ตตัวอยย่าง
ขข้อบตังคตับเกกกี่ยวกตับการททางาน
ชชชื่อสถานประกอบกกิจการ................................................................................................................................
สถานทกกี่ตตัตั้ง สสานนักงานแหห่งใหญห่ เลขททชื่ ................. หมมห่ททชื่.................. ซอย........................................................
ถนน................................................ตสาบล / แขวง..................................... อสาเภอ / เขต..................................
จนังหวนัด ………………………………………… โทรศนัพทท............................................................................
สสานนักงานสาขา / โรงงาน / หนห่วยงาน ตนังตั้ อยมห่เลขททชื่............. หมมห่ททชื่ ............ ซอย...............................................
ถนน ................................................ตสาบล / แขวง.................................... อสาเภอ / เขต .................................
จนังหวนัด ………………………………………… โทรศนัพทท............................................................................
ประกอบกกิจการ ..............................................................................................................................................

๑. วตันททางาน เวลาททางานปกตต และเวลาพตัก
๑.๑ วตันททางาน
สสานนักงานแหห่งใหญห่ ทสางานสนัปดาหทละ ................................ วนัน
วนัน........................................................ ถถึงวนัน ....................................................
สสานนักงานสาขา / โรงงาน / หนห่วยงาน ทสางานสนัปดาหทละ ............................. วนัน
วนัน........................................................ ถถึงวนัน ....................................................
๑.๒ เวลาททางานปกตต
สสานนักงานแหห่งใหญห่ ทสางานวนันละ ...................... ชนัชื่วโมง
เวลา ............................................. น. ถถึงเวลา ................................................ น.
สสานนักงานสาขา / โรงงาน / หนห่วยงาน ทสางานวนันละ ................................ชนัวชื่ โมง
เวลา ............................................. น. ถถึงเวลา ................................................ น.
งานกะ ทสางานวนันละ ............................................. ชนัวชื่ โมง
กะททชื่ ๑ เวลา ............................................. น. ถถึงเวลา ................................................ น.
กะททชื่ ๒ เวลา .............................................น. ถถึงเวลา ................................................ น.
กะททชื่ ๓ เวลา ............................................. น. ถถึงเวลา ................................................ น.
งานททชื่อาจเปป็นอนันตรายตห่อสสุขภาพและความปลอดภนัยของลมกจจ้างไดจ้แกห่ ลมกจจ้างททชื่ทสางาน.............
.............................. ทสางานวนันละ ........... ชนัชื่วโมง เวลา ...................... น. ถถึงเวลา ..................... น.
งานขนสห่งทางบกทสางานวนันละ............... ชนัชื่วโมง เวลา ....................... น. ถถึงเวลา .................... น.

/๑.๓ เวลาพตัก

- ๒ ๑.๓ เวลาพตัก
ก. ระหวห่างการทสางานปกตกิ
สสานนักงานแหห่งใหญห่ พนักระหวห่างเวลา..................................... น. ถถึงเวลา ………..................... น.
สสานนักงานสาขา / โรงงาน / หนห่วยงาน พนักระหวห่างเวลา...................... น. ถถึงเวลา ....... ..........
น.
สสาหรนับลมกจจ้างเดด็ก พนักระหวห่างเวลา............................ น. ถถึงเวลา .............................. น. และ
ระหวห่างเวลา............................. น. ถถึงเวลา ............................. น.
งานขนสห่งทางบก พนักระหวห่างเวลา............................. น. ถถึงเวลา ………..................... น.
ข. กห่อนการทสางานลห่วงเวลา
ในกรณทททชื่มกท ารทสางานลห่วงเวลาตห่อจากเวลาทสางานปกตกิไมห่นจ้อยกวห่า ๒ชนัชื่วโมง ใหจ้ลมกจจ้างพนัก.....นาทท
กห่อนเรกิชื่มทสางานลห่วงเวลา
๒. วตันหยยุดและหลตักเกณฑหการหยยุด
๒.๑ วตันหยยุดประจทาสตัปดาหห
สสานนักงานแหห่งใหญห่ หยสุดสนัปดาหทละ ................... วนัน
สสานนักงานสาขา / โรงงาน / หนห่วยงาน หยสุดสนัปดาหทละ ................... วนัน
นายจจ้างจห่ายคห่าจจ้างในวนันหยสุดประจสาสนัปดาหทแกห่ลมกจจ้างเทห่ากนับคห่าจจ้างในวนันทสางาน (สสาหรนับลมกจจ้างราย
วนัน รายชนัวชื่ โมง หรชอตามผลงาน ถจ้าไมห่จห่ายคห่าจจ้างใหจ้นายจจ้างระบสุ)
๒.๒ วตันหยยุดตามประเพณก
ลมกจจ้างจะไดจ้หยสุดโดยไดจ้รนับคห่าจจ้างไมห่นจ้อยกวห่าปปีละ ๑๓ วนัน ดนังนทตั้
๑. วนันแรงงานแหห่งชาตกิ
๒. ........................................................
๓. ........................................................... ๔. ........................................................
๕. ........................................................... ๖. ........................................................
๗. ........................................................... ๘. ........................................................
๙. ........................................................... ๑๐. ......................................................
๑๑. ........................................................ ๑๒. ......................................................
๑๓. .........................................................
(หรชอนายจจ้างจะประกาศใหจ้ทราบลห่วงหนจ้าแตห่ละปปี)
ถจ้าวนันหยสุดตามประเพณทวนันใดตรงกนับวนันหยสุดประจสาสนัปดาหท ใหจ้หยสุดชดเชยวนันหยสุดตามประเพณท
นนัตั้นในวนันทสางานถนัดไป

/๒.๓ วตันหยยุดพตักผย่อนประจทาปป

- ๓ ๒.๓ วตันหยยุดพตักผย่อนประจทาปป
ลมกจจ้างซถึชื่งทสางานตกิดตห่อกนันมาครบหนถึชื่งปปี มทสกิทธกิหยสุดพนักผห่อนประจสาปปีโดยไดจ้รนับคห่าจจ้างปปีละ.........
วนันทสางาน ทนัตั้งนทตั้ นายจจ้างจะกสาหนดลห่วงหนจ้าใหจ้หรชอตามททตชื่ กลงกนัน เวจ้นแตห่ไดจ้ตกลงกนันสะสมและเลชชื่อนวนันหยสุดททชื่ยนัง
ไมห่ไดจ้หยสุดในปปีนนัตั้น รวมเขจ้ากนับปปีตห่อ ๆ ไป
ลมกจจ้างซถึชื่งทสางานยนังไมห่ครบหนถึชื่งปปีนายจจ้างอาจกสาหนดวนันหยสุดพนักผห่อนประจสาปปีใหจ้แกห่ลมกจจ้าง
โดยคสานวณใหจ้ตามสห่วน
กรณทลมกจจ้างไมห่ไดจ้ใชจ้สกิทธกิหยสุดในวนันหยสุดพนักผห่อนประจสาปปีนายจจ้างจะจห่ายเงกินเปป็นคห่าทสางานในวนัน
หยสุดเสมชอนเปป็นการทสางานในวนันหยสุด
ในกรณทนายจจ้างเลกิกจจ้างโดยไมห่ใชห่กรณทททชื่ลมกจจ้างไมห่มทสกิทธกิไดจ้รนับคห่าชดเชย ลมกจจ้างมทสกิทธกิไดจ้รนับคห่าจจ้าง
ในวนันหยสุดพนักผห่อนประจสาปปีในปปีททชื่เลกิกจจ้างตามสห่วนของวนันหยสุดพนักผห่อนประจสาปปีททชื่ลมกจจ้างพถึงมทสทกิ ธกิไดจ้รนับตามวรรค
แรก
ในกรณทลมกจจ้างบอกเลกิกสนัญญาจจ้าง หรชอกรณทนายจจ้างบอกเลกิกสนัญญาจจ้างแมจ้จะมทกรณทนายจจ้าง
ไมห่ตจ้องจห่ายคห่าชดเชยตามกฎหมาย ลมกจจ้างมทสกิทธกิทจทชื่ ะไดจ้รนับคห่าจจ้างในวนันหยสุดพนักผห่อนประจสาปปีททชื่ไดจ้สะสมไวจ้
๓. หลตักเกณฑหการททางานลย่วงเวลาและการททางานในวตันหยยุด
หลตักเกณฑห
ในกรณทททชื่งานมทลนักษณะหรชอสภาพของงานตจ้องทสาตกิดตห่อกนันไป ถจ้าหยสุดจะเสทยหายแกห่งาน หรชอเปป็นงาน
ฉสุกเฉกิน นายจจ้างจะใหจ้ลมกจจ้างทสางานลห่วงเวลาในวนันทสางาน หรชอทสางานในวนันหยสุด รวมถถึงลห่วงเวลาในวนันหยสุดไดจ้เทห่าททชื่
จสาเปป็น โดยไมห่ตจ้องไดจ้รนับความยกินยอมจากลมกจจ้างกห่อน
สสาหรนับงานในกกิจการโรงแรม สถานมหรสพ งานขนสห่ง รจ้านขายอาหาร รจ้านขายเครชชื่องดชชื่ม สโมสร สมาคม
สถานพยาบาล นายจจ้างจะใหจ้ลมกจจ้างทสางานในวนันหยสุดกด็ไดจ้
ในกรณทททชื่มกิใชห่งานตามวรรคหนถึชื่งและวรรคสอง นายจจ้างอาจใหจ้ลมกจจ้างทสางานลห่วงเวลาในวนันทสางาน หรชอ
ทสางานในวนันหยสุด รวมถถึงลห่วงเวลาในวนันหยสุดไดจ้เปป็นครนัตั้งคราว โดยจะตจ้องไดจ้รนับความยกินยอมจากลมกจจ้างกห่อนเปป็น
แตห่ละคราวไป
การทสางานลห่วงเวลาในวนันทสางาน ทสางานในวนันหยสุด และลห่วงเวลาในวนันหยสุด สสาหรนับงานตามวรรคสองและ
วรรคสาม ตจ้องไมห่เกกินสนัปดาหทละ ๓๖ ชนัชื่วโมง
งานขนสห่งทางบก นายจจ้างจะใหจ้ลมกจจ้างทสาหนจ้าททชื่ขนับขทชื่ยานพาหนะ ทสางานลห่วงเวลา เมชชื่อไดจ้รนับความยกินยอม
เปป็นหนนังสชอจากลมกจจ้างแลจ้ว โดยจะทสางานลห่วงเวลาไมห่เกกินวนันละ ๒ ชนัชื่วโมง เวจ้นแตห่มทความจสาเปป็นอนันเกกิดจาก
เหตสุสสุดวกิสนัย อสุบนัตกิเหตสุ หรชอปปัญหาการจราจร

/คย่าลย่วงเวลา

- ๔ คย่าลย่วงเวลา
๓.๑ ถจ้าใหจ้ลมกจจ้างทสางานเกกินเวลาทสางานปกตกิในวนันทสางาน ลมกจจ้างจะตจ้องไดจ้รนับคห่าลห่วงเวลาในอนัตรา
ดนังนทตั้
ก. ไมห่นจ้อยกวห่าหนถึชื่งเทห่าครถึชื่งของอนัตราคห่าจจ้างตห่อชนัวชื่ โมงในวนันทสางานตามจสานวนชนัชื่วโมงทททชื่ สา หรชอ
ข. ไมห่นจ้อยกวห่าหนถึชื่งเทห่าครถึชื่งของอนัตราคห่าจจ้างตห่อหนห่วยในวนันทสางานตามจสานวนผลงานททชื่ทสาไดจ้ สสาหรนับ
ลมกจจ้างซถึชื่งไดจ้รนับคห่าจจ้างตามผลงานโดยคสานวณเปป็นหนห่วย
๓.๒ ถจ้าใหจ้ลมกจจ้างทสางานในวนันหยสุดเกกินเวลาทสางานของวนันทสางาน ลมกจจ้างจะไดจ้รนับคห่าลห่วงเวลา
ในวนันหยสุดในอนัตรา ดนังนทตั้
ก. ไมห่นจ้อยกวห่าสามเทห่าของอนัตราคห่าจจ้างตห่อชนัชื่วโมงในวนันทสางานตามจสานวนชนัชื่วโมงททชื่ทสา หรชอ
ข. ไมห่นจ้อยกวห่าสามเทห่าของอนัตราคห่าจจ้างตห่อหนห่วยในวนันทสางานตามจสานวนผลงานททชื่ทสาไดจ้สสาหรนับ
ลมกจจ้างซถึชื่งไดจ้รนับคห่าจจ้างตามผลงานโดยคสานวณเปป็นหนห่วย
คย่าททางานในวตันหยยุด
๓.๓ ลมกจจ้างททชื่มทสกิทธกิไดจ้รนับคห่าจจ้างในวนันหยสุด วนันหยสุดประจสาสนัปดาหท วนันหยสุดตามประเพณท และวนันหยสุด
พนักผห่อนประจสาปปี ถจ้ามาทสางานในวนันหยสุดดนังกลห่าว จะไดจ้รนับคห่าทสางานในวนันหยสุดเพกิชื่มขถึตั้นอทกไมห่นจ้อยกวห่าหนถึชื่งเทห่าของ
อนัตราคห่าจจ้างตห่อชนัชื่วโมงในวนันทสางานตามจสานวนชนัวชื่ โมงทททชื่ สาหรชอไมห่นจ้อยกวห่าหนถึชื่งเทห่าของอนัตราคห่าจจ้างตห่อหนห่วยในวนัน
ทสางานตามจสานวนผลงานททชื่ทสาไดจ้ สสาหรนับลมกจจ้างซถึชื่งไดจ้รนับคห่าจจ้างตามผลงานโดยคสานวณเปป็นหนห่วย
๓.๔ ลมกจจ้างททชื่ไมห่มทสกิทธกิไดจ้รนับคห่าจจ้างในวนันหยสุดประจสาสนัปดาหท ถจ้ามาทสางานในวนันหยสุดดนังกลห่าว
จะไดจ้รนับคห่าจจ้างทสางานในวนันหยสุดไมห่นจ้อยกวห่าสองเทห่าของอนัตราคห่าจจ้างตห่อชนัชื่วโมงในวนันทสางานตามจสานวนชนัวชื่ โมง ทททชื่ สา
หรชอไมห่นจ้อยกวห่าสองเทห่าของอนัตราคห่าจจ้างตห่อหนห่วยตามจสานวนผลงานททชื่ทสาไดจ้ สสาหรนับลมกจจ้างซถึชื่งไดจ้รนับคห่าจจ้างตามผล
งานโดยคสานวณเปป็นหนห่วย
๔. วตันและสถานทกกี่จย่ายคย่าจข้าง คย่าลย่วงเวลา คย่าททางานในวตันหยยุด และคย่าลย่วงเวลาในวตันหยยุด
๔.๑ ใหจ้นายจจ้างจห่ายคห่าจจ้าง คห่าลห่วงเวลา คห่าทสางานในวนันหยสุด คห่าลห่วงเวลาในวนันหยสุด และเงกินผล
ประโยชนทอชชื่นเนชชื่องในการจจ้างเปป็นเงกินตราไทย เวจ้นแตห่ไดจ้รนับความยกินยอมจากลมกจจ้างใหจ้จห่ายเปป็นตนัตั๋วเงกินหรชอเงกินตรา
ตห่างประเทศ โดยกสาหนดจห่ายเดชอนหนถึชื่งไมห่นจ้อยกวห่า ๑ ครนัตั้ง เวจ้นแตห่จะไดจ้ตกลงเปป็นอยห่างอชชื่นททชื่เปป็นประโยชนทแกห่
ลมกจจ้าง โดยจห่าย ณ สถานททชื่ทสางานของลมกจจ้าง ถจ้าจะจห่าย ณ สถานททชื่อชชื่นและวกิธอท ชชื่น เชห่น จห่ายผห่านธนาคารตจ้อง
ไดจ้รบนั ความยกินยอมจากลมกจจ้าง ซถึงชื่ ความยกินยอมนนันตั้ นายจจ้างจะจนัดทสาเปป็นหนนังสชอใหจ้ลกม จจ้างลงลายมชอชชอชื่ ไวจ้เปป็นหลนักฐาน
หรชอมทขจ้อตกลงกนันไวจ้ชดนั เจนเปป็นการเฉพาะ
๔.๒ ในกรณทเลกิกจจ้าง นายจจ้างจะตจ้องจห่ายคห่าจจ้าง คห่าลห่วงเวลา คห่าทสางานในวนันหยสุด และคห่าลห่วงเวลาใน
วนันหยสุด ตามททชื่ลมกจจ้างมทสกิทธกิไดจ้รนับใหจ้แกห่ลมกจจ้างภายใน ๓ วนัน นนับแตห่วนันททชื่เลกิกจจ้าง

/๕. วตันลาและหลตักเกณฑหการลา

- ๕ ๕. วตันลาและหลตักเกณฑหการลา
๕.๑ การลาปป่วย ลมกจจ้างมทสกิทธกิลาปป่วยไดจ้เทห่าททชื่ปป่วยจรกิง โดยไดจ้รนับคห่าจจ้างปปีหนถึชื่งไมห่เกกิน ๓๐ วนันทสางาน
การลาปป่วยตนัตั้งแตห่ ๓ วนันทสางานขถึตั้นไป นายจจ้างจะใหจ้ลมกจจ้างแสดงใบรนับรองของแพทยทแผนปปัจจสุบนัน
ชนัตั้นหนถึชื่ง หรชอของสถานพยาบาลของทางราชการกด็ไดจ้ เชห่น สถานทอนามนัย ในกรณทททชื่ลกม จจ้างไมห่อาจแสดงใบรนับรอง
แพทยทหรชอของสถานพยาบาลดนังกลห่าวไดจ้ ใหจ้ลกม จจ้างชทแตั้ จงใหจ้นายจจ้างทราบ ถจ้านายจจ้างจนัดแพทยทไวจ้ ใหจ้แลจ้ว ใหจ้
แพทยทนนนัตั้ เปป็นผมจ้ออกใบรนับรอง เวจ้นแตห่ลมกจจ้างไมห่สามารถใหจ้แพทยทนนัตั้นตรวจไดจ้
วนันททชื่ลมกจจ้างไมห่สามารถทสางานไดจ้เนชชื่องจากประสบอนันตรายหรชอเจด็บปป่วยททชื่เกกิดขถึตั้นเนชชื่องจาก
การทสางาน หรชอลาคลอดบสุตร ไมห่ถชอเปป็นวนันลาปป่วย
๕.๒ การลาเพชชื่อทสาหมนัน ลมกจจ้างมทสกิทธกิลาเพชชื่อทสาหมนันไดจ้และมทสกิทธกิลาเนชชื่องจากการทสาหมนันตามระยะเวลา
ททชื่แพทยทแผนปปัจจสุบนันชนัตั้นหนถึชื่งกสาหนดและออกใบรนับรอง โดยไดจ้รนับคห่าจจ้างตามระยะเวลาททชื่ลา
๕.๓ การลาเพชชื่อกกิจธสุระอนันจสาเปป็น ลมกจจ้างมทสกิทธกิลาไดจ้ปปีละไมห่นจ้อยกวห่า ๓ วนันทสางาน โดยมทสกิทธกิไดจ้รนับ
คห่าจจ้างปปีหนถึชื่งไมห่เกกิน ๓ วนันทสางาน
๕.๔ การลาเพชชื่อรนับราชการทหาร ลมกจจ้างมทสกิทธกิลาเพชชื่อรนับราชการทหารในการเรทยกพลเพชชื่อตรวจสอบ
เพชชื่อฝฝึกวกิชาทหาร หรชอเพชชื่อทดลองความพรนัชื่งพรจ้อมตามกฎหมายวห่าดจ้วยการรนับราชการทหารโดยไดจ้รนับคห่าจจ้างไมห่เกกิน
ปปีละ ๖๐ วนัน
๕.๕ การลาเพชชื่อฝฝึกอบรมหรชอพนัฒนาความรมจ้ ใหจ้ลมกจจ้างมทสกิทธกิลาเพชชื่อการฝฝึกอบรมหรชอพนัฒนาความรมจ้ความ
สามารถ ในกรณทดนังตห่อไปนทตั้
ก. เพชชื่อประโยชนทตห่อการแรงงานและสวนัสดกิการสนังคม หรชอการเพกิชื่มทนักษะความชสานาญเพชชื่อเพกิชื่ม
ประสกิทธกิภาพในการทสางานของลมกจจ้าง
ข. การสอบวนัดผลทางการศถึกษาททชื่ทางราชการจนัดหรชออนสุญาตใหจ้จนัดขถึตั้นแตห่ไมห่รวมไปถถึงการลาศถึกษา
ตห่อใหจ้ลมกจจ้างยชชื่นใบลาลห่วงหนจ้าไมห่นจ้อยกวห่า ๗ วนัน เมชชื่อนายจจ้างอนสุญาตแลจ้วจถึงจะหยสุดงานเพชชื่อการดนังกลห่าวไดจ้ (โดย
ระบสุวห่าไดจ้รนับคห่าจจ้างหรชอไมห่ไดจ้รนับคห่าจจ้างเพชชื่อความชนัดเจน)
ลมกจจ้างซถึชื่งเปป็นเดด็กอายสุตสชื่ากวห่าสกิบแปดปปี มทสกิทธกิลาเพชชื่อเขจ้าประชสุม สนัมมนา รนับการอบรม รนับการฝฝึก
หรชอลาเพชชื่อการอชชื่น ซถึชื่งจนัดโดยสถานศถึกษา หรชอหนห่วยงานของรนัฐ หรชอเอกชน ททชื่ไดจ้รนับความเหด็นชอบจากอธกิบดท
กรมสวนัสดกิการและคสุจ้มครองแรงงาน โดยใหจ้ลมกจจ้างซถึชื่งเปป็นเดด็กแจจ้งใหจ้นายจจ้างทราบลห่วงหนจ้าถถึงเหตสุททชื่ลา
พรจ้อม
ทนัตั้งแสดงหลนักฐานททชื่เกทชื่ยวขจ้องถจ้ามท และใหจ้นายจจ้างจห่ายคห่าจจ้างใหจ้แกห่ลมกจจ้างซถึชื่งเปป็นเดด็กไมห่เกกินปปีละ ๓๐ วนัน
๕.๖ การลาเพชชื่อคลอดบสุตร ลมกจจ้างหญกิงมทครรภทมทสกิทธกิลาเพชชื่อคลอดบสุตรครรภทหนถึชื่งไมห่เกกิน ๙ ๘ วนัน โดย
รวมวนันหยสุดททชื่มรท ะหวห่างวนันลาดจ้วย และไดจ้รนับคห่าจจ้างไมห่เกกิน ๔๕ วนัน

/อนถึชื่ง ลมกจจ้างหญกิง...

- ๖ อนถึชื่ง ลมกจจ้างหญกิงมทครรภทควรแจจ้งใหจ้นายจจ้างทราบถถึงการตนัตั้งครรภท
ลมกจจ้างหญกิงมทครรภทมทสทกิ ธกิขอใหจ้นายจจ้างเปลทชื่ยนงานในหนจ้าททชื่เดกิมเปป็นการชนัชื่วคราวกห่อนหรชอหลนังคลอด
ไดจ้ โดยใหจ้แสดงใบรนับรองแพทยทแผนปปัจจสุบนันชนัตั้นหนถึชื่งททชื่รนับรองวห่าไมห่อาจทสาหนจ้าททชื่เดกิมตห่อไปไดจ้ และนายจจ้างจะ
พกิจารณาเปลทชื่ยนงานททชื่เหมาะสมใหจ้แกห่ลมกจจ้างนนัตั้น
๖. วตนตัยและโทษทางวตนตัย
๖.๑ ลมกจจ้างตจ้องปฏกิบนัตกิตามระเบทยบขจ้อบนังคนับเกทชื่ยวกนับการทสางาน
๖.๒ ลมกจจ้างตจ้องเชชชื่อฟปังและปฏกิบนัตกิตามคสาสนัชื่งโดยชอบของผมจ้บนังคนับบนัญชา
๖.๓ ลมกจจ้างตจ้องมาปฏกิบนัตกิงานใหจ้ตรงตามเวลา และลงบนันทถึกเวลาทสางานตามททชื่กสาหนด
๖.๔ ลมกจจ้างตจ้องปฏกิบนัตกิหนจ้าททชื่ดจ้วยความซชชื่อสนัตยท ไมห่กลนัชื่นแกลจ้งหรชอจงใจกห่อใหจ้เกกิดความเสทยหายแกห่
นายจจ้างหรชอลมกจจ้างดจ้วยกนันเอง
๖.๕ ลมกจจ้างตจ้องปฏกิบนัตกิหนจ้าททชื่ดจ้วยความขยนันและเตด็มความสามารถ
๖.๖ ลมกจจ้างตจ้องปฏกิบนัตกิตามกฎแหห่งความปลอดภนัยในการทสางาน
๖.๗ ลมกจจ้างตจ้องดมแลบสารสุงรนักษาเครชชื่องจนักร เครชชื่องมชอ และอสุปกรณทการทสางานใหจ้อยมห่ ในสภาพดทเปป็น
ระเบทยบเรทยบรจ้อยตามความจสาเปป็น หรชอตามควรแกห่หนจ้าททชื่ของตน
๖.๘ ลมกจจ้างตจ้องชห่วยกนันระมนัดระวนังและปป้องกนันทรนัพยทสกินใดๆ ในบรกิเวณททชื่ทสางานหรชอโรงงาน โดยมกิใหจ้
สมญหายหรชอเสทยหายจากบสุคคลใดๆ หรชอจากภนัยพกิบนัตกิอชชื่นๆ เทห่าททชื่สามารถจะทสาไดจ้
๖.๙ ลมกจจ้างตจ้องชห่วยกนันรนักษาความสะอาด ความเปป็นระเบทยบเรทยบรจ้อยในบรกิเวณททชื่ทสางานหรชอโรงงาน
๖.๑๐ ลมกจจ้างตจ้องไมห่กระทสาการทะเลาะวกิวาท หรชอทสารจ้ายรห่างกายบสุคคลใดในบรกิเวณททชื่ทสางานหรชอโรงงาน
๖.๑๑ ลมกจจ้างตจ้องไมห่นสายาเสพตกิดผกิดกฎหมาย หรชออาวสุธททชื่มอท นันตรายรจ้ายแรง หรชอวนัตถสุระเบกิดเขจ้ามา
บรกิเวณททชื่ทสางานหรชอโรงงาน
ลมกจจ้างผมจ้ใดฝป่าฝฝืนจะถมกพกิจารณาลงโทษโดยการตนักเตชอนดจ้วยวาจา ตนักเตชอนเปป็นหนนังสชอ
ใหจ้พนักงาน หรชอเลกิกจจ้าง ตามสมควรแหห่งความผกิดททชื่ไดจ้กระทสา
ในกรณทททชื่ลกม จจ้างถมกกลห่าวหาวห่ากระทสาความผกิดวกินนัย นายจจ้างอาจมทคสาสนัชื่งพนักงานเปป็นหนนังสชอระบสุ
ความผกิดและกสาหนดระยะเวลาพนักงานในระหวห่างการสอบสวนไดจ้ไมห่เกกินเจด็ดวนันโดยแจจ้งลมกจจ้างทราบกห่อนการพนักงาน
ซถึชื่งในระหวห่างการพนักงานนายจจ้างจะจห่ายเงกินใหจ้แกห่ลมกจจ้างไมห่นจ้อยกวห่ารจ้อยละหจ้าสกิบของคห่าจจ้างในวนันทสางานททชื่ลกม จจ้าง
ไดจ้รนับกห่อนถมกสนัชื่งพนักงาน และเมชชื่อการสอบสวนเสรด็จสกิตั้นแลจ้ว ปรากฏวห่าลมกจจ้างไมห่มทความผกิดนายจจ้างจะจห่ายคห่าจจ้างใหจ้
แกห่ลมกจจ้างเทห่ากนับคห่าจจ้างในวนันทสางานนนับแตห่วนันททชื่ลมกจจ้างถมกสนัชื่งพนักงานเปป็นตจ้นไปโดยคสานวณเงกินททชื่นายจจ้างจห่ายไปแลจ้ว
เปป็นสห่วนหนถึชื่งของคห่าจจ้างพรจ้อมดจ้วยดอกเบทตั้ยรจ้อยละสกิบหจ้าตห่อปปี
/๗. การรข้องทยุกขห

- ๗ ๗. การรข้องทยุกขห
๗.๑ ขอบเขตและความหมาย
การรจ้องทสุกขท หมายถถึง กรณทททชื่ลมกจจ้างมทความไมห่พอใจหรชอมทความทสุกขทอนันเกกิดขถึตั้นเนชชื่องจากการ
ทสางานไมห่วห่าจะเปป็นเรชชื่องสภาพการทสางาน สภาพการจจ้าง การบนังคนับบนัญชา การสนัชื่งหรชอมอบหมายงาน การจห่าย
คห่าตอบแทนในการทสางานหรชอประโยชนทอชชื่น หรชอการปฏกิบนัตกิใดททชื่ไมห่เหมาะสมระหวห่างนายจจ้างหรชอผมจ้บนังคนับบนัญชาตห่อ
ลมกจจ้างหรชอระหวห่างลมกจจ้างดจ้วยกนันและลมกจจ้างไดจ้เสนอความไมห่พอใจหรชอความทสุกขทนนัตั้นตห่อนายจจ้าง เพชชื่อใหจ้นายจจ้าง
ไดจ้ดสาเนกินการแกจ้ไขหรชอยสุตกิเหตสุการณทนนัตั้น ทนัตั้งนทตั้ เพชชื่อใหจ้เกกิดความสนัมพนันธทอนันดทระหวห่างนายจจ้างและลมกจจ้าง และเพชชื่อ
ใหจ้ลมกจจ้างทสางานดจ้วยความสสุข
๗.๒ วตธกการและขตัตั้นตอน
ลมกจจ้างททชื่มทความไมห่พอใจหรชอมทความทสุกขทเนชชื่องจากการทสางานดนังกลห่าวขจ้างตจ้น ควรยชชื่นคสารจ้องทสุกขท
ตห่อผมจ้บนังคนับบนัญชาโดยตรงหรชอผมจ้บนังคนับบนัญชาชนัตั้นแรกของตนโดยเรด็ว เวจ้นแตห่เรชชื่องททชื่จะรจ้องทสุกขทนนัตั้นเกทชื่ยวกนับการปฏกิบนัตกิ
ของผมจ้บนังคนับบนัญชาดนังกลห่าวหรชอผมจ้บนังคนับบนัญชาดนังกลห่าวเปป็นตจ้นเหตสุกด็ใหจ้ยชชื่นคสารจ้องทสุกขทตห่อผมจ้บนังคนับบนัญชาระดนับสมงขถึตั้น
ไปอทกชนัตั้นหนถึชื่ง
การยชชื่นคสารจ้องทสุกขทใหจ้กรอกขจ้อความลงในแบบพกิมพทททชื่นายจจ้างไดจ้กสาหนดขถึตั้น (เพชชื่อใหจ้เปป็นแบบ
เดทยวกนันและไดจ้ขจ้อมมลททชื่สสาคนัญครบถจ้วน)
๗.๓ การสอบสวนและพตจารณา
เมชชื่อผมจ้บนังคนับบนัญชาไดจ้รนับคสารจ้องทสุกขทจากลมกจจ้างแลจ้ว ใหจ้รทบดสาเนกินการสอบสวนเพชชื่อใหจ้ทราบขจ้อเทด็จ
จรกิงในเรชชื่องททชื่รจ้องทสุกขทนนัตั้นโดยละเอทยดเทห่าททชื่จะทสาไดจ้ โดยดสาเนกินการดจ้วยตนเองหรชอดจ้วยความชห่วยเหลชอจาก
นายจจ้าง ทนัตั้งนทตั้ ลมกจจ้างผมจ้ยชชื่นคสารจ้องทสุกขทชอบททชื่จะใหจ้ขจ้อเทด็จจรกิงโดยละเอทยดแกห่ผมจ้บนังคนับบนัญชาดจ้วย
เมชชื่อสอบสวนขจ้อเทด็จจรกิงแลจ้ว ใหจ้ผมจ้บนังคนับบนัญชาพกิจารณาเรชอชื่ งราวรจ้องทสุกขทนนัตั้น หากเปป็นเรชชื่องททชื่อยมห่
ในขอบเขตของอสานาจหนจ้าททชื่ของผมจ้บนังคนับบนัญชานนัตั้นและผมจ้บนังคนับบนัญชาสามารถแกจ้ไขไดจ้ กด็ใหจ้ผมจ้บนังคนับบนัญชาดสาเนกิน
การแกจ้ไขใหจ้เสรด็จสกิตั้นโดยเรด็ว แลจ้วแจจ้งใหจ้ลมกจจ้างผมจ้ยชชื่นคสารจ้องทสุกขททราบ พรจ้อมทนัตั้งรายงานใหจ้นายจจ้าง ทราบดจ้วย
หากเรชชื่องราวททชื่รจ้องทสุกขทนนัตั้น เปป็นเรชชื่องททชื่อยมห่นอกเหนชออสานาจหนจ้าททชื่ของผมจ้บนังคนับบนัญชานนัตั้นใหจ้ผมจ้บนังคนับ
บนัญชาดนังกลห่าวเสนอเรชชื่องราวททรชื่ จ้องทสุกขท พรจ้อมทนัตั้งขจ้อเสนอในการแกจ้ไขหรชอความเหด็นตห่อผมจ้บนังคนับบนัญชาระดนับสมงขถึตั้น
ไปตามลสาดนับ
ใหจ้ผมจ้บนังคนับบนัญชาระดนับสมงขถึตั้นไปดสาเนกินการสอบสวนและพกิจารณาคสารจ้องทสุกขทเชห่นเดทยวกนับผมจ้บนังคนับ
บนัญชาระดนับตจ้นททชื่ไดจ้รนับคสารจ้องทสุกขท
ผมจ้บนังคนับบนัญชาแตห่ละชนัตั้นตจ้องดสาเนกินการเกทชื่ยวกนับคสารจ้องทสุกขทโดยเรด็วอยห่างชจ้าไมห่เกกิน ๗ วนัน

/๗.๔ กระบวนการยยุตตขข้อรข้องทยุกขห

- ๘ ๗.๔ กระบวนการยยุตตขข้อรข้องทยุกขห
เมชชื่อผมจ้บนังคนับบนัญชาแตห่ละชนัตั้นไดจ้พจกิ ารณาคสารจ้องทสุกขท ดสาเนกินการแกจ้ไขหรชอยสุตกิเหตสุการณทททชื่เกกิดการ
รจ้องทสุกขท และไดจ้แจจ้งใหจ้ลมกจจ้างผมจ้ยชชื่นคสารจ้องทสุกขททราบ หากลมกจจ้างผมจ้ยชชื่นคสารจ้องทสุกขทพอใจกด็ใหจ้แจจ้งใหจ้ผมจ้บนังคนับบนัญชา
ทราบโดยเรด็วแตห่ถจ้าลมกจจ้างผมจ้ยชชื่นคสารจ้องทสุกขทไมห่พอใจ กด็ใหจ้ยชชื่นอสุทธรณท โดยกรอกขจ้อความททอชื่ สุทธรณทลงในแบบพกิมพทททชื่
นายจจ้างไดจ้กสาหนดขถึตั้นและยชชื่นตห่อผมจ้บนังคนับบนัญชาสมงสสุดภายใน ๗ วนัน นนับตนัตั้งแตห่วนันทททชื่ ราบผลการรจ้องทสุกขทจากผมจ้บนังคนับ
บนัญชาระดนับตจ้น
ผมจ้บนังคนับบนัญชาระดนับสมงสสุดจะพกิจารณาอสุทธรณทและดสาเนกินการแกจ้ไขหรชอยสุตกิเหตสุการณทตามคสารจ้อง
ทสุกขท และแจจ้งผลการพกิจารณาดสาเนกินการใหจ้ลมกจจ้างผมจ้ยชชื่นคสารจ้องทสุกขททราบภายใน ๑๕ วนัน
หากลมกจจ้างผมจ้ยชชื่นคสารจ้องทสุกขทยนังไมห่พอใจผลการพกิจารณาอสุทธรณทของผมจ้บนังคนับบนัญชาสมงสสุด ยห่อมมท
สกิทธกิดสาเนกินการในทางอชชื่นอนันชอบดจ้วยกฎหมายตห่อไปไดจ้ (หรชออาจเสนอตห่อนายจจ้าง เพชชื่อรห่วมกนันตนัตั้งผมจ้ชทตั้ขาดขถึตั้นเพชชื่อ
วกินกิจฉนัยชทตั้ขาดปปัญหาอนันเกกิดจากคสารจ้องทสุกขทนนัตั้นตห่อไปไดจ้)
๗.๕ ความคยุข้มครองผผข้รข้องทยุกขหและผผข้เกกกี่ยวขข้อง
เนชชื่องจากการรจ้องทสุกขทททชื่กระทสาไปโดยสสุจรกิตใจ ยห่อมกห่อใหจ้เกกิดประโยชนทอนันยกิชื่งใหญห่แกห่ทนัตั้งนายจจ้าง
และลมกจจ้างเปป็นสห่วนรวม ดนังนนัตั้น ลมกจจ้างผมจ้ยชชื่นคสารจ้องทสุกขท ลมกจจ้างผมจ้ใหจ้ถจ้อยคสา ใหจ้ขจ้อมมล ใหจ้ขจ้อเทด็จจรกิง หรชอใหจ้
พยานหลนักฐานใดเกทชื่ยวกนับการรจ้องทสุกขท และลมกจจ้างททชื่เปป็นผมจ้พกิจารณาคสารจ้องทสุกขท เมชชื่อไดจ้กระทสาไปโดยสสุจรกิตใจ แมจ้
จะเปป็นเหตสุใหจ้เกกิดขจ้อยสุห่งยากประการใดแกห่นายจจ้าง กด็ยอห่ มไดจ้รนับการประกนันจากนายจจ้างวห่าจะไมห่เปป็นเหตสุหรชอถชอเปป็น
เหตสุททชื่จะเลกิกจจ้าง ลงโทษ หรชอดสาเนกินการใดททชื่เกกิดผลรจ้ายตห่อลมกจจ้างดนังกลห่าว
๘. การเลตกจข้างคย่าชดเชย และคย่าชดเชยพตเศษ
๘.๑ การเลตกจข้างกรณกปกตต
การเลกิกจจ้าง หมายความวห่า
(๑) การททชื่นายจจ้างไมห่ใหจ้ลมกจจ้างทสางานตห่อไปและไมห่จห่ายคห่าจจ้างใหจ้ ไมห่วห่าจะเปป็นเพราะเหตสุสกิตั้น
สสุดสนัญญาจจ้างหรชอเหตสุอชชื่นใด
(๒) การททลชื่ กม จจ้างไมห่ไดจ้ทสางานและไมห่ไดจ้รบนั คห่าจจ้างเพราะเหตสุทนทชื่ ายจจ้างไมห่สามารถดสาเนกินกกิจการตห่อไป
จย่ายคย่าชดเชยใหข้แกย่ลผกจข้างทกกี่ถกผ เลตกจข้าง ดตังตย่อไปนกตั้
ก. ลมกจจ้างซถึชื่งทสางานตกิดตห่อกนันครบหนถึชื่งรจ้อยยทชื่สกิบวนัน แตห่ไมห่ครบหนถึชื่งปปีใหจ้จห่ายไมห่นจ้อยกวห่าคห่าจจ้างอนัตรา
สสุดทจ้ายสามสตบวตัน หรชอไมห่นจ้อยกวห่าคห่าจจ้างของการทสางานสามสตบวตันสสุดทจ้าย สสาหรนับลมกจจ้างซถึชื่งไดจ้รนับคห่าจจ้างตามผล
งานโดยคสานวณเปป็นหนห่วย
ข. ลมกจจ้างซถึชื่งทสางานตกิดตห่อกนันครบหนถึชื่งปปี แตห่ไมห่ครบสามปปีใหจ้จห่ายไมห่นจ้อยกวห่าคห่าจจ้างอนัตราสสุดทจ้าย
เกข้าสตบวตัน หรชอไมห่นจ้อยกวห่าคห่าจจ้างของการทสางานเกข้าสตบวตันสสุดทจ้าย สสาหรนับลมกจจ้างซถึชื่งไดจ้รนับคห่าจจ้างตามผลงานโดย
คสานวณเปป็นหนห่วย
/ค. ลมกจจ้างซถึชื่งทสางาน...

-๙ค. ลมกจจ้างซถึชื่งทสางานตกิดตห่อกนันครบสามปปี แตห่ไมห่ครบหกปปีใหจ้จห่ายไมห่นจ้อยกวห่าคห่าจจ้างอนัตราสสุดทจ้าย
หนนกี่งรข้อยแปดสตบวตัน หรชอไมห่นจ้อยกวห่าคห่าจจ้างของการทสางานหนนกี่งรข้อยแปดสตบวนันสสุดทจ้าย สสาหรนับลมกจจ้างซถึชื่งไดจ้รนับคห่า
จจ้างตามผลงานโดยคสานวณเปป็นหนห่วย
ง. ลมกจจ้างซถึชื่งทสางานตกิดตห่อกนันครบหกปปี แตห่ไมห่ครบสกิบปปีใหจ้จห่ายไมห่นจ้อยกวห่าคห่าจจ้างอนัตราสสุดทจ้าย
สองรข้อยสกกี่สตบวตัน หรชอไมห่นจ้อยกวห่าคห่าจจ้างของการทสางานสองรข้อยสกกี่สตบวนันสสุดทจ้าย สสาหรนับลมกจจ้างซถึชื่งไดจ้รนับคห่าจจ้าง
ตามผลงานโดยคสานวณเปป็นหนห่วย
จ. ลมกจจ้างซถึชื่งทสางานตกิดตห่อกนันครบสกิบปปี แตห่ไมห่ครบยทชื่สกิบปปี ใหจ้จาห่ ยไมห่นจ้อยกวห่าคห่าจจ้างอนัตราสสุดทจ้าย
สามรข้อยวตัน หรชอไมห่นจ้อยกวห่าคห่าจจ้างของการทสางานสามรข้อยวตันสสุดทจ้ายสสาหรนับลมกจจ้างซถึชื่งไดจ้รนับคห่าจจ้าง ตามผลงาน
โดยคสานวณเปป็นหนห่วย
ฉ. ลมกจจ้างซถึชื่งทสางานตกิดตห่อกนันครบยทชื่สกิบปปีขถึตั้นไป ใหจ้จาห่ ยไมห่นจ้อยกวห่าคห่าจจ้างอนัตราสสุดทจ้าย สกกี่รข้อยวตัน
หรชอไมห่นจ้อยกวห่าคห่าจจ้างของการทสางานสทชื่รจ้อยวนันสสุดทจ้ายสสาหรนับลมกจจ้างซถึชื่งไดจ้รนับคห่าจจ้างตามผลงาน โดยคสานวณเปป็น
หนห่วย
ขข้อยกเวข้นในการไมย่จย่ายคย่าชดเชย
นายจจ้างไมห่ตจ้องจห่ายคห่าชดเชยใหจ้แกห่ลมกจจ้างซถึชื่งเลกิกจจ้างในกรณทหนถึชื่งกรณทใด ดนังนทตั้
(๑) ทสุจรกิตตห่อหนจ้าททชื่หรชอกระทสาความผกิดอาญาโดยเจตนาแกห่นายจจ้าง
(๒) จงใจทสาใหจ้นายจจ้างไดจ้รนับความเสทยหาย
(๓) ประมาทเลกินเลห่อเปป็นเหตสุใหจ้นายจจ้างไดจ้รนับความเสทยหายอยห่างรจ้ายแรง
(๔) ฝป่าฝฝืนขจ้อบนังคนับเกทชื่ยวกนับการทสางาน ระเบทยบหรชอคสาสนัชื่งของนายจจ้างอนันชอบดจ้วยกฎหมายและ
เปป็นธรรม และนายจจ้างไดจ้ตนักเตชอนเปป็นหนนังสชอแลจ้ว เวจ้นแตห่กรณทททชื่ราจ้ ยแรงนายจจ้างไมห่จสาเปป็นตจ้องตนักเตชอน
หนนังสชอเตชอนใหจ้มทผลบนังคนับใชจ้ไดจ้ไมห่เกกินหนถึชื่งปปีนนับแตห่วนันททชื่ลมกจจ้างไดจ้กระทสาผกิด
(๕) ละทกิงตั้ หนจ้าททเชื่ ปป็นเวลาสามวนันทสางานตกิดตห่อกนันไมห่วาห่ จะมทวนนั หยสุดคนันชื่ หรชอไมห่กตด็ ามโดยไมห่มเท หตสุอนนั ควร
(๖) ไดจ้รนับโทษจสาคสุกตามคสาพกิพากษาถถึงททชื่สสุดใหจ้จสาคสุก
ในกรณท (๖) ถจ้าเปป็นความผกิดททชื่ไดจ้กระทสาโดยประมาทหรชอความผกิดลหสุโทษตจ้องเปป็นกรณทททชื่เปป็นเหตสุ
ใหจ้นายจจ้างไดจ้รนับความเสทยหาย
การบอกเลกิกสนัญญาจจ้าง
ก. การจจ้างททชื่มกท สาหนดระยะเวลา สนัญญาจจ้างสกิตั้นสสุดลงเมชชื่อครบกสาหนดระยะเวลาจจ้าง โดย
นายจจ้างและลมกจจ้างไมห่ตจ้องบอกกลห่าวลห่วงหนจ้า
ข. การจจ้างททชื่ไมห่มทกสาหนดระยะเวลา นายจจ้างหรชอลมกจจ้างอาจบอกเลกิกสนัญญาจจ้างโดยบอกกลห่าว
ลห่วงหนจ้าเปป็นหนนังสชอใหจ้อทกฝป่ายหนถึชื่งทราบอยห่างนจ้อยหนถึชื่งงวดการจห่ายคห่าจจ้าง
ลมกจจ้างทดลองงานถชอเปป็นลมกจจ้างตามสนัญญาจจ้างททชื่ไมห่มกท สาหนดระยะเวลา
/๘.๒ การเลกิกจจ้าง...

- ๑๐ –
๘.๒ การเลตกจข้าง กรณกเกษกยณอายยุ
นายจจ้างกสาหนดเกษทยณอายสุ เมชชื่อลมกจจ้างอายสุครบ....................ปปี บรกิบมรณท (หรชอกสาหนดใหจ้เกษทยณ
อายสุเมชชื่อสกิตั้นปปีปฏกิทกินไดจ้)
เมชชื่อลมกจจ้างมทอายสุครบการเกษทยณอายสุ ลมกจจ้างมทสกิทธกิไดจ้รนับเงกินคห่าชดเชยการเกษทยณอายสุ เทห่ากนับ
คห่าชดเชยการเลกิกจจ้าง ตามขจ้อ ๘.๑ โดยนายจจ้างจะจห่ายคห่าชดเชยเมชชื่อลมกจจ้างเกษทยณอายสุ
๘.๓ การเลตกจข้างเพราะเหตยุอนอกี่ ทกนกี่ ายจข้างปรตับปรยุงหนย่วยงาน กระบวนการผลตต การจทาหนย่าย หรออการ
บรตการ อตันเนอกี่องจากการนทาเครอกี่องจตักรมาใชข้หรออเปลกกี่ยนแปลงเครอกี่องจตักรหรออเทคโนโลยก ซนกี่งเปป็นเหตยุใหข้ตข้องลด
จทานวนลผกจข้าง นายจข้างจะปฏตบตัตต ดตังนกตั้
(๑) แจจ้งวนันททชื่จะเลกิกจจ้าง เหตสุผลของการเลกิกจจ้างและรายชชชื่อลมกจจ้างททชื่จะถมกเลกิกจจ้างใหจ้พนนักงานตรวจ
แรงงานและลมกจจ้างทราบลห่วงหนจ้าไมห่นจ้อยกวห่าหกสกิบวนันกห่อนวนันททชื่จะเลกิกจจ้าง
ในกรณทนายจจ้างไมห่สามารถแจจ้งไดจ้หรชอแจจ้งการเลกิกจจ้างนจ้อยกวห่าหกสกิบวนันตจ้องจห่ายคห่าชดเชยพกิเศษ
แทนการบอกกลห่าวลห่วงหนจ้าเทห่ากนับคห่าจจ้างอนัตราสสุดทจ้ายหกสกิบวนัน หรชอเทห่ากนับคห่าจจ้างของการทสางานหกสกิบวนัน
สสุดทจ้าย สสาหรนับลมกจจ้างซถึชื่งไดจ้รนับคห่าจจ้างตามผลงานโดยคสานวณเปป็นหนห่วย
(๒) จห่ายคห่าชดเชยพกิเศษเพกิชื่มจากคห่าชดเชยปกตกิตามขจ้อ ๘.๑ ในกรณทททชื่ลกม จจ้างทสางานตกิดตห่อกนันเกกินหกปปี
ขถึตั้นไป โดยจห่ายไมห่นจ้อยกวห่าคห่าจจ้างอนัตราสสุดทจ้ายสกิบหจ้าวนันตห่อการทสางานครบหนถึชื่งปปี หรชอไมห่นจ้อยกวห่าคห่าจจ้างของการ
ทสางานสกิบหจ้าวนันสสุดทจ้ายตห่อการทสางานครบหนถึชื่งปปีสสาหรนับลมกจจ้างซถึชื่งไดจ้รนับคห่าจจ้างตามผลงานโดยคสานวณเปป็นหนห่วย
ทนัตั้งนทตั้ คห่าชดเชยพกิเศษดนังกลห่าวจะไมห่เกกินคห่าจจ้างอนัตราสสุดทจ้ายสามรจ้อยหกสกิบวนันหรชอไมห่เกกินคห่าจจ้างของการทสางานสาม
รจ้อยหกสกิบวนันสสุดทจ้ายสสาหรนับลมกจจ้างซถึชื่งไดจ้รนับคห่าจจ้างตามผลงานโดยคสานวณเปป็นหนห่วย
กรณทระยะเวลาการทสางานไมห่ครบหนถึงชื่ ปปี ถจ้าเศษของระยะเวลาทสางานมากกวห่าหนถึงชื่ รจ้อยแปดสกิบวนัน
ใหจ้นนับเปป็นการทสางานครบหนถึชื่งปปี
๘.๔ การยข้ายสถานประกอบกตจการไปตตัตั้ง ณ สถานทกกี่ออกี่น
ในกรณทททชื่นายจจ้างซถึชื่งประสงคทจะยจ้ายสถานประกอบกกิจการแหห่งหนถึชื่งแหห่งใดไปตนัตั้ง ณ สถานททชื่ใหมห่
หรชอยจ้ายไปยนังสถานททชื่อชชื่นของนายจจ้าง ใหจ้ปฏกิบนัตกิดนังนทตั้
(๑) ใหจ้นายจจ้างปปิดประกาศแจจ้งใหจ้ลมกจจ้างทราบลห่วงหนจ้า โดยใหจ้ปปิดประกาศไวจ้ ในททชื่เปปิดเผย ณ
สถานประกอบกกิจการนนัตั้นตนัตั้งอยมห่ททชื่ลมกจจ้างสามารถเหด็นไดจ้อยห่างชนัดเจน ตกิดตห่อกนันเปป็นเวลา ไมห่นจ้อยกวห่าสามสกิบวนันกห่อน
วนันยจ้ายสถานประกอบกกิจการ และประกาศนนัตั้นอยห่างนจ้อยตจ้องมทขจ้อความชนัดเจน เพทยงพอททชื่จะเขจ้าใจไดจ้วห่าลมกจจ้างคน
ใดจะตจ้องถมกยจ้ายไปสถานททชื่ใดและเมชชื่อใด
(๒) ในกรณททนทชื่ ายจจ้างไมห่ปดปิ ประกาศใหจ้ลกม จจ้างทราบลห่วงหนจ้าตามวรรคหนถึงชื่ ใหจ้นายจจ้างจห่าย
คห่าชดเชยพกิเศษแทนการบอกกลห่าวลห่วงหนจ้าแกห่ลกม จจ้างททไชื่ มห่ประสงคทจะไปทสางาน ณ สถานประกอบกกิจการแหห่งใหมห่

/เทห่ากนับคห่าจจ้าง...

- ๑๑ –
เทห่ากนับคห่าจจ้างอนัตราสสุดทจ้ายสามสกิบวนัน หรชอเทห่ากนับคห่าจจ้างของการทสางานสามสกิบวนันสสุดทจ้ายสสาหรนับลมกจจ้าง
ซถึชื่งไดจ้รนับคห่าจจ้างตามผลงานโดยคสานวณเปป็นหนห่วย
(๓) หากลมกจจ้างคนใดเหด็นวห่าการยจ้ายสถานประกอบกกิจการดนังกลห่าวมทผลกระทบสสาคนัญตห่อการ
ดสารงชทวกิต ตามปกตกิของลมกจจ้างหรชอครอบครนัว ของลมกจจ้างคนนนัตั้น และไมห่ประสงคทจะไปทสางาน ณ สถานประกอบ
กกิจการแหห่งใหมห่ ตจ้องแจจ้งใหจ้นายจจ้างทราบเปป็นหนนังสชอภายในสามสกิบวนันนนับแตห่วนันททชื่ปปิดประกาศ หรชอ นนับแตห่วนันททชื่ยจ้าย
สถานประกอบกกิจการในกรณทททชื่นายจจ้างมกิไดจ้ปปิดประกาศตามวรรคหนถึชื่ง และใหจ้ถชอวห่าสนัญญาจจ้างสกิตั้นสสุดลงในวนันททชื่
นายจจ้างยจ้ายสถานประกอบกกิจการ โดยลมกจจ้างมทสกิทธกิไดจ้รนับคห่าชดเชยพกิเศษ ไมห่นจ้อยกวห่าอนัตราคห่าชดเชยททชื่ลมกจจ้างพถึงมท
สกิทธกิไดจ้รนับตาม ขจ้อ ๘.๑
ใหจ้นายจจ้างจห่ายคห่าชดเชยพกิเศษแทนการบอกกลห่าวลห่วงหนจ้าตามวรรคสองหรชอคห่าชดเชยพกิเศษ
ตามวรรคสามใหจ้แกห่ลมกจจ้างภายในเจด็ดวนันนนับแตห่วนันททชื่สนัญญาจจ้างสกิตั้นสสุด
ในกรณทททชื่นายจจ้างไมห่เหด็นดจ้วยกนับเหตสุผลของลมกจจ้างตามวรรคสาม ใหจ้นายจจ้างยชชื่นคสารจ้องตห่อ
คณะกรรมการสวนัสดกิการแรงงานภายในสามสกิบวนันนนับแตห่วนันททชื่ไดจ้รนับแจจ้งเปป็นหนนังสชอ
ประกาศ ณ วนันททชื่……………………………………….
ลงชชชื่อ…………………………………..
(…………………………….……………)
ตสาแหนห่ง…………………………….……………

