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ประวัติความเป็นมา 
ภายหลังการเปล่ียนแปลงการปกครองจากระบบ สมบูรณาญาสิทธิราชย์เป็นระบบ

ประชาธิปไตย เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2475 ประเทศไทยได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจตกตํ่า
ทั่วโลก ก่อให้เกิดภาวการณ์ว่างงานเพ่ิมมากข้ึน คณะผู้ก่อการเปล่ียนแปลงการปกครองจึงกําหนด
นโยบายหลักในการบํารุงความสุขของ ราษฎรในทางเศรษฐกิจและหางานให้ราษฎรทุกคน เพ่ือ
มุ่งเน้นขจัดปัญหาการว่างงาน ดังนั้น จึงมีการตราพระราชบัญญัติว่าด้วยสํานักจัดหางาน พ.ศ. 
2475 และพระราชบัญญัติสํานักงานจัดหางานประจําท้องถ่ิน พ.ศ. 2475 พร้อมกับการปรับปรุง
กฎหมายด้านแรงงาน และจัดต้ังหน่วยงานข้ึนมาบริหารให้เกิดผลในทางปฏิบัติ โดยแผนกจัดหา
งาน กองทะเบียน กรมปลัดกระทรวงมหาดไทย นับเป็นหน่วยงานแรกที่มีบทบาทในการบริหาร
แรงงานอย่างชัดเจน 

นับแต่นั้นเป็นต้นมา หน่วยงานด้านบริหารแรงงานจึงได้รับการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง ด้วย
ปริมาณงานในด้านแรงงานที่ขยายตัวมาโดยตลอด เม่ือเริ่มแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2504 – 2509) หน่วยงานที่ทําหน้าที่ด้านบริหารแรงงานขณะน้ันคือ กองแรงงาน
จึงได้รับการยกฐานะข้ึนเป็นส่วนแรงงานในปี พ.ศ. 2505 และในปี พ.ศ. 2508 ได้รับการยกฐานะ
เป็นกรมแรงงานภายใต้สังกัดกระทรวงมหาดไทย ทําหน้าที่ในการบริหารแรงงาน การคุ้มครอง
แรงงาน การแรงงานสัมพันธ์ การพัฒนาฝีมือแรงงาน การจัดหางาน และกองทุนเงินทดแทนต่อมา
ในปีพ.ศ. 2533 รัฐบาลพิจารณาเห็นว่าแรงงานควรมีความม่ันคงในชีวิตด้วยระบบประกันสังคม จึง
ได้จัดต้ังสํานักงานประกันสังคม และโอนภารกิจด้านกองทุนเงินทดแทนของกรมแรงงานให้กับ
สํานักงานประกันสังคม 

ภารกิจของกรมแรงงานได้ทวีความสําคัญมากข้ึน โดยลําดับ นับต้ังแต่ปี พ.ศ. 2525 เป็น
ต้นมา รัฐบาลหลายสมัยได้พยายามยกฐานะกรมแรงงานข้ึนเป็นกระทรวงแรงงาน แต่ประสบกับ
ปัญหาการเปล่ียนแปลงรัฐบาลทุกครั้ง จนกระทั่งวันที่ 28 มกราคม 2535 คณะรัฐมนตรีมีมติ
อนุมัติให้ยุบเลิกกรมแรงงานและจัดต้ังหน่วยงานในสังกัด กระทรวงมหาดไทยข้ึนใหม่ 2 หน่วยงาน 
คือ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ทําหน้าที่ดูแล รับผิดชอบ บริหารการคุ้มครองแรงงานและ
การแรงงานสัมพันธ์ และกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ทําหน้าที่ดูแลรับผิดชอบ บริหารงานการส่งเสริม
การมีงานทํา ได้แก่ การพัฒนาฝีมือแรงงาน และการจัดหางาน พร้อมทั้งอนุมัติในหลักการให้
เตรียมดําเนินการจัดต้ังกระทรวงแรงงานและ สวัสดิการสังคมต่อไป 
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วิสัยทัศน์ 
เป็นองค์กรหลักมืออาชีพในการคุ้มครองแรงงาน พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานอย่าง เป็น

มาตรฐาน และสร้างสันติสุขในวงการแรงงานด้วยความเป็นธรรม 
มืออาชีพ (Professional) หมายถึง มีความสามารถ ความชํานาญ มีความรอบรู้ มีวิธีการ

และหลักการท่ีถูกต้อง 
แรงงาน (Labour) หมายถึง นายจ้าง ลูกจ้าง รวมถึงผู้จ้างงานและผู้รับงานไปทําที่บ้านใน

งานที่รับไปทําท่ีบ้าน 
คุณภาพชีวติ (Quality of life) หมายถึง มีความมั่นคงและมีความสุขในการทํางาน 
มาตรฐาน (Standard) หมายถึง กฎหรือหลักเกณฑ์ที่สอดคล้องกับอนุสัญญาของ

องค์การแรงงานระหว่างประเทศและกฎหมายของประเทศ 
สันติสขุ (Peace) หมายถึง ความสัมพันธ์ที่ดีของแรงงานในการร่วมกันป้องกันและแก้ไข

ปัญหาด้านแรงงานภายใต้การส่งเสริมของภาครัฐ 
ความเป็นธรรม (Fairness) หมายถึง การกระทําที่ชอบด้วยเหตุผล 

 
พันธกิจ 

1. กําหนดและพัฒนามาตรฐานแรงงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล 
2. กํากับดูแลการคุ้มครองแรงงานให้เป็นไปตามกฏหมาย 
3. ส่งเสริมและพัฒนาการคุ้มครองแรงงาน ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ

สภาพแวดล้อมในการทํางาน แรงงานสัมพันธ์ สวัสดิการแรงงาน และมาตรฐานแรงงานไทย 
4. พัฒนาระบบบริหารจัดการของกรม 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1 : การพัฒนาการคุ้มครองแรงงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล 
กลยุทธ์  

1.พัฒนาระบบการคุ้มครองแรงงาน 
2.เพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับการบังคับใช้กฎหมาย 
3.พัฒนาองคค์วามรู้ด้านแรงงาน 
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ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับ แรงงาน 
 
ประกาศคณะกรรมการค่าจ้างเรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่ํา (ฉบับท่ี 8) 

ด้วยคณะกรรมการค่าจ้างได้มีการประชุมศึกษาและพิจารณาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอัตรา
ค่าจ้างท่ีลูกจ้างได้รับอยู่ ประกอบกับข้อเท็จจริงอ่ืนตามที่กฎหมายกําหนด เม่ือวันที่ 19 ตุลาคม 
พ.ศ. 2559 และมีมติเห็นชอบให้กําหนดอัตราค่าจ้างข้ันตํ่าเพ่ือใช้บังคับแก่นายจ้างและลูกจ้างทุก
คนอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 79 (3) และมาตรา 88 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน 
พ.ศ. 2541 ซ่ึงแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551 
คณะกรรมการค่าจ้างจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ให้ยกเลิกประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างข้ันตํ่า (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 
2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554และประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างข้ันตํ่า (ฉบับที่ 7) 
ลงวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2555 

ข้อ 2ให้กําหนดอัตราค่าจ้างข้ันตํ่าเป็นเงินวันละสามร้อยสิบบาท ในท้องที่กรุงเทพมหานคร 
จังหวัดนครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ภูเก็ต สมุทรปราการ และสมุทรสาคร 

ข้อ 3 ให้กําหนดอัตราค่าจ้างข้ันตํ่าเป็นเงินวันละสามร้อยแปดบาท ในท้องที่จังหวัดกระบ่ี 
ขอนแก่น ฉะเชิงเทรา ชลบุรี เชียงใหม่ นครราชสีมา ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา พังงา ระยอง 
สงขลา สระบุรี และสุราษฎร์ธานี 

ข้อ 4 ให้กําหนดอัตราค่าจ้างข้ันตํ่าเป็นเงินวันละสามร้อยห้าบาท ในท้องที่จังหวัด
กาญจนบุรี กาฬสินธุ์ กําแพงเพชร จันทบุรี ชัยนาท ชัยภูมิ เชียงราย ตราด ตาก นครนายก
นครพนม นครสวรรค์ น่าน บึงกาฬ บุรีรัมย์ ประจวบคีรีขันธ์ พะเยา พัทลุง พิจิตร พิษณุโลก 
เพชรบุรี เพชรบูรณ์ แพร่ มหาสารคาม มุกดาหาร แม่ฮ่องสอน ยโสธร ร้อยเอ็ด ราชบุรี ลพบุรี 
ลําปาง ลําพูน เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สตูล สมุทรสงคราม สระแก้ว สุโขทัย สุพรรณบุรี สุรินทร์ 
หนองคาย หนองบัวลําภู อ่างทอง อํานาจเจริญ อุดรธานี อุตรดิตถ์ อุทัยธานี และอุบลราชธานี 

ข้อ 5 ให้กําหนดอัตราค่าจ้างข้ันตํ่าเป็นเงินวันละสามร้อยบาท ในท้องที่จังหวัดชุมพร ตรัง 
นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี ยะลา ระนอง และสิงห์บุรี 

ข้อ 6 เพ่ือประโยชน์ตามข้อ ๒ ถึงข้อ ๕ คําว่า “วัน” หมายถึง เวลาทํางานปกติของลูกจ้าง 
ซ่ึงไม่เกินชั่วโมงทํางานดังต่อไปนี้ แม้นายจ้างจะให้ลูกจ้างทาํงานน้อยกว่าเวลาทํางานปกติเพียงใดก็
ตาม 
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สิทธิหน้าที่นายจ้าง และลูกจ้าง 
 1. เวลาทํางานปกติ  

งานท่ัวไปไม่เกิน 8 ชม./วัน หรือตามท่ีนายจ้างลูกจ้างตกลงกัน และไม่เกิน 48 ชม./
สัปดาห์ งานที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยของลูกจ้าง ได้แก่ งานที่ต้องทําใต้ดิน 
ใต้น้ํา ในถํ้า ในอุโมงค์ หรือในที่อับอากาศ งานเกี่ยวกับกัมมันตภาพรังสี งานเชื่อมโลหะ งานขนส่ง
วัตถุอันตราย งานผลิตสารเคมีอันตราย งานที่ต้องทําด้วยเครื่องมือ หรือเคร่ืองจักร ซ่ึงผู้ทําได้รับ
ความส่ันสะเทือนอันอาจเป็นอันตราย และงานที่ต้องทําเกี่ยวกับความร้อนจัดหรือความเย็นจัดอัน
อาจเป็นอันตราย ซ่ึงโดยสภาพของงานมีความเส่ียงอันตรายสูงหรือมีภาวะแวดล้อมในการทํางาน
เกิน มาตรฐานความปลอดภัยที่กําหนดไว้ซ่ึงไม่สามารถปรับปรุงแก้ไขท่ีแหล่งกําเนิดได้ และต้องจัด
ให้มีการป้องกันที่ตัวบุคคล ให้มีเวลาทํางานปกติไม่เกิน 7 ชม./วัน และไม่เกิน 42 ชม./สัปดาห์ 

 
  2. เวลาพัก 

ระหว่างการทํางานปกติ ไม่น้อยกว่า 1 ชม./วนั หลังจากลูกจ้างทํางานมาแล้วไม่เกิน 5 ชม. 
ติดต่อกันหรืออาจตกลงกันพักเป็นช่วงๆ ก็ได้แต่รวมแล้วต้องไม่น้อยกว่า 1 ชม./วัน งานในร้านขาย
อาหารหรือร้านขายเคร่ืองด่ืมซ่ึงเปิดจําหน่ายหรือให้บริการในแต่ละวันไม่ติดต่อกันอาจพักเกิน 2 
ชม./วันก็ได้ นายจ้างอาจจะไม่จัดเวลาพักได้กรณีเป็นงานที่มีลักษณะหรือสภาพของงานต้องทํา
ติดต่อกันไปโดยได้รับความยินยอมจากลูกจ้างหรือเป็นงานฉุกเฉิน 
ก่อนการทํางานล่วงเวลา กรณีให้ลูกจ้างทํางานล่วงเวลาต่อจากเวลาทํางานปกติไม่น้อยกว่า 2 ชม. 
ต้องจัดให้ลูกจ้างพักก่อนเริ่มทํางานล่วงเวลาไม่น้อยกว่า 20 นาที 
  

3. วันหยุด 
วันหยุดประจําสัปดาห์ ไม่น้อยกว่า 1 วัน/สัปดาห์ โดยให้มีระยะห่างกันไม่เกิน 6 วัน 

สําหรับงานโรงแรม งานขนส่งงานในป่า งานในที่ทุรกันดาร หรืองานอ่ืนตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวงอาจตกลงกันสะสมและเล่ือนวันหยุดประจํา สัปดาห์ไปหยุดเม่ือใดก็ได้ภายใน
ระยะเวลา 4 สัปดาห์ติดต่อกัน  

วันหยุดตามประเพณี ไม่น้อยกว่า 13 วัน/ปี โดยรวมวันแรงงานแห่งชาติ โดยพิจารณาจาก
วันหยุดราชการประจําปี วันหยุดทางศาสนา หรือขนบธรรมเนียมประเพณีแห่งท้องถ่ิน ถ้าวันหยุด
ตามประเพณีตรงกับวันหยุดประจําสัปดาห์ให้หยุดชดเชยวันหยุดตามประเพณีในวันทํางานถัดไป 
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สําหรับงานในกิจการโรงแรม สถานมหรสพ ร้านขายอาหาร ร้านขายเคร่ืองด่ืม ฯลฯ อาจตกลงกัน
หยุดวันอ่ืนชดเชยวันหยุดตามประเพณี หรือจ่ายค่าทํางานในวันหยุดให้ก็ได้ 

วันหยุดพักผ่อนประจําปี ไม่น้อยกว่า 6 วันทํางาน/ปี สําหรับลูกจ้างซ่ึงทํางานติดต่อกันมา
ครบ 1 ปี อาจตกลงกันล่วงหน้าสะสมและเล่ือนวันหยุดพักผ่อนประจําปี ไปรวมหยุดในปีต่อๆ ไป
ได้ 
  

4. การทํางานล่วงเวลา การทํางานในวันหยุด 
อาจให้ลูกจ้างทําได้โดยได้รับความยินยอมจากลูกจ้างก่อนเป็นคราวๆ ไป 
อาจให้ลูกจ้างทํางานล่วงเวลา และทํางานในวันหยุดได้เท่าที่จําเป็น ถ้าลักษณะหรือสภาพ

ของงานต้องทําติดต่อกันไป ถ้าหยุดจะเสียหายแก่งาน หรือเป็นงานฉุกเฉิน 
อาจให้ทํางานในวันหยุด สําหรับกิจการโรงแรม สถานมหรสพ งานขนส่ง ร้านขายอาหาร 

ร้านขายเครื่องด่ืม สโมสร สมาคม และสถานพยาบาลได้ โดยไม่จําเป็นต้องได้รับความยินยอมจาก
ลูกจ้างก่อน 

ชั่วโมงการทํางานล่วงเวลา การทํางานในวันหยุด และการทํางานล่วงเวลาในวันหยุด รวม
แล้วต้องไม่เกิน 36 ชม./สัปดาห์ 
  

5. วันลา 
วันลาป่วย ลูกจ้างลาป่วยได้เท่าที่ป่วยจริง การลาป่วยต้ังแต่ 3 วันทํางานข้ึนไปนายจ้างอาจ

ให้ลูกจ้างแสดงใบรับรองของแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหน่ึงหรือของสถานพยาบาลของทางราชการได้ 
หากลูกจ้างไม่อาจแสดงได้ให้ลูกจ้างช้ีแจงให้นายจ้างทราบวันที่ลูกจ้างไม่อาจทํางานได้เนื่องจาก
ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยซ่ึงเกิดจากการทํางานหรือวันลาเพ่ือคลอดบุตรไม่ถือเป็นวันลาป่วย 
วันลากิจ ลูกจ้างลาเพ่ือกิจธุระอันจําเป็นได้ตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทํางาน 

วันลาทําหมัน ลูกจ้างลาเพ่ือทําหมันและเน่ืองจากการทําหมันได้ตามระยะเวลาที่แพทย์
แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งกําหนดและออกใบรับรอง 

วันลารับราชการทหาร ลูกจ้างลาเพ่ือรับราชการทหารในการเรียกพล เพ่ือตรวจสอบฝึก
วิชาทหาร หรือทดลองความพรั่งพร้อมตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการทหารได้ 

วันลาคลอดบุตร ลูกจ้างหญิงมีครรภ์ลาเพ่ือคลอดบุตรได้ครรภ์หนึ่งไม่เกิน 90 วัน โดยนับ
รวมวันหยุด 
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วันลาฝึกอบรม ลูกจ้างมีสิทธิลาเพ่ือการฝึกอบรมหรือพัฒนาความรู้ความสามารถเพ่ือ
ประโยชน์ต่อการแรงงานและสวัสดิการสังคมหรือการเพ่ิมทักษะความชํานาญเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการทํางานของลูกจ้างตามโครงการหรือหลักสูตร ซ่ึงมีกําหนดช่วงเวลาท่ีแน่นอน
และชัดเจน และเพ่ือการสอบวัดผลทางการศึกษาท่ีทางราชการจัดหรืออนุญาตให้จัดข้ึน ลูกจ้าง
ต้องแจ้งเหตุในการลาโดยชัดแจ้ง พร้อมท้ังแสดงหลักฐานท่ีเกี่ยวข้อง (ถ้ามี) ให้นายจ้างทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันลา นายจ้างอาจไม่อนุญาตให้ลาหากในปีที่ลาลูกจ้างเคยได้รับ
อนุญาตให้ลามาแล้วไม่น้อยกว่า 30 วัน หรือ 3 ครั้งหรือแสดงได้ว่าการลาของลูกจ้างอาจก่อให้เกิด
ความเสียหายหรือกระทบต่อการประกอบธุรกิจของนายจ้าง 
  

6. ค่าตอบแทนในการทํางาน 
ค่าจ้าง จ่ายเป็นเงินเท่านั้น จ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างไม่น้อยกว่าอัตราค่าจ้างข้ันตํ่า ถ้า

กําหนดเวลาทํางานปกติเกิน 9 ชม./วัน ให้จ่ายค่าตอบแทนแก่ลูกจ้าง ซ่ึงไม่ได้รับค่าจ้างเป็นราย
เดือนสําหรับการทํางานที่เกิน 9 ชม. ข้ึนไป ไม่น้อยกว่า 1.5 เท่าของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงหรือต่อ
หน่วยในวันทํางาน และในอัตราไม่น้อยกว่า 3 เท่าของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงหรือต่อหน่วยใน
วันหยุด 

ค่าจ้างในวันหยุด จ่ายค่าจ้างสําหรับวันหยุดประจําสัปดาห์ วันหยุดตามประเพณี และ
วันหยุดพักผ่อนประจําปี ยกเว้นลูกจ้างรายวัน รายช่ัวโมง หรือตามผลงาน ไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างใน
วันหยุดประจําสัปดาห์ 

ค่าจ้างในวันลา จ่ายค่าจ้างในวันลาป่วยไม่เกิน 30 วันทํางาน/ปี จ่ายค่าจ้างในวันลาเพ่ือทํา
หมัน จ่ายค่าจ้างในวันลาเพ่ือรับราชการทหารไม่เกิน 60 วัน/ปี จ่ายค่าจ้างในวันลาเพ่ือคลอดบุตร
ไม่เกิน 45 วัน/ครรภ์ 
 
ค่าล่วงเวลา ค่าทํางานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุด 

1. ถ้าทํางานเกินเวลาทํางานปกติของวันทํางาน นายจ้างต้องจ่ายค่าล่วงเวลาไม่น้อยกว่า
หนึ่งเท่าครึ่งของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันทํางานตามจํานวน ชั่วโมงที่ทําหรือไม่น้อยกว่าหนึ่งเท่า
ครึ่งของอัตราค่าจ้างต่อหน่วย ในวันทํางานตามจํานวนผลงานท่ีทําได้สําหรับลูกจ้างที่ได้รับค่าจ้าง
ตามผลงาน 
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8.ในกรณีที่นายจ้างจงใจไม่คืนหรือไม่จ่ายเงินค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทํางานในวันหยุด และค่า
ล่วงเวลาในวันหยุด โดยปราศจากเหตุผลอันสมควร เมื่อพ้นกําหนดเวลากี่วันนับแต่วันที่ถึง
กําหนดคืนหรือจ่าย ให้นายจ้างเสียเงินเพ่ิมให้แก่ลูกจ้างทุกระยะเวลาก่ีวัน 
 ก.เจ็ดวัน     ข.สิบห้าวัน 
 ค.สามสิบวัน     ง.หกสิบวัน 

ตอบ ก.เจ็ดวัน 
ในกรณีที่นายจ้างจงใจไม่คืนหรือไม่จ่ายเงินตามวรรคหนึ่งโดยปราศจากเหตุผลอัน

สมควร เมื่อพ้นกําหนดเวลาเจ็ดวันนับแต่วันที่ถึงกําหนดคืนหรือจ่าย ให้นายจ้างเสียเงินเพ่ิมให้แก่
ลูกจ้างร้อยละสิบห้าของเงินที่ค้างจ่ายทุกระยะเวลาเจ็ดวัน 
 
9. การใช้แรงงานทั่วไปในแต่ละวันลูกจ้างใช้แรงงานไม่เกินกี่ชั่วโมง 

ก.หกช่ัวโมง     ข. แปดชั่วโมง 
 ค.เก้าชั่วโมง     ง. สิบชั่วโมง 

ตอบ ข. แปดชั่วโมง 
ลูกจ้างได้ไม่เกินเวลาทํางานของแต่ละประเภทงานตามที่กําหนดในกฎกระทรวง แต่วันหนึ่ง

ต้องไม่เกินแปดชั่วโมง ในกรณีที่เวลาทํางานวันใดน้อยกว่าแปดชั่วโมง นายจ้างและลูกจ้างจะตกลง
กันให้นําเวลาทํางานส่วนท่ีเหลือนั้นไปรวมกับเวลาทํางานในวันทํางานปกติอ่ืนก็ได้ แต่ต้องไม่เกิน
วันละเก้าช่ัวโมงและเม่ือรวมเวลาทํางานทั้งส้ินแล้ว สัปดาห์หนึ่งต้องไม่เกินส่ีสิบแปดชั่วโมง เว้นแต่
งานที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยของลูกจ้างตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวงต้อง
มีเวลาทํางานปกติวันหน่ึงไม่เกินเจ็ดชั่วโมง และเมื่อรวมเวลาทํางานท้ังส้ินแล้วสัปดาห์หนึ่งต้องไม่
เกินส่ีสิบสองช่ัวโมง 
 
10.งานที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยของลูกจ้างตามท่ีกฎหมายกําหนดต้องมี
เวลาทํางานปกติวันหนึ่งไม่เกินกี่ชั่วโมง 

ก. ห้าชั่วโมง     ข. หกช่ัวโมง 
ค.เจ็ดชั่วโมง      ง.แปดชั่วโมง 
ตอบ ค.เจ็ดชั่วโมง   
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7. เมื่อมีข้อพิพาทแรงงานาท่ีตกลงกันไม่ได้ในกิจการใด ให้พนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานส่ง
ข้อพิพาทแรงงานให้คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์เพ่ือพิจารณาวินิจฉัย  

ก. การรถไฟ       
ข. การโทรศัพท์หรือการโทรคมนาคม 
ค. กิจการโรงพยาบาลหรือกิจการสถานพยาบาล ง. ถูกทุกข้อ 

 ตอบ ง. ถูกทุกข้อ 
เมื่อมีข้อพิพาทแรงงานท่ีตกลงกันไม่ได้ในกิจการดังต่อไปนี้ 

(1) การรถไฟ    (2) การท่าเรือ 
(3) การโทรศัพท์หรือการโทรคมนาคม 
(4) การผลิตหรือการจําหน่ายพลังงาน หรือกระแสไฟฟ้าแก่ประชาชน 
(5) การประปา    (6) การผลิตหรือการกล่ันน้ํามันเช้ือเพลิง 
(7) กิจการโรงพยาบาลหรือกิจการสถานพยาบาล 
(8) กิจการอ่ืนตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 
8. คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ มีจํานวนเท่าใด 
 ก. ประธานกรรมการหนึ่งคน และกรรมการอื่นอีกไม่น้อยกว่าสองคน แต่ไม่เกินสิบคน 
 ข. ประธานกรรมการหนึ่งคน และกรรมการอื่นอีกไม่น้อยกว่าส่ีคน แต่ไม่เกินสิบสองคน 
 ค. ประธานกรรมการหนึ่งคน และกรรมการอื่นอีกไม่น้อยกว่าหกคน แต่ไม่เกินสิบส่ีคน 
 ง. ประธานกรรมการหนึ่งคน และกรรมการอื่นอีกไม่น้อยกว่าแปดคน แต่ไม่เกินสิบส่ีคน 
 ตอบ  ง. ประธานกรรมการหน่ึงคน และกรรมการอ่ืนอีกไม่น้อยกว่าแปดคน แต่ไม่เกิน
สิบสี่คน 

คณะกรรมการคณะหนึ่ง เรียกว่า “คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์” ประกอบด้วยประธาน
กรรมการหนึ่งคน และกรรมการอ่ืนอีกไม่น้อยกว่าแปดคน แต่ไม่เกินสิบส่ีคน ในจํานวนนั้นอย่าง
น้อยต้องมีกรรมการซ่ึงเป็นฝ่ายนายจ้างสามคนและฝ่ายลูกจ้างสามคน 
9. ในสถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างต้ังแต่กี่คนข้ึนไปที่ ลูกจ้างอาจจัดต้ังคณะกรรมการลูกจ้างใน
สถานประกอบกิจการน้ันได้ 
 ก. ยี่สิบคนข้ึนไป    ข. ยี่สิบห้าคนข้ึนไป 
 ค. สามสิบคนข้ึนไป    ง. ห้าสิบคนข้ึนไป 
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