ประกาศของคณะปฏิวัติ
ฉบับที่ ๑๐๓
---------โดยที่คณะปฏิวัติไดพิจารณาเห็นวา การใหความคุมครองแรงงานแกลูกจางและ
การกําหนดความสัมพันธระหวางนายจางกับลูกจางเปนสิ่งสําคัญสําหรับการสรางสรรความเจริญ
กาวหนาของประเทศ สมควรปรับปรุงสงเสริมใหสอดคลองกับการพัฒนาทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม
และการเมืองของประเทศ เพื่อใหการใชแรงงานเปนไปโดยเหมาะสมและการแกไขขอขัดแยง
ระหวาง
นายจางกับลูกจางไดเปนไปโดยวิธีปรองดองและเปนธรรมแกทุกฝาย นอกจากนี้ สมควรจัดใหมี
กองทุนเงินทดแทนเพื่อเปนหลักประกันแกลูกจางวาจะตองไดรับเงินทดแทนในเมื่อประสบอันตราย
หรือเจ็บปวย หรือถึงแกความตายเนื่องจากการทํางาน จึงจําเปนตองปรับปรุงกฎหมายวาดวย
แรงงาน
และกฎหมายวาดวยการกําหนดวิธีระงับขอพิพาทแรงงานเสียใหม หัวหนาคณะปฏิวตั ิจึงมีคําสัง่
ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ใหยกเลิก
(๑) ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๙ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๐๑
(๒) พระราชบัญญัติกําหนดวิธีระงับขอพิพาทแรงงาน พ.ศ. ๒๕๐๘
ขอ ๒ ใหกระทรวงมหาดไทยมีอํานาจกําหนดการคุมครองแรงงานดังตอไปนี้
(๑) การใชแรงงานทั่วไป โดยกําหนดเวลาทํางานปกติ การทํางานลวงเวลา
เวลาพัก วันหยุดประจําสัปดาห วันหยุดตามประเพณี วันหยุดพักผอนประจําป และการลาปวยของ
ลูกจาง
(๒) การใชแรงงานหญิง โดยกําหนดเวลาทํางาน ชนิดของงานซึง่ หามหญิงทํา
กําหนดอายุของหญิงซึ่งนายจางจะรับเขาทํางาน และการลาของหญิงมีครรภ
(๓) การใชแรงงานเด็ก โดยกําหนดเวลาทํางาน ชนิดของงานซึง่ หามเด็กทํา
กําหนดอายุของเด็กซึ่งนายจางจะรับเขาทํางาน
(๔) อัตราคาจางขัน้ ต่ํา การจายคาจาง คาลวงเวลาและคาทํางานในวันหยุด และ
วันลาสําหรับลูกจาง และใหมีคณะกรรมการขึ้นเพื่อพิจารณากําหนดอัตราคาจางขัน้ ต่ํา

(๕) การจายคาชดเชยใหแกลูกจางในกรณีที่มีการเลิกจาง
(๖) ความรับผิดของนายจางที่จะตองจายเงินทดแทนในกรณีที่ลูกจางประสบ
อันตรายหรือเจ็บปวย หรือถึงแกความตายเนื่องจากการทํางาน หรือจากโรคซึ่งเกิดขึ้นตามลักษณะ
หรือสภาพของงาน หรือโรคซึ่งเกิดขึ้นจากการทํางานซึง่ กระทรวงมหาดไทยจะไดกําหนดชนิด
ของโรคนั้น
(๗) สวัสดิการเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยสําหรับลูกจาง
(๘) ใหนายจางจัดทําทะเบียนลูกจาง เอกสารเกี่ยวกับการคํานวณคาจาง
คาลวงเวลา และคาทํางานในวันหยุด และขอบังคับวาดวยการทํางาน
ขอ ๓ ใหมีกองทุนเงินทดแทนในกรมแรงงาน เพื่อเปนทุนใหมกี ารจายเงินทดแทน
แกลูกจางแทนนายจาง ในกรณีที่นายจางตองจายตามขอ ๒ (๖) เฉพาะประเภทและขนาดของ
กิจการ
ในทองที่ตามที่กระทรวงมหาดไทยกําหนด กองทุนเงินทดแทนใหประกอบดวย เงินทีน่ ายจางจาย
สมทบ เงินอุดหนุนจากรัฐบาล เงินหรือทรัพยสนิ ที่มีผูอทุ ศิ ให และเงินรายไดอื่น ๆ เงินดังกลาวให
เปนกรรมสิทธิข์ องกรมแรงงานและไมตองนําสงกระทรวงการคลัง
ใหมีสํานักงานกองทุนเงินทดแทนในกรมแรงงานเพื่อดําเนินการเกีย่ วกับกองทุน
เงิน
ทดแทน และใหมีคณะกรรมการเรียกวา คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน ประกอบดวยอธิบดีกรม
แรงงานเปนประธาน และกรรมการอื่นซึง่ รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยแตงตั้งมีจํานวนไมนอย
กวาสี่คนแตไมเกินแปดคน ซึง่ ตองมีผูแทนฝายนายจางและฝายลูกจางอยูดวย ทัง้ นี้ เพื่อให
คําปรึกษา
แกกระทรวงมหาดไทยถึงประเภทของกิจการที่ควรใหนายจางจายเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนและ
อัตราที่จะตองจาย
ใหกระทรวงมหาดไทยมีอํานาจกําหนดอัตราเงินสมทบไมเกินรอยละสิบของคาจาง
ที่นายจางจายแตละป อัตราเงินฝากไมเกินรอยละยี่สิบหาของเงินสมทบแตละป ตลอดจนวิธกี าร
เรียก
เก็บเงินดังกลาวจากนายจาง และกําหนดการสิ้นสุดของกรรมการกองทุนเงินทดแทน ระเบียบ
วิธีการ
อันจําเปนเพื่อใหสํานักงานกองทุนเงินทดแทนดําเนินการตามวัตถุประสงครวมถึงการอุทธรณคําสั่ง
หรือคําวินิจฉัยของสํานักงานกองทุนเงินทดแทน

ขอ ๔ ใหกระทรวงมหาดไทยมีอํานาจกําหนดการแรงงานสัมพันธดังตอไปนี้
(๑) หลักเกณฑและวิธกี ารเรียกรองของนายจางและลูกจางเกี่ยวกับสภาพการจาง
(๒) วิธกี ารระงับขอพิพาทแรงงานที่กระทําโดยพนักงานประนอมขอพิพาทแรงงาน
ผูชี้ขาดขอพิพาทแรงงานและคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ
(๓) หลักเกณฑเกีย่ วกับการปดงานงดจางของนายจางและการนัดหยุดงานของ
ลูกจาง รวมทัง้ การระงับการปดงานงดจางและการนัดหยุดงาน
(๔) ใหมีคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ เพือ่ ทําหนาที่ชี้ขาดขอพิพาทแรงงาน และ
วินิจฉัยชี้ขาดการกระทําซึง่ กระทรวงมหาดไทยจะไดกําหนดวาเปนการกระทําอันไมเปนธรรม
(๕) การจัดตัง้ การดําเนินกิจการและการควบคุมสมาคมนายจางและสมาคม
ลูกจาง ตลอดจนการควบสมาคมนายจางหรือสมาคมลูกจาง รวมทัง้ การเลิกสมาคม
ขอ ๕ ใหกระทรวงมหาดไทยแตงตั้งพนักงานเจาหนาทีเ่ พื่อปฏิบัติตามประกาศ
ของคณะปฏิวัติฉบับนี้
ใหพนักงานเจาหนาที่ดังกลาวมีอาํ นาจเขาไปในสถานทีท่ ํางานเพื่อตรวจตรา
สอบถามขอเท็จจริง และมีอาํ นาจเรียกบุคคลที่เกี่ยวของมาชี้แจง รวมทั้งใหสงหลักฐานหรือเอกสาร
ตาง ๆ เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ ถาผูใ ดขัดขืนใหถือวาเปน
ความผิด
ฐานขัดขวางเจาพนักงานหรือฐานขัดคําสัง่ เจาพนักงาน แลวแตกรณี
ขอ ๖ ใหกระทรวงมหาดไทยมีอํานาจสัง่ ใหพนักงานเจาหนาที่ซงึ่ มีคุณวุฒิ
ไมต่ํากวาปริญญาตรีทางนิติศาสตร มีอํานาจกระทําการเปนทนายความดําเนินคดีใหลูกจาง
ซึ่งมีขอพิพาทแรงงานกับนายจางในกรณีที่ลูกจางยากจนและคดีมีมูล เมื่อกระทรวงมหาดไทยแจง
ใหศาลทราบแลวก็ใหมีอํานาจดําเนินคดีไดตลอดถึงศาลอุทธรณและศาลฎีกา
ขอ ๗ ในกรณีที่นายจางเปนผูรับเหมาชวง ใหผูรับเหมาชวงถัดขึน้ ไปหากมีตลอด
สายจนถึงผูรับเหมาชั้นตนรวมรับผิดกับผูรับเหมาชวงซึ่งเปนนายจางในคาจาง คาลวงเวลา และคา
ทํางานในวันหยุดซึ่งจะตองจายใหแกลกู จางดวย
ความในวรรคหนึง่ ใหใชบงั คับแกการจายคาชดเชยในกรณีเลิกจาง การจายเงิน
ทดแทนในกรณีที่ลูกจางประสบอันตรายหรือเจ็บปวยหรือถึงแกความตายเนื่องจากการทํางาน และ
การจายเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนดวย

ขอ ๘ นายจางและลูกจางผูใ ดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอกําหนดของกระทรวง
มหาดไทยซึ่งออกตามความในขอ ๒ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินสองหมืน่
บาท หรือทัง้ จําทัง้ ปรับ
ขอ ๙ ผูใดไมจายเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนภายในกําหนดเวลาหรือจายไมครบ
ตองจายเงินเพิ่มคิดเปนรายเดือนทุกเดือนในอัตรารอยละหาของเงินสมทบที่คางจาย
ขอ ๑๐ ใหอธิบดีกรมแรงงานมีอํานาจออกคําสั่งเปนหนังสือใหยึด อายัด และขาย
ทอดตลาดทรัพยสนิ ของผูไมจายเงินสมทบและหรือเงินเพิ่ม
วิธีการยึด อายัด และขายทอดตลาดทรัพยสินดังกลาวในวรรคแรก ใหปฏิบัติตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพจิ ารณาความแพงโดยอนุโลม
เงินที่ไดจากการขายทอดตลาดดังกลาวแลว ใหหักไวเปนคาใชจายในการยึด
อายัด และขายทอดตลาด และชําระเงินสมทบและเงินเพิ่มที่คา งจาย ถามีเงินเหลือใหคืนแกเจาของ
ทรัพยสนิ
ขอ ๑๑ ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามขอกําหนดของกระทรวงมหาดไทย
ซึ่งออกตามความในขอ ๔ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสองป หรือปรับไมเกินสีห่ มืน่ บาท หรือ
ทั้งจําทัง้ ปรับ
ขอ ๑๒ เมื่อมีการกระทําความผิดตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ ใหคณะ
กรรมการซึ่งประกอบดวยอธิบดีกรมแรงงาน อธิบดีกรมตํารวจหรือผูแทน และอธิบดีกรมอัยการหรือ
ผูแทน มีอํานาจทําการเปรียบเทียบได
ขอ ๑๓ คํารอง ขอเรียกรอง ขอพิพาทแรงงาน หรือคดีซึ่งยังไมถงึ ที่สุดกอนวันใช
บังคับประกาศของคณะปฏิวัตฉิ บับนี้ใหบงั คับตามประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๙ ลงวันที่ ๓๑
ตุลาคม ๒๕๐๑ หรือพระราชบัญญัติกําหนดวิธีระงับขอพิพาทแรงงาน พ.ศ. ๒๕๐๘ จนกวาคํารอง
ขอ
เรียกรอง ขอพิพาทแรงงาน หรือคดีนั้น ๆ จะถึงที่สุด
ผูใดมีสิทธิไดรับเงินทดแทน คาจาง หรือเงินอื่นจากนายจางตามประกาศของคณะ
ปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๙ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๐๑ ใหคงไดรบั ตอไป

ขอ ๑๔ ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้จะไมใชบังคับทัง้ หมดหรือบางสวนแกสว น
ราชการหรือกิจการใดใหเปนไปตามที่กระทรวงมหาดไทยประกาศกําหนด
ขอ ๑๕ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามประกาศของ
คณะปฏิวัติฉบับนี้
ขอ ๑๖* ประกาศของคณะปฏิวัติฉบับนี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดสามสิบวัน
นับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
*[รก.๒๕๑๕/๔๑/๑พ/๑๖ มีนาคม ๒๕๑๕]
ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๑๕
จอมพล ถ. กิตติขจร
หัวหนาคณะปฏิวัติ
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