
คําช้ีแจงกระทรวงแรงงาน 
เรื่อง พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๖๐  

(แกไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับอัตราคาจางข้ันต่ํา ขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน และการเกษียณอายุ) 
 

  โดยท่ีพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา       
เลม ๑๓๔ ตอนท่ี ๘๘ ก วันท่ี ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลใชบังคับตั้งแตวันท่ี ๑ กันยายน ๒๕๖๐ เปนตนไป 
แกไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติเก่ียวกับการกําหนดอัตราคาจางข้ันต่ําสําหรับลูกจางบางกลุมหรือบางประเภทเพ่ือสงเสริม
การจางงาน ปรับปรุงบทบัญญัติเรื่องขอบังคับเก่ียวกับการทํางานเพ่ือลดภาระของนายจางในการนําสงสําเนา
ขอบังคับดังกลาว และเพ่ิมบทบัญญัติเก่ียวกับการเกษียณอายุและการจายคาชดเชยเพ่ือคุมครองลูกจาง    
กรณีเกษียณอายุ เพ่ือเปนการสรางการรับรูใหนายจาง ลูกจาง ประชาชนท่ัวไป และผูท่ีเก่ียวของไดเขาถึงตัวบท
กฎหมายไดโดยสะดวกและสามารถเขาใจกฎหมายไดงายข้ึน อันเปนการสงเสริมใหปฏิบัติตามกฎหมายไดอยางถูกตอง 
กระทรวงแรงงานจึงไดจัดทําคําชี้แจงตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๖๐ ฉบับนี้ข้ึน      
เพ่ือเปนการสงเสริมใหเกิดความรู ความเขาใจในการปฏิบัติตามกฎหมายดังกลาวไดดียิ่งข้ึน โดยมีรายละเอียด
ดังตอไปนี้ 
 

เรื่องท่ี ๑   
การกําหนดอัตราคาจางข้ันต่ําสําหรับลูกจางบางกลุมหรือบางประเภท 

มาตรา ๘๗ 
 มาตรา ๘๗ ในการพิจารณากําหนดอัตราคาจางข้ันต่ําใหคณะกรรมการคาจางศึกษาและพิจารณาขอเท็จจริง
เก่ียวกับอัตราคาจางท่ีลูกจางไดรับอยูประกอบกับขอเท็จจริงอ่ืนโดยคํานึงถึงดัชนีคาครองชีพ อัตราเงินเฟอ 
มาตรฐานการครองชีพ ตนทุนการผลิต ราคาของสินคาและบริการ ความสามารถของธุรกิจ ผลิตภาพแรงงาน 
ผลิตภัณฑมวลรวมของประเทศ และสภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจและสังคม 
 การพิจารณากําหนดอัตราคาจางข้ันต่ําจะกําหนดใหใชเฉพาะกิจการ งานหรือสาขาอาชีพประเภทใด 
เพียงใด ในทองถ่ินใดก็ได   
 เพ่ือเปนการสงเสริมการจางงานและการคุมครองแรงงานสําหรับลูกจางบางกลุมหรือบางประเภท 
คณะกรรมการคาจางอาจพิจารณากําหนดอัตราคาจางข้ันต่ําท่ีแตกตางจากท่ีพิจารณากําหนดในวรรคสอง   
เพ่ือใชสําหรับลูกจางกลุมนั้นหรือประเภทนั้นในกิจการ งานหรือสาขาอาชีพ ประเภทใด เพียงใด ในทองถ่ินใด 
ก็ได ท้ังนี้ คาจางดังกลาวตองไมต่ํากวาอัตราคาจางข้ันต่ําท่ีคณะกรรมการคาจางกําหนดตามวรรคสอง 
 ในการพิจารณากําหนดอัตราคาจางตามมาตรฐานฝมือ ใหคณะกรรมการคาจางศึกษาและพิจารณา
ขอเท็จจริงเก่ียวกับอัตราคาจางท่ีลูกจางไดรับในแตละอาชีพตามมาตรฐานฝมือท่ีกําหนดไวโดยวัดคาทักษะฝมือ 
ความรู และความสามารถ แตตองไมต่ํากวาอัตราคาจางข้ันต่ําท่ีคณะกรรมการคาจางกําหนด (มาตรา ๓) 
 
คําช้ีแจง 
 มาตรา ๘๗ วรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสี่ ท่ีแกไขเพ่ิมเติมยังคงมีเนื้อหาเชนเดียวกับมาตรา ๘๗      
ท่ีถูกยกเลิกไปไมไดมีการแกไขแตอยางใด โดยวางกรอบใหคณะกรรมการคาจาง ซ่ึงเปนองคกรไตรภาคีในการ
พิจารณากําหนดอัตราคาจางข้ันตํ่าท่ีจะตองศึกษาและพิจารณาขอเท็จจริง และปจจัยตางๆ เชน คาจาง         
ท่ีลูกจางไดรับ ดัชนีคาครองชีพ อัตราเงินเฟอ เปนตน  การกําหนดอัตราคาจางข้ันต่ําอาจกําหนดเฉพาะกิจการ 
งานหรือสาขาอาชีพ ประเภทใด เพียงใด ในทองถ่ินใดก็ได สวนการกําหนดอัตราคาจางตามมาตรฐานฝมือ 
กฎหมายยังคงหลักการเดิมใหคณะกรรมการคาจางพิจารณาจากขอเท็จจริงเก่ียวกับอัตราคาจางท่ีลูกจางไดรับ
ในแตละอาชีพตามมาตรฐานฝมือโดยวัดคาทักษะฝมือ ความรู และความสามารถ ซ่ึงอัตราคาจางข้ันต่ําท่ัวไป
และอัตราคาจางตามมาตรฐานฝมือสามารถศึกษาไดจากเว็บไซตกระทรวงแรงงาน www.mol.go.th 
 

http://www.mol.go.th/


  
-๒- 

 
 สวนมาตรา ๘๗ วรรคสาม ท่ีเพ่ิมเติมมีเจตนารมณเพ่ือเปนการสงเสริมการจางงานและการคุมครองแรงงาน
สําหรับลูกจางบางกลุมหรือบางประเภท เนื่องจากลูกจางบางกลุมหรือบางกิจการอาจมีลักษณะการทํางาน        
ท่ีแตกตางจากลูกจางหรือกิจการท่ัวไป ประกอบกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และระบบการจางงานของประเทศ 
ท่ีเปลี่ยนแปลงไป การกําหนดอัตราคาจางข้ันต่ําโดยท่ัวไปตามมาตรา ๘๗ วรรคสอง ยังขาดความยืดหยุนและ
ไมสงเสริมใหมีการจางงานในลูกจางบางกลุม บางประเภท เชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา ท่ีมีอายุตั้งแต ๑๕ ป 
ข้ึนไป ท่ีประสงคจะทํางานเพ่ือหารายไดระหวางเรียน ขณะท่ีกลุมผูสูงอายุ หรือคนพิการ มีขอจํากัดดานสุขภาพ
หรืออาจจะทํางานไดไมเต็มเวลา หากใหนายจางจายคาจางข้ันต่ําตามประกาศคณะกรรมการคาจาง ซ่ึงใชบังคับ   
แกนายจางทุกประเภทกิจการ ก็อาจไมเปนธรรมกับนายจางเนื่องจากประกาศคณะกรรมการคาจางกําหนด
อัตราคาจางข้ันต่ําเปนวัน โดย “วัน” หมายถึง เวลาทํางานปกติของลูกจางไมเกิน ๘ ชั่วโมง แมนายจางจะกําหนด
หรือใหลูกจางทํางานนอยกวาเวลาทํางานปกติเพียงใดก็ตาม ลูกจางยอมมีสิทธิไดรับคาจางไมต่ํากวาอัตราคาจาง
ข้ันต่ําตามท่ีคณะกรรมการคาจางกําหนด นายจางจะคํานวณจายตามสวนหรือโดยเฉลี่ยไมได (คําพิพากษา  
ศาลฎีกาท่ี ๘๖๘๑/๒๕๔๘) การใชคาจางข้ันตํ่าดังกลาวกับลูกจางทุกกลุม ทุกกิจการจึงไมเอ้ือใหเกิดการสงเสริม
การจางงานของลูกจางบางกลุม หรือบางประเภท ดังนั้น เพ่ือเปนการสงเสริมการจางงานในกลุมลูกจางบางกลุม
บางประเภท จึงเพ่ิมเติมบทบัญญัติมาตรา ๘๗ วรรคสาม ใหคณะกรรมการคาจางมีอํานาจพิจารณากําหนด
อัตราคาจางข้ันต่ําในกลุมลูกจางบางกลุม บางประเภท แตท้ังนี้ อัตราคาจางข้ันต่ําท่ีใชบังคับสําหรับกลุมลูกจาง
บางกลุม บางประเภทนั้น ตองไมต่ํากวาอัตราคาจางข้ันต่ําท่ีคณะกรรมการคาจางกําหนด เพ่ือเปนหลักประกัน
แกลูกจางกลุมนี้วาจะไดรับคาจางข้ันต่ําโดยเฉลี่ยตอชั่วโมงจะตองไมต่ํากวาอัตราคาจางข้ันต่ําท่ัวไปท่ีเฉลี่ยตอชั่วโมง 
เชน คาจางข้ันต่ําท่ัวไปวันละ ๓๐๐ บาท หากมีการประกาศใชอัตราคาจางข้ันต่ําสําหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา
ตองไมต่ํากวาชั่วโมงละ ๓๗.๕๐ บาท เปนตน (คาจางข้ันต่ําท่ัวไปเฉลี่ยตอชั่วโมงเทากับ คาจาง ๓๐๐ บาท     
หาร ๘ ชั่วโมง = ๓๗.๕๐ บาท) ในทางปฏิบัติคณะกรรมการคาจางจะแตงตั้งคณะอนุกรรมการโดยมีผูแทน  
จากภาคสวนตางๆ เพ่ือศึกษาถึงความเหมาะสมในการกําหนดคาจางสําหรับลูกจางบางกลุม บางประเภท   
เพ่ือเสนอคณะกรรมการคาจางออกประกาศใชบังคับตอไป 
        

เรื่องท่ี ๒   
การสงสําเนาและแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน 

มาตรา ๑๐๘  
 มาตรา ๑๐๘ ใหนายจางซ่ึงมีลูกจางรวมกันตั้งแตสิบคนข้ึนไป จัดใหมีขอบังคับเก่ียวกับการทํางาน  
เปนภาษาไทย และขอบังคับนั้นอยางนอยตองมีรายละเอียดเก่ียวกับรายการ ดังตอไปนี้ 
 (๑) วันทํางาน เวลาทํางานปกติ และเวลาพัก 
 (๒) วันหยุดและหลักเกณฑการหยุด 
 (๓) หลักเกณฑการทํางานลวงเวลาและการทํางานในวันหยุด 
 (๔) วันและสถานท่ีจายคาจาง คาลวงเวลา คาทํางานในวันหยุดและคาลวงเวลาในวันหยุด 
 (๕) วันลาและหลักเกณฑการลา 
 (๖) วินัยและโทษทางวินัย 
 (๗) การรองทุกข 
 (๘) การเลิกจาง คาชดเชย และคาชดเชยพิเศษ 
 ใหนายจางประกาศใชขอบังคับเก่ียวกับการทํางานภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีนายจางมีลูกจางรวมกัน
ตั้งแตสิบคนข้ึนไป และใหนายจางจัดเก็บสําเนาขอบังคับนั้นไว ณ สถานประกอบกิจการหรือสํานักงานของนายจาง
ตลอดเวลา 
 



 
-๓- 

 
 ใหนายจางเผยแพรและปดประกาศขอบังคับเก่ียวกับการทํางานโดยเปดเผย ณ สถานท่ีทํางานของลูกจาง 
หรือเพ่ิมเติมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสดวยก็ได เพ่ือใหลูกจางไดทราบและเขาถึงไดโดยสะดวก (มาตรา ๔) 
มาตรา ๑๑๐ 
 มาตรา ๑๑๐ การแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับเก่ียวกับการทํางานท่ีนายจางประกาศใชตามมาตรา ๑๐๘   
ใหนายจางประกาศขอบังคับท่ีมีการแกไขเพ่ิมเติมนั้น และใหนํามาตรา ๑๐๘ วรรคสองและวรรคสาม มาใช
บังคับโดยอนุโลม (มาตรา ๕)  
 
คําช้ีแจง 
 เดิมมาตรา ๑๐๘ และมาตรา ๑๑๐ ถูกยกเลิกโดยคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ท่ี ๒๑/๒๕๖๐ 
เรื่อง การแกไขเพ่ิมเติมกฎหมายเพ่ืออํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ซ่ึงไดประกาศและมีผลใชบังคับ
ตั้งแตวันท่ี ๔ เมษายน ๒๕๖๐ โดยมีเจตนารมณเพ่ือลดภาระและอํานวยความสะดวกใหแกนายจาง ผูประกอบ
กิจการ และลดข้ันตอนการประกอบธุรกิจ (Doing Business) ใหสอดคลองกับสภาพการณลงทุน เศรษฐกิจ 
และสังคมของประเทศท่ีเปลี่ยนแปลงไป และเม่ือมีการเสนอรางพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับท่ี..) 
พ.ศ. .... ไดนําเนื้อหาตามคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ (คสช.) มาบรรจุไวในรางดวย เพ่ือให
เนื้อหาของกฎหมายอยูในรูปของพระราชบัญญัติดังท่ีปรากฏในพระราชบัญญัตินี้โดยยังคงหลักการตามกฎหมาย
คุมครองแรงงานฉบับเดิม และตามคําสั่งหัวหนา คสช.ดังกลาว กลาวคือ นายจางซ่ึงมีลูกจางรวมกันต้ังแต ๑๐ 
คนข้ึนไป มีหนาท่ีตองจัดใหมีและประกาศใชขอบังคับเก่ียวกับการทํางานภายใน ๑๕ วัน นับแตวันท่ีนายจาง  
มีลูกจางรวมกันตั้งแต ๑๐ คนข้ึนไป ในการจัดทําขอบังคับนั้นตองมีรายละเอียดเก่ียวกับรายการอยางนอย     
๘ รายการ ตามท่ีกฎหมายกําหนด นายจางตองจัดเก็บสําเนาขอบังคับนั้นไว ณ สถานประกอบกิจการหรือ
สํานักงานของนายจางตลอดเวลา และตองเผยแพรและปดประกาศขอบังคับเก่ียวกับการทํางานโดยเปดเผย ณ 
สถานท่ีทํางานของลูกจาง นอกจากนี้เพ่ือใหลูกจางไดทราบและเขาถึงขอบังคับเก่ียวกับการทํางานไดโดยสะดวก 
นายจางอาจเผยแพรขอบังคับเก่ียวกับการทํางานใหลูกจางไดทราบโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสดวยก็ได 
หมายความวา ในการเผยแพรขอบังคับเก่ียวกับการทํางาน นายจางยังคงมีหนาท่ีตองปดประกาศขอบังคับ   
โดยเปดเผย ณ สถานท่ีทํางานของลูกจาง สวนการเผยแพรโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสเปนการเพ่ิมทางเลือก
หนึ่งใหนายจางโดยการเผยแพรเพ่ิมเติมเพ่ือใหลูกจางไดทราบและดูขอบังคับไดโดยสะดวกข้ึน ในกรณีท่ีมีการแกไข
เพ่ิมเติมขอบังคับเก่ียวกับการทํางานนายจางก็ตองดําเนินการตามวิธีการดังกลาวขางตนดวย ตามมาตรา ๑๑๐  
 สวนการท่ีกฎหมายแกไขใหนายจางไมตองสงสําเนาขอบังคับเก่ียวกับการทํางานใหแกอธิบดีกรมสวัสดิการ
และคุมครองแรงงานหรือผูซ่ึงอธิบดีมอบหมาย (ตามมาตรา ๑๐๘ วรรคสอง เดิม) ก็มิไดทําใหสิทธิของลูกจาง  
ท่ีมีอยูตามกฎหมายลดลง เนื่องจากการสงสําเนาขอบังคับเปนเรื่องระหวางนายจางกับเจาหนาท่ีของรัฐ สิทธิตางๆ 
ตามกฎหมาย เชน สิทธิเก่ียวกับการลา วันหยุด คาจาง นายจางยังคงตองปฏิบัติตอลูกจางไมนอยไปกวา        
ท่ีกฎหมายคุมครองแรงงานกําหนด การท่ีนายจางแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับท่ีไมเปนคุณแกลูกจาง หากมิไดดําเนินการ
ใหถูกตองตามข้ันตอนท่ีกฎหมายกําหนด ยอมไมผูกพันตอลูกจางและถาขอบังคับท่ีกําหนดข้ึนขัดตอกฎหมาย
ยอมไมมีผลใชบังคับและเปนโมฆะตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา ๑๕๐ เชน 
 คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี ๒๐๑๙-๒๐๒๒/๒๕๒๓ นายจางจะเปลี่ยนแปลงสภาพการจางจากขอตกลงเดิม
เปนใหลูกจางทํางานเปนผลัดหรือเปนกะโดยลูกจางไมยินยอมไมไดเพราะการทํางานเปนผลัดนั้นไมเปนคุณ   
แกลูกจาง จึงขัดตอบทบัญญัติของกฎหมาย การท่ีลูกจางไมไดโตแยงจะถือวายินยอมแลวยังไมได การประกาศ
ขอบังคับเก่ียวกับการทํางานฉบับนี้จึงเปนการกระทําหรือเจตนาของนายจางฝายเดียวไมมีผลใหลูกจาง      
ตองปฏิบัติตาม  
 

 



 
-๔- 

 
 คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี ๖๐๑๑-๖๐๑๗/๒๕๔๕ ขอบังคับเก่ียวกับการทํางานของนายจางกําหนด    
การเกษียณอายุลูกจางหญิงเม่ืออายุครบ ๕๐ ป ลูกจางชายเม่ืออายุครบ ๕๕ ป เปนการขัดตอมาตรา ๑๕   
แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ขอบังคับเฉพาะสวนลูกจางหญิงจึงตกเปนโมฆะ  
 คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี ๑๒๖๔๒-๑๒๖๔๔/๒๕๕๗ แมนายจางมิไดสงสําเนาขอบังคับเก่ียวกับการทํางาน
ใหอธิบดีหรือผูซ่ึงอธิบดีมอบหมายภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด ก็ไมไดทําใหขอบังคับเก่ียวกับการทํางาน
ของนายจางซ่ึงกําหนดไววา การเลิกจางเม่ือครบเกษียณอายุครบ ๕๕ ปบริบูรณ ท่ีประกาศใชแลวตองเสียไป 
  
 แมอธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานหรือผูซ่ึงอธิบดีมอบหมายจะไมมีอํานาจสั่งใหนายจาง
แกไขขอบังคับเก่ียวกับการทํางานท่ีขัดตอกฎหมาย แตนายจางยังมีหนาท่ีตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
คุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ และในการปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ 
พนักงานตรวจแรงงานมีอํานาจเขาไปตรวจสถานประกอบกิจการหรือสํานักงานของนายจาง และสถานท่ีทํางาน
ของลูกจาง เรียกดู ตรวจสอบความถูกตอง ถายสําเนาขอบังคับเก่ียวกับการทํางานของนายจาง รวมถึง          
มีหนังสือเรียกใหนายจางสงสําเนาขอบังคับเก่ียวกับการทํางานเพ่ือประกอบการดําเนินการตามพระราชบัญญัติ
คุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ไดตามมาตรา ๑๓๙ กรณีพนักงานตรวจแรงงานตรวจพบวานายจางไมไดจัดทํา
ขอบังคับหรือจัดทําขอบังคับแตไมไดดําเนินการใหเปนไปตามมาตรา ๑๐๘ เชน ขอบังคับมีรายละเอียดเก่ียวกับ
รายการไมครบถวน ไมจัดเก็บสําเนาขอบังคับไว ณ สถานประกอบกิจการหรือสํานักงานของนายจาง หรือไมเผยแพร
และปดประกาศขอบังคับโดยเปดเผย ณ สถานท่ีทํางานของลูกจาง พนักงานตรวจแรงงานมีอํานาจออกคําสั่ง
เปนหนังสือใหนายจางปฏิบัติใหถูกตองภายในระยะเวลาท่ีกําหนดในคําสั่ง ท้ังนี้  ตามมาตรา ๑๓๙ (๓)       
แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑     
 
ตัวอยาง 
 บริษัทเอ จํากัด นายจาง มีลูกจาง ๒๐ คน เปดดําเนินกิจการเม่ือวันท่ี ๑ กันยายน ตองจัดใหมี
ขอบังคับเก่ียวกับการทํางานโดยมีรายละเอียดเก่ียวกับรายการอยางนอย ๘ รายการ ตามท่ีกฎหมายกําหนด
และประกาศใชขอบังคับเก่ียวกับการทํางานภายในวันท่ี ๑๕ กันยายน และตองดําเนินการ ดังนี้ 
 ๑. เผยแพรขอบังคับโดยปดประกาศขอบังคับนั้นโดยเปดเผย ณ สถานท่ีทํางานของลูกจาง และเพ่ือให
ลูกจางเขาถึงขอบังคับไดโดยสะดวก นายจางอาจเผยแพรขอบังคับนั้นทางอิเล็กทรอนิกสใหลูกจางทราบดวยก็ได 
 ๒. จัดเก็บสําเนาขอบังคับไว ณ สถานประกอบกิจการหรือสํานักงานของบริษัทเอ จํากัด ตลอดเวลา 
 หากบริษัทเอ จํากัด นายจางแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับเก่ียวกับการทํางานท่ีประกาศใชแลว นายจาง  
ตองประกาศใชขอบังคับนั้นภายใน ๑๕ วัน ตลอดจนเผยแพรและจัดเก็บสําเนาขอบังคับตามวิธีการขางตนดวย 
 
 กรณีพนักงานตรวจแรงงานเขาตรวจสถานประกอบกิจการของบริษัทเอ จํากัด พบวาขอบังคับท่ีจัดทํา
ไมถูกตอง เชน ไมมีรายละเอียดเก่ียวกับรายการ การรองทุกขตามมาตรา ๑๐๘ (๗) พนักงานตรวจแรงงานมีอํานาจ
ออกคําสั่งเปนหนังสือสั่งใหบริษัทเอ จํากัด แกไขขอบังคับใหมีรายละเอียดเก่ียวกับรายการดังกลาวใหถูกตอง
ภายในระยะเวลาท่ีกําหนดได หรือขอบังคับท่ีจัดทําขัดตอกฎหมาย เชน ขอบังคับบริษัทเอ จํากัด กําหนดให
ลูกจางหญิงมีครรภมีสิทธิลาเพ่ือคลอดบุตรครรภหนึ่งไมเกิน ๖๐ วัน พนักงานตรวจแรงงานมีอํานาจออกคําสั่ง
เปนหนังสือสั่งใหบริษัทเอ จํากัด แกไขขอบังคับกําหนดใหลูกจางหญิงมีครรภมีสิทธิลาเพ่ือคลอดบุตรครรภหนึ่ง
ไมเกิน ๙๐ วัน ใหถูกตองตามกฎหมายได  
 
 
 



 
-๕- 

 

เรื่องท่ี ๓   
การเกษียณอายุ การจายคาชดเชย และการเพ่ิมบทกําหนดโทษ 

มาตรา ๑๑๘/๑ 
 มาตรา ๑๑๘/๑ การเกษียณอายุตามท่ีนายจางและลูกจางตกลงกันหรือตามท่ีนายจางกําหนดไวใหถือวา
เปนการเลิกจางตามมาตรา ๑๑๘ วรรคสอง 
 ในกรณีท่ีมิไดมีการตกลงหรือกําหนดการเกษียณอายุไว หรือมีการตกลงหรือกําหนดการเกษียณอายุ  
ไวเกินกวาหกสิบป ใหลูกจางท่ีมีอายุครบหกสิบปข้ึนไปมีสิทธิแสดงเจตนาเกษียณอายุได โดยใหแสดงเจตนา   
ตอนายจางและใหมีผลเม่ือครบสามสิบวันนับแตวันแสดงเจตนา และใหนายจางจายคาชดเชยใหแกลูกจาง      
ท่ีเกษียณอายุนั้น ตามมาตรา ๑๑๘ วรรคหนึ่ง (มาตรา ๖) 
มาตรา ๑๔๔ 
 มาตรา ๑๔๔ นายจางผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามบทบัญญัติดังตอไปนี้ ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 
หกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 
 (๑) มาตรา ๑๐ มาตรา ๒๔ มาตรา ๒๕ มาตรา ๒๖ มาตรา ๓๗ มาตรา ๓๘ มาตรา ๓๙ มาตรา ๓๙/๑ 
มาตรา ๔๐ มาตรา ๔๒ มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ มาตรา ๔๘ มาตรา ๕๑ มาตรา ๖๑ มาตรา ๖๒ 
มาตรา ๖๓ มาตรา ๖๔ มาตรา ๖๗ มาตรา ๗๐ มาตรา ๗๑ มาตรา ๗๒ มาตรา ๗๖ มาตรา ๙๐ วรรคหนึ่ง 
มาตรา ๑๑๘ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๑๑๘/๑ วรรคสอง (มาตรา ๗) 
 
คําช้ีแจง 
 การเกษียณอายุตามท่ีนายจางและลูกจางตกลงกันหรือตามท่ีนายจางกําหนดไวใหถือเปนการเลิกจาง
ตามมาตรา ๑๑๘/๑ แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๖๐ เปนการนําหลักในคําพิพากษา   
ของศาลฎีกาท่ีเคยตัดสินไวในหลายคดีท่ีใหถือวาการเกษียณอายุเปนการเลิกจาง  เชน คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 
๒๑๓๗/๒๕๔๔, ท่ี ๔๗๓๒/๒๕๕๗ และท่ี ๙๙๗๘/๒๕๕๗ ท้ังนี้ เพ่ือใหเกิดความชัดเจนและใหการใชกฎหมาย
เปนไปในแนวทางเดียวกัน ประกอบกับบางสถานประกอบกิจการหรือนายจางบางรายโดยเฉพาะสถาน
ประกอบกิจการขนาดเล็กก็มิไดกําหนดการเกษียณอายุไวในขอบังคับเก่ียวกับการทํางาน จึงทําใหลูกจางในสถาน
ประกอบกิจการนั้นตองทํางานไปจนสภาพรางกาย ไมสามารถทํางานตอไปไดตองลาออกเองและทําใหไมมีสิทธิ
ไดรับคาชดเชย ขณะท่ีสถานประกอบกิจการท่ีมีการกําหนดเกษียณอายุไวจะไดรับคาชดเชยเม่ือเกษียณอายุ 
การกําหนดอายุการเกษียณไวในกฎหมายนอกจากจะทําใหลูกจางเกิดความสะดวกในการใชกฎหมาย สามารถ
เขาใจกฎหมายไดงายข้ึน ยังกอใหเกิดความเปนธรรมกับลูกจางทุกคนทุกประเภทกิจการ 
  
 การเกษียณอายุตามท่ีนายจางและลูกจางตกลงกันหรือตามท่ีนายจางกําหนด ตามมาตรา ๑๑๘/๑ 
วรรคหนึ่ง นั้น จะกําหนดไวในสัญญาจางหรือในขอบังคับเก่ียวกับการทํางานหรือขอตกลงเก่ียวกับสภาพการจาง
ตามกฎหมายแรงงานสัมพันธก็ได กรณีท่ีนายจางกําหนดการเกษียณอายุไวในขอบังคับเก่ียวกับการทํางาน  
ของนายจางและหากนายจางไมมีขอตกลงเก่ียวกับสภาพการจางท่ีเกิดจากการยื่นขอเรียกรองของฝายลูกจาง 
ใหถือวาขอบังคับดังกลาวเปนขอตกลงเก่ียวกับสภาพการจางตามกฎหมายแรงงานสัมพันธซ่ึงมีผลผูกพัน
นายจาง ลูกจาง ใหถือการเกษียณอายุตามขอบังคับนั้น โดยนายจางอาจกําหนดการเกษียณอายุลูกจางตามปปฏิทิน
หรือปงบประมาณของนายจางก็ได เนื่องจากการกําหนดการเกษียณอายุดังกลาวไมขัดตอกฎหมายวาดวย   
การคุมครองแรงงาน (คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี ๒๑๓๗/๒๕๔๔) กรณีเชนนี้ถือวานายจางไดกําหนดการเกษียณอายุไว
ตามมาตรา ๑๑๘/๑ แลว แมลูกจางจะมีอายุครบ ๖๐ ปบริบูรณกอนถึงวันสิ้นปปฏิทินหรือปงบประมาณ       
ท่ีกําหนดไว ลูกจางก็ไมอาจใชสิทธิเกษียณอายุตามมาตรา ๑๑๘/๑ วรรคสองได เพราะมิใชกรณีท่ีนายจางมิได 
 



 
-๖- 

 
กําหนดการเกษียณอายุหรือกําหนดการเกษียณอายุไวเกินกวา ๖๐ ป สวนการเกษียณอายุจะกําหนดไวท่ีอายุ
เทาใด ควรพิจารณาจากองคประกอบหลายดาน เชน ประเภทกิจการ ประเภทของงาน หรือความเชี่ยวชาญ 
เปนตน อยางไรก็ตาม นายจางจะไปกําหนดเกษียณอายุใหแตกตางกันระหวางลูกจางชายและลูกจางหญิง   
ไมได เพราะขัดตอมาตรา ๑๕ แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ (คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 
๖๐๑๑-๖๐๑๗/๒๕๔๕,ท่ี ๘๖๕/๒๕๔๘ และท่ี ๑๔๘๖/๒๕๔๙) แตสามารถกําหนดตามลักษณะงาน       
สภาพการทํางานหรือตําแหนงของงานท่ีแตกตางกันได (คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี ๑๔๘๖/๒๕๔๙) ในทางปฏิบัติ
นายจางสวนใหญจะกําหนดไวระหวางอาย ุ๕๕ - ๖๐ ป และเม่ือมีการเกษียณอายุและจายคาชดเชยตามกฎหมายแลว 
นายจางกับลูกจางจะตกลงจางงานใหมโดยไมจําตองใชสภาพการจางเดิมก็ได 
 
 กรณีท่ีนายจาง ลูกจางไมมีการกําหนดการเกษียณอายุหรือกําหนดการเกษียณอายุไวเกิน ๖๐ ป      
จะกอใหเกิดผลตามกฎหมายในมาตรา ๑๑๘/๑ วรรคสอง กลาวคือ ใหลูกจางท่ีมีอายุครบ ๖๐ ปข้ึนไปมีสิทธิ
แสดงเจตนาเกษียณอายุไดโดยอาจใชสิทธิเม่ือครบ ๖๐ ปหรือเกิน ๖๐ ป ก็ไดแลวแตลูกจางจะใชสิทธิ เหตุท่ี
กฎหมายกําหนดใหลูกจางแสดงเจตนาเกษียณอายุเม่ืออายุครบ ๖๐ ปข้ึนไป เนื่องจากสวนใหญนายจาง
กําหนดใหลูกจางเกษียณท่ีอายุ ๖๐ ป และอางอิงจากกฎหมายวาดวยบําเหน็จบํานาญขาราชการ ประกอบกับ
สังคมสวนใหญเห็นวาผูท่ีมีอายุ ๖๐ ป ควรจะหยุดทํางานเพ่ือมีเวลาพักผอนมากข้ึน และปญหาสุขภาพท่ีมา
พรอมอายท่ีุเพ่ิมข้ึนรวมถึงประสิทธิภาพในการทํางานลดลง เม่ือเทียบกับวัยแรงงานซ่ึงมีทักษะการทํางานท่ีดีกวา  
 
 การใหสิทธิลูกจางแสดงเจตนาเกษียณอายุเม่ืออายุครบ ๖๐ ป หรือเกิน ๖๐ ป เปนการใหสิทธิลูกจาง  
เปนผูพิจารณาเอง โดยลูกจางตองแสดงเจตนาเกษียณอายุตอนายจางและใหมีผลเม่ือครบ ๓๐ วัน นับแตวัน
แสดงเจตนานี้ มีเจตนาเปนการบอกกลาวใหกับนายจางทราบลวงหนาเพ่ือใหนายจางไดวางแผนดานการบริหารงาน
บุคคลและใหลูกจางเตรียมสงมอบงาน ทรัพยสินแกนายจาง กอนสัญญาจางจะสิ้นสุดลง เชนเดียวกับการเลิกสัญญา
ในกรณีสัญญาไมมีกําหนดระยะเวลาตามมาตรา ๑๗ วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ 
ท้ังนี้ ในการแสดงเจตนาลูกจางอาจแสดงเจตนาใหนายจางทราบดวยวาจาหรือเปนลายลักษณอักษรผานทาง
ไปรษณีย โทรศัพท โทรสาร สื่ออิเล็กทรอนิกส หรือสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศประเภทอ่ืน ก็ได และภายหลัง
ลูกจางแสดงเจตนาเกษียณอายุแลว นิติสัมพันธความเปนนายจาง ลูกจาง ยังไมสิ้นสุดจนกวาจะครบ ๓๐ วัน 
นับแตวันท่ีลูกจางแสดงเจตนา ดังนั้น ลูกจางยังคงมีหนาท่ีตองทํางานตามสัญญาจางและปฏิบัติตามขอบังคับ
เก่ียวกับการทํางาน ระเบียบ หรือคําสั่ง ของนายจาง หากลูกจางไมมาทํางาน ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอบังคับ
เก่ียวกับการทํางาน ระเบียบ หรือคําสั่งของนายจาง อาจถูกนายจางลงโทษหรือเลิกจางโดยไมจายคาชดเชยได 
ขณะเดียวกันเม่ือลูกจางแสดงเจตนาเกษียณอายุแลว นายจางตองใหลูกจางทํางานตอไปจนกวาจะครบ ๓๐ วัน 
ซ่ึงเปนวันท่ีลูกจางเกษียณอายุ อยางไรก็ตาม หากนายจางสละซ่ึงเง่ือนเวลาท่ีเปนประโยชนแกตนจะใหลูกจาง
เกษียณอายุทันทีหรือกอนครบ ๓๐ วัน โดยจายคาชดเชยใหแกลูกจางก็ได แตนายจางตองจายคาเสียหาย  
อยางนอยเทากับคาจางใหแกลูกจางหากทํางานตอไปครบ ๓๐ วัน ซ่ึงเปนวันท่ีลูกจางเกษียณอายุตามผลของ
กฎหมาย 
 
 ในกรณีท่ีลูกจางแสดงเจตนาเกษียณอายุตอนายจางตามมาตรา ๑๑๘/๑ วรรคสอง นายจางมีหนาท่ี
ตองจายคาชดเชยไมนอยกวาอัตราคาชดเชยท่ีลูกจางพึงมีสิทธิไดรับตามมาตรา ๑๑๘ ใหแกลูกจาง              
ท่ีเกษียณอายุ กรณีท่ีนายจางกําหนดหรือตกลงจายอัตราคาชดเชยไวสูงกวาคาชดเชยตามมาตรา ๑๑๘ ซ่ึงเปนคุณ
และผลดีแกลูกจางยิ่งกวาท่ีกฎหมายกําหนด ยอมใชบังคับไดและมีผลผูกพันนายจางตองจายคาชดเชย       
ตามอัตราท่ีนายจางกําหนดหรือตกลงไว 
 



 
-๗- 

       
 เม่ือนายจางจายคาชดเชยใหลูกจางท่ีเกษียณอายุครบ ๖๐ ปแลว หากนายจาง ลูกจาง ทําสัญญาจางงาน
กันใหม ตอมาลูกจางไมประสงคท่ีจะทํางานกับนายจางอีกตอไป ลูกจางจะใชสิทธิแสดงเจตนาเกษียณอาย ุ   
กับนายจางอีกไมได เนื่องจากลูกจางไดใชสิทธิดังกลาวกับนายจางไปแลว การใชสิทธิเกษียณอายุของลูกจาง       
ตามมาตรา ๑๑๘/๑ ลูกจางจึงใชสิทธิไดเพียงครั้งเดียว ดังนั้น การท่ีลูกจางไมประสงคจะทํางานกับนายจางอีกตอไป
ภายหลังจากใชสิทธิเกษียณอายุไปแลว จึงมิใชเปนการแสดงเจตนาเกษียณอายุอันจะถือเปนการเลิกจาง หากแต
เปนการแสดงเจตนาบอกเลิกสัญญาจางของลูกจางหรือการขอลาออกจากงานของลูกจางเอง      
 
ตัวอยางท่ี ๑ 
 กรณีขอบังคับเก่ียวกับการทํางานของบริษัทเอ จํากัด กําหนดใหลูกจางเกษียณอายุ ๕๕ ปบริบูรณ 
เกษียณอายุ โดยบริษัทจะแจงใหลูกจางทราบลวงหนากอนเกษียณอายุไมนอยกวา ๙๐ วัน เม่ือลูกจางอายุครบ 
๕๕ ปบริบูรณ แมบริษัทเอ จํากัด จะมิไดแจงใหลูกจางทราบลวงหนาหรือแจงใหลูกจางทราบนอยกวา ๙๐ วัน 
ก็ถือวาลูกจางพนสภาพการเปนลูกจางของบริษัทเอ จํากัด ดวยเหตุเกษียณอายุตามท่ีนายจางกําหนดตาม
มาตรา ๑๑๘/๑ วรรคหนึ่ง  
ตัวอยางท่ี ๒ 
 ในกรณีท่ีลูกจางอายุครบ ๕๕ ป ตามตัวอยาง ท่ี ๑ และนายจางยังมิไดดําเนินการใหลูกจางออกจากงาน
ดวยเหตุเกษียณอายุ ลูกจางยังคงทํางานกับนายจางจนอายุ ๕๗ ป ตอมาลูกจางไมประสงคจะทํางานกับนายจาง
อีกตอไปขอใชสิทธิเกษียณอายุ เม่ือนายจางใหลูกจางออกจากงานยอมถือเปนการพนสภาพการเปนลูกจาง
เนื่องจากเกษียณอายุ กรณีนี้มิใชการลาออกจากงานแตเปนกรณีนายจางมอบสิทธิเกษียณอายุตามขอบังคับ
เก่ียวกับการทํางานใหลูกจางและลูกจางมีสิทธิไดรับคาชดเชย (เทียบเคียงคําพิพากษาฎีกาท่ี ๑๖๑๗/๒๕๔๗)  
ตัวอยางท่ี ๓  
 ขอบังคับเก่ียวกับการทํางานของนายจางกําหนดใหลูกจางท่ีมีอายุครบ ๖๕ ปบริบูรณ เกษียณอายุ   
ซ่ึงเปนกรณีกําหนดการเกษียณอายุไวเกิน ๖๐ ป เม่ือลูกจางทํางานกับนายจางติดตอกันมาจนอายุครบ ๖๐ ป 
หากลูกจางไมประสงคจะทํางานกับนายจางตอไป ลูกจางสามารถใชสิทธิแสดงเจตนาเกษียณอายุตอนายจางได 
และใหมีผลเม่ือครบ ๓๐ วัน นับแตวันท่ีลูกจางแสดงเจตนาและนายจางมีหนาท่ีตองจายคาชดเชยใหแกลูกจาง
ตามมาตรา ๑๑๘/๑ วรรคสอง โดยลูกจางไมตองอยูทํางานตอไปจนอายุครบ ๖๕ ป 
ตัวอยางท่ี ๔ 
 นายจางไมไดตกลงหรือกําหนดการเกษียณอายุไว เม่ือลูกจางอายุครบ ๖๐ ป และไมประสงคจะทํางาน  
กับนายจางตอไป ลูกจางสามารถใชสิทธิแสดงเจตนาเกษียณอายุตอนายจางได และใหมีผลเม่ือครบ ๓๐ วัน  
นับแตวันท่ีลูกจางแสดงเจตนาโดยนายจางตองจายคาชดเชยใหแกลูกจางตามมาตรา ๑๑๘/๑ วรรคสอง เชน 
ลูกจางแสดงเจตนาเกษียณอายุโดยยื่นเปนหนังสือตอนายจางเม่ือเวลา ๐๘.๓๐ น. ซ่ึงเปนเวลาเริ่มตนทํางาน
ของสถานประกอบกิจการในวันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๑ การเกษียณอายุมีผลเม่ือครบ ๓๐ วัน นับแตวันท่ีลูกจาง
แสดงเจตนาในวันท่ี ๓๐ มกราคม ๒๕๖๑ และนายจางตองจายคาชดเชยใหลูกจางในวันดังกลาว 
ตัวอยางท่ี ๕ 
 นายจางไมไดตกลงหรือกําหนดการเกษียณอายุไว ตอมาลูกจางอายุครบ ๖๐ ป และไมประสงคจะทํางาน  
กับนายจางตอไป ลูกจางใชสิทธิแสดงเจตนาเกษียณอายุและนายจางจายคาชดเชยใหลูกจางแลว ตอมานายจาง 
ลูกจางทําสัญญาจางใหม ลูกจางทํางานกับนายจางจนอายุ ๖๒ ป และไมประสงคจะทํางานกับนายจางอีกตอไป  
จึงขอเกษียณอายุหรือลาออกจากงาน การท่ีลูกจางไมประสงคจะทํางานกับนายจางอีกตอไปภายหลังจากใชสิทธิ
เกษียณอายุไปแลวในกรณีนี้เปนการแสดงเจตนาบอกเลิกสัญญาจางของลูกจางหรือการขอลาออกจากงานของ
ลูกจางเอง  
  



-๘- 
 

 ในกรณีท่ีลูกจางเกษียณอายุตามมาตรา ๑๑๘/๑ แลว นายจางไมจายคาชดเชยตามกฎหมาย หากลูกจาง
ประสงคจะยื่นคํารองตอพนักงานตรวจแรงงาน เพ่ือใหพนักงานตรวจแรงงานสอบสวนและมีคําสั่งใหนายจาง
จายคาชดเชยตามมาตรา ๑๒๓ และมาตรา ๑๒๔ แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ หรือลูกจาง
อาจยื่นฟองนายจางตอศาลแรงงานท่ีมีเขตอํานาจขอใหนายจางจายคาชดเชยพรอมดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๑๕ 
ตอป ก็สามารถทําได แตตองเลือกใชสิทธิทางใดทางหนึ่ง ลูกจางจะเลือกใชสิทธิยื่นคํารองตอพนักงานตรวจแรงงาน
และยื่นฟองนายจางตอศาลแรงงานเรียกเงินคาชดเชยไปพรอมกันไมได (คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี ๒๓๘/๒๕๔๕,
คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี ๕๗๐/๒๕๔๕)  
     
  เนื่องจากการเกษียณอายุกอใหเกิดสิทธิไดรับคาชดเชย กรณีนายจางไมจายคาชดเชยใหแกลูกจาง   
ยอมเปนการไมปฏิบัติตามมาตรา ๑๑๘/๑ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือนหรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท 
หรือท้ังจําท้ังปรับ ตามมาตรา ๑๔๔ แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ แกไขเพ่ิมเติม        
โดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๖๐ 
    

------------------------------- 
 

กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน 
กันยายน ๒๕๖๐ 


