สิ ท ธิ แ ละหน าที่ ข องนายจ าง ลู กจ าง กรณี นายจางประสงคย ายสถานประกอบกิจ การตาม
มาตรา ๑๒๐ มาตรา ๑๒๐/๑ มาตรา ๑๒๐/๒ แห ง พระราชบั ญ ญั ติ คุม ครองแรงงาน
พ.ศ. ๒๕๔๑ แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒
พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครอง
แรงงาน (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒ มีผลบังคับใช
ตั้งแตวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ไดมีการแกไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับการยายสถานประกอบกิจการตาม
มาตรา ๑๒๐ มาตรา ๑๒๐/๑ และมาตรา ๑๒๐/๒ สรุปไดดังนี้
๑. การยายสถานประกอบกิจการของนายจางมี ๒ ลักษณะ ไดแก
(๑) นายจางปดกิจการในสถานที่แหงเดิม โดยไปเปดกิจการในสถานที่แหงใหม
(๒) นายจางมีสถานประกอบกิจการอยางนอย ๒ แหงขึ้นไป และนายจางมีความประสงค
จะปดกิจการแหงหนึ่งแหงใด โดยยายลูกจางไปทํางานในสถานที่อื่นของนายจางที่มีอยูเดิม
๒. กรณีนายจางประสงคยายสถานประกอบกิจการ นายจางตองปดประกาศแจงใหลูกจาง
ทราบลวงหนากอนวันยายไมนอยกวา ๓๐ วัน ในที่เปดเผย ณ สถานประกอบกิจการที่ตั้งอยู และขอความใน
ประกาศตองมีความชัดเจนเพียงพอวา ลูกจางคนใดจะถูกยายไปที่ใด และเมื่อใด
๓. กรณีนายจางไมปดประกาศหรือปดประกาศไมถูกตองตามที่กฎหมายกําหนด นายจาง
ตองจายคาชดเชยพิเศษแทนการบอกกลาวลวงหนาเทากับคาจางอัตราสุดทาย ๓๐ วันใหแกลูกจาง
๔. หากลูกจา งเห็นว า การย า ยสถานประกอบกิจ การมีผลกระทบสํา คัญ ตอ การดํา รงชีวิต
ตามปกติของลูกจางหรือครอบครัว และไมประสงคจะไปทํา งาน ณ สถานที่แหงใหม ลูกจา งตองแจงความ
ประสงคใหนายจางทราบเปนหนังสือภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่ปดประกาศหรือนับแตวันยายสถานประกอบ
กิจการ ในกรณีที่นายจางไมไดปดประกาศ
๕. ใหนายจางจายคาชดเชยพิเศษแทนการบอกกลาวลวงหนาหรือคาชดเชยพิเศษไมนอยกวา
อัตราคาชดเชยที่ลูกจางพึงมีสิทธิไดรับตามมาตรา ๑๑๘ ใหแกลูกจางภายใน ๗ วันนับแตวันสิ้นสุดสัญญาจาง
๖. ในกรณีที่นายจางไมเห็นดวยกับเหตุผลของลูกจางตามข อ ๔. ใหนายจางยื่ นคํา รองตอ
คณะกรรมการสวัสดิการแรงงานภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่ไดรับแจงเปนหนังสือจากลูกจาง
๗. คณะกรรมการสวัสดิการแรงงานพิจารณาวินิจฉัยคํารองและมีคาํ สั่งภายใน ๖๐ วันนับแต
วันที่รับคํารองจากนายจาง และแจงใหนายจางและลูกจางทราบภายใน ๑๕ วัน นับแตวันที่มีคําสั่ง
๘. เมื่อนายจางและลูกจางไดรับคําสั่งคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานแลวมีสิทธิยื่นอุทธรณ
คําสั่งตอศาลภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่ไดรับคําสั่ง
๙. กรณีนายจางอุทธรณคําสั่งตอศาล เมื่อศาลมีคําพิพากษาหรือคําสั่งอื่นใด และนายจางได
ปฏิบัติตามคําพิพากษาหรือคําสั่งของศาลแลว การดําเนินคดีอาญาตอนายจางใหเปนอันระงับไป
องคประกอบสําคัญที่ลูกจางจะมีสิทธิตามกฎหมาย มีดังนี้
๑) เปนกรณีที่นายจางยายสถานประกอบกิจการไปตั้ง ณ สถานที่ใหม หรือสถานที่อื่นของ
นายจาง (สถานที่ของนายจางที่มีแตเดิม หรือสํานักงานสาขาของนายจาง)
๒) การยายนั้นตองมีผลกระทบสําคัญตอการดํารงชีวิตตามปกติของลูกจางหรือครอบครัว

-๒๓) ในการยายสถานประกอบกิจการนั้น จะเปนการยายทั้งหมด หรือยายบางสวนก็ได โดย
สถานที่เดิมจะตองไมมีสภาพการทํางานใดๆ อีก กรณียายบางสวน หนวยที่ยายตองไปทั้งหมด ไมมีสภาพการ
ทํางานของหนวยที่ยายในสถานที่เดิมตอไป
๔) การยายตัวบุคคล หรือตําแหนงหนาที่การงาน ไมถือเปนการยายสถานประกอบกิจการ
ผลกระทบสําคัญพิจารณาจาก
๑. ดานการเดินทาง (ระยะทาง/ระยะเวลาที่ใชในการเดินทาง)
๒. ดานคาใชจายที่เพิ่มขึ้น
๓. ดานผลกระทบตอครอบครัว
๔. ดานอื่น ๆ เชน ปญหาสุขภาพ โรคประจําตัว เปนตน
บทกําหนดโทษ
- นายจางผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา ๑๒๐ ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน ๖ เดือน
หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
- ผูใดไมปฏิบัติตามคําสั่งคณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน ๑ ป
หรือปรับไมเกิน ๒๐,๐๐๐ บาท
สถานที่ยื่นคํารอง
๐ สวนกลาง
- กองสวัสดิการแรงงาน กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
- สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ ๑ - ๑๐
๐ สวนภูมิภาค
- สํานักงานสวัสดิการและคุมครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด
หนาที่ของนายจาง
๑. ตองป ดประกาศแจงการยา ยสถานประกอบกิจการใหลูก จา งทราบลว งหนา โดยปด
ประกาศในที่เปดเผยติดตอกัน ไมนอยกวา ๓๐ วัน กอนยายสถานประกอบกิจการ โดยประกาศตองระบุขอมูล
ดังนี้
- ที่ตั้งของสถานที่แหงใหมที่จะยายไป
- วันที่ยายสถานประกอบกิจการ
- ระบุลูกจางผูที่ตอ งยายไปที่แหงใหม
๒. มีหนาที่จายคาชดเชยพิเศษแทนการบอกกลาวลวงหนาและคาชดเชยพิเศษ แลวแตกรณี
ใหแกลูกจาง ภายใน ๗ วัน นับตั้งแตวันสิ้นสุดสัญญา (วันที่ยายสถานประกอบกิจการ) เมื่อลูกจางแจงความ
ประสงคเปนหนังสือวาไมตอ งการยายไปที่แหงใหม
หนาที่ของลูกจาง
๑. เมื่อลูกจางเห็นวา การยายสถานประกอบกิจ การมีผลกระทบสํา คัญตอการดํารงชีวิต
ตามปกติตอตนเองหรือครอบครัว และลูกจางไมประสงคไปทํางาน ณ สถานที่แหงใหม

-๓ลูกจางมีหนาที่ทํางานตามปกติจนถึงวันกอนวันที่ยายสถานประกอบกิจการ แมลูกจางจะ
มีหนังสือแจงความประสงควาไมตองการยายไปทํางานยังที่แหงใหมแลวก็ตาม เนื่องจากกฎหมายกําหนดให
วันที่ยายสถานประกอบกิจการเปนวันที่สิ้นสุดสัญญาจาง
๒. กรณีนายจา งยา ยสถานประกอบกิจการโดยไมปดประกาศแจงการยา ย หากลูกจ างไม
ประสงคไปทํา งาน ณ สถานประกอบกิจ การแหงใหม ลูกจ างตองแจงความประสงค ใหน ายจา งทราบเป น
หนังสือภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่ยายสถานประกอบกิจการ
สิทธิของนายจาง
๑. เมื่อนายจางไมเห็นดวยกับเหตุผลของลูกจางที่ไมประสงคยายไปสถานที่แหงใหม นายจาง
มีสิทธิ ยื่นคํารองตอคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานภายใน ๓๐ วันนับ แตไดรับ แจงเปนหนังสือจากลูกจา ง
โดยนําเสนอขอโตแยงตอเหตุผลที่ไมประสงคยายไปยังสถานที่แหงใหมของลูกจางตอคณะกรรมการสวัสดิการ
แรงงานเพื่อประกอบการพิจาณาวินิจฉัยคํารอง
๒. การอุทธรณคําสั่ง ในกรณีคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานมีคําสั่งใหนายจางจายคาชดเชย
พิเศษแทนการบอกกลาวลวงหนา และหรือคาชดเชยพิเศษ แลวแตกรณี และนายจางไมเห็นดวยกับคําสั่ง ให
นายจา งอุ ทธรณคํา สั่ง ของคณะกรรมการสวัส ดิการแรงงานตอศาลแรงงานภายใน ๓๐ วั น นับ แตวั นที่ได
รับทราบคําสั่ง พรอมวางหลักประกัน เชน เงินสด เช็คเงินสด เปนตน ตอศาลตามจํานวนที่ตองจายตามคําสั่ง
สิทธิของลูกจาง
๑. ลูกจางมีสิทธิไดรับคาชดเชยพิเศษแทนการบอกกลาวลวงหนาและหรือคาชดเชยพิเศษ
แลวแตกรณี ภายใน ๗ วัน นับแตวันสิ้นสุดสัญญาจาง (วันที่ยายสถานประกอบกิจการ)
๒. กรณีที่นายจางยื่นคํารอง และคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานมีคําสั่งวา ลูกจางไมมีสิทธิ
ไดรับคาชดเชยพิเศษแทนการบอกกลาวลวงหนาและหรือคาชดเชยพิเศษ แลวแตกรณี และลูกจางไมเห็นดวย
กับคําสั่งดังกลาว ใหลูกจางอุทธรณคําสั่งคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานตอศาลแรงงาน ภายใน ๓๐ วัน นับ
แตวันที่ไดรับทราบคําสั่ง
๓. กรณีนายจางไมยื่นคํารองตอคณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน และไมจายคาชดเชยพิเศษ
และหรือคาชดเชยพิเศษแทนการบอกกลาวลวงหนา แลวแตกรณี ใหแกลูกจางภายใน ๗ วัน นับแตวันสิ้นสุด
สั ญ ญาจ า ง (วัน ที่ ย า ยสถานประกอบกิ จ การ) ให ลู ก จ า งใชสิ ทธิยื่ น คํ า ร อ งต อ พนั ก งานตรวจแรงงาน ณ
สํ า นั ก งานสวั ส ดิ ก ารและคุ ม ครองแรงงานจั ง หวั ด และสํ า นั ก งานสวั ส ดิ ก ารและคุ ม ครองแรงงาน
กรุงเทพมหานครพื้นที่ ๑-๑๐
หมายเหตุ กองสวัสดิการแรงงานไดจัดทําแบบตัวอยา งเอกสารเพื่อใหนายจางและลูกจางใชในกรณีที่มีการ
ยายสถานประกอบกิจการ ดังนี้
๑. ตัวอยางประกาศการยายสถานประกอบกิจการของนายจาง (ตัวอยางที่ ๑)
๒. ตัวอยางหนังสือแจงความประสงคของลูกจางไมไปทํางาน ณ สถานประกอบกิจการแหงใหม
(ตัวอยางที่ ๒)
๓. แบบคํารองของนายจางตอคณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน กรณีนายจางยายสถานประกอบ
กิจการ

ตัวอยางที่ ๑
(ตัวอยางประกาศการยายสถานประกอบกิจการของนายจาง)
ประกาศ ....................(๑).......................
เรื่อง แจงยายสถานประกอบกิจการ
----------------------------วันที่ ........... เดือน............................. พ.ศ. .................
ดวย.................(๑)................. มีความประสงคจะยายสถานประกอบกิจการไป ณ ที่ทําการ
แหงใหม/หรือสถานที่อื่น เนื่องจาก... (ระบุเหตุผลในการยายสถานประกอบ
กิจการ) .........................................................
โดยย า ยจากสถานที่ เ ดิ ม ตั้ ง อยู เ ลขที่ ......... หมู ที่ . .. ถนน........... ตํ า บล/แขวง..................อํ า เภอ/
เขต ............................ จังหวัด .........................................โทรศัพท .................................... ไปยังสถานที่แหง
ใหม / หรือสถานที่อื่นตั้ง อยู เลขที่ ................ หมู ที่........... ถนน .................ตํา บล/แขวง ..................
อําเภอ ............................. จังหวัด ....................................................... โทรศัพท ....................................
....................(๑)....................จึงขอใหลูกจางผูมีรายชื่อดังตอไปนี้ ไปยังสถานที่ดังกลาวขางตน
ตั้งแตวันที่ ......... เดือน....................... พ.ศ. ................. (กรณียายไมพรอมกันใหระบุใหชัดเจนวาลูกจางคนใด
จะยายไปเมื่อใด และอาจระบุวัน เดือน ป ที่ไปเริ่มตนทํางาน ณ ที่แหงใหมดวยก็ได)
๑) ชื่อ-นามสกุล.................. ตําแหนง ......................
๒) ชื่อ-นามสกุล..................... ตําแหนง .........................
๓) ชื่อ-นามสกุล..................... ตําแหนง .........................
ฯลฯ
ทั้งนี้ ในการยายสถานประกอบกิจการดังกลาว นายจางไดจัดสวัสดิการเพื่อชวยเหลือลูกจาง
ที่ตอ งยาย เชน รถรับ-สง หอพัก คาเชาที่พักอาศัย คาเดินทาง ฯลฯ
ประกาศ ณ วันที่.............เดือน..................พ.ศ. ..............
ลงชื่อ ..................................................................
(นายจาง)
( .........................................................)
ตําแหนง ..............................................................
ประทับตราสําคัญ (ถามี)
หมายเหตุ ก. (๑) ใหระบุชื่อนายจางหรือชื่อสถานประกอบกิจการ
ข. นายจางตองปดประกาศในที่เปดเผยใหลูกจางทราบลวงหนาไมนอยกวา ๓๐ วัน กอนวันยาย
เชน ปดประกาศไวที่บอรดประชาสัมพันธ ประตูทางเขา

ตัวอยางที่ ๒
(ตัวอยางหนังสือแจงความประสงคของลูกจางไมไปทํางาน ณ สถานประกอบกิจการแหงใหม)
วันที่ ....................เดือน....................พ.ศ. ...................
เรื่อง ขอแจงความประสงคไมไปทํางาน ณ สถานประกอบกิจการแหงใหม
เรียน ..................(๑)...........................................................
ตามที่นายจางไดประกาศยายสถานประกอบกิจการไปยังสถานที่แหงใหม/หรือสถานที่อื่น
เมื่อวันที่........เดือน..........พ.ศ. .........................โดยใหขาพเจา..................(๒)......................... ยายไปทํางานที่
ใหม ตั้งแตวันที่ ........ เดือน...................... พ.ศ. .............. /หรือนายจางไดยายสถานประกอบกิจการไปตั้งแต
วันที.่ ....... เดือน...................... พ.ศ. .............. (กรณีนายจางไมปดประกาศ)
.
ขาพเจา................(๒)....................ไดพิจารณาเหตุผลในการยายสถานประกอบกิจการแลว
ขอแจงใหทราบวาไมสามารถยายไปทํางาน ณ สถานที่แหงใหมได เนื่องจากไดรับผลกระทบอันสําคัญตอการ
ดํารงชีวิตตามปกติของขาพเจาหรือครอบครัวของขาพเจา ดังนี้ (ระบุผลกระทบใหชัดเจนวากระทบอยางไร)
๑. ดานการเดินทาง.........................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
๒. ดานคาใชจา ย..............................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
๓. ดานครอบครัว.............................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
๔. ดานอื่นๆ ....................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ดวยเหตุผลดังกลาวขางตน จึงขอใหนายจางจายเงินคาชดเชยพิเศษและหรือคาชดเชยพิเศษ
แทนการบอกกลาวลวงหนา แลวแตกรณี ตามกฎหมายใหแกขาพเจาภายใน ๗ วัน นับแตวันที่นายจางยาย
สถานประกอบกิจการ
จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา
ลงชื่อ ...........................(๒)........................
ลูกจาง
(.......................................................)
หมายเหตุ ก. (๑) ใหระบุชื่อสถานประกอบกิจการหรือชื่อนายจาง
ข. (๒) ใหระบุชื่อลูกจาง

แบบคํารองของนายจางตอคณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน
กรณีนายจางยายสถานประกอบกิจการ
เขียนที่................................................
วันที.่ ............เดือน.................... พ.ศ. ..............
๑. ขาพเจา (บริษัท/หจก./นาย/นาง/นางสาว)...................................................................
นายจาง ประกอบกิจการ...................โดยมีนาย/นาง/นางสาว.......................................................................
เปนเจาของ/กรรมการผูจัดการ สํานักงานตั้งอยูเลขที่.............หมูที่......ซอย....................ถนน......................
ตําบล/แขวง..................อําเภอ/เขต............................จังหวัด...........................รหัสไปรษณีย…………………
โทรศัพท……………..…………
๒. ขาพเจามีความประสงคจะยายสถานประกอบกิจการไปตั้ง ณ สถานที่ใหม/หรือไปยัง
สถานที่อื่นของนายจางตั้งอยูเลขที่..............หมูที………..ซอย............ถนน................ตําบล/แขวง............
อํ า เภอ/เขต..................จั ง หวั ด ....................รหั ส ไปรษณี ย …………..โทรศั พ ท …………….……………….
ใกลเคียงกับ………………….. โดยไดปดประกาศแจงการยายสถานประกอบกิจการ เมื่อวันที่.....เดือน............
พ.ศ........สถานที่ติดประกาศ………………………………………………./หรือกรณีไม ปดประกาศการยา ยใหระบุ
วันที่ยาย……..…… และลูกจางไดมีหนังสือแจงความประสงคไมไปทํางาน ณ สถานประกอบกิจการแหงใหม
๓. ข า พเจา ไดพิ จ ารณาหนังสือแจงความประสงค ข องลูกจา งดั งกลา วแลว ไม เห็น ดวยกั บ
เหตุผลของ นาย/นาง/นางสาว....................................บัตรประจําตัวประชาชนเลขที่........................................
ตําแหนง......................................เขาทํางานเมื่อวันที่..........เดือน.......................พ.ศ. .............รวมระยะเวลางาน
.........ป..........เดือน..........วัน ดวยเหตุผลดังนี้
ดานการเดินทาง.......................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ดานคาใชจา ย...........................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ดานครอบครัว..........................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ดานสุขภาพ...............................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
ดานอื่นๆ...................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
(พรอมหนังสือแจงความประสงคไมยายไปทํางานของลูกจาง)
๔. ขาพเจาขอรับรองวาขอความขางตนเปนความจริงทุกประการ
ลงชื่อ________________________นายจางผูยื่นคํารอง
(________________________)

