กฎหมายแรงงานเบื้องตน
ความหมายของกฎหมายแรงงาน (Labour Law)
กฎหมายแรงงาน เปนกฎหมายที่รัฐตราขึ้นมา เพื่อกําหนดสิทธิและหนาที่ระหวางนายจางและ
ลูกจางที่พึงมีตอกันอันเกี่ยวเนื่องกับการจางแรงงาน โดยวัตถุประสงคเพื่อเปนการคุมครองแรงงาน ใหการ
จางและการประกอบอุตสาหกรรมเปนไปดวยความเรีย บรอย ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ สอดคล องกับ
กฎเกณฑของสังคม มีระบบมีมาตรฐานเปนที่ยอมรับโดยทั่วไป
ขอกําหนดเกี่ยวกับกฎหมายแรงาน
นั้น มีบัญญัติไวในกฎหมายหลายฉบับ อาทิ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ ๓ ลักษณะ ๖
วาดวยการจางแรงงาน มาตรา ๕๗๕ ถึงมาตรา ๕๘๖,พระราชบัญญัติคุมครองแรงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ และ
พระราชบัญญั ติคุ ม ครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ ฉบับ แกไ ข พ.ศ.๒๕๕๑ ,พระราชบั ญญัติแ รงงาน
สัมพันธ พ.ศ.๒๕๑๘ เปนตน
ขอบเขตของกฎหมายแรงงาน
กฎหมายแรงงานมีขอบเขตและบังคับใชครอบคลุมตั้งแตกอนเริ่มตนเขาทํางานระหวางการทํางาน
เปนลูกจาง รวมถึงหลังจากพนสภาพการเปนลูกจาง
ความหมายของนายจาง (Employer)
1. บุคคลที่ตกลงรับลูกจางเขาทํางานโดยจายคาจางให
2. ผูที่รับมอบหมายใหทําการแทนนายจาง
3. ผูที่มีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคล
4. ผูที่ไดรับมอบอํานาจจากผูมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคล ใหมีอํานาจกระทําการแทน
5. การจ า งเหมาแรงงาน หากมี อ งค ป ระกอบ คื อ ผู ป ระกอบการได ว า จ า งด ว ยวิ ธี ก ารเหมาค า แรง
การทํางานนั้นเปนสวนหนึ่งสวนใดหรือทั้งหมดในกระบวนการผลิตหรือธุรกิจในความรับผิดชอบ
ของผุประกอบการ ใหถือวาผูประกอบการเปนนายจางดวย
มาตรา 5 ฉบับแกไข ป 2551
ใหใชความตอไปนี้แทน
“นายจาง” หมายความวา ผูซึ่งตกลงรับลูกจางเขาทํางานโดยจายคาจางให และหมายความรวมถึงผู
ซึ่งไดรับมอบหมายใหทํางานแทนนายจาง
ในกรณีที่นายจางเปนนิติบุคคลใหหมายความรวมถึงผูมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลและผูซึ่ง
ไดรับมอบหมายจากผูมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลใหกระทําการแทนดวย”

และเพิ่มมาตรา 11/1
“มาตรา 11/1 ในกรณีที่ผูประกอบกิจการมอบหมายใหบุคคลหนึ่งบุคคลใดเปนผูจัดหาคนมา
ทํางานอันมิใชการประกอบธุรกิจจัดหางาน โดยการทํางานนั้นเปนสวนหนึ่งสวนใดในกระบวนการผลิต
หรือธุรกิจในความรับผิดชอบของผูประกอบกิจการ และโดยบุคคลนั้นจะเปนผูควบคุมดูแลการทํางานหรือ
รับผิดชอบในการจายคาจางใหแกคนที่มาทํางานนั้นหรือไมก็ตามใหถือวาผูประกอบกิจการเปนนายจางของ
คนที่มาทํางานดังกลาว
ใหผูประกอบกิจการ ดําเนินการใหลูกจางรับเหมาคาแรงที่ทํางานในลักษณะเดียวกันกับลูกจาง
ตามสัญญาจางโดยตรง ไดรับสิทธิประโยชนและสวัสดิการอยางเปนธรรมโดยไมมีการเลือกปฏิบัติ ”
สิทธิและหนาที่ของนายจาง
1. นายจางตองจายคาจางใหแกลูกจาง
2. มอบหมายงานใหลูกจางทํา
3. นายจางจะโอนสิทธิการเปนนายจางใหบุคคลอื่น ตองไดรับความยินยอมจากลูกจาง
4. กิจการใดที่มีการเปลี่ยนตัวนายจาง นายจางคนใหมตองรับไปทั้งสิทธิหนาที่
5. นายจางตองออกหนังสือสําคัญแสดงการทํางานใหแกลูกจางเมื่อสัญญาจางสิ้นสุด
6. จัดสวัสดิการใหตามกฎหมาย
ความหมายของลูกจาง (Employee)
หมายความวา ผูซึ่งตกลงทํางานใหนายจางโดยรับคาจางไมวาจะเรียกชื่ออยางไร ลูกจางเปนบุคคล
ที่ตกลงทํางานใหแกนายจางเพื่อรับคาจาง มีลักษณะเปนลูกจางตามสัญญาจาง ไมวาจะรับคาจางเองหรือให
บุคคลอื่นรับแทน
สิทธิและหนาที่ของลูกจาง
1. ทํางานตามคําสั่งของนายจาง
2. ลูกจางตองทํางานดวยตนเอง
3. ตองทํางานใหปรากฏฝมือตามที่ไดแสดงไว
4. ตองไมละทิ้งหนาที่โดยไมมีเหตุอันสมควร
5. ลูกจางตองไมทําผิดรายแรง
6. ไมกระทําการอันไมสมควรแกการปฏิบัติหนาที่ของตนใหเสร็จลุลวงไปโดยถูกตองและสุจริต

เวลาทํางานปกติ (Regular Working Time) และเวลาพัก (Rest Period)
- ใหนายจางประกาศเวลาทํางานปกติใหลูกจางทราบ
- กําหนดเวลาเริ่มตนและเวลาสิ้นสุดของการทํางาน
- ไมเกินเวลาทํางานของแตละประเภทงาน
ในกรณีไมอาจประกาศกําหนดเวลาเริ่มตนและเวลาสิ้นสุดได
- ใหนายจางและลูกจางตกลงกันกําหนด
- เวลาพักระหวางการทํางานไมใหนับรวมเปนเวลาทํางาน
- เวนแตเวลาพักที่เกินสองชั่วโมง
ทํางานลวงเวลาไมนอยกวาสองชั่วโมง
- นายจางตองจัดใหลูกจางมีเวลาพักไมนอยกวายี่สิบนาทีกอนเริ่มทํางานลวงเวลา
- ยกเวนงานที่มีลักษณะหรือสภาพของงานตองทําติดตอกันไป
มาตรา 23 ฉบับแกไข ป 2551
“มาตรา 23 ใหนายจางประกาศเวลาทํางานปกติใหลูกจางทราบ โดยกําหนดเวลาเริ่มตนและเวลา
สิ้นสุดของการทํางานแตล ะวันของลูกจางไดไมเกินเวลาทํางานของแตละประเภทงานตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวง แตวันหนึ่งตองไมเกินแปดชั่วโมง ในกรณีที่เวลาทํางานวันใดนอยกวาแปดชั่วโมง นายจาง
และลูกจางจะตกลงกันใหนําเวลาทํางานสวนที่เหลือนั้นไปรวมกับเวลาทํางานในวันทํางานปกติอื่นก็ได แต
ตองไมเกินวันละเกาชั่วโมง และเมื่อรวมเวลาทํางานทั้งสิ้นแลวสัปดาหหนึ่งตองไมเกินสี่สิบแปดชั่วโมง
เวนแตงานที่อาจเปนอันตรายตอสุขภาพและความปลอดภัยของลูกจางตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ตองมี
เวลาทํางานปกติวันหนึ่งไมเกินเจ็ดชั่วโมง และเมื่อรวมเวลาทํางานทั้งสิ้นแลวสัปดาหหนึ่งตองไมเกินสี่สิบ
สองชั่วโมง
ในกรณีที่นายจางและลูกจางตกลงกันใหนําเวลาทํางานสวนที่เหลือไปรวมกับเวลาทํางานในวัน
ทํางานปกติอื่นตามวรรคหนึ่งเกินกวาวันละแปดชั่วโมงใหนายจางจายคาตอบแทนไมนอยกวาหนึ่งเทาครึ่ง
ของอัตราคา จางตอชั่วโมงในวันทํางานตามจํานวนชั่วโมงที่ทําเกินสําหรับลูก จางรายวันและลูกจางราย
ชั่วโมงหรือไมนอยกวาหนึ่งเทาครึ่งของอัตราคาจางตอหนวยในวันทํางานตามจํานวนผลงานที่ทําไดใน
ชั่วโมงที่ทําเกินสําหรับลูกจางซึ่งไดรับลูกจางซึ่งไดรับคาจางตามผลงาน
ในกรณีที่นายจางไมอาจประกาศกําหนดเวลาเริ่มตนและเวลาสิ้นสุดของการทํางานแตละวันได
เนื่องจากลักษณะหรือสภาพของงาน ใหนายจางและลูกจางตกลงกันกําหนดชั่วโมงทํางานแตละวันไมเกิน
แปดชั่วโมง และเมื่อรวมเวลาทํางานทั้งสิ้นแลวสัปดาหหนึ่งตองไมเกินสี่สิบแปดชั่วโมง”

งานที่กําหนดเวลาทํางานกรณีพิเศษ
- งานขนสงทางบก
- งานที่อาจเปนอันตรายตอสุขภาพและความปลอดภัยของลูกจาง
- งานปโตรเลียม
เวลาพัก (Rest Period)
“เวลาพัก หมายความวา ระยะเวลาที่กําหนดใหลูกจางพักระหวางการทํางาน”
เวลาพัก จึงนาจะหมายถึงระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดใหนายจางจัดใหลูกจางหยุดพักในระหวางการ
ทํางาน ไมวาจะเปนการทํางานในวันทํางานปกติ วันหยุด ในหรือนอกเวลาทํางานปกติก็ตาม ทั้งนี้เพื่อให
ลูกจางมีโอกาสพื้นฟูสมรรถภาพรางกายและทํางานตอไปดวยความปลอดภัย
1. เวลาพักสําหรับการทํางานทั่วไป
2. เวลาพักสําหรับพนักงานรัฐวิสาหกิจ
3. เวลาพักสําหรับการทํางานของลูกจางเด็ก
4. เวลาพักสําหรับงานขนสงทางบก
5. เวลาพักกอนทํางานลวงเวลา
งานที่ใหลูกจางทํางานในเวลาพัก
1. งานที่ทํานั้นมีลักษณะหรือสภาพของงานตองทําติดตอกันไป หากหยุดจะเสียหาย
2. งานฉุกเฉิน
คาตอบแทนการทํางานในเวลาพัก
1. กรณีไมมีการทํางานในเวลาพัก ไมถือเปนเวลาทํางานและไมมีการจายคาตอบแทน
2. กรณีมีการทํางานในเวลาพัก
นายจางตองจายคาตอบแทนให โดยเฉลี่ยจากคาจางของแตละวันที่
ลูกจางมีสิทธิไดรับ
วันหยุด (Holidays) และวันลา (Leaves)
หมายถึง วันที่นายจางกําหนดใหลูกจางหยุดไมตองมาทํางานใหแกนายจาง ซึ่งอาจเปนวันหยุด
ประจําสัปดาห วันหยุดตามประเพณี วันหยุดชดเชยและวันหยุดพักผอนประจําป

วันลา (Leaves of absence)
ลาปวย ( Sick leave)
ลาทําหมัน ( Leave for sterilization)
ลาคลอด (Maternity leave)
ลากิจ (Personal business leave)
มาตรา 67 ฉบับแกไข ป 2551
“มาตรา 67 ในกรณีที่นายจางเลิกจางโดยมิใชกรณีตามมาตรา 119 ใหนายจางจายคาจางใหแก
ลูกจางสําหรับวันหยุดพักผอนประจําปในปที่เลิกจางตามสวนของวันหยุดพักผอนประจําปที่ลูกจางพึงมีสิทธิ
ไดรับตามมาตรา 30
ในกรณีที่ลูกจางเปนฝายบอกเลิกสัญญาหรือนายจางเลิกจางไมวาการเลิกจางนั้นเปนกรณีตามมาตรา
119 หรือไมก็ตาม ใหนายจางจายคาจางใหแกลูกจางสําหรับวันหยุดพักผอนประจําปสะสมที่ลูกจางพึงมี
สิทธิไดรับตามมาตรา 30”
คาจาง (wages)
ตองเปนเงินที่นายจางและลูกจางตกลงกันจาย
- จายเปนคาตอบแทนการทํางานตามสัญญาจาง
- จายเพื่อตอบแทนสําหรับระยะเวลาการทํางานปกติ
คาลวงเวลา
หมายถึง การทํางานนอกหรือเกินเวลาทํางานปกติหรือเกินชั่วโมงทํางานปกติในวันทํางานหรือ
วันหยุด เงินที่ตอบแทนการทํางานลวงเวลาดังกลาว เรียกวา “คาลวงเวลา” (Overtime pay) หรือ “คา
ลวงเวลาในวันหยุด" แบงได 2 ประเภท คือ คาลวงเวลา (ในวันทํางานปกติ) และคาลวงเวลาในวันหยุด
สิทธิของนายจางในการใหลูกจางทํางานลวงเวลา
กรณีแรก เมื่อลูกจางยินยอม
กรณีที่สอง เมื่อมีเหตุจําเปน
อัตราคาลวงเวลา
คาลวงเวลาในวันทํางานปกติ ตองจายไมนอยกวาหนึ่งเทาครึ่งของคาจางปกติ
อัตราคาลวงเวลาในวันหยุด จายไมนอยกวา 3 เทาของคาจาง

คาทํางานในวันหยุด (Holiday work pay)
หมายความถึง เงินที่นายจางจายใหแกลูกจางเปนการตอบแทนการทํางานในวันหยุด ซึ่งอาจเปน
วันหยุดประจําสัปดาห วันหยุดตามประเพณีหรือวันหยุดพักผอนประจําปก็ได
อัตราคาทํางานในวันหยุด
กรณีแรก ลูกจางมีสิทธิไดรับคาจางในวันหยุดอยูแลว หากทํางานในวันหยุดจะมีสิทธิไดรับคา
ทํางานในวันหยุดเพิ่มจากคาจางอีกไมนอยกวา 1 เทาของคาจางปกติ
กรณีที่สอง ลูกจางไมมีสิทธิไดรับคาจางในวันหยุด หากทํางานในวันหยุดจะมีสิทธิไดรับคาทํางาน
ในวันหยุดไมนอยกวาสองเทาของคาจางปกติ

แหลงที่มา :

1. พระราชบัญญัตค
ิ ุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2553)
2. พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518
3. http://www.parameelaw.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=539138282

