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หมวด 1  บททัว่ไป 

4 

 
1.1 มาตรฐานว่าด้วย  เงินประกนั 
1.2 มาตรฐานว่าด้วย  การปฏิบติัต่อลกูจ้าง                          
                                    ในการจ้างงาน 
1.3 มาตรฐานว่าด้วย  การกระท าทางเพศ 
1.4 มาตรฐานว่าด้วย  ระยะเวลาการท างาน 



หมวด 2  การใช้แรงงานทัว่ไป 
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2.1 มาตรฐานว่าด้วย  เวลาท างาน 
2.2 มาตรฐานว่าด้วย  เวลาพกั 
2.3 มาตรฐานว่าด้วย  วนัหยดุ 
2.4 มาตรฐานว่าด้วย  วนัลา 
2.5 มาตรฐานว่าด้วย  การท างานล่วงเวลา 
2.6 มาตรฐานว่าด้วย  การท างานของหนัก 



หมวด 3  การใช้แรงงานหญิง 
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3.1 มาตรฐานว่าด้วย งานท่ีห้ามลกูจ้างซ่ึงเป็นหญิงท า 
3.2 มาตรฐานว่าด้วย เวลาท่ีห้ามลกูจ้างซ่ึงเป็นหญิงท า 
3.3 มาตรฐานว่าด้วย งานท่ีห้ามลกูจ้างซ่ึงเป็นหญิงมีครรภท์ า 
3.4 มาตรฐานว่าด้วย เวลาท่ีห้ามลกูจ้างซ่ึงเป็นหญิงมีครรภท์ า 
3.5 มาตรฐานว่าด้วย วนัลาส าหรบัลกูจ้างซ่ึงเป็นหญิงมีครรภ ์
3.6 มาตรฐานว่าด้วย การเปล่ียนงานในหน้าท่ีเดิมส าหรบัลกูจ้าง 
                                   ซ่ึงเป็นหญิงมีครรภ ์
3.7 มาตรฐานว่าด้วย การเลิกจ้างส าหรบัลกูจ้างซ่ึงเป็นหญิงมี  
                                   ครรภ ์

 



หมวด 4  ค่าตอบแทนการท างาน 
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4.1 มาตรฐานว่าด้วย ค่าจ้าง 
4.2 มาตรฐานว่าด้วย ค่าล่วงเวลา 
4.3 มาตรฐานว่าด้วย ค่าท างานในวนัหยดุ 
4.4 มาตรฐานว่าด้วย ค่าล่วงเวลาในวนัหยดุ 
 



หมวด 5  เงินทดแทน 
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“เงินทดแทน” หมายความว่า เงินท่ีจ่ายเป็น     
   ค่าทดแทน  

    ค่ารกัษาพยาบาล  
    ค่าฟ้ืนฟสูมรรถภาพในการท างาน และ 
    ค่าท าศพ 

         



หมวด 5  เงินทดแทน 
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    “ค่าทดแทน”  
   ..... เงินท่ีจ่ายให้แก่ ลกูจ้าง หรือ                                          
                                   ผูมี้สิทธิตามข้อ 49  ส าหรบั             

   การประสบอนัตราย  
    การเจบ็ป่วย 
    การสญูหาย 

ลูกจ้าง 



หมวด 5  เงินทดแทน 
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รัก 

“ค่ารกัษาพยาบาล”  
  ค่าใช้จ่ายเก่ียวกบั  
   การตรวจ การรกัษา การพยาบาล 
                   อปุกรณ์เครื่องใช้ วตัถท่ีุใช้แทน  
                   ท าหน้าท่ีแทน หรือช่วยอวยัวะ            
         ค่าใช้จ่ายอ่ืนท่ีจ าเป็น 
  
 



หมวด 5  เงินทดแทน 
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รัก 

 
“ค่าฟ้ืนฟสูมรรถภาพในการท างาน”  

  ..... ค่าใช้จ่ายท่ีจ าเป็นเก่ียวกบั                                 
                           การฟ้ืนฟสูมรรถภาพในการท างาน. 
  
 



หมวด 5  เงินทดแทน 
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รัก 

“ค่าท าศพ”  
 
..... ค่าใช้จ่ายเก่ียวกบั  การจดัการศพของลกูจ้าง                     
                   ตามประเพณีทางศาสนา หรือ  
         ตามประเพณีแห่งท้องถ่ิน 
  
 

ลูกจ้าง 



หมวด 5  เงินทดแทน 
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5.1 มาตรฐานว่าด้วย เงินทดแทนกรณีประสบอนัตราย 
5.2 มาตรฐานว่าด้วย เงินทดแทนกรณีเจบ็ป่วย 
5.3 มาตรฐานว่าด้วย เงินทดแทนกรณีสญูหาย 
5.4 มาตรฐานว่าด้วย ผูมี้สิทธิได้รบัเงินทดแทน 
5.5 มาตรฐานว่าด้วย เหตยุกเว้นการจ่ายเงินทดแทน 
5.6 มาตรฐานว่าด้วย การย่ืนค าร้องเรียกเงินทดแทน 
5.7 มาตรฐานว่าด้วย การหกัเงินทดแทน 



หมวด 6  สวสัดิการ 
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“สวสัดิการ” 
 

            ..... การให้ส่ิงท่ีเอ้ืออ านวยให้ลกูจ้างมีชีวิต  หรือ
มีสภาพความเป็นอยู่ท่ีดี    หรือมีความสะดวกสบาย
ในการท างาน 



หมวด 6  สวสัดิการ 
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นายจ้าง 
จัดสวสัดกิาร 

ปิดประกาศ 



หมวด 6  สวสัดิการ 
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 นายจ้างจัดสวสัดิการเกีย่วกบั 

          1) ค่ารักษาพยาบาล 
              1.1) กรณีประสบอนัตรายอนัมใิช่เน่ืองจากการท างาน 
              1.2) กรณีเจ็บป่วยอนัมิใช่เน่ืองจากการท างาน 
         2) ค่าทดแทนการขาดรายได้ กรณีทุพพลภาพอนัมใิช่เน่ืองจากการท างาน 
         3) ค่าท าศพ กรณีตายอนัมิใช่เน่ืองจากการท างาน  
        4) ค่าช่วยเหลอืบุตร                       นายจ้างปิดประกาศจัดสวัสดิการ 
        5) ค่าช่วยเหลอืการศึกษาของบุตร        ณ  สถานทีท่ างานของลูกจ้าง 
             หรือ                                                       
        6) สวสัดกิารอืน่ๆ 
       ทั้งนี ้ตามหลกัเกณฑ์ทีค่ณะกรรมการประกาศก าหนด 

ประกาศ
สวัสดกิาร
...............
...............

.... 



หมวด 7  ความปลอดภยั อาชีวอนามยั และ      
          สภาพแวดล้อมในการท างาน 
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7.1 มาตรฐานว่าด้วย การบริหารและจดัการ 

7.2 มาตรฐานว่าด้วย การตรวจสขุภาพของลกูจ้าง 

7.3 มาตรฐานว่าด้วย การปฐมพยาบาล       



หมวด 8  การควบคมุ 
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มาตรฐาน 
ว่าด้วย                

ข้อบงัคบัเก่ียวกบัการท างาน 



หมวด 9  ค่าชดเชย 
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“ค่าชดเชย” 
 

   .....เงินท่ีนายจ้างให้แก่ลกูจ้างเมื่อเลิกจ้าง
นอกเหนือจากเงินประเภทอ่ืน  ซ่ึงนายจ้าง
ตกลงจ่ายให้แก่ลกูจ้าง              



หมวด 9  ค่าชดเชย 
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9.1 มาตรฐานว่าด้วย  การจ่ายค่าชดเชย 
9.2 มาตรฐานว่าด้วย  เงินเพ่ือตอบแทน  
      ความชอบในการท างาน              
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 ขอบพระคุณ    สวสัด ี


