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 วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จ ลุลวง ไปไดก็โดยไดรับความกรุณาและความอนุเคราะหจาก
บุคคลหลายทาน ผูเขียนขอนอมระลึกถึงความกรุณาและความอนุเคราะหของทานเหลานี้ไวตลอดไป 
 ผูเขียนขอกราบขอบพระคุณศาสตราจารย ดร.ธีระ ศรีธรรมรักษ ที่กรุณารับเปนอาจารย
ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ โดยไดใหคําแนะนําและตรวจสอบวิทยานิพนธ ดวยความเอาใจใสอยางดียิ่ง 
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คําแนะนําอันเปนประโยชนตอการเขียนวิทยานิพนธเปนอยางยิ่ง  และกราบขอบพระคุณผูอํานวยการ
ฝายทรัพยากรบุคคลสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี คุณญาณี ศรีแสน ที่กรุณาตอบขอสัมภาษณ
และเอื้อเฟอใหขอมูลเอกสารที่มีความสําคัญตอวิทยานิพนธฉบับนี้ นอกจากนี้ผูเขียนยังขอขอบคุณ 
น.ส.มานิตา อยูสุข น.ส.สกุนา ทิพยรัตน และน.ส.รวิวรรณ ทองทัน ที่ไดใหความชวยเหลือในการ
แจกแบบสอบถามผูปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนหลายแหงทําใหไดขอมูลทางสถิติ
สําหรับการเขียนวิทยานิพนธฉบับนี้ 
 ทายที่สุดนี้ขอกราบขอบพระคุณคุณพอศิริชัย คุณแมบุญมี พวงพรพิทักษ ที่ไดใหความ
รักและกําลังใจแกผูเขียนในการศึกษาตลอดมาจนประสบความสําเร็จ รวมทั้งขอขอบคุณกลุมพี่ 
เพื่อนที่เปนกําลังใจใหเสมอ และเจาหนาที่โครงการศึกษาปริญญาโททุกทานที่ไดใหความชวยเหลือ
แกนักศึกษาปริญญาโททุกคนเปนอยางดีไว ณ ที่นี้ดวย 
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ของผูปฏิบัติงานในสถาบันอดุมศึกษาเอกชน 

ชื่อผูเขียน  เอกชัย พวงพรพิทักษ 
อาจารยท่ีปรึกษา  ศ.ดร.ธีระ ศรีธรรมรักษ 
สาขาวิชา  นิติศาสตร 
ปการศึกษา  2549 
 

บทคัดยอ 
 วิทยานิพนธฉบับนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อมุงทําการศึกษาวิเคราะหถึงแนวคิดพื้นฐาน 
ความเปนมา มาตรการกฎหมาย หลักการของการคุมครองการทํางานและผลประโยชนตอบแทน
ของผูปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน          
พ.ศ. 2546 ประกอบกับขอกําหนดในกฎกระทรวงวาดวยการคุมครองการทํางานและผลประโยชน
ตอบแทนของผูปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2549 โดยไดทําการสํารวจความคิดเห็น
ในเรื่องการคุมครองการทํางานและผลประโยชนตอบแทนภายในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนดวย
วิธีการสํารวจจากการสุมกลุมตัวอยางผูปฏิบัติงานภายในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแบงตามลักษณะ
งานที่ไดรับมอบหมาย คือ ผูปฏิบัติงานในตําแหนงสายงานสอนหรือสายงานประเภท ก และ
ผูปฏิบัติงานในตําแหนงสายงานสนับสนุนหรือสายงานประเภท ข-ค และเพื่อใหการศึกษาวิเคราะห
วิทยานิพนธฉบับนี้ไดทราบขอมูลหลากมิติผูเขียนจึงไดทําการศึกษาเปรียบเทียบหลักเกณฑการ
คุมครองการทํางานและผลประโยชนตอบแทนโดยเพิ่มการสํารวจความคิดเห็นผูบริหารและ
ผูปฏิบัติงานภายในสถาบันอุดมศึกษาภายใตกํากับของรัฐในประเด็นปญหาเรื่องเกี่ยวกับหลักเกณฑ
การคุมครองการทํางานและผลประโยชนตอบแทนของผูปฏิบัติงานในสถาบันที่ไมตกอยูภายใต
กฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานเชนเดียวกันกับผูปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเพื่อ
ช้ีใหเห็นขอบกพรองตางๆ ตามปญหาที่ตั้งไวโดยนํามาเปรียบเทียบและวิเคราะห ในวิทยานิพนธ
ฉบับนี้  
  ทั้งนี้ จากการศึกษาพบวาการคุมครองการทํางาน และผลประโยชนตอบแทนของ
ผูปฏิบัติงานภายในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในปจจุบันกฎหมายไดใหอํานาจสถาบันแตละแหง
กําหนดหลักเกณฑการคุมครองผูปฏิบัติงานในสถาบันหลายกรณี อีกทั้งยังไมมีบทบัญญัติใหการ
คุมครองที่ชัดเจนเปนมาตรฐานเดียวกันในระหวางสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแตละแหงภายในประเทศ 
และพบวาเกิดปญหาซึ่งสงผลกระทบตอผูปฏิบัติงานภายในสถาบันอุดมศึกษาหลายประการ ไดแก      
(1) ปญหาทางกฎหมายที่มีผลในการบังคับใชตอผูปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในปจจุบัน    
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(2) ปญหาทางกฎหมายที่ไมนํามาใชบังคับตอผูปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน และ (3) 
ปญหากฎหมายที่ไมนํามาใชบังคับตอผูปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแตตองไดรับการ
คุมครองไมนอยกวาที่กําหนดในกฎหมาย 
 ดังนี้ เพื่อใหการคุมครองการทํางานและผลประโยชนตอบแทนของผูปฏิบัติงานภายใน
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนเกิดความเปนธรรมครอบคลุม จึงเสนอใหมีการแกไขกฎหมายวาดวย
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน และใหออกประกาศกฎกระทรวงฉบับใหมหรือ ออกขอบังคับใน
รายละเอียด ดังนี้  (1) แกไขบทกําหนดโทษในกรณีสถาบันอุดมศึกษาเอกชนฝาฝนไมปฏิบัติตาม
มาตรา 23 แหงกฎหมายวาดวยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน (2) เพิ่มเติมหลักเกณฑในกฎหมายวาดวย
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนใหมีหลักเกณฑ เร่ือง การคุมครองกลุมผูปฏิบัติงานที่เคยเปนขาราชการที่
ไดเกษียณกอนอายุ 60 ปบริบูรณ และตอมาไดทํางานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนใหมีสิทธิที่จะ
เลือกในครั้งแรกขณะทําสัญญาเขาทํางานกับสถาบันวาผูปฏิบัติงานยินยอมเขาเปนผูประกันตนตาม
กฎหมายวาดวยประกันสังคมหรือไมก็ได  (3) ออกขอบังคับหรือออกประกาศกฎกระทรวงฉบับ
ใหมกําหนดที่มาของคณะกรรมการผูใชอํานาจในการวินิจฉัย ตัดสินชี้ขาดพิจารณา คํารองทุกขและ
การอุทธรณใหมีสัดสวนของคณะกรรมการผูใชอํานาจเทากันระหวางคณะกรรมการฝายสถาบันกับ
คณะกรรมการฝายผูปฏิบัติงานเพื่อใหเกิดความเปนธรรมในการใชอํานาจและกําหนดที่มาของ
ประธานกรรมการใหมาจากผูทรงคุณวุฒิโดยการเลือกรวมกันระหวางผูปฏิบัติงานกับสถาบัน        
(4) เพิ่มเติมหลักเกณฑในกฎหมายวาดวยสถาบันอุดมศึกษาเอกชนใหมีการคุมครองแนวทางการ
ปฏิบัติตอกันระหวางสถาบันอุดมศึกษาเอกชนกับผูปฏิบัติงานคลายกับหลักการในกฎหมายวาดวย
แรงงานสัมพันธโดยกําหนดใหมีการออกกฎกระทรวงมาใหความคุมครองอีกฉบับ และ (5) แกไข
ในมาตรา 23 แหงกฎหมายวาดวยสถาบันอุดมศึกษาเอกชนใหผูปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนไมตกอยูภายใตกฎหมายวาดวยเงินทดแทน แตทั้งนี้ ตองไดรับการคุมครองไมนอยกวาที่
กําหนดไวในกฎหมายวาดวยเงินทดแทนโดยการคุมครองดังกลาวใหมีการออกประกาศ
กฎกระทรวงขึ้นมาเนื่องจากรายละเอียดเกี่ยวกับการบังคับใชตามกฎหมายวาดวยเงินทดแทนไมอาจ
ใหความคุมครองผูปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนไดเพียงพอ เปนตน 
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Abstract 
 The aim of this thesis is to study about principle ideas, basis and reasons, standard 
laws, principle of working and benefits protection of workers in Private Higher Education 
Institutions according to Private Higher Education Institutions Act B.E. 2546 accompanying with 
specification of a degree of the government in working and benefits protection of workers in 
Private Higher Education Institutions B.E. 2549. The study is processed with surveying of the 
opinion in workers and benefits protection of workers in Private Higher Education Institutions 
with random sampling of the workers in Private Higher Education Institutions.  Random sampling 
is classified by their jobs: the field of instructor or type A, and the field of supporter or type B-C.   
In Addition, author studied and compared the principle in benefits protection of workers in 
Private Higher Education Institutions with additional surveying of the opinion in administrators 
and workers in government education to get varieties of dimensional knowledge.    The additional 
study include in the scope of working and benefits protection of workers in the Education that is 
not in the labor protection law such in the workers in Private Higher Education Institutions to 
emphasize the mistake follow to the established problem in this thesis.   
 The study showed that the government in working and benefits protection of workers 
in each Private Higher Education Institutions has many provisions; moreover there are not the 
same standard provisions of a law in the Thai Private Higher Education Institutions.   Author 
further found that there are many problems that effect to the workers in the Private Higher 
Education Institutions such as (1) the legal problem that compulsorily usefulness to workers in the 
current Private Higher Education Institutions, (2) the legal problem that not compulsorily 
usefulness to workers in the Private Higher Education Institutions, and (3) the legal problem that 
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not compulsorily usefulness to workers in the Private Higher Education Institutions but have to 
reception of benefits protection not less than the laws and regulations. 
 Thus, in order to working and benefits protection of workers in Private Higher 
Education Institutions has a justification and coverage, author propose to correct in the law of 
Private Higher Education Institutions and promulgate the new degree of the government or 
promulgate the subject law in the detail of working and benefits protection of workers, including 
(1) correction the penalties in case of Private Higher Education Institutions disobey in the section 
23 of the law of Private Higher Education Institutions, (2) addition the standard in the law of 
Private Higher Education Institutions in the standard of the official workers protection that early 
retry before 60 year and the latter working in Private Higher Education Institutions can choose 
their social assurances in the first time when they sign contract to the institutions that the workers 
can choose to entry or leave from their social security, (3) set matters of law or promulgate the 
new degree of the government, define source of committee that use authorize in judge, decide or 
consider to complain and appeal, should be same portion between the committee that come from 
the government and the committee that come from workers to judge in their authorization and 
define source of the chairman which should come from qualified person by co-selection between 
workers and the institutes, (4) addition the standard in the law of Private Higher Education 
Institutions in the standard of the working protection between Private Higher Education 
Institutions and workers which resemble to concept in the labor relation law by set up the new 
degree of the government, and (5) correction in the section 23 of the law of Private Higher 
Education Institutions that the workers in the Private Higher Education Institutions is not in the 
workmen’s compensation law but they can obtain the coverage not less than the stipulated 
workmen’s compensation law, which promulgate the new degree of the government on account of 
the details in the workmen’s compensation law can not protect the workers in the Private Higher 
Education Institutions, etc. 
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บทที่ 1      
บทนํา 

 
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 มาตรา 23 วางหลักเกี่ยวกับ             
การคุมครองแรงงานวา กิจการของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนไมอยูภายใตบังคับกฎหมายวาดวย        
การคุมครองแรงงาน และกฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ ทั้งนี้ ผูปฏิบัติงานของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนตองไดรับผลประโยชนตอบแทนไมนอยกวาที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยการคุมครอง
แรงงาน 
 การคุ มครองการทํ า ง านและผลประโยชน ตอบแทนของผู ป ฏิบั ติ ง านใน
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดในกฎกระทรวง จากบทบัญญัติ
ดังกลาวทําใหจําเปนตองพิเคราะหถึงหลักเกณฑในเร่ืองการคุมครองขั้นต่ําหรือการคุมครองที่ตอง
ไมนอยกวาที่ไดรับการคุมครองเอาไวตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ไดแก เร่ือง
หลักเกณฑการคุมครองการทํางาน การคุมครองคาตอบแทนแรงงาน  การคุมครองเกี่ยวกับ
สวัสดิการความปลอดภัย การคุมครองเกี่ยวกับการเลิกจาง คาชดเชย การคุมครองการใชแรงงาน
หญิง การใชแรงงานเด็ก และการคุมครองสิทธิในการเรียกรอง การยื่นคํารองทุกข เปนตน                  
 จากที่กลาวมาแลวประกอบกับเมื่อทําการศึกษาเปรียบเทียบหลักเกณฑแนวทางการ
คุมครองผูปฏิบัติงานภายในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามกฎกระทรวงวาดวยการคุมครองการ
ทํางานและผลประโยชนตอบแทนของผูปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2549 ซ่ึงรัฐได
จัดใหมีการออกกฎกระทรวงดังกลาวเพื่อรองรับภายหลังจากการประกาศใชพระราชบัญญัติ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 ซ่ึงกฎกระทรวงฉบับนี้ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อ
วันที่ 3 มกราคม 2550 ทั้งที่กฎกระทรวงฉบับนี้ควรจะตองถูกนํามาบังคับใชในการคุมครอง
ผูปฏิบัติ งานภายในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนับตั้ งแตวันประกาศใชพระราชบัญญัติ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 เปนตนไป เนื่องจากตามมาตรา 23 แหงกฎหมายวาดวย
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนไดกําหนดการคุมครองการทํางาน และผลประโยชนตอบแทนของ
ผูปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนใหเปนไปตามหลักเกณฑในกฎกระทรวงการใช
หลักเกณฑเรื่องการคุมครองการทํางานและผลประโยชนตอบแทนสําหรับผูปฏิบัติงานใน
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนโดยกําหนดมิใหอยูภายใตบังคับกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานมา
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บังคับใชกับผูปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนสงผลกระทบใหการคุมครองการทํางานและ
ผลประโยชนตอบแทนดังกลาวอาจไดรับการคุมครองที่นอยกวาที่กําหนดหลักเกณฑการคุมครอง
การทํางานสําหรับลูกจางไวตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 รวมทั้งสงผลใหเกิด
ความเหลื่อมลํ้า ลักล่ันในเรื่องการคุมครองการทํางานและผลประโยชนตอบแทนระหวาง
ผูปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนภายในประเทศแตละแหงอยูหลายประการ เชน 
 1. ปญหาที่พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 ไมมีบทบัญญัติกําหนด
หลักการเกี่ยวกับการคุมครองการทํางานของผูปฏิบัติงานภายในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน        
ภายใตเนื้อหาของพระราชบัญญัติฉบับนี้ และไมมีบทบัญญัติกฎหมายฉบับใดใหความคุมครอง         
ที่ชัดเจนครอบคลุมถึงหลักการคุมครองการทํางานและผลประโยชนตอบแทนไวภายใตบังคับ
กฎหมายฉบับเดียวทั้งหมด  ซ่ึงหากมีขอพิพาทตางๆ  เกิดขึ้นระหวางผูปฎิบัติงานภายใน
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนกับสถาบันอุดมศึกษาเอกชนยอมสงผลตอการนําบทบัญญัติกฎหมายมา
ปรับใช 
 2. ตามที่พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 ไดกําหนดหลักเกณฑการ
คุมครองการทํางานและผลประโยชนตอบแทนของผูปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนให
เปนไปตามหลักการคุมครองที่กําหนดในกฎกระทรวงภายหลังผูเขียนทําการศึกษากฎกระทรวง   วา
ดวยการคุมครองการทํางานและผลประโยชนตอบแทนของผูปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน พ.ศ. 2549 ทําใหพบปญหาเกี่ยวกับการคุมครองการทํางานที่กําหนดไวสงผลกอใหเกิด
ปญหาขึ้นไดแก  ปญหาการพิจารณาคํารองทุกข และอุทธรณเกี่ยวกับสภาพการจาง ปญหาการ
กําหนดอํานาจใหสถาบันอาจกําหนดเงื่อนไขในสัญญาจางใหผูปฏิบัติงานทดลองปฏิบัติงานเปน
เวลาไมเกิน 1 ปก็ได ปญหาการกําหนดวัน เวลาทําการปกติของผูปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน ปญหาการกําหนดหลักเกณฑการลาศึกษาตอและการลาเพื่อฝกอบรม ปญหาเรื่องการ
กําหนดหลักเกณฑการลาคลอดบุตรของผูปฏิบัติงานซึ่งเปนหญิงมีครรภทําการลาเพื่อคลอดบุตร
กลาวคือ กฎกระทรวงวาดวยการคุมครองการทํางานฯไดกําหนดหลักเกณฑการคุมครองโดยการให
สิทธิลาเพื่อคลอดบุตรไวไมเกินเกาสิบวันโดยมีสิทธิไดรับคาจางเต็มจํานวนไมเกินสี่สิบหาวันแมวา
หลักเกณฑดังกลาวนี้จะตรงกับในหลักเกณฑในการคุมครองลูกจางตามกฎหมายวาดวยการ
คุมครองแรงงาน แตแนวทางปฏิบัติในเรื่องการคุมครองตามกฎกระทรวงวาดวยการคุมครองการ
ทํางานฯไดกําหนดเงื่อนไขระยะเวลาในการแจงการลาลวงหนาตามสมควร เวนแตไมอาจแจง
ลวงหนาไดใหแจงภายในสามวันหลังคลอดดก็ได ซ่ึงกําหนดเวลาในการแจงลวงหนาไมไดกําหนด
ระยะเวลา หรือแบบแหงการลาที่ชัดเจนไวสําหรับการแจงภายหลังคลอดภายในสามวันนี้เปน
กําหนดระยะเวลาที่อาจสั้นเกินไปเนื่องจากหญิงที่มีความจําเปนไมสามารถแจงลาคลอดลวงหนา
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อาจจะไมสามารถแจงการลาคลอดภายหลังในระยะเวลาเพียงสามวันได แมวาการกําหนดที่แตกตาง
จากการคุมครองแรงงานตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ใหแจงภายหลังนี้เปนการ
กําหนดที่เปนคุณแกหญิงผูปฏิบัติงานที่มีครรภ แตระยะเวลาที่กําหนดอาจสั้นเกินไปเชนนี้หาก
ผูปฏิบัติงานภายในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนทําการลาคลอดบุตรก็ตองตกอยูภายใตเงื่อนไขของ
ระยะเวลาในการแจงลวงหนา หรือเงื่อนไขของจํานวนระยะเวลาสามวันในการแจงภายหลังทําการ
คลอดซึ่งยอมสงผลกระทบในเรื่องตางๆที่จะกลาวตอไป นอกจากนี้ผูเขียนไดพบปญหาตาม
กฎหมายวาดวยเงินทดแทนและปญหาตามกฎหมายวาดวยประกันสังคมที่ ผูปฏิบัติงานใน
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนตองตกอยูภายใตกฎหมายเหลานั้น และถึงแมวา ณ ปจจุบันจะมีการออก
ขอกําหนดในการคุมครองการทํางานและผลประโยชนตอบแทนสําหรับผูปฏิบัติงานใน
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนไวโดยการประกาศใชกฎกระทรวงวาดวยการคุมครองการทํางานและ
ผลประโยชนตอบแทนของผูปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2549 ก็ยังไมทําใหปญหา
ที่กลาวมาแลวหมดไป    
 อนึ่ง ยังมีปญหาในเรื่องการกําหนดบทลงโทษหรือบทกําหนดโทษแมวาจะมีการ
กําหนดโทษสําหรับกรณีสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ไมปฏิบัติตามมาตรา 23 แหงกฎหมายวาดวย
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนในเรื่องเกี่ยวกับการใหความคุมครองผูปฏิบัติงานของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนใหไดการคุมครองการทํางานและผลประโยชนตอบแทนไมนอยกวาที่กําหนดไวในกฎหมาย
วาดวยการคุมครองแรงงาน คือ หากสถาบันอุดมศึกษาเอกชนใดไมปฏิบัติตามมาตรา 23 นี้ ตอง
ระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท ตามมาตรา 108 แหงพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
พ.ศ. 2546 แลวก็ตาม อัตราโทษที่กําหนดไวนี้ไมไดแยกตามการกระทําของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนที่ไดกอใหเกิดความเสียหายหรือสงผลรายตอผูปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ซ่ึง
การกําหนดโทษดังกลาวไดกําหนดในลักษณะเหมารวมอัตราโทษไวสําหรับทุกการกระทําของ
สถาบันอันสงผลกอใหสถาบันไมเกิดความยําเกรงที่จะกระทําการใดๆ ที่เปนการฝาฝนตอหลักการ
คุมครองการทํางานและผลประโยชนตอบแทนสําหรับผูปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่
ไดกําหนดเอาไวก็เปนได 
 จากปญหาที่กลาวมาแลวทั้งหมดสมควรที่รัฐจะตองแกไข เพิ่มเติมฎหมายวาดวย
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนในสวนของบทกําหนดโทษ และออกกฎกระทรวงฉบับใหมนอกจากที่
ประกาศบังคับใชแลว หรือออกเปนขอบังคับเพื่อใหความคุมครองการทํางานและผลประโยชนตอบ
แทนของผูปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนรวมทั้งออกขอบังคับในเรื่องการกําหนดเกี่ยวกับ
การคุมครองผูปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ตองไดรับการคุมครองที่ไมนอยกวาที่มีการ
ใหการคุมครองเอาไวในกฎหมายวาดวยเงินทดแทน แตสําหรับการคุมครองในกฎหมายวาดวย
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ประกันสังคมนั้นมิใหนํามาใชกับผูปฏิบัติงานบางประเภทเนื่องจากกอใหเกิดผลเสียมากกวาผลดีตอ
ผูปฏิบัติงานซึ่ ง ผู เขียนจะไดทํ าการวิ เคราะหตอไป  เนื่ องจากบุคลากรสวนใหญภายใน
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน คือ ครู อาจารย ซ่ึงไมอาจถือวาเปนลูกจางที่จะใหไดรับการคุมครองเพียง
เทียบเทาหรือไมนอยกวาที่มีการคุมครองเอาไวในกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานที่ใชสําหรับ
คุมครองการทํางานทั่วไปเทานั้น เพื่อใหมีขอบังคับที่เหมาะสมโดยควรระบุหลักเกณฑการคุมครอง
ที่ตองมากกวาลูกจางหรือผูใชแรงงานทั่วไป 

 
1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา 
 1.2.1 เพื่อศึกษาถึงแนวคิดพื้นฐาน ความเปนมาและหลักการของการคุมครองการทํางาน
และผลประโยชนตอบแทนของผูปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
 1.2.2 เพื่อศึกษาถึงมาตรการทางกฎหมายในการคุมครองผูใชแรงงานหรือผูปฏิบัติงาน
ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 และแนวคิด
ตามกฎกระทรวงวาดวยการคุมครองการทํางานและผลประโยชนตอบแทนของผูปฏิบัติงานใน
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2549 ที่ออกตามความนัยมาตรา23 แหงพระราชบัญญัติ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 เปรียบเทียบการคุมครองผูใชแรงงานตามพระราชบัญญัติ
คุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541  
 1.2.3 เพื่อศึกษาถึงผลที่ไดรับของการที่ไมนําหลักคุมครองแรงงานในพระราชบัญญัติ            
คุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาบังคับใชกับผูปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
 1.2.4 เพื่ อศึกษาคนคว า ถึงปญหาที่ เกิดขึ้นจากบทบัญญัติของพระราชบัญญัติ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 และกฎกระทรวงวาดวยการคุมครองการทํางานและ
ผลประโยชนตอบแทนของผูปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2549 ที่กําหนดหลักการ
คุมครองผูปฏิบัติงานภายในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแตละแหงไมเทาเทียม สอดคลองเปนไปใน
ทิศทางเดียวกัน 
 1.2.5 เพื่อศึกษาเชิงวิเคราะหเกี่ยวกับการคุมครองผูปฎิบัติงานภายในสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนภายหลังมีการประกาศใชพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546  
 
1.3 สมมติฐานในการศึกษา 
 มาตรการทางกฎหมายในการคุมครองผูปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามที่
พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 กําหนดไวนั้นใหการคุมครองผูปฏิบัติงาน        
ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนยังไมเพียงพอ ดังนั้น จึงเห็นควรที่รัฐจะตองทําการแกไข เพิ่มเติม
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กฎหมายวาดวยสถาบันอุดมศึกษาเอกชนและออกกฎกระทรวงอีกฉบับกําหนด ขอบังคับของ
กฎกระทรวงที่ออกใหมใหครอบคลุมถึงการคุมครองการทํางานและผลประโยชนตอบแทนของ
ผูปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนรวมทั้ งครอบคลุมการคุมครองผูปฏิบัติงานใน
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนในเรื่องที่ไดรับการคุมครองไวในกฎหมายวาดวยเงินทดแทนและกฎหมาย
วาดวยประกันสังคมเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ และเปนธรรมตอผูปฏิบัติงานตอไป 
 
1.4 ขอบเขตและวิธีการศึกษา 
 วิทยานิพนธ ฉบับนี้ เปนการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) โดยการคนควา
รวบรวม ขอมูลจากตํารา หนังสือวิชาการ บทความ เอกสารและวารสารกฎหมายที่เกี่ยวกับกฎหมาย
แรงงานตลอดจนตัวบทกฎหมายภายในประเทศ และทําการวิจัย การเก็บขอมูลในทางสถิติจากการ
สุมกลุมตัวอยางโดยใชแบบสอบถาม และการสัมภาษณผูเกี่ยวของเพื่อนํามาศึกษาเปรียบเทียบและ
วิเคราะหเปนแนวทางในการพัฒนากฎหมายตอไป 
 
 1.5 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการศึกษา 
 1.5.1 ทําใหทราบถึงประวัติความเปนมา แนวคิดพื้นฐานในการคุมครองการทํางานของ
ผูปฏิบัติงานภายในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนรวมทั้งทราบถึงหลักการคุมครองในเรื่องของ
ผลประโยชนตอบแทนของผูปฏิบัติงานภายในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามพระราชบัญญัติ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนพ .ศ .  2546เปรียบเทียบการคุมครองแรงงานผู ใชแรงงานตาม
พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 
 1.5.2 ทําใหทราบถึงมาตรการในการคุมครองผูใชแรงงานโดยทราบจากการเปรียบเทียบ
การคุมครองแรงงานทั่วไปตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และการคุมครองผูปฎิบัติ
งานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 
 1.5.3  ทํ าใหทราบถึ ง เหตุผลของการกํ าหนดใหการคุ มครองผูป ฏิบัติ ง านใน
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนไมอยูภายใตกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานและผลกระทบที่เกิดขึ้น
ตอผูปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
 1.5.4  ทํ า ให ท ร าบถึ ง ป ญห าที่ เ กิ ด ขึ้ น จ า กบทบัญญั ติ ข อ งพ ระ ร าชบั ญญั ติ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 และกฎกระทรวงวาดวยการคุมครองการทํางานและ
ผลประโยชนตอบแทนของผูปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2549 ที่กําหนดหลักการ
คุมครองผูปฏิบัติงานภายในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแตละแหงไมเทาเทียม สอดคลองเปนไปใน
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ทิศทางเดียวกันและทราบถึงขอดี ขอเสียกรณีที่ไมนําหลักคุมครองแรงงานในพระราชบัญญัติ
คุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาบังคับใชกับผูปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
 1.5.5 เปนแนวทาง และขอเสนอที่เหมาะสมแกการคุมครองการทํางานและผลประโยชน
ตอบแทนของผูปฎิบัติงานภายในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนภายหลังมีการประกาศใชพระราชบัญญัติ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน  พ.ศ. 2546 และกฎกระทรวงวาดวยการคุมครองการทํางานและ
ผลประโยชนตอบแทนของผูปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2549 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

DPU



7 

บทที่ 2 
ประวัติความเปนมาหลักการ เหตผุล และนิยามศัพทที่เกี่ยวของ           

ตามกฎหมายวาดวยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
 

2.1 ประวัติความเปนมาของกฎหมายวาดวยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
 สถาบันอุดมศึกษาเอกชนในประเทศไทย ไดเริ่มจัดการศึกษาภายใตกฎหมายฉบับแรก 
คือ พระราชบัญญัติวิทยาลัยเอกชน พ.ศ. 2512 โดยแรกเริ่มมี 6 สถาบัน ไดแก วิทยาลัยเกริก            
วิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย วิทยาลัยไทยสุริยะ วิทยาลัยการพาณิชย และวิทยาลัยพัฒนา 
ตอมาในป พ.ศ.2522 จึงไดมีการปรับปรุงแกไขกฎหมายมาเปนพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน พ.ศ. 2522 และแกไขอีกครั้งในป พ.ศ. 2535 ภายหลังจากการปฏิรูปการเมือง และประกาศใช
รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 รวมทั้งการปฏิรูปการศึกษาโดยพระราชบัญญัติแหงชาติ พ.ศ. 2542 จึงได
ยกเลิกพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2522 (ฉบับแกไขเพิ่มเติม 2535) และ              
ไดประกาศใชพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 (ราชกิจจานุเบกษา เลม 120        
ตอน 107 ก 30 ตุลาคม 2546)1 โดยเหตุผลที่วาใหสถาบันอุดมศึกษาของเอกชนมีความเปนอิสระใน
การบริหารการศึกษาภายใตการกํากับ ดูแล ของสถาบันโดยมีคณะกรรมการอุดมศึกษาเอกชน         
ทําหนาที่เสนอนโยบาย แผนพัฒนา ทําใหสถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีคุณภาพการศึกษาเชนเดียว      
กันกับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ และนอกจากนี้ยังไดกําหนดหลักเกณฑการคุมครองผูปฏิบัติงาน
ภายในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนไวในลักษณะเชนเดียวกับหลักเกณฑการคุมครองผูปฏิบัติงาน
ภายในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐโดยการกําหนดหลักเกณฑการคุมครองการทํางานและผลประโยชน       
ตอบแทนของผูปฏิบัติงานภายในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนไวตางหากในพระราชบัญญัติ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546  
 
 (ก) ประเภทของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่จําแนกตามลักษณะของผูรับใบอนุญาตจัดตั้ง 
  ประเภทบุคคลธรรมดา มีจํานวน 24 แหง ไดแก มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัย          
วงษชวลิตกุล มหาวิทยาลัยภาคกลาง มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยเซนตจอหน 

                                                           
1ดิเรก ควรสมาคม   ก  (2548,  1 มีนาคม).  “ขอพิจารณาบางประการ  ม.เอกชนกับพ.ร.บ.

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546.”  วารสารกฎหมายใหม ขาวรายปกษ,  ปท่ี 2,  ฉบับที่ 47. หนา 54. 
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มหาวิทยาลัยอีสเทิรนเอเชีย มหาวิทยาลัยนอรท-เชียงใหม วิทยาลัยศรีโสภณ วิทยาลัยรัชตภาคย
วิทยาลัยเทคโนโลยีราชธานี วิทยาลัยทองสุข วิทยาลัยเมืองหาดใหญ วิทยาลัยลุมน้ําปง วิทยาลัยรัตน
บัณฑิต วิทยาลัยเทคโนโลยีธนบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีราชธานีอุดร วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย วิทยาลัย     
ตาป วิทยาลัยโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วิทยาลัยฟารอีสเทอรน วิทยาลัยปทุมธานี วิทยาลัย
บัณฑิตบริหารธุรกิจ วิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี วิทยาลัยพิษณุโลก 
 ประเภทนิติบุคคล จํานวน 30 แหง แบงได ดังนี้ 
 สมาคม จํานวน 1 แหง 
 มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
 มูลนิธิ จํานวน 12 แหง ไดแก มหาวิทยาลัยเกริก มหาวิทยาลัยอัสสัมชัน มหาวิทยาลัย
เอเชียอาคเนย มหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยคริสเตียน 
มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร (ประเทศไทย) วิทยาลัยแสงธรรม วิทยาลัยเซนตหลุยส วิทยาลัยมิชชัน
วิทยาลัยโยนก วิทยาลัยอิสลามยะลา 
 บริษัท จํานวน 17 แหง ไดแก มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย มหาวิทยาลัยศรีปทุม 
มหาวิทยาลัยสยาม มหาวิทยาลัยรังสิต มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 
มหาวิทยาลัยณิวัฒนา มหาวิทยาลัยเจาพระยา มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงเอเชีย 
มหาวิทยาลัยชินวัตร วิทยาลัยนานาชาติชิลเลอร-แสตมฟอรด วิทยาลัยดุสิตธานี วิทยาลัยสันตพล
วิทยาลัยเซาธอีสทบางกอก วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต วิทยาลัยนอรทกรุงเทพ วิทยาลัยเซนตเทเรซา-
อินติ 
 (ข) สถาบันอุดมศึกษาเอกชน จําแนกตามประเภทของสถาบัน 
 จากขอมูลผลงานวิจัยของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาไดจําแนกประเภท
สถาบันอุดมศึกษาตามประเภทไว ดังรายละเอียดในตารางทายนี้ 
 
ตารางที่ 2.1 แสดงจํานวนสถาบันอุดมศึกษาเอกชนจําแนกตามประเภทของสถาบันปการศึกษา 2546 
 

ประเภทสถาบัน (Type of Institution) จํานวน (Number) 

จํานวนรวม (Grand Total) 120 

1. สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ (Public institute) 66 

1.1 มหาวิทยาลัย/สถาบันจํากัดรับ (Limited Admission University) 60 
1.2 มหาวิทยาลัย/สถาบันไมจํากัดรับ (Open University) 2 
1.3 มหาวิทยาลัย/สถาบันในกํากับ (Autonomous University) 4 

DPU



9 

ตารางที่ 2.1 (ตอ) 
 

ประเภทสถาบัน (Type of Institution) จํานวน (Number) 

2. สถาบันอุดมศึกษาเอกชน (Private institute) 54 

2.1 มหาวิทยาลัย (University) 26 
2.2 วิทยาลัย (College) 28 

 
ผูปฏิบัติงานภายในสถาบันอุดมศึกษาที่ไดรับการคุมครองการทํางานเปนพิเศษตาม

กฎหมายวาดวยสถาบันอุดมศึกษาเอกชนอาจแบงออกไดลักษณะของงานที่ไดรับมอบหมาย ดังนี้ 
 1. แบงออกเปน 3 กลุม ไดแก 

1.1 สายงานประเภท ก.อาจารย หมายความถึง บุคคลที่ทํางานในตําแหนงศาสตราจารย 
ศาสตราจารยพิเศษ รองศาสตราจารย รองศาสตราจารยพิเศษ ผูชวยศาสตราจารย ผูชวยศาสตราจารย
พิเศษ อาจารย และอาจารยพิเศษซึ่งทําหนาที่หลักทางดานการสอนในสถาบันอุดมศึกษา 

1.2 สายงานประเภท ข. ผูชวยวิชาการ หมายความถึง บุคคลที่ทํางานในตําแหนงผูชวย               
ทํางานทางดานการวิจัยศึกษา งานวิชาการใหกับบุคคลที่ทํางานสายงานประเภท ก. หรือใหกับ
สถาบันอุดมศึกษาแตละแหง 

1.3 สายงานประเภท ค.ธุรการ หมายความถึง บุคคลที่ทํางานในตําแหนงที่เกี่ยวกับงาน
เอกสาร หรืองานอื่นๆ ประจําสถาบันอุดมศึกษา 
 และจากผลการวิจัยที่สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดจัดแบงจํานวนบุคลากร       
ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนไดจําแนกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาออกตามสายงาน ดังนี้ 
 2. แบงออกเปน 2 สายงาน ไดแก 
 2.1 สายวิชาการ ก. หมายความรวมถึง บุคคลที่ทํางานในตําแหนงศาสตราจารย 
ศาสตราจารยพิเศษ รองศาสตราจารย รองศาสตราจารยพิเศษ ผูชวยศาสตราจารย ผูชวยศาสตราจารย
พิเศษ อาจารย และอาจารยพิเศษ 
 2.2 สายสนับสนุน ข-ค. หมายความมรวมถึง พนักงานในมหาวิทยาลัยในตําแหนงผูชวย
ทํางานทางดานการวิจัยศึกษา งานวิชาการ ใหกับบุคคลที่ทํางานสาย ก. หรือใหกับสถาบันอุดมศึกษา
แตละแหงและบุคคลที่ทํ างานในตํ าแหนงที่ เกี่ ยวกับงานเอกสารรวมงานอื่นๆ  ประจํ า
สถาบันอุดมศึกษา 
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 เชนนี้แลวอาจเรียกหรือแบงกลุมผูปฏิบัติงานภายในสถาบันอุดมศึกษาได 2 ประเภท คือ                   
สายงานตําแหนงอาจารย และสายงานตําแหนงสนับสนุนประกอบกับเมื่อพิจารณา2ในกฎกระทรวง
วาดวยการคุมครองการทํางานและผลประโยชนตอบแทนของผูปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน พ.ศ. 2549 ไดใหนิยามของคําวา ผูปฏิบัติงาน หมายความวา ผูปฏิบัติงานทุกระดับที่ไดรับ
คาจางจากสถาบันทําใหทราบความหมายของผูปฏิบัติงานที่ไดรับการคุมครองภายใตกฎหมายวาดวย
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนประกอบกฎกระทรวงวาดวยการคุมครองการทํางานและผลประโยชนตอบ
แทนของผูปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนฯ คือ ครอบคลุมถึงผูปฏิบัติงานทุกประเภท        
ทุกระดับที่ไดรับคาจางจากสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแตละแหง 
 
2.2 หลักการของกฏหมายวาดวยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
 กฎหมายฉบับนี้มีหลักการเพื่อปรับปรุงกฎหมายวาดวยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน             
โดยมีเหตุผลอันเนื่องมาจากกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ ไดกําหนดกรอบการบริหารและ     
การจัดการศึกษาของเอกชนใหมีความเปนอิสระโดยมีการกํากับ ติดตาม การประเมินคุณภาพ       
และมาตรฐานการศึกษาเชนเดียวกับสถานศึกษาของรัฐ เพื่อใหสถานศึกษาของเอกชนที่จัดการศึกษา
ระดับปริญญาดําเนินการไดโดยอิสระ สามารถพัฒนาระบบบริหารและการจัดการที่เปนของตนเอง   
มีความคลองตัว มีเสรีภาพทางวิชาการและอยูภายใตการกํากับดูแลของสภาสถานศึกษา และ          
ไดกําหนดใหมีคณะกรรมการอุดมศึกษา  เพื่อทําหนาที่พิจารณาเสนอนโยบาย  แผนพัฒนา             
และมาตรฐานการอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน  รวมทั้ ง เพื่อ เปนการสนับสนุนสถาบัน          
อุดมศึกษาเอกชนไดธํารงรักษามาตรฐานการศึกษาใหเหมาะสมยิ่งขึ้น มีความเจริญมั่นคงและ
เอื้ออํานวยตอการขยายกิจการในการจัดการศึกษาระดับอุดมศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ         
ดังนั้น เพื่อใหสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและสถาบันอุดมศึกษาของเอกชนอยูภายใตการกํากับติดตาม
การประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเดียวกันจึงจํา เปนตองตราพระราชบัญญัติ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 25463 
 
 
 

                                                           
2ขอ 1. กฎกระทรวงวาดวยการรคุมครองการทํางานและผลประโยชนตอบแทนของผูปฏิบัติงานใน

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2549.  (2550, 3 มกราคม).  ราชกิจจานุเบกษา.  เลม 124,  ตอนที่ 1 ก.  
3ดิเรก ควรสมาคม  ข  (2547).  หนังสือสาระสําคัญ กฎหมายสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  (ฉบับใหม).  

หนา 16. 
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2.3 เหตุผลในการกําหนดหลักการคุมครองการทํางานสําหรับผูปฏิบัติงานภายในสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนแตกตางไปจากหลักการคุมครองการทํางานทั่วไป  
 เมื่อพิเคราะหหลักการของกฎหมายวาดวยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน และภายหลัง
ทําการศึกษาบันทึกรายงานการประชุมของสภาผูแทนราษฎรในสวนของเหตุผลที่ทําการยกราง
กฎหมายวาดวยสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่กําหนดในเรื่องหลักการคุมครองการทํางานสําหรับ
ผูปฏิบัติงานภายในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนใหมีความแตกตางไปจากหลักการคุมครองตาม
กฎหมายวาดวยการคุมครองการทํางาน และกฎหหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ ตามรายงานการ
ประชุมในการขอเสนอรางพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ...ซ่ึงจากบันทึกรายงาน
การประชุม ชุดที่ 21 ปที่ 2 คร้ังที่ 2 (สมัยสามัญนิติบัญญัติ) วันพฤหัสบดีที่ 17 เดือนตุลาคม พ.ศ.
2545 ไดให เหตุผลในการกําหนดหลักการคุมครองที่แตกตางสําหรับรางพระราชบัญญัติ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน  พ .ศ .  . . .ในหลักการตามมาตรา  23 (ในขณะนั้นยังคงเปนราง
พระราชบัญญัติ) เรื่อง การคุมครองเปนพิเศษตามกฎกระทรวง และการที่ไมตองอยูภายใตกฎหมาย
วาดวยการคุมครองแรงงาน กฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ เหตุผลเพราะวาบุคคลากรของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้น เปนการจางงานในลักษณะเชิงวิชาการตองการใหมีความคลองตัว และ
ขณะเดียวกันสถาบันอุดมศึกษา นั้น มีกิจการทางวิชาการ การผลิตบัณฑิต การวิจัย และการ
ใหบริการทางวิชาการตอสังคม หรือเรียกอีกอยางหนึ่งไดวาเปนสถานบริการที่ใหบริการแกสังคม   
ในรูปแบบพิเศษ  (บริการสาธารณะ) ที่ไมไดมีวัตถุประสงคในการคา  แสวงหากําไร  หรือ
ผลประโยชนอ่ืนใด อีกทั้งกิจกรรมทางวิชาการหรือศิลปะมักมีความตองการความเปนอิสระ         
หรือหลักประกันในการเรียน การสอนที่รัฐจะไมเขามาแทรกแซงสถาบันอุดมศึกษาเหลานั้นไมได 
หลักการนี้เชนเดียวกับหลักการของบริการสารธารณะประเภทอื่นๆ เชน การทาอากาศยานแหง
ประเทศไทย ศูนยภาษาและศูนยศิลปะแหงชาติ หรือเชนเดียวกับกลุมวิชาชีพที่ทําการรวมตัวกันทาง
วิชาชีพ เชน สภาหอการคา ดังนี้ ถาหากสถาบันอุดมศึกษาเอกชนยังคงตองอยูภายใตบังคับกฎหมาย
วาดวยการคุมครองแรงงาน และกฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ ก็อาจสงผลใหเกิดปญหา คือ 
อาจจะมีการวมตัวจัดตั้งสหภาพแรงงาน และการนัดหยุดงานตางๆก็เปนได ซ่ึงจะสงผลเสียหายตอ
ทางดานการเรียนการสอนตอสถานศึกษา และนักศึกษาได ในมาตรา 23 นี้ จึงไดกําหนดใหเกิดความ
เทาเทียมกับมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ4โดยมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐที่มีลักษณะเปนองคการ
มหาชนปจจุบันมีจํานวน 6 แหง ไดแก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ 

                                                           
4รายงานการประชุมสภาผูแทนราษฎร  ชุดที่ 21,  ปท่ี 2,  คร้ังท่ี 22,  (สมัยสามัญนิติบัญญัติ). (2545,  17 

ตุลาคม).   

DPU



 
 
   
  

12

มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกลาธนบุรี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราช
วิทยาลัย และมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยโดยแตละแหงไดจัดตั้งขึ้นโดยมีกฎหมาย
พิเศษรองรับ เรียกวา พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยฯ กฎหมายของแตละมหาวิทยาลัยไดกําหนด
จุดมุงหมาย ภาระหนาที่การดําเนินกิจการของมหาวิทยาลัยไวคลายคลึงกันอันเปนหนาที่ ที่ไดรับ
มอบหมายจากรัฐบาลการดําเนินกิจการของมหาวิทยาลัยตองเปนไปตามกฎหมายของแตละ
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยของรัฐที่มีลักษณะเปนองคการมหาชนนี้ อาจเรียกชื่อไดอีกอยางหนึ่งวา
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐบาล แนวความคิดที่ตองการใหมหาวิทยาลัยเปนองคการมหาชนนั้นมี
จุดประสงคเพื่อใหสถาบันอุดมศึกษามีความเปนอิสระรูปแบบที่เหมาะ สมควรจะเปนรูปแบบของ
องคการมหาชน5  
 เมื่อศึกษาถึงหลักการและเหตุผลของการรางกฎหมายวาดวยสถาบันอุดมศึกษาเอกชนทํา
ใหทราบเจตนารมณที่ ตองกํ าหนดในหลัก เกณฑ เ ร่ืองการคุมครองผูปฏิบัติ งานภายใน
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนใหแตกตางจากลูกจางตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานทั่วไป คือ 
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนเปนสถานศึกษาและวิจัย หรือเปนสถานบริการสาธาราณะที่มีรูปแบบพิเศษ 
ตางออกไปจากองคกรเอ กชนอื่น มีวัตถุประสงคในการใหการศึกษาสงเสริมวิชาการและวิชาชีพ
ช้ันสูง มีหนาที่     ทําการสอน ทําการวิจัย ใหบริการทางวิชาการแกสังคมซึ่งมีความแตกตงกับการ
จางแรงงานทั่วไป และในลักษณะของเนื้องานนั้นไมอาจที่จะนับจํานวนการทํางานเปนหนวยวัดที่
สามารถนับไดแนนอนอยางเชนลูกจางทั่วไปอีกดวย 
 
2.4 นิยามศัพทตามกฎหมายวาดวยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน มีดังนี้ 
 “สถาบันอุดมศึกษาเอกชน” หมายความวา สถานศึกษาของเอกชนที่ใหการศึกษาระดับ
ปริญญาแกบุคคลตั้งแตหนึ่งคนขึ้นไป 
 “ผูรับใบอนุญาต” หมายความวา ผูซ่ึงไดนําทุนมาจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน และ
ไดรับใบอนุญาตจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน และหมายความรวมถึงผูรับโอนใบอนุญาตจัดตั้ง
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
 “ใบอนุญาต” หมายความวา ใบอนุญาตจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
 “คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการการอุดมศึกษาตามกฎหมายวาดวย      
การศึกษาแหงชาติ 

                                                           
5บุญสนอง เภาคํา.  (2547).  ปญหาการบริหารงานของสถาบันราชภัฏในฐานะสถาบันอุดมศึกษา                       

ตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ. 2538.  หนา 25.  
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 “สภาสถาบัน” หมายความวา สภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
 “กรรมการสภาสถาบัน” หมายความวา กรรมการสภาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
 “คณาจารย” หมายความวา ศาสตราจารย ศาสตราจารยพิเศษ รองศาสตราจารยรอง
ศาสตราจารยพิเศษ ผูชวยศาสตราจารย ผูชวยศาสตราจารยพิเศษ อาจารย และอาจารยพิเศษ ซ่ึงทํา
หนาที่หลักทางดานการสอน และการวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
 “นักศึกษา” หมายความวา  ผู ซ่ึ ง เข า รับการศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน                          
ซ่ึงสําเร็จการศึกษาไมต่ํากวาขั้นพื้นฐานตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเทา หรือ    
ผูซ่ึงสภาสถาบันอนุมัติใหเขาศึกษาไดตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการกําหนด 
 “พนักงานเจ าหน าที่” หมายความว า  ผู ซ่ึ งรัฐมนตรีแตงตั้ งใหปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้ 
 “กระทรวง” หมายความวา กระทรวงศึกษาธิการ 
 “รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้6 
 จากนิยามศัพทตามกฎหมายวาดวยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ทําใหเห็นไดวามิไดนิยาม
ความหมายของคําวา ลูกจาง หรือนิยามความหมายของ ผูปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนไว 
แต เมื่อทําการศึกษาหลักการความหมายในกฎกระทรวงวาดวยการคุมครองการทํางาน                          
และผลประโยชนตอบแทนของผู ป ฏิบัติ ง านในสถาบัน อุดมศึกษา เอกชน  พ .ศ .  2549                          
ไดใหนิยามศัพทของคําวา ผูปฏิบัติงาน หมายความวา ผูปฏิบัติงานทุกระดับที่ไดรับคาจางจาก
สถาบัน7นิยามศัพทที่ไดใหไวนี้หมายถึงบุคคลผูจะไดรับการคุมครองตามกฎหมายวาดวย
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ซ่ึงไดรับการคุมครองแรงงานที่เปนพิเศษจากลูกจางตามกฎหมายวาดวย
การคุมครองแรงงาน ไดแก ผูบริหารสถาบันอุดมศึกษาเอกชน อาจารยหรือสายวิชาการตามสายงาน
ผูปฏิบัติงานประเภท ก ผูชวยวิชาการ ธุรการ หรือสายสนับสนุนตามประเภทสายงานผูปฏิบัติงาน
ประเภท ข-ค ตามประเภทของผูปฏิบัติงานภายในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนซึ่งแบงตามลักษณะของ
สายหรือลักษณะของการทํางานและหมายความรวมถึงผูปฏิบัติงานภายในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ทุกประเภทที่ไดรับการจางงานจากสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแตละแหง 
 
 

                                                           
6พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546,  มาตรา 5. 
7กฎกระทรวงวาดวยการคุมครองการทํางานและผลประโยชนตอบแทนของผูปฏิบั ติงานใน

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2549.  ขอ 1. 
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2.5 หลักการคุมครองการทํางานในลักษณะเดียวกันตามพระราชบัญญัติอ่ืน  
 หลักการคุมครองในเรื่อง การทํางานที่เปนพิเศษแตกตางไปจากการคุมครองลูกจาง
ทั่วไปนั้น นอกจากที่มีบัญญัติไวในพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 มาตรา 23 
ที่วางหลักวา “กิจการของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนไมอยูภายใตบังคับกฎหมายวาดวยการคุมครอง
แรงงาน และกฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ ทั้งนี้ ผูปฏิบัติงานของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตอง
ไดรับผลประโยชนตอบแทนไมนอยกวาที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน  
 การคุ มครองการทํ า ง าน  และผลประโยชนตอบแทนของผู ป ฏิบั ติ ง านใน
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดในกฎกระทรวง” ยังไดมีการ
กําหนดการคุมครองพิเศษในหลักการคุมครองลักษณะเดียวกันนี้ในกฎหมายอื่น ๆ ไวอีก เชน  
 (ก) พระราชบัญญัติองคการมหาชน พ.ศ. 2542 มาตรา 38 วางหลักวา “กิจการของ
องคการมหาชนไมอยูภายใตบังคับแหงกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน กฎหมายวาดวย
แรงงานสัมพันธ กฎหมายวาดวยการประกันสังคม  และกฎหมายวาดวยเงินทดแทน  ทั้งนี้ 
ผูอํานวยการ เจาหนาที่ และลูกจางขององคการมหาชนตองไดรับประโยชนตอบแทนไมนอยกวาที่
กําหนดไวในกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน กฎหมายวาดวยการประกันสังคม และกฎหมาย                      
วาดวยเงินทดแทน” 
 (ข) พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐหรือมหาวิทยาลัยท่ีมีลักษณะเปน
องคการมหาชน ไดแก  

1. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ.2533 มาตรา 9 วางหลักวา “ให
กิจการของมหาวิทยาลัยไมตองตกอยูภายใตบังคับแหงกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานและ
กฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ” 

2. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ พ.ศ. 2535 มาตรา 9 วางหลักการวา 
“กิจการของมหาวิทยาลัยไมตองตกอยูภายใตบังคับแหงกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน 
กฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ และกฎหมายวาดวยพนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ” 

3. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแมฟาหลวง พ.ศ. 2541 มาตรา 9 วางหลักวา “กิจการ
ของมหาวิทยาลัยไมอยูภายใตบังคับแหงกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน กฎหมายวาดวย
แรงงานสัมพันธ กฎหมายวาดวยการประกันสังคมและกฎหมายวาดวยเงินทดแทน ทั้งนี้ พนักงาน
และลูกจางของมหาวิทยาลัยตองไดรับประโยชนตอบแทนไมนอยกวาที่กําหนดไวตามกฎหมายวา
ดวยการคุมครองแรงงาน กฎหมายวาดวยการประกันสังคม และกฎหมายวาดวยเงินทดแทน” 
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4. พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี พ.ศ. 2541 มาตรา 11 
วางหลักการวา “กิจการของมหาวิทยาลัยไมอยูภายใตบังคับแหงกฎหมายวาดวยการคุมครอง
แรงงาน กฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ กฎหมายวาดวยการประกันสังคม และกฎหมายวาดวยเงิน
ทดแทน แตพนักงานและลูกจางของมหาวิทยาลัยตองไดรับประโยชนตอบแทนไมนอยกวาที่
กําหนดไวในกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน กฎหมายวาดวยประกันสังคม และกฎหมายวา
ดวยเงินทดแทน” 
 จากบทบัญญัติตามพระราชบัญญติตางๆ ที่กลาวมานี้ทําใหเห็นวา นอกจากบทบัญญัติ
ในพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 ที่กําหนดหลักการในเรื่องการคุมครอง
ผูปฏิบัติงานภายในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เปนพิเศษ ยังมีการกําหนดหลักเกณฑดังกลาวนี้ไว   
ในองคการมหาชน ตางๆ และมหาวิทยาลัยของรัฐทุกแหงที่ปจจุบันกําลังจะเปลี่ยนรูปแบบที่มี
ลักษณะเปนองคการมหาชน หรือเปนมหาวิทยาลัยที่อยูภายใตกํากับของรัฐโดยที่มีเจตนารมณที่จะ
มิใหผูที่ปฏิบัติงานภายในองคการมหาชน หรือผูที่ปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัยซ่ึงเปนองคการ
มหาชนหรือมหาวิทยาลัยที่อยูในกํากับของรัฐไดรับการคุมครองการทําอยางผูใชแรงงานทั่วไป 
และหลักการในการคุมครองเปนพิเศษนี้ยังจะมีการนําไปใชสําหรับมหาวิทยาลัยที่ปจจุบันเปน
มหาวิทยาลัยของรัฐแตอยูในระหวางการปรับเปลี่ยนสถานะเปนมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ หรือ
องคการมหาชนดวย 

 ซ่ึงหลักการในการคุมครองที่เจตนารมณตองการคุมครองใหเปนพิเศษนี้หากศึกษา           
จากพระราชบัญญัติตางๆ ขางตนจะทําใหเห็นไดวาทุกพระราชบัญญัติที่กลาวมานี้จะใหการ
คุมครองยกเวนหลักการคุมครองการทํางานของผูปฏิบัติงานภายในหนวยงาน องคกร หรือสถาบัน
นั้นๆ ที่เหมือนกัน คือ ยกเวนการไมใหตกอยูภายใตบังคับกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน และ
การยกเวนไมใหตกอยูภายใตบังคับกฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธโดยมีการคุมครองที่แตกตาง
ออกไปในตามแตประเภทของสถานที่ทํางานของผูปฏิบัติงาน ไดแก       
 (1) ผูปฏิบัติงานภายในองคการมหาชนจะไดรับการคุมครองพิเศษเพิ่มเติมที่ตางจาก
ลูกจาง       ตามกฎหมายฉบับอื่นอีก คือ กิจการภายใตองคการมหาชนจะไมอยูภายใตกฎหมายวา
ดวยการประกันสังคม และกฎหมายวาดวยเงินทดแทน 
 (2) ผูปฏิบัติงานภายในมหาวิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรีจะไดรับการคุมครอง
พิเศษเพิ่มเติมที่ตางจากลูกจางตามกฎหมายฉบับอื่นอีก คือ กิจการภายใตมหาวิทยาลัยพระจอมเกลา
ธนบุรีไมอยูภายใตกฎหมายวาดวยการประกันสังคม และกฎหมายวาดวยเงินทดแทน 
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 (3) ผูปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณไดรับการคุมครองพิเศษเพิ่มเติมที่ตาง
จากลูกจางตามกฎหมายฉบับอื่นอีก คือ กิจการภายใตมหาวิทยาลัยวลัยลักษณจะไมอยูภายใต
กฎหมายวาดวยพนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ 
 (4) มหาวิยาลัยแมฟาหลวงจะไดรับการคุมครองพิเศษเพิ่มเติมที่ตางจากลูกจางตาม
กฎหมายฉบับอื่นอีก คือ กิจการภายใตมหาวิทยาลัยแมฟาหลวงไมอยูภายใตกฎหมายวาดวยการ
ประกันสังคมและกฎหมายวาดวยเงินทดแทน  หรือแมแตตามรางของพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรก็เชนกัน ซ่ึงสภาพการบังคับใชของในหลักเกณฑ เร่ือง การคุมครองการ
ทํางาน และผลประโยชนตอบแทนของผูปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามกฎหมาย         
วาดวยสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในปจจุบันกิจการของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนไมอยูภายใต              
บังคับกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน และกฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ นับตั้งแตวันถัด
จากวันประกาศใช พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 ในราชกิจจานุเบกษา คือ 
ประกาศใช ณ วันที่ 13 ตุลาคม 2546 แตทวา สภาพการบังคับใชของกฎกระทรวงตามที่
พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 กําหนดไวในมาตรา 23 วาการคุมครองการ
ทํางาน และผลประโยชนตอบแทนของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนใหเปนไปตามหลักเกณฑทีก่าํหนด
ในกฎกระทรวง นั้น จนถึงปจจุบันยังไมมีการประกาศบังคับใชหลักการคุมครองตามกฎกระทรวง
ว าด วยการคุ มครองการทํ างาน  และผลประโยชนตอบแทนของผู ป ฏิบัติ ง านภายใน
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามที่ไดกําหนดไวในกฎหมายวาดวยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
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บทที่ 3 
มาตรการกฎหมายในการคุมครองการทํางานและผลประโยชนตอบแทน               
ของผูปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ศึกษากรณี มาตรา 23          

 
 เนื่องจากการคุมครองผูปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนนั้นกฎหมายวาดวย
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ตามนัยมาตรา 23 มิใหนําหลักเกณฑการคุมครองตามกฎหมายวาดวย    
การคุมครองแรงงาน  และกฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธมาบังคับใชกับผูปฏิบัติงานใน
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ซ่ึงเปนหลักเกณฑที่แตกตางไปจากผูใชแรงงานทั่วไป สงผลให               
เกิดความจําเปนที่จะตองทําการศึกษาถึงหลักเกณฑตามกฎหมายที่จะตองนํามาบังคับใช                
ตอผูปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน หลักเกณฑตามกฎหมายที่ไมนํามาบังคับใชตอ
ผูปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน และหลักเกณฑตามกฎหมายที่แมวาจะไมนํามาบังคับใช 
แตทั้งนี้ ผูปฏิบัติงานของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตองไดรับผลประโยชนตอบแทนไมนอยกวาที่
กํ าหนดไวในกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานตามที่กํ าหนดไวในกฎหมายวาดวย
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
 
3.1 หลักเกณฑตามกฎหมายที่นํามาบังคับใชตอผูปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
 กฎหมายที่นํามาบังคับใชตอผูปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีหลายฉบับ
ดวยกัน ดังตอไปนี้ 

3.1.1 หลักการตามกฎหมายวาดวยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
 (ก) หลักการคุมครองท่ัวไป 

  พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 กําหนดหลักเกณฑในการ
คุมครองแรงงานผูปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนวา กิจการของสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ไมอยูภายใตบังคับกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน และกฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ               
ทั้งนี้ ผูปฏิบัติงานของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตองไดรับผลประโยชนตอบแทนไมนอยกวา          
ที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน การคุมครองการทํางานและผลประโยชน     
ตอบแทนของผูปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดใน
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กฎกระทรวง8โดยใหอํานาจรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
และมีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่กับออกกฎกระทรวง และประกาศเพื่อปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวงและประกาศนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวให           
ใชบังคับได9โดยในระหวางที่ยังไมมีกฎกระทรวง ประกาศ คําสั่ง ขอกําหนด ระเบียบและขอบังคับ
เพื่อปฎิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ใหนํากฎทบวง ประกาศ คําสั่ง ขอกําหนด ระเบียบและ
ขอบังคับที่ออกตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2522  มาใชบังคับโดยอนุโลม10 
  ซ่ึงภายหลังการตราพระราชบัญญัติฉบับนี้ จึงสงผลทําใหการคุมครองการทํางาน
ของผูปฏิบัติงานภายในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตองอยูภายใตกฎกระทรวงที่จะไดตราออกมา
รองรับแตทั้งนี้หลักการคุมครองในพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษษเอกชน พ.ศ.2546 นั้น มีผลใน
เ ร่ืองการคุมครองผูป ฏิบัติ งานทันที  ไดแก  บทบัญญัติ ในเรื่ อง  บทกํ าหนดโทษกรณีที่
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนใดไมปฏิบัติตามมาตรา 23 แหงพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
พ.ศ. 2546 คือ การกําหนดโทษเมื่อสถาบันอุดมศึกษาเอกชนไมปฏิบัติตามกฎกระทรวงที่ออกตาม
ความนัยมาตรานี้ อันไดตราข้ึนเพื่อใหความมคุมครองผูปฏิบัติงาน (หรือผูใชแรงงาน) และกําหนด
ผลประโยชนตอบแทนสําหรับผูปฏิบัติงานภายในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนหากสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนไมปฏิบัติตามก็จะมีโทษปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท ซ่ึงกรณีนี้ถือไดวาเปนการคุมครอง
ผูปฏิบัติงานอยางหนึ่งตามนัยมาตรา 108 แหงพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546  
 
         (ข) หลักการคุมครองตามมาตรา 23 

 ในหลักการคุมครองแรงงานตามมาตรา 23 แหงพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษา
เอกชน พ.ศ. 2546 ไดกําหนดหลักการในวรรคหนึ่งวา กิจการของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนไมอยู
ภายใตบังคับกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน และกฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ ทั้งนี้ 
ผูปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตองไดรับผลประโยชนตอบแทนไมนอยกวาที่กําหนดไว
ในกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน และกําหนดหลักการในวรรคสองวา การคุมครองการ
ทํางานและผลประโยชนตอบแทนของผูปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนใหเปนไปตาม
หลักเกณฑที่กําหนดในกฎกระทรวงจากหลักการดังกลาวแสดงใหเห็นไดวายังมีการกําหนด
หลักการคุมครองที่ตองไมนอยกวาหลักการคุมครองตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 

                                                           
8พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2546,  มาตรา 23.   
9แหลงเดิม.  มาตรา 7.  
10แหลงเดิม.  มาตรา 130.  
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2541 เชน ในเรื่องหลักเกณฑ “การคุมครองการทํางาน”  ซ่ึงมีความหมายรวมถึงวัน เวลาทํางาน 
การทํางานในวันหยุด วันลา การทํางานลวงเวลา เวลาพัก “การคุมครองคาตอบแทนแรงงาน” ซ่ึง
กรณีนี้มีความหมายรวมถึงคาจาง คาตอบแทนในการทํางาน คาลวงเวลา คาทํางานในวันหยุด  “การ
คุมครองเกี่ยวกับสวัสดิการ ความปลอดภัย” โดยการคุมครองนี้หมายความรวมถึง สวัสดิการ ความ
ปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานของลูกจาง กองทุนสงเคราะหลูกจาง เงิน
ทดแทน “การคุมครองเกี่ยวกับการเลิกจาง และคาชดเชย” โดยคุมครองเกี่ยวกับการเลิกจาง อํานาจ
ในการเลิกจาง คาชดเชย และคาชดเชยพิเศษ “การคุมครองการใชแรงงานหญิงและเด็ก” โดยการ
ควบคุมการใชแรงงานหญิง การใชแรงงานเด็ก รวมทั้งการคุมครองสิทธิในการเรียกรอง การยื่นคํา
รอง การพิจารณาคํารอง และดําเนินการบังคับใหปฏิบัติตามกฎหมาย หรือคุมครองหลักเกณฑใน
เร่ืองการอุทธรณและการชี้ขาดตัดสินคดีที่มีการอุทธรณ     เปนตน 

 
 (ค) หลักการคุมครองตามกฎกระทรวงวาดวยการคุมครองการทํางานและ

ผลประโยชนตอบแทนของผูปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2549 
หากศึกษาหลักการคุมครองในกฎกระทรวงวาดวยการคุมครองการทํางานและ

ผลประโยชนตอบแทนของผูปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2549 เห็นไดวามาตรา 23 
ไดแบงหลักการคุมครองออกเปน 2 สวน คือ หมวดที่ 1 วาดวยการคุมครองการทํางาน ซ่ึงไดวาง
หลักเกี่ยวกับการคุมครอง เร่ืองของสัญญาจาง กําหนดระยะเวลาในการทดลองงาน การสิ้นสุดของ
สัญญาจางระหวางสถาบันกับผูปฏิบัติงาน เร่ืองการรับเงินหรือทรัพยสินประกันการทํางานหรือ
ประกันความเสียหาย การกําหนดวัน เวลาทําการปกติ การกําหนดเรื่องการลา การใชสิทธิรองทุกข
ในเรื่องเกี่ยวกับการทํางาน การกําหนดภาระงานของผูปฏิบัติงาน และการจายเงินคาชดเชย การ
บอกเลิกสัญญาจางโดยไมตองจายคาชดเชย การบอกเลิกสัญญาจางที่ไมมีกําหนดระยะเวลา การ
ดูแลและสงเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย สภาพแวดลอมในการทํางานของสถาบัน และการ
กําหนดคุณสมบัติที่มา อํานาจหนาที่ การประชุมของคณะกรรมการคุมครองการทํางาน เปนตน
หมวดที่ 2  วาดวยผลประโยชนตอบแทนซึ่งไดวางหลักเกี่ยวกับอัตราคาจาง คาลวงเวลา คาทํางาน
ในวันหยุด คาลวงเวลาในวันหยุด การใหทุนการศึกษา การฝกอบรม การลาศึกษาตอในประเทศ
หรือตางประเทศ ตลอดจนทุนการวิจัย และการลาเพื่อวิจัย เปนตน 

อนึ่ง การคุมครองผลประโยชนตอบแทนของผูปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนตามกฎกระทรวงวาดวยการคุมครองการทํางานและผลประโยชนตอบแทนของผูปฏิบัติงาน
ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2549 ยังไดกําหนดเรื่องเกี่ยวกับผลประโยชนตอบแทนให
ครอบคลุมหลักเกณฑการคุมครองตามกฎหมายวาดวยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน คือ ผูปฏิบัติงาน

DPU



20 

ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตองไดรับผลประโยชนตอบแทนไมนอยกวาที่กําหนดไวในกฎหมาย
วาดวยการคุมครองแรงงานในขอกําหนดขอ43 วาผลประโยชนตอบแทนใดที่มิไดกําหนดใน
กฎกระทรวงฉบับนี้ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน 
 

3.1.2 หลักการตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 3 ลักษณะ 6 วาดวยการจาง
แรงงาน  

เนื่องจากการทํางานของผูปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนถือไดวาเปนการ
ทํางานตามสัญญาจางแรงงานตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ซ่ึงมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการ
คุมครองการจางแรงงานอยูในบรรพ 3 ลักษณะ 6 จางแรงงาน มาตรา 575-586 มีสาระสําคัญโดย
สรุป ดังนี้ 

 (ก) หลักการคุมครองโดยการกําหนดลักษณะของสัญญา 
 1. สัญญาจางแรงงาน หมายถึงสัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่งเรียกวา ลูกจางตกลงจะทํางาน

ใหแกบุคคลอีกคนหนึ่งเรียกวา นายจาง และนายจางตกลงจะใหสินจางตลอดเวลาที่ทํางานให 
สัญญาจางแรงงานจึงเปนสัญญาตางตอบแทนกอหนี้ไหแกคูสัญญาทั้ง 2 ฝาย โดยฝายลูกหนีม้หีนีใ้น
อันที่จะตองทํางานใหนายจางและนายจางมีหนี้จะตองจายสินจางใหเปนการตอบแทนตลอดเวลาที่
ลูกจางทํางานให ดังนั้น จึงพิจารณาลักษณะของสัญญาจางแรงงานได ดังน  
  1.1 ตองมีคน 2 ฝาย (นายจางและลูกจาง) หรือจะเรียกชื่อวาอะไรก็ได 
(พนักงานคนงาน ฯลฯ) 
  1.2 ฝายหนึ่ง ตกลงทํางาน ใหอีกฝายหนึ่งเพื่อประสงคส่ิงตอบแทนที่
เรียกวาสินจาง (หรือคาจางหรือคาแรง) ไมวาการทํางานนั้นจะใชกําลังกาย กําลังสมอง หรือแมแต
ไมไดทําอะไร เชน จางมานั่งเปบแบบใหเขียนรูป 
  1.3 ฝายหนึ่งตกลงให สินจาง ตอบแทนตลอดเวลาที่อีกฝายหนึ่งทํางานให 
 2. แบบของสัญญาจางแรงงาน กฎหมายไมไดกําหนดแบบของสัญญาจางแรงงานไววา
จะตองกระทําอยางไร ดังนั้น สัญญาจางแรงงานจึงมิตองกระทําเปนหนังสือหรือมีหลักฐานเปน
หนังสือแตอยางใด คูกรณีอาจทําสัญญาจางแรงงานกันดวยวาจาก็ไดเมื่อคูกรณีฝายใดฝายหนึ่งผิด
สัญญาก็สามารถที่จะฟองรองตอศาลไดโดยไมจําตองมีพยานหลักฐานเปนหนังสือ 
 3. การกําหนดอัตราคาจาง จะกําหนดอัตราเทาไรก็ได และจะตกลงจายสินจางกัน
อยางไรก็ได 
 4. กําหนดระยะเวลาในการทําสัญญา จะมีกําหนดหรือไมก็ได 
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  (ข) หลักการคุมครองโดยการกําหนดหนาท่ีนายจาง ลูกจาง และการโอนสิทธิ 
  1. หนาที่ของนายจางตามสัญญาจางแรงงานตามประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย ไดกําหนดหนาที่ของนายจางที่จะตองปฏิบัติตอลูกจางไว ดังนี้ คือ 
  1.1 จะตองจายสินจางตลอดเวลาที่ทํางานให 
  1.2 นายจางมีหนาที่ที่จะตองมอบหมายงานใหลูกจางทํา 
  1.3 นายจางมีหนาที่ออกใบสําคัญแสดงการทํางานใหลูกจางเมื่อส้ินสุด    
การจาง 

 1.4 นายจางมีหนาที่ตองจายเงินคาเดินทางขากลับใหเมื่อส้ินสุดการจางถา
ลูกจางนั้นนายจางไดจางเอามาแตตางถ่ินโดยนายจางออกคาเดินทางมา 
  2. หนาท่ีของลูกจางตามสัญญาจางแรงงาน  
  2.1 ลูกจางจะตองทํางานใหแกนายจาง 
  2.2 ลูกจางจะตองไมขาดงาน 
  2.3 ลูกจางจะตองไมขัดคําส่ังของนายจางอันชอบดวยกฎหมาย และจะตอง           
ไมละเลยตอคําส่ังของนายจางดวย 
  2.4 ลูกจางจะตองไมละทิ้งการงานไปเสีย 
     2.5 ลูกจางจะตองไมกระทําความผิดอยางรายแรง 
  2.6 ลูกจางจะตองไมกระทําประการหนึ่งประการใดอันไมสมควรแกการ
ปฏิบัติหนาที่ของตนใหลุลวงไปโดยถูกตองและสุจริต 
  3. การโอนสิทธิ นายจาง จะโอนสิทธิของตนใหแกบุคคลภายนอกก็ไดเมื่อ
ลูกจางยินยอมพรอมใจดวย 
  4. การโอนความเปนลูกจาง ลูกจางจะใหบุคคลภายนอกทํางานแทนตนก็
ไดเมื่อนายจางยินยิมพรอมใจดวย 
 
 (ค) หลักการคุมครองโดยการกําหนดในเรื่องการเลิกสัญญา 

1. การเลิกสัญญาทั้งนายจางและลูกจางมีสิทธิจะบอกเลิกสัญญาการจาง
กันไดและในบางกรณียังอาจเรียกคาเสียหายไดดวย เชน ถาลูกจางใหบุคคภภายนอกทํางานแทนตน
โดยนายจางไมยินยอมพรอมใจดวยนายจางมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได และยังมีสิทธิเรียกคาเสียหาย
ไดดวยถาเสียหาย หรือถาลูกจางรับรองโดยแสดงออกชัด หรือโดยปริยายวาตนเปนผูมีฝมือพิเศษ 
ตอมาปรากฏวาลูกจางไมมีฝมือเชนวานั้นนายจางมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได 
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2. วิธีการบอกเลิกสัญญาจะบอกเลิกสัญญาโดยวาจาหรือหนังสือก็ไดแต
ควรมีเหตุผลในการเลิกจาง มิฉะนั้นอาจถูกฟองวาเลิกจางไมเปนธรรม อาจถูกศาลบังคับใหรับ
ลูกจางกลับเขาทํางานอีกหรือจายคาเสียหายให และควรที่จะระบุเหตุที่เลิกจางดวยวาเลิกจางเพราะ
อะไร โดยเหตุที่เลิกจางนั้นควรจะเปนเหตุที่เกิดขึ้นจริง ซ่ึงการบอกเลิกจางนี้จะมีผลทันทีในวันที่ผู
บอกเลิกสัญญาแสดงเจตนาใหสัญญาเลิก สิทธิและหนาที่ที่จะตองปฏิบัติตอกันเปนอันสิ้นสุด11 
 

123.1.3 หลักการตามกฎหมายวาดวยเงินทดแทน 
การที่นายจางกับลูกจางมีสิทธิและหนาที่ตอกันตามสัญญาจางแรงงาน ซ่ึงตาม

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยกําหนดใหนายจางมีหนาที่หรือหนี้ตอลูกจางอยู 3 ประการ คือ 
ตองใหสินจางและตองออกคาเดินทางใหแกลูกจางกลับถ่ินของตน แตถาในระหวางการทํางาน
ลูกจางไดรับอุบัติเหตุหรือเกิดความเสียหายใด ๆ จากากรทํางานใหนายจาง นายจางยอมอางไดวา
มิใชเกิดจากการผิดสัญญาหรือกระทําละเมิดตอลูกจางตนจึงไมตองรับผิดและถาลูกจางจะกลาวอาง
วาความเสียหายนั้นเนื่องมาจากควมประมาทเลินเลอหรือละเลยของนายจางตนเองก็ตองมีภาระการ
พิสูจนและการบังคับตามสิทธิเชนวานี้ก็ตองใชวิธีการฟองรองเปนคดีตอศาลซึ่งลาชาเสียคาใชจาย
สูงเปนความลําบากของลูกจางและเดือดรอนที่ตองอดทนรอคอยเปนเวลานานกวาจะไดรับเงิน
คาเสียหายซึ่งลูกจางอาจไมมีเงินทดลองจายคารักษาพยาบาลหรือไมมีเงินเปนคาใชจายทดแทนการ
ขาดรายไดประกอบกับแนวคิดที่วาการที่ลูกจางทํางานใหนายจางเทากับเขาเสี่ยงภัย ดังนั้น กฎหมาย
เงินทดแทนจึงเกิดขึ้นเพื่อใหเปนหลักประกันในการปฏิบัติของลูกจางใหนายจางรับผิดชอบสําหรับ
อุบัติเหตุอันตรายใด ๆ โดยไมตองพิสูจนวาเปนการประมาทเลินเลอของใคร โดยถือหลักการความ
รับผิดโดยเครงครัดและความรับผิดโดยปราศจากความผิด (Strict liabilities and liabilities      
without fault)  

กฎหมายเงินทดแทนเปนกฎหมายพิเศษเฉพาะเรื่อง แตหาใชเปนการลบลาง
หลักการทางแพงไม คงเปนแตเพียงการจัดระบบความรับผิดชอบของนายจางเสียใหมใหเหมาะสม
กับความกาวหนาทางอุตสาหกรรม โดยคํานึงถึงความจริงที่วาคนงาน (ลูกจาง) เปนฝายเสียเปรียบ
ในการพิสูจนความผิดของนายจาง และรับเอาความคิดที่เห็นวาอุบัติเหตุในการทํางานนั้นพึงถือเปน
ธรรมชาติอยางหนึ่งของการทํางาน ทํานองเดียวกับเครื่องจักรยอมมีการชํารุดเสียหายเพราะใชงาน
ซ่ึงนายจางสามารถผลักภาระการชดใชเงินทดแทนไปยังผูบริโภค (consumer) ไดเสมอ โดยการรับ

                                                           
11สุดาศิ ริ  วศวงศ .   คํ าอธิบายกฎหมายคุ มครองแรงงาน  โครงการตํ าราและสื่ อการสอน                          

คณะนิติศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.  หนา 25-27. 
12สุดาศิริ มัทวพันธุ.  เงินทดแทนในกฎหมายแรงงาน.  หนา 20-24.  
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เอามูลคาความสูญเสียที่เกิดจากอุบัติเหตุนั้นเปนสวนหนึ่งของตนทุนการผลิต (cost of production) 
คาทดแทนการประสบอันตรายของลูกจางจึงเปน liability ของนายจางฝายเดียว กฎหมายคาทดแทน
จึงเปนหลักประกันสิทธิของคนงานแทนกฎหมายแพง โดยคนงานหาตองมีสวนประกันตนไม และ
เนื่องมาจากการที่นายจางเปนเจาของสถานที่ เครื่องจักร เครื่องมือ ฯลฯ กฎหมายจึงกําหนดใหเปน
ความรับผิดของนายจาง (employer’s liability) จะไดเปนเครื่องผลักดันใหนายจางจัดสถานที่ทํางาน
เครื่องมือ เครื่องจักร ใหอยูในสภาพดี ปลอดภัยและปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยใน
การทํางานโดยเครงครัด เพื่อปองกันมิใหเกิดอันตรายในการทํางานขึ้น13 

 
(ก) หลักการเงินทดแทน 
โดยปกติแลวบุคคลจะมีความรับผิดตอการกระทําของตนเองเทานั้นแตในปจจุบัน

กฎหมายยอมรับพฤติการณบุคคลอาจจะตองรับผิดเพื่อการกระทําของผูอ่ืนตามหลักกฎหมาย
อังกฤษแตเดิมนายจางมีความรับผิดโดยเครงครัดในการกระทําของบุคคลที่เปนลูกจางของตนไมวา
จะเปนกิจการที่ตนสั่งใหทําหรือไม และไมวากิจการนั้น จะเปนไปในทางการที่จางหรือไมตอมา
หลักเปลี่ยนแปลงเปนวานายจางมีความรับผิดเฉพาะกิจการที่ตนสั่งใหทําโดยชัดแจงแตตอมามีการ
เปล่ียนกิจการที่ส่ังโดยปริยาย และไดกลายเปนขอสันนิษฐานอันไมอาจหักลางไดวา ลูกจางได
กระทําไปโดยอํานาจที่ไดรับมอบหมายจากนายจาง นายจางจึงตองรับผิดและในขั้นสุดทายซ่ึงเปน
หลักในปจจุบัน ถือวานายจางตองรับผิดในกิจการทีลูกจางทําไปในการทางที่จาง (Arising out of 
employment) และเรียกหลักนี้วา “ความรับผิดของนายจาง” (Employer’s Liabilities) เหตุผลที่มีการ
เปลี่ยนแปลงมาโดยลําดับเชนนี้ก็เพราะวาเกิดความยากลําบากในการพิสูจนวากิจการนั้นเปนกิจการ
ที่นายจางมอบหมายอํานาจใหทําหรือไม สวนเหตุผลที่นายจางตองรับผิดนั้นมีอยูหลายประการ 
ประการหนึ่งนั้นถือวาการที่นายจางใหลูกจางทํางานใหก็เทากับนายจางติดเครื่องยนตในการทํางาน  

 
(ข) ขอบเขตการบังคับใชของกฎหมาย 
กฎหมายเงินทดแทนเปนกฎหมายคุมครองแรงงานลูกจางหรือผูที่อยูในอุปการะ

ของลูกจาง ดวยการกําหนดใหนายจางจายเงินใหบุคคลดังกลาวเมื่อลูกจางไดรับภยันตรายหรือ
เจ็บปวยหรือตายอันมีสาเหตุมาจากการทํางานใหแกนายจาง และกําหนดใหมีกองทุนเงินทดแทน
ขึ้นโดยใหนายจางจายเงินสมทบกองทุนดังกลาวไวเพื่อเปนหลักประกันในการจายเงินทดแทนแก
ลูกจางหรือผูอยูในอุปการะของลูกจางแทนนายจาง 

                                                           
13พิชัย ศรีไทย.  กองทุนตามกฎหมายเกี่ยวกับแรงงานในประเทศไทย.  หนา 58-59.  
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พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 ซ่ึงมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 
2537 เปนตนมา โดยบังคับใชแกนายจางที่มีลูกจางตั้งแตหนึ่งคนขึ้นไป ยกเวน 

- ราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค และราชการสวนทองถ่ิน 
- รัฐวิสาหกิจวาดวยพนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ 
- นายจางซึ่งประกอบธุรกิจโรงรียนเอกชนตามกฎหมายวาดวยเอกชนเฉพาะสวน

ที่เกี่ยวกับครู หรือครูใหญ 
- นายจางซึ่งดําเนินกิจการที่มิไดมีวัตถุประสงคเพื่อแสวงหากําไรในทางเศรษฐกิจ  
- ลูกจางซึ่งทํางานเกี่ยวกับงานบานอันมิไดมีการประกอบธุรกิจรวมอยูดวย  
141. ประเภทของกิจการที่อยูในขายบังคับ กฎหมายเงินทดแทนฉบับนี้ใชบังคับกับ

กิจการทุกประเภท ไมวาจะเปนงานอุตสาหกรรม งานพาณิชยกรรม งานขนสงและบริการตางก็อยู
ในบังคับที่จะตองรับผิดชอบในเรื่องเงินทดแทนทั้งส้ิน กลาวคือ เจาของสถานประกอบการเหลานี้ 
หรือผูมีหนาที่กระทําการแทนนิติบุคคลอยูในฐานะนายจางที่จะตองรับผิดในการประสบอันตราย
หรือเจ็บปวยของลูกจางอันเนื่องมาจากการทํางานใหนายจาง นับตั้งแตการแจงการประสบอันตราย 
การจายเงินทดแทน คารักษาพยาบาล ตลอดจนถึงการจัดการศพของลูกจาง  

กิจการที่ไมอยูในขายบังคับเรื่องเงินทดแทนนี้ก็ คือ งานราชการไมวาจะเปน
ราชการสวนกลาง อันไดแก กระทรวงทบวงกรมตางๆ ราชการบริหารสวนภูมิภาค (จังหวัด      
อําเภอ ฯลฯ) เหลานี้ไมอยูในขายบังคับที่จะตองรับผิดชอบในเรื่องเงินทดแทน ทั้งนี้ เพราะผูที่
ทํางานราชการหรือที่เรียกวา ขาราชการ นั้น มีกฎหมายที่จายประโยชนทดแทนการปราบอันตราย
หรือบาดเจ็บปวยเนื่องมาจากการปฏิบัติราชการไวแลว โดยเฉพาะ คือ ไดกําหนดไวในระเบียบ
กระทรวงการคลัง 

อนึ่ง คําวา ราชการ ในที่นี้หมายถึงหนวยงานที่ปฏิบัติราชการจริงๆ เทานั้น           
ถาหนวยงานราชการใดมีกิจการอื่นที่มิใชการปฏิบัติราชการของชาติ หรือมีลักษณะเปนทํานอง
การคาแลวก็ไมใชราชการ ไมอยูในขายยกเวน คือ รัฐวิสาหกิจ ตางๆ เชน โรงงานกระสอบปาน           
(กรมโรงงานอุตสาหกรรม) โรงงานยาสูบ (กระทรวงการคลัง) การไฟฟานครหลวง ฯลฯ ทั้งนี้โดย
มีมติคณะรัฐมนตรี ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2516 ยืนยันวารัฐวิสาหกิจอยูภายใตบังคับของกฎหมาย
คุมครองแรงงาน  

งานเกษตรกรรมอันไดแก งานเพาะปลูก ประมง ปาไม เล้ียงสัตว ซ่ึงไมได          
ใชลูกจางตลอดป และไมมีงานลักษณะอื่นรวมอยูดวยนั้น ไดรับการยกเวนเฉพาะแตในเรื่องอื่น

                                                           
14สุดาศิริ มัทวพันธุ.  เลมเดิม.  หนา 38-40.     
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เทานั้น แตการจายคาทดแทนยังอยูในความรับผิดชอบของนายจางจะตองจายเงินทดแทนใหแก
ลูกจางกลาวคือ เมื่อเจาหนาที่พิจารณาแลวเห็นวาลูกจางผูประสบอันตรายเปนลูกจางของนายจาง
รายนี้และการประสบอันตรายนั้นเปนการประสบอันตรายเนื่องมาจากการทํางานใหแกนายจางจริง
ก็จะพิจารณาใหนายจางจายเงินทดแทนให ซ่ึงนายจางจะตองจายเงินทดแทนใหแกลูกจางตามคําสั่ง
ของเจาหนาที่ ถานายจางไมจายจะตองถูกดําเนินคดีอาญาตามขอ 8 แหงประกาศของคณะปฏิวัติ 
ฉบับที่ 103 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2515 ซ่ึงมีโทษจําคุกไมเกิน 6 เดือน ปรับไมเกิน 2 หมื่นบาท หรือ
ทั้งจําทั้งปรับ ทั้งนี้เนื่องจากการที่บัญญัติไวในประกาศกระทรวงมหาดไทยฉบับดังกลาววา          
“...ทั้งนี้เฉพาะในสวนที่ไมเกี่ยวกับการจายคาจางและการจายเงินทดแทน...” จะเห็นไดวาบัญญัติ
เอาไวแตเร่ืองการจายคาทดแทนเทานั้น ไมไดกําหนดเรื่องการแจงการประสบอันตรายเอาไวเลย แต
พอจะสังเกตไดวา การที่มีบทบัญญัติเอาไวเชนนี้นาจะเปนเรื่องการใชถอยคําผิดพลาดมากกวา โดย
เจตนารมยที่แทจริงแลวตองการจะใหครอบคลุมถึงเรื่องเงินทดแทนทั้งหมดนับตั้งแตเร่ืองการแจง
การประสบอันตรายเปนตนไป ตลอดจนเสร็จสิ้นขบวนการดําเนินงานคาทดแทน มิไดมีเจตนาที่จะ
จํากัดเฉพาะเรื่องการจายเงินทดแทนแตอยางเดียวเทานั้นเพราะจะเกิดปญหาในทางปฏิบัติมาก       
แตเมื่อไดบัญญัติเอาไวเชนนี้แลวก็จะตองตีความตามตัวอักษรโดยเครงครัดกอนหลักการ                    
ตีความกฎหมาย 

2. ขนาดของสถานประกอบการที่อยูในขายบังคับ กอน 1 มกราคม 2517 สถาน
ประกอบการซึ่งมีลูกจางตั้งแต 1 คนขึ้นไป อยูในขายบังคับที่นายจางจะตองรับผิดชอบในเรื่องเงิน
ทดแทนโดยการจายเงินคาทดแทนเอง ตามกฎหมายคุมครองแรงงานฉบับนี้ หลัง 1 มกราคม 2517 
สถานประกอบกิจการซึ่งมีลูกจางตั้งแต 1 คนถึง 19 คน ที่ตั้งอยูในกรุงเทพมหานครอยูในบังคับที่
นายจางจะตองรับผิดชอบในเรื่องการจายเงินทดแทนเองตามกฎหมายนี้แตถาสถานประกอบการ
นั้นๆ มีลูกจาง 20 คนขึ้นไป อยูในขายบังคับของกฎหมายเกี่ยวกับกองทุนเงินทดแทน 

3. ลูกจางที่อยูในบังคับของกฎหมายฉบับนี้ คําวาลูกจางตามนิยามศัพทใน
กฎหมายแรงงานหมายถึงผูซ่ึงตกลงทํางานใหแกนายจางเพื่อรับคาจางไมวาจะเปนผูรับคาจางดวย
ตนเองหรือไมก็ตามโดยปกติแลวลูกจางที่ทํางานใหนายจางเมื่อจะรับคาจางก็รับดวยตนเองแตยังมี
ลูกจางอีกประเภทหนึ่งที่ทํางานใหแกนายจางเชนเดียวกันแตไมไดรับคาจางหรือสินจางนั้นดวย
ตนเองโดยตรงทั้งนี้อาจจะเปนการชวยกันทํางานใหไดผลงานไปตีราคาเปนเงินออกมาก็ไดหรือ
อาจจะใหผูอ่ืนรับแทนตนก็ได 

กฎหมายเงินทดแทนฉบับนี้มีเจตนาที่จะครอบคลุมลูกจางทั้งหมดใหไดรับ      
ความคุมครองไมวาจะเปนลูกจางประจํา คือลูกจางซึ่งนายจางตกลงจางไวเปนการประจําหรือ
ลูกจางชั่วคราวซ่ึงนายจางตกลงจางไมวาเปนการประจํา เพื่อทํางานอันมีลักษณะเปนครั้งคราวเปน

DPU



26 

การจรหรือเปนไปตามฤดูกาล และความคุมครองของนายจางที่จะมีตอลูกจางนั้นจะมีขึ้นทันทีที่    
ตกลงรับลูกจางเขาทํางานไมวาจะเปนการตกลงโดยชัดแจงหรือโดยปริยาย ไมตองคํานึงถึง
ระยะเวลาการทํางาน แตคําวาตกลงนั้นอาจจะมีปญหาเกิดขึ้นไดบางเหมือนกันวาเมื่อไรจะถือวา    
ตกลงแลว เชน มีคนมาสมัครเขาทํางานนายจางก็บอกวาใหทดลองทํางานดูถาทํางานไดจะรับเขา
ทํางานและกําหนดอัตราคาจางให คร้ันลูกจางลงมือทดลองงานใหนายจางดูก็ประสบอุบัติเหตุ
ระหวางนั้นเชนนี้จะถือไดหรือยังวาบุคคลนั้นมีฐานะเปนลูกจางของนายจางคนนั้นแลวและมีสิทธิ
ไดรับเงินทดแทน 

ลูกจางที่อยูในขายไดรับความคุมครองนั้นจะตองปรากฏวาเปนลูกจางซึ่งอยูใน
สถานประกอบการหรือกิจการที่อยูในบังคับของกฎหมายนี้ ตามที่ไดกลาวมาแลวขางตนเทานั้น 
ดังนั้นลูกจางซึ่งไดทํางานรับใชในบานเรือนจึงไมอยูในขายที่จะไดรับการคุมครองตามกฎหมายนี้ 
เวนแตวาลูกจางซึ่งทํางานรับใชในบานเรือนนั้นจะถูกใชปฏิบัติงานในกิจการที่แสวงหากําไรในทาง
เศรษฐกิจควบคูกันไปดวยจึงจะอยูในขายที่ไดรับการคุมครองตามกฎหมายนี้ เชน จางคนมาทํางาน
รับใชกวาดบานถูเรือน แตเจาของบานนี้ประกอบกิจการผลิตกลองกระดาษสงขายตามรานคาตางๆ 
เปนแบบอุตสาหกรรมเล็กๆ ทําภายในครัวเรือนดวยและลูกจางคนนี้เมื่อทํางานบานเสร็จเรียบรอย
แลวจะตองทํางานผลิตกลองกระดาษดวยโดยทําหนาที่คนตัดกระดาษใชเครื่องตัดกระดาษไฟฟา 
ลูกจางรายนี้ถูกเครื่องตัดกระดาษตัดนิ้วขาดในขณะทํางานตัดกลองกระดาษ เชนนี้ นายจางหรือ
เจาของบานซึ่งเปนผูวาจางลูกจางรายนี้จะตองรับผิดชอบในการประสบอันตรายของลูกจาง            
รายนี้ดวย15 

(ค) วิธีการทดแทนการประสบอันตราย ตามหลักประโยชนทดแทน แบงออก ดังนี้ 
1. Medical Benefits คาใชจายที่จะตองใชจายในการรักษาพยาบาลลูกจางอัน

เนื่องมาจากการประสบอันตรายในการทํางานใหแกนายจาง เมื่อลูกจางไดรับอันตรายนั้น ส่ิงแรกที่
ลูกจางตองการคือการปฐมพยาบาลขั้นแรก (First Aid) และบางครั้งอาจตองการรักษาพยาบาลที่
โรงพยาบาล ซึ่งเปนหนาที่ของนายจางที่จะตองรับผิดชอบเกี่ยวกับคาใชจายในการรักษาพยาบาล
ทั้งหมด ตั้งแตเร่ิมแรก สําหรับจะเปนจํานวนเงินเทาไร ระยะเวลานายเทาไรที่จะตองรับผิดชอบ
เกี่ยวกับคารักษาพยาบาลนั้นยอมแลวแตกฎหมายของแตละประเทศ 

2. Cash Benefits ซ่ึงแบงออกเปน 
2.1 เพื่อทดแทนคาจางที่สูญเสียไปในระหวางทํางานไมไดช่ัวคราว (Wage Loss) 

โดยมิไดมีการสูญเสียสมรรถภาพถาวร 

                                                           
15สุดาศิริ มัทวพันธุ. แหลงเดิม.  หนา 41-42. 
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2.2 เพื่อทดแทนสมรรถภาพในการทํางานที่สูญเสียไปเปนบางสวน (Permanent 
Partial Disabillity) อยางหนึ่งและถึงขนาดทุพพลภาพโดยสิ้นเชิง (Permanent Total Disabillity)    
อีกอยางหนึ่ง   

2.3 คาทําศพและเงินทดแทนการมรณะแกผูอยูในอุปการะประโยชนทดแทนที่
กําหนดใหจายแกผูอยูในความอุปการะของผูตายนั้น ถาถือตามกฎหมายแลวเจตนารมยของ
กฎหมายประเภทนี้มุงใหเปนสิทธิเฉพาะตัวของผูอยูในความอุปการะซึ่งจะจําหนายจายโอนกันมิได 
และผูตายจะทําพินัยกรรมยกใหคนอื่นๆ ตามใจชอบไมได เพราะประโยชนทดแทนประเภทนี้มิใช
มรดก จึงตองแบงสรรแกผูอยูในอุปการะตามที่กฎหมายกําหนดเทานั้น ผูตายไมมีสิทธิจัดสรร 

 
3.1.4 หลักการตามกฎหมายวาดวยประกันสังคม 

กฎหมายประกันสังคม (Social Security Law) หมายถึงกฎหมายที่กําหนดใหมีการ
จัดตั้งกองทุนประกันสังคมขึ้นโดยใหลูกจาง หรือผูสมัครเขาประกันตน นายจาง และรัฐบาล
รวมกันออกเงินสมทบ เพื่อใชกองทุนดังกลาวเปนหลักประกันใหแกลูกจางและผูสมัครเขาประกัน
ตนไดรับการสงเคราะหเมื่อประสบอันตราย เจ็บปวย ทุพพลภาพ หรือตายเนื่องจากการทํางาน 
คลอดบุตร ชราภาพ และวางงาน รวมทั้งการสงเคราะหบุตร ซ่ึงจะทําใหชีวิตของลูกจางและสังคมมี
ความมั่นคงมากยิ่งขึ้น16 
 

 (ก) หลักการประกันสังคม 
 กฎหมายประกันสังคมเปนกฎหมายที่กําหนดใหมีการจัดตั้งกองทุนประกันสังคมขึ้น

โดยใหลูกจางหรือผูสมัครเขาประกันตนนายจางและรัฐบาลรวมออกเงินสมทบ เพื่อใชกองทุน
ดังกลาวเปนหลักประกันใหแกลูกจางและผูสมัครเขาประกันตนไดรับการสงเคราะหเมื่อประสบ
อันตราย เจ็บปวย ทุพพลภาพ หรือตายอันมิใชเนื่องจากการทํางาน คลอดบุตร ชราภาพ และวางงาน 
รวมทั้งการสงเคราะหบุตร ซ่ึงจะทําใหชีวิตของลูกจางและสังคมมีความมั่นคงขึ้น กฎหมาย
ประกันสังคมที่ใชบังคับอยูในปจจุบัน คือ พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ซ่ึงใชบังคับ
ตั้งแตวันที่ 2 กันยายน 2533 เปนตนมา 

 (ข) ขอบเขตการบังคับใชของกฎหมายวาดวยประกันสังคม 
 ปจจุบันพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ใชบังคับแกนายจางที่มีลูกจางตั้งแต 1 

คนขึ้นไป และใชบังคับรวมตลอดถึงลูกจางชั่วคราวรายเดือนของสวนราชการดวย 
 สวนบุคคลหรือลูกจางอื่นที่ไมไดรับการคุมครองตามพระราชบัญญัตินี้ ไดแก 

                                                           
16รัชดาภรณ ทองสุข.  เอกสารคําสอนกฎหมายแรงงานและการประกันสังคม.  หนา 359.  
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1. ขาราชการ ลูกจางประจํา ลูกจางชั่วคราวรายวัน และลูกจางชั่วคราวรายชั่วโมง
ของราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค และราชการสวนทองถ่ินยกเวนลูกจางชั่วคราว         
รายเดือน 

2. ลูกจางของรัฐบาลตางประเทศหรือองคการระหวางประเทศ 
3. ลูกจางของนายจางที่มีสํานักงานในประเทศไทยและไปประจําทํางานอยูใน

ตางประเทศ 
4. ครูหรือครูใหญของโรงเรียนเอกชน 
5. นักเรียน นักเรียนพยาบาล นิสิตหรือนักศึกษา หรือแพทยฝกหัดซ่ึงเปนลูกจาง

ของโรงเรียน มหาวิทยาลัย หรือโรงพยาบาล (มาตรา 4)  
6. ลูกจางของเนติบัณฑิตยสภา 
7. ลูกจางของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ 
8. ลูกจางของสภากาชาดไทย 
9. ลูกจางของรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยพนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ 
10. ลูกจางของกิจการเพาะปลูก ประมง ปาไม และสัตวเล้ียงซึ่งมิไดใชลูกจาง

ตลอดป และไมมีงานลักษณะอื่นรวมอยูดวย 
11. ลูกจางของนายจางที่จางไวเพื่อทํางานอันมีลักษณะเปนครั้งคราว เปนการจร 

หรือเปนไปตามฤดูกาล  
12. ลูกจางของนายจางที่เปนบุคคลธรรมดา ซ่ึงงานที่ลูกจางทํานั้นมิไดประกอบ

ธุรกิจอยูดวย 
13. ลูกจางของนายจางซึ่งประกอบการคาเรหรือการคาแผงลอย 
14.  ลู ก จ า งซึ่ ง ทํ า ง าน เ กี่ ย ว กั บ ง านบ านอั นมิ ใ ช มี ก า รประกอบธุ ร กิ จ                    

รวมอยูดวย17  
 (ค) ผูประกันตน 
 ลูกจางที่มีอายุ 15 ปบริบูรณถึง 60 ปบริบูรณในกิจการที่มีลูกจางตั้งแต 10 คนขึ้นไป จะ
ตกเปน “ผูประกันตน” ตามกฎหมายนี้ทันทีที่เขาทํางานเปนลูกจาง ทั้งนี้จนกวาจะพนจากการเปน
ลูกจางดังกลาว (มาตรา 33) โดยผูสมัครเขาประกันตน ตองเปนบุคคลซึ่งมิใชลูกจางที่อยูในขาย
บังคับของกฎหมายดังกลาวขางตน (คนขับรถรับจาง แมคา ขาราชการ ทนายความ ฯลฯ) อาจสมัคร
เขาเปนผูประกันตนได โดยสมัครและจายเงินสมทบเขากองทุนประกันสังคมตามอัตราที่กําหนด
เปนรายป (ป 2537-2538 เปนเงิน 2,880 บาท ป 2539-2540 เปนเงิน 3,110 บาท ป 2541 
                                                           

17รัชดาภรณ ทองสุข.  แหลงเดิม.  หนา 360-361.   
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เปนตนไป เปนเงิน 3,360 บาท) และเมื่อไดจายเงินจนครบระยะเวลาที่กําหนดแลว ผูสมัครเขา
ประกันตนดังกลาวจะไดรับผลประโยชนตอบแทนเพียง 3 ประเภท คือ ประโยชนทดแทนในกรณี
คลอดบุตร ในกรณีทุพพลภาพ และในกรณีตายเทานั้น (มาตรา 40 และพระราชกฤษฎีกากําหนด
หลักเกณฑ และอัตราการจายเงินสมทบ ประเภทของประโยชนทดแทน ตลอดจนหลักเกณฑและ
เ งื่ อ น ไ ข แห ง สิ ท ธิ ใ น ก า ร รั บ ป ร ะ โ ย ชน ท ด แทนขอ ง ผู ป ร ะ กั น ตนซึ่ ง มิ ใ ช ลู ก จ า ง                            
พ.ศ. 2537)  
 (ง) ประโยชนทดแทนที่ผูประกันตนจะไดรับ 

1. กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บปวยอันมิใชเนื่องจากการทํางาน  
 มีสิทธ ิไดรับประโยชนทดแทนประเภทนี้ตอเมื่อภายในระยะเวลา 15 เดือน กอน

วันรับบริการทางการแพทย ผูประกันตนไดจายเงินสมทบมาแลวรวมได 3 เดือน (มาตรา 62) การ
ประสบอันตรายหรือการเจ็บปวยนั้นตองมิไดเกิดขึ้นเพราะเหตุที่ผูประกันตนจงใจกอใหเกิดขึ้น
หรือยินยอมใหผูอ่ืนกอใหเกิดขึ้น(มาตรา 61) โดยไดรับบริการทางการแพทยเพื่อการรักษาพยาบาล
ในสถานพยาบาลที่กําหนดไว ซ่ึงประโยชนทดแทนนี้รวมท้ังคาตรวจวินิวจฉัยโรค คาบําบัดทาง
การแพทย คากินอยูรักษาพยาบาลในสถานพยาบาล คายา และคาเวชภัณฑ คารถพยาบาลหรือคา
พาหนะรับสงผูปวย และคาบริการอื่นที่จําเปน(มาตรา 63) ซ่ึงจะไดรับเงินทดแทนการขาดรายได
เพราะตองหยุดงานาตามคําส่ังแพทยเทากับ 50 เปอรเซ็น ของคาจางที่คํานวณเปนเงินสมทบ คร้ัง
หนึ่งไมเกิน 90 วัน และใน 1 ปไมเกิน180 วัน เวนแตเจ็บปวยเรื้อรังไมเกิน 365 วัน (มาตรา 64) 

2. กรณีคลอดบุตร 
 มีสิทธิเมื่อผูประกันตนมีครรภหรือภริยาหรือหญิงซึ่งอยูกินดวยกันฉันสามีภริยา

โดยเปดเผยของผูประกันตนมีครรภและเมื่อภายในระยะเวลา 15 เดือนกอนวันรับบริการทาง
การแพทย ผูประกันตนไดจายเงินสมทบมาแลวรวมได 7 เดือนโดยมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทน
สําหรับการคลอดบุตรไมเกิน 2 คร้ัง(มาตรา 65)ไดรับบริการทางการแพทยเพื่อการคลอดบุตรใน
สถานพยาบาลที่กําหนดไว(มาตรา 66)แตในปจจุบันจายคาบริการทางการแพทยเปนเงิน 4,000 บาท
แทนและไดรับเงินทดแทนการขาดรายไดเพื่อการคลอดบุตรเนื่องจากผูประกันตน(หญิง)ตองหยุด
งานเพื่อการคลอดบุตรไมเกิน 2 คร้ังเปนการเหมาจายครั้งละ 50 เปอรเซ็นของคาจางเปนเวลา 90 วัน 

3. กรณีทุพพลภาพอันมิใชเนื่องจากการทํางาน 
 มีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนตอเมื่อภายในระยะเวลา 15 เดือนกอนทุพพล

ภาพ ผูประกันตนไดจายเงินสมทบมาแลวรวมได 3 เดือน (มาตรา 69) การทุพพลภาพนั้นตองมิได
เกิดขึ้นเพราะเหตุที่ผูประกันตนจงใจกอใหเกิดขึ้นหรือยินยอมใหผูอ่ืนกอใหเกิดขึ้น (มาตรา 61) โดย
ไดรับบริการทางการแพทยเพื่อรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลที่กําหนดไวซ่ึงประโยชนทดแทนนี้
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รวมทั้งคาตรวจวินิจฉัยโรค  คาบําบัดทางการแพทย  คายาและคาเวชภัณฑ  คากินอยูและ
รักษาพยาบาลในสถานพยาบาล คารถพยาบาลหรือคายานพาหนะรับสงผูทุพลภาพ คาฟนฟู
สมรรถภาพทางรางกาย จิตใจ และอาชีพ และคาบริการอื่นที่จําเปน (มาตรา 70) ปจจุบันจาย
คาบริการทางการแพทยเทาที่จายจริงตามความจําเปน แตไมเกินเดือนละ 2,000 บาท ตลอดชีวิต 
และไดรับเงินทดแทนการขาดรายไดในอัตรา 50 เปอรเซ็นตของคาจางตลอดชีวิต (มาตรา 71) 

4. กรณีตายอันมิใชเนื่องจากการทํางาน 
 มีสิทธิเมื่อภายในระยะเวลา 6 เดือน กอนถึงแกความตาย ผูประกันตนไดจายเงิน

สมทบมาแลวรวมได 1 เดือน (มาตรา 73) โดยการตายนั้นตองมิไดเกิดขึ้นจากผูประกันตนหรือผูมี
สิทธิไดรับประโยชนทดแทนจงใจกอใหเกิดขึ้นหรือยินยอมใหผูอ่ืนกอใหเกิดขึ้น (มาตรา 61, 73) 
และไดรับประโยชนทดแทน คือ  

 1. ผูจัดการศพผูประกันตนจะไดรับคาทําศพ 30,000 บาท            
 2. บุคคลซึ่งผูประกันตนทําหนังสือระบุไวจะไดรับเงินสงเคราะห ดังนี้  

2.1 กรณีผูประกันตนสงเงินสมทบมาแลวตั้งแต 36 เดือนขึ้นไปไดเทากับ
รอยละ 50 ของคาจางรายเดือนคูณดวย 3 

2.2 กรณีผูประกันตนสงเงินสมทบมาแลวตั้งแต 10 ป ขึ้นไป ไดเทากับ
รอยละ50ของคาจางรายเดือนคูณดวย 10 

 หากผูประกันตนมิไดทําหนังสือระบุบุคคลไวใหนําเงินสงเคราะหดังกลาวไป
เฉล่ียจายใหแกสามีภริยา บิดามารดา หรือบุตรของผูประกันตนแทน 

5. กรณีสงเคราะหบุตร 
 มีสิทธิตอเมื่อภายในระยะเวลา 36 เดือนยอนหลังไปไดจายเงินสมทบมาแลว

รวมได 12 เดือน (มาตรา 74) โดยมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนในกรณีสงเคราะหบุตรสําหรับ
บุตรชอบดวยกฎหมายซึ่งมีอายุไมเกิน 6 ปบริบูรณ (กฎกระทรวงฉบับที่ 16) คราวละไมเกิน 2 คน
(มาตรา 75 ตรี) โดยใหนับบุตรเรียงตามลําดับการเกิดกอนหลัง ทั้งนี้ ไมวาจะเปนบุตรที่เกิดกอน
หรือหลังการเปนผูประกันตน (กฎกระทรวง ฉบับที่ 16) บุตรชอบดวยกฎหมาย ไมรวมถึงบุตรบุญ
ธรรม หรือบุตรซึ่งไดยกใหเปนบุตรบุญธรรมของบุคคลอื่น (มาตรา 35 ตรี) เปนตน  

6. กรณีชราภาพ  
 มีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนตอเมื่อไดจายเงินสมทบรวม 180 เดือนขึ้นไป 
และความเปนผูประกันตนสิ้นสุดลง โดยสิ้นสภาพการเปนลูกจาง (ออกจากงาน) ผูประกันตนจะ
ไดรับเงินบํานาญชราภาพ (เงินเบี้ยเล้ียงชีพรายเดือน) ตามจํานวนที่กําหนดในกฎกระทรวง ซ่ึง
ขึ้นอยูกับจํานวนเงินสมทบที่สงและระยะเวลาที่สงเงินสมทบ (ในปจจุบันกําหนดใหจายเงินบํานาญ
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ชราภาพเปนรายเดือน จํานวน 15 เปอรเซ็นต ของคาเฉลี่ย 60 เดือนสุดทายที่ใชเปนฐานคํานวณเงิน
สมทบ แตหากไดจายเงินสมทบเกิน 180 เดือน ใหจายเพิ่ม 1 เปอรเซ็นตตอระยะเวลาการจายเงิน
สมทบครบทุก 12 เดือน) ถาผูรับเงินชราภาพถึงแกความตาย ใหงดจายเงินบํานาญชราภาพในเดือน
ถัดไปโดยถึงแกความตาย  ทายาทของผูประกันตนที่มีสิทธิ จะไดรับเงินบําเหน็จชราภาพ                      
(จายใหครั้งเดียว) ตามจํานวนที่กําหนดใหในกฎกระทรวง ซ่ึงในปจจุบันกําหนดใหจายในอัตรา 
ดังนี้ (1) กรณีจายเงินสมทบต่ํากวา 12 เดือน ไดรับเทากับจํานวนเงินสมทบที่ผูประกันตน           
จายสมทบพรอมประโยชนตอบแทนตามที่สํานักงานประกันสังคมกําหนด (2) กรณีจายเงินสมทบ
ตั้งแต 12 เดือนไดรับเทากับจํานวนเงินสมทบที่ผูประกันตน และนายจางจายสมทบพรอม
ประโยชนตอบแทนตามที่สํานักงานประกันสังคมกําหนด เปนตน 

7. กรณีวางงาน 
 มีสิทธิตอเมื่อภายในระยะเวลา 15 เดือนยอนหลังไป ไดจายเงินสมทบมาแลว

รวมได 6 เดือน (มาตรา 78) โดยตองพรอมที่จะทํางานตามที่จัดหาให และไปรายงานตัวเดือนละ 1 
ครั้ง (มาตรา 78) เหตุที่วางงานมิใชถูกเลิกจางเนื่องจาก ทุจริตตอหนาที่ หรือกระทําความผิดอาญา      
โดยเจตนา แกนายจาง จงใจทําใหนายจางไดรับความเสียหาย ฝาฝนขอบังคับหรือระเบียบเกี่ยวกับ
การทํางานหรือคําสั่งอันชอบดวยกฎหมายในกรณีรายแรง ละทิ้งหนาที่เปนเวลา 7 วันทํางาน
ติดตอกันโดยไมมีเหตุอันสมควร ประมาทเลินเลอเปนเหตุใหนายจางไดรับความเสียหาย           
อยางรายแรง หรือไดรับโทษจําคุกตามคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนโทษสําหรับความผิด
ที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ (มาตรา 78) ซ่ึงตองไมเปนผูมีสิทธิไดรับประโยชน
ทดแทนกรณีชราภาพ และมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนการวางงานตั้งแตวันที่ 8 นับแตวัน
วางงานจากการทํางานกับนายจางรายสุดทาย ตามอัตราที่กําหนดไวในกฎกระทรวง( มาตรา 79)18 

3.1.5 หลักการตามกฎหมายวาดวยศาลแรงงาน 
เนื่องจากผูปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนและสถาบันไดทําสัญญาในการ

วาจางใหทํางานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ดังนี้หากมีคดีพิพาทเกี่ยวดวยสิทธิหรือหนาที่ตาม
สัญญาจางแรงงานหรือตามขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางก็ยอมอยูภายใตเขตอํานาจของศาล
แรงงาน 
  (ก) ความหมายของกฎหมายวาดวยศาลแรงงาน 
  กฎหมายวาดวยศาลแรงงานที่ใชบังคับในปจจุบัน คือ พระราชบัญญัติ
จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ 12 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2522 เปนตนมา โดยเปนกฎหมายที่จัดตั้งศาลแรงงานขึ้นเพื่อใหเปนศาลชํานาญพิเศษ มีอํานาจ
                                                           

18เกษมสันต วิลาวรรณ  ก  (2545).  กฎหมายแรงงานสําหรับนักบริหาร.  หนา 171-186.  
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ในการพิจารณาคดีแรงงาน ซ่ึงเปนคดีที่มีลักษณะพิเศษและมีความแตกตางไปจากคดีแพงและ
คดีอาญาโดยทั่วไป เพราะเปนคดีที่มีขอขัดแยงระหวางนายจางกับลูกจางตามสัญญาจางแรงงาน
หรือเกี่ยวกับสิทธิและหนาที่ของนายจางและลูกจางตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน และ
กฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ ซ่ึงขอขัดแยงดังกลาวควรไดรับการพิจารณาโดยผูพิพากษาซึ่งมี
ความรูความเขาใจในปญหาแรงงานรวมกับผูพิพากษาสมทบฝายนายจางและฝายลูกจาง ทั้งการ
ดําเนินคดีควรเปนไปโดยสะดวก ประหยัด รวดเร็ว เสมอภาค และเปนธรรมเพื่อใหคูความมีโอกาส
ประนีประนอมยอมความและสามารถกลับเขาไปทํางานรวมกันไดโดยไมเกิดความรูสึกเปนอริตอ
กันจําเปนตองยกเวนขั้นตอนและวิธีการตางๆ ที่บัญญัติไวในกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงหลาย
กรณีดวยกัน ทั้งนี้เพื่อใหเกิดความคลองตัว และมีประสิทธิภาพในการพิจารณาคดีมากยิ่งขึ้น19 
 
  (ข) คดีท่ีอยูในอํานาจพิจารณาของศาลแรงงาน 
  พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 
บัญญัติกําหนดคดีที่ศาลแรงงานมีอํานาจพิจารณาพิพากษาไวหลายกรณี ดังนี้ 
  ศาลแรงงานมีอํานาจพิจารณาพิพากษาหรือมีคําส่ังในเรื่อง ดังตอไปนี้ 
  1. คดีพิพาทเกี่ยวดวยสิทธิหรือหนาที่ตามสัญญาจางแรงงานหรือตาม
ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง 
  2. คดีเกี่ยวดวยสิทธิหรือหนาที่ตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน
หรือกฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ 
  3. กรณีที่จะตองใชสิทธิทางศาลตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน
หรือวาดวยแรงงานสัมพันธ 
  4. คดีอุทธรณคําวินิจฉัยของเจาพนักงานตามกฎหมายวาดวยการคุมครอง
แรงงานหรือของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธหรือรัฐมนตรีตามกฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ 
  5. คดีอันเกิดแตมูลละเมิดระหวางนายจางและลูกจางสืบเนื่องจากขอพิพาท
แรงงานหรือเกี่ยวกับการทํางานตามสัญญาจางแรงงาน 
  6. ขอพิพาทแรงงานที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยขอใหศาล
แรงงานชี้ขาดตามกฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ20 
 ดังนี้ หากมีขอพิพาทใดๆ เกี่ยวดวยสิทธิหรือหนาที่ตามสัญญาจางแรงงานหรือตาม
ข อตกลง เกี่ ย วกั บสภาพการจ า ง ระหว า งสถาบัน อุดมศึ กษา เ อกชนกับ ผู ป ฏิบั ติ ง าน                            
                                                           

19รัชดาภรณ ทองสุข.  เลมเดิม.   หนา 399. 
20แหลงเดิม.  หนา 400-401. 
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ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนซึ่งเปนสัญญาจางแรงงานอยางหนึ่ง คือ สัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่ง 
เรียกวาลูกจาง ตกลงจะทํางานใหแกบุคคลอีกคนหนึ่ง เรียกวานายจาง และนายจางตกลงจะให
สินจางตลอดเวลาที่ทํางานให ตามนัยประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 575 ประกอบ
มาตรา 8 (1) แหงพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 จึงทําให
ขอพิพาทใดๆ หากมีขึ้นยอมอยูในเขตอํานาจของศาลแรงงาน  
 
3.2 หลักเกณฑตามกฎหมายที่ไมนํามาบังคับใชตอผูปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
 กฎหมายเกี่ยวกับการคุมครองการทํางานของผูใชแรงงานที่ไมนําบังคับใชกับ
ผูปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ไดแก 
 

3.2.1 หลักการตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานที่ไมนํามาใชบังคับตอ
ผูปฏิบัติงานในสถาบัน 

 หลักการในกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานที่ไมนํามาใชบังคับตอ
ผูปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนไดแกการคุมครองในหมวด 4 การใชแรงงานเด็ก เนื่องจาก
ขอเท็จจริงไมมีผูปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เปนเด็กจึงไมมีความจําเปนในการที่จะนํา
หลักเกณฑการคุมครองดังจะกลาวตอไปนี้มาใชบังคับ 

  การคุมครองผูใชแรงงานมีสถานะเปนเด็ก กฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานได
กําหนดการใชแรงงานหญิงไวในหมวดที่ 4 โดยบัญญัติคุมครองการใชแรงงานเด็กเปนการใหความ
คุมครองเปนพิเศษแกลูกจางเด็ก ทั้งชายและหญิง ถาลูกจางเปนเด็กชายก็จะไดรับการคุมครองสอง
ตอ คือ ไดรับการคุมครองตามบทคุมครองทั่วไปและบทคุมครองแรงงานเด็ก สวนลูกจางที่เปน
เด็กหญิงจะไดรับการคุมครองถึงสามตอ คือ ไดรับการคุมครองตามบทคุมครองทั่วไปและบท
คุมครองแรงงานหญิง และสุดทายไดรับการคุมครองตามบทคุมครองแรงงานเด็ก ฉะนั้นในการที่
ลูกจางเปนเด็ก นายจางก็ตกอยูภายใตบังคับของกฎหมายคุมครองแรงงานมากขึ้น 

 บทบัญญัติคุมครองแรงงานเด็ก อาจแยกพิจารณาได 3 หัวขอ ดังนี้ 
1.1 ประเภทเด็กท่ีไดรับการคุมครองเปนพิเศษ 
 กฎหมายคุมครองแรงงานแบงประเภทของเด็กที่อยูในความคุมครองออกเปน 

3 ประเภท ตามอายุของเด็ก คือ 
 1. เด็กอายุต่ํากวา 12 ป 
 2. เด็กอายุตั้งแต 12  ป แตไมถึง 15 ป 
 3. เด็กอายุตั้งแต 15 ป แตไมถึง 18 ป 
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 ฉะนั้น ผูที่มีอายุตั้งแต 18 ปขึ้นไป ไมใชเด็กตามกฎหมายคุมครองแรงงาน           
จึงไมอยูในความคุมครองตามบทบัญญัติคุมครองแรงงานเด็ก แตจะไดรับความคุมครองตามบท
คุมครองแรงงานทั่วไป  หรือหากเปนหญิงก็ยอมได รับความคุมครองตามบทคุมครอง             
แรงงานหญิงดวย  

1.2 ประเภทแรงงานที่อนุญาตใหเด็กทําได 
 1. เด็กอายุต่ํากวา 12 ป 
 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  เรื่อง การคุมครองแรงงานลงวันที่ 16 

เมษายน 2515 ขอ 20 “หามมิใหนายจางรับเด็กซึ่งมีอายุต่ํากวาสิบสองปเปนลูกจาง” 
 เด็กไมวาหญิงหรือชายซ่ึงอายุไมเกิน 12 ป กฎหมายหามขาดไมใหนายจางรับ

เปนลูกจางไมวาในงานประเภทใดโดยไมมีขอยกเวนเพราะเด็กในวัยนี้กําลังเจริญเติบโตทั้งทาง
รางกายและสมอง การทํางานที่เหมาะสมกับวัย อาจกระทบกระเทือนตอพัฒนาการทางดานรางกาย 
และจิตใจของเด็ก 

 2. เด็กอายตุั้งแต 12 ป แตไมถึง 15 ป 
 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  เรื่อง การคุมครองแรงงานลงวันที่ 16 

เมษายน 2515 ขอ 21 “หามมิใหนายจางรับเด็กซ่ึงมีอายุตั้งแตสิบสองป แตยังไมถึงสิบหาปเปน
ลูกจางเวนแต 

 (1) รับเด็กนั้นไวเปนลูกจางสําหรับทํางานตามที่กระทรวงมหาดไทยจะได
กําหนดซึ่งงานนั้นตองไมเปนอันตรายตอสุขภาพและความเจริญเติบโตของรางกาย 

 (2) รับเด็กนั้นเปนลูกจางสําหรับงานอื่นที่กระทรวงมหาดไทยมิไดกําหนด
ตาม (1) โดยไดรับอนุญาตจากพนักงานออกใบอนุญาต 

 เด็กอายุตั้งแต 12 ป แตไมถึง 15 ป กฎหมายก็หามมิใหนายจางรับเปนลูกจาง
เหมือนกันแตมิไดหามเด็ดขาดเหมือนเด็กพวกแรก กฎหมายวางขอยกเวนใหนายจางรับเด็กอายุ
ตั้งแต 12 ป แตไมถึง 15 ป เขาทํางานไดเฉพาะงานที่กระทรวงมหาดไทยกําหนดซึ่งเปนงานที่       
ไมกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพ และความเจริญเติบโตของรางกายเด็กไดแกงาน ดังตอไปนี้ 

 (1) งานรับใชในงานพาณิชยกรรม เวนแตงานรับใชในสถานจําหนายและ    
เสพสุรา 

 (2) งานสงหนังสือพิมพ 
 (3) งานรับใชเกี่ยวกับการกีฬา 
 (4) งานเก็บ จําหนาย รับหรือสงดอกไม ผลไม เครื่องชํา เครื่องดื่มที่ไมมี

แอลกอฮอลหรือ 
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 (5) งานยก แบก หาบ หาม ทูน หรือลากของที่มีน้ําหนักไมเกินสิบกิโลกรัม 
 ถานายจางจะรับเด็กอายุตั้งแต 12 ป แตไมถึง 15 ป เปนลูกจางทํางานอื่น

นอกจากงานที่กระทรวงมหาดไทยกําหนดขางตน นายจางตองขออนุญาตจากพนักงานออก
ใบอนุญาตกอนเมื่อไดรับอนุญาตแลวจึงจะรับเด็กเปนลูกจางได สวนการขออนุญาตก็ตองปฏิบัติ
ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง การคุมครองแรงงานลงวันที่ 16 เมษายน 2515 ขอ 22 “ใน
การขออนุญาตตาม ขอ 21(2) นั้นใหนายจางเปนผูยื่นคําขอตามแบบที่อธิบดีกําหนดพรอมกับนําเด็ก
และหลักฐานดังตอไปนี้ มาเพื่อประกอบกิจการพิจารณาดวย 

 (1) เอกสารแสดงหนาที่การงาน กําหนดชั่วโมงการทํางาน และวันหยุด 
 (2) เอกสารแสดงอายุของเด็ก 
 (3) เอกสารแสดงความยินยอมจากบิดามารดาหรือผูปกครอง 
 กรณีที่พนักงานออกใบอนุญาตเห็นสมควร จะใหนายจางนําใบรับรองแพทย

แผนปจจุบันชั้นหนึ่งเพื่อรับรองวาเด็กนั้นมีรางกายสมบูรณ และสามารถทํางานตามที่ขออนุญาตได
พรอมทั้งใบรับรองของโรงเรียน แสดงเวลาเรียนและผลการศึกษาดวยก็ได” 

 ที่กฎหมายบังคับใหนายจางตองนําตัวเด็กมาแสดงตอเจาหนาที่พรอมทั้งยื่น
หลักฐานตาง ๆ ก็เพื่อใหเจาหนาที่ไดทราบถึงลักษณะของงาน การทํางาน ตลอดจนสุขภาพอนามัย
ของเด็กวาสมควรอนุญาตใหนายจางรับเด็กเขาทํางานตามที่ขอหรือไม ซ่ึงก็เปนมาตรการในการ
คุมครองแรงงานเด็กนั่นเอง 

 3. เด็กอายุตั้งแต 15 ป แตไมถึง 18 ป 
 เด็กอายุ 15 ยอมมีความเจริญเติบโตและมีความคิดอานพอสมควรแลวฉะนั้น 

เด็กที่มีอายุตั้งแต 15 ป แตไมถึง 18 ป กฎหมายจึงอนุญาตใหนายจางรับเปนลูกจางซึ่งทํางานได
เกือบทุกประเภท ยกเวนงานบางอยางที่ตองใชความระมัดระวังในการทํางาน ไมเหมาะสมทีจะให
เด็กวัยนี้ทํา เพราะอาจเปนอันตรายตอตัวเด็กได เชน งานที่ตองทําใตดินหรือใตน้ํา งานเกี่ยวกับ
กัมมันตภาพรังสี เปนตน กฎหมายหามโดยเด็ดขาดตามบทบัญญัติในประกาศกระทรวงมหาดไทย 
เร่ือง การคุมครองแรงงาน ลงวันที่ 16 เมษายน 2515 ขอ 25 หามมิใหนายจางใหลูกจางซึ่งมีอายุ
ตั้งแตสิบหาปแตยังไมเกินสิบแปดปทํางานอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้ 

 (1) งานทําความสะอาดเครื่องจักร หรือเครื่องยนตงขณะที่เครื่องจักรหรือ
เครื่องยนตกําลังทํางาน 

 (2) งานที่ตองทําใตดินหรือใตน้ํา 
 (3) งานผลิตหรือขนสงวัตถุเคมีที่เปนอันตราย 
 (4) งานเกี่ยวกับกัมมันตภาพรังสี 
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 (5) งานอื่นตามที่กระทรวงมหาดไทยจะไดกําหนด 
 แตหากเด็กหญิงอายุไมถึง 18 ป ก็มีขอหามเพิ่มเติมตามบทคุมครองแรงงาน

หญิง คือ จะใชทํางานในสโมสรราตรี สถานเตนรํา สถานฝกสอนเตนรํา สถานขายและเสพสุรา 
สถานอาบอบนวด โรงแรม เหลานี้ไมได 

 1.3 กําหนดเวลาทํางานของเด็ก 
 1. เด็กอายุตั้งแต 12 ป แตไมถึง 15 ป 
 แมกฎหมายจะอนุญาตใหมีการจางแรงงานเด็กไดในบางกรณี แตก็ยังวาง

ขอกําหนดเกี่ยวกับเวลาทํางานของเด็กเอาไว  เพื่อคุมครองเด็กอีกชั้นหนึ่ง  ตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทยเรื่อง การคุมครองแรงงาน ลงวันที่ 16 พ.ศ. 2515 ขอ 23 “หามมิใหนายจางให
ลูกจางซึ่งเปนเด็กอายุตั้งแต 12 ป แตไมถึง 15 ป ทํางานระหวางเวลา 22.00 และเวลา 06.00 นาฬิกา 
เวนแตเด็กนั้นเปนผูแสดงภาพยนตร ละคร หรือการแสดงอยางอื่นที่คลายคลึงกัน แตในระยะ
ดังกลาวนั้น ตองจัดใหเด็กไดพักผอนตามสมควร” 

 บทบัญญัตินี้หามนายจางใหลูกจางซึ่งเปนเด็กอายุตั้งแต 12 ป แตยังไมถึง 15 ป 
ทํางานระหวางเวลา 22.00 น. ถึง 06.00 น. ซ่ึงเขมงวดกวาบทคุมครองลูกจางหญิง แตก็มิไดหาม
เด็ดขาดเสียทีเดียวมีขอยกเวนอยูประการหนึ่ง คือ ถาเด็กนั้นเปนผูแสดงภาพยนตร ละครหรือ การ
แสดงอยางอื่นที่คลายคลึงกัน นายจางสามารถใหเด็กทํางานในเวลาที่ตองหามได โดยเงื่อนไขวาใน
ระยะเวลาดังกลาวนายจางตองจัดใหเด็กไดพักผอนตามสมควร 

 นอกจากนั้น กฎหมายยังหามมิใหนายจางใหลูกจางซึ่งเปนเด็กอายุต่ํากวา 15 
ป ทํางานในวันหยุดอีกดวย ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง การคุมครองแรงงานลงวันที่ 16 
เมษายน 2515 ขอ 24 “หามมิใหนายจางใหลูกจางซึ่งเปนเด็กอายุกวาสิบหาปทํางานในวันหยุด” 

 การหามมิใหนายจางใหเด็กทํางานในวันหยุดนี้ เปนการหามเด็ดขาดไมมี
ขอยกเวนใดๆ ทั้งส้ิน ไมวาจะเปนวันหยุดประจําสัปดาห วันหยุดตามประเพณี หรือวันหยุดพักผอน
ประจําปก็ตาม 

 ในบางกรณี ซ่ึงตามบทคุมครองแรงงานทั่วไป นายจางอาจใหลูกจางทํางาน
ในวันหยุดได เชน งานมีลักษณะตองทําติดตอกันไปถาหยุดจะเสียหายแกงาน หรือเปนงานฉุกเฉิน
จะหยุดไมได นายจางก็จะใหเด็กทํางานในวันหยุดไมได     

 ยังมีกิจการบางอยาง เชน โรงแรม สถานมหรสพ งานขนสง รานขายเครื่องดื่ม 
สโมสร สมาคม เปนตน แมนายจางจะมีสิทธิใหลูกจางทํางานในวันหยุดได แตนายจางจะใหลูกจาง
ซ่ึงเปนเด็กอายุไมถึง 15 ป ทํางานในวันหยุดไมไดทั้งอธิบดีกรมแรงงาน หรือผูซ่ึงอธิบดีกรม
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แรงงานหรือผูซ่ึงอธิบดีกรมแรงงานมอบหมายก็ไมมีอํานาจที่จะอนุญาตใหลูกจางซึ่งเปนเด็กอายุไม
ถึง 15 ป ทํางานในวันหยุดไดเชนกัน 
 มีขอสังเกต คือ ที่กฎหมายหามนี้ หามเฉพาะการทํางานในวันหยุดแตมิไดหาม
การทํางานเวลาพัก ฉะนั้น นายจางจึงมีสิทธิใหลูกจางซึ่งเปนเด็กอายุไมเกิน 15 ป ทํางานในวันเวลา
พักได ถาเด็กลูกจางนั้นทํางานในหนาที่ที่ลักษณะตองทําติดตอกันไป โดยเด็กยินยอมดวย หรือกรณี
เปนงานฉุกเฉินจะหยุดมิได 

 2. เด็กอายุตั้งแต 15 ป แตไมถึง 18 ป 
 เด็กในชวงอายุนี้ กฎหมายเพียงหามมิใหนายจางใหทํางานบางอยางที่เส่ียงตอ

อันตรายแกตัวเด็ก แตไมมีขอหามเกี่ยวกับกําหนดเวลาทํางาน ฉะนั้น นายจางจะทํางานในชวงเวลา
ใดก็ได 

 เวนแตลูกจางจะเปนเด็กหญิง นายจางจะใหทํางานระหวางเวลา 24.00 น.ถึง     
06.00น. ไมได ตามบทคุมครองแรงงานหญิง 
 ในสวนนี้ที่เกี่ยวกับวันหยุดและเวลาพัก ก็ไมมีขอหามแตประการใด นายจาง
จึงมีสิทธิใหลูกจางซึ่งเปนเด็กอายุครบ 15 ป ทํางานในวันหยุดหรือเวลาพักได เมื่อเขาขอยกเวน
ตามที่กฎหมายกําหนด21 
 

3.2.2 หลักการตามกฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ 
จากหลักการในกฎหมายวาดวยสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่กําหหนดในมาตรา 23 

วากิจการของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนไมอยูภายใตบังคับกฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ ดังนั้น 
จึงสงผลใหหลักการของกฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธไมนํามาใชตอผูปฏิบัติงานใน
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
 

(ก) หลักการของกฎหมาย 
เปนกฎหมายที่กํ าหนดแนวทางปฏิบัติตอกันระหวางบุคคลสองฝาย  คือ             

ฝายนายจาง  และฝายลูกจาง  เพื่อใหบุคคลทั้งสองฝายไดมีความเขาใจอันดีตอกันสามารถ              
ทําขอตกลงในเรื่องสิทธิ หนาที่ และผลประโยชนในการทํางานรวมกันได รวมทั้งกําหนดวิธีการ
ระงับขอขัดแยงหรือขอพิพาทแรงงานที่เกิดขึ้นใหยุติลงโดยรวดเร็ว และดวยความพอใจของทั้งสอง
ฝายมากที่สุด ทั้งนี้เพื่อใหเกิดความสงบสุขในอุตสาหกรรม อันจะนํามาซึ่งความรุงเรืองทาง
เศรษฐกิจ และความมั่นคงของประเทศชาติเปนสําคัญ 
                                                           

21วิสาร พันธุนะ.  เลมเดิม.  หนา 111-114. 
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(ข) ขอบเขตการบังคับใชของกฎหมาย  
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 ใชบังคับแกกิจการทั่วไปที่มีการจาง

งานระหวางฝายหนึ่งซึ่งเรียกวา “นายจาง” กับอีกฝายหนึ่งซึ่งเรียกวา “ลูกจาง” (คําวา “ลูกจาง” ตาม
กฎหมายนี้รวมถึงลูกจางที่ทํางานเกี่ยวนกับงานบานดวย) ยกเวนกิจการดังตอไปนี้ คือ  

 (1) ราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถ่ินรวมทั้งราชการ
ของกรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา (มาตรา 4) 

(2) กิจการรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยพนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ       
(มาตรา 14)  

(3) กิจการทาอากาศยานแหงประเทศไทย (พระราชบัญญัติการทาอากาศยาน     
แหงประเทศไทย พ.ศ. 2522 (มาตรา 6)) 

(4) กิจการธนาคารแหงประเทศไทย  (พระราชกฤษฎีกากําหนดกิจการที่            
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518ไมใชบังคับ พ.ศ. 2523 (มาตรา 3)) 

 
(ค) สภาพการจาง 
โดยปกติการจางงานระหวางนายจางกับลูกจางเปนเรื่องการตกลงกันเองระหวาง

ทั้งสองฝายที่จะกําหนดเงื่อนไขในการทํางาน คาตอบแทนและผลประโยชนในการทํางานรวมกัน 
ทั้งนี้ โดยมีกฎหมายคุมครองแรงงานกําหนดมาตรฐานขั้นต่ําในการใชแรงงานการจายแรงงาน     
การจายคาตอบแทนในการทํางานของลูกจาง ฯลฯ ไว ซ่ึงนายจางและลูกจางจะกําหนดหรือตกลง
กันใหต่ํากวามาตรฐานนั้นมิได 

 ความเกี่ยวพันระหวางนายจางและลูกจางที่ตกลงกันไวแลวนี้เรียกวา “สภาพการจาง” 
ซ่ึงหมายความวา เงื่อนไขการจางหรือการทํางานกําหนดวันเวลาทํางาน คาจาง สวัสดิการ การเลิก
จาง หรือประโยชนอ่ืนของนายจางหรือลูกจางอันเกี่ยวกับการจางหรือการทํางาน (มาตรา 5) 

 
(ง) การแจงขอเรียกรองของนายจาง  
ในกรณีที่นายจางเปนฝายแจงขอเรียกรอง นายจางจะแจงขอเรียกรองตอลูกจาง   

ทุกคน หรือตอสหภาพแรงงานที่ลูกจางของตนเปนสมาชิกก็ได ทั้งนี้นายจางจะแจงเองหรือให
สมาคมนายจางแจงใหก็ได (มาตรา 13,15) 

 
(จ) การแจงขอเรียกรองของลูกจาง  
ในกรณีที่ลูกจางเปนฝายแจงขอเรียกรอง ลูกจางอาจกระทําไดสองวิธีดวยกันคือ 
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1. แจงขอเรียกรองเอง โดยลูกจางรวมตัวกันหรือหาลูกจางที่เห็นชอบดวยกับการ
เรียกรองนั้นลงลายมือช่ือใหไดอยางนอย 15 เปอรเซ็นตของลูกจางที่เกี่ยวกับขอเรียกรอง                
ขอเรียกรองในกรณีนี้จึงตองแนบรายชื่อและลงลายมือช่ือของลูกจางดังกลาวไปดวย 

2. ใหสหภาพแรงงานแจงขอเรียกรองแทน โดยสหภาพแรงงานนั้นจะตองมี
สมาชิกซึ่งเปนลูกจางทํางานกับนายจางนั้นอยางนอยหนึ่งในหา หรือ 20 เปอรเซ็นตของลูกจาง
ทั้งหมด แตไมตองแนบรายชื่อหรือลายมือช่ือของลูกจางผูใดไปดวย และสหภาพแรงงานนั้นไมตอง
แจงวาสมาชิกเปนใครบางและจํานวนเทาใด หากนายจางหรือผูเกี่ยวของสงสัยวาสหภาพแรงงาน
นั้นมีสมาชิกครบจํานวนดังกลาวหรือไม ผูนั้นอาจยื่นคํารองตอพนักงานประนอมขอพิพาทแรงงาน
เพื่อตรวจสอบดูได (มาตรา 13, 15)22 

 
(ฉ) ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง 
กฎหมายมีวัตถุประสงคที่จะใหสถานประกอบการที่มีลูกจาง 20 คนขึ้นไปมี

ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางระหวางฝายนายจางและฝายลูกจางไวเปนหลักในการจางงาน และ
การทํางานตอกัน ถาทั้งสองฝายไมทําขึ้น ใหถือวาขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน (ซ่ึงนายจางตอง
ปฏิบัติตามมาตรา 108 แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541) เปนขอตกลงเกี่ยวกับสภาพ
การจาง (มาตรา 10) เมื่อมีการแจงขอเรียกรองแลว ตอมาทั้งสองฝายตกลงกันไดไมวาจะตกลงกัน
ไดในชั้นเจรจากันเอง ในขั้นไกลเกลี่ย หรือในขั้นอื่นๆ ทั้งสองฝายจะทําขอตกลงเกี่ยวกับ          
สภาพการจ าง เปนหนังสือและลงลายมือ ช่ือผู เข ารวมในการเจรจาของทั้ งสองฝ ายไว                     
เปนหลักฐานตอไป 
 ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางที่เกิดขึ้นระหวางทั้งสองฝายเจรจากันเอง หรือ
ระหวางการไกลเกลี่ยของพนักงานประนอมขอพิพาทแรงงานดังกลาวขางตนนั้น นายจางจะตอง               
นําขอตกลงนั้นไป 
 1.ปดประกาศไวโดยเปดเผย ณ สถานที่ที่ลูกจางซึ่งเกี่ยวของกับขอเรียกรองทํางาน
อยูเปนเวลา 30 วัน โดยเริ่มประกาศภายใน 3 วันนับแตวันที่ไดตกลง 
 2.จดทะเบียนตออธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานหรือผูซ่ึงอธิการบดีกรม
สวัสดิการ และคุมครองแรงงานมอบหมายภายใน 15 วันนับแตวันที่ไดตกลงกันนั้นดวย  (มาตรา 
18, 22) 
 
 
                                                           

22เกษมสันต วิลาวรรณ  ก  เลมเดิม.  หนา 99-104.  
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(ช) ผลบังคับของขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง 
 ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางมีผลใชบังคับในระยะเวลาที่ทั้งสองฝายตกลงกัน 
แตจะกําหนดเวลาเกินกวา 3 ปไมได แตถาไมตกลงเรื่องระยะเวลาไว ถือวามีผลใชบังคับเปนเวลา 1 
ป และเมื่อขอตกลงดังกลาวสิ้นสุดอายุแลว หากไมมีการเจรจาตออายุขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการ
จางนั้นมีผลบังคับตอไปอีกคราวละ 1 ป (มาตรา 12) ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางที่เกิดจากการ
แจงขอเรียกรองจะมีผลผูกพันระหวางนายจางกับลูกจางทุกคนที่ลงลายมือช่ือในขอเรียกรองหรือ
ลูกจางที่เขารวมประชุมในการเลือกตั้งผูเขารวมในการเจรจาทุกคน แตถาลูกจางที่ลงลายมือช่ือในอ
เรียกรองหรือลูกจางที่เปนสมาชิก สหภาพแรงงานที่ยื่นขอเรียกรองหรือลูกจางที่เปนสมาชิก
สหภาพแรงงานที่ยื่นขอเรียกรองนั้นมีจํานวนเกินกวา 2 ใน 3 ของลูกจางทั้งหมด ขอตกลงนั้นมีผล
ผูกพันนายจางกับลูกจางทุกคน (มาตรา 19) 
 เมื่อมีขอตกลงเกี่ยวกับสหภาพการจางแลว นายจางจะทําสัญญาจางแรงงานกับ
ลูกจางคนใดคนหนึ่งขัดหรือแยงกับขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางนั้นไมได เวนแตจะเปนคุณแก
ลูกจางยิ่งกวา(มาตรา 20) 
 
3.3 หลักเกณฑตามกฎหมายที่ไมนํามาบังคับใชตอผูปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแตตอง
ไดรับการคุมครองไมนอยกวาท่ีกําหนดไว 
 แมวาพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 จะไดกําหนดใหกิจการของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนไมอยูภายใตบังคับกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน แตก็ไดวาง
หลักเณฑตอเนื่องจากนั้นวา ทั้งนี้ผูปฏิบัติงานของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตองไดรับผลประโยชน
ตอบแทนไมนอยกวาที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน เชนนี้ จึงตองทําการศึกษา
ถึงหลักการในการคุมครองการทํางานและผลประโยชนตอบแทนในกฎหมายวาดวยการคุมครอง
การทํางาน 
 

3.3.1 หลักการตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน ท่ีตองใหการคุมครองตอ
ผูปฏิบัติงานในสถาบันไมนอยกวาท่ีกําหนดไว 

พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 เปนกฎหมายที่บัญญัติถึงสิทธิและ
หนาที่ระหวางนายจางและลูกจางโดยกําหนดมาตรฐานขั้นต่ําในการจาง การใชแรงงานและการจัด
สถานที่และอุปกรณการทํางาน เพื่อใหผูทํางานมีสุขภาพอนามัยอันดี มีความปลอดภัยในชีวิตและ
รางกาย และไดรับคาตอบแทนตามสมควร นายจางมีแรงงานที่มีความสามารถในการผลิตหรือ
บริการในระยะยาว และประเทศชาติมีความเจริญทางเศรษฐกิจและมีความสงบมั่นคงทางสังคม        
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 กฎหมายคุมครองแรงงานที่ใชบังคับอยูในปจจุบัน คือ พระราชบัญญัติคุมครอง
แรงงาน พ.ศ. 2541 ซ่ึงมีผลใชบังคับมาตั้งแตวันที่ 19 สิงหาคม 2541 เปนตนมา (ซ่ึงนับวาเปน
กฎหมายแรงงานฉบับที่ 4 ของประเทศไทย)  

ลักษณะกฎหมายคุมครองแรงงานเปนกฎหมายที่กําหนดแนวทางปฏิบัติที่นายจาง
จะตองปฏิบัติตอลูกจางและลูกจางจะตองปฏิบัติในการทํางานเปนกฎหมายที่มีโทษทางอาญาเมื่อ
ไมปฏิบัติตาม พนักงานเจาหนาที่ซ่ึงกฎหมายใชคําวา พนักงานตรวจแรงงานอาจดําเนินคดีอาญาตอ
นายจางไดแมจะไมมีลูกจางหรือผูใดรองทุกขกลาวโทษก็ตาม 

กฎหมายคุมครองแรงงานเปนกฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบรอย สัญญาหรือ
ขอตกลงระหวางนายจางและลูกจางขอใดที่เปนการตองหามชัดแจงโดยกฎหมายคุมครองแรงงาน 
(โดยเฉพาะบทบัญญัติที่ใชคําวา “หามมิให”) ยอมตกเปนโมฆะตามประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย มาตรา 150 สัญญาหรือขอตกลงระหวางนายจางกับลูกจางขอใดที่เปนการแตกตางกับ
กฎหมายคุมครองแรงงาน (โดยเฉพาะบทบัญญัติที่ใชคําวา “ให” หรือ “ตอง”) ยอมตกเปนโมฆะ
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 150 ประกอบมาตรา 151 เชนเดียวกัน 

ที่วากฎหมายคุมครองแรงงานเปนกฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบรอย นั้น มีคํา
พิพากษาฎีกาสนับสนุนอยูหลายฉบับ คือ 

คําพิพากษาฎีกาที่  283/2516 (ประชุมใหญ) ประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่  19 
(กฎหมายคุมครองแรงงาน ฉบับที่ 2) มีวัตถุประสงคเพื่อไมใหมีเหตุการณตางๆ อันเกิดความไม
เปนธรรมแกลูกจาง เปนการคุมครองและอํานวยประโยชนแกลูกจางทั้งปองกันมิใหเกิดความ
ระส่ําระสายในการเศรษฐกิจของประเทศและความสงบเรียบรอยของบานเมือง จึงเปนกฎหมาย
เกี่ยวกับความสงบเรียบรอย สัญญาประนีประนอมยอมความที่ผิดแผกแตกตางไปจากกฎหมาย
ดังกลาวจึงตกเปนโมฆะ 

คําพิพากษาฎีกาที่ 3583/2524 สัญญาประนีประนอมยอมความเกี่ยวกับคาชดเชย
ซ่ึงทําขึ้นผิดแผกแตกตางไปจากกฎหมายคุมครองแรงงาน ยอมตกเปนโมฆะใชบังคับไมได23 

ถึงแมวากฎหมายคุมครองแรงงานจะเปนกฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบรอยแต
เมื่อทําการศึกษาถึงหลักการคุมครองการทํางานในลักษณะเดียวกันตามพระราชบัญญัติอ่ืนในบทที่ 
2.5 จะทําใหเห็นวาหลักการคุมครองตามพระราชบัญญัติอ่ืน นั้น วางหลักการคุมครองโดยไดให
ความคุมครองขึ้นมาเปนพิเศษ มิใหผูปฏิบัติงานภายใตพระราชบัญญัติ นั้นๆ อยูภายใตบังคับ
กฎหมายคุมครองแรงงาน   

                                                           
23เกษมสันต วิลาวรรณ  ข  (2547).  รวมคําบรรยายเนติบัณฑิตยสภา ภาคหนึ่ง  (เลม 2).  หนา 97-98. 
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หากศึกษาถึงหลักการคุมครองแรงงานแรงงาน ตามกฎหมายวาดวยการคุมครอง
แรงงานที่นํามใชบังคับกับผูปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ไดแบงการคุมครองออกเปน 
16 หมวด ซ่ึงตองนํามาใชบังคับใชกับผูปฏิบัติงาน คือ 15 หมวด ดังนี้ 

หมวด 1 บททั่วไป   
หมวด 2 การใชแรงงานทั่วไป 
หมวด 3 การใชแรงงานหญิง (หมวด 4 การใชแรงงานเด็กไมนํามาบังคับใช) 
หมวด 5 คาจาง คาลวงเวลา คาทํางานในวันหยุด และคาลวงเวลาในวันหยุด 
หมวด 6 คณะกรรมการคาจาง 
หมวด 7 สวัสดิการ 
หมวด 8 ความปลอดภัย อาชีวอานามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน 
หมวด 9 การควบคุม 
หมวด 10 การพักงาน 
หมวด 11 คาชดเชย 
หมวด 12 การยื่นคํารอง การพิจารณาคํารอง 
หมวด 13 กองทุนสงเคราะหลูกจาง 
หมวด 14 พนักงานตรวจแรงงาน 
หมวด 15 การสงหนังสือ 
หมวด 16 บทกําหนดโทษ 

 
 (ก) การคุมครองแรงงานทั่วไป 

ไดกําหนดไวในพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541หมวดที่1และหมวด   
ที่2 ความหมายของการคุมครองแรงงานทั่วไป หมายถึงการกําหนดมาตรฐานหรือเกณฑขั้นต่ําที่
นายจางจะตองปฏิบัติตอลูกจางในการใชแรงงานลูกจางใหลูกจางมีเวลาทํางานที่เหมาะสมในแตละ
วัน มีเวลาพักและวันหยุด จะไดมีโอกาสพักผอนหยอนใจพอสมควรมิใชถูกใชแรงงานอยางสัตว 
หรือเครื่องจักร หรือทํางานจนเจ็บปวยลมตายไป การคุมครองแรงงานทั่วไปนี้ กฎหมายใหความ
คุมครองแกลูกจางทุกคนเสมอหนากันไมวาจะเปนลูกจางชายหรือลูกจางหญิง หรือลูกจางเด็กก็ตาม
สวนลูกจางหญิงและลูกจางเด็กนั้นนอกจากจะไดรับการคุมครองตามบทคุมครองแรงงานทั่วไปนี้
แลว ยังไดรับการคุมครองเปนพิเศษตามบทคุมครองแรงงานหญิงและคุมครองแรงงานเด็กดวย24 
                                                           

24วิ ส า ร  พั น ธุ น ะ .   เ อ กส า ร ก า รสอนชุ ด วิ ช า  กฎหม า ย แ ร ง ง าน  ส าข า วิ ช านิ ติ ศ า สต ร 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  หนวยท่ี 2.   หนา 69. 
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 (ข) การคุมครองแรงงานตามสถานะของบุคคล 
 1. ผูใชแรงงานมีสถานะเปนหญิง กฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานไดกําหนดการใช

แรงงานหญิงไวในหมวด ที่ 4 โดยบัญญัติคุมครองการใชแรงงานหญิงไวเปนพิเศษ     4 เร่ือง คือ 
 1.1 ประเภทของงานที่หามนายจางใหลูกจางหญิงทํา 
 เนื่องจากโครงสรางทางสรีระของหญิงโดยทั่วไปจะบอบบางกวาชายและหญิงแมจะ

มีความละเอียดละออมากกวาชาย แตก็มีความออนหวานทางอารมณงาย ดังนั้น งานที่ตองผานกําลัง
ปะทะหรือความบึกบึน หรืองานที่ตองการสมาธิมาก จึงไมเหมาะสมที่จะใหหญิงทํา         เพราะ
อาจเปนอันตรายแกสุขภาพหญิงได กฎหมายจึงหามมิใหนายจางใหลูกจางหญิงทํางานบางประเภท
ที่เสี่ยงตออันตรายของหญิง ดังที่บัญญัติไวในประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุมครอง
แรงงาน ลงวันที่ 16 เมษายน 2515 ขอ 13 “หามมิใหนายจางใหลูกจางซึ่งเปนหญิงทํางานอยางหนึ่ง
อยางใด ดังตอไปนี้ 

 1. งานทําความสะอาดเครื่องจักร หรือเครื่องยนตขณะที่เครื่องจักรหรือเครื่องยนต
กําลังทํางาน 

 2. งานที่ตองทําบนนั่งรานที่สูงกวาพื้นดินตั้งแตสิบเมตรขึ้นไป 
 3. งานใชเล่ือยวงเดือย 
 4. งานผลิตหรือขนสงวัตถุระเบิด หรือวัตถุไวไฟ 
 5. งานเหมืองแรที่ตองทําใตดิน 
 6. งานอื่นที่กระทรวงมหาดไทยจะกําหนด” 
 นอกจากนั้นงานยก แบก หาม ทูน ลาก หรือเข็นของที่มีน้ําหนักมาก ๆ กฎหมายก็

เห็นวาไมเหมาะสมที่จะใหลูกจางหญิงทํา จึงบัญญัติหามไวตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง
การคุมครองแรงงาน ลงวันที่ 16 เมษายน 2515 ขอ 14 “หามมิใหนายจางใหลูกจางซึ่งเปนหญิง
ทํางานยก แบก หาบ หาม ทูน ลาก หรือเข็นของหนักเกินอัตราน้ําหนักที่กําหนด ดังตอไปนี้ 

1. สามสิบกิโลกรัม สําหรับการทํางานในที่ราบ 
2. ยี่สิบหากิโลกรัม สําหรับการทํางานที่ตองขึ้นบันไดหรือที่สูง 
3. หกรอยกิโลกรัม สําหรับการลากหรือเข็นของที่ตองบรรทุกลอเล่ือนที่ใชราง 
4. สามรอยกิโลกรัม สําหรับการลาก  หรือเข็นของที่ตองบรรทุกลอเล่ือนที่           

ไมใชราง 
งานตามที่กําหนดไวในขอ 13 และขอ14 กฎหมายหามเด็ดขาดมิใหนายจางให

ลูกจางหญิงทําแตการหามนี้ก็เพียงหามมิใหลูกจางหญิงเปนผูทําเองเทานั้น ถานายจางจะใหลูกจาง
หญิงเปนผูควบคุมใหลูกจางหญิงควบคุมใหลูกจางชายทํา ก็ไมขัดตอกฎหมาย 
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งานบางอยางแมเปนงานที่ไมตองใชกําลังกายเขาปะทะ แตลอแหลมตอการที่จะ
ชักนําใหหญิงประพฤติเส่ือมเสียทางศีลธรรมหรืองานที่เปนภัยตอเพศหญิงโดยเฉพาะหญิงซ่ึงเปน
ผูเยาวยังไมแตงงาน กฎหมายจึงหามมิใหรับหญิงที่ยังเปนผูเยาวเขาทํางานตามที่บัญญัติไวใน
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง การคุมครองแรงงานลงวันที่ 16 เมษายน 2515 ขอ 15 “หามมิให
นายจางรับหญิงซึ่งมีอายุต่ํากวาสิบแปดปที่ยังมิไดทําการสมรสเปนลูกจางทํางานในสโมสรราตรี 
สถานเตนรํา สถานฝกสอนเตนรํา สถานขายและเสพสุรา สถานอบนวด โรงแรมหรือสถานที่อ่ืน
ตามที่กฎมหาดไทยจะไดกําหนด” 

การหามตามขอ 15 มิไดหามทุกกรณี แตหามมิใหนายจางรับเฉพาะหญิงผูเยาวที่
อายุต่ํากวา 18 ป และยังมิไดทําการสมรสเขาทํางานในสถานที่ซ่ึงระบุไว นั้น ในกรณีตอไปนี้ 

1.หญิงอายุต่ํากวา 18 ป แตสมรสตามกฎหมายแลว คือ จดทะเบียนสมรส 
 2. หญิงอายุ 18 ป บริบูรณ จะสมรสแลวหรือไม ไมสําคัญ 

ทั้งสองกรณีขางตน นายจางรับเขาทํางานในสโมสรราตรี สถานเตนรํา สถาน
ฝกสอนเตนรํา สถานขายและเสพสุรา สถานอบนวด โรงแรมได กฎหมายไมหาม ทั้งนี้อาจจะ
เพราะวาในสองกรณีที่กลาวหญิงมีความรูสึกนึกคิด และประสบการณแหงชีวิตพอจะรับผิดชอบ
ตัวเองไดแลว  

 
1.2 กําหนดเวลาทํางานของลูกจางหญิง 
 เกี่ยวกับกําหนดเวลาทํางานปกติของหญิงก็เปนไปตามบทบัญญัติในเรื่องการ

คุมครองแรงงานทั่วไป ซ่ึงกําหนดชั่วโมงทํางานของลูกจางในงานประเภทตาง ๆ ไว เชน            
งานอุตสาหกรรม นายจางจะใหลูกจางทํางานเกินสัปดาหละ 48 ช่ัวโมงไมได หรืองานขนสง ตอง
ใหลูกจางทํางานไมเกินวันละ 8 ช่ัวโมง เปนตน ลูกจางหญิงก็ไดรับการคุมครองดังกลาวนั้น 
สําหรับลูกจางหญิงกฎหมายไดบัญญัติคุมครองในเรื่องเวลาทํางานเพิ่มเติมเปนพิเศษอีก ตาม
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ืองการคุมครองแรงงาน ลงวันที่ 16 เมษายน 2515 ขอ 16 “หามมิให
นายจางใหลูกจางซึ่งเปนหญิงทํางานในระหวางเวลา 24.00 นาฬิกา ถึง06.00 นาฬิกา เวนแตงานที่มี
ลักษณะตองทําติดตอกันไปหรืองานกะหรืองานที่มีลักษณะ และสภาพที่ตองทําในระหวางเวลา
ดังกลาว” 

 ลูกจางหญิงไดรับความคุมครองเปนพิเศษเกี่ยวกับการทํางาน คือ นายจางจะ
ใหลูกจางหญิงทํางานระหวางเวลา 24.00 นาฬิกา ถึง 06.00 นาฬิกา ไมได เชน พนักงานตอนรับหรอื
ทําความสะอาดในโรงแรมชั้นหนึ่ง กฎหมายหามนายจางใหลูกจางหญิงทํางานในชวง เวลา 24.00 
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นาฬิกา ถึง 06.00 นาฬิกาแตขอหามนี้มิไดหามเด็ดขาด เพราะในขอ 16 นั้นเอง ไดบัญญัติยกเวนไว 
3 ประการ คือ 

 1. งานมีลักษณะตองทําติดตอกันไป ซ่ึงตองพิจารณาสภาพของงาน ไมใช
ความจําเปนของนายจางหรือ 

 2. งานกะ หมายถึงงานที่แบงเปนผลัด ลูกจางหญิงอาจสมัครทํางานในผลัด
กลางคืนซึ่งตองทําระหวาง เวลา 24.00 นาฬิกา ถึง 06.00 นาฬิกา ได หรือ 

 3. งานที่มีลักษณะและสภาพที่ตองทําในระหวางเวลา 24.00 นาฬิกา ถึง 06.00 
นาฬิกา 

 ในกรณีหนึ่งกรณีใดที่กลาวนี้ นายจางมีสิทธิใหลูกจางหญิงทํางานระหวาง
เวลา 24.00 นาฬิกา ถึง 06.00 นาฬิกา ได เชน โรงพยาบาลเอกชน ตองมีพยาบาลทํางานตลอด 24 
ช่ัวโมง โดยแบงเปน 3 ผลัด คือ ผลัดเชา ผลัดเย็นและผลัดกลางคืน โรงพยาบาลสามารถใหพยาบาล
ที่สมัครทํางานผลัดกลางคืนทํางานในชวงนั้นได หรืองานโรงงานทําขนมจีน ซ่ึงลักษณะและสภาพ
ของงานตองโมแปง และทําเสนขนมจีนระหวางเวลา 24.00 นาฬิกา ถึง 06.00 นาฬิกา เพื่อสงขาย
ตอนเชา นายจางก็ใหลูกจางหญิงทํางานในชวงเวลานี้ได 

 จะเห็นวาขอยกเวนทั้ง 3 ประการขางตนนั้นมีความหมายกวางอยูมาก เปนไป
ไดที่นายจางบางคนอาจอาศัยขอยกเวนนี้เพื่อแสวงหาประโยชนใหกับตัวเอง โดยไมคํานึงถึงสวัสดิ
ภาพของลูกจางหญิง กฎหมายจึงไดวางมาตรการตรวจสอบ ใหการคุมครองแรงงานหญิงบรรลุตาม
เจตนารมณของกฎหมาย ดังที่บัญญัติไวในประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง การคุมครองแรงงาน
ลงวันที่ 16 เมษายน 2515 ขอ 17 “ในกรณีที่พนักงานตรวจแรงงานเห็นวา การที่นายจางใหหญิง
ทํางานตาม ขอ 16 อาจเปนอันตรายตอสุขภาพและความปลอดภัยของหญิงนั้น ใหพนักงานตรวจ
แรงงานรายงานตออธิบดีหรือผูซ่ึงอธิบดีมอบหมาย เพื่อพิจารณาสั่งใหนายจางเปลี่ยนเวลาทํางาน 
หรือลดช่ัวโมงทํางานนั้น ถาอธิบดีหรือผูซ่ีงอธิบดีมอบหมายเห็นดวย ก็ใหส่ังตามที่เห็นควร และให
นายจางปฏิบัติตามคําส่ัง” 

 
 1.3 สิทธิลาคลอดของลูกจางหญิง 
  ลูกจางหญิงนอกจากมีสิทธิในวันหยุด วันลา ตามบทคุมครองแรงงานทั่วไปแลว ยัง

ไดรับสิทธิพิเศษอีกประการหนึ่ง คือ สิทธิลาคลอด ซ่ึงมีความจําเปนตามธรรมชาติของหญิงมีครรภ
ดังที่บัญญัติไวในประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง การคุมครองแรงงานลงวันที่ 16 เมษายน 2515 
ขอ 18 “ลูกจางซึ่งเปนหญิงมีครรภมีสิทธิลาเพื่อการคลอดเพิ่มขึ้นจากวันลาปวยที่กําหนดไวในขอ 
12 วรรคหนึ่ง โดยไมไดรับคาจางอีกหกสิบวันรวมทั้งวันหยุดดวย แตถาหญิงนั้นไดทํางานมาแลว
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ไมนอยกวาหนึ่งรอยแปดสิบวัน ใหมีสิทธิไดรับคาจางเทาเวลาที่ลาตามอัตราที่ไดรับอยูแตไมเกิน
สามสิบวัน 

 ถาหญิงนั้นยังไมสามารถทํางานไดเนื่องจากการคลอด ก็มีสิทธิลาโดยไมไดรับ
คาจางอีกสามสิบวัน 

 การลาตามขอนี้ ใหนําขอ 12 วรรคสอง และวรรคสามใชบังคับโดยอนุโลม” 
 สิทธิลาคลอดนี้เปนของลูกจางหญิงมีครรภทุกคน ไมวาเปนลูกจางประจํา ช่ัวคราว 

หรือทํางานบางเวลา เพราะกฎหมายใชคําวา “ลูกจาง” และจะมีครรภเนื่องจากการสมรสตาม
กฎหมายหรือมีครรภเพราะเหตุอ่ืนๆ ก็ได หากเปนลูกจางหญิงมีครรภแลวก็มีสิทธิขอนี้ทุกคน          
แตตองลาออก เพื่อการคลอด มิใชลาเพื่อทําแทง การคลอด คือ การทําใหทารกออกจากครรภมารดา
ในลัษณะที่ตองการใหทารกนั้นมีชีวิตอยูไมวาจะคลอดตามธรรมชาติหรือผาเอาออก แตการทําแทง 
หมายถึง ทําใหทารกออกจากครรภมารดาในลักษณะที่ทารกนั้นไมมีชีวิต ฉะนั้น ถาลาเพื่อทําแทงก็
ตองลาปวยจะใชสิทธิลาคลอดไมไดเมื่อลูกจางหญิงใชสิทธิลาคลอด นายจางมีหนาที่ตองอนุญาตจะ
ไมอนุญาตไมได และกฎหมายใหลูกจางหญิงมีสิทธิลาคลอดได 60 วันรวมวันหยุดดวย คือ ลูกจาง
หญิงลาคลอดบุตรไดไมเกิน 60 วัน อาจลาต่ํากวานี้ก็ไดและชวงลาคลอดซึ่งคลอมวันหยุดประจํา
สัปดาห วันหยุดตามประเพณี ก็ตองนําวันหยุดเหลานี้นับรวมเปนวันลาคลอดดวย สวนสิทธิลาปวย
ปละไมเกิน 30 วันทํางานของลูกจางหญิงมีครรภก็คงมีอยูตามบทคุมครองแรงงานทั่วไป ไมถูก
กระทบกระเทือนดวยสิทธิลาคลอดเพราะเปนสิทธิพิเศษตางหากจากสิทธิลาปวย 

ถาลูกจางหญิงใชสิทธิลาคลอดจะไมมีสิทธิไดรับคาจางในระหวางลาคลอด (ตางกับลาปวย
ไมเกิน 30 วันทํางาน ลูกจางยังมีสิทธิไดรับคาจาง) แตมีขอยกเวนประการหนึ่ง คือ ถากอนลาคลอด
ลูกจางหญิงนั้นทํางานมาแลวไมนอยกวา 180 วัน ก็มีสิทธิไดรับคาจางและเวลาที่ลาตามอัตราที่
ไดรับอยูแตไมเกิน 30 วัน หมายความวา มีสิทธิไดรับคาจางสูงสุดไมเกิน 30 วัน ถาลาคลอดไมถึง 
30 วัน จะไดรับคาจางเทาเวลาที่ลาตามอัตราที่ไดรับอยู แตหากลาคลอดเกิน 30 วันจะไดรับคาจาง
เพียง 30 วันตามอัตราที่ไดรับอยู25 

 261.4 สิทธิของการเปลี่ยนงานในหนาท่ีชั่วคราว 
 หญิงซึ่งตั้งครรภยอมเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสรีระของหญิงนั้น ที่เรียกกันวา      

แพทอง และภายหลังคลอดบุตรแลวรางกายก็อาจไมแข็งแรงเหมือนเกาตองใชเวลาพักฟน         
ระยะหนึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้ยอมมีผลกระทบกระเทือนตอการทํางานในหนาที่และตอสวัสดิภาพ
ในการทํางานของหญิงนั้น กฎหมายจึงใหสิทธิพิเศษแกหญิงมีครรภที่จะขอใหนายจางเปลี่ยนงาน
                                                           

25วิสาร พันธุนะ.  แหลงเดิม.  หนา 105-108. 
26แหลงเดิม.  หนา 109. 
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ในหนาที่เปนการชั่วคราวกอนหรือหลังคลอดได ดังที่บัญญัติไวในประกาศกระทรวงมหาดไทย 
เรื่อง การคุมครองแรงงานลงวันที่ 16 เมษายน 2515 ขอ19 “ถาลูกจางซึ่งเปนหญิงมีครรภมี
ใบรับรองแพทยแผนปจจุบันชั้นหนึ่ง แสดงวาไมอาจทํางานในหนาที่เดิมได ใหมีสิทธิขอให
นายจางเปลี่ยนงานในหนาที่เปนการชั่วคราวกอนหรือหลังคลอดได และใหนายจางพิจารณา   
เปล่ียนงานในหนาที่เปนการชั่วคราวกอนหรือหลังคลอดได และใหนายจางพิจารณาเปลี่ยนงาน
ใหแกลูกจางนั้นตามที่เห็นสมควร” 

 สิทธิขอเปลี่ยนงานในหนาที่นี้มีเงื่อนไขอยู 2 ประการ คือ 
 1. ลูกจางตองนําใบรับรองแพทยแผนปจจุบันชั้นหนึ่งแสดงวาไมอาจทํางานใน

หนาที่เดิมไดมาแสดงตอนายจาง 
2. การเปลี่ยนงานในหนาที่นี้เปนการชั่วคราว เมื่อลูกจางแข็งแรงเปนปกติแลวหาก

นายจางใหกลับทํางานในหนาที่เดิมตองกลับ 
  
(ค) การคุมครองผลประโยชนตอบแทนของลูกจาง 
กฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน ไดกําหนดในหมวดที่ 5 วาดวยเรื่อง “คาจาง    

คาลวงเวลา คาทํางานในวันหยุด และคาลวงเวลาในวันหยุด” ในการตกลงทําสัญญาจางแรงงาน 
คาจาง (wage) เปนองคประกอบสําคัญของสัญญาจางแรงงาน หนาที่ของลูกจางที่สําคัญก็คือ การ
จายคาจางใหแกลูกจางตลอดระยะเวลาที่ลูกจางทํางานให และวัตถุประสงคของการทํางานของ
ลูกจางก็เพื่อรับคาจาง จะเห็นไดจากบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 575 
ซ่ึงบัญญัติวา “อันสัญญาจางแรงงงานนั้น คือสัญญาซึ่งบุคคลหนึ่ง เรียกวาลูกจาง ตกลงจะทํางาน
ใหแกอีกบุคคลหนึ่ง เรียกวานายจาง และนายจางตกลงจะจายสินจางตลอดเวลาที่ทํางานให” 

คาจาง จึงเปนสิ่งที่นายจางใหแกลูกจางเปนการตอบแทนการทํางาน 
การทํางานที่มิไดประสงคคาจางหรือส่ิงตอบแทนนารูปคาจาง แตทํางานใหเพื่อ

ชวยเหลือกันตามประเพณี หรือตามที่เรียกขานวานใชยอมไมกอใหเกิดนิติสัมพันธในฐานะนายจาง
ลูกจาง  

คาจางเปนคําที่ใชในกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานและกฎหมายวาดวย
แรงงานสัมพันธ สวนในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย เรียกวา สินจาง (remuneration) 

นอกจากคาจางซึ่งเปนคาตอบแทนการทํางานโดยตรงแลว นายจางบางรายังให
ผลประโยชนอ่ืนแกลูกจางทั้งที่เปนเงินตรา ส่ิงของหรือสิทธิประโยชนอ่ืนๆ แกลูกจางดวย เชน     
ใหคาเชาบาน ใหสินคาหรือผลิตภัณฑของนายจาง หรือการใหถือหุนหรือการใหซ้ือหุนในราคาถูก
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ซ่ึงคาจางและผลประโยชนดังกลาวนี้ ถือไดวาเปนตนทุนทางดานแรงงาน (labour costs) ซ่ึงเปน
สวนหนึ่งของตนทุกการผลิต (costs of production) 

เมื่อผลประโยชนอ่ืนที่กลาวขางตนเปนสวนหนึ่งของตนทุนทางดานแรงงาน 
ผลประโยชนนั้น ก็คือคาจางซึ่งแปรรูปแบบโดยการเรียกชื่ออยางอื่น มีวิธีคํานวณเปนอยางอื่น และ
วัตถุประสงคในการจายเปนอยางอื่นนั่นเอง27 

1. ประเภทและความหมายของคาตอบแทนในการทํางาน ตามพระราชบัญญัติ
คุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ไดแบงแยกประเภทของคาตอบแทนในการทํางานออกเปน 4 ประเภท 
คือ 

(1) คาจาง 
(2) คาลวงเวลา 
(3) คาทํางานในวันหยุด  
(4) คาลวงเวลาในวันหยุด 
กฎหมายไดกําหนดนิยามหรือความหมายของคาตอบแทนในการทํางานแตละ

ประเภทไว (มาตรา 5) ดังตอไปนี้ 
คาจาง หมายถึง เงินที่นายจางและลูกจางตกลงกันจายเปนคาตอบแทนในการ

ทํางานตามสัญญาจางสําหรับระยะเวลาการทํางานปกติเปนรายชั่วโมง รายวัน รายสัปดาห รายเดือน 
หรือระยะเวลาอื่นหรือจายใหโดยคํานวณตามผลงานที่ลูกจางทําไดในเวลาทํางานปกติของวัน
ทํางานและใหหมายความรวมถึงเงินที่นายจางจายใหแกลูกจางในวันหยุดและวันลาที่ลูกจางมิได
ทํางาน แตลูกจางมีสิทธิไดรับตามกฎหมายคุมครองแรงงาน  

คาลวงเวลา หมายถึง เงินที่นายจางจายใหแกลูกจางเปนการตอบแทนการทํางาน
ลวงเวลาในวันทํางาน 

คาทํางานในวันหยุด หมายถึงเงินที่นายจางจายใหแกลูกจางเปนการตอบแทนการ
ทํางานในวันหยุด 

คาลวงเวลาในวันหยุด หมายถึง เงินที่นายจางจายใหแกลูกจางเปนนการตอบแทน
การทํางานลวงเวลาในวันหยุด 

1.1 คาจาง คาตอบแทนในการทํางานประเภทที่สําคัญที่สุดก็คือ คาจางความสําคัญ
ของคาจางนั้นมีทั้งความสําคัญตามกฎหมาย ความสําคัญตอลูกจาง นายจาง และรัฐรวมทั้งตอ
ประชาชนและสังคมดวย กลาวคือ  

                                                           
27อัญชลี สันติกุล.  เอกสารการสอนชุดวิชา กฎหมายแรงงาน  หนวยท่ี 3.  หนา 121-122. 
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ความสําคัญตามกฎหมาย คาจางเปนสาระสําคัญของสัญญาจางแรงงาน สัญญา
จางแรงงานจะเกิดขึ้นไดก็ตองมีคาจาง (มาตรา 575 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย)จึงจะมีความ
ผูกพันกันตามสัญญาจางแรงงานได ถามีการทํางานใหแกกันโดยไมมีคาจาง คูสัญญาก็จะผูกพันกัน
ตามสัญญาลักษณะอื่นไมใชตามสัญญาจางแรงงานและตามกฎหมายแรงงานนอกจากนั้นคาจางยังมี
ความหมายสําคัญตามกฎหมายโดยใชคาจางเปนฐานในการคํานวณเงินประเภทอื่นๆ ตามสิทธิของ
ลูกจาง เชน คาลวงเวลา คาทํางานในวันหยุด คาลวงเวลาในวันหยุด คาทดแทนและคาชดเชย        
เปนตน 

ความสําคัญตอลูกจาง คาจางเปนเงินที่ลูกจางใชนําไปซื้อปจจัยในการดํารงชีพ
สําหรับตนเองและครอบครัว ไมวาจะเปน อาหาร เส้ือผาเครื่องนุงหม ที่อยูอาศัย และยารักษาโรค 
รวมทั้งเครื่องอํานวยความสะดวกตางๆ ในการดํารงชีพดวย 

ความสําคัญตอนายจาง คาจางเปนตนทุนการผลิตอยางหนึ่ง ซึ่งตองนํามารวมกับ
ตนทุนการผลิตอยางอื่น เพื่อกําหนดราคาสินคาที่ผลิตไดของสถานประกอบกิจการของนายจาง 

ความสําคัญตอรัฐและประชาชนหรือสังคม คาจางเปนตัวกําหนดราคาสินคาอยาง
หนึ่ง ซ่ึงทําใหมีผลตอระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ถาคาจางสูงก็อาจสงผลทําใหราคา
สินคาแพงขึ้นประชาชนก็อาจประสบความเดือดรอนที่จะตองซ้ือสินคาที่แพงขึ้นนั้นจนตองมี
ปญหาทางเศรษฐกิจเนื่องจากรายไดนอยไมเพียงพอกับรายจาย  และอาจกลายเปนปญหา
กระทบกระเทือนตอประเทศไทยดวย นอกจากนั้นการเรียกรองเพื่อเพิ่มคาจางของฝายลูกจาง 
จนกระทั่งมีการนัดชุมนุมหรือนัดหยุดงานอยางกวางขวางก็อาจทําใหกระทบกระเทือนเศรษฐกิจ
ของประเทศดวย นอกจากนั้นการเรียกรองเพื่อเพิ่มคาจางของฝายลูกจาง จนกระทั่งมีการนัดชุมนุม
หรือนัดหยุดงานอยางกวางขวาง ก็อาจทําใหกระทบกระเทือนเศรษฐกิจของประเทศ และความ
เปนอยูของประชาชนโดยสวนรวมในสังคมไดเชนกัน28 

กฎหมายคุมครองแรงงานไดใหคํานิยามหรือความหมายของ “คาจาง” และไดให
ความคุมครองเกี่ยวกับคาจางไว ดังตอไปนี้ 

อัตราคาจางขั้นต่ํา เมื่อประกาศกําหนดอัตราคาจางขั้นต่ํามีผลบังคับแลว นายจาง
จะจายคาจางใหแก ลูกจางนอยกวาอัตราคาจางขั้นต่ํ าไมได  (มาตรา  90 วรรคหนึ่ งแหง
พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน และขอ 6 แหงประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม  
เร่ือง อัตราคาจางขั้นต่ํา ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2543 ) ซ่ึงกฎหมายไดกําหนดใหอัตราคาจางขั้นต่ํามี 2 
อัตรา คือ   

                                                           
28 วิจิตรา (ฟุงลัดดา) วิเชียรชม.  กฎหมายคุมครองแรงงาน  (พิมพครั้งที่ 4).  หนา 77-79. 
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1. อัตราคาจางขั้นต่ําตามกิจการหรือทองถ่ิน  ซ่ึงตามพระราชบัญญัติคุมครอง
แรงงานเรียกวา “อัตราคาจางขั้นต่ํา” และใหนิยามหรือความหมายไววา หมายถึง อัตราคาจางที่
คณะกรรมการคาจางกําหนดตามกฎหมายดังกลาว  (มาตรา  5) ไดแกอัตราคาจางขั้นต่ําที่
คณะกรรมการคาจางจะไดกําหนดใหใชเฉพาะกิจการประเภทใดประเภทหนึ่งก็ได (มาตรา 87     
วรรคสอง) ซ่ึงจะกําหดใหต่ํากวาอัตราคาจางขั้นพื้นฐานไมได (มาตรา 87 วรรคสาม) และถาไมมี
การกําหนดอัตราคาจางขั้นต่ําพื้นฐานเปนอัตราคาจางขั้นต่ําของทองที่นั้น (มาตรา 87 วรรคทาย) 

2. อัตราคาจางขั้นต่ําพื้นฐาน หมายถึงอัตราคาจางที่คณะกรรมการคาจางกําหนด
เพื่อใชเปนพื้นฐานในการกําหนดอัตราคาจางขั้นต่ํา(มาตรา 5) ซ่ึงในที่นี้ ก็คือ อัตราคาจางขั้นต่ําตาม
กิจการหรือทองถ่ิน 

ในปจจุบันคณะกรรมการคาจางไดกําหนดอัตราคาจางขันต่ําตามกฎหมายดังกลาว 
ตาม29ประกาศกระทรวงแรงงาน เร่ือง อัตราคาจางขั้นต่ํา (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2548 มีผล
ใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2549 เปนตนไป ดังนี้ 

 
ตารางที่ 3.1 แสดงอัตราคาจางขั้นต่ําใหม ซ่ึงไดประกาศใหมีผลใชบังคับตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2550 
 

คาจางขัน้ต่าํ พื้นที่ 
191 กรุงเทพฯ นนทบุรี นครปฐม ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร 
186 ภูเก็ต 
172 ชลบุรี 
168 สระบุรี 
162 นคราราชสีมา 
161 ระยอง 
160 ฉะเชิงเทรา พระนครศรีอยุธยา และระนอง  
159 เชียงใหม และพังงา  
156 กระบี่ และเพชรบุรี 
155 กาญจนบุรี จันทบุรี และลพบุรี 
154 ราชบุรี สมุทรสงคราม และสระแกว 
152 ตรัง ประจวบคีรีขันธ ปราจีนบุรี สงขลา สิงหบุรี และอางทอง 

                                                           
29ประกาศราชกิจจานุเบกษา.  เลม 122,  ตอนพิเศษ  (ฉบับประกาศทั่วไป).  (2548, 14 ธันวาคม).   
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ตารางที่ 3.1 (ตอ) 
 

คาจางขัน้ต่าํ พื้นที่ 
150 เลยและอุดรธานี 
149 ชุมพร ตราด ลําปาง ลําพูน สุโขทัย และสุพรรณบุรี  
148 กาฬสินธุ ขอนแกน นครพนม นครศรีธรรมราช นราธิวาส บุรีรัมย ปตตานี ยะลา 

สตูล และหนองคาย 
147 กําแพงเพชร ตาก นครนายก นครสวรรค พัทลุง พิษณุโลก เพชรบูรณ สุราษฎธานี 

และอุตรดิตถ 
146 ชัยนาท ชัยภูมิ เชียงราย มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร รอยเอ็ด ศรีษะเกษ 

สกลนคร หนองบัวลําภู และอุทัยธานี 
145 พิจิตร แมฮองสอน สุรินทร อุบลราชธานี และอํานาจเจริญ 
144 พะเยา และแพร 
143 นาน 

หมายเหตุ : อัตราคาจางพื้นฐานเปนวันละ 143 บาท30 
 
  3. การใชบังคับอัตราคาจางขั้นต่ํา ประกาศกําหนดอัตราคาจางขั้นต่ํามีผล
ใชบังคับแกนายจางและลูกจางโดยไมจํากัดสัญชาติ ศาสนา หรือ เพศ ไมวานายจาง และลูกจางจะมี 
สัญชาติ ศาสนา หรือเพศใด ก็ตองใชบังคับตามประกาศกําหนดอัตราคาจางขั้นต่ํา (มาตรา 89) และ
นายจางที่อยูในขายบังคับตามประกาศนี้ ก็ตองปดประกาศดังกลาวไวในที่เปดเผยเพื่อใหลูกจางได
ทราบ ณ สํานักที่ทํางานของลูกจาง ตลอดระยะเวลาที่ประกาศดังกลาวมีผลใชบังคับ (มาตรา 90            
วรรคทาย) 

1.2 คาลวงเวลา กฎหมายคุมครองแรงงานไดบัญญัติเกี่ยวกับคาลวงเวลา ดังนี้ 
1. อัตราคาลวงเวลา กรณีที่ลูกจางทํางานลวงเวลาในวันทํางานโดยจายไมนอยกวา 

หนึ่งเทาครึ่งของอัตราคาจางตอช่ัวโมงในวันทํางานตามจํานวนชั่วโมงที่ทํา หรือไมนอยกวาหนึ่ง
เทาครึ่งของอัตราคาจางตอหนวยในวันทํางานตามจํานวนผลที่ทําได ถาเปนลูกจางซึ่งไดรับคาจาง
ตามผลงานโดยคํานวณเปนหนวย (มาตรา 60) 

                                                           
30สืบคนเมื่อ 2 ตุลาคม 2549,  จาก  http://www.mol.go.th/statistic_01.html. 
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2. ลูกจางที่ไมมีสิทธิไดรับคาลวงเวลา ลูกจางซึ่งมีอํานาจหนาที่หรือซ่ึงนายจางให
ทํางานอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ ไมมีสิทธิไดมรับคาลวงเวลา เวนแตนายจางตกลงจายให 
(มาตรา 65) 

 2.1 ลูกจางซึ่งมีอํานาจหนาที่ทําการแทนนายจาง สําหรับกรณีการจาง การ
ใหบําเน็จ การลดคาจาง หรือการเลิกจาง 
  2.2 งานขบวนการจัดงานรถไฟ ซ่ึงไดแกงานที่ทําบนขบวนรถและงาน
อํานวยความสะดวกแกการเดินรถ 
  2.3 งานเปดปดประตูน้ําหรือประตูระบายน้ํา 
  2.4 งานอานระดับน้ําและวัดปริมาณน้ํา 
  2.5 งานดับเพลิงหรืองานปองกันอันตรายสาธารณะ 
  2.6 งานที่มีลักษณะหรือสภาพที่ตองออกไปทํางานนอกสถานที่ และโดย
ลักษณะหรือสภาพของงานไมอาจกําหนดเวลาทํางานที่แนนอนได 
  2.7 งานอยูเวรเฝาดูแลสถานที่หรือทรัพยสินอันมิใชหนาที่การทํางานปกติ
ของลูกจาง 

 2.8 งานอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  
 นอกจากนั้น ถานายจางไดจายคานายหนาจากการขายสินคาใหแกลูกจาง

ในงาน    เรขายหรือชักชวนซื้อสินคาแลวลูกจางนั้นไมมีสิทธิไดรับคาลวงเวลารวมทั้งคาลวงเวลา
ในวันหยุด เวนแตนายจางจะตกลงจายให (ขอ 6 แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2541 ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541) 

3. กรณีนายจางใหไปทํางานในทองที่อ่ืน เมื่อนายจางใหลูกจางไปทํางานในทองที่
อื่นนอกจากทองที่การทํางานปกติ ลูกจางไมมีสิทธิไดรับคาลวงเวลาในระหวางเดินทางเวนแต
นายจางตกลงจายให (มาตรา 72) 

1.3 คาทํางานในวันหยุด กฎหมายคุมครองแรงงานไดบัญญัติเกี่ยวกับคาทํางานใน
วันหยุด ดังนี้ 

1. อัตราคาทํางานในวันหยุด นายจางตองจายคาทํางานในวันหยุดใหแกลูกจาง
กรณีที่นายจางใหลูกจางทํางานในวันหยุดประจําสัปดาห วันหยุดตามประเพณี หรือวันหยุดพักผอน
ประจําป โดยจายในอัตรา (มาตรา 62) ดังตอไปนี้ 
  1.1 เพิ่มขึ้นจากคาจางอีกไมนอยกวา 1 เทาของอัตราคาจางตอช่ัวโมงในวัน
ทํางานตามจํานวนชั่วโมงที่ทําหรือไมนอยกวา 1 เทาของอัตราคาจางตอหนวยในวันทํางานตาม
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จํานวนผลงานที่ทําไดถาเปนลูกจางซึ่งไดรับคาจางตามผลงานโดยคํานวณเปนหนวย กรณีลูกจางมี
สิทธิไดรับคาจางในวันหยุด 
  1.2 ไมนอยกวา 2 เทาของอัตราคาจางตอช่ัวโมงในวันทํางานตามชั่วโมงที่
ทําได หรือไมนอยกวา 2 เทาของอัตราคาจางตอหนวยในวันทํางานตามจํานวนผลงานทีทําไดถา
เปนลูกจางซึ่งไดรับคาจางตามผลงานโดยคํานวณเปนหนวย กรณีลูกจางไมมีสิทธิไดรับคาจางใน
วันหยุด 

2. ลูกจางที่ไมมีสิทธิไดรับคาทํางานในวันหยุด ลูกจางซึ่งมีอํานาจหนาที่ทําการ
แทนนายจางสําหรับกรณีการจาง การใหบําเหน็จ การลดคาจางหรือการเลิกจาง ตามมาตรา 65(1) 
ไมมีสิทธิไดรับคาทํางานในวันหยุด เวนแตนายจางตกลงจายให (มาตรา 66) 

3. กรณีนายจางใหไปทํางานในทองที่อ่ืนในวันหยุด เมื่อนายจางใหลูกจางเดินทาง
ไปทํางานในทองที่อ่ืนนอกจากทองที่สําหรับการทํางานปกติในวันหยุด นายจางตองจายคาจาง
เทากับคาจางในวันทํางานใหแกลูกจางซึ่งไมมีสิทธิไดรับคาจางในวันหยุดประจําสัปดาหสําหรับ
การเดินทางนั้น (มาตรา 71) 

1.4 คาลวงเวลาในวันหยุด กฎหมายคุมครองแรงงานไดบัญญัติเกี่ยวกับคาลวงเวลา
ในวันหยุด ดังนี้ 

1. อัตราคาลวงเวลาในวันหยุด นายจางตองจายคาลวงเวลาในวันหยุดกรณีที่ให
ลูกจางทํางานลวงเวลาในวันหยุดโดยจายในอัตราไมนอยกวา 3 เทาของอัตราคาจางตอช่ัวโมงในวัน
ทํางานตามจํานวนชั่วโมงที่ทําหรือไมนอยกวา 3 เทาของอัตราคาจางตอหนวยในวันทํางานตาม
จํานวนผลงานที่ทําได ถาเปนลูกจางที่ไดรับคาจางตามผลงานโดยคํานวณเปนหนวย (มาตรา 63) 

2. ลูกจางที่ไมมีสิทธิไดรับคาลวงเวลาในวันหยุด ลูกจางซึ่งมีอํานาจหนาที่หรือซ่ึง
นายจางใหทํางานอยางหนึ่งอยางใดตามมาตรา 65 ดังที่กลาวมาแลวในเรื่องคาลวงเวลาไมมีสิทธิ
ไดรับคาลวงเวลาในวันหยุด ทั้งนี้เวนแตนายจางตกลงจายใหเชนเดียวกับกรณีของคาลวงเวลา
อยางไรก็ตามสําหรับลูกจางทีไมมีสิทธิไดรับคาลวงเวลาในวันหยุดตามมาตรา 65(2)-(7) หรือ
มาตรา 65 (2)-(8) ยังมีสิทธิไดรับคาตอบแทนเปนเงินเทากับอัตราคาจางตอช่ัวโมงในวันทํางานตาม
จํานวนชั่วโมงที่ทํา (มาตรา 65 วรรคหนึ่ง) 

3. กรณีนายจางใหไปทํางานในทองที่อ่ืนในวันหยุด เมื่อนายจางใหลูกจางเดินทาง
ไปทํางานในทองที่อ่ืนนอกจากทองที่สําหรับการทํางานปกติในวันหยุด ลูกจางไมมีสิทธิไดรับคา
ลวงเวลาในวันหยุดในระหวางเดินทาง แตมีสิทธิไดรับคาจางเทากับคาจางในวันทํางานถาลูกจาง
นั้นไมมีสิทธิไดรับคาจางในวันหยุดประจําสัปดาห เวนแตนายจางตกลงจายคาลวงเวลาในวันหยุด
ให (มาตรา 72) 
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 1.5 สิทธิไดรับคาจางในวันท่ีลูกจางไมไดทํางาน 
 1. สิทธิไดรับคาจางในวันหยุด 

  ลูกจางไดรับความคุมครองใหมีวันหยุดตาง ๆ ตามกฎหมายโดยมีสิทธิ
ไดรับคาจางในวันหยุดเทากับคาจางในวันทํางานรวม 3 ประเภท (มาตรา 56 ) คือ 
  1.1 คาจางในวันหยุดประจําสัปดาห ยกเวนลูกจางรายวัน  รายช่ัวโมง หรือ
ตามผลงานโดยคํานวณเปนหนวย 
  1.2 คาจางตามวันหยุดตามประเพณี 
  1.3 คาจางในวันหยุดพักผอนประจําป 
  2. สิทธิไดรับคาจางในวันลา 
  ลูกจางไดรับความคุมครองใหมีวันลาตามกฎหมายโดยมีสิทธิไดรับคาจาง
ในวันลาเทากับคาจางในวันทํางาน รวม 5 ประเภท คือ 
  2.1 คาจางในวันลาปวย ไดรับตลอดระยะเวลาที่ลาแตไมเกินปละ 30 วัน
ทํางาน  
  2.2 คาจางในวันลาเพื่อทําหมัน ไดรับตลอดระยะเวลาตามที่แพทยกําหนด
และออกใบรับรอง 
  2.3 คาจางในวันลาเพื่อคลอดบุตร ไดรับตลอดระยะเวลา แตไมเกิน 45 วัน     
  2.4 คาจางในวันลาเพื่อการฝกอบรม อาจแยกได เปน 2 อยาง ดังนี้ 

2.4.1 สําหรับลูกจางทั่วไป กฎหมายคุมครองใหมีสิทธิ ลาเพื่อการ
ฝกอบรมหรือพัฒนาความรูความสามารถตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง 
 2.4.2 สําหรับลูกจางเด็ก กฎหมายคุมครองใหลูกจางเด็กซ่ึงอายุต่ํากวา 
18 ป มีสิทธิลาเพื่อเขาประชุม สัมมนา รับหนวยงานของรัฐหรือเอกชนที่อธิบดีกรมสวัสดิการและ
คุมครองแรงงานเห็นชอบ เพื่อประโยชนในการพัฒนาและสงเสริมคุณภาพชีวิตและการทํางานของ
เด็กโดยลูกจางเด็กนั้นมีสิทธิไดรับคาจางเทากับคาจางในวันทํางานตลอดระยะเวลาที่ลา แตไมเกินป
ละ 30 วัน  

1.6 สิทธิไดรับคาจางในวันอ่ืนที่ลูกจางไมไดทํางาน กรณีที่ลูกจางมีสิทธิไดรับ
คาจางหรือเงินในวันอื่นที่ลูกจางไมไดทํางาน อาจแบงไดเปน 3 กรณี คือ 

1. กรณีนายจางมีความจําเปนตองหยุดกิจการทั้งหมดหรือบางสวนเปนการ
ช่ัวคราวโดยเหตุหนึ่งเหตุใดที่มิใชเหตุสุดวิสัยลูกจางมีสิทธิไดรับเงินจากนายจางไมนอยกวารอยละ 
50 ของคาจางในการทํางานที่ลูกจางไดรับกอนนายจางหยดุกจการ ตลอดระยะเวลาที่นายจางไมได
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ใหลูกจางทํางาน โดยนายจางตองแจงใหลูกจางและพนักงานตรวจแรงงานทราบลวงหนากอน
วันหยุดกิจการ  

2. กรณีนายจางพักงานลูกจางในระหวางการสอบสวนลูกจางซึ่งถูกกลาวหาวา
กระทําความผิด ซ่ึงโดยหลักทั่วไปแลวกฎหมายหามนายจางสั่งพักงานลูกจางในระหวางการ
สอบสวนดังกลาวเวนแตจะมีขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานหรือขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางให
อํานาจนายจางสั่งได ทั้งนี้ นายจางจะตองมีคําสั่งพักงานเปนหนังสือระบความผิดและกําหนด
ระยะเวลาพักงานไมเกิน 7 วันโดยตองแจงใหลูกจางทราบกอนการทํางาน (มาตรา 116 วรรคหนึ่ง) 
ในระหวางการพักงานดังกลาวลูกจางมีสิทธิไดรับเงินจากนายจางตามอัตราที่กําหนดไวในขอบังคับ
เกี่ยวกับการทํางานหรือตามที่นายจางและลูกจางไดตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางแตตองไมนอยกวา
รอยละ 50 ของคาจางในวันทํางานที่ลูกจางไดรับกอนถูกสั่งพักงาน และเมื่อการสอบสวนเสร็จแลว
โดยผลปรากฎวาลูกจางไมมีความผิด ลูกจางนั้นก็มีสิทธิไดรับคาจางเทากับคาจางในวันทํางานนับ
แตวันที่ลูกจางถูกส่ังพักงานเปนตนไป โดยคํานวณเงินที่ลูกจางไดรับจากนายจางระหวางการ
สอบสวนเปนสวนหนึ่งของคาจางดังกลาว ซ่ึงสิทธิไดรับคาจางของลูกจางกรณนี้เปนสิทธิที่ไดรับ
พรอมดอกเบี้ยรอยละ 15 ตอปดวย  

3. กรณีนายจางตองหยุดการใชเครื่องจักรหรืออุปกรณทั้งหมดหรือบางสวน
ช่ัวคราวตามคําส่ังของพนักงานตรวจแรงงานที่พบวา สภพแวดลอมในการทํางาน อาคาร สถานที่ 
เครื่องจักรหรืออุปกรณที่ลูกจางใชจะกอใหเกิดความไมปลอดภัยแกลูกจางหรือนายจางนายจางไม
ปรับปรุงสภาพแวดลอมในการทํางาน อาคาร สถานที่ หรือไมจัดทําหรือแกไขเครื่องจักรหรือ
อุปกรณที่ลูกจางตองใชปฏิบัติงานหรือที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงานใหถูกตองหรือเหมาะสมตาม
คําส่ังของพนักงานตรวจแรงงานภายในระยะเวลาที่กําหนดโดยพนักงานตรวจแรงงานมีอํานาจออก
คําส่ังใหนายจางหยุดเครื่องจักรหรืออุปกรณดังกลาวเมื่อไดรับอนุมัติจากอธิบดีกรมสวัสดิการและ
คุมครองแรงงานหรือผูซ่ึงอธิบดีมอบหมาย ในระหวางหยุดทํางานกรณีดังกลาวลูกจางมีสิทธิไดรับ
เงินจากนายจางเทากับคาจางในวันทํางานตลอดระยะเวลาที่ลูกจางหยุดทํางาน จนกวานายจางจะได
ดําเนินการใหถูกตองตามคําส่ังของพนักงานตรวจแรงงานนั้นแลว  

(ง) การคุมครองเกี่ยวกับการจายคาตอบแทนในการทํางาน คาตอบแทนในการ
ทํางานของลูกจางถือเปนปจจัยสําคะญในการดํารงชีพของลูกจางและครอบครัว กฎหมายจึงเห็น
ความสําคัญที่จะตองใหความคุมครองตอลูกจาง เพื่อใหไดรับคาตอบแทนในการทํางานอยาง
เหมาะสม สะดวก และเปนธรรม โดยกําหนดความคุมครองเกี่ยวกับการจายคาตอบแทนในการ
ทํางานไว 7 ประการ ดังนี้ 
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1. ความเสมอภาคในสิทธิระหวางลูกจางชายและหญิง 
ในกรณีที่นายจางใหลูกจางชายหรือหญิงทํางานที่มีลักษณะและคุณภาพอยาง

เดียวกันและปริมาณเทากัน นายจางตองกําหนดคาจาง คาลวงเวลา คาทํางานในวันหยุด และ          
คาลวงเวลาในวันหยุดใหแกลูกจางเทาเทียมกัน (มาตรา 53) 

2. การจายคาตอบแทนในการทํางานที่เปนเงิน 
 นายจางตองจายคาจาง คาลวงเวลา คาทํางานในวันหยุด และคาลวงเวลาใน
วันหยุดและเงินผลประโยชนอ่ืนเนื่องในการจางที่จายเปนเงินตราไทย เวนแตไดรับความยินยอม
จากลูกจางใหจายเปนตั๋วเงินหรือเงินตราตางประเทศ (มาตรา 54) และถาเปนการจายคาจาง นายจาง
ก็จะตองจายไมนอยกวาอัตราคาจางขั้นต่ําดวย (มาตรา 90 วรรคหนึ่ง) 

3. สถานที่จายคาตอบแทนในการทํางาน 
 นายจางตองจายคาจาง คาลวงเวลา คาทํางานในวันหยุด คาลวงเวลาในวันหยุด
และเงินผลประโยชนอันเนื่องในการจางใหแกลูกจาง ณ สถานที่ทํางานของลูกจาง ถานายจางจะ
จาย ณ สถานที่อ่ืนหรือดวยวิธีอ่ืนตองไดรับความยินยิมจากลูกจาง (มาตรา 55)  

4. เวลาในการจายคาตอบแทนในการทํางาน 
 นายจางตองจายคาตอบจาง คาลวงเวลา คาทํางานในวันหยุดและคาลวงเวลาใน
วันหยุดใหถูกตองและตามกําหนดเวลาดังตอไปนี้ 
 4.1 กรณีทั่วไป  
 นายจางตองปฏิบัติในรายละเอียดโดยพิจารณาได ดังนี้ 
 4.1.1 คาจาง  
 ก.ในกรณีที่มีการคํานวณคาจางเปนรายเดือน รายวัน รายช่ัวโมง หรือเปน
ระยะเวลาอยางอื่นที่ไมเกินหนึ่งเดือนหรือตามผลงานโดยคํานวณเปนหนวย นายจางตองจายอยาง
นอยเดือนละหนึ่งครั้ง เวนแตจะมีการตกลงกันเปนอยางอื่นที่เปนประโยชนแกลูกจาง  
 ข.ในกรณีที่มีการคํานวณคาจางนอกจาก(ก) นายจางตองจายตามกําหนดที่
นายจางและลูกจางตกลงกัน   
 4.1.2 คาลวงเวลา คาทํางานในวันหยุด และคาลวงเวลาในวันหยุด 

 นายจางตองจายอยางนอยเดือนละหนึ่งครั้ง (มาตรา 70(3))  
 4.1.3 กรณีเลิกจาง 

  นายจางตองจายคาจาง คาลวงเวลา คาทํางานในวันหยุด และคาลวงเวลาใน
วันหยุด ตามสิทธิของลูกจางใหแกลูกจางที่ถูกเลิกจาง ภายใน 3 วันนับแตวันที่เลิกจาง  
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 5. การตกลงจายคาตอบแทนในการทํางานสูงกวาอัตราตามกฎหมาย  
 กรณีที่นายจางตกลงจายคาลวงเวลา คาทํางานในวันหยุดและคาลวงเวลา            
ในวันหยุดและคาลวงเวลาในวันหยุดในอัตราสูงกวาที่กฎหมายกําหนดลูกจางก็ไดรับการคุมครอง
ใหมีสิทธิไดรับตามอัตราในขอตกลงดังกลาว  

6. ความรับผิดของนายจางที่ผิดนัดชําระหนี้ 
 ความรับผิดของนายกรณีผิดนัดชําระหนี้คาตอบแทนในการทํางาน อาจแบงได
เปน 2 ประการ คือ 
 1. ความรับผิดในดอกเบี้ย กรณีนายจางผิดนัดชําระคาจาง คาลวงเวลา คาทํางาน
ในวันหยุด คาลวงเวลาในวันหยุด รวมไปถึงคาชดเชย คาชดเชยพิเศษ และกรณีนายจางไมคืนเงิน
ประกันภายใน 7 วันนับแตวันที่นายจางเลิกจาง หรือลูกจางลาออก หรือวันที่สัญญาประกันสิ้นอายุ
แลวแตกรณีดวย นายจางตองรับผิดในดอกเบี้ยในระหวางผิดนัดในอัตรารอยละ 15 ตอป  
 2. ความรับผิดในเงินเพิ่ม กรณีที่นายจางจงใจผิดนัดชําระคาจาง คาลวงเวลา         
คาทํางานในวันหยุด คาลวงเวลาในวันหยุด คาชดเชย คาชดเชยพิเศษ หรือเงินประกันดังกลาว           
โดยปราศจากเหตุผลอันสมควร เมื่อพนกําหนดเวลา 7 วัน นับแตวันที่ผิดนัด นายจางตองรับผิดใน     
เงินเพิ่ม โดยตองจายเงินเพิ่มใหแกลูกจางในอัตรารอยละ 15 ของเงินที่คางชําระหรือคางจาย          
ทุกระยะ 7 วัน 
 ความรับผิดในดอกเบี้ยหรือเงินเพิ่มของนายจางอาจระงับลงไดกราณีที่นายจาง
พรอมที่จะคืนหรือจายเงินดังกลาว และไดนําเงินนั้นไปมอบไวแกอธิบดีกรมสวัสดิการและ
คุมครองแรงงานหรือผูซ่ึงอธิบดีมอบหมายเพื่อจายใหแกลูกจางโดยนายจางจะไมตองเสียดอกเบี้ย
หรือเงินเพิ่มตั้งแตวันที่นายจางนําเงินไปมอบไว  

7. การหามหักคาตอบแทนในการทํางาน 
 นายจางจะหักคาจาง คาลวงเวลา คาทํางานในวันหยุด คาลวงเวลาในวันหยุด
ไมไดเวนแตเปนการหักตามขอยกเวนและขอจํากัดทีกฎหมายกําหนด ดังนี้ 
 1. ขอยกเวน นายจางอาจหักคาจาง คาลวงเวลา คาทํางานในวันหยุด คาลวงเวลา
ในวันหยุดเพื่อการดังตอไปนี้ได  
 (1) ชําระภาษีเงินไดตามจํานวนที่ลูกจางตองจาย หรือชําระเงินอื่นตามที่มี
กฎหมายบัญญัติไว เชน เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เปนตน 
 (2) ชําระคาบํารุงสหภาพแรงงานตามขอบังคับของสหภาพแรงงาน 

DPU



 
 
   
  

58

 (3) ชําระหนี้สินสหกรณออมทรัพย หรือสหกรณอ่ืนที่มีลักษณะเดียวกันกับ
สหกรณออมทรัพย หรือหนี้ที่เปนไปเพื่อสวัสดิการที่เปนประโยชนแกลูกจางฝายเดียวโดยไดรับ
ความยินยอมลวงหนาจากลูกจาง 
 (4) เปนเงินประกันการทํางานหรือประกันความเสียหายในการทํางาน หรือ
ชดใชคาเสียหายใหแกนายจางซึ่งลูกจางไดกระทําโดยจงใจหรือประมาทเลินเลออยางรายแรง โดย
ไดรับความยินยอมจากลูกจาง 
 (5) เปนเงินสะสมตามขอตกลงเกี่ยวกับกองทุนเงินสะสม 
 2. ขอจํากัด ในระหวางคาจาง คาลวงเวลา คาทํางานในวันหยุด และคาลวงเวลา
ในวันหยุดตามขอยกเวน (2)-(5) นั้น นายจางจะหักในแตละกรณีเกินรอยละ 10 ไมได และจะหัก
รวมกันเกิน 1ใน5 ของเงินที่ลูกจางมีสิทธิไดรับตามกําหนดเวลาการจายไมได เวนแตไดรับความ
ยินยอมจากลูกจาง (มาตรา 76 วรรคทาย) ซ่ึงกฎหมายคุมครองรงงานไดกําหนดแบบความยินยอม
ของลูกจางไวดวย คือ นายจางตองจัดทําเปนหนังสือและใหลูกจางลงลายมือช่ือในการใหความ
ยินยอม หรือมีขอตกลงกันไวใหชัดเจนเปนการเฉพาะ 31 

(จ) การคุมครองโดยการกําหนดใหมีคณะกรรมการคาจาง เปนผูมีอํานาจกําหนด
อัตราคาจางขั้นต่ําทั้งสองประเภท  ( มาตรา 79 (3) (4) และมาตรา 88) คือ อัตราคาจางขั้นต่ําตาม
กิจการหรือทองถ่ิน และอัตราคาจางขั้นต่ําพื้นฐาน 
 1. องคประกอบ คณะกรรมการคาจางเปรคณะกรรมการไตรภาคีมีกรรมการ
มาจากฝายรัฐบาล ฝายนายจางและฝายลูกจาง โดยประกอบดวยปลัดกระทรวงแรงงานและ
สวัสดิการสังคมเปนประธานกรรมการ ผูแทนฝายรัฐบาล 4 คน ผูแทนฝายรัฐบาล 4 คน ผูแทนฝาย
นายจางและผูแทนฝายลูกจางฝายละ 5 คน ซ่ึงคณะรัฐมนตรีแตงตั้งเปนกรรมการและขาราชการ
กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งเปนเลขานุการ  
 2. อํานาจหนาท่ี คณะกรรมการคาจางมีหนาที่  ดังตอไปนี้ 

(1) เสนอความเห็นตอคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายคาจาง 
(2) เสนอความเห็นตอคณะรัฐมนตรีเพื่อใหขอแนะนําภาคเอกชนเกี่ยวกับการ

กําหนดคาจาง และการปรับคาจางประจําป 
(3) กําหนดอัตราคาจางขั้นต่ํา 
(4) กําหนดอัตราคาจางขั้นต่ําที่ลูกจางควรไดรับตามความเหมาะสมแกสภาพ

เศรษฐกิจและสังคม 

                                                           
31วิจิตรา (ฟุงลัดดา) วิเชียรชม.  เลมเดิม.  หนา 88-101. 

DPU



 
 
   
  

59

(5) เสนอความเห็นตอคณะรัฐมนตรีเพื่อพัฒนาระบบคาจาง 
(6) ใหคําแนะนําดานวิชาการและแนวทางการประสานประโยชนแกหนวยงาน

ตางๆ ในภาคเอกชน 
(7) รายงานเสนอรัฐมนตรีอยางนอยปละครั้งเกี่ยวกับภาวะคาจางและแนวโนมของ

คาจางตลอดจนมาตรการที่ควรจะไดดําเนินการ 
(8) แตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติหนาที่แทน 
(9) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่พระราชบัญญัติคุมครองแรงงานหรือกฎหมายอื่น

บัญญัติใหเปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการคาจางหรือตามที่คณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี
มอบหมาย 
  คณะกรรมการคาจางจะมีขอสังเกตเกี่ยวกับการพัฒนาระบบรายไดของ
ประเทศในการเสนอความเห็นตอคณะรัฐมนตรีดวยก็ได  
  ในการปฏิบัติหนาที่คณะกรรมการคาจาง คณะอนุกรรมการ หรือผูซ่ึง
คณะกรรมการคาจางหรือคณะอนุกรรมการมอบหมายมีอํานาจ  ดังนี้ 
  1. มีหนังสือเรียกบุคคลใดมาใหถอยคําหรือใหสงเอกสารหรือวัตถุใดๆ มา
เพื่อประกอบการพิจารณาไดตามความจําเปน 
  2. ใหหนวยงานหรือบุคคลใดใหความรวมมือในการสํารวจกิจการใดๆ ที่
อาจมีผลกระทบกระเทือนตอเศรษฐกิจได 
  3. เขาไปในสถานประกอบกิจการหรือสํานักงานของนายจางในเวลาทํา
การเพื่อศึกษา สํารวจ วิจัย ตรวจสอบ หรือสอบถามขอเท็จจริงเพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลที่จะใชในการ
พิจารณาของคณะกรรมการคาจาง 
  3. วาระการดํารงตําแหนง กรรมการคาจางซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงตั้งมีวาระ
การดํารงตําแหนงคราวละ 2 ป และเมื่อพนจากตําแหนงแลวก็อาจไดรับการแตงตั้งอีกได แตถา
กรรมการคาจางดังกลาวพนจากตําแหนงกอนวาระใหคณะรัฐมนตรีแตงตั้งกรรมการในประเภท
เดียวกันเปนกรรมการแทน เวนแตวาระของกรรมการเหลืออยูไมถึง 180 วัน จะไมแตงตั้งกรรมการ
แทนก็ได 
  กรณีที่กรรมคาจางซึ่งคณะรัฐมนตรี แตงตั้งพนจากตําแหนงตามวาระ แต
ยังไมไดมีการแตงตั้งกรรมการใหม กรรมการคาจางดังกลาวตองปฏิบัติหนาที่ไปพลางกอนจนกวา
จะมีการแตงตั้งกรรมการใหมเขารับหนาที่ ซ่ึงตองแตงตั้งใหเสร็จภายใน 90 วันนับแตวันที่
กรรมการเดิมพนจากตําแหนง 
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  4. การพนจากตําแหนง นอกจากการพนจากตําแหนงตามวาระแลว 
กรรมการคาจางซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งจะพนจากตําแหนง (มาตรา 81) ในกรณีดังตอไปนี้ 
  1. ตาย 
  2. ลาออก 
  3. คณะรัฐมนตรีใหออกเพราะขาดประชุมตามที่กําหนด 3 คร้ังติดตอกัน
โดยไมมีเหตุอันสมควร 
  4. เปนบุคคลลมละลาย 
  5. เปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ 
   6. ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกเวนแตเปนโทษสําหรับ
ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
  5. การประชุม กฎหมายกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมดังนี้ 
  5.1 องคประชุม  
  1. กรณีท่ัวไป ในการประชุมคณะกรรมการคาจาง ตองมีคณะกรรมการเขา
ประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด โดยตองมีกรรมการฝายนายจางและฝาย
ลูกจางอยางนอยฝายละ 1 คน จึงจะเปนองคประชุม  
  2. กรณีพิจารณากําหนดอัตราคาจางขั้นต่ํา ในการประชุมเพื่อพิ จารณา
กําหนดอัตราคาทจางขั้นต่ําประเภทใดประเภทหนึ่งก็ตามจะตองมีการประชุมไมนอยกวา 2 ใน 3 
ของจํานวนกรรมการทั้งหมดโดยกรรมการฝายนายจางและลูกจางอยางนอยตองมีฝายละ 2 คน จึง
จะเปนองคประชุมและตองมีมติอยางนอย  2 ใน 3 ของจํานวนกรรมการที่เขาประชุมดวย แตถา
ไมไดองคประชุมตามที่กําหนดขางตน ตองจัดใหมีการประชุมอีกครั้งภายใน 15 วันนับแตวันที่นัด
ประชุมครั้งแรกโดยในการประชุมครั้งหลังนี้แมจะไมมีกรรมการซึ่งมาจากฝายนายจางหรือลูกจาง
รวมประชุม ถากรรมการมาประชุมไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด ก็ใหถือเปน
องคประชุมได แตตองมีมติอยางนอย 2 ใน 3 ของกรรมการที่เขาประชุม  
  กรณีที่ประธานกรรมการไมอยูในที่ประชุมหรือไมอาจปฏิบัติหนาที่ได 
กรรมการที่มาประชุมตองเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธานในที่ประชุม 
  3. การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุม  ตองถือเสียงขางมากกรรมการคนหนึ่งมี
เสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน ถาคะแนนเสียงเทากันประธานในที่ประชุมตองออกเสียงเพิ่มขึ้น
อีกหนึ่งเสียงเปนเสียงชี้ขาด  
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  นอกจากนั้นเพื่อการประสานแผนและเพื่อใหการดํา เนินการของ
คณะกรรมการคาจาง คณะอนุกรรมการ และหนวยงานที่เกี่ยวของเปนไปดวยดี จึงมีการจัดตั้ง
สํ านักงานคณะกรรมการค าจ า งขึ้ นในกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสั งคมด วย32

                                                           
32วิจิตรา (ฟุงลัดดา) วิเชียรชม. แหลงเดิม.  หนา 82-87. 
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บทที่ 4 
วิเคราะหปญหาทางกฎหมายในการคุมครองการทํางานและ             

ผลประโยชนตอบแทนของผูปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน               
 

 หลักการคุมครองการทํางานและผลประโยชนตอบแทนในการทํางานของผูปฏิบัติงาน
ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่กฎหมายวาดวยสถาบันอุดมศึกษาเอกชนกําหนดไวในมาตรา 23          
ใหกิจการของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนไมอยูภายใตบังคับของกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน 
และกฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ แตผูปฏิบัติงานของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตองไดรับ
ผลประโยชนตอบแทนไมนอยกว าที่ กฎหมายว าดวยการคุมครองแรงงานกํ าหนดไว                     
ทั้งนี้ การคุมครองการทํางานและผลประโยชนตอบแทนของผูปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดในกฎกระทรวง  
 อยางไรก็ตามแมวาปจจุบันจะมีการประกาศใชกฎกระทรวงวาดวยการคุมครองการ
ทํางานและผลประโยชนตอบแทนสําหรับผูปฏิบัติงานภายในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2549 
เพื่อใหความคุมครองการทํางานและผลประโยชนตอบแทนสําหรับผูปฏิบัติงานภายใน
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนแลว แตจากการศึกษาพบวาหลักการคุมครองที่กําหนดขึ้นในกฎ    
กระทรวงฯ และหลักการคุมครองที่กําหนดในกฎหมายที่เกี่ยวกับการคุมครองผูปฏิบัติงานใน
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนมีปญหาใหตองพิจารณาหลายประการ  
 
4.1 ขอมูลการสํารวจความคิดเห็นผูปฏิบัติงานภายในสถาบันอุดมศึกษา 
 การสํารวจความคิดเห็นของผูปฏิบัติงานภายในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนในเรื่อง          
ปญหากฎหมายในการคุมครองการทํางานและผลประโยชนตอบแทนของผูปฏิบัติงานใน
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน นี้ ผูเขียนไดใชหลักการทางสถิติในการวิจัยโดยการสุมจากกลุมตัวอยาง 
(Sample Groups) ซ่ึงเปนการสุมแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เปนการเลือกกลุมซ่ึงผูวิจัยใช
เหตุผลการเลือกเพื่อความเหมาะสมสําหรับการวิจัยโดยไดทําการแจกแบบสอบถาม และทําการ
สัมภาษณเชิงลึกเปนเครื่องมือใหทราบถึงความคิดเห็น และขอเท็จจริงในประเด็นปญหาตางๆ ของ
ผูปฏิบัติงานภายในสถาบันโดยแยกตามประเภทของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนออกตามที่ตั้งไดแก 
สถาบันที่ตั้งอยูในสวนของภูมิภาค และสถาบันที่ตั้งอยูในเขตพื้นที่กรุงเทพฯหรือปริมณฑลและ    
ไดแยกกลุมประชากรในการสุมตัวอยางแตละสถาบันออกเปน 2 กลุมไดแก กลุมประชากร
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ผูปฏิบัติงานในสถาบันตําแหนงงานอาจารยผูสอนหรือตําแหนงสายงาน  ก โดยทําการแจก
แบบสอบถามจํานวนรวม 150 ชุด ซ่ึงสามารถเก็บแบบสอบถามดังกลาวได จํานวนรวม 106 ชุด เมื่อ
คิดคํานวณเกณฑเฉลี่ยจํานวนที่สามารถเก็บแบบสอบถามไดตอจํานวนที่ทําการแจกแบบสอบถาม
ไปสามารถเก็บผลการสํารวจในกลุมตัวอยางตําแหนงสายงาน ก คือ รอยละ 70.66 และทําการแจก
แบบสอบถามไปยังผูปฏิบัติงานในสถาบันตําแหนงงานสนับสนุนหรือตําแหนงสายงาน ข-ค จํานวน
รวม 150 ชุด ซ่ึงสามารถเก็บแบบสอบถามไดจํานวนรวม 77 ชุด เมื่อคิดคํานวณเกณฑเฉลี่ยจํานวนที่
สามารถเก็บแบบสอบถามไดตอจํานวนที่ทําการแจกแบบสอบถามที่แจกไปสามารถเก็บผลการ
สํารวจไดจากกลุมตัวอยางตําแหนงสายงาน ข-ค คือ รอยละ 51.33 เมื่อทําการรวมจํานวนกลุม
ประชากรตัวอยางแจกแบบสอบถามทั้งกลุมตัวอยางผูปฏิบัติงานตําแหนงทั้งสายงาน ก และสายงาน 
ข-คโดยแจกแบบสอบถามไปทั้งหมด 300 ชุด (ตัวอยางแบบสอบถามผูปฏิบัติงานภายใน
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ตามภาคผนวกทาย) ซ่ึงสามารถเก็บแบบสอบถามได คือ 183 ชุด คิด
คํานวณเกณฑเฉล่ียผลที่สํารวจไดทั้งส้ิน คือ รอยละ 61 จากผลที่กลาวมาแลวตามหลักการทางสถิติที่
เก็บไดเกินกวากึ่งหนึ่งของจํานวนแบบสํารวจที่ทําการแจกไปยอมสงผลทําใหสามารถนําผลของ
ความคิดเห็นจากการสุมตัวอยางวิเคราะหแทนคาเพื่อเปนแนวทางขอเสนอโดยใชเปนกรณีศึกษาตาม
วัตถุประสงคและผลประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการศึกษาได 
 สําหรับการสํารวจความคิดเห็นไปยังสถาบันอุดมศึกษาภายใตกํากับของรัฐแหงหนึ่ง     
เพื่อใหไดขอมูลที่จะนํามาวิเคราะหใหไดผลทุกมิติ ผูเขียนไดใชวิธีการสํารวจความคิดเห็นโดยการ
สัมภาษณเชิงลึกไปยังกลุมตัวอยางของผูปฏิบัติงานภายในสถาบันและกลุมผูบริหารในประเด็น
ปญหาเชนเดียวกับที่ตั้งไวกับที่ทําการสํารวจความคิดเห็นไปยังสถาบันอุดมศึกษาเอกชน(ตัวอยาง
แบบสัมภาษณผูปฏิบัติงานและผูบริหารสถาบันอุดมศึกษาภายใตกํากับของรัฐ ตามภาคผนวกทาย)  
ทําใหไดรับคําตอบที่สามารถใชเปนแนวทางในการแกปญหาในทางปฏิบัติที่เกิดขึ้นจริงใหไดผล
ลัพธที่ดีที่สุดในการพัฒนาและแกไขปญหากฎหมายที่อาจมีขึ้นในอนาคตตามที่กลาววิเคราะห
มาแลวขางตน 

 
4.2 วิเคราะหปญหาเรื่องการไมมีกําหนดการคุมครองผูปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแยก
ตางหากจากการคุมครองตามกฎหมายวาดวยเงินทดแทน 
 เนื่องจากกฎหมายวาดวยสถาบันอุดมศึกษาเอกชนไมไดกําหนดใหกิจการของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนไมอยูภายใตกฎหมายวาดวยเงินทดแทน ดังนั้น จึงตองนําหลักการใน
พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 ซ่ึงเปนกฎหมายที่มีรายละเอียดในการกําหนด คือ คุมครอง
ลูกจางหรือผูที่อยูในอุปการะของลูกจางดวยการกําหนดใหนายจางจายเงินใหบุคคลดังกลาวเมื่อ
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ลูกจางไดรับภยันตรายหรือเจ็บปวยหรือตายอันมีสาเหตุมาจากการทํางานใหแกนายจาง และ
กําหนดใหมีเงินสมทบกองทุนดังกลาวไวเพื่อเปนหลักประกันในการจายเงินทดแทนแกลูกจางหรือ
ผูอยูในอุปการะของลูกจางแทนนายจาง33มาใชบังคับตอผูปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ภายหลังที่ผูเขียนไดทําการศึกษาหลักการในกฎหมายวาดวยเงินทดแทนโดยละเอียดพบวามีความ
แตกตางในรายละเอียดของหลักการที่กฎหมายกําหนดเพื่อคุมครอง คือ ลักษณะของการประสบ
อันตราย การเจ็บปวยสูญหายของลูกจางในสถานประกอบการกับผูปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนที่มีความแตกตางอยางมากเมื่อเปรียบเทียบกับรายละเอียดของหลักการเดียวกันที่บังคับใช
กับผูใชแรงงานในระบบการจางแรงงานทั่วไป ตัวอยางเชน กรณีที่ผูปฏิบัติงานซ่ึงเปนอาจารย
ผูสอนไดทําการวิจัยงานของอาจารยผูนั้นเอง แตทวาหากไดผลการวิจัยใดๆ ออกมายอมสงผล
ประโยชนทั้งตอตัวผูวิจัยและตอสถาบันอุดมศึกษาที่ผูปฏิบัติงานทํางานอยูโดยตรงรวมกันหากทวา
ขณะทําการวิจัยเนื่องจากความเครียดหรือกดดันของการวิจัยจนสงผลกระทบตอสภาพจิตใจของ
ผูปฏิบัติงานผูนั้นจนเกิดอาการเสียสติตองไดรับการบําบัดรักษาเปนระยะเวลายาวนาน ถาหากการ
วิจัยนั้นๆไมไดเกิดมาจากคําส่ังของสถาบันโดยตรง เชนนี้ยอมไมเขาความหมายของของนิยามศัพท
ของคําวา ประสบอันตราย ที่หมายถึง การที่ลูกจางไดรับอันตรายแกกาย หรือผลกระทบแกจิตใจ 
หรือถึงแกความตาย เนื่องจากการทํางานตามคําส่ังของนายจาง หรือการรักษาประโยชนให
นายจาง34และสงผลใหผูปฏิบัติงานผูนั้นหมดสิทธิที่จะไดรับเงินทดแทนตามกฎหมายเนื่องจาก
ลักษณะของงานที่ผูปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนไดรับมอบหมายมีความแตกตางอยาง
มากกับผูใชแรงงานทั่วไปการที่จะนําคํานิยามศัพทในกฎหมายวาดวยเงินทดแทนมาเปนหลักเกณฑ
ในการคํานวณใหความคุมครองผูปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนยอมเกิดชองวางในการ
จายเงินทดแทนตามหลักประโยชนทดแทนที่เปนเจตนารมณของกฎหมายดังกลาว คือ เพื่อทดแทน
ผูปฏิบัติงานหรือทดแทนลูกจางตามกฎหมายวาดวยเงินทดแทนไดและจากการสอบถามความ
คิดเห็นผูปฏิบัติงานของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนหลายแหงถึงเรื่องการไดรับการคุมครองตาม
กฎหมายวาดวยเงินทดแทนผูปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนสวนใหญเห็นวาการกําหนด
เรื่องของการไดรับการทดแทนยังไมครอบคลุมถึงตัวผูปฏิบัติงานในรายละเอียดสาระสําคัญของ
ลักษณะการไดรับประโยชนทดแทน 
 
 
 
                                                           
 33เกษมสันต วิลาวรรณ  ค(2546).   กฎหมายแรงงานสําหรับนักบริหาร  (พิมพครั้งที่ 9). หนา 177. 

34พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537,  มาตรา 5.  
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4.3 วิเคราะหปญหาเรื่องสิทธิของผูปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เคยเปนขาราชการ 
 เนื่องจากกฎหมายวาดวยสถาบันอุดมศึกษาเอกชนไมไดกําหนดใหกิจการของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนไมอยูภายใตกฎหมายวาดวยประกันสังคม ดังนั้น จึงตองนําหลักการ              
ในพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ซ่ึงเปนกฎหมายที่มีรายละเอียดในการกําหนด คือ ใหมี
การตั้งกองทุนประกันสังคมขึ้นโดยใหลูกจางหรือผูสมัครเขาประกันตน นายจางและรัฐบาลรวม
ออกเงินสมทบรวม 3 สวน เพื่อใชกองทุนดังกลาวเปนหลักประกันใหแกลูกจางและผูสมัครเขา
ประกันตนไดรับการสงเคราะหเมื่อประสบอันตราย เจ็บปวย ทุพพลภาพ หรือตายอันมิใชเนื่องจาก
การทํางาน คลอดบุตร ชราภาพ และการวางงานรวมทั้งการสงเคราะหบุตร ซ่ึงจะทําใหชีวิตของ
ลูกจางและสังคมมีความมั่นคงขึ้น35มาใชบังคับตอผูปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน     
ภายหลังที่ผูเขียนไดทําการศึกษาหลักการในกฎหมายวาดวยประกันสังคมโดยละเอียดพบวาการให
ผูปฏิบัติงานสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่มีอายุระหวาง15 ปบริบูรณ ถึง60 ปบริบูรณตกเปน
ผูประกันตนที่ตองจายเงินสมทบเขากองทุนประกันสังคมในสองสวน คือ  

1. เงินสมทบเพื่อการจายประโยชนทดแทนกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บปวย ทุพพล
ภาพ ตาย และคลอดบุตรในอัตราเงินสมทบรอยละ 1.5 ของคาจางของผูประกันตน  

2. เงินสมทบเพื่อการจายประโยชนทดแทนกรณีเพื่อการจายประโยชนทดแทนกรณี
สงเคราะหบุตร และชราภาพในอัตราเงินสมทบรอยละ 3 ของคาจางของผูประกันตน36  

หลักการสมทบของผูประกันตน ดังกลาว เปนภาระที่สงผลเสียตอกลุมบุคคลที่มีลักษณะ
หรือคุณสมบัติพิเศษในการทํางานที่มิใชผูใชแรงงานหรือลูกจางโดยเฉพาะกลุมผูปฏิบัติงานที่เคย
รับขาราชการแตไดเกษียณอายุราชการกอนกําหนดเวลาหรือกอนมีอายุถึง 60 ปบริบูรณรวมทั้ง
บุคคลที่มีคูสมส หรือบุตรที่เปนขาราชการที่สามารถใชสิทธิดังกลาวตามกฏหมายวาดวยขาราชการ
พลเรือนอยูแลวสงผลใหตองรับภาระในการจายเงินเขากองทุนประกันสังคมดังกลาวซึ่งบุคคลกลุม
เหลานี้ยอมไดรับสิทธิเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลในกรณีเจ็บปวย หรือสิทธิประโยชนอ่ืนๆ 
เชนเดียวกับขาราชการจนถึงอายุ 60 ปบริบูรณที่ตนไดสมัครเปนสมาชิกของกองทุนบําเหน็จ
ขาราชการพลเรือนไวแลว เชนนี้ การบังคับใชกฎหมายวาดวยประกันสังคมตอผูปฏิบัติงานใน
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนแกผูปฏิบัติงานในสถาบันทุกรายโดยมิไดจํากัดขอบเขตการบังคับใชยอม
สงผลเสียตอผูปฏิบัติงานกลุมนี้ และจากการสํารวจความคิดเห็นผูปฏิบัติงานของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนหลายแหงถึงเรื่องการใชบังคับกฎหมายวาดวยประกันสังคมแกผูปฏิบัติงานปรากฏวา

                                                           
 35เกษมสันต วิลาวรรณ.  ค  เลมเดิม.  หนา 177. 

36พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533,  อัตราสมทบทายตาราง   
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ผูปฏิบัติงานที่เปนขาราชการที่มีการเกษียณกอนอายุ 60 ปบริบูรณสวนใหญมักจะเลือกใชสิทธิ
ตามเดิมที่มีอยูในสวนของขาราชการเนื่องจากจะไดรับความสะดวก และคุณภาพที่ดีกวาใชสิทธิที่
ไดรับจากกองทุนประกันสังคม อีกทั้งทราบวาเมื่อผูปฏิบัติงานที่เคยไดรับสิทธิการรักษาพยาบาล
ตามสิทธิของขาราชการการพลเรือนไมวาจะเปนสิทธิของตนหรือสิทธิของของบุตรที่ เปน
ขาราชการเมื่อตกเปนผูประกันตนตามกฎหมายวาดวยประกันสังคมจะไดรับการปฏิเสธจาก
สถานพยาบาลที่เคยใชสิทธิเปนประจําใหผูปฏิบัติงานที่เปนผูประกันตนไปใชสิทธิตามโรงพยาบาล
ที่ไดระบุไวกับการประกันตนกอนทําใหเห็นไดวาผูปฏิบัติงานมีภาระจายเงินเขากองทุน
ประกันสังคมโดยที่ไมไดใชประโยชนใดๆ ในการนี้เลย แตยังเปนการสงผลเสียตอผูปฏิบัติงานกลุม
เหลานี้ที่มีจํานวนมากในแตละสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเพราะวาบุคคลเหลานี้เปนผูที่มีความรู 
ความสามารถ และความชํานาญในดานตางๆที่สําคัญตอระบบการศึกษาซึ่งสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนตองการใหเขารวมทํางานกับสถาบันโดยตรงจึงเปนกลุมผูปฏิบัติงานกลุมใหญใน
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนแตละแหง 

อนึ่ง การกําหนดใหกลุมบุคคลเหลานี้ตองอยูภายใตหลักเกณฑในกฎหมายวาดวย
ประกันสังคมหรือเปนผูประกันตนในกองทุนประกันสังคมนี้ ยังสงผลเสียโดยการกอใหเกิดภาระ
แกสถาบันอุดมศึกษาเอกชน และรัฐโดยตรง กลาวคือ กฎหมายวาดวยประกันสังคมไดกําหนด
หนาที่ใหทั้งรัฐและสถาบันในฐานะนายจางตองจายเงินเขาสมทบกองทุนประกันสังคมเพิ่มอีก
จํานวนหนึ่ง คือ 

 1. เงินสมทบเพื่อการจายประโยชนทดแทนกรณีประสบอันตรายหรือเจ็บปวย ทุพพล
ภาพ ตาย และคลอดบุตรในอัตราเงินสมทบรอยละ1.5 ของคาจางของผูประกันตน  

2. เงินสมทบเพื่อการจายประโยชนทดแทนกรณีเพื่อการจายประโยชนทดแทนกรณี
สงเคราะหบุตร และชราภาพในอัตราเงินสมทบรอยละ3 ของคาจางของผูประกันตน 

3. เงินสมทบเพื่อการจายประโยชนทดแทนกรณีวางงานรอยละ5 ของคาจางของ
ผูประกันตน รวมทั้งส้ินที่รัฐ และสถาบันตองแบกภาระในการกําหนดเชนนี้ คือ รอยละ 9.5 ของ
คาจางของผูประกันตน  จากที่กลาวมาแลวทําใหเห็นไดวาการกําหนดใหผูปฏิบัติงานใน
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนยังคงตกอยูภายใตกฎหมายวาดวยประกันสังคมยอมเปนการรอนสิทธิของ
ผูปฏิบัติงานในบางกลุมที่เปนกลุมใหญในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนและยังคงมีปญหาที่นาคิดอีกวา
หากผูปฏิบัติงานที่เคยรับราชการแตไดเกษียณอายุราชการกอนยินยอมที่จะตกเปนผูประกันตนตาม
กฎหมายวาดวยประกันสังคมโดยยังคงทํางานตอจนเลยอายุ 60 ปบริบูรณจะยังคงกลับไปใชสิทธิ
ตางๆ ที่ขาราชการบํานาญพึงมีพึงไดตามกองทุนบําเหน็จขาราชการพลเรือนไดหรือไมเนื่องจาก
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วิทยานิพนธฉบับนี้มิไดมีวัตถุประสงคในการศึกษาประเด็นนี้โดยตรงจึงไมไดทําการศึกษาใหลึกซึง้ 
แตหวังวาจะมีผูมีความรูสนใจในการนําไปศึกษาตอไป   

นอกจากนี้ผูเขียนยังไดไปสํารวจความคิดเห็นของผูปฏิบัติงานระดับผูบริหารและระดับ
ผูปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาภายใตกํากับของรัฐแหงหนึ่งไดทราบความเห็นตรงขามกับที่
ไดรับจากสถาบันอุดมศึกษาเอกชน คือ ผูปฏิบัติงานตามสัญญาวาจางสวนใหญตองการใหกลับเขา
ไปสูระบบประกันสังคมเนื่องจากการออกจากระบบประกันสังคมในปจจุบันยังไมมีการเตรียม
ความพรอมแตทั้งนี้สถาบันอุดมศึกษาภายใตกํากับของรัฐก็ไดออกระเบียบของสถาบันเพื่อใหความ
คุมครองในเรื่องดังกลาวเบื้องตนกอนที่ระเบียบในการคุมครองเรื่องดังกลาวจะประกาศใชตอไป 

 
4.4 วิเคราะหปญหาเรื่องการพิจารณาคํารองทุกข และอุทธรณ 
 หลักการคุมครองการทํางานอยางหนึ่งในกรณีที่สถาบันฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม
บทบัญญัติในเรื่องการคุมครองผูปฏิบัติงานเกี่ยวกับสิทธิไดรับประโยชนที่ผูปฏิบัติงานไดรับ และ
ผูปฏิบัติงานประสงคยื่นคํารองทุกข หรืออุทธรณ ตามขอ 24 แหงกฎกระทรวงวาดวยการคุมครอง
การทํางานและผลประโยชนตอบแทนของผูปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2549 ที่
ออกตามความในมาตรา 23 แหงพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 ไดกําหนดไว
วาใหสภาสถาบันแตงตั้ งคณะกรรมการคุมครองการทํางานประจําสถาบันขึ้นคณะหนึ่ง
ประกอบดวย 

1.ประธานกรรมการ ซ่ึงสภาสถาบันมีมติแตงตั้งจากกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
2.กรรมการผูทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกสถาบัน ซ่ึงเปนผูมีความรูและความเชี่ยวชาญ

ทางกฎหมาย การศึกษา หรือการบริหารงานบุคคล จํานวนสามคน 
3.กรรมการซึ่งเปนผูบริหารสถาบัน จํานวนหนึ่งคน 
4.กรรมการผูทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายในสถาบันซ่ึงไดรับเลือกจากผูปฏิบัติงานจํานวน

สองคน 
5.กรรมการซึ่งเปนพนักงานเจาหนาที่ จํานวนหนึ่งคน           
ใหอธิการบดีมอบหมายใหผูปฏิบัติงานคนหนึ่งทําหนาที่เปนเลขานุการ และจะใหมี

ผูชวยเลขานุการดวยก็ได  
ใหคณะกรรมการคุมครองมีวาระการดํารงตําแหนงคราวละสี่ป แตอาจไดรับแตงตั้งใหม

อีกได และในกรณีที่ตําแหนงกรรมการคุมครองวางลงกอนครบวาระใหสภาสถาบันแตงตั้งบุคคลที่
เหมาะสมที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑเดียวกันดํารงตําแหนงแทน และใหผูนั้นอยูในตําแหนงเพียง
เทากับวาระที่เหลืออยูของผูซ่ึงตนแทน การกําหนดเรื่องการรับรองทุกข การพิจารณาวินิจฉัย
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อุทธรณ เร่ืองราวรองทุกขเกี่ยวกับสภาพการจางไวโดยใหผูปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
สามารถใชสิทธิรองทุกขตอคณะกรรมการคุมครองการทํางานประจําสถาบันแทนหลักการของ
กฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานที่มีหลักการคุมครองเรื่องเดียวกัน คือ ในกรณีที่นายจางฝาฝน
หรือไมปฏิบัติตามเกี่ยวกับสิทธิไดรับเงินอยางหนึ่งอยางใดตามพระราชบัญญัตินี้ และลูกจางมีความ
ประสงคใหพนักงานเจาหนาที่ดําเนินการใหลูกจางยื่นคํารองทุกขตอพนักงานตรวจแรงงานแหง
ทองที่ ที่ลูกจางมีที่อยู37 เมื่อมีการยื่นคํารองทุกขใหพนักงานตรวจแรงงานสอบสวนขอเท็จจริงและ
มีคําสั่งภายในหกสิบวันนับแตวันที่รับคํารอง เมื่อพนักงานตรวจแรงงานสอบสวนแลวปรากฏวา
ลูกจางมีสิทธิไดรับเงินอยางหนึ่งอยางใดที่นายจางมีหนาที่ตองจายใหพนักงานตรวจแรงงานมีคําสั่ง
ใหนายจางจายเงินใหแกลูกจางหรือทายาทโดยธรรมของลูกจางซึ่งถึงแกความตาย ในกรณีพนักงาน
ตรวจแรงงานเห็นวาลูกจางหรือทายาทโดยธรรมของลูกจางซึ่งถึงแกความตายไมมีสิทธิไดรับเงิน 
ใหพนักงานตรวจแรงงานมีคําสั่งและแจงเปนหนังสือใหนายจางและลูกจางหรือทายาทโดยธรรม
ของลูกจางซึ่งถึงแกความตายทราบ38เมื่อพนักงานตรวจแรงงานมีคําสั่ง ถานายจาง ลูกจางหรือ
ทายาทโดยธรรมของลูกจางซึ่งถึงแกความตายไมพอใจคําส่ังนั้นใหนําคดีสูศาลไดภายในสามสิบวัน
นับแตทราบคําสั่ง39ความแตกตางในเรื่องที่มาของผูใชอํานาจพิจารณาคํารองทุกข และอุทธรณ นี้ 
เห็นไดชัดวาที่มาของคณะกรรมการคุมครองการทํางานตามกฎกระทรวงวาดวยการคุมครองการ
ทํางานและผลประโยชนตอบแทนของผูปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2549 ที่กลาว
มาแลวไมใชองคกรหรือเจาหนาที่ ที่ไดรับการแตงตั้งหรือไดรับมอบอํานาจโดยกฎหมายโดยมาจาก
รัฐทั้งหมด แตที่มาของคณะกรรมการคุมครองการทํางานประจําสถาบันมีลักษณะรูปแบบที่เปน
ไตรภาคีเมื่อพิจารณาจากที่มาของคณะกรรมการคุมครองการทํางานจํานวนกรรมการรวม 8 คน ซ่ึง
อาจแบงออกเปน 3 ฝาย ไดดังนี้ 

1. คณะกรรมการคุมครองการทํางานที่มาจากฝายสถาบันอุดมศึกษาเอกชนหรือนายจาง 
ไดแก ประธานกรรมการซึ่งสภาสถาบันมีมติแตงตั้งจากกรรมการผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 1 กรรมการ
ซ่ึงเปนผูแทนผูบริหารสถาบัน จํานวน 1 คน และกรรมการผูทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกสถาบัน
ซ่ึงมีความรูและความเชี่ยวชาญทางกฎหมาย การศึกษา หรือการบริหารงานบุคคล จํานวน 3 คนรวม
เปนสัดสวนของสถาบัน คือ 5 คะแนนเสียง  

                                                           
37พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541, มาตรา 123.   
38แหลงเดิม.  มาตรา 124 . 
39พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541,  มาตรา 125. 
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2. คณะกรรมการคุมครองการทํางานที่มาจากฝายผูปฏิบัติงานหรือฝายลูกจาง คือ 
กรรมการผูทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายในสถาบันซึ่งไดรับการเลือกจากผูปฏิบัติงานจํานวน 2 คน 
รวมสัดสวนของผูปฏิบัติงานคือ 2 คะแนนเสียง 

3. คณะกรรมการคุมครองการทํางานที่เปนกลาง หรือฝายรัฐ คือ กรรมการซึ่งเปน
พนักงานเจาหนาที่ ในที่นี้หมายถึง เจาหนาที่ของรัฐ จํานวน 1 คน รวมสัดสวนในสวนของรัฐ คือ     
1 คะแนนเสียงจากที่มาของคณะกรรมการคุมครองแรงงานซึ่งผูเขียนไดแบงกลุมกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกสถาบัน ซ่ึงเปนผูมีความรูและความเชี่ยวชาญทางกฎหมาย 
การศึกษาหรือการบริหารงานบุคคล จํานวน 3 คน ไวในสัดสวนของฝายสถาบันหรือฝายของ
นายจางเนื่องจากการแตงตั้งกรรมการในสวนนี้สถาบันอาจใชอํานาจเขามาแทรกแซงโดยผูบริหาร
ของสถาบันไดเพราะสถาบันอาจแตงตั้งหรือสรรหากรรมการสวนนี้จากบุคคลที่สถาบันไดใหความ
สนับสนุนชวยเหลือไมวาในอดีตที่ผานมา หรืออาจใหความสนับสนุนชวยเหลือในปจจุบันและ
อนาคตรวมทั้งอาจมีการแทรกแซงโดยการใหผลประโยชนแอบแฝงบางประการ เชน การเชิญ
กรรมการเหลานั้นมาเปนอาจารยสอนพิเศษ เฉพาะบางชั่วโมง โดยใหผลตอบแทนที่สูงกวาปกติ จึง
ทําใหกรรมการดังกลาวเปนกรรมการที่อยูในสัดสวนของสถาบันโดยปริยาย กรณีดังกลาวยอม
สงผลตอการวินิจฉัยคํารองทุกขหรือขอพิพาทใดๆ หากมีขึ้นใหไมไดรับความเปนธรรมตอการใช
ดุลพินิจในการวินิจฉัยตัดสินขอพิพาท เพราะสถาบันถือเปนนายจางหรือคูพิพาทในเรื่องที่จะตอง
ตัดสินโดยตรงมีอํานาจในการใชดุลพินิจตัดสินขอพิพาทไปในทางที่เปนคุณตอสถาบันและเปน
โทษตอผูปฏิบัติงานเมื่อทําการเปรียบเทียบสัดสวนของกรรมการตามที่ผูเขียนไดทําการแบงจะมี
กรรมการในสวนสถาบัน 5 เสียงแตกรรมการในสวนของผูปฏิบัติงานรวมกรรมการที่มาจากรัฐจะมี
เพียง 3 เสียงซ่ึงทําใหเห็นไดวาหลักการคุมครองในเรื่องการพิจารณาคํารองทุกขและอุทธรณตาม
กฎกระทรวงฯนี้ไดใหความคุมครองผูปฏิบัติงานนอยกวาที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติคุมครอง
แรงงาน พ.ศ. 2541 เนื่องจากการพิจารณาคํารองทุกขและอุทธรณเปนอํานาจของพนักงานตรวจ
แรงงานที่มาจากรัฐทั้งหมดและจากการสอบถามความคิดเห็นผูปฏิบัติงานของสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนหลายแหงถึงเรื่องที่มาของคณะกรรมการคุมครองการทํางานที่กําหนดไวในกฎกระทรวง
ดังกลาวปรากฏวาสวนใหญเห็นดวยกับที่มาของคณะกรรมการคุมครองการทํางานตาม
กฎกระทรวงฯ กําหนดไว ทั้งนี้ อาจเปนเพราะผูปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแบงสัดสวน
ของกรรมการที่มาจากผูทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกสถาบันซึ่งมีความรูและความเชี่ยวชาญทาง
กฎหมายฯลฯ จํานวน 3 คนไวในสวนของกรรมการที่เปนกลาง จึงจะเห็นภาพของสัดสวนเปน
กรรมการที่เปนสัดสวนของสถาบันอุดมศึกษา 2 เสียงกรรมการสัดสวนของผูปฏิบัติงาน 2 เสียง 
และกรรมการสัดสวนที่เปนกลาง 4 เสียง ก็เปนได 
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ตารางที่ 4.1 การสํารวจความคิดเห็นผูปฏิบัติงานภายในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามประเด็นเรื่อง
ท่ีมาของคณะกรรมการ คําตอบจําแนกตามตําแหนงสายงาน จํานวนและรอยละ         
คิดจากจํานวนผูตอบ 

 

เร่ือง คําตอบ ตําแหนงสายงาน/จํานวน
(ผูตอบแบบสอบถาม) 

ตําแหนงสายงาน/รอยละ 
(คิดจากจํานวนผูตอบ) 

- สายงาน ก สายงาน ข-ค สายงาน ก สายงาน ข-ค 
เห็นดวย 72 คน 57 คน 67.93 % 74.02 % 

ท่ีมาของ
คณะกรรมการ 

ไมเห็นดวย 34 คน 20 คน 32.07 % 25.98 % 
ผลรวม 106 คน 77 คน 100 % 100 % 

 
 จากตารางที่4.1 พบวากลุมตัวอยางผูปฏิบัติงานตําแหนงสาย ก เห็นดวยกับที่มาของ
คณะกรรมการคุมครองการทํางาน รอยละ 67.92 ไมเห็นดวยรอยละ 32.07 และพบวากลุมตัวอยาง
ผูปฏิบัติงานตําแหนงสาย ข-ค เห็นดวยกับที่มาของคณะกรรมการคุมครองการทํางานรอยละ 74.02 
ไมเห็นดวย รอยละ 25.97 
 นอกจากนี้ผูเขียนยังไดไปสํารวจความคิดเห็นของผูปฏิบัติงานระดับผูบริหารและระดับ
ผูปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาภายใตกํากับของรัฐแหงหนึ่งพบวาผูปฏิบัติงานสวนใหญไมเห็น
ดวยกับระเบียบมหาวิทยาลัยที่ออกมาตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยภายใตกํากับของรัฐแหงนั้น 
ที่กําหนดใหมีคณะกรรมการที่มีลักษณะเปนไตรภาคี ซ่ึงคลายกับหลักการที่กําหนดไวใน
กฎกระทรวงวาดวยการคุมครองการทํางานและผลประโยชนตอบแทนของผูปฏิบัติงาน                
ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2549 และตองการใหคณะกรรมการการอุทธรณ และรองทุกข          
มีที่มาจากรัฐโดยตรง 
 
4.5 วิเคราะหปญหาเรื่องการกําหนดหลักการปฏิบัติตอกันระหวางสถาบันและผูปฏิบัติงานใน
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนเพื่อระงับขอพิพาท 
 กฎหมายวาดวยสถาบันอุดมศึกษาเอกชนไดกําหนดหลักการในมาตรา 23 วากิจการ
ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนไมอยูภายใตบังคับของกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน และ
กฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ  แตผูปฏิบัติงานของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตองไดรับ
ผลประโยชนตอบแทนไมนอยกวาที่กฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานกําหนดไว ทั้งนี้ การ
คุมครองการทํางานและผลประโยชนตอบแทนของผูปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนให
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เปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดในกฎกระทรวง จากการกําหนดดังกลาวทําใหเห็นไดวาการที่ไมให
กิจการของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนไมอยูภายใตบังคับกฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธนี้ ไมได
กําหนดใหผูปฏิบัติงานของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตองไดรับการคุมครองไมนอยกวาที่มีการ
กําหนดไวในกฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ ซ่ึงกฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธเปนกฎหมายที่
กําหนดแนวทางปฏิบัติตอกันระหวางบุคคลสองฝาย คือ ฝายนายจาง และฝายลูกจางเพื่อใหบุคคล
ทั้งสองฝายไดมีความเขาใจอันดีตอกัน สามารถทําขอตกลงในสิทธิ หนาที่ และผลประโยชนในการ
ทํางานรวมกันได รวมทั้งกําหนดวิธีการระงับขอขัอแยงหรือขอพิพาทแรงงานที่เกิดขึ้นใหยุติลงโดย
รวดเร็วและดวยความพอใจของทั้งสองฝายมากที่สุด ทั้งนี้เพื่อใหเกิดความสงบสุขในการทํางานอัน
จะนํามาซ่ึงความรุงเรืองทางเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศชาติเปนสําคัญ40 เชนนี้หากการ
ทํางานซึ่งไมวาจะเปนองคกรใดยอมมีการไมเขาใจกันไดและหากในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเกิด
ความไมเขาใจกันระหวางผูปฏิบัติงานและสถาบันนอกจากอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ
คุมครองการทํางานตามกฎกระทรวงวาดวยการคุมครองการทํางานและผลประโยชนตอบแทนใน
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2549 ที่กําหนดไวใน ขอ 24 ที่มีอํานาจหนาที่ในการวินิจฉัยอุทธรณ 
เรียกเอกสารหลักฐานหรือผูปฏิบัติงานของสถาบันมาใหถอยคําเพื่อประกอบการพิจารณาวินิจฉัย
อุทธรณหรือเร่ืองรองทุกขได รวมทั้งแตงตั้งบุคคลที่มีความชํานาญเฉพาะดานเพื่อตรวจสอบหรือ
ดําเนินการเฉพาะเรื่องแทนในขอบเขตอํานาจของคณะกรรมการคุมครองโดยความเห็นชอบของ
สถาบันและใหสถาบันเปนผูออกคาใชจายแลว41ไมมีบทบัญญัติในกฎหมายฉบับใดกําหนดให
ผูปฏิบัติงานมีสิทธิในการจัดตั้งคณะกรรมการอยางเชนคณะกรรมการแรงงานสัมพันธตามที่
กฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธไดกําหนดไว  คือ  ใหคณะกรรมการคณะหนึ่ ง  เ รียกวา
คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ ประกอบดวยประธานกรรมการคนหนึ่ง และกรรมการอื่นอีกไม
นอยกวาแปดคนแตไมเกินสิบคน ในจํานวนนั้นอยางนอยตองมีกรรมการซึ่งเปนฝายนายจางสาม
คน และฝายลูกจางสามคน42การที่กําหนดใหกิจการของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนไมอยูภายใต
กฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธจึงเปนการใหความคุมครองผูปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนในหลักเกณฑที่ต่ํากวาลูกจางที่มีการกําหนดไวในกฎหมายแรงงานสัมพันธ แมวา
ผูปฏิบัติงานจะไมถือวาเปนผูใชแรงงานก็ตาม แตสิทธิในการรวมตัวกันโดยสงบและไมมีการ
กระทําอันผิดกฎหมายยอมถือเปนสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชนการรวมตัวของผูปฏิบัติงานใน
                                                           

40เกษมสันต วิลาวรรณ  ค  เลมเดิม.  หนา 103. 
41กฎกระทรวงวาดวยการคุมครองการทํางานและผลประโยชนตอบแทนของผูปฏิบั ติงานใน

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2549,  ขอ 27.  
42พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518,  มาตรา 37.  
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สถาบันอุดมศึกษาเอกชนเพื่อเรียกรองหรือเพิ่มเติมแกไขเพิ่มเติมขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางจึง
ควรจะตองกําหนดใหชัดเจนซึ่งจะสงผลดีกวาที่จะใหเกิดขอพิพาทเกี่ยวดวยสิทธิหรือหนาที่ตาม
สัญญาที่ผูปฏิบัติงานทําสัญญาไวกับสถาบัน หรือตามขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางและเปนคดี
ความสูศาลแรงงาน43ตอไปและจากการสอบถามโดยการสัมภาษณเฉพาะในประเด็นดังกลาวทําให
ทราบความคิดเห็นผูปฏิบัติงานของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนหลายแหงถึงเรื่องความตองการใหมี
การกําหนดใหในการจัดตั้งสหภาพคณะกรรมการผูปฏิบัติงานผูปฏิบัติงานในตําแหนงสายงาน ก 
สวนใหญเห็นวาเปนการไมเหมาะสมในการรวมตัวประทวงซึ่งจะสงผลตอภาพลักษณของอาจารยผู
มีหนาที่ทําการสอน แตอีกสวนหนึ่งเห็นวาควรมีการกําหนดสิทธิใหผูปฏิบัติงานสามารถรวมตัว
จัดตั้งสหภาพไดโดยทําการแยกระหวางสหภาพคณะกรรมการในสวนของผูปฏิบัติงานตําแหนง
สายงาน ก และสหภาพคณะกรรมการในสวนของผูปฏิบัติงานในตําแหนง ข-ค เนื่องจากลักษณะ
ของขอเรียกรองจะมีความแตกตางกัน 
 
4.6 วเิคราะหปญหาเรื่องการกําหนดระยะเวลาทดลองงาน 
 กรณีเรื่องการกําหนดระยะเวลาทดลองงานในกฎกระทรวงวาดวยการคุมครองการ
ทํางานและผลประโยชนตอบแทนของผูปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2549 ได
กําหนดหลักเกณฑไวในขอ 4 วาสถาบันอาจกําหนดเงื่อนไขในสัญญาจางใหผูปฏิบัติงานทดลอง
ปฏิบัติงานเปนเวลาไมเกินหนึ่งปก็ได  และในกรณีที่สถาบันเห็นวาผูปฏิบัติงานไมผานการ
ประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานและจะไมจางผูปฏิบัติงานนั้นใหสถาบันแจงผลการประเมินให
ผูปฏิบัติงานทราบและบอกเลิกสัญญาจางลวงหนาไมนอยกวาสิบหาวัน 
 จากหลักเกณฑดังกลาวจะเห็นไดวาแมวาการที่กฎหมายเจตนากําหดนหลักเกณฑ
ดังกลาวเพื่อความเปนอิสระในการบริหารของสถาบันโดยใหสถาบันอาจกําหนดใหมีการทดลอง
งานในระยะเวลาที่ส้ัน หรือยาวเพียงใดก็ไดภายใตกรอบระยะเวลาที่ไมเกิน 1 ปโดยอาจกําหนดให
ผูปฏิบัติงานแตละคนมีการทดลองงานที่แตกตางกันตามความพอใจของสถาบันอยางไรก็ได 
ตัวอยางเชน สถาบันกําหนดระยะเวลาทดลองงานสําหรับ นายเอที่มีอายุ 25 ปสําเร็จการศึกษา
ปริญญาโทนิติศาสตรมหาบัณฑิตในการทํางานตําแหนงอาจารยประจําสถาบันโดยสถาบันไดรับเขา
ทํางานซึ่งกําหนดใหทดลองงานเปนระยะเวลา 30 วัน แตสําหรับนายบี ซ่ึงอายุ 25 ปสําเร็จการศึกษา
ปริญญาโทนิติศาสตรมหาบัณฑิตสมัครเขาทํางานในตําแหนงอาจารยประจําสถาบันในสถาบัน
เดียวกัน แตสถาบันไดกําหนดระยะเวลาทดลองงานไว คือ 1 ป และแมวาผูปฏิบัติงานจะมีสถานภาพ 

                                                           
43 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522,  มาตรา 5 (1).   
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เรื่องเพศ อายุ การศึกษา เทากัน การเริ่มเขาทํางาน ในวัน เวลาเดียวกัน แตการกําหนดเวลาทดลอง
งานนี้สถาบันจะทําการกําหนดมากนอยตางกันไดในกรอบของระยะเวลาที่กําหนดไวในกฎ
กระทรวงฯ คือ ไมนอยกวา 1 ปการออกขอกําหนดดังกลาวเปนการเปดชองวางของกฎหมายให
สถาบันมีอํานาจกําหนดเวลาได และแมวาขอเท็จจริงจะถือวาเปนการสมัครใจแสดงเจตนาในการทํา
สัญญาระหวางคูสัญญาสองฝายก็ตาม  แตการกําหนดในลักษณะดังกลาวยอมกอใหเกิดชองวางอัน
สงผลใหเกิดปญหาในทางปฏิบัติหลายประการ เชน 

1. กรณีนายเอ สถาบันกําหนดใหทดลองงานเปนระยะเวลา 30 วัน แลวหากสถาบันยังได
กําหนดใหผูปฏิบัติงาน ตองออกจากการทดลองงานไปชวงเวลาหนึ่ง คือ 3 วัน หลังจากนั้นก็ใหกลับ
เขามาทํางานโดยเริ่มการทดลองใหมอีก 30 วันโดยสถาบันมีเจตนาหลีกเล่ียงใหการทํางานของนาย
เอไมใหเปนการทํางานติดตอกันครบ 120 วัน สงผลใหผูปฏิบัติงานไมมีสิทธิไดรับคาชดเชยจาก
นายจางเนื่องจากผูปฏิบัติงานไมไดทํางานติดตอกันครบ 120 วัน ตามขอ 16 แหงกฎกระทรวงวาดวย
การคุมครองการทํางานและผลประโยชนตอบแทนของผูปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
พ.ศ. 2549  

2. กรณีนายบี สถาบันกําหนดใหทดลองงานเปนระยะเวลา 1 ปเต็มตามที่กฎกระทรวงฯให
อํานาจสถาบันไวถือวาเปนกําหนดระยะเวลาทดลองงานที่ยาวนานเกินไปสงผลใหผูปฏิบัติงานเสีย
สิทธิบางประการได เชน สิทธิในสวัสดิการที่สถาบันกําหนดใหมีเมื่อพนระยะเวลาทดลองงาน 
ไดแก การสมัครเขาเปนสมาชิกกองทุนสวัสดิการที่สถาบันแตละแหงกําหนดเพื่อใหผูปฏิบัติงานมี
สิทธิเกี่ยวกับเรื่องการกูยืมเงิน คารักษาพยาบาล รวมทั้งการไดสิทธิในเรื่องการปรับอัตราเงินเดือนซ่ึง
สถาบันสวนใหญมักกําหนดเรื่องการปรับฐานเงินเดือนโดยพิจารณาเริ่มตนจากการทํางานของ
ผูปฏิบัติงานภายหลังพนระยะเวลาทดลองงานแลวและจากกรณีดังกลาวผูเขียนทําการสํารวจความ
คิดเห็นไปยังผูปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนหลายแหงพบวาผูปฏิบัติงานสวนใหญ เหน็ดวย
กับการกําหนดระยะเวลาทดลองงานไวนาน 1 ป 

อีกทั้งจากการพิจารณากฎกระทรวงฯ ขอ4 วรรคสอง ที่กําหนดวาในกรณีที่สถาบันเห็นวา
ผูปฏิบัติงานไมผานการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงาน และจะไมจางผูปฏิบัติงานนั้นใหสถาบัน
แจงผลการประเมินใหผูปฏิบัติงานทราบและบอกเลิกสัญญาจางลวงหนาไมนอยกวาสิบหาวันแลว
ยอนกลับมาพิจารณาพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 มาตรา 23 ซ่ึงกําหนดไววา
กิจการของสถาบันอุดมศึกษาไมอยูภายใตบังคับกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน  ทั้งนี้ 
ผูปฏิบัติงานของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตองไดรับผลประโยชนตอบแทนไมนอยกวาที่กําหนดไว
ในกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานซึ่งกรณีดังกลาว หากพิจารณาเปรียบเทียบกับกฎหมาย
คุมครองแรงงาน คือ พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 17 วรรคสองแลวพบวาได
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กําหนดใหนายจางหรือลูกจางอาจบอกเลิกสัญญาจางที่ไมมีกําหนดระยะเวลาโดยบอกกลาวลวงหนา
เปนหนังสือใหอีกฝายทราบในเมื่อถึงหรือกอนจะถึงกําหนดจายคาจางคราวหนึ่งคราวใด เพื่อใหเปน
ผลเลิกสัญญากันเมื่อถึงกําหนดจายคาจางคราวถัดไปขางหนาก็ได แตไมจําเปนตองบอกกลาว
ลวงหนาเกินสามเดือน ซ่ึงกําหนดระยะเวลาที่สถาบันกําหนดใหผูปฏิบัติงานทดลองงานนี้ ถือไดวา
เปนสัญญาที่ไมมีกําหนดระยะเวลา44และการที่กฎกระทรวงฯ กําหนดหลักเณฑใหสถาบันที่เห็นวา
ผูปฏิบัติงานไมผานการประเมินผลการทดลองงานปฏิบัติงานและจะไมจางผูปฏิบัติงานนั้นตอไปให
บอกเลิกสัญญาจางลวงหนาไมนอยกวาสิบหาวันเปนการกําหนดที่มีเพียงกรอบระยะไมนอยกวาไว
ในการแจงเลิกสัญญาไปยังผูปฏิบัติงานที่ เปนผูทดลองงานเทานั้นโดยที่ไมไดกําหนดกรอบ
ระยะเวลาในการแจงไวอยางชัดเจนวากี่วัน เชนนี้หากสถาบันแจงผลการประเมินไมผานการทดลอง
งานตอผูปฏิบัติงานในระยะเวลาเพียงเล็กนอยเชนไมถึง 30 วัน ก็ยอมมีผลตอการเตรียมตัวเพื่อหา
งานใหมของผูปฏิบัติงาน และสงผลกระทบตอการดํารงชีพของผูปฏิบัติงานอันเนื่องมาจากการ
ทราบผลการปฏิบัติทดลองงานที่ไมผานลาชาซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับกฎหมายวาดวยการคุมครอง
แรงงานไดกําหนดกรอบใหแจงเมื่อถึงหรือกอนจะถึงกําหนดจายคาจางคราวหนึ่ง คราวใด เพื่อให
เปนผลเลิกสัญญากันเมื่อถึงกําหนดจายคาจางคราวถัดไปขอมูลที่กลาวมาแลวขางตนผูเขียนไดรับ
ทราบจากการสํารวจความคิดเห็นผูปฏิบัติงานของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนหลายแหง 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
44คําพิพากษาฎีกาที่ 2364/2545,  สัญญาจางที่กําหนดระยะเวลาทดลองงานไมเกิน120 วัน เปนสัญญาที่

ไมมีกําหนดระยะเวลาตามมาตรา 17 วรรคสอง เมื่อมาตรา 17 มิไดมีขอยกเวนเรื่องการเลิกจางในระหวางเวลา
ทดลองงานการเลิกจางลูกจางในระหวางทดลองงานโดยมิไดบอกกลาวลวงหนา จึงตองจายสินจางแทนการบอก
กลาวลวงหนา และคําพิพากษาฎีกาที่ 6020/2545 ลูกจางยื่นใบลาออกตอนายจางยอมเปนการแสดงเจตนาบอกเลิก
สัญญาจางและการเลิกสัญญาจางทีมีผลในวันที่ลูกจางแจงไวในใบลาออกนั้นการเลิกสัญญาจางแรงงานที่ไมมี
กําหนดระยะเวลานั้น นายจางหรือลูกจางมีสิทธิแสดงเจตนาบอกเลิกสัญญาจางแรงงานไดแตพียงฝายเดียว ไม
จําตองใหอีกฝายหนึ่งยินยอมตกลงหรืออนุมัติแตอยางใด.  
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ตารางที่ 4.2 การสํารวจความคิดเห็นผูปฏิบัติงานภายในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามประเด็น เร่ือง
การกําหนดระยะเวลาทดลองงาน คําตอบ จําแนกตามตําแหนงสายงาน จํานวน และ   
รอยละ คิดจากจํานวนผูตอบ 

 

 
เร่ือง 

ตําแหนงสายงาน/จํานวน
(ผูตอบแบบสอบถาม) 

ตําแหนงสายงาน/รอยละ 
(คิดจากจํานวนผูตอบ) 

 
คําตอบ 

 สายงาน ก สายงาน ข-ค สายงาน ก สายงาน ข-ค 
เห็นดวย 64 คน 45 คน 60.37 % 58.45 % 

ไมเห็นดวย 42 คน 21 คน 39.62 % 27.27 % 

การกําหนด
ระยะเวลา
ทดลองงาน 
ท่ีใหสถาบัน
กําหนดไม
เกิน 1 ป ก็ได 

ไมตอบ  - 11 คน - 14.28% 

ผลรวม 106 คน 77 คน 100 % 100 % 
 จากตารางที่ 4.2 พบวากลุมตัวอยางสาย ก เห็นดวยกับเรื่องการกําหนดระยะเวลาในการ
ทดลองงานรอยละ 60.37 ไมเห็นดวยรอยละ 39.62 และพบวากลุมตัวอยางสาย ข-ค เห็นดวยกับ
เร่ืองการกําหนดระยะเวลาในการทดลองงานรอยละ 58.45 ไมเห็นดวยรอยละ 27.27 และไมมี
ความเห็นรอยละ 14.28  
 นอกจากนี้ผูเขียนยังไดสํารวจความคิดเห็นของผูปฏิบัติงานระดับผูบริหารและระดับ
ผูปฏิบัติงานพบวาสถาบันอุดมศึกษาภายใตกํากับของรัฐแหงหนึ่งผูปฏิบัติงานสวนใหญไมเห็นดวย
กําหนดระยะเวลาที่ใหพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาภายใตกํากับของรัฐทดลองงานในสัญญาแรก
คือ สัญญาทดลองงานที่มีกําหนดระยะเวลา 2 ป45 โดยเห็นวาระยะเวลาทดลองงานดังกลาวยาวนาน
                                                           

45ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี วาดวยการสรรหา การคัดเลือกและการทดลอง
ปฏิบัติงาน พนักงานตําแหนงวิชาการ พ.ศ.2542,  ขอ9 ผูผานการสรรหาและคัดเลือกจะตองทําสัญญาและทดลอง
ปฏิบัติงาน ดังนี้  

1.สัญญาแรก เปนสัญญาพนักงานทดลองงานกําหนดเวลา 2 ป โดยไดรับเงินเดือนเต็ม  
         2.สัญญาที่สอง เปนสัญญาพนักงานประจําตามสัญญาจางกําหนดเวลา 3 ป 

3.หลังจากนั้น อาจทําเปนสัญญาพนักงานประจําตามสัญญาจางไมกําหนดเวลาหรือทําเปนสัญญา
พนักงานประจําตามสัญญาจางกําหนด 3 ป ตอไปอีก จนกระทั่งไดทําเปนสัญญาพนักงานประจําตามสัญญาจาง               
ไมกําหนดเวลา. 
  

DPU



 
 
   
  

76

เกินไป และตองการใหมีการทดลองงานในระยะเวลาที่เทียบเทาหลักเกณฑการประเมินขาราชการ
ทั่วไป คือ ระยะเวลาทดลองปฏิบัติงาน 3 เดือน  
 
4.7 วิเคระหปญหาเรื่องการกําหนดวัน เวลาทําการปกติของผูปฏิบัติงานในสถาบัน 
 กรณีเร่ืองการกําหนดวัน เวลาทําการปกติของผูปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ในกฎกระทรวงวาดวยการคุมครองการทํางานและผลประโยชนตอบแทนของผูปฏิบัติงานใน
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2549 จะไดกําหนดในขอ7 สถาบันอาจประกาศกําหนดวันเวลาทํา
การปกติสําหรับผูปฏิบัติงานของสถาบันโดยเฉพาะโดยกําหนดเวลาเริ่มตน และสิ้นสุดของวันและ
จํานวนวันทําการประจําสัปดาหที่แตกตางไปจากวันเวลาทําการปกติของทางราชการก็ได               
แตจะกําหนดใหวันหยุดราชการประจําปตามประกาศของทางราชการเปนวันทําการปกติมิได 
 การกําหนดวันเวลาทําการปกติของสถาบันที่กําหนดเปนการเฉพาะตามวรรคหนึ่งตอง
อยูภายใตหลักเกณฑและเงื่อนไข ดังตอไปนี้ 

(1) ระยะเวลานับแตเวลาเริ่มตนจนถึงเวลาสิ้นสุดของวันทําการปกติที่กําหนดวันหนึ่ง
จะตองไมเกินแปดชั่วโมง โดยไมนับรวมเวลาพัก 

(2) ในสัปดาหหนึ่งใหกําหนดวันทําการปกติโดยถือเอาจํานวนชั่วโมงทํางานรวมทั้ง
สัปดาหไมเกินสี่สิบแปดชั่วโมงเปนเกณฑ 
 ในกรณีที่มีความจําเปนโดยลักษณะหรือสภาพของงานที่มีลักษณะตอเนื่องซึ่งไม
สามารถดําเนินการใหเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาเริ่มตนและสิ้นสุดของแตละวันทําการ หรือเปนความ
ประสงคของผูปฏิบัติงาน สถาบันอาจตกลงกับผูปฏิบัติงานนั้นกําหนดเวลาทําการตอเนื่อง               
ซึ่งนับจํานวนชั่วโมงทําการสี่สิบแปดชั่วโมงเปนหนึ่งสัปดาหทําการ โดยไมกําหนดวันทําการประจํา
สัปดาหก็ได จากหลักเกณฑตามกฎกระทรวงฯ ดังกลาวเห็นไดวาการกําหนดเรื่องวัน เวลาทําการ
ปกติของผูปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนยังไมมีความชัดเจนแมวาจะกําหนดวาสถาบันจะ
กําหนดใหวันหยุดราชการประจําปตามประกาศของทางราชการเปนวันทําการปกติมิไดแตมิได
กําหนดใหผูปฏิบัติงานมีสิทธิหยุดโดยรวมวันแรงงานแหงชาติโดยไดรับคาจางหรือไดรับการหยุด
ชดเชยในวันอื่นหากพิจารณาเปรียบเทียบกับการคุมครองตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน
ซ่ึงกําหนดในกรณีที่นายจางไมอาจใหลูกจางหยุดตามประเพณีไดเนื่องจากลูกจางทํางานที่มีลักษณะ
หรือสภาพของงานตามที่กําหนดในกฎกระทรวงใหนายจางตกลงกับลูกจางวาจะหยุดในวันอ่ืน
ชดเชยวันหยุดตามประเพณีหรือนายจางจะจายคาทํางานในวันหยุดก็ได46ซ่ึงสงผลใหผูปฏิบัติงาน

                                                           
46พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541,  มาตรา 29 วรรคสี่. 
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ขาดการที่จะไดรับสิทธิในวันหยุดพักผอนตามประเพณีที่ปกติผูปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาของ
รัฐมีสิทธิไดหยุด รวมทั้งขาดสิทธิที่จะไดหยุดในวันอื่นชดเชยวันหยุดตามประเพณีรวมทั้งทําใหไมมี
สิทธิที่จะไดรับคาทํางานในวันหยุดดวยและจากการสอบถามความคิดเห็นผูปฏิบัติงานของ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนหลายแหงถึงเรื่องการกําหนดวันหยุดพักผอนประจําปสําหรับผูปฏิบัติงาน
ภายในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวงฯ ดังกลาวปรากฏวาผูปฏิบัติงานใน
ตําแหนงสายงาน ก สวนใหญเห็นวาการกําหนดวันหยุดพักผอนประจําปที่สถาบันกําหนดยังไมมี
ความชัดเจน แตสําหรับผูปฏิบัติงานในตําแหนงสายงาน ข-ค สวนใหญเห็นวาการกําหนดวัน เวลาทาํ
การปกติของผูปฏิบัติงานโดยเฉพาะในวันหยุดพักผอนประจําปที่สถาบันกําหนดมีความชัดเจนแลว 
 
ตารางที่ 4.3 การสํารวจความคิดเห็นผูปฏิบัติงานภายในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามประเด็น เร่ือง

การกําหนดวัน เวลาทําการปกติของผูปฏิบัติงาน คําตอบ จําแนกตามตําแหนงสายงาน 
จํานวน และรอยละ คิดจากจํานวนผูตอบ 

เร่ือง คําตอบ ตําแหนงสายงาน/จํานวน
(ผูตอบแบบสอบถาม) 

ตําแหนงสายงาน/รอยละ 
(คิดจากจํานวนผูตอบ) 

- สายงาน ก สายงาน ข-ค สายงาน ก สายงาน ข-ค 
 
เห็นวาชัดเจน 

 
49 คน 

 
50 คน 

 
46.23 % 

 
64.93 % 

การกําหนด
วันหยุด
พักผอน
ประจําปท่ี
ชัดเจน 

 
เห็นวา 

ไมชัดเจน 

 
57 คน 

 
27 คน 

 
53.77 % 

 
35.07 % 

ผลรวม 106 คน 77 คน 100 % 100 % 
 จากตารางที่ 4.3 พบวากลุมตัวอยางสาย-ก เห็นวาสถาบันอุดมศึกษาที่ทํางานอยูมีการ
กําหนดวันหยุดพักผอนประจําปที่ชัดเจนรอยละ 46.23 เห็นวามีการกําหนดวันหยุดพักผอนประจําป
ที่ไมชัดเจนรอยละ 53.77 และพบวากลุมตัวอยางสาย ข-ค เห็นวาสถาบันอุดมศึกษาที่ทํางานอยูมี
การกําหนดวันหยุดพักผอนประจําปที่ชัดเจนรอยละ 64.93 เห็นวามีการกําหนดวันหยุดพักผอน
ประจําปที่ไมชัดเจนรอยละ 35.07  
 นอกจากนี้ผูเขียนยังไดไปสํารวจความคิดเห็นของผูปฏิบัติงานระดับผูบริหารและระดับ
ผูปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาภายใตกํากับของรัฐแหงหนึ่งพบวาผูปฏิบัติงานสวนใหญเห็นวา
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การกําหนดในเรื่องการกําหนดวัน เวลาทําการปกติและการกําหนดวันหยุดพักผอนประจําปของ
สถาบันไดกําหนดหลักเกณฑที่ชัดเจนเชนเดียวกับขาราชการไวแลว  
  
4.8 วิเคราะหปญหาเรื่องการกําหนดหลักเกณฑการลาคลอด 
 การคุมครองเรื่องการลาเพื่อคลอดบุตรตามกฎกระทรวงวาดวยการคุมครองการทํางาน
และผลประโยชนตอบแทนของผูปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2549 ขอ11 กําหนด
วาในรอบปการศึกษาหนึ่ง ผูปฏิบัติงานมีสิทธิลาหยุดโดยไดรับคาจางเต็มจํานวนดังตอไปนี้ (4)     
ลาเพื่อคลอดบุตรไดไมเกินเกาสิบวันโดยมีสิทธิไดรับคาจางเต็มจํานวนไมเกินสี่สิบหาวันกรณีนี้ให
แจงการลาลวงหนาตามสมควร เวนแตไมอาจแจงลวงหนาได ใหแจงภายในสามวันหลังคลอดก็ได 
เมื่อเปรียบเทียบกับกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน ไดกําหนดสาระสําคัญไว ดังนี้ มาตรา 41
วรรคหนึ่ง ใหลูกจางซึ่งเปนหญิงมีครรภมีสิทธิลาคลอดบุตรครรภหนึ่งไมเกินเกาสิบวันวรรคสอง
วันลาตามวรรคหนึ่งใหนับวันรวมวันหยุดที่มีในระหวางวันลาดวย 
 จากการเปรียบเทียบทําใหเห็นไดวากฎกระทรวงฯ ดังกลาวอาจกอใหเกิดปญหา                
ได ดังตอไปนี้                                                                

 1. ระยะเวลาในการแจงการลาคลอดลวงหนาตามสมควร คําวาระยะเวลาในการแจง
ลวงหนาตามสมควร หมายความถึงระยะเวลากี่วัน ถาพิจารณาเมื่อไมมีการกําหนดระยะเวลาที่
ชัดเจนเชนนี้ยอมเปนดุลพินิจของสถาบันที่จะกําหนด แตหากพิจารณาอยางวิญูชนหญิงซ่ึงมีครรภ
จะทราบถึงระยะเวลาคลอดบุตรตามกําหนดที่แพทยทําการนัดตรวจกอนคลอดประมาณ 15 -30 วัน 
ในกรณีคลอดตามกําหนดเวลาระยะเวลาของการตั้งครรภ คือ 9 เดือน  

 2. ในกรณีที่ไมสามารถแจงการลาลวงหนาได หมายความถึง การคลอดที่มีเหตุใหไม
อาจแจงลาเพื่อทําการคลอดลวงหนาได เชน คลอดกอนกําหนดเวลาโดยระยะเวลาในขอยกเวนที่ให
แจงการลาคลอดภายในสามวันหลังคลอดก็ไดนี้ เปนการกําหนดคุมครองผูปฏิบัติงานซึ่งเปนหญิงมี
ครรภที่มากกวาที่มีการกําหนดไวในกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานที่ไมไดกําหนดไว           
แตทวาระยะเวลาเพียงสามวันดังกลาวผูเขียนเห็นวาเปนระยะเวลาที่ส้ันเกินไปเนื่องจากเหตุที่ทําให
ผูปฏิบัติงานที่ เปนหญิงไมสามรถแจงการลาลวงหนาไดอาจมาจากเหตุจําเปน  คือ  มีการ
กระทบกระเทือนกับครรภทําใหตองมีการคลอดกอนกําหนด  ตัวอยางเชน  ผูปฏิบัติงานหญิงที่มี
ครรภเดินทางไปตางประเทศเพื่อทําการเยี่ยม บิดามารดาที่ปวยหนักจึงลืมที่จะติดหมายเลข
โทรศัพทของหัวหนางาน  และเกิดอุบัติเหตุ ทําใหตองคลอดกอนกําหนดดังที่กลาวมาแลว  ทําให
ไมอาจแจงการลาคลอดบุตรภายหลังภายในกําหนดระยะเวลา 3 วันไดเนื่องจากตองใชเวลาในการ
พักฟน หรือเพื่อคนหาหมายเลขโทรศัพทของหัวหนางาน หรือจนกวาที่จะสามารถเขียนจดหมาย
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เพื่อทําการลาคลอดได ก็จะเลยระยะเวลา 3 วัน ไปแลว จนอาจสงผลใหผูปฏิบัติงานซึ่งคลอดบุตร
กอนกําหนดนั้นขาดสิทธิในการลาพักฟนภายหลังคลอดไมเกิน 90 วัน โดยมีสิทธิไดรับคาจางเต็ม
จํานวนไมเกิน 45 วัน หรืออาจสงผลใหระยะเวลาในการคลอดและพักฟนที่ติดตอกันเกินกวา 3 วัน 
เปนการขาดงานเกินกวา 3 วัน อันสงผลรายแรงถึงขั้นใหออกจากงานโดยเปนเหตุใหไมไดรับ
คาชดเชย  และหากสถาบันอางเหตุการณดังกลาวก็ยอมเปนภาระในการนําสืบของผูปฏิบัติงานวา
ตนไมไดขาดงานติดตอกันโดยไมมีเหตุสมควรได 

 3. กรณีไมไดกําหนดแบบแหงการลาคลอดเอาไวชัดแจงในกฎกระทรวงฯ วาการลา
เพื่อคลอดบุตรดังกลาวตองลาโดยทําเปนหนังสือหรือเพียงลาดวยวาจาตอหัวหนางาน และเมื่อ
เปรียบเทียบกับกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน ตามนัยมาตรา 108 วางหลักใหนายจางซึ่งมี
ลูกจางรวมกันตั้งแตสิบคนขึ้นไปจัดใหมีขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานเปนภาษาไทย และขอบังคับ
นั้น อยางนอยตองมีรายละเอียดเกี่ยวกับรายการดังตอไปนี้ (5) วันลาและหลักเกณฑการลา            
ใหนายจางประกาศใชขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานภายในสิบหาวันนับแตวันที่นายจางมีลูกจาง
รวมกันตั้งแตสิบคนขึ้นไป และใหนายจางจัดเก็บสําเนาขอบังคับใหแกอธิบดีหรือผูซ่ึงอธิบดี
มอบหมายภายในเจ็ดวันนับแตวันประกาศใชขอบังคับดังกลาว ใหอธิบดีหรือผูซ่ึงอธิบดีมอบหมาย
มีอํานาจสั่งใหนายจางแกไขขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานที่ขัดกฎหมายใหถูกตองภายในเวลากาํหนด 
และใหนายจางเผยแพรและปดประกาศขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานโดยเปดเผย ณ สถานที่ทํางาน
ของลูกจางเพื่อใหลูกจางไดทราบและดูไดโดยสะดวก จากหลักการดังกลาวทําใหเห็นไดวา                 
กฎกระทรวงฯ ไมไดกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับรายการ เร่ืองวันลาและหลักเกณฑการลาไว
เชนเดียวกับกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานซึ่งเปนการกําหนดหลักเกณฑการคุมครองที่      
นอยกวาที่กฎหมายวาดวยการคุมครองกําหนดไว และจากการสอบถามความคิดเห็นผูปฏิบัติงาน
ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนหลายแหงถึงเรื่อง การกําหนดหลักเกณฑการลาคลอดตามที่กําหนด
ไวในกฎกระทรวงดังกลาวปรากฏวาผูปฏิบัติงานในตําแหนงสายงาน ก สวนใหญเห็นดวยกับการ
กําหนดหลักเกณฑการลาคลอดที่กฎกระทรวงฯ กําหนดไว แตผูปฏิบัติงานในตําแหนงสายงาน     
ข-ค สวนใหญไมเห็นดวยกับการกําหนดหลักเกณฑการคลอดที่กําหนดไวในกฎกระทรวงฯ  
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ตารางที่ 4.4 การสํารวจความคิดเห็นผูปฏิบัติงานภายในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามประเด็น   
เร่ืองการกําหนดหลักเกณฑในการลาคลอด คําตอบ จําแนกตามตําแหนงสายงาน 
จํานวน และรอยละ คิดจากจํานวนผูตอบเฉพาะเพศหญิง 

เร่ือง ตําแหนงสายงาน/จํานวน
(ผูตอบแบบสอบถาม) 

ตําแหนงสายงาน/รอยละ 
(คิดจากจํานวนผูตอบ) 

 
คําตอบ 

สายงาน ก สายงาน ข-ค สายงาน ก สายงาน ข-ค 
 

เห็นดวย 
 

40 คน 
 

25 คน 
 

62.5 % 
 

45.45 % 

การกําหนด
หลักเกณฑ
การลาคลอด 

 
ไมเห็นดวย 

 
24 คน 

 
30 คน 

 
37.5 % 

 
54.55 % 

ผลรวม 
(เฉพาะเพศหญิงท่ีตอบ) 

64 คน 55 คน 100 % 100 % 

  
 จากตารางที่ 4.4 พบวากลุมตัวอยางสาย ก เห็นดวยกับการกําหนดหลักเกณฑการลา
คลอดบุตรตามแบบสอบถามรอยละ 62.5 ไมเห็นดวย รอยละ 37.5 และพบวากลุมตัวอยางสาย ข-ค        
เห็นดวยกับการกําหนดหลักเกณฑการลาคลอดบุตรตามแบบสอบถามรอยละ 45.45 ไมเห็นดวย   
รอยละ 54.55 
 นอกจากนี้ผูเขียนยังไดไปสํารวจความคิดเห็นของผูปฏิบัติงานระดับผูบริหารและระดับ
ผูปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาภายใตกํากับของรัฐแหงหนึ่งผูปฏิบัติงานใหสัมภาษณวา สถาบัน
กําหนดหลักเกณฑโดยแยกพนักงานออกเปน 2 ประเภท คือ พนักงานที่บรรจุกอน7 มีนาคม พ.ศ. 
2546 ใหมีสิทธิลาไดตามระเบียบราชการ คือ มีสิทธิลาคลอดได 90 วันโดยไดรับเงินเดือนเต็ม
จํานวนวันที่ลา สําหรับผูบรรจุหลัง 7 มีนาคม 2546 ใหใชสิทธิในการลาคลอดบุตร คือ กําหนดให
พนักงานอาจขอลาหยุดกอนการคลอดบุตรและหลังคลอดบุตรโดยไดรับเงินเดือนเต็มในระหวางลา
ไดไมเกินครรภละ 90 วัน การลาหยุดเนื่องจากการลาคลอดบุตรเกินกําหนดไวใหถือวาเปนการลา
ปวยและจะตองมีใบรับรองแพทยปริญญา หรือแพทยซ่ึงผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจอนุญาต
เห็นชอบประกอบการลาดวยโดยพนักงานที่ประสงคจะลาคลอดบุตรใหยื่นคําลาตอผูบังคับบัญชา
ตามลําดับกอนหรือในวันที่ลา เวนแตไมสามารถลงชื่อในใบลาไดจะใหผูอ่ืนลาแทนก็ได แตเมื่อ
สามารถลงชื่อไดแลวใหยื่นใบลาโดยเร็ว การลาคลอดบุตรเกี่ยวกับการลาประเภทใดซึ่งยังไมครบ
กําหนดวันลาของการลาประเภทนั้น ใหถือวาการลาประเภทนั้นสิ้นสุดลงและใหนับเปนการลา
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คลอดบุตรตั้งแตวันเริ่มลาคลอดบุตรเห็นไดวาพนักงานภายในสถาบันอุดมศึกษาภายใตกํากับของ
รัฐมีสิทธิลาเพื่อคลอดบุตรโดยไดรับเงินเดือนเต็มระหวางลาไดครรภละ 90วัน ซ่ึงเปนสิทธิ                
ที่มากกวาหญิงผูปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ลาเพื่อคลอดบุตรที่มีสิทธิลาเพื่อทําการ
คลอดไมเกิน 90 วัน โดยมีสิทธิไดรับคาจางเต็มจํานวนไมเกิน 45 วัน และกรณีหากไมสามารถยื่น
ใบลากอนการคลอดไดสถาบันอุดมศึกษาภายใตกํากับของรัฐได ใหโอกาสหญิงมีครรภที่           
คลอดบุตรนั้น ใหผูอ่ืนยื่นใบลาแทนก็ได แตเมื่อสามารถลงชื่อไดแลวใหยื่นใบลา47  

นอกจากปญหาตามที่ไดกลาวมาแลวในเบื้องตน พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนพ.ศ. 2546 ยังไดกําหนดหลักเกณฑคุมครองผลประโยชนตอบแทนของผูปฏิบัติงานใน
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ไวในกฎกระทรวงวาดวยการคุมครองการทํางานและผลประโยชนตอบ
แทนของผูปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2549 หมวด 2 วาดวยผลประโยชนตอบ
แทน ซ่ึงจากการศึกษาพบวามีปญหาที่ตองพิจารณาหลายประการดังนี้   
 
4.9 วิเคราะหปญหาเรื่องการกําหนดหลักเกณฑการลาศึกษาตอ และการลาเพื่อฝกอบรม  
 สําหรับ เรื่องผลประโยชนตอบแทนกรณีการลาศึกษาตอ และการลาเพื่อฝกอบรมนั้น 
กฎกระทรวงวาดวยการคุมครองการทํางานและผลประโยชนตอบแทนของผูปฏิบัติงานใน
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2549 ที่ออกตามความนัยมาตรา 23 แหงพระราชบัญญัติ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 กําหนดในขอ 42 ไววาสถาบันตองจัดใหมีระเบียบหรือ
ขอบังคับวาดวยทุนการศึกษาและการฝกอบรมการลาศึกษาตอในประเทศหรือตางประเทศ 
ตลอดจนทุนการวิจัย  และการลาเพื่อการวิจัย  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑที่สภาสถาบันกําหนด               
จากหลักเกณฑดังกลาวสามารถแยกวิเคราะหทําใหพบปญหา 2 ประการ ดังนี้ 

 
 1.  กรณีการลาศึกษาตอ  

จากการศึกษาสาระสําคัญในขอ 42 ของกฎกระทรวงฯ ดังกลาวทําใหเห็นไดวาไมได
กําหนดเงื่อนไขหรือหลักเกณฑใหสถาบันทุกสถาบันไดปฏิบัติไวอยางเดียวกันแตประการใดและ
จากที่ผูเขียนไดทําการสํารวจความคิดเห็นผูปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนหลายแหงพบวา
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนแตละแหงมักกําหนดเงื่อนไขหรือหลักเกณฑเร่ืองการลาศึกษาตอที่
แตกตางกันไป เชน เร่ืองระยะเวลาการใชทุนซึ่งสถาบันอุดมศึกษาเอกชนบางแหงกําหนดไว 2 เทา 

                                                           
47ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี วาดวยหลักเกณฑและวิธีการลาของพนักงาน 

พ.ศ. 2544,  หมวด 3.  ขอ 15.  ขอ 16.  ขอ 17. 
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หรือบางแหงโดยเฉพาะสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ตั้งอยูในพื้นที่ภูมิภาคมักกําหนดไว 3 เทาของ
ระยะเวลาที่ลาศึกษาตอ หรือเรื่องอายุของผูปฏิบัติงานที่สามารถขอทุนศึกษาตอไดและจากการ
สํารวจความคิดเห็นผูปฏิบัติงานพบวาสถาบันอุดมศึกษาเอกชนสวนใหญมักกําหนดอายุของ
ผูปฏิบัติงานที่มีสิทธิขอทุนศึกษาตอไวไมเกิน 35 ป แตอยางไรก็ตาม ก็มีสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
อีกหลายแหงที่ใหทุนการศึกษาแกผูปฏิบัติงานโดยไมไดกําหนดอายุไว ทั้งนี้อาจขึ้นอยูกับความ
พอใจของสถาบันที่พิจารณาตามผลงานของผูปฏิบัติงานแตละคนก็เปนได 

 
 2. กรณีการลาเพื่อฝกอบรม  

โดยปกติแลวไมวาองคกรของรัฐหรือเอกชนมักอนุญาตใหพนักงานหรือลูกจางไดลา      
เพื่อเขารับการฝกอบรมเพื่อประโยชนแกการงานของนายจางไมวาจะเปนทั้งภายในหรือ
ตางประเทศ  และจากกรณีดังกลาวเมื่อยอนกลับมาพิจารณาเรื่องการลาเพื่อฝกอบรมของ
ผูปฏิบัติงานของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแลวจะเห็นไดวากฎกระทรวงวาดวยการคุมครองการ
ทํางานและผลประโยชนตอบแทนของผูปฏิบัติงานภายในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2549      
ไดกําหนดหลักเกณฑไวในขอ 42 วาสถาบันตองจัดใหมีระเบียบ หรือขอบังคับวาดวยทุนการศึกษา
และการฝกอบรม การลาศึกษาตอในประเทศหรือตางประเทศ ตลอดจนทุนการวิจัยและการลา     
เพื่อการวิจัย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑที่สภาสถาบันกําหนดซึ่งจากหลักเกณฑดังกลาวนี้เกิดประเด็น
ปญหาวากฎกระทรวงฯ  ฉบับนี้ ไมไดกําหนดไวอยางชัดเจนใหสถาบันตองจายคาจางให
ผูปฏิบัติงานระหวางชวงเวลาลาฝกอบรม อยางไรก็ตาม หากสถาบันที่ใดกําหนดไว ก็ยอมเกิดผลดี
แกผูปฏิบัติงาน แตหากสถาบันใดไมไดกําหนดไว ก็ยอมเกิดผลรายแกผูปฏิบัติงานนั้นเพราะหาก
ระยะเวลาการลาเพื่อฝกอบรมตองใชเวลายาวนานเปนเดือน หรือบางกรณีตองใชระยะเวลาในการ
อบรมเปนป เชนนี้คงกอใหเกิดปญหาสําหรับการครองชีพในระหวางชวงระยะเวลาผึกอบรมนั้น 
ถึงแมวาสถาบันจะใหเงินเปนคาใชจายระหวางเวลา ลาฝกอบรมก็ตาม  
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ตารางที่ 4.5 การสํารวจความคิดเห็นผูปฏิบัติงานภายในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามประเด็น เร่ือง

การกําหนดหลักเกณฑการลาศึกษาตอ และการลาเพื่อฝกอบรม คําตอบ จําแนกตาม
ตําแหนงสายงาน จํานวน และรอยละคิดจากจํานวนผูตอบ  

 

เร่ือง คําตอบ ตําแหนงสายงาน/จํานวน
(ผูตอบแบบสอบถาม) 

ตําแหนงสายงาน/รอยละ 
(คิดจากจํานวนผูตอบ) 

- สายงาน ก สายงาน ข-ค สายงาน ก สายงาน ข-ค 
 

ตองการ 
 

104 คน 
 

75 คน 
 

98.11 % 
 

97.4 % 

ตองการใหรัฐ
เขามาดูแล
หลักเกณฑ
การลาศึกษา
ตอและการ
ฝกอบรม
หรือไม 

 
ไมตองการ 

 
2 คน 

 
2 คน 

 
1.89 % 

 
2.6 % 

ผลรวม 106 คน 77 คน 100 % 100 % 
 จากตารางที่ 4.5 พบวากลุมตัวอยางสาย ก มีความตองการใหรัฐเขามาดูแล ในเรื่องการ
กําหนดสิทธิการศึกษาตอใน หรือตางประเทศ ตลอดจนเรื่องทุนวิจัยและการคุมครองเรื่องการลา
เพื่อทําวิจัยรอยละ 98.11 ไมตองการรอยละ 1.89 และพบวากลุมตัวอยางสาย ข-ค มีความตองการให
รัฐเขามาดูแล ในเรื่องการกําหนดสิทธิการศึกษาตอในหรือตางประเทศ ตลอดจนเรื่องทุนวิจัยและ
การคุมครองเรื่องการลาเพื่อทําวิจัย รอยละ 97.4 ไมตองการรอยละ 2.6 
 นอกจากนี้ผูเขียนยังไดไปสํารวจความคิดเห็นของผูปฏิบัติงานระดับผูบริหารและระดับ
ผูปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาภายใตกํากับของรัฐแหงหนึ่งผูปฏิบัติงานสวนใหญเห็นวา
หลักเกณฑเร่ืองการลาศึกษาตอและฝกอบรมในสถาบันมีการกําหนดหลักเกณฑไวชัดเจนโดยมีการ
กําหนดเรื่อง การศึกษา ฝกอบรม ดูงานและปฏิบัติการวิจัยใหพนักงานโดยคํานึงถึงความตองการ
ของมหาวิทยาลัยเปนหลัก สําหรับสถาบันทั้งในและตางประเทศที่จะไปฝกอบรม ดูงานหรือ
ปฏิบัติการวิจัยและตองเปนสถาบันที่มี ช่ือเสียงและจะตองเปนที่ยอมรับของมหาวิทยาลัย               
แตมีขอยกเวนในสวนของพนักงานทดลองงานจะลาไปศึกษามิได เวนแตจะไดรับอนุมัติจาก
อธิการบดี หรือกรณีไปศึกษา ฝกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติงานวิจัย ตามขอตกลงระหวางรัฐบาลไทย
กับตางประเทศ หรือระหวางมหาวิทยาลัยกับรัฐบาลตางประเทศ ซ่ึงเมื่อไดทําการสัมภาษณ
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ผูปฏิบัติงานภายในสถาบันอุดมศึกษาภายใตกํากับของรัฐพบวาผูปฏิบัติงานสวนใหญจะไมไดรับ
อนุมัติ ใหทํ าการลาศึกษาขณะทํางานเนื่องจากไมมีระ เบียบให สิทธิดังกล าวไว ชัด เจน              
สําหรับเรื่องการชดใชทุนของพนักงานที่ไดรับทุนไปศึกษา ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย
พนักงานจะตองกลับมาปฏิบัติงานใหมหาวิทยาลัยเปนเวลาอยางนอยสองเทาของเวลาที่พนักงาน
ไดรับอนุมัติไปศึกษา  ฝกอบรม  ดูงานหรือปฏิบัติการวิจัย พนักงานผูใดไมอาจปฏิบัติงาน                
ใหมหาวิทยาลัยตามกําหนเวลาดังกลาวจะตองชดใชทุน เงินเดือน และเงินอื่นใดที่ไดรับจาก
มหาวิทยาลัยในระหวางศึกษา อบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย พรอมกับเบี้ยปรับเปนเงินอีกสอง
เทาของเงินดังกลาว48จากที่ผูเขียนทําการสํารวจความคิดเห็นในหลายมิติทําใหเห็นวาผลประโยชน
ของผูปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนกรณีการลาศึกษาตอนี้ ยังไมมีการใหผลประโยชนที่
เพียงพอไมมีมาตรฐานในหลักเกณฑเดียวกัน 
 อนึ่ง จากกรณีดังกลาวแมวาพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 มาตรา 
23 ประกอบกฎกระทรวงวาดวยการคุมครองการทํางานและผลประโยชนตอบแทนของผูปฏิบัติงาน
ภายในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2549 ขอ 43 จะไดกําหนดไวใหผูปฏิบัติงานมีสิทธิไดรับ
ผลประโยชนตอบแทนไมนอยกวาที่กฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานกําหนดไว และ
ผลประโยชนตอบแทนใดที่มิไดกําหนดในกฎกระทรวง ใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยการคุมครอง
แรงงาน เชนนี้ หากยอนกลับมาพิจารณาเรื่องการลาเพื่อฝกอบรมตามกฎหมายวาดวยการคุมครอง
แรงงานแลวจะเห็นไดวาไมไดกําหนดใหนายจางจายคาจางในชวงเวลาที่ลูกจางลาฝกอบรมไว49 
ดังนั้น ผูปฏิบัติงานคงไมไดรับการคุมครองแรงงานตามกฎหมายใด ถารัฐไมตรากฎหมายให
สถาบันจายคาจางใหผูปฏิบัติงานที่ลาเพื่อฝกอบรม และจากการสอบถามความคิดเห็นผูปฏิบัติงาน
ของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนหลายแหงถึงเรื่องการกําหนดหลักเกณฑการลาศึกษาตอ และการลา
เพื่อฝกอบรมที่กําหนดไวในกฎกระทรวงดังกลาวปรากฏวาสวนใหญตองการใหรัฐเขามาดูแล
หลักเกณฑการลาศึกษาตอ และการฝกอบรม 

 
 
 
 

                                                           
48ระเบียบมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี วาดวย การศึกษา ฝกอบรม ดูงานและปฏิบัติการ

วิจัย พ.ศ.2542,  ขอ 5.  ขอ 6.  ขอ 8. 
49พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541,  มาตรา 36. ใหลูกจางมีสิทธิลาเพื่อฝกอบรมหรือพัฒนา

ความรูความสามารถตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง. 
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4.10 วิเคราะหปญหาเรื่องการกําหนดโทษกรณีสถาบันฝาฝนไมปฏิบัติตามมาตรา 23 แหงกฎหมาย
วาดวยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
 การกําหนดบทลงโทษหรือบทกําหนดโทษกรณีกรณีสถาบันฝาฝนไมปฏิบัติตามมาตรา
23 แหงกฎหมายวาดวยสถาบันอุดมศึกษาเอกชนถือเปนการคุมครองผูปฏิบัติงานใน
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนอยางหนึ่ง และแมวาพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 
จะไดวางหลักเกี่ยวกับบทกําหนดโทษไวในหมวดที่ 9 ในกรณีสถาบันอุดมศึกษาเอกชนใดฝาฝน
หรือไมปฏิบัติตามหลักการคุมครองการทํางานและผลประโยชนตอบแทนของผูปฏิบัติงานใน
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนไวแลว อยางไรก็แลวแตสถาบันอุดมศึกษาเอกชนบางแหง ก็ยังไดฝาฝน
หลัก เกณฑการคุ มครองการทํ า ง านและผลประโยชนตอบแทนของผู ป ฏิบั ติ ง านใน
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ไดกําหนดไวในกฎกระทรวงวาดวยการคุมครองการทํางานและ
ผลประโยชนตอบแทนของผูปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2549 ซ่ึงออกมาใหความ
คุมครองตามมาตรา 23 ตัวอยางเชน สถาบันมอบหมายใหผูปฏิบัติงานทําการสอนหรือปฏิบัติหนาที่
ในชวงเวลาที่มิใชเวลาทํางานปกติหรือนอกเวลาทําการปกติของสถาบัน แตสถาบันกับจาย
คาตอบแทนในการทํางานลวงเวลาใหแกผูปฏิบัติงานในรูปแบบการจายโดยนับจํานวนครั้งที่ให
ปฏิบัติงาน  หรือลักษณะของการเหมาจายแทนการนับเวลาเปนชั่วโมงซึ่งเปนการกําหนด
คาตอบแทนนอยกวาหนึ่งเทาครึ่งของอัตราคาจางตามจํานวนชั่วโมงที่ทํางาน50ทั้งนี้ อาจเปน
เพราะวาอัตราโทษสําหรับการฝาฝนพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 ประกอบ
กฎกระทรวงวาดวยการคุมครองการทํางานและผลประโยชนตอบแทนของผูปฏิบัติงานใน
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2549 กําหนดระวางโทษสําหรับสถาบันที่ฝาฝนไวในมาตรา 108 
เพียงระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท สงผลใหสถาบันมิไดเกิดความกลัว และยังคงฝาฝนไม
ปฏิบัติตอผูปฏิบัติงานในสถาบันตามที่กฎหมายกําหนดไวเรื่อยมา ดังนั้นผูเขียนจึงเห็นวาหาก
พิจารณาถึงอัตราโทษปรับระวางไมเกินหนึ่งแสนบาทเปรียบเทียบกับสถานะทางการเงินของผูรับ
ใบอนุญาตในการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชนสวนใหญเปนบุคคลที่มีฐานะการเงินที่มั่นคง และ
เมื่อพิเคราะหถึงผลประโยชนตอบแทนหรือรายไดที่ผูรับใบอนุญาตในการจัดตั้งสถาบันอุดมศึกษา

                                                           
50 กฎกระทรวงวาดวยการคุมครองการทํางานและผลประโยชนตอบแทนของผูปฏิบัติงานใน

สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2549,  ขอ 38.สถาบันอาจมอบหมายใหผูปฏิบัติงานปฏิบัติหนาที่นอกเวลาทําการ
ปกติของสถาบันในวันหยุดทําการของสถาบันหรือในวันหยุดประจําสัปดาหของผูปฏิบัติงานไดโดยไดรับความ
ยินยอมจากผูปฏิบัติงาน โดยสถาบันตองจายคาตอบแทนการทํางานใหแกผูปฏิบัติงานดังตอไปนี้ (1) การทํางาน
กอนหรือหลังเวลาทํางานปกติของวันทําการหรือการทํางานที่เกินกวาสี่สิบแปดชั่วโมงตามขอ 7 วรรคสาม จายไม
นอยกวาหนึ่งเทาครึ่งของอัตราคาจางตามจํานวนชั่วโมงที่ทํางาน. 
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เอกชนแตละแหงไดรับในแตละหนึ่งภาคการศึกษา จะเห็นไดวาจํานวนคาปรับเพียงไมเกินหนึ่ง
แสนบาทดังกลาว มีสัดสวนที่เล็กนอยจึงไมกอใหสถาบันหรือผูรับใบอนุญาตในการจัดตั้งสถาบนัที่
เปนผูแทนของสถาบันเกิดความเกรงกลัวที่จะกอใหเกิดการละเมิดสิทธิ หรือการไมปฏิบัติตาม
หนาที่ ที่ตองปฏิบัติตอผูปฏิบัติงานภายในสถาบันตามกฎกระทรวงฯ ประกอบกฎหมายวาดวย
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนดังกลาวอีกทั้ง การกําหนดระวางโทษที่กลาวมานี้ยังขาดการกําหนดโทษ
เกี่ยวกับเสรีภาพหรือระวางโทษจําคุกของผูรับใบอนุญาตจัดตั้งสถาบันหรือผูแทนของสถาบันใน
กรณีมีเจตนาฝาฝนหลักการคุมครองการทํางานที่สงผลรายแรงตอผูปฏิบัติงาน 
 
4.11 ผลของการศึกษา 
 จากการดํานินการวิจัยเชิงเอกสาร และเชิงปริมาณ มีขอคนพบวาการคุมครองการ
ทํางาน และผลประโยชนตอบแทนของผูปฏิบัติงานภายในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เมื่อพิจารณา
ถึงสถานะของบุคคลที่เปนปฏิบัติงานภายในสภาบันอุดมศึกษาเอกชน รวมทั้งเมื่อทําการศึกษา
เปรียบเทียบกับสถาบันอุดมศึกษาภายใตกํากับของรัฐทําใหมีขอสนับสนุนในสมมุติฐานที่วา
มาตรการทางกฎหมายในการคุมครองผู ใชแรงงานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตามที่
พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 ในมาตรา 23 ที่ใหกําหนดการคุมครองไวใน
กฎกระทรวงนั้นยังไมเพียงพอที่จะใหการคุมครองผูปฏิบัติงาน ดังนั้น จึงควรที่จะออกกฎกระทรวง
ขึ้นมาอีกฉบับนอกจากกฎกระทรวงวาดวยการคุมครองการทํางานและผลประโยชนตอบแทนของ
ผูปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2549 และทําการแกไข เพิ่มเติมบทกําหนดโทษใน
พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 เพื่อใหสามารถใชคุมครองบุคลากรใน
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนทุกแหงในประเทศ เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและเปนธรรมตอผูปฏิบัติงาน
ตอไป 
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บทที่ 5 
สรุปและขอเสนอแนะ 

 
5.1 บทสรุป 
 จากการศึกษากฎกระทรวงวาดวยการคุมครองการทํางานและผลประโยชนตอบแทน
ของผูปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  พ.ศ. 2549 ที่ออกตามความนัยมาตรา 23 แหง
พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2546 ประกอบกับผลท่ีไดจากการสํารวจความ
คิดเห็นของผูปฏิบัติงานภายในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนหลายแหงและผลการสํารวจความคิดเห็น
ผูปฏิบัติงานรวมทั้งผูบริหารภายในสถาบันอุดมศึกาภายใตกํากับของรัฐแหงหนึ่งพบวาประกาศ
กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 นั้น มีชองวางที่
กอใหเกิดปญหาในการบังคับใชเพื่อใหความคุมครองผูปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
หลายประการอันไดแก ปญหาการคุมครองผูปฏิบัติงานใหเปนไปตามหลักการประโยชนทดแทน
ซ่ึงเปนหลักการคุมครองตามกฎหมายวาดวยเงินทดแทนหลักเกณฑดังกลาวไมไดรับการยกเวนให
ไมนํามาบังคับใชตอผูปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเชนนี้จึงตองนําหลักการดังกลาวมา
บังคับใชตอผูปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนดวย แตทวาเมื่อพิจารณาถึงรายละเอียดของ
บุคคลผูไดรับการคุมครองตามกฎหมายวาดวยเงินทดแทนระหวางผูปฏิบัติงานตามกฎหมายวาดวย
สถาบันอุดมศึกาเอกชนกับลูกจางหรือผูใชแรงงานทั่วไปตามกฎหมายวาดวยเงินทดแทนเหน็ไดวามี
ลักษณะที่แตกตางกันอยางมากไมวาจะเปนเรื่องประเภทของตัวบุคคล ลักษณะของงานที่ไดรับ
มอบหมายใหทํารวมทั้งนิยามศัพทเกี่ยวกับการคุมครองตามกฎหมายฉบับนี้ ปญหาตามกฎหมายวา
ดวยประกันสังคมที่ไมไดมีการยกเวนในการบังคับใชตอผูปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
กฎหมายฉบับดังกลาวจึงมีผลบังคับใชตอผูปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนและไดกอใหเกิด
ปญหาตอผูปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนบางกลุมโดยตรงซึ่งเปนกลุมบุคคลที่มีจํานวน
มากในแตละสถาบัน คือ กลุมผูปฏิบัติงานที่เคยรับขาราชการมากอนแตไดเกษียณอายุราชการกอน
กําหนดเวลาหรือกอนอายุ 60 ปบริบูรณการที่ตองตกเปนผูประกันตนตามกฎหมายวาดวย
ประกันสังคมนี้ ไดกอใหเกิดภาระหนาที่ในการจายเงินสมทบเขากองทุนประกันสังคมเปนเงินรวม      
รอยละ 4.5 ของคาจางของผูประกันตนทั้งที่กลุมบุคคลเหลานี้ไมไดรับประโยชนตอการมีฐานะเปน
ผูประกันตนแตอยางใดอีกทั้งไดสงผลเสียตอผูปฏิบัติงานกลุมนี้ กลาวคือ ไดถูกปฏิเสธการใชสิทธิ
ที่มีอยูเดิมตามกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการเนื่องจากในการรักษาพยาบาลสถานพยาบาลจะให
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ผูประกันตนเหลานี้ไปใชสิทธิตามโรงพยาลาลที่ไดระบุไวในการเปนผูประกันตนตามกองทุน
ประกันสังคมกอนแทนที่จะใหไดรับสิทธิการรักษาพยาบาลอยางเดิมที่เคยใชสิทธิ อีกทั้งการบังคับ
ใหเปนผูประกันตนตามกฎหมายวาดวยประกันสังคมยังสรางภาระตอรัฐ และสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนที่มีหนาที่ตองจายเงินสมทบใหแกกองทุนประกันสังคมอันเนื่องมาจากการที่มีจํานวน
ผูประกันตนเพิ่มขึ้น คือ สถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ผูประกันตนทํางานอยูในสถาบันนั้นๆ และรัฐ
ตองจายตอผูประกันตนรายหนึ่งรอยละ 9.5 ของคาจางของผูประกันตน ปญหาเรื่องการพิจารณาคํา
รองทุกข และการอุทธรณเนื่องจากหลักการคุมครองตามกฎกระทรวงฯ ที่ออกตามความนัยมาตรา 
23 แหงพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 ไดออกขอกําหนดใหสภาสถาบันแตละ
แหงแตงตั้งคณะกรรมการคุมครองการทํางานประจําสถาบันขึ้นคณะหนึ่งโดยมีอํานาจในการชี้ขาด
ขอพิพาทระหวางผูปฏิบัติงานกับสถาบันอุดมศึกษาโดยใชระบบไตรภาคีซ่ึงประกอบดวยบุคคล
สามฝาย คือ คณะกรรมการมีที่มาจากสถาบันฝายหนึ่ง คณะกรรมการมีที่มาจากผูปฏิบัติงานฝาย
หนึ่ง และคณะกรรมการมีที่มาจากรัฐอีกฝายหนึ่ง การกําหนดในลักษณะดังกลาวเมื่อเปรียบเทียบ
กับการคุมครองตามกฎหมายวาดวยการคุมครองการทํางานอาจกอใหเกิดความแตกตางอยางชัดเจน
หากมีการแทรกแซงจากสถาบันได เนื่องจากกฎกระทรวงดังกลาวใหอํานาจสถาบันแตงตั้ง
กรรมการผูทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกสถาบันซึ่งเปนผูมีความรูและความเชี่ยวชาญทางกฎหมาย 
การศึกษา หรือการบริหารงานบุคคลไดถึงจํานวนสามคนทําใหสัดสวนกรรมการที่มาจากสถาบันมี
สัดสวนกรรมการรวมหาเสียงจากกรรมการทั้งส้ินแปดเสียงในขณะที่สัดสวนของกรรมการฝาย
ผูปฏิบัติงานรวมกับฝายรัฐมีเพียงสามเสียงจากแปดเสียงเทานั้นสัดสวนดังกลาวยอมกอใหเกิด
ปญหาในการใชดุลพิจในการพิจารณาตัดสินและอุทธรณคํารองทุกขที่ไมเปนธรรมได  
 อนึ่ง ยังมีปญหาตามกฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธที่มิไดกําหนดใหการคุมครอง
ผูปฏิบัติงานตองไดรับการคุมครองไมต่ํากวากฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธซ่ึงกฎหมายดังกลาว
ไดกําหนดวิธีการระงับขอพิพาทแรงงานหรือขอขัดแยงใดๆ และกําหนดแนวทางในการปฏิบัติตอ
กันระหวางบุคคลสองฝายเพื่อใหบุคคลทั้งสองฝายไดมีความเขาใจอันดีตอกันกอนที่จะมีการนํา
คดีศูศาลแรงงานอันเปนผลดีตอการทํางานรวมกันระหวางผูปฏิบัติงานและสถาบัน ปญหาการ
กําหนดโทษสําหรับสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ฝาฝนไมปฏิบัติตามมาตรา 23 แหงพระราชบัญญัติ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 มาตรา 108 กําหนดโทษสําหรับสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ฝา
ฝนไมปฏิบัติตามมาตรา 23 ที่กําหนดคุมครองการทํางานและผลประโยชนตอบแทนสําหรับ
ผูปฏิบัติงานไววาตองระวางโทษปรับไมเกินหนึ่งแสนบาทเพียงสถานเดียวจะเห็นไดวาอัตราโทษ
ปรับที่กํ าหนด  นั้น  มีจํ านวนเพียงเ ล็กนอยเมื่อ เทียบกับความเสียหายที่ ผูปฏิบัติ งานใน
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนไดรับจากการไมทําการใหความคุมครองเปนไปตามบทบัญญัติของ
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กฎหมาย และนอกจากนี้ในมาตราดังกลาวยังไมไดกําหนดโทษจําคุกไว จึงสงผลใหผูรับใบอนุญาต
จัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชนหลายแหงมิไดเกิดความกลัวตอผลการฝาฝนกฎหมายในบางการ
กระทําแตอยางใด เมื่อเปรียบเทียบกับผลประโยชนที่ไดจากการฝาฝนกฎหมายนี้ ปญหาเรื่องการ
กําหนดระยะเวลาทดลองงานในกรณีที่กฎกระทรวงฯไดกําหนดใหสถาบันอาจกําหนดเงื่อนไขใน
สัญญาจางใหผูปฏิบัติงานทดลองงานเปนเวลาไมเกินหนึ่งปก็ได นั้น ระยะเวลาดังกลาวเปน
ระยะเวลาที่ยาวนานเกินไป ซ่ึงในระหวางที่ ผูปฏิบัติงานไมผานการทดลองงานก็จะทําให
ผูปฏิบัติงานขาดการไดรับสิทธิ และสวัสดิการบางประการที่สถาบันจัดให เชน สิทธิในการสมัคร
เขาเปนสมาชิกกองทุน คารักษาพยาบาล และเรื่องการปรับอัตราเงินเดือน เปนตน นอกจากนี้ ใน
เร่ืองระยะเวลาบอกเลิกจาง ตามกฎกระทรวงวาดวยการคุมครองการทํางานและผลประโยชนตอบ
แทนของผูปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2549 ขอ 4 วรรคสอง ที่กําหนดในกรณีที่
สถาบันเห็นวาผูปฏิบัติงานไมผานการประเมินผลการทดลองปฏิบัติงานและจะไมจางผูปฏิบัติงาน
นั้นใหสถาบันแจงผลการประเมินใหผูปฏิบัติงานทราบและบอกเลิกสัญญาลวงหนาไมนอยกวาสิบ
หาวัน ซ่ึงสัญญาทดลองงานถือวาเปนสัญญาไมมีกําหนดระยะเวลาการกําหนดใหแจงผลการไม
ผานการทดลองงานโดยกําหนดเพียงกรอบระยะเวลาอยางนอยไวเชนนี้หากสถาบันบอกกลาว
ภายในกําหนดอยางนอยแลวยอมสงผลใหผูปฏิบัติงานเสียเวลา และโอกาสในการหางานใหมเพื่อ
รองรับการการบอกกลาวไมผานการทํางานและการไมไดงานในสถาบันและยังเปนการกําหนด
ระยะเวลาที่นอยกวากฎหมายวาดวยการคุมครองกําหนด คือ นายจางตองบอกกลาวการไมผานการ
ทดลองงานของลูกจางเมื่อถึงหรือกอนจะถึงกําหนดจายคาจางคราวหนึ่งคราวใด และยังมีปญหา
ตางๆ ตามกฎกระทรวงวาดวยการคุมครองการทํางานและผลประโยชนตอบแทนของผูปฏิบัติงาน
ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2549 อีกเชน ปญหาเรื่องการกําหนดวัน เวลาทําการปกติของ
ผูปฏิบัติงานในสถาบัน ปญหาเรื่องการกําหนดหลักเกณฑการลาคลอด และปญหาเรื่องการลาเพื่อ
ฝกอบรม   
 
5.2 ขอเสนอแนะ 
 เพื่อใหการคุมครองการทํางานและผลประโยชนตอบแทนของผูปฏิบัติงานใน
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนเกิดความเปนธรรมและเปนไปแนวทางเดียวกัน จึงขอเสนอแนะ           
เพื่อแกไข พัฒนาแนวทางปฏิบัติตอไป ดังนี้ 

5.2.1 แกไขในมาตรา 23 แหงพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2546 ให
ผูปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนไมตกอยูภายใตบังคับแหงกฎหมายวาดวยเงินทดแทน แต
ทั้งนี้ ตองไดรับการคุมครองไมนอยกวาหลักการคุมครองประโยชนตอบแทนที่ไมนอยกวา
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กฎหมายวาดวยเงินทดแทนโดยการคุมครองดังกลาวและใหมีการออกประกาศกฎกระทรวงขึ้นมา
อีกฉบับกําหนดเปนขอบังคับใหมีหมวดหนึ่งกําหนดใชคุมครองเกี่ยวดวยเงินทดแทนแตให
รายละเอียด และนิยาม หลักการบังคับใชไดจริงสอดคลองกับประเภทของผูปฏิบัติงานหรือผูที่อยู
ในอุปการะของผูปฏิบัติงานโดยกําหนดใหสถาบันจายเงินใหบุคคลดังกลาวเมื่อผูปฏิบัติงานไดรับ
ภยันตรายหรือเจ็บปวยหรือตายอันมีสาเหตุมาจากการทํางานใหแกสถาบัน และกําหนดใหมีเงิน
สมทบกองทุนดังกลาวไว เฉพาะสําหรับผูปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเพื่อเปน
หลักประกันในการจายเงินทดแทนสําหรับผูปฏิบัติงานและกําหนดขอกําหนดในกฎกระทรวงฉบับ
ใหมนี้ใหมีนิยามศัพทของความหมายของคําวาประสบอันตราย เจ็บปวย สูญหายนอกจากการ
ทํางานใหครอบคลุมในขอเท็จจริงของลักษณะงานที่ผูปฏิบัติงานไดรับมอบหมายโดยเพิ่มเติม
หนาที่ของสถาบันใหจายคารักษาพยาบาลเบื้องตนมากกวาที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยเงิน
ทดแทนเนื่องจากผูปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนมิใชผูใชแรงงานทั่วไปแตเปนบุคลากรที่
มีลักษณะของงานที่พิเศษ คือ เปนบริการสาธารณะ 

5.2.2 เพิ่มเติมหลักเกณฑการคุมครองผูปฏิบัติงานในกฎหมายวาดวยสถาบันอุดมศึกษา
เอกชนเฉพาะกลุมผูปฎิบัติงานที่เปนขาราชการที่ไดทําการขอเกษียณกอนกําหนด หรือมีคูสมรส
และบุตรที่จะใชสิทธิตามกฎหมายขาราชการพลเรือน คือ กลุมผูปฏิบัติงานที่เคยรับราชการแตไดทํา
การเกษียณอายุราชการกอนอายุ 60ปบริบูรณและเขามาทํางานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนใหมี
สิทธิในการที่จะเลือกที่จะเปนผูประกันตนตามกฎหมายวาดวยประกันสังคมหรือไมก็ได นับแตคร้ัง
แรกที่ผูปฏิบัติทําสัญญากับสถาบันซึ่งหากเลือกที่จะไมเปนผูประกันตนก็ใหผูปฏิบัติงานและ
สถาบันในกรณีผูประกันตนที่เกษียณอายุราชการกอนกําหนดอายุราชการไมตกอยูภายใตกฎหมาย
วาดวยประกันสังคมสงผลใหบุคคลทั้งสองสถานะไมมีหนาที่ในการจายเงินสมทบเขากองทุน
ประกันสังคมรวมทั้งจะสงผลใหรัฐไมมีหนาที่ในการจายเงินสมทบเขากองทุนประกันสังคมดวย 

5.2.3 ออกขอบังคับ หรือออกประกาศกฎกระทรวงฉบับใหมใหมีที่มาของคณะกรรมการ
ผูใชอํานาจในการวินิจฉัย ตัดสินชี้ขาดพิจารณาคํารองทุกข และการอุทธรณโดยกําหนดที่มาของ
คณะกรรมการใหมีสัดสวนของคณะกรรมการผูมีอํานาจตัดสินคดีที่เทากันระหวางคณะกรรมการ    
ที่มาจากฝายสถาบันกับคณะกรรมการที่มาจากผูปฏิบัติงาน และกําหนดที่มาของประธานกรรมการ
ใหมาจากผูทรงคุณวุฒิภายนอกสถาบันที่มีความเปนอิสระโดยใหผูปฏิบัติงานและสถาบันเลือก
รวมกันจึงจะสงผลใหการพิจารณา ตัดสินคํารองทุกข และการอุทธรณ เกิดความเปนธรรมได 

5.2.4 เพิ่มเติมหลักเกณฑในมาตรา 23 ตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.
2546 โดยกําหนด เร่ืองกิจการของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ไมตกอยูภายใตกฎหมายวาดวย
แรงงานสัมพันธ นั้น ทั้งนี้ผูปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนตองไดรับการคุมครองที่ไมนอย
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กวาที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ และใหมีการกําหนดหลักเกณฑการคุมครองไว
ในประกาศกฎกระทรวงฉบับใหมโดยกําหนดใหมีขอบังคับในหมวดที่วาดวย การกําหนดแนวทาง
ในการปฏิบัติตอกันระหวางบุคคลสองฝาย  คือ  สถาบันและผูปฏิบัติงาน  กําหนดสิทธิให
ผูปฏิบัติงานสามารถรวมตัวจัดตั้งคณะกรรมการโดยแบงคณะกรรมการออกตามประเภทของ
ผูปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน คือ สหภาพคณะกรรมการครู อาจารย และสหภาพ
คณะกรรมการสายสนับสนุนโดยแยกประเภทของสหภาพคณะกรรมการออกตามลักษณะของงาน
ที่ทําเพื่อใหกรรมการทั้งสองชุดสามารถกําหนดขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการปฏิบัติงานขณะที่พิพาท
กับสถาบันไดตามความตองการที่แทจริงเพื่อจะไดทําการยุติขอพิพาทใดๆ หากมีขึ้นกอนการนําคดี
ไปสูศาลแรงงาน และใหมีการกําหนดใหมีการจัดตั้งคณะกรรมการปฏิบัติงานสัมพันธทําหนาที่
แทนคณะกรรมการแรงงานสัมพันธขึ้นคณะหนึ่งประกอบดวยประธานซึ่งมาจากรัฐคนหนึ่ง และ
กรรมการอื่นอีกแปดคนใหจํานวนกรรมการตองเปนฝายซึ่งฝายสถาบันสี่คนและฝายผูปฏิบัติงานส่ี
คนขึ้นมาเพื่อใชตัดสินวินิจฉัยขอพิพาทในการเรียกรองซ่ึงมีอํานาจสามารถทําขอตกลงในสิทธิ 
หนาที่ ความเปนธรรมในการบริหารและผลประโยชนตอบแทนในการทํางานรวมกันได รวมทั้ง
กําหนดวิธีระงับขอพิพาทหรือขอขัดแยงในการปฏิบัติงานในสถาบันที่เกิดขึ้นใหยุติลงโดยรวดเร็ว 
และเปนที่พอใจของทั้งสองฝายมากที่สุด  

5.2.5 ออกขอบังคับ หรือออกประกาศกฎกระทรวงฉบับใหมใหมีการกําหนดเรื่อง
ระยะเวลาทดลองงานที่ชัดเจนครอบคลุมภาพรวมของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนทุกแหงในประเทศ 
และใหมีการกําหนดระยะเวลา แบบ วิธีในการบอกกลาวสําหรับผูไมผานหรือผานการทดลองงาน
ใหเทากัน แนนอนและชัดเจน     

5.2.6 ออกขอบังคับในเรื่องการกําหนดวันเวลาทําการปกติของผูปฏิบัติงานใน
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนใหชัดเจนกําหนดโดยมีบทบัญญัติเรื่องวันหยุดพักผอนประจําปใหมี
วันหยุดพักผอนเชนเดียวกับสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ หรือกําหนดวันอื่นใหผูปฏิบัติงานไดหยุด
แทนวันหยุดแรงงานเขาไปเปนสวนหนึ่งของวันหยุดพักผอนประจําปของผูปฏิบัติงานใน
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน หรือกําหนดใหสถาบันจายเงินในกรณีใหทํางานในวันหยุดพักผอน
ประจําป อีกทั้งขอบังคับดังกลาวตองนํามาบังคับใชกับสถาบันอุดมศึกษาเอกชนทุกสถาบัน          
ในประเทศ 

5.2.7 ออกประกาศกฎกระทรวงฉบับใหมโดยกําหนดรายละเอียดใหมีขอบังคับเรื่อง
หลักเกณฑการลาคลอดใหมีลักษณะในสวนของระยะเวลาในการลาลวงหนาที่ชัดเจนโดยใหมี
กําหนดคือ 15-30 วัน ซ่ึงที่มาของระยะเวลาพิจารณาจากชวงเวลาที่หญิงมีครรภจะรูลวงหนาไดวา
เปนระยะเวลาที่ตนถึงกําหนดเวลาที่จะตองคลอด และกําหนดแบบแหงการลาใหชัดเจนโดยให
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สถาบันประกาศไวในที่ทํางานและเห็นไดชัดเจนของผูปฏิบัติงานรวมทั้งมีบทบัญญัติในเรื่องการ
แจงการลาคลอดภายหลังในระยะเวลากําหนด 30 วัน เพื่อใหโอกาสผูปฏิบัติงานที่เปนหญิงมีครรภ
สามารถแจงในกรณีที่ไมสามารถแจงไดในระยะเวลากอนคลอดอีกทั้งกําหนดสิทธิใหผูปฏิบัติงาน
ซ่ึงเปนหญิงที่มีครรภมีสิทธิลาเพื่อทําการคลอดใน 1 ครรภไดไมเกิน 90 วันโดยใหมีสิทธิไดรับ
เงินเดือนเต็มระยะเวลา 90 วันที่ทําการลา ซ่ึงขอบังคับดังกลาวตองนํามาบังคับใชกับ
สถาบันอุดมศึกษาในประเทศทุกสถาบัน   

5.2.8 ออกประกาศกฎกระทรวงฉบับใหมใหมีการกําหนดหลักเกณฑในการลาศึกษาตอ
โดยเฉพาะในเรื่องของการทํางานหรือเงินที่ตองจายเพื่อชดใชทุนโดยกําหนดรายละเอียดรวมทั้ง
ระยะเวลาในการทํางานชดใชชวงเวลาขณะที่ทําการลาศึกษาใหเปนธรรมเชนเดียวกับขาราชการ คือ 
เพียงหนึ่งเทาของระยะเวลาเรียนประกอบกับเรื่องการลาเพื่อฝกอบรมตองมีบทบัญญัติที่ชัดเจน
กําหนดใหผูลาเพื่อฝกอบรมมีสิทธิไดรับเงินในระหวางชวงเวลาที่ทําการฝกอบรมดวย 

5.2.9 กําหนดลักษณะในประกาศกฎกระทรวงฉบับใหมใหการคุมครองแรงงานสําหรับ
ผูปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนเกิดความชัดเจนแยกลักษณะของการคุมครองใน
รายละเอียดซึ่งมีความแตกตางในลักษณะของงานที่มอบใหผูปฏิบัติงานทําใหชัดเจนในขอกําหนด
เชน กําหนดการคุมครองใหมีความละเอียดในเรื่องของสถานที่ทํางาน ลักษณะของงานที่มอบใหทํา
นอกเวลาใหชัดเจนตัวอยางเชน เร่ืองการคุมสอบนอกเวลาทํางานปกติ เร่ืองการมอบหมายงานวิจัย 
เปนตน 

5.2.10 ออกประกาศกฎกระทรวงฉบับใหมใหมีบทนิยามระบุสถานะของผูปฏิบัติงาน
ภายในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนใหชัดเจนแบงตําแหนงสายงานตามที่สํานักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษาเอกชนที่ไดทําการศึกษาวิจัย  และกําหนดแยกไว คือ ผูปฏิบัติงานสาย  ก  ไดแก 
ผูปฏิบัติงานในตําแหนงสายงานสอนครู อาจารย และผูปฏิบัติงานสาย ข-ค ไดแก ผูปฏิบัติงานใน
ตําแหนงสายงานสนับสนุน เชน ธุรการ ผูชวยวิจัย และสายงานอื่นๆ 

5.2.11 แกไขบทกําหนดโทษ (Sanction) ตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 
พ.ศ. 2546 มาตรา 108 โดยเพิ่มเติมกรณีสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่ฝาฝนการคุมครองผูปฏิบัติงาน
ภายในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนใหมีความชัดเจนโดยกําหนดอัตราโทษปรับที่สูงกวาหนึ่งแสนบาท       
แยกตามการกระทําของสถาบันที่สงผลตอผูปฏิบัติงาน อีกทั้งเพิ่มเติมระวางโทษทางเสรีภาพ
สําหรับผูแทนสถาบันในกรณีจงใจใหการคุมครองการทํางานและผลประโยชนตอบแทนไมเปนไป
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ตามกฎกระทรวงใดๆ ที่ออกมาบังคับเพื่อใชในการคุมครองการทํางานและผลประโยชนตอบแทน
สําหรับผูปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน 

จากผลสรุปวิเคราะหขอมูล และขอเสนอแนะที่ไดกลาวมาทั้งหมดผูเขียนหวังเปนอยาง
ยิ่งวาจะกอใหเกิดประโยชนตอการนําไปใชเปนหลักเกณฑหรือเปนแนวทางเบื้องตนที่รัฐจะทําการ
แกไขปญหาที่เกิดขึ้นในการคุมครองการทํางานและการใหผลประโยชนตอบแทนแกผูปฏิบัติงาน
ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนโดยการเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยสถาบันอุดมศึกษาเอกชนและการออก
ประกาศกฎกระทรวงอีกฉบับหรือกําหนดขอบังคับขึ้นใหมเพื่อใหการคุมครองครอบคลุม
ผูปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนทุกแหงโดยแยกลักษณะของการคุมครองออกตามประเภท
สายงานซึ่ งจะสงผลใหการคุมครองเกิดประสิทธิภาพและเปนธรรมตอผูปฏิบัติงานใน
สถาบันอุดมศึกษาเอกชนตอไป  
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สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2549. 
ประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เร่ือง อัตราคาจางขั้นต่ํา วันที่ 22 ธันวาคม 2543. 

 
 

วิทยานิพนธ 
 

สุดาศิริ มัทวพนัธุ.  (2519).   เงินทดแทนในกฎหมายแรงงาน. วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑติ 
ภาควิชานติิศาสตร.  กรุงเทพฯ  :  จุฬาลงกรณมหาวิทยาลยั. 

พิชัย ศรีไทย.  (2544).  กองทุนตามกฎหมายเกี่ยวกับแรงงานในประเทศไทย. วิทยานิพนธปริญญา
มหาบัณฑติ สาขาวิชานิติศาสตร.  กรุงเทพฯ  :  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย.  
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สารสนเทศจากสื่ออิเล็กทรอนิกส 
 

http://rirs3.royin.go.th/ridictionary/lookup.html 
http://rirs3.royin.go.th/ridictionary/lookup.html 
http://www.labour.go.th/linl/duty.jsp  
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ภาคผนวก ก 
แบบสอบถามผูปฏบิัติงานในสถาบันอดุมศึกษาเอกชน 
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แบบสอบถามผูปฏบิัตงิานภายในมหาวิทยาลัย........... (สถาบันอุดมศึกษาเอกชน) 
เร่ือง “ปญหากฎหมายในการคุมครองการทํางานและผลประโยชนตอบแทนของผูปฏิบัตงิานใน

สถาบันอุดมศกึษาเอกชน” 
 

 แบบสอบถามนี้ เปนสวนหนึ่งของการศึกษาวิจัยในภาควิทยานิพนธ ของนิสิตปริญญา
โท สาขาวิชานิติศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย เพื่อศึกษาถึงปญหาในเรื่อง         
การคุมครองการทํางานและผลประโยชนตอบแทนภายในสถาบันอุดมศึกษาของทาน                
ผูวิจัยใครขอความรวมมือจากทานในการใหขอมูลที่ เปนจริง  เพื่อประโยชนในการนําผล              
ของการวิจัยไปใช เปนกรอบแนวทางในการเพิ่มเติม  ปรับปรุง  แกไข  หลักการคุมครอง                   
ในอนาคตตอไป  อนึ่ง ความคิดเห็นและขอเสนอแนะของทานถือวาเปนความลับ จะใชเฉพาะ       
ในเรื่องการศึกษาเทานั้น โปรดทําเครื่องหมายหนาขอความ และระบุความคิดเห็นในกรณีที่มี
ขอเสนอแนะเพิ่มเติม โดยไมตองลงชื่อ ผูวิจัยจะเก็บขอมูลดังกลาวเปนความลับเสมอดวยจริยธรรม
ของนักวิจัย ขอขอบคุณ 
 
1. ทานทํางานในหนาที่หรือตําแหนงใด ภายในสถาบันอุดมศึกษา 
 ( ) อาจารยตําแหนงพนักงานประจํา ( ) อาจารยตําแหนงพนักงานชั่วคราว  

 ( ) พนักงานตําแหนงอ่ืนๆ ที่มิใชอาจารย  
 

2. หากตําแหนงที่ทานทํางานเปนการทํางานตามสัญญาจางสัญญาจางไดกําหนดระยะเวลาทํางานไว         
คร้ังละกี่ปตามสัญญา  
 ( ) นอยกวา 1 ป ( ) 1 ป  ( ) 2  ป  ( ) 3 ป 
 ( ) 4 ป  ( ) 5 ป  ( ) มากกวา 5 ป 

 
3. ทานเปนบุคคลเพศใด 
 ( ) ชาย  ( ) หญิง 
 
4. ทานมีอายุเทาใด 
 ( ) ต่ํากวา 21 ป ( ) ระหวาง 21-30 ป ( ) ระหวาง 31-40 ป  

 ( ) ระหวาง 41-50 ป ( ) ระหวาง 51-60 ป ( ) มากวา 60 ป 
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5. ทานทราบหรือไมวาการคุมครองเรื่องการทํางานและผลประโยชนตอบแทนภายใน
สถาบันอุดมศึกษาของทานไดรับการคุมครองที่ไมอยูภายใตการคุมครองตามกฎหมายวาดวยการ
คุมครองแรงงาน กฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ  
 ( ) ทราบ ( ) ทราบแตไมทราบในรายละเอียด ( ) ไมทราบ 
 
6. ปจจุบันทางสถาบันอุดมศึกษาที่ทานทํางานอยูไดออกกฎระเบียบใดมากําหนดคุมครอง            
การทํางานของทานเพื่อรองรับแทนการคุมครองตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน กฎหมาย
วาดวยแรงงานสัมพันธหรือไม 
 ( ) มี  ( ) ไมมี  ( ) ไมทราบ    
 
7. ทานคิดวาการคุมครองในเรื่องการทํางานในปจจุบันเพียงพอหรือไม 
 ( ) เพียงพอ  ( ) ไมเพียงพอ  
  
8. กรณีสถาบันที่ทานทํางานฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามบทบัญญัติในเรื่องการคุมครองผูปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับสิทธิไดรับเงิน หลักการคุมครอง เร่ืองดังกลาวในอนาคตที่ใช คือ ทานมีสิทธิ์ที่จะยื่นคํารอง
ตอคณะกรรมการคุมครองที่สภาสถาบันตั้งขึ้นซึ่งมีที่มาประกอบดวย    
 

1 ประธานกรรมการ ซ่ึงสภาสถาบันมีมติแตงตั้งจากกรรมการผูทรงคุณวุฒิ      
2 กรรมการผูทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกสถาบัน ซ่ึงเปนผูมีความรูและ        

ความเชี่ยวชาญทางกฎหมาย การศึกษา หรือการบริหารงานบุคคล จํานวน สามคน 
3 กรรมการซึ่งเปนผูแทนผูบริหารสถาบัน จํานวน หนึ่งคน 
4 กรรมการผูทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายในสถาบัน ซ่ึงไดรับเลือกจากผูปฏิบัติงาน 

จํานวน สองคน 
5 กรรมการซึ่งเปนพนักงานเจาหนาที่จํานวน หนึ่งคน 
โดยบุคคลเหลานี้มิไดมาจากเจาหนาที่ของรัฐโดยตรงทั้งหมด  ทานเห็นดวยกับ

ที่มาของคณะกรรมการคุมครองหรือไม 
  ( ) เห็นดวย  ( ) ไมเห็นดวย       
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 9. การที่หลักเกณฑการคุมครองการทํางานภายในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนกําหนดระยะเวลา       
ในการทดลองงานใหสถาบันอาจกําหนดเงื่อนไขในสัญญาจางใหผูปฏิบัติงาน “ทดลองงาน        
เปนเวลาไมเกินหนึ่งป” ทานเห็นดวยกับการกําหนดดังกลาวหรือไม 
 ( ) เห็นดวย  ( ) ไมเห็นดวย  
 
10. ทานเห็นดวยหรือไมกับการที่ใหแตละสถาบันเปนผูกําหนดอัตราของจํานวนเงินในการเรียก                
เพื่อเปนประกันการทํางานของลูกจาง รวมทั้งลักษณะหรือสภาพของงานที่ใหสถาบันเรียกหรือรับ
เงินหรือทรัพยสินประกันการทํางานของลูกจาง  
 ( ) เห็นดวย ( ) ไมเห็นดวย  
 
11. สถาบันอุดมศึกษาที่ทานทํางาน ณ ปจจุบันมีการกําหนดวันหยุดพักผอนประจําปที่ชัดเจน
หรือไม 
 ( ) มีการกําหนดชัดเจน ( ) ไมมกีารกําหนดที่ชัดเจน    ( ) ไมทราบ  

 
ขอนี้ขอใหเฉพาะผูปฏิบัติงานเพศ หญิง ตอบปญหา 
12. กรณีทานที่เปนผูปฏิบัติงานซึ่งเปนหญิงและไดรับสิทธิการลาเพื่อทําการคลอดบุตรสําหรับ
ทํางานภายในสถาบันอุดมศึกษาเทียบเทากับกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน“แตมีการกําหนด
เงื่อนไขการลาที่แตกตางสําหรับการลาเพื่อทําการคลอดบุตร คือ ตองทําการแจงลวงหนาเพื่อจะใช
สิทธิตามสมควร หรือแจงในวันคลอด หรือ ภายหลังคลอดบุตร 3 วัน ไมเชนนั้นจะไมมีสิทธิในการ
ลาดังกลาว” ทานเห็นดวยหรือไมกับการกําหนดเงื่อนไขในการคุมครองตามแนวทางที่แตกตาง
ออกไปจากการคุมครองแรงงานทั่วไป ที่กําหนดไวในรางกฎกระทรวงวาดวยการคุมครองการ
ทํางานและผลประโยชนตอบแทนของผูปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ที่จะออกมารองรับ
การคุมครองตามพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546  
   ( ) เห็นดวย ( ) ไมเห็นดวย    
 
13. ทานตองการใหรัฐเขามาดูแลในเรื่องการกําหนดสิทธิในเรื่องการลาเพื่อทําการศึกษาตอใน   
หรือตางประเทศ ตลอดจนเรื่องทุนวิจัยและการคุมครองเรื่องการลาเพื่อทําวิจัยหรือไม  
   ( ) ตองการ ( ) ไมตองการ 
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14. ทานตองการใหมีคุมครองและกําหนดสิทธิประโยชนสําหรับผูปฏิบัติงานภายใน
สถาบันอุดมศึกษาของทานเปนพิเศษ นอกจากที่มีการกําหนดคุมครองไวในกฎหมายคุมครอง
แรงงานทั่วไปในเรื่องใด เพิ่มเติมหรือไม  
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
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ภาคผนวก ข 
แบบสัมภาษณผูปฏบิัติงานและผูบริหารในสถาบันอุดมศกึษา 

ภายใตกํากบัของรัฐ 
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แบบสัมภาษณผูฏิบัติงานและผูบริหารในสถาบันอุดมศึกษาภายใตกํากับของรัฐ 
 
ขอมูลเก่ียวกับผูสัมภาษณ 

- ช่ือผูสัมภาษณ …………………………………………………………………………… 
    สัมภาษณวันที่..........เดือน.......................พ.ศ. ............................ 
     เร่ิมเวลา..................................น.   ส้ินสุดเวลา..............................น. 

 
ตอนที่ 1       ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับผูถูกสัมภาษณ 

1.    ช่ือหนวยงาน มหาวิทยาลัย.............................................................................................. 
สถานที่ตั้ง/เขต................................................................................................................. 

2. เพศ  ( ) ชาย  ( ) หญิง 
3. ทานมีตําแหนง หนาที่  ใดในการทํางาน 

 ตําแหนง......................................................................................................................... 
........................................................................................................................................ 

 
ตอนที่ 2  ขอมูลสํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการคุมครองการทํางาน  

4.  ปจจุบันสถาบันอุดมศึกษาเอกชนของทานมีปญหาในเรื่องการยื่นคํารองทุกข                     
การพิจารณาเกี่ยวกับการคุมครองการทํางานหรือไม 

 ( ) ไมม ี (  ) มี ปญหา คอื.......................................................................................... 
 ........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................ 
 

5. สิทธิในการยื่นคํารองทุกขสําหรับผูปฏิบัติงานกรณีหากสถาบันฝาฝนหรือไมปฏิบัติ
ตามบทบัญญัติในเรื่องการคุมครองผูปฏิบัติงานเกี่ยวกับสิทธิไดรับเงิน หลักการ
คุมครองในเรื่องนี้ผูปฏิบัติงานสามารถยื่นคํารองไดตอคณะกรรมการใดของหนวยงาน
และที่มาของคณะกรรมการประกอบดวย 
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
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........................................................................................................................................

........................................................................................................................................ 
 

6. การกําหนดระยะเวลาในการทดลองงานสําหรับผูปฏิบัติงานที่เร่ิมทํางานกับทาง
มหาวิทยาลัยมีการกําหนดระยะเวลาไวเทาใด 
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................ 

 
7.   การกําหนดเรื่องลักษณะหรือสภาพของงานที่ใหสถาบันเรียกหรือรับเงินหรือ  

ทรัพยสินประกันการทํางานของลูกจางมหาวิทยาลัยไดมีการกําหนดลักษณะที่แนนอน
ไวหรือไม อยางไร 

 ........................................................................................................................................
........................................................................................................................................ 

 
8. ภายในสถาบันอุดมศึกษาของทานมีการกําหนดวันหยุดพักผอนประจําปที่ชัดเจน

หรือไม  
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
  

9.    ในเรื่องผูปฏิบัติงานที่เปนหญิงลาคลอดบุตรทางสถาบันมีหลักเกณฑการคุมครอง
อยางไร 

 ........................................................................................................................................
....................................................................................................................................... 

 
10. ในเรื่องการที่ผูปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาใชสิทธิลาเพื่อทําการศึกษามีการให

สิทธิอยางไร  
 ........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................ 
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11. ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี พ.ศ. 2541 ที่กําหนด
ในมาตรา ๑๑ วา กิจการของมหาวิทยาลัยไมอยูภายใตบังคับแหงกฎหมายวาดวยการ
คุมครองแรงงาน กฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ กฎหมายวาดวยประกันสังคม และ
กฎหมายวาดวยเงินทดแทน สงผลใหสถาบันอุดมศึกษาของทานมีปญหาในเรื่องการ
คุมครองการทํางานใดๆ หรือไม 
( ) ไมม ี ( ) มี ปญหา คอื........................................................................................... 
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................
........................................................................................................................................ 
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ภาคผนวก ค 
การวิเคราะหผลการสํารวจ 
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การวิเคราะหผลการสํารวจ ผูวิจัยไดนําเสนอผลการวิเคราะห เปน 2 ตอน ดังนี้ 
ตอนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลกลุมประชากรตัวอยาง  

1.1 จํานวน และประเภทสายงานของกลุมตัวอยาง 
1.2 ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง 

ตอนที่ 2 การวิเคราะหขอมูลของแบบสอบถาม 
2.1 ตามประเด็นปญหาความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง เร่ือง ปญหากฎหมายในการคุมครอง

การทํางานของผูปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน  
2.2 จากแบบสอบถามในขอที่ 14 ที่ผูเขียนใช คําถามแบบเปดปลาย 
 

ประเภทสายงาน จํานวน และรอยละของกลุมตัวอยาง 

ตําแหนงสายงาน ก จํานวน รอยละ 

อาจารยตําแหนงพนักงานประจํา 102 คน 96.22 % 
อาจารย ตําแหนงอ่ืนๆ 4 คน 3.78 % 

รวม รวม 106 คน รวม 100 % 

ตําแนงสายงาน ข-ค จํานวน รอยละ 
เจาหนาทีก่ารเงิน 5 คน 6.5 % 
บัณฑิตชวยงาน 5 คน 6.5% 
เลขานุการบัณฑิต 1 คน 1.3 % 
เจาหนาที่ธุรการ 25 คน 32.46 % 

อ่ืนๆ 41 คน 53.24 % 
รวม รวม 77 รวม 100 
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ขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง 
ประเภทสายงาน จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามเพศ  
 

ตําแหนงสายงาน ก จํานวน รอยละ 
เพศชาย 42 คน 39.63 % 
เพศหญิง 64 คน 60.37 % 
รวม 106 คน 100 % 

ตําแหนงสายงาน ข-ค จํานวน รอยละ 
เพศชาย 22 คน 28.57 % 
เพศหญิง 55 คน 71.43 % 
รวม 77 คน 100 % 

 
ขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง 
ประเภทสายงาน จํานวน และรอยละของกลุมตัวอยางจําแนกตามอายุ 
 

ตําแหนง 
สายงาน ก 

ตําแหนง 
สายงาน ข-ค 

 
อายุ 

จํานวน 

 
รอยละ 

จํานวน 

 
รอยละ 

21-30 32 คน 30.18 % 54 คน 70.12 % 

31-40 48 คน 45.28 % 16 คน 20.78 % 

41-50 19 คน 17.92 % 6 คน 7.8 % 

51-60 4 คน 3.78 % 1 คน 1.3 % 

มากกวา 60 3 คน 2.84 % - - 

รวม 106 คน 100 % 77 คน 100 % 
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ขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง 
ประเภทสายงาน จํานวน และรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามกําหนดระยะเวลาการทํางานตาม
สัญญาจางครั้งละตอป 
 

ตําแหนง 
สายงาน ก 

ตําแหนง 
สายงาน ข-ค 

 
ระยะเวลาตาม

สัญญา จํานวน 

 
รอยละ 

จํานวน 

 
รอยละ 

นอยกวา 1 ป 2 คน 1.88 % 2 คน 2.6 % 

1 ป 5 คน 4.7 % 12 คน 15.6 % 

2 ป 4 คน 3.78 % 10 คน 12.98 % 

มากกวา 5 ป 14 คน 13.3 % 14 คน 18.18 % 

ไมมีกําหนด 69 คน 65 % 22 คน 28.57 % 

ไมตอบ 12 คน 11.34 % 17 คน 22.07 % 

รวม 106 คน 100 % 77 คน 100 % 
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การวิเคราะหขอมูลของแบบสอบถาม 
คําถามทั่วไป ประเภทสายงาน จํานวนและรอยละความเห็นของกลุมตัวอยาง จําแนกตาม              
การวิเคราะหปญหาการคุมครองขณะที่ยังไมมีบทบัญญัติคุมครองตามกฎกระทรวง และขอคําถาม
ตามแบบสอบถาม 
 

เร่ือง ตําแหนงสายงาน/จํานวน
(ผูตอบแบบสอบถาม) 

ตําแหนงสายงาน/รอยละ 
(คิดจากจํานวนผูตอบ) 

 
คําตอบ 

สายงาน ก สายงาน ข-ค สายงาน ก สายงาน ข-ค 
 

ทราบ 
 

38 คน 
 

11 คน 
 

35.85 % 
 

14.3 % 
 

ทราบ 
แตไมทราบ

ใน
รายละเอียด 

 
 
 

52 คน 

 
 
 

35 คน 

 
 
 

49.05 % 

 
 
 

45.45 % 

ทราบหรือไม
วาการ

คุมครองการ
ทํางานไมอยู

ภายใต
กฎหมายวา
ดวยการ
คุมครอง
แรงงาน  

 
ไมทราบ 

 
 

16 คน 

 
 

31 คน 

 
 

15.1 

 
 

40.25 % 

ผลรวม 106 คน 77 คน 100 % 100 % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU



113 

คําถามทั่วไป ประเภทสายงาน  จํานวนและรอยละความเห็นของกลุมตัวอยาง จําแนกตาม   
การวิเคราะหปญหาการคุมครองขณะที่ยังไมมีบทบัญญัติคุมครองตามกฎกระทรวง และขอคําถาม
ตามแบบสอบถาม 
 

เร่ือง คําตอบ ตําแหนงสายงาน/จํานวน
(ผูตอบแบบสอบถาม) 

ตําแหนงสายงาน/รอยละ 
(คิดจากจํานวนผูตอบ) 

- สายงาน ก สายงาน ข-ค สายงาน ก สายงาน ข-ค 
 

เพียงพอ 
 

54 คน 
 

12 คน 
 

50.95 % 
 

15.58 % 

ในกรณีท่ี
สถาบันของ
ทานออก
ระเบียบมา
คุมครองการ
ทํางานทาน

คิดวา
เพียงพอ
หรือไม 

 
ไมเพียงพอ 

 
52 คน 

 
65 คน 

 
49.05 % 

 
84.41 % 

ผลรวม 106 คน 77 คน 100 % 100 % 
 
 จากแบบสอบถามในขอ14 ท่ีผูเขียนใชคําถามแบบเปดปลาย  
 “ทานตองการใหมีคุมครองและกําหนดสิทธิประโยชนสําหรับผูปฏิบัติงานภายใน
สถาบันอุดมศึกษาของทานเปนพิเศษ นอกจากที่มีการกําหนดคุมครองไวในกฎหมายคุมครอง
แรงงานทั่วไปในเรื่องใด เพิ่มเติมหรือไม” จากการรวบรวมสามารถสรุปคําตอบจากแบบสอบถาม
ไปยังผูปฏิบัติงานสาย  ก และสาย  ข-ค ในสถาบันการศึกษาเอกชน  ผลของการสุมตัวอยาง     
สามารถรวบรวมคําตอบได ดังนี้ 
 -การดูแล สวัสดิการวันหยุด คาตอบแทน คาลวงเวลา ใหมีการกําหนดสิทธิประโยชน     
ขั้นต่ํ าไว ให ชัด เจนมีมาตรฐานตามกฎหมาย  กฎเกณฑ ชัด เจน  เพิ่ม เติม เรื่องวัน เกษียณ                       
คารักษาพยาบาลที่คลุมไปถึงครอบครัวกรณีที่ตองพักรักษาโรงพลาบาล ,พนักงานชั่วคราวตองการ
ใหมีประกันสังคมสวัสดิการดานการเบิกคารักษาพยาบาล ,สวัสดิการทีมีความจําเปนอื่นๆ 
เชนเดียวกับขาราชการ,คาตอบแทนลวงเวลาที่ชัดเจนและควรมากกวาเวลาปฏิบัติงานในชวงเวลา
ปกติอยางนองหนึ่งเทา 
 - ความโปรงใสในการบริหารงาน คณะกรรมการตรวจสอบภายใน  

DPU



114 

 - การคุมครองการทํางาน การเลิกจาง คาชดเชย คาตอบแทนลวงหนา 
 - กําหนดวันหยุดพักผอน วันลาใหชัดเจน 
 - การทดลองงานที่ไมมีกําหนดระยะเวลาที่เทากันระหวางผูปฏิบัติงานสงผลกระทบ
โดยตรงตอสวัสดิการที่ผูปฏิบัติงานหมดสิทธิไดรับในระหวางทดลองงานเชน การสมัครเขาเปน
สมาชิกกองทุนของสถาบัน ขาดสิทธิกูยืมเงิน สิทธิในการรักษาพยาบาลดอยกวาผูพนชวง       
ทดลองงาน และไดรับการประเมินเงินเดือนชากวาผูปฏิบัติงานที่พนระยะเวลาทดลองงานไปแลว 
 - การประเมินผลการทํางานปฏิบัติงานเพื่อใชในการเลื่อนขั้น ตําแหนง เงินเดือนที่
ชัดเจน 7. การใหออกกฎหมายคุมครองแรงงานทั่วไป เชนเดียวกับครูรับราชการ ตองการใหมีการ
คุมครองจากกฎหมายใหชัดเจนเฉพาะสวนของการทํางานที่ไดปฏิบัติอยูในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน
ใหมีชัดเจนในกฎหมายฉบับเดียวสามารถหยิบขึ้นมาใชไดครอบคลุมจากการคุมครองทั่วไป 
 - การมีสิทธิและสามารถกูยืมเงินเพื่อการศึกษา เพื่อการวิจัยที่ชัดเจนทั่วทุกสถา
อุดมศึกษาเอกชน ควบคุมคุมครองการศึกษตอหรือวิจัยในและตางประเทศ ดูแลเรื่องสัญญาหรือ
ขอกําหนด ตางๆ เกี่ยวกับใหทุนการศึกษาหรือวิจัยคนควา 
 - การลาคลอดบุตรควรใหลาตามกฎหมายกําหนดใหไดรับการคุมครองไมนอยกวา 
มาตรฐานขั้นต่ําในกฎหมายแรงงานการใหสวัสดิการดานการเบิกจายไดเชนเดียวกับขาราชการ,   
ควรมีการจัดหางานที่มีลักษณะเบากวาหรืองานที่ไมตองมีการทําลวงเวลาในขณะที่ผูปฏิบัติงานอยู
ในระหวางมีครรภ 
 - กรณีบุคคลที่เคยเปนขาราชการที่เกษียณอายุมาทําที่เอกชนหรือเกษียรกอนอาย ุตองมา
อยูในหลักเกณฑของประกันสังคมซึ่งถือวาไมเปนธรรม และเปนการเก็บซ้ําซอน,การใชสิทธิใน
ฐานะขาราชการเกาถูกผลักภาระใหไปใชสิทธิในประกันสังคมกอน  
 -ไมตองการอยูภายใตกฎหมายประกันสังคมโดยเฉพาะบุคคซึ่งเคยเปนขาราชการและ
ไดมาทํางานในมหาวิทยาลัยเอกชน เนื่องจากเปนการตองจายเงินซ้ําซอนโดยไมไดรับประโยชน
เพราะมีสิทธิการเบิกคารักษาพยาบาลและสิทธิอ่ืนๆในฐานะขาราชการอยูแลว 
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ภาคผนวก ง 
คําตอบที่ไดจากการสัมภาษณสถาบันอดุมศึกษา 

ภายใตกํากบัของรัฐ 
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 คําตอบที่ไดจากแบบสัมภาษณสถาบันอุดมศึกษาภายใตกํากับของรัฐ  
  (1) ปจจุบันสถาบันอุดมศึกษาเอกชนของทานมีปญหาในเรื่องการยื่นคํารองทุกข การพิจารณา
เก่ียวกับการคุมครองการทํางานหรือไม  

(คําตอบกลุมตวัอยาง ผูบริหาร)  (/ ) ไมมีปญหา 
 (คําตอบกลุมตัวอยาง ผูปฏิบัติงาน) (/) มีปญหา คือ ในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย...
และขอบังคับมหาวิทยาลัย...วาดวย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2541 เร่ืองการประเมินผลงานบุคคล
ยังไมชัดเจนปจจุบันก็ไดทําการรองเรียน 
         (2) สิทธิในการยื่นคํารองทุกขสําหรับผูปฏิบัติงานกรณีหากสถาบันฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม
บทบัญญัติในเรื่องการคุมครองผูปฏิบัติงานเกี่ยวกับสิทธิไดรับเงินหลักการคุมครองในเรื่องนี้
ผูปฏิบัติงานสามารถยื่นคํารองไดตอคณะกรรมการใดของหนวยงาน และท่ีมาของคณะกรรมการ
ประกอบดวย 
 (คําตอบกลุมตัวอยาง ผูบริหาร)   คณะกรรมการดังกลาวมหาวิทยาลัยไดมีการออก
ระเบียบขอบังคับมหาวิทยาลัย... วาดวย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2541 ไวชัดเจนในหมวด 8      
การอุทธรณ รองทุกข ขอ 55 ใหมีคณะกรรมการอุทธรณ รองทุกข ประกอบดวย 
 1.ประธานซึ่งสภามหาวิทยาลัยแตงตั้งจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ 
 2.กรรมการซึ่งเลือกจากผูดํารงตําแหนงรองอธิการบดี คณบดี ผูอํานวยการสถาบัน 
ผูอํานวยการสํานัก และหัวหนาสวนงานซึ่งเรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะจํานวน 3 คน 
 3.กรรมการซึ่งเลือกจากพนักงานของมหาวิทยาลัยจํานวน 3 คน 
 4.ผูทรงคุณวุฒิซ่ึงกรรมการตาม 2 และ 3 เลือกจากบุคคลภายนอกจํานวน 3 คน 
 โดยคณะกรรมการอุทธรณ รองทุกขมีหนาที่พิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ คําสั่งลงโทษ        
ปลดออก ตัดเงินเดือน งดบําเหน็จความชอบ ภาคทัณฑ และพิจารณารองทุกข (ตามนัยขอ 56 
ระเบียบขอบังคับมหาวิทยาลัย... วาดวย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2541) ซ่ึงการรองทุกขดังกลาว
ภายในมหาวิทยาลัยหลังใชระเบียบดังกลาวมีบางแตไมมาก 
 (คําตอบกลุมตัวอยาง ผูปฏิบัติงาน) สามารถยื่นคํารองทุกขไดตอคณะกรรมการ
อุทธรณ และรองทุกขโดยมหาวิทยาลัย ออกระเบียบขอบังคับมหาวิทยาลัย...วาดวย การบริหาร    
งานบุคคล พ.ศ. 2541 ไวในหมวด 8 การอุทธรณ รองทุกข ขอ 55 โดยกําหนดสิทธิรองทุกขไว        
คือ  1.เห็นวาผูบังคับบัญชาใชอํานาจหนาที่ปฏิบัติตอตนโดยไมถูกตอง หรือไมปฏิบัติตอตน
ใหถูกตองตามกฎหมาย ระเบียบและขอบังคับของมหาวิทยาลัย หรือมีความคับของใจอันเกิดจาก
การปฏิบัติของผูบังคับบัญชาตอตนใหผูนั้นมีสิทธิรองทุกขตอคณะกรรมการอุทธรณ และรองทุกข        
ภายในสามสิบวันนับตั้งแตเกิดสิทธิใหรองทุกข... 
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 2.ถูกสั่งใหออกจากงาน หรือเลิกจาง ใหผูนั้นมีสิทธิรองทุกขตอคณะกรรมการอุทธรณ 
และรองทุกขภายในสามสิบวันนับแตรับทราบคําส่ัง... 
 3.ผลงานของตนไมผ านการประเมินดานวิชาการให ผูนั้นมี สิทธิรองทุกขตอ
คณะกรรมการและรองทุกขภายในสามสิบวันนับตั้งแตรับทราบผลการประเมิน... 
 4.ไมผานการประเมินเพื่อเปลี่ยนสภาพจากราชการในระบบราชการเปนพนักงานของ
มหาวิทยาลัยในกํากับรัฐบาล ให ผูนั้นมีสิทธิรองทุกขตอคณะกรรมการและรองทุกขภายในสามสิบ
วันนับตั้งแตรับทราบผลการประเมิน... (ตามนัยขอ 62 ระเบียบขอบังคับมหาวิทยาลัย... วาดวย       
การบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2541) 
 โดยผูปฏิบัติงานไมเห็นดวยกับที่มาของคณะกรรมการอุทธรณและรองทุกขเนื่องจาก
ที่มาของคณะกรรมการไมใชคนกลางทั้งหมดอีกทั้งยังมีสัดสวนของสถาบันมากกวา คือ จาก
คณะกรรมการ 10 คน เปนกรรมการฝายสถาบัน 4 คน ฝายเปนกลาง 3 คน ฝายพนักงาน 3 คน 
ตองการใหผูมีอํานาจในการพิจารณาวินิจฉยัควรเปนรัฐ 
 (3) การกําหนดระยะเวลาในการทดลองงานสําหรับผูปฏิบัติงานที่เร่ิมทํางานกับทาง
มหาวิทยาลัยมีการกําหนดระยะเวลาไวเทาใด 
 (คําตอบกลุมตัวอยาง ผูบริหาร) บุคลากรในสถาบันอาจแบงไดเปน 2 กลุม คือ           
กลุมวิชาการ และกลุมวิชาชีพอ่ืนๆ ซ่ึงการทดลองงานทั้ง 2 กลุม มีการทดลองงาน 2 ป                
โดยมีที่มาจากการเปรียบเทียบการทํางานในตางประเทศ และกําหนดไวในระเบียบมหาวิทยาลัย...        
วาดวย การสรรหา การคัดเลือก และการทดลองงาน ปฏิบัติงานพนักงานตําแหนงวิชาการ พ.ศ. 
2542  สวนที่ 3 การทําสัญญา และการทดลองปฏิบัติงาน ขอ 9 ผูผานกระบวนการสรรหาและ
คัดเลือก...จะตองทําสัญญาและทดลองปฏิบัติงาน ดังนี้  
 1.สัญญาแรก เปนสัญญาพนักงานทดลองงานกําหนดเวลา 2  ป โดยไดรับเงินเดือนเต็ม
 2.สัญญาที่สอง เปนสัญญาพนักงานประจําตามสัญญาจางกําหนดเวลา 3 ป 
 3.หลังจากนั้น อาจทําเปนสัญญาพนักงานประจําตามสัญญาจางไมกําหนดเวลา หรือทํา
เปนสัญญาพนักงานประจําตามสัญญาจางกําหนดเวลา 3 ป ตอไปอีก จนกระทั่งไดทําเปนสัญญา
พนักงานประจําตามสัญญาจางไมกําหนดเวลา  
 และตําแหนงวิชาชีพอ่ืนที่ไมใชตําแหนงวิชาการ จะตองทําสัญญาและทดลองงาน
ปฏิบัติงาน ดังนี้ 
 1.สัญญาแรก เปนสัญญาพนักงานทดลองงานกําหนดเวลา 2 ป โดยไดรับเงินเดือนเต็ม 
และไดรับสวัสดิการและผลประโยชนอยางอื่นตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

DPU



118 

 2.สัญญาที่สอง เปนสัญญาพนักงานประจําตามสัญญาจางกําหนดเวลา 3 ป หลังจากนั้น 
อาจทําสัญญาพนักงานประจําตามสัญญาจางไมกําหนดเวลา หรือทําสัญญาพนักงานประจําตาม
สัญญาจางกําหนดเวลา 3 ป ตอไปอีก จนกระทั่งไดทําสัญญาพนักงานประจําตามสัญญาจางไม
กําหนดเวลา (ตามนัยสวนที่ 3 การทําสัญญาและการทดลองปฏิบัติงาน ขอ 9 ระเบียบ      
มหาวิทยาลัย...วาดวย การสรรหา การคัดเลือก และการทดลองปฏิบัติงาน พนักงานตําแหนงวิชาการ 
พ.ศ.2542) 
 (คําตอบกลุมตัวอยาง ผูปฏิบัติงาน)   มีกําหนด 2 ป หลังจากนั้นจะเปนสัญญาพนักงาน
ประจํามีกําหนดเวลา 3 ป หรือไมมีกําหนดระยะเวลา 
 ผูปฏิบัติงานไมเห็นดวยในเรื่องระยะเวลาทดลองงานตองการใหมีการทดลองงานเพียง 
3 เดือนเทาขาราชการทั่วไป 
  (4) การกําหนดเรื่องลักษณะหรือสภาพของงานที่ใหสถาบันเรียกหรือรับเงินหรือ  
ทรัพยสินประกันการทํางานของลูกจางมหาวิทยาลัยไดมีการกําหนดลักษณะที่แนนอนไวหรือไม 
อยางไร 
  (คําตอบกลุมตัวอยาง ผูบริหาร) เดิมกําหนดไวในกลุมนักวิชาการ และผูทํางาน
ตําแหนงการเงิน บัญชี การกําหนด เรื่อง ลักษณะหรือสภาพของงานที่ใหสถาบันเรียกหรือ            
รับเงินหรือทรัพยสินประกันการทํางานของลูกจางมหาวิทยาลัย ปจจุบันอยูระหวางดําเนินการราง
กฎระเบียบ  
  (คําตอบกลุมตัวอยาง ผูปฏิบัติงาน) ยั งไมมี การกํ าหนดหลัก เกณฑห รือออกกฎ 
ระเบียบใดๆ  
 ผูปฏิบัติงานเห็นวาการกําหนดในเรื่องดังกลาวสถาบันยังไมกําหนดหลักเกณฑที่ชัดเจน
ออกมารองรับ การกําหนดลักษณะของงานประเภทหนาใดที่ตองเรียกเงินประกันความเสียหายใน
การทํางาน รวมทั้งอัตราในการเก็บปจจุบันเปนไปตามการใชดุลพินิจของผูบริหารสถาบันซึ่ง
ผูปฏิบัติงานไมเห็นดวย 
  (5) ภายในสถาบันอุดมศึกษาของทานมีการกําหนดวันหยุดพักผอนประจําปท่ีชัดเจน
หรือไม 

 (คําตอบกลุมตวัอยาง ผูบริหาร)  ชัดเจนเชนเดียวกับขาราชการ 
  (คําตอบกลุมตัวอยาง ผูปฏิบัติงาน)  ชัดเจนนําวันหยุดพักผอนประจําปอยางเดียวกัน
กับขาราชการมาใช 

  (6) ในเรื่องผูปฏิบัติงานท่ีเปนหญิงลาคลอดบุตรทางสถาบันมีหลักเกณฑการคุมครอง
อยางไร 
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 (คําตอบกลุมตัวอยาง ผูบริหาร) มหาวิทยาลัยไดมีการออกระเบียบมหาวิทยาลัย ... 
วาดวย หลักเกณฑ และวิธีการลาของพนักงาน พ.ศ. 2544 สวนที่ 3 การลาคลอดบุตร กําหนดให
พนักงานอาจขอลาหยุดกอนการคลอดบุตร และหลังคลอดบุตรโดยไดรับเงินเดือนเต็มในระหวางลา
ไดไมเกินครรภละ 90 วัน การลาหยุดเนื่องจากการลาคลอดบุตรเกินกําหนดไวใหถือวาเปนการ      
ลาปวย และจะตองมีใบรับรองแพทยปริญญา หรือแพทยซ่ึงผูบังคับบัญชาหรือผูมีอํานาจอนุญาต
เห็นชอบประกอบการลาดวย โดยพนักงานที่ประสงคจะลาคลอดบุตร ใหยื่นคําลาตอผูบังคับบัญชา
ตามลําดับ กอนหรือในวันที่ลา เวนแตไมสามารถลงชื่อในใบลาได จะใหผูอ่ืนลาแทนก็ได แตเมื่อ
สามารถลงชื่อไดแลวใหยื่นใบลาโดยเร็ว การลาคลอดบุตรเกี่ยวกับการลาประเภทใด ซ่ึงยังไมครบ
กําหนดวันลาของการลาประเภทนั้น ใหถือวาการลาประเภทนั้นสิ้นสุดลง และใหนับเปนการลา
คลอดบุตรตั้งแตวันเริ่มลาคลอดบุตร (ขอ15 ขอ16 และขอ17) 
 (คําตอบกลุมตัวอยาง ผูปฏิบัติงาน)   มีการออกระเบียบมาตามระเบียบมหาวิทยาลัย ... 
วาดวย หลักเกณฑ และวิธีการลาของพนักงาน พ.ศ. 2544 สวนที่3 การลาคลอดบุตร แตระเบียบนี้ใช
บังคับกับพนักงานของมหาวิทยาลัยท่ีไดรับการบรรจุแตงตั้งวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2546 เปนตนไป 
สวนพนักงานของมหาวิทยาลัยที่เปลี่ยนสภาพมาจากขาราชการ และพนักงานใหมที่ไดรับการบรรจุ
กอนวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2546 ใหมีสิทธิลาไดตามระเบียบราชการ 
  (7) ในเรื่องการที่ผูปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาใชสิทธิลาเพื่อทําการศึกษามีการให
สิทธิอยางไร 

 (คําตอบกลุมตัวอยาง ผูบริหาร)  มีการกําหนดไวในระเบียบมหาวิทยาลัย...วาดวยการ
ไปศึกษา ฝกอบรม ดูงานและปฏิบัติการวิจัย พ.ศ. 2542 เชน กําหนดวา การใหพนักงานผูใดไป
ศึกษา ฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติงานวิจัยใหคํานึงถึงความตองการของมหาวิทยาลัยเปนหลัก
สําหรับสถาบันทั้งในและตางประเทศ ที่จะไปฝกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัย และตองเปน
สถาบันที่มีช่ือเสียงและจะตองเปนที่ยอมรับของมหาวิทยาลัย (ตามนัยขอ 5 ของระเบียบดังกลาว) 
และมีขอยกเวนในสวนของพนักงานทดลองงานจะลาไปศึกษามิได เวนแตจะไดรับอนุมัติจาก
อธิการบดี หรือกรณีไปศึกษา ฝกอบรม ดูงานหรือปฏิบัติงานวิจัย ตามขอตกลงระหวางรัฐบาลไทย
กับตางประเทศ หรือระหวางมหาวิทยาลัยกับรัฐบาลตางประเทศ(ตามนัยขอ 6 วรรคสาม) 
  (คําตอบกลุมตัวอยาง ผูปฏิบัติงาน) มีระเบียบแตสวนใหญมหาวิทยาลัยจะไมอนุมัติให
ทําการลาศึกษาขณะที่ทํางาน ,มีระเบียบแตระเบียบไมมีความชัดเจนและไมไดใหสิทธิในการพัฒนา
บุคคลากรเพียงพอตองการใหรับเขามาดูแล 
  (8) ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี พ.ศ. 2541 ท่ี
กําหนดในมาตรา 11 วา กิจการของมหาวิทยาลัยไมอยูภายใตบังคับแหงกฎหมายวาดวยการ
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คุมครองแรงงาน กฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ กฎหมายวาดวยประกันสังคม และกฎหมายวา
ดวยเงินทดแทน สงผลใหสถาบันอุดมศึกษาของทานมีปญหาในเรื่องการคุมครองการทํางานใด ๆ 
หรือไม 
 (คําตอบกลุมตัวอยาง ผูบริหาร)  (/ ) มีปญหา คือ พนักงานแบบไมประจําและพนักงาน
ประจํา ทั้ง 2 กลุม มีฐานะเปนลูกจางมหาวิทยาลัยโดยใชงบของมหาวิทยาลัยแตในการจัดการนั้นไม
สามารถตรวจสอบไดทั่วทั้งหมดเนื่องจากการจางผูปฏิบัติงานนั้นมอบใหเปนอํานาจของแตละคณะ
โดยใหคณบดีแตละคณะจัดการปญหาจึงเกิดเนื่องจาก มีบุคคลากรหลากหลายทั้งขาราชการ 
พนักงานประจํา พนักงานทดลองงาน ซ่ึงอยูระหวางการรวบรวมจัดการ  
 และปญหา เรื่อง ประกันสังคม เนื่องจากสํานักงานประกันสังคมเขตพื้นที่ 7 ไดแจง
ยกเลิกการขึ้นทะเบียนกองทุนประกันสังคมของมหาวิทยาลัย...เนื่องจากมาตรา 11 แหง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย...(มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ)พ.ศ....กําหนดใหกิจการของมหาวิ
ทายาลัยไมอยูภายใตกฎหมายคุมครองแรงงาน กฎหมายแรงงานสัมพันธ กฎหมายเงินทดแทน และ
กฎหมายประกันสังคม โดยใหยกเลิกการขึ้นทะเบียนกองทุนประกันสังคม และใหมีผลยอนหลัง
ตั้งแตวันที่ พระราชบัญญัติ พ.ศ. 2541 บังคับใช (ตั้งแตวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2541) เนื่องจาก
มหาวิทยาลัยยังไมไดเตรียมการรองรับผลกระทบจากการยกเลิกดังกลาว ดังนั้นเพื่อไมใหพนักงาน
แบบไมประจําและลูกจางไดรับความเดือดรอน มหาวิทยาลัยจึงจัดสวัสดิการเปนการเฉพาะกจิใหแก
พนักงานแบบไมประจํา และลูกจางไปจนกวามหาวิทยาลัยจะออกขอบังคับวาดวยสวัสดิการของ
พนักงานแบบไมประจําและลูกจางเรียบรอย จึงทําใหมหาวิทยาลัยออกประกาศมหาวิทยาลัย... เร่ือง 
การเบิกจายสวัสดิการเกี่ยวกับคารักษาพยาบาลพนักงานแบบไมประจํา และลูกจาง พ.ศ.2549 มา
รองรับ 
 (คําตอบกลุมตัวอยาง ผูปฏิบัติงาน) ( /) มีปญหา คือระบบปจจุบันไมสามารถเขา
ประกันสังคมไดจึงตองออกกฎระเบียบมาแทนซึ่งระเบียบดังกลาวยังไมชัดเจน และการเบิกจายไม
เทากับที่มีอยูเดิมในระบบของประกันสังคม  
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ประวัติผูเขียน 
 

ชื่อ-นามสกุล นายเอกชยั พวงพรพิทักษ 
 
ประวัติการศึกษา สําเร็จการศึกษาปริญญานิติศาสตรบัณฑิต 
 เกียรตินยิมอันดับหนึ่ง 
 จากมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
  ปการศึกษา 2543 
 เนติบัณฑิตไทย สมัย 57 
 
ประวัติการทํางาน นิติกร ระดับ 3 
 สํานักความรับผิดทางแพง 
 กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 
 
ปจจุบันการทํางาน  เจาหนาที่คดีพเิศษ ระดับ 5 
  สํานักคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
  กรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม 
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