
กฏหมายความเท่าเทยีมระหว่างเพศในการท างาน 

บททีห่น่ึง  บทบญัญตัทิัว่ไป 

มาตรา  1  เพือ่ประกนัความเทา่เทยีมระหวา่งเพศในการท างาน  ด าเนินการตาม

รฐัธรรมนูญในการขจดัการเลอืกปฏบิตัทิางเพศ  ส่งเสรมิจติวญิญาณแห่งความ

เทา่เทยีมในสถานะทางเพศอยา่งแทจ้รงิ  จึงบญัญตักิฎหมายนี้   

มาตรา  2  หากขอ้ตกลงระหวา่งนายจา้งกบัลกูจา้งดกีวา่พระราชบญัญตันีิใ้หย้ดึขอ้ตกลง

ดงักลา่ว  พระราชบญัญตันีิใ้หใ้ชก้บัขา้ราชการพลเรอืน เจา้หนา้ทีท่างการ

ศกึษา  และเจา้หนา้ทีท่างการทหารดว้ย  โดยยกเวน้มาตรา  33มาตรา 34  

มาตรา 38  และมาตรา  38-1   

การรอ้งทกุข ์ การเยยีวยา  และขัน้ตอนด าเนินการจดัการของขา้ราชการพล

เรอืน  เจา้หนา้ทีท่างการศกึษา  และเจา้หนา้ทีท่างการทหารใหเ้ป็นไปตาม

บทบญัญตักิฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งของแตล่ะประเภทบุคลากร   

กฎหมายฉบบันีใ้ชบ้งัคบัแกผู่ฝึ้กหดังานและผูฝึ้กหดังานโดยอนุโลมทีน่ายจา้ง

สรรหาตามพระราชบญัญตัมิาตรฐานแรงงาน  โดยยกเวน้นักเรยีนสหกจิศกึษาที่

ก าหนดไวใ้นกฎหมายการจดัโรงเรยีนมธัยมปลายแบบสหกจิศกึษาและการ

คุม้ครองสทิธปิระโยชนข์องนักเรยีนสหกจิศกึษา  แต่มาตรา  16 และมาตรา  17  

ไม่ใชบ้งัคบั   



เมือ่นักศกึษาฝึกงานประสบการคกุคามทางเพศในชว่งการฝึกงาน  ใหน้ า

บทบญัญตัทิีเ่กีย่วขอ้งในกฎหมายนีใ้ชบ้งัคบัดว้ย 

มาตรา  3  ศพัทท์ีใ่ชใ้นพระราชบญัญตันีิม้นิียามดงันี ้

1. ลกูจา้ง  หมายถงึ  ผูท้ี่นายจา้งวา่จา้งใหท้ างานโดยไดร้บัค่าแรง 

2. ผูห้างาน  หมายถงึ  ผูท้ีส่มคัรงานทีน่ายจา้งเปิดรบัสมคัร 

3. นายจา้ง  หมายถงึ  บุคคล  หรอืองคก์รรฐั  หรอืเอกชน หรอืหน่วยงานของรฐั

ทีว่า่จา้งลกูจา้ง  ผูเ้ป็นตวัแทนนายจา้งในการใชส้ทิธใินการบรหิาร  หรอืผู ้

เป็นตวัแทนนายจา้งในการจดัการงานทีเ่กีย่วกบัลกูจา้งถอืวา่เป็นนายจา้ง

เชน่กนั  เมื่อหน่วยงานปลายทางใชล้กูจา้งรบัเหมาคา่แรงจากบรษิทัเหมา

คา่แรงถอืวา่เป็นนายจา้งในมาตรา  8  มาตรา 9  มาตรา 12  มาตรา 13  มาตรา 

18  มาตรา 19 และมาตรา 36   

4. ผูฝึ้กหดังาน  หมายถงึ  นักเรยีนในสถานศกึษาระดบัมธัยมปลายขึน้ไปของรฐั

หรอืเอกชนทีข่ึน้ทะเบยีนทีล่งวชิาฝึกปฏบิตังิานนอกสถานที ่

5. หน่วยงานปลายทางทีใ่ชล้กูจา้งรบัเหมาคา่แรง  หมายถงึ ผูบ้งัคบับญัชา  

ตรวจตราดแูลลกูจา้งรบัเหมาคา่แรงใหท้ างานอยา่งแทจ้รงิ  ตามสญัญาการ

จดัสง่ลกูจา้งรบัเหมาคา่แรง 

6. ลกูจา้งรบัเหมาคา่แรง  หมายถงึ  ผูท้ีไ่ดร้บัการวา่จา้งจากบรษิทัเหมาคา่แรง  

และใหบ้รกิารแรงงานแกห่น่วยงานปลายทางทีใ่ชล้กูจา้งรบัเหมาคา่แรง 



7. บรษิทัเหมาคา่แรง  หมายถงึ หน่วยธรุกจิทีด่ าเนินธรุกจิจดัสง่แรงงานใน

ธรุกจิเหมาคา่แรง 

8. คา่แรง  หมายถงึ  ค่าตอบแทนทีล่กูจา้งไดร้บัจากการท างาน  รวมถงึคา่แรง  

เงนิเดอืน  โบนัส  เบีย้เลีย้ง  และการจา่ยใหเ้ป็นประจ าอืน่ๆ  ไม่ว่าจะเรยีกดว้ย

ชือ่ใด  ซึง่อาจคดิค านวณเป็นช ัว่โมง  วนั  เดอืน  หรอืชิน้งาน  ไม่ว่าจะจา่ยเป็น

เงนิสดหรอืดว้ยวธิกีารใดก็ตาม   

9. การกลบัคนืงาน  หมายถงึ  การกลบัคนืสูง่านเดมิเมือ่ลกูจา้งไดข้อลาเลีย้ง

ทารกโดยไม่รบัคา่จา้ง   

มาตรา  4  พนักงานเจา้หนา้ทีต่ามพระราชบญัญตันีิ้  ส าหรบัสว่นกลางคอืกระทรวง

แรงงาน  ส าหรบัในเขตเทศบาลพเิศษคอืรฐับาลเทศบาลพเิศษ  ส าหรบัเทศ

มณฑล (เมอืง)  คือรฐับาลเทศมณฑล  (เมอืง)    

เร ือ่งทีก่ าหนดไวใ้นพระราชบญัญตันีิท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัอ านาจหนา้ทีข่องพนักงาน

เจา้หนา้ทีใ่นแตล่ะหน่วยงาน พนักงานเจา้หนา้ทีใ่นหน่วยงานทีร่บัผดิชอบ

จะตอ้งเป็นผูด้ าเนินการ 

มาตรา  5  เพือ่ตรวจสอบ  ใหค้ าปรกึษา  และสง่เสรมิเร ือ่งความเทา่เทยีมระหวา่งเพศใน

การท างาน  พนักงานเจา้หนา้ทีแ่ตล่ะระดบัจะตอ้งตัง้คณะกรรมการความเทา่

เทยีมระหวา่งเพศในการท างาน   



คณะกรรมการความเทา่เทยีมระหวา่งเพศในการท างานในวรรคกอ่นนีค้วรจดั

ใหม้กีรรมการ  5 ถงึ  11 คน  ด ารงต าแหน่งคราวละ  2 ปี  ผูด้ ารงต าแหน่งควร

เป็นผูม้คีวามรูแ้ละประสบการณท์ีเ่กีย่วขอ้งในเร ือ่งของแรงงาน  ประเด็นทาง

เพศ  หรอืเป็นผูเ้ช ีย่วชาญดา้นกฎหมาย  โดยในจ านวนนีเ้ป็นกรรมการทีผ่่านการ

แนะน าโดยกลุม่แรงงานและกลุม่สตรกีลุม่ละ  2 คน  กรรมการเพศหญงิควรมี

จ านวน  1 ใน  2 ขึน้ไปจากจ านวนกรรมการทัง้หมด   

การจดัตัง้คณะบุคคล  การประชมุ  และเร ือ่งอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งของคณะกรรมการ

ความเทา่เทยีมระหวา่งเพศในการท างานตามวรรคกอ่น พนักงานเจา้หนา้ทีแ่ต่

ละระดบัเป็นผูก้ าหนดเองตา่งหาก   

พนักงานเจา้หนา้ทีท่อ้งถิน่หากไดต้ัง้คณะกรรมการพจิารณาตรวจสอบการ

เลอืกปฎบิตัใินการท างานก็จะตอ้งใหค้ณะกรรมการน้ันจดัการเร ือ่งทีเ่กีย่วขอ้ง  

การจดัตัง้คณะกรรมการน้ันจะตอ้งสอดคลอ้งกบัวรรคที่  2 

มาตรา  6  พนักงานเจา้หนา้ทีข่องเทศบาลพเิศษและเทศมณฑล (เมอืง)  จะตอ้งตัง้

งบประมาณเพือ่ใหเ้กดิการจา้งงานสตรี  จดัใหม้กีารฝึกอบรมอาชพีตา่งๆ  

บรกิารจดัหางาน  และการฝึกอบรมเพือ่ผูท้ีก่ลบัมาท างานอกีคร ัง้  และจดัใหม้ี

หรอืจดัตัง้สถานรบัเลีย้งเด็ก สถานดูแลผูส้งูอายุ  และสาธารณูปโภคดา้น

สวสัดกิารทีเ่กีย่วขอ้งในเวลาเดยีวกนั  เพื่อสง่เสรมิความเทา่เทยีมระหวา่งเพศ

ในการท างาน 



พนักงานเจา้หนา้ทีส่ว่นกลางจะตอ้งอนุมตังิบประมาณอดุหนุนในการที่

เทศบาลพเิศษและเทศมณฑล (เมอืง)  จะจดัใหม้กีารการฝึกอบรมอาชพี  

บรกิารจดัหางาน  และการฝึกอบรมเพือ่ผูท้ีก่ลบัมาท างานอกีคร ัง้  และจดัใหม้ี

หรอืจดัตัง้สถานรบัเลีย้งเด็ก สถานดูแลผูส้งูอายุ  และสาธารณูปโภคดา้น

สวสัดกิารทีเ่กีย่วขอ้งในเวลาเดยีวกนัตามวรรคกอ่น 

มาตรา  6-1 พนักงานเจา้หนา้ทีค่วรจะน าเร ือ่งการหา้มการเลอืกปฏบิตัทิางเพศ  

รสนิยมทางเพศ  การป้องกนัการคกุคามทางเพศ  และมาตรการการสง่เสรมิ

ความเทา่เทยีมทางเพศในการท างานตามทีก่ าหนดไวใ้นพระราชบญัญตันีิเ้ขา้

สูร่ายการตรวจแรงงาน 

บททีส่อง  การหา้มการเลอืกปฏบิตัทิางเพศ 

มาตรา  7   นายจา้งตอ้งไม่เลอืกปฏบิตัทิางเพศ  หรอืรสนิยมทางเพศตอ่ผูห้างาน  หรอื

ลกูจา้งในการสรรหา  การคดักรอง  การคดัเลอืก  การวางต าแหน่ง  การ

มอบหมายหนา้ที่  การประเมนิผลการปฏบิตังิาน  หรอืการเลือ่นต าแหน่ง  เป็นตน้  

แตห่ากลกัษณะงานมคีวามเหมาะสมกบับางเพศเป็นพเิศษจะไม่มกีารจ ากดั

เชน่นี ้

มาตรา  8   นายจา้งตอ้งไม่เลอืกปฏบิตัทิางเพศหรอืรสนิยมทางเพศตอ่ลกูจา้งในการจดั  

หรอืการให ้ การศกึษา  การฝึกอบรม  หรอืกจิกรรมอืน่ทีค่ลา้ยคลงึกนั   



มาตรา  9   นายจา้งตอ้งไม่เลอืกปฏบิตัทิางเพศหรอืรสนิยมทางเพศตอ่ลกูจา้งในการจดั

หรอืการใหส้วสัดกิารดา้นตา่งๆ   

มาตรา  10  นายจา้งตอ้งไม่เลอืกปฏบิตัทิางเพศหรอืรสนิยมทางเพศตอ่ลกูจา้งในการจา่ย

คา่แรง  งานหรอืมูลคา่ของงานทีเ่ทา่กนัควรจะจา่ยคา่จา้งเทา่กนั  แต่เหตผุลที่

เหมาะสมตามวยัวฒุิ  การใหร้างวลัหรอืการลงโทษ  ประสทิธภิาพในการ

ปฏบิตังิาน  หรอืปัจจยัอืน่ทีม่ใิชปั่จจยัทางเพศหรอืรสนิยมทางเพศ  ไม่มกีาร

จ ากดัเชน่นี ้

นายจา้งตอ้งไม่ใชว้ธิกีารลดคา่จา้งลกูจา้งอืน่เพือ่หลกีเลีย่งขอ้ก าหนดในวรรค

กอ่น 

มาตรา  11   นายจา้งตอ้งไม่เลอืกปฏบิตัทิางเพศหรอืรสนิยมทางเพศตอ่ลกูจา้งใน

กรณีการ  เกษียณอายุ  การเลกิจา้งช ัว่คราว  การลาออก  และการเลกิจา้ง 

กฎระเบยีบในการท างาน  สัญญาจา้งแรงงาน  หรอืขอ้ตกลงเกีย่วกบัสภาพการ

จา้งจากการตอ่รองกลุม่  จะตอ้งไม่ก าหนดหรอืท าสญัญาลว่งหนา้วา่  หาก

ลกูจา้งแตง่งาน  ตัง้ครรภ ์ คลอดบุตร  หรอืเลีย้งดบูุตรควรด าเนินการลาออก  

หรอืลาไม่รบัคา่จา้ง  และตอ้งไม่ถอืเป็นเหตใุนการเลกิจา้งดว้ย   

ผูใ้ดฝ่าฝืนขอ้บงัคบัทัง้สองวรรคกอ่น  ขอ้ก าหนดหรอืการท าสญัญาดงักลา่วจะ

เป็นโมฆะ  การยุตขิองสญัญาจา้งแรงงานจะไม่มผีลตามกฎหมาย 



บททีส่าม  การป้องกนัการคกุคามทางเพศ 

มาตรา  12   การคกุคามทางเพศตามพระราชบญัญตันีิห้มายถงึสถานการณอ์ยา่งหน่ึง

อยา่งใดใน     สองสถานการณต์อ่ไปนี ้

หน่ึง ในขณะทีล่กูจา้งปฏบิตังิาน  บุคคลใดก็ตามขอมเีพศสมัพนัธ ์ ใชภ้าษาหรอื

มพีฤตกิรรมทีเ่กีย่วกบัเพศหรอืดถูกูทางเพศ  ซึง่กอ่ใหเ้กดิความเป็น

ปฏปัิกษ ์ ความรูส้กึถกูบบีบงัคบั  หรอืมสีภาพแวดลอ้มในการท างานทีล่ว่ง

ละเมดิลว่งเกนิ  จนน าไปสูก่ารละเมดิหรอืการรบกวนเกยีรตศิกัดิศ์รคีวาม

เป็นมนุษย ์ เสรภีาพสว่นบุคคล  หรอืกระทบการปฏบิตังิาน 

สอง นายจา้งขอมเีพศสมัพนัธก์บัลกูจา้งหรอืผูห้างานโดยเปิดเผยหรอืโดยการ

บอกเป็นนัย  ใชค้ าพูดหรอืมพีฤตกิรรมทีม่คีวามหมายทางเพศหรอืดถูกูเพศ  

เพือ่เป็นเงือ่นไขแลกเปลีย่นในการท า  การตอ่  หรอืการเปลีย่นแปลงสญัญา

จา้งแรงงาน  หรอืการวางต าแหน่ง  การมอบหมายหนา้ที ่ค่าตอบแทน  การ

ประเมนิผลการปฏบิตังิาน  การเลือ่นต าแหน่ง  การลดต าแหน่ง  การใหร้างวลั

หรอืการลงโทษ  เป็นตน้ 

การตดัสนิวา่มกีารคกุคามทางเพศตามวรรคกอ่นหรอืไม่ แต่ละกรณีควรจะ

พจิารณาตามขอ้เท็จจรงิตา่งๆ  เชน่  ภูมิหลงัของเหตกุารณท์ีเ่กดิขึน้  

สภาพแวดลอ้มในการท างาน ความสมัพนัธร์ะหวา่งสองฝ่ายทีเ่กีย่วขอ้ง  ค าพูด

และการกระท าของผูก้ระท าความผดิ  และการรบัรูข้องอกีฝ่าย  เป็นตน้ 



มาตรา  13 นายจา้งควรป้องกนัไม่ใหเ้กดิการกระท าทีเ่ป็นการคกุคามทางเพศ  หาก

จ านวนลกูจา้งทีว่า่จา้งมจี านวน  30 คนขึน้ไป  ควรจดัท ามาตรการป้องกนัการ

คกุคามทางเพศ  การรอ้งทกุขแ์ละวธิกีารลงโทษทางวนัิย และประกาศให ้

ทราบในทีท่ างาน   

นายจา้งเมือ่ทราบวา่เกดิสถานการณก์ารคกุคามทางเพศตามมาตรากอ่นหนา้  

ควรจะใชม้าตรการแกไ้ขและชว่ยเหลอืทีม่ปีระสทิธภิาพทนัท ี

ส าหรบัมาตรการการป้องกนัการคกุคามทางเพศในวรรคแรก  มาตรฐานที่

เกีย่วขอ้งในการรอ้งทกุขแ์ละการลงโทษทางวนัิย  ใหพ้นักงานเจา้หนา้ที่

สว่นกลางเป็นผูก้ าหนด 

บททีส่ี่  มาตรการในการส่งเสรมิความเท่าเทยีมระหว่างเพศ 

มาตรา  14 ลกูจา้งเพศหญงิทีป่ระสบความยากล าบากในการท างานในชว่งทีม่ี

ประจ าเดอืน  สามารถขอลาปวดประจ าเดอืน  1 วนัทกุเดอืน  หากทัง้ปีจ านวนวนั

ลาไม่เกนิ  3 วนั  จะไม่คดิรวมเขา้เป็นการลาป่วย  จ านวนวนัทีเ่กนิจะรวมเขา้เป็น

วนัลาป่วย   

การลาปวดประจ าเดอืนทัง้ทีร่วมและไม่รวมเขา้เป็นการลาป่วยในวรรคกอ่น  จะ

จา่ยคา่จา้งคร ึง่หน่ึง 



มาตรา  15 นายจา้งควรใหล้กูจา้งเพศหญงิหยดุงานกอ่นและหลงัคลอดบุตร  โดยให ้

ลาคลอดได ้ 8 สปัดาห ์ ผูแ้ทง้บุตรหลงัตัง้ครรภ ์ 3 เดอืนขึน้ไปควรใหห้ยดุงาน

โดยใหล้าคลอดได ้ 4 สปัดาห ์ ผูแ้ทง้บุตรหลงัตัง้ครรภ ์ 2 เดอืนขึน้ไปแตไ่ม่

ครบ  3 เดอืนควรใหห้ยดุงานโดยใหล้าคลอดได ้ 1 สปัดาห ์ ผูแ้ทง้บุตรหลงั

ตัง้ครรภไ์ม่ครบ  2 เดอืนควรใหห้ยดุงานโดยใหล้าคลอดได ้ 5 วนั   

การคดิคา่จา้งส าหรบัชว่งวนัลาคลอดใหเ้ป็นไปตามทีก่ าหนดไวใ้นกฎหมายที่

เกีย่วขอ้ง 

ลกูจา้งทีแ่พทยว์นิิจฉัยใหพ้กัผ่อนเพือ่ป้องกนัภาวะแทง้คกุคาม  การลาเพือ่การ

รกัษา  การพยาบาล  หรอืการพกัฟ้ืน  และการคดิค านวณคา่จา้งควรจะ

สอดคลอ้งกบักฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง   

ชว่งการตัง้ครรภข์องลกูจา้ง นายจา้งควรใหล้าตรวจครรภ ์ 5 วนั   

ลกูจา้งทีคู่ส่มรสของตนคลอดบุตร  นายจา้งควรใหล้าเฝ้าดแูลภรรยาคลอดบุตร  

5 วนั   

การลาตรวจครรภแ์ละการลาเฝ้าดแูลภรรยาคลอดบุตรใหจ้า่ยคา่จา้งตามปกต ิ

มาตรา  16 ลกูจา้งทีร่ะยะเวลาท างานครบ  6 เดอืน  ก่อนทีบุ่ตรชายหญงิทกุๆ  คนจะมี

อายคุรบ  3 ปี  สามารถขอลาเลีย้งทารกโดยไม่รบัคา่จา้งได ้ ระยะเวลาจนถงึ

บุตรชายหญงิน้ันอายุครบ  3 ปี  แต่ตอ้งไม่เกนิ  2 ปี  ผู ท้ีเ่ลีย้งดบูุตรชายหญงิ  2 



คนขึน้ไปในเวลาเดยีวกนั  ระยะเวลาการลาเลีย้งทารกโดยไม่รบัคา่จา้งควรจะ

คดิรวมกนั  โดยจ ากดัเวลานานทีส่ดุไวท้ีบุ่ตรชายหญงิทีอ่ายนุอ้ยทีส่ดุไดร้บั

การดแูล  2 ปี 

ในชว่งทีล่กูจา้งลาเลีย้งทารกโดยไม่รบัคา่จา้งจะยงัคงตอ้งเขา้รว่มโครงการ

ประกนัสงัคมเดมิตอ่ไป  เบีย้ประกนัสงัคมในสว่นทีน่ายจา้งรบัผดิชอบอยูเ่ดมิจะ

ไม่ตอ้งจา่ย  เบีย้ประกนัสงัคมในสว่นทีล่กูจา้งรบัผดิชอบอยูเ่ดมิจะยดืเวลาการ

ช าระออกไป  3 ปี 

ตามทีก่ าหนดไวใ้นกฎหมายกระบวนพจิารณาคดคีรอบครวั  กฎหมายสวสัดกิาร

และการคุม้ครองสทิธปิระโยชนข์องเด็กและเยาวชน  ลูกจา้งทีท่ดลองใชช้วีติ

อยูร่ว่มกบับุตรบุญธรรมกอ่นการรบับุตรบุญธรรม  ในชว่งการใชช้วีติอยูร่ว่ม

ดงักลา่วอาจขอลาเลีย้งทารกโดยไม่รบัคา่จา้งตามทีก่ าหนดไวใ้นวรรคแรก   

การจา่ยเบีย้เลีย้งส าหรบัการลาเลีย้งทารกโดยไม่รบัคา่จา้งใหก้ าหนดไวใ้น

กฎหมายอืน่ตา่งหาก 

วธิกีารด าเนินการเกีย่วกบัการลาเลีย้งทารกโดยไม่รบัคา่จา้งใหพ้นักงาน

เจา้หนา้ทีส่ว่นกลางจดัท าขึน้ 

มาตรา  17 เมือ่ลกูจา้งขอกลบัคนืงานหลงัจากลาเลีย้งทารกโดยไม่รบัคา่จา้งครบ

ก าหนดเวลา 



ตามมาตรากอ่นหนา้  นอกจากมสีถานการณห์น่ึงดงัตอ่ไปนี้  และไดร้บัความ

เห็นชอบจากพนักงานเจา้หนา้ทีแ่ลว้  นายจา้งจะปฏเิสธไม่ได ้

  หน่ึง หยดุกจิการ  ขาดทุน  หรอืเกดิวกิฤตทางธรุกจิ 

  สอง นายจา้งปรบัองคก์ร  ยุบบรษิทั  หรอืโอนกรรมสทิธิต์ามกฎหมาย   

สาม หยดุการท างานช ัว่คราวดว้ยเหตสุดุวสิยั  1 เดอืนขึน้ไป 

สี ่ ลกัษณะธรุกจิเปลีย่นไป  มีความจ าเป็นตอ้งลดจ านวนลกูจา้ง  และไม่มี

งานทีเ่หมาะสมทีจ่ะรองรบัได ้

เมือ่นายจา้งไม่สามารถใหล้กูจา้งกลบัคนืงานไดต้ามเหตผุลแตล่ะขอ้ของวรรค

กอ่น  ควรจะแจง้ลกูจา้งลว่งหนา้  30 วนั  และควรจา่ยค่าชดเชยการเลกิจา้งและ

เงนิบ านาญตามมาตรฐานกฎหมาย   

มาตรา  18 ลกูจา้งทีม่บีุตรชายหญงิอายยุงัไม่ครบ  2 ปีซ ึง่จ าเป็นตอ้งให ้ (เก็บ) นม

ดว้ยตนเอง  นอกจากเวลาพกัทีก่ าหนดไว ้ นายจา้งควรใหเ้วลาในการให ้ (เก็บ)  

นมตา่งหาก  60 นาที   

ลกูจา้งทีข่ยายเวลาท างานออกไป  1 ช ัว่โมงขึน้ไปจากเวลาท างานปกตทิกุวนั  

นายจา้งควรจะใหเ้วลาในการให ้ (เก็บ) นม  30 นาท ี

เวลาให ้ (เก็บ)  นมทัง้  2 วรรคกอ่นใหถ้อืวา่เป็นเวลาท างาน   



มาตรา  19 เพือ่เลีย้งดบูุตรชายหญงิทีอ่ายยุงัไม่ครบ  3 ปี  ลูกจา้งทีไ่ดร้บัการวา่จา้ง

โดยนายจา้งทีว่า่จา้งลกูจา้งตัง้แต่  30 คนขึน้ไป  จะตอ้งรอ้งขอขอ้หน่ึงขอ้ใด

ตอ่ไปนีจ้ากนายจา้ง   

  หน่ึง  ลดเวลาท างาน  1 ช ัว่โมงทกุวนั  เวลาท างานทีล่ดจะตอ้งไม่ขอ

คา่ตอบแทน 

สอง  ปรบัเวลาท างาน 

มาตรา  20 เมือ่สมาชกิในครอบครวัรบัวคัซนีป้องกนัโรค  มีโรครา้ยแรง  หรอืเกดิ

อบุตัเิหตใุหญอ่ืน่ๆ  ซึง่ลูกจา้งจ าเป็นตอ้งดแูลดว้ยตนเอง จะตอ้งขอลาดแูล

ครอบครวั  จ านวนวนัลาดงักลา่วใหค้ดิรวมเขา้เป็นวนัลากจิ  ทัง้ปีไม่เกนิ  7 วนั   

การคดิคา่จา้งการลาดแูลครอบครวัใหจ้ดัการตามการลากจิประเภทน้ันๆ    

มาตรา  21 เมือ่ลกูจา้งรอ้งขอตามขอ้ก าหนดทัง้  7 มาตรากอ่น  นายจา้งจะตอ้งไม่

ปฏเิสธ   

เมือ่ลกูจา้งรอ้งขอตามมาตรากอ่น  นายจา้งจะตอ้งไม่ถอืวา่เป็นการขาดงาน

แลว้สง่ผลกระทบตอ่รางวลัการเขา้งานครบ  การประเมนิผลการปฏบิตังิาน  หรอื

การด าเนินการทีเ่ป็นโทษอืน่ๆ 



มาตรา  22 เมือ่คูส่มรสของลกูจา้งไม่ไดท้ างาน  จะไม่เขา้ขอ้ก าหนดในมาตรา  16 

และ  20  แต่หากมเีหตผุลอนัควรก็จะไม่อยูใ่นการจ ากดันี ้

มาตรา  23 นายจา้งทีว่า่จา้งลกูจา้งตัง้แต่  100 คนขึน้ไปควรจดัใหม้สีาธารณูปโภค

และมาตรการดงัตอ่ไปนี ้

  หน่ึง  หอ้งให ้ (เก็บ) นมบุตร 

  สอง  สาธารณูปโภคในการรบัเลีย้งเด็กหรอืมาตรการรบัเลีย้งเด็กทีเ่หมาะสม 

พนักงานเจา้หนา้ทีค่วรใหเ้งนิอดุหนุนส าหรบัการทีน่ายจา้งจะจดัสรา้งหอ้งให ้ 

(เก็บ) นมบุตร  สาธารณูปโภคในการรบัเลีย้งเด็ก  หรอืจดัใหม้มีาตรการรบัเลีย้ง

เด็กทีเ่หมาะสม   

ส าหรบัมาตรฐานในการจดัสรา้งหอ้งให ้ (เก็บ) นมบุตร  สาธารณูปโภคในการ

รบัเลีย้งเด็ก  หรอืจดัท ามาตรการ  และวธิกีารใหเ้งนิอดุหนุน  พนักงานเจา้หนา้ที่

สว่นกลางจะปรกึษาหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้งแลว้ก าหนดจดัท าขึน้ 

มาตรา  24 พนักงานเจา้หนา้ทีค่วรจะชว่ยเหลอืประสานงานใหล้กูจา้งทีล่าออกจาก

งานเพราะ 



แตง่งาน  ตัง้ครรภ ์ คลอดบุตร   เลีย้งดบูุตร  หรอืดูแลครอบครวัไดร้บัโอกาสใน

การท างานอกีคร ัง้  โดยควรจะด าเนินการเกีย่วกบับรกิารจดัหางาน  การ

ฝึกอบรมอาชพี  และใชม้าตรการอนัจ าเป็นอืน่ๆ   

มาตรา  25 นายจา้งวา่จา้งตอ้งจดัใหม้รีางวลัตอบแทนทีเ่หมาะสมส าหรบัลกูจา้งทีม่ี

ผลงานทีด่เียีย่มซึง่ลาออกเพราะแตง่งาน  ตัง้ครรภ ์ คลอดบุตร   เลีย้งดูบุตร  หรอื

ดแูลครอบครวั   

บททีห่า้  การเยยีวยาและขัน้ตอนการรอ้งทุกข ์  

มาตรา  26 ลกูจา้งหรอืผูห้างานทีไ่ดร้บัความเสยีหายจากสถานการณต์ามมาตรา  7 

ถงึมาตรา  11  หรอืมาตรา 21  นายจา้งจะตอ้งรบัผดิในการชดเชยความเสยีหาย 

มาตรา  27 ลกูจา้งหรอืผูห้างานไดร้บัผลเสยีหายจากสถานการณต์ามมาตรา  12  

นายจา้งและผูก้ระท าความผดิจะตอ้งรบัผดิในการชดเชยความเสยีหายรว่มกนั  

แตห่ากนายจา้งยนืยนัวา่ตนปฏบิตัติามขอ้ก าหนดการป้องกนัการคกุคามทาง

เพศแตล่ะขอ้ในพระราชบญัญตันีิ้  และไดพ้ยายามป้องกนัอยา่งเต็มทีไ่ม่ใหเ้กดิ

เร ือ่งเชน่น้ันแมว้า่จะยงัคงเกดิขึน้  นายจา้งไม่ตอ้งรบัผดิในการชดเชยความ

เสยีหาย 

หากผูไ้ดร้บัความเสยีหายไม่ไดร้บัการชดเชยความเสยีหายตามขอ้ก าหนด

วรรคกอ่น  ศาลจะตอ้งพจิารณาสถานะการเงนิของนายจา้งและผูไ้ดร้บัความ



เสยีหาย  สั่งใหน้ายจา้งชดเชยความเสยีหายทัง้หมดหรอืบางสว่น  ตามการ

เรยีกรอ้งสทิธิข์องลกูจา้งทีไ่ดร้บัความเสยีหาย 

เมือ่นายจา้งชดเชยความเสยีหาย  มีสทิธิเ์รยีกรอ้งการชดเชยจากผูม้พีฤตกิรรม

คกุคามทางเพศ 

ผูไ้ดร้บัความเสยีหายจากสถานการณต์ามมาตรา  12 จนเกดิการฟ้องรอ้ง

ด าเนินคดี  ในเวลาทีไ่ดร้บัแจง้จากศาลใหไ้ปปรากฏตวัในศาล  นายจา้งควรจะ

อนุญาตการลากจิทางการ 

มาตรา  28 ลกูจา้งหรอืผูห้างานไดร้บัความเสยีหายเพราะนายจา้งไม่ท าตามหนา้ทีท่ี่

ก าหนดไวใ้นมาตรา  13 วรรค  2  นายจา้งจะตอ้งรบัผดิในการชดเชยความ

เสยีหาย 

มาตรา  29 สถานการณท์ัง้  3 มาตรากอ่น  แมม้ใิชค่วามเสยีหายทีเ่ป็นตวัเงนิ  ลูกจา้ง

หรอืผูห้างาน จะตอ้งเรยีกรอ้งการชดเชยเป็นจ านวนเงนิทีเ่หมาะสม  หาก

ชือ่เสยีงของลกูจา้งหรอืผูห้างานไดร้บัความเสยีหาย  ตอ้งเรยีกรอ้งใหม้กีาร

จดัการทีเ่หมาะสมเพือ่กูช้ ือ่เสยีงกลบัคนืมาดว้ย 

มาตรา  30 สทิธใินการเรยีกรอ้งการชดเชยความเสยีหายตามมาตรา 26 ถงึมาตรา  

28  หมดสิน้ลงหากไม่ใชส้ทิธิภ์ายในเวลา  2 ปี  นับตัง้แตผู่ม้สีทิธิเ์รยีกรอ้งทราบ

ถงึความเสยีหายและตวัผูม้ภีาระในการชดเชย  อายุความสงูสดุหมดสิน้ลง



ภายใน  10 ปี  นับตัง้แต่การเกดิพฤตกิรรมคกุคามทางเพศ  หรอืพฤตกิรรมที่

ละเมดิขอ้ก าหนดแตล่ะขอ้น้ัน   

มาตรา  31 หลงัจากทีล่กูจา้งหรอืผูห้างานชึถ้งึการปฏบิตัทิีไ่ม่เทา่เทยีม  นายจา้งเป็น

ผูร้บัผดิชอบในการพสิจูนว์า่มใิชปั่จจยัทางเพศ  รสนิยมทางเพศ  ที่ก่อใหเ้กดิ

การปฏบิตัทิีไ่ม่เทา่เทยีมน้ัน หรอืปัจจยัดา้นเพศจ าเป็นตอ่งานทีล่กูจา้งหรอืผู ้

หางานน้ันท างาน 

มาตรา  32 เพือ่จดัการกบัการรอ้งทกุขก์ลา่วโทษของลกูจา้ง  นายจา้งจะตอ้งจดัตัง้

ระบบการรอ้งทกุขก์ลา่วโทษเพือ่ประสานงานและจดัการ 

มาตรา  33 เมือ่ลกูจา้งพบวา่นายจา้งฝ่าฝืนขอ้ก าหนดในมาตรา  14 ถึงมาตรา 20  

จะตอ้งรอ้งทกุขก์ลา่วโทษตอ่พนักงานเจา้หนา้ทีท่อ้งถิน่   

หากลกูจา้งสง่เร ือ่งถงึพนักงานเจา้หนา้ทีส่ว่นกลาง  พนักงานเจา้หนา้ที่

สว่นกลางควรจะสง่เร ือ่งใหพ้นักงานเจา้หนา้ทีท่อ้งถิน่ภายใน  7 วนัหลงัจากรบั

เร ือ่งรอ้งทกุขก์ลา่วโทษ  หรอืพบวา่มกีารฝ่าฝืนตามทีก่ลา่วไวข้า้งตน้   

พนักงานเจา้หนา้ทีท่อ้งถิน่ควรเร ิม่ด าเนินการสบืสวนภายหลงัรบัเร ือ่งรอ้งทกุข ์

กลา่วโทษใน  7 วนั  และจะตอ้งประสานงานระหวา่งสองฝ่ายทีเ่กีย่วขอ้งตาม

อ านาจหนา้ทีต่ามกฎหมาย 



วธิจีดัการการรอ้งทกุขก์ลา่วโทษในวรรคกอ่น  ใหพ้นักงานเจา้หนา้ทีท่อ้งถิน่

เป็นผูก้ าหนด 

มาตรา  34 หลงัจากทีล่กูจา้งหรอืผูห้างานพบวา่นายจา้งฝ่าฝืนขอ้ก าหนดในมาตรา  7  

ถงึมาตรา 11  มาตรา 13  มาตรา 21 หรอืมาตรา  36 และรอ้งทุกขก์ลา่วโทษตอ่

พนักงานเจา้หนา้ที่  นายจา้ง  ลูกจา้งหรอืผูห้างานมคีวามเห็นตา่งตอ่การตดัสนิ

ของพนักงานเจา้หนา้ที่  จะตอ้งรอ้งขอทบทวนหรอืยืน่ค ารอ้งทกุขโ์ดยตรงตอ่

พนักงานเจา้หนา้ทีส่ว่นกลางในสว่นของคณะกรรมการความเทา่เทยีมระหวา่ง

เพศในการท างานภายใน10 วนั  หากนายจา้ง  ลูกจา้งหรอืผูห้างานมคีวามเห็น

ตา่งตอ่การตดัสนิของพนักงานเจา้หนา้ทีใ่นสว่นของคณะกรรมการความเทา่

เทยีมระหวา่งเพศในการท างานจะตอ้งยืน่ค ารอ้งทกุขแ์ละด าเนินคดปีกครอง

ตามขัน้ตอนการยืน่ค ารอ้งทกุขแ์ละคดปีกครอง   

วธิจีดัการยืน่ค ารอ้งทกุขแ์ละรอ้งขอทบทวนในวรรคกอ่น ใหพ้นักงานเจา้หนา้ที่

สว่นกลางเป็นผูก้ าหนด 

มาตรา  35 ศาลและพนักงานเจา้หนา้ทีค่วรจะพจิารณารายงานการสบืสวนที่

คณะกรรมการ 

ความเทา่เทยีมระหวา่งเพศในการท างานจดัท า  รวมถงึค าวนิิจฉัยหรอืการ

ลงโทษ  ในการวนิิจฉัยชีข้าดขอ้เท็จจรงิของการปฏบิตัทิีไ่ม่เทา่เทยีม 



มาตรา  36 นายจา้งตอ้งไม่เลกิจา้ง   ยา้ยต าแหน่ง  หรอืลงโทษทางวนัิยอืน่ทีไ่ม่

เหมาะสม  ดว้ยเหตทุีล่กูจา้งรอ้งทกุขก์ลา่วโทษ  หรอืชว่ยผูอ้ืน่รอ้งทกุข ์

กลา่วโทษตามพระราชบญัญตันีิ้   

มาตรา  37 เมือ่ลกูจา้งหรอืผูห้างานฟ้องรอ้งด าเนินคดเีพราะนายจา้งฝ่าฝืน

ขอ้ก าหนดใน 

พระราชบญัญตันีิ้  พนักงานเจา้หนา้ทีค่วรจะใหค้วามชว่ยเหลอืทางดา้น

กฎหมายทีจ่ าเป็น   

วธิกีารใหค้วามชว่ยเหลอืทางดา้นกฎหมายในวรรคกอ่น  พนักงานเจา้หนา้ที่

สว่นกลาง 

เป็นผูก้ าหนด 

ลกูจา้งหรอืผูห้างานฟ้องรอ้งด าเนินคดตีามวรรคแรกแลว้รอ้งขอใหม้กีาร

อนุญาโตตลุาการโดยวางเงนิเป็นประกนัไวก้อ่น  ศาลจะตอ้งลดหรอืงดเวน้

จ านวนเงนิทีว่าง 

บททีห่ก  บทลงโทษ 



มาตรา  38 นายจา้งฝ่าฝืนขอ้ก าหนดในมาตรา  21  มาตรา  27 วรรค  4 หรอืมาตรา  36 

ระวางโทษปรบัเป็นเงนิ  20,000 ดอลลารไ์ตห้วนัขึน้ไปแตไ่ม่เกนิ 300,000 

ดอลลารไ์ตห้วนั    

ผูม้พีฤตกิรรมเชน่วรรคกอ่นควรจะประกาศชือ่และนามสกลุหรอืชือ่เรยีก  ชือ่

และนามสกลุของผูร้บัผดิชอบ  และสัง่ใหป้รบัปรงุตวัภายในเวลาทีก่ าหนด  ผูท้ี่

ไม่ปรบัปรงุตวัเมือ่สิน้ก าหนดเวลาควรจะปรบัเงนิตามจ านวนคร ัง้   

มาตรา  38-1 นายจา้งฝ่าฝืนขอ้ก าหนดมาตรา  7 ถงึมาตรา  10  มาตรา 11 วรรค  1  และ

วรรค  2 ระวางโทษปรบัเป็นเงนิ  300,000 ดอลลารไ์ตห้วนัขึน้ไปแตไ่ม่เกนิ 

1,500,000 ดอลลารไ์ตห้วนั   

นายจา้งฝ่าฝืนขอ้ก าหนดในมาตรา  13 วรรค1  ชว่งหลงั  และวรรค2  ระวางโทษ

ปรบัเป็นเงนิ  100,000 ดอลลารไ์ตห้วนัขึน้ไปแตไ่ม่เกนิ 500,000 ดอลลาร ์

ไตห้วนั 

ผูม้พีฤตกิรรมเชน่ทัง้ 2  วรรคกอ่นควรจะประกาศชือ่และนามสกลุหรอืชือ่เรยีก  

ชือ่และนามสกลุของผูร้บัผดิชอบ  และสัง่ใหป้รบัปรงุตวัภายในเวลาทีก่ าหนด  

ผูท้ีไ่ม่ปรบัปรงุตวัเมือ่สิน้ก าหนดเวลาควรจะปรบัเงนิตามจ านวนคร ัง้   

บททีเ่จ็ด บทบญัญตัเิพิม่เตมิ 



มาตรา  39 กฎหมายในการด าเนินการตามพระราชบญัญตัฉิบบันีใ้หพ้นักงานเจา้หนา้ที่

สว่นกลางเป็นผูก้ าหนด 

มาตรา  40   พระราชบญัญตัฉิบบันีใ้หใ้ชบ้งัคบัตัง้แตว่นัที่  8 มีนาคม ปีที่  91  แห่ง

สาธารณรฐัจนี  (พ.ศ.  2545)   

มาตราทีแ่กไ้ขของพระราชบญัญตันีิใ้หบ้งัคบัใชต้ัง้แตว่นัประกาศ  ยกเวน้

มาตรา  16  ซึง่แกไ้ขในวนัที่  19 ธนัวาคม  ปีที่  96  แห่งสาธารณรฐัจนี  (พ.ศ.  

2545)  วนัทีบ่งัคบัใชใ้หส้ภาบรหิารเป็นผูก้ าหนด 

 


