พระราชบัญญัตค
ิ ุ ้มครองแรงงานพ.ศ. 2541 หมวด 11 ค่าชดเชย มาตราที่ 118122
:: หมวด 11 ค่าชดเชย
มาตรา 118 ให ้นายจ ้างจ่ายค่าชดเชยให ้แก่ลก
ู จ ้างซงึ่ เลิกจ ้างดังต่อไปนี้
ิ วัน แต่ไม่ครบ หนึง่ ปี
(1) ลูกจ ้างซงึ่ ทางานติดต่อกันครบหนึง่ ร ้อยยีส
่ บ
ิ วัน หรือไม่ น ้อยกว่าค่าจ ้างของการ
ให ้จ่ายไม่น ้อยกว่า ค่าจ ้างอัตราสุดท ้ายสามสบ
ิ วันสุดท ้ายสาหรับลูกจ ้างซงึ่ ได ้รับค่าจ ้างตามผลงานโดยคานวณ
ทางานสามสบ
เป็ นหน่วย
(2) ลูกจ ้างซงึ่ ทางานติดต่อกันครบหนึง่ ปี แต่ไม่ครบสามปี ให ้จ่ายไม่
ิ วัน หรือไม่น ้อยกว่า ค่าจ ้างของการทางานเก ้า
น ้อยกว่าค่าจ ้างอัตราสุดท ้ายเก ้าสบ
ิ วันสุดท ้ายสาหรับลูกจ ้างซงึ่ ได ้รับ ค่าจ ้างตามผลงานโดยคานวณเป็ นหน่วย
สบ
(3) ลูกจ ้างซงึ่ ทางานติดต่อกันครบสามปี แต่ไม่ครบหกปี ให ้จ่ายไม่
ิ วัน หรือไม่น ้อยกว่าค่าจ ้างของการ
น ้อยกว่าค่าจ ้างอัตราสุดท ้ายหนึง่ ร ้อยแปดสบ
ิ วันสุดท ้าย สาหรับลูกจ ้างซงึ่ ได ้รับค่าจ ้างตามผลงานโดย
ทางานหนึง่ ร ้อยแปดสบ
คานวณเป็ นหน่วย
ิ ปี ให ้ จ่ายไม่
(4) ลูกจ ้างซงึ่ ทางานติดต่อกันครบหกปี แต่ไม่ครบสบ
ี่ บ
ิ วัน หรือไม่ น ้อยกว่าค่าจ ้างของการ
น ้อยกว่าค่าจ ้างอัตราสุดท ้ายสองร ้อยสส
ี่ บ
ิ วันสุดท ้ายสาหรับ ลูกจ ้างซงึ่ ได ้รับค่าจ ้างตามผลงานโดย
ทางานสองร ้อยสส
คานวณเป็ นหน่วย
ิ ปี ขึน
(5) ลูกล ้างซงึ่ ทางานติดต่อกันครบสบ
้ ไป ให ้จ่ายไม่น ้อย กว่า
ค่าจ ้างอัตราสุดท ้ายสามร ้อยวันหรือไม่น ้อยกว่าค่าจ ้างของ การทางานสามร ้อยวัน
สุดท ้ายสาหรับลูกจ ้างซงึ่ ได ้รับค่าจ ้างตาม ผลงานโดยคานวณเป็ นหน่วย
การเลิกจ ้างตาม มาตรา นี้ หมายความว่า การกระทาใดที่ นายจ ้างไม่ให ้
ิ้ สุดสญ
ั ญาจ ้าง
ลูกจ ้างทางานต่อไปและไม่จา่ ยค่าจ ้างให ้ ไม่วา่ จะ เป็ นเพราะเหตุสน
หรือเหตุอน
ื่ ใด และหมายความ รวมถึงกรณีทล
ี่ ก
ู จ ้างไม่ได ้ทางานและไม่ได ้รับ
ค่าจ ้างเพราะเหตุ ทีน
่ ายจ ้างไม่สามารถดาเนินกิจการต่อไป
ความในวรรคหนึง่ มิให ้ใชบั้ งคับแก่ลก
ู จ ้างทีม
่ ก
ี าหนดระยะ เวลาการจ ้างไว ้
แน่นอนและเลิกจ ้างตามกาหนดระยะเวลานัน
้
การจ ้างทีม
่ ก
ี าหนดระยะเวลาตามวรรคสามจะกระทาได ้ สาหรับการจ ้างงาน
ในโครงการเฉพาะทีม
่ ใิ ชง่ านปกติของธุรกิจ หรือการค ้าของนายจ ้างซงึ่ ต ้องมี
ิ้ สุดของ งานทีแ
ระยะเวลาเริม
่ ต ้นและสน
่ น่นอนหรือในงานอันมีลก
ั ษณะเป็ นครัง้
ิ้ สุด หรือความสาเร็จของงาน หรือในงานทีเ่ ป็ นไปตาม
คราวทีม
่ ก
ี าหนด การสน
ฤดูกาลและได ้จ ้างในชว่ งเวลาของฤดูกาลนัน
้ ซงึ่ งานนัน
้ จะต ้อง แล ้วเสร็จภายใน
ั ญาเป็ นหนังสอ
ื ไว ้ตัง้ แต่เมือ
เวลาไม่เกินสองปี โดยนายจ ้างและลูกจ ้างได ้ ทาสญ
่
เริม
่ จ ้าง
มาตรา 119 นายจ ้างไม่ต ้องจ่ายค่าชดเชยให ้แก่ลก
ู จ ้าง ซงึ่ เลิกจ ้างในกรณี
หนึง่ กรณีใดดังต่อไปนี้
(1) ทุจริตต่อหน ้าทีห
่ รือกระทาความผิดอาญาโดยเจตนา แก่นายจ ้าง
ี หาย
(2) จงใจทาให ้นายจ ้างได ้รับความเสย
ี หาย อย่าง
(3) ประมาทเลินเล่อเป็ นเหตุให ้นายจ ้างได ้รับความเสย

ร ้ายแรง

(4) ฝ่ าฝื นข ้อบังคับเกีย
่ วกับการทางานหรือระเบียบหรือคาสงั่ ของ
ื
นายจ ้างอันชอบด ้วยกฎหมายและเป็ นธรรม และนายจ ้างได ้ ตักเตือนเป็ นหนังสอ
แล ้ว เว ้นแต่กรณีทรี่ ้ายแรงนายจ ้างไม่จาเป็ น ต ้องตักเตือน
ื เตือนให ้มีผลบังคับได ้ไม่เกินหนึง่ ปี นับแต่วันทีล
หนังสอ
่ ก
ู จ ้างได ้ กระทาผิด
(5) ละทิง้ หน ้าทีเ่ ป็ นเวลาสามวันทางานติดต่อกันไม่วา่ จะมีวัน หยุดคัน
่
หรือไม่ก็ตามโดยไม่มเี หตุอันสมควร
(6) ได ้รับโทษจาคุกตามคาพิพากษาถึงทีส
่ ด
ุ ให ้จาคุก เว ้นแต่ เป็ น
โทษสาหรับความผิดทีไ่ ด ้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
มาตรา 120 ในกรณีทน
ี่ ายจ ้างย ้ายสถานประกอบกิจการ ไปตัง้ ณ สถานทีอ
่ น
ื่
อันมีผลกระทบสาคัญต่อการดารงชวี ต
ิ ตาม ปกติของลูกจ ้างหรือครอบครัว นายจ ้าง
ิ วันก่อนวันย ้ายสถานประกอบ
ต ้องแจ ้งให ้ลูกจ ้างทราบ ล่วงหน ้าไม่น ้อยกว่าสามสบ
ิ ธิ บอกเลิก
กิจการ ในการนี้ ถ ้าลูกจ ้างไม่ประสงค์จะไปทางานด ้วยให ้ลูกจ ้างมีสท
ั ญาจ ้างได ้โดยลูกจ ้างมีสท
ิ ธิได ้รับค่าชดเชยพิเศษไม่ น ้อยกว่าร ้อยละห ้าสบ
ิ
สญ
ิ ธิได ้รับ ตาม มาตรา 118
ของอัตราค่าชดเชยทีล
่ ก
ู จ ้างพึงมีสท
ในกรณีทน
ี่ ายจ ้างไม่แจ ้งให ้ลูกจ ้างทราบการย ้ายสถาน ประกอบกิจการ
ล่วงหน ้าตามวรรคหนึง่ ให ้นายจ ้างจ่ายค่าชดเชย พิเศษแทนการบอกกล่าวล่วงหน ้า
ิ วัน หรือเท่ากับค่าจ ้างของการทางานสามสบ
ิ
เท่ากับค่าจ ้างอัตราสุดท ้าย สามสบ
วันสุดท ้าย สาหรับลูกจ ้างซงึ่ ได ้รับค่าจ ้างตามผลงานโดยคานวณเป็ นหน่วย ด ้วย
ิ ธิยน
ลูกจ ้างมีสท
ื่ คาขอให ้คณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน พิจารณาภายใน
ิ วันนับแต่วันทีน
สามสบ
่ ายจ ้างย ้ายสถานประกอบ กิจการว่า เป็ นกรณีทน
ี่ ายจ ้างต ้อง
ิ ธิบอกเลิกสญ
ั ญาจ ้างโดยมีสท
ิ ธิได ้รับ
บอกกล่าวล่วงหน ้าหรือลูกจ ้าง มีสท
ค่าชดเชยพิเศษตาม วรรคหนึง่ หรือไม่
คาวินจ
ิ ฉัยของคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานให ้เป็ นทีส
่ ด
ุ เว ้นแต่นายจ ้าง
ิ วันนับแต่วันทีไ่ ด ้รับแจ ้งคา
หรือลูกจ ้างจะอุทธรณ์คาวินจ
ิ ฉัยต่อศาลภายใน สามสบ
่ าลนายจ ้างต ้องวางเงินต่อศาล
วินจ
ิ ฉัย ในกรณีทน
ี่ ายจ ้างเป็ น ฝ่ ายดาเนินคดีไปสูศ
ตามจานวนที่ ต ้องจ่ายแก่ลก
ู จ ้างทีย
่ น
ื่ คาขอตามวรรคสาม จึงจะฟ้ องคดีได ้
ั ญาจ ้างตาม มาตรา นี้ ลูกจ ้างต ้องใชส้ ท
ิ ธิภาย ในสามสบ
ิ วัน
การบอกเลิกสญ
นับแต่วันทีน
่ ายจ ้างย ้ายสถานประกอบกิจการ หรือ นับแต่วันทีค
่ าวินจ
ิ ฉัยของ
คณะกรรมการสวัสดิการแรงงานหรือ คาพิพากษาของศาลเป็ นทีส
่ ด
ุ
มาตรา 121 ในกรณีทน
ี่ ายจ ้างจะเลิกจ ้างลูกจ ้างเพราะเหตุ ทีน
่ ายจ ้าง
ปรับปรุงหน่วยงาน กระบวนการผลิต การจาหน่าย หรือ การบริการ อันเนื่องมาจาก
้ อเปลีย
การนาเครือ
่ งจักรมาใชหรื
่ นแปลง เครือ
่ งจักรหรือเทคโนโลยี ซงึ่ เป็ นเหตุให ้
ต ้องลดจานวนลูกจ ้าง ห ้าม มิให ้นา มาตรา 17วรรคสอง มาใชบั้ งคับ และให ้
ื่ ลูกจ ้างต่อ
นายจ ้างแจ ้งวันที่ จะเลิกจ ้าง เหตุผลของการเลิกจ ้างและรายชอ
ิ
พนักงาน ตรวจแรงงาน และลูกจ ้างทีจ
่ ะเลิกจ ้างทราบล่วงหน ้าไม่น ้อยกว่า หกสบ
วันก่อนวันทีจ
่ ะเลิกจ ้าง
ในกรณีทน
ี่ ายจ ้างไม่แจ ้งให ้ลูกจ ้างทีจ
่ ะเลิกจ ้างทราบล่วงหน ้า หรือแจ ้ง
ล่วงหน ้าน ้อยกว่าระยะเวลาทีก
่ าหนดตามวรรคหนึง่ นอก จากจะได ้รับค่าชดเชย
ตาม มาตรา 118 แล ้ว ให ้นายจ ้างจ่ายค่า ชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าวล่วงหน ้า
ิ วัน หรือเท่ากับค่าจ ้างของการทางานหกสบ
ิ วัน
เท่ากับค่าจ ้างอัตราสุดท ้าย หกสบ

สุดท ้ายสาหรับ ลูกจ ้างซงึ่ ได ้รับค่าจ ้างตามผลงานโดยคานวณเป็ นหน่วยด ้วย
ในกรณีทม
ี่ ก
ี ารจ่ายค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าวล่วงหน ้า ตามวรรค
ิ จ ้างแทนการบอกกล่าว ล่วงหน ้าตามประมวล
สองแล ้ว ให ้ถือว่านายจ ้างได ้จ่ายสน
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ด ้วย
มาตรา 122 ในกรณีทน
ี่ ายจ ้างเลิกจ ้างลูกจ ้างตาม มาตรา 121 และลูกจ ้าง
นัน
้ ทางานติดต่อกันเกินหกปี ขน
ึ้ ไป ให ้นายจ ้าง จ่ายค่าชดเชยพิเศษเพิม
่ ขึน
้ จาก
ิ ห ้าวันต่อการทางาน
ค่าชดเชยตาม มาตรา 118 ไม่ น ้อยกว่าค่าจ ้างอัตราสุดท ้ายสบ
ิ ห ้าวันสุดท ้ายต่อการ ทางาน
ครบหนึง่ ปี หรือไม่น ้อยกว่าค่าจ ้างของการทางานสบ
ครบหนึง่ ปี สาหรับลูกจ ้างซงึ่ ได ้รับค่าจ ้างตามผลงานโดย คานวณเป็ นหน่วย แต่
ิ วัน
ค่าชดเชยตาม มาตรา นี้รวมแล ้วต ้องไม่ เกินค่าจ ้างอัตราสุดท ้ายสามร ้อยหกสบ
ิ วันสุดท ้ายสาหรับลูกจ ้างซงึ่ ได ้
หรือไม่เกินค่าจ ้าง ของการทางานสามร ้อยหกสบ
รับค่าจ ้างตามผลงานโดยคานวณเป็ นหน่วย
เพือ
่ ประโยชน์ในการคานวณค่าชดเชยพิเศษ กรณีระยะ เวลาทางานไม่ครบ
ิ วัน ให ้นับเป็ นการ
หนึง่ ปี ถ ้าเศษของระยะเวลาทางานมาก กว่าหนึง่ ร ้อยแปดสบ
ทางานครบหนึง่ ปี

