดงั ต่อไปนีก. เพือประโยชน์ต่อการแรงงานและสวัสดิ การสังคม หรื อการเพิมทักษะความชํานาญเพือเพิม
ประสิ ทธิภาพในการทํางานของลูกจ้าง
ข. การสอบวัดผลทางการศึ กษาที ทางราชการจัดหรื ออนุ ญาตให้จดั ขึ-นแต่ไม่รวมไปถึ งการลา
ศึกษาต่อให้ลูกจ้างยืนใบลาล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า ๗ วัน เมือนายจ้างอนุญาตแล้วจึงจะหยุดงานเพือการดังกล่าวได้
(โดยระบุวา่ ได้รับค่าจ้างหรื อไม่ได้รับค่าจ้างเพือความชัดเจน)
ลูกจ้างซึ งเป็ นเด็กอายุตากว่
ํ าสิ บแปดปี มีสิทธิ ลาเพือเข้าประชุม สัมมนา รับการอบรม รับการฝึ ก
หรื อลาเพือการอืน ซึงจัดโดยสถานศึกษา หรื อหน่วยงานของรัฐ หรื อเอกชน ทีได้รับความเห็นชอบจากอธิ บดี
กรมสวัส ดิ ก ารและคุ ม้ ครองแรงงาน โดยให้ลู ก จ้า งซึ งเป็ นเด็ ก แจ้ง ให้น ายจ้า งทราบล่ ว งหน้า ถึ ง เหตุ ที ลา
พร้อมทั-งแสดงหลักฐานทีเกียวข้องถ้ามี และให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างซึงเป็ นเด็กไม่เกินปี ละ ๓๐ วัน
๕.๖ การลาเพื อคลอดบุ ตร ลู ก จ้างหญิ งมี ครรภ์มีสิทธิ ลาเพื อคลอดบุ ตรครรภ์ห นึ งไม่ เ กิ น ๙๐ วัน
โดยรวมวันหยุดทีมีระหว่างวันลาด้วย และได้รับค่าจ้างไม่เกิน ๔๕ วัน

/อนึง ลูกจ้างหญิง...

-๖อนึง ลูกจ้างหญิงมีครรภ์ควรแจ้งให้นายจ้างทราบถึงการตั-งครรภ์
ลูกจ้างหญิ งมีครรภ์มีสิทธิ ขอให้นายจ้างเปลี ยนงานในหน้าทีเดิ มเป็ นการชัวคราวก่ อนหรื อหลัง
คลอดได้ โดยให้แสดงใบรั บรองแพทย์แผนปั จจุ บนั ชั-นหนึ งทีรั บรองว่าไม่อาจทําหน้าที เดิ มต่อไปได้ และ
นายจ้างจะพิจารณาเปลียนงานทีเหมาะสมให้แก่ลูกจ้างนั-น
๖. วินัยและโทษทางวินัย
๖.๑ ลูกจ้างต้องปฏิบตั ิตามระเบียบข้อบังคับเกียวกับการทํางาน
๖.๒ ลูกจ้างต้องเชือฟังและปฏิบตั ิตามคําสังโดยชอบของผูบ้ งั คับบัญชา
๖.๓ ลูกจ้างต้องมาปฏิบตั ิงานให้ตรงตามเวลา และลงบันทึกเวลาทํางานตามทีกําหนด
๖.๔ ลูกจ้างต้องปฏิ บตั ิหน้าที ด้วยความซื อสัตย์ ไม่กลันแกล้งหรื อจงใจก่ อให้เกิ ดความเสี ยหายแก่
นายจ้างหรื อลูกจ้างด้วยกันเอง
๖.๕ ลูกจ้างต้องปฏิบตั ิหน้าทีด้วยความขยันและเต็มความสามารถ
๖.๖ ลูกจ้างต้องปฏิบตั ิตามกฎแห่ งความปลอดภัยในการทํางาน
๖.๗ ลูกจ้างต้องดูแลบํารุ งรักษาเครื องจักร เครื องมือ และอุปกรณ์การทํางานให้อยู่ ในสภาพดีเป็ น
ระเบียบเรี ยบร้อยตามความจําเป็ น หรื อตามควรแก่หน้าทีของตน
๖.๘ ลูกจ้างต้องช่วยกันระมัดระวังและป้ องกันทรัพย์สินใดๆ ในบริ เวณทีทํางานหรื อโรงงาน โดยมิให้
สู ญหายหรื อเสี ยหายจากบุคคลใดๆ หรื อจากภัยพิบตั ิอืนๆ เท่าทีสามารถจะทําได้
๖.๙ ลูกจ้างต้องช่วยกันรักษาความสะอาด ความเป็ นระเบียบเรี ยบร้อยในบริ เวณทีทํางานหรื อโรงงาน
๖.๑๐ ลูกจ้างต้องไม่กระทําการทะเลาะวิวาท หรื อทําร้ายร่ างกายบุคคลใดในบริ เวณทีทํางานหรื อ
โรงงาน
๖.๑๑ ลูกจ้างต้องไม่นาํ ยาเสพติดผิดกฎหมาย หรื ออาวุธทีมีอนั ตรายร้ายแรง หรื อวัตถุระเบิดเข้ามา
บริ เวณทีทํางานหรื อโรงงาน
ลู ก จ้า งผูใ้ ดฝ่ าฝื นจะถู ก พิ จ ารณาลงโทษโดยการตัก เตื อ นด้ว ยวาจา ตัก เตื อ นเป็ นหนัง สื อ
ให้พกั งาน หรื อเลิกจ้าง ตามสมควรแห่ งความผิดทีได้กระทํา
ในกรณี ทีลูกจ้างถูกกล่าวหาว่ากระทําความผิดวินยั นายจ้างอาจมีคาํ สังพักงานเป็ นหนังสื อระบุ
ความผิดและกําหนดระยะเวลาพักงานในระหว่างการสอบสวนได้ไม่เกินเจ็ดวันโดยแจ้งลูกจ้างทราบก่อนการ
พักงาน ซึ งในระหว่างการพักงานนายจ้างจะจ่ายเงิ นให้แก่ ลูกจ้างไม่น้อยกว่าร้ อยละห้าสิ บของค่าจ้างในวัน
ทํางานทีลูกจ้างได้รับก่ อนถูกสังพักงาน และเมือการสอบสวนเสร็ จสิ- นแล้ว ปรากฏว่าลูกจ้างไม่มีความผิด
นายจ้างจะจ่ ายค่าจ้างให้แก่ ลูกจ้างเท่ากับค่าจ้างในวันทํางานนับแต่วนั ที ลูกจ้างถูกสังพักงานเป็ นต้นไปโดย
คํานวณเงินทีนายจ้างจ่ายไปแล้วเป็ นส่ วนหนึงของค่าจ้างพร้อมด้วยดอกเบี-ยร้อยละสิ บห้าต่อปี
/๗. การร้ องทุกข์

-๗๗. การร้ องทุกข์
๗.๑ ขอบเขตและความหมาย
การร้องทุกข์ หมายถึง กรณี ทีลูกจ้างมีความไม่พอใจหรื อมีความทุกข์อนั เกิ ดขึ-นเนื องจากการ
ทํางานไม่ว่าจะเป็ นเรื องสภาพการทํางาน สภาพการจ้าง การบังคับบัญชา การสังหรื อมอบหมายงาน การจ่าย
ค่ า ตอบแทนในการทํา งานหรื อประโยชน์ อื น หรื อการปฏิ บ ัติ ใ ดที ไม่ เ หมาะสมระหว่ า งนายจ้า งหรื อ
ผูบ้ งั คับบัญชาต่อลูกจ้างหรื อระหว่างลูกจ้างด้วยกันและลูกจ้างได้เสนอความไม่พอใจหรื อความทุกข์น- ันต่อ
นายจ้าง เพือให้นายจ้างได้ดาํ เนิ นการแก้ไขหรื อยุติเหตุการณ์น- นั ทั-งนี- เพือให้เกิดความสัมพันธ์อนั ดีระหว่าง
นายจ้างและลูกจ้าง และเพือให้ลูกจ้างทํางานด้วยความสุ ข
๗.๒ วิธีการและขันตอน
ลูกจ้างทีมีความไม่พอใจหรื อมีความทุกข์เนืองจากการทํางานดังกล่าวข้างต้น ควรยืนคําร้องทุกข์
ต่อผูบ้ งั คับบัญชาโดยตรงหรื อผูบ้ งั คับบัญชาชั-นแรกของตนโดยเร็ ว เว้นแต่เรื องทีจะร้องทุกข์น- นั เกียวกับการ
ปฏิบตั ิของผูบ้ งั คับบัญชาดังกล่าวหรื อผูบ้ งั คับบัญชาดังกล่าวเป็ นต้นเหตุก็ให้ยืนคําร้องทุกข์ต่อผูบ้ งั คับบัญชา
ระดับสู งขึ-นไปอีกชั-นหนึง
การยืนคําร้องทุกข์ให้กรอกข้อความลงในแบบพิมพ์ทีนายจ้างได้กาํ หนดขึ-น (เพือให้เป็ นแบบ
เดียวกันและได้ขอ้ มูลทีสําคัญครบถ้วน)
๗.๓ การสอบสวนและพิจารณา
เมื อผูบ้ งั คับบัญชาได้รับคําร้ องทุกข์จากลูกจ้างแล้ว ให้รีบดําเนิ นการสอบสวนเพือให้ทราบ
ข้อเท็จจริ งในเรื องทีร้องทุกข์น- นั โดยละเอียดเท่าทีจะทําได้ โดยดําเนิ นการด้วยตนเองหรื อด้วยความช่วยเหลือ
จากนายจ้าง ทั-งนี- ลูกจ้างผูย้ นคํ
ื าร้องทุกข์ชอบทีจะให้ขอ้ เท็จจริ งโดยละเอียดแก่ผบู ้ งั คับบัญชาด้วย
เมือสอบสวนข้อเท็จจริ งแล้ว ให้ผบู ้ งั คับบัญชาพิจารณาเรื องราวร้องทุกข์น- นั หากเป็ นเรื องทีอยู่
ในขอบเขตของอํานาจหน้าที ของผูบ้ งั คับบัญชานั-นและผูบ้ งั คับบัญชาสามารถแก้ไขได้ ก็ให้ผูบ้ งั คับบัญชา
ดําเนิ นการแก้ไขให้เสร็ จสิ- นโดยเร็ ว แล้วแจ้งให้ลูกจ้างผูย้ ืนคําร้ องทุกข์ทราบ พร้ อมทั-งรายงานให้นายจ้าง
ทราบด้วย
หากเรื องราวที ร้ องทุ ก ข์น- ัน เป็ นเรื องที อยู่น อกเหนื ออํานาจหน้าที ของผูบ้ งั คับบัญชานั-น ให้
ผูบ้ งั คับบัญชาดังกล่าวเสนอเรื องราวทีร้องทุกข์ พร้อมทั-งข้อเสนอในการแก้ไขหรื อความเห็นต่อผูบ้ งั คับบัญชา
ระดับสู งขึ-นไปตามลําดับ
ให้ผูบ้ ัง คับบัญ ชาระดับ สู ง ขึ- น ไปดํา เนิ น การสอบสวนและพิ จ ารณาคํา ร้ อ งทุ ก ข์เ ช่ น เดี ย วกับ
ผูบ้ งั คับบัญชาระดับต้นทีได้รับคําร้องทุกข์
ผูบ้ งั คับบัญชาแต่ละชั-นต้องดําเนินการเกียวกับคําร้องทุกข์โดยเร็ วอย่างช้าไม่เกิน ๗ วัน

/๗.๔ กระบวนการยุตขิ ้ อร้ องทุกข์
-๘๗.๔ กระบวนการยุติข้อร้ องทุกข์
เมือผูบ้ งั คับบัญชาแต่ละชั-นได้พิจารณาคําร้องทุกข์ ดําเนิ นการแก้ไขหรื อยุติเหตุการณ์ทีเกิดการ
ร้ อ งทุ ก ข์ และได้แ จ้ง ให้ ลู ก จ้า งผู ้ยื นคํา ร้ อ งทุ ก ข์ท ราบ หากลู ก จ้า งผู ้ยื นคํา ร้ อ งทุ ก ข์พ อใจก็ ใ ห้ แ จ้ง ให้
ผูบ้ งั คับบัญชาทราบโดยเร็ วแต่ถา้ ลูกจ้างผูย้ นคํ
ื าร้องทุกข์ไม่พอใจ ก็ให้ยนอุ
ื ทธรณ์ โดยกรอกข้อความทีอุทธรณ์
ลงในแบบพิมพ์ทีนายจ้างได้กาํ หนดขึ-นและยืนต่อผูบ้ งั คับบัญชาสู งสุ ดภายใน ๗ วัน นับตั-งแต่วนั ทีทราบผลการ
ร้องทุกข์จากผูบ้ งั คับบัญชาระดับต้น
ผูบ้ งั คับบัญชาระดับสู งสุ ดจะพิจารณาอุทธรณ์และดําเนิ นการแก้ไขหรื อยุติเหตุการณ์ตามคําร้อง
ทุกข์ และแจ้งผลการพิจารณาดําเนินการให้ลูกจ้างผูย้ นคํ
ื าร้องทุกข์ทราบภายใน ๑๕ วัน
หากลูกจ้างผูย้ ืนคําร้องทุกข์ยงั ไม่พอใจผลการพิจารณาอุทธรณ์ของผูบ้ งั คับบัญชาสู งสุ ด ย่อมมี
สิ ทธิ ดาํ เนิ นการในทางอืนอันชอบด้วยกฎหมายต่อไปได้ (หรื ออาจเสนอต่อนายจ้าง เพือร่ วมกันตั-งผูช้ - ีขาดขึ-น
เพือวินิจฉัยชี-ขาดปั ญหาอันเกิดจากคําร้องทุกข์น- นั ต่อไปได้)
๗.๕ ความคุ้มครองผู้ร้องทุกข์ และผู้เกียวข้ อง
เนืองจากการร้องทุกข์ทีกระทําไปโดยสุ จริ ตใจ ย่อมก่อให้เกิดประโยชน์อนั ยิงใหญ่แก่ท- งั นายจ้าง
และลูกจ้างเป็ นส่ วนรวม ดังนั-น ลูกจ้างผูย้ ืนคําร้องทุกข์ ลูกจ้างผูใ้ ห้ถอ้ ยคํา ให้ขอ้ มูล ให้ขอ้ เท็จจริ ง หรื อให้
พยานหลักฐานใดเกียวกับการร้องทุกข์ และลูกจ้างทีเป็ นผูพ้ ิจารณาคําร้องทุกข์ เมือได้กระทําไปโดยสุ จริ ตใจ
แม้จะเป็ นเหตุให้เกิดข้อยุง่ ยากประการใดแก่นายจ้าง ก็ยอ่ มได้รับการประกันจากนายจ้างว่าจะไม่เป็ นเหตุหรื อ
ถือเป็ นเหตุทีจะเลิกจ้าง ลงโทษ หรื อดําเนินการใดทีเกิดผลร้ายต่อลูกจ้างดังกล่าว
๘. การเลิกจ้ างค่ าชดเชย และค่ าชดเชยพิเศษ
๘.๑ การเลิกจ้ างกรณีปกติ
การเลิกจ้าง หมายความว่า
(๑) การทีนายจ้างไม่ให้ลูกจ้างทํางานต่อไปและไม่จ่ายค่าจ้างให้ ไม่ว่าจะเป็ นเพราะเหตุสิ-นสุ ด
สัญญาจ้างหรื อเหตุอืนใด
(๒) การทีลูกจ้างไม่ได้ทาํ งานและไม่ได้รับค่าจ้างเพราะเหตุทีนายจ้างไม่สามารถดําเนิ นกิ จการ
ต่อไป
จ่ ายค่ าชดเชยให้ แก่ ลูกจ้ างทีถูกเลิกจ้ าง ดังต่ อไปนี
ก. ลูกจ้างซึ งทํางานติดต่อกันครบหนึ งร้อยยีสิ บวัน แต่ไม่ครบหนึ งปี ให้จ่ายไม่นอ้ ยกว่าค่าจ้าง
อัตราสุ ดท้ายสามสิ บวัน หรื อไม่นอ้ ยกว่าค่าจ้างของการทํางานสามสิ บวันสุ ดท้าย สําหรับลูกจ้างซึ งได้รับค่าจ้าง
ตามผลงานโดยคํานวณเป็ นหน่วย
ข. ลูกจ้างซึ งทํางานติดต่อกันครบหนึ งปี แต่ไม่ครบสามปี ให้จ่ายไม่นอ้ ยกว่าค่าจ้างอัตราสุ ดท้าย
เก้ าสิ บวัน หรื อไม่นอ้ ยกว่าค่าจ้างของการทํางานเก้ าสิ บวันสุ ดท้าย สําหรับลูกจ้างซึงได้รับค่าจ้างตามผลงานโดย
คํานวณเป็ นหน่วย

/ค. ลูกจ้างซึงทํางาน...
-๙ค. ลูกจ้างซึ งทํางานติดต่อกันครบสามปี แต่ไม่ครบหกปี ให้จ่ายไม่นอ้ ยกว่าค่าจ้างอัตราสุ ดท้าย
หนึงร้ อยแปดสิ บวัน หรื อไม่นอ้ ยกว่าค่าจ้างของการทํางานหนึงร้ อยแปดสิ บวันสุ ดท้าย สําหรับลูกจ้างซึ งได้รับ
ค่าจ้างตามผลงานโดยคํานวณเป็ นหน่วย
ง. ลูกจ้างซึ งทํางานติดต่อกันครบหกปี แต่ไม่ครบสิ บปี ให้จ่ายไม่นอ้ ยกว่าค่าจ้างอัตราสุ ดท้าย
สองร้ อยสี สิ บวัน หรื อไม่นอ้ ยกว่าค่าจ้างของการทํางานสองร้ อยสี สิ บวันสุ ดท้าย สําหรับลูกจ้างซึ งได้รับค่าจ้าง
ตามผลงานโดยคํานวณเป็ นหน่วย
จ. ลูกจ้างซึ งทํางานติดต่อกันครบสิ บปี ขึ-นไป ให้จ่ายไม่นอ้ ยกว่าค่าจ้างอัตราสุ ดท้ายสามร้ อยวัน
หรื อไม่นอ้ ยกว่าค่าจ้างของการทํางานสามร้ อยวันสุ ดท้าย สําหรับลูกจ้างซึ งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคํานวณ
เป็ นหน่วย
ข้ อยกเว้ นในการไม่ จ่ายค่ าชดเชย
นายจ้างไม่ตอ้ งจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างซึงเลิกจ้างในกรณี หนึงกรณี ใด ดังนี(๑) ทุจริ ตต่อหน้าทีหรื อกระทําความผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้าง
(๒) จงใจทําให้นายจ้างได้รับความเสี ยหาย
(๓) ประมาทเลินเล่อเป็ นเหตุให้นายจ้างได้รับความเสี ยหายอย่างร้ายแรง
(๔) ฝ่ าฝื นข้อบังคับเกียวกับการทํางาน ระเบียบหรื อคําสังของนายจ้างอันชอบด้วยกฎหมายและ
เป็ นธรรม และนายจ้างได้ตกั เตือนเป็ นหนังสื อแล้ว เว้นแต่กรณี ทีร้ายแรงนายจ้างไม่จาํ เป็ นต้องตักเตือน
หนังสื อเตือนให้มีผลบังคับใช้ได้ไม่เกินหนึงปี นับแต่วนั ทีลูกจ้างได้กระทําผิด
(๕) ละทิ-งหน้าทีเป็ นเวลาสามวันทํางานติดต่อกันไม่ว่าจะมีวนั หยุดคันหรื อไม่ก็ตามโดยไม่มีเหตุ
อันควร
(๖) ได้รับโทษจําคุกตามคําพิพากษาถึงทีสุ ดให้จาํ คุก
ในกรณี (๖) ถ้าเป็ นความผิดทีได้กระทําโดยประมาทหรื อความผิดลหุ โทษต้องเป็ นกรณี ทีเป็ นเหตุ
ให้นายจ้างได้รับความเสี ยหาย
การบอกเลิกสัญญาจ้าง
ก. การจ้างทีมีกาํ หนดระยะเวลา สัญญาจ้างสิ- นสุ ดลงเมือครบกําหนดระยะเวลาจ้าง โดยนายจ้าง
และลูกจ้างไม่ตอ้ งบอกกล่าวล่วงหน้า
ข. การจ้างทีไม่มีกาํ หนดระยะเวลา นายจ้างหรื อลูกจ้างอาจบอกเลิกสัญญาจ้างโดยบอกกล่าว
ล่วงหน้าเป็ นหนังสื อให้อีกฝ่ ายหนึงทราบอย่างน้อยหนึงงวดการจ่ายค่าจ้าง
ลูกจ้างทดลองงานถือเป็ นลูกจ้างตามสัญญาจ้างทีไม่มีกาํ หนดระยะเวลา
๘.๒ การเลิกจ้ างเพราะเหตุอืนทีนายจ้ างปรั บปรุ งหน่ วยงาน กระบวนการผลิต การจําหน่ าย หรื อการ
บริ การ อันเนืองจากการนําเครื องจักรมาใช้ หรื อเปลียนแปลงเครื องจักรหรื อเทคโนโลยี ซึ งเป็ นเหตุให้ ต้องลด
จํานวนลูกจ้ าง นายจ้ างจะปฏิบัติ ดังนี

/(๑) แจ้งวันทีจะเลิกจ้าง...
- ๑๐ (๑) แจ้งวันทีจะเลิกจ้าง เหตุผลของการเลิกจ้างและรายชือลูกจ้างทีจะถูกเลิกจ้างให้พนักงานตรวจ
แรงงานและลูกจ้างทราบล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่าหกสิ บวันก่อนวันทีจะเลิกจ้าง
ในกรณี นายจ้างไม่สามารถแจ้งได้หรื อแจ้งการเลิกจ้างน้อยกว่าหกสิ บวันต้องจ่ายค่าชดเชยพิเศษ
แทนการบอกกล่าวล่วงหน้าเท่ากับค่าจ้างอัตราสุ ดท้ายหกสิ บวัน หรื อเท่ากับค่าจ้างของการทํางานหกสิ บวัน
สุ ดท้าย สําหรับลูกจ้างซึงได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคํานวณเป็ นหน่วย
(๒) จ่ายค่าชดเชยพิเศษเพิมจากค่าชดเชยปกติตามข้อ ๘.๑ ในกรณี ทีลูกจ้างทํางานติดต่อกันเกินหกปี
ขึ-นไป โดยจ่ายไม่นอ้ ยกว่าค่าจ้างอัตราสุ ดท้ายสิ บห้าวันต่อการทํางานครบหนึ งปี หรื อไม่นอ้ ยกว่าค่าจ้างของการ
ทํางานสิ บห้าวันสุ ดท้ายต่อการทํางานครบหนึงปี สําหรับลูกจ้างซึงได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคํานวณเป็ นหน่วย
ทั-งนี- ค่าชดเชยพิเศษดังกล่าวจะไม่เกินค่าจ้างอัตราสุ ดท้ายสามร้อยหกสิ บวันหรื อไม่เกินค่าจ้างของการทํางาน
สามร้อยหกสิ บวันสุ ดท้ายสําหรับลูกจ้างซึงได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคํานวณเป็ นหน่วย
กรณี ระยะเวลาการทํางานไม่ครบหนึ งปี ถ้าเศษของระยะเวลาทํางานมากกว่าหนึ งร้อยแปดสิ บวัน
ให้นบั เป็ นการทํางานครบหนึงปี
๘.๓ การย้ ายสถานประกอบกิจการไปตัง ณ สถานทีอืน
ในกรณี ทีนายจ้างจะย้ายสถานประกอบกิจการไปตั-ง ณ สถานทีอืน อันมีผลกระทบสําคัญต่อการ
ดํารงชีวิตตามปกติของลูกจ้างหรื อครอบครัว นายจ้างจะปฏิบตั ิดงั นี(๑) นายจ้างต้องแจ้งให้ลูกจ้างทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามสิ บวันก่อนวันย้ายสถานประกอบ
กิจการ
ในกรณี ทีนายจ้างไม่สามารถแจ้งได้ หรื อแจ้งการย้ายสถานประกอบกิ จการน้อยกว่าสามสิ บวัน
จะจ่ายค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าเท่ากับค่าจ้างอัตราสุ ดท้ายสามสิ บวัน หรื อเท่ากับค่าจ้างของ
การทํางานสามสิ บวันสุ ดท้ายสําหรับลูกจ้าง ซึงได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคํานวณเป็ นหน่วย
(๒) หากลูกจ้างไม่ประสงค์จะไปทํางานด้วย ลูกจ้างมีสิทธิ บอกเลิกสัญญาจ้างได้ภายในสามสิ บวัน
นับแต่วนั ทีได้รับแจ้งจากนายจ้างหรื อวันทีนายจ้างย้ายสถานประกอบกิ จการ แล้วแต่กรณี โดยลูกจ้างมีสิทธิ
ได้รับค่าชดเชยพิเศษไม่นอ้ ยกว่าอัตราค่าชดเชยทีลูกจ้างมีสิทธิ ได้รับตามข้อ ๘.๑ ภายในเจ็ดวันนับแต่วนั ที
ลูกจ้างบอกเลิกสัญญา
ลูกจ้างมี สิทธิ ยืนคําร้ องให้คณะกรรมการสวัสดิ การแรงงานพิจารณาภายในสามสิ บวันนับแต่
วันครบกําหนดจ่ายค่าชดเชยพิเศษหรื อค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ว่าเป็ นกรณี ทีนายจ้างต้อง
บอกกล่าวล่วงหน้าหรื อลูกจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาจ้างโดยมีสิทธิได้รับค่าชดเชยพิเศษหรื อค่าชดเชยพิเศษแทน
การบอกกล่าวล่วงหน้าหรื อไม่
ประกาศ ณ วันที……………………………………….
ลงชือ…………………………………..
(…………………………….……………)
ตําแหน่ง…………………………….……………

ณ วันที ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๒

