คําชี้แจงของกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
เรื่อง การบังคับใช พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541
ฉบับที่ 1
________________________

โดยที่พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ซึ่งเปนกฎหมายคุมครองแรงงานฉบับใหม มีผล
บังคับใชตั้งแตวันที่ 19 สิงหาคม 2541 แตเนื่องจากกฎหมายฉบับนี้ไดยกรางขึ้นในขณะที่ประเทศมีสภาวะ
เศรษฐกิจดี โดยกําหนดสิทธิหนาที่ของลูกจางและนายจางที่พึงปฏิบัติตอกันเพื่อใหมีการใชแรงงานอยาง
เหมาะสม และยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิตของผูใชแรงงานใหสูงขึ้น โดยคงหลักการเดิมที่เหมาะสมไว พรอม
ทั้งปรับปรุงแกไขหลักการเดิมใหเหมาะสมยิ่งขึ้น ตลอดจนกําหนดมาตรการใหม เพื่อปองกันปญหาที่อาจจะ
เกิดขึ้นดวย แตเมื่อมีผลบังคับใชในเวลาที่ประเทศประสบปญหาทางเศรษฐกิจอยางรุนแรง จึงมีขอเสนอจาก
หลายฝายใหพิจารณาออกกฎกระทรวงและระเบียบตาง ๆ ซึ่งเปนการกําหนดหลักเกณฑวิธีการและรายละเอียด
ในการปฏิบัติตามกฎหมายในลักษณะที่มีความยืดหยุน สอดคลองกับสถานการณปจจุบัน และนําไปสูการปฏิบัติ
ไดอยางมีประสิทธิผล
กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมขอชี้แจงเพื่อความเขาใจโดยทั่วกัน ดังนี้
1. ตาม พ.ร.บ. คุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มีบทบัญญัติพเิ ศษโดยใหอํานาจกระทรวงแรงงานและ
สวัสดิการสังคมออกกฎกระทรวงมิใหใชบังคับพระราชบัญญัติทั้งหมดหรือแตบางสวนแกนายจางประเภทหนึ่ง
ประเภทใดก็ได และในงานเกษตรกรรม งานรับไปทําที่บานและงานอื่นตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา จะออก
กฎกระทรวงใหมีการคุมครองแรงงานกรณีตาง ๆ แตกตางไปจากพระราชบัญญัตินี้ก็ได จึงกลาวไดวา
พระราชบัญญัติคุมครองแรงงานมีความยืดหยุนในการบังคับใชตามลักษณะหรือสภาพของงานตามสภาวการณ
2. กระทรวงแรงงานไดเชิญผูแ
 ทนลูกจาง นายจาง และผูแทนผูประกอบการมารวมกันพิจารณาให
ขอคิดเห็นเพื่อแกไขปญหาในทางปฏิบัติแลว ซึ่งไดรับความรวมมือดวยดีจากทุกฝายและไดเสนอออกพระราช
กฤษฎีกา และกฎกระทรวง ซึ่งไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีและผานการพิจารณาของสํานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาแลวรวม 13 ฉบับ
3. สาระสําคัญของกฎกระทรวงและพระราชกฤษฎีกาโดยสรุป ดังนี้
1) ครูใหญและครูของโรงเรียนเอกชนไมอยูในขายบังคับตามกฎหมายนี้ เพราะมีกฎหมายวาดวย
โรงเรียนเอกชนใหการคุมครองอยูแลว
2) ผูชวยแมบาน ลูกจางงานบาน ที่ทํางานไมเกี่ยวของกับธุรกิจของนายจาง ไดรับการคุมครอง
เฉพาะในเรื่องการจายคาจาง วันหยุดพักผอนประจําป และการไมถูกลวงเกินทางเพศ
3) ลูกจางทํางานที่ไมแสวงหากําไรทางเศรษฐกิจ เชน ลูกจางของมูลนิธิ สมาคม ไดรับการคุมครอง
เฉพาะในเรื่องการจายคาจางเทานั้น
4) ลูกจางที่ทํางานใชวิชาชีพหรือวิชาการ งานดานบริการและการจัดการ งานเสมียนพนักงาน งาน
อาชีพดานการคา งานอาชีพดานบริการ งานที่เกี่ยวของกับการผลิต หรืองานที่เกี่ยวของกับงานดังกลาว อาจตก
ลงกันกําหนดเวลาทํางานปกติเกินกวาวันละ 8 ชั่วโมงได แตตองไมเกินสัปดาหละ 48 ชั่วโมง ในกรณีลูกจาง
ไดรับคาจางรายวัน ใหจายคาจางเพิ่มขึ้นตามสวนสําหรับชั่วโมงทํางานเกิน 8 ชั่วโมง
5) กําหนดงานที่อาจเปนอันตรายแกสุขภาพและความปลอดภัยของลูกจาง ไดแก งานผลิตสารเคมี
อันตราย งานเชื่อมโลหะ งานที่ตองทําใตดิน ใตน้ํา ในถ้ํา ในอุโมงค หรือในที่อับอากาศ งานเกี่ยวกับ
กัมมันตภาพรังสี งานขนสงวัตถุอันตราย งานที่ตองทําดวยเครื่องมือหรือเครื่องจักรซึ่งผูทําไดรับความ

สั่นสะเทือนอันอาจเปนอันตราย งานที่ตองทําเกี่ยวกับความรอนจัดหรือความเย็นจัดอันอาจเปนอันตราย
6) ในกรณีที่มีความจําเปนนายจางจะใหลูกจางทํางานลวงเวลา และทํางานในวันหยุด และทํางาน
ลวงเวลาในวันหยุดไดไมเกินสัปดาหละ 36 ชั่วโมง
7) ในกิจการโรงแรม รายขายอาหาร สโมสร สมาคม สถานที่บริการทองเที่ยว งานในปา งาน
ในที่ทุรกันดาร งานขนสง ซึ่งตองทําติดตอกันไป นายจางอาจใหลูกจางทํางานในวันหยุดตามประเพณีได โดย
ใหหยุดงานในวันอื่นชดเชย หรือจายคาทํางานในวันหยุดใหก็ได
8) ลูกจางมีสิทธิลาเพื่อฝกอบรมหรือพัฒนาความรูความสามารถที่เกี่ยวกับการแรงงานและ
สวัสดิการสังคม และลาไปสอบเพื่อวัดผลการศึกษาที่เปนของทางราชการหรือราชการอนุญาตใหจัดได แตตอง
แจงใหนายจางทราบลวงหนากอน 7 วัน
9) ลูกจางซึ่งเปนเด็กอายุต่ํากวา 18 ป หามมิใหทํางานในที่ที่มีอุณหภูมิสูงกวา 45 องศาเซลเซียส
ทํางานในหองเย็นในอุตสาหกรรมการผลิตหรือการถนอมอาหาร โดยการทําเยือกแข็ง งานใชเครื่องเจาะกระแทก
งานที่มีระดับเสียงดังเกินกวา 85 เดซิเบล (เอ) งานผลิตหรือขนสงสารกอมะเร็ง งานที่เกี่ยวของกับสารไซยาไนด
งานผลิตหรือขนสงพลุ ดอกไมเพลิง หรือวัตถุระเบิด งานสํารวจ ขุดเจาะ กลั่น บรรจุ หรือขนถายน้ํามันเชื้อเพลิง
หรือกาซ งานในหองปฏิบัติการชันสูตรโรค งานดูแลผูปวยดวยโรคติดตอตามกฎหมายวาดวยโรคติดตอ งานทํา
ความสะอาดเครื่องใชนุงหมผูปวยในสถานพยาบาล งานเก็บ ขน กําจัดขยะมูลฝอย หรือสิ่งปฏิกูลใน
สถานพยาบาล งานขับหรือบังคับรถยกหรือปนจั่น งานเกี่ยวกับกัมมันตภาพรังสี
ในสวนของการทํางานในปมน้ํามันอนุญาตใหเด็กทํางานได
10) งานในกิจการปโตรเลียม สวนใหญเปนงานที่ทําใหพื้นที่หางไกล ทุรกันดาร เปนอุปสรรคตอการ
เดินทางเขา-ออกบริเวณพื้นที่ทํางาน จึงจําเปนตองลดจํานวนการเดินทางลงเพื่อความปลอดภัยของลูกจาง
ลักษณะและสภาพของงานตองดําเนินการตอเนื่องกันไปตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมง หากมีการสงมอบงานบอยครั้ง อาจ
กอใหเกิดปญหาหรือความผิดพลาดในกระบวนการผลิต ดังนั้น นายจางและลูกจางอาจตกลงกันกําหนดเวลา
ทํางานได ไมเกินวันละ 12 ชั่วโมง หรืออาจกําหนดเปนชวงได ชวงละไมเกิน 28 วัน กรณีนายจางและลูกจางตก
ลงกันกําหนดวันทํางานติดตอกันเปนชวง นายจางตองจัดใหมีวันหยุดตามความเหมาะสม เวนแตกรณีที่นายจาง
และลูกจางตกลงกันกําหนดวันทํางานติดตอกันชวงละไมนอยกวา 14 วัน นายจางตองจัดใหลูกจางมีวันหยุด
ติดตอกันไมนอยกวากึ่งหนึ่งของวันทํางานติดตอกัน เชน ทํางาน 28 วัน ใหหยุดติดตอกัน 14 วัน ถาทํางาน 14
วัน ใหหยุดติดตอกัน 7 วัน
11) ลูกจางที่ทํางานในรานขายอาหารหรือเครื่องดื่ม ที่เปดจําหนายหรือใหบริการไมติดตอกันในแต
ละวันทํางาน และไดกําหนดเวลาพักไดเกิน 2 ชั่วโมง เชน รานขายอาหารที่เปดขายอาหาร 2 ชวง ชวงแรก
ทํางานเวลา 10.00 - 14.00 น. ชวงที่สองทํางานเวลา 18.00 - 22.00 น. ลูกจางสามารถพักได 4 ชั่วโมง ระหวาง
เวลา 14.00 - 18.00 น. เวลาพักดังกลาวไมถือเปนเวลาทํางาน
12) นักวิชาการหรือวิศวกรหญิง ใหทํางานในโรงกลั่นปโตรเลียมหรือปโตรเคมีได
13) ลูกจางหญิงมีครรภซึ่งทํางานบริหาร วิชาการ งานธุรการ รวมทั้งงานเกี่ยวกับการเงินหรือบัญชี
ทํางานลวงเวลาได
14) ลูกจางที่ทํางานเรขายหรือชักชวนซื้อสินคา ซึ่งไดรับคานายหนาจากการขายแลว ไมมี
สิทธิไดรับคาลวงเวลา และคาลวงเวลาในวันหยุด ยกเวนนายจางตกลงจายให
15) ขณะนี้กฎหมายนี้ไมใชบังคับกับลูกจางเกษตรกรรมและลูกจางที่รับงานไปทําที่บาน
16) งานประมงทะเล หามจางเด็กอายุต่ํากวา 16 ป ทํางานกับเรือประมง นอกจากลูกจางอายุ
ไมต่ํากวา 15 ปที่มีพอแม หรือผูปกครองทํางานในเรือนั้น นายจางทําทะเบียนลูกจางเปนภาษาไทย ตองจัด
วันหยุดประจําปไมนอยกวาปละ 30 วันโดยจายคาจาง กรณีลูกจางตกคางอยูในตางประเทศเนื่องจากการทํางาน
ใหนายจางจายเงินใหแกลูกจางไมนอยกวารอยละ 50 ของคาจางตามจํานวนวันที่ตกคางในตางประเทศ เวนแต
นายจางไดแจงเปนหนังสือตอหนวยราชการที่รับผิดชอบภายใน 60 วัน นับแตวันที่ลูกจางไปตกคางอยูใน
ตางประเทศ หากเกิดเรืออับปางลูกจางประสบอันตรายหรือเจ็บปวยเนื่องจากการทํางานในสถานที่นั้น นายจาง
บอกเลิกสัญญากอนครบกําหนดสัญญา นายจางตองจายคาใชจายในการเดินทางกลับมาภูมิลําเนาของลูกจาง
17) ลูกจางที่ทํางานในงานบรรทุกเรือขนถายสินคาเรือเดินทะเล ผูประกอบการบรรทุกขนถาย
สินคาเรือเดินทะเล ตองรับผิดชอบตอลูกจางในฐานะนายจาง
18) ลูกจางที่ทํางานขนสงทางบก เชน พนักงานขับรถ กําหนดเวลาทํางานปกติวันละไมเกิน
8 ชั่วโมง สําหรับงานขับขี่ยานพาหนะทั่วไป กําหนดใหลูกจางมีเวลาพักหลังจากทํางานขับขี่ยานพาหนะมาแลว
ไมเกิน 4 ชั่วโมง และจัดใหลูกจางพักอยางนอย 12 ชั่วโมง กอนใหเริ่มทํางานขับขี่ยานพาหนะในวันตอไป
เพื่อใหลูกจางลดความเมื่อยลาและอารมณตึงเครียดจากการทํางาน
19) ลูกจางที่ทําหนาที่เฝาดูแลสถานที่หรือทรัพยสินที่ทํางานกับนายจางที่ประกอบธุรกิจ
เฝาดูแลสถานที่หรือทรัพยสิน ไมมีสิทธิไดรับคาลวงเวลา และคาลวงเวลาในวันหยุด แตมีสิทธิไดรบ
ั คาตอบแทน
เปนเงินเทากับคาจางตอชั่วโมง ตามจํานวนที่ลูกจางทําไดในวันที่ทํางาน แตถาลูกจางทํางานในวันหยุด ลูกจาง

จะไดรับคาตอบแทนเปนจํานวน 2 เทาของคาจางวันทํางานปกติ

กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
19 สิงหาคม 2541
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