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กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจร่วมสมัยของประเทศไทย 
 

 ตัวอย่างของกฎหมายเศรษฐกิจร่วมสมัยของไทย ท่ีผู้ ประกอบการหรือนักธุรกิจหรือ
สาธารณชนทัง้หลายควรต้องรู้ อาจจ าแนกออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มกฎหมายท่ีเก่ียวกับแรงงาน กลุ่ม
กฎหมายท่ีเก่ียวกบัการเงิน การคลงัและการธนาคาร กลุ่มกฎหมายท่ีเก่ียวกบัการควบคมุธุรกิจเอกชน และ
กลุม่กฎหมายท่ีเก่ียวกบัการคุ้มครองผู้บริโภค ซึง่เป็นท่ีสงัเกตได้วา่ กฎหมายทัง้ 4 กลุ่ม ตา่งก็มีลกัษณะเป็น
กฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจ (Public Economic Law)1 จึงควรศึกษาเฉพาะสาระส าคญัของกฎหมาย
บางฉบบัในแตล่ะกลุ่ม พร้อมด้วยเหตผุลหรือความจ าเป็นในการประกาศใช้กฎหมายแตล่ะฉบบัของแตล่ะ
กลุม่โดยล าดบั กลา่วคือ 
  
กลุ่มที่ 1 : กฎหมายเศรษฐกิจเก่ียวกับแรงงาน 
 กฎหมายแรงงาน (Labour Law) เป็นกฎหมายเศรษฐกิจสงัคมท่ีส าคญัเพราะมิใช่ เก่ียวข้องเฉพาะ
บุคคลสามฝ่าย ได้แก่ รัฐ นายจ้างและลูกจ้างเท่านัน้ แต่ยังมีผลกระทบ เก่ียวข้องกับกระบวนการทาง
เศรษฐกิจ สงัคม และการเมืองอีกด้วย รัฐ (ประเทศ) เกือบทั่ว โลกต่างก็ให้ความส าคญัของกฎหมายท่ี
เก่ียวกับแรงงาน เช่นเดียวกับองค์การสหประชาชาติ (United Nations) โดย ทบวงการช านาญพิเศษ
สหประชาชาติ ได้แก่ องค์การแรงงานสากล (International Labour Organization : “ILO) และองค์การค้า
โลก (World Trade Organization : WTO) ต่างก็มีอิทธิพลเพียงพอท่ีจะกดดนัให้รัฐสมาชิกด าเนินการ
ปรับปรุงกฎหมายแรงงาน ภายในรัฐสมาชิกทัว่โลกให้มีความเป็นสากลมากขึน้ ซึ่งประเทศไทยเราก็เคยตก
ท่ีนัง่ดงักล่าว มาแล้ว อนึ่งกฎหมายเก่ียวกับแรงงานของของประเทศไทยมีปรากฏในกฎหมายหลายฉบบั 
ได้แก่ (1) ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 ลกัษณะ 6 “จ้างแรงงาน” (มาตรา 575 - 586) (2) 
พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมล่าสุดโดย พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน (ฉบบัท่ี 6) พ.ศ. 
2560 (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2551 (3) พ.ร.บ. แรงงานสมัพนัธ์ พ.ศ. 2518 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมล่าสดุโดย พ.ร.บ. 
แรงงานสมัพนัธ์ (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2544  (4) พ.ร.บ. เงินทดแทน พ.ศ. 2537 (5) พ.ร.บ. ประกนัสงัคม พ.ศ. 
2533 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมล่าสุดโดย พ.ร.บ. ประกนัสงัคม (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2558 ค าสัง่หวัหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติท่ี 58/2559 เร่ือง การรับบริการสาธารณสุขของคนพิการตามกฎหมายว่าด้วย
หลกัประกนัสขุภาพแห่งชาติและกฎหมายว่าด้วยการประกนัสงัคม (6) พ.ร.บ. แรงงานรัฐวิสาหกิจสมัพนัธ์ 
พ.ศ. 2543 (7) พ.ร.บ. จดัหางานและ คุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมล่าสุดโดยพ.ร.บ. 
จดัหางานและ คุ้มครองคนหางาน(ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2544 (8) พระราชก าหนดการบริหารจดัการการท างาน

                                                           

 1 มีการศึกษากนัแพร่หลายในคณะนิติศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ของมหาวิทยาลยัของรัฐ (Faculté de droit et 
économique ในสาธารณรัฐฝร่ังเศส เรียกวา่ “Driot public économique" 
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ของคนตา่งด้าว พ.ศ. 2560 (9) พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนตา่งด้าว พ.ศ. 2542 (10) พ.ร.บ. จดัตัง้
ศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีในศาลแรงงาน พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2550 พร้อมด้วย
กฎกระทรวงซึ่งเป็นกฎหมายฝ่ายบริหารท่ีออกตามความใน พ.ร.บ. ดงักล่าว สมควรศึกษาหลกัการและ
เหตผุลพร้อมดว้ยสาระสําคญัของกฎหมายเก่ียวกบั แรงงานดงักล่าว (บางฉบบั) โดยสงัเขป 
 
 1. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 ลักษณะ 6 ว่าด้วยสัญญาจ้างแรงงาน/ การ
จ้างแรงงาน (มาตรา 575 - 586) 
 นบัว่าเป็นกฎหมายแรงงานท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของประเทศไทย เน่ืองจากมีผลใช้บงัคบัมาตัง้แต่วนัท่ี 1 
เมษายน พ.ศ. 2472 จนกระทัง่ถึงปัจจบุัน โดยมีวตัถุประสงค์ท่ีให้มีการก าหนดสิทธิและหน้าท่ีโดยทัว่ไป
ของนายจ้างและลกูจ้างท่ีมีตอ่กนัในฐานะเป็นคู่สญัญา ก าหนดหลกัการว่าจ้าง การจ่ายคา่จ้างสินค้า การ
ท างาน และการเลิกจ้าง อันเป็นความสัมพันธ์ระหว่างคู่สัญญาในฐานะท่ีเป็นกฎหมายเอกชนทางด้าน
เศรษฐกิจ 
 - ขอบเขตการบงัคบัใช้ มีผลบงัคบัใช้แก่นายจ้าง และลกูจ้างในทกุกิจการ ทัง้ภาคเอกชนทัว่ไปและ
ภาครัฐเฉพาะรัฐวิสาหกิจ และลูกจ้างงบรายได้ของราชการด้วย แต่มิได้น าไปใช้บงัคบักับข้าราชการและ
ลูกจ้างงบคลงัของกระทรวง ทบวง กรม ต่างๆ เน่ืองจากความสมัพนัธ์ระหว่างกระทรวง ทบวง กรม และ
ข้าราชการในกระทรวง ทบวง กรม นัน้มีขึน้โดยกฎหมายปกครอง มิใช่มีขึน้โดยกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
เชน่ สญัญา จ้างแรงงาน สญัญาจ้างท างาน และสญัญาตวัการตวัแทน (ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 755/2498 
และ 769/2505) 
 - ลกัษณะของสญัญาจ้างแรงงาน มีสาระส าคญั 5 ประการ คือ :- 
  (1) เป็นสญัญาระหวา่งบคุคลสองฝ่าย ได้แก่ ลกูจ้าง ตกลงท างานให้นายจ้าง 
  (2) เป็นสญัญาตา่งตอบแทน โดยนายจ้างสญัญาว่าจะจ่ายสินจ้าง/ คา่จ้าง ให้แก่ลกูจ้าง
ตลอดระยะเวลาท างานให้ 
  (3) เป็นสญัญาท่ีไมมี่แบบ จงึตกลงกนัด้วยวาจา หรือโดยปริยายก็ได้  
  (4) เป็นสญัญาท่ีเป็นบคุคลสิทธิ สิทธิเฉพาะตวั โดยถือเอาคูส่ญัญาเป็นส าคญั 
  (5) เป็นสญัญาท่ีตกลงก าหนดเง่ือนไขการจ้าง ระยะเวลาการจ้าง การท างาน คา่จ้างและ
ผลประโยชน์ตอบแทนได้อยา่งอิสระ แตท่ัง้นีส้ญัญาจ้างแรงงานดงักลา่วข้างต้นจะต้องอยู่ภายใต้บงัคบัหลกั
กฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้องดงันี ้
  (1) ต้องอยู่ภายใต้บังคบัประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 150 คือไม่มี
วัตถุประสงค์เป็นการต้องห้ามชัดแจ้งโดยกฎหมาย หรือเป็นการพันวิสัย หรือเป็นการขัดต่อความสงบ
เรียบร้อยหรือขดัตอ่ศีลธรรมอนัดีของประชาชน มิฉะนัน้สญัญาจ้างแรงงานนัน้เป็นโมฆะ 
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  (2) ต้องอยู่ภายใต้ขอบเขตของกฎหมายคุ้มครองแรงงานท่ีถือว่าเป็นกฎหมายเก่ียวด้วย
ความสงบเรียบร้อยของประชาชน 
  (3) ต้องไม่ก าหนดเง่ือนไขในสญัญาจ้างแรงงานอนัเป็นการขดัตอ่มาตรา 20 แห่ง พ.ร.บ. 
แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 กล่าวคือ เม่ือข้อตกลงเก่ียวกับสภาพการจ้างมีผลใช้บงัคบัแล้ว ห้ามมิให้
นายจ้างท าสัญญาจ้างแรงงานลูกจ้างอันเป็นการขัดหรือแย้งกับข้อตกลงเก่ียวกับสภาพการจ้าง เว้นแต่
สญัญาจ้างแรงงานนัน้จะเป็นคณุแก่ลกูจ้างยิ่งกวา่ 
 - สิทธิของนายจ้างตามกฎหมายแพง่และพาณิชย์ มี 7 ประการคือ :- 
  (1) มอบงานให้ลกูจ้างท าตามสญัญาจ้าง . 
  (2) โอนความเป็นนายจ้างให้บคุคลอ่ืน หากลกูจ้างยินยอมด้วย 
  (3) บอกเลิกสญัญาจ้าง ถ้าลูกจ้างรับรองโดยแสดงออกชดัหรือโดยปริยายว่าตนเป็นผู้ มี
ฝีมือพิเศษ แตป่รากฏวา่ภายหลงัมิได้มีฝีมือเชน่นัน้ 
  (4) มีสิทธิจา่ยสินจ้างเม่ืองานแล้วเสร็จหรือเม่ือสิน้สดุระยะเวลาท่ีก าหนด เว้นแต่จะตกลง
กนัไว้เป็นอยา่งอ่ืน 
  (5) เรียกร้องคา่เสียหายจากลกูจ้างหากลกูจ้างออกจากงานไปโดยไม่บอกกล่าว ล่วงหน้า
ในกรณีท่ีมิได้ก าหนดระยะเวลาจ้างไว้ แตไ่มต้่องบอกกลา่วลว่งหน้ากวา่ 3 เดือน 
  (6) เรียกร้องค่าเสียหายจากลูกจ้างในกรณีท่ีลูกจ้างจงใจหรือประมาทเลินเล่อ ท าให้
นายจ้างเสียหาย หรือฝ่าฝืนค าสัง่ ระเบียบหรือข้อบงัคบัของนายจ้างอันเป็นการผิดสญัญาจ้างแรงงาน (ค า
พิพากษาฎีกาท่ี 3140/2530) 
  (7) มีสิทธิออกค าสั่งและใช้อ านาจบังคับบัญชาโดยชอบด้วยกฎหมายให้ลูกจ้าง 
ปฏิบตังิานได้ 
 - หน้าท่ีของนายจ้างฯ มี 5 ประการ คือ : 
  (1) จา่ยสินจ้างให้ลกูจ้าง แม้จะไมมี่ข้อเก่ียวกบัสินจ้าง  
  (2) ออกหนงัสือรับรองผลงาน และระยะเวลาท างานให้แก่ลกูจ้าง 
  (3) กรณีน าลกูจ้างมาจากตา่งถ่ินโดยนายจ้างออกคา่เดินทางให้ เม่ือการจ้างสิน้สดุลงโดย
มิใชค่วามผิดของลกูจ้าง นายจ้างต้องออกเงินคา่เดนิทางกลบัให้แก่ลกูจ้าง 
  (4) กรณีท่ีมิได้ก าหนดระยะเวลาการจ้าง ต่อมามีการเลิกสญัญาจ้าง นายจ้างต้องบอก
เลิกสญัญาเป็นการลว่งหน้าแก่ลกูจ้าง แตไ่มต้่องบอกกลา่วลว่งหน้ากวา่ 3 เดือน 
  หมายเหต ุลกูจ้างทดลองงานนัน้ นายจ้างซึง่เลิกจ้างในระหวา่งทดลองงาน ต้องบอกกล่าว
ลว่งหน้าแก่ลกูจ้างก่อนเลิกจ้างไม่น้อยกว่าหนึ่งช่วงการจ่ายเงินคา่จ้างตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน มาตรา 
17 วรรค 2  
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  (5) ต้องร่วมรับผิดกับลูกจ้างในผลแห่งมูลละเมิดท่ีลูกจ้างได้กระท าต่อบุคคลภายนอก 
ในทางการท่ีจ้าง แตห่ากมิได้เป็นลกูจ้างหรือมิได้กระท าในทางการท่ีจ้าง นายจ้างก็ไม่ต้องมีส่วนร่วมรับผิด
กบัลกูจ้าง (ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 3492/2542) 
 - สิทธิของลกูจ้าง มี 6 ประการคือ :- 
  (1) มีสิทธิได้รับสินจ้างตลอดระยะเวลาท่ีท างานให้แก่นายจ้าง อนึ่งแม้นายจ้างจะยงัไม่มี
งานให้ลกูจ้างท าในขณะท่ีลกูจ้างพร้อมท่ีจะท างาน (ค าพิพากษาศาลฎีกาท่ี 1729/2529) 
  (2) มีสิทธิให้ลกูจ้างซึง่เป็นบคุคลภายนอกท างานแทนถ้านายจ้างยินยอมด้วย 
  (3) มีสิทธิเรียกร้องสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าได้ หากนายจ้างเลิกจ้างโดยมิได้
บอกกลา่วลว่งหน้า 
  (4) มีสิทธิท างานตอ่ไปแม้นายจ้างถึงแก่ความตาย เว้นแตส่าระส าคญัของสญัญาจ้างจะ
อยูท่ี่ตวันายจ้าง 
  (5) มีสิทธิได้รับใบส าคญัแสดงการท างาน เม่ือการจ้างสิน้สดุ 
  (6) มีสิทธิได้รับคา่เดินทางกลบัถ่ินเดิม ในกรณีท่ีนายจ้างออกคา่เดินทางขามาให้ลกูจ้าง
แล้วตอ่มามีการสิน้สดุสญัญาจ้าง โดยมิใชค่วามผิดของลกูจ้าง 
 - หน้าท่ีของลกูจ้าง มี 9 ประการ คือ :-  
  (1) ท างานให้แก่นายจ้าง และต้องท างานด้วยตวัเอง  
  (2) ท างานให้ปรากฏฝีมือพิเศษตามท่ีได้รับรองไว้  
  (3) ไมข่าดงานโดยไมมี่เหตอุนัสมควร 
  (4) ต้องบอกกล่าวให้นายจ้างทราบล่วงหน้าก่อนวันท่ีจะออกจากงาน ในกรณีท่ีมิได้มี
ก าหนดระยะเวลาจ้าง แตไ่มต้่องบอกกลา่วลว่งหน้ากวา่ 3 เดือน 
  (5) ไมข่ดัค าสัง่อนัชอบด้วยกฎหมายของนายจ้าง  
  (6) ไมล่ะเลยค าสัง่นายจ้างเป็นอาจิณ  
  (7) ไมล่ะทิง้การงานไปเสีย  
  (8) ไมก่ระท าผิดอยา่งร้ายแรง  
  (9) ปฏิบตัหิน้าท่ีของตนให้ลลุว่งไปโดยถกูต้องและสจุริต 
 - ความสิน้สดุของสญัญาของสญัญาจ้างแรงงาน 
  (1) เม่ือลูกจ้างตาย พิการ หรือตกเป็นผู้ ไร้ความสามารถ หรืออยู่ในสภาพท่ีไม่สามารถ
ท างานให้นายจ้างได้ 
  (2) เม่ือนายจ้างตาย และความส าคญัอยูท่ี่ตวันายจ้าง  
   (3) เม่ือครบก าหนดระยะเวลาตามสญัญา  
  (4) เม่ืองานท่ีตกลงสญัญาส าเร็จลงแล้ว 
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  (5) เม่ือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งบอกกล่าวเลิกสญัญา ก่อนครบระยะเวลา หรือกรณีท่ีมิได้มีการ
ก าหนดระยะเวลา โดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีหน้าท่ีต้องบอกกล่าวล่วงหน้า แต่ไม่ต้องบอก กล่าวล่วงหน้าเกิน
กวา่ 3 เดือน 
  (6) เม่ือนายจ้างไลล่กูจ้างออกจากงานเน่ืองจากลกูจ้างขดัค าสัง่อนัชอบด้วยกฎหมายของ
นายจ้าง หรือละเลยไมน่ าพาตอ่ค าสัง่ของนายจ้างเป็นอาจิณ หรือละทิง้งานเสีย 
  (7) เม่ือลกูจ้างขาดงานไปโดยไมมี่เหตอุนัควร 
  (8) เม่ือนายจ้างโอนสิทธิของตนให้บคุคลภายนอกโดยลกูจ้างมิได้ตกลงหรือยินยอมด้วย
หรือเม่ือลกูจ้างให้บคุคลภายนอกท างานแทนตนโดยนายจ้างมิได้ยินยอมด้วย 
  (9) เม่ืออยู่ในระหว่างทดลองงาน หรือกรณีท่ีมีการตกลงให้เลิกสญัญากันได้เม่ือฝ่ายใด
ฝ่ายหนึง่เป็นฝ่ายผิดสญัญา หรือในกรณีท่ีข้อตกลงเลิกสญัญาเน่ืองจากความสมคัรใจของคูส่ญัญา 
 2. พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 
 พ.ร.บ. ฉบบันีไ้ด้ยกเลิกประกาศคณะปฏิวตัิ ฉบบัท่ี 103 พ.ศ. 2515 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 
2533 และมีผลใช้บงัคบัมาตัง้แต่วนัท่ี 20 สิงหาคม 2541 โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและ
สวสัดกิารสงัคม เป็นผู้ รักษาการตามกฎหมายฉบบันี ้
 1) หลกัการและเหตผุล/ วตัถปุระสงค์ของ พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงานโดยทัว่ไป มี 8 ประการ คือ : 
  (1) เพ่ือให้การใช้แรงงานเป็นอย่างธรรมและเหมาะสมกับสภาพการณ์ในปัจจุบันท่ี
เปล่ียนแปลงไป 
  (2) ให้อ านาจรัฐมนตรีวา่การกระทรวงแรงงานและสวสัดกิารสงัคมออกกฎกระทรวงเพ่ือให้
ความคุ้มครองแก่การใช้แรงงานบางประเภทเป็นพิเศษกว่าการใช้แรงงานทัว่ไป 
  (3) ห้ามนายจ้างเลิกจ้างลกูจ้างหญิงเพราะเหตมีุครรภ์  
  (4) ให้ลกูจ้างซึง่เป็นเดก็มีสิทธิลาเพ่ือศกึษาอบรม 
  (5) ให้นายจ้างจ่ายเงินทดแทนการขาดรายได้ของลกูจ้างในกรณีท่ีนายจ้างหยดุประกอบ
กิจการ 
  (6) ก าหนดเง่ือนไขในการน าหนีบ้างประเภทมาหกัจากคา่ตอบแทนการท างานของลกูจ้าง 
  (7) การจดัตัง้กองทนุเพ่ือสงเคราะห์ลกูจ้างหรือบคุคลซึง่ลกูจ้างระบใุห้ได้รับประโยชน์ หรือ
ในกรณีท่ีลูกจ้างมิได้ระบุให้ทายาทได้รับประโยชน์จากกองทุนเพ่ือสงเคราะห์ลูกจ้างของลูกจ้างท่ีถึงแก่
ความตาย 
  (8) ปรับปรุงอตัราโทษให้เหมาะสมกบัสภาพเศรษฐกิจในปัจจบุนั 
 โดยนบัตัง้แต่การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายคุ้มครองแรงงานโดย พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน (ฉบบัท่ี 2
และ3) พ.ศ. 2551 ในปัจจุบนัได้มีการตรากฎหมายเพ่ือแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายคุ้มครองแรงงานอีกหลาย
ครัง้ ได้แก่ 
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1. พระราชบญัญตัคิุ้มครองแรงงาน (ฉบบัท่ี 4)พ.ศ. 2553 
2. พระราชบญัญตัคิุ้มครองแรงงาน (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2560 
3. ค าสั่งหวัหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติท่ี 21/2560 เร่ือง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพ่ือ

อ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ 
4. พระราชบญัญตัคิุ้มครองแรงงาน (ฉบบัท่ี 6) พ.ศ. 2560 
โดยเหตผุลในการประกาศใช้พระราชบญัญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบบัท่ี 6) พ.ศ. 2560  คือ โดยท่ี

พระราชบญัญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ใช้บงัคบัมาเป็นเวลานาน และมีบทบญัญัติบางประการท่ีไม่
เหมาะสมกับสภาพการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป สมควรเพิ่มบทบญัญัติเก่ียวกับการก าหนดอตัราค่าจ้างขัน้ต ่า
ส าหรับลูกจ้างบางกลุ่มหรือบางประเภท เช่น นักเรียน นักศึกษา คนพิการ และผู้ สูงอายุ เพ่ือให้มีการ
สง่เสริมการจ้างงานและคุ้มครองแรงงานส าหรับลกูจ้างบางกลุม่หรือบางประเภทดงักลา่ว ซึ่งอาจมีลกัษณะ
การท างานท่ีแตกตา่งจากลกูจ้างทัว่ไป ปรับปรุงบทบญัญัติเร่ืองข้อบงัคบัเก่ียวกับการท างานเพ่ือลดภาระ
ของนายจ้างในการส่งส าเนาข้อบังคบัดงักล่าว ปรับปรุงบทบญัญัติเก่ียวกับการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคับ
เก่ียวกับการท างานให้สอดคล้องกนัและเหมาะสมยิ่งขึน้ และเพิ่มบทบญัญัติเก่ียวกบัการเกษียณอายแุละ
การจา่ยคา่ชดเชยให้แก่ลกูจ้างกรณีเกษียณอายเุพ่ือคุ้มครองลกูจ้างกรณีเกษียณอาย ุและเพ่ือให้เกิดความ
ชดัเจนในการบงัคบัใช้กฎหมาย รวมทัง้เพิ่มบทก าหนดโทษกรณีนายจ้างไม่จ่ายคา่ชดเชยให้แก่ลกูจ้างกรณี
เกษียณอาย ุจงึจ าเป็นต้องตราพระราชบญัญตันีิ ้
 กฎหมายคุ้มครองแรงงานเป็นกฎหมายมหาชนทางด้านเศรษฐกิจท่ีบญัญัติถึง สิทธิและหน้าท่ี
ระหวา่งนายจ้างและลกูจ้าง โดยรัฐได้ก าหนดมาตรฐานขัน้ต ่าในการใช้แรงงาน และการจ่ายคา่ตอบแทนใน
การท างานเพ่ือให้ลกูจ้างท างานด้วยความปลอดภยั มีสขุภาพอนามยัอนัดี ได้รับคา่ตอบแทนและสวัสดิการ
ตามสมควร ทัง้นีเ้พ่ือให้การใช้แรงงานเกิดประโยชน์ สูงสุดแก่นายจ้าง ลูกจ้างและประเทศ และโดยท่ี
ประเทศไทยถูกจดัให้อยู่ในกลุ่มประเทศท่ีก าลงัพฒันา แต่โครงการสร้างด้านเศรษฐกิจจะต้องเป็นไปใน
ลกัษณะเปิดและเข้าสู่ระบบการแข่งขนั มาตรฐานการใช้แรงงานจะถูกก ากับดแูลโดยกลุ่มประเทศคูค้่าจึง
จ าเป็นต้องเสริมและพฒันาคณุภาพชีวิตของผู้ ใช้แรงงานในการสร้างความความอยู่ดีกินดี ยกระดบัรายได้
และมีหลกัเกณฑ์การจ้างงานท่ีเป็นธรรมเพ่ือยกระดบัมาตรฐานแรงงานไทยให้ทัดเทียมมาตรฐานสากล   
ในฐานะประเทศสมาชิกองค์การแรงงานระหวา่งประเทศ (ILO) 
 2) สาระส าคญัของ พร.บ. คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 25412 
  (1) ก าหนดเวลาท างานปกติในทกุประเภทงานไม่เกิน 8 ชัว่โมง/วนั และไม่เกิน 48 โมง/
สปัดาห์ (เดิมก าหนดตามประเภทงาน) เว้นแต่งานท่ีอาจเป็นอนัตรายไม่เกิน 7 ชัว่โมง วนั และไม่เกิน 42 
ชัว่โมง/ สปัดาห์ 
                                                           

 2 http//www.labour.go.th/4.1html 
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  (2) ให้จดัวนัหยดุประจ าสปัดาห์ไม่น้อยกว่า 1 วนั/สปัดาห์ วนัหยดุตาม ประเพณีไม่น้อย
กว่า 13 วนั วนั/ปี และวนัหยดุพกัผ่อนประจ าปีไม่น้อยกว่า 6 วนัท างานปี วนัหยดุตามประเพณี ให้ก าหนด
จากวันหยุดราชการประจ าปี วันหยุดทางศาสนาหรือ ขนบธรรมเนียมประเพณีแห่งท้องถ่ิน  “ในกรณี
ลกัษณะงานไม่อาจหยุดตามประเพณีได้ ให้ตกลงวนัหยุดในวันอ่ืนชดเชยหรือจ่ายค่าท างานในวันหยุด
แทน” 
  (3) ให้สิทธิลากิจ ลาเพ่ือท าหมนั และลาเพ่ือฝึกอบรมหรือพฒันาความรู้ความสามารถ 
เพิ่มจากสิทธิลาป่วย ลาเพ่ือคลอดบตุร และลาเพ่ือรับราชการทหาร 
  (4) ก าหนดพิกัดนํ้าหนักขัน้สูงเพ่ือให้ลูกจ้างยก แบก หาม เพ่ือคุ้มครองทัง้ลูกจ้างชาย 
หญิง และเดก็ และเป็นการสอดคล้องกบัอนสุญัญา ILO ฉบบัท่ี 127 
  (5) ขยายการคุ้มครองแรงงานหญิงโดยห้ามใช้ลกูจ้างหญิงมีครรภ์ท างานท่ีเป็นอนัตราย
ตอ่สภาวะการตัง้ครรภ์ ห้ามเลิกจ้างเพราะเหตตุัง้ครรภ์ 
  (6) ขยายอายุของลูกจ้างเด็กจาก 13 ปี เป็น 15 ปี เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา
ทรัพยากรมนษุย์และอนสุญัญา ILO 
  (7) การจ้างเด็กอายตุ ่ากว่า 18 เป็นลกูจ้าง ต้องแจ้งตอ่พนกังานตรวจแรงงาน ภายใน 15 
วนั จดัท าบนัทึกสภาพการจ้างกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงการจ้างไปจากเดิมและเก็บไว้ท่ีสถานประกอบการ
หรือส านักงานของนายจ้างเพ่ือรับการตรวจสอบและแจ้งการสิน้สุด การจ้างต่อพนักงานตรวจแรงงาน
ภายใน 7 วัน เพ่ือให้ทราบความเคล่ือนไหวของเด็กซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการคุ้มครองดูแลแรงงานเด็ก
ผู้ ด้อยโอกาส 
  (8) ให้ลูกจ้างเด็กมีเวลาพกัไม่น้อยกว่า 1 ชัว่โมง/วัน หลงัจากท างานมาแล้ว ไม่เกิน 4 
ชัว่โมง และใน 4 ชัว่โมงนัน้ให้มีเวลาพักตามท่ีนายจ้างก าหนดเพ่ือให้เด็กได้มีโอกาสได้พักผ่อนเปล่ียน
อิริยาบถ ท่ีก าหนดเวลาพกัลกูจ้างทัว่ไปไม่น้อยกว่า 1 ชัว่โมง/วนั ซึ่งจะจดัเวลาพกัครัง้เดียวหลงัจากท างาน
มาแล้วไม่เกิน 5 ชัว่โมงก็ได้ หรือจดัเป็นช่วงๆ ก็ได้ โดยรวมเวลาพกัทุกช่วงแล้วต้องไม่น้อยกว่า 1 ชัว่โมง 
เพ่ือให้สอดคล้องกบัทางปฏิบตั ิ
  (9) ห้ามให้ลกูจ้างเด็กท่ีอายุต ่ากว่า 18 ปี ท างานในเวลาวิกาลเว้นแตไ่ด้รับอนญุาตจาก
อธิบดี ห้ามท างานล่วงเวลา ท างานในวนัหยดุ และงานบางประเภทท่ีเป็นผลร้ายเด็ก ขณะท่ีลูกจ้างทัว่ไป
นายจ้างให้ท างานล่วงเวลาหรือท างานในวันหยุดได้ ถ้าลูกจ้างยินยอมโดยมีชั่วโมงท างานไม่เกินกว่าท่ี
กฎหมายก าหนด เว้นงานบางประเภทท่ีนายจ้างสัง่ให้ลูกจ้างท าได้เท่าท่ีจ าเป็น แต่ห้ามใช้ลูกจ้างท างาน
ลว่งเวลาหรือท างานในวนัหยดุในงานท่ีเป็นอนัตรายตอ่สขุภาพและความปลอดภยัของลกูจ้าง 
  (10) การคุ้มครองคา่ตอบแทนในการท างาน ได้ก าหนดประเภทหนีท่ี้น ามาหกัคา่ตอบแทน
ในการท างานได้และก าหนดเง่ือนไขการจ่ายเงินช่วยเหลือการด ารงชีพของลกูจ้างไม่น้อยกว่า 50% ของ
คา่จ้างในกรณีนายจ้างหยดุกิจการชัว่คราว 
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  (11) ปรับปรุงโครงสร้างคณะกรรมการคา่จ้างให้มีขอบข่ายท่ีกว้างขึน้กว่าเดิม และปรับ
โครงสร้างอตัราคา่จ้างขัน้ต ่าใหม ่โดยมีอตัราคา่จ้างขัน้ต ่า 2 ระดบั คือ 
   (11.1) อตัราจ้างขัน้ต ่าพืน้ฐานซึ่งคณะกรรมการคา่จ้างก าหนดเพ่ือใช้เป็นพืน้ฐาน
ในการก าหนดอตัราคา่จ้างขัน้ต ่า 
   (11.2) อัตราค่าจ้างขัน้ต ่าซึ่งคณะกรรมการค่าจ้างก าหนดให้ใช้เฉพาะกิจการ
ประเภทใดประเภทหนึง่หรือทกุประเภท หรือท้องท่ีใดท้องท่ีหนึ่งก็ได้ ซึ่งมีอตัราคา่จ้างขัน้ต ่าพืน้ฐาน ถ้าไม่มี
ก าหนดอตัราคา่จ้างขัน้ต ่าในพืน้ท่ีใด ให้ถืออตัราคา่จ้างขัน้ต ่าพืน้ฐานเป็นอตัราคา่จ้างขัน้ต ่าของท้องท่ีนัน้ 
  (12) ก าหนดให้มีคณะกรรมการสวสัดิการ ได้แก่ คณะกรรมการสวสัดิการ แรงงานซึ่งเป็น
องค์กรระดบัชาติเพ่ือก าหนดนโยบายสวสัดิการระดบัชาติ และให้มีคณะกรรมการสวสัดิการประจ าสถาน
ประกอบกิจการเพ่ือร่วมประชมุปรึกษาหารือกบันายจ้างเก่ียวกบัการจดัสวสัดิการในสถานประกอบกิจการ 
และควบคมุดแูลการจดัสวสัดกิารท่ีนายจ้างจดัให้ 
  (13) ให้มีคณะกรรมการความปลอดภัยระดบัชาติ เพ่ือก าหนดทิศทางการบริหารความ
ปลอดภัย อาชีวอนามยัและสภาพในการท างานและมีองค์กรเอกชนให้บริการทางวิชาการและเทคนิคแก่
สถานประกอบกิจการได้ภายใต้การควบคมุดแูลของรัฐ 
  (14) ก าหนดห้ามนายจ้างสัง่พกังานเพ่ือสอบสวนความผิดของลกูจ้าง เว้นแตมี่ข้อบงัคบั
หรือตกลงก าหนดให้มีการพกังานได้ แต่นายจ้างจะสัง่พกังานได้ไม่เกิน 7 วนั และต้องจ่ายเงินในช่วงพกั
งานตามอตัราท่ีก าหนดซึง่ไมต่ ่ากวา่ 50% ของคา่จ้าง 
  (15) ก าหนดอตัราคา่ชดเชยกรณีเลิกจ้างเป็น 5 อตัรา คือ ท างานครบ 120 วนั แตไ่ม่ครบ 
1 ปี ได้คา่ชดเชยไม่น้อยกว่าคา่จ้างอตัราสดุท้าย 30 วนั ท างานครบ 1 ปี แตไ่ม่ครบ 3 ปี ได้ 90 วนั ท างาน
ครบ 3 ปี แตไ่ม่ครบ 6 ปี ได้ 180 วนั ท างานครบ 6 ปี แตไ่ม่ครบ 10 ปี ได้ 240 วนั และท างานครบ 10 ปี  
ขึน้ไปจะได้ 300 วนั เว้นแตจ่ะเข้าข้อยกเว้นให้ไมต้่องจา่ยคา่ชดเชยตามท่ีกฎหมายก าหนด 
  (16) ก าหนดให้มีการจ่ายคา่ชดเชยพิเศษนอกเหนือจากคา่ชดเชยปกติ กรณีนายจ้างเลิก
จ้างเพราะปรับปรุงหน่วยงานกระบวนการผลิต เน่ืองจากการเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยี โดยลูกจ้างต้อง
ท างานมาครบ 6 ปี และได้คา่ชดเชยพิเศษปีละไมน้่อยกวา่ 15 วนั รวมแล้วไมเ่กิน 360 วนั 
  (17) ให้การคุ้มครองลกูจ้างกรณีนายจ้างย้ายสถานประกอบกิจการไปตัง้ในท้องท่ีอ่ืนซึ่งมี
ผลกระทบส าคญัตอ่การด ารงชีพปกติของลูกจ้างหรือครอบครัว โดยให้นายจ้างบอกกล่าวล่วงหน้าและให้
ลกูจ้างบอกเลิกสญัญาจ้างได้ถ้าไม่ประสงค์จะย้ายตามโดยมีสิทธ์ิได้รับค่าชดเชยพิเศษเป็นเงินช่วยเหลือ 
50% ของคา่ชดเชยปกต ิ
  (18) จดัตัง้กองทนุสงเคราะห์ลกูจ้างโดยให้นายจ้างท่ีไม่ได้จดัตัง้กองทนุส ารองเลีย้งชีพส่ง
เงินสมทบกองทนุสงเคราะห์ลกูจ้างเท่ากบัจ านวนเงินสะสมท่ีหกัจากคา่จ้าง น าเข้า ส่งเข้ากองทนุ เพ่ือจ่าย
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ให้ลูกจ้างเม่ือสิน้สุดการจ้าง เจตนารมณ์ในการจัดตัง้กองทุนนีเ้พ่ือสร้างหลักประกันภัยในการท างาน 
ป้องกนัมิให้มีการย้ายงานบอ่ยครัง้และเป็นการสง่เสริมระบบการออมทรัพย์ของลกูจ้าง 
  (19) ห้ามเรียกเงินทรัพย์สินและบคุคลประกนัจากลกูจ้าง เว้นแตล่กูจ้างจะท างานเก่ียวกบั
การเงิน ม.109.1 และทรัพย์สิน เพ่ือป้องกนัมิให้นายจ้างแสวงหาประโยชน์จากลกูจ้างในทางมิชอบ 
  (20) ก าหนดให้บรรดาเงินตาม พ.ร.บ. ท่ีนายจ้างค้างจ่ายแก่ลูกจ้างและเงินสะสมเงิน
สมทบ กองทนุสงเคราะห์ลกูจ้างเป็นหนีบ้ริุมสิทธิล าดบัเดียวกบัภาษีอากร เพ่ือคุ้มครองสิทธิของลกูจ้างใน
การได้รับช าระหนีม้ิให้เจ้าหนีใ้นล าดบัอ่ืนขอรับไปหมด 
  (21) การรับเหมาคา่แรง ให้เจ้าของสถานประกอบกิจการและผู้ รับเหมาคา่แรงตา่งมีฐานะ
เป็นนายจ้างของลกูจ้างท่ีผู้ รับเหมาคา่แรงจดัหามา 
  (22) ถ้ามีการเปล่ียนแปลงนายจ้าง ให้นายจ้างใหม่รับไปทัง้สิทธิและหน้าท่ีท่ีนายจ้างเดิม
มีตอ่ลกูจ้างทกุประการ เพ่ือเป็นการรับรองสิทธิของลกูจ้างมิให้ถกูลดลงเน่ืองจากเปล่ียนแปลงตวันายจ้าง 
  (23) ก าหนดให้นายจ้างปฏิบตัิต่อลูกจ้างตามบทบญัญัติ ป.พ.พ. บรรพ 3 ลักษณะ 6     
วา่ด้วยจ้างแรงงานด้วย เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีสามารถชว่ยเหลือทางคดีแก่ลกูจ้างได้ 
  (24) ก าหนดเง่ือนไขการบอกกลา่วลว่งหน้าเพ่ือเลิกสญัญาจ้างไมมี่ก าหนดระยะเวลา และ
ถ้านายจ้างเป็นฝ่ายบอกกล่าวล่วงหน้า จะต้องระบเุหตผุลในการบอกเลิกสญัญา ถ้าไม่ระบไุว้นายจ้างจะ
น าข้อยกเว้นขึน้อ้างในภายหลงัเพ่ือไมจ่า่ยคา่ชดเชยให้แก่ลกูจ้างไมไ่ด้ 
  (25) ก าหนดให้นายจ้างปฏิบตัิต่อลูกจ้างหญิงและชายโดยเท่าเทียมกันในการจ้างงาน  
เว้นแต่ลักษณะหรือสภาพของงานไม่อาจปฏิบตัิเช่นนัน้ได้เพ่ือให้สอดคล้องกับบทบญัญัติรัฐธรรมนูญท่ี
ก าหนดให้ชายหญิงมีสิทธิเทา่เทียมกนั 
  (26) ห้ามนายจ้าง หวัหน้างาน ผู้ ควบคมุ หรือผู้ตรวจงานกระท าการล่วงเกินทางเพศต่อ
ลกูจ้างซึ่งเป็นหญิงหรือผู้ตัก้เพ่ือเป็นการป้องกันมิให้บคุคลดงักล่าวใช้อ านาจในทางมิชอบ โดยการกล่าว
ถ้อยค าหยาบคาย วิพากษ์วิจารณ์ทางเพศ ลวนลาม ซึ่งพฤติการณ์บางอย่างไม่รุนแรงถึงขัน้อนาจารแตไ่ม่
เหมาะสมท่ีจะปฏิบตัติอ่ลกูจ้างหญิงและเดก็ 
  (27) ปรับปรุงบทก าหนดโทษจากเดิมท่ีก าหนดโทษอตัราเดียวเป็นก าหนดโทษ ตามความ
หนกัเบาของความผิดท่ีได้กระท าโดยมีอตัราโทษสูงสุดจ าคกุไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท 
หรือทัง้จ าทัง้ปรับ และโทษต ่าสดุปรับไม่เกิน 5,000 บาท และให้อธิบดีกรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน
และผู้ว่าราชการจังหวดั หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากบุคคลดงักล่าวมีอ านาจเปรียบเทียบปรับการกระท า
ความผิดตาม พ.ร.บ. นีไ้ด้ตามท่ีเห็นสมควร 
 3) แนวทางการตีความตาม พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 25413 

                                                           

 3 กรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงาน http://www.dlpw.go.th 
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  (1) การปฏิบตัติามมาตรา 14 บญัญตัวิา่ “ให้นายจ้างปฏิบตัติอ่ลกูจ้างให้ ถกูต้องตามสิทธิ
และหน้าท่ีท่ีก าหนดไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เว้นแต ่พระราชบญัญัตินีก้ าหนดไว้เป็นอย่าง
อ่ืน” ซึ่งในท่ีนีห้มายถึงบทบญัญัติใน ป.พ.พ. บรรพ 3 หมวด 6 ว่าด้วย จ้างแรงงาน ตัง้แตม่าตรา 575 - 
มาตรา 586 นัน่เอง 
 มาตรา 17 ได้บญัญัติเป็นการเฉพาะในเร่ืองสญัญาจ้างท่ีมีก าหนดระยะเวลาแน่นอน ซึ่งสญัญา
จ้างย่อมสิน้สุดลงเม่ือครบก าหนดระยะเวลาโดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า และเง่ือนไขการบอกกล่าว
ลว่งหน้ากรณีท่ีท าสญัญาจ้างโดยไมมี่ก าหนดระยะเวลา 
 แนวปฏิบตั ิ
 ตามบทบญัญัติ ป.พ.พ. บรรพ 3 หมวด 6 ว่าด้วยจ้างแรงงาน ตัง้แตม่าตรา 575 มาตรา 586 เป็น
กฎหมายเอกชนซึง่โดยพืน้ฐานไมใ่ชก่ฎหมายเก่ียวกบัความสงบเรียบร้อยของประชาชน นายจ้างกบัลกูจ้าง
ซึง่เป็นคูส่ญัญาสามารถท าข้อตกลงกนัให้ผิดแผกแตกตา่งไปจากบทบญัญตัิดงักล่าวได้ เช่น การบอกกล่าว
ล่วงหน้าเพ่ือเลิกสญัญาจ้างท่ีไม่มีก าหนดระยะเวลาการจ้างแน่นอน ซึ่งตามมาตรา 582 ให้ฝ่ายท่ีบอกเลิก
สญัญาจ้างบอกกลา่วลว่งหน้าอยา่งน้อย 1 งวดการจา่ยคา่จ้าง แตเ่ม่ือได้น าบทบญัญัติ ป.พ.พ. ดงักล่าวมา 
ก าหนดไว้ใน พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงานซึ่งเป็นกฎหมายมหาชนจึงให้ความคุ้มครองท่ีเคร่งครัด ดังนัน้ 
คู่สญัญาจึงต้องปฏิบตัิตามบทบญัญัติ ป.พ.พ. ทัง้ท่ีกล่าวในมาตรา 14 และมาตรา 17 อย่างเคร่งครัด     
จะตกลงกันให้ลกูจ้างได้รับประโยชน์ท่ีต ่ากว่าท่ีก าหนดไว้ไม่ได้ หากไม่ปฏิบตัิตามพนกังานตรวจแรงงาน
อาศยัอ านาจตามมาตรา 139 (3) มีค าสั่งเป็นหนังสือให้นายจ้างปฏิบตัิให้ถูกต้องตาม พ.ร.บ.นีไ้ด้/         
การฝ่าฝืนเป็นความผิดมีโทษมาตรา 146 ต้องระวางโทษปรับไมเ่กิน 20,000 บาท 
  (2) การเปล่ียนแปลงตวันายจ้าง มาตรา 13 บญัญัติว่า “ในกรณีท่ีกิจการใดมีการ
เปล่ียนแปลงตวันายจ้างเน่ืองจากการโอนรับมรดกหรือด้วยประการอ่ืนใด หรือในกรณีท่ีนายจ้างเป็นนิติ
บคุคลและมีการจดทะเบียนเปล่ียนแปลง โอน หรือควบคมุนิตบิคุคลใด สิทธิตา่งๆ ท่ีลกูจ้างมีอยู่ตอ่นายจ้าง
เดิมเช่นใดให้ลกูจ้างมีสิทธิเช่นนัน้ตอ่ไป และให้นายจ้างใหม่รับไปทัง้สิทธิและหน้าท่ีอนัเก่ียวกบัลกูจ้างนัน้
ทกุประการ” 
 แนวปฏิบตั ิ
 1. บทบญัญตัมิาตรานีก้ าหนดการคุ้มครองลกูจ้างเม่ือมีการเปล่ียนแปลงตวันายจ้าง ถ้าลกูจ้างนัน้
เคยได้รับสิทธิประโยชน์จากนายจ้างเดิมอย่างไร เม่ือไปท างานกบันายจ้างใหม่ นายจ้างใหม่ต้องรับไปทัง้
สิทธิและหน้าท่ีของนายจ้างเดิมอนัเก่ียวกับลกูจ้างนัน้ทุกประการ ซึ่งเป็นการคุ้มครองเพ่ือให้ลกูจ้างได้รับ
สิทธิประโยชน์ท่ีไม่ต ่าไปกว่าท่ีเคยได้รับอยู่เดิม ดงันัน้ นายจ้างใหม่ต้องรับทัง้สิทธิหน้าท่ี และอายุงานท่ี
ลูกจ้างเคยปฏิบตัิกับนายจ้างเดิมด้วย ซึ่งเป็นการคุ้มครองท่ีเคร่งครัด ขณะรับโอนลูกจ้างมาท างานด้วย 
นายจ้างจะตกลงกับลูกจ้าง เพ่ือเปล่ียนแปลงสิทธิประโยชน์เดิมท่ีลกูจ้างได้รับในทางท่ี เป็นคณุแก่ลูกจ้าง
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ไม่ได้ หากจะมีการแก้ไขเปล่ียนแปลงควรกระท าในภายหลังการรับโอนลูกจ้างมาแล้ว โดยใช้วิธีเจรจา 
ตอ่รองทางด้านแรงงานสมัพนัธ์ หรือขอความยินยอมจากลกูจ้าง 
  (3) วนัหยดุพกัผ่อนประจ าปี ตามมาตรา 30 บญัญัติให้ลกูจ้างซึ่งท างานติดตอ่กนัมาแล้ว
ครบหนึง่ปีมีสิทธิหยดุพกัผ่อนประจ าปีได้ไม่น้อยกว่าปีละ 6 วนัท างาน ซึ่งนายจ้างและลกูจ้างอาจตกลงกนั
ลว่งหน้าให้สะสมและเล่ือนวนัหยดุพกัผอ่นประจ าปีท่ียงัมิได้หยดุในปีนัน้รวมเข้ากบัปีตอ่ๆ ไปได้ 
 ตามมาตรา 64 กรณีท่ีนายจ้างไม่จดวนัหยุดให้ลูกจ้างหรือจดัวนัหยุดให้ไม่ครบตามท่ีกฎหมาย
ก าหนดให้นายจ้างจ่ายค่าท างานในวันหยุดและค่าล่วงเวลาในวันหยุด ให้แก่ลูกจ้างเสมือนให้ลูกจ้าง
ท างานในวันหยุดพักผ่อนประจ าปีในปีท่ีเลิกจ้างตามส่วนของวนัหยุดพกัผ่อนประจ าปีท่ีลูกจ้างจึงมีสิทธิ 
และ รวมทัง้วนัหยดุพกัผอ่นประจ าปีสะสมตามมาตรา 30 
 แนวปฏิบตั ิ
 ตามมาตรา 30 เป็นบทบญัญตัรัิบรอบสิทธิในวนัหยดุพกัผ่อนประจ าปีของลกูจ้าง ซึ่งถ้านายจ้างไม่
จดัให้ลกูจ้างได้หยดุพกัผอ่นประจ าปีและไมมี่การตกลงสะสมและเล่ือนวนัหยดุไว้ จะมีความผิดตามมาตรา 
144 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท และมีสภาพบงัคบัตามมาตรา 64 ให้ต้องจ่ายคา่ท างานใน
วนัหยดุและคา่ลว่งเวลาในวนัหยดุให้แก่ลกูจ้างเสมือนให้ลกูจ้างท างานในวนัหยดุ 
 แนวปฏิบตั ิ
 1. ตามมาตรา 30 เป็นบทบญัญตัิรับรองสิทธิในวนัหยดุพกัผ่อนประจ าปีของลกูจ้าง ซึ่งถ้านายจ้าง
ไม่จดัวนัหยดุพกัผ่อนประจ าปีและไม่มีการตกลงสะสมและเล่ือนวนัหยุดไว้ จะมีความผิดตามมาตรา 144 
ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท และมีสภาพบงัคบัตามมาตรา 64 ให้ต้องจ่ายคา่ท างานในวนัหยุด
และคา่ล่วงเวลาในวนัหยดุให้แก่ลกูจ้างด้วย ถ้านายจ้างไม่ปฏิบตัิตามมาตรา 64 จะมีความผิดตามมาตรา 
144 ต้องระวาง โทษจ าคกุไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทัง้จ าทัง้ปรับ อนัเป็นการ 
รับรองสิทธิในวนัหยดุพกัผอ่นประจ าปีตอ่ปี หรือครบปี 
 อนึง่ โดยการท่ีปฏิบตัติาม พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงานมีสภาพบงัคบัทัง้ทางอาญาและทางแพ่ง จึงควร
ท่ีจะได้ด าเนินการประชาสัมพันธ์ตลอดจนการให้ค าแนะน านายจ้างลูกจ้างได้เข้าใจในเจตนารมณ์และ
หลกัการแหง่ พ.ร.บ. นีก้่อนจะด าเนินมาตรการอยา่งเข้มงวดตอ่ไป 
 4) ค าชีแ้จงของกระทรวงแรงงานและสวสัดิการสงัคมเร่ือง การบงัคบัใช้ พระราชบญัญัติคุ้มครอง
แรงงาน พ.ศ. 2541 
 โดยท่ีพระราชบญัญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ซึ่งเป็นกฎหมายคุ้มครองแรงงานฉบบัใหม่ แต่
เน่ืองจากกฎหมายฉบบันีไ้ด้ถูกยกร่างขึน้มาในขณะท่ีประเทศมีสภาวะเศรษฐกิจดี โดยก าหนดสิทธิหน้าท่ี
ของลูกจ้างและนายจ้างท่ีพึงปฏิบตัิต่อกันเพ่ือให้มีการใช้แรงงานอย่างเหมาะสมและยกระดบัมาตรฐาน
คณุภาพชีวิตของผู้ใช้แรงงานให้สงูขึน้โดยคงหลกัการเดมิท่ีเหมาะสมไว้ พร้อมทัง้ปรับปรุงแก้ไขหลกัการเดิม
ให้เหมาะสมยิ่งขึน้ ตลอดจนก าหนดมาตรการใหม่เพ่ือป้องกันปัญหาท่ีอาจจะเกิดขึน้ด้วย แต่ขณะท่ี
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กฎหมายมีผลบงัคบัใช้ในเวลาท่ีประเทศประสบปัญหาเศรษฐกิจอยา่งรุนแรง จงึมีข้อเสนอจากหลายฝ่ายให้ 
พิจารณาออกกฎกระทรวงและระเบียบตา่ง ๆ ซึ่งเป็นการก าหนดหลกัเกณฑ์วิธีการและรายละเอียดในการ
ปฏิบตัิตามกฎหมายในลกัษณะท่ีมีความยืดหยุ่นสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจบุนั และน าไปสู่การปฏิบตัิ
ได้อยา่งมีประสิทธิผล กระทรวงแรงงานและสวสัดกิารสงัคมขอชีแ้จงเพ่ือความเข้าใจโดยทัว่กนั ดงันี ้
  (1) ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มีบทบญัญัติพิเศษโดยให้อ านาจกระทรวง
แรงงานและสวัสดิการสังคมออกกฎกระทรวงมิให้ใช้บงัคบัพระราชบญัญัติทัง้หมดหรือแต่บางส่วนแก่
นายจ้างประเภทหนึง่ประเภทใดก็ได้ และในงานเกษตรกรรม งานรับไปท าท่ีบ้าน และงานอ่ืนตามท่ีก าหนด
ในพระราชกฤษฎีกา จะออกกฎกระทรวงให้มีการคุ้ มครองแรงงานกรณีต่างๆ แตกต่างไปจาก
พระราชบญัญัตินีก็้ได้ จึงกล่าวได้ว่าพระราชบญัญัติคุ้มครองแรงงานมีความยืดหยุ่นในการบงัคบัใช้ตาม
ลกัษณะหรือสภาพของงานตาม สภาวการณ์ 
  (2) กระทรวงแรงงานได้เชิญผู้แทนลูกจ้าง นายจ้าง และผู้แทนผู้ประกอบการมาประชุม
ร่วมกันพิจารณาให้ข้อคิดเห็นเพ่ือแก้ไขปัญหาในทางปฏิบตัิแล้ว ซึ่งได้รับความร่วมมือด้วยดีจากทุกฝ่าย 
และได้เสนอออกพระราชกฤษฎีกาและกฎกระทรวง ซึง่ได้รับอนมุตัิจากคณะรัฐมนตรีและผ่านการพิจารณา
ของส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้วรวม 13 ฉบบั 
  (3) สาระส าคญัของกฎกระทรวงและพระราชกฤษฎีกาโดยสรุป มีดงันี ้
  1. ครูใหญ่และครูของโรงเรียนเอกชนไม่อยู่ในข่ายบงัคบัตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียน
เอกชนให้การคุ้มครองอยูแ่ล้ว 
  2. ผู้ชว่ยแมบ้่าน ลกูจ้างงานบ้าน ท่ีท างานไมเ่ก่ียวกบัธุรกิจของนายจ้าง ได้รับการคุ้มครอง
ในเร่ืองการจา่ยคา่จ้างวนัหยดุพกัผอ่นประจ าปีและการไมถ่กูลว่งเกินทางเพศ 
  3. ลูกจ้างท างานท่ีไม่แสวงหาก าไรทางเศรษฐกิจ เช่น ลูกจ้างมูลนิธิ สมาคม ได้รับการ
คุ้มครองเฉพาะในเร่ืองคา่จ้างเทา่นัน้ 
  4. ลกูจ้างท่ีท างานใช้วิชาชีพหรือวิชาการงานด้านบริการและจดัการงาน เสมียนพนกังาน 
งานอาชีพด้านการค้า งานอาชีพด้านบริการ งานท่ีเก่ียวข้องกบัการผลิต หรืองานท่ีเก่ียวข้องกบังานดงักล่าว 
อาจตกลงกันก าหนดเวลาท างานปกติเกินกว่าวันละ 8 ชั่วโมงได้ แต่ต้องไม่เกินสปัดาห์ละ 48 ชัว่โมง        
ในกรณีลกูจ้างได้รับคา่จ้างรายวนั ให้จา่ย คา่จ้างเพิ่มขึน้ตามสว่นส าหรับชัว่โมงท างานเกิน 8 ชัว่โมง 
  5. ก าหนดงานท่ีอาจเป็นอนัตรายแก่สุขภาพและความปลอดภัยของลูกจ้าง ได้แก่ งาน
ผลิตสารเคมีอนัตราย งานเช่ือมโลหะ งานท่ีต้องท าใต้ดิน ใต้นํ้า ในถํ้า ในอโุมงค์ หรือในท่ีอบัอากาศ งานท่ี
เก่ียวกับกัมมันตภาพรังสี งานขนส่งวตัถุอนัตราย งานท่ีต้องท าด้วย เคร่ืองมือหรือเคร่ืองจกัรซึ่งผู้ ท่ีได้รับ
ความสัน่สะเทือนอนัอาจเป็นอนัตราย งานท่ีต้องท าเก่ียวกบัความร้อนจดัหรือความเย็นจดัอนัเป็นอนัตราย 
  6. ในกรณีท่ีมีความจ าเป็นนายจ้างจะให้ลูกจ้างท างานล่วงเวลา และท างานในวนัหยุด
และท างานลว่งเวลาในวนัหยดุ และท างานลว่งเวลาในวนัหยดุได้ไมเ่กินสปัดาห์ละ 36 ชัว่โมง 
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  7. ในกิจการโรงแรม ร้านขายอาหาร สโมสร สมาคม สถานท่ีท่องเท่ียว งานในป่า งานใน
ถ่ินทุรกันดาร งานขนส่ง ซึ่งต้องท าติดต่อกันไป นายจ้างอาจให้ลูกจ้างท างาน ในวนัหยดุตามประเพณีได้ 
โดยให้หยดุงานในวนัอ่ืนชดเชย หรือจา่ยคา่ท างานในวนัหยดุให้ก็ได้ 
  8. ลกูจ้างมีสิทธิลาเพ่ือฝึกอบรมหรือพฒันาความรู้ ความสามารถท่ีเก่ียวกบั การแรงงาน
และสวสัดกิารสงัคม และลาไปสอบเพ่ือวดัผลการศกึษาท่ีเป็นของทางราชการ หรือราชการอนญุาตให้จดัได้ 
แตต้่องแจ้งให้นายจ้างทราบลว่งหน้าก่อน 7 วนั 
  9. ลกูจ้างซึ่งเป็นเด็กอายุต ่ากว่า 18 ปี ห้ามมิให้ท างานในท่ีมีอณุหภูมิสูงกว่า 45 องศา
เซลเซียส ท างานในห้องเย็นในอุตสาหกรรมการผลิตหรือการถนอมอาหารโดยการท าเยือกแข็ง งานใช้
เคร่ืองเจาะกระแทก งานท่ีระดบัเสียงดงักว่า 85 เดซิเบล(เอ) งานผลิตหรือขนส่งสารก่อมะเร็ง งานท่ี
เก่ียวข้องกับสารไซยาไนด์ งานผลิตหรือขนส่งพล ุดอกไม้เพลิง หรือวตัถุระเบิด งานส ารวจ ขุดเจาะ กลัน่ 
บรรจ ุหรือขนถ่ายนํ้ามนัเชือ้เพลิงหรือก๊าซ งานในห้องปฏิบตัิการชนัสูตรโรค งานดแูลผู้ ป่วยด้วยโรคติดต่อ
ตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดตอ่ งานท าความสะอาดเคร่ืองใช้เคร่ืองนุ่งห่มผู้ ป่วยในสถานพยาบาล งานเก็บ 
ขน ก าจัดมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูลในสถานพยาบาล งานขับหรือบังคับรถยกหรือปัน้จั่น งานเก่ียวกับ
กมัมนัตภาพรังสี ในสว่นของการท างานในปัม้นํ้ามนัอนญุาตให้เดก็ท างานได้ 
  10. งานในกิจการปิโตรเลียม ส่วนใหญ่เป็นงานท่ีท าในพืน้ท่ีห่างไกลทุรกันดาร เป็น
อปุสรรคตอ่การเดินทางเข้า – ออกบริเวณพืน้ท่ีท างาน จึงจ าเป็นต้องลดจ านวนการเดินทางลงเพ่ือความ
ปลอดภยัของลูกจ้าง ลกัษณะและสภาพของงานต้องด าเนิน ตอ่เน่ืองกนัไปตลอดย่ีสิบส่ีชั่วโมง หากมีการ
ส่งมอบงานบ่อยครัง้อาจก่อให้เกิดปัญหาหรือความผิดพลาดในกระบวนการผลิต ดังนัน้ นายจ้างและ
ลกูจ้างอาจตกลงกนัก าหนดเวลาการท างานได้ไม่เกินวนัละ 12 ชัว่โมง หรืออาจก าหนดเป็นช่วงได้ ช่วงละ
ไม่เกิน 28 วนั กรณีนายจ้างตกลงกันก าหนดวนัท างานติดตอ่กนัเป็นช่วง นายจ้างต้องจดัให้มีวนัหยดุตาม
ความเหมาะสม เว้นแต่กรณีท่ีนายจ้างและลกูจ้างตกลงกันก าหนดวันท างานติดตอ่กันไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของวนัท างานติดตอ่กนั เช่น ท างาน 28 วนั ให้หยดุติดตอ่กนั 14 วนั ถ้าท างาน 14 วนั ให้หยดุติดตอ่กนั 7 
วนั 
  11. ลูกจ้างท่ีท างานในร้านขายอาหารหรือเคร่ืองด่ืมท่ีเปิดจ าหน่ายหรือให้บริการไม่
ตดิตอ่กนัในแตล่ะวนัท างานและได้ก าหนดเวลาพกัได้เกิน 2 ชัว่โมง เช่น ร้านขายอาหารท่ีเปิดขายอาหาร 2 
ช่วง ช่วงแรกท างานเวลา 10.00 - 14.00 น. ช่วงท่ีสองท างานเวลา 18.00 - 22.00 น. ลกูจ้างสามารถพกัได้ 
4 ชัว่โมง ระหวา่งเวลา 14.00 - 18.00 น. เวลาพกัดงักลา่วไมถื่อวา่เป็นเวลาท างาน 
  12. นกัวิชาการหรือวิศวกรหญิง ให้ท างานในโรงกลัน่ปิโตรเลียมหรือปิโตรเลียมเคมีได้ 
  13. ลกูจ้างหญิงมีครรภ์ซึ่งท างานบริหาร วิชาการ งานธุรการ รวมทัง้งานเก่ียวกบัการเงิน
หรือบญัชีท างานลว่งเวลาได้ 
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  14. ลกูจ้างท างานเร่ขายหรือชกัชวนซือ้สินค้าซึ่งได้รับค่านายหน้าจากการขายแล้ว ไม่มี
สิทธิรับคา่ลว่งเวลาและคา่ลว่งเวลาในวนัหยดุ ยกเว้นนายจ้างตกลงจา่ยให้ 
  15. ขณะนีก้ฎหมายนีไ้มใ่ช้บงัคบักบัลกูจ้างเกษตรกรรมและลกูจ้างท่ีรับงานไปท าท่ีบ้าน 
  16. งานประมงทะเล ห้ามจ้างเด็กอายุต ่ากว่า 16 ปี ท างานกบัเรือประมง นอกจากลกูจ้าง
อายุไม่ต ่ากว่า 15 ปี ท่ีมีพ่อแม่หรือผู้ปกครองท างานในเรือนัน้ นายจ้างท าทะเบียนลูกจ้างเป็นภาษาไทย
ต้องจัดวันหยุดประจ าปีไม่น้อยกว่าปีละ 30 วันโดยจ่ายค่าจ้าง กรณีลูกจ้างตกค้างอยู่ในต่างประเทศ
เน่ืองจากการท างานให้นายจ้างจา่ยเงินแก่ลกูจ้างไม่น้อยกวา่ร้อยละ 50 ของคา่จ้างตามจ านวนวนัท่ีตกค้าง
ในประเทศ เว้นแตน่ายจ้างได้แจ้งเป็นหนงัสือตอ่หนว่ยราชการท่ีรับผิดชอบภายใน 60 วนั นบัแตว่นัท่ีลกูจ้าง
ไปตกค้างอยู่ในตา่งประเทศ หากเกิดเรืออบัปางลกูจ้างประสบอนัตรายหรือเจ็บป่วย เน่ืองจากการท างาน 
ในสถานท่ีนัน้นายจ้างบอกเลิกสญัญาก่อนครบก าหนดสญัญา นายจ้างต้องจ่ายคา่ใช้จ่ายในการเดินทาง
กลบัมาภมูิล าเนาของลกูจ้าง 
  17. ลกูจ้างท่ีท างานในงานบรรทุกหรือขนถ่ายสินค้าเรือเดินทะเล ผู้ประกอบการบรรทุก 
ขนถ่ายสินค้าเรือเดนิทะเลต้องรับผิดชอบตอ่ลกูจ้างในฐานะนายจ้าง 
  18. ลูกจ้างท่ีท างานขนส่งทางบก เช่น พนักงานขับรถ ก าหนดเวลาท างานปกติวันละ     
ไม่เกิน 8 ชั่วโมง ส าหรับงานขับข่ียานพาหนะทั่วไป ก าหนดให้ลูกจ้างมีเวลาพักหลังจากท างานขับข่ี
ยานพาหนะมาแล้วไมเ่กิน 4 ชัว่โมง และจดัให้ลกูจ้างพกัอยา่ง น้อย 12 ชัว่โมง ก่อนให้เร่ิมท างานขบัข่ีในวนั
ตอ่ไป เพ่ือให้ลกูจ้างลดความเม่ือยล้าและอารมณ์ตงึเครียดจากการท างาน 
  19. ลกูจ้างท่ีท าหน้าท่ีเฝ้าดแูลสถานท่ีหรือทรัพย์สินท่ีท างานกบันายจ้างท่ีประกอบธุรกิจ
เฝ้าดูแลสถานท่ีหรือทรัพย์สินไม่มีสิทธิได้รับค่าล่วงเวลา และค่าล่วงเวลาในวันหยุด แต่มีสิทธิได้รับ
คา่ตอบแทนเป็นเงินเท่ากบัคา่จ้างต่อชัว่โมง ตามจ านวนท่ีลูกจ้างท าได้ในวนัท่ีท างาน แตถ้่าลูกจ้างท างาน
ในวนัหยดุลกูจ้างจะได้รับคา่ตอบแทนเป็นจ านวน 2 เทา่ของคา่จ้างวนัท างานปกต ิ
 5) สิทธิและหน้าท่ีของลกูจ้างและนายจ้างตามพระราชบญัญตัคิุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 
  (1) เวลาท างาน 
  - ไมเ่กินแปดชัว่โมงตอ่วนั และ 48 ชัว่โมงตอ่สปัดาห์ 
  - งานอนัตรายตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวงไม่เกิน 7 ชัว่โมงต่อวัน และ 42 ชั่วโมง         
ตอ่สปัดาห์ 
  (2) เวลาพกั 
  - ในวันท่ีมีการท างานให้นายจ้างจดัให้ลูกจ้างมีเวลาพักติดต่อกันไม่น้อยกว่าวนัละ 1 
ชัว่โมง ภายใน 5 ชัว่โมงแรกของการท างาน 
  - นายจ้างและลูกจ้างจะตกลงกันล่วงหน้าให้มีเวลาพกัน้อยกว่าครัง้ละ 1 ชัว่โมงก็ได้      
แตต้่องไมน้่อยกวา่ครัง้ละ 20 นาที และเม่ือรวมกนัแล้วต้องไมน้่อยกว่าวนัละชัว่โมง 
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  - กรณีงานในหน้าท่ีมีลกัษณะต้องท าติดตอ่กนัไป หรือเป็นงานฉกุเฉินโดยจะหยดุเสียมิได้ 
นายจ้างจะไมจ่ดัเวลาพกัให้ลกูจ้างก็ได้ แตต้่องได้รับความยินยอมจากลกูจ้าง 
  (3) วนัหยดุ  
  (3.1) วนัหยดุประจ าสปัดาห์ 
   - ต้องไมน้่อยกวา่สปัดาห์ละ 1 วนั โดยมีระยะหา่งกนัไมเ่กิน 6 วนั 
   - ลกูจ้างมีสิทธิได้รับคา่จ้างในวนัหยุดประจ าสปัดาห์ (ยกเว้น ลูกจ้างรายวนัราย
ชัว่โมง หรือตามผลงานโดยค านวณเป็นหนว่ย) 
   - นายจ้างและลกูจ้างจะตกลงกนัล่วงหน้า ก าหนดให้มีวนัหยดุประจ าสปัดาห์วนั
ใดก็ได้ 
   - งานโรงแรม งานขนส่ง งานในป่า งานในท่ีทรุกนัดาร (งานประมง งานดบัเพลิง) 
งานอ่ืนตามท่ีกฎกระทรวงฯ ก าหนด นายจ้างและลูกจ้างจะตกลงกันล่วงหน้า สะสมและเล่ือนวันหยุด
ประจ าสปัดาห์ไปเม่ือใดก็ได้แตต้่องอยูใ่นระยะเวลาไมเ่กิน 4 สปัดาห์ตดิตอ่กนั 
   - กรณีวนัหยุดประจ าสัปดาห์ไม่แน่นอน ให้นายจ้างประกาศวนัหยุดให้ลูกจ้าง
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วนั และแจ้งเป็นหนังสือให้พนกังานตรวจทราบภายใน 7 วัน นับแต่วนัท่ี
ประกาศก าหนด 
  (3.2) วนัหยดุตามประเพณี 
   - ลกูจ้างซึง่ท างานตดิตอ่กนัมาครบ 1 ปี มีสิทธิหยดุพกัผ่อนประจ าปีไม่น้อยกว่าปี
ละ 6 วนัท างาน 
   - ลกูจ้างมีสิทธิได้รับคา่จ้างในวนัหยดุพกัผอ่นประจ าปี  
   - ถ้าลกูจ้างท่ีท างานไมค่รบ 1 ปี จะให้หยดุตามสว่นก็ได้ 
   - ให้นายจ้างเป็นผู้ก าหนดวันหยุดพกัผ่อนประจ าปีให้ลูกจ้างทราบล่วงหน้าหรือ
ก าหนดตามท่ีตกลงกนั 
   - นายจ้างและลูกจ้างจะตกลงกันล่วงหน้าสะสมและเล่ือนวันหยุด พักผ่อน
ประจ าปีไปรวมวนัหยดุในปีอ่ืนก็ได้ 
  (4) การลาป่วย 
   - ลกูจ้างมีสิทธิลาป่วยโดยได้รับคา่จ้างตามปกตปีิหนึง่ไมเ่กิน 30 วนัท างาน 
  (5) การลาคลอด 
   - ลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงมีครรภ์มีสิทธิลาคลอดก่อนและหลงัคลอดครรภ์หนึ่งไม่เกิน 
90 วนั โดยให้นบัรวมวนัหยุดท่ีมีระหว่างวนัลาด้วย และนายจ้างจ่ายคา่จ้างแก่ลูกจ้างซึ่งลาคลอดเท่ากับ
คา่จ้างในวนัท างานตลอดระยะเวลาท่ีลาแตไ่มเ่กิน 45 วนั 
  (6) การลาเพ่ือท าหมนั 
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   - ลกูจ้างมีสิทธิลาเพ่ือท าหมนัได้และมีสิทธิลาเน่ืองจากการท าหมนัตามระยะเวลา
ท่ีแพทย์แผนปัจจบุนัชัน้หนึง่ก าหนดและออกใบรับรองให้ โดยลกูจ้างมีสิทธิได้รับคา่จ้างในวนันัน้ด้วย 
  (7) การลากิจ 
   - ลูกจ้างมีสิทธิลาเพ่ือท ากิจธุระอนัจ าเป็นได้ตามข้อบงัคบัเก่ียวกับการท างาน 
โดยไมไ่ด้รับคา่จ้างในวนัลา 
  (8) การลาเพ่ือรับราชการทหาร 
   - ลกูจ้างมีสิทธิลาเพ่ือรับราชการทหารในการเรียกพลเพ่ือตรวจสอบ เพ่ือฝึกวิชา
ทหาร หรือเพ่ือทดสอบความพร่ังพร้อม โดยลาได้เท่ากับจ านวนวนัท่ีทางการทหารเรียกและได้รับค่าจ้าง
ตลอดเวลาท่ีลา แตไ่มเ่กิน 60 วนัตอ่ปี 
  (9) การลาเพ่ือฝึกการอบรม 
   - ลูกจ้างมีสิทธิลาเพ่ือฝึกการอบรมหรือพัฒนาความรู้ความสามารถตาม
หลกัเกณฑ์และวิธีการก าหนดในกฎกระทรวงโดยไมไ่ด้รับคา่จ้างในวนัลานัน้ 
  (10) คา่จ้าง 
   - เป็นเงินท่ีนายจ้างและลูกจ้างตกลงกันจ่ายเป็นคา่ตอบแทนในการท างานตาม
สญัญาจ้างส าหรับระยะเวลาการท างานปกติเป็นรายชัว่โมง รายวนั รายสปัดาห์ หรือระยะเวลาอ่ืน หรือ
จ่ายให้โดยค านวณตามผลงานท่ีลูกจ้างท าได้ในเวลาท างานปกติของวนัท างาน และรวมถึงเงินท่ีนายจ้าง
จา่ยให้แก่ลกูจ้างในวนัหยดุ และวนัลาท่ีลกูจ้างมิได้ท างานแตมี่สิทธิได้รับตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน 
   - ลกูจ้างมีสิทธิได้รับคา่จ้างไมน้่อยกวา่อตัราคา่จ้างขัน้ต ่า 
   - ถ้าไม่มีการก าหนดอตัราค่าจ้างขัน้ต ่าในท้องท่ีใด ให้ถือว่าอตัราค่าจ้างขัน้ต ่า
พืน้ฐานเป็นอัตราค่าจ้างขัน้ต ่าของท้องท่ีนัน้ (อัตราค่าจ้างขัน้ต ่าพืน้ฐาน หมายถึง อัตราค่าจ้างท่ี
คณะกรรมการคา่จ้างก าหนดเพ่ือใช้เป็นพืน้ฐานในการก าหนดอตัราคา่จ้าง 
  (11) การท างานลว่งเวลา และการท างานในวนัหยดุ 
   - ในกรณีท่ีงานมีลกัษณะต้องท าติดตอ่กนัไป ถ้าหยดุจะเสียหายแก่งาน หรือเป็น
งานฉกุเฉิน นายจ้างอาจให้ลกูจ้างท างานลว่งเวลา หรือท างานในวนัหยดุเทา่ท่ีจ าเป็นก็ได้ 
   - กิจการโรงแรม สถานมหรสพ งานขนส่ง ร้านอาหาร ร้านขาย เคร่ืองด่ืม สโมสร 
สมาคม สถานพยาบาล และกิจการอ่ืนตามท่ีกระทรวงจะได้ก าหนด นายจ้างจะให้ลกูจ้างท างานในวนัหยดุ
เทา่ท่ีจ าเป็นก็ได้ โดยได้รับความยินยอมจากลกูจ้างเป็นคราวๆ ไป 
   - ในกรณีท่ีมีการท างานล่วงเวลาตอ่จากเวลาท างานปกติไม่น้อยกว่าสองชัว่โมง 
นายจ้างจะต้องจดัให้ลกูจ้างมีเวลาพกัไมน้่อยกวา่ย่ีสิบนาทีก่อนท่ีลกูจ้างจะเร่ิมท างานลว่งเวลา (ยกเว้นงาน
ท่ีมีลกัษณะหรือสภาพของงานต้องท าตดิตอ่กนัไป โดยได้รับความยินยอมจากลกูจ้างหรือเป็นงานฉกุเฉิน) 
  (12) คา่ลว่งเวลา คา่ท างานในวนัหยดุและคา่ลว่งเวลาในวนัหยดุ 
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   - ถ้าท างานเกินเวลาปกติของวนัท างาน นายจ้างต้องจ่ายคา่ล่วงเวลาไม่น้อยกว่า
หนึง่เทา่คร่ึงของอตัราคา่จ้างตอ่ชัว่โมงในวนัท างานตามจ านวนชัว่โมงท่ีท า หรือไม่น้อยกว่าหนึ่งเท่าคร่ึงของ
อตัราคา่จ้างตอ่หนว่ยในวนัท างานตามจ านวนผลงานท่ีท าได้ส าหรับลกูจ้างท่ีได้รับคา่จ้างตามผลงาน 
   - ถ้าท างานในวนัหยุดเกินเวลาท างานปกติของวนัท างาน นายจ้างต้องจ่ายค่า
ลว่งเวลาในวนัหยดุให้แก่ลกูจ้างในอตัราสามเท่าของอตัราคา่จ้างตอ่ชัว่โมงในวนัท างานตามจ านวนชัว่โมง
ท่ีท า หรือตามจ านวนผลงานท่ีท าได้ส าหรับลกูจ้างท่ีได้รับคา่จ้างตามผลงานโดยค านวณเป็นหนว่ย 
   - ถ้าท างานในวนัหยุดในเวลาปกติ นายจ้างต้องจ่ายค่าท างานในวนัหยุดให้แก่
ลูกจ้างท่ีมีสิทธิได้รับค่าจ้างในวนัหยุดเพิ่มขึน้อีก 1 เท่าของค่าจ้างในวันท างาน ตามชัว่โมงท่ีท างานใน
วันหยุด หรือตามจ านวนผลงานท่ีท าได้ส าหรับลูกจ้างท่ีได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยค านวณเป็นหน่วย 
ส าหรับลูกจ้างท่ีไม่มีสิทธิได้รับคา่จ้างในวนัหยุด ต้องจ่ายไม่น้อยกว่า 2 เท่าของค่าจ้างในวนัท างานตาม
ชั่วโมงท่ีท างานในวันหยุดหรือตามจ านวนผลงานท่ีท าได้ ส าหรับลูกจ้างท่ีได้รับค่าจ้างตามผลงานโดย
ค านวณเป็นหนว่ย 
  (13) สวสัดกิาร 
   - สถานประกอบกิจการท่ีมีลูกจ้างตัง้แต่ 50 คน ขึน้ไป ให้นายจ้างจัดให้มี
คณะกรรมการสวสัดิการในสถานประกอบกิจการประกอบด้วยผู้แทนฝ่ายลกูจ้างอย่างน้อยห้าคนเพ่ือร่วม
หารือและเสนอแนะความเห็นแก่นายจ้างในการจดัสวสัดิการส าหรับลูกจ้าง และตรวจตรา ควบคมุ ดแูล
การจดัสวสัดกิารท่ีนายจ้างจดัให้แก่ลกูจ้าง 
   - สถานประกอบกิจการใดท่ีมีคณะกรรมการลกูจ้างตามกฎหมายว่าด้วยแรงงาน
สมัพนัธ์แล้ว ให้คณะกรรมการลกูจ้างท าหน้าท่ีเป็นคณะกรรมการสวสัดกิารในสถานประกอบกิจการ 
  (14) คา่ชดเชย 
  ลกูจ้างมีสิทธิได้รับคา่ชดเชย หากนายจ้างเลิกจ้างโดยไมมี่ความผิด ดงันี ้
    - ลูกจ้างซึ่งท างานติดตอ่กันครบ 120 วนั แต่ไม่ครบ 1 ปี มีสิทธิได้รับ
คา่ชดเชยเทา่กบัคา่จ้างอตัราสดุท้าย 30 วนั 
    - ลูกจ้างซึ่งท างานติดต่อกันครบ 1 ปี แต่ไม่ครบ 3 ปี มีสิทธิได้รับ
คา่ชดเชยเทา่กบัคา่จ้างอตัราสดุท้าย 90 วนั 
    - ลูกจ้างซึ่งท างานติดต่อกันครบ 3 ปี แต่ไม่ครบ 6 ปี มีสิทธิได้รับ
คา่ชดเชยเทา่กบัคา่จ้างอตัราสดุท้าย 180 วนั 
    - ลูกจ้างซึ่งท างานติดต่อกันครบ 6 ปี แต่ไม่ครบ 10 ปี มีสิทธิได้รับ
คา่ชดเชยเทา่กบัคา่จ้างอตัราสดุท้าย 240 วนั 
    - ลูกจ้างซึ่งท างานติดต่อกันครบ 10 ปี ขึน้ไป มีสิทธิได้รับค่าชดเชย
เทา่กบัคา่จ้างอตัราสดุท้าย 300 วนั 
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 ในปัจจุบนั มีพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่  6) พ.ศ. 2560 ได้บัญญัติให้เพิ่ม

ความต่อไปนีเ้ป็นมาตรา 118/1 แห่งพระราชบญัญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 “มาตรา 118/1 การ
เกษียณอายตุามท่ีนายจ้างและลกูจ้างตกลงกนัหรือตามท่ีนายจ้างก าหนดไว้ ให้ถือว่าเป็นการเลิกจ้างตาม
มาตรา 118 วรรคสอง ในกรณีท่ีมิได้มีการตกลงหรือก าหนดการเกษียณอายุไว้ หรือมีการตกลงหรือ
ก าหนดการเกษียณอายุไว้เกินกว่าหกสิบปี ให้ลูกจ้างท่ีมีอายุครบหกสิบปีขึน้ไปมีสิทธิแสดงเจตนา
เกษียณอายไุด้โดยให้แสดงเจตนาตอ่นายจ้างและให้มีผลเม่ือครบสามสิบวนันบัแตว่นัแสดงเจตนา และให้
นายจ้างจา่ยคา่ชดเชยให้แก่ลกูจ้างท่ีเกษียณอายนุัน้ตามมาตรา 118 วรรคหนึง่” 
  (15) ในกรณีท่ีนายจ้างจะเลิกจ้างลูกจ้างเพราะเหตุปรับปรุงหน่วยงาน กระบวนการผลิต การ
จ าหนา่ย หรือการบริการอนัเน่ืองมาจากการน าเคร่ืองจกัรมาใช้ หรือเปล่ียนแปลงเคร่ืองจกัรหรือเทคโนโลยี 
ซึง่เป็นเหตใุห้ต้องลดจ านวนลกูจ้างลง นายจ้างต้องปฏิบตัดิงันี ้
  (1) แจ้งวันท่ีจะเลิกจ้าง เหตุผลของการเลิกจ้าง และรายช่ือ ลูกจ้างท่ีจะถูกเลิกจ้างให้
ลกูจ้างและพนกังานตรวจแรงงานทราบลว่งหน้าไมน้่อยกวา่หกสิบวนัก่อนท่ีจะเลิกจ้าง 
  (2) ถ้าไมแ่จ้งแก่ลกูจ้างท่ีจะเลิกจ้างทราบล่วงหน้า หรือทราบ ล่วงหน้าน้อยกว่าระยะเวลา
หกสิบวัน นายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าว ล่วงหน้าแก่ลูกจ้างเท่ากับค่าจ้างอัตรา
สุดท้ายหกสิบวัน หรือเท่ากับค่าจ้างของการท างานหกสิบวันสุดท้าย ส าหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างตาม
ผลงานโดยค านวณเป็นหน่วยค่าชดเชยแทนการบอกกล่าวล่วงหน้านี ้ให้ถือว่านายจ้างได้จ่ายค่าสินจ้าง
แทนการบอกกลา่วลว่งหน้าตามกฎหมายด้วย 
 (16) กรณีท่ีนายจ้างต้องจา่ยคา่ชดเชยพิเศษเพิ่มขึน้จากคา่ชดเชยปกติ 
  - ลกูจ้างท างานติดตอ่กนัครบหกปีขึน้ไป นายจ้างจะต้องจ่ายค่าชดเชยพิเศษเพิ่มขึน้จาก
คา่ชดเชยปกตซิึง่ลกูจ้างนัน้มีสิทธิได้รับอยู่แล้ว ไม่น้อยกว่าคา่จ้างอตัราสดุท้ายสิบห้าวนัตอ่การท างานครบ
หนึง่ปี ส าหรับลกูจ้างซึง่ได้รับคา่จ้างตามผลงานโดยค านวณเป็นหนว่ย 
  - คา่ชดเชยพิเศษนีร้วมแล้วต้องไม่เกินคา่จ้างอตัราสดุท้ายสามร้อยหกสิบวนั หรือไม่เกิน
คา่จ้างของการท างานสามร้อยหกสิบวนัสุดท้าย ส าหรับลกูจ้างซึ่งได้รับคา่จ้างตามผลงานโดยค านวณเป็น
หนว่ย แตร่วมแล้วต้องไมเ่กินคา่จ้างอตัราสดุท้ายสามร้อยหกสิบวนั 
  - เพ่ือประโยชน์ของการค านวณค่าชดเชยพิเศษของระยะเวลาท างานท่ีมากกว่าหนึ่งร้อย
แปดสิบวนั ให้นบัเป็นการท างานครบหนึง่ปี 
 (17) ในกรณีท่ีนายจ้างย้ายสถานประกอบกิจการไปตัง้ ณ สถานท่ีอ่ืนอนัมีผลกระทบส าคญัตอ่การ
ด ารงชีวิตตามปกตขิองลกูจ้างหรือครอบครัว 
  - นายจ้างต้องแจ้งล่วงหน้าให้แก่ลกูจ้างทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามสิบวนัก่อนย้าย ถ้า
ลกูจ้างไม่ประสงค์จะไปท างานด้วย ลกูจ้างมีสิทธิบอกเลิกสญัญาจ้างได้ โดยได้รับคา่ชดเชยพิเศษไม่น้อย
กวา่ร้อยละห้าสิบของอตัราคา่ชดเชยปกตท่ีิลกูจ้างจงึมีสิทธิได้รับ 
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  - ถ้านายจ้างไม่แจ้งให้ลกูจ้างทราบการย้ายสถานประกอบกิจการล่วงหน้า นายจ้างต้อง
จา่ยคา่ชดเชยพิเศษแทนการบอกกลา่วลว่งหน้าเทา่กบัคา่จ้างอตัราสดุท้ายสามสิบวนั 
 (18) ข้อยกเว้นท่ีนายจ้างไมต้่องจา่ยคา่ชดเชยอนัเป็นผลให้ลกูจ้างไม่มีสิทธิได้รับคา่ชดเชย ในกรณี
ใดกรณีหนึง่ ดงันี ้
  - ลกูจ้างลาออกเอง  
  - ทจุริตตอ่หน้าท่ีหรือกระท าความผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้าง  
  - จงใจท าให้นายจ้างได้รับความเสียหาย  
  - ประมาทเลินเลอ่เป็นเหตใุห้นายจ้างได้รับความเสียหายอยา่งร้ายแรง 
  - ฝ่าฝืนข้อบงัคบัเก่ียวกับการท างาน หรือระเบียบ หรือค าสัง่ของนายจ้าง อนัชอบด้วย
กฎหมายและเป็นธรรม และนายจ้างได้ตกัเตือนเป็นหนงัสือแล้ว ซึ่งหนงัสือเตือน นัน้ต้องมีผลบงัคบัไม่เกิน 
1 ปี นบัแตว่นัท่ีลกูจ้างได้รับทราบหนงัสือเตือน เว้นแตก่รณีท่ี ร้ายแรง นายจ้างไม่จ าเป็นต้องตกัเตือน 
  - ละทิง้หน้าท่ีเป็นเวลา 3 วนัท างานตดิตอ่กนั ไมว่า่จะไม่มีวนัหยดุ คัน่หรือไม่ก็ตาม โดยไม่
มีเหตอุนัสมควร 
  - ได้รับโทษจ าคกุตามค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคกุ โดยต้องเป็นความผิดท่ีกระท าโดย
ประมาท หรือความผิดลหโุทษต้องเป็นกรณีท่ีเป็นเหตใุห้นายจ้างได้รับความเสียหาย 
  - กรณีการจ้างท่ีมีก าหนดระยะเวลาการจ้างไว้แน่นอน และนายจ้าง เลิกจ้างตามก าหนด
ระยะเวลานัน้ ได้แก่งานดงันี ้
  1. การจ้างงานในโครงการเฉพาะท่ีมิใชง่านปกตขิองธุรกิจหรือการค้าของนายจ้างซึ่งต้องมี
ระยะเวลาเร่ิมต้นและสิน้สดุของงานท่ีแนน่อน 
  2. งานอนัมีลกัษณะเป็นครัง้คราวท่ีมีก าหนดงานสิน้สดุหรือความส าเร็จของงาน 
  3. งานท่ีเป็นไปตามฤดกูาลและได้จ้างในช่วงเวลาของฤดกูาลนัน้ ซึ่งจะต้องแล้วเสร็จ
ภายในเวลาไมเ่กิน 2 ปี โดยนายจ้างได้ท าสญัญาเป็นหนงัสือไว้ตัง้แตเ่ม่ือเร่ิมจ้าง 
 
 3. พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 แก้ไขเพิ่มเตมิ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2534 
 เดิมประเทศไทยมีการประกาศใช้กฎหมายแรงงานสัมพนัธ์ฉบบัแรกในปี พ.ศ. 2499 แต่ได้ถูก
ยกเลิกในปี พ.ศ. 2501 ตอ่มามีการใช้ประกาศคณะปฏิวตัิ ฉบบัท่ี 19 พ.ศ. 2501 ก าหนดมาตรการด้าน
แรงงานสมัพนัธ์ ในท่ีสุดประกาศดงักล่าวก็ได้ถูกยกเลิกโดยประกาศคณะปฏิวตัิ ฉบบัท่ี 103 พ.ศ. 2515 
ก าหนดให้กระทรวงมหาดไทยก าหนดมาตรการแรงงานสมัพนัธ์เก่ียวกับสภาพการจ้าง วิธีระงับข้อพิพาท
แรงงาน การปิดงานและการนดัหยดุงาน การตัง้คณะกรรมการแรงงานสมัพนัธ์ให้มีอ านาจในการชีข้าดข้อ
พิพาทแรงงาน และวินิจฉัยชีข้าดการกระท าท่ีไม่เป็นธรรมของนายจ้าง ต่อมาสถานการณ์ด้านแรงงานได้ 
เปล่ียนแปลงไปมากตามกระแสและตามหลกัสากล จึงได้มีการประกาศใช้ พ.ร.บ. แรงงานสมัพนัธ์ พ.ศ. 
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2518 โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามกฎหมายฉบบันี ้และได้มีการยกเลิกประกาศ
คณะปฏิวตั ิฉบบัท่ี 103 โดยมีสาระส าคญัสงัเขปดงันี ้
 
 1) หลกัการและเหตผุลในการประกาศใช้ พ.ร.บ. ฉบบันี ้คือ :- 
  (1) กฎหมายเดมิ (ปว, ฉบบัท่ี 103 ลว. 6 มี.ค. 2515) ในส่วนท่ีเก่ียวกบัแรงงานสมัพนัธ์ยงั
มีวิธีการไมเ่หมาะสมแก่สถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสงัคมปัจจบุนั 
  (2) ให้มีกฎหมายว่าด้วยแรงงานสมัพนัธ์นีแ้ทนเพ่ือก าหนดหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัการย่ืนข้อ
เรียกร้องและการระงบัข้อพิพาทแรงงานให้เหมาะสมและสมบรูณ์ยิ่งขึน้ 
  (3) ให้นายจ้างจดัตัง้สมาคมนายจ้างและลูกจ้างจดัตัง้สหภาพแรงงานเพ่ือแสวงหาและ
คุ้มครองประโยชน์เก่ียวกบัการจ้าง 
  (4) ให้มีการจดัสวสัดกิารและสง่เสริมความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งนายจ้างกบัลกูจ้าง 
  (5) ให้ลูกจ้างจัดตัง้คณะกรรมการลูกจ้างเป็นองค์กรในการหารือในกิจการต่างๆ กับ
นายจ้างเพื่อให้เกิดความเข้าใจซึง่กนัและกนั 
  (6) หาทางปรองดองให้การท างานร่วมกนัระหว่างนายจ้างกบัลกูจ้างให้มีผลดียิ่งขึน้ 
 
 2) กิจการท่ีไมอ่ยูใ่นบงัคบัของกฎหมายแรงงานสมัพนัธ์ 
  (1) ราชการส่วนกลาง (กระทรวงและหน่วยงานท่ีเทียบเท่า ทบวง กรม และหน่วยงานท่ี
เทียบเทา่) 
  (2) ราชการสว่นภมูิภาค (จงัหวดัและอ าเภอ)  
  (3) ราชการสว่นท้องถ่ิน (ลกัษณะทัว่ไปและลกัษณะเฉพาะ)4  
  (4) กิจการรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวา่ด้วยพนกังานรัฐวิสาหกิจสมัพนัธ์ 
  (5) กิจการอนัตามท่ีก าหนดในพระราชกฤษฎีกา (ปัจจบุนัยงัไมมี่) 
  
 3) ข้อตกลงเก่ียวกบัสภาพการจ้าง มี 2 ประเภท คือ ข้อตกลงเก่ียวกบัสภาพการจ้างท่ีนายจ้างและ
ลกูจ้างได้ตกลงกนั และข้อตกลงเก่ียวกบัสภาพการจ้างท่ีเกิดจากการแจ้งข้อเรียกร้อง ซึ่งสถานประกอบการ
ท่ีมีลูกจ้างตัง้แต่ 20 คน ขึน้ไป ต้องจัดให้มีข้อตกลงเก่ียวกับสภาพการจ้างอย่างน้อยต้องมีข้อความ
ดงัตอ่ไปนี ้: 
  (1) เง่ือนไขการจ้าง หรือการจ้างงาน  
  (2) ก าหนดวนั และเวลาท างาน  
                                                           

 4 ราชการสว่นท้องถ่ินลกัษณะทัว่ไป ได้แก่ องค์การบริหารสว่นจงัหวดั องค์การบริหารสว่นต าบล ราชการสว่น
ท้องถ่ินลกัษณะเฉพาะ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร และเมืองพทัยา 
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  (3) คา่จ้าง  
  (4) สวสัดกิาร  
  (5) การเลิกจ้าง  
  (6) การย่ืนเร่ืองราวร้องทกุข์ของลกูจ้าง 
  (7) การแก้ไขเพิ่มเติม หรือการตอ่อายขุ้อตกลงเก่ียวกับสภาพการจ้าง ข้อตกลงดงักล่าว
ยอ่มมีผลผกูพนัตอ่สญัญาการจ้างแรงงานระหวา่งนายจ้างและลกูจ้างทกุคน 
 
 4) การเรียกร้องเก่ียวกบัสภาพการจ้าง 
  (1) กรณีท่ีนายจ้างเป็นผู้แจ้งข้อเรียกร้อง ต้องมีผู้แทนของฝ่ายนายจ้างจ านวนไมเ่กิน 7 คน 
  (2) กรณีท่ีลูกจ้างเป็นผู้แจ้งข้อเรียกร้องต้องมีรายช่ือ และลายมือช่ือของลูกจ้าง ไม่น้อย
กวา่ร้อยละ 15 ของลกูจ้างทัง้หมดท่ีเก่ียวข้องกบัข้อเรียกร้อง 
  (3) กรณีท่ีสมาคมนายจ้างหรือสหภาพแรงงานเป็นผู้ แจ้งข้อเรียกร้อง ต้องมี จ านวน
สมาชิกท่ีเป็นลกูจ้างจ านวนไมน้่อยกวา่ 1 ใน 5 ของจ านวนลกูจ้างทัง้หมด 
 
 5) มาตรการทางกฎหมายท่ีใช้เป็นวิธีการระงบัข้อพิพาทแรงงาน มี 5 วิธี คือ :- 
  (1) การจดัให้มีพนกังานประนอมข้อพิพาทแรงงานเข้าท าการไกลเ่กล่ีย 
  (2) ให้คณะกรรมการแรงงานสมัพนัธ์พิจารณา (โดยเฉพาะในกิจการ สาธารณปูโภค)5 
  (3) การจดัตัง้ผู้ ชีข้าดตดัสินข้อพิพาทและแรงงานโดยนายจ้างและลกูจ้าง 
  (4) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยตดัสินชีข้าดหรือสั่งให้คณะกรรมการ แรงงาน
สมัพนัธ์ชีข้าด 
  (5) ฟ้องศาลแรงงานให้พิจารณาค าชีข้าดดงักลา่ว  
 
 6) การปิดงานและการนดัหยดุงาน 
  - การปิดงาน หมายถึง การท่ีนายจ้างปฏิเสธไม่ให้ลูกจ้างท างานชัว่คราว เน่ืองจากข้อ
พิพาทแรงงาน กรณีจงึเป็นการกระท าของฝ่ายนายจ้าง 
  - การนดัหยุดงาน หมายถึง การท่ีลูกจ้างรวมกันไม่ท างานชั่วคราวเน่ืองจาก ข้อพิพาท
แรงงาน กรณีจงึเป็นการกระท าของฝ่ายลกูจ้าง 

                                                           

 5 กิจการสาธารณูปโภค ได้แก่ การรถไฟ การท่าเรือ การโทรศัพท์ หรือโทรคมนาคม การผลิต หรือจ าหน่าย
พลงังานไฟฟ้า การประปา การผลติหรือจ าหนา่ยนํ้ามนัเชือ้เพลงิ กิจการพยาบาล หรือสถานพยาบาล กิจการอื่นที่ก าหนด
ไว้ในกฎกระทรวง เช่น กิจการทกุประเภทของรัฐวิสาหกิจ กิจการของ วิทยาลยัเอกชน และโรงเรียนราษฎร์ กิจการสหกรณ์ 
กิจการขนสง่ทางบก-นํ้า-อากาศ และกิจการเก่ียวเนื่อง เช่น สถานีขนสง่ ทา่เทียบเรือ ทา่อากาศยาน และกิจการทอ่งเที่ยว 
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 7) วิธีการนดัหยดุงานของลกูจ้าง โดยทัว่ไปกระท าได้โดย 6 วิธี คือ 
  (1) ลูกจ้างท่ีหยุดงานท าการปิดกัน้มิให้ลูกจ้างท่ีไม่ได้หยุดงานเข้าท างานได้ ตามปกต ิ
เรียกวา่ “Boycott Strike” หรือ “Picketing” 
  (2) ลกูจ้างเข้าท างานแตแ่กล้งท างานให้ช้าลง เรียกวา่ “Slowdown Strike”  
  (3) ลกูจ้างพร้อมใจกนัไมเ่ข้าท างานเป็นการชัว่คราว เรียกวา่ “Strike” 
  (4) ลกูจ้างพร้อมใจกนัเข้าไปนัง่ในท่ีท างานโดยไมย่อมท างาน เรียกวา่ “Sit down Strike 
   (5) ลูกจ้างพร้อมใจกันหยุดงานโดยเดินขบวนเรียกร้องให้นายจ้างหรือฝ่าย บริหาร 
(การเมือง) ยอมรับข้อเรียกร้องของต้น เรียกวา่ “Demonstration” 
  (6) ลกูจ้างท าการประท้วง เชน่ อดอาหาร ไมย่อมเข้าท างาน ฯลฯ เรียกวา่ “Protesting” 
 
 8) กรณีท่ีห้ามมิให้ปิดงาน หรือนดัหยดุงาน 
  (1) เม่ือยงัไมมี่การแจ้งข้อเรียกร้องของอีกฝ่ายหนึง่  
  (2) เม่ือมีการปฏิบตัติามข้อตกลงแล้ว  
  (3) เม่ือปฏิบตัติามข้อตกลงท่ีพนกังานประนอมข้อพิพาทได้ไกลเ่กล่ีย  
  (4) เม่ือปฏิบตัติามค าชีข้าดข้อพิพาทแรงงาน 
  (5) เม่ืออยู่ในระหว่างการพิจารณาวินิจฉัยของคณะกรรมการแรงงานสมัพนัธ์ หรือมีการ
วินิจฉยัของรัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทย หรือค าชีข้าดของคณะกรรมการแรงงานสมัพนัธ์ 
  (6) เม่ืออยูใ่นระหวา่งการชีข้าดของผู้ ชีข้าดข้อพิพาทแรงงาน 
 
 9) อ านาจของรัฐมนตรีวา่การกระทรวงมหาดไทยเก่ียวกบัการปิดงานหรือนดัหยดุงาน 
 ในกรณีท่ีเห็นว่าอาจท าให้เกิดความเสียหายกับเศรษฐกิจของประเทศหรืออาจก่อให้เกิดความ
เดือดร้อนกับประชาชน หรืออาจเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ หรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยของ
ประชาชน รัฐมนตรีฯ มีอ านาจดงัตอ่ไปนี ้: 
  (1) สัง่ให้นายจ้างซึ่งปิดงานรับลกูจ้างกลบัเข้าท างาน และจ่ายคา่จ้างตามอตัราท่ีเคยจ่าย
ให้แก่ลกูจ้าง 
  (2) สัง่ให้ลกูจ้างซึง่นดัหยดุงานกลบัเข้าท างานตามปกติ 
  (3) จดัให้บคุคลเข้าท างานแทนท่ีลกูจ้างท่ีไม่ได้ท างานเพราะการปิดงานหรือนดัหยดุงาน 
และนายจ้างต้องยอมให้บุคคลเหล่านัน้เข้าท างาน ห้ามมิให้ลูกจ้างขดัขวาง ทัง้ให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างแก่
บคุคลเหลา่นัน้ตามอตัราท่ีเคยจา่ยให้แก่ลกูจ้าง 
  (4) สัง่ให้คณะกรรมการแรงงานสมัพนัธ์ด าเนินการชีข้าดข้อพิพาทแรงงาน 
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  (5) ในกรณีท่ีมีการประกาศใช้กฎอัยการศึกตามกฎหมายว่าด้วยกฎอัยการศึก หรือ
ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน รัฐมนตรีมี
อ านาจประกาศในราชกิจจานเุบกษา ห้ามมิให้นายจ้างปิดงานหรือห้ามมิให้ลกูจ้าง นดัหยดุงานในเขตพืน้ท่ี
ท่ีประกาศฯ หรือทัง้หมดหรือบางสว่นก็ได้ 
 
 10) คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์  เป็นคณะบุคคลผู้ ได้รับแต่งตัง้จากรัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงมหาดไทยให้ท าหน้าท่ีวินิจฉัยข้อพิพาทแรงงาน หรือชีข้าดข้อพิพาทแรงระหว่างระหว่าง นายจ้าง
กับลูกจ้างท่ีไม่อาจตกลงกันได้ ประกอบด้วยบุคคล 3 ฝ่าย คือ นายจ้าง ลูกจ้าง และ ผู้ แทนรัฐบาล มัก
เรียกวา่ “ไตรภาคี” (Triparties) 
 
 11) อ านาจและหน้าท่ีของคณะกรรมการแรงงานสมัพนัธ์ 
  (1) วินิจฉยัข้อพิพาทแรงงาน  
  (2) ชีข้าดข้อพิพาทแรงงานโดยทัว่ไป และตามท่ีได้รับแตง่ตัง้หรือมอบหมาย 
  (3) วินิจฉยัชีข้าดค าร้องจากการกระท าท่ีไมเ่ป็นธรรม ทัง้มีอ านาจสัง่ให้ นายจ้างรับลกูจ้าง
กลบัเข้าท างาน 
  (4) เสนอความเห็นเก่ียวกับการเรียกร้อง การเจรจา การระงบัข้อพิพาท แรงงานการนดั
หยดุงาน และการปิดงานตามท่ีรัฐมนตรีมอบหมาย 
  (5) ตราข้อบงัคบัการประชุม และวางระเบียบการพิจารณา วินิจฉัยและชีข้าดข้อพิพาท
แรงงาน การพิจารณาวินิจฉัยชีข้าดข้อพิพาทแรงงาน การกระท าอันไม่เป็นธรรม และการออกค าสัง่ของ
คณะกรรมการแรงงานสมัพนัธ์ 
 
 12) คณะกรรมการลกูจ้าง มีจ านวนดงัตอ่ไปนี ้
  (1) 5 คน ส าหรับสถานประกอบกิจการท่ีมีลกูจ้างตัง้แต ่5 คน ขึน้ไป แตไ่มเ่กิน 100 คน 
  (2) 7 คน ส าหรับสถานประกอบกิจการท่ีมีลกูจ้างเกิน 100 คน ขึน้ไป แตไ่มเ่กิน 200 คน 
  (3) 9 คน ส าหรับสถานประกอบกิจการท่ีมีลกูจ้างเกิน 200 คน ขึน้ไป แตไ่มเ่กิน 400 คน 
  (4) 11 คน ส าหรับสถานประกอบกิจการท่ีมีลกูจ้างเกิน 400 คน ขึน้ไป แตไ่มเ่กิน 800 คน 
  (5) 13 คน ส าหรับสถานประกอบกิจการท่ีมีลกูจ้างเกิน 800 คน ขึน้ไป แตไ่ม่เกิน 1500 
คน 
  (6) 15 คน ส าหรับสถานประกอบกิจการท่ีมีลกูจ้างเกิน 1500 คน ขึน้ไป แตไ่ม่เกิน 2500 
คน 
  (7) 17 คน ส าหรับสถานประกอบกิจการท่ีมีลกูจ้างเกิน 2500 คน ขึน้ไป 
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 หมายเหต ุกรรมการลกูจ้างลกูจ้างอยูใ่นต าแหนง่คราวละ 3 ปี แตอ่าจได้รับการเลือกตัง้หรือแตง่ตัง้
ใหมไ่ด้ 
 กรณีท่ีกรรมการลกูจ้างพ้นจากต าแหนง่ก่อนวาระ 3 ปี ได้แก่ 
  (1) ตาย 
  (2) ลาออก  
  (3) เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ  
  (4) ได้รับโทษจ าคกุโดยค าพิพากษาถึงท่ีสดุให้จ าคกุ 
  (5) ลูกจ้างเกินกึ่งหนึ่งของจ านวนลกูจ้างทัง้หมดในสถานประกอบกิจการนัน้ มีมติให้พ้น
จากต าแหนง่ 
  (6) ศาลแรงงานมีค าสัง่ให้พ้นจากต าแหนง่ 
  (7) มีการเลือกตัง้หรือแตง่ตัง้กรรมการลกูจ้างใหมท่ัง้คณะ 
 
 13) นายจ้างมีหน้าท่ีต้องจดัให้มีการประชมุหารือกบัคณะกรรมการลกูจ้าง อย่างน้อย 3 เดือนตอ่ 1 
ครัง้ หรือเม่ือกรรมการลูกจ้างเกินกึ่งหนึ่งของกรรมการลูกจ้างทัง้หมดร้องขอ หรือสหภาพแรงงานร้องขอ 
เพ่ือกิจการอยา่งใดอยา่งหนึง่หรือหลายอยา่ง ดงันี ้:- 
  (1) จดัสวสัดกิารแก่ลกูจ้าง 
  (2) ปรึกษาหารือเพ่ือก าหนดข้อบงัคบัในการท างานอนัจะเป็นประโยชน์ตอ่ นายจ้างและ
ลกูจ้าง 
  (3) พิจารณาค าร้องทกุข์ของลกูจ้าง 
  (4) หาทางปรองดองและระงบัข้อขดัแย้งในสถานประกอบกิจการ  
 
 14) องค์กรทางด้านแรงงานของฝ่ายนายจ้าง ได้แก่ 
  (1) สมาคมนายจ้างเป็นองค์กรระดบัล่าง เกิดจากการรวมตวัของนายจ้างและต้องจด
ทะเบียนมีฐานะเป็นนิตบิคุคล 
  (2) สหพันธ์นายจ้าง เป็นองค์กรระดบักลาง เกิดจากการรวมตวัของสมาคม นายจ้าง 
ตัง้แต ่2 สมาคมขึน้ไป และต้องจดทะเบียนมีฐานะเป็นนิตบิคุคล 
  (3) สภาองค์การนายจ้างเป็นองค์กรสูงสุดมีหน้าท่ีก าหนดนโยบายด าเนินการ ของฝ่าย
นายจ้าง ประกอบด้วย สมาคมนายจ้าง หรือสหพนัธ์นายจ้าง ตัง้แต ่5 สมาคม หรือสหพนัธ์ขึน้ไป และต้อง
จดทะเบียนเป็นนิตบิคุคล 
 
 15) องค์กรทางด้านแรงงานของฝ่ายลกูจ้าง ได้แก่ 
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  (1) สหภาพแรงงาน เป็นองค์กรระดับล่างของฝ่ายลกูจ้าง เกิดจากการรวมตวัของสมาชิก
ฝ่ายลกูจ้างสายอาชีพเดียวกนั หรือฝ่ายนายจ้างสายอาชีพเดียวกันโดยไม่จ ากัดอาชีพใด รวมตวักันจดัตัง้
เป็นสหภาพแรงงานในสายงานนัน้ๆ แตจ่ะข้ามสายกนัไมไ่ด้ และต้องจดทะเบียนเป็นนิตบิคุคล 
  (2) สหพนัธ์แรงงานเป็นองค์กรระดบักลางเกิดจากรวมตวัของสหภาพแรงงานตัง้แต่ 2 
สหภาพ   ขึน้ไปตามสายของสหภาพแรงงานนัน้ๆ และต้องจดทะเบียนเป็นนิตบิคุคล 
  (3) สภาองค์การลกูจ้าง เป็นองค์การสงูสดุของฝ่ายลกูจ้าง โดยต้องมี สหภาพแรงงานหรือ
สหพนัธ์แรงงาน ตัง้แต ่15 สหภาพ หรือสหพนัธ์ขึน้ไป จดัตัง้เป็นสภา องค์การลกูจ้าง และต้องจดทะเบียน
เป็นนิตบิคุคล 
 
 16) สหภาพแรงงานในตา่งประเทศ โดยทัว่ไปมี 4 ประเภท คือ 
  (1) สหภาพแรงงานชา่ง หรือวิชาชีพ (Craft or Occupational Union) เป็น การรวมตวัของ
ลกูจ้างท่ีอยูใ่นอาชีพใดอาชีพหนึง่โดยเฉพาะโดยไมค่ านงึว่าจะเป็นลกูจ้างของ นายจ้างคนเดียวกนัหรือไม่ 
  (2) สหภาพแรงงานอตุสาหกรรม (Industrial Union) เป็นการรวมตวัของ ลกูจ้างท่ีท างาน
ในอตุสาหกรรมแตล่ะประเภทโดยไมค่ านงึวา่ลกูจ้างนัน้ จะเป็นลกูจ้างของ นายจ้าง คนเดียวกนัหรือไม่ 
  (3) สหภาพแรงงานตามลกัษณะของนายจ้าง หรือกิจการ (Company Union) ก่อตัง้ขึน้
เพ่ือในกิจการของนายจ้างคนเดียวกันโดยเฉพาะ โดยไม่ค านึงว่าจะเป็นลูกจ้าง ท างานประเภทเดียวกัน
หรือไม ่
  (4) สหภาพแรงงานรวม หรือสหภาพแรงงานทัว่ไป (Gerneral Union) เป็นการรวมตวักนั
ของสมาชิกสหภาพแรงงานใดก็ได้ ไมจ่ ากดัอาชีพ เชน่ สหภาพแรงงาน ผู้ใช้แรงงานทัว่ไป 
 
 17) สหภาพแรงงานในประเทศไทย ตามกฎหมายแรงงานสมัพนัธ์มี 2 ประเภท คือ 
  (1) สหภาพแรงงานลกูจ้างท่ีมีนายจ้างคนเดียวกนั เป็นการรวมตวัของสมาชิกท่ีเป็นลกูจ้าง
ในอาชีพหรือกิจการของนายจ้างคนเดียวกนั 
  (2) สหภาพแรงงานลกูจ้างท่ีท างานในกิจการประเภทเดียวกนั เป็นการรวมตวัของสมาชิก
ท่ีเป็นลกูจ้างในกิจการประเภทเดียวกนัโดยไมจ่ ากดัวา่จะมีนายจ้างคนเดียวกนัหรือไม่ เช่น สหภาพแรงงาน
ทอผ้า 
 
 18) วตัถปุระสงค์ในการจดัตัง้สหภาพแรงงาน เพ่ือการแสวงหาและคุ้มครองผลประโยชน์เก่ียวกบั
สหภาพการจ้าง และสง่เสริมความสมัพนัธ์อนัดีระหวา่งนายจ้างกบัลกูจ้าง และระหวา่งนายจ้างด้วยกนั 
 
 19) อ านาจและหน้าท่ีของสหภาพแรงงาน 
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  (1) เรียกร้อง เจรจาท าความตกลงและรับทราบค าชีข้าด หรือท าข้อตกลงกบันายจ้างหรือ
สมาคมนายจ้างในกิจการของสมาชิก 
  (2) จดัการและด าเนินการเพ่ือให้สมาชิกได้รับประโยชน์ภายใต้ข้อบงัคบัและวตัถปุระสงค์
ของสหภาพแรงงาน 
  (3) จดัให้มีบริการสนเทศ เพ่ือให้สมาชิกตดิตอ่เก่ียวกบัการจดัหางาน 
  (4) จัดให้มีบริการการให้ค าปรึกษา เพ่ือแก้ไขปัญหาหรือขจัดข้อขัดแย้งเก่ียวกับการ
บริหารงานและการท างาน 
  (5) จดัให้มีการบริการเก่ียวกบัการจดัสรรเงินหรือทรัพย์สินเพ่ือสวสัดิการของสมาชิก หรือ
เพ่ือสาธารณะประโยชน์ ทัง้นีต้ามมตท่ีิประชมุใหญ่ 
  (6) เรียกเก็บเงินคา่สมคัรเป็นสมาชิก และเงินคา่บ ารุงตามอตัราท่ีก าหนดในข้อบงัคบัของ
สหภาพแรงงาน 
 
 20) การกระท าอนัไม่เป็นธรรม (Unfair Labour Practice) ของนายจ้าง หมายถึง การท่ีนายจ้าง
กระท าไมส่มควรและไมใ่ห้ความเป็นธรรมหรือกลัน่แกล้งลกูจ้างโดยวิธีการตา่งๆ เช่น เลิกจ้าง หรือขดัขวาง
ไมใ่ห้ลกูจ้างเข้าเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน หรือขดัขวางการด าเนินงานของสหภาพแรงงานของลกูจ้างของ
ตน อนึง่กฎหมายแรงงาน (มาตรา 121 - 127) ได้บญัญัติการกระท าอนัไม่เป็นธรรม พร้อมด้วยข้อยกเว้นไว้
ดงันี ้: 
  (1) ห้ามมิให้นายจ้างเลิกจ้าง หรือกระท าการใดๆ อันเป็นผลให้ลูกจ้าง ผู้ แทนลูกจ้าง 
กรรมการสหภาพแรงงาน หรือกรรมการสหพนัธ์แรงงานมาอาจทนท างานตอ่ไป ได้ ต้องลาออกเพราะเหตท่ีุ
ลกูจ้างหรือสหภาพแรงงานได้กระท าการอยา่งใดอย่างหนึง่ดงัตอ่ไปนี ้
   (1.1) นดัชมุนมุ เพ่ือเรียกร้องเก่ียวกบัสหภาพการจ้าง  
   (1.2) ท าค าร้องเก่ียวกบัสภาพการจ้าง  
   (1.3) ย่ืนข้อเรียกร้องไปยงันายจ้าง 
   (1.4) เจรจา / อยูใ่นระหวา่งการเจรจากบันายจ้าง  
   (1.5) ด าเนินการฟ้องร้อง / อยูใ่นระหวา่งการฟ้องร้องตอ่ศาล  
   (1.6) เป็นพยานในศาล 
   (1.7) ให้หลกัฐานต่อพนกังานเจ้าหน้าท่ีตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน หรือให้
หลักฐานต่อนายทะเบียน พนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงาน ผู้ ชีข้าดข้อพิพาท แรงงาน หรือกรรมการ
สหภาพแรงงาน หรือตอ่ศาลแรงงาน หรือเพราะเหตท่ีุลกูจ้างหรือสหภาพแรงงานก าลงักระท าการดงักล่าว
ข้างต้น 



27 
 

  (2) เลิกจ้างหรือกระท าการใดๆ อนัเป็นการแสดงเจตนาท่ีไม่สจุริตของ นายจ้างอนัเป็นผล
ให้ลกูจ้างไมส่ามารถท างานตอ่ไปได้ เพราะเหตท่ีุลกูจ้างนัน้เป็นสมาชิก 
สหภาพแรงงาน 
  (3) ขดัขวางมิให้ลกูจ้างเข้าเป็นสมาชิก หรือยยุงส่งเสริมให้ลกูจ้างท่ีเป็น สมาชิกสหภาพ
แรงงานลาออกจากการเป็นสมาชิกด้วยการให้หรือตกลงว่าจะให้เงินหรือ ทรัพย์สินแก่ลกูจ้างหรือเจ้าหน้าท่ี
ของสหภาพแรงงานเพื่อมิให้สมคัรหรือรับสมคัรลกูจ้างเข้า เป็นสมาชิก หรือเพ่ือให้ออกจากการเป็นสมาชิก
ของสหภาพแรงงาน 
  (4) ขดัขวางการด าเนินการของสหภาพแรงงานหรือสหพนัธ์แรงงาน หรือขดัขวางการใช้
สิทธิของลกูจ้างในการสมาชิกของสหภาพแรงงาน หรือ 
  (5) เข้าแทรกแซงในการด าเนินของสหภาพแรงงานหรือสหพนัธ์แรงงาน โดยไม่มีอ านาจ
โดยชอบด้วยกฎหมาย 
  (6) ห้ามมิให้นายจ้างเลิกจ้างลูกจ้าง ผู้แทนลูกจ้าง กรรมการ อนุกรรมการ หรือสมาชิก
สหภาพแรงงาน หรือกรรมการ หรืออนุกรรมการสหพันธ์แรงงาน ซึ่งเก่ียวกับข้อเรียกร้องในระหว่างท่ี
ข้อตกลงเก่ียวกบัสภาพการจ้าง หรือค าชีข้าดมีผลใช้บงัคบั 
 หมายเหต ุนายจ้างผู้กระท าการฝ่าฝืนข้อ (1) - (6) ดงักล่าว ต้องระวางโทษจ าคกุไม่เกิน 6 เดือน 
หรือปรับไมเ่กิน 10,000 บาท หรือทัง้จ าทัง้ปรับ 
 
 21) บทบงัคบัของกฎหมายแรงงานสมัพนัธ์ท่ีมีตอ่บคุคลทัว่ไป 
 บุคคลทั่วไปไม่ว่าจะเป็นบุคคลภายในหรือภายนอกโดยไม่จ ากัดว่าเป็นบุคคลใด หากกระท า
ดงัตอ่ไปนี ้
  (1) บงัคบั หรือขู่เข็ญ โดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ลกูจ้างต้องเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน 
หรือต้องออกจากการเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน หรือ 
  (2) กระท าการใดๆ อนัอาจจะเป็นผลให้นายจ้างฝ่าฝืนการกระท าใดท่ีถือว่าเป็นการกระท า
อนัไมช่อบธรรมของนายจ้าง (ข้อ (1) - (6) ดงักลา่วมาแล้วข้างต้น) 
 ดงันี ้บคุคลนัน้ต้องระวางโทษจ าคกุไมเ่กิน 6 เดือน หรือปรับไมเ่กิน 10,000 บาท หรือทัง้จ าทัง้ปรับ 
 
 22) ข้อยกเว้นท่ีกฎหมายอนุญาตให้นายจ้างเลิกจ้างได้โดยไม่เป็นการฝ่าฝืนกฎหมายแรงงาน
สมัพนัธ์ 
  (1) ทจุริตตอ่หน้าท่ี หรือกระท าความผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้าง  
  (2) จงใจท าให้นายจ้างได้รับความเสียหาย 
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  (3) ฝ่าฝืนข้อบงัคบั ระเบียบหรือค าสัง่อนัชอบด้วยกฎหมายของนายจ้าง โดยนายจ้างได้ว่า
กล่าวและตกัเตือนเป็นหนังสือแล้ว เว้นแต่กรณีท่ีท่ีร้ายแรงนายจ้างไม่จ าต้องว่ากล่าวและตกัเตือน ทัง้นี ้
ข้อบงัคบั ระเบียบ หรือค าสัง่นัน้ต้องมิออกเพ่ือขดัขวางมิให้บคุคลดงักล่าวด าเนินการเก่ียวกับข้อเรียกร้อง 
หรือ 
  (4) ละทิง้หน้าท่ีเป็นเวลา 3 วนัท างานตดิตอ่กนัโดยไมมี่เหตผุลอนัสมควร 
  (5) กระท าการใดๆ เป็นการยุยง สนับสนุน หรือชกัชวนให้มีการฝ่าฝืนข้อตกลงเก่ียวกับ
สภาพการจ้าง หรือค าชีข้าด 
 
 23) การด าเนินคดีอาญาในกรณีท่ีมีการกระท าอนัไมเ่ป็นธรรม มีข้อพิจารณาดงันี ้
  (1) หากปรากฏวา่นายจ้างกระท าการอนัไมเ่ป็นธรรมกบัลกูจ้างข้อใดข้อ หนึ่งหรือหลายข้อ 
(ข้อ (1) - (6) ) ดงักล่าวมาแล้วข้างต้น ทัง้นี ้กฎหมายถือว่าลกูจ้างเป็นผู้ เสียหาย ลกูจ้างมีสิทธิย่ืนค าร้อง
กล่าวหาฝ่ายนายจ้างไปยคัณะกรรมการแรงงานสมัพนัธ์ภายใน 20 วัน นับแต่วนัท่ีมีการฝ่าฝืนและให้
คณะกรรมการแรงงานสัมพนัธ์มีหน้าท่ีพิจารณาวินิจฉัยชีข้าดและออกค าสัง่ภายใน 10 วนั นบัแตว่นัท่ีได้
รับค าร้องนัน้ หากไม่สามารถท าได้ภายในก าหนดเวลาดงักล่าวและมีเหตผุลพอสมควร รัฐมนตรีว่าการ 
กระทรวงมหาดไทยอาจขยายระยะเวลาในการพิจารณาออกไปอีกตามสมควรก็ได้ 
  (2) ในกรณีท่ีนายจ้างผู้ถกูกล่าวหาได้ยินยอมปฏิบตัิตามค าสัง่ของคณะกรรมการแรงงาน
สมัพนัธ์ ภายในระยะเวลาท่ีคณะกรรมการแรงงานสมัพนัธ์ก าหนด ดงันี ้ลกูจ้างผู้ เสียหายไม่อาจด าเนินการ
ฟ้องร้องคดีอาญากบันายจ้างผู้ถกูกลา่วหาว่าฝ่าฝืนได้อีกตอ่ไป 
  (3) ในกรณีท่ีนายจ้างผู้ถกูกล่าวหาไม่ปฏิบตัิตามค าสัง่ของคณะกรรมการแรงงานสมัพนัธ์ 
ดงันีล้กูจ้างเป็นผู้ เสียหายสามารถฟ้องคดีอาญานายจ้างผู้ถกูกล่าวหาว่าฝ่าฝืนได้ อีกทัง้ยงัสามารถน าคดี
เข้าสูก่ารพิจารณาในศาลแรงงานเพ่ือพิจารณาวินิจฉยัได้อีกตอ่ไปด้วย 
 
 24) สรุปสาระส าคญัของกฎหมายคุ้มครองแรงงาน 
  กรมสวสัดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นหน่วยงายหลกัในการก ากบัดแูลกฎหมายแรงงาน
สัมพันธ์ จัดว่าเป็นกฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจท่ีส าคัญอีกฉบับหนึ่งของกลุ่มกฎหมายแรงงานและ
ลกูจ้าง เป็นกฎหมายท่ีก าหนดหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัการย่ืนข้อเรียกร้องเพ่ือแก้ไขเปล่ียนแปลงสภาพการจ้าง 
การระงบัข้อพิพาทแรงงาน สิทธิของนายจ้างลกูจ้างในการจดัตัง้สมาคมและสหภาพแรงงาน เพ่ือแสวงหา
และคุ้มครองประโยชน์เก่ียวกบัการจ้าง การจดัสวสัดิการ และส่งเสริมความสมัพนัธ์อนัดีระหว่างนายจ้าง
และลกูจ้าง การจดัตัง้คณะกรรมการลกูจ้าง เพ่ือหารือกิจกรรมตา่งๆ กบันายจ้าง เป็นการสร้างความเข้าใจ
ซึง่กนัและกนัและหาทางปรองดองระหว่างนายจ้างกบัลกูจ้าง ทัง้นีเ้พ่ือให้เกิดความสงบสขุในอตุสาหกรรม
อนัเป็นประโยชน์ตอ่การพฒันาประเทศ 



29 
 

 
 4. หลกัการ พ.ร.บ. ประกนัสงัคม พ.ศ. 2533 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2537 และ (ฉบบัท่ี 3) 
พ.ศ. 2542 (ก ากบัดแูลโดยส านกังานประกนัสงัคม) และเหตผุลในการประกาศใช้กฎหมายประกนัสงัคม 
  (1) เน่ืองจากได้มีการประกาศใช้ พ.ร.บ. ประกันสงัคม พ.ศ. 2497 มาเป็นเวลานานแล้ว 
แตใ่นขณะนัน้สภาพทางเศรษฐกิจและสงัคมยงัไมอ่ านวยให้น ากฎหมายนัน้มาใช้บงัคบั 
  (2) ปัจจบุนันี ้การพฒันาในด้านเศรษฐกิจและสงัคมได้ก้าวหน้าไปมาก จึงยกเลิก พ.ร.บ. 
ประกนัสงัคม พ.ศ. 2497 
  (3) สมควรให้มีการสร้างหลักประกันให้แก่ลูกจ้าง และบุคคลอ่ืนซึ่งประสบ อันตราย 
เจ็บป่วย ทพุพลภาพ หรือตาย อนัมิใชเ่น่ืองจากการท างาน 
  (4) ให้หลกัประกนัโดยบงัคบัใช้เฉพาะลกูจ้าง กรณีคลอดบตุร กรณีทพุพลภาพ กรณีตาย 
กรณีสงเคราะห์บตุร กรณีชราภาพและกรณีวา่งงาน 
 เดิม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ รักษาการตามกฎหมายฉบบันีโ้ดยมีผลใช้ บงัคบั
ตัง้แตว่นัท่ี 2 กนัยายน 2553 เว้นแตก่ารจดัเก็บเงินสมทบเข้ากองทนุประกนัสงัคมให้ใช้บงัคบั ตัง้แตว่นัท่ี 1 
เมษายน 2534 อนึง่ บคุคลอ่ืนผู้ประกอบอาชีพอิสระและประชาชนทัว่ไป สามารถสมคัรเข้าเป็นผู้ประกนัตน
ได้ภายใน 4 ปี นบัตัง้แต่วนัท่ี 2 กันยายน 2533 กรณีนีจ้ึงมีผลบงัคบัแล้วตัง้แต่วนัท่ี 2 เมษายน 2537 
ปัจจบุนัรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและ สวัสดิการสงัคมเป็นผู้ดแูลรับผิดชอบรักษาการตามกฎหมาย
ฉบบันี ้
 แตก่ฎหมายฉบบันีไ้มใ่ช้บงัคบัแก่บคุคลในกิจการดงัตอ่ไปนี ้
  (1) ข้าราชการ ลกูจ้างประจ า ลกูจ้างชัว่คราวรายวนั และลกูจ้างชัว่คราว รายชัว่โมงของ
ราชการสว่นกลาง ราชการสว่นภมูิภาค และราชการสว่นท้องถ่ิน ยกเว้น ลกูจ้างชัว่คราวรายเดือน  
  (2) ลกูจ้างของรัฐบาลตา่งประเทศ หรือองค์การระหวา่งประเทศท่ีอยูใ่นประเทศไทย 
  (3) ลกูจ้างของนายจ้างท่ีส านกังานในประเทศ และไปประจ าท างานในตา่งประเทศ เช่น 
ลกูจ้างของบริษัทในธนาคารไทยพาณิชย์ไปท างานในสาขาของบริษัทในตา่งประเทศ 
  (4) ครู หรือครูใหญ่ของโรงเรียนเอกชนตามกฎหมายวา่ด้วยโรงเรียนเอกชน 
  (5) นักเรียน นักเรียนพยาบาล นิสิต นักศึกษา หรือแพทย์ฝึกหัด ซึ่งเป็น ลูกจ้างของ
โรงเรียน มหาวิทยาลยั หรือโรงพยาบาล 
  (6) กิจการ หรือลกูจ้างอ่ืนตามท่ีก าหนดในพระราชกฤษฎีกา (ปัจจบุนัยงัมิได้ก าหนด) 
 
 1) บทนิยามส าคญัตามกฎหมายประกนัสงัคม 
 “ลูกจ้าง” หมายถึง ผู้ซึ่งท างานให้นายจ้างโดยรับค่าจ้างไม่ว่าจะเรียกช่ืออย่างไร แต่ไม่รวมถึง
ลกูจ้างซึง่ท างานเก่ียวกบังานบ้านอนัมิได้มีการประกอบธุรกิจรวมอยู่ด้วย 
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 “นายจ้าง” หมายถึง ผู้ซึ่งรับลกูจ้างเข้าท างานโดยจ่ายคา่จ้าง และให้หมายความรวมถึงผู้ซึ่งได้รับ
มอบหมายให้ท างานแทนนายจ้าง ในกรณีท่ีนายจ้างเป็นนิติบุคคลให้หมายความรวมถึงผู้ มีอ านาจกระท า
การแทนนิตบิคุคล และผู้ซึง่ได้รับมอบหมายจากผู้ มีอ านาจกระท าการแทนนิติบคุคลให้ท าการแทนด้วย 
 “คา่จ้าง” หมายถึง เงินทกุประเภทท่ีนายจ้างจา่ยให้แก่ลกูจ้างเป็นคา่ตอบแทนการท างานในวนัและ
เวลาท างานปกต ิไมว่า่จะค านวณตามระยะเวลาหรือค านวณตามผลงานท่ีลกูจ้างท าได้ และให้หมายความ
รวมถึงเงินท่ีนายจ้างจ่ายให้ในวันหยุดและวันลาซึ่งลูกจ้างไม่ได้ท างานด้วย ทัง้นีไ้ม่ว่าจะก าหนดจ านวน 
หรือจา่ยในลกัษณะใด หรือโดยวิธีการใด และไมว่า่จะ เรียกช่ืออยา่งไร 
 “ผู้ประกันตน” หมายถึง ผู้ ซึ่งจ่ายเงินสมทบอันก่อให้เกิดสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนตาม
พระราชบญัญตัปิระกนัสงัคมนี ้
 “การคลอดบตุร” หมายถึง การท่ีทารกออกจากครรภ์มารดาซึ่งมีระยะเวลาตัง้ครรภ์ไม่น้อยกว่า 28 
สปัดาห์ ไมว่า่ทารกจะมีชีวิตรอดอยูห่รือไม่ 
 “ทุพพลภาพ” หมายความว่า การสูญเสียอวัยวะหรือสูญเสียสมรรถภาพของอวัยวะหรือของ
ร่างกาย หรือสูญเสียสภาวะปกติของจิตใจจนไม่สามารถท างานได้ ทัง้นีต้ามหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการ
แพทย์ก าหนด 
 “ว่างงาน” หมายถึง การท่ีผู้ รับประกนัตนต้องหยดุงาน เน่ืองจากนิติสมัพนัธ์ระหว่างนายจ้างและ
ลกูจ้างตามสญัญาจ้างแรงงานสิน้สดุลง 
 “กองทนุ” หมายถึง กองทนุประกนัสงัคม  
 “ส านกังาน” หมายถึง ส านกังานประกนัสงัคม   
 “คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการประกนัสงัคม 
 
 2) องค์คณะของคณะกรรมประกนัสงัคม ประกอบด้วย 
  (1) ปลดักระทรวงแรงงานและสวสัดกิารสงัคม    ประธานกรรมการ 
  (2) ผู้แทนกระทรวงการคลงั 1 คน      กรรมการ  
  (3) ผู้แทนกระทรวงสาธารณสขุ       กรรมการ 
  (4) ผู้แทนส านกังบประมาณ 1 คน      กรรมการ 
  (5) ผู้แทนฝ่ายนายจ้าง 5 คน ซึง่รัฐมนตรีแตง่ตัง้     กรรมการ  
  (6) ผู้แทนฝ่ายลกูจ้าง 5 คน ซึง่รัฐมนตรีแตง่ตัง้     กรรมการ 
  (7) เลขาธิการส านกังานประกนัสงัคม     กรรมการ  
  (8) บคุคลท่ีได้รับแตง่ตัง้จากคณะกรรมการประกนัสงัคม   กรรมการ 
        ให้ท าหน้าท่ีเป็นผู้ชว่ยเลขานกุาร จ านวน 1 - 2 คน  
  (9) ผู้ทรงคณุวฒุิท าหน้าท่ีเป็นท่ีปรึกษาของคณะกรรมการประกนั 
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       สงัคม ซึง่รัฐมนตรีวา่การกระทรวงแรงงาน และสวสัดกิารสงัคม 
      แตง่ตัง้ไมเ่กิน 5 คน ซึง่อยา่งน้อยต้องมีความเช่ียวชาญด้านประกนั 
                 สงัคม ด้านแรงงาน ด้านการแพทย์ ด้านกฎหมาย และด้านอ่ืนๆ  
 สรุป คณะกรรมการประกนัสงัคมรวมแล้วมีประมาณ 17-18 คน 
 
 3) อ านาจและหน้าท่ีของคณะกรรมการประกนัสงัคม 
  (1) เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีเก่ียวกบันโยบาย และมาตรการในการประกันสงัคมตาม
กฎหมายนี ้
  (2) พิจารณาให้ความเห็นต่อรัฐมนตรีในการตราพระราชกฤษฎีกา การออกกฎกระทรวง 
และระเบียบตา่งๆ เพ่ือด าเนินการตาม พ.ร.บ. นี ้
  (3) วางระเบียบโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลงัเก่ียวกบัการรับเงิน การจ่ายเงิน
และการเก็บรักษาเงินกองทนุ 
  (4) วางระเบียบโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลงัเก่ียวกบัการจดัหาผลประโยชน์
กองทนุ 
  (5) พิจารณางบดุล และรายงานการรับจ่ายเงินของกองทุน และรายงานผล การ
ปฏิบตังิานประจ าปีของส านกังานในสว่นท่ีเก่ียวกบัการประกนัสงัคมตามกฎหมายนี ้
  (6) ให้ค าปรึกษาและแนะน าแก่คณะกรรมการอ่ืนหรือส านกังาน 
  (7) ปฏิบตัิการอ่ืนใดตามท่ี พ.ร.บ. นี ้หรือกฎหมายอ่ืนบญัญัติให้เป็นอ านาจ หน้าท่ีของ
คณะกรรมการหรือตามท่ีรัฐมนตรีมอบหมาย 
 
 4) ส านกังานประกนัสงัคม6 ขึน้อยู่กบักระทรวงแรงงานและสวสัดิการสงัคม (ในบทบญัญัติมาตรา 
19 แหง่ พ.ร.บ.นี ้เดมิขึน้อยูก่บักระทรวงมหาดไทย) อยู่ในความควบคมุก ากบัดแูลโดยเลขาธิการส านกังาน
ประกนัสงัคม มีอ านาจและหน้าท่ีดงันี ้
  (1) ปฏิบตัิงานธุรการของคณะกรรมการ คณะกรรมการอ่ืน และคณะอนุกรรมการตาม 
พ.ร.บ.นี ้
  (2) เก็บ รวบรวม และวิเคราะห์ข้อมลูเก่ียวกบัการประกนัสงัคม  
  (3) จดัท าทะเบียนนายจ้างและผู้ประกนัตนซึง่ต้องสง่เงินสมทบเข้ากองทนุ 
  (4) ปฏิบตักิารตามท่ี พ.ร.บ.นี ้หรือกฎหมายอ่ืนบญัญตัใิห้เป็นอ านาจหน้าท่ีของส านกังาน 

                                                           

 6 ส านกังานประกนัสงัคม http://www.molsw.go.th 
 



32 
 

  (5) กระท ากิจการอย่างอ่ืนตามท่ีรัฐมนตรี คณะกรรมการ คณะกรรมการอ่ืน หรือ
คณะอนกุรรมการมอบหมาย 
 
 5) กองทนุประกนัสงัคม จดัตัง้ขึน้เป็นกองทนุหนึ่งในส านกังานประกนัสงัคม เพ่ือเป็นทนุใช้จ่ายให้
ผู้ประกนัตนได้รับประโยชน์ทดแทนตามกฎหมายนี ้จดัเป็นกองทนุท่ีรวบรวมเงินสมทบจากนายจ้าง ลกูจ้าง 
และรัฐบาล เพ่ือให้หลักประกันแก่ผู้ เอาประกันตนให้ได้รับประโยชน์ทดแทนเม่ือต้องประสบอันตราย 
เจ็บป่วย ทพุพลภาพ หรือตาย อนัมิใชเ่น่ืองจากการท างาน รวมทัง้กรณีคลอดบตุร สงเคราะห์บตุร ชราภาพ 
และว่างงานท่ีจะมีผลบังคบัในอนาคต รวมทัง้เป็นทุนเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ของคณะกรรมการ และ
คณะอนกุรรมการในการปฏิบตัิการให้เป็นไปตามกฎหมายนี ้รวมทัง้เป็นคา่ใช้จ่ายในการบริหารส านกังาน
ด้วย 
 
 6) รายได้ของกองทนุประกนัสงัคม ประกอบด้วย 
  (1) เงินสมทบจากรัฐบาล นายจ้าง และผู้ประกนัตนท่ีส่งเข้ากองทนุเป็น รายเดือนฝ่ายละ
เท่าๆ กัน รวมทัง้ผู้ประกันตนอิสระท่ีจะต้องส่งเงินสมทบตามหลกัเกณฑ์และอตัราท่ีจะมีพระราชกฤษฎีกา
ก าหนด 
  (2) เงินเพิ่มท่ีได้จากผู้ ท่ีพ้นจากการเป็นลกูจ้าง และสมคัรเข้าเป็นผู้ประกนัตน และเงินเพิ่ม
ท่ีได้รับจากนายจ้างและผู้ รับเหมาชว่งในกรณีตา่งๆ 
  (3) ผลประโยชน์ท่ีกองทนุได้รับจากการจดัหาตามระเบียบท่ีคณะกรรมการ ก าหนดโดย
ความเห็นชอบของรัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงั 
  (4) เงินคา่ธรรมเนียมท่ีได้รับจากการออกหนงัสือส าคญัแสดงการขึน้ทะเบียนประกนัสงัคม 
หรือบตัรประกนัสงัคมให้แก่นายจ้างหรือผู้ประกนัตน รวมทัง้การออกใบแทนกรณีสญูหาย ถกูท าลาย หรือ
ช ารุดในสาระส าคญั 
  (5) เงินท่ีได้รับจากการบริจาค หรือเงินอดุหนนุ 
  (6) เงินท่ีตกเป็นของกองทนุในกรณีตา่งๆ ตามมาตรา 47, 47 ทวิ, 50, 53 และมาตรา 56 
แหง่ พ.ร.บ.นี ้
  (7) เงินอดุหนนุหรือเงินทดรองราชการท่ีรัฐบาลจ่ายให้ตามความจ าเป็น กรณีเงินกองทุน
ไมพ่อจา่ย 
  (8) เงินคา่ปรับท่ีได้จากการเปรียบเทียบปรับ ส าหรับความผิดท่ีมีโทษปรับสถานเดียว หรือ
ความผิดท่ีโทษปรับ หรือโทษจ าคกุไมเ่กิน 6 เดือน 
  (9) รายได้อ่ืนท่ีกองทนุได้รับ 
 



33 
 

 7) การขึน้ทะเบียนประกนัสงัคม และการเป็นผู้ประกนัตน มีหลกัเกณฑ์อนัเป็นข้อพิจารณาดงันี ้
  (1) ให้ลกูจ้างอายไุมต่ ่ากวา่ 15 ปีบริบรูณ์ และไมเ่กิน 60 ปีบริบรูณ์เป็นผู้ประกนัตน 
  (2) ให้นายจ้างซึ่งมีลูกจ้างท่ีเป็นผู้ประกันตนตาม (1) ย่ืนแบบรายการแสดงรายช่ือ
ผู้ประกนัตน อตัราคา่จ้าง และข้อความอ่ืนตามแบบท่ีเลขาธิการกองทนุก าหนดตอ่ส านกังานประกนัสงัคม 
  (3) ให้ส านกังานประกนัสงัคมออกหนงัสือส าคญัแสดงการขึน้ทะเบียนประกนัสงัคมให้แก่
นายจ้าง และให้ออกบัตรประกันสังคมให้แก่ลูกจ้างตามแบบหลักเกณฑ์ และวิธีการท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง 
  (4) ให้บคุคลอ่ืน (ผู้ประกอบอาชีพอิสระ) ซึ่งมิใช่ลกูจ้างตาม (1) สมคัรเข้าเป็นผู้ประกนัตน
ตามกฎหมายนีไ้ด้ โดยให้แสดงความจ านงตอ่ส านกังานประกนัสงัคม 
 
 8) การสิน้สดุความเป็นผู้ประกนัตน เม่ือต้องด้วยกรณีดงัตอ่ไปนี ้คือ 
  (1) ตาย 
  (2) สิน้สภาพการเป็นลูกจ้าง เช่น ออกจากงานไม่ว่าด้วยกรณีใด หรือ ลาออกจากความ
เป็นผู้ประกนัตนโดยแสดงเจตนาตอ่ส านกังานประกนัสงัคม 
  (3) ไมส่ง่เงินสมทบ 3 เดือนตดิตอ่กนั  
  (4) ภายในระยะเวลา 12 เดือน สง่เงินสมทบมาแล้วไมค่รบ 9 เดือน 
 
 9) ประโยชน์ทดแทนท่ีผู้ประกนัตนมีสิทธิได้รับ ได้แก่กรณีดงัตอ่ไปนี ้
  (1) กรณีประสบอนัตรายหรือเจ็บป่วยอนัมิใชเ่น่ืองจากการท างาน  
  (2) กรณีคลอดบตุร  
  (3) กรณีทพุพลภาพ  
  (4) กรณีตาย  
  (5) กรณีสงเคราะห์บตุร  
  (6) กรณีชราภาพ 
  (7) กรณีว่างงาน (ยกเว้นผู้ ท่ีเคยประกันตนท่ีจ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน 
และตอ่มาความเป็นผู้ประกนัตนสิน้สดุลงเน่ืองจากสิน้สภาพการเป็นลกูจ้าง และตอ่มาได้แสดงความจ านง
ตอ่ส านกังานประกนัสงัคมภายใน 6 เดือน นบัแตว่นัสิน้สดุความเป็นผู้ประกนัตน) 
 
 10) ประโยชน์ทดแทนในกรณีประสบอนัตราย หรือเจ็บป่วยอนัมิใชเ่น่ืองจากการท างาน ได้แก่ 
  (1) คา่ตรวจวินิจฉยัโรค  
  (2) คา่บ าบดัทางการแพทย์  
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  (3) คา่กินอยู ่และรักษาพยาบาลในสถานพยาบาล  
  (4) คา่ยาและคา่เวชภณัฑ์  
  (5) คา่รถพยาบาลหรือคา่พาหนะรับสง่ผู้ ป่วย  
  (6) คา่บริการอ่ืนท่ีจ าเป็น 
  
 11) ประโยชน์ทดแทนกรณีคลอดบตุร ได้แก่ 
  (1) คา่ตรวจ และรับฝากครรภ์  
  (2) คา่บ าบดัทางการแพทย์  
  (3) คา่ยาและคา่เวชภณัฑ์  
  (4) คา่ท าคลอด  
  (5) คา่กินอยู ่และรักษาพยาบาลในสถานพยาบาล  
  (6) คา่บริบาล และคา่รักษาพยาบาลทารกแรกเกิด  
  (7) คา่รถพยาบาล หรือคา่พาหนะรับสง่ผู้ ป่วย  
  (8) คา่บริการอ่ืนท่ีจ าเป็น 
 
 12) ประโยชน์กรณีทพุพลภาพ ได้แก่ 
  (1) คา่ตรวจวินิจฉยัโรค  
  (2) คา่บ าบดัทางการแพทย์  
  (3) คา่ยาและคา่เวชภณัฑ์  
  (4) คา่กินอยู ่และรักษาพยาบาลในสถานพยาบาล 
  (5) คา่รถพยาบาลหรือคา่พาหนะรับสง่ผู้ทพุพลภาพ  
  (6) คา่ฟืน้ฟสูมรรถภาพทางร่างกาย จิตใจ และอาชีพ  
  (7) คา่บริการอ่ืนท่ีจ าเป็น 
 
 13) ประโยชน์ทดแทนกรณีตาย 
  (1) ถ้าภายในระยะเวลา 6 เดือนกอ่นถึงแก่ความตาย ผู้ประกนัตนได้จ่ายเงินสมทบมาแล้ว
ไมน้่อยกวา่ 1 เดือน ให้จา่ยประโยชน์ทดแทนในกรณีตายดงันี ้
   (1.1) เงินค่าท าศพตามอตัราท่ีก าหนดในกฎกระทรวง แต่ต้องไม่น้อยกว่า 100 
เท่าของอตัราสงูสดุของคา่จ้างขัน้ต ่ารายวนัตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน โดยให้จ่ายแก่บคุคลตามล าดบั
ดงันี ้
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   - บคุคลซึ่งผู้ประกนัตนท าหนังสือระบใุห้เป็นผู้จดัการศพ และได้เป็นผู้จดัการศพ
ผู้ประกนัตน 
   - สามี ภริยา บิดามารดา หรือบุตรของผู้ประกันตนซึ่งมีหลกัฐาน แสดงว่าเป็น
ผู้จดัการศพของผู้ประกนัตน 
   - บคุคลอ่ืนซึง่มีหลกัฐานแสดงวา่เป็นผู้จดัการศพของผู้ประกนัตน 
   (1.2) เงินสงเคราะห์กรณีท่ีผู้ประกันตนถึงแก่ความตาย ให้จ่ายแก่บุคคลซึ่ง
ผู้ประกนัตนท าหนงัสือระบใุห้เป็นผู้ มีสิทธิได้รับเงินสงเคราะห์นัน้ แต่ถ้าผู้ประกนัตนมิได้มีหนงัสือระบุไว้ ก็
ให้น ามาเฉล่ียจา่ยให้แก่สามีภริยา บดิามารดา หรือบตุรของผู้ประกนัตนในจ านวนท่ีเทา่กนัดงันี ้
   (ก) ถ้าก่อนถึงแก่ความตาย ผู้ประกนัตนได้สง่เงินสมทบมาแล้วตัง้แต ่16 เดือนขึน้
ไป แตไ่มถ่ึง 10 ปี ให้จา่ยเงินสงเคราะห์เป็นจ านวนเท่ากบัร้อยละ 50 ของคา่จ้างรายเดือนท่ีค านวณได้ตาม
เกณฑ์การค านวณคา่จ้างรายวนัในการจา่ยเงินทดแทนการ ขาดรายได้ให้แก่ผู้ประกนัตน ให้ค านวณโดยน า
คา่จ้าง 3 เดือนแรกของคา่จ้างท่ีใช้เป็นฐานในการค านวณเงินสมทบท่ีนายจ้างน าส่งส านกังานแล้วหารด้วย 
90 
   (ข) ถ้าก่อนถึงแก่ความตาย ผู้ประกนัตนได้ส่งเงินสมทบมาแล้วตัง้แต ่10 ปี ขึน้ไป          
ให้จ่ายเงินสงเคราะห์เป็นจ านวนเท่ากบัร้อยละ 50 ของคา่จ้างรายเดือนท่ีค านวณได้ตาม (ก) แล้วคณูด้วย 
10 
 
 14) ประโยชน์ทดแทนกรณีสงเคราะห์บตุร ได้แก่ 
  (1) คา่สงเคราะห์ความเป็นอยูข่องบตุร  
  (2) คา่เลา่เรียนบตุร  
  (3) คา่รักษาพยาบาลบตุร  
  (4) คา่สงเคราะห์อ่ืนท่ีจ าเป็น ทัง้นีต้ามหลกัเกณฑ์และอตัราท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
 
 15) ประโยชน์ทดแทนกรณีชราภาพ ได้แก่ 
  (1) เงินเลีย้งชีพรายเดือน เรียกวา่ “เงินบ านาญชราภาพ” หรือ  
  (2) เงินบ าเหน็จท่ีจา่ยให้ครัง้เดียว เรียกวา่ “เงินบ าเหน็จชราภาพ” 
 ทัง้นีต้ามหลกัเกณฑ์ วิธีการ ระยะเวลาและอตัราการจ่ายประโยชน์ทดแทน ในกรณีชราภาพตามท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวง 
 
 16) ประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน เฉพาะเม่ือผู้ประกนัตนได้จ่ายเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 
เดือน และต้องอยูภ่ายในระยะเวลา 15 เดือนก่อนการวา่งงาน และจะต้องอยูภ่ายใต้เง่ือนไขดงัตอ่ไปนี ้
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  (1) เป็นผู้ มีความสามารถในการท างาน พร้อมท่ีจะท างานท่ีเหมาะสมตามท่ีจดัหาให้ หรือ
ต้องไม่ปฏิเสธการฝึกงานและได้ขึน้ทะเบียนไว้ท่ีส านกัจดัหางานของรัฐโดยไปรายงานตวัไม่น้อยกว่าเดือน
ละ 1 ครัง้ 
  (2) ผู้ประกนัตนว่างงานโดยมิใช่ถกูเลิกจ้างเน่ืองจากทจุริตตอ่หน้าท่ี หรือกระท าความผิด
อาญาโดยเจตนาแก่นายจ้าง หรือจงใจท าให้นายจ้างได้รับความเสียหาย หรือฝ่าฝืนข้อบงัคบั หรือระเบียบ
เก่ียวกับการท างาน หรือค าสั่งอันชอบด้วยกฎหมายในกรณีท่ีร้ายแรง หรือละทิง้หน้าท่ีเป็นเวลา 7 วัน
ท างานติดตอ่กันโดยไม่มีเหตอุนัสมควรหรือประมาทเลินเล่อเป็นเหตใุห้นายจ้างได้รับความเสียหายอย่าง
ร้ายแรง หรือได้รับโทษจ าคกุตามค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคกุ เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดท่ีได้กระท า
โดยประมาทหรือความผิดลหโุทษ 
 (3) ต้องมิใชผู่้ มีสิทธิได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพ 
 
 17) สรุปสาระส าคญัของกฎหมายประกนัสงัคม 
  ก าหนดให้มีการจดัเก็บเงินสมทบจากนายจ้าง ลกูจ้าง และรัฐบาล เพ่ือให้ความคุ้มครอง
แก่ลูกจ้างท่ีประสบอันตราย เจ็บป่วย ทุพพลภาพ หรือตายท่ีมิใช่เป็นผลสืบเน่ืองจากการท างาน รวมทัง้
กรณีคลอดบตุร กรณีสงเคราะห์บตุร กรณีชราภาพและกรณีวา่งงาน โดยมีการจดัเก็บอตัราเงินสมทบ ดงันี ้
  (1) กรณีประสบอนัตราย เจ็บป่วย ทพุพลภาพ ตาย และคลอดบตุร ให้จดัเก็บในอตัรารวม 
3 ฝ่าย ไมเ่กินร้อยละ 4.5 ของคา่จ้าง 
  (2) กรณีสงเคราะห์บตุร และกรณีชราภาพ ให้จดัเก็บในอตัรารวม 3 ฝ่าย ไม่เกินร้อยละ 9 
ของคา่จ้าง และ 
  (3) กรณีวา่งงาน ให้จดัเก็บในอตัรารวม 3 ฝ่าย ไมเ่กินร้อยละ 15 ของคา่จ้าง 
 ทัง้นี ้ลูกจ้างท่ีเข้าข่ายจะได้รับบริการทางการแพทย์ และเงินทดแทนการขาดรายได้ รวมถึงค่า
คลอดบตุร คา่ท าศพ เงินสงเคราะห์ทายาทในกรณีตาย ค่าสงเคราะห์ บุตรและเงินบ าเหน็จ บ านาญ กรณี
ชราภาพ 
 ส าหรับกรณีวา่งงาน จะด าเนินการเม่ือใดให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกาขึน้ใช้บงัคบัตอ่ไป 
 
 5. พ.ร.บ. เงนิทดแทน พ.ศ. 2537 (กาํกับดูแลโดยสาํนักงานประกันสังคม)  
 1) วตัถปุระสงค์ในการใช้กฎหมายเงินทดแทน คือ 
  (1) เพ่ือให้การคุ้มครองแก่ลูกจ้าง หรือผู้ ท่ีอยู่ในอุปการะของลูกจ้าง ด้วยการก าหนดให้
นายจ้างจ่ายเงินให้แก่บุคคลดงักล่าว เม่ือลูกจ้างได้รับภยนัตรายหรือเจ็บป่วยหรือตายอนัมีสาเหตมุาจาก
การท างานให้แก่นายจ้าง 
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  (2) ก าหนดให้มีกองทุนเงินทดแทนขึน้โดยให้นายจ้างจ่ายเงินสมทบกองทุนดงักล่าวไว้ 
เพ่ือเป็นหลกัประกนัในการจา่ยเงินทดแทนแก่ลกูจ้าง หรือผู้อยูใ่นอปุการะของลกูจ้างแทนนายจ้าง 
 2) ผู้ รักษาการและขอบเขตการบงัคบัใช้กฎหมายเงินทดแทน 
 รัฐมนตรีวา่การกระทรวงแรงงานและสวสัดิการสงัคมเป็นผู้ดแูลรักษาการตามกฎหมายฉบบันี ้โดย
มีผลบงัคบัใช้ตัง้แต ่1 กรกฎาคม 2537 เป็นต้นมา และใช้บงัคบัแก่นายจ้างท่ีมีลูกจ้างตัง้แต ่1 คนขึน้ไป 
ยกเว้น มิให้กฎหมายนีมี้ผลใช้บงัคบักบักรณีดงัตอ่ไปนี ้
  (1) ราชการสว่นกลาง ราชการสว่นภมูิภาค และราชการสว่นท้องถ่ิน  
  (2) รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวา่ด้วยพนกังานรัฐวิสาหกิจสมัพนัธ์ 
  (3) นายจ้างซึ่งประกอบธุรกิจโรงเรียนเอกชนตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชน เฉพาะ
ในสว่นท่ีเก่ียวกบัครูหรือครูใหญ่ 
  (4) นายจ้างซึง่ด าเนินกิจการท่ีมิได้มีวตัถปุระสงค์เพ่ือแสวงหาก าไรในทางเศรษฐกิจ 
  (5) นายจ้างอ่ืนตามท่ีก าหนดในกฎหมายฉบบันี ้
 3) บทนิยามท่ีส าคญัตาม พ.ร.บ. เงินทดแทน 
 “เงินทดแทน” หมายถึง เงินท่ีจ่ายเป็นค่าทดแทน ค่ารักษาพยาบาล ค่าฟืน้ฟู สมรรถภาพในการ
ท างาน และคา่ท าศพ 
 “คา่ทดแทน” หมายถึง เงินท่ีจ่ายให้ลูกจ้างหรือผู้ มีสิทธิ ส าหรับการประสบอนัตรายหรือเจ็บป่วย 
หรือสญูหายของลกูจ้างตามกฎหมายนี ้
 “คา่รักษาพยาบาล” หมายถึง คา่ใช้จ่ายเก่ียวกบัการตรวจ การรักษา การพยาบาล และคา่ใช้จ่าย
อ่ืนท่ีจ าเป็น เพ่ือให้ผลของการประสบอนัตรายหรือการเจ็บป่วยบรรเทา หรือหมดสิน้ไปและหมายความรวม
คา่ใช้จา่ยเก่ียวกบัอปุกรณ์ เคร่ืองใช้ หรือวตัถุท่ีใช้แทนหรือท าหน้าท่ีแทน หรือช่วยอวยัวะท่ีประสบอนัตราย
ด้วย 
 “คา่ฟืน้ฟูสมรรถภาพในการท างาน” หมายถึง คา่ใช้จ่ายท่ีจ าเป็นเก่ียวกบัการฟืน้ฟูสมรรถภาพใน
การท างาน 
 “การฟืน้ฟูสมรรถภาพในการท างาน” หมายถึง การจดัให้ลกูจ้างซึ่งประสบ อนัตรายหรือเจ็บป่วย
และสูญเสียสมรรถภาพในการท างาน ได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพของร่างกาย หรือจิตใจ หรือการฟื้นฟู
อาชีพ เพ่ือให้สามารถประกอบอาชีพท่ีเหมาะสมตามสภาพของร่างกาย 
 “คา่ท าศพ” หมายถึง ค่าใช้จ่ายเก่ียวกับการจดัการศพของลูกจ้างตามประเพณีทางศาสนาของ
ลูกจ้างหรือตามประเพณีแห่งท้องถ่ิน ในกรณีท่ีลูกจ้างถึงแก่ความตายเน่ืองจากประสบอันตราย หรือ
เจ็บป่วย หรือสญูหาย 
 “เงินสมทบ” หมายถึง เงินท่ีนายจ้างจ่ายสมทบเข้ากองทนุเงินทดแทนเพ่ือใช้เป็นเงินทดแทนให้แก่
ลกูจ้าง 



38 
 

 “กองทนุ” หมายถึง กองทนุเงินทดแทน 
 “ส านกังาน” หมายถึง ส านกังานประกนัสงัคม หรือส านกังานประกนัสงัคม จงัหวดัแล้วแตก่รณี 
 4) หลกัเกณฑ์ในการจา่ยหรือได้รับเงินทดแทน 
  (1) เม่ือลูกจ้างประสบอันตราย หรือเจ็บป่วย นายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้างได้รับการ
รักษาพยาบาลทนัที และจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้ลูกจ้างเท่าท่ีลูกจ้างจ่ายไปจริงตามความจ าเป็น แต่ไม่
เกิน 35,000 บาท และกรณีบาดเจ็บรุนแรงตามท่ีกฎหมายก าหนดเพิ่มได้อีกไม่เกิน 50,000 บาท ตาม
กฎกระทรวงฉบบัท่ี 12 
  (2) เม่ือลกูจ้างประสบอนัตรายหรือเจ็บป่วย และจ าเป็นต้องได้รับการฟืน้ฟูสมรรถภาพใน
การท างาน นายจ้างต้องจ่ายค่าฟื้นฟูสมรรถภาพในการท างานของลูกจ้างตามจ านวนท่ีก าหนดไม่เกิน 
20,000 บาท และเป็นค่าใช้จ่ายในการผ่าตดัเพ่ือประโยชน์ในการฟืน้ฟูสมรรถภาพในการท างานไม่เกิน 
20,000 บาท ตามกฎกระทรวงฉบบัท่ี 3 
  (3) เม่ือลกูจ้างประสบอนัตราย หรือเจ็บป่วยจนถึงแก่ความตาย หรือสญูหาย นายจ้างต้อง
จา่ยคา่ท าศพแก่ผู้จดัการศพของลกูจ้างในจ านวน 100 เทา่ของอตัราสงูสดุของ คา่จ้างขัน้ต ่ารายวนั 
 กรณีไม่มีผู้จัดการศพ นายจ้างต้องจดัการศพนัน้ไปพลางก่อนจนกว่าจะมีผู้ มีสิทธิตามกฎหมาย 
(ทายาทเงินทดแทน หรือผู้อยูใ่นอปุการะของลกูจ้าง) มาขอเป็นผู้จดัการศพ 
  (4) เม่ือลกูจ้างประสบอนัตราย หรือเจ็บป่วย หรือสญูหาย นายจ้างต้องจ่ายคา่ทดแทนเป็น
รายเดือน โดยจา่ยเทา่กบัร้อย 60 ของคา่จ้างรายเดือนตามระยะเวลา ดงันี ้
   (4.1) กรณีลกูจ้างไม่สามารถท างานติดตอ่กนัได้เกิน 3 วนั โดยจ่ายตัง้แต่วนัวนั
แรกไปจนตลอดระยะเวลาท่ีไมส่ามารถท างานได้ แตไ่มเ่กิน 1 ปี 
   (4.2) กรณีลกูจ้างสญูเสียอวัยวะโดยจ่ายตามประเภทของอวยัวะท่ีสูญเสียและ
ตามระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ แตไ่มเ่กิน 10 ปี เช่น นิว้ก้อยขาดนิว้หนึ่ง 6 เดือน นิว้หวัแม่มือขาดนิว้หนึ่ง 3 ปี 8 
เดือน ขาขาดข้างหนึง่ 6 ปี 8 เดือน แขนขาดข้างหนึง่ 10 ปี 
   (4.3) กรณีลกูจ้าทุพพลภาพ โดยจ่ายตามประเภทของการทุพพลภาพ และตาม
ระยะเวลาท่ีก าหนดไว้ แตไ่ม่เกิน 15 ปี เช่น แขนทัง้สองข้างขาด ขาทัง้สองข้างขาด หรือตาบอดสองข้าง 
จา่ยมีก าหนด 15 ปี 
   (4.4) กรณีลกูจ้างถึงแก่ความตาย หรือสญูหาย โดยจา่ยมีก าหนด 8 ปี 
 ทัง้นีค้า่ทดแทนดงักล่าวใน (4) นัน้ ต้องไม่น้อยกว่าคา่ทดแทนรายเดือนต ่าท่ีสดุและไม่มากกว่าคา่
ทดแทนรายเดือนสูงสุดตามท่ีกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสงัคม ประกาศก าหนด คือ ต้องไม่ต ่ากว่า
เดือนละ 2,000 บาท และไมเ่กินเดือนละ 9,000 บาท ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสวสัดกิารสงัคม 
 5) บคุคลผู้ มีสิทธิได้รับเงินคา่ทดแทน มี 2 กรณี คือ 
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  (1) กรณีท่ีลกูจ้างประสบอนัตรายหรือเจ็บป่วย และยงัไม่ถึงแก่ความตาย ลกูจ้างนัน้เป็นผู้
มีสิทธิได้รับเงินทดแทน 
  (2) กรณีท่ีลกูจ้างประสบอนัตราย หรือเจ็บป่วยจนถึงแก่ความตาย หรือสูญหาย ผู้ มีสิทธิ
ได้รับเงินทดแทน คือ 
   (2.1) ทายาทเงินทดแทน ปกติได้แก่ บิดา มารดา สามี หรือภรรยา บุตรอายุต ่า
กว่า 18 ปี เว้นแตอ่ายคุรบ 18 ปี และยงัศกึษาอยู่ในระดบัไม่สงูกว่าปริญญาตรี หรือบตุรท่ีอายตุัง้แต ่18 ปี 
และทพุพลภาพหรือจิตฟันเฟือนไมส่มประกอบซึง่อยูใ่นอปุการะ ของลกูจ้างก่อนลกูจ้างนัน้ถึงแก่ความตาย 
หรือสญูหาย 
   (2.2) ผู้อยู่ในอปุการะของลูกจ้าง ในกรณีท่ีไม่มีทายาทเงินทดแทน ดงักล่าวใน 
(2.1) นายจ้างต้องจา่ยเงินทดแทนแก่ผู้ซึง่อยูใ่นอปุการะของลกูจ้างก่อนลกูจ้าง นัน้ถึงแก่ความตายหรือสญู
หาย แตผู่้อยูใ่นอปุการะดงักลา่วจะต้องได้รับความเดือดร้อน เพราะขาดอปุการะจากลกูจ้างท่ีตาย หรือสญู
หาย 
 6) ข้อยกเว้นในการจา่ยหรือการได้รับเงินทดแทน กรณีดงันี ้
  (1) ลกูจ้างเสพของมนึเมา หรือสิ่งเสพตดิอ่ืนจนไมส่ามารถครองสตไิด้  
  (2) ลกูจ้างจงใจท าให้ตนประสบอนัตราย หรือยอมให้ผู้ อ่ืนท าให้ตนประสบอนัตราย 
 7) บคุคลผู้ มีหน้าท่ีจา่ยเงินทดแทน ได้แก่ 
  (1) นายจ้าง 
  (2) กองทนุเงินทดแทน 
 8) กองทนุเงินทดแทน เป็นหน่วยงานของรัฐและเป็นส่วนหนึ่งของส านกังาน ประกนัสงัคมท่ีจดัตัง้
ขึน้เพ่ือท าหน้าท่ีเรียกเก็บเงินสมทบจากนายจ้าง และมีหน้าท่ีจ่ายเงิน ทดแทนแทนนายจ้างให้แก่ลกูจ้างผู้
ประสบอนัตราย หรือเจ็บป่วย หรือให้แก่ผู้ มีสิทธิในกรณีท่ี ลกูจ้างถึงแก่ความตายหรือสญูหายเน่ืองจากการ
ท างาน อนัเป็นกฎแบบหนึ่งของการ ประกนัสงัคม โดยให้นายจ้างมาประกนักบัรัฐด้วยการจ่ายเงินสมทบ
สะสมไว้กับส านักงานกองทุนเงินทดแทนในอัตราท่ีเหมาะสม ตามลักษณะความเ ส่ียงภัยในกิจการของ
นายจ้างแต่ละประเภท อนึ่งนายจ้างท่ีต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน ต้องมีลูกจ้างในสถาน 
ประกอบกิจการตัง้แต่ 10 คนขึน้ไป ต้องจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทนตามอตัราท่ีก าหนดไว้ตาม
ประเภทกิจการ แตไ่มเ่กินร้อยละ 5 ของคา่จ้างท่ีนายจ้างจา่ยแตล่ะปี 
 หมายเหต ุกฎหมายก าหนดให้มีการจดัเก็บเงินสมทบจากนายจ้างปีละ 1 ครัง้ ในอตัราร้อยละ 0.2 
- 1.0 ของคา่จ้างตามลกัษณะความเส่ียงภยัของประเภทกิจการนัน้ๆ เงินสมทบท่ีจดัเก็บได้นีใ้ห้น าไปจ่าย
เป็นเงินทดแทนให้แก่ลกูจ้างท่ีประสบอนัตรายหรือเจ็บป่วย สญูเสียอวยัวะ สญูเสียสมรรถภาพของร่างกาย 
ตาย หรือสูญหายอันเน่ืองมาจากการท างานให้กับนายจ้าง โดยลูกจ้างจะได้รับเงินทดแทนเป็นค่า
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รักษาพยาบาล ค่าทดแทน การขาดรายได้ ค่าท าศพ หรือค่าฟืน้ฟูสมรรถภาพในการท างานซึ่งขึน้อยู่กับ
ระดบัของการประสบอนัตราย 
 
 6. พ.ร.บ.จัดตัง้ศาลแรงงานและวิธีพจิารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 
 1) หลักการและเหตุผลเดิมในการประกาศใช้กฎหมายจัดตัง้ศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดี
แรงงาน 
  (1) โดยท่ีคดีแรงงานเป็นคดีท่ีมีลักษณะพิเศษแตกต่างไปจากคดีแพ่งและคดีอาญา
โดยทัว่ไป เพราะเป็นข้อขดัแย้งระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างตามสญัญาจ้างแรงงาน หรือเก่ียวกับสิทธิของ
นายจ้างตามกฎหมายวา่ด้วยการคุ้มครองแรงงานและกฎหมายวา่ด้วยแรงงานสมัพนัธ์ 
  (2) ข้อขดัแย้งดงักล่าวใน (1) ควรได้รับการพิจารณาโดยผู้พิพากษาซึ่งเป็นผู้ มีความรู้และ
เข้าใจในปัญหาแรงงานร่วมกบัผู้พิพากษาสมทบฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลกูจ้าง 
  (3) การด าเนินคดีท่ีเป็นข้อพิพาทแรงงานดงักล่าวควรเป็นไปโดยสะดวก ประหยดั รวดเร็ว      
เสมอภาค และเป็นธรรมเพ่ือให้คู่ความมีโอกาสประนีประนอมยอมความ และสามารถกกลับไปท างาน
ร่วมกนัโดยไมเ่กิดความรู้สกึเป็นอริตอ่กนั 
  (4) เพ่ือให้เกิดความคล่องตวัยิ่งขึน้จึงจ าเป็นต้องตรา พ.ร.บ.นี ้เพ่ือยกเว้นขัน้ตอนและ
วิธีการตา่งๆ ท่ีบญัญตัไิว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง่หลายกรณีด้วยกนั 
 2) ผู้ รักษาการและการบงัคบัใช้กฎหมายจัดตัง้ศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงานเดิม คือ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยมีผลบงัคบัใช้ตัง้แต่วนัท่ี 12 
พฤษภาคม 2522 ต่อมาได้มีการแก้ไข (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2550 ให้ประธานศาลฎีกาและรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงแรงงานรักษาการในส่วนท่ีเก่ียวกับอ านาจหน้าท่ีของตน ให้ประธานศาลฎีกาโดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรมตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการศาลยุติธรรมมีอ านาจ
ออกข้อบังคับ และให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมีอ านาจออกกฎกระทรวง เพ่ือปฏิบัติการตาม
พระราชบญัญตันีิ ้
 3) บทนิยามท่ีปรากฏในกฎหมายฉบบันี ้
 “ศาลแรงงาน” หมายถึง ศาลแรงงาน ศาลแรงงานภาค หรือศาลแรงงานจงัหวดั 
 “สมาคมนายจ้าง” หมายถึง องค์การนายจ้างท่ีจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายวา่ด้วยแรงงานสมัพนัธ์ 
 “สหภาพแรงงาน” หมายถึง องค์การของลูกจ้างท่ีจดัตัง้ขึน้ตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานสมัพนัธ์ 
หรือกฎหมาวา่ด้วยแรงงานรัฐวิสาหกิจสมัพนัธ์ 
 4) ประเภทศาลแรงงาน มี 3 ประเภท คือ 
  (1) ศาลแรงงานกลาง มีเขตอ านาจในกรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ สมุทรสาคร 
นครปฐม นนทบรีุ และปทมุธานี และในระหว่างท่ียงัไม่มีศาลแรงงานภาค หรือ ศาลแรงงานจงัหวดั ให้ศาล
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แรงงานกลางมีเขตอ านาจในจงัหวดัอ่ืนทัว่ราชอาณาจกัรด้วย การ ฟ้องคดีแรงงานในจงัหวดัอ่ืนอาจย่ืนฟ้อง
ท่ีศาลแรงงานแรงงานกลางในกรุงเทพมหานครได้ โดยตรง หรือย่ืนฟ้องท่ีศาลจงัหวดัท่ีมลูคดีเกิดขึน้ เพ่ือให้
ศาลจงัหวดัสง่ค าฟ้องมายงัศาล แรงงานกลางกรุงเทพมหานครก็ได้ กรณีเช่นนีเ้ม่ือศาลแรงงานกลางรับค า
ฟ้องไว้แล้ว ศาล แรงงานกลางจะส่งองค์คณะผู้พิพากษาเดินทางไปพิจารณาคดีท่ีศาลจงัหวดันัน้ (ปัจจบุนั
ศาล แรงงานกลางตัง้อยูท่ี่ ถ. พระราม 4 เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร) 
  (2) ศาลแรงงานภาค (ปัจจบุนัมี 9 ภาค)7  
  (3) ศาลแรงงานจงัหวดั (ปัจจบุนัยงัไมมี่พระราชบญัญตัจิดัตัง้ขึน้) 
 5) อ านาจพิจารณาพิพากษาคดีของศาลแรงงาน คดีท่ีลูกจ้างผู้ เสียหายจะฟ้องยงัศาลแรงงาน 
ได้แก่ คดีท่ีมีข้อพิพาทแรงงาน ดงัตอ่ไปนี ้
  (1) คดีเก่ียวกบัสิทธิหรือหน้าท่ีตามสญัญาจ้างแรงงาน ส่วนใหญ่เป็นคดีเลิก จ้างท่ีไม่เป็น
ธรรม 
  (2) คดีเก่ียวกบัสิทธิหรือหน้าท่ีตามข้อตกลงเดียวกบัสภาพการจ้าง  
  (3) คดีเก่ียวกบัสิทธิหรือหน้าท่ีตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน  
  (4) คดีเก่ียวกบัสิทธิหรือหน้าท่ีตามกฎหมายแรงงานสมัพนัธ์  
                                                           

 7 ภาค 1 จ. ลพบรีุ มีเขตอ านาจในจงัหวดัชยันาท พระนครศรีอยธุยา สระบรีุ สิงห์บรีุ และอา่งทอง 
 ภาค 2 จ. ชลบุรี มีเขตอ านาจในจงัหวดัจนัทบรีุ ฉะเชิงเทรา ตราด นครนายก ปราจีนบรีุ ระยอง 
และสระแก้ว 
 ภาค 3 จ. นครราชสีมา มีเขตอ านาจในจงัหวดัชยัภูมิ บรีุรัมย์ ยโสธร ศรีสะเกษ สริุนทร์ อบลราช
ธานี และอ านาจเจริญ 
 ภาค 4 จ. อดุรธานี มีเขตอ านาจในจงัหวดักาฬสินธุ์ ขอนแก่น นครพนม มหาสารคาม มกุดาหาร 
ร้อยเอ็ด เลย สกลนคร 
 ภาค 5 จ. เชียงใหม่ มีเขตอ านาจในจงัหวดัเชียงราย น่าน พะเยา แพร่ แม่ฮ่องสอน ล าปาง และ
ล าพนู 
 ภาค 6 จ. นครสวรรค์ มีเขตอ านาจในจงัหวดัก าแพงเพชร ตาก พิจิตร พิษณุโลก เพชรบรูณ์ สโุขทยั 
อตุรดติถ์ และอทุยัธานี 
 ภาค 7 จ. กาญจนบรีุ มีเขตอ านาจในจงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ เพชรบรีุ ราชบรีุ สมทุรสงคราม และ
สพุรรณบรีุ 
 ภาค 8 จ. ภูเก็ต มีเขตอ านาจในจงัหวดักระบี่ ชมุพร นครศรีธรรมราช พงังา ระนอง และส ุราษฎร์
ธานี 
 ภาค 9 จ. สงขลา มีเขตอ านาจในจงัหวดัตรัง นราธิวาส ปัตตานี พทัลงุ ยะลา สตลู 
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  (5) กรณีท่ีต้องใช้สิทธิทางศาลตามกฎหมายแรงงานสมัพนัธ์ 
  (6) คดีท่ีอุทธรณ์ค าวินิจฉัยของเจ้าพนักงานตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน หรือของ
คณะกรรมการแรงงานสมัพนัธ์หรือรัฐมนตรีตามกฎหมายแรงงานสมัพนัธ์ 
  (7) คดีอนัเกิดแตม่ลูละเมิดระหวา่งนายจ้างและลกูจ้างสืบเน่ืองจากข้อพิพาท แรงงานหรือ
เก่ียวกบัการท างานตามสญัญาจ้างแรงงาน 
  (8) คดีท่ีลกูจ้างฟ้องนายจ้างวา่นายจ้างเลิกงานโดยไมเ่ป็นธรรม  
  (9) คดีเก่ียวกบัสิทธิหรือหน้าท่ีตามกฎหมายประกนัสงัคม  
  (10) คดีเก่ียวกบัสิทธิหรือหน้าท่ีตามกฎหมายเงินทดแทน 
 6) องค์คณะผู้พิพากษาในศาลแรงงาน ประกอบด้วยผู้พิพากษา 3 ฝ่าย ฝ่ายละ เทา่ๆ กนั ได้แก่ 
  (1) ผู้พิพากษาศาลแรงงาน ซึ่งเป็นข้าราชการตลุาการท่ีมีความรู้ความเข้าใจ ในปัญหา
แรงงาน 
  (2) ผู้พิพากษาสมทบฝ่ายนายจ้าง ซึ่งสมาคมนายจ้างเสนอช่ือและได้รับ เลือกตัง้จากการ
ลงคะแนนเสียงของสมาคมนายจ้าง 
  (3) ผู้พิพากษาสมทบฝ่ายลกูจ้าง ซึ่งสหภาพแรงงานเสนอช่ือ และได้รับ เลือกตัง้จากการ
ลงคะแนนเสียงของสหภาพแรงงาน 
 การตดัสินคดี ใช้วิธีลงมตด้ิวยเสียงข้างมาก  
 7) แนวทางการพิจารณาของศาลแรงงานในคดีท่ีมีข้อพิพาทแรงงาน 
 หากศาลแรงงานพิจารณาแล้วเห็นเป็นการเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรม ศาลแรงงานอาจสัง่ให้นายจ้าง
รับลกูจ้างแล้วเข้าท างานตอ่ไป โดยให้นายจ้างจ่ายคา่จ้างในอตัราท่ีลกูจ้างเคยได้รับขณะท่ีเลิกจ้าง หรือถ้า
ศาลเห็นว่าลูกจ้างกบันายจ้างไม่อาจท างานร่วมกันต่อไปได้ ให้ศาลก าหนดจ านวนคา่เสียหายให้นายจ้าง
ชดใช้แทน โดยให้ศาลค านงึถึงอายขุองลกูจ้าง ระยะเวลาการท างานของลกูจ้าง ความเดือดร้อนของลกูจ้าง
เม่ือลกูจ้างถกูเลิกจ้าง มลูเหตแุหง่การเลิกจ้าง และเงินคา่ชดเชยท่ีลกูจ้างมีสิทธิได้รับประกอบการพิจารณา 
อนึง่ มี การจ าแนกการเลิกจ้างท่ีไมเ่ป็นธรรม 5 ลกัษณะคือ 
  (1) การเลิกจ้างโดยไม่มีเหตผุล หรือไม่ปฏิบตัิตามวิธีการของประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ 
  (2) การเลิกจ้างโดยฝ่าฝืนกฎหมายแรงงานสมัพนัธ์ท่ีมีวตัถปุระสงค์เพ่ือ คุ้มครองสิทธิของ
ลกูจ้าง 
  (3) การเลิกจ้างโดยฝ่าฝืนกฎหมายคุ้มครองแรงงาน  
  (4) การเลิกจ้างโดยไมมี่เหตอุนัสมควร หรือโดยการใช้สิทธิท่ีไมส่จุริต 
  (5) การเลิกจ้างโดยไม่ปฏิบตัิตามขัน้ตอนหรือวิธีการท่ีก าหนดไว้ในระเบียบ หรือข้อบงัคบั
ของนายจ้างหรือในข้อตกลงเก่ียวกบัสภาพการจ้าง 
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 8) เหตผุลในการแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2550 ซึ่งมีบทบญัญัติบางประการไม่สอดคล้องกบั
การเปล่ียนแปลงทางการเมืองสังคมและเศรษฐกิจ ซึ่งปรับโครงสร้างทางการเมืองการปกครอง โดย
ก าหนดให้แยกศาลยุติธรรมออกเป็นสถาบันอิสระ มีการจัดตัง้กระทรวงแรงงานและมีการประกาศใช้ 
พ.ร.บ. ท่ีเก่ียวกบัแรงงานอีกหลายฉบบั รวมทัง้ในปัจจบุนัสภาพสงัคมและเศรษฐกิจของประเทศและสภาพ
การจ้างและการท างานเปล่ียนแปลงไป ท าให้ปัญหาทางด้านแรงงานมีความซบัซ้อนและมีปริมาณทวีขึน้
เป็นอยา่งมาก อนัจะเป็นสาเหตใุห้ข้อพิพาททางด้านแรงงานท่ีขึน้สู่ศาลมีความยุ่งยากและปริมาณมากขึน้
ตามไปด้วย อีกทัง้ยงัมีบทบญัญัติบางประการไม่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงในทางปฏิบตัิ รวมทัง้
เป็นอุปสรรคในการพฒันาด้านแรงงานและล้าสมยั สมควรแก้ไขปรับปรุง พ.ร.บ.จดัตัง้ศาลแรงงานฯ ให้
เหมาะสมกบัสภาพการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไปและให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึน้ แตย่งัคงไว้ซึ่งหลกัแห่งกฎหมายวิธี
พิจารณาคดีแรงงานท่ีจะต้องกระท าโดยประหยดั สะดวก รวดเร็วและเท่ียงธรรม 
 
 7. พ.ร.บ.แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543  
 1) หลกัการและเหตผุลในการประกาศใช้กฎหมายงานรัฐวิสาหกิจสมัพนัธ์ 
  (1) โดยท่ีเป็นการควรปรับปรุงกฎหมายว่าด้วยพนกังานรัฐวิสาหกิจสมัพนัธ์ เพ่ือให้ฝ่าย
บริหารกบัพนกังานและลกูจ้างของรัฐวิสาหกิจมีสิทธิ หน้าท่ีและความรับผิดชอบในขอบเขตท่ีเหมาะสมและ
สอดคล้องกบันโยบายการพฒันาและสง่เสริมเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ และสงัคมตลอดจนความมัน่คงของ
ประเทศ 
  (2) เพ่ือให้สอดคล้องกบับทบญัญตัขิองรัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540 
 2) สาระส าคญัของกฎหมายแรงงานรัฐวิสาหกิจสมัพนัธ์ 
  เป็นกฎหมายท่ีก าหนดมาตรฐานสิทธิประโยชน์ และความสมัพนัธ์ระหว่างฝ่ายบริหารและ
ลกูจ้างของรัฐวิสาหกิจ ก าหนดสิทธิในการร่วมเจรจาตอ่รองตามหลกัเกณฑ์เก่ียวกบัการย่ืนข้อเรียกร้องเพ่ือ
การแก้ไขเปล่ียนแปลงสภาพการจ้าง การระงบัข้อพิพาทแรงงาน การจดัตัง้สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจเพ่ือ
แสวงหาและคุ้มครองประโยชน์เก่ียวกับการจ้าง การก าหนดให้มีคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพนัธ์
ซึ่งเป็นคณะกรรมการไตรภาคีท่ีก าหนดมาตรฐานขัน้ต ่าของสภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจ การก าหนดให้มี
คณะกรรมการกิจการสมัพนัธ์ในรัฐวิสาหกิจแต่ละแห่งซึ่งเป็นคณะกรรมการทวิภาคี เพ่ือการปรึกษาหารือ
ให้เกิดความเข้าใจซึง่กนัและกนั และหาทางปรองดองให้การท างานของฝ่ายบริหารและลกูจ้าง รัฐวิสาหกิจ
เกิดสนัตสิขุ 
 
 8. พ.ร.บ.จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2537 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2538 
 1) หลกัการและเหตผุลในการประกาศใช้กฎหมายจดัหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2538 
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  (1) มาตรการตา่งๆท่ีก าหนดไว้ใน พ.ร.บ.จดัหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2511 ไม่
สามารถให้ความคุ้มครองคนหางานในตา่งประเทศได้ 
  (2) ปัจจบุนัมีผู้ประกอบธุรกิจโดยสง่คนหางานไปท างานในตา่งประเทศเป็นจ านวนมากขึน้ 
ท าให้เกิดปัญหานานาประการ เช่น มีการโฆษณาหลอกลวงคนหางานให้ไปสมคัรงานโดยไม่มีงานให้ท า 
เรียกคา่บริการและคา่ใช้จา่ยเกินสมควร คนหางานท่ีเดนิทางไปตา่งประเทศแล้วไม่ได้งานตามท่ีตกลงกนัไว้ 
นายจ้างไมป่ฏิบตัติามสญัญาจ้าง คนงานหญิงถกูนายจ้างหรือญาตขิองนายจ้างลวนลามข่มขืน ถกูทอดทิง้
ในตา่งประเทศ ได้รับความทกุข์ยากนานาประการ ท าให้คนหางานเหล่านีม้กัจะหลบหนีไปอยู่ท่ีส านกังาน
แรงงานไทยหรือสถานทตูไทยให้เกิดปัญหาเร่ืองท่ีอยู่อาศยั อาหารและคา่พาหนะเดินทางกลบัประเทศไทย 
ขณะท่ีผู้จดัหางานสว่นมากก็อ้างวา่ไมมี่เงินชว่ยเหลือคนหางานดงักลา่ว และจะเรียกเงินจากผู้ซึ่งค า้ประกนั
คนหางานในการขอหนงัสือเดนิทางก็กระท าได้ยากเพราะติดตามตวัผู้ค า้ประกนัไมไ่ด้ 
  (3) มีคนหางานบางรายได้กระท าความผิดอาญาในตา่งประเทศ ท าให้ทางราชการต้องเข้า
ไปชว่ยเหลือและตกเป็นภาระหนกัแก่งบประมาณของประเทศ 
  (4) มาตรการตา่งๆ ท่ีก าหนดในไว้ใน พ.ร.บ.จดัหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2511 
เดมิไมส่ามารถให้ความคุ้มครองคนหางานในตา่งประเทศได้ จงึควรปรับปรุงกฎหมายดงักลา่วโดยรีบดว่น 
  (5) ก าหนดมาตรการควบคมุการจดัหางานให้รัดกมุยิ่งขึน้ แยกการควบคมุการจดัหางาน
ให้คนหางานไปท างานในต่างประเทศเป็นส่วนหนึ่งต่างหาก และจัดให้มีกองทุนส าหรับคนงานไทยใน
ตา่งประเทศขึน้โดยเฉพาะ รวมทัง้ปรับปรุงคา่ธรรมเนียมให้เหมาะสมกบัภาวะเศรษฐกิจด้วย 
 2) หลกัการและเหตผุลในการประกาศใช้กฎหมายจดัหางานและคุ้มครองคนหางาน (ฉบบัท่ี 2) 
พ.ศ. 2537 
  (1) พ.ร.บ.จัดหางานและคุ้มครองคนงาน พ.ศ. 2528 ยังมีบทบญัญัติหลายเร่ืองไม่
เหมาะสม ท าให้มีการหลีกเล่ียงกฎหมายด้วยวิธีตา่งๆ และยงัไม่อาจให้ความคุ้มครองคนหางานได้อย่าง
เพียงพอ จงึสมควรปรับปรุงใหม่ 
  (2) ให้มีการจดัตัง้คณะกรรมการพฒันาการจดัหางานและคุ้มครองคนหางานขึน้ เพ่ือท า
หน้าท่ีพิจารณาและเสนอแนวทางการพฒันาระบบจดัหางานและคุ้มครองคนหางาน 
  (3) สมควรให้ความคุ้มครองคนหางานเพิ่มขึน้โดยให้รวมไปถึงการไม่ได้รับสิทธิประโยชน์
ตา่งๆ ตามท่ีก าหนดไว้ในสญัญาจดัหางานด้วย 
  (4) เพ่ือให้เป็นท่ีเช่ือถือแก่การจ้างงาน สมควรควบคุมสถานทดลองฝีมือและการ
ด าเนินการทดลองฝีมือไว้เป็นการเฉพาะ 
  (5) เพ่ือเป็นการป้องกนัการหลีกเล่ียงกฎหมายโดยการน าลกูจ้างไปท างานในตา่งประเทศ 
จงึสมควรมีบทบญัญตัคิวบคมุการสง่ลกูจ้างไปท างานขึน้ไว้ 
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  (6) ปรับปรุงบทบญัญัติเก่ียวกบัการคืนหลกัประกันและการส่งเงินกบัการได้รับประโยชน์
จากกองทนุและอตัราโทษให้เหมาะสมยิ่งขึน้ 
 3) หลกัการและเหตผุลในการประกาศใช้กฎหมายจดัหางาน และคุ้มครองคนหางาน (ฉบบัท่ี 3) 
พ.ศ. 2538 
  (1) ให้มีส านกังานจดัหางานของรัฐท่ีจะให้บริการจดัหางานแก่ประชาชนโดยไมค่ิดมลูคา่ 
  (2) ขยายรูปแบบการคุ้มครองคนหางานให้ได้รับความเป็นธรรมและได้รับการช่วยเหลือ
เม่ือประสบความเดือดร้อน 
  (3) ควบคมุและดแูลการประกอบธุรกิจจดัหางานเอกชนอย่างจริงจงั โดยมีมาตรการทาง
กฎหมายดงัตอ่ไปนี ้
   (3.1) ผู้ขออนญุาตจดัหางานในประเทศจะต้องมีสญัชาติไทย และมีหลกัประกัน
เป็นจ านวนเงิน 1,000,000 บาท วางไว้กับนายทะเบียน เพ่ือเป็นหลกัประกันการปฏิบตัิตาม พ.ร.บ.นีใ้น
กรณีท่ีผู้ขออนุญาตจดัหางานดงักล่าวเป็นนิติบุคคล นิติบุคคลนัน้จะต้องมีสญัชาติไทยและมีผู้จดัการซึ่ง
เป็นผู้ มีคณุสมบตัแิละไมมี่ลกัษณะต้องห้าม 
   (3.2) ผู้ขออนญุาตจดัหางานเพ่ือไปท างานในตา่งประเทศจะต้องเป็นบริษัทจ ากดั
หรือบริษัทมหาชนจ ากัด มีทนุจดทะเบียนและช าระแล้วไม่น้อยกว่า 1,000,000 บาท มีผู้จดัการซึ่งเป็นผู้ มี
คณุสมบตัิ และไม่มีลกัษณะต้องห้ามและมีหลักประกันเป็นจ านวนเงิน 5,000,000 บาท วางไว้กับนาย
ทะเบียนจดัหางานกลางเพ่ือเป็นหลกัประกนัการปฏิบตัิตาม พ.ร.บ. นี ้
  (4) ก าหนดให้ผู้ รับอนญุาตจดัหางานเพ่ือไปท างานต่างประเทศ ส่งคนหางานเข้ารับการ
ทดสอบฝีมือ 
  (5) ก าหนดมาตรการในการควบคุมการด าเนินการทดสอบฝีมือ โดยให้อยู่ในความ
รับผิดชอบของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ทัง้นี  ้การด าเนินการทดสอบฝีมืออาจจะด าเนินการโดยสถาน
ทดสอบฝีมือของรัฐ หรือด าเนินการโดยสถานทดสอบฝีมือของเอกชน 
 หมายเหต ุกรมการจดัหางาน เป็นหนว่ยงานหลกัในการดแูลการปฏิบตัิตามกฎหมายนี ้
 
 9. พ.ร.บ.กองทุนสาํรองเลีย้งชีพ พ.ศ. 2530  
 1) หลกัการและเหตผุลในการประกาศใช้กฎหมายกองทนุส ารองเลีย้งชีพ 
  (1) เน่ืองจากการจดัการกองทนุส ารองเลีย้งชีพตามกฎหมายวา่ด้วยกองทนุส ารองเลีย้งชีพ 
เป็นการประกอบธุรกิจการจดัการลงทนุประเภทหนึง่ซึง่มีลกัษณะใกล้เคียงกบัการประกอบธุรกิจหลกัทรัพย์
ประเภทการจดัการกองทนุสว่นบคุคล 
  (2) เพ่ือให้การจัดการกองทุนดงักล่าวเป็นไปตามมาตรฐานและหลกัการเก่ียวกับการ
จดัการกองทนุสว่นบคุคล 
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  (3) เพ่ือบรรเทาภาระการจ่ายเงินเข้ากองทุนส ารองเลีย้งชีพของนายจ้างและลูกจ้างให้
น้อยลง 
  (4) ปรับปรุงอ านาจของรัฐมนตรีและนายทะเบียนในการก ากบัดแูลการจดัการกองทนุให้
เหมาะสมยิ่งขึน้ 
  (5) ก าหนดให้การจดักองทุนดงักล่าวอยู่ภายใต้บทบญัญัติท่ีเก่ียวกับการจดัการกองทุน
สว่นบคุคลตามกฎหมายวา่ด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
 
 10. พ.ร.บ.ส่งเสริมการฝึกอาชีพ พ.ศ. 2537 กาํกับดูแลโดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน) 
 1) หลกัการและเหตผุลในการประกาศใช้กฎหมายสง่เสริมการฝึกอาชีพ 
  (1) โดยท่ีเป็นสมควรส่งเสริมและสนบัสนุนให้มีการฝึกอาชีพแก่บคุคลซึ่งอยู่ในวยัท างาน
ได้ฝึกตนให้มีฝีมือเพ่ือมีโอกาสเข้าสูต่ลาดแรงงาน 
  (2) เพ่ือให้บุคคลซึ่งท างานอยู่แล้วได้รับการฝึกเพ่ือยกระดบัมาตรฐานฝีมือแรงงาน และ
การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 
  (3) เพ่ือให้มีการร่วมมือระหว่างสถานประกอบการและสถานศกึษาในการับนกัเรียน นิสิต 
นักศึกษา เข้ารับการฝึกงานในสถานประกอบการซึ่งจะเป็นการพัฒนาก าลังคนให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของธุรกิจและอตุสาหกรรม 
 หมายเหต ุผู้ ท่ีประสงค์จะด าเนินการฝึกอาชีพและได้รับสิทธิประโยชน์ ตาม พ.ร.บ.นี ้จะต้องย่ืนค า
ขอจดทะเบียนเป็นผู้ด าเนินการฝึกตอ่อธิบดีกรมฝีมือแรงงาน 
 
 11. พ.ร.บ.สงเคราะห์อาชีพแก่คนไทย พ.ศ. 2499 (กาํกับดูแลโดยกรมประชาสงเคราะห์) 
 1) หลกัการและเหตผุลในการประกาศใช้กฎหมายสงเคราะห์อาชีพแก่คนไทย 
  (1) เพ่ือเป็นการช่วยเหลือคนไทยให้มีอาชีพเป็นหลักฐานเพิ่มขึน้ จึงควรท่ีจะบญัญัติ
กฎหมายให้บรรดาบริษัท ห้างหุ้นส่วน หรือเอกชนรับคนงานท่ีมีสัญชาติไทยเข้าท างานอย่างน้อยเป็น
จ านวนตามท่ีกฎหมายก าหนดไว้ 
  (2) กฎหมายเดิมคือ พ.ร.บ. ช่วยอาชีพและวิชาชีพ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2485 นัน้ใช้บงัคบั
เฉพาะโรงงานเท่านัน้ และยงัไม่มีวิธีการอนัรัดกุมส าหรับการตรวจสอบ จึงเห็นสมควรท่ีจะยกเลิก พ.ร.บ. 
ฉบบันัน้เสีย และบญัญตักิฎหมายวา่ด้วยการสงเคราะห์อาชีพแก่คนไทยขึน้ใหม ่
 2) ขอบเขตการบงัคบัใช้ เน่ืองจากกฎหมายฉบบันีมี้วตัถุประสงค์หลกัเพ่ือส่งเสริมและเป็นการ
ช่วยเหลือคนไทยให้มีงานท ามีอาชีพเป็นหลักฐานเพิ่มขึน้ กฎหมายนีย้งัคงมีผลใช้บงัคบัเฉพาะในท้องท่ี
กรุงเทพมหานคร โดยมีสาระก าหนดให้เจ้าของสถานประกอบการ อุตสาหกรรม พณิชยกรรม หรือธุรกิจ
ตามท่ีก าหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาท่ีคนงานแต่ 10 คนขึน้ไป จะต้องจดัให้มีคนงานท่ีมีสญัชาติไทยเป็น
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จ านวนไม่น้อยกว่าท่ีก าหนดในพระราช กฤษฎีกา ทัง้นี ้เจ้าของกิจการซึ่งใช้คนงานตัง้แตส่ิบคนขึน้ไปต้อง
ด าเนินการดงันี ้
  (1) แจ้งจ านวนคนงานภายใน 30 วนั นบัตัง้แตมี่จ านวนคนงานถึง 10 คนขึน้ไป และถ้ามี
การเปล่ียนแปลงให้แจ้งเจ้าหน้าท่ีภายใน 30 วนั นบัตัง้แตมี่การเปล่ียนแปลง 
  (2) จดัให้มีคนงานสัญชาติไทยเป็นจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนคนงาน
ทัง้หมด 
  (3) จดัให้มีทะเบียนคนงานเก็บไว้เป็นประจ า ณ ส านกังานหรือสถานประกอบการ พร้อมท่ี
จะให้พนกังานเจ้าหน้าท่ีตรวจได้ในเวลาราชการ 
 
 12. พ.ร.บ.การประกอบอาชีพงานก่อสร้าง พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ ที่  2) พ.ศ. 
2524 
 1) หลกัการและเหตผุลในการประกาศใช้กฎหมายการประกอบอาชีพงานก่อสร้าง พ.ศ. 2522 
  (1) เน่ืองจากประเทศไทยอยูใ่นระหวา่งระยะการพฒันาประเทศ กิจการก่อสร้างตา่งๆ จึงมี
เพิ่มขึน้อย่างรวดเร็วตามความต้องการทัง้ของราชการและทางธุรกิจเอกชน การก่อสร้างในปีหนึ่งๆ คิดเป็น
เงินมีมูลค่าถึงหลายพันล้านบาท และโดยเฉพาะงานก่อสร้างขนาดใหญ่ เป็นกิจการท่ีต้องใช้ความ
ระมดัระวงัอยา่งสงู และต้องใช้วิทยาการแผนใหมห่ลายอยา่งประกอบกนั 
  (2) ในปัจจบุนั การควบคมุการรับงานก่อสร้างนัน้ยงัไม่มีกฎหมาย โดยเฉพาะกรณีอาจท า
ให้เกิดอันตรายและเกิดความเสียหายแก่เศรษฐกิจและสังคมได้ เพราะเหตุจากการก่อสร้างท่ีไม่ได้
มาตรฐาน 
  (3) ผู้ รับงานก่อสร้างของไทยหลายรายมีความรู้ความสามารถเพียงพอท่ีจะไปรับจ้าง
ท างานในตา่งประเทศ อนัจะเป็นทางหารายได้เข้าประเทศอยา่งหนึง่ 
  (4) สมควรให้มีการส่งเสริมและควบคมุการรับงานก่อสร้างให้มีมาตรฐานสูง เทียบเท่า
มาตรฐานสากลเป็นไปโดยเหมาะสม แตก่ารควบคมุก่อสร้างชนิดและปะเภทใดบ้างนัน้ รัฐบาลได้ก าหนด
โดยพระราชกฤษฎีกาตามความจ าเป็นและเหมาะสม โดยจะไม่กระทบกระเทือน ถึงผู้ รับงานก่อสร้างขนาด
ยอ่ม 
 2) หลกัการและเหตผุลในการประกาศใช้กฎหมายการประกอบอาชีพงานก่อสร้าง (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 
2524 
  (1) เน่ืองจาก พ.ร.บ.การประกอบอาชีพงานก่อสร้าง พ.ศ.2522 ก าหนดให้คณะกรรมการ
สถาบนัผู้ รับงานก่อสร้าง (ก.ก.ส.) ด ารงต าแหน่งได้ไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันใช้บงัคบั พ.ร.บ. นี ้แต่โดยท่ี
ก าหนดเวลา 1 ปี นัน้ไม่เพียงพอส าหรับการด าเนินการออกกฎกระทรวง การด าเนินการออกข้อบงัคบัและ
การออกประกาศส าหรับการรับจดทะเบียนเป็นผู้ รับงานก่อสร้างควบคุม เพ่ือให้รัฐมนตรีแต่งตัง้
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คณะกรรมการสถาบนัผู้ รับงานก่อสร้างต่อไปได้ สมควรขยายเวลาการด ารงต าแหน่งของคณะกรรมการ
ดงักลา่วออกไปอีก 3 ปี 
  (2) เน่ืองจากกฎหมายได้ห้ามมิให้ผู้ รับงานก่อสร้างควบคุมตัง้แต่วันถัดจากวันท่ี
กฎกระทรวงออกใช้บังคับ แม้ผู้ รับงานก่อสร้างท่ีได้ย่ืนค าขอจดทะเบียนไว้ภายในก าหนดเวลาตามท่ี
กฎหมายก าหนด ก็จะรับหรือประกอบงานก่อสร้างควบคมุตอ่ไปได้เพียงถึงวันท่ี ก.ก.ส. ปฏิเสธการรับจด
ทะเบียนหรือตามประเภทและสาขาท่ีได้รับจดทะเบียนเท่านัน้ เพ่ือให้ผู้ รับงานก่อสร้างรับหรือประกอบงาน
ก่อสร้างควบคมุต่อไปได้ในขณะท่ียงัไม่มีผู้ ได้รับจดทะเบียนเป็นผู้ รับงานก่อสร้างควบคมุหรือมีไม่เพียงพอ 
และป้องกนัผลเสียหายอนัจะเกิดแก่ สว่นราชการ รัฐวิสาหกิจ และฝ่ายผู้วา่จ้างอยา่งกว้างขวาง 
 
 13. พ.ร.บ.การทาํงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2521 ต่อมาได้มีการประกาศใช้ พ.ร.บ.การ
ทาํงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551 โดยมี 
 เหตุผล ในการประกาศใช้พระราชบญัญัตินี ้คือ กฎหมายเดิม (พ.ศ. 2521) ไม่สอดคล้องกับ
ลกัษณะการเคล่ือนย้ายแรงงานในระบบเศรษฐกิจโลกในปัจจุบนั และโดยท่ีแรงงานต่างด้าวเป็นปัจจัย
ส าคญัประการหนึ่งท่ีช่วยขบัเคล่ือนระบบเศรษฐกิจของประเทศ กรณี จึงมีความจ าเป็นต้องปรับปรุงระบบ
การท างานของคนตา่งด้าวให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป 
 
 14. พ.ร.บ.การฟ้ืนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 (กํากับดูแลโดยสํานักงาน 
ประกันสังคม) 
 1) หลกัการและเหตผุลในการประกาศใช้กฎหมายการฟืน้ฟสูมรรถภาพคนพิการ 
  (1) เพ่ือให้คนพิการได้รับการคุ้มครอง สงเคราะห์ ฟืน้ฟูสมรรถภาพและพฒันาด้วยวิธีการ
ทางการแพทย์ การศกึษา การอาชีพและสงัคม รวมทัง้การแก้ไขปัญหาตา่งๆ ทางเศรษฐกิจและสงัคม 
  (2) การได้รับสิทธิประโยชน์ท่ีคนพิการพึง่ได้รับตาม พ.ร.บ.ฉบบันี ้
  (3) ก าหนดให้มีคณะกรรมการฟืน้ฟูสมรรถภาพคนพิการ ซึ่งมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
แรงงานและสวสัดิการสงัคมเป็นประธาน และให้มีคณะอนกุรรมการอ่ืนๆ เพ่ือให้ค าแนะน าปรึกษาและให้
ความเห็นในการวางระเบียบข้อบงัคบัและข้อก าหนดต่างๆ ภายในขอบเขตการด าเนินงานด้านการฟืน้ฟู
สมรรถภาพคนพิการ 
  (4) ให้มีการจัดตัง้ “ส านักงานคณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ” ในกรม
ประชาสงเคราะห์ ท าหน้าท่ีเป็นนายทะเบียนกลาง และให้ส านักงานประชาสงเคราะห์จังหวัดเป็นนาย
ทะเบียนจงัหวดั : 
  (5) ให้มีการจดัตัง้ “กองทนุฟืน้ฟสูมรรถภาพคนพิการ” เพ่ือให้คนพิการสามารถกู้ ยืมเงินไป
ประกอบอาชีพโดยไมเ่สียดอกเบีย้ 
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  (6) ให้มีการสง่เสริมงานด้านการฟืน้ฟสูมรรถภาพคนพิการโดยชมุชนและภาคเอกชน 
  (7) ให้การสงเคราะห์เบีย้ยงัชีพ การให้ค าแนะน าปรึกษาแก่คนพิการ การสงเคราะห์คน
พิการในสถานสงเคราะห์ 
 2) เง่ือนไขในการรับสิทธิตา่งๆ ของคนพิการและสวสัดกิารท่ีได้รับ 
 รัฐบาลตระหนักดีว่าทรัพยากรมนุษย์เป็นหวัใจส าคญัในระบบการผลิตและระบบเศรษฐกิจแผน
ใหม ่รัฐบาลจงึก าหนดแนวทางการพฒันาและยกระดบัแรงงาน ดงันี ้
  (1) ส่งเสริมให้เอกชนมีส่วนร่วมในการพฒันาทกัษะและฝีมือแรงงาน เพ่ือเพิ่มคณุภาพ
แรงงานและยกระดบัมาตรฐานฝีมือแรงงาน โดยรัฐบาลจะสนบัสนุนมาตรการด้านการเงินและการคลัง
เพ่ือให้การพฒันาทกัษะและฝีมือแรงงานสามารถตอบสนองความต้องการของรัฐวิสาหกิจในแตล่ะชมุชนได้
อย่างเหมาะสมและให้แรงงานได้รับคา่ตอบแทนท่ีเป็นธรรมเพ่ือลดปัญหาการว่างงาน และการอพยพเข้า
มาท างานในเมือง รวมทัง้ยกระดบัคณุภาพชีวิตของประชาชนในแตล่ะท้องถ่ินให้ดียิ่งขึน้ 
  (2) ส่งสริมมาตรการด้านการประกนัสังคม ขยายขอบข่ายการให้สวสัดิการด้านแรงงาน
เพ่ือให้มีการคุ้มครองแรงงานทัง้ในระบบ และนอกระบบอย่างเหมาะสมและให้มีระบบคุ้มครองสุขภาพ
ความปลอดภยั และสิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการโดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ความคุ้มครองแรงงานเด็ก
และสตรี 
  (3) ส่งเสริมให้เกิดระบบแรงงานสมัพนัธ์ท่ีเปิดโอกาสให้ทกุฝ่ายท่ีเก่ียวข้องมีส่วนร่วมใน
การแก้ไขปัญหา พฒันา และคุ้มครองแรงงานอยา่งมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม 
  (4) คุ้มครองแรงงานไทยในตา่งประเทศไม่ให้ถกูเอารัดเอาเปรียบจากนายจ้างจดัหางาน
และนายจ้าง 
  (5) ก าหนดมาตรการท่ีเหมาะสมส าหรับแรงงานต่างด้าว โดยค านึงถึงความต้องการ
แรงงานของภาคเอกชน และการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงภายใน รวมทัง้ส่งเสริมการ
พฒันาแรงงานไทยขึน้ทดแทน 
 (โปรดศึกษาเพิ่มเติมกฎหมายมหาชนทางเศรษฐกิจร่วมสมยัของประเทศไทยอีก 3 กลุ่มท่ีเหลือ 
ได้แก่ กลุม่กฎหมายท่ีเก่ียวกบัการเงิน กลุ่มกฎหมายท่ีเก่ียวกบัการควบคมุธุรกิจเอกชน และกลุ่มกฎหมาย
ท่ีเก่ียวกบัการคุ้มครองผู้บริโภค) 
 
 
 


