
พระราชบญัญัตคิุม้ครองแรงงานพ.ศ. 2541 หมวด 11 คา่ชดเชย มาตราที ่118-
122  

  
:: หมวด 11 คา่ชดเชย  

 มาตรา 118 ใหน้ายจา้งจา่ยคา่ชดเชยใหแ้กล่กูจา้งซึง่ เลกิจา้งดงัตอ่ไปนี ้

 (1) ลกูจา้งซึง่ท างานตดิตอ่กนัครบหนึง่รอ้ยยีส่บิวัน แตไ่มค่รบ หนึง่ปี 
ใหจ้า่ยไมน่อ้ยกวา่ คา่จา้งอัตราสดุทา้ยสามสบิวัน หรอืไม ่นอ้ยกวา่คา่จา้งของการ
ท างานสามสบิวันสดุทา้ยส าหรับลกูจา้งซึง่ ไดรั้บคา่จา้งตามผลงานโดยค านวณ
เป็นหน่วย 

 (2) ลกูจา้งซึง่ท างานตดิตอ่กนัครบหนึง่ปี แตไ่มค่รบสามปี ใหจ้า่ยไม่
นอ้ยกวา่คา่จา้งอัตราสดุทา้ยเกา้สบิวัน หรอืไมน่อ้ยกวา่ คา่จา้งของการท างานเกา้
สบิวันสดุทา้ยส าหรับลกูจา้งซึง่ไดรั้บ คา่จา้งตามผลงานโดยค านวณเป็นหน่วย 

 (3) ลกูจา้งซึง่ท างานตดิตอ่กนัครบสามปี แตไ่มค่รบหกปี ใหจ้า่ยไม่
นอ้ยกวา่คา่จา้งอัตราสดุทา้ยหนึง่รอ้ยแปดสบิวัน หรอืไมน่อ้ยกวา่คา่จา้งของการ
ท างานหนึง่รอ้ยแปดสบิวันสดุทา้ย ส าหรับลกูจา้งซึง่ไดรั้บคา่จา้งตามผลงานโดย
ค านวณเป็นหน่วย 

 (4) ลกูจา้งซึง่ท างานตดิตอ่กนัครบหกปี แตไ่มค่รบสบิปีให ้จา่ยไม่
นอ้ยกวา่คา่จา้งอัตราสดุทา้ยสองรอ้ยสีส่บิวัน หรอืไม ่นอ้ยกวา่คา่จา้งของการ
ท างานสองรอ้ยสีส่บิวันสดุทา้ยส าหรับ ลกูจา้งซึง่ไดรั้บคา่จา้งตามผลงานโดย

ค านวณเป็นหน่วย 
 (5) ลกูลา้งซึง่ท างานตดิตอ่กนัครบสบิปีขึน้ไป ใหจ้า่ยไมน่อ้ย กวา่

คา่จา้งอัตราสดุทา้ยสามรอ้ยวันหรอืไมน่อ้ยกวา่คา่จา้งของ การท างานสามรอ้ยวัน
สดุทา้ยส าหรับลกูจา้งซึง่ไดรั้บคา่จา้งตาม ผลงานโดยค านวณเป็นหน่วย 

 การเลกิจา้งตาม มาตรา นี้ หมายความวา่ การกระท าใดที ่นายจา้งไมใ่ห ้
ลกูจา้งท างานตอ่ไปและไมจ่า่ยคา่จา้งให ้ไมว่า่จะ เป็นเพราะเหตสุ ิน้สดุสญัญาจา้ง

หรอืเหตอุืน่ใด และหมายความ รวมถงึกรณีทีล่กูจา้งไมไ่ดท้ างานและไมไ่ดร้ับ
คา่จา้งเพราะเหต ุทีน่ายจา้งไมส่ามารถด าเนนิกจิการตอ่ไป 

 ความในวรรคหนึง่มใิหใ้ชบ้งัคบัแกล่กูจา้งทีม่กี าหนดระยะ เวลาการจา้งไว ้
แน่นอนและเลกิจา้งตามก าหนดระยะเวลานัน้ 

 การจา้งทีม่กี าหนดระยะเวลาตามวรรคสามจะกระท าได ้ส าหรับการจา้งงาน
ในโครงการเฉพาะทีม่ใิชง่านปกตขิองธรุกจิ หรอืการคา้ของนายจา้งซึง่ตอ้งมี
ระยะเวลาเริม่ตน้และสิน้สดุของ งานทีแ่น่นอนหรอืในงานอันมลีกัษณะเป็นครัง้

คราวทีม่กี าหนด การสิน้สดุ หรอืความส าเร็จของงาน หรอืในงานทีเ่ป็นไปตาม 
ฤดกูาลและไดจ้า้งในชว่งเวลาของฤดกูาลนัน้ ซึง่งานนัน้จะตอ้ง แลว้เสร็จภายใน
เวลาไมเ่กนิสองปีโดยนายจา้งและลกูจา้งได ้ท าสญัญาเป็นหนังสอืไวต้ัง้แตเ่มือ่
เร ิม่จา้ง 

 มาตรา 119 นายจา้งไมต่อ้งจา่ยคา่ชดเชยใหแ้กล่กูจา้ง ซึง่เลกิจา้งในกรณี

หนึง่กรณีใดดงัตอ่ไปนี้ 
 (1) ทจุรติตอ่หนา้ทีห่รอืกระท าความผดิอาญาโดยเจตนา แกน่ายจา้ง 

 (2) จงใจท าใหน้ายจา้งไดรั้บความเสยีหาย 
 (3) ประมาทเลนิเลอ่เป็นเหตใุหน้ายจา้งไดรั้บความเสยีหาย อยา่ง



รา้ยแรง 
 (4) ฝ่าฝืนขอ้บงัคบัเกีย่วกบัการท างานหรอืระเบยีบหรอืค าสัง่ ของ

นายจา้งอันชอบดว้ยกฎหมายและเป็นธรรม และนายจา้งได ้ตกัเตอืนเป็นหนังสอื
แลว้ เวน้แตก่รณีทีร่า้ยแรงนายจา้งไมจ่ าเป็น ตอ้งตกัเตอืน  

 หนังสอืเตอืนใหม้ผีลบงัคบัไดไ้มเ่กนิหนึง่ปีนับแตว่ันทีล่กูจา้งได ้กระท าผดิ 
 (5) ละทิง้หนา้ทีเ่ป็นเวลาสามวันท างานตดิตอ่กนัไมว่า่จะมวีัน หยดุคัน่

หรอืไมก่็ตามโดยไมม่เีหตอุันสมควร 
 (6) ไดร้ับโทษจ าคกุตามค าพพิากษาถงึทีส่ดุใหจ้ าคกุ เวน้แต ่เป็น

โทษส าหรับความผดิทีไ่ดก้ระท าโดยประมาทหรอืความผดิลหโุทษ  
 มาตรา 120 ในกรณีทีน่ายจา้งยา้ยสถานประกอบกจิการ ไปตัง้ ณ สถานทีอ่ืน่ 

อันมผีลกระทบส าคญัตอ่การด ารงชวีติตาม ปกตขิองลกูจา้งหรอืครอบครัว นายจา้ง
ตอ้งแจง้ใหล้กูจา้งทราบ ลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่สามสบิวันกอ่นวันยา้ยสถานประกอบ
กจิการ ในการนี้ ถา้ลกูจา้งไมป่ระสงคจ์ะไปท างานดว้ยใหล้กูจา้งมสีทิธ ิบอกเลกิ
สญัญาจา้งไดโ้ดยลกูจา้งมสีทิธไิดรั้บคา่ชดเชยพเิศษไม ่นอ้ยกวา่รอ้ยละหา้สบิ
ของอัตราคา่ชดเชยทีล่กูจา้งพงึมสีทิธไิดรั้บ ตาม มาตรา 118 

 ในกรณีทีน่ายจา้งไมแ่จง้ใหล้กูจา้งทราบการยา้ยสถาน ประกอบกจิการ
ลว่งหนา้ตามวรรคหนึง่ใหน้ายจา้งจา่ยคา่ชดเชย พเิศษแทนการบอกกลา่วลว่งหนา้
เทา่กบัคา่จา้งอัตราสดุทา้ย สามสบิวัน หรอืเทา่กบัคา่จา้งของการท างานสามสบิ
วันสดุทา้ย ส าหรับลกูจา้งซึง่ไดรั้บคา่จา้งตามผลงานโดยค านวณเป็นหน่วย ดว้ย 

 ลกูจา้งมสีทิธยิืน่ค าขอใหค้ณะกรรมการสวัสดกิารแรงงาน พจิารณาภายใน
สามสบิวันนับแตว่ันทีน่ายจา้งยา้ยสถานประกอบ กจิการวา่ เป็นกรณีทีน่ายจา้งตอ้ง
บอกกลา่วลว่งหนา้หรอืลกูจา้ง มสีทิธบิอกเลกิสญัญาจา้งโดยมสีทิธไิดรั้บ
คา่ชดเชยพเิศษตาม วรรคหนึง่หรอืไม ่

 ค าวนิจิฉัยของคณะกรรมการสวัสดกิารแรงงานใหเ้ป็นทีส่ดุ เวน้แตน่ายจา้ง
หรอืลกูจา้งจะอทุธรณ์ค าวนิจิฉัยตอ่ศาลภายใน สามสบิวันนับแตว่ันทีไ่ดรั้บแจง้ค า

วนิจิฉัย ในกรณีทีน่ายจา้งเป็น ฝ่ายด าเนนิคดไีปสูศ่าลนายจา้งตอ้งวางเงนิตอ่ศาล
ตามจ านวนที ่ตอ้งจา่ยแกล่กูจา้งทีย่ืน่ค าขอตามวรรคสาม จงึจะฟ้องคดไีด ้

 การบอกเลกิสญัญาจา้งตาม มาตรา นี้ ลกูจา้งตอ้งใชส้ทิธภิาย ในสามสบิวัน
นับแตว่ันทีน่ายจา้งยา้ยสถานประกอบกจิการ หรอื นับแตว่ันทีค่ าวนิจิฉัยของ
คณะกรรมการสวัสดกิารแรงงานหรอื ค าพพิากษาของศาลเป็นทีส่ดุ  

 มาตรา 121 ในกรณีทีน่ายจา้งจะเลกิจา้งลกูจา้งเพราะเหต ุทีน่ายจา้ง

ปรับปรงุหน่วยงาน กระบวนการผลติ การจ าหน่าย หรอื การบรกิาร อันเนื่องมาจาก
การน าเครือ่งจักรมาใชห้รอืเปลีย่นแปลง เครือ่งจักรหรอืเทคโนโลย ีซึง่เป็นเหตใุห ้
ตอ้งลดจ านวนลกูจา้ง หา้ม มใิหน้ า มาตรา 17วรรคสอง มาใชบ้งัคบั และให ้

นายจา้งแจง้วันที ่จะเลกิจา้ง เหตผุลของการเลกิจา้งและรายชือ่ลกูจา้งตอ่
พนักงาน ตรวจแรงงาน และลกูจา้งทีจ่ะเลกิจา้งทราบลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ หกสบิ
วันกอ่นวันทีจ่ะเลกิจา้ง 

 ในกรณีทีน่ายจา้งไมแ่จง้ใหล้กูจา้งทีจ่ะเลกิจา้งทราบลว่งหนา้ หรอืแจง้
ลว่งหนา้นอ้ยกวา่ระยะเวลาทีก่ าหนดตามวรรคหนึง่ นอก จากจะไดร้ับคา่ชดเชย
ตาม มาตรา 118 แลว้ ใหน้ายจา้งจา่ยคา่ ชดเชยพเิศษแทนการบอกกลา่วลว่งหนา้

เทา่กบัคา่จา้งอัตราสดุทา้ย หกสบิวัน หรอืเทา่กบัคา่จา้งของการท างานหกสบิวัน
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สดุทา้ยส าหรับ ลกูจา้งซึง่ไดรั้บคา่จา้งตามผลงานโดยค านวณเป็นหน่วยดว้ย 
 ในกรณีทีม่กีารจา่ยคา่ชดเชยพเิศษแทนการบอกกลา่วลว่งหนา้ ตามวรรค

สองแลว้ ใหถ้อืวา่นายจา้งไดจ้า่ยสนิจา้งแทนการบอกกลา่ว ลว่งหนา้ตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณชิยด์ว้ย  

 มาตรา 122 ในกรณีทีน่ายจา้งเลกิจา้งลกูจา้งตาม มาตรา 121 และลกูจา้ง

นัน้ท างานตดิตอ่กนัเกนิหกปีขึน้ไป ใหน้ายจา้ง จา่ยคา่ชดเชยพเิศษเพิม่ข ึน้จาก
คา่ชดเชยตาม มาตรา 118 ไม ่นอ้ยกวา่คา่จา้งอัตราสดุทา้ยสบิหา้วันตอ่การท างาน

ครบหนึง่ปี หรอืไมน่อ้ยกวา่คา่จา้งของการท างานสบิหา้วันสดุทา้ยตอ่การ ท างาน
ครบหนึง่ปีส าหรับลกูจา้งซึง่ไดรั้บคา่จา้งตามผลงานโดย ค านวณเป็นหน่วย แต่
คา่ชดเชยตาม มาตรา นี้รวมแลว้ตอ้งไม ่เกนิคา่จา้งอัตราสดุทา้ยสามรอ้ยหกสบิวัน 
หรอืไมเ่กนิคา่จา้ง ของการท างานสามรอ้ยหกสบิวันสดุทา้ยส าหรับลกูจา้งซึง่ได ้
รับคา่จา้งตามผลงานโดยค านวณเป็นหน่วย 

 เพือ่ประโยชนใ์นการค านวณคา่ชดเชยพเิศษ กรณีระยะ เวลาท างานไมค่รบ
หนึง่ปี ถา้เศษของระยะเวลาท างานมาก กวา่หนึง่รอ้ยแปดสบิวัน ใหนั้บเป็นการ
ท างานครบหนึง่ปี  
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