
สิ่งท่ีไม่ควรมองข้ามเกีย่วกบักฎหมายแรงงาน

โดย
พวงทอง  โชคบุญเจริญ

นักวชิาการแรงงานชำานาญการ
กองคุ้มครองแรงงาน

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน



       การคุม้ครองแรงงานในบทบาทกรมสวัสดิการ        
          และคุม้ครองแรงงาน

พระราชบญัญตัิคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
มาตรา 15 ให้นายจา้งปฏิบัติต่อลกูจา้งชายและหญิงโดยเทา่เทียมกนัในการ

จา้งงาน เว้นแต่ลักษณะหรอืสภาพของงานไม่อาจปฏิบัติเช่นนั้นได้
มาตรา 53 ในกรณีที่งานมีลักษณะและคุณภาพอย่างเดียวกนัและปรมิาณเท่า

กนั ให้นายจา้งกำาหนดค่าจา้ง ค่าลว่งเวลา ค่าทำางานในวันหยุด และค่า
ลว่งเวลาในวันหยุดให้แกลู่กจา้งเท่าเทียมกัน ไม่ว่าลูกจา้งนั้นจะเป็นชาย
หรอืหญิง



 นโยบาย
    พระราชบญัญตัิคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
คุคุ้้มครองแรงงานโดยไม่เลือกปฏิบัติทัง้แรงงานไทยและ

แรงงานต่างด้าว โดยแรงงานจะได้รบัสิทธิขัน้พืน้ฐานตาม
ที่กฎหมายกำาหนด ขอ้มูลข่าวสาร และการเขา้ถึงบงบรกิาร 
เช่น ค่าจ้างขัน้ต่ำา ช่ัวโมงการทำางาน วันหยุด วันลาต่าง ๆ  
สภาพแวดล้อมการทำางานที่ปลอดภัย การจัดสวัสดิการ
ตามทีก่ฎหมายกำาหนด



หัวขอ้ในการบรรยาย
- ข้อบังคับเกีย่วกับการทำางาน
- สัญญาจา้ง
- การทดลองงาน
- ความเท่าเทียมกันในการจ้างงาน
- เวลาทำางาน
- การทำางานล่วงเวลา
- การคำานวณการจา่ยค่าลว่งเวลา (OT)
- การหักค่าจา้ง
- การจา้งแรงงานเด็ก



ข้อบังคับเกี่ยวกบัการทำางาน

มนัคืออะไร
น่ะ

ออ๋.. ข้อบังคับเกีย่วกับการทำางานคือ
การกำาหนดสิททธิทหนา้ที่ สิภาพการจ้า้ง 
สิภาพการทำางานระหว่างนายจ้า้ง กบั
ลูกจ้า้ง 



การจัดทำาข้อบังคับเกีย่วกบัการทำางานการจัดทำาข้อบังคับเกีย่วกบัการทำางาน
จ้ะต้องทำาอย่างไร

นะ
ให้นายจ้า้งที่มีลูกจ้้างตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป
ต้องจ้ัดทำาขอ้บังคับเกีย่วกับการทำางาน
นะสิท แล้วต้องทำาเปภนภาษาไทยด้วยนะ



ขอ้บังคบัเกี่ยวกับการทำางาน
ข้อบังคับฯ อย่างน้อยจ้ะต้องมีหัวข้อ ดังนี้
1. วันทำางาน เวลาทำางานปกตท และเวลาพัก
2. วันหยุดและหลักเกณฑ์การหยุด
3. หลักเกณฑ์การทำางานล่วงเวลาและการทำางานในวันหยุด
4. วันและสิถานที่จ้่ายค่าจ้้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำางานในวันหยุด และค่าล่วง
เวลาในวันหยุด
5. วันลาและหลักเกณฑ์การลา
6. วทนัยและโทษทางวทนัย
7. การร้องทุกข์
8. การเลทกจ้้าง ค่าชดเชย และค่าชดเชยพทเศษ



ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำางาน

                    ข้อมูลผลการจ้ดัอันดับของประเทศไทย ตามรายงานผลการ
วทจ้ยั เรื่อง Doing Business 2015 ของธินาคารโลก   

มีจ้ำานวนประเทศที่ธินาคารโลกดำาเนทนการสิำารวจ้ทั้งสิท้น 189 
ประเทศ โดยรายงานดังกล่าวเปภนการศึกษาเกี่ยวกับขั้นตอนและ
ระยะเวลาการให้บรทการ การอำานวยความสิะดวก ต้นทุนค่าใช้

จ้า่ย และกฎหมาย กฎ ระเบยีบต่าง ๆ ของรัฐว่ามีสิ่วนสินบัสินนุ 
หรือเปภนอุปสิรรคต่อการดำาเนทนธิุรกทจ้อย่างไร



ตัวชี้วดัในการศึกษา 10 ดา้น
1. การเรท่มต้นธิุรกทจ้ (Starting a Business) 
2. การขออนุญาตก่อสิร้าง (Dealing with Construction Permits) 
3. การขอใช้ไฟฟ้า (Getting Electricity) 
4. การจ้ดทะเบียนทรัพย์สิทน (Registering Property) 
5. การได้รับสิทนเชื่อ (Getting Credit) 
6. การคุ้มครองผูล้งทุน (Protecting Investors) 
7. การชำาระภาษี (Paying Taxes) 
8. การค้าระหว่างประเทศ (Trading Across Boarders) 



       9. การบังคับให้เปภนไปตามข้อตกลง (Enforcing Contracts) 
      10. การแก้ปญัหาการล้มละลาย (Resolving Insolvency) 
            โดยมีเกณฑ์การพทจ้ารณา 4 เรื่องหลัก ได้แก่ ขั้นตอนในการ

ดำาเนทนการที่ง่าย (Easier) ระยะเวลาในการดำาเนทนการที่รวดเรวว 
(Faster) ค่าใช้จ้า่ยในการดำาเนทนการทีต่่ำา (Cheaper) และกฎหมาย 
กฎ ระเบียบที่เอือ้ต่อการดำาเนทนการ (Smarter Regulations)



สัญญาจา้ง

สัญญาไม่จำาต้องเปน็หนงัสือหรือวาจาหรือเป็นที่เข้าใจโดย
ปริยาย

สัญญาจ้างไม่เปน็ธรรม
สัญญาจ้าง  ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำางาน หรือคำาสั่ง       
     ของนายจ้าง
   ทำาให้นายจา้งได้เปรียบลูกจ้างเกินสมควร
   ศาลมีอำานาจสั่งให้ใช้บังคับเท่าที่เปน็ธรรมได้
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  คำาพพิากษาฎกีาที่ 2364/2545 
         ระยะเวลาทดลองงานเป็นการจ้างไม่มีกำาหนดระยะเวลาการ

จ้างที่แน่นอน เมื่อนายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างทดลองงานจบงตอ้งบอก
กล่าวล่วงหน้า

คำาพิพากษาฎกีาที่ 6796/2546
          สัญญาจ้างที่ระบุวา่ ในระยะเวลาทดลองงานนายจ้างมีสิทธิ

บอกเลิกสัญญาจ้างเมื่อใดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งเหตุผลของการเลิก
จ้าง ขัดต่อ ม. 17 แห่ง พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงานฯ ไม่มีผลใช้
บังคับ



ความเท่าเทียมกันในการจ้างงาน
นิยามคำาว่า “ลูกจา้ง” ไม่ไดม้ีการแบ่งแยก เชื้อชาติ สัญชาติ 

ศาสนา หรือสีผิว

นายจ้างต้องปฏิบัติต่อลูกจ้างชายและหญงิโดยเท่าเทียมกันใน
การจ้างงาน เวน้แต่ลักษณะหรือสภาพของงานไม่อาจปฏบิัติได ้

 งานที่มีลักษณะและคุณภาพอย่างเดียว ปริมาณเท่ากัน นายจา้ง
ต้องจา่ยค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำางานในวนัหยุด และค่าล่วงเวลา
ในวนัหยุดให้แก่ลูกจ้างเท่าเทยีมกันไม่วา่จะเปน็ชายหรือหญิง 



กำาหนดวันทำางานปกติสัปดาหะละกี่วัน
กำาหนดเวลาทำางานปกติวนัละ 8  ชม.  หรือ
     ตามที่  นจ./ ลจ.  ตกลงกัน แต่สัปดาหะหนบง่ไม่เกิน 48  ชม.
 งานที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและความ ปลอดภัย เวลา

ทำางานปกติวนัละไม่เกิน  7  ชม. สัปดาหะไม่เกิน  42  ชม.

เวลาทำางาน



การทำางานล่วงเวลา
 การทำางานล่วงเวลาไม่นอ้ยกว่า 2  ชม. ใหม้ีเวลาพกัทำา
    ทำางานล่วงเวลา 20 นาที
 การจ่ายค่าทำางานล่วงเวลาในวันทำางานปกติให้จ่าย
    - จ่ายไม่น้อยกว่า  1.5  เทา่  สำาหรบัการทำางานล่วงเวลาใน  

วันทำางานปกติ
   - จ่ายไม่นอ้ยกว่า  3  เทา่  สำาหรบัการทำางานล่วงเวลา ในวัน

หยุด
• ห้ามลูกจ้างเด็กทำางานล่วงเวลา และทำางานในวันหยุด



ลูกจ้างทำางานล่วงเวลาในวนัทำางานปกติ ได้ค่าทำางานไม่นอ้ย กวา่ 
1.5  เท่า

     สูตรการคิด  300 บาท ÷ 8 ชม. = 37.5 บาท
     37.5 บาท X 1.5 เท่า X จำานวน ชม.ที่ทำา OT = ค่า OT ที่ได้
ทำางานล่วงเวลาในวันหยุดไดไ้ม่นอ้ยกวา่  3  เท่า
     สูตรการคิด  300 บาท ÷ 8 ชม. = 37.5 บาท
     37.5 บาท X 3 เทา่ X จำานวน ชม. ที่ทำา OT = ค่า OT ในวนัหยุด

ที่ได้

 การคำานวณการจ่ายค่าล่วงเวลา (OT)



การหักคา่จ้าง
ห้ามหักค่าจ้างลูกจ้าง ยกเว้นเปน็การหักตามมาตรา 76 แห่ง

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
• ชำาระภาษีเงินไดต้ามจำานวนที่ลูกจ้างต้องจ่าย
• ชำาระค่าบำารุงสหภาพแรงงานตามข้อบังคับของสหภาพ
• ชำาระหนี้สหกรณะออมทรัพยะ
• เปน็เงินประกันตาม ม.10 หรือชดเชยค่าเสียหายให้แก่นายจ้าง 

ซบ่งลูกจ้างได้กระทำาโดยจงใจ หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง 
โดยได้รับความยินยอมจากลูกจา้ง



คำาพิพากษา ศาลแรงงานภาค 2
คดีหมายเลขดำาที่ 393/2558

คดีหมายเลขแดงที่ 176/2558
   โจทกะเป็นบริษัทฯ  มอบหมายให้บริษัท แดง จำากัด จัดหาแรงงาน

ต่างดา้วให้กับโจทกะ ต่อมาบริษัท แดงฯ ไดส้่งคนงานให้กับโจทกะ 
โดยโดยโจทกะเป็นผู้ออกค่าใช้จา่ยในการเดนิทางให้ก่อนแรงงาน
ต่างดา้วจบงทำาหนงัสือยินยอมให้หักค่าจ้าง เพือ่เปน็ค่าใช้จ่ายในการ
เข้ามาทำางาน พตร.เห็นวา่เปน็การหักค่าจ้างขัดต่อ ม.76 แห่ง 
พ.ร.บ.คุ้มครองฯ จบงมีคำาสั่งให้โจทกะคืนค่าจ้างให้แกแ่รงงาน
ต่างดา้ว โจทกะเห็นวา่กระทรวงแรงงานมีบันทบก 



    MOU กับประเทศของแรงงานต่างด้าว ว่ากรณีมีค่าใช้จ่ายในการ
ดำาเนินการเพือ่เข้ามาทำางานในประเทศไทยหากแรงงานต่างด้าว

ไม่สามารถึงจ่ายได้ นายจา้งไทยจะจ่ายแทนคนงานล่วงหน้า 
นายจา้งสามารถึงหักค่าใช้จ่ายจากเงินเดอืนของลูกจ้างได้ไม่เกนิ 

เดอืนละ 1,000 บาท และลูกจ้างไดใ้ห้ความยินยอมจบงอุทธรณะคำา
สั่ง พตร. และขอทุเลาการบังคับคดตีามคำาสั่งของ พตร. ต่อ 

ผจว. ในฐานะผู้รับมอบอำานาจจากอธิบดกีรมสวัสดฯิ  ให้ยกคำา
อุทธรณะของโจทกะบางส่วน โดยให้โจทกะคืนเงินให้ลูกจ้างบางส่วน 

และไม่ต้องคืนค่าจา้งแก่ลูกจ้างบางส่วน ศาลแรงงานภาค 2 
พิเคราะหะแล้วการหักค่าจ้าง



    ตามข้อตกลง  MOU เปน็การขัดต่อ ม. 76 แห่ง พ.ร.บ. 
คุ้มครองฯ ซบ่งเปน็กฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยและศีล
ธรรมอันดขีองประชาชน ข้อตกลงหรอืความยินยอมดงักล่าว 
ตกเป็นโมฆะ เมื่อ ผวจ. ซบ่งได้รับมอบหมายจากอธิบดี มีคำาสั่ง

แล้วคำาวินิจฉััยยจบงเปน็ที่สุด ตามม. 141 โจทกะไม่อาจฟอ้ง
ขอเพิกถึงอนคำาวนิิจฉััยยของจำาเลย (ผวจ.) ได้



การจ้างแรงงานเด็ก

- ห้ามจา้งเด็กอายุต่ำากว่า  15  ปี
- อายุต่ำากว่า  18  ปี  ห้ามทำางานล่วงเวลาหรือในวันหยุด
- ห้ามใช้แรงงานเด็กทำางาน ป๊มมโลหะ เลื่อยยนตะ  สารเคมีอันตราย  

ทำาความสะอาดเครื่องจักร ฯลฯ
- ห้ามทำางานในสถึงานที่โรงฆ่าสัตวะ  เล่นการพนัน  สถึงานบริการ
- ห้ามจา่ยค่าจ้างให้แก่บุคคลอื่น



โทษการใช้แรงงานเด็ก

      ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉัยบับที่..) พ.ศ. ....
   โดยเพิ่มโทษการใช้แรงงานเด็กอายุต่ำากวา่ทีก่ฎหมายกำาหนดจาก
   จำาคุกไม่เกิน 1 ป ีปรับไม่เกิน 2 แสนบาท หรือทั้งจำาทั้งปรับ 

        เป็นจำาคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับตั้งแต่ 4-8 แสนบาท ต่อลูกจ้าง 
        1 คน หรอืทั้งจำาทั้งปรับ



การบังคบัใช้แรงงาน
หมายความว่า หมายความว่า การข่มขืนใจ้ให้ทำางานหรือให้บรทการการข่มขืนใจ้ให้ทำางานหรือให้บรทการ
๑๑. . โดยทำาให้กลัวว่าจ้ะเกทดอนัตรายโดยทำาให้กลัวว่าจ้ะเกทดอนัตราย
๒๒. . โดยขู่เขวนด้วยประการใดๆโดยขู่เขวนด้วยประการใดๆ
๓๓. . โดยใช้กำาลังประทุษร้ายโดยใช้กำาลังประทุษร้าย
๔๔. . โดยทำาหบุคคลนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สิามารถขดัขืนได้โดยทำาหบุคคลนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สิามารถขดัขืนได้



การค้ามนุษยะด้านแรงงาน
มีการกระทำา

จ้ดัหา

ด้วยวทธิกีาร วัตถุประสิงค์

ข่มขู่ บังคับ

รับไว้

ใช้กำาลังบังคับ

จ้ัดให้อยู่อาศัย

หลอกลวง

เพือ่แสิวงหา

ประโยชน์

โดยมทชอบจ้ากการบังคับ

ใช้แรงงาน

ซื้อ ขาย จ้ำาหนา่ย บุคคล

พามาจ้ากหรือสิ่งไปยังที่ใด
หน่วงเหนีย่วกักขัง ลักพาตัว

ฉ้อฉล
ใช้อำานาจ้โดยมทชอบ

โดยให้เงทนหรือผลประโยชน์อื่นๆ แก่ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลบคุคลนั้นเพื่อให้เกทดความยทนยอม



       อำานาจของพนักงานตรวจแรงงาน
มาตรา 139 แห่งพระราชบญัญตัิคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
         1. เข้าไปในสถึงานประกอบกิจการ หรือสำานักงานของนายจ้าง

และสถึงานที่ทำางานของลูกจ้างในเวลาทำาการ เพือ่ตรวจสภาพการ
ทำางานของลูกจ้างและสภาพการจา้ง สอบถึงามข้อเท็จจริง ถึงา่ย
ภาพ ถึง่ายสำาเนาเอกสารที่เกี่ยวกับการจ้าง การจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วง
เวลา ค่าทำางานในวันหยุดและทะเบียนลูกจ้าง เก็บตัวอย่างวสัดุ 
หรือผลิตภนัฑะ เพื่อวเิคราะหะเกี่ยวกับความปลอดภัยในการ
ทำางานและกระทำาการอย่างอื่นเพือ่ให้ได้ข้อเท็จจริงในอันที่จะ
ปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญตัินี้



       อำานาจของพนักงานตรวจแรงงาน

มาตรา 139 แห่งพระราชบญัญตัิคุ้มครองแรงงาน            
พ.ศ. 2541

         2. มีหนังสือสอบถึงามหรือเรียกนายจา้ง ลูกจ้าง หรือบุคคลซบ่ง
เกี่ยวข้องมาชี้แจงข้อเท็จจริง หรือให้ส่งสิ่งของ หรือเอกสารที่
เกี่ยวข้องเพือ่ประกอบการพจิารณา

-         3. มีคำาสั่งเป็นหนังสือให้นายจ้างหรือลูกจา้งปฏบิัติให้ถึงูก
ต้องตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 



       บทบาทของพนักงานตรวจแรงงาน
       1. ให้ความคุ้มครองแก่ลูกจ้างให้ไดร้ับสิทธิประโยชนะตาม

กฎหมายวา่ด้วยการคุ้มครองแรงงาน
       2. ส่งเสริมให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมาย ปรับปรุงสภาพการ

จ้าง สภาพการทำางาน และจัดสวสัดิการ
3.ส่งเสริมให้นายจ้าง ลูกจ้าง ไดร้ับความรู้ความเข้าใจและผล
ประโยชนะทีจ่ะไดร้ับ ให้ต่างฝ่ายปฏบิัติถึงูกต้องเกี่ยวกบัสิทธิและ
หนา้ที่ตามกฎหมาย

     4.ส่งเสริมให้เกิดความสัมพันธะอันดรีะหว่างนายจ้างและลูกจ้าง 
ความร่วมมือร่วมใจในการทำางาน ลดความขัดแย้ง



การใช้สิทธิของลูกจ้าง
     เมื่อนายจ้างฝา่ฝืนหรือไมป่ฏิบัตติามเก่ียวกับสิทธิได้

รบัเงินอยา่งหนบง่อยา่งใด ตามพระราชบญัญัตคิุ้มครอง
แรงงาน พ.ศ. 2541 และลูกจ้างมีความประสงคะจะได้รบั
สิทธิตาม พระราชบญัญตัิฯ นี้ พนักงานตรวจแรงงาน
มีหนา้ที่ในการดำาเนินการให้ลูกจ้างมีสิทธิที่จะยื่นคำารอ้ง
ต่อพนักงานตรวจแรงงาน (ตามแบบ คร.7) ณ ท้องที่ที่
ลูกจ้างทำางานอยู ่/หรอืท้องที่ภูมิลำาเนาของนายจ้าง/สถึงาน
ประกอบกิจการตัง้อยู่



ช่องทางการเข้าถึงบงสิทธิของนายจ้าง ลูกจ้าง
 @ สำานักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด 76 

จังหวัด
@ สำานกังานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
กรงุเทพมหานครเขต 1- 10
@ กองความปลอดภัยแรงงาน ถึงนนบรมราชชนน ีตล่ิงชัน 
กรงุเทพฯ โทร. 024489128-39 โทรสาร 024489143
@ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ช้ัน 11 แขวง/เขต
ดินแดง กรงุเทพฯ 10400 โทร. 022468994,022463192
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