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บทคัดยอ

วิทยานิพนธฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปญหาที่เกิดขึ้นในการคุมครองแรงงาน  
จากการทํ างานของผูประกอบการขนาดยอม (Small enterprise) ที่แรงงานทํ ากิจการดวยตนเอง   
ตามสถานประกอบการขนาดยอม (Micro business) ทัง้นีเ้พือ่ศกึษามาตรการทางกฏหมายและวเิคราะห
มาตรการทางกฏหมายในการคุ มครองแรงงานนอกระบบเฉพาะในสถานประการขนาดย อม         
ซ่ึงจะเปนการศึกษาเพื่อใหทราบความเปนมาและสภาพของปญหา เพื่อสามารถสรางมาตรการ      
ทางกฎหมายในการใหความคุมครองแรงงานในสถานประกอบการขนาดยอมโดยตรงในกรณี       
ทีผู่ประกอบการขนาดยอมหรือนายจางหลีกเล่ียงการปฏบิตัติามกฎหมายโดยออกเปนกฏหมายเฉพาะ
ตอไป

ผลจากการศึกษาพบวา ผู ประกอบการขนาดยอมที่แรงงานทํ ากิจการดวยตนเอง          
ในสถานประกอบการขนาดยอม เปนแรงงานนอกระบบจงึกอเกดิปญหาเกีย่วกบัการใหความคุมครอง
ทางกฏหมายแรงงานทั่วไปไมสามารถใหความคุมครองไดทั้งที่เปนผูใชแรงงานเชนเดียวกับแรงงาน
ในระบบในสถานประกอบการขนาดใหญหรือในสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม
(SMEs) สาเหตุปญหาที่ท ําใหแรงงานในสถานประกอบการขนาดยอมอยูนอกระบบเกดิจากการหลบหลกี
การปฏบิตัติามกฏหมายแรงงานหรอืไมน ําพาเขาสูในระบบจงึประสบพบปญหาในการบงัคบัใชแรงงาน
สภาพการจางทีข่าดความคุมครอง คาจางหรอืรายไดทีไ่มเทาเทยีมกนั ขาดความมัน่คงในการจางงาน
ขาดความปลอดภัยและดูแลสุขภาพอนามัยในการทํ างาน และขาดหลักประกันสังคม เนื่องจาก
ขนาดโครงสรางและวิธีการทํ างานทางธุรกิจที่แตกตางจากภาคเศรษฐกิจในระบบ ทํ าใหมาตรการ
ทางกฏหมายไมสามารถใหความคุมครองกับผูประกอบการขนาดยอมที่แรงงานทํ ากิจการดวยตนเอง
ในสถานประกอบการขนาดยอมได หากพิจารณาพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ไมได
ครอบคลุมถึงผูประกอบการขนาดยอม (Small enterprise) ที่เปนแรงงานในสถานประกอบการ
ขนาดยอม ซ่ึงแรงงานนอกระบบดงักลาวจ ํานวนมากตกอยูในวงจรการจางเหมาชวงจ ํานวนหลายชวง
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ทํ าใหขาดความคุมครองทางกฎหมาย เพราะความเครงครดัจากการตีความมุงทีจ่ะใหความคุมครอง
แรงงานที่อยูในระบบเพียงดานเดียว และปจจุบันยังไมมีกฏหมายเฉพาะใหความคุมครองแรงงาน
นอกระบบดงักลาว จะเหน็ไดวาทางดานธรุกจิมคีวามหลากหลายและยดืหยุนในการจางงานเปนอยางมาก
ฉะนั้นกฏหมายจะตองตามคุ มครองใหทันกับโลกาภิวัฒนเพื่อความเหมาะสมและเปนธรรม          
ในการดํ าเนินกิจการตางๆ ที่เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา

ดงันัน้ ผูเขยีนเหน็วาสมควรใหความคุมครองผูประกอบการขนาดยอม (Small enterprise)
ที่แรงงานทํ ากิจการดวยตนเองในสถานประกอบการขนาดยอม (Micro business) เปนการเฉพาะ
โดยออกเปนพระราชบัญญัติคุมครองแรงงานในสถานประกอบการขนาดยอมหรืออาศัยอํ านาจ
พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 22 เปนชองทางในการประกาศกฎกระทรวง
เพื่อคุมครองแรงงานในสถานประกอบการขนาดยอมตอไป
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ABSTRACT

This thesis aims to study the problems arising from the labor protection in working 
for the small enterprises where the labors run business by themselves in the micro businesses. 
This includes the study and analysis of legal measures in the labor protection outside the system 
only in the micro businesses. This is to acknowledge the background and the problems’ 
conditions in order to directly create the legal measures for the labor protection in micro 
businesses in the case where small enterprises or employers evade complying with the law by 
enacting the particular law.

It is found that small enterprises where the labors run business by themselves in the 
micro businesses are regarded as the labor outside the system. This creates the problems relating 
to the general protection of labor law. The protection cannot be provided even though these labors 
are the same as the labors in the system in the large-sized enterprises or in the Small and Medium 
Enterprises (SMEs). The cause of problems which make the labors in micro businesses to be 
outside the system is derived from the evasion to comply with the labor law or the failure to 
follow the system. Consequently, there are problems in the use of labors, working conditions 
without the protection, unequal wages and income, lack of the stability in the employment, lack of 
the safety, sanitation and environment of working and lack of the social security. Because of the 
structural size and business working technique which are different from the economic section in 
the system, the legal measures cannot provide the protection for the small enterprises where the 
labors run business by themselves in the micro businesses. If the Labor Protection Act, B.E. 2541 
(1998) is considered, it does not include the small enterprises which are labors in the micro 
businesses. A number of such labors outside the system are in the circle of many sub-contract 
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employments. This lacks the legal protection due to the strict interpretation of the protection only 
for the labors in the system and presently there are no any particular laws which provide the 
protection for such labors outside the system. It is clearly seen that in the business field, there are 
a lot of diversification and flexibility in the employments. As a result of this, the law shall provide 
the protection to catch up with the globalization for the appropriateness and fairness in the 
operations of all kinds of activities which are dynamic all the time.

Therefore, it is suggested that the protection be particularly provided for the small 
enterprises where the labors run business by themselves in the micro businesses by enacting the 
Labor Protection in Micro Businesses Act or by virtue of Section 22 under the Labor Protection 
Act, B.E. 2541 (1998) which is the way to promulgate the Ministerial Rules in order to protect the 
labors in the micro businesses accordingly.
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บทที่ 1
บทนํ า

1.1  ความเปนมาและความสํ าคัญของปญหา

แรงงานของมนุษยเปนส่ิงที่อยูเคียงคูกับความเจริญกาวหนาในทุกดาน มาตั้งแตสราง
เผาพันธุ แรงงานเปนปจจัยการผลิตและการบริการที่สํ าคัญที่สามารถพัฒนาระบบเศรษฐกิจ แมโลก
ทุกวันนี้จะพึ่งพาความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีในกระบวนการสื่อสารและ
สารสนเทศ (ICT) แตแรงงานมนษุยตามนยัความหมายของ Ralph H. Blodgett ไดใหค ําจ ํากดัความวา
“แรงงาน” หมายถงึ การใชแรงงานและสตปิญญาของมนษุย (human effort) เพือ่มุงหมายทีจ่ะใหไดมา
ซ่ึงรายได ก็ยังเปนสิ่งสํ าคัญสํ าหรับการประกอบการอตุสาหกรรม การผลิตและการบริการนักธุรกิจ
ตางชาติหรือนักธุรกิจยุคใหม ตางแสวงหาผลประโยชนบนความออนดอยของกฎหมาย ดังนั้น     
รัฐจึงตองตรากฎหมายแรงงานเพื่อจัดระเบียบของสังคมในดานการจางแรงงาน ใหแรงงานไดรับ
ความคุมครองไมใหถูกเอารัดเอาเปรียบ ทํ างานดวยความมั่นคงปลอดภัย มีรายไดที่เพียงพออันเปน
หลักประกนัตอการครองชพี มคีวามเปนอยูทีด่แีละไดรับผลประโยชนตอบแทนทีเ่หมาะสมเปนธรรม
เพือ่ใหรวมทํ างานกันอยางปกติสุข

ยุคที่ทั่วโลกมีการแขงขันกันทางดานเศรษฐกิจอยางรุนแรง การพัฒนาเทคโนโลยี     
การสื่อสารและสารสนเทศ (ICT) อยางกาวไกล การแขงขันเสรีทํ าใหผูผลิตพยายามลดตนทุน     
เพือ่ด ํารงความสามารถใหคงอยูในสนามการแขงขันกับตลาดโลก ผูประกอบการจํ านวนมากหันมา
บริโภคแรงงานนอกระบบมากขึ้น ประกอบกับภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจที่เปนผลใหมีการปลด
พนกังานจ ํานวนมากออก แรงงานเหลานัน้บางสวนหนัมาท ํางานในระบบเศรษฐกจิทีไ่มเปนทางการ
หรือเศรษฐกิจนอกระบบ ซ่ึงเปนชายขอบเศรษฐกิจระบบหนึ่งในยุคโลกาภวิฒัน ที่กํ าลังเติบโตขึ้น
อยางรวดเรว็ทัว่โลกพรอมๆ กบัการพฒันาเศรษฐกจิและเทคโนโลยดีานตางๆ จงึท ําใหจ ํานวนแรงงาน
ที่อยูในเศรษฐกิจนอกระบบเพิ่มจํ านวนมากขึ้น เพียงเพราะเกิดจากการแขงขันทางการคาอยางเสรี
แบบทนุนยิม ประกอบกบัการเพิม่จ ํานวนประชากรของโลกอยางรวดเรว็ จงึท ําใหผูประกอบการตองการ
มีการเพิ่มกํ าลังการผลิตสินคาหรือบริการเพื่อใหทันตอความตองการของตลาด ซ่ึงในขณะเดียวกัน
ผูประกอบการก็จะลดตนทุนในการผลิตสินคาหรือบริการใหตํ่ า เพื่อที่จะไดผลกํ าไรจากการผลิต
หรือการบรกิารมากทีสุ่ด การจางแรงงานนอกระบบจงึเปนรูปแบบหนึง่ทีส่ามารถลดตนทนุและเพิม่พนู
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กํ าไรใหแกผูประกอบการได จนอาจกลาวไดวา แรงงานนอกระบบมีบทบาทสํ าคัญในการพัฒนา
อุตสาหกรรมการผลิตหรือบริการไดอีกทางหนึ่ง

โครงสรางระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย ที่พึ่งพิงการผลิตการสงออกเปนหลักนั้น  
สงผลใหการเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ในเวทกีารคาโลก ไมวาจะเปนกลุมเศรษฐกจิในระดบัภมูภิาคตางๆ
อาทิเชน กลุมตลาดรวมยุโรป (EU) เขตการคาเสรีอเมริกาเหนือ (NAFTA) เขตการคาเสรีอาเซียน 
(AFTA) และเขตความรวมมือทางเศรษฐกิจแปซิฟค (APEC) รวมไปถึงองคการการคาโลก (WTO)   
ลวนมีผลกระทบทํ าใหอุตสาหกรรมของไทยตองเผชิญกับการแขงขันทางการคากับบริษัทตางชาติ
ในตลาดภายในประเทศและยงัตองเผชญิกบัการแขงขนัทางการคาในตลาดตางประเทศทีท่วคีวามรนุแรง
มากยิ่งขึ้น มาตรการการกีดกันทางการคาที่ประเทศพัฒนาแลวนํ ามาใชกับประเทศไทย นอกจาก
มาตรการดานภาษแีลว ยงัรวมไปถงึมาตรการกดีกนัทีไ่มใชภาษ ี เชน ดานสิง่แวดลอม สิทธมินุษยชน
และมาตรฐานแรงงาน (Labour Standard) ดวยเหตุนี้หากรัฐบาลยังไมสามารถยกระดับมาตรฐาน  
มาสูการคุมครองแรงงานทัง้ในระบบและนอกระบบเขาสูความเปนสากลแลว ประเทศไทยยอมไดรับ
ผลกระทบที่รุนแรงจากการกีดกันทางการคาในทุกดาน โดยเฉพาะอยางยิ่งดานมาตรฐานแรงงาน
(Labour Standard)  อยางไมอาจหลีกเลี่ยงได

สภาพความเปนมากลาวโดยกวางๆธุรกิจขนาดยอม (Micro business) คือ ธุรกิจที่เร่ิมตน
ดวยทุนทรัพยนอยที่สุดเทาที่จะทํ าได หรือใชเงินทุนนอยกวาปกติในการทํ าธุรกิจดํ าเนินการ       
โดยผูประกอบการขนาดยอมทีแ่รงงานทํ ากิจการของตนเอง เชน ผูรับจางเหมาภายนอกในการผลิต
ช้ินงานหรอืประกอบชิน้สวนสนิคาบางประเภทบางขัน้ตอนของการผลติทีผู่ประกอบธรุกจิขนาดใหญ
หรือผูประกอบธรุกจิขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ผูวาจางในระบบน ํากระบวนการผลติชิน้งาน
หรือประกอบชิ้นสวนสินคาบางประเภทและบางขั้นตอนไปใหผูประกอบการขนาดยอมที่แรงงาน
ทํ ากิกจารดวยตนเองในสถานประกอบการขนาดยอมทํ าการผลิตแทน ในปจจุบันอาจกลาวไดวา 
เปนอีกทางเลือกอีกทางหนึ่งนอกเหนือไปจากการที่ผูประกอบธุรกิจขนาดใหญหรือผูประกอบธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) สงงานโดยใชบริการดานแรงงานกับผูรับงานไปทํ าที่บาน  
(Home workers) ของการจางงานนอกระบบโรงงานทีผู่วาจางหรอืผูประกอบการในระบบน ํากระบวนการ
ผลิตช้ินงานหรอืประกอบชิน้สวนสนิคาบางประเภทและบางขัน้ตอนจดัสงงานไปใหสถานประกอบการ
ขนาดยอมทํ าการผลิตแทน แทนที่จะตั้งสถานประกอบการและวาจางคนงานทํ างานเสียเอง ดังนั้น
แรงงานนอกระบบในสถานประกอบการขนาดยอม (Micro business หรือ Micro enterprise) ดงักลาว
หมายถงึ ผูประกอบการขนาดยอม (Small-enterprise) ทีแ่รงงานท ํากจิการดวยตนเองไมไดจดทะเบยีน
(Private-unincorporated enterprises) โดยปกตมิแีรงงานชวยเหลือในกิจการไมเกิน 5 คน และหรือ 
มิไดขึ้นทะเบียนภายใตรูปแบบที่กํ าหนดตามกฎหมายแหงชาติ เชน กฎหมายโรงงาน กฎหมาย
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ทะเบียนพาณิชย กฎหมายภาษี กฎหมายประกันสังคม กฎหมายก ําหนดหลักเกณฑกลุมอาชีพหรือ
ระเบยีบปฏิบัติสวนทองถ่ินในเรื่องทะเบียนขออนุญาตประกอบธุรกิจ เปนแรงงานที่ประกอบอาชีพ
อิสระและผูประกอบการขนาดยอมที่ทํ ากิจการดวยตนเอง (Own account workers) มีการรับจาง
เหมางานการผลิตชิ้นงานหรือประกอบชิ้นสวนสินคาเปนลักษณะจร เปนครั้งคราวไมสมํ่ าเสมอ
ตลอดทั้งป ซ่ึงแรงงานชวยเหลือสวนใหญในสถานประกอบการขนาดยอมเปนแรงงานที่วางงาน
หรือคนงานที่ถูกปลดจากงานในระบบ หรือวางเวนจากงานเกษตรกรรม หรือเปนญาติของแรงงาน
ของผูประกอบการขนาดยอมที่แรงงานทํ ากิจการนั้นเอง เชน แรงงานเด็กที่มีอายุตั้งแต 13 ป ขึ้นไป 
ซ่ึงมีรูปแบบการทํ างานเต็มเวลาหรือบางอยางไมทํ าเปนประจํ า ทํ างานเปนครั้งคราวตามฤดูกาล 
หรือบางอยางยดึเปนอาชพีหลักรอรบังานจากผูประกอบการในระบบ ขณะที่ผูประกอบการขนาดยอม
เหลานีเ้ปนกลุมประชากรทีด่อยโอกาสของสงัคม  เมือ่ผูประกอบการในระบบหลกีเล่ียงไมผลิตชิน้งาน
หรือประกอบชิ้นสวนสินคาบางประเภทหรือบางขั้นตอนแตกลับมาวาจางใหผูประกอบอาชีพอิสระ
ในสถานประกอบการขนาดยอมทีท่ ํากจิการของตนเองทีม่คีวามช ํานาญเฉพาะดาน รับจางเหมาภายนอก
ผลิตชิน้งานหรอืประกอบชิน้สวนสนิคาบางประเภทหรอืบางขัน้ตอนใหกบัผูประกอบธรุกจิขนาดใหญ
หรือผูประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs)

ความส ําคญัของปญหาจงึกอใหเกดิกบัการท ํางานของผูประกอบการขนาดยอมทีใ่ชแรงงาน
เหลานั้น เชนสภาพการจางงาน การถกูบังคับใชแรงงาน การโกงคาจางหรือคาตอบแทนขั้นตํ่ าและ
การถวงเวลาการจายคาตอบแทนออกไป แรงงานประสบอันตรายหรือเจ็บปวยเนื่องจากการทํ างาน
ทัง้นีเ้พราะแรงงานยงัขาดความรูความเขาใจในเรือ่งการประสบอันตรายจากการทํ างานในงานที่เสี่ยง
อันตราย ไมทราบถงึวธีิปองกนัอบุตัเิหต ุ อุบตัภิยั และโรคทีเ่กดิจากการท ํางานตางๆ ในงานทีเ่ปนอนัตราย
จากการทํ างานสถานประกอบการขนาดยอมที่ขาดการปองกันตามมาตรฐานทั่วไป และความมั่นคง
ดานประกันสังคม

ปจจุบันผูประกอบการขนาดยอมที่แรงงานทํ ากิจการของตนเองในสถานประกอบการ
ขนาดยอม สวนใหญไมจดทะเบยีนเพราะวากฎหมายเกีย่วกบัธรุกจิการคาและกฎเกณฑการขึน้ทะเบยีน
สถานประกอบการมกัจะไมเหมาะสม และผูประกอบการขนาดยอมทีท่ ํากจิการดวยตนเองมกัจะพบวา
ไมมรีะเบยีบขอบงัคบัในการท ํางาน ไมปรากฏหลกัฐานทางทะเบยีนการท ํางาน เชน ทะเบยีนประวตัิ
ของแรงงานหรอื ทะเบยีนการจายคาจางตางๆ จงึท ําใหผูประกอบการขนาดยอมทีท่ ํากจิการของตนเอง
ตองอยูนอกเหนือกฎหมายคุมครองแรงงาน ทั้งๆ ที่แรงงานเหลานี้ทํ างานอยูตามสถานประกอบการ
ขนาดยอมเพราะไมสามารถหางานหรอืเลือกงานทีด่มีคีณุคาได สาเหตหุลัก คอื แรงงานในสถานประกอบการ
ขนาดยอมหลีกเลี่ยงกฎ ระเบียบ หรือกฎหมายตางๆ จึงไมไดรับความคุมครองตามกฎหมาย
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สาเหตุมาจากผูประกอบการขนาดยอมหรือนายจางหลีกเล่ียงการปฏิบัติตามกฏหมาย
แรงงานน ําออกนอกระบบ ซ่ึงอาจมองวาสามารถลงทนุท ําธรุกจิไดสอดคลองกบัระเบยีบโดยไมตอง
มคีาใชจายมาก การอยูนอกระบบเปนการตอบสนองผูด ําเนนิธรุกจิซึง่ไมสามารถจะปฏบิตัติามระเบยีบ
หลักเกณฑที่เปนขอหามเมื่อระเบียบไมเหมาะสมเปนภาระกอใหเกิดคาใชจายในการทํ าธุรกิจ     
เพิม่ขึน้เหลานีเ้ปนเหตใุหสถานประกอบการขนาดยอมไมเขารวมในเศรษฐกจิในระบบ1 เมือ่แรงงาน
ในสถานประกอบการขนาดยอมอยูนอกขอบขายของกฎหมาย ระเบยีบขอบงัคบัเชนเดยีวกนั แรงงาน
จะไมไดรับความคุมครองตามกฎหมาย เพราะกฎหมายแรงงานปจจุบันไมใหความคุมครองหรือ   
ไมน ํามาใชกบัสถานะการจางทีไ่มอยูในระเบยีบแบบแผน หรือไมสมํ ่าเสมอ (non-regular) ในหลายประเทศ
กฎหมายแรงงานใหความคุมครองเฉพาะลูกจาง (employees) และยกเวนคนงาน (workers) และ    
ใชกบังานที่มสัีมพนัธภาพระหวางนายจางหรือลูกจางทีชั่ดเจน การปฏรูิปกฎหมายไมทนักบัการเปลีย่นแปลง
ขององคกรการทํ างานซึ่งมีลักษณะพิเศษยืดหยุนและเครือขายโยงใยทั่วโลก

องคการแรงงานระหวางประเทศแนะนํ าใหมีการสงเสริมงานที่มีคุณคา ในทุกภาคสวน
ของเศรษฐกจิทัง้กจิการทีอ่ยูนอกระบบไปจนถงึการจางงานในระบบ ใหมกีารก ําหนดมาตรการเรงดวน
เพื่อสิทธิที่ดีขึ้นและขยายการคุมครอง การมีผูแทนและมีสวนรวมใหกับผูที่ทํ างานในเศรษฐกิจ  
นอกระบบ ในขณะเดียวกันสมาชิกไตรภาคีควรจะสรางกรอบนโยบายและกฎหมาย เพื่อสงเสริม
ศักยภาพในการเปนผูประกอบการใหกับผูที่ทํ างานนอกระบบ เพื่อใหสามารถนํ ากิจการนอกระบบ
สูงานทีม่คีณุคา มาตรการระยะยาวควรมุงทีจ่ะใหผูทีท่ ํางานทกุคนมงีานในระบบและไดรับการคุมครอง2

ประเทศไทยไดมีการกลาวถึงคํ าวา “แรงงานนอกระบบ” ในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545 – 2549) ยทุธศาสตรดานการพัฒนาและคุมครองทางสังคม 
ที่มีเปาหมายในการปรับระบบการคุมครองทางสังคมใหมีประสิทธิภาพและขยายขอบเขต รวมทั้ง
ประเภทการคุมครองของกองทนุประกนัสังคมใหครอบคลมุแรงงานทัง้ในและนอกระบบ นอกจากนี้
นโยบายรัฐบาลไดกํ าหนดแนวทางการพัฒนาและยกระดับแรงงานดวยการสงเสริมมาตรการ     
ดานการประกันสังคม ขยายขอบขายการใหสวัสดิการแรงงาน เพื่อใหมีการคุมครองสุขภาพ     
ความปลอดภยัและสิง่แวดลอมในสถานประกอบการ โดยเฉพาะอยางยิง่การใหความคุมครองแรงงาน
เดก็และสตรี แตแรงงานนอกระบบในประเทศไทยมีอยูหลายประเภท ไดแก ผูรับงานไปทํ าที่บาน 
(Home workers) ผูประกอบอาชพีอิสระ (Self-employed) และผูประกอบการขนาดยอม (Small enterprise)
                                                       

1 C.Maldonado. (1995). “The informal sector:Legalization or laissez-faire?.” In International
Labour Review (Geneva) Vol. 134, No. 6. p. 727.

2 สํ านักงานแรงงานระหวางประเทศประจํ ากลุมประเทศเอเชียตะวันออก. (2546, สิงหาคม).
งานที่มีคุณคาและเศรษฐกิจนอกระบบ. คํ านํ า หนา 3-4.
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ซ่ึงแรงงานทํ ากิจการดวยตนเองหรือมีสมาชิกในครอบครัวชวยเหลือในกิจการ3 โดยแรงงานเหลานี้
เปนแรงงานนอกระบบที่ไมไดรับความคุมครองตามกฎหมายคุมครองแรงงานที่ใชอยูในปจจุบัน 
ดานสภาพการจางงาน การใชแรงงานทั่วไป สวสัดกิารและความปลอดภัยในการทํ างาน คาจางหรือ
คาตอบแทนขัน้ตํ ่า คารักษาพยาบาล คาสวสัดกิารอนัเกดิจากการเจบ็ปวยเนือ่งจากการท ํางาน รวมถึง
ดานสขุภาพอนามยัอันเปนหลักประกนัทางสงัคม ซ่ึงเมือ่พจิารณาจากพระราชบญัญตัคิุมครองแรงงาน
พ.ศ. 2541 จะคุมครองเฉพาะแรงงานในระบบหรือเรียกวา แรงงานในภาคเศรษฐกิจที่เปนทางการ 
(Formal Sector) เพราะเปนแรงงานที่ถูกตองตามกฎหมาย สวนแรงงานที่กฎหมายไมยอมรับหรือ
รับรองกจ็ะไมไดรับความคุมครองตามกฎหมาย เพราะเปนแรงงานนอกระบบ หรือเรียกวาแรงงาน
ภาคเศรษฐกจิทีไ่มเปนทางการ (Informal Sector) ทัง้ทีเ่ปนผูใชแรงงานเหมอืนกนั ดงันัน้ผูประกอบการ
ขนาดยอมที่แรงงานทํ ากิจการดวยตนเองมักประสบปญหากับการทํ างาน เชน สภาพการจางงาน     
ทีไ่มชัดเจน การถูกบังคับใชแรงงาน การโกงคาจางหรือคาตอบแทนขั้นตํ่ าและการถวงเวลาการจาย
คาตอบแทนออกไป แรงงานประสบอันตรายหรือเจ็บปวยเนื่องจากการทํ างานในงานที่เปนอันตราย
จากการท ํางานในสถานประกอบการขนาดยอมทีข่าดการปองกนัตามมาตรฐานทัว่ไป และความมัน่คง
ดานประกนัสงัคม ถือเปนแรงงานนอกระบบทีสํ่ าคญัและมปีญหาอยูมากในขณะนี้ ดงันัน้หากยงัไมได
เตรียมการกํ าหนดกฏหมายหรือนํ ามาตรฐานแรงงานสากลมาใช อาจนํ าไปสูขอกีดกันทางการคา  
ในอนาคตได ดวยสาเหตุดังกลาวผูเขียนจึงเหน็ควรใหมีการศึกษาวาดวยเรื่องมาตรการทางกฏหมาย
ในการคุมครองแรงงานนอกระบบศึกษาเฉพาะกรณีแรงงานนอกระบบกลุมสถานประกอบการ
ขนาดยอม ขึน้เพือ่แสวงหาแนวทางทีค่วรจะเปนและจะไดออกกฎหมายเฉพาะเพือ่คุมครองผูประกอบการ
ขนาดยอมทีแ่รงงานทํ ากิจการดวยตนเองในสถานประกอบการขนาดยอมตอไป

1.2  วตัถุประสงคของการศึกษา

1.2.1 เพื่อศึกษาความเปนมาของความหมาย ทฤษฎี แนวความคิดหลักการแรงงาน
นอกระบบ และสภาพการจาง สภาพการท ํางานของแรงงานนอกระบบในกลุมผูประกอบการขนาดยอม
ทีแ่รงงานทํ ากิจการดวยตนเอง รวมถึงสภาพปญหาที่เกี่ยวของ

                                                       
3 ส ํานกังานประกนัสงัคม. (2547, มนีาคม). “จดหมายขาวประกนัสงัคม ท ําไมตองมองแรงงานนอกระบบ.”

ปท่ี 11, ฉบับที่ 3. หนา 1.
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1.2.2 เพื่อใหมีการศึกษาเปรยีบเทียบมาตรฐานสากลของแรงงานนอกระบบ มาตรฐาน
ของประเทศตางๆ อันนํ าไปสูการกํ าหนดมาตรฐานในการคุมครองแรงงานนอกระบบเฉพาะกลุม
สถานประกอบการขนาดยอมของประเทศไทยที่สามารถปฏิบัติได

1.2.3 เพื่อใหไดแนวทางในการออกกฎหมายเฉพาะที่เกี่ยวกับการคุมครองแรงงาน  
นอกระบบเฉพาะกลุมผูประกอบการขนาดยอมทีแ่รงงานทํ ากิจการดวยตนเองในสถานประกอบการ
ขนาดยอมทีเ่หมาะสมและปฏิบัติไดขึ้นมาบังคับใช

1.3  สมมติฐานการศึกษา

ผูประกอบการขนาดยอมทีแ่รงงานท ํากจิการดวยตนเองนัน้การท ํางานในสถานประกอบการ
ขนาดยอมดังกลาวมีการใชแรงงานที่ผิดแผกแตกตางจากมาตรฐานที่กํ าหนดไวในกฎหมายคุมครอง
แรงงานโดยเฉพาะอยางยิ่งแรงงานนอกระบบในสถานประกอบการขนาดยอมที่ผูประกอบธุรกิจ
ขนาดใหญหรือผูประกอบธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ในระบบเลือกใชเพื่อชวยเพิ่ม
ก ําลังการผลติช้ินงานหรอืประกอบชิน้สวนสินคาและเปนวิธีชวยลดตนทนุการผลติซึง่ผูประกอบการ
ในระบบไดวาจางเปนครัง้คราวไมสมํ ่าเสมอจงึกอใหเกดิปญหากบัผูประกอบการขนาดยอม ผูซ่ึงตกลง
รับทํ างานใหไมไดรับความเปนธรรม เชน สภาพการจางงาน การถูกบังคับใชแรงงาน การโกงคาจาง
หรือคาตอบแทนขั้นตํ่ า การถวงเวลาการจายคาตอบแทนออกไป การประสบอันตรายหรือเจ็บปวย
จากการท ํางานตางๆ โดยไมไดรับความคุมครองตามกฎหมายคุมครองแรงงาน ทัง้ทีเ่ปนผูใชแรงงาน
เชนเดียวกับแรงงานในสถานประกอบการหรือโรงงานของผูประกอบการในระบบ ดังนั้น จึงจํ าเปน
อยางยิ่งที่จะตองมีกฎหมายเฉพาะ เพื่อคุมครองและรับรองการทํ างานของผูประกอบการขนาดยอม
ทีแ่รงงานท ํากจิการดวยตนเอง เพือ่เปนหลักประกนัในการคุมครองแรงงานนอกระบบในสถานประกอบการ
ขนาดยอม (Micro-business หรือ Micro Enterprise) เชนเดยีวกบัแรงงานในระบบในสถานประกอบการ
หรือโรงงานของผูประกอบธุรกิจขนาดใหญ (Large Enterprise) หรือผูประกอบธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม (Small and Medium Enterprise)

1.4  ขอบเขตการศึกษา

ด ําเนนิการศกึษาแรงงานนอกระบบทีเ่กดิขึน้ในอตุสาหกรรมการผลติ ทีม่กีารวาจางแรงงาน
นอกระบบมากที่สุด 5 ประเภท คือ การผลิตงานเครื่องนุงหมเสื้อผา การผลิตงานจากโลหะและ
พลาสตกิ การผลิตงานอญัมณแีละเครือ่งประดบั การผลติงานกอสราง การผลติงานของประดบัตกแตงบาน
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โดยด ําเนินการศกึษาเปรียบเทียบวเิคราะหจากเอกสารและงานวิจัยทางวิชาการ เอกสารทางราชการ
และหนวยงานทีเ่กีย่วของ เพือ่ใหทราบถงึขอมลูเกีย่วกบัสภาพปญหาและอปุสรรคของแรงงานนอกระบบ
โดยเฉพาะผูประกอบการขนาดยอมในสถานประกอบการขนาดยอมที่แรงงานทํ ากิจการของตนเอง 
เพื่อนํ าไปสูการยกระดับมาตรฐานแรงงานนอกระบบโดยเฉพาะกลุมผูประกอบการขนาดยอม      
ใหใกลเคียงกับมาตรฐานที่เปนสากล

1.5  วิธีการศึกษา

เปนการวิจัยเชิงเอกสาร (Documentary Research) กลาวคือ จะเปนการรวบรวมและ
วิเคราะหขอมูลจาก ตํ ารา วารสาร เอกสารวิจัย วิทยานิพนธ บทความทางกฎหมาย ความเห็น              
นกันิติศาสตร ตลอดจนขอมูลทางเว็บไซดตางๆ (web site) ทางอินเตอรเน็ต (internet) ทัง้ที่เปน
ภาษาไทยและภาษาตางประเทศเพื่อทราบถึงปญหาและอุปสรรคตางๆ เพื่อใหไดซ่ึงความคุมครอง
เฉพาะกลุมผูประกอบการขนาดยอมซึ่งเปนกลุมแรงงานนอกระบบในสถานประกอบการขนาดยอม
ทีแ่รงงานท ํากจิการดวยตนเองไดอยางเหมาะสม ดวยวธีิ Descriptive and Analytical คอื การพรรณนา
และวิเคราะหเปรียบเทียบหลักเกณฑ และขอโตแยงในขอกฎหมายที่เกี่ยวกับแรงงานนอกระบบ
ของประเทศไทยทีบ่งัคบัใชในปจจบุนัเปรยีบเทยีบกบัแนวทางสากล เพือ่หาขอสรปุและขอเสนอแนะ
ตอไป

1.6  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ

1.6.1 ท ําใหทราบความเปนมาของความหมาย ทฤษฎ ีแนวความคดิ หลักการของแรงงาน
นอกระบบและสภาพการจางสภาพการท ํางานของแรงงานนอกระบบในกลุมผูประกอบการขนาดยอม
ทีแ่รงงานทํ ากิจการดวยตนเอง

1.6.2 ทํ าใหทราบถึงปญหาทางกฎหมายในการคุมครองแรงงานนอกระบบเฉพาะกลุม 
ผูประกอบการขนาดยอมทีแ่รงงานท ํากจิการของตนเองในสถานประกอบการขนาดยอม หากตองการ
ใหมกีารคุมครองแรงงานนอกระบบเฉพาะกลุมควรมกีฎหมายลักษณะอยางไร เพือ่กํ าหนดหลักการ 
รูปแบบของการคุมครองและใหเหมาะสมเปนธรรม

1.6.3 เปนแนวทางในการออกกฎหมายเฉพาะ เพื่อคุมครองแรงงานนอกระบบกลุม      
ผูประกอบการขนาดยอมที่แรงงานทํ ากิจการดวยตนเองในสถานประกอบการขนาดยอม
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บทที่ 2
ความหมาย แนวคิด ทฤษฎี หลักการ และรูปแบบเกี่ยวกับแรงงานนอกระบบ

วิวัฒนาการของการใชแรงงานมีมาตั้งแตสมัยโรมัน แตเมื่อหลังส้ินสุดสงครามเย็น     
ในชวงสองทศวรรษทีผ่านมาทกุคนตางรูจกัค ําวาโลกาภวิฒัน (Globalization) การคาเสร ี (Free Trade)
องคการการคาโลก WTO (World Trade Organization) และองคการแรงงานระหวางประเทศ 
(International Labour Organization) กนัเปนอยางด ี เนือ่งจากการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมทีผ่านมา
มีผลทํ าใหโครงสรางการผลิตและการวาจางงานของประเทศไทย เปลี่ยนแปลงจากการผลิตเพื่อ  
การบรโิภคมาเปนการผลติเพือ่การคาและการสงออกเพิม่มากขึน้อยางเหน็ไดชัด ท ําใหเกดิการขยายตวั
ของผูประกอบการขนาดยอม(Small enterprise) ในภาคอตุสาหกรรมหรือภาคบริการ มีเพิ่มมากขึ้น
อยางรวดเร็ว ทั้งยังมีบทบาทในการเพิ่มรายไดและเพิ่มการจางงานมากขึ้น ผลมีทํ าใหโครงสราง
ทางดานแรงงานและการจางงานไดเปลี่ยนแปลงไป กลาวคือ นอกจากการจางงานในภาคเศรษฐกิจ
ที่เปนทางการ (formal sector) แลวก็ยังพบวามีการจางงานในภาคเศรษฐกิจที่ไมเปนทางการ 
(informal sector) ดวยและนบัวันก็จะมีอัตราการขยายตัวเพิ่มมากขึ้น ซ่ึงเปนชายขอบของเศรษฐกิจ
ระบบหนึ่งในยุคโลกาภิวัตนที่กํ าลังเติบโตอยางรวดเร็วทั่วโลก พรอมกับการพัฒนาเศรษฐกิจและ
เทคโนโลยีดานตางๆ จึงกอใหเกิดแรงงานนอกระบบ

การจางงานในภาคเศรษฐกจิทีไ่มเปนทางการนบัไดวาเริม่เกดิขึน้ตัง้แตกอนยคุมกีารปฏวิตัิ
หรือการพฒันาอตุสาหกรรม โดยเริม่จากโรงงานหรอืกจิการรานคาทีเ่ปนชางรบัจางท ํางาน (workshop)
มีเจาของกิจการหรือนายชางรับงานจากพอคาหรือผูวาจางหรือผูมาใชบริการวาจางโดยตรง ตอมา
เมือ่มกีารปฏวิตัแิละการพฒันาอตุสาหกรรมเกดิขึน้โรงงานเกดิขึน้จ ํานวนมาก การแขงขนัทางการคา
และการสงออกก็เพิ่มมากขึ้นดวย ประกอบกับในยุคปจจุบันมีการแขงขันทางการคาอยางรุนแรง  
อันเนื่องจากโลกาภิวัตนและการคาเสรี จึงมีผลทํ าใหผูประกอบการและโรงงานตางๆ ในระบบ  
ตองลดตนทุนในการผลิตสินคาใหตํ่ าลงเพื่อสามารถแขงขันทางการคา ในตลาดการคาเสรีกับผูผลิต
รายอ่ืนทั้งภายในและภายนอกประเทศไดจึงเกิดการจางแรงงานในภาคเศรษฐกิจที่ไมเปนทางการ
หรือ “แรงงานนอกระบบ” (informal sector) เพิ่มมากขึ้นดวยเพื่อเปนการทดแทนการจางงาน       
ในภาคเศรษฐกจิทีเ่ปนทางการ หรือ “แรงงานในระบบ” (formal sector) ทัง้ทีก่เ็พือ่เปนการลดตนทนุ
คาจางแรงงานและสวสัดกิารตางๆ ตามทีก่ฎหมายก ําหนด เพราะการจางแรงงานในระบบโดยถกูตอง
ตามกฎหมายมีขอจํ ากัดโดยหลักเกณฑ วิธีการ ขั้นตอน และเงื่อนไขในการใชและใหความคุมครอง
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ตอผูใชแรงงานตามกฎหมาย จึงทํ าใหผูประกอบธุรกิจขนาดใหญหรือผูประกอบธุรกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม (SMEs) ไดมกีารเปลีย่นวธีิการท ํางานโดยมกีารน ําแรงงานนอกระบบทีไ่มอยูในขอจ ํากดั
ในการใชและคุมครองของกฎหมายเขามาท ํางานใหกบักจิการของตน โดยการวาจางใหผูประกอบการ
ขนาดยอมที่แรงงานทํ ากิจการดวยตนเองตามสถานประกอบขนาดยอมทํ าการผลิตชิ้นงานหรือ
ประกอบชิ้นสวนสินคาบางประเภทหรือบางขั้นตอนแทนตน อันเปนชองวางที่ผูประกอบการ      
ในระบบดังกลาวใชเปนเครื่องมือเพื่อทํ าใหลดตนทุน แตเพิ่มการผลผลิตตามที่ตนตองการ ไมวา  
จะเปนการจายคาจางที่ตํ่ ากวากฎหมายกํ าหนด วันเวลาทํ างานที่หนัก ไมมกีารจายเงินทดแทนหรือ
การจายเงินประกันสังคมหรือไมจัดสถานประกอบการที่ถูกสุขลักษณะอนามัยที่ดี จงึทํ าใหการจาง
แรงงานนอกระบบเขามามบีทบาทในสวนการวาจางการผลิตชิน้งานหรอืประกอบชิน้สวนสนิคาตางๆ
ของผูประกอบการในระบบ

จากเหตุดังกลาวขางตน แรงงานนอกระบบจึงมีความสํ าคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจ   
ของประเทศและมแีนวโนมจะขยายตวัตอไปในอนาคตโดยเฉพาะแรงงานนอกระบบในสวนผูประกอบการ
ขนาดยอมทีเ่ปนแรงงานในสถานประกอบการขนาดยอม ทีภ่าครฐับาลเนนความส ําคญัและสนบัสนนุ
ริเร่ิมใหแรงงานที่เปนผูประกอบการขนาดยอมทีท่ ํากจิการดวยเอง เพือ่เตบิโตเขาสูวสิาหกจิขนาดกลาง
และขนาดยอม (SMEs) ดวยเงนิสงเสรมิการลงทนุจากสถาบนัการเงนิของรฐั และยกฐานะความเปนอยู
ทีด่ขีึ้นของประชาชนใหสังคมของประเทศดีขึ้นตอไป

2.1  ความหมายของแรงงานนอกระบบ

องคการแรงงานระหวางประเทศ (International Labor Organization) ไดใหความหมาย
ของแรงงานนอกระบบ หมายถึง การจางงานในภาคเศรษฐกิจที่ไมเปนทางการ (Informal sector) 
โดยมีองคประกอบที่สํ าคัญดังนี้ คือ กจิการที่ตั้งขึ้นไดงายเปนกลุมหนวยการผลิตและจํ าหนายสินคา
และบริการขนาดเล็กประกอบดวยผูผลิตอิสระหรือประกอบอาชีพอิสระ ใชวตัถุดิบภายในประเทศ
เปนธุรกิจขนาดเล็กมทีนุดํ าเนินกิจการตํ่ ามากหรือไมมีเลย ใชแรงงานที่เขมขน หรือใชเทคโนโลยี
และทกัษะในระดบัตํ ่างายๆ ใชความเชีย่วชาญทีเ่กดิจากประสบการณ หรือการเรยีนรูนอกระบบโรงเรยีน
เปนตลาดที่มีการแขงขันสูงและไมอยูภายใตกฎเกณฑของรัฐบาลและจายคาจางตํ่ าไมสมํ่ าเสมอ  
การจางงานมั่นคงนอยมากสํ าหรับผูทํ างานดวย1

                                                       
1 สํ านักงานแรงงานระหวางประเทศประจํ ากลุมเอเชียตะวันออก. (2546, สิงหาคม). งานที่มีคุณคา

และเศรษฐกิจนอกระบบ. หนา 151.
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                    สํ านักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ไดสรุปผลการดํ าเนินงานโครงการขยาย
ความคุมครองประกันสังคมสูแรงงานนอกระบบ เมื่อเดือนมกราคม 2548 ไดประมวลความหมาย
ของแรงงานนอกระบบ หมายถงึ แรงงานทีไ่มอยูในภาคเศรษฐกจิทีไ่มอยูเปนทางการ ไมมโีครงสราง
ทีชั่ดเจน ขาดสวสัดกิารหลกัประกนัสังคม ไมไดรับสทิธิความคุมครองตามกฎหมายแรงงาน ตามกฎหมาย
ประกนัสงัคม ผูเชีย่วชาญขององคการแรงงานระหวางประเทศ (Ms.Monica M Burns) ก ําหนดแรงงาน
นอกระบบออกเปน 8 กลุม ไดแก 1.) ผูรับงานไปท ําทีบ่านและผูรับจางท ําของ 2.) ชุมชนทีเ่ปนสมาชกิ
ของสหกรณเครดติยเูนยีน 3.) คนขบัรถรบัจางตางๆ 4.) ชาวประมง 5.) เกษตรกร 6.) ผูประกอบอาชพี
อิสระอื่นๆ เชน แพทย ทนายความ พอคา ชางซอมตางๆ ผูผลิตสินคาในโครงการหนึ่งตํ าบลหนึ่ง
ผลิตภณัฑ 7.) ลูกจางที่จางไวทํ างานอันมีลักษณะครั้งคราว งานจร หรือเปนฤดูกาล 8.) อ่ืนๆ ไดแก 
คนทํ างานบาน คนขับรถ คนสวน2

กรมสวสัดกิารและคุมครองแรงงาน กระทรวงแรงงานและสวสัดกิารสงัคม ไดใหความหมาย
ของแรงงานนอกระบบ หมายถงึ การท ํางานทีไ่มมรูีปแบบ ไมมรีะเบยีบแบบแผนและไมมกีารรวมตวักนั
จดัตัง้เปนองคกรและไดจ ําแนกแรงงานนอกระบบออกเปน 3 กลุมใหญๆ  ไดแก 1.) ผูรับงานไปท ําทีบ่าน
(Home workers)  2.) ผูประกอบอาชีพอิสระขนาดเล็ก (Self-employed) 3.) ผูประกอบการขนาดยอม 
(Small-enterprise)

ทัง้นี ้ประเด็นสํ าคัญที่อยูในความหมายของแรงงานนอกระบบสามารถสรุปไดดังนี้
1) สถานภาพแรงงานนอกระบบ มลัีกษณะของการจางงานในภาคเศรษฐกจิทีไ่มเปนทางการ

(informal sector) ซ่ึงมลัีกษณะเปนกจิการเลก็ๆตัง้ไดงายมลัีกษณะเปนธรุกจิในครวัเรอืน มกัใชวตัถุดบิ
ในประเทศ เนนการใชแรงงานเปนหลัก มีการดัดแปลงเทคโนโลยีๆ มาใชความเชี่ยวชาญเกิดจาก
ประสบการณหรือการเรยีนรูนอกโรงเรยีน เปนตลาดทีม่กีารแขงขนัและไมอยูภายใตกฎหมายของรฐับาล

2) ความคุมครองทางกฎหมาย การทํ างานไมอยูในขายความคุมครองของกฏหมาย
แรงงานในอันที่จะไดรับสิทธิหรือสวัสดิการตางๆ จึงไมมีรูปแบบที่แนนอนในการจางงาน

3) คาจาง ไมมีกฎเกณฑดานคาจาง
ดงันัน้ เมื่อกลาวถึงแรงงานนอกระบบ ความสํ าคัญจึงอยูที่ความคุมครองของกฎระเบียบ

ทางสังคมและกฎหมาย โดยเฉพาะกฎหมายคุมครองแรงงาน ซ่ึงมีความเชื่อมโยงมาจากลักษณะ 
หรือสภาพการจางงาน และมผีลสืบเนือ่งไปถงึการไดรับสิทธิและสวสัดกิาร รวมทัง้ผลประโยชนอ่ืนๆ
ทัง้นีเ้ปนทีน่าสงัเกตวาในระยะหลงัจะไมมกีารระบถึุงจ ํานวนแรงงานเปนเกณฑ เนือ่งจากมกีารปรบัเปลีย่น

                                                       
2 คณะเศรษฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. (2548). แนวทางการคุมครองแรงงานเพื่อรองรับ

การเปดเสรีทางการคาของประเทศไทย (โครงการศึกษาวิจัย). หนา 241.
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กฎหมายแรงงานใหมที่ใหความคุมครองแมวามีแรงงานเพียง 1 คน ดังนั้น แรงงานนอกระบบ       
นาจะแบงออกเปน 2 กลุมใหญ คือ

กลุมที่ 1 กลุมผูรับงานไปทํ าหรือรับจางและมีรายได เชน ผูที่รับงานไปทํ าที่บาน  
(Home workers) ผูประกอบการขนาดยอม (Small-enterprise) เชนผูรับจางทํ าของ รวมถึงแรงงาน
ชวยเหลือของผูประกอบการขนาดยอมทีไ่มใชผูประกอบการซึง่ไมมอํี านาจตดัสนิใจบรหิาร แตวาจาง
โดยผูประกอบการขนาดยอมไมมสัีญญาวาจาง  เงือ่นไขการจางไมชัดเจน ไมมสีวสัดกิาร และแรงงาน
ทีช่วยเหลือธุรกิจครัวเรือน อันไดแก ลูกหลานญาติพี่นอง ที่มาชวยธุรกิจครัวเรือน แตไมมีอํ านาจ
ควบคมุกจิการ ซ่ึงอาจจะมเีงนิเดอืนหรือคาจางหรอืไมไดก ําหนดชดัเจน เงือ่นไขการจางอืน่ๆ ไมสมบรูณ
จงึไมใชการจางงานที่เปนทางการ  เปนตน

กลุมที่ 2 กลุมผูประกอบอาชีพอิสระขนาดเล็กที่ไมมีลูกจาง (Self-employed) เชน      
คนขับรถรับจาง ผูทํ าการเกษตร ผูขายของหาบเรแผงลอย ชางตัดผม ชาวประมง เจาของราน       
ขายของชํ า รานขายยา ทนายความ สถาปนิก แพทย เปนตน3

2.2  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับแรงงานนอกระบบ

สองทศวรรษทีผ่านมาเศรษฐกจินอกระบบ เศรษฐกจิในระบบ แรงงานนอกระบบ รูปแบบ
ของแรงงานนอกระบบและนิติสัมพันธระหวางแรงงานนอกระบบกับผูวาจางไดเปนประโยชน
สํ าหรับนกัวชิาการและผูเชีย่วชาญ มกีารน ําค ําวามาตรฐานแรงงานระหวางประเทศมาใชเปนจ ํานวนมาก
และใชในขอสังเกตของคณะกรรมการขององคการแรงงานระหวางประเทศ ผูเชี่ยวชาญดานการใช
อนสัุญญาและขอแนะ ตลอดจนสถติขิองภาคราชการ นโยบายและขอปฏิบตัริะดบัชาต ิ  ไดรับความสนใจ
จากรฐับาล นกัวชิาการ นกัวจิยั และองคการแรงงานระหวางประเทศ ไดมกีารวเิคราะหปรากฏการณ
เกีย่วกบัแรงงานนอกระบบที่เกี่ยวพันกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่เกี่ยวของไวดังนี้

                                                       
3 บริษัท กลุมแอดวานซ รีเสิรช จํ ากัด. (2546). โครงการการศึกษาแนวทางยกระดับมาตรฐาน

การคุมครองผูรับงานไปทํ าที่บานสูความเปนสากล (รายงานฉบับสมบูรณ). หนา 17-18.
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2.2.1 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับเศรษฐกิจในระบบและเศรษฐกิจนอกระบบ
แนวคดินีม้องวา “เศรษฐกจินอกระบบ” เปนเศรษฐกจิของกลุมทีเ่ปนเจาของกจิการ

(self-employment) สวนเศรษฐกิจในระบบเปนเศรษฐกิจของกลุมคนรับจางคนอื่น (wege-labour)4

ซ่ึงการแยกความแตกตางระหวางเศรษฐกิจนอกระบบกับเศรษฐกิจในระบบ ในกรณีนี้จะเห็นวา  
เปนการถอืลักษณะของการจางงานเปนส ําคญั แตมผูีกลาววาแนวความคดินีท้ ําใหไมสามารถทีจ่ะแยกแยะ
ความแตกตางระหวางคนรบัจางทีอ่ยูในระบบเศรษฐกจินอกระบบ กบัคนรบัจางทีอ่ยูในระบบเศรษฐกจิ
ในระบบ และคนทีท่ ํางานสวนตวัในระบบของเศรษฐกจิในระบบ ทีม่อียูจริงในสงัคมวามคีวามแตกตางกนั
อยางไร ทัง้ทีค่นงานดงักลาวไมไดเปนคนงานในกลุมเดยีวกนัเชนเดยีวกบัทีส่กอตต5 เหน็วาเปนการยาก
ที่จะแบงประเภทของแรงงานออกเพียงสองประเภท ตามเงื่อนไขของการจางงานและรูปแบบ     
ของคาตอบแทนทีไ่ดรับจากการท ํางานแตเพยีงเทานัน้ แตส่ิงทีจ่ะตองน ํามาประกอบพจิารณาเพือ่ใหเหน็
ถึงคุณลักษณะและความแตกตางของแรงงานประเภทตางๆ คือ “ความอิสระ” โดยความอิสระ      
ใหดูถึงโครงสรางของกิจการวามีความเปนเจาของทรัพยสินของกิจการอยางถูกตองตามกฎหมาย 
การรบัผลก ําไรโดยตรง และการตัดสินใจในการควบคุมกระบวนการผลิตมีมากนอยเพียงใด แมวา
การด ําเนนิกจิการจะถกูจ ํากดัดวยกลไกของตลาดทีอ่ยูเหนอือุปสงคและอุปทานของสนิคาหรือบริการ
และปจจัยของการผลิตก็ตาม แตภายในความจํ ากัดนั้นก็ยังมีอิสระในการกํ าหนดกระบวนการผลิต
ไดดวยตนเอง ในขณะที่แรงงานรับจางตองพึ่งพาผูอ่ืนทั้งที่อยูในฐานะผูผลิตเชนเดียวกัน เนื่องจาก
ไมมกีรรมสทิธิใ์นปจจยัการผลติ ไมมสีวนรวมในการตดัสินใจในกระบวนการผลติและในการด ําเนนิการผลติ
และสงมอบสินคา ภายหลังการผลิตถูกควบคุมอยางเขมงวด แตสกอตตก็ไมไดกํ าหนดหรือกลาวไว
อยางชัดเจนวารูปแบบของแรงงานควรจะเปนเชนไร

บรอมเลยและเกอรร่ี6 มคีวามเหน็เชนเดยีวกนัวา ในความเปนจรงิแลวไมสามารถ
ทีจ่ะแบงแรงงานออกเปน 2 พวก ไดอยางชดัเจน เพราะยงัเปนแรงงานอกีกลุมหนึง่ทีอ่ยูระหวางแรงงาน
ที่เปนลูกจางประจํ า (stable wage-work) กับเจาของกิจการหรืองานอิสระสวนตัวอยางแทจริง     
(true self-employment) โดยแรงงานกลุมนั้น บรอมเลยและเกอรร่ีเรียกวา งานนอกระบบ หรือ    
งานชัว่คราว (casual work) โดยงานชัว่คราวทัง้ในสวนทีเ่ปนเจาของกจิการเองหรอืการท ํางานเพือ่คนอืน่

                                                       
4 ขนิฏฐา กาญจนรังสีนนท. (2535). โครงสรางการเขาถึงเครือขายเศรษฐกิจนอกระบบในชนบท:

กรณีรับจางเย็บผาสํ าเร็จรูป. หนา 24-25.
5 Alison Maceneen Scoott. (1979). “Who are the Self - Employed.” In Ray Bromley and Chris Gerry.

(Eds). Casual Work and Poverty in Third Worid Cities. pp. 105-109.
6 Ray Bromley and Chris Gerry. (1979). Casual Work and Poverty in Third World Cities.

pp. 5 -11.
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ทัง้ทีถู่กกฎหมายและไมถูกกฎหมายทั้งที่มีและไมมีประสิทธิภาพ ในที่นี้ไมไดหมายความวาคนงาน
เหลานัน้มกีารเปลีย่นงานอยูเปนประจ ํา แตในความหมายทีว่าพวกเขาเหลานัน้ตองเผชญิกบัความไมแนนอน
ของงานจนตองเปลีย่นงานเพือ่ความอยูรอด เนือ่งจากขาดความมัน่คงในการมงีานท ําและขาดความมัน่คง
ของรายไดและสวัสดิการตางๆ ที่จะไดรับจากผูวาจางในระดับที่พึงมีพึงไดจากการจางงานระยะยาว  
โดยแรงงานกลุมนี้ถูกแบงออกเปน 4 กลุม  กลาวคือ

1) งานที่จางแรงงานระยะสั้น (short-term wage work) เปนงานที่จายคาจาง
เปนรายวัน สัปดาห เดือน หรืองวด หรือจายคาจางตามปริมาณงาน โดยปกติจะมีปริมาณงานและ
ก ําหนดเวลาทีแ่นนอน แตบางครัง้กไ็มอาจก ําหนดระยะเวลาและปรมิาณงานไดอยางชดัเจน อาจท ําสญัญา
เปนลายลักษณอักษรหรอืดวยวาจา และนายจางอาจเปนผูจดัหาเครือ่งมอื วตัถุดบิ และปจจยัอ่ืนทีจ่ ําเปน
ในการผลิตหรือบริการใหแกผูรับจางก็ได แตก็ไมไดหมายความวาจะไดรับสิทธิประโยชนหรือ
สวสัดกิารใด  ๆ เทากบัคนงานทีเ่ปนลูกจางประจ ําทีม่สีภาพการท ํางานทีม่ัน่คงกวา และไมมหีลักประกนัใดๆ
วาจะไดรับการจางงานตอหรือไม โดยกฎหมายเรียกแรงงานกลุมนี้วา แรงงานรับจาง

2) งานที่เปนงานรับจางแฝง (disguised wage work) หมายถึง งานที่ผลผลิต
ของงานที่ผูรับจางรับจางผลิตจากเครื่องมือเครื่องจักรของผูรับจางหรือบริการนั้น เปนสวนหนึ่ง
ของกจิการทีจ่างโดยตรง แตผูรับจางไมไดเปนลูกจางของกจิการนัน้โดยตรงอยางถูกตองตามกฎหมาย
โดยงานในลกัษณะนีเ้ปนงานลกัษณะของการจางเหมาชวงการผลติ หรือการขายสนิคาทีไ่ดคาตอบแทน
เปนเปอรเซ็นตการขาย (commission) แทนคาจาง

3) งานที่เปนงานพึ่งพา (dependent work) เปนงานในลักษณะที่คลายกับงาน
ในกลุมที่สอง แตผูรับจางยังตองพึ่งพาปจจัยในการผลิตจากกิจการที่วาจาง ไมวาในดานสินเชื่อ 
เครื่องจักร เครื่องมือ วัตถุดิบในการผลิต หรือการรับซื้อสินคาคืนจากกิจการที่วาจาง ซ่ึงแรงงาน   
ในกลุมนีจ้ะถกูเอารดัเอาเปรยีบและเปนการผกูขาดจากกจิการทีว่าจางในกระบวนการท ํางานอยางชดัเจน

4) งานทีเ่ปนงานสวนตวัหรืองานอสิระ (true self-employment) เปนงานทีผู่ท ํางาน
มอิีสระในกระบวนการผลติ การขายสนิคาหรือการบรกิาร รวมทัง้มคีวามเปนเจาของในกระบวนการผลติ
การขายหรือบริการโดยอิสระอยางแทจริง โดยที่รายไดที่ไดรับไมเกี่ยวของกับคาจางแรงงานและ
ไมเปนการรับจางในลักษณะของงานในกลุมที่สองและสาม โดยการผลิตและการบริการขึ้นอยูกับ
ปจจยัทางเศรษฐกิจและสังคมและอุปสงคอุปทานของตลาดในขณะนั้นๆ ไมขึ้นตอกิจการใดๆ

จากแนวคดิดงักลาว จึงกอใหเกิดทฤษฎีเกี่ยวกับเศรษฐกิจในระบบและเศรษฐกิจ
นอกระบบ ซ่ึงเปนทฤษฎีที่พยายามกํ าหนดลักษณะของเศรษฐกิจที่เปนทางการกับเศรษฐกิจ           
ทีไ่มเปนทางการ โดยถือเอาการจางงานเปนตวัก ําหนดโดยเหน็วา “เศรษฐกจินอกระบบเปนเศรษฐกจิ
ของกลุมที่เปนเจาของกิจการ (Self-employment) สวนเศรษฐกิจในระบบเปนเศรษฐกิจของกลุม     
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ทีรั่บจางคนอืน่ (wage-labor)” ท ําใหไมสามารถแยกแยะถงึความแตกตางระหวางคนรบัจางทีอ่ยูในระบบ
ของเศรษฐกิจนอกระบบกับคนรับจางที่อยูในระบบเศรษฐกิจในระบบ และคนที่ทํ างานสวนตัว    
วามีความแตกตางกันอยางไร ทั้งที่คนงานดังกลาวไมไดเปนคนงานในกลุมเดียวกัน โดยทฤษฎีนี้  
จะใหความสนใจในประเด็นของเศรษฐกิจนอกระบบที่เชื่อมโยงกับแรงงานนอกระบบ โดยพยายาม
ทีจ่ะแยกแยะความแตกตางของลกัษณะของการจางงานในรปูแบบตางๆ และไดจดัแบงงานนอกระบบ
ตามเงือ่นไขของการมีงานทํ า รูปแบบคาตอบแทนที่ไดรับจากการทํ างานตามลักษณะของโครงสราง
ของกิจการ รวมถึงความมั่นคงของรายไดและสวัสดิการตางๆ

2.2.2 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับหลักทวิลักษณ
ผลประโยชนทางเศรษฐกิจตางๆ ที่ตั้งอยูในแตละสวนของระบบเศรษฐกิจไดรับ

ประโยชนไมเทาเทยีมกนั โดยหนวยตางๆ เหลานัน้อาจจะเปนในสวนของแรงงานหรอืสถานประกอบการ
กไ็ด โดยนักเศรษฐศาสตรตามแนวคิดนี้เชื่อวา มีความไมเทาเทียมกันระหวางตลาดแรงงานภายใน
ระบบกบัภายนอกระบบ ภาคเศรษฐกจิปฐมภมูกิบัทตุยิภมูหิรือระหวางเศรษฐกจิหลัก (Core Economy)
กบัเศรษฐกจิรอง (Peripheral Economy) ท ําใหสามารถอธบิายปรากฏการณเกีย่วกบัแรงงานนอกระบบ
ไดวา เปนแรงงานชัว่คราวหรอืเปนแรงงานในสถานประกอบการขนาดเลก็หรอืในภาคเศรษฐกจิทตุยิภมูิ
หรือแรงงานในสถานประกอบการภายนอกในตลาดแรงงานภายนอก ทํ าใหแรงงานเหลานั้นไดรับ
คาตอบแทนไมเทากับมูลคาที่แทจริงหรือเทาที่ควรจะไดรับ และการที่ไมไดรับผลตอบแทน       
ตามทีค่วรจะไดเปน เนือ่งจากผลประโยชนทีไ่ดรับไมเทาเทยีมกนัตามหลกัทฤษฎทีวลัิกษณของระบบ
เศรษฐกจิมากกวาที่จะเปนเพราะระดับทักษะของตน โดยแรงงานในกลุมนี้ถูกแบงเปน 2 กลุม คือ  
แรงงานภายในและแรงงานภายนอก

ในกลุมแรงงานภายใน หรือ Internal Workers เปนแรงงานทีม่ทีกัษะในการท ํางาน
และมีคาจางคอนขางสูงมีแนวปฏิบัติในการพิจารณาขึ้นคาจางที่ชัดเจน และการพิจารณาความดี
ความชอบเพื่อเล่ือนขั้นหรือการเลื่อนตํ าแหนง หรือการขึ้นคาจางของแรงงานกลุมนี้เปนไปโดยอิง
กฎเกณฑทีชั่ดเจนโดยน ําระยะเวลาในการท ํางานเปนองคประกอบหนึง่ในการพจิารณา และยงัมสีวสัดกิาร
และสทิธปิระโยชนอ่ืนๆ รวมทั้งสภาพการทํ างานคอนขางดี และยังมีความมั่นคงในการทํ างานดวย
แตในกรณีแรงงานภายนอก หรือ External workers สถานการณจะตรงกันขาม ยิ่งไปกวานั้นแรงงาน
ภายนอกมักจะดํ าเนินการภายใตกลไกการแขงขันในตลาดเสรี ดังนั้นเมื่อเศรษฐกิจเจริญเติบโต
ความตองการส ําหรับแรงงานกลุมนีจ้ะสงูท ําใหแรงงานกลุมนีถู้กใชอยางแพรหลาย แตเมือ่เศรษฐกจิ
ชะลอตวัลงแรงงานเหลานั้นเปนกลุมแรกที่ไดรับผลกระทบจากเศรษฐกิจที่ชะลอตัว
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Berger และ Piore ไดน ําหลักทฤษฎทีวลัิกษณมาอธบิายวาเปนกลยทุธทีใ่ชในระบบ
การเหมาชวงการผลิตที่เคล่ือนยายกระบวนการผลิตและความเสี่ยงตางๆ ของความไมแนนอนและ
ปรับเปลีย่นอยูตลอดเวลาของกระบวนการพจิารณาไปยงัภาคทตุยิภมู ิ อันจะชวยใหสถานประกอบการ
ขนาดใหญอยูรอดไดในสถานการณดังกลาว เชน กรณีของสถานประกอบการในฝรั่งเศสและอิตาลี 
ทีน่ ํากลยุทธการจางเหมาชวงการผลิตมาใชเนื่องดวยสาเหตุ  4 ประการ  คือ

1) เนือ่งจากการใชแรงงานในสถานประกอบการ จะเปนการใชดวยจุดมุงหมาย
ทางเศรษฐกิจเปนหลัก แตเมื่อจางงานแลวการจะเลิกจาง หรือไลออกกลับมีขอจํ ากัดทางกฎหมาย
หรือขอกฎหมายที่จํ ากัดสิทธิของนายจางในการเลิกจางและการไลออกอยางมากมาย และยังตอง
ผานกระบวนการและเงื่อนไขตามที่กฎหมายกํ าหนดไวดวย

2) เนือ่งจากลูกจางมีสิทธิในการรวมตัวกันในสถานประกอบการ ภายในกรอบ
ที่กฎหมายกํ าหนด ทํ าใหนายจางไมสามารถที่จะจัดการและบริหารแรงงานในสถานประกอบการ
ตามทีน่ายจางกํ าหนดไดในทุกเรื่อง

3) การที่กฎหมายของประเทศอติาลี อนุญาตใหสถานประกอบการที่มีแรงงาน
นอยกวา 16 คน และในกรณขีองประเทศฝรัง่เศสนอยกวา 50 คน มตีวัแทนแรงงานในสถานประกอบการนัน้

4) ในภาคเศรษฐกจิทตุยิภมูยิงัมแีรงงานเหลอืเฟอ ซ่ึงสามารถน ํามาใชประโยชน
ในระบบเหมาชวงการผลิตไดอยางเต็มที่ในฐานะแรงงานคาจางตํ่ า  หรือเปนแรงงาน  “กันชน”7

จากแนวคิดดังกลาวจึงกอใหเกิดทฤษฎีเกี่ยวกับหลักทวิลักษณขึ้นซ่ึงเปนทฤษฎี
ที่กํ าหนดลักษณะของเศรษฐกิจที่เปนทางการกับเศรษฐกิจที่ไมเปนทางการโดยเห็นวาผลประโยชน
ทางเศรษฐกจิของหนวยตางๆ ที่ไดไมเทาเทียมกันโดยหนวยงานตางๆ เหลานั้นอาจจะเปนในสวน
ของแรงงานหรือสถานประกอบการก็ได โดยความไมเทาเทียมระหวางตลาดแรงงานภายในระบบ
กบัภายนอกระบบ ภาคเศรษฐกิจปฐมภูมิกับทุติยภูมิหรือระหวางเศรษฐกิจหลัก (Core Economy) 
กบัเศรษฐกิจรอง (Peripheral Economy) ท ําใหแรงงานถูกแบงออกเปน 2 กลุม คือ แรงงานภายใน
และแรงงานภายนอก โดยเนนถึงแรงงานในระบบวาเปนแรงงานที่มีความมั่นคงสูงกวาแรงงาน
นอกระบบ ทั้งนี้เพราะแรงงานในระบบไดรับสิทธิคุมครองทางกฎหมาย สวนแรงงานนอกระบบ
มกัเปนแรงงานชั่วคราวมีปจจัยเพิ่มลดขนาด ตามสภาพความตองการและการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ซ่ึงไมมีความแนนอน8 แตการวิเคราะหตามแนวทฤษฎีทวิลักษณยังไดรับคํ าวิจารณวาไมสามารถ
                                                       

7 Suzanne D. Berger and Michael J. Piore. (1980). Dualism and Discontinuity in Industrial
Societies. p. 56.

8 Bevgsv Piove. (1980). อางถึงใน นฤมล นิภาพร. (2542). การรับงานไปทํ าที่บานที่ประเทศญี่ปุน.
หนา 25.
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อธิบายส่ิงที่เกิดขึ้นจริงในประเทศกํ าลังพัฒนาไดเพียงพอ โดยมีผูสังเกตวาในประเทศกํ าลังพัฒนา
นัน้มสีาขาเศรษฐกิจนอกระบบมากมายและมีความเชื่อมโยงโดยตรงกับธุรกิจขนาดใหญในระบบ9

2.2.3 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับกองทัพสํ ารอง   
แนวคดินีม้องวาพฒันาการของระบบทนุนยิมเปนบอเกดิของเศรษฐกจินอกระบบ

เนื่องจากการนํ าการผลิตแบบระบบทุนนิยมมาใชในภาคเกษตร ทํ าใหชาวนาสูญเสียที่ดินทํ ากิน 
และบางรายตองประสบกับความยากจน จนตองอพยพยายถ่ินที่อยูเขามาสูเมือง เพื่อหางานทํ า      
ในภาคอตุสาหกรรมแทนภาคเกษตรทีท่ ําอยูเดมิ แตแรงงานเหลานัน้บางสวนกลับเปนแรงงานไรฝมอื
ประกอบกับในการรับแรงงานเขาสูระบบโรงงานไมสามารถรับแรงงานเหลานั้นไดทั้งหมด ทํ าให
แรงงานเหลานั้นไมสามารถหางานทํ าได แตเพื่อความอยูรอดจึงตองดิ้นรนหาเลี้ยงชีพ จากรายได    
ทีเ่กดิจากการท ํากจิกรรมนอกระบบเปนการชัว่คราวท ําไปพลางกอน ในระหวางรองานในภาคอตุสาหกรรม
กจิกรรมดงักลาวจึงเปนที่มาของเศรษฐกิจนอกระบบและเมื่อเกิดเศรษฐกิจนอกระบบขึ้น ทํ าใหเกิด
แรงงานนอกระบบตามมาดวย ซ่ึงแรงงานดังกลาวเปนเพียงแรงงานสํ ารองที่รอการเขาสูแรงงาน   
ในระบบเทานั้น10

จากแนวคิดดังกลาวจึงกอใหเกิดทฤษฎีเกี่ยวกับกองทัพสํ ารองขึ้น โดยทฤษฎีนี้
เปนทฤษฎทีีเ่หน็วาการพฒันาของระบบทนุนยิมเปนบอเกดิของเศรษฐกจินอกระบบ โดยเนนถึงแรงงาน
นอกระบบวาเปนแรงงานสํ ารอง หรือเปนแรงงานที่เหลือจากแรงงานในระบบ แตในความเปนจริง
แรงงานนอกระบบเหลานั้นมิไดเปนแรงงานที่รอการเขาสูแรงงานในระบบแตเพียงอยางเดียว ยังมี
แรงงานบางสวนที่เคยทํ างานในระบบมากอน แตไมชอบและสมัครใจที่จะประกอบอาชีพโดยอิสระ
มากกวาทีจ่ะทํ างานในระบบ และยังมีบางสวนที่ไมคิดจะเขาทํ างานในระบบแตสมัครใจที่จะทํ างาน
นอกระบบมาตัง้แตแรก และในสวนของเศรษฐกจินอกระบบเองกม็คีนอยูหลายรปูแบบไมนาทีจ่ะสรปุไดวา
เศรษฐกจินอกระบบเกดิจากแรงงานส ํารองทีร่อเขาสูแรงงานในระบบ และเปนกองทพัสํ ารองแรงงาน
ของเศรษฐกิจในระบบทั้งหมดตามที่กลาวขางตนเทานั้น11

                                                       
9  ระกาวนิ ลชีนะวานชิพันธ. (2538,  กนัยายน). เอกสารรางนโยบายสงเสรมิและคุมครองผูรับงานไปท ําท่ีบาน.

หนา 5.
10 Chalogphob Sussagkav. (1982); Rogevs and Williamson (1982); Lewin (1985). อางถึงใน

ขนิษฐา กาญจนาวังชินนท. เลมเดิม. หนา 26-27.
11 Davies Rob and Ray Bromley and Chris Gerry. (1979). Informal Sector or Subordinate Mode of

Production? A Model  in Casual Work and Poverty in Third World Cities. p. 94.
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2.2.4 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับบอเกิดนายทุนทองถิ่น
แนวคดินีม้องวา เศรษฐกจินอกระบบเกดิจากการทีค่นในทองถ่ินเริม่ทีจ่ะเปนผูผลิต

หรือพอคารายยอยทํ าการผลิตสินคาหรือใหบริการขึ้นมาเอง เพื่อเปนการตอบสนองการผลิตสินคา
และบริการในราคาถูกใหแกบุคคลในทองถ่ินนั้นๆ ดวยการหลบเลี่ยงที่จะไดไมตองเสียคาใชจาย   
ที่ตองจายตามกฎหมาย ทํ าใหตนทุนของสินคาและบริการถูกกวาสินคาและบริการในระบบ และ  
ยังเปนการสนองตอบแรงงานที่ยังคงมีอยูในเมืองและในทองถ่ินนั้นๆ ดวย ตอมาผูผลิตหรือพอคา
รายยอยบางรายไดมีการพัฒนาตัวเองขึ้นมาเปนผูประกอบการ และดํ าเนินการในภาคอุตสาหกรรม
เสยีเอง จากจดุดงักลาวจงึเปนจดุเริม่ตนของการพฒันาอตุสาหกรรมขนาดใหญตอไป จนกลายเปนระบบ
เศรษฐกจิในระบบขึ้นมา แตบางสวนไมแปรเปลี่ยนสถานะจากความเปนนอกระบบของตน แตยัง
คงดํ าเนินการผลิตและบริการในสวนที่มีความเสี่ยงสูง และไมเปนที่สนใจของกิจกรรมในระบบ
ของภาคอุตสาหกรรมเพื่อตอบสนองความตองการเฉพาะในตลาดของทองถ่ินนั้นๆ เทานั้น12

จากแนวคดิดงักลาวจงึกอใหเกดิทฤษฎเีกีย่วกบับอเกดินายทนุทองถ่ิน โดยทฤษฎนีี้
เปนทฤษฎทีีเ่หน็วาเศรษฐกจินอกระบบเกดิจากการพฒันาการจากผูผลิตหรือพอคารายยอย เพือ่ตอบสนอง
แรงงานในทองถ่ินหรอืในเมอืงและตลาดในทองถ่ินนัน้ๆ ตอมาผูผลิตหรือพอคารายยอยนัน้ไดพฒันาการ
จนเปนผูประกอบการในระบบขึน้มาเอง สวนบางรายยงัคงเปนผูผลิตหรือพอคารายยอย ทีอ่ยูนอกระบบ
อยูเชนเดิม

2.2.5 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับระบบทุนนิยม
แนวคดินี้มองวา เศรษฐกิจนอกระบบเกิดจากการกระทํ าโดยจงใจของเศรษฐกิจ

ในระบบไมไดเกิดจากการดิ้นรนเพื่อความอยูรอดหรือเพื่อการเลี้ยงชีพของแรงงานที่วางงาน แตเกิด
จากโดยธรรมชาติของการผลิตหรือบริการแบบทุนนิยมจะมุงใหมีตนทุนที่ตํ่ าสุด ทั้งนี้เพื่อประโยชน
ในการแขงขันทางการคาและเพื่อใหมีผลกํ าไรสูงสุด ดังนั้นหากสามารถลดตนทุนในการผลิตและ
บริการไดมากเทาไร ยอมสงผลใหแขงขันทางการคาและกํ าไรสูงสุดไดมากเทานั้น แตเนื่องจาก    
ในการบรหิารและการจดัการดานแรงงานภายใตขอบงัคบัของกฎหมายแรงงาน ไมวาในเรือ่งของคาจาง
ขัน้ตํ ่าและสวสัดกิารทีน่ายจางตองจดัใหแกคนงาน กลับท ําใหผูประกอบการไมสามารถทีจ่ะลดตนทนุ
หรือกดตนทนุทางดานแรงงานใหตํ ่าลงได และยิง่กฎหมายใหอํ านาจคนงานมกีารจดัตัง้และรวมตวักนั
จัดตั้งสหภาพแรงงานในสถานประกอบการเพื่อปกปองและเรียกรองผลประโยชนของตนเองได ก็

                                                       
12 J. Friedman and William Alonso. (1975). Regional Policy Reading in Theory and Application.

pp. 333-342.
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ยิ่งเปนอุปสรรคตอนายจางที่จะรักษาระดับคาจางแรงงานใหตํ่ า เพื่อเปนการลดตนทุนในการผลิต
ไดมากเทานัน้ ดวยเหตุดังกลาวจึงเปนตัวกระตุนใหนายจางหันไปใชแรงงานนอกระบบเพิ่มมากขึ้น 
เพื่อเล่ียงที่จะตองจายคาจางและสวัสดิการตามกฎหมายใหแกคนงาน อีกทั้งยังเปนการทํ าลาย   
ความแข็งแกรงของสหภาพแรงงานดวย เพราะถาสหภาพแรงงานเรียกรองผลประโยชนมากเกินไป
นายจางอาจบอกเลกิจางได ดวยเหตดุงักลาวจงึท ําใหเกดิเศรษฐกจินอกระบบตามขึน้มา ในบางประเทศ
รัฐบาลเปนฝายสนบัสนนุใหเกดิแรงงานนอกระบบเสยีเอง เพือ่ใหสินคาทีผ่ลิตเพือ่การสงออกมตีนทนุ
คาแรงงานทีถู่ก  สามารถแขงขนักบัประเทศอืน่ไดมากขึน้ในตลาดโลก และบางประเทศ เชน สหรัฐอเมรกิา
และสเปน อุตสาหกรรมในระบบบางแหงเปลี่ยนตัวเองเปนนอกระบบแทน เนื่องจากไมสามารถ  
จะแขงขันกับสินคานํ าเขาจากประเทศโลกที่กํ าลังพัฒนาที่มีราคาถูกกวาได13

จากแนวคิดนี้จึงกอใหเกิดทฤษฎีเกี่ยวกับระบบทุนนิยมขึ้น โดยทฤษฎีนี้เห็นวา
เศรษฐกิจนอกระบบเกิดจากการกระทํ าโดยจงใจของเศรษฐกิจในระบบ ไมไดเกิดจากการดิ้นรน
เพื่อความอยูรอดหรือเพื่อการเลี้ยงชีพของแรงงานที่วางงาน เนื่องจากโดยธรรมชาติของการผลิต
หรือบริการแบบทุนนิยมจะมุงใหมีตนทุนตํ่ าที่สุด ทั้งนี้เพื่อประโยชนในการแขงขันทางการคา    
เพือ่ใหมีกํ าไรสูงสุด  ดังนั้นหากสามารถลดตนทุนในการผลิตและบริการไดมากเทาไร ยอมสงผล
ใหแขงขันทางการคาและกํ าไรสูงสุดไดมากเทานั้น ดวยเหตุนี้จึงเปนตัวกระตุนใหผูประกอบธุรกิจ
รายใหญหันไปใชแรงงานนอกระบบเสียเองเพื่อใหสินคาที่ผลิตและสงออกมีตนทุนคาแรงงานที่ถูก 
และสามารถแขงขนักบัประเทศอืน่ไดมากขึน้ในตลาดโลก เชน สหรฐัอเมรกิา และสเปน อุตสาหกรรม
บางแหงเปลีย่นตวัเองเปนนอกระบบแทน เนือ่งจากไมสามารถแขงขนักบัสินคาน ําเขาจากประเทศโลก
ทีก่ํ าลังพัฒนาที่มีราคาถูกกวาได14

ดงันัน้ ตามทฤษฎนีีจ้งึกลาวไดวา แรงงานนอกระบบเกดิจากการพยายามลดตนทนุ
การผลติของแรงงานในระบบ ทีม่ปีจจยัของการถกูควบคมุดานกฎหมายและสหภาพแรงงานทีจ่ดัการ
สวสัดกิารตางๆ ใหแรงงาน ซ่ึงสวัสดิการเหลานี้เปนสวนหนึ่งที่เพิ่มเปนตนทุนการผลิตที่ไมจํ าเปน
ใหแกผูประกอบธรุกจิขนาดใหญหรือธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ท ําใหผูประกอบการ
ในระบบดังกลาวหนัไปใชแรงงานนอกระบบแทน

                                                       
13 S. Bruco. (1982, January). “The Emilian Model: Productive Decentralization and Social

Intergration.”  Cambridge Journal of Economic, 6, 1. pp. 167-184.
14 J. Friedman and Alonso. Op.cit.
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2.3  หลักการเก่ียวกับแรงงานนอกระบบ

หลักการนี้เล็งเห็นถึงความจํ าเปนในการใหความคุมครองแรงงาน สํ าหรับแรงงาน  
นอกระบบ วามีความสํ าคัญที่รัฐจะตองเขาไปดูแล และใหความคุมครองแรงงานนอกระบบเหลานั้น 
ซ่ึงโดยหลักการทัว่ไปแลว การคุมครองแรงงาน (Labor Protection) หมายถึง การกํ าหนดมาตรฐาน
ขั้นตํ่ า (Minimum Standards) ในการใชแรงงาน โดยมีวัตถุประสงคสุดทายเพื่อคุมครองผูใชแรงงาน
มิใหถูกผูประกอบการเอารัดเอาเปรียบโดยบังคับหรือใชแรงงานเกินควรทํ าใหผูใชแรงงานไมไดรับ
ความเปนธรรม และเพื่อขจัดความเดือดรอนของผูใชแรงงาน15 นอกจากนี้แลวยังตองหมายไปถึง
การใหความคุมครองดานสวัสดิการดานแรงงานดวย เพราะคํ าวาสวัสดิการดานแรงงานนั้นไมควร
หมายถึงเฉพาะสวัสดิการของแรงงานในระบบ ที่จะไดรับความคุมครองนั้น แตควรพิจารณาถึง  
การไดรับความคุมครองแรงงานและสวสัดกิารดานแรงงานนอกระบบดวย ทั้งนี้เพื่อใหผูใชแรงงาน
ซ่ึงอยูนอกระบบเหลานั้นไดรับการคุมครองตามกฎหมายแรงงานใหเทาเทียมเสมือนกับแรงงาน   
ในระบบ และใหมีความกินดีอยูดี มีความมั่นคงในชีวิต และมีความผาสุกในการดํ ารงชีพของตนเอง
และครอบครวัรวมทัง้สวสัดกิารดานตางๆ กค็วรจะไดรับการพจิารณาใหครอบคลมุถึงในดานของสขุภาพ
พลานามัย การศึกษา ความมั่นคงในการดํ ารงชีพ การนันทนาการ และการไดรับบริการที่ดี จากทั้ง
ทางภาครฐัและเอกชนเชนเดยีวกนักบัแรงงานในระบบไดรับอยางทัว่ถึงและเปนธรรม ในการทีจ่ะทราบ
ถึงปญหาและสาเหตุที่แรงงานนอกระบบดังกลาว ไมไดรับความคุมครองในเบื้องตนควรทราบถึง
แนวคิดและหลักทฤษฎีที่ช้ีใหเห็นถึงความสํ าคัญเหตุผลและความจํ าเปนในการคุมครองแรงงาน
สํ าหรับแรงงานนอกระบบในกลุมผูประกอบอาชพีอิสระ (Self-employed) และผูประกอบการขนาดยอม
(Small Enterprise) ทีแ่รงงานทํ ากิจการดวยตัวเองในสถานประกอบการขนาดยอม (Micro business)  
ดังนี้

2.3.1 หลักการที่กอใหเกิดการคุมครองแรงงานนอกระบบ
การทีสั่งคมมกีารพฒันาโดยไมหยดุนิง่อยูกบัทีน่ัน้สวนหนึง่จะเกดิจากความตองการ

ของมนุษยที่อยางนอยทุกคนก็มีความตองการเพื่อสนองตอบตอการดํ ารงชีพของตนตามแตวาสังคม
ขณะนัน้จะมคีวามตองการขัน้พืน้ฐานในการด ํารงชพีมากนอยเพยีงใด เมือ่มนษุยไดรับความตอบสนอง
ของตนแลว ส่ิงที่ตามมาก็คือความตองการความมั่นคงที่จะไดรับความตอบสนองในสิ่งดังกลาว
เปนการถาวรและมั่นคงตลอดระยะเวลาที่ตนยังคงมีชีวิตอยู รวมทั้งหากตนสิ้นชีวิตแลวก็ประสงค  

                                                       
15 สุดาศิริ เฮงพูลธนา. (2530). คํ าบรรยายกฎหมายแรงงาน. หนา 20.
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ทีจ่ะใหความมัน่คงทีต่นไดรับนัน้ตกทอดถงึบคุคลในครอบครวัของตน เพราะเมือ่บคุคลในสงัคมนัน้
มคีวามมั่นคงในชีวิตยอมสงผลใหสังคมนั้นเกิดความสงบสุขและมั่นคงไปดวย

ดังนั้น หลักการเกี่ยวกับแรงงานนอกระบบที่กอใหเกิดการคุมครองแรงงาน  
นอกระบบจงึมคีวามเกีย่วของกบัหลักความตองการของมนษุย ความมัน่คงทางเศรษฐกจิ และความมัน่คง
ทางสังคมซึ่งถือวาเปนหลักการเบื้องตน และเปนสวนหนึ่งของบอเกิดการคุมครองและสวัสดิการ
ดานแรงงาน เนือ่งจากคาแรงหรอืคาสนิจางทีผู่ใชแรงงาน ไดรับถือเปนเพยีงปจจยัพืน้ฐานทีต่อบสนอง
ตอความตองการในเบื้องตนของมนุษยเทานั้น แตหาไดเพียงพอตอการครองชีพของผูใชแรงงาน        
แตประการใดไม

2.3.2 ทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับหลักการคุมครองแรงงานนอกระบบ

2.3.2.1 ทฤษฎีความตองการของมนุษย16

ความตองการของมนษุยถือวา เปนปจจยัหนึง่ทีท่ ําใหมนษุยตองดิน้รนตอสู
เพือ่ใหไดมาในสิ่งที่ตนตองการทั้งนี้เพื่อที่จะตอบสนองความตองการของตน โดยในความตองการ
อาจเกดิขึน้โดยธรรมชาตหิรือเกดิจากการปรงุแตงของมนษุยเองกไ็ด ซ่ึงความตองการเปนส่ิงทีถู่กสรางขึน้
และใชแทนแรงผลกัดนัทีท่ ําใหเกดิการกระท ํา เกดิการเรยีนรู ความตองการนีใ้นบางครัง้จะถูกกระตุน
โดยตรงจากกระบวนการของสิง่บางสิง่ภายในรางกาย แตบอยครัง้เกดิขึน้จากแรงกดดนัของสงัคมแวดลอม
ภายนอก  ความตองการนี้บางครั้งก็จะมีพลังแตบางครั้งก็จะออนแรงลง

นอกจากความตองการความทะเยอทะยานอยากโดยธรรมชาตขิองแตละคน
ก็เปนส่ิงหนึ่งที่ทํ าใหมนุษยมีชีวิตอยูอยูเหนือสัตวอ่ืนๆ โดยความทะเยอทะยานอยากของมนุษยนี้  
จะเพิม่ทวขีึน้เรือ่ยๆ ท ําใหเกดิการดิน้รนซึง่การดิน้รนนี ้ ท ําใหมนษุยมคีวามสามารถเพิม่ขึน้มาเรือ่ยๆ
โดยไมมีขอจํ ากัดถือเปนส่ิงที่ดีสรางความเจริญกาวหนาแกสังคมที่ตนอยู โดยความทะเยอทะยาน
อยากนัน้ ตองเปนความทะเยอทะยานอยากที่อยูบนพื้นฐานของ “คุณภาพ” ซ่ึงหมายความวามนุษย
มิใชเพียงแตมีความทะเยอทะยานอยากไมจํ ากัดเพียงอยางเดียว หากจํ าเปนตองมีการพัฒนารูปแบบ
ของความตองการดวยการพัฒนา โดยยกระดับคุณภาพความทะเยอทะยานอยาก จากความปรารถนา
ทางวตัถุและความปรารถนาทีจ่ะมใีหมากกวาผูอ่ืน ไปสูความปรารถนาทางดานจรยิธรรม สตปิญญา
และความประณีตงดงาม  ซ่ึงเปนสิ่งสํ าคัญควบคูกันไป “ปริมาณ” ของความทะเยอทะยานอยากดวย

                                                       
16 วิชัย แหวนเพชร. (2543). มนุษยสัมพันธในการบริหารอุตสาหกรรม. หนา 29-49.
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ดังนั้นตามแนวคิดและทฤษฎีที่กลาวมาขางตนจะเห็นวาความตองการ
ของมนุษยเปนสิ่งที่เกิดขึ้นจากแรงผลักดันภายในรางกายตามธรรมชาติของมนุษย และเกิดขึ้นจาก
แรงจงูใจตางๆ รวมทั้งแรงผลักภายนอกจากสิ่งที่อยูรอบๆ ตัวของมนุษย หรือสังคมที่มนุษยอาศัยอยู 
โดยเนนการตอบสนองความตองการและมีหลักในการใชชีวิตอยูรวมกันในสังคมดวยความสงบสุข
สรางสรรคสัมพนัธภาพทีด่ใีนหมูมนษุยดวยกนั ดวยเหตจุากความตองการของมนษุยในสงัคมดงักลาว
ทํ าใหมีการกํ าหนดกฎเกณฑ เพื่อตอบสนองความตองการของมนุษย ซ่ึงการคุมครองแรงงาน     
และการสวสัดกิารดานแรงงานของแรงงานนอกระบบก็ถือเปนสิ่งหนึ่ง

2.3.2.2 ทฤษฎีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
นอกจากความคดิเกีย่วกบัความตองการของมนษุยตามทีก่ลาวขางตนแลว

แนวความคิดเกี่ยวกับความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ก็ถือเปนปจจัยหนึ่งที่กอใหเกิดความจํ าเปน           
ในการคุมครองแรงงานและการจัดสวัสดิการใหแกแรงงานนอกระบบ เนื่องจากเมื่อมนุษยไดรับ
การตอบสนองตอส่ิงที่ตนตองการแลวปจจัยตอไปที่มนุษยจะคํ านึง คือ ความมั่นคงตอส่ิงที่ตนไดรับ
การตอบสนองนัน้ และความมัน่คงจะเกดิขึน้ไดตอเมือ่บคุคลนัน้มคีวามมัน่คงทางเศรษฐกจิ ซ่ึงหมายความถงึ
ความรูสึกของการมชีีวติความเปนอยูทีด่ขีองบคุคลแตละคน ซ่ึงจะสอดคลองกบัการทีเ่ขามคีวามพอใจ
ตอการตอบสนองตอความจํ าเปนและความตองการในตัว17 และยังหมายรวมถึงความสุขสมบูรณ  
ทัง้ในดานความเปนอยูและในดานจติใจ อันเปนผลมาจากการทีเ่ขาไดรับการตอบสนองตอความตองการ
หรือความจํ าเปนสํ าหรับตนเองและครอบครัว ทํ าใหบุคคลนั้นไมเกิดความกลัว ความกังวล หรือ
ความเดอืดรอนทางกายภาพในการด ํารงชวีติสํ าหรับตวัเขา และครอบครวัสํ าหรับผูนัน้ทัง้ในปจจบุนั
และในอนาคต แตปจจัยที่จะกอใหเกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจสํ าหรับผูนั้น รวมทั้งมาตรการ      
ในการสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจมีปจจัยในหลายกรณีทั้งที่เกิดจากตัวบุคคลเหลานั้นเอง และ  
ทีเ่กดิจากสิ่งแวดลอม   และปจจัยอ่ืนที่ไมอาจคาดการณไดลวงหนา

  ดงันัน้ การสรางกฎเกณฑเกี่ยวกับการคุมครองดานแรงงานใหแกแรงงานนอกระบบ  
กถื็อวา เปนปจจยัหนึง่ของการสรางความมัน่คงทางเศรษฐกจิใหแกบคุคลเหลานัน้นอกเหนอืจากคาจาง
หรือสินจางและยงัเปนตวัชวยเสรมิความมัน่คงทางเศรษฐกจิใหกบัเขาเหลานัน้ เพือ่ใหเกดิความรูสึกวา
ตนเองและครอบครัว มีความมั่นคงในการดํ ารงชีพในปจจุบันและอนาคตไดในอีกระดับหนึ่ง

                                                       
17 ศักดิ์ศรี บริบาลบรรพตเขตต. (2535). ระบบความมั่นคงทางสังคม. หนา 6.
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2.3.2.3 ทฤษฎีความมั่นคงทางสงัคม
นอกจากความตองการของมนษุย ความมัน่คงทางเศรษฐกจิตามทีไ่ดกลาว

ขางตนไปแลว ความมัน่คงทางสงัคมกถื็อเปนปจจยัหนึง่ทีก่อใหเกดิความจ ําเปนในการจดัสวสัดกิาร
ดานแรงงานนอกระบบ เนื่องจากความมั่นคงทางสังคมจัดขึ้นเพื่อเปนหลักประกันแกผูใชแรงงานวา
จะไดรับความชวยเหลือทางเศรษฐกิจระดับหนึ่ง เมื่อเขาตองประสบกับการสูญเสียรายได การไมมี
รายได การมรีายจายเกิดขึ้น และการมีรายไดไมเพียงพอในการดํ ารงชีวิตอันเนื่องมาจากการเสี่ยงภัย
ทางสงัคมนอกเหนือความสามารถในการควบคุมและชวยเหลือตนเองในระดับบุคคล18

แนวความคิดพื้นฐานและวิวัฒนาการของระบบความมั่นคงทางสังคม
จากความพยายามของมนษุยชาตใินการแสวงหาสิง่จ ําเปน และสิง่ทีด่ทีีสุ่ดเพือ่ความมัน่คงในการด ํารงชวีติ
สํ าหรับตนเองและครอบครัว โดยแนวความคิดดังกลาวประกอบดวยแนวความคิดทางการเมือง 
แนวความคดิมนษุยกบัการเสีย่งภยั แนวความคดิเกีย่วกบัสิทธิ และความรบัผิดชอบรวมกนัทางสงัคม
ซ่ึงแนวความคิดเหลานี้นํ ามาซึ่งวิวัฒนาการของระบบความมั่นคงทางสังคมเกิดความสงบสุขแกผูใช
แรงงานและครอบครัว ลดความตึงเครียดในการปฏิบัติงานและเปนการจูงใจในการทํ างานมากขึ้น

ดังนั้นจึงจํ าเปนอยางยิ่งที่ภาครัฐจะตองใหความสํ าคัญตอการคุมครอง
แรงงานนอกระบบ ใหไดรับสิทธิประโยชนตางๆ ทดัเทยีมกบัแรงงานในระบบทีไ่ดรับความคุมครอง
ตามกฎหมาย ทัง้นีเ้พือ่ใหเกดิความเปนธรรมตามหลกัการคุมครองศกัดิศ์รีความเปนมนษุย (Human Right)
อันเปนหลักสากลที่ทุกประเทศทั่วโลกตางใหการยอมรับและถือปฏิบัติ

2.4  รูปแบบของแรงงานนอกระบบ

หากนํ าแนวคิดและหลักทฤษฎีดังกลาวขางตน มาปรับใชกับแรงงานนอกระบบแลว   
จะเห็นวา แรงงานนอกระบบเปนการทํ างานที่ไมเปนรูปแบบที่แนนอน ไมมีระเบียบแบบแผนและ
ไมมีการรวมตัวกัน ตามนัยความหมายของกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน ซ่ึงการกํ าหนด
ลักษณะรปูแบบของแรงงานนอกระบบบางสวนกอ็าศยัลักษณะของความเปนเจาของกจิการเปนตวัก ําหนด
แบงลักษณะการจางงาน ระหวางแรงงานในระบบกบัแรงงานนอกระบบ บางสวนกก็ลาววาเปนแรงงาน
สํ ารองที่รอการทํ างานในระบบ บางสวนก็กลาววาเปนความแตกตางตามหลักทฤษฎีทวิลักษณ   
บางสวนกเ็หน็วาเกิดจากระบบทุนนิยมที่มุงผลกํ าไรเปนหลัก ทํ าใหการแบงแยกแรงงานนอกระบบ
ไมมีความชัดเจนเพียงพอที่จะกํ าหนดรูปแบบได แตโดยทั่วไปเมื่อกลาวถึงแรงงานนอกระบบ       

                                                       
18 ศักดิ์ศรี บริบาลบรรพตเขตต. แหลงเดิม. หนา 7.

DPU



23

จะเปนทีเ่ขาใจกนัวาเปนแรงงานกลุมของผูรับงานไปท ําทีบ่าน (Home workers) ผูประกอบอาชพีอิสระ
(Self-employed) ผูประกอบการขนาดยอม (Small enterprise) ซ่ึงแรงงานในกลุมดงักลาว หากก ําหนด
ลักษณะสามารถกํ าหนดลักษณะและรูปแบบไดในลักษณะกวางๆ ได 3 ลักษณะ กลาวคือ

1. งานฝมือดั้งเดิมของชาวบานในหมูบาน เชน งานทอผาพื้นเมือง จักสาน การถนอม
อาหาร ซ่ึงเดมิท ําไวใชเอง แตตอมาท ําเพือ่ขายและยงัใชแรงงานในครวัเรอืนเปนหลัก ซ่ึงเปนลักษณะ
ของอุตสาหกรรมในครัวเรือน (Home Industry)

2. การรบังานจากสถานประกอบการหรอืโรงงานทีท่ ําการผลติสินคามาท ําในครวัเรอืน
โดยอาจรบังานมาจากคนกลางทีเ่ขามาตดิตอแมบานใหเหมาท ํา หรืออาจรบัมาจากโรงงานทีอ่ยูใกลๆ  บาน
เชน โรงงานแหอวน โรงงานผลิตอาหารกระปอง เปนตน มาทํ าที่บานของแรงงานเหลานั้นโดยตรง
ซ่ึงโรงงานดังกลาวจะนํ างานบางสวนที่โรงงานเปนผูผลิตไปใหชาวบานทํ าซ่ึงผูทํ างานในลักษณะนี้
จะถูกเรียกวา ผูรับงานไปทํ าที่บาน (Home worker)

3. งานรบัจางเหมาท ําของโดยผูประกอบการขนาดยอม (Small enterprise) โดยผูประกอบการ
ขนาดยอมมีเครือ่งมอือยูแลวรับงานมาจากผูประกอบธรุกจิขนาดใหญหรือผูประกอบธรุกจิขนาดกลาง
และยอม (SMEs) มาทํ าการผลติช้ินงานหรือประกอบชิ้นสวนสินคา มีแรงงานชวยเหลือประมาณ 
ไมเกนิ 5 คน อาจเปนแรงงานทีผู่ประกอบการขนาดยอมวาจางโดยไมมสัีญญา เงือ่นไขการจางไมชัดเจน
ไมมีสวัสดิการ และอาจเปนแรงงานที่ชวยเหลือ อันไดแก ลูกหลานญาติพี่นอง ที่มาชวยทํ างาน     
ไมมอํี านาจควบคมุกจิการ ซ่ึงอาจจะมเีงนิเดอืนหรือคาจาง หรือไมไดก ําหนดชดัเจน เงือ่นไขการจางอืน่ๆ
ไมสมบรูณ ไมใชการจางงานทีเ่ปนทางการ  เปนกจิการเลก็ๆ เชน รับงานตอเตมิบาน หรือกรณีโรงงาน
ตัดเย็บเสื้อผาสํ าเร็จรูปขนาดยอมในเขตชานเมืองของกรุงเทพมหานคร หรืองานรับเหมาชวง
(subcontracting) ฯลฯ รวมทั้งผูประกอบอาชีพอิสระ (Self-employed) เชน พวกขายแรงงานตามจุด
ตลาดนดัขายแรงงานโดยแรงงานจะรอผูวาจางมาเหมาคาแรงงานวนัตอวนั หรือรับจางทัว่ไปเปนครัง้คราว
ไมสมํ่ าเสมอ

แตหากนํ าแนวคิดและทฤษฏีดังกลาวขางตนมาปรับใชกับแรงงานนอกระบบตามนัย
ความหมายขององคการแรงงานระหวางประเทศ (International Labour Organization หรือ ILO) 
เปนการจางงานในภาคเศรษฐกจิทีไ่มเปนทางการหรอืภาคนอกระบบ (Informal sector) โดยมอีงคประกอบ
ที่สํ าคัญ คือ เปนกิจการที่ตั้งขึ้นงาย ใชวัตถุดิบภายในประเทศเปนธุรกิจในครัวเรือนขนาดเล็ก         
มีการใชแรงงานที่เขมขน หรือเทคโนโลยีงายๆ ใชความเชี่ยวชาญที่เกิดจากประสบการณ หรือ    
การเรยีนรูนอกระบบโรงเรยีน และเปนตลาดทีม่กีารแขงขนัสงูและไมอยูภายใตกฎเกณฑของรฐับาล
ซ่ึงองคการแรงงานระหวางประเทศไดใหคํ าจํ ากัดความภาคนอกระบบวาเปนหนวยงานการผลิต
และจ ําหนายสนิคาและบรกิารขนาดเลก็ ประกอบดวย ผูผลิตอิสระหรอืประกอบอาชพีอิสระในเขตเมอืง
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ของประเทศกํ าลังพัฒนา บางหนวยจางงานสมาชิกในครอบครัว มีทุนดํ าเนินกิจการตํ่ ามากหรือ    
ไมมีเลย ใชเทคโนโลยีและทักษะในระดับตํ่ าจึงมีผลผลิตตํ่ า การจายคาจางตํ่ าและไมสมํ่ าเสมอ    
การจางงานมีความมั่นคงนอยมากสํ าหรับผูที่ทํ างานดวย19 โดยกํ าหนดลักษณะของหนวยผลิต 
(สถานประกอบการ) และกิจกรรมการผลิตที่เกิดขึ้น (ลักษณะงานของสถานประกอบการ) เปนฐาน
ก ําหนดภาคนอกระบบ20 มากกวาทีจ่ะก ําหนดบคุคลทีเ่กีย่วของหรือลักษณะของตวัแรงงานโดยการประชมุ
ระหวางประเทศของนักสถิติแรงงานครั้งที่ 15 (15 th ICLS) ในป ค.ศ. 1993 ไดรับรองคํ าจํ ากัดความ
ทางสถติริะหวางประเทศของภาคนอกระบบไวในระบบบัญชีระดับชาติขององคการสหประชาชาติ”
ฉบบัทบทวน (1993 SNA) เพือ่ใหสามารถระบภุาคนอกระบบโดยแยกออกอยางชดัเจนในบญัชดีงักลาว
จงึพอสรุปรูปแบบการจางแรงงานนอกระบบไวดังนี้

1. สถานประกอบการ (Enterprise) คือ หนวยการผลิตสินคาหรือบริการเพื่อขายหรือ
แลกเปลี่ยน (barter) ในแงขององคกรตามกฎหมาย สถานประกอบการอาจเปนบริษัท นิติบุคคล 
(รวมทัง้สถานประกอบการกึง่นติบิคุคล) องคกรทีม่ไิดแสวงผลก ําไรสถานประกอบการทีม่ไิดจดทะเบยีน
โดยรัฐบาลเปนเจาของ หรือสถานประกอบการเอกชนทีม่ไิดจดทะเบยีนสถานประกอบการมคีวามหมาย
กวางมาก โดยครอบคลุมทั้งหนวยการผลิตที่จางแรงงานและหนวยการผลิตซ่ึงบุคคลเปนเจาของ
และด ําเนนิงานในฐานะกิจการของตนเองโดยประกอบอาชีพอิสระ ทั้งที่ดํ าเนินการโดยลํ าพัง หรือ
ดวยความชวยเหลือของแรงงานของครัวเรือนที่มิไดรับคาจาง โดยอาจจะกระทํ ากิจกรรมภายใน
หรือภายนอกบานของเจาของสถานประกอบการ และอาจจะดํ าเนินการในสถานที่ของตนเองหรือ
โดยมไิดเจาะจงสถานทีท่ีแ่นนอน ตามค ําจ ํากดัความนีผู้คาเรริมถนน  คนขบัรถแทก็ซี ่คนงานทีรั่บงาน
ไปท ํางานที่บาน ฯลฯ นับวาเปนสถานประกอบการ

2. ครัวเรือน (Household) ในฐานะหนวยผลติสนิคาเพือ่ใชเองในครวัเรอืน เชน ชาวไร
ชาวนา ที่ผลิตเพื่อยังชีพและครอบครัวที่กอสรางที่อยูอาศัยดวยตนเอง หรือครัวเรือนที่จางคนงาน
ตามบานโดยจายคาจาง เชน สาวใช คนซักผา คนสวน คนขับรถ

3. สถานประกอบการนอกระบบระดบัจลุภาค คอื สถานประกอบการทีม่ไิดจดทะเบยีน
(private unincorporated enterprises) ซ่ึงขนาดในแงของการประกอบการตํ่ ากวากํ าหนดตามเงื่อนไข
ในระดบัชาต ิ โดยปกตแิลวมขีนาดเลก็จะจ ํากดัทีก่ารมแีรงงานไมเกนิ 5 คน และหรอืมไิดขึน้ทะเบยีน
ภายใตรูปแบบที่กํ าหนดตามกฎหมายแหงชาติ เชน กฎหมายโรงงานหรือกฎหมายทะเบียนพาณิชย  

                                                       
19 ILO Session,Geneva. (1991). The dilemma of the informal sector, Report of Director-General,

International Labour Conference, 78th. p. 4.
20 สํ านักงานแรงงานระหวางประเทศประจํ ากลุมประเทศเอเชียตะวันออก. เลมเดิม. หนา 154.                                                
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กฎหมายภาษี หรือกฎหมายประกนัสังคม กฏหมายกํ าหนดหลักเกณฑกลุมอาชีพหรือระเบียบปฏิบัติ
สวนทองถ่ินในเรื่องการขึ้นทะเบียนการคาหรือการอนุญาตใหประกอบธุรกิจ

4. สถานะในการจาง (Status in employment) หมายถึง ประเภทของสญัญาในการวาจางงาน
ที่ชัดเจนหรือไมชัดเจนที่เจาของงานกระทํ าตอบุคคลอื่น เกณฑพื้นฐานสํ าหรับการจัดประเภทงาน 
คือ ประเภทของความเสี่ยงทางเศรษฐกิจซ่ึงประกอบดวยระดับความเกี่ยวของระหวางเจาของงาน
กับอํ านาจหนาที่ของเจาของงานมีตอสถานประกอบการและแรงงานอื่นๆ การแยกประเภทสถานะ
การจางงานระหวางประเทศ (International Classification of Status in Employment ICSE-1993) 
แยกออกเปน 6 กลุม ไดแก นายจาง ลูกจาง แรงงานที่ทํ ากิจการของตนเอง สมาชิกสหกรณผูผลิต 
แรงงานครอบครัว และคนงานที่มิไดแยกประเภทตามสถานะ

5. งานนอกระบบ (Informal job) หมายถึง คนที่ทํ ากิจการของตนเอง หรือสมาชิก 
สหกรณผูผลิตลวนเปนงานนอกระบบ สถานประกอบการเหลานัน้เปนสถานประกอบการนอกระบบ
แรงงานในครอบครวัทีม่ไิดรับคาจางถอืวาท ํางานนอกระบบโดยไมค ํานงึถึงลักษณะของสถานประกอบการ
ทีแ่รงงานเหลานั้นทํ าอยู เพื่อใชในครัวเรือน เชน ชาวนา ก็เรียกวา งานนอกระบบ รวมทั้งแรงงาน
ตามบานทีไ่ดรับคาจางโดยครวัเรอืน ถือวาท ํางานนอกระบบ หรืองานนัน้มไิดท ําเปนประจ ําสมํ ่าเสมอ
หรือทํ าในระยะเวลาอันสั้น ช่ัวโมงการทํ างานเกินกวากฎหมายกํ าหนดหรือคาจางตํ่ ากวามาตรฐาน 
หรือสถานประกอบการไมจดทะเบียน หรือเปนบุคคลในครัวเรือนหรือสถานที่ทํ างานของแรงงาน
อยูนอกสถานประกอบการหรืออยูในสถานประกอบการของแรงงานนั้นเอง 21

2.4.1 ความสมัพันธของแรงงานนอกระบบกับสถานประกอบขนาดยอม
ความสมัพนัธระหวางแรงงานนอกระบบกบัสถานประกอบการขนาดยอมจากแนวคดิ

และทฤษฏีและรูปแบบของแรงงานนอกระบบดังกลาวขางตน กลาวไดวาเปนแรงงานอีกกลุมหนึ่ง 
ที่อยูในกลุมของแรงงานนอกระบบที่เกิดขึ้น ยุคทุนนิยมการแขงขันทางการคาทั่วโลก พบวา       
การผลิตสินคาและสัมพันธภาพในการวาจางงานผลิตสินคามีความยืดหยุนและไมเปนทางการ        
ผูประกอบธุรกิจขนาดใหญหรือธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ในระบบตางๆ จํ านวนมาก
เลือกทีจ่ะกระจายฐานการผลติชิน้งานหรอืประกอบชิน้สวนสินคาและปรบัเปลีย่นการท ํางานโดยวาจาง
ผูประกอบการขนาดยอมที่แรงงานเปนผูทํ ากิจการเองในสถานประกอบการขนาดยอมเปนหนวย

                                                       
21 สํ านักงานแรงงานระหวางประเทศประจํ ากลุมประเทศเอเชียตะวันออก. แหลงเดิม. หนา 157-158.
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การผลิตเฉพาะทางมากขึ้น มักจะมีการจางงานที่แตกตางจากแบบแผนทั่วไป (atypical workers) 
เชน งานนัน้มิไดมีใหทํ าเปนประจํ าสมํ่ าเสมอ หรือทํ าในระยะเวลาหนึ่งตอเนื่องจํ านวนมากๆ22

2.4.1.1 ความหมายของสถานประกอบการขนาดยอม (Micro business) ทีแ่รงงาน
เปนผูท ํากจิการดวยตนเองตามหลกัการขององคการแรงงานระหวางประเทศ หมายถึง สถานประกอบการ
นอกระบบระดบัจลุภาคทีเ่ปนสถานประกอบการทีม่ไิดจดทะเบยีน (private-unincorporated- enterprises)
ซ่ึงขนาดในแงของการประกอบกจิการ มาตรฐานตํ ่ากวาทีก่ ําหนดตามเงือ่นไขในระดบัชาตมิแีรงงาน
ไมเกนิ 5 คน และหรือมิไดขึ้นทะเบียนภายใตรูปแบบที่กํ าหนดตามกฎหมายแหงชาติ เชน กฎหมาย
โรงงานหรือกฎหมายทะเบียนพาณิชย กฎหมายภาษี หรือกฏหมายประกันสังคมกฏหมายกํ าหนด
หลักเกณฑกลุมอาชพีหรือระเบยีบปฏิบัติสวนทองถ่ินในเรื่องการขึ้นทะเบียนการคาหรือการอนุญาต
ใหประกอบธุรกิจ

2.4.1.2 ลักษณะและรปูแบบประเภทของผูประกอบการขนาดยอม (Small enterprise)
กบัสถานประกอบการขนาดยอมทีแ่รงงานเปนผูท ํากจิการเอง มลัีกษณะรปูแบบของสถานประกอบการ
ขนาดยอมที่หลากหลายตามสภาพของภาคอุตสาหกรรมแตละประเภทและตามสภาพของทองถ่ิน
แตละทองถ่ินที่ผลิตโดยรับจางผลิตหรือประกอบชิ้นสวนสินคาดวยเครื่องมือของตนเองที่จัดเตรียม
ไวแลวซ่ึงจํ าแนกลักษณะและรูปแบบของแรงงานนอกระบบกับการผลิตไดดังนี้

1) สภาพทั่วไปของผูประกอบการขนาดยอมที่แรงงานที่ทํ ากิจการ 
ของตนเองมีอยูทั่วไปเปนจํ านวนมากทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและตางจังหวัด       
ทีเ่ปนแหลงอุตสาหกรรมการผลติทกุประเภทจากขอมลูทางสถติขิองประเทศไทยทีส่รุปผลการสํ ารวจ
แรงงานนอกระบบ พ.ศ. 254823 โดยส ํานักงานสถิติแหงชาติ ไดดํ าเนินการสํ ารวจแรงงานในระบบ
และแรงงานนอกระบบทัง้หมดทกุประเภทขึน้เปนครัง้แรกเพือ่ทีจ่ะไดขอมลูทีเ่ปนประโยชนในการวางแผน
การบริหารจัดการเศรษฐกิจนอกระบบ โดยเฉพาะในดานการขยายความคุมครองการประกันสังคม
ใหครอบคลุมภาคเศรษฐกิจเพื่อใหผูที่ทํ างานในเศรษฐกิจนอกระบบไดเขาถึงระบบประกันสังคม   
ที่เหมาะสม ตลอดจนการไดรับความเปนธรรมมีความมั่นคงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สํ ารวจ       
ในเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2548 – กนัยายน พ.ศ. 2548 จากกลุมตัวอยาง 79,960 เรือนครัว ประชากร

                                                       
22 สํ านักงานแรงงานระหวางประเทศประจํ ากลุมประเทศเอเชียตะวันออก. แหลงเดิม. หนา 24.
23 สํ านักงานสถิติแหงชาติ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร. (2548).

สรุปผลการสํ ารวจแรงงานนอกระบบ. หนา 1-4.
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อาย ุ 15 ป ขึ้นไปในจํ านวน 50 ลานคน พบวาเปนผูมีงานทํ า 36.3 ลานคน ในจํ านวนผูมีงานทํ านี้     
มผูีทํ างานอยูในระบบ 13.8 ลานคน และอยูนอกระบบ 22.5 ลานคน กรุงเทพมหานครผูมีงานทํ า  
3.8 ลานคน มีแรงงานในระบบมากที่สุดถึง 2.7 ลานคน หรือรอยละ 70.8 แรงงานนอกระบบ        
1.1 ลานคน หรือรอยละ 29.2 รองลงมา ไดแก ภาคกลางมีผูมีงานทํ า 9.1 ลานคน มีแรงงานในระบบ 
4.8 ลานคน หรือรอยละ 53.1 แรงงานนอกระบบ 4.3 ลานคน หรือรอยละ 46.9  ภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื
มีแรงงานในระบบนอยที่สุด คือ 2.3 ลานคน หรือรอยละ 19.5 แรงงานนอกระบบ 9.5 ลานคน หรือ
รอยละ 80.5 ระดบัการศกึษาของผูทีอ่ยูในแรงงานในระบบและแรงงานนอกระบบ สวนใหญมกีารศกึษา
อยูในระดบัมธัยมศกึษาตอนตนและตํ ่ากวา กลาวคอื ในระดบัไมมกีารศกึษาและตํ ่ากวาประถมศกึษา  
มผูีท ํางานที่เปนแรงงานในระบบเพียง 2.7 ลานคน มีผูทํ างานที่เปนแรงงานนอกระบบ 11.4 ลานคน  
ระดบัประถมศกึษา มผูีท ํางานทีเ่ปนแรงงานในระบบ 2.6 ลานคน มผูีท ํางานทีเ่ปนแรงงานนอกระบบ
5.4 ลานคน จ ํานวนแรงงานในระบบจะเพิ่มขึ้นเมื่อผูมีงานทํ ามีการศึกษาที่สูงขึ้น ระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย  มีผูทํ างานที่เปนแรงงานในระบบ 2.3 ลานคน แรงงานนอกระบบ 1.9 ลานคน และระดับ
อุดมศกึษา มีผูมีงานทํ าที่เปนแรงงานในระบบมีเพิ่มขึ้นเปน 3.7 ลานคน มีแรงงานนอกระบบเพียง 
1.1 ลานคน เมื่อพิจารณาตามลักษณะรูปแบบอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับแรงงานนอกระบบพบวา
แรงงานนอกระบบสวนใหญเปนผูที่ทํ างานในรูปแบบอุตสาหกรรมการเกษตรถึง 14. ลานคน     
รองลงมา ไดแก อุตสาหกรรมการขายสงและขายปลีก 3.5 ลานคน ดานโรงแรมและภัตตาคาร      
1.7 ลานคน ดานการกอสราง 0.7 ลานคน ดานขนสง 0.5 ลานคน ดานการผลติ 1.1 ลานคน อิสระอืน่ๆ
0.6 ลานคน

2) ลักษณะของสภาพการรบัจางเหมาท ํางานจากผูวาจาง ผูรับเหมาชัน้ตน
ผูรับเหมาชวงผลติช้ินงานหรอืประกอบชิน้สวนสนิคาในสถานประกอบการขนาดยอมหรือในสถานที่
ที่ผูวาจาง ผูรับเหมาชั้นตน ผูรับเหมาชวง เปนผูกํ าหนดเลือกใหทํ า พบวามีการจางงานชั่วคราว   
เปนการจางงานทีไ่มเปนการจางประจ ําแตเปนการจางงานเปนครัง้คราว มรีะยะเวลาเปนการชัว่คราว
มีลักษณะการทํ างานแบบงานจร หรืองานตามฤดูกาล เปนการดํ าเนินกิจการเพื่อรับจางผลิตสินคา
หรือประกอบชิ้นสวนสินคาใหแกผูประกอบธุรกิจขนาดใหญหรือธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม 
(SMEs) ในระบบ หรือผูคาปลีกรายใหญไดเหมาชวงใหกับผูผลิตในทองถ่ินซึ่งสวนใหญจะเปน
สถานประกอบการขนาดยอมเปนผูรับทํ างานชวงทายๆ ตออีกทอดหนึ่ง
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2.4.1.3 สภาพปญหาของการจางเหมางานในสถานประกอบการขนาดยอมท่ีแรงงาน
ทํ ากิจการของตนเอง จะพบเห็นไดอยูทั่วไป

ปญหาของผู ประกอบการขนาดยอมที่แรงงานทํ ากิจการของตนเอง    
ในสถานประกอบการขนาดยอมในประเทศไทย จากการสํ ารวจของสํ านักงานสถิติแหงชาติ (2548) 
ไดแก สภาพการจางงาน ปญหาคาตอบแทน งานขาดความตอเนื่อง ความไมปลอดภัยจากการทํ างาน 
สถานที่ทํ างานคับแคบไมถูกสุขอนามัย ไมมีเงินทุน และชั่วโมงการทํ างานมากเกินไป ถูกบังคับใช
แรงงาน

ดังนั้น ความจํ าเปนในการจัดใหมีการคุมครองแรงงานนอกระบบตาม
สถานประกอบการขนาดยอม ตามที่ศึกษามาขางตน ทํ าใหทราบถึงแนวคิดและหลักทฤษฎีเกี่ยวกับ
เศรษฐกจิในระบบ เศรษฐกจินอกระบบ แรงงานนอกระบบ รูปแบบของแรงงานนอกระบบ ความสมัพนัธ
ระหวางแรงงานนอกระบบกับสถานประกอบการขนาดยอม ดานความหมาย ลักษณะ รูปแบบและ
อุตสาหกรรมทีเ่กีย่วของนัน้ จงึเปนแนวคดิและความจ ําเปนในการคุมครองดานแรงงานใหแกผูประกอบ
ขนาดยอมทีแ่รงงานทีท่ ํากิจการดวยตนเอง ซ่ึงเปนแรงงานนอกระบบที่ทํ างานอยูในสถานประกอบ
การขนาดยอมวามีความสํ าคัญอยางยิ่งที่ภาครัฐบาลที่ตองเขามาคุมครองดานแรงงานและคุมครอง
ทางดานสังคมดวยซ่ึงโดยหลักภาครัฐบาลไมควรคุมครองเฉพาะแรงงานในระบบเทานั้นที่จะไดรับ
ความคุมครองดานแรงงานตามกฏหมาย เห็นควรจะพิจารณาถึงความมั่นคงในชีวิตและความผาสุก
ในการด ํารงชพีของแรงงานนอกระบบเหลานัน้ ซ่ึงเปนหนาทีข่องภาครฐับาลทีจ่ะตองดแูลทกุๆ ดาน
ไมวาจะเปนดานสุขภาพ อนามัย การศึกษา ความมั่นคงในการดํ ารงชีพ  ความปลอดภัยในชีวิต และ
รับบรกิารทีด่จีากภาครฐับาลเชนเดยีวกบัแรงงานในระบบไดอยางทัว่ถึงและเปนธรรม เพือ่ใหแรงงาน
ทั้งในระบบและนอกระบบเขาสูสังคมที่มีความสุขอยางยั่งยืนตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติฉบับที่ 10 ตอไป

2.4.1.4 ปญหาและความตองการความชวยเหลือของผูประกอบการขนาดยอม
ซ่ึงเปนแรงงานนอกระบบที่ทํ างานอยูในสถานประกอบการขนาดยอม

1) ปญหาสถานภาพของแรงงานทีไ่มชัดเจนในปจจบุนัแรงงานนอกระบบ
(Informal Worker) มกีารท ํางานในลกัษณะการจางเหมาภายนอกจากผูวาจาง ผูรับเหมาชัน้ตน ผูรับเหมาชวง
ผลิตช้ินงานหรือประกอบชิ้นสวนสินคา (Employment to Produce Goods) มใิชการวาจางแรงงาน 
(Employment for Labor) แมผูประกอบการขนาดยอมทีแ่รงงานทีท่ ํากจิการดวยตนเอง มไิดมสีถานภาพ
เปนลูกจางปกตติามกฎหมายคุมครองแรงงาน เพราะไมไดมสีายงานการบงัคบับญัชาหรอืมกีารควบคมุ
เหมอืนลูกจางในสถานประกอบกิจการหรือโรงงานในระบบ ดังนั้น จึงไมมีความสัมพันธตามปกติ
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ในฐานะนายจางและลูกจาง แตอาจตองทํ างานในสถานที่ที่ผูวาจาง ผูรับเหมาชั้นตน ผูรับเหมาชวง 
เปนผูจัดหากํ าหนดเลือกใหทํ างาน

2) ปญหาดานสภาพการทํ างานที่ไมมีเสถียรภาพ แรงงานนอกระบบ
สวนใหญมงีานท ําทีไ่มแนนอนสมํ ่าเสมอ มงีานท ําอยางไมตอเนือ่ง การท ํางานไมมหีลักประกนัทีม่ัน่คง   

3) ปญหาสภาพแวดลอมที่ไมเหมาะสม ตองทํ างานในสภาพแวดลอม
ที่ไมเหมาะสมอาจกอใหเกิดปญหาความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยในการทํ างาน

4) ปญหาการขาดการสงเสริมพัฒนาเพื่อยกระดับฝมือ โดยทั่วไป   
งานแรงงานนอกระบบสวนใหญมักจะไมไดรับการพัฒนาระดับฝมือในเบื้องตนมากอนที่จะรับงาน 
หรือขาดการฝกอบรมที่เปนการยกระดับฝมือทั้งกอนและระหวางทํ างาน จึงทํ าใหงานที่รับทํ า         
มีคุณภาพที่ตํ่ าไมเปนไปตามความตองการของผูวาจาง

5) ปญหาในการไดรับคาจางคาตอบแทนที่ตํ่ า แรงงานนอกระบบ
จํ านวนมากมักถูกเอารัดเอาเปรียบจากผูวาจาง โดยไดรับคาจางคาตอบแทนที่ตํ่ าหรือคอนขางตํ่ า  
เมื่อเทียบกับอัตราคาจางขั้นตํ่ าที่กฎหมายคุมครองแรงงาน หรืออัตราคาจางเฉลี่ยของแรงงาน        
ในสถานประกอบการในระบบ โดยลักษณะงานแลว ผูประกอบการขนาดยอมไดรับคาจางคาตอบแทน
การท ํางานตามผลงาน และสวนใหญการรับงานแลวสถานประกอบการขนาดยอมจะเปนผูรับเหมา
ชวงทายๆ สุด ทํ าใหคาจางที่แรงงานจะไดรับตองลดลงตามสวน

6) ปญหาดานสวสัดกิารและการคุมครองแรงงานนอกระบบ ในปจจบุนั
ยงัไมมคีวามพยายามทีจ่ะตรากฏหมายออกมาบงัคบัใชในการคุมครองแรงงานนอกระบบทกุประเภท
รวมถึงผูประกอบขนาดยอมกย็งัไมมีการจัดสวัสดิการทางสังคมและการคุมครองโดยตรง

7) ปญหาดานการบริหารหนวยงานที่มีหนาที่รับผิดชอบโดยตรง     
แมรัฐบาลจะใหความสํ าคัญกับเรื่องนี้มาก แตก็ยังไมมีการตั้งหนวยงานขึ้นมารับผิดชอบโดยตรง   
แมปจจุบันจะมีการตั้งหนวยงานภายในขึ้นมาบริหารแตก็ยังขาดการประสานงานระหวางหนวยงาน
ของภาครฐับาล ภาคเอกชน และผูมสีวนเกีย่วของอืน่ๆ เปนไปอยางมปีระสิทธิภาพ ท ําใหการสงเสรมิ
พฒันาและคุมครองแรงงานนอกระบบยงัไมอาจเชือ่มโยงเขากนัไดอยางเปนระบบทีส่มบรูณ รวมถึง
ไมสามารถที่จะรวมมือกันปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

ดงันัน้ปญหาของผูประกอบการขนาดยอมทีแ่รงงานทีท่ ํากจิการดวยตนเอง
เปนแรงงานนอกระบบทีท่ ํางานในสถานประกอบการขนาดยอมทีพ่บในปจจบุนั แตยงัไมมกีฏหมาย
แรงงานคุมครองดูแลและไมมีหนวยงานตรวจสอบเฉพาะจึงเปนปญหาที่ตองแกไข
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สวนประเด็นความตองการความชวยเหลือของผูประกอบการขนาดยอม
ทีแ่รงงานที่ทํ ากิจการดวยตนเอง คือ การทํ างานที่มีคุณคา มีความมั่นคงในอาชีพ และควรไดรับ   
การคุมครองการใชแรงงานทัว่ไปตามกฎหมายไมถูกบงัคบัใชแรงงาน คาตอบแทนแรงงานทีเ่ปนธรรม
ไดรับการคุมครองตามกฏหมายเงินทดแทนเมื่อเกิดอันตรายแกผูใชแรงงานและไดรับความคุมครอง
ทางสังคมโดยเขาเปนผูประกันที่ไมตองกํ าหนดเงื่อนไขมากนักในการรับบริการการคุมครอง
ประกนัสังคม ถือเปนแนวทางดานกฎหมายเพือ่คุมครองแรงงานนอกระบบดงักลาว ทีป่ระสบปญหา
อยูในขณะนี้และจะมีอยางกวางขวางตอไปในภายหนา

2.4.1.5 นโยบายและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติท่ีเก่ียวกับแรงงาน
นอกระบบทัง้หมดในประเทศไทย  ดวยเหตแุละผลทีก่ลาวมาขางตน การจางงานนอกระบบ มคีวามส ําคญั
ตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย รัฐบาลจึงกํ าหนดไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสงัคมแหงชาติ ตั้งแตฉบับที่ 6 เปนตนมา ในหัวขอนี้จะขอยกที่ปจจุบันที่สํ าคัญดังนี้

แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549)24    
แนวทางที่สํ าคัญของแผนดังกลาวที่เกี่ยวกับแรงงานนอกระบบ คือ

1) สรางผูประกอบอาชพีสวนตวัและผูประกอบการขนาดยอม โดยสงเสรมิ
ใหผูทีต่กงานหรอืวางงานโดยเฉพาะผูทีสํ่ าเรจ็อาชวีะศกึษา หรืออุดมศกึษา ใหมคีวามรูในการประกอบอาชพี
สวนตวัหรือธุรกจิขนาดเลก็ ใหความรูเพิม่เตมิฝกอบรมทางดานเทคนคิการท ําธรุกจิ การเงนิ การตลาด
การจัดการ แหลงเงินทุนและกฎหมายที่เกี่ยวของ

2) การกระจายโอกาสการมีงานทํ าโดย การสรางโอกาสการจางงาน
เพิม่ขึน้โดยเฉพาะกลุมผูมีรายไดนอย และกลุมยากจนโดยกระตุนใหเกิดการลงทุนในกิจกรรมธุรกิจ
ทีใ่ชแรงงานที่มีทักษะฝมือนอย และกระจายไปในพื้นที่ตางๆ

3) การสงเสรมิใหคนมงีานท ํา โดยมุงสรางอาชพีแกแรงงานใหสามารถ
ประกอบอาชีพสวนตัวและเปนผูประกอบการขนาดยอม กระจายโอกาสการมีงานทํ าในทุกพื้นที่  
ทัว่ประเทศ  สงเสริมการจางงานนอกภาคเกษตร

                                                       
24 สํ านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ. (2544). รางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 (2545-2549). เอกสารประกอบการประชุมสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ.
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4) การปรับปรุงการคุมครองทางสังคมใหมีประสิทธิภาพ โดยพัฒนา
หลักประกันทางสังคมที่มีอยูใหมีประสิทธิภาพในการสรางความมั่นคงดานรายไดและคุณภาพชีวิต
แกประชาชน โดยเฉพาะคุมครองและชวยเหลือกลุมคนยากจนและผูดอยโอกาสใหพึ่งพาตนเองได
ในระยะยาว

5) ขยายขอบเขตและประเภทการคุมครองของกองทุนประกันสังคม
ใหครอบคลุมแรงงานนอกระบบ

6) สิทธภิาพในการจดัการเพิม่ประบรหิารกองทนุเกีย่วของกบัการพฒันาคน
และสงัคมใหเปนกลไกที่สํ าคัญในดานการพัฒนาทั้งดานการศึกษา สุขภาพ อนามัย ทักษะฝมือและ
ระบบความคุมครองดานสวัสดิการสังคม

7) พฒันามาตรฐานดานความปลอดภยั อาชวีอนามยั และสภาพแวดลอม
ในการทํ างานใหสอดคลองกับมาตรฐานสากล รวมทั้งปรับปรุงกฏหมายคุมครองแรงงานเพื่อสราง
ความเปนธรรมแกแรงงานสตรีและแรงงานนอกระบบทุกประเภท โดยเฉพาะแรงงานนอกระบบ 
ในสถานประกอบการขนาดยอมทีแ่ผนพัฒนาเนนใหความสํ าคัญเปนพิเศษ
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บทที่ 3
มาตรการทางกฎหมายในการคุมครองแรงงานนอกระบบตามกฎหมายไทย
กบัอนุสัญญาขององคการแรงงานระหวางประเทศและกฎหมายตางประเทศ

การคุมครองแรงงานนอกระบบอยางเหมาะสม ควรมีการกํ าหนดมาตรการในการวาง
แนวทาง เพื่อศึกษาเปรียบเทียบและปรับใชเพื่อใหเกิดการคุมครองแรงงานนอกระบบ โดยศึกษา
จากหลกัขององคการแรงงานระหวางประเทศ และกฎหมายของประเทศตางๆ เพื่อใหเกิดประโยชน 
และความเหมาะสมกับประเทศไทยในการแกไขปญหาดังกลาว

3.1 มาตรการทางกฎหมายในการคุมครองแรงงานนอกระบบตามอนสุญัญาและขอแนะขององคการ
แรงงานระหวางประเทศ (International Labour Organization หรือ ILO)

                   องคการแรงงานระหวางประเทศไดก ําหนดแรงงานนอกระบบขึน้เปนครัง้แรกเมือ่ 30 ปทีแ่ลว
เพือ่อธิบายกิจกรรมของคนจนซึ่งทํ างานหนักแตหนวยงานรัฐไมไดสนใจตรวจสอบ คุมครอง หรือ
ออกกฎระเบียบคุมครอง1 โดยวิธีการที่อธิบายสถานการณของแรงงานนอกระบบ คือ การกลาวถึง
ในแงของความมั่นคงที่จํ าเปน 7 ประการ ซ่ึงแรงงานนอกระบบไมไดรับ คือ ความมั่นคงของตลาด
แรงงาน (โอกาสในการจางงานทีพ่อเพยีงโดยมกีารจางงานสงูเนือ่งจากนโยบายเศรษฐศาสตรมหภาค)
ความมัน่คงในการจางงาน (การคุมครองจากการถกูไลออกอยางไมเปนธรรม หลักเกณฑการจางงาน
และการไลออกจากงาน เสถียรภาพการจางงานที่สอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจ) ความมั่นคงในงาน 
(อาชพี และโอกาสในการพัฒนาอาชีพ โดยการสงเสริมทักษะความสามารถ) ความปลอดภัยในงาน 
(การคุมครองการประสบอันตรายและการเจ็บปวยจากการทํ างานโดยกํ าหนดระเบียบหลักเกณฑ
ดานอาชวีอนามัยและความปลอดภัยในการทํ างาน การจํ ากัดชวงเวลาทํ างานและอื่นๆ) ความมั่นคง
ในการสงเสรมิทกัษะ (โอกาสทีจ่ะไดฝกฝนทกัษะหรอืรักษาไวซ่ึงทกัษะทีม่อียูดวยนวตักรรมแบบใหม
และการมโีอกาสไดฝกงานและฝกอบรม) ความมั่นคงของรายได (การมีรายไดอยางพอเพียง) และ
ความมัน่คงในการมผูีแทน (การคุมครองการมสิีทธเิจรจาตอรองในตลาดแรงงานโดยสหภาพแรงงาน  
                                                       

1 ILO: Employment incomes and equality: A strategy for increasing productive employment
in Kenya. (1972, Genera).
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องคกรนายจาง และสถาบันที่จัดใหมีการเจรจาทางสังคม)2 จงึเกดิแนวคิดในการกํ าหนดมาตรฐาน
การใชแรงงานเพือ่สงเสรมิใหเกดิความยตุธิรรมในสงัคม สาระส ําคญัมาตรฐานแรงงานระหวางประเทศ
ขององคการแรงงานระหวางประเทศ (ILO) มอีนสัุญญาและขอแนะตราขึน้จนถงึปจจบุนั (พ.ศ. 2549)
ประกอบดวยอนุสัญญา จํ านวน 185 ฉบับ และขอแนะ 195 ฉบับ ซ่ึงแยกสาระสํ าคัญๆ แบงออกเปน 
14 หมวด

จากการศึกษาพบวา กฎหมายที่ใชบังคับอยูในปจจุบันในประเทศไทยยังไมมีกฎหมาย 
ที่เกี่ยวกับการคุมครองผูประกอบการขนาดยอม (Small enterprise) ใชบังคับไวโดยตรง ทั้งนี้       
เมือ่ค ํานงึถึงสภาพปญหาและความตองการชวยเหลือแรงงานนอกระบบเฉพาะกลุมสถานประกอบการ
ขนาดยอม (Micro business หรือ Micro enterprise) ประกอบกับแนวความคิดและหลักทฤษฎี     
ตามที่ไดกลาวไวแลวในบทที่ 2 จะเห็นไดวา แรงงานนอกระบบดังกลาวมีความตองการและ          
มีความจํ าเปนที่จะตองไดรับการดูแลในดานสภาพการจางงาน การใชแรงงานทั่วไป คาจางหรือ    
คาตอบแทนขัน้ตํ ่า ความปลอดภยัในการท ํางาน และการไดผลประโยชนจากเงนิทดแทน เงนิประกนัสังคม
ซ่ึงเปนหัวใจหลักของการคุมครองแรงงานทุกประเภท แตหากพิจารณาถึงปญหาที่เกิดขึ้นที่ทํ าให
แรงงานนอกระบบอยูนอกกฎหมายคุมครองแรงงาน เปนเพราะรูปแบบแรงงานนั้นอยูนอกระบบ  
จงึท ําใหมาตรการในการคุมครองแรงงานไดรับไมทัว่ถึงดวย ในกรณรูีปแบบแรงงานดงักลาวจงึจ ําเปน
อยางยิ่ง จะตองศึกษาสภาพปญหาและวิเคราะหปญหาเกี่ยวกับความคุมครองแรงงานนอกระบบ     
ที่เปนผูประกอบการขนาดยอมที่แรงงานทํ ากิจการดวยตนเองในสถานประกอบการขนาดยอม     
ในปจจุบันโดยมีประเด็นสํ าคัญดังนี้

3.1.1 การคุมครองการใชแรงงานทั่วไป
องคการแรงงานระหวางประเทศ (International Labour Organization หรือ ILO)

ไดกํ าหนดหลักการและมาตรฐานดานแรงงานที่เกี่ยวกับแรงงานทุกประเภทวาดวยสิทธิมนุษยชน
ขัน้พืน้ฐาน เรื่องยุติการใชแรงงานบังคับวาดวยสภาพการทํ างาน เร่ืองทั่วไปเกี่ยวกับสภาพการจาง 
ไวดังนี้

                                                       
2 สํ านักงานแรงงานระหวางประเทศประจํ ากลุมเอเชียตะวันออก. (2546, สิงหาคม).

งานที่มีคุณคาและเศรษฐกิจนอกระบบ. หนา 26.
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3.1.1.1 กํ าหนดเวลาทํ างานปกติ (Hours of work)

1) อนุสัญญาฉบับท่ี 29 วาดวยการเกณฑแรงงานหรือแรงงานบังคับ 
ค.ศ. 1930 (C29 Forced Labour Convention, 1930 Convention Concerning Forced or Compulsory
Labour)

สาระสํ าคัญ อนุสัญญาฉบับนี้กํ าหนดใหประเทศสมาชิก ซ่ึงให
สัตยาบนัจะตองดํ าเนินการยกเลิกการเกณฑแรงงานบังคับทุกรูปแบบ

“การเกณฑแรงงานบงัคบั” หมายถงึ งานหรอืบริการทกุชนดิซ่ึงเอาจาก
บคุคลใดๆ โดยการขูเข็ญ ลงโทษ และบุคคลดังกลาวนั้นมิไดสมัครใจ ยกเวน

1. งานหรอืบรกิารใด  ๆซ่ึงเกณฑโดยกฎหมายวาดวยการรบัราชการทหาร
2. งานหรือบริการใดๆ ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของหนาที่พลเมือง
3. งานหรือบริการใดๆ ที่เกณฑจากบุคคลที่ถูกตัดสินลงโทษใน

ศาลยุติธรรม
4. งานหรือบริการใดๆ ที่เรียกเกณฑในกรณีฉุกเฉนิ อันหมายถึง

กรณีเกิดสงครามหรือภัยพิบัติ
5. การบรกิารตางๆ ของชมุชนขนาดเลก็ ซ่ึงด ําเนนิการโดยสมาชกิ

ของชุมชนนั้น  เพื่อประโยชนของชุมชนนั้นเอง
ในกรณทีีม่กีารเกณฑแรงงานบงัคบัตามขอ 1-5 นัน้ จะตองน ําขอจ ํากดั

ตอไปนี้มาใชพิจารณาดวย
ก. เปนผูใหญชายที่มีรางกายสมประกอบ อายุไมตํ่ ากวา 18 ป และ

ไมเกนิ 45 ป และตองไดรับการตรวจสอบจากแพทยวามไิดเปนโรคตดิตอรายแรง เปนบคุคลทีม่รีางกาย
เหมาะสมที่จะทํ างานที่กํ าหนดไวได

ข. ใหยกเวนครูและนักเรียนในโรงเรียน ตลอดจนเจาหนาที่ดาน
การบริการทั่วๆ ไป

ค. ตองใหมผูีใหญชายทีม่รีางกายสมประกอบไวในชมุชนนัน้ๆ ดวย
โดยปกตไิมวากรณีใด ๆ จะเกณฑไปไดรอยละ 25

ง. ตองเคารพตอความสัมพันธของคูสมรสและครอบครัว
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ในการเกณฑแรงงานนัน้จะตองกระท ําไดไมเกนิ 60 วนัในรอบ 12 เดอืน
โดยใหนับรวมเวลาที่ใชในการเดินทางไปและกลับจากที่ที่จะตองทํ างานดวย นอกจากนี้จะตอง
กํ าหนดชั่วโมงทํ างานเปนเชนเดียวกับชั่วโมงทํ างานปกติ โดยใหไดรับคาตอบแทนไมนอยกวา   
งานประเภทเดยีวกนั และหากมกีารท ํางานเกนิชัว่โมงปกตจิะตองไดรับคาตอบแทนในอตัราทีเ่ปนอยู
ทัว่ๆ ไป รวมทั้งตองใหบุคคลที่ถูกเกณฑแรงงานมีวันหยุดพักผอนประจํ าสัปดาหดวย

2) อนสุญัญาฉบับท่ี 105 วาดวยการยกเลิกแรงงานบังคับ ค.ศ. 1957 
(C105 Abolition of Forced Labour Convention, 1957 Convention Concerning the Abolition 
of Forced Labour)

สาระสํ าคัญ อนุสัญญาฉบับนี้สืบเนื่องมาจากอนุสัญญาฉบับกอนๆ 
ขององคการฯ คือ

1. อนสัุญญาวาดวยการใชแรงงานบังคับ ค.ศ. 1930
2. อนสัุญญาวาดวยทาส ค.ศ. 1926 ซ่ึงก ําหนดใหมกีารปองกนัมใิห

มกีารเกณฑแรงงานโดยบังคับ อันเปนทางที่จะนํ าไปสูสภาพที่คลายทาส
3. อนสัุญญาเพิม่เตมิวาดวยการเลกิทาส การคาทาส และการปฏบิตัิ

คาทาส ค.ศ. 1906 ซ่ึงไดกํ าหนดใหเลิกทาสโดยสิ้นเชิง
4. อนสัุญญาวาดวยการคุมครองคาจาง ค.ศ. 1949 ซ่ึงกํ าหนดใหมี

การจายคาจางโดยสมํ่ าเสมอ  หามการหักคาจางโดยปราศจากเหตุผลสมควร
ทัง้นี ้ทางองคการแรงงานระหวางประเทศ เหน็วายงัไมเปนการเพยีงพอ

จึงตราอนุสัญญาฉบับนี้ขึ้นมาอีกฉบับหนึ่งมีสาระสํ าคัญวา รัฐสมาชิกที่ใหสัตยาบันอนุสัญญานี้    
จะตองไมใชวิธีการเกณฑแรงงานบังคับในกรณีดังตอไปนี้ คือ เพื่อประโยชนในทางการเมือง     
เพื่อใชคนงานทางพัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อลงโทษคนงานทางวินัย เพื่อลงโทษคนงานที่นัดหยุดงาน 
อันเนื่องมาจากเชื้อชาติ สังคม สัญชาติ หรือศาสนา
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3) อนสุญัญาฉบบัท่ี 1 ป ค.ศ. 1919 วาดวยการก ําหนดชัว่โมงการท ํางาน
ในงานอตุสาหกรรมภายใน 8 ชั่วโมงตอวัน และ 48 ชั่วโมงตอหนึ่งสัปดาห (Convention No.1: 
Convention Limiting the Hours of Work in Industrial Undertakings to Eight in the Day and 
Forty-eight in the Week, 1919)

อนสัุญญาฉบับที่ 1 การจํ ากัดชั่วโมงทํ างานในสถานประกอบการ
อุตสาหกรรม 8 ช่ัวโมงตอวัน และ 48 ช่ัวโมงตอสัปดาห ใหความคุมครองบุคคลที่รับจางทํ างาน   
ในสถานประกอบการอตุสาหกรรม ไมวาจะเปนของรฐัหรือเอกชนวาจะตองท ํางานไมเกนิ 8 ช่ัวโมง
ตอวัน และ 48 ช่ัวโมงตอสัปดาห ทั้งนี้ยกเวนเปนการประกอบการภายในครอบครัวซ่ึงสมาชิก     
ในครอบครัวเทานั้นที่ดํ าเนินการ นอกจากนี้ยังยกเวน

ก. ไมใชบงัคบักบับคุคลทีท่ ําหนาทีเ่ปนผูจดัการหรอืผูตรวจตราดแูล
ข. ในกรณทีีท่ ํางานเปนกะ อนญุาตใหสถานประกอบการจางคนงาน

เพือ่ท ํางานใหเกิน 8 ช่ัวโมงตอวันและ 48 ช่ัวโมงตอสัปดาห ไดถ่ัวเฉลี่ยแลวจํ านวนชั่วโมงในระยะ 
3 สัปดาหหรือนอยกวา 3 สัปดาหไมเกิน 8 ช่ัวโมงตอวนั  และ 48 ช่ัวโมงตอสัปดาห

อนุสัญญาฉบับนี้ไดกํ าหนดชั่วโมงการทํ างานสํ าหรับบุคคลทํ างาน
ในทัง้ภาครฐัและภาคเอกชนและในภาคธรุกจิอุตสาหกรรมวาจะตองทํ างานไมเกินแปดชั่วโมงตอวัน
และส่ีสิบแปดชั่วโมงตอสัปดาห แตมีขอยกเวนสํ าหรับบุคคลบางประเภทที่มีตํ าแหนงในระดับ       
ผูอํ านวยการหรือตํ าแหนงผูจัดการหรือบุคคลที่ทํ างานในฐานะเลขานุการ งานเหลานี้ตองทํ างาน
มากกวาแปดชั่วโมงตอวันหรือส่ีสิบแปดชั่วโมงตอสัปดาห อยางไรก็ตามสํ าหรับกรณีการทํ างาน  
ไมถึงแปดชัว่โมงในหนึ่งวัน ก็อาจจะขยายเพิ่มชั่วโมงในวันอื่นที่เหลือไดแตตองไมเกินหนึ่งชั่วโมง 
นอกจากนี้ในกรณีของอุบัติเหตุหรือกรณีเหตุฉุกเฉินหรืองานเรงดวนหรือเหตุสุดวิสัยอันเปนกรณี  
ทีม่คีวามจ ําเปน ตองทํ างานตอเนื่องกัน อนุสัญญาฉบับนี้ไดกํ าหนดใหทํ างานไดถึงหาสิบหกชั่วโมง
ตอสัปดาห หรือในกรณีของบางลักษณะงานที่อนุสัญญาที่ไมสามารถเขาไปคุมครองได การทํ างาน
ทีย่าวนานชัว่โมงกวาอาจทํ าไดโดยการมีขอตกลงขององคการลูกจางที่เกี่ยวของเสียกอน อนุสัญญา
ฉบบันีไ้ดระบขุอยกเวนสํ าหรบัในกรณขีองการเกดิสงครามหรอืเกดิอันตรายอืน่ๆ ทีอ่าจมผีลกระทบ
ตอความปลอดภัยของชาติ
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3.1.1.2 การหยุดพักผอนประจํ าสัปดาห  (Weekly  Rest)
การหยดุพกัผอนประจ ําสัปดาหไดมกีารก ําหนดไวในสนธสัิญญาแวรซาย

มกีารรับรองเปนอนุสัญญาจากที่ประชุมใหญขององคการแรงงานระหวางประเทศในป ค.ศ. 1921 
ในสวนที่เกี่ยวกับวันหยุดพักผอนประจํ าสัปดาหในสถานประกอบการอุตสาหกรรม อนุสัญญา      
ทีเ่กีย่วของกับการหยุดพักผอนประจํ าสัปดาห  ไดแก

อนสุญัญาฉบับท่ี 14 ป ค.ศ. 1921 วาดวยวันหยุดพักผอนประจํ าสัปดาห
ในงานอุตสาหกรรม  (Convention No. 14: Weekly Rest (Industry), 1921)

อนุสัญญาฉบับนี้กํ าหนดใหแรงงานในสถานประกอบการอุตสาหกรรม 
หรือกจิการเกีย่วของ ตองมีระยะเวลาพักอยางนอย 24 ช่ัวโมงติดตอกัน ภายในชวงระยะเวลา 7 วัน 
ถาเปนวนัทีห่ยดุพกั ควรทีจ่ะจดัใหกบัลูกจางตางๆ หยดุพรอมกนัทัง้หมด ในแตละสถานประกอบการ
และควรเปนวันที่ทองถ่ินหรือชุมชนถือเปนวันหยุดจนเปนจารีตประเพณีมาแลว

อนุสัญญาฉบับท่ี 14 วาดวยการหยุดพักผอนประจํ าสัปดาหในงาน     
อุตสาหกรรม ค.ศ. 1921

สาระสํ าคัญ อนุสัญญาฉบับนี้กํ าหนดใหคนงานในสถานประกอบการ
อุตสาหกรรมของรัฐหรือเอกชน จะตองไดรับการหยุดพักผอนอยางนอย 24 ช่ัวโมงติดตอกัน        
ในทกุๆ ระยะเวลา  7 วนั ทัง้นีไ้มใชบงัคบักบับคุคลทีรั่บจางท ํางานในสถานประกอบการอตุสาหกรรม
ซ่ึงมสีมาชกิของครอบครวัเพยีงครอบครวัเดยีวรับจางท ํางาน สํ าหรบัการหยดุพกัผอนประจ ําสัปดาหนี้
อนุสัญญากํ าหนดวา หากเปนไปไดควรกํ าหนดระยะเวลาหยุดพักผอนสํ าหรับเจาหนาที่ทั้งหมด   
ในแตละสถานประกอบการใหตรงกัน

3.1.1.3 การหยดุพกัผอนประจ ําปโดยไดรับคาจาง (Annual Holidays with pay)
การหยุดพักผอนประจํ าปโดยไดรับคาจางนั้นไดมีการกํ าหนดขึ้น     

โดยอนสัุญญาฉบับที่ 52 ในป ค.ศ. 1936 เรียกวา อนุสัญญาวันหยุดพักผอนประจํ าปโดยไดรับคาจาง 
นอกจากนีย้งัมีอนุสัญญาและขอแนะขององคการแรงงานระหวางประเทศที่เกี่ยวของดังนี้

1) อนสุญัญาฉบับท่ี 52 ค.ศ. 1936 วาดวยวันหยุดพักผอนประจํ าป
โดยไดรับคาจาง (Convention No. 52: Convention concerning Annual Holidays with Pay, 1936)

อนุสัญญาฉบับนี้กํ าหนดครอบคลุมแรงงานในภาคอุตสาหกรรม
และภาคพาณิชยกรรม ไมวาจะเปนของภาครัฐหรือของภาคเอกชน โดยระบุวาแรงงานใดๆ ที่ทํ างาน
ตดิตอกนัเกนิกวา 1 ป มีสิทธิไดรับวันหยุดพักผอนประจํ าปโดยไดรับคาจางอยางนอย 6 วันทํ างาน 
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แรงงานทีม่อีายตุํ ่ากวา 16 ป ทํ างานติดตอกันไมนอยกวา 1 ป มีสิทธิไดวันหยุดพักผอนประจํ าป 
โดยไดรับคาจางอยางนอย 12 วนัท ํางาน วนัหยดุตอไปนีร้วมในวนัหยดุพกัผอนประจ ําป คอื วนัหยดุ
ตามประเพณี หรือหยุดงานเพราะปวย

2) ขอแนะฉบบัท่ี 47 ป ค.ศ. 1936 วาดวยวนัหยดุพกัผอนประจ ําปโดยไดรับ
คาจาง (Recommendation No. 47: Recommendation concerning Annual Holidays with Pay, 1936)

ขอแนะฉบบันีเ้ปนการเสรมิอนสัุญญาฉบบัที ่ 52 วาดวย วนัหยดุงาน
โดยไดรับคาจาง  โดยขอแนะฉบบันีใ้หแกสมาชกิแตละประเทศควรจะไดรับขอแนะเพือ่พจิารณาดงันี้

1. งานที่กระทํ าตอเนื่อง หรือ งานบริการ ไมควรไดรับผลกระทบ
จากการขาดงานเนื่องจากการเจ็บปวยหรืออุบัติเหตุเปนครั้งคราว เหตุการณของครอบครัว การฝก
วชิาทหาร การใชสิทธิพลเมือง การเปลี่ยนแปลงการบริการของกิจการที่แรงงานทีไ่ดรับการวาจาง 
การตกงานเปนระยะโดยไมสมัครใจ  และหากบุคคลนั้นกลับเขาทํ างานอีก

2. ในการจางงานส ําหรบังานทีด่ ําเนนิการไมสมํ ่าเสมอ ใหนายจาง
นบัความตอเนื่องของการจางงานตามจํ านวนวันที่กํ าหนดระหวางชวงเวลาที่กํ าหนด

3. แรงงานควรไดรับสิทธิในวันหยุดหลังจากการทํ างานมาหนึ่งป 
โดยไมคํ านึงถึงวาเปนการจางงานที่หมดไป ซ่ึงรัฐบาลควรใชขั้นตอนหนึ่งซ่ึงจะรับรองวาคาใชจาย
ทีเ่กดิจากวนัหยุดนั้นไมเปนภาระแกนายจางรายสุดทาย

4. นายจางควรดํ าเนินการเพิ่มจํ านวนวันหยุด และดํ าเนินการ
อยางสมํ ่าเสมอเพื่อไดกํ าหนดจํ านวนวันหลังจากไดกํ าหนดจํ านวนป เชน นายจางกํ าหนดใหลูกจาง
หยดุสิบสองวันทํ าการหลังจากทํ างานมาเจ็ดป

5. นายจางควรค ํานวณและจายคาตอบแทนของบคุคลซึง่ไดรับคาจาง
ตามผลงานหรอืเปนรายชิน้ใหเปนธรรมทีสุ่ด และควรจะค ํานวณรายไดของลกูจางเฉลีย่เปนระยะเวลานาน
เพือ่ใหการเพิ่มและลดคาจางนั้นไมมีผลกระทบ
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3) อนสุญัญาฉบับท่ี 132 ป ค.ศ. 1970 วาดวย วันหยุดพักผอนประจํ าป 
โดยไดรับคาจาง (แกไข) (Convention No.132: Convention concerning Holiday with Pay (Revised),  
1970)

อนุสัญญาฉบับนี้กํ าหนดใหบุคคลไดรับการคุมครองมีสิทธิไดรับ
วนัหยดุประจ ําป โดยไดรับคาจางตามระยะเวลาที่กํ าหนดในการคิดวันหยุดนั้น ไมใหนับรวมไปถึง
วันหยุดตามประเพณีเปนวันหยุดเดียวกับวันหยุดพักผอนประจํ าป สวนการจายคาจางใหจายกอน   
มกีารใชวันหยุด

สาระสํ าคัญ
1. รัฐสมาชิกที่ใหสัตยาบันอนุสัญญาฉบับนี้ จะตองกํ าหนดใหมี

กฎหมายหรอืกฎขอบงัคบัใหเปนไปตามบทบญัญตัแิหงอนสัุญญานี ้ ในเรือ่งวนัหยดุพกัผอนประจ ําป
โดยไดรับคาจาง ถาหากบทบญัญตัใินเรือ่งนีไ้มไดใหผลบงัคบัใชโดยทางสญัญาขอตกลงรวมระหวาง
นายจางและลกูจาง ค ําตดัสินของอนญุาโตตลุาการ ค ําพพิากษาของศาล กลไกก ําหนดคาจางตามกฎหมาย
หรือวิธีการอื่น  ซ่ึงสอดคลองกับระเบียบพิธีปฏิบัติที่เหมาะสมตอสถานการณของประเทศ

2. เจาหนาทีผู่ทรงอ ํานาจจะตองปรกึษาหารอืกบัองคการของนายจาง
และลูกจางที่เกี่ยวของถึงการยกเวนการบังคับใชแกผูรับจางทํ างานบางกลุมที่มีปญหาการปฏิบัติตาม
บทบญัญตัแิหงอนสัุญญานี ้หรือปญหากฎหมายและรฐัธรรมนญู อยางไรกต็ามอนสัุญญานีต้องไมใช
บังคับกับคนประจํ าเรือ

3. ตองก ําหนดมาตรฐานขั้นตํ่ าไววา ไมวากรณีใดๆ ก็ตาม จํ านวน
วันหยุดพักผอนประจํ าปโดยไดรับคาจางสํ าหรับการทํ างานของลูกจางตอปนั้น จะตองไมนอยกวา 
3 สัปดาหทํ างาน (19 วัน เมื่อรวมวันหยุดเสารอาทิตย) (มาตรา 3)

4. วนัหยดุตามประเพณ ีหรือวนัหยดุสาธารณะอืน่  ๆ ซ่ึงอยูในชวงระยะ
วันหยุดประจํ าป หรือวันลาปวยยอมไมถือวาเปนสวนหนึ่งของวันหยุดประจํ าปขั้นตํ่ าที่กํ าหนดไว
ขางตน

5. ระยะเวลาการทํ างานที่จะกํ าหนดใหลูกจางนั้น มีสิทธิไดรับ  
วนัหยดุพักผอนประจํ าป โดยไดรับคาจาง ตองไมเกิน 6 เดือน (มาตรา 5)

6. การจายคาจางส ําหรับวนัหยดุนี ้ จะตองจายใหแกลูกจางลวงหนา
กอนวนัหยดุ นอกจากไดมีขอตกลงกันระหวางนายจางและลูกจางเปนอยางอื่น
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7. ผูทรงอํ านาจอาจดัดแปลงวันหยุดพักผอนประจํ าป โดยไดรับ
คาจางออกเปนชวงๆ ได โดยตองก ําหนดใหชวงหนึง่ตองเปนระยะเวลาตดิตอกนัไมนอยกวา 2 สัปดาห
ท ํางาน (เทากบั 12 วนัเมือ่รวมวนัหยดุเสารอาทติย) และตองจดัใหวนัหยดุพกัผอนทีเ่หลือสะสมไปหยดุ
ภายในปถัดไป หรือภายใน 18 เดือนเมื่อปนั้นลวงแลว
                              8. นายจางภายหลงัการปรกึษาหารอืกบัลูกจางทีเ่กีย่วของหรือผูแทน
เปนผูกํ าหนด การลาพกัผอนประจํ าปโดยไดรับคาจาง และการกํ าหนดใหลาหยุดพักผอนประจํ าป
เมือ่ใดนัน้ตองค ํานงึถึงความจ ําเปนของงาน และโอกาสในการพกัผอนและการผอนคลายความตงึเครยีด
ของลูกจาง

3.1.1.4 การลา  (Paid  Leave)
อนสุญัญาฉบับท่ี 140 ป ค.ศ. 1974 วาดวยการลาศึกษาตอโดยไดรับ    

คาจาง  (Convention No. 140: Paid Education Leave, 1974)
อนุสัญญาฉบับนี้ เป นการกํ าหนดการอนุญาตใหแรงงานลูกจาง          

ลาไปศกึษาในชวงระยะ เวลาทีก่ ําหนดในชัว่โมง ในระยะเวลาชัว่โมงท ํางานโดยใหสิทธไิดรับคาจาง
ทีเ่พยีงพอ พรอมทัง้ยงัไดก ําหนดใหรัฐสมาชกิก ําหนดนโยบายทีเ่หมาะสมกบัสภาวการณของประเทศ
และแนวปฏิบัติที่จะสงเสริมใหลูกจางไดรับอนุญาตไปศึกษาตอโดยไดรับคาจาง มีวัตถุประสงค
เพือ่การฝกอบรมในทกุระดบัเพือ่การศกึษาทางดานทัว่ไป ตลอดจนการศกึษาทางดานสหภาพแรงงาน
ซ่ึงนโยบายที่กํ าหนดนั้นควรมุงเนนไปถึงเรื่องการปรับปรุงหรือดัดแปลง ในเรื่องทักษะหรืออาชีพ
เปนการสงเสรมิ เพือ่ความมัน่คงในอาชพีและการพฒันาทางดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี รวมทัง้
การเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจและสังคม เพื่อใหลูกจางหรือผูแทนไดมีโอกาสในการเขาไป     
มีสวนรวมในสภาพความเปนอยูของสถานประกอบการหรือชุมชน ในการจายคาจางนั้นควรมี
ลักษณะที่ติดตอกัน มีจํ านวนที่เพียงพอและไมเลือกปฏิบัติอันเนื่องมาจากขอแตกตางเรื่องสัญชาติ
และสผิีว เพศ ศาสนา เปนตน สวนการจัดทํ าในรูปของกฎหมาย หรือขอตกลงรวมนั้น การชี้ขาด  
ขอพิพาทแรงงานและอื่นๆ ที่สอดคลองกับแนวปฏิบัติของประเทศ

3.1.2 การคุมครองคาตอบแทนแรงงาน
องคการแรงงานระหวางประเทศ (International Labor Organization หรือ ILO) 

ไดก ําหนดหลกัการและมาตรฐานในการคุมครองคาตอบแทนแรงงานวาดวยสิทธิมนษุยชนขัน้พืน้ฐาน
เรือ่ง ความเสมอภาคในโอกาสและการปฏิบัติไวดังนี้
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1) อนสุญัญาฉบบัท่ี 100 วาดวยคาตอบแทนทีเ่ทากันส ําหรบัคนงานชายและหญงิ
ซ่ึงทํ างานที่มีคาเทากัน ค.ศ. 1951 (C 100 Equal Remuneration Convention,1951 Convention 
concerning Equal Remuneration for Men and Women Workers for Work of Equal Value)

อนุสัญญาฉบับนี้ กํ าหนดหลักเกณฑและคุมครองคาตอบแทนที่เทากัน
สํ าหรับคนงานชายและหญิง ซ่ึงทํ างานที่มีคาเทากันวาจะตองจายคาตอบแทนโดยปราศจาก        
การเลือกปฏิบัติอันเนื่องจากความแตกตางทางเพศ

2) อนสุญัญาฉบบัท่ี 111 วาดวยการเลอืกปฏบิตัใินการจางงานและอาชพี ค.ศ.1958
(C100 Discrimination (Employment and Occupation) Convention,1958 Convention Concerning
discrimination in Respect of Employment and Occupation)

อนสัุญญาฉบบันีก้ ําหนดหลกัเกณฑและคุมครองการเลอืกปฏบิตัใินการจางงาน
และอาชพีวาการเขารบัการฝกอาชพี การเขาท ํางาน การประกอบอาชพีเฉพาะบางประเภท และขอก ําหนด
และเงื่อนไขตางๆ ของการจางงาน โดยไมคํ านึงถึงเชื้อชาติ ศาสนา หรือเพศ มีสิทธิแสวงหา     
ความเปนอยูที่ดี ทั้งทางดานวัตถุและพัฒนาการทางดานจิตใจของตนตามเงื่อนไขแหงเสรีภาพ และ
เกียรติยศ ตามความมั่นคงทางเศรษฐกิจและโอกาสที่เทาเทียมกัน และการเลือกปฏิบัติกอใหเกิด  
การละเมิดสิทธิที่ไดกํ าหนดไวในปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน

3.1.3 การคุมครองเก่ียวกับเงินทดแทน
องคการแรงงานระหวางประเทศ (International Labor Organization หรือ ILO)

ไดกํ าหนดหลักการและมาตรฐานแรงงานดานแรงงานทุกประเภท วาดวยการประกันสังคม เร่ือง
สิทธปิระโยชนกรณีประสบอันตรายจากการจางงาน ไวดังนี้

อนสุัญญาฉบับท่ี 19 วาดวยการปฏิบัติท่ีเทาเทียมกัน ค.ศ 1925 (คาทดแทนกรณี
ประสบอุบัติเหตุ) Equality of Treatment (Accident Compensation), 1925

อนสัุญญาฉบบันีก้ ําหนดใหประเทศสมาชกิตองด ําเนนิการใหมกีารปฏบิตัเิกีย่วกบั
การจายคาทดแทนใหแกคนงานทุกประเภทที่เปนคนในบังคับหรือคนตางชาติหรือทายาทของเขา  
ทีป่ระสบอันตรายจากการทํ างานอยางเสมอเหมือนกัน
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3.1.4 การคุมครองเก่ียวกับเงินประกันสังคม
องคการแรงงานระหวางประเทศ (International Labor Organization หรือ ILO)

ไดก ําหนดหลกัการและมาตรฐานดานแรงงานทกุประเภทวาดวยการประกนัสงัคม เร่ืองการประกนัสงัคม
ตามมาตรฐานขั้นตํ่ า ไวดงันี้

อนุสัญญาฉบับท่ี 102 ค.ศ. 1952 วาดวยมาตรฐานขั้นตํ่ าของการประกันสังคม
(Convention No.102 Concerning Social Security (Minimum Standards), 1952)

อนสัุญญาฉบับนี้กํ าหนดใหมีการคุมครองการประกันสังคมอยางนอย 3 ประเภท
ตามมาตรฐานขั้นตํ่ า

อนุสัญญาฉบับที่ 102 เรื่อง มาตรฐานขั้นตํ่ าของการประกันสังคมขององคการ
แรงงานระหวางประเทศ

1) ประโยชนทดแทน
ประเทศสมาชกิซึง่ใหสัตยาบนัตออนสัุญญานี ้ จะตองใหความคุมครองอยางนอย

3 ประเภท โดยเลอืกจากการรักษาพยาบาล เงินทดแทนกรณีเจ็บปวย ประโยชนทดแทนกรณีวางงาน
ชราภาพ ประสบอนัตรายจากการท ํางาน สงเคราะหครอบครวั คลอดบตุร ทพุพลภาพ และสงเคราะห
ผูอยูในอปุการะ และจะตองใหความคุมครองอยางนอย 1 ประเภท โดยเลือกจากประโยชนทดแทน
แบบบังคับกรณีวางงาน ชราภาพ ประสบอันตรายจากการทํ างาน ทุพพลภาพ และสงเคราะห          
ผูอยูในอุปการะ

2) ขายครอบคลุม
บคุคลที่ไดรับความคุมครองจากการประกันสังคมประกอบดวย
(1) ประเภทของลกูจางตามทีร่ะบ ุ โดยจะตองครอบคลมุอยางนอยรอยละ 50

ของจ ํานวนลูกจางทั้งหมด  รวมทั้งภรรยาและบุตร  หรือ
(2) ประเภทของประชาชนทีม่รีายไดตามทีร่ะบ ุ โดยจะตองครอบคลมุอยางนอย

รอยละ 20 ของจํ านวนประชาชนทั้งหมดที่อาศัยอยูภายในประเทศ รวมทั้งภรรยาและบุตร หรือ
(3) ประเภทของประชาชนในประเทศตามที่ระบุ โดยจะตองครอบคลุม

อยางนอยรอยละ 50 ของจํ านวนประชาชนทั้งหมดที่อาศัยอยูภายในประเทศ  หรือ
(4) ประชาชนในประเทศทกุคนทีม่รีายไดระหวางเกดิสิทธ ิ ไมเกนิระดบัทีร่ะบุ  

ซ่ึงเปนระดับที่สอดคลองกับกฎเกณฑการจายเงินทดแทนเปนรายงวด  หรือ
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(5) ในกรณทีีป่ระเทศสมาชกิไดรับการยกเวนชัว่คราว เนือ่งจากความไมพรอม
ทางดานเศรษฐกิจและดานสิ่งอํ านวยความสะดวกทางการแพทย บุคคลที่ไดรับการคุมครอง        
จากการประกันสังคม คอื ประเภทของลูกจางตามที่ระบุ โดยจะตองครอบคลุมอยางนอยรอยละ 50
ของจ ํานวนลกูจางทัง้หมดในสถานประกอบการ ซ่ึงมลูีกจางตัง้แต 20 คนขึน้ไป รวมทัง้ภรรยาและบตุร

ดังนั้นจึงกลาวไดวาองคการแรงงานระหวางประเทศไดเล็งเห็นถึงความสํ าคัญ
ในการคุมครองและการจัดสวัสดิการใหแกแรงงานทัง้ในระบบและนอกระบบ โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อปรับปรุงสภาพการทํ างาน และสงเสริมการปฏิบัติที่เทาเทียมกัน โดยเฉพาะอยางยิ่งในสวน       
ทีเ่กีย่วของกับการทํ างาน ช่ัวโมงทํ างาน เวลาพัก วนัลา ความปลอดภัย คาตอบแทน สุขภาพอนามัย 
และในรวมทั้งการคุมครองดานประกันสังคมตามกฎหมาย ใหเปนไปอยางถูกตองและเปนธรรม 
และการยอมรับหลักการของเสรีภาพในการสมาคม

3.2  มาตรการทางกฎหมายในการคุมครองแรงงานของตางประเทศ

การคุมครองแรงงานทกุประเภทของประเทศฟลิปปนส อินโดนเีซีย มาเลเซยี ไดก ําหนด
ไวในกฎหมายแรงงานทัว่ไป อาจมีความคลายคลงึกนัหรอืแตกตางกนัตามลกัษณะของขนบธรรมเนยีม
ประเพณี วฒันธรรม ตลอดจนระบบเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม วิวัฒนาการของประวัติศาสตร
การปกครองประเทศแตเปนเพียงปลีกยอย หากนํ ามาศึกษาเปรียบเทียบกับประเทศไทย เห็นวา        
มคีวามเหมาะสมและเปนประโยชนมากทีสุ่ดเพราะเปนกลุมอาเซยีนดวยกนั ทัง้มโีครงสรางทางดานเศรษฐกจิ
การเมือง สังคม ตลอดจนขนบธรรมเนียม ประเพณี วฒันธรรมที่คลายคลึงกัน จึงเหมาะสมที่จะทํ า
การศกึษาถึงการใหความคุมครองแรงงานตามกฎหมาย  มีรายละเอียดดังตอไปนี้

3.2.1 การคุมครองการใชแรงงานทั่วไป
การคุมครองการใชแรงงานทัว่ไป คอื การก ําหนดหลกัเกณฑหรือกฎเกณฑขัน้ตํ ่า

เพือ่คุมครองสทิธิขัน้มลูฐานของผูใชแรงงาน ใหไดมเีวลาท ํางานทีเ่หมาะสมในแตละวนั ไดมเีวลาพกั
ในการท ํางานแตละวนั ไดมวีนัหยดุในแตละสปัดาห ไดรับเงนิตอบแทนการท ํางานในอตัราทีเ่ปนธรรม
ไดรับการรักษาพยาบาลเมื่อประสบอันตรายหรือเจ็บปวยจากการทํ างาน ฯลฯ โดยทั่วไปกฎหมาย
คุมครองแรงงานของประเทศตางๆ จะก ําหนดกฎเกณฑการใชแรงงานทัว่ไปในเรือ่งเวลาท ํางานปกติ
เวลาพกัระหวางการทํ างาน วันหยุดประจํ าสัปดาห วันหยุดตามประเพณี วันหยุดพักผอนประจํ าป 
วนัลาปวย การท ํางานลวงเวลา การท ํางานในวนัหยดุ การจายคาจางในเวลาท ํางานปกต ิการจายคาลวงเวลา
การจายคาทํ างานในวันหยุด ซ่ึงประเทศตางๆ ไดกํ าหนดคุมครองไวตางกัน ดังนี้
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3.2.1.1 กํ าหนดเวลาทํ างานปกติ
ก ําหนดเวลาท ํางานปกต ิหมายถงึ ก ําหนดเวลาท ํางานทีน่ายจางและลกูจาง

ตกลงกันไวสํ าหรับการทํ างานในแตละวัน ซ่ึงจะตองกํ าหนดวันไวตั้งแตลูกจางเริ่มเขาทํ างาน        
ถานายจางหรือลูกจางมีความประสงคจะเปลี่ยนแปลงเวลาทํ างานปกติ จะตองมีการแจงใหอีกฝาย
ทราบเพือ่ตกลงกนัใหมในการคุมครองแรงงานเกีย่วกบัก ําหนดเวลาปกตนิี ้ กฎหมายของประเทศตางๆ
จะกํ าหนดคุมครองโดยกํ าหนดระยะเวลาขั้นสูงสุดในการทํ างานของลูกจางไว ซ่ึงนายจางจะสั่งให
ลูกจางทํ างานเกินกวาเวลาที่กฎหมายกํ าหนดไมได ดังตอไปนี้

ประเทศฟลิปปนส กฎหมายก ําหนดใหแรงงานจะตองมช่ัีวโมงการท ํางาน
ปกต ิไมเกนิ 8 ช่ัวโมงใน 1 วัน  และใหนับเวลาพักระหวางการทํ างานเปนชั่วโมงการทํ างานดวย3

ประเทศอินโดนีเซีย กฎหมายกํ าหนดหามคนงานทํ างานเกิน 7 ช่ัวโมง
ใน 1 วนั หรือ 40 ช่ัวโมงใน 1 สัปดาห  ถางานนั้นตองทํ ากลางคืนหรือเปนอันตรายตอสุขภาพ หรือ
ความปลอดภยั จะทํ าไดไมเกินวันละ 6 ช่ัวโมง หรือสัปดาหละ 35 ช่ัวโมง และในกรณีที่งานเรงดวน
สามารถท ํางานไดไมเกิน 54 ช่ัวโมงใน 1 สัปดาห ยกเวนงานอันตรายตอสุขภาพหรือความปลอดภัย
จะท ําเกินกํ าหนดปกติไมได4

ประเทศมาเลเซีย กฎหมายกํ าหนดใหในวันหนึ่งลูกจางจะไมทํ างาน
มากกวา 8 ช่ัวโมง หรือไมเกนิ 10 ช่ัวโมงตอวนัโดยรวมเวลาพกัดวย และไมเกนิ 48 ช่ัวโมงใน 1 สัปดาห
นอกจากนัน้คนงานที่ตองทํ างานซึ่งมีลักษณะตอเนื่อง 8 ช่ัวโมงติดตอกันใหรวมเวลาพักไมตํ่ ากวา 
45 นาทไีวในเวลา 8 ช่ัวโมงนี้ดวยเพื่อรับประทานอาหาร

ในกรณทีีสั่ญญาจางแรงงานก ําหนดชัว่โมงการทํ างานในบางวันไวไมถึง
8 ช่ัวโมง ท ําใหช่ัวโมงการท ํางานตอสัปดาหไมถึงทีก่ฎหมายก ําหนด กย็งัหามไมใหคนงานตองท ํางาน
ในวนัอื่นมากกวา 9 ช่ัวโมง5

                                                       
3 The Labour Code of Philippines 1971, Art. 87-90.
4 Labour Act of Indonesia 1948, Art. 10-15.
5 Law of Malaysia Act 265 Employment Act 1955 (Revised-1981), Art. 497 A.
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3.2.1.2 เวลาพักระหวางการทํ างาน
ในระหวางการท ํางานแตละวนั คนงานควรจะมเีวลาพกับางเพือ่ทานอาหาร

และพักผอนใหหายเหนื่อย หลังจากนั้นก็กลับเขาทํ างานตอซ่ึงจะทํ าใหการทํ างานมีประสิทธิภาพ
เพราะรางกายของลกูจางมคีวามพรอมในการท ํางานหลงัจากทีไ่ดพกัใหหายเหนือ่ยบางแลว โดยกฎหมาย
ของประเทศตางๆ ไดกํ าหนดเวลาพักไวดังนี้

ประเทศฟลิปปนส ไดก ําหนดเกีย่วกบัเรือ่งก ําหนดเวลาพกัในการท ํางาน
แตละวันวา นายจางมีหนาที่จะตองจัดเวลาพักทานอาหารใหลูกจางมื้อหนึ่งไมนอยกวา 60 นาที    
ซ่ึงเวลาทานอาหารนี้แยกตางหากจากเวลาพักซึ่งนับรวมเปนชั่วโมงการทํ างานปกติขางตน6

ประเทศอินโดนีเซีย ไดก ําหนดเกี่ยวกับเรื่องกํ าหนดเวลาพักในระหวาง
การท ํางานไววา เมื่อทํ างานติดตอกัน 4 ช่ัวโมง ลูกจางจะตองมีเวลาพักครึ่งชั่วโมง (30 นาที)7

ประเทศมาเลเซีย ไดกํ าหนดเกี่ยวกับเรื่องกํ าหนดเวลาพักในระหวาง
การท ํางานไววา เมื่อทํ างาน 5 ช่ัวโมงติดตอกันแลว   คนงานจะไดเวลาพักไมนอยกวา 30 นาที8

3.2.1.3 การทํ างานลวงเวลา
การท ํางานลวงเวลา หมายถงึ การท ํางานเกนิกวาก ําหนดเวลาท ํางานปกติ

ทีไ่ดก ําหนดกนัไว จงึเปนการท ํางานกอนหรือก ําหนดเวลาท ํางานปกต ิ หรือการท ํางานในชวงเวลาพกั
ระหวางการทํ างาน ซ่ึงเปนชวงที่คนงานควรจะไดหยุดพักเพื่อทํ ากิจธุระสวนตัว แตถามีเหตุจํ าเปน
ตองมกีารพกังานเวลาดังกลาว กฎหมายก็เปดโอกาสใหมีการทํ างานในชวงดังกลาวไว โดยกํ าหนด
เงือ่นไขที่อาจถือเปนเหตุจํ าเปนใหมีการทํ างานไดไวดังนี้

ประเทศฟลิปปนส ก ําหนดเงือ่นไขทีน่ายจางท ํางานลวงเวลาได 5 ประการ
ไดแก กรณทีีป่ระเทศอยูในภาวะสงครามหรอืรัฐบาลประกาศภาวะฉกุเฉนิ กรณเีพือ่ปองกนัการสญูเสยี
ชีวิต หรือทรัพยสินอันเนื่องจากอุบัติเหตุรายแรง กรณีมีงานเรงดวนที่ตองทํ าโดยเครื่องจักรหรือ   
ติดตั้งเครื่องมือเครื่องใช ทั้งนี้เพื่อหลีกเล่ียงความเสียหายของนายจางกรณีความจํ าเปนตองปองกัน
สินคาสญูหาย หรือเสียหาย และกรณีเพื่อปองกันความยุงเหยิงทางธุรกิจของนายจาง9

                                                       
6 The Labour Code of Philippines 1971, Art. 87-90.
7 Labour Act of Indonesia 1948, Art. 2.
8 Law of Malaysia Act 265 Employment Act 1955 (Revised-1981), Art. 60 E.
9 The Labour Code of Philippines 1971, Art. 89.
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ประเทศมาเลเซีย ก ําหนดเงื่อนไขในการทํ างานลวงเวลาได 6 ประการ 
ไดแก กรณเีกิดอุบัติเหตุหรือถูกขูในสถานที่ทํ างานหรือถูกขูเกี่ยวกับสภาพการทํ างาน กรณีงานนั้น
เปนประโยชนตอชุมชน กรณกีารท ํางานเพือ่ความมัน่คงของประเทศ กรณงีานเรงดวนตองท ํากบัเครือ่งจกัร
ในโรงงานกรณีมีการหยุดชะงักของงานโดยคาดการณไมได กรณีเปนงานที่จํ าเปนตอเศรษฐกิจและ
การบริหารของประเทศ10

3.2.1.4 การทํ างานในวันหยุด
โดยหลักการแลวกฎหมายประสงคจะใหลูกจางไดพักผอนหลังจาก     

ที่ทํ างานติดตอกันแลวชวงหนึ่ง แตเมื่อมีความจํ าเปนจะตองมีการทํ างานในวันหยุด กฎหมาย          
กจ็ะเปดโอกาสใหมีการทํ างานในวันหยุดไดตามสมควรแกเหตุผล การทํ างานในวันหยุดนี้ หมายถึง 
การท ํางานในวนัหยดุประจ ําสปัดาห วนัหยดุตามประเพณ ี หรือวนัหยดุพกัผอนประจ ําป ซ่ึงกฎหมาย
ของประเทศตางๆ ไดวางเงื่อนไขที่จะทํ าใหมีการทํ างานในวันหยุดไวดังตอไปนี้

ประเทศฟลิปปนส กฎหมายกํ าหนดเงื่อนไขที่นายจางจะใหลูกจาง
ท ํางานในวนัหยดุได 6 ประการ ไดแก กรณมีเีหตฉุกุเฉนิเนือ่งจากอบุตัเิหตรุายแรง เชน ไฟไหม ฯลฯ
กรณีเพื่อปองกันการสูญเสียชีวิต หรือทรัพยสิน หรืออันตรายตอสาธารณะชน กรณีงานเรงดวน  
ตองท ําเกีย่วกบัเครือ่งจกัร เครือ่งมอื เครือ่งใชหรือเปนการตดิตัง้ ทัง้นีเ้พือ่หลีกเล่ียงมใิหนายจางไดรับ
ความเสียหายมาก กรณีมีความกดดันใหตองมีการทํ างาน ซ่ึงนายจางไมสามารถนํ ามาตรการอื่น    
มาทดแทนได กรณีเพื่อปองกันสินคาสูญหายหรือเสียหาย และกรณีโดยสภาพของงานตองทํ า      
ตอเนือ่งกนัไป หากหยุดจะเสียหาย  หรือกรณีอ่ืนๆ ที่รัฐมนตรีกระทรวงแรงงานจะกํ าหนด11

ประเทศอินโดนีเซีย นายจางจะใหลูกจางทํ างานในวันหยุดได ในกรณี
ทีง่านนั้นตองทํ าตอเนื่องกันไป12

ประเทศมาเลเซยี นายจางจะใหลูกจางท ํางานในวนัหยดุไดภายใตเงือ่นไข
6 ประการ เชนเดยีวกบัการท ํางานลวงเวลา หรือกรณทีีง่านนัน้ตองท ําตอเนือ่งกนัไป หรือเปนงานกะ
ทีต่องทํ าตอเนื่อง13

                                                       
10 Law of Malaysia Act 265 Employment Act 1955 (Revised-1981), Art. 60 D.
11 The Labour Code of Philippines 1971, Art. 92.
12 Labour Act of Indonesia 1948, Art. 2.
13 Law of Malaysia Act 265 Employment Act 1955 (Revised-1981), Art. 60 D.
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3.1.2.5 วนัหยุดประจํ าสัปดาห
ภายในระยะเวลาหนึ่งสัปดาห คนงานควรจะไดมีวันหยุดพักผอนบาง

หลังจากทีต่องท ํางานตดิตอกนัอยางครํ ่าเครงพอสมควรแลว เพือ่จะไดพกัผอน มเีวลาใหกบัครอบครวั
เพือ่นฝูง ซ่ึงกฎหมายของตางประเทศตางๆ ก็ไดกํ าหนดวันหยุดประจํ าสัปดาหไวดังนี้

ประเทศฟลิปปนส ไดก ําหนดเกีย่วกบัวนัหยดุประจ ําสปัดาหไววา ลูกจาง
จะไดรับวนัหยดุประจ ําสปัดาหไมนอยกวา 24 ช่ัวโมงตดิตอกนั ภายหลังจากการท ํางานตดิตอกนั 6 วนั
โดยนายจาง โดยนายจางจะตองก ําหนดและจดัตารางวนัหยดุประจ ําสัปดาหไวใหลูกจางโดยเฉพาะอยางยิง่
ตองยนิยอมใหลูกจางมีวันหยุดประจํ าสัปดาหโดยอิงเหตุทางศาสนาดวย14

ประเทศอินโดนีเซีย ไดก ําหนดเกี่ยวกับเรื่องวันหยุดประจํ าสัปดาหไววา 
ในทกุสปัดาหลูกจางจะตองมวีนัหยดุประจ ําสปัดาหอยางนอยสัปดาหละ 1 วนั เวนแตงานนัน้ จะตอง
ท ํางานตอเนื่องกันไป15

ประเทศมาเลเซีย ไดกํ าหนดเกี่ยวกับเรื่องวันหยุดประจํ าสัปดาหไววา 
ลูกจางจะไดวนัหยดุใน 1 สัปดาหไมนอยกวา 1 วัน โดยนายจางเปนผูกํ าหนดวันหยุด กรณีคนงาน
ในงานกะ  คนงานจะมีชวงทํ างานติดตอกันไดไมเกิน 30 ช่ัวโมง  แลวพัก 1 วัน16

3.1.2.6 วนัหยุดตามประเพณี
วัตถุประสงคในการกํ าหนดวันหยุดตามประเพณี คือ ความตองการ     

ทีจ่ะใหคนงานมโีอกาสเขารวมประกอบพธีิกรรมทางศาสนา หรือเขารวมกจิกรรมตามประเพณนียิม
ซ่ึงกฎหมายคุมครองแรงงานของประเทศตางๆ จะก ําหนดจ ํานวนวนัหยดุประเพณไีวมากนอยตางกนั
ตามความเหมาะสมของแตละประเทศ ดังนี้

ประเทศฟลิปปนส ก ําหนดวนัหยุดตามประเพณีไว 11 วัน โดยกฎหมาย
ไดก ําหนดวนัซึง่ถือเปนวันหยุดตามประเพณีไวทั้ง 11 วัน เชน วันปใหม วันแรงงาน วันชาติ ฯลฯ17

ประเทศมาเลเซีย ก ําหนดใหมีวันหยุดประเพณีปละไมตํ่ ากวา 10 วัน 
โดยกฎหมายก ําหนดไว 4 วัน  ซ่ึงมีวันแรงงานแหงชาติรวมอยูดวย  สวนอีก 6 วันที่เหลือใหนายจาง
ก ําหนดเอง18

                                                       
14 The Labour Code of Philippines 1971, Art. 91.
15 Labour Act of Indonesia 1948, Art. 92.
16 Law of Malaysia Act 265 Employment Act 1955 (Revised-1981), Art. 59.
17 The Labour Code of Philippines 1971, Art. 94.
18 Law of Malaysia Act 265 Employment Act 1955 (Revised-1981), Art. 60 D.
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3.1.2.7 วนัหยุดพักผอนประจํ าป
กฎหมายไดกํ าหนดตองจัดใหคนงานไดมีวันหยุดพักผอนประจํ าป   

เพือ่ใหคนงานจะไดมโีอกาสพกัผอนอยางจรงิจงัสักระยะหนึง่ หลังจากทีค่ร่ํ าเครงท ํางานหนกัมาแลว
ชวงระยะเวลาหนึ่ง ซ่ึงกฎหมายของแตละประเทศไดกํ าหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับวันหยุดพักผอน
ประจํ าปไวแตกตางกัน ดังนี้

ประเทศฟลิปปนส ก ําหนดใหลูกจางทีท่ ํางานตดิตอกนัมาแลว 1 ป ไดรับ
วนัหยดุพกัผอนประจํ าป 5 วัน  แตยกเวนไมใชกับสถานประกอบการที่มีคนงานนอยกวา 10 คน19

ประเทศอินโดนีเซีย ก ําหนดใหลูกจางที่ทํ างานติดตอกันแลว 12 เดือน 
มสิีทธหิยดุพกัผอนประจํ าป 1 วัน ตอการทํ างาน 23 วัน ทั้งนี้ในแตละปจะมีวันหยุดไดไมเกิน 12 วัน 
หรือไมเกิน 2 สัปดาห

ถาท ํางานถึง 6 ปติดตอกัน ลูกจางจะมีสิทธิพักผอนประจํ าปถึง 3 เดือน20

ประเทศมาเลเซีย ก ําหนดใหลูกจางที่ทํ างานติดตอกัน 12 เดือนแตไมถึง 
2 ป ไดรับวนัหยดุพกัผอนประจ ําป 8 วนั ถาท ํางานตดิตอกนั 2 ป แตไมถึง 5 ป จะไดรับวนัหยดุพกัผอน
ประจ ําป 12 วัน ถาทํ างานติดตอกันตั้งแต 5 ปขึ้นไป  จะไดรับวันหยุดพักผอนประจํ าป 16 วัน

ในกรณที ํางานไมถึง 12 เดอืน จะไดวนัหยดุพกัผอนลดลงตามสวน ทัง้นี้
ลูกจางจะไมไดวนัหยดุพกัผอนประจ ําปทีก่ลาวมา หากมกีารลาหยดุใน 1 ปทีผ่านมา มากกวารอยละ 10
ของวันทํ างาน21

3.1.2.8 วันลาปวย
กฎหมายคุมครองแรงงานของทกุๆ ประเทศ ไดก ําหนดสทิธิในการลาปวย

สํ าหรับคนงานทุกคน ไมวาจะทํ างานมาเปนระยะกี่วัน แมจะเริ่มทํ างานวันแรกก็มีสิทธิลาปวยได 
ทั้งนี้เพื่อคุมครองใหคนงานที่เกิดการเจ็บปวยสามารถลาพักรักษารางกายใหหายจากอาการเจ็บปวย 
โดยไดรับคาจางในระหวางวันลาปวยนั้น ซ่ึงประเทศตางๆ ไดกํ าหนดเกณฑในเรื่องวันลาปวยไว
แตกตางกัน ดังนี้

                                                       
19 The Labour Code of Philippines 1971, Art. 90.
20 Government Regulation No. 21 of (1981). Art. 1 B.
21 Law of Malaysia Act 265 Employment Act 1955 (Revised-1981), Art. 60 E.
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ประเทศอินโดนีเซีย กํ าหนดใหลูกจางมีสิทธิลาปวยโดยไดรับคาจาง 
ซ่ึงจ ํานวนคาจางในวนัลาปวยจะมอัีตราแตกตางกนั 4 อัตรา ตามชวงระยะเวลาในการปวย โดยถาลูกจาง
ลาปวยใน 3 เดือนแรกของป ก็จะไดรับคาจางเทากับคาจางในวันทํ างาน ถาลาปวยในระยะ 3 เดือน 
ทีส่องของป (เดือน 4 - 6) จะไดรับคาจางเทากับคาจางเทากับรอยละ 75 ของคาจางในวันทํ างาน    
ถาลาปวยในชวง 3 เดือนที่ 3 ของป (เดือน 7 – 9) จะไดคาจางรอยละ 50 และการลาปวยใน 3 เดือน
สุดทายของป (เดือน 10 – 12) จะไดคาจางรอยละ 25 ของคาจางในวันทํ างาน22 

ประเทศมาเลเซีย ก ําหนดใหลูกจางที่ทํ างานไมถึง 2 ป ลาปวยโดยไดรับ
คาจางปละ 14 วนั ถาท ํางาน 2 ป แตยงัไมถึง 5 ป ลาปวยได 18 วนัตอป ถาท ํางาน 5 ปขึน้ไป ลาปวยได
22 วนั ตอป กรณตีองพกัทีโ่รงพยาบาลจะลาปวยไดรวมปละ 60 วนั โดยสิทธิการลาปวยของประเทศ
มาเลเซยี ลูกจางจะไดรับมากนอยตางกนัตามระยะเวลาในการท ํางาน เชน ในมาเลเซยีท ํางานไมถึง 2 ป
จะลาปวยโดยไดรับคาจางปละ 14 วัน ถาทํ างาน 2 ป ยังไมถึง 5 ป ลาได 18 วัน ฯลฯ23

3.2.2 การคุมครองคาตอบแทนแรงงาน
รัฐจะตองเขามาควบคุมและใหความคุมครองเกี่ยวกับเรื่องคาตอบแทนแรงงาน24

เพื่อปองกันและแกไขปญหาที่อาจจะเกิดขึ้นไดงายโดยปกติคาตอบแทนแรงงานสํ าหรับการทํ างาน
ในเวลาท ํางานปกต ิเรยีกวา คาจาง ซ่ึงอาจจะหมายถงึ เงนิ ส่ิงของ หรือประโยชนอยางอืน่ โดยแตกตางกนั
ไปตามแตกฎหมายจะกํ าหนด นอกจากนั้นคาจางยังมีความสํ าคัญในแงที่เปนฐานในการคํ านวณ   
คาลวงเวลา และคาทํ างานในวันหยุดดวย ซ่ึงประเทศที่เปนตัวอยางในการศึกษาไดกํ าหนดมาตรฐาน
ในเรื่องของคาตอบแทนแรงงานไวในกฏหมายแรงงานทั่วไป  ดังนี้

3.2.2.1 คาจาง
การจางแรงงานทุกประเภทจํ าเปนตองมีการจายคาจางหรือสินจาง    

เปนผลตอบแทนการท ํางานเสมอ เมือ่ใดทีลู่กจางท ํางานใหแกนายจาง นายจางมหีนาทีจ่ะตองใหคาจาง
เปนการตอบแทนแกลูกจาง แตส่ิงใดจะถอืเปนคาจางไดนัน้ ตองพจิารณาจากกฎหมาย ซ่ึงประเทศตางๆ
ไดก ําหนดเกณฑเกี่ยวกับคาจางไดดังนี้

                                                       
22 Labour Act of Indonesia 1948, Art. 6.
23 Law of Malaysia Act 265 Employment Act 1955 (Revised-1981), Art. 60 F.
24 สุดาศิริ วศวงศ. (2538). คํ าบรรยายกฎหมายแรงงานเกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน. หนา 103.
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ประเทศฟลิปปนส คาจางจะตองก ําหนดเปนเงนิ ซ่ึงนายจางจายใหลูกจาง
เพือ่เปนคาตอบแทนการทํ างานหรือบริการ   ทั้งนี้จะตองมีความยุติธรรมและเหมาะสม25

ประเทศอินโดนเีซีย คาจางจะตองเปนเงนิ ซ่ึงลูกจางไดรับเปนคาตอบแทน
จากนายจางสํ าหรับการทํ างานหรือบริการ  โดยรวมถึงคาเบี้ยเล้ียงที่ใหคนงานและครอบครัวดวย26

ประเทศมาเลเซยี คาจาง หมายถงึ คาตอบแทนทัง้หมดทีจ่ายใหแกลูกจาง
สํ าหรับการท ํางานตามสญัญา แตไมรวมถึง คาทีพ่กั คาอาหาร เชือ้เพลิง แสงสวาง นํ ้าหรือการรกัษาพยาบาล
เงนิชวยเหลือที่นายจางใหแกลูกจางเพื่อเปนกองทุนบํ านาญ เงินสํ ารองเล้ียงชีพ แผนการเกษียณอายุ
หรือแผนอืน่ๆ ทีเ่ปนผลประโยชนหรือสวสัดกิารคนงาน เบีย้เล้ียงการเดนิทาง เงนิทีจ่ายใหเพือ่ชดใช
คาเสียหายที่เกิดขึ้นเนื่องจากสภาพของงาน เงินที่จายใหเนื่องจากการทํ างานหรือออกจากงาน      
เงนิรางวัลประจํ าปที่จายนอกเหนือจากสัญญาจางแรงงาน27

3.2.2.2 กํ าหนดการจายคาจาง
กฎหมายคุ มครองแรงงาน ไดกํ าหนดระยะเวลาในการจายคาจาง      

ของนายจางไวเพือ่คุมครองลกูจางใหไดรับประโยชนตอบแทนจากการท ํางานภายในระยะเวลาทีส่มควร
กับการทํ างานที่ไดทํ าไปแลว โดยลูกจางควรจะไดรับคาตอบแทนการทํ างานในอัตราที่เหมาะสม
กบัการลงแรกท ํางาน ภายในระยะเวลาทีพ่อดกีบัการใชจายในการด ํารงชพี ซ่ึงกฎหมายของประเทศตางๆ
ไดก ําหนด การจายคาจางไว ดังตอไปนี้

ประเทศฟลิปปนส นายจางจะตองจายคาจางอยางนอยทุกๆ 2 สัปดาห 
เวนแตมกีรณสุีดวสัิยหรือกรณมีสีถานการณเหนอืการควบคมุของนายจาง ท ําใหไมสามารถจายคาจาง
ตามกํ าหนดไดก็จะตองจายคาจางทันทีที่เหตุสุดวิสัย หรือสภาพการณนั้นสิ้นสุดลง กรณีคํ านวณ
จายคาจางตามผลงานและทํ างานไมเสร็จภายใน 2 สัปดาห นายจางตองจายคาจางภายในระยะเวลา
ไมเกนิ 16 วันตามสวนของงานที่เสร็จ และจายจํ านวนสุดทายเมื่องานเสร็จ

นายจางจะหักคาจางลูกจางไมได เวนแตเปนความยินยอมของลูกจาง 
เฉพาะกรณีที่กฎหมายกํ าหนดไว เชน หักเปนคาธรรมเนียมสหภาพแรงงาน28

                                                       
25 The Labour Code of Philippines 1971, Art. 97.
26 Government Regulation No. 8 of  (1981). on the Protection of Wages.
27 Law of Malaysia Act 265 Employment Act 1955 (Revised-1981), Art. 1.
28 The Labour Code of Philippines 1971, Art. 103.
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ประเทศอินโดนีเซีย นายจางจะตองจายคาจางอยางเร็วที่สุดสัปดาหละ 
1 คร้ัง และชาที่สุดเดือนละครั้ง

จะหักคาจางไดเฉพาะกรณีลูกจางยินยอมเปนลายลักษณอักษร ในกรณี
ทีก่ฎหมายก ําหนด  เชน  เปนหนี้คาเชาบานที่นายจางไดเชาใหคนงาน29

ประเทศมาเลเซีย กฎหมายกํ าหนดวานายจางจะตองจายคาจางไมเกิน   
1 เดือน30 ถาไมระบกุ็ใหถือเปน 1 เดือน และการหักคาจางจะทํ าไมไดเวนแตกรณีที่กฎหมายกํ าหนด 
เชน คาเชาที่พัก  คาบริการ  คาอาหาร  ตามที่ลูกจางขอหรือตามที่กํ าหนดไวในสัญญาจางแรงงาน

3.2.2.3 อัตราคาจางขั้นตํ่ า
โดยทั่วไปแลวในแตละประเทศจะมีการกํ าหนดอัตราคาจางขั้นตํ่ า      

ใชบงัคบักบังานอตุสาหกรรมและพาณชิยกรรม เพือ่เปนหลักประกนัใหกบัลูกจางทีค่วรจะไดรับคาจาง
ในจ ํานวนที่เหมาะสมเพียงพอสํ าหรับคาใชจาย  หรือคาครองชีพในการดํ าเนินชีวิตประจํ าวัน

ประเทศฟลิปปนส คณะกรรมการคาจาง (The Wage Commission) 
เปนผูทํ าหนาที่ศึกษาและเสนอคํ าแนะนํ าแกรัฐบาลในเรื่องการกํ าหนดอัตราคาจางขั้นตํ่ าเปนระยะๆ 
โดยคาจางขั้นตํ่ าจะตองมีอัตราที่เพียงพอตอความจํ าเปนในการรักษาสุขภาพและความเปนอยูที่ดี 
ในบางพื้นที่อาจมีการประกาศใหสามารถกํ าหนดคาจางนอยกวาอัตราคาจางขั้นตํ่ าก็ได แตตอง     
ไมนอยกวาครึ่งหนึ่ง (Sub-minimum Wage)31

3.2.2.4 คาลวงเวลา
เมือ่ลูกจางท ํางานใหแกนายจางภายในชวงก ําหนดเวลาท ํางานปกต ิ ลูกจาง

จะไดรับคาจางเปนคาตอบแทนการทํ างาน แตถามีการทํ างานนอกเวลาทํ างานปกติ ลูกจางจะไดรับ
คาตอบแทนเปนคาลวงเวลา ซ่ึงจะมอัีตราสงูกวาคาจางในเวลาท ํางานปกต ิ เพราะถือวาเปนการท ํางาน
ในชวงเวลาทีถู่กจางควรจะพักผอนหรือทํ ากิจธุระสวนตัวโดยกฎหมายของประเทศตางๆ ไดกํ าหนด
หลักเกณฑในการคํ านวณคาลวงเวลาโดยใชอัตราคาจางเปนฐานในการคํ านวณดังตอไปนี้

                                                       
29 Government Regulation No. 8 of  (1981).
30 Law of Malaysia Act 265 Employment Act 1955 (Revised-1981), Art. 16 (1).
31 The Labour Code of Philippines 1971, Art. 99.
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ประเทศฟลิปปนส ก ําหนดอตัราคาลวงเวลาไวเทากบัคาจาง ในเวลาปกติ
บวกเงนิเพิ่มอีกไมนอยกวารอยละ 2532

ประเทศอินโดนเีซีย ก ําหนดอตัราคาลวงเวลาไวเทากบั 1.5 เทาของคาจาง
ในเวลาทํ างานปกติ33

ประเทศมาเลเซีย กํ าหนดอัตราคาลวงเวลาไว ไมนอยกวา 1.5 เทา    
ของคาจางในเวลาทํ างานปกติ34

3.2.2.5 คาทํ างานในวันหยุด
เมือ่มกีารท ํางานในวนัหยดุ ซ่ึงเปนวนัทีลู่กจางควรจะไดหยดุ เพือ่พกัผอน

หรือท ํา กจิธุระสวนตวั ตามทีก่ฎหมายก ําหนด ลูกจางสมควรจะไดรับคาตอบแทนการท ํางานในวนัหยดุ
สูงกวาคาจางในการท ํางานส ําหรบัท ํางานปกต ิ ซ่ึงกฎหมายของประเทศตางๆ ไดก ําหนดเกณฑการค ํานวณ
อัตราคาทํ างานในวันหยุดโดยใชคาจางในวันและเวลาทํ างานปกติเปนฐานในการคํ านวณ ดังนี้

ประเทศฟลิปปนส ก ําหนดคาท ํางานในวนัหยดุไว 2 อัตรา ถาเปนการท ํางาน
ในวนัหยดุตามประเพณ ี ซ่ึงซํ ้ากบัวนัหยดุประจ ําสปัดาห จะมอัีตรามากกวาคาจางในวนัท ํางานอยางนอย
รอยละ 50 ถาเปนการทํ างานในวันหยุดอยางใดอยางหนึ่ง จะมีอัตรามากกวาคาจางในวันทํ างาน 
อยางนอยรอยละ 3035

ประเทศอินโดนเีซีย ก ําหนดคาท ํางานในวนัหยดุเทากบั 2 เทาของคาจาง
ในวันทํ างาน

ถาท ํางานลวงเวลาในวนัหยดุ จะมอัีตราคาลวงเวลาในวนัหยดุ ไมนอยกวา
3 เทาของคาจางในวันและเวลาทํ างานปกติ36

ประเทศมาเลเซยี ก ําหนดคาท ํางานในวนัหยดุ 2 อัตรา ถาเปนการท ํางาน
ภายในชวงเวลาไมเกนิครึง่ของเวลาท ํางานปกต ิ จะมอัีตราเทากบัคาจางในวนัท ํางาน แตถามกีารท ํางาน
เกนิกวาครึง่หนึ่งของเวลาทํ างานปกติ จะมีอัตราเทากับคาจางในวันทํ างาน 2 วัน แตในกรณีลูกจาง
รายเดอืน (มสิีทธไิดรับคาจางในวนัหยดุเทากบัคาจางในวนัท ํางานอยูแลว) จะไดรับคาท ํางานในวนัหยดุ

                                                       
32 The Labour Code of Philippines 1971, Art. 87.
33 Decision of  The Director for Development of  Labour Protection Standards 1972.
34 Law of Malaysia Act 265 employment Act 1955 (Revised-1981), Art. 60 (3).
35 The Labour Code of Philippines 1971, Art. 93.
36 Decision of Direction for Development of  Labour Protection Standard. Department of Manpower.
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ในอตัรา 0.5 เทา และเทากับคาจางในวันทํ างาน ตามลํ าดับหลักเกณฑเดียวกัน และกรณีลูกจาง   
ตามผลงาน จะไดคาทํ างานในวันหยุดเทากับคาจางในวันทํ างาน 2 เทา

ถาท ํางานลวงเวลาในวนัหยดุ คาลวงเวลาในวนัหยดุจะมอัีตราเทากบั 3 เทา
ของคาจางในวันและเวลาทํ างานปกติ37

3.2.2.6 คาชดเชย
คาชดเชย หมายถึง เงินที่นายจางจะตองจายใหลูกจางเมื่อเลิกจางลูกจาง 

โดยลูกจางไมมคีวามผดิ ดงันัน้คาชดเชยจงึเปรยีบเสมอืนเบีย้เล้ียงหรือคาครองชพีระยะสัน้ของลกูจาง
ที่ถูกนายจางเลิกจางในระหวางที่กํ าลังหางานใหมซ่ึงกฎหมายของแตละประเทศตางก็กํ าหนดอัตรา
คาชดเชยใหแกลูกจางตามระยะเวลาที่ทํ างานมาแลว โดยจะแบงชวงการทํ างานเปนชวงๆ และ
กํ าหนดใหคาชดเชยกับลูกจางที่ทํ างานมาแลวนานกวาในอัตราที่มากกวาแตอาจจะกํ าหนดชวงเวลา
และอัตราคาชดเชยไวแตกตางกัน  ดังนี้

ประเทศฟลิปปนส กรณเีลิกจางเพื่อการประหยัดและเลี่ยงการปดกิจการ
ลูกจางจะไดรับคาชดเชยอยางนอย 1 เดือน หรือ 1 เดือน สํ าหรับการทํ างานแตละปแลวแตจํ านวนใด
จะสงูกวากนั ถาเลิกจางเพราะเหตุอ่ืนจะไดคาชดเชยเทากับคาจาง 1 เดือน หรือ 1 เดือนครึ่ง สํ าหรับ
การท ํางานแตละป  แลวแตจํ านวนใดจะสูงกวากัน

ประเทศอนิโดนเีซีย ลูกจางจะไดรับคาชดเชยมากนอยตามจ ํานวนปทีท่ ํางาน
เชน ท ํางานไมถึงป จะไดคาชดเชยเทากับคาจาง 1 เดือน ทํ างาน 3 ปขึ้นไป จะไดคาชดเชยเทากับคา
จาง  4 เดือน   และจะไดคาธรรมเนียมบริการอีกจํ านวนหนึ่งเมื่อทํ างานแลว 5 ปขึ้นไป

ประเทศมาเลเซยี ลูกจางจะไดรับประโยชนจากการหยดุงาน ผลประโยชน
การลอยแพและผลประโยชนของการออกจากงาน

3.2.2.7 การเลิกจาง
กฎหมายแรงงานของประเทศมาเลเซยี ก ําหนดใหลูกจางทีท่ ํางานตดิตอกนั

เปนเวลานอยกวา 3 ป ไมมีสิทธิในการไดรับคาชดเชยเมื่อนายจางบอกเลิกจางเพื่อลดคนงานที่มีมาก
เกินตองการ หรือเพื่อจัดองคกรใหม38

                                                       
37 Law of Malaysia Act 265 Employment Act 1955 (Revised-1981), Art. 60 (3).
38 Malaysia. (1994). Employment ordinance.
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ประเทศสาธารณรัฐฟลิปปนส กํ าหนดถึงการเลิกจาง คือ สํ าหรับลูกจาง
ประจ ําหามนายจางเลิกจางลูกจางโดยไมเปนธรรม และลูกจางมีสิทธิกลับเขาทํ างานในตํ าแหนงเดิม
โดยไมเสยีสิทธิในอายุงาน รวมถึงการเรียกคาจางคางจายจนกวากลับเขารับตํ าแหนงเดิมดวย

3.2.3 การคุมครองเก่ียวกับเงินทดแทน
ประเทศมาเลเซยี และประเทศฟลิปปนส มนีโยบายการบรหิารดานแรงงานจงึถือวา

นโยบายมสีวนก ําหนดลักษณะของกฎหมาย

3.2.3.1 ขอบเขตการคุมครองของกฎหมาย
ประเทศมาเลเซีย
กฎหมายในเรื่องของประโยชนทดแทน หรือเงินทดแทนในประเทศ  

มาเลเซีย (Employees social security, 1969) บงัคับใชในอตุสาหกรรมทุกชนิดยกเวนอุตสาหกรรม
ที่มีลูกจางนอยกวา 5 คน แตรัฐมนตรีแรงงานมีอํ านาจกํ าหนดใชกฎหมายบังคับในอุตสาหกรรม    
ทีจ่างคนงานนอยกวา 5 คนได39

ประเทศฟลิปปนส
ก ําหนดบงัคบัในงานทกุประเทศไมวาจะเปนงานในกจิการใดๆ ทีม่ลูีกจาง

ตั้งแต 1 คนขึ้นไป รวมทัง้เจาหนาที่ทางทหาร ภายใต Social security Act. และ Republic Act.   
ฉบับที่ 116140

ลักษณะของการประสบอนัตรายหรอืเจ็บปวยอันจะไดรับประโยชนทดแทน
ประเทศมาเลเซีย
การก ําหนดเกีย่วกบัการบาดเจบ็เนือ่งจากการท ํางาน (Employment injury)

หมายถึง การเจบ็ปวยที่เกิดแกลูกจาง อันมีสาเหตุจากอุบัติเหตุ หรือโรคที่กํ าเริบเนื่องจากการทํ างาน
ตามที่กฎหมายกํ าหนด

ประเทศฟลิปปนส
การบาดเจ็บ (Injury) หมายถงึ อันตรายที่เกิดขึ้นแกลูกจางขณะทํ างาน

ในสถานที่ทํ างานหรือสถานที่อ่ืนๆ ขณะปฏิบัติตามคํ าส่ังของนายจาง

                                                       
39 Malaysia. (1969). Employees social security Act.
40 Philippines a (1977). Social security Act. And republic Act.
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การเจบ็ปวย (Sickness) หมายถึง อันตรายหรอืการเจบ็ปวยทีเ่กดิจากโรค
ตามที่คณะกรรมการ Employment compensation commission ก ําหนด หรือความเจ็บปวยที่มีเหตุ
มาจากการท ํางานทีพ่สูิจนไดวาอยูในความรบัผิดชอบของลกูจาง และเกดิขึน้เนือ่งจากสภาพการท ํางาน

3.2.3.2 ผูมีสิทธิไดรับคาทดแทน
ประเทศมาเลเซีย
ผูมสิีทธติามกฎหมาย คอื ลูกจางทีไ่ดรับการประกนัตามกฎหมาย ตลอดจน

ผูทีอ่ยูในอุปการะของลูกจางในกรณีเสียชีวิต  ไดแก
1. คูสมรสที่เปนหมาย บุตรชายตามกฎหมาย หรือบุตรชายบุญธรรม

หรือบุตรสาวที่ยังไมสมรส
2. บตุรบุญธรรมที่ตองพึ่งพาอาศัยรายไดของลูกจางที่ตาย ที่มีอายุครบ 

16 ปบริบูรณแตพิการ หรือไรความสามารถ
3. ผูทีอ่ยูในอุปการะ ไดแก บิดา มารดา บุตรบุญธรรมชายหญิง พี่นอง

ทีเ่ปนผูเยาวหรือเปนหมาย บุตรสะใภที่เปนหมาย ปูยา ตายาย
และรฐัมนตรีแรงงานจะเปนผูกํ าหนด ในการยกผลประโยชนใหแกผูใด

ตามความจํ าเปน
ประเทศฟลิปปนส
นอกจากลกูจางผูประสบอนัตรายหรอืเจบ็ปวยแลว ผูมสิีทธิไดรับคาทดแทน

เมือ่ลูกจางเสียชีวิต ไดแก คูสมรสตามกฎหมาย บุตรในปกครอง ถาไมมีคูสมรสหรือบุตรดังกลาว 
บดิามารดาที่อยูในอุปการะของลูกจางจะไดรับประโยชน

ผูอยูในอปุการะ หมายถงึ บตุรทีถู่กตองตามกฎหมาย หรือบตุรบญุธรรม
ทีย่งัไมสมรส หรืออายุไมเกิน 21 ป หรือเกิน 21 ป แตไรความสามารถ

3.2.3.3 คาทดแทนตามกฎหมาย
ประเทศมาเลเซีย
ลูกจางจะไดรับคาทดแทนตามระยะเวลาที่กํ าหนดตามกฎหมาย41 ดังนี้

                                                       
41 Malaysia. (1969). Op.cit.
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1. ลูกจางสูญเสียความสามารถชั่วคราวหรือถาวร จะไดรับคาทดแทน
รายวนัรอยละหกสิบของคาจางรายวนั อัตราคาจางเฉลีย่รายวนัตามทีก่ฎหมายก ําหนด ลักษณะของโรค
ทีเ่กดิจากการท ํางาน เปนเหตุใหลูกจางเจ็บปวยก็จะไดรับคาทดแทน หากการเจ็บปวยนั้นไมสามารถ
ปฏิบตังิานไดภายใน 12 เดือน  หลังจากเลิกทํ างานนั้นแลว

2. ลูกจางสูญเสียอวัยวะบางสวน จะไดรับคาทดแทนการสูญเสีย  
ความสามารถตามเงือ่นไขทีก่ ําหนดเปนอนัตรายรายวนัเทากบัจ ํานวนรอยละ ของการสญูเสยีความสามารถ
อัตราตามที่กฎหมายกํ าหนด

3. ลูกจางถึงแกความตาย คาทดแทนกรณีนี้จะจายใหแกผูมีสิทธิ     
ตามกฎหมายคือภริยาที่เปนหมายที่ยังมีชีวิตอยู จนกวาจะสมรสใหม บุตรที่ถูกตองตามกฎหมาย
หรือบุตรบุญธรรมที่ยังศึกษาอยูซ่ึงมีอายุครบ 16 ปบริบูรณ ในกรณีผูตายไมมีคูสมรส หรือบุตร    
ผลประโยชนจะตกแกบดิามารดา หรือผูทีอ่ยูในอปุการะตามแกกรณ ีและก ําหนดใหจายคาท ําศพแกญาติ
หรือบุคคลผูจัดการศพของลูกจาง

ประเทศฟลิปปนส
ลูกจางจะไดรับเงินคาทดแทนที่กํ าหนดตามกฎหมาย42 ดังนี้
1. ลูกจางสญูเสยีความสามารถชัว่คราว จะไดรับคาทดแทนรอยละเกาสบิ

ของเงนิเดอืนเฉลี่ยตอวัน เปนระยะเวลานานติดตอกัน 120 วัน โดยประโยชนทดแทนนี้เปนลักษณะ
ของประโยชนทดแทนที่เปนรายได  และประโยชนทดแทนการเจ็บปวย

2. ลูกจางสญูเสยีความสามารถโดยสิน้เชงิ จะไดรับคาทดแทนเปนรายเดอืน
จนกระทั่งถึงความตาย แตไมเกิน 5 ป และมีจํ านวนไมเกิน 12,000 เปโซ

3. ลูกจางถึงแกความตาย คาทดแทนนีจ้ะจายใหแกผูมสิีทธิตามกฎหมาย
คอื โดยใหแกบตุรของลกูจางเปนรายเดอืนไมเกนิ 5 ป หรือจายเปนเงนิจ ํานวนไมเกนิ 12,000 เปโซ43

                                                       
42 Philippines b (1977). Presidential decree.
43 เปโซ / 0.83 บาท อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินเปโซ ที่มา ธนาคารกรุงไทย จํ ากัด  (มหาชน)

ณ วันที่ 20 เมษายน 2550.
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3.2.3.4 ผูมีหนาท่ีจายเงินทดแทน
ประเทศมาเลเซีย
กํ าหนดใหความคุมครองแกลูกจางในสถานประกอบการที่มีลูกจาง    

ตัง้แต 5 คนขึ้นไป ลักษณะเดียวกับระบบประกันสังคม โดยนายจางจะตองมีหนาที่จายเงินสมทบ
รวมกัน

ประเทศฟลิปปนส
ก ําหนดใหมกีารจายคาตอบแทน ในลกัษณะเดยีวกบัระบบประกนัสังคม

คือ เปนกองทุนประกันของรัฐ (State insurance fund) ซ่ึงเรียกวา Social security system หรือ SSS 
โดยนายจางจะตองจายเงนิสมทบเขากองทนุตามเงือ่นไขของกฎหมาย ทัง้นีรั้ฐบาลจะเปนผูประกนัและ
รับผิดชอบในผลประโยชนคาทดแทนทีจ่ะตองจายใหแกลูกจาง และเงนิชวยเหลือในรปูแบบตางๆ ดวย

3.2.4 การคุมครองเก่ียวกับเงินประกันสังคม
ประเทศมาเลเซีย
มกีฎหมายประกันสังคมตั้งแต ป ค.ศ. 1969 โดยจดัตั้งองคกรดํ าเนินการเรียกวา 

“SOCSO” ซ่ึงยอมาจาก Social security organization และกฎหมายไดเร่ิมบังคับใชโดยทั่วไป 
(General regulations) ในป ค.ศ. 1971

“SOCSO” ด ําเนินการ 2 โครงการ คือ
1. โครงการประกนัการเจบ็ปวยเนือ่งจากการท ํางาน (Employment injury scheme)

ครอบคลุมการเกิดอุบัติเหตุจากการทํ างาน (Occupational diseases)
2. โครงการเงนิบ ํานาญกรณทีพุพลภาพ (Invalidity pension scheme) ครอบคลมุ

กรณทีพุพลภาพ และการเสียชีวิตของผูประกันตน ไมวาจะเกิดจากการทํ างานหรือไมก็ตาม
การเปนผูประกนัตนจะเปนโดยภาคบงัคบั โดยกฎหมายบงัคบัใชใหสถานประกอบการ

ที่มีลูกจางตั้งแต 1 คนขึ้นไป ตองเขาโครงการเปนผูประกันตน และลูกจางจะตองมีรายไดเกิน    
เดือนละ 2,000 R.M.44

ถาลูกจางมรีายไดตอเดอืนสงูกวา 2,000 RM สามารถเปนผูประกนัตนโดยสมคัรใจได
ถาลูกจางทีเ่ปนผูประกนัตนอยูเดมิ มรีายไดตอเดอืนสงูกวา 2,000 RM กจ็ะตองเปนผูประกนัตนตอไป

                                                       
44 R.M. Ringkit Malaysia หมายถึง อัตราคาเงินของประเทศมาเลเซีย ริงกิต / 10.54 บาท

อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินริงกิต ที่มา ธนาคารกรุงไทย จํ ากัด (มหาชน) ณ วันที่ 20 เมษายน 2550.
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การสงเงินสมทบ
ภายใตพระราชบัญญัติประกันสังคม เงินสมทบจะตองสงตั้งแตเดือนแรก          

ทีม่กีารจางงาน โดยชนิดของการสงเงินสมทบแยกเปน 2 ประเภท คือ
1. เงินสมทบที่สงเพื่อรับประโยชนทั้ง 2 โครงการ คือ ทั้งโครงการประกัน

สังคมการเจ็บปวยเนื่องจากการทํ างาน และโครงการเงินบํ านาญกรณีทุพพลภาพ เงินสมทบจะจาย
ทัง้ฝายนายจางและฝายลูกจาง

2. เงินสมทบที่นายจางเปนผูจายผูเดียว เพื่อการประกันเฉพาะการบาดเจ็บ    
อันเนื่องมาจากการทํ างาน

1) ประโยชนทดแทนจากการประกนัการเจบ็ปวยเนือ่งจากการท ํางาน (Benefits
of employment injury insurance scheme)

ใหความคุมครองประโยชนทดแทนรวม 7 ประเภท คือ45

(1) ประโยชนทดแทนทางการแพทย (Medical benefits)
เมื่อผูประกันตนประสบอุบัติเหตุจากการทํ างาน หรือเจ็บปวยดวยโรค

ทีเ่กดิจากการท ํางาน สามารถเขารับการรกัษากบัโรงพยาบาลของรฐัทกุแหง และคลนิกิทีผ่านการพจิารณา
จากคณะกรรมการการแพทยแลว ผูประกันตนตองแสดงตนโดยการใชแบบการรายงานอุบัติเหตุ 
เรียกวา ฟอรม 21 หรือรายงานเมื่อพบวาเปนโรคที่เกิดจากการทํ างาน การเบิกจายคารักษาพยาบาล
เปนไปตามระบบจายตามใบเสร็จ (Fee for service) แตการรักษาที่คลินิกนั้นผูประกันตนจะตอง
รักษาตอเนื่องกับคลินิกเดิมที่ไปรักษา จนกวาจะสิ้นสุดการรักษาโรคนั้นๆ ถาไมหายจากโรคหรือ   
มคีวามจํ าเปนที่จะสงตัวไปรักษายังโรงพยาบาลของรัฐเทานั้น

ในกรณีที่มีการบาดเจ็บอยางรุนแรง (Serious injury) ผูประกันตน      
จะตองไปรักษายังโรงพยาบาลของรัฐที่ใกลที่สุด และหากจะตองเขารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล
กจ็ะไดอยูในหอผูปวยสามญั (Second class ward) และถาจ ําเปนจะตองไดรับการดแูลรักษาจากแพทย
ผูเชีย่วชาญเฉพาะทาง ก็จะตองรักษาตัวในโรงพยาบาลของรัฐเทานั้น

                                                       
45 SOCSO. (1992). Employment injury insurance scheme and invalidity pension scheme.
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(2) ประโยชนทดแทนจากเงินทดแทนการขาดรายไดชั่วคราว (Temporary 
disablement benefits)

เมือ่ผูประกนัตนไมสามารถปฏบิตังิานได อันเนือ่งมาจากการเกดิอบุตัเิหตุ
ในการท ํางานหรือเจ็บปวยดวยโรคจากการทํ างาน โดยมีใบรับรองแพทยวาไมสามารถปฏิบัติงานได
เกนิกวา 4 วันขึ้นไป ผูประกันตนจะไดรับเงินทดแทนการขาดรายไดในอัตรารอยละ 80 ของคาจาง
ตอวนั จนกระทั่งส้ินสุดการรักษา การที่จะใชสิทธิจะตองใชแบบฟอรมใชสิทธิ ซ่ึงเรียกวา ฟอรม 10 
รวมกับใบรับรองแพทยซ่ึงเปนแบบใบรับรองแพทยที่ SOCSO ก ําหนด นอกจากนั้นผูประกันตน  
จะตองแสดงหลักฐานตางๆ ที่เกี่ยวของ เชน หลักฐานการประกันภัย

(3) ประโยชนทดแทนจากการขาดรายไดอยางถาวร (Permanent disablement
benefits)

เมื่อคณะกรรมการแพทยมีมติวา ผูประกันตนไมสามารถปฏิบัติงานได
ตลอดไป คือ สูญเสียสมรรถภาพของรางกายรอยเปอรเซ็นตก็จะไดรับเงินทดแทนการขาดรายได
เปนจํ านวนรอยละ 90 ของรายไดรายวันของผูประกันตน ถาสูญเสียสมรรถภาพของรางกายตํ่ ากวา
รอยละ 20 ผูประกันตนก็จะไดรับเงินทดแทนเปนเงินกอนก็ได หรืออาจเลือกเปนรับเงินในจํ านวน 
1 ใน 5 ของรายไดรายวนักไ็ด ดงันีก้จ็ะไดรับเปนรายเดอืนไปตลอดชวีติ ถึงแมวาจะท ํางานตอไดกต็าม
กย็งัคงไดรับเงินทดแทนตอไป

(4) ประโยชนทดแทนทีจ่ายส ําหรบัผูดแูล (Constant attendance allowance)
ประโยชนทดแทนกรณีนี้ จายใหกับผูประกันตนผูสูญเสียสมรรถภาพ

ในการท ํางานอยางถาวร หรือทพุพลภาพ ไมสามารถชวยเหลือดแูลตนเองในกจิการกจิวตัประจ ําวนัได  
ตองไดรับการดแูลจากผูอ่ืน จะไดรับเงนิรอยละ 40 ของอตัราคาจางรายวนั แตไมเกนิ 250 R.M. ตอเดอืน
และถาตองรับเปนเงินกอน ก็จะไดรับเปนจํ านวนรอยละ 40 ของเงินบํ านาญที่ควรไดรับทั้งหมด

(5) ประโยชนทดแทนใหกับผูอยูในอุปการะ (Dependant’s benefits)
เมือ่ผูประกนัตนเสยีชีวติจากการท ํางาน ผูทีอ่ยูในอปุการะของผูประกนัตน

จะไดรับเงินในอัตรารอยละ 90 ของคาจางเฉลี่ยรายวัน แตไมนอยกวาวันละ 8 RM.
(6) ประโยชนทดแทนกรณีเปนเงินคาทํ าศพ (Funeral benefits)

ไมวาจะเปนการเสยีชีวติจากการท ํางาน เสยีชีวติขณะรบัประโยชนทดแทน
กรณีสูญเสียสมรรถภาพในการทํ างาน หรืออยูในระหวางการรับบํ านาญกรณีทุพพลภาพ รวมทั้ง
การเสยีชีวติกอนอายุ 55 ป แตจายเงินสมทบตามเงื่อนไขแลว ผูจัดการศพไดรับเงินคาทํ าศพเปนเงิน 
1,000 RM. โดยลํ าดับดังนี้
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หญิงหมาย ชายหมาย บุตรชายคนโต บุตรสาวคนโต และบิดามารดา
ถาไมมีบุคคลดังกลาวขางตน ก็พิจารณาจายใหกับผูจัดการศพจริงๆ 

โดยจายใหเทากับจํ านวนที่จายจริงแตไมเกิน 1,000 RM.
(7) ประโยชนทดแทนเพื่อการฟนฟูสมรรถภาพ (Rehabilitation benefits)

ผูประกนัตนทีสู่ญเสยีสมรรถภาพในการท ํางาน หรือทพุพลภาพ จะไดรับ
การฟนฟูสมรรถภาพ ซ่ึงครอบคลุม

กายภาพบ ําบดั อาชวีะบ ําบดั สรีระบ ําบดั การผาตดัเพือ่แกไขความพกิาร
กายอปุกรณ และอวัยวะเทียม และอุปกรณชวยตางๆ เชน รถเข็น ไมคํ้ ายัน ฯลฯ

ผูประกันตนที่เปนผูทุพพลภาพจะไดรับการฝกอาชีพ ใหเหมาะสม    
กบัสภาพรางกาย เชน งานซอมแซมเครื่องไฟฟา ตัดเย็บเสื้อผา ฯลฯ

2) ประโยชนทดแทนจากการประกันโครงการเงินบํ านาญกรณีทุพพลภาพ 
(Benefits invalidity pension scheme)

การประกนัสังคมของประเทศมาเลเซยีไดใหความหมายของการเปนผูทพุพลภาพ
วา ทุพพลภาพ หมายถึง “การไรสมรรถภาพอยางถาวรของรางกายหรือเปนโรคเรื้อรังชนิดถาวร   
ซ่ึงผลกระทบใหผูประกันตนเสื่อมสมรรถภาพ 1 ใน 3 ของสมรรถภาพที่บุคคลปกติควรจะมี”

ใหความคุมครองประโยชนทดแทนรวม 6 ประเภท คือ46

(1) ประโยชนทดแทนเปนเงินบํ านาญกรณีทุพพลภาพ (Invalidity pension)
หลักการจายเงินบํ านาญทุพพลภาพ ผูประกันตนจะตอง

ก) อายไุมนอยกวา 55 ป สาเหตุของการทํ าใหทุพพลภาพ จะตองเกิด
กอนอายุ 55 ป  และเมื่อเกิดเหตุแลวสงผลใหเปนผูวางงานตลอดไป

ข) เปนผูที่คณะกรรมการการแพทยมีมติใหเปนผูทุพพลภาพ
ค) ตรวจรางกายพบวาอาการที่ทํ าใหทุพพลภาพจะไมดีขึ้น
อัตราการจายเงินบํ านาญกรณีทุพพลภาพ จายใหรอยละ 50 ถึง 60     

ของอตัราคาจางรายเดอืนของผูประกนัตนกอนเปนผูทพุพลภาพ และไมตํ ่ากวา 171.43 RM. ตอเดอืน
ใหบํ านาญนี้ตลอดไปตราบเทาที่ยังคงสภาพการเปนผูทุพพลภาพอยู และหากเสียชีวิตก็จะเปลี่ยน
เปนเงินบํ านาญแกผูอยูในอุปการะแทน

                                                       
46 Registration. (1994). Contribution and benefits. Social security organization of Malaysia.
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(2) ประโยชนทดแทนเปนเงนิชดเชยการเปนผูทพุพลภาพ (Invalidity grant)
เมือ่ผูประกนัตนมคีณุสมบตัไิมควรตามหลกัเกณฑของการเปนผูทพุพลภาพ และสงเงนิสมทบเกนิกวา
12 เดอืน กจ็ะไดรับเงินสมทบคืนพรอมดอกเบี้ย (เงินสมทบที่คํ านวณเปนทั้งของที่นายจางสงและ  
ผูประกันตนสงรวมกัน)

(3) ประโยชนทดแทนทีจ่ะจายใหแกผูดแูล (Constant attendance allowance)
ผูประกันตนที่เปนผูทุพพลภาพอยางรุนแรง ซ่ึงคณะกรรมการแพทยมีมติวาจํ าเปนจะตองมีผูดูแล    
ผูดแูลจะไดรับเงินเปนจํ านวนรอยละ 40 ของอัตราเงินบํ านาญกรณีทุพพลภาพ ผูประกันตนจะไดรับ
แตไมเกินเดือนละ 500 RM.

(4) ประโยชนทดแทนที่ใหแกผูอยูในอุปการะ
(5) ประโยชนทดแทนเปนเงินคาจัดการศพ
(6) ประโยชนทดแทนเพื่อเปนการฟนฟูสมรรถภาพ

ประเทศฟลิปปนส
เปนประเทศเดียวในภูมิภาคของเอเชียที่มีวัฒนธรรมคลายประเทศแถบตะวันตก    

ซ่ึงอาจเปนผลเนือ่งมาจากการเคยเปนอาณานคิมของประเทศสเปน เปนประเทศหนึง่ทีใ่หความสนใจ
ตอหลักการของการใหความคุมครองประชาชนดานสวัสดิการประกันสังคม

ระยะแรกของการบังคับใชกฎหมาย ใชกับสถานประกอบการที่มีลูกจาง          
ตัง้แต 50 คนขึ้นไป หลังจากนั้น 2 ป ไดใหความคุมครองครอบคลุมถึงผูประกอบการอาชีพอิสระ 
ปจจบุนัไดขยายความคุมครองแกผูมีอาชีพเกษตรกรรม และอาชีพประมงดวย รวมทั้งลูกจางทุกคน 
และไดมกีารขยายการประกนัตนโดยสมคัรใจไปยงัรัฐบาลตางประเทศ ทีม่กีารจางงานในประเทศหรอื
การจางงานชาวฟลิปปนสไปท ํางานตางประเทศ กจ็ะมกีารลงรวมกนักบัรัฐบาลของประเทศฟลิปปนสดวย

เนือ่งจากรฐัมภีารกจิทีจ่ะตองสงเสรมิความเปนธรรมใหเกดิขึน้ในสงัคม จงึไดกอตัง้
หนวยงานประกันสังคม (Social security system = SSS) ขึน้ ใหปฏิบัติหนาที่ดังนี้47

1. เพื่อปกปองคุ มครองผู ประกันตนและครอบครัว เมื่อเกิดสภาวะการณ     
ของการขาดรายได และเปนหลักประกันกรณีฉุกเฉิน

2. จดัสรรการประกนัสงัคมใหมคีวามเสมอภาค ในการใหประโยชนแกประชาชน
และสงผลใหเกิดการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมของประเทศ

                                                       
47 Social security system. (1994). Quezon City Philippine.
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ดงันัน้ รัฐบาลประเทศฟลิปปนส จงึสรางระบบประกนัสงัคมขึน้มาใหครอบคลมุ
ประชาชนกลุมผูใชแรงงาน ประชาชนในภาครัฐและเอกชน โดยแบงออกเปน 3 โครงการ ดังนี้

1) โครงการประกันสังคม  (The social security program)
2) โครงการใหบริการทางการแพทย  (The Medicare program)
3) โครงการประโยชนทดแทนเนือ่งจากการท ํางาน (The employees compensation

program หรือ EC program)

Social security system หรือ SSS
ภายใตกฎหมายประกันสังคมของประเทศฟลิปปนส ลูกจางในภาคเอกชน       

จะตองเปนสมาชิกของ SSS กอนที่จะสมัครเขาทํ างาน โดยตองสมัครเขาเปนสมาชิกของ SSS กอน
ไมว าจะเปนงานชั่วคราวหรือถาวรก็ตาม ประโยชนทดแทนของการประกันสังคมภายใต     
กฎหมายประกันสังคมของประเทศฟลิปปนส  แบงไดดังนี้

(1) ประโยชนทดแทนระยะสั้น
การเจ็บปวย การคลอดบุตร เงินทดแทนการขาดรายไดจากการไมสามารถ

ปฏิบัติงานได
(2) ประโยชนทดแทนระยะยาว

การทุพพลภาพ บํ านาญเกษียณอายุ การเสียชีวิต

สิทธิประโยชนที่สมาชิกในโครงการจะไดรับนอกจากประโยชนทดแทน ก็คือ
ประโยชนทดแทนในดานสวสัดิการ ปจจุบันมี 2 รายการ คือ

(1) สวัสดิการเงินกู  (Member loans)
เมื่อมีสถานการณที่จํ าเปนฉุกเฉินหรือเพื่อสวัสดิภาพในชีวิตที่ดีขึ้น SSS    

จงึใหมีโครงการกูเงินตามที่สมาชิกตองการเปน 7 กรณีดวยกัน คือ
(1.1) การกูเงินเดือน (Salary loans)
(1.2) การกูเพือ่การศกึษาและฝกอาชพี (Special educational loan for vocational

and technical students)
(1.3) การกูเพื่อลงทุนกักตุนสินคา (Stock investment loan)
(1.4) การกูเพื่อลงทุนทํ าธุรกิจสวนเอกชน (Privatization fund)
(1.5) โครงการเงนิกูเพือ่หลักประกนัพเิศษส ําหรับการไปท ํางานยงัตางประเทศ

(Special financing program to overseas contract works)
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(1.6) เงนิกูเมื่อไดรับภัยพิบัติ (Calamity loans)
(1.7) เงนิกูเพื่อที่พักอาศัย (Housing loans)

(2) สวสัดิการแกสมาชิกดานการลงทุน (Investment  program)
เพือ่สนบัสนนุรัฐบาลในการพฒันาเศรษฐกจิประกนัสังคมของประเทศฟลิปปนส

(SSS) จึงผลักดันใหมีโครงการสงเสริมการลงทุนใหสมาชิกมีรายไดเพิ่มโดยใหสมาชิกสามารถ กู
เงินไปเพื่อลงทุนทํ าธุรกิจตางๆ สมาชิกที่มีคุณสมบัติครบตามหลักเกณฑสามารถกูยืมไดในวงเงิน
สูงสุด 50 ลานเปโซ โดยเสียดอกเบี้ยรอยละ 16 ตอป กํ าหนดผอนชํ าระคืนภายใน 15 ป เพื่อนํ าเงิน
มาลงทุนประกอบธุรกิจตางๆ

3.3  มาตรการทางกฎหมายในการคุมครองแรงงานของประเทศไทย

พระราชบญัญตัคิุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ไดก ําหนดบทบญัญตัเิกีย่วกบัการใชแรงงาน
ทัว่ไป โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหลูกจางนั้นไดรับความคุมครองจากกฎหมายคุมครองแรงงานฉบับนี้ 
และไดรับสิทธิหนาที่ระหวางนายจางและลูกจางพึงที่จะไดรับ หมวดของการใชแรงงานทั่วไป     
ใหความคุมครองลูกจางตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 โดยมีรายละเอียดดังนี้

3.3.1 การคุมครองการใชแรงงานทั่วไป

3.3.1.1 กํ าหนดเวลาทํ างานปกติ
พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 23 บัญญัติวา
“ใหนายจางประกาศเวลาทํ างานปกติใหลูกจางทราบ โดยกํ าหนดเวลา

เร่ิมตนและเวลาสิน้สดุของการท ํางาน แตละวนัของลกูจางไดไมเกนิเวลาท ํางานของแตละประเภทงาน
ตามทีก่ ําหนดในกฎกระทรวง แตวันหนึ่งตองไมเกินแปดชั่วโมง และเมื่อรวมเวลาทํ างานทั้งส้ินแลว
สัปดาหหนึง่ตองไมเกนิส่ีสิบแปดชัว่โมง เวนแตงานทีอ่าจเปนอันตรายตอสุขภาพและความปลอดภยั
ของลูกจางตามที่กํ าหนดในกฎกระทรวง จะมีเวลาทํ างานปกติวันหนึ่งตองไมเกินเจ็ดชั่วโมง         
แตเมื่อรวมเวลาทํ างานทั้งส้ินแลวสัปดาหหนึ่งไมเกินสี่สิบสองชั่วโมง

ในกรณีที่นายจางไมอาจประกาศกํ าหนดเวลาเริ่มตนและเวลาสิ้นสุด
ของการทํ างานแตละวันไดเนื่องจากลักษณะหรือสภาพของงาน ใหนายจางและลูกจางตกลงกัน
ก ําหนดชัว่โมงการท ํางานแตละวนัไมเกนิแปดชัว่โมง และเมือ่รวมเวลาท ํางานทัง้สิน้แลว สัปดาหหนึง่
ตองไมเกินสี่สิบแปดชั่วโมง”
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บทบัญญัติมาตรา 23 นายจางตองประกาศเวลาเริ่มตนและเวลาสิ้นสุด
ของการทํ างานของลูกจางไมเกินเวลาทํ างานของแตละประเภทงานตามที่กํ าหนดไวในกฎกระทรวง  
แตตองไมเกนิวนัและแปดชัว่โมง และเมือ่รวมเวลาท ํางานทัง้หมดตองไมเกนิสปัดาหละส่ีสิบแปดชัว่โมง
(มาตรา 23 วรรค 1) เวนแตงานดังตอไปนี้

1) งานในกิจการปโตรเลียมตามกฎหมายวาดวยปโตรเลียมตลอดไป
ถึงงานซอมบ ํารงุและงานใหบริการทีเ่กีย่วเนือ่งกบังานดงักลาว เฉพาะทีท่ ําในแปลงส ํารวจและพืน้ทีผ่ลิต
(กฎกระทรวงฉบบัท่ี 7 ขอ 1 (1)) สํ าหรับเวลาท ํางานปกตใิหนายจางและลกูจางตกลงกนัก ําหนดเวลา
เริม่ตนและสิ้นสุดการทํ างานแตละวันไมเกิน 12 ช่ัวโมง แตนายจางและลูกจางอาจตกลงกันกํ าหนด 
เวลาท ํางานตดิตอกนัเปนชวง แตตองไมเกนิชวงละ 28 วนัตดิตอกนั (กฎกระทรวงฉบบัท่ี 7 ขอ 1 (2))

2) งานทีใ่ชวชิาชพีหรือวชิาการ งานดานบรหิารและงานจดัการ งานเสมยีน
พนกังาน งานอาชีพที่เกี่ยวกับการคา งานอาชีพดานบริการ งานที่เกี่ยวของกับงานดังกลาว นายจาง
และลูกจางอาจตกลงกันกํ าหนดเวลาทํ างานปกติในวันหนึ่งๆ เปนจํ านวนกี่ช่ัวโมงก็ได แตเมื่อ    
รวมเวลาทํ างานทั้งส้ินแลว สัปดาหหนึ่งตองไมเกินสี่สิบแปดชั่วโมง (กฎกระทรวงฉบับท่ี 7 ขอ 2 
วรรคหนึ่ง) ถานายจางและลูกจางตกลงกันกํ าหนดเวลาทํ างานปกติตามวรรคหนึ่งเกินกวาวันละ
แปดชัว่โมง ใหลูกจางนอกจากลูกจางซึ่งไดรับคาจางเปนรายเดือน มีสิทธิไดรับคาตอบแทนเปนเงิน
เทากบัอตัราคาจางตอช่ัวโมงในวันทํ างานหรือเทากับอัตราคาจางตอหนวยในวันทํ างาน ตามจํ านวน
ผลงานทีท่ ําไดสํ าหรบัลูกจางซึง่ไดรับคาจางตามผลงานโดยค ํานวณเปนหนวย  (กฎกระทรวงฉบบัท่ี 7
ขอ 2 วรรคสอง)

สํ าหรับงานที่เปนอันตรายตอสุขภาพและความปลอดภัยของลูกจาง   
ซ่ึงกฎหมายไดกํ าหนดลักษณะของงานไวในกฎกระทรวง นายจางใหลูกจางทํ างานทุกประเภท     
ในเวลาท ํางานวนัหนึง่ตองไมเกนิแปดชัว่โมง (กฎกระทรวงฉบบัท่ี 2 ขอ 1) สํ าหรับงานทีเ่ปนอนัตราย
ตอสุขภาพและความปลอดภัยของลูกจาง ซ่ึงนายจางใหลูกจางมีเวลาทํ างานปกติวันหนึ่งตองไมเกิน
เจด็ช่ัวโมงแตเมื่อรวมเวลาทํ างานทั้งส้ินแลว สัปดาหหนึ่งไมเกินสี่สิบสองสัปดาห (พระราชบัญญัติ
คุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 23 วรรคแรก) ซ่ึงกฎหมายไดก ําหนดลกัษณะของงานไวในกฎกระทรวง
ฉบับที่ 2 ขอ 2 ไดแก งานลักษณะดังตอไปนี้

1. งานที่ตองทํ าใตดิน ใตนํ้ า ในถ้ํ า ในอุโมงค หรือในที่อับอากาศ
2. งานเกี่ยวกับกัมมันตภาพรังสี
3. งานเชื่อมโลหะ
4. งานขนสงวัตถุอันตราย
5. งานผลิตสารเคมีอันตราย
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6. งานทีต่องท ําดวยเครือ่งมอืหรือเครือ่งจกัร ซ่ึงผูท ําไดรับความสัน่สะเทอืน
อันอาจเปนอันตรายได

7. งานทีต่องท ําเกีย่วกบัความรอนจดัหรือความเยน็จดัอันอาจเปนอนัตราย
สํ าหรับกรณีที่นายจางไมสามารถประกาศกํ าหนดเวลาเริ่มตน และเวลา

ส้ินสดุของการท ํางานในแตละวนัได นายจางและลกูจางตองตกลงกนัก ําหนดชัว่โมงท ํางานในแตละวนั
ไมเกนิวนัละแปดชัว่โมง และเมือ่รวมเวลาท ํางานทัง้หมดแลวตองไมเกนิสีสิ่บแปดชัว่โมงตอสัปดาห
(มาตรา 23 วรรค 2)

3.3.1.2 เวลาพัก
พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 27 บัญญัติวา
“ในวนัทีม่กีารท ํางาน ใหนายจางจดัใหลูกจางมเีวลาพกัระหวางการท ํางาน

วนัหนึง่ไมนอยกวาหนึ่งชั่วโมง หลังจากที่ลูกจางทํ างานมาแลวไมเกินหาชั่วโมงติดตอกัน นายจาง
และลูกจางอาจตกลงกันลวงหนาใหมีเวลาพักครั้งหนึ่งนอยกวาหนึ่งชั่วโมงได แตเมื่อรวมกันแลว
วนัหนึง่ตองไมนอยกวาหนึ่งชั่วโมง

ในกรณทีีน่ายจางและลกูจางตกลงกนั ก ําหนดเวลาพกัระหวางการท ํางาน
ตามวรรคหนึง่เปนอยางอืน่ ถาขอตกลงนัน้เปนประโยชนแกลูกจาง ใหขอตกลงนัน้ใชบงัคบัไดเวลาพกั
ระหวางการท ํางานไมใหนบัรวมเปนเวลาท ํางาน เวนแตเวลาพกัทีร่วมกนัแลวในวนัหนึง่เกนิสองชัว่โมง  
ใหนบัเวลาที่เกินสองชั่วโมงนั้นเปนเวลาทํ างานปกติ

ในกรณทีีม่กีารท ํางานลวงเวลาตอจากเวลาท ํางานปกตไิมนอยกวาสองชัว่โมง
นายจางตองใหลูกจางมีเวลาพักไมนอยกวายี่สิบนาทีกอนที่ลูกจางเริ่มทํ างานลวงเวลา

ความในวรรคหนึ่งและวรรคสี่มิใหใชบังคับแกกรณีที่ลูกจางทํ างาน     
ทีม่ลัีกษณะ หรือสภาพของงานตองท ําตดิตอกนัโดยไดรับความยนิยอมจากลกูจางหรอืเปนงานฉกุเฉนิ”

บทบญัญัติมาตรา 27 กํ าหนดเรื่องเวลาพักระหวางการทํ างานของลูกจาง
ไดดังนี้  คือ

1) การก ําหนดเวลาพักโดยนายจางจัดให
สํ าหรับการท ํางานปกตใินวนัทีม่กีารท ํางาน นายจางตองจดัใหลูกจาง

มีเวลาพักระหวางการทํ างานไมนอยกวาวันละหนึ่งชั่วโมง หลังจากที่ลูกจางทํ างานมาแลวไมเกิน  
หาชั่วโมงติดตอกัน (มาตรา 27 วรรค 1) แตถาเปนงานรานขายอาหาร หรืองานรานขายเครื่องดื่ม    
ทีเ่ปดจ ําหนายซึง่เปดใหบริการไมตดิตอกนัในแตละวนัทีม่กีารท ํางาน นายจางกจ็ดัใหลูกจางมเีวลาพกั
ระหวางการทํ างานวันละสองชั่วโมง (กฎกระทรวงฉบับท่ี 7 ขอ 3) กรณทีี่มีการทํ างานลวงเวลา    
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ตอจากเวลาท ํางานปกตไิมนอยกวาสองชัว่โมง ใหนายจางจดัใหลูกจางไมนอยกวายีสิ่บนาทกีอนทีลู่กจาง
เริ่มทํ างานลวงเวลา  (มาตรา 27 วรรค 4)

2) การกํ าหนดเวลาพักโดยการตกลงกัน
นายจางและลกูจางอาจตกลงกนัลวงหนา ใหมเีวลาพกัครึง่ไมนอยกวา

หนึ่งชั่วโมงได แตเมือ่รวมกันแลวตองไมนอยกวาหนึ่งชั่วโมง (มาตรา 27 วรรค 1) ถานายจาง    
และลูกจางตกลงกนัก ําหนดเวลาพกัระหวางการท ํางานเปนอยางอืน่ได ถาขอตกลงนัน้เปนประโยชน
แกลูกจาง (มาตรา 27 วรรค 2) กรณทีีเ่ปนงานทีม่ลัีกษณะหรอืสภาพตองท ําตดิตอกนัไป โดยตองไดรับ
ความยินยอมจากนายจาง หรือเปนงานฉุกเฉนิ นายจางอาจจะกํ าหนดเวลาพักหรือกํ าหนดเวลาพัก
นอยกวาวันละหนึ่งชั่วโมงก็ได  (มาตรา 27 วรรคทาย)

3.3.1.3 การทํ างานลวงเวลา
พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 24 บัญญัติวา
“หามมใิหลูกจางท ํางานลวงเวลาในวนัท ํางาน เวนแตไดรับความยนิยอม

จากลูกจางกอนเปนคราวๆ ไป
ในกรณทีีลั่กษณะหรอืสภาพของงานตองท ําตดิตอกนัไป ถาหยดุจะเสยีหาย

แกงาน หรือเปนงานฉุกเฉนิ หรือเปนงานอื่นตามที่กํ าหนดในกฎกระทรวง นายจางอาจใหลูกจาง
ท ํางานลวงเวลาไดเทาที่จํ าเปน”

บทบัญญัติมาตรา 24 การทํ างานนอกหรือเกินเวลาทํ างานปกติหรือ   
เกนิชัว่โมงท ํางานในแตละวันที่นายจางลูกจางตกลงกันตามมาตรา 23 ในวันทํ างานหรือวันหยุดแลว
แตกรณี (มาตรา 5) สํ าหรับการทํ างานเกินชั่วโมงการทํ างานปกติของลูกจาง ในกรณีที่นายจางนี้   
ไมสามารถกํ าหนดเวลาเริ่มงานและเวลาเลิกงานเปนแนนอนได ใหนายจางตกลงกับลูกจาง         
อาจจะตกลงกนัวาใหลูกจางท ํางานวนัละแปดชัว่โมง เร่ิมงานเมือ่ใดกแ็ลวแตตองท ํางานใหไปจนครบ
แปดชัว่โมง นอกจากนีบ้ทบญัญตัมิาตรา 24 ก ําหนดวาหามมใิหลูกจางท ํางานลวงเวลา เวนแตจะไดรับ
ความยินยอมจากลูกจางเสียกอน ดังนั้นถาลูกจางทํ างานลวงเวลาไปตามอํ าเภอใจหรือภายใต    
ความยนิยอมของลูกจางแลว นายจางไมอาจสั่งใหลูกจางทํ างานลวงเวลาได และยงัใหความคุมครอง
จ ํานวนชัว่โมงท ํางานลวงเวลา โดยเมือ่รวมจ ํานวนชัว่โมงท ํางานลวงเวลาและในวนัหยดุแลว จะตอง
ไมเกนิสามสบิหกชัว่โมงตอสัปดาหแตยงัมบีางกรณ ี ซ่ึงถือไดวาเปนขอยกเวนทีน่ายจางอาจใหลูกจาง
ท ํางานลวงเวลาได ดังตอไปนี้

DPU



67

1) งานที่อาจเปนอันตรายตอสุขภาพและความปลอดภัยของลูกจาง 
(มาตรา 31)

2) หญิงมคีรรภทีม่ตี ําแหนงเปนผูบริหารหรอืท ํางานวชิาการ ท ํางานธรุการ
ท ํางานเกี่ยวกับการเงินหรือการบัญชี (กฎกระทรวงฉบับท่ี 7 ขอ 5)

3) งานทีม่ลัีกษณะหรือสภาพที่ตองทํ าติดตอกันไป ถาหยุดจะเสียหาย
แกงาน (มาตรา 24 วรรค 2)

4) งานฉุกเฉิน (มาตรา 24 วรรค 2)
5) งานอืน่ตามที่กํ าหนดในกฎกระทรวง (มาตรา 24 วรรค 2)

3.3.1.4 การทํ างานในวันหยุด
พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 25 บัญญัติวา
“หามมใิหนายจางใหลูกจางทํ างานในวันหยุด เวนแตในกรณีที่ลักษณะ

หรือสภาพของงานตองทํ าติดตอกันไป ถาหยุดจะเสียหายแกงาน หรือเปนงานฉุกเฉิน นายจาง    
อาจใหลูกจางทํ างานในวันหยุดเทาที่จํ าเปน

นายจางอาจใหลูกจางทํ างานในวันหยุดไดสํ าหรับกรณีกิจการโรงแรม
สถานมหรสพ งานขนสง รานขายอาหาร รานขายเครื่องดื่ม สโมสร สมาคม สถานพยาบาล หรือ  
กจิการอื่นตามที่กํ าหนดในกฎกระทรวง

เพือ่ประโยชนแกการผลติ การจ ําหนาย และการบรกิาร นายจางอาจใหลูกจาง
ท ํางานนอกจากที่กํ าหนดตามวรรคหนึ่งละวรรคสองในวันหยุดเทาที่จํ าเปน โดยไดรับความยินยอม
จากลูกจางกอนเปนคราวๆ ไป”

บทบญัญตัมิาตรา 25 เร่ืองการท ํางานในวนัหยดุมไีวเพือ่ใหความคุมครอง
ลูกจางโดยไมใหนายจางใชอํ านาจบงัคบัใหลูกจางมาท ํางานในวนัหยดุแตอยางใด โดยมวีตัถุประสงค
ที่จะใหลูกจางไดพักผอน หรือไปทํ าธุรกิจตามประเพณีตามลักษณะของวันหยุดนั้นๆ แตนายจาง  
ไมมอํี านาจบงัคบัลูกจางมาท ํางานในวนัหยดุได ไมวาจะเปนวนัหยดุประจ ําสปัดาห วนัหยดุตามประเพณี
วันหยุดพักผอนประจํ าปก็ตาม การใหลูกจางมาทํ างานในวันหยุดไดนั้นจะตองไดรับความยินยอม
จากลูกจางเปนคราวๆ ไป
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สํ าหรบัขอยกเวนส ําหรบักจิการทีน่ายจางสามารถบงัคบัใหลูกจางมาท ํางาน
ในวนัหยุดไดแกงานดังตอไปนี้ (มาตรา 25 วรรค 2)

1. งานกิจการโรงแรม
2. สถานมหรสพ
3. งานขนสง

 4. รานขายอาหาร
5. รานขายเครื่องดื่ม
6. สโมสร
7. สถานพยาบาล

3.3.1.5 วันหยุดประจํ าสัปดาห
พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน มาตรา 28 พ.ศ. 2541 บัญญัติวา
“ใหนายจางจดัใหลูกจางมวีนัหยดุประจ ําสปัดาห สัปดาหหนึง่ไมนอยกวา

หนึง่วนั โดยวนัหยดุประจ ําสปัดาหจะตองมรีะยะหางกนัไมเกนิหกวนั นายจางและลกูจางอาจตกลงกนั
ลวงหนา กํ าหนดใหมีวันหยุดประจํ าสัปดาหวันใดก็ได

ในกรณทีี่ลูกจางทํ างานโรงแรม ขนสง งานในปา งานในที่ทุรกันดาร 
หรืองานอื่นตามที่กํ าหนดในกฎกระทรวง นายจางและลูกจางอาจตกลงกันลวงหนาสะสมวันหยุด
ประจ ําสปัดาหและเลื่อนไปหยุดเมื่อใดก็ได  แตตองอยูในระยะเวลาสี่สัปดาหติดตอกัน”

พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 56 บัญญัติวา
“ใหนายจางจายคาจางใหแกลูกจางเทากบัคาจางในวนัท ํางานส ําหรบัวนัหยดุ

ดังตอไปนี้
วนัหยดุประจํ าสัปดาห เวนแตลูกจางซึ่งไดรับคาจาง รายวัน รายช่ัวโมง 

หรือตามผลงานโดยคํ านวณเปนหนวย”
บทบัญญัติมาตรา 28 กํ าหนดใหนายจางไดจัดใหลูกจางมีวันหยุด

ประจํ าสัปดาห โดยนายจางจะตองกํ าหนดใหลูกจางมีวันหยุดประจํ าสัปดาหละไมนอยกวาหนึ่งวัน 
โดยจะก ําหนดเปนวันใดของสัปดาหก็ได ไมจํ าเปน ตองเปนวันหยุดที่นิยมกันคือ วันอาทิตย และ
จะกํ าหนดใหลูกจางหยุดประจํ าสัปดาหพรอมทั้งสถาน ประกอบการก็ได หรือ โดยไมพรอมกัน
โดยผลัดกนัหยดุคนละวนักไ็ด ถาวนัหยดุประจ ําสปัดาหไมไดก ําหนดเปนวนัใดวนัหนึง่ทีแ่นนอนแลว
วันหยุดประจํ าสัปดาหที่ประกาศกํ าหนดแตละวันตองมีระยะหางกันไมเกินหกวันตอสัปดาห      
นายจางและลกูจางอาจตกลงกนัลวงหนาสะสมและเลือ่นวนัหยดุประจ ําสปัดาหไปหยุดคราวเดียวกัน
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หลายวนักไ็ด แตจะตองไมเกนิสีสั่ปดาหตดิตอกนั โดยนายจางตองจายคาจางใหแกลูกจางเทากบัคาจาง
ในวันทํ างาน (มาตรา 56 (1)) เวนแตลูกจางซึ่งไดรับคาจางรายวัน รายช่ัวโมง หรือตามผลงาน     
โดยค ํานวณเปนหนวย

1) วนัหยุดตามประเพณี
พระราชบัญญัติคุมครองแรงงานมาตรา 29 บัญญัติวา
“ใหนายจางประกาศกํ าหนด วันหยุดตามประเพณีของลูกจาง    

เปนการลวงหนาปหนึ่งไมนอยกวาสิบสามวัน โดยรวมวันแรงงานแหงชาติตามที่รัฐมนตรีประกาศ
ก ําหนด

ใหนายจางพจิารณาก ําหนดวนัหยดุตามประเพณจีากวันหยุดราชการ
ประจ ําป วันหยุดทางศาสนา หรือขนบธรรมเนียมประเพณีแหงทองถ่ิน

ในกรณีที่วันหยุดตามประเพณีวันใดตรงกับวันหยุดประจํ าสัปดาห
ของลกูจางใหลูกจางไดหยุดชดเชยวันหยุดตามประเพณีในวันทํ างานถัดไป

ในกรณีที่นายจางไมอาจใหลูกจางหยุดตามประเพณีได เนื่องจาก
ลูกจางทํ างานที่มีลักษณะหรือสภาพของงานตามที่กํ าหนดไวในกฎกระทรวง ใหนายจางตกลงกับ
ลูกจางวา จะหยดุในวนัอืน่ชดเชยวนัหยดุตามประเพณหีรือนายจางจะจายคาท ํางานในวนัหยดุใหกไ็ด”

พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 56 บัญญัติวา
“ใหนายจางจายคาจางใหลูกจางเทากับคาจางในวันทํ างานสํ าหรับ

วนัหยุดดังตอไปนี้
“วนัหยุดตามประเพณี”
บทบัญญัติมาตรา 29 ไดกํ าหนดใหลูกจางมีวันหยุดตามประเพณี 

โดยใหนายจางพจิารณาจากวนัหยดุราชการประจ ําป วนัหยดุทางศาสนา หรือ ขนบธรรมเนยีมประเพณี
แหงทองถ่ิน และนายจางจะตองประกาศกํ าหนดวันหยุดตามประเพณีใหลูกจางทราบลวงหนา        
ปหนึ่งไมนอยกวาสิบสามวัน โดยรวมวันแรงงานแหงชาติดวย คือ วันที่ 1 พฤษภาคม ของทุกๆ ป 
(มาตรา 29 วรรค 1) สํ าหรับงานทีน่ายจางไมอาจใหลูกจางหยุดทํ างานวันหยุดตามประเพณี ไดแก 
งานในกจิการโรงแรม งานมหรสพ รานขายอาหาร รานขายเครือ่งดืม่ สโมสร สมาคม งานในถิน่ทรุกนัดาร
งานขนสง และงานทีม่ลัีกษณะหรอืสภาพของงานตองท ําตดิตอกนัไปถาหยดุจะเสยีงาน โดยนายจาง
จายคาจางใหแกลูกจางเทากับคาจางในวันทํ างานสํ าหรับวันหยุดตามประเพณี (มาตรา 56 (2))      
แตมใิหใชบงัคบักบัลูกจางทีท่ ํางานเกีย่วกบังานบานอนัมไิดประกอบธรุกจิ และงานทีลู่กจางท ํางานนัน้
มไิดแสวงหากํ าไรทางเศรษฐกิจ
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2) วนัหยุดพักผอนประจํ าป
พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน มาตรา 30 บัญญัติวา
“ลูกจางซึ่งทํ างานติดตอกันมาแลวครบหนึ่งป มีสิทธิหยุดพักผอน

ประจ ําปไดปหนึง่ไมนอยกวาหกวนัท ํางาน โดยใหนายจางเปนผูก ําหนดวนัหยดุดงักลาวใหแกลูกจาง
ลวงหนาหรือกํ าหนดใหตามที่นายจางและลูกจางตกลงกัน

ในปตอมานายจางอาจกํ าหนดวันหยุดพักผอนประจํ าปใหแกลูกจาง 
มากกวาหกวันทํ างานก็ได

นายจางและลกูจางอาจตกลงกันลวงหนาใหสะสมและเลื่อนวันหยุด
พกัผอนประจํ าปที่ยังมิไดหยุดในปนั้นรวมเขาปตอๆ ไปได

สํ าหรับลูกจางซึง่ท ํางานยงัไมครบหนึง่ป นายจางอาจก ําหนดวนัหยดุ
พกัผอนประจํ าปใหแกลูกจางโดยคํ านวณตามสวนก็ได”

พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 56 บัญญัติวา
“ใหนายจางจายคาจางใหแกลูกจางเทากบัคาจางในวนัท ํางานส ําหรับ

วนัหยุด ดังตอไปนี้
“วนัหยุดพักผอนประจํ าป”
บทบญัญตัมิาตรา 30 ไดก ําหนดใหนายจางตองจดัใหลูกจางมวีนัหยดุ

พกัผอนประจ ําป สํ าหรับลูกจางที่ทํ างานติดตอกันมาเปนเวลายาวนานถึงหนึ่งป จะไดหยุดพักผอน
เปนระยะเวลานานพอควร เพือ่ใหรางกายทีเ่หนด็เหนือ่ยเมือ่ยลามารูสึกกระปรีก้ระเปรา มปีระสิทธิภาพ
ในการทํ างานเหมือนเดิมมากขึ้นทํ าใหนายจางไดรับประโยชนเต็มที่จากการทํ างานของลูกจาง 
กฎหมายคุมครองแรงงานฉบับนี้ก็ไดเห็นถึงประโยชนของการไดพักผอน จึงไดบัญญัติการคุมครอง
ใหลูกจางซึ่งทํ างานติดตอกันแลวครบหนึ่งป มีสิทธิหยุดพักผอนประจํ าปไดไมนอยกวาปละหกวัน
ท ํางาน โดยใหนายจางเปนผูกํ าหนดวันหยุดพักผอนประจํ าปใหแกลูกจางลวงหนา หรือกํ าหนดให
ตามทีน่ายจางและลกูจางไดตกลงกนั โดยลูกจางจะไดรับคาจางจากนายจางเทากบัคาจางในวนัท ํางาน
สํ าหรับวันหยุดพักผอนประจํ าป (มาตรา 56 (3))

3.3.1.6 วันลา
พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 5 บัญญัติวา
“วนัลา หมายความวา วันที่ลูกจางลาปวย ลาเพื่อทํ าหมัน ลาเพื่อกิจธุระ

อันจํ าเปน ลาเพื่อรับราชการทหาร ลาเพื่อการฝกอบรมหรือพัฒนาความรูความสามารถ หรือลา   
เพื่อคลอดบุตร”
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1) วันลาปวย
พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 32 บัญญัติวา
“ใหลูกจางมสิีทธลิาปวยไดเทาทีป่วยจรงิ การลาปวยตัง้แต 3 วนัท ํางาน

ขึน้ไป นายจางอาจใหลูกจางแสดงใบรับรองของแพทยแผนปจจุบันชั้นหนึ่งหรือของสถานพยาบาล
ทางราชการได ในกรณทีีลู่กจางไมอาจแสดงใบรบัรองของแพทยแผนปจจบุนัชัน้หนึง่ หรือของสถานพยาบาล
ของทางราชการไดใหลูกจางชี้แจงใหนายจางทราบ

ในกรณีที่นายจางจัดแพทยไว ใหแพทยนั้นเปนผูออกใบรับรอง 
เวนแตลูกจางไมสามารถใหแพทยนั้นตรวจได

วันที่ลูกจางไมสามารถทํ างานได เนื่องจากประสบอันตรายหรือ
เจบ็ปวยทีเ่กิดขึ้นจากการทํ างานและวันลาเพื่อคลอดบุตรตามมาตรา 41 ไมใหถือเปนวันลาปวย”

พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 57 วรรคหนึ่ง
บัญญัติวา

“ใหนายจางจายคาจางใหแกลูกจางในวันลาปวยตามมาตรา 32    
เทากบัอตัราคาจางในวันทํ างานตลอดระยะเวลาที่ลา  แตปหนึ่งตองไมเกินสามสิบวันทํ างาน”

บัญญัติมาตรา 32 กํ าหนดเรื่องการลาปวยเพื่อใหความคุมครอง    
แกลูกจางที่เจ็บปวยไมสามารถมาทํ างานไดจะไดหยุดงาน โดยไมถูกนายจางลงโทษทางวินัย      
ฐานขาดงานหรอืละทิง้หนาที ่ และในขณะเดยีวกนักไ็ดรับความคุมครองรายไดในระหวางทีห่ยดุงาน
การลาปวยตามกฎหมายคุมครองแรงงานฉบบันีไ้ดก ําหนดใหลูกจางลาปวยไดเทาทีป่วยจรงิ ซ่ึงหมายถึง
ลาปวยไดจนกวาจะหายหรือตาย ลาไดโดยไมมีกํ าหนดระยะเวลา โดยการแสดงหลักฐานการลาปวย 
กฎหมายคุมครองแรงงานฉบบันีไ้ดก ําหนดใหลูกจางแสดงใบรบัรองของสถานพยาบาลของทางราชการ
แทนใบรับรองของแพทยแผนปจจุบันชั้นหนึ่งก็ได โดยนายจางจะตองจายคาจางใหแกลูกจาง       
ในวันลาปวยเทากับอัตราคาจางในวันทํ างานปกติ ตลอดระยะเวลาที่ลูกจางลาแตตองไมเกิน  
สามสิบวันทํ างานในหนึ่งป (มาตรา 57 วรรค 1) วนัทีลู่กจางไมสามารถทํ างานไดเนื่องจากประสบ
อันตรายหรอืเจบ็ปวยข้ึนเนือ่งจากการท ํางาน สวนกฎหมายคุมครองแรงงานฉบบันีไ้มถือวาเปนวนัลาปวย
เนือ่งจากลูกจางมีสิทธิไดรับเงินทดแทนตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 มาตรา 62

2) วันลาเพื่อทํ าหมัน
พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 33 บัญญัติวา
“ใหลูกจาง มสิีทธลิาเพือ่ท ําหมนัได และมสิีทธลิาเนือ่งจากการท ําหมนั

ตามระยะเวลาที่แพทยแผนปจจุบันชั้นหนึ่งกํ าหนดและออกใบรับรอง”
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พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 57 วรรคสอง 
บัญญัติวา

“ในกรณีที่ลูกจางใชสิทธิลาเพื่อทํ าหมั่นตามมาตรา 33 ใหนายจาง
จายคาจางใหแกลูกจางในวันลานั้นดวย”

บทบญัญตัมิาตรา 33 เปนบทบญัญตัทิีก่ ําหนดขึน้ เนือ่งจากการลาท ําหมนั
และการลาเนือ่งจากการท ําหมนัจ ํานวนวนัลาในกฎหมายคุมครองแรงงานฉบบันี ้ มไิดก ําหนดไวแนชัด
ปกติแลวการทํ าหมันชายจะใชระยะเวลาสั้น สวนทํ าหมันหญิงจะใชระยะเวลาจะยาวกวาเล็กนอย 
สํ าหรับคาจางนายจางจะตองจายคาจางเทากับคาจางในวันทํ างานหรือเสมือนหนึ่งวาลูกจางมาทํ างาน
ตามปกติโดยไมไดลา (มาตรา 57 วรรค 2)

3) วันลาเพื่อกิจธุระอันจํ าเปน
พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 34 บัญญัติวา
“ใหลูกจางลาเพือ่กจิธรุกจิอนัจ ําเปนไดตามขอบงัคบัเกีย่วกบัการท ํางาน”
บทบญัญตัมิาตรา 34 เปนบทบญัญตัทิีก่ ําหนดขึน้ โดยมวีตัถุประสงค

ทีจ่ะใหลูกจางไดมโีอกาสลาเพือ่ไปท ําธุรกจิสวนตวัอันจ ําเปนได แตลักษณะของการบญัญตักิฎหมาย
มไิดมกีารก ําหนดไววากจิธรุะอนัจ ําเปนเปนมกีจิธรุะใดบาง (มาตรา 108) และนอกจากนัน้ยงัไมก ําหนด
จ ํานวนวนัลาและเดียวกันนี้กฎหมายยังกํ าหนดใหลาไดตามขอบังคับเกี่ยวกับการทํ างาน ซ่ึงกํ าหนด
ใหเปนอ ํานาจของนายจางเพยีงฝายเดยีวทีจ่ะจดัใหมขีึน้ เหตทุีจ่ะลาเพือ่กจิธรุะอนัจ ําเปนไดตามกฎหมาย
คุมครองแรงงานฉบบันีใ้หเปนไปตามเงือ่นไขทีไ่ดก ําหนดไว ขอบงัคบัเกีย่วกบัการท ํางานของนายจาง
ซ่ึงจะชอบธรรมหรือไมเพียงใดก็คงเปนไปตามที่นายจางไดกํ าหนดไวแตละราย สวนจํ านวนวันลา
กฎหมายไมไดกํ าหนดวานายจางจะตองจายคาจางเทาไรในวันลา เพื่อกิจธุระอันจํ าเปน ดังนั้น     
การจะจายคาจางหรือไมนั้นใหขึ้นอยูกับขอบังคับที่เกี่ยวกับการทํ างานของนายจาง

4) วันลาเพื่อรับราชการทหาร
พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 35 บัญญัติวา
“ใหลูกจางมสิีทธลิาเพือ่รับราชการทหารในการเลอืกพลเพือ่ตรวจสอบ

เพือ่ฝกวิชาทหาร หรือเพื่อทดลองความพรั่งพรอมตามกฎหมายวาดวยรับราชการทหาร”
พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 58 บัญญัติวา
“ใหนายจางจายคาจางใหแกลูกจางในวันลาเพื่อรับราชการทหาร

ตามมาตรา 35 เทากับคาจางในวันทํ างานตลอดระยะเวลาที่ลา แตปหนึ่งตองไมเกินหกสิบวัน”
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บทบญัญตัมิาตรา 35 เปนบญัญตักิรณลูีกจางถกูเรยีกเขารับราชการทหาร
ในการเรียกพล เพื่อตรวจสอบเพื่อฝกวิชาทหารตามหมายเรียกดังกลาวได การรับราชการทหาร     
ดังกลาวนั้นมิไดรวมไปถึงการลาไปรับราชการทหาร เนื่องจากถูกเกณฑทหารตามปกติแตอยางใด 
การลาตามมาตรานี ้ สํ าหรับจ ํานวนวนัลาเทากบัจ ํานวนวนัทีท่างราชการทหารเรยีกมา จะเปนกีว่นักไ็ด
แตสวนใหญจะก ําหนดเปนระยะเวลาสัน้ๆ สวนคาจางกฎหมายก ําหนดใหนายจางจายคาจางใหแกลูกจาง
ทีล่าเพือ่รับราชการทหารเทากับคาจางในวันทํ างานแตปหนึ่งตองไมเกินหกสิบวัน (มาตรา 58)

5) วันลาเพื่อการฝกอบรม
พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 36 บัญญัติวา
“ใหลูกจางมสิีทธิลาเพือ่การฝกอบรมหรอืพฒันาความรูความสามารถ

ตามหลกัเกณฑและวิธีการกํ าหนดในกฎกระทรวง”
บทบญัญัติมาตรา 36 เปนบทบัญญัติที่กํ าหนดขึ้น เนื่องจากเพื่อให

ลูกจางไดมสิีทธลิาเพือ่ไปเขารับการฝกอบรมหรอืพฒันาความรูความสามารถ เพือ่ทีจ่ะเปนประโยชน
ตอตวัลูกจางเองหรอืเปนประโยชนตอตวันายจางดวย ถาการฝกอบรมหรอืการพฒันาความรูความสามารถนัน้
เปนเรื่องที่เกี่ยวกับงานที่ลูกจางกระทํ าอยู ใหลูกจางมีสิทธิลาเพื่อไปรับการฝกอบรมซึ่งลูกจาง    
ตองแจงถึงเหตุที่ลาโดยชัดแจง พรอมทั้งแสดงหลักฐานที่เกี่ยวของถามีใหนายจางทราบลวงหนา      
ไมนอยกวา 7 วัน กอนวันลาเพื่อเขารับการฝกอบรมหรือพัฒนาความรูความสามารถ (กฎกระทรวง
ฉบบัท่ี 5 ขอ 2) หลักเกณฑและวธีิการส ําหรบัการลาเพือ่ฝกอบรมของลกูจางนัน้ก ําหนดไวในกฎกระทรวง
ฉบับที่ 5  ดังนี้

ขอ 1. ใหลูกจางมีสิทธิลาเพื่อไปรับการฝกอบรมหรือพัฒนาความรู
ความสามารถในกรณีดังตอไปนี้

1) เพื่อประโยชนตอการแรงงานและสวัสดิการสังคมหรือ
การเพิม่ทักษะความชํ านาญเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทํ างานของลูกจาง

2) การสอบวดัผลทางการศกึษาทีท่างราชการจดัหรอือนญุาต
ใหจดัขึ้น การฝกอบรมหรือพัฒนาความรูความสามารถจะตองมีโครงการหรือหลักสูตร และกํ าหนด
ชวงเวลาของโครงการหรือหลักสูตรที่แนนอนและชัดเจน

ขอ 2. ในการลาเพื่อการฝกอบรมหรือพัฒนาความรูความสามารถ
ของลกูจาง ใหลูกจางแจงถึงเหตุที่ลาโดยชัดแจง พรอมทั้งแสดงหลักฐานที่เกี่ยวของถามีใหนายจาง
ทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ดวันกอนวันลา เพื่อเขารับการฝกอบรมหรือพัฒนาความรูความสามารถ
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ขอ 3. นายจางอาจไมอนุญาตใหลูกจางลาเพื่อการฝกอบรมหรือ
พฒันาความรูความ สามารถในกรณีดังตอไปนี้

1) ในปทีล่านัน้ ลูกจางเคยไดรับอนญุาตใหลาเพือ่การฝกอบรม
หรือพฒันาความรูความสามารถมาแลวไมนอยกวาสามสิบวันหรือสามครั้ง หรือ

2) นายจางไดแสดงใหเหน็วา การลาของลกูจางอาจกอใหเกดิ
ความเสียหาย หรือกระทบตอการประกอบธุรกิจของนายจาง

6) วันลาคลอด
พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 41 บัญญัติวา
“ใหลูกจางซึ่งเปนหญิงมีครรภมีสิทธิลาเพื่อคลอดบุตรครรภหนึ่ง

ไมเกินเกาสิบวัน
วนัลาตามวรรคหนึ่ง ใหนับรวมวันหยุดที่มีในระหวางวันลาดวย”
จากบทบัญญัติมาตรา 41 วัตถุประสงคของมาตรานี้เพื่อใหลูกจาง

ซ่ึงเปนหญิงมีครรภนั้นมีสิทธิลาเพื่อคลอดบุตรครรภและอยูเล้ียงดูบุตร รวมทั้งการลาเพื่อเตรียมตัว
ในการคลอดบตุรดวย การลาเพือ่คลอดบตุรนีจ้ะลากอนคลอดกไ็ดหรือหลังคลอดกไ็ด แตตองไมเกนิ
90 วัน (มาตรา 41 วรรค 1) โดยไดรับคาจางเทากับคาจางในวันทํ างานตลอดระยะเวลาที่ลา แตตอง
ไมเกิน 45 วัน (มาตรา 59) ซ่ึงวนัลาคลอดนี้ตองนับรวมวันหยุดที่มีในระหวางวันลาดวย (มาตรา 41 
วรรค 2) แตไมถือวาเปนวันลาปวย (มาตรา 32 วรรคทาย)

3.3.2 การคุมครองคาตอบแทนแรงงาน

3.3.2.1 คาจาง
กฎหมายคุมครองแรงงานของประเทศไทยตามพระราชบัญญัติคุมครอง

แรงงาน พ.ศ. 2541 ก ําหนดนิยามของคํ าวา “คาจาง” ดังนี้
“คาจาง” หมายความวา เงนิ หรือเงนิและสิง่ของทีน่ายจางจายใหแกลูกจาง

เปนการตอบแทนการทํ างานในเวลาทํ างานปกติของวันทํ างาน หรือจายใหโดยคํ านวณตามผลงาน
ทีลู่กจางทํ าได และหมายความรวมถึง เงนิ หรือเงินและสิ่งของที่จายใหในวันหยุดซึ่งลูกจางไมได
ท ํางาน และในวนัลาดวย ทั้งนี้ไมวาจะกํ าหนด คํ านวณ หรือจายเปนการตอบแทนในวิธีอยางไร และ
ไมวาจะเรียกชื่อวาอยางไร
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กํ าหนดใหนายจางจายคาจาง คาลวงเวลา คาทํ างานในวันหยุด และ     
คาลวงเวลาในวนัหยดุใหแกลูกจางเทาเทยีมกนัทัง้ชายและหญงิ โดยก ําหนดเปนเงนิไทย เวนแตไดรับ
ความยินยอมจากลูกจาง

3.3.2.2 อัตราคาจางขั้นตํ่ า
คณะกรรมการคาจางมีขอบขายโครงสรางอัตราคาจางขั้นตํ่ าใหม โดยมี

อัตราคาจางขั้นตํ่ า 2 ระดับ  คือ
1) อัตราคาจางขั้นตํ่ าพื้นฐาน ซ่ึงคณะกรรมการคาจางกํ าหนดเพื่อใช

เปนพื้นฐานในการกํ าหนดอัตราคาจางขั้นตํ่ า
2) อัตราคาจางขั้นตํ่ าพื้นฐาน ซ่ึงคณะกรรมการคาจางกํ าหนดใหใช

เฉพาะกจิการประเภทใดประเภทหนึ่ง หรือทุกประเภท หรือในทองถ่ินที่ใดทองถ่ินหนึ่งก็ได ซ่ึงมี
อัตราไมตํ่ ากวาอัตราจางขั้นตํ่ าพื้นฐาน ถาไมมีการกํ าหนดอัตราคาจางขั้นตํ่ าในทองที่ใด ใหถืออัตรา
คาจางขั้นตํ่ าพื้นฐานเปนอัตราคาจางขั้นตํ่ าของทองที่นั้น

3.3.2.3 คาลวงเวลา
กรณีนายจางใหลูกจางท ํางานลวงเวลา ในวนัท ํางานใหนายจางจายคาลวงเวลา

ใหแกลูกจางในอตัราไมนอยกวาหนึง่เทาครึง่ของอตัราคาจางตอช่ัวโมง ในวนัท ํางานตามจ ํานวนชัว่โมง
หรือไมนอยกวาหนึ่งเทาครึ่งของอัตราคาจางตอหนวยในวันทํ างานตามจํ านวนผลงานที่ทํ าได
สํ าหรับลูกจางซึ่งไดรับคาจางตามผลงานโดยคํ านวณเปนหนวย วตัถุประสงคเพื่อใหความคุมครอง
มใิหนายจางเอารัดเอาเปรียบลูกจางทํ างานหลังครบกํ าหนดเวลาที่ตามกฏหมายระบุไว

3.3.2.4 คาทํ างานในวันหยุดและคาลวงเวลาในวันหยุด
กรณทีีน่ายจางใหลูกจางท ํางานในวนัหยดุใหนายจางจายคาท ํางานในวนัหยดุ

ใหแกลูกจางในอัตราดังนี้
1) สํ าหรับลูกจางซึ่งมีสิทธิไดรับคาจางในวันหยุด ใหจายเพิ่มขึ้น    

จากคาจางอีก ไมนอยกวาหนึ่งเทาของอัตราคาจางตอช่ัวโมงในวันทํ างานตามจํ านวน
2)  สํ าหรับลูกจางซึง่ไมมสิีทธิไดรับคาจางในวนัหยดุ ใหจายไมนอยกวา

สองเทาของอัตราคาจางตอช่ัวโมงในวันทํ างานตามจํ านวนชั่วโมงที่ทํ า”
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กรณทีีน่ายจางใหลูกจางท ํางานลวงเวลาในวนัหยดุ ใหนายจางจายคาลวงเวลา
ในวันหยุดใหแกลูกจางในอัตราไมนอยกวาสามเทาของอัตราคาจางตอช่ัวโมง ในวันทํ างาน        
ตามจํ านวนชั่วโมงที่ทํ า กฎหมายก ําหนดใหความคุมครองลูกจาง ในกรณีนายจางใหลูกจางทํ างาน
ในวันพักผอนของลูกจางตองไดรับคาตอบแทนที่สูงกวาวันทํ างาน หรือไมใหนายจางเอาเปรียบ
หรือไมเปนธรรมตอลูกจาง

3.3.2.5 คาชดเชย
ก ําหนดอัตราคาชดเชยกรณีเลิกจางเปน 5 อัตรา คือทํ างานครบ 120 วัน

แตไมครบ 1 ป ไดคาชดเชยไมนอยกวาคาจางอัตราสุดทาย 30 วัน ทํ างานครบ 1 ปแตไมครบ 3 ป  
ได 90 วัน ทํ างานครบ 3 ปแตไมครบ 6 ป ได 180 วัน ทํ างานครบ 6 ปแตไมครบ 10 ป ได 240 วัน 
และทํ างานครบ 10 ปขึ้นไป ได 300 วนั เวนแตเขาขอยกเวนใหไมตองจายคาชดเชยตามที่กฎหมาย
ก ําหนด ทัง้นีเ้พือ่ใหความคุมครองลกูจางทีท่ ํางานมานาน ซ่ึงหาโอกาสทีจ่ะหางานใหมเปนไปไดยาก

กํ าหนดใหมีการจายคาชดเชยพิเศษนอกเหนือจากคาชดเชย ปกติกรณี
นายจางเลิกจางเพราะปรับปรุงหนวยงานกระบวนการผลิต เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี 
โดยลูกจางตองทํ างานมาครบ 6 ปขึ้นไป  และจายคาชดเชยพิเศษปละไมนอยกวา 15 วัน  รวมแลว
ไมเกิน 360 วัน

ใหการคุมครองลูกจางกรณีนายจางยายสถานที่ประกอบกิจการ ไปตั้ง
ทองที่อ่ืนซ่ึงมีผลกระทบสํ าคัญตอการดํ ารงชีพตามปกติของลูกจางหรือครอบครัว โดยใหนายจาง
บอกกลาวลวงหนาและใหลูกจางบอกเลิกสัญญาจางไมถาไมประสงคจะยายตาม โดยมีสิทธิไดรับ
คาชดเชยพิเศษเปนเงินชวยเหลือ 50 เปอรเซ็นตของคาชดเชยปกติ

การคุ มครองคาตอบแทนในการทํ างานไดกํ าหนดประเภทของหนี้       
ที่นํ ามาหักคาตอบแทนในการทํ างานได และกํ าหนดเงื่อนไขการจายเงินชวยเหลือการดํ ารงชีวิต  
ของลกูจางไมนอยกวา 50 เปอรเซ็นตของคาจางในกรณีนายจางหยุดกิจการชั่วคราว

3.3.3 การคุมครองเก่ียวกับเงินทดแทน
การใหความคุมครองประโยชนทดแทนลูกจางที่ประสบอันตรายหรือเจ็บปวย

ตลอดจนถึงแกความตายนั้น นับวาเปนส่ิงที่มีความสํ าคัญมากที่สุด เนื่องจากลูกจางผูใชแรงงาน    
ถือเปนปจจัยสํ าคัญในการผลิตเชนเดียวกับปจจัยอ่ืนๆ เชน เงินทุน หรือท่ีดิน เปนตน กิจการ         
อุตสาหกรรมจะไมสามารถด ําเนนิการอยูไดหากขาดแรงงาน การใหความคุมครองประโยชนทดแทน
โดยหลักการก็เพื่อใหความคุ มครองลูกจางผู ใชแรงงาน และเพื่อใหเปนหลักประกันในชีวิต         
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การก ําหนดประโยชนทดแทน ไวอยางเหมาะสมกบัสภาพแวดลอมทางสงัคมและเศรษฐกจิ ยอมจะท ําให
ประโยชนทดแทนนีส้ามารถใหความชวยเหลือแกลูกจางและผูอยูในอปุการะของลกูจางไมใหตองรับ
ความเดอืดรอนจากความยากจน หรือตองทนทกุขทรมานกบัความเจบ็ปวยอันเกดิจากอบุตัเิหต ุ อุบตัภิยั
รวมทัง้โรคภัยไขเจ็บอันเกิดจากการประกอบการงาน

พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 ไดกํ าหนดการคุมครองไวดังนี้
1. ขอบเขตการคุมครองของกฎหมาย

สวนในเรื่องของกฎหมายเงินทดแทนนั้น กํ าหนดใหนายจางที่มีลูกจาง
ท ํางานตัง้แต 1 คนขึ้นไป มีหนาที่จายเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน ยกเวนงานเพาะปลูก ประมง 
ปาไม เล้ียงสัตว ซ่ึงมิไดใชลูกจางตลอดป และไมมีงานลักษณะอื่นรวมอยูดวย

คาทดแทน หมายถึง เงินที่จายใหแกลูกจางหรือผูมีสิทธิตามกฎหมายสํ าหรับ
การประสบอนัตราย เจบ็ปวย หรือถึงแกความตาย และเงนิทดแทน หมายความวา เงนิทีจ่ายเปนคาทดแทน  
คารักษาพยาบาล คาฟนฟูสมรรถภาพ และคาทํ าศพ

การประสบอันตรายของลูกจาง หมายถึง ลูกจางที่ไดรับอันตรายบาดเจ็บ 
ประสบ อันตราย เจบ็ปวย จากโรคภยัไขเจบ็หรือถึงแกความตาย เนือ่งมาจากการท ํางานใหแกนายจาง
หรือปองกนัรักษาผลประโยชนใหแกนายจาง ตองอยูในลกัษณะของโรคทีเ่กดิขึน้ เนือ่งจากปฏบิตังิาน
ตามทีก่ ําหนดในกฎหมายรวม 22 โรค หรือโรคที่พิสูจนไดวาเกิดขึ้นเนื่องจากการทํ างานเทานั้น

2. ผูมีสิทธิไดรับคาทดแทน
ผูมีสิทธิไดรับคาทดแทน คือ
1) ลูกจางผูประสบอันตรายหรือเจ็บปวย  นั่นเอง
2) กรณลูีกจางประสบอันตรายหรือเจ็บปวยจนถึงแกความตาย ไดแก บิดา

มารดาของลูกจางสามีหรือภริยาของลูกจาง บุตรที่มีอายุตํ่ ากวา 18 ป เวนแตครบ 18 ปแลว        
กํ าลังศึกษาอยู ใหไดรับสวนแบงตอไปตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู หรือบุตรที่มีอายุ 18 ปขึ้นไป    
แตทพุพลภาพหรือจิตฟนเฟอน ไมสมประกอบ ซ่ึงอยูในอุปการะกอนถึงแกความตาย

3. คาทดแทนตามกฎหมาย
กรณทีีลู่กจางประสบอันตรายหรือเจ็บปวย ลูกจางจะไดรับเงินทดแทน คือ
1) คารักษาพยาบาล ลูกจางไดรับคาใชจายเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล     

เทาทีจ่ายจริงตามความจํ าเปนไมเกินสามหมื่นหาพันบาทตอการจายปวยหรือประสบอันตราย 1 คร้ัง 
หากเกินกวาสามหมื่นหาพันบาท ใหเบิกเพิ่มตามหลักเกณฑที่กํ าหนดอีกไมเกินหาหมื่นบาท      
หากตองหยดุพักรักษาตัวติดตอกันเกิน 30 วัน จะไดรับคาทดแทนรอยละหกสิบของคาจางรายเดือน
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2) กรณสูีญเสยีอวัยวะ จะไดรับคารักษาพยาบาล คาทดแทนรอยละหกสิบ
ของคาจางรายเดอืน เปนเวลาไมเกนิ 10 ป กรณตีองรับการฟนฟ ูจะไดรับคาใชจายการฟนฟดูานการแพทย
และดานอาชีพ ไมเกิน 20,000 บาท

3) กรณทีพุพลภาพ จะไดรับคารักษาพยาบาลและคาทดแทน รอยละหกสบิ
ของคาจางรายเดือน เปนเวลาไมเกิน 15 ป

4) กรณถึีงแกความตายหรอืสูญหาย จะไดรับคาท ําศพเปนจ ํานวนเงนิ 100 เทา
ของอตัราสงูสุดของคาจางขัน้ตํ ่ารายวนั และคาทดแทนรอยละหกสบิของคาจางรายเดอืนเปนเวลา 8 ป

4. ผูมีหนาท่ีจายเงิน
ตามกฎหมาย ก ําหนดใหนายจางเปนผูมหีนาทีรั่บผิดชอบในการจายเงนิทดแทน

ใหเมือ่ลูกจางประสบอนัตรายหรอืเจบ็ปวย หรือสูญหาย เฉพาะกจิการหรอืสถานประกอบการของนายจาง
ทีม่ลูีกจางตั้งแต 1 คนขึ้นไป เพื่อใชเปนทุนกลางของกองทุนที่จะจายใหแกลูกจางที่ประสบอันตราย 
เจบ็ปวย หรือสูญหายดงักลาว ในลกัษณะของการประกนัโดยรฐับาลเปนผูด ําเนนิการบรหิารกองทนุ

3.3.4 การคุมครองเก่ียวกับเงินประกันสังคม
พระราชบญัญตัปิระกนัสงัคม พ.ศ. 2533 เริม่มผีลบงัคบัใชเมือ่วนัที ่2 กนัยายน 2533

สํ านักงานประกันสังคมไดเริ่มจัดการใหความคุมครองแกลูกจางในสถานประกอบการที่มีลูกจาง  
ตัง้แต 20 คนขึน้ไป และเมือ่ด ําเนนิการไปไดระยะหนึง่จงึไดขยายความคุมครอง ลงมายงัสถานประกอบการ
ขนาดเล็กลงที่มีลูกจางตั้งแต 10 คนขึ้นไป ในป 2536 สวนผูประกอบการอาชีพอิสระ ประสงค     
จะประกันตนเองดวยความสมัครใจ สํ านักงานประกันสังคมก็ไดเปดโอกาสใหทํ าได ในป 2537 
และในเดอืนเมษายน 2545 กไ็ดขยายความคุมครองถงึนายจางทีม่ลูีกจางตัง้แต 1 คนขึน้ไป ซ่ึงการขยาย
ความคุมครองดังกลาว มีผลทํ าใหลูกจางของนายจางขนาดเล็กไดรับการดูแลและมีหลักประกัน
ความมัน่คงเชนเดียวกับลูกจางในสถานประกอบการขนาดใหญ ยังผลทํ าใหคุณภาพชีวิตของลูกจาง
เหลานี้อยูในระดับมาตรฐานที่ดีขึ้น

ประเภทประโยชนทดแทน
ประเทศไทยมีการประกันคุมครองผูประกันตน 7 กรณี ไดแก
1) กรณเีจ็บปวยหรือประสบอันตราย
2) กรณีคลอดบุตร
3) กรณีทุพพลภาพ
4) กรณีเสียชีวิต
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5) กรณีสงเคราะหบุตร
6) กรณีชราภาพ
7) กรณีวางงาน

1) ประโยชนทดแทนกรณีเจ็บปวยหรือประสบอันตราย
ผูประกนัตนซึง่จายเงนิสมทบในสวนของกรณเีจบ็ปวยมาแลวไมนอยกวา 3 เดอืน

ภายในระยะเวลา 15 เดอืน กอนวนัรับบรกิารทางการแพทย จะไดรับการบรกิารทางการแพทย รวมถึง
คาอวยัวะเทียมและอุปกรณในการบํ าบัดรักษาโรค ตามประกาศสํ านักงานประกันสังคม โดยไมเสีย
คาใชจายจากสถานพยาบาลทีม่ช่ืีอระบไุวในบตัรรับรองสทิธรัิกษาพยาบาล โดยแสดงบตัรรับรองสทิธฯิ
ทกุครัง้ทีเ่ขารับการรกัษาพยาบาล ยกเวนโรคทีไ่มอยูในขายคุมครอง และไดรับเงนิทดแทนการขาดรายได
ในระหวางหยุดพักรักษาในอัตรารอยละ 50 ของคาจางรายเดือน โดยไดรับตามที่หยุดงานจริง     
ตามค ําสัง่แพทย คร้ังละไมเกิน 90 วัน และรวมกันไมเกิน 180 วันตอป เวนแตปวยดวยโรคเรื้อรัง  
จะไดรับไมเกิน 365 วัน

2) ประโยชนทดแทนกรณีคลอดบุตร
สิทธิจะเกิดเมื่อผูประกันตนไดจายเงินสมทบมาแลวไมนอยกวา 7 เดือน 

ภายในระยะเวลา 15 เดือนกอนวันรับบริการทางการแพทยกรณีคลอดบุตร โดยจะมีสิทธิไดรับ
ประโยชนทดแทน ดังนี้

ผูประกันตนหญิง
(1) ใหผูประกันตนหญิงไดรับบริการทางการแพทยกรณีคลอดบุตร ตั้งแต

การฝากครรภจนถึงการคลอดบุตร ณ สถานพยาบาล ตามบัตรรับรองสิทธิ ของตนเองหรือของสามี 
(ที่เปนผูประกันตน) หรือสถานพยาบาลเครือขายของสถานพยาบาลตามบัตรการเปนผูประกันตน
ของตนเองหรือของสามี โดยไมตองจายเงินคาบริการหรือคาใชจายใดๆ ยกเวนคาใชจายในดาน
บริการพิเศษอื่นๆ  ที่ไมใชบริการทางการแพทยกรณีคลอดบุตร

(2) เงนิสงเคราะหการหยดุงานเพือ่การคลอดบตุรเหมาจายในอตัรารอยละ 50
ของคาจางเฉลี่ยเปนระยะเวลา 90 วัน

ผูประกันตนชาย
สํ าหรบัคูสมรสของผูประกนัตนชายใหไปรบับรกิารทางการแพทยกรณคีลอดบตุร

ตัง้แตการฝากครรภจนถงึการคลอดบตุร ณ สถานพยาบาล ตามบตัรรบัรองสทิธิของผูประกนัตนชาย
หรือสถานพยาบาลเครือขายของสถานพยาบาลตามบัตรการเปนผูประกันตน โดยไมตองจายเงิน   
คาบรกิารหรอืคาใชจาย ยกเวนคาใชจายในดานบรกิารพเิศษอืน่  ๆทีไ่มใชบริการทางการแพทยกรณคีลอดบตุร
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3) ประโยชนทดแทนกรณีทุพพลภาพ
สิทธิจะเกิดเมื่อผูประกันตนไดจายเงินสมทบ ในสวนของกรณีทุพพลภาพ

มาแลวไมนอยกวา 3 เดือน ระยะเวลา 15 เดือน กอนวนัทีค่ณะกรรมการการแพทยกํ าหนดให      
เปนผูทุพพลภาพ  มีสิทธิไดรับ

(1) คารกัษาพยาบาล  จายเทาที่จายจริงไมเกินเดือนละ  2,000 บาท
(2) เงนิทดแทนการขาดรายได ไดรับในอตัรารอยละหาสิบของคาจางตลอดชวีติ
(3) คาอวยัวะเทยีม/อุปกรณในการบ ําบดัรักษาโรค ผูทพุพลภาพมสิีทธไิดรับ

คาอวยัวะเทยีมและอปุกรณตามประกาศของส ํานกังานประกนัสังคม เร่ืองประเภทและอตัราคาอวยัวะเทยีม
และอปุกรณในการบํ าบัดรักษาโรคกรณีทุพพลภาพ

(4) คาฟนฟุสมรรถภาพ คาฟนฟูสมรรถภาพทางรางกาย จิตใจและอาชีพ
เทาที่จายจริงตามความจํ าเปนไมเกิน 40,000 บาทตอรางกาย ทั้งนี้ใหจายตามประกาศสํ านักงาน
ประกนัสังคม เร่ืองกํ าหนดหลักเกณฑอัตราคาฟนฟูสมรรถภาพของผูทุพพลภาพ

(5) คาท ําศพ กรณผูีประกนัตนทีท่พุพลภาพถึงแกความตาย ผูจดัการศพมสิีทธิ
ไดรับคาทํ าศพ 30,000 บาท

(6) เงนิสงเคราะห กรณีผูประกันตนที่ทุพพลภาพถึงแกความตาย ผูมีสิทธิ
จะไดรับเงินสงเคราะหดังนี้

ผูประกันตนจายเงินสมทบมาแลวตั้งแต 3 ปขึ้นไป แตไมถึง 10 ป    
กอนเปนผูทุพพลภาพ  ใหไดรับเงินสงเคราะหเทากับคาจางเฉลี่ยหนึ่งเดือนครึ่ง

ผูประกนัตนจายเงนิสมทบมาแลวตัง้แต 1 ปขึน้ไป กอนเปนผูทพุพลภาพ
ใหไดรับเงินสงเคราะหเทากับคาจางเฉลี่ยหาเดือน

หมายเหตุ เงินคาทํ าศพและเงินสงเคราะหจะมีสิทธิเฉพาะผูประกันตน
ทีท่พุพลภาพตั้งแตวันที่  30  มีนาคม  2538  เปนตนมา

4) ประโยชนทดแทนกรณีตาย
สิทธิจะเกิดเมื่อผูประกันตนจายเงินสมทบในสวนของกรณีตายมาแลว      

ไมนอยกวา 1 เดือน ภายในระยะเวลา 6 เดือน กอนถึงแกความตาย สํ านักงานประกันสังคมจาย
ประโยชนทดแทน  ดังนี้
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(1) ผูจัดการศพมีสิทธิไดรับคาทํ าศพ 30,000 บาท
(2) ผูมีสิทธิจะไดรับเงินสงเคราะหกรณีตาย ดังนี้

ก) ผูประกันตนจายเงินสมทบมาแลวตั้งแต 3 ปขึ้นไป แตไมถึง 10 ป 
ใหไดรับเงินสงเคราะหกับคาจางโดยเฉลี่ยหนึ่งเดือนครึ่ง

ข) ผูประกนัตนจายเงนิสมทบมาแลว ตัง้แต 10 ปขึน้ไป ไดรับเงนิสงเคราะห
เทากับคาจางโดยเฉลี่ยหาเดือน

(3) บคุคลที่มีอํ านาจจัดการศพ ไดแก
ก) บุคคลที่ผูประกันทํ าหนังสือระบุใหเปนผูจัดการศพ และไดเปน      

ผูจัดการศพเปนผูประกันตน
ข) คูสมรส บิดา มารดา หรือบุตรของผูประกันตนที่มีหลักฐาน    

แสดงวาเปนผูจัดการศพผูประกันตน
ค)  บคุคลอื่นที่มีหลักฐานแสดงวาเปนผูจัดการศพผูประกันตน

(4) ผูมสิีทธิรับเงินสงเคราะหกรณีที่ผูประกันตนถึงแกความตาย ไดแก
บุคคลซึ่งผูประกันตนทํ าหนังสือระบุใหเปนผูมีสิทธิรับเงินสงเคราะห 

หากผูประกันตนมิไดมีหนังสือระบุไว ผูมีสิทธิรับเงินสงเคราะห คือ
ก) สามหีรือภริยาที่จดทะเบียนสมรสกับผูประกันตน
ข) บิดามารดา
ค) บตุรชอบดวยกฎหมายของผูประกันตน

5) ประโยชนทดแทนกรณีสงเคราะหบุตร
สิทธทิีจ่ะไดรับเงนิสงเคราะหบตุรเหมาจายเดอืนละ 350 บาท ตอบตุรหนึง่คน
เงื่อนไขของบุตรที่ไดรับการสงเคราะห เงินสงเคราะหบุตรสํ าหรับบุตร  

โดยชอบดวยกฎหมาย ซ่ึงมีอายุไมเกิน 6 ปบริบูรณ จํ านวนคราวละไมเกิน 2 คน (บุตรโดยชอบ  
ดวยกฎหมายดังกลาว) ไมรวมถึงบุตรบุญธรรมหรือบุตรซึ่งไดยกใหเปนบุตรบุญธรรมของบุคคลอื่น

ผูประกันตนมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนในกรณีสงเคราะหบุตร สํ าหรับ
บตุรซึง่มอีายไุมเกิน 6 ปบริบูรณ เวนแตผูประกันตนเปนผูทุพพลภาพหรือถึงแกความตาย ในขณะที่
บตุรมอีายุไมเกิน 6 ปบริบูรณ จะมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนตอจนบุตรอายุ 6 ปบริบูรณ
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6) ประโยชนทดแทนกรณีชราภาพ
กรณีเงินบํ านาญชราภาพ
เงือ่นไขการเกิดสิทธิ จายเงินสมทบไมนอยกวา 180 เดือน ไมวาระยะเวลา 

180 เดอืนจะติดตอกันหรือไมก็ตาม และมีอายุครบ 55 ปบริบูรณ และความเปนผูประกันสิ้นสุดลง
(1) กรณจีายเงนิสมทบครบ 180 เดอืน ใหไดรับเงนิบ ํานาญชราภาพในอตัรา

รอยละ 15 ของคาจางเฉลีย่ 60 เดอืนสดุทาย ทีใ่ชเปนฐานในการค ํานวณเงนิสมทบกอนความเปนผูประกนัตน
ส้ินสุดลง

(2) จายเงนิสมทบเกินกวา 180 เดือน ใหปรับเพิ่มอัตราเงินบํ านาญชราภาพ
ตามขอที่ 1 จากอัตรารอยละ 15 เพิ่มอีกรอยละ 1 ตอระยะเวลาการจายเงินสมทบทุก 12 เดือน

(3) เงนิบํ าเหน็จชราภาพ
กรณจีายเงินสมทบตํ่ ากวา 12 เดือน ใหจายเงินบํ าเหน็จชราภาพเทากับ

จ ํานวนเงินสมทบที่ผูประกันตนจายสมทบเขากองทุน
กรณจีายเงินสมทบตั้งแต 12 เดือนขึ้นไป ใหจายเงินบํ าเหน็จชราภาพ

เทากบัจ ํานวนเงินสมทบที่ผูประกันตน และนายจางสมทบเขากองทุนพรอมผลประโยชนตอบแทน 
ตามที่สํ านักงานประกันสังคมประกาศกํ าหนด

กรณีผูรับเงินบํ านาญชราภาพถึงแกความตายภายใน 60 เดือน นับแต
เดอืนทีม่สิีทธิไดรับบ ํานาญชราภาพ ใหจายเงนิบ ํานาญชราภาพจ ํานวน 10 เทา ของเงนิบ ํานาญชราภาพ
รายเดือนที่ไดรับคราวสุดทายกอนถึงแกความตาย

7) ประโยชนทดแทนกรณีวางงาน
หลักเกณฑทีจ่ะท ําใหไดรับสิทธิ ผูประกนัตนจายเงนิสมทบมาแลวไมนอยกวา

6 เดอืน ภายในระยะเวลากอนการวางงาน
เงือ่นไขการเกิดสิทธิ เมื่อถูกเลิกจางหรือลาออก
(1) ตองขึ้นทะเบียนหางานที่สํ านักจัดหางานของรัฐ
(2) มคีวามสามารถในการท ํางาน และพรอมทีจ่ะท ํางานทีเ่หมาะสมตามทีจ่ดัหาให
(3) ตองไมปฏิเสธการฝกงาน
(4) ตองรายงานตัวตอเจาหนาที่สํ านักจัดหางานไมนอยกวาเดือนละ 1 คร้ัง
(5) ผูวางงานตองไมถูกเลิกจางเนื่องจากกรณี

ก) ทุจริตตอหนาที่
ข) กระท ําผิดอาญาโดยเจตนาแกนายจาง
ค) จงใจท ําใหนายจางไดรับความเสียหาย
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ง) ฝาฝนขอบังคับหรือระเบียบเกี่ยวกับการทํ างาน หรือคํ าส่ังอันชอบ
ดวยกฎหมายในกรณีรายแรง

จ) ละทิ้งหนาที่เปนเวลา 7 วันทํ างานติดตอกันโดยไมมีเหตุผลอันควร

ฉ) ประมาทเลนิเลอเปนเหตใุหนายจางไดรับความเสยีหายอยางรายแรง
ช) ไดรับโทษจํ าคุกตามคํ าพิพากษาถึงที่สุดเวนแตโทษสํ าหรับความผิด

ลหุโทษ
6) ตองมิใชผูมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนในกรณีชราภาพ
7) มสิีทธรัิบประโยชนทดแทนเริม่ตัง้แตวนัที ่8 นบัแตวนัวางเวนจากการท ํางาน

กบันายจางรายสุดทาย
8) ไมเปนผูประกันตนโดยสมัครใจตามมาตรา 39

สิทธิจะไดรับประโยชนทดแทนกรณีวางงาน
กรณถูีกเลิกจาง ไดรับเงนิทดแทนระหวางการวางงานปละไมเกนิ 180 วนั

ในอัตรารอยละ 50 ของคาจาง
กรณลีาออก ไดรับเงินทดแทนระหวางการวางงานปละไมเกิน 90 วัน 

ในอตัรารอยละ 30 ของคาจาง (หากใน 1 ปปฏิทิน มีการยื่นขอรับเงินทดแทนระหวางการวางงาน
ทัง้ 2 กรณ ีใหนับระยะเวลาการรับเงินทดแทนระหวางการวางงาน รวมกันไมเกิน 180 วัน)

3.4  มาตรการทางกฎหมายในการคุมครองแรงงานนอกระบบเฉพาะในสถานประกอบการขนาดยอม

กฎหมายคุ มครองแรงงานเปนกฎหมายที่บัญญัติขึ้น เพื่อคุมครองลูกจางใหไดรับ    
ความเปนธรรมจากนายจางในการจางงาน ในดานสภาพการจาง การใชแรงงานทั่วไป วันเวลา
ทํ างานปกติ การจายคาตอบแทนในการทํ างาน รวมถึงการจายเงินทดแทนและการประกันสังคม 
เพือ่ใหลูกจางไดรับความคุมครองตามมาตรฐานแรงงาน (Labour Standards) ขององคการแรงงาน
ระหวางประเทศ  (International Labour Organization หรือ ILO)

การทีป่ระเทศไทยตองเผชญิกบัการแขงขนัเสรีผูประกอบธรุกจิขนาดใหญหรือผูประกอบธรุกจิ
ขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ในปจจบุนัจึงมักจะมองวาการใชแรงงานตามที่กฎหมายคุมครอง
เปนการเสียเปรียบทางตนทุนการผลิต หรือการจายเงินคาตอบแทนแรงงานตามที่กฎหมายกํ าหนด
เปนการเพิ่มตนทุน หรือการจัดสวัสดิการความปลอดภัยในการทํ างานการสงเงินสมทบเขากองทุน
เงนิทดแทน และการหักเงินสมทบประกัน สังคมกลายมาเปนคาใชจายของผูประกอบการ เปนภาระ
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ตอตนทุนการผลิตจึงตองควบคุมหรือลดใหตํ่ าไว ดังนั้นผูประกอบการดังกลาว จงึพยายามแขงขัน
ดวยการลดตนทนุการผลติ โดยปรบัโครงสรางการจางงานใหม เพือ่สรางความยดืหยุนในการจางงาน
ซ่ึงนอกจากการวาจางผูรับงานไปท ําทีบ่านทางหนึง่แลว ยงัมาใชการวาจางเหมางานภายนอกกบัผูประกอบการ
ขนาดยอมที่เปนแรงงานนอกระบบที่มีงานลกัษณะชั่วคราว งานเรงดวน มากขึ้นดวย

กฎหมายคุมครองแรงงานของไทย ใหความคุมครองเฉพาะแรงงานในระบบ หรือ
เศรษฐกิจในระบบ (Formal sector) ตามมาตรฐานแรงงาน ดังปรากฏตามขอ 3.3 ที่ภาคในระบบ   
พึงไดรับการคุมครอง ตั้งแตการคุมครองถึงสภาพการจางงาน การใชแรงงานทั่วไป การคุมครอง   
คาตอบแทนแรงงาน การคุมครองการจายเงินทดแทน และการคุมครองการจายเงินประกันสังคม 
ตามที่กฎหมายบัญญัติไวซ่ึงกฎหมายคุมครองแรงงานดังกลาวไมสามารถใหความคุมครองมาถึง     
ผูประกอบการขนาดยอมทีเ่ปนแรงงานนอกระบบ และเปนแหลงรับจางเหมาผลติช้ินงานหรือประกอบ
ช้ินสวนสินคาบางประเภทหรือบางขั้นตอนใหกับผูประกอบธุรกิจขนาดใหญหรือผูประกอบธุรกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ภาคเศรษฐกิจในระบบโดยการวาจางเหมาชวงทํ างานในสถานที่
หรือหนวยงานที่ผูวาจางกํ าหนดไวหรือรับชวงงานไปทํ าในสถานประกอบการขนาดยอมที่แรงงาน
ท ํากิจการของตนเอง สวนใหญเปนการด ําเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่ไมเปนทางการ  มีหนวยธุรกิจ
ขนาดเล็กมากหรือเปนธรุกจิสวนตัว ไมมีการจดทะเบียนกับภาครัฐบาล การใชแรงงานที่ไมแนนอน
และผูประกอบการเปนบุคคลธรรมดา มีแรงงานชวยเหลือไมเกิน 5 คน แตตามหลักองคการแรงงาน
ระหวางประเทศ คอื สถานประกอบการระดบัจลุภาค อยูในเศรษฐกจิฐานราก อันเปนจิก๊ซอรช้ินส ําคญั
ของความมั่นคงทางสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ ดังนั้น ภาครัฐควรใหความสํ าคัญเชนเดียวกับ
กลุมสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) และการที่จะทํ าใหแรงงานนอกระบบ
เหลานี้ไดรับความคุมครองเชนเดียวกับแรงงานในระบบ จึงควรดํ าเนินการออกกฎหมายเฉพาะ   
เพื่อคุมครองสถานประกอบการขนาดยอม (Micro business หรือ Micro enterprise) อยางเปนธรรม
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บทที่ 4
วิเคราะหปญหาทางกฎหมายในการคุมครองแรงงานนอกระบบ

เฉพาะในสถานประกอบขนาดยอม

ในบทนี้เปนการวิเคราะหการคุ มครองดานแรงงานของผู ประกอบการขนาดยอม  
(Small enterprise) ทีแ่รงงานทํ ากิจการดวยตนเองในสถานประกอบขนาดยอม (Micro business) 
โดยแบงออกเปน 3 ประเด็นใหญ อันไดแก วิเคราะหปญหาเรื่องการบังคับใชแรงงาน สภาพการจาง
หรือความคุมครอง คาจางหรือรายไดคาตอบแทนทีเ่ทาเทยีมกนั ความมัน่คงในการจางงาน ความคุมครอง
ความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยในการทํ างาน และการประกันสังคม จากการศึกษาถึงหลักการ
องคการแรงงานระหวางประเทศ กฎหมายตางประเทศ เปรียบเทียบกับกฎหมายไทย เพื่อสรุป
ประเดน็ปญหาใหเหน็วากฏหมายคุมครองแรงงานมลัีกษณะการคุมครองและบงัคบัใชแตกตางกนัไป
แตละประเทศ และสรุปขอดี ขอดอยในการออกกฏหมายเฉพาะเพื่อคุมครองแรงงานนอกระบบ
เฉพาะกลุมสถานประกอบการขนาดยอมในประเทศไทยตอไป
 จากการศึกษาผู ประกอบการขนาดยอมที่แรงงานทํ ากิจการดวยตนเองที่ทํ างานใน  
สถานประกอบการขนาดยอมท ําใหสามารถวเิคราะหเปรยีบเทยีบกฏหมายทีเ่กีย่วของกับการคุมครอง
แรงงานนอกระบบของประเทศไทยกับอนุสัญญาองคการแรงงานระหวางประเทศกับกฏหมาย   
ตางประเทศวา มีประเด็นสํ าคัญที่ตองพิจารณาวากฎหมายที่ใชบังคับอยูในปจจุบันยังไมมีกฎหมาย
ที่เกี่ยวกับการคุมครองและสวัสดิการของผูประกอบการขนาดยอมที่แรงงานทํ ากิจการดวยตนเอง
ใชบังคับไวโดยตรง ทั้งนี้เมื่อคํ านึงถึงความจํ าเปนของแรงงานนอกระบบดังกลาว ประกอบกับ  
แนวความคิดและหลักทฤษฎีตามที่ไดกลาวไวแลวในบทที่ 2 จะเห็นไดวา แรงงานนอกระบบ          
มคีวามตองการ และมคีวามจ ําเปนทีจ่ะตองไดรับการดแูลในดานการบงัคบัใชแรงงาน สภาพการจาง
หรือความคุมครอง คาจาง หรือรายไดคาตอบแทนที่เทาเทียมกัน ความมั่นคงในการจางงาน      
ความคุมครองความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยในการทํ างาน และการประกันสังคม  ซ่ึงเปนหัวใจ
หลักของการคุมครองแรงงานทุกประเภท จึงจํ าเปนอยางยิ่งจะตองศึกษาสภาพปญหาและวิเคราะห
ปญหา โดยมีประเด็นสํ าคัญดังนี้
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4.1  วิเคราะหเปรียบเทยีบปญหาทางกฎหมายขององคการแรงงานระหวางประเทศ (ILO) กับการคุมครอง
แรงงานนอกระบบเฉพาะในสถานประกอบการขนาดยอมในประเทศไทย

ประเทศไทยยังไมมีกฎหมายคุมครองแรงงานนอกระบบโดยตรง แตองคการแรงงาน
ระหวางประเทศ (ILO) ไดกํ าหนดหลักการและมาตรฐานแรงงานเกี่ยวกับแรงงานนอกระบบไว เชน

 4.1.1 การบังคับใชแรงงาน
จากการศึกษาพบวาการขจัดการใชแรงงานบังคับ (prohibition of forced labor) 

ในประเทศไทยยังไมมีกฎมายคุมครองแรงงานในเรื่องนี้ แมองคการแรงงานระหวางประเทศ (ILO) 
ไดมหีลักการขจัดการใชแรงงานบังคับ (prohibition of forced labor) หามและขจัดการใชแรงงาน
บังคับทุกแบบ ยกเวนประเภทของแรงงานบังคับซึ่งเปนที่ยอมรับกันระหวางประเทศภาคี เชน     
การเกณฑทหาร การทํ าหนาที่ที่เปนประโยชนแกสังคม แรงงานนักโทษ แตไมใชเพื่อวัตถุประสงค
สวนตัว และการใชแรงงานในภาวะฉุกเฉิน แตแรงงานที่ทํ างานนอกระบบในสถานประกอบการ
ขนาดยอม พบวามีการบังคับใชแรงงานอยางเข็มขน แรงงานนอกระบบประสบปญหาในเรื่องเวลา
ทํ างานปกติเพราะสภาพการทํ างานที่เรงดวน จํ านวนแรงงานในสถานประกอบการมีไมเพียงพอ  
กับงานที่หนักหนวง จึงตองปฏิบัติงานในระยะเวลาที่ยาวนานตั้งแตเชาถึงเย็น งานบางประเภท
ทํ างานตอเนื่องถึงเวลามืดคํ่ า เกินกํ าหนดเวลาตามที่กฎหมายกํ าหนดชวงการกํ าหนดชั่วโมงทํ างาน
ปกติ เวลาพกัระหวางวันก็มีนอยเพียง 15 ถึง 20 นาที เปนการเอาเปรียบทางแรงงานที่ใชแรงงาน
หนกัและตอเนือ่งเกนิกวามาตรฐานแรงงาน นอกจากนีม้กีารกกัขงับงัคบัใชแรงงานในโรงงานขนาดเลก็
หรือขนาดยอมดงัปรากฏเปนขาวอยูเสมอ ซ่ึงแรงงานเหลานีถู้กบงัคบัใชแรงงานในหนึง่วนัถึง 16 ช่ัวโมง
ตดิตอกนัเปนเวลานาน ทํ าใหตกอยูในเครือขายการคามนุษย

จะเห็นไดวา อนุสัญญาฉบับที่ 29 วาดวยการเกณฑแรงงานหรือแรงงานบังคับ 
อนสัุญญาฉบับที่ 105 วาดวยการยกเลิกแรงงานบังคับ และอนุสัญญาฉบับที่ 1 วาดวยการกํ าหนด  
ช่ัวโมงการทํ างานในงานอุตสาหกรรมภายใน 8 ช่ัวโมงตอวัน และ 48 ช่ัวโมงตอหนึ่งสัปดาห     
โดยมีวัตถุประสงคในการคุมครองแรงงานทั้งในระบบและนอกระบบกํ าหนดใหประเทศสมาชิก
จะตองดํ าเนินการยกเลิกการเกณฑแรงงานบังคับทุกรูปแบบ ซ่ึงหมายถึง งานหรือบริการทุกชนิด
ซ่ึงเอาจากบุคคลใดๆ โดยการขูเข็ญ ลงโทษ และบุคคลนั้นไมไดสมัครใจ และกํ าหนดเวลาทํ างาน
ในงานอตุสาหกรรมดวย การคุมครองบคุคลทีรั่บจางเหมาท ํางานตามสถานประกอบการอตุสาหกรรม
ทั้งจากรฐัและเอกชนวาจะตองทํ างานไมเกิน 8 ช่ัวโมงตอวัน และ 48 ช่ัวโมงตอสัปดาห เวนแต
สํ าหรับบุคคลบางประเภทที่มีตํ าแหนงในระดับผูอํ านวยการ ผูจัดการ หรือเลขานุการ
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สํ าหรับประเทศไทย สืบเนือ่งจากพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 
ไดมผีลบงัคบัใชในขณะทีป่ระเทศไทยไดประสบปญหาเศรษฐกจิฝดเคอืง จงึไดมกีารตราพระราชกฤษฎกีา
และกฎกระทรวงเพิ่มเติมเพื่อกํ าหนดหลักเกณฑและวิธีการในการปฏิบัติตามกฎหมาย และใหมี
ความสอดคลองกบัสถานการณทีน่ ําไปสูการปฏบิตัอิยางไดผล โดยในพระราชบญัญตัคิุมครองแรงงาน
พ.ศ. 2541 ในสวนของการใชแรงงานทัว่ไปไดมกีารก ําหนดเพิม่เตมิไวในพระราชกฤษฎกีาและกฎกระทรวง
ฉบับที่ 1 2 3 4 5 7 9 10 11 และ 12 ออกตามความในพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 
ซ่ึงนอกจากจะไดมีการกํ าหนดมาตรการตางๆ สํ าหรับการใชแรงงานทั่วไปในพระราชกฤษฎีกา
และกฎกระทรวง แลวยังไดมีการออกประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมที่เกี่ยวกับเรื่อง
วนัหยดุตามประเพณขีองลกูจาง ในเรือ่งวนัแรงงานแหงชาต ิ เพือ่ใหกฎหมายคุมครองแรงงานฉบบันี้
ในสวนของการใชแรงงานทั่วไปนั้น มีรายละเอียดที่มากขึ้นและใหลูกจางไดรับความคุมครอง    
จากพระราชบญัญตันิีม้ากยิง่ขึน้แตยงัไมสามารถใชบงัคบักบัแรงงานนอกระบบอืน่ๆ เชน ผูประกอบอาชพี
อิสระและผูประกอบการขนาดยอมทีแ่รงงานท ํากจิการดวยตนเองในสถานประกอบการขนาดยอมดวย

จากการศกึษาประเดน็ปญหาเรือ่งการคุมครองการขจดัการใชแรงงานบงัคบัทีเ่ปนอยู
ในปจจุบันเกิดจากความไมชัดเจนของการปฏิบัติตามอนุสัญญาที่ไดใหสัตยาบันไว คือ อนุสัญญา 
ฉบบัที ่29 และอนสัุญญาฉบบัที ่105 ก ําหนดหามและขจัดการใชแรงงานบงัคบัทกุรูปแบบ แตประเทศไทย
ไมมกีฏหมายคุมครองแรงงานในเรือ่งนีแ้ละกฏหมายคุมครองแรงงานของประเทศไทยใหความคุมครอง
เฉพาะแรงงานในระบบ จงึกอเกดิปญหาแกแรงงานนอกระบบอยูในขณะนี้ คือ ปญหาเรื่องการใช
แรงงานบงัคบัหรือการคามนษุย จากการศกึษาพบวา การใชแรงงานบงัคบัยงัปรากฏอยูในสถานประกอบการ
ขนาดยอมหรือโรงงานขนาดเล็กหรือขนาดยอมที่ไมขออนุญาตประกอบกิจการ แรงงานสวนใหญ
จะเปนแรงงานวัยรุนที่อาศัยอยูในสถานประกอบการดังกลาว ตัวอยางเชน อุตสาหกรรมกอสราง 
งานโลหะ งานผลิตเสื้อผา เปนอตุสาหกรรมที่มีการใชแรงงานที่เขมขน เนื่องจากแรงงานสวนใหญ
ยากจนและตองการรายไดจึงเปนผูดอยโอกาสที่ถูกเอารัดเอาเปรียบมากที่สุด อยางเชน เครือขาย
ระบบการผลติสนิคาแฟชัน่ ผูคาปลกีรายใหญและบรษิทัเจาของยีห่อการคามไิดเปนผูผลิต แตเปนผูออกแบบ
จัดการดานการผลิต ปจจุบันผูคาปลีกรายใหญเหลานี้ไดเหมาชวงใหกับผูรับเหมาผลิตในทองถ่ิน 
ซ่ึงทํ าใหการผลิตที่มีจํ านวนมหาศาล หรืองานโครงการกอสรางที่ผูวาจาง ผูรับเหมาชั้นตน หรือ      
ผูรับเหมาชวง ไมไดท ําการกอสรางในรายละเอยีดปลกียอย แตกลับวาจางเหมาภายนอกใหผูประกอบการ
ขนาดยอมเปนผูซ่ึงตกลงท ํางานให จงึเกดิการบบีบงัคบัใหผูใชแรงงานตกลงไปในกบัดกัของการถกูใช
แรงงานบังคับ ถูกเอาเปรียบทางแรงงาน ใชแรงงานเยี่ยงทาส ประกอบกับความยากจนที่เพิ่มขึ้น
เปนปจจัยหลักที่สงเสริมใหเกิดเรื่องดังกลาว การใชแรงงานที่หนักและตอเนื่องเกินกวามาตรฐาน
แรงงาน เปนการเอารดัเอาเปรยีบจากการบงัคบัแรงงาน แรงงานนอกระบบเหลานี ้ไมอาจตรวจสอบได
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เนื่องจากขาดรูปแบบของการตรวจสอบและขอจํ ากัดในการเขาถึงผูคนในเครือขายการผลิตเหลานี้
รวมถึงไมมเีครือ่งมอืทางกฎหมาย จงึไมไดรับความคุมครองทางกฎหมาย ดวยสาเหตทุีก่ลาวมาขางตน
จึงมีความจํ าเปนอยางยิ่งที่กฏหมายจะตองใหความสํ าคัญในการคุมครองแรงงานนอกระบบเหลานี้
เชนเดียวกับแรงงานในระบบ ตามสถานะของเสรีภาพและศักดิ์ศรีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและ
โอกาสที่เทาเทียมกัน และภาครัฐจะตองขจดัแรงงานบังคับหรอืการคามนุษยอยางจริงจัง
 

4.1.2 คาจางหรือคาตอบแทนที่เทาเทียมกัน
จากการศึกษาพบวาการทํ างานของแรงงานนอกระบบในสถานประกอบการ

ขนาดยอมไมไดรับสิทธิก ําหนดในเรื่องคาจาง คาลวงเวลา คาทํ างานในวันหยุด หรือคาชดเชยกรณี
ถูกเลกิจาง หรือสิทธิทีจ่ะไดรับการปฏบิตัติอคนงานอยางเทาเทยีมในการท ํางาน หรือความเสมอภาค
ทีแ่รงงานในระบบพงึจะไดรับบรกิารตางๆ เชน การเตรยีมความพรอมกอนเขาท ํางานในการจางงาน
หรือการคุมครองหลังการเลิกจางงาน เพราะสิทธิตางๆ การดํ าเนินการตางๆ ที่เกี่ยวกับคนงาน       
ในสถานประกอบการขนาดยอมดงักลาวถือเปนตนทุนการผลิตทั้งส้ิน จึงทํ าใหอัตราคาจางที่ตํ่ ากวา
อัตราคาจางขั้นตํ่ าพื้นฐานที่คณะกรรมการคาจางกํ าหนดไวก็ยังปรากฏใหเห็นอยูในปจจุบัน ในกลุม
สถานประกอบการขนาดยอมซ่ึงแรงงานนอกระบบเหลานี้ถูกกันออกจากขอบัญญัติของกฎหมาย
คุมครองแรงงานดวยตัวเองและปญหาในกระบวนการรองทุกขอยูไกลเกินกวาที่แรงงานนอกระบบ
เขาถึง

จะเห็นไดวา อนสัุญญาฉบับที่ 100 วาดวยคาตอบแทนที่เทากันสํ าหรับคนงาน
ชายและหญงิ ซ่ึงท ํางานทีม่คีาเทากนั โดยมวีตัถุประสงคคุมครองวาจะตองจายคาตอบแทนโดยปราศจาก
การเลอืกปฏิบัติอันเนื่องจากความแตกตางทางเพศ และอนุสัญญาฉบับที่ 111 วาดวยการเลือกปฏิบัติ
ในการจางงานและอาชีพ โดยมีวัตถุประสงคคุมครองการเลือกปฏิบัติในการจางงานและอาชีพวา
การเขารับการฝกอาชพีการเขาท ํางาน ขอก ําหนดและเงือ่นไขตางๆ ของการจางงาน จะตองไมค ํานงึถึง
เชือ้ชาติ  ศาสนา หรือเพศ ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และโอกาสที่เทาเทียมกัน

สํ าหรับประเทศไทยก ําหนดใหนายจางจายคาจาง คาลวงเวลา คาท ํางานในวนัหยดุ
คาลวงเวลาในวนัหยดุ และคาชดเชยใหแกลูกจางเทาเทยีมกนัทัง้ชายและหญงิ โดยก ําหนดเปนเงนิไทย  
เพือ่เปนการชํ าระคาตอบแทนแรงงานที่ชัดเจน และมคีณะกรรมการคาจางกํ าหนดอัตราคาจางขั้นตํ่ า
พืน้ฐาน 2 ระดบัเพื่อใชเปนพื้นฐานในการกํ าหนดอัตราคาจางขั้นตํ่ า และกํ าหนดใหใชเฉพาะกิจการ
ประเภทใดประเภทหนึง่ หรือทกุประเภทในทองถ่ินทีใ่ดทองถ่ินหนึง่กไ็ด การคุมครองเรือ่งคาตอบแทน
แรงงาน ไมวาจะเปนคาจาง คาลวงเวลา คาทํ างานในวันหยุด หรือคาชดเชยกรณีเลิกจาง กฎหมาย 
ใหความคุมครองเฉพาะแรงงานในระบบหรือแรงงานในภาคเศรษฐกิจที่เปนทางการเทานั้น
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จากการศกึษาประเดน็ปญหาเรือ่งการคุมครองคาตอบแทนแรงงานพบวา เกดิจาก
ความไมจริงจงัตอการปฏบิตัติามอนสัุญญาฉบบัที ่ 100 วาดวยคาตอบแทนทีเ่ทาเทยีมกนั แมกฎหมาย
คุ มครองแรงงานของประเทศไทยจะไดกํ าหนดเรื่องนี้ไวแลวซ่ึงอาจจะดีกวาอนุสัญญาฉบับนี้      
ดวยการประกาศอตัราคาจางแรงงานขัน้ตํ ่าไวแตละจงัหวดั แตประกาศดงักลาวกไ็มมคีวามเทาเทยีมกนั
ในอตัราคาจางแรงงานประจํ าจังหวัดเพราะคณะกรรมการยังอางอิงหลักอ่ืนๆ อีก เพื่อกํ าหนดอัตรา
คาจาง แตการที่จะใหไดผลเปนรูปธรรมก็ควรคํ านึงถึงอนุสัญญาฉบับที่ 111 วาดวย การเลือกปฏิบัติ
ในการจางงานและอาชีพดวย ซ่ึงอนุสัญญาฉบับที่ 100 กํ าหนดใหรัฐตางๆ ที่ใหสัตยาบันปฏิบัติ  
ตามนโยบายวาดวยคาตอบแทนทีเ่ทาเทยีมกนั สํ าหรับคนงานชายและหญงิซึง่ท ํางานทีม่คีาเทาเทยีมกนั
โดยใหน ํามาบงัคบัใชกบัคนงานทัง้หมดโดยไมยกเวนแรงงานผูประกอบอาชพีอิสระและผูประกอบการ
ขนาดยอม ดวยสาเหตดุงักลาวจงึมคีวามจ ําเปนอยางยิง่ ทีรั่ฐบาลจะตองใหความส ําคญัในการคุมครอง
แรงงานนอกระบบเหลานี ้ เชนเดยีวกบัแรงงานในระบบเพราะรฐับาลมหีนาทีพ่ืน้ฐานในการด ําเนนิงาน
เพือ่ขจัดการเลือกปฏิบัติและสงเสริมโอกาสที่เทาเทียมกันและความเสมอภาค

4.1.3 การประกันสังคม
ตามอนสัุญญาที ่ 102 วาดวย มาตรฐานขั้นตํ่ าของการประกันดวยการกํ าหนดให

มคีวามคุมครองการประกันสังคมอยางนอย 3 กรณี โดยเลือกจากการรักษาพยาบาลกรณีเจ็บปวย 
กรณวีางงาน กรณีชราภาพ กรณีประสบอันตรายจากการทํ างาน กรณีสงเคราะหครอบครัว กรณี
คลอดบตุร กรณีทุพพลภาพ และกรณีสงเคราะหผูอยูในอุปการะ และจะตองเลือกใหความคุมครอง
อยางนอย 1 กรณี ดังนี้ คือ กรณีวางงาน กรณีชราภาพ กรณีประสบอันตรายจากการทํ างาน กรณี
ทพุพลภาพ และสงเคราะหผูอยูในอุปการะ นอกจากนี้มีอนุสัญญาฉบับที่ 118 วาดวยการปฏิบัติ      
ทีเ่ทาเทยีมกนั (การประกนัสงัคม) โดยมวีตัถุประสงคใหการรบัรองการปฏบิตัทิีเ่ทาเทยีมกนัตอคนในชาติ
และตางชาติดานประกันสังคมทุกสาขา หลักเกณฑคุมครองการจายเงินประกันสังคม ยังรวมถึง      
ผูประกอบอาชีพอิสระ ผูล้ีภัยดวย ทั้งที่เปนแรงงานในระบบและนอกระบบ

สํ าหรับประเทศไทยมีการประกันคุมครองผูประกันตน 7 กรณี ไดแก
1. กรณเีจ็บปวย  หรือประสบอันตราย
2. กรณีคลอดบุตร
3. กรณีทุพพลภาพ
4. กรณีเสียชีวิต
5. กรณีสงเคราะหบุตร
6. กรณีชราภาพ
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7. กรณีวางงาน
ไดขยายการคุมครองถึงนายจางที่มีลูกจางตั้งแต 1 คนขึ้นไป มีผลทํ าใหลูกจาง 

ในระบบไดรับสิทธิประโยชนจากการประกนัตนอยางด ี และแรงงานอกระบบตามสถานประกอบการ
ขนาดยอมไดรับการดูแลที่ดีขึ้นบางเล็กนอย การคุมครองผูประกันตน 7 กรณี คือ กรณีเจ็บปวย หรือ
ประสบอันตราย กรณีคลอดบุตร กรณีทุพพลภาพ กรณีเสียชีวิต กรณีสงเคราะหบุตร กรณีชราภาพ 
และกรณีวางงาน และมีการขยายเขาสู แรงงานนอกระบบในงานผู ประกอบอาชีพอิสระดวย          
แตการคุมครองการจายเงินประกันสังคมยังมีเงื่อนไขและรายละเอียดอยูอีกมาก เชน

1) กรณีผูประกันตนซึ่งจายเงินสมทบในสวนของกรณีเจ็บปวยหรือประสบ
อันตรายหรอืกรณทีพุพลภาพ มาแลวไมนอยกวา 3 เดอืน ภายในระยะเวลา 15 เดอืน กอนวนัรับบรกิาร
ทางการแพทย จะไดรับการบริการทางการแพทยรวมถึงคาอวัยวะเทียมและอุปกรณในการบํ าบัด
รักษาโรคตามประกาศสํ านักงานประกันสังคม  โดยไมเสียคาใชจายจากสถานพยาบาลที่มีช่ือระบุไว
ในบัตรรับรองสิทธิรักษาพยาบาลโดยแสดงบัตรรับรองสิทธิฯ ทุกครั้งที่เขารับการรักษาพยาบาล 
ยกเวนโรคทีไ่มอยูในขายคุมครอง และไดรับเงินทดแทนการขาดรายไดในระหวางหยุดพักรักษา
      2) กรณีผูประกนัตนจายเงนิสมทบในสวนของกรณตีายมาแลวไมนอยกวา 1 เดอืน
ภายในระยะเวลา 6 เดือน กอนถึงแกความตาย สํ านักงานประกันสังคมจายประโยชนทดแทน ดังนี้

(1) ผูจัดการศพมีสิทธิไดรับคาทํ าศพ 30,000 บาท
(2) ผูมีสิทธิจะไดรับเงินสงเคราะหกรณีตาย ดังนี้

ก) ผูประกันตนจายเงินสมทบมาแลวตั้งแต 3 ปขึ้นไป แตไมถึง 10 ป 
ใหไดรับเงินสงเคราะหกับคาจางโดยเฉลี่ยหนึ่งเดือนครึ่ง

ข) ผูประกนัตนจายเงนิสมทบมาแลว ตัง้แต 10 ปขึน้ไป ไดรับเงนิสงเคราะห
เทากับคาจางโดยเฉลี่ยหาเดือน

3) กรณีผูประกนัตนไดจายเงนิสมทบมาแลวไมนอยกวา 7 เดอืน ภายในระยะเวลา
15 เดือนกอนวันรับบริการทางการแพทยกรณีคลอดบุตร โดยจะมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทน
หรือสิทธจิะเกดิเมือ่ผูประกนัตนจายเงนิสมทบในสวนของกรณตีายมาแลว ไมนอยกวา 1 เดอืน ภายใน
ระยะเวลา 6 เดือน กอนถึงแกความตาย สํ านักงานประกันสังคมจายประโยชนทดแทน หรือสิทธิ    
ทีจ่ะไดรับเงินสงเคราะหบุตรเหมาจายเดือนละ 350 บาท ตอบุตรหนึ่งคน

เงื่อนไขของบุตรที่ไดรับการสงเคราะห เงินสงเคราะหบุตรสํ าหรับบุตร   
โดยชอบดวยกฎหมาย ซ่ึงมอีายไุมเกนิ 6 ปบริบรูณ จ ํานวนคราวละไมเกนิ 2 คน (บตุรโดยชอบดวยกฎหมาย
ดงักลาว) ไมรวมถึงบุตรบุญธรรม หรือบุตรซึ่งไดยกใหเปนบุตรบุญธรรมของบุคคลอื่น
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ผูประกันตนมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนในกรณีสงเคราะหบุตร สํ าหรับ
บตุรซึง่มอีายไุมเกิน 6 ปบริบูรณ เวนแตผูประกันตนเปนผูทุพพลภาพหรือถึงแกความตาย ในขณะที่
บตุรมอีายุไมเกิน 6 ปบริบูรณ จะมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนตอจนบุตรอายุ 6 ปบริบูรณ

จากการศกึษากฎหมายประกนัสงัคม ปญหาทีพ่บในผูประกนัตน คอื ผูประกนัตน
จะตองสงเงินสมทบที่อยูในอัตราสูง และตองเขาเงื่อนไขที่กํ าหนดให ตัวอยางเชน ใหผูประกันตน
จะตองสงเงินสมทบเขากองทุนประกันสังคมมาแลว ไมนอยกวาหนึ่งเดือนภายในเวลาหกเดือน
กอนถึงแกความตายตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 มาตรา 73 หรือผูประกันไดสง  
เงนิสมทบมาแลวไมนอยกวาสามเดือนตามมาตรา 69 เปนตน ซ่ึงหากวิเคราะหแนวความคิดดั้งเดิม
ของการประกันสังคม ปรากฏในมาตรการตางๆ ขององคการแรงงานระหวางประเทศ คือ อนุสัญญา 
ฉบบัที่ 102 เรื่อง การประกันสังคม (มาตรฐานขั้นตํ่ า) ซ่ึงระบุถึงการประกันสังคม 9 กรณี คือ      
การรกัษาพยาบาลและความเจบ็ปวย การวางงาน การชราภาพ การบาดเจบ็จากการท ํางาน การสงเคราะห
ครอบครัว การคลอดบุตร การทุพพลภาพ และประโยชนทดแทนของผูอยูในอุปการะ แตเดิมนั้น
การประกันสังคมรวมถึงโครงการการประกันสังคมแหงชาติแบบบังคับ (บนพื้นฐานของบทบัญญัติ
การจายเงินสมทบ) ความชวยเหลือทางสังคม (ประโยชนทดแทนที่ใชจายจากเงินภาษีที่จัดใหแก    
ผูมรีายไดขั้นตํ่ า) และประโยชนทดแทน เพื่อคุมครองประชาชนทุกคน (ประโยชนทดแทนที่ใชจาย
จากเงนิภาษโีดยไมตองมกีารตรวจสอบรายได) จงึเหน็วาไมควรก ําหนดเงือ่นไขไวมากนกั นาจะแกไข
ปรับปรุงใหคุมครองแรงงานผูประกันตนไดรับความคุมครองทันทีที่เขาเปนผูประกันในบางกรณี
เชน กรณเีจบ็ปวย ประสบอบุตัเิหต ุทพุพลภาพหรอืเสียชีวติโดยไมมเีงือ่นไขใดๆ ทัง้สิน้ เชนเดยีวกบั
ลูกจางของกองทุนเงินทดแทน

สํ าหรับการคุมครองแรงงานนอกระบบตามสถานประกอบการขนาดยอม กรณี
ประกันชราภาพเปนปญหาใหญที่จะตองพบกลาวคือแรงงานนอกระบบเหลานี้ทํ างานในแหลงงาน
ลักษณะบกพรองในงานที่มีคุณ (Decent Work Deficits) ทํ างานเพื่อยังชีพไปวันๆ เปลี่ยนงานบอย 
งานไมมีความมั่นคง จึงไมอาจปฏิบัติตามเงื่อนไขของการประกันตนในกรณีชราภาพไดเลย           
ทีก่ฎหมายก ําหนดเงื่อนไขการเกิดสิทธิเมื่อจายเงินสมทบไมนอยกวา 180 เดือน

สวนปญหาแรงงานนอกระบบทีพ่บมกัหลีกเลีย่งการจายเงนิสมทบการประกนัสงัคม
หรือการเสยีภาษี สวนใหญในภาคนอกระบบไมสามารถจายเงินสมทบหรือไมเต็มใจจายเงินสมทบ
ที่มีอัตราคอนขางสูง โดยหักจากรายไดของพวกเขา เพื่อประโยชนทดแทนของการประกันสังคม   
ทีไ่มไดตอบสนองตอความตองการในพืน้ฐานเบือ้งตนของพวกเขา นอกจากนีย้งัมปีจจยัหลายๆ อยาง
ที่ขัดขวางไมใหคนงานนอกระบบเขาสูโครงการประกันสังคมคนงานนอกระบบยังมีความสามารถ
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ในการจายเงนิสมทบตํ ่ากวาดวย อัตราการจายเงนิสมทบของการประกนัสงัคมของภาคในระบบโดยปกติ
เกือบรอยละ 20 ของคาจางทั้งหมด ซ่ึงลูกจางในระบบมีสวนรวมในการจายเงินสมทบกับนายจาง
ของพวกเขา แตคนงานนอกระบบตามสถานประกอบการขนาดยอมหรอืแรงงานทีป่ระกอบอาชพีอิสระ
ไมไดเตรียมจายเงินสมทบทั้งหมดดวยตนเอง และในความเปนจริงพวกเขาไมสามารถทํ าเชนนี้ได 
ความไมแนนอนของการจางงานในภาคนอกระบบท ําใหคนงานในภาคนอกระบบไมเช่ือวาจะมรีายได
สํ าหรับการจายเงนิสมทบ เพือ่การประกนัสงัคมและคนงานนอกระบบไมมแีหลงรายไดอ่ืน ทีจ่ะน ํามา
จายเงินสมทบตอโครงการประกันสังคมแบบบังคับดวย สํ าหรับคนงานที่มีสถานการณจางงาน      
ทีค่ลุมเครอื ยากทีจ่ะหานายจางทีแ่ทจริงเขามารวมรบัผดิชอบในการคุมครองสทิธขิองคนงานเหลานี้
รวมถึงสิทธิในการคุมครองทางสังคมขั้นพื้นฐาน จึงมีความจํ าเปนอยางยิ่งที่จะตองเปดโอกาส  
ความคุมครองทางสงัคมใหแกแรงงานนอกระบบ ดงันัน้จงึควรเปลีย่นเงือ่นไขการคุมครอง โดยมผีล
คุมครองผูประกันตนทันทีที่สงเงินเขากองทุนประกันสังคม และตองลดอัตราเงินสมทบในอัตรา    
ที่พอเหมาะกับลักษณะงาน โดยเฉพาะแรงงานนอกระบบในสถานประกอบการขนาดยอม และ      
ผูประกันตนอิสระ ผูมีรายไดนอย เปนการสงเสริมระบบประกันสังคมและเปนธรรม

อยางไรก็ดี จากการศึกษาพบเหตุผลหลักที่วาทํ าไมการคุมครองทางสังคม       
ถือเปนเรื่องสํ าคัญสํ าหรับคนงานนอกระบบ เพราะวาคนงานนอกระบบมีแนวโนมที่จะตองเผชิญ
กับสภาพแวดลอมในการทํ างานที่ยํ่ าแย ความปลอดภัยและมาตรฐานดานสุขภาพตํ่ า อีกทั้ง           
อยูในสภาพแวดลอมที่อันตรายมากกวาคนงานในระบบ ซ่ึงลวนมีผลทางลบตอสุขภาพและผลิต
ภาพชีวิตความเปนอยูทั่วไป และคุณภาพชีวิตของคนงานนอกระบบและครอบครัว แตแรงงาน  
นอกระบบมักไมตระหนักถึงภัยอันตรายที่เผชิญอยูและไมรูวิธีหลีกเล่ียง การมีเทคโนโลยีระดับตํ่ า 
ผลผลิตตํ ่า ความสมัพนัธในการจางงานทีไ่มราบรืน่ ส่ิงเหลานีม้แีนวโนมทีจ่ะท ําใหคนงานนอกระบบ
ไดรับการบาดเจบ็และเจบ็ปวยจากการท ํางานเพิม่สูงขึน้ การขาดทกัษะทางดานวชิาการและการจดัการ
เปนปจจัยที่ทวีความรุนแรง

4.2 วิเคราะหเปรียบเทียบปญหาทางกฏหมายของตางประเทศกับการคุมครองแรงงานนอกระบบ
เฉพาะในสถานประกอบการขนาดยอมในประเทศไทย

จากการศึกษากฎหมายแรงงานของตางประเทศและประเทศไทย มีสาระสํ าคัญดังนี้
ประเทศฟลิบปนส ประเทศมาเลเชีย ไมมีนิยามของสถานประกอบการขนาดยอม

(Micro business) ไวโดยตรง แตใชกฏหมายแรงงานทั่วไปบังคับกับแรงงานทุกประเภทที่ทํ างาน
ตามสถานประกอบการตางๆ สํ าหรับประเทศมาเลเชีย กรณีประโยชนเงินทดแทนกฏหมายบังคับใช
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ในอุตสาหกรรมทุกประเภท ยกเวนหากสถานประกอบการที่มีแรงงานหรือลูกจางไมเกิน 5 คน     
แตรัฐมนตรกีระทรวงแรงงานมอํี านาจก ําหนดใหกฏหมายบงัคับใชในสถานประกอบการที่มีแรงงาน
หรือลูกจางนอยกวา 5 คนได และมีนิยามอื่นที่เกี่ยวของ คือ

นายจาง หมายถึง บุคคลใดก็ตามที่ทํ าการเพื่อผลประโยชนของตนเองหรือในนาม    
ของบคุคลอื่นๆ ที่อาศัยอยูนอกประเทศ ไมวาทางตรงหรือทางออมหรือโดยผานตัวแทน ผูรับเหมา 
ผูรับเหมาชวง หรือบุคคลใดๆ ก็ตาม

ประเทศไทย มเีพยีงความหมายของ วิสาหกิจขนาดกลางหรือขนาดยอม ไดแก กิจการ
ผลิตสินคา กิจการใหบริการ กิจการคาสง กิจการคาปลีกหรือกิจการอื่นตามรัฐมนตรีประกาศ        
ในราชกิจจานเุบกษา ที่มีจํ านวนการจางงาน มูลคาทรัพยสินถาวร หรือทุนจดทะเบียนที่ชํ าระแลว
ตามจํ านวนที่กํ าหนดในกฎกระทรวงตามนัยความของพระราชบัญญัติสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดยอม พ.ศ. 2543 มาตรา 3 สวนการกํ าหนดกิจการใดเปนขนาดกลางหรือขนาดยอม          
มคี ํานยิามใหไวแตกตางกันแตละหนวยงาน เชน

กระทรวงการอตุสาหกรรม ในฐานะหนวยงานซึง่รัฐมนตรวีาการกระทรวงเปนผูรักษาการ
ตามพระราชบญัญตัสิงเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอม พ.ศ. 2543 และมอํี านาจออกกฏกระทรวง
และประกาศเพือ่ปฏิบตัติามพระราชบญัญตันิีไ้ดวางแนวทางในการแบงขนาดของวสิาหกจิขนาดกลาง
และขนาดยอม สํ าหรับกิจการแตละประเภท ดังนี้

1. ประเภทกิจการผลิตขนาดยอม มีการจางแรงงานไมเกิน 50 คน มีสินทรัพยถาวร 
ไมเกิน 50 ลานบาท สวนขนาดกลางมีสินทรัพยถาวรตั้งแต 50 ลานบาท แตไมเกิน 100 ลานบาท

2. ประเภทกิจการคา แบงเปน
- กจิการคาสงขนาดยอม มีการจางแรงงานไมเกิน 25 คน มีสินทรัพยถาวรไมเกิน 

50 ลานบาท สวนขนาดกลางตั้งแต 50 ลานบาท แตไมเกิน 100 ลานบาท
- กจิการคาปลีกขนาดยอม มกีารจางแรงงานไมเกนิ 15 คน มสิีนทรพัยถาวรไมเกนิ

30 ลานบาท สวนขนาดกลางตั้งแต 20 ลานบาท แตไมเกิน 60 ลานบาท
3. ประเภทกิจการบริการ ขนาดยอม มีการจางแรงงานไมเกิน 50 คน มีสินทรัพยถาวร

ไมเกิน 50 ลานบาท สวนขนาดกลางตั้งแต 50 ลานบาท แตไมเกิน 200 ลานบาท
ธนาคารแหงประเทศไทย ไดมีหนังสือที่ ธปท.สกง.(06) ว.1845/2546 เร่ืองการใหกูยืม

โดยมีตั๋วสัญญาใชเงินที่เกิดจากการประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs)       
เปนประกันถึงสถาบันการเงินตางๆ โดยใหใชระเบียบธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยการใหกูยืม
โดยมตีัว๋สัญญาใชเงนิทีเ่กดิจากการประกอบการวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) เปนประกนั
พ.ศ. 2546 ไวดังนี้
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ประเภทวสิาหกิจ หมายความวา กิจการผลิต กิจการใหบริการ กิจการคาสงและคาปลีก 
ตามทีธ่นาคารแหงประเทศไทยประกาศก ําหนด ทัง้นีก้จิการดงักลาวใหหมายรวมถงึการรบัจางท ําของดวย
และในความหมายวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม แบงออกเปน 4 ประเภท คือ

1. กจิการผลิตที่มีสินทรัพยถาวรไมรวมคาที่ดินไมเกิน 200 ลานบาท จํ านวนการจาง
แรงงานไมเกิน 200 คน

2. กจิการบรกิารทีม่สิีนทรพัยถาวรไมรวมคาทีด่นิไมเกนิ 200 ลานบาท จ ํานวนการจาง
แรงงานไมเกิน 200 คน

3. กจิการคาสงที่มีสินทรัพยถาวรไมรวมคาที่ดินไมเกิน 100 ลานบาท จํ านวนการจาง
แรงงานไมเกิน 50 คน

4. กจิการคาปลีกทีม่สิีนทรพัยถาวรไมรวมคาทีด่นิไมเกนิ 60 ลานบาท จ ํานวนการจาง
แรงงานไมเกิน 30 คน

จากการศกึษา ผูเขียนเห็นวาธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม (Small and Medium size 
enterprises) ตามนยิามดงักลาวขางตนไมใชนยัความหมายของสถานประกอบขนาดยอม (Micro business
หรือ Micro enterprise) ที่ผูเขียนศึกษาถึงปญหาทางกฎหมาย ดังนั้น ผูเขียนขอเทียบเคียงนิยาม 
สถานประกอบการขนาดยอมระดบัจลุภาคกบัองคการแรงงานระหวางประเทศ และนยิามอืน่ๆ ทีเ่กีย่วของ
พอสังเขป คือ

สถานประกอบการขนาดยอม ควรหมายถึง สถานประกอบการระดบัจลุภาคทีม่ไิดจดทะเบยีน
ซ่ึงขนาดในแงของการประกอบกิจการมีแรงงานชวยเหลือไมถึง 5 คน และหรือมิไดขึ้นทะเบียน 
ภายใตรูปแบบที่กํ าหนดตามกฎหมายแหงชาติ เชน กฎหมายโรงงานหรือกฎหมายทะเบียนพาณิชย  
กฎหมายภาษี หรือกฎหมายประกนัสังคม กฏหมายกํ าหนดหลักเกณฑกลุมอาชีพหรือระเบียบปฏิบัติ
สวนทองถ่ินในเรื่องการขึ้นทะเบียนการคาหรือการอนุญาตใหประกอบธุรกิจเปนธุรกิจที่เร่ิมตน 
ดวยทุนทรัพยนอยที่สุดเทาที่จะทํ าไดหรือใชเงินทุนนอยกวาปกติในการทํ าธุรกิจเชนกิจการผลิต   
กจิการบริการ กิจการคาปลีกหรือคาสง

ผูวาจาง ควรหมายถงึ บคุคลธรรมดาหรอืนติบิคุคลทีม่วีตัถุประสงคในการแสวงหาก ําไร
ทางเศรษฐกิจเปนผูจางใหทํ างานใหตามสถานประกอบการขนาดยอมของผูรับจางหรือตามสถานที่
ทีผู่วาจางกํ าหนดหรือเลือก

ผูรับเหมาชัน้ตน ควรหมายถงึ บคุคลธรรมดาหรอืนติบิคุคลทีม่วีตัถุประสงคในการแสวงหา
กํ าไรทางเศรษฐกิจเปนผูตกลงจะรับงานทั้งหมดหรือบางสวนของงานใดจนสํ าเร็จประโยชน      
ของผูกอใหเกิดงานดังกลาวและเปนผูรับดํ าเนินงานหรือทํ างานใหเพื่อแสวงกํ าไรทางเศรษฐกิจ
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ผูรับเหมาชวง ควรหมายถงึ บคุคลธรรมดาหรอืนติบิคุคลทีม่วีตัถุประสงคในการแสวงหา
ก ําไรทางเศรษฐกจิ เปนผูตกลงท ําสญัญากบัผูรับเหมาชัน้ตน โดยจะรบัด ําเนนิงานทัง้หมดหรอืบางสวน
ของงานใดก็ตามที่อยูในความรับผิดชอบของผูรับเหมาชั้นตน เพื่อประโยชนแกผูกอใหเกิดงาน  
รวมถึงผูที่ทํ าสัญญาในลักษณะดังกลาวกับผูรับเหมาชวงดวย โดยไดรับคาตอบแทนอันเกิดจาก   
การแสวงหากํ าไรจากผูรับเหมาชั้นตนหรือผูรับเหมาชวง

ผูประกอบการขนาดยอม ควรหมายถึง บุคคลธรรมดาที่มีวัตถุประสงคในการแสวงหา
ก ําไรทางเศรษฐกจิ ตกลงรบัจางท ํางานใหไดตามทีผู่วาจาง ผูรับเหมาชัน้ตน ผูรับเหมาชวงไดก ําหนดไว
(ความส ําเร็จของผลงานหรือช้ินงาน) มีการตกลงเรื่องคาตอบแทนซึ่งอาจเหมือนกันหรือแตกตางกัน
ในแตละคราวของการรับจางงานและทํ างานตามสถานประกอบการขนาดยอมของผูซ่ึงตกลงรับงาน
หรือตามสถานที่ที่ผูวาจาง ผูรับเหมาชั้นตน ผูรับเหมาชวงกํ าหนดหรือเลือก และสงมอบงานใหแก
บุคคลดังกลาว ไมวาจะทั้งหมดหรือบางสวนของงานใดก็ตามที่อยูในความรับผิดชอบของผูวาจาง  
ผูรับเหมาชัน้ตน ผูรับเหมาชวง โดยไดรับคาตอบแทนอนัเกดิจากการแสวงหาก ําไรจากบคุคลดงักลาว

4.2.1 สภาพการจางและความคุมครอง
ผูหญิงและผูชายในภาคเศรษฐกิจนอกระบบ มีการประกอบอาชีพที่ตางกัน    

โดยผูชายมกัประกอบอาชพีทีม่ขีนาดใหญและใชก ําลังแรงงานทีห่นกั เชน ภาคกอสราง ภาคอตุสาหกรรม
งานโลหะ ในขณะทีผู่หญิงสวนใหญมกัประกอบอาชพีทีม่ขีนาดเลก็กวา กลาวคอืสัดสวนแรงงานหญงิ
ในภาคการผลิตมีจํ านวนมากกวาแรงงานที่รับเหมาชวงมาหรือแรงงานที่ชวยเหลือกิจการครัวเรือน
โดยไมไดรับคาจาง นอกจากนีย้งัมสัีดสวนของการจางแรงงานหญงิจ ํานวนมากทีอ่ยูในภาคการกอสราง
การขนสง และงานบรกิารในลกัษณะของการจางงานชัว่คราว แตมผูีหญิงจ ํานวนนอยทีเ่ปนผูประกอบการ
ขนาดยอม การแบงแยกชายและหญิงในภาคเศรษฐกิจนอกระบบ หมายถึง การที่แรงงานหญิงและ
แรงงานชาย มสีถานะภาพการจางงานทีแ่ตกตางกนั แมวาจะอยูในธรุกจิเดยีวกนั อาจอธบิายไดจากปจจยั
ทีเ่กีย่วเนือ่ง ไดแกระดับการศึกษา ทักษะในการประกอบอาชีพ ซ่ึงความแตกตางและการแบงแยก
บทบาทระหวางชายและหญิงนั้น จะนํ าไปสูชองวางในเรื่องการศึกษา การอบรมทักษะโอกาส        
ทีจ่ะเขาถึงบรกิารตางๆ เชน เงนิทนุ ขอมลู ตลอดจนโอกาสทีจ่ะไดท ําเลทีต่ัง้ในการคา หรือการขยาย
การลงทุน เปนตน
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ในตางประเทศ จากการศึกษาพบวา
1) สัญญาจาง เงื่อนไขและสภาพการจาง โดยทั่วไป สัญญาจางงานที่กํ าหนด

เงือ่นไขและสภาพการจาง จะเปนลายลักษณอักษรหรืออาจทํ าดวยวาจา สวนการพิจารณาสัญญาจาง
ใหพิจารณาเรื่องการบังคับบัญชา สภาพการทํ างานปกติกฏหมายยังไมสามารถกํ าหนดลักษณะ 
ความสมัพนัธการจางงานอยางชัดเจนได แตไดความหมาย คํ าวา นายจาง หมายถึง บุคคลใดก็ตาม  
ที่ทํ าการเพื่อผลประโยชนของตนเองหรือในนามของบุคคลอื่นๆ ที่อาศัยอยูนอกประเทศ ไมวา   
ทางตรงหรือทางออมหรือโดยผานตัวแทน ผูรับเหมา ผูรับเหมาชวง หรือบุคคลใดๆ ก็ตาม

2) ช่ัวโมงการทํ างาน วันหยุดประจํ าป และวันหยุดทํ างานโดยไดรับคาจาง  
จากการศกึษาพบวา ประเทศฟลิปปนส อินโดนเีซีย และมาเลเซยี ไดมกีฎหมายคุมครองแรงงานทัว่ไป
ออกมาคุมครองแรงงานทุกประเภท โดยกฎหมายจะกํ าหนดเวลาทํ างานปกติขั้นสูงในลักษณะที่วา
ในวนัหนึง่ๆ หรือสัปดาหหนึง่ๆ ลูกจางจะท ํางานไมเกนิกีช่ั่วโมง ประเทศมาเลเซยีไดก ําหนดเวลาปกติ
ในการท ํางานไวคลายกบัประเทศฟลิปปนส คอื ไมเกนิสปัดาหละ 48 ช่ัวโมง สวนประเทศอนิโดนเีซีย
ไดก ําหนดเวลาทํ างานปกติไวไมเกินสัปดาหละ 40 ช่ัวโมง เทากับเวลาทํ างานเรงดวนของประเทศ
มาเลเซีย และกํ าหนดเวลาทํ างานปกติไวไมเกินวันละ 7 ช่ัวโมง ถึงแมประเทศในกลุมอาเซียน       
จะก ําหนดระยะเวลาท ํางานในเรือ่งเวลาท ํางานปกตไิวแตกตางกนับาง แตประเทศเหลานีก้ไ็ดบญัญตัิ
กฎหมายใหการคุมครองแรงงานที่มีลักษณะที่เครงครัดในการนับเวลาเกี่ยวกับการทํ างานมาก     
การนบัเวลาจะยดึเวลาตัง้แตเริม่งานจนเลกิงาน ซ่ึงการนบัเวลาในลกัษณะนีเ้หมาะจะใชกบังานทีส่ามารถ
ก ําหนดเวลาในการทํ างานตางๆ ไดอยางแนนอนชัดเจนสามารถปฏิบัติตามได รวมทั้งวิธีการทํ างาน
ของนายจางและลูกจางก็ทํ างานโดยผูกพันกับเวลาที่กํ าหนดไว สวนเวลาพักระหวางทํ างานประเทศ
เหลานี้จะกํ าหนดระยะเวลาพักไวใหสอดคลองกับชั่วโมงการทํ างานในแตละวัน ซ่ึงกฎหมาย
ก ําหนด เวลาพักระหวางทํ างานไว 30 นาที หรือ 1 ช่ัวโมง สวนในเรื่องของการกํ าหนดเวลาทํ างาน
ปกติขั้นสูงสุด ดังนั้น ประเทศฟลิปปนส ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศมาเลเซีย จะกํ าหนดเวลา
ท ํางานปกตขิัน้สูงในลักษณะที่วาในวันหนึ่งๆ หรือสัปดาหหนึ่งๆ ลูกจางจะทํ างานไมเกินกี่ช่ัวโมง 
ท ําใหนายจางและลกูจางมภีาระจะตองทราบเวลาทีแ่ทจริงในการท ํางานของตน และเมือ่เปรยีบเทยีบ
เวลาท ํางานของประเทศในกลุมอาเซยีนดวยกนัแลว จะเหน็ไดวาประเทศมาเลเซยีไดก ําหนดเวลาปกติ
ในการท ํางานไวคลายกบัประเทศฟลิปปนส คอื ไมเกนิสัปดาหละ 48 ช่ัวโมง ในขณะทีป่ระเทศอนิโดนเีซยี
ไดก ําหนดเวลาทํ างานปกติไวไมเกินสัปดาหละ 40 ช่ัวโมง เทากับเวลาทํ างานเรงดวนของประเทศ
มาเลเซยี และดวยเวลาในการท ํางานตอสัปดาหทีม่ากกวาประเทศอืน่ๆ ท ําใหก ําหนดเวลาท ํางานปกติ
ในการท ํางานแตละวนัมเีวลาโดยเฉลีย่มากกวาประเทศอืน่ดวย ถึงแมประเทศในกลุมอาเซยีนจะก ําหนด
ระยะเวลาในเรือ่งเวลาท ํางานปกตไิวมากนอยตางกนับางกต็าม แตประเทศเหลานัน้กไ็ดบญัญตักิฎหมาย
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ใหการคุมครองแรงงานทุกประเภท กลาวคือ กฎหมายของทุกๆ ประเทศจะมีลักษณะที่เครงครัด   
ในการนบัเวลาเกีย่วกบัการท ํางานมาก การนบัเวลาจะยดึเวลาตัง้แตเร่ิมงานจนเลกิงาน ซ่ึงการนบัเวลา
ในลักษณะนี้เหมาะจะใชกับงานที่สามารถกํ าหนดเวลาในการทํ างานตางๆ ไดอยางแนนอนชัดเจน
สามารถปฏิบัติตามได รวมทั้งวิธีการทํ างานของทั้งนายจางและลูกจางก็ทํ างานโดยผูกพันกับเวลา   
ทีก่ ําหนดไว โดยนายจางและลูกจางตางใหความสํ าคัญกับเวลาที่กํ าหนดไว

อยางไรก็ตาม ในการพิจารณาเรื่องเวลาทํ างานของลูกจางนั้น จะตองพิจารณา
ก ําหนดเวลาท ํางานปกตแิละเวลาพกัระหวางการท ํางานรวมกนัจงึจะทราบถงึการคุมครองทีแ่ทจริงได
ในเรือ่งเวลาพกัระหวางการท ํางานนี ้ ประเทศตางๆ จะก ําหนดระยะเวลาพกัไวใหสอดคลองกบัชัว่โมง
การท ํางานในแตละวนั โดยในกลุมประเทศอาเซยีน ไดแก ประเทศฟลิปปนส อินโดนเีซีย และมาเลเซยีนัน้
จะมเีวลาทํ างานปกติ เฉล่ียในแตละวันประมาณ 7–9 ช่ัวโมง ซ่ึงกฎหมายไดกํ าหนดเวลาพักระหวาง
การท ํางานไว 30 นาท ีหรือ 1 ช่ัวโมง ทัง้นีเ้พราะการท ํางานตดิตอกนัถึง 4-5 ช่ัวโมงนัน้ เปนชวงเวลา
นานพอสมควรที่ลูกจางนาจะมีความเหนื่อยลา จึงสมควรที่จะหยุดพักสักระยะหนึ่งใหหายเหนื่อย
แลวจึงทํ างานตอไป ซ่ึงเวลาพักระหวางการทํ างานของกลุมประเทศอาเซียนนี้ มีความสํ าคัญ         
ในการเปนชวงเวลาพักผอนเทานั้น

ในเรือ่งการท ํางานลวงเวลานีก้ฎหมายของฟลิปปนส และมาเลเซยีก ําหนดเงือ่นไข
ในการทํ างานลวงเวลาไว 6 – 7 ประการ ซ่ึงเมื่อพิจารณาแลวจะเห็นไดวาเงื่อนไขดังกลาวมีลักษณะ
ที่นาจะใชบังคับกับงานอุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรม เชน การทํ างานเกี่ยวกับเครื่องจักร และ
ลักษณะทีเ่กี่ยวของกับความมั่นคงของประเทศหรือเปนงานเพื่อสวนรวม สวนเงือ่นไขในการทํ างาน
ในวันหยุดของทุกประเทศคอนขางจะเปดโอกาสใหมีการทํ างานไดมากกวาการทํ างานลวงเวลา 
เห็นไดชัดจากกฎหมายมาเลเซียที่ใชเงื่อนไขเดียวกันและยังเพิ่มเงื่อนไขอีก 2 ขอ โดยเงื่อนไข     
ของประเทศฟลิปปนส อินโดนีเซีย และมาเลเซียนั้น จะมีเงื่อนไขรวมกันอยางหนึ่ง คือ กรณีงานนั้น
ตองทํ าตอเนื่องกันไป หากหยุดทํ างานจะสรางความเสียหายหรือในเงื่อนไขอื่นๆ ก็จะใหทํ าได    
เพือ่ปองกันความเสียหายอยางใดอยางหนึ่ง

จะเห็นไดวาประเทศฟลิบปนส อินโดนีเชีย และมาเลเชีย จะใหความคุมครอง
แรงงานทั้งหมดทุกประเภทในการคุมครองการใชแรงงาน ช่ัวโมงการทํ างาน วันหยุดประจํ าป    
โดยนับเวลาทํ างานอยางเครงครัดมากการนับเวลาจะถือยึดเวลาเริ่มตนทํ างานจนเลิกงาน สามารถ
ก ําหนดเวลาในการทํ างานตางๆ ไดอยางแนนอนชัดเจน สามารถปฏิบัติตามได รวมทั้งวิธีการทํ างาน
ของทั้งผูวาจางและผูรับจางกท็ ํางานโดยผูกพันกับเวลาที่กํ าหนดไว โดยผูวาจางและผูรับจางตางให
ความสํ าคัญกับเวลาที่กํ าหนดไว
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ในประเทศไทย จากการศึกษาพบวา
1) สัญญาจางงาน เงื่อนไขและสภาพการจาง เกิดจากการตกลงระหวางผูวาจาง

หรือตวัแทนกบัผูรับจาง ซ่ึงมกีารตกลงหลายรปูแบบ การตกลงระหวางผูรับจางและผูวาจางเปนการตกลง
ดวยวาจามากกวาการตกลงทํ าสัญญาเปนลายลักษณอักษร อาศัยความคุนเคย การรูจักกันมากอน
หรืออาศัยคนรูจักเปนผูรับประกัน

อยางไรก็ดีในทางปฏิบัติการนํ าสัญญาจางมาใชบังคับ ในประเทศไทย   
คอนขางยากเนือ่งจากฝายใดฝายหนึง่อาจตอตานจากประเดน็ทีร่ะบใุนสญัญาอนักอใหเกดิการสญูเสยี
ผลประโยชนขึน้มา นอกจากนีย้งัมเีหตผุลอ่ืนอกี เชน ความยากล ําบากในการวดัผลงานและการไมยอมรบั
ในเรื่องคาชดใชเมื่อเกิดขอบกพรองของงานที่สงมอบ เปนตน

2) ช่ัวโมงการทํ างาน วันหยุดประจํ าป และวันหยุดทํ างานโดยไดรับคาจาง  
จากการศึกษาพบวาแรงงานนอกระบบจะมีเวลาทํ างานไมแนนอน โดยปกติเร่ิมทํ างานตั้งแตเชาจน
กระทั่งเย็นและบางครั้งอาจทํ างานในชวงกลางคืนดวย จึงนับวาใชเวลาในการทํ างานแตละวัน   
คอนขางมาก สวนใหญมีช่ัวโมงการทํ างานเฉลี่ยวันละ 10 ถึง 12 ช่ัวโมง สัปดาหละ 6 ถึง 7 วัน    
แรงงานเหลานีม้สีภาพการท ํางานดวยช่ัวโมงการท ํางานทีย่าวนาน หากมงีานเรงดวนช่ัวโมงการท ํางาน
จะสงูถึง 15 ถึง 20 ช่ัวโมงตอวนั และจากการศกึษาสภาพทัว่ไปในงานรบัเหมาหรอืรับเหมาชวง พบวา
แรงงานจํ านวนมากไมนอยกวารอยละ 20 จะท ํางานโดยไมมีวันหยุด ทํ างานมากกวาวันละ 8 ช่ัวโมง 
มวีนัหยดุตามประเพณีไมครบ 13 วัน และไมไดรับคาจาง ไมมีวันหยุดพักผอนประจํ าป

4.2.2 คาจางและรายได
ประเทศฟลิบปนส เปนประเทศหนึ่งที่มีผูประกอบอาชีพอิสระ ผูประกอบการ

ขนาดยอมและผูรับงานไปท ําทีบ่านจ ํานวนมาก แรงงานเหลานีเ้ปนแรงงานนอกระบบแตไมมกีฎหมาย
คุมครองโดยเฉพาะ หลักเกณฑตางๆ ที่เกี่ยวของกับแรงงานดังกลาวจึงอยูในกฎหมายแรงงานทั่วไป 
ซ่ึงไดกลาวถึงการจายคาตอบแทน การหักเงิน การควบคุม และการตรวจงานและความรับผิดชอบ
ของนายจาง ผูวาจาง และผูรับเหมาไว สรุปไดดังนี้

1) การจายคาตอบแทน เมือ่ไดรับสินคาหรือไดรับมอบของทีท่ ําเสรจ็แลว นายจาง
ผูวาจางจะจายเงินเปนคาตอบแทนสํ าหรับงานที่ทํ าใหแกผูรับจาง หรือผูรับเหมาหรือผูรับเหมาชวง
แลวแตกรณี

2) เลขาธิการแหงกรมแรงงานและการจางงานจะกํ าหนดมาตรฐานชั้นตํ่ า    
ของงานหรอืผลลัพธของงานทีไ่ดเปนคราวๆ ไป ในลกัษณะทีเ่หมาะสมส ําหรับงานทมีลัีกษณะเฉพาะ
หรืองานที่การดํ าเนินการผลิตตองกระทํ าโดยผูรับจาง
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3) การหักเงินผูรับเหมาหรือผูรับเหมาชวงรายใดจะทํ าการหักเงินจากรายได
ของผูรับจางงาน สํ าหรับงานที่สูญหาย เสียหายหรือถูกทํ าลาย เวนแตมีเหตุผลสมควร

4) นายจางหรือผูวาจาง อาจขอใหผูรับจางงาน แกไขงานที่ไมถูกตองใหมได
โดยไมตองจายคาตอบแทนอีก

5) ความขดัแยงระหวางผูรับจางท ํางานและนายจางหรอืผูวาจาง หากความขดัแยง
เกดิขึน้ระหวางนายจางหรอืผูวาจาง ผูรับเหมา หรือผูรับเหมาชวง คูสัญญาฝายใดฝายหนึง่อาจยืน่เรือ่ง
ตอสํ านักงานประจํ าภาคพื้นที่มีอํ านาจพิจารณาและตัดสินได

6) ความรับผิดของนายจางและผูรับเหมา เมื่อใดก็ตามที่นายจางจะทํ าสัญญา
กบับคุคลอืน่เพือ่ท ํางานของนายจางเปนหนาทีข่องนายจางดงักลาว จะตองก ําหนดไวในสญัญาวาลูกจาง
หรือผูรับจาง ผูรับเหมา ผูรับเหมาชวง จะไดรับเงินตามขอกํ าหนดในกฎหมาย ในกรณีที่ผูรับเหมา 
ผูรับเหมาชวงไมจายเงนิคาจางหรอืรายไดแกลูกจาง หรือผูรับจาง หรือคนงานตามทีร่ะบไุวในการทีง่านนัน้
ไดท ําขึน้ภายใตสัญญาดังกลาวใหถือเสมือนวาลูกจางหรือผูรับจางไดรับวาจางจากนายจางโดยตรง

จากการศึกษาพบวา ประเทศฟลิปปนสไดกํ าหนดเงื่อนไขใหการคํ านวณคาจาง 
คาลวงเวลา คาทํ างานในวันหยุด คาชดเชย จะตองมีความยุติธรรมเหมาะสมกับงานที่ทํ าและลูกจาง
ที่ทํ างานอยางเดียวกันจะตองไดรับคาจางเทาเทียมกัน เร่ืองอัตราคาจางขั้นตํ่ ามอัีตราคาจางไตรภาคี
แหงชาติเปนผูกํ าหนดอัตราคาจางโดยไดรับการรับรองกํ าหนดอัตราคาจางขั้นตํ่ าตามความเห็นชอบ
ของประธานาธิบดี กฎหมายไดกํ าหนดอัตราคาจางขั้นตํ่ าใหสอดคลองกับสภาวะทางเศรษฐกิจ และ
ความจ ําเปนในการดํ ารงชีพของประชาชนเพื่ออยูดีกินดี ซ่ึงเปนผลดีตอลูกจาง นอกจากนี้กฎหมาย
ยังใหความคุมครองแกลูกจางในกรณีกิจการของนายจางลมละลาย หรือถูกศาลพิพากษาใหลมเลิก
กิจการ อัตราคาจางตองจายเต็ม แตส่ิงทีก่ฎหมายแตละประเทศกํ าหนดแตกตางกันคือ ส่ิงที่จะถือ
เปนคาจาง ซ่ึงในประเทศฟลิปปนส อินโดนเีซยี ก ําหนดไวอยางชัดเจนเหมือนกันวา จะตองเปนเงิน
ทัง้หมด หรือตองมีเงินรวมอยูดวย สวนกฎหมายของประเทศมาเลเซีย มีการกํ าหนดสิ่งที่จะถือเปน
คาจางไวกวางกวา กลาวคือ ไมไดระบุวาจะตองเปนอะไรบาง แตกํ าหนดวาเปนคาตอบแทนทั้งหมด
ทีจ่ายใหลูกจาง และกํ าหนดจํ ากัดคาจางวาไมรวมถึงประโยชนบางอยางที่นายจางใหลูกจางดวย

ประเทศไทย จากการศกึษาพบวา รายไดหรือรายรับของทัง้ชายและหญงิในภาคเศรษฐกจิ
นอกระบบ มอัีตราตํ่ ากวาในภาคเศรษฐกิจในระบบมาก นอกจากนี้ความแตกตางรายไดของแรงงาน
หญิงและชายในภาคเศรษฐกิจนอกระบบมีสูงกวาในภาคเศรษฐกิจในระบบ แมแตในกลุ ม          
ของผูที่เปนผูประกอบอาชีพอิสระดวย พบวาสาเหตุของชองวางของรายไดในเศรษฐกิจนอกระบบ
เกดิจากปจจัยสํ าคัญ 2 ประการ ดังนี้
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1) รายไดในภาคเศรษฐกิจนอกระบบ มีแนวโนมลดลงเนื่องจากสภาพการจาง
ที่เปล่ียนแปลงไมแนนอน ทํ าใหแรงงานนอกระบบที่เปนผูประกอบอาชีพอิสระกลายเปนแรงงาน  
ทีม่คีาจางชั่วคราวและเปนแรงงานรับเหมาชวงทายๆ ที่ทํ าใหเกิดชองวางของรายได

2) สัดสวนของผูหญิงในเศรษฐกิจนอกระบบมีจํ านวนมากแตมีรายไดตํ่ ามาก 
เชน ในกิจการรับเหมาชวงตางๆ เปนตน

สํ าหรับประเทศไทยนั้น คาตอบแทนสวนใหญจายตามผลงาน โดยจายเปนชิ้น
หรืองานเหมา  ลักษณะการจางแบงออกเปน 3 ลักษณะ คอื การจางรายวนั การจางรายเดอืน การจางเหมา  
เปนการจางทํ างานในงานกอสราง งานอตุสาหกรรมและโรงงาน จะเห็นไดวาประเทศไทยยังไมมี 
กฏหมายใดบญัญัติเกี่ยวกับการกํ าหนดคาจางของแรงงานนอกระบบดังกลาว ทั้งนี้แนวทางที่ปฏิบัติ
กนัอยูปจจบุนั คือ ผูวาจางกับผูรับจาง ฝายใดฝายหนึ่งเปนผูกํ าหนดหรือรวมกันกํ าหนด โดยการจาย
คาตอบแทนตามผลงานซึ่งขอกํ าหนดแตกตางกันหรือจายเหมากัน

4.2.3 ความมั่นคงในการจางงาน ความคุมครองความปลอดภัย และสุขภาพอนามัย    
ในการทํ างาน และการประกันสังคม

ปญหาสํ าคญั คอื ขาดหลกัประกนัดานรายไดทีแ่นนอน ขาดการคุมครองตอการเลกิจาง
แตประเทศฟลิปปนสมีกฏหมายแรงงานทั่วไปคุมครองผูใชแรงงานนอกระบบในฐานะเชนเดียวกับ
แรงงานประเภทอื่นๆ ซ่ึงจะไดรับการคุมครองจากการถูกเลิกจางอยางไมเปนธรรม และนายจาง 
ตองแจงเตือนลวงหนาดวย

โดยทัว่ไปผูใชแรงงานทกุประเภทจะไดรับสทิธปิระกนัสงัคมเมือ่มฐีานะเปนลูกจาง
ตามกฏหมายแรงงานเทานั้น แตมีหลายประเทศมีระบบเครือขายความปลอดภัย (Safety net) ซ่ึงให
ผลประโยชนขั้นตํ่ าแกผูอาศัยและพลเมืองโดยไมคํ านึงถึงสัญชาติหรือการจายเงินอุดหนุนแรงงาน
นอกระบบจะไดรับประโยชนจากสิทธินี้ดวยเชนกัน นอกจากนี้ระบบประกันสังคมของบางประเทศ
กํ าหนดใหคนงานและผูประกอบอาชีพอิสระจายเงินอุดหนุนตามสมัครใจโดยรัฐบาลชวยสนับสนุน
ดวยเงินภาษีอากร

ความปลอดภยัและสขุภาพอนามยัในการท ํางานปนเรือ่งส ําคญัสํ าหรบัผูใชแรงงาน
ซ่ึงในตางประเทศมีการนํ าเอามาตรการและกฏหมายมาประยุกตใชกับแรงงานนอกระบบดวย

แนวคดิของระบบการประกนัสงัคมในตางประเทศทีน่าสนใจ จ ําแนกเปนประเทศ
อุตสาหกรรมกาวหนา ประเทศอุตสาหกรรมใหม และประเทศกํ าลังพัฒนาสูอุตสาหกรรมใหม     
ในอาเซยีน เพื่อเปนแนวคิดในการศึกษาครั้งนี้ ผูเขียนขอเสนอเพียงแนวคิดเดียว คือ
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ประเทศกํ าลังพัฒนาที่เปนประเทศอุตสาหกรรมใหมในอาเซียน เชน ประเทศ   
ฟลิบปนส มาเลเชีย จากการศึกษาพบวา ในตางประเทศ แนวคิดหลักของระบบประกันสังคม         
มคีวามคลายคลึงกันซึ่งก็คือความคุมครองจากเหตุตางๆ ทั้งชราภาพ ทุพพลภาพ และเจ็บปวยใดๆ 
แตความแตกตางอยูที่กระบวนการหรือกลไกที่หลอเล้ียงใหระบบสามารถดํ าเนิน (Operate) ได   
โดยเฉพาะการจายเงนิสมทบและการตัง้กฏเกณฑหรือเงือ่นไขความคุมครอง ทัง้นีบ้างประเดน็ทีน่าสนใจ
สํ าหรับการประกนัสงัคมในตางประเทศ ไดแก ประเทศฟลิปปนส การคุมครองการจายเงนิประกนัสงัคม
ไดครอบคลมุถึงผูประกอบ อาชพีอิสระ และยงัขยายไปยงัภาคเกษตรกรรม การประมง รวมทัง้ลูกจาง
ทกุคน และไดขยายการประกันตนโดยสมัครใจไปยังรัฐบาลตางประเทศที่มีการจางงานในประเทศ 
หรือการจางงานชาวฟลิปปนสไปทํ างานตางประเทศ ถือเปนระบบการคุมครองทางสังคมที่ดีที่สุด
ในภูมิภาคเอเชียอาคเนย เนื่องจากรัฐบาลมีภารกิจที่จะตองสงเสริมความเปนธรรม จึงสรางระบบ
ประกนัสงัคมใหครอบคลมุประชาชนทัง้ในภาครฐัและภาคเอกชนดงัรายละเอยีดปรากฏตามขอ 3.2.4 
สวนประเทศมาเลเซยีดํ าเนินการอยู 2 โครงการ คือโครงการประกันการเจ็บปวยเนื่องจากการทํ างาน
ครอบคลุมการเกิดอุบัติเหตุจากการทํ างาน และโครงการเงินบํ านาญกรณีทุพพลภาพครอบคลุมกรณี
ทพุพลภาพและชีวิตของผูประกันตนไดวาจะเกิดจากการทํ างานหรือไมก็ตาม

สวนการคุมครองความปลอดภยัและสขุภาพอนามยัในการท ํางานประเทศทีพ่ฒันาแลว
จะมกีฏหมายคุมครองแรงงานนอกระบบเปนการเฉพาะซึง่เหน็ความส ําคญัของการคุมครองความปลอดภยั
และสุขภาพอนามัยในการทํ างาน จึงกํ าหนดขอบังคับหามแรงงานนอกระบบหรือผูรับงานทํ างาน
บางประเภท และหรือตองใหนายจางจัดอบรมหากแรงงานนอกระบบหรือผูรับงานตองใชสารเคมี
หรืออุปกรณที่อาจกออันตรายขึ้น สํ าหรับประเทศฟลิปปนส มาเลเชีย ใชกฎหมายแรงงานทั่วไป  
คุมครองแรงงานทกุประเภท รวมถึงการคุมครองความปลอดภยัและสขุภาพอนามยัในการท ํางานดวย

ในประเทศไทย จากการศกึษาเรือ่งมาตรการทางกฏหมายในการคุมครองแรงงาน
นอกระบบเฉพาะกลุมสถานประกอบการขนาดยอม ดานความมั่นคงในการจางงาน ความคุมครอง
ความปลอดภยัและสุขภาพอนามัยในการทํ างานประกันสังคม พบวารัฐบาลยังไมมีนโยบายโดยตรง
กับแรงงานกลุมนี้ การขาดความมั่นคงในการทํ างาน ไมไดรับความคุมครองทางกฎหมายแรงงาน 
ในเรือ่งสทิธิและผลประโยชนในการท ํางาน ขาดประกนัสงัคม จงึชีใ้หเหน็วาผูประกอบการขนาดยอม
ที่แรงงานทํ ากิจการดวยตนเองไมไดรับสวัสดิการ หรือความคุมครองที่เปนสาระสํ าคัญแตอยางใด
จากการท ํางานใหผูวาจาง ซ่ึงกฏหมายและระเบียบที่มีอยูยังไมสอดคลองกับสถานภาพของแรงงาน
นอกระบบที่เปนผูประกอบการขนาดยอมรวมไปถึงผูรับงานไปทํ าที่บานไมไดรับการประกันสังคม 
เงนิทดแทน เงินชดเชยเมื่อเลิกจางหรือความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยในการทํ างานตามกฏหมาย
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จะเหน็ไดวาแรงงานนอกระบบทัง้ทีเ่ปนผูประกอบอาชพีอิสระและผูประกอบการ
ขนาดยอมทีแ่รงงานทํ างานในสถานประกอบการขนาดยอม ตางก็ประสบปญหาดานความปลอดภัย
และสุขภาพนามัยเชนเดียวกับแรงงานในระบบ ทั้งนี้แมวาการบริหารความปลอดภัยและสุขภาพ
อนามยัในการท ํางานของลกูจางมคีวามกาวหนาขึน้เปนลํ าดบัดวยความพยายามยกรางกฏหมาย แตถา
ความคุมครองไมอาจครอบคลุมแรงงานนอกระบบแลวก็ไมสามารถแกไขปญหาดานความปลอดภัย
และสขุภาพอนามัยที่เกิดกับผูใชแรงงานทุกประเภทไดอยางเต็มที่

อนึ่งเมื่อพิจารณาถึงอนาคตจากการเปดเสรีทั้งดานการคาและการลงทุนแลว 
ประเทศพัฒนาแลวมักตั้งกฎเกณฑในดานตางๆ รวมถึงการคุมครองปลอดภัยและสุขภาพอนามัย  
ในการทํ างานมาเปนขอกํ าหนดในการกีดกันการคาและการลงทุน ดังนั้นกฎหมายเฉพาะที่เกี่ยวกับ 
ผูประกอบการขนาดยอมหรือแรงงานนอกระบบประเภทอื่นควรมีบทบัญญัติในดานการคุมครอง
ปลอดภัยและสุขภาพอนามัยในการทํ างาน มิฉะนั้นอาจสงผลกระทบตอประเทศไทยในดานการคา
และการลงทุนระหวางประเทศได

4.3  วเิคราะหสรปุประเดน็ปญหา ขอด ีขอดอย ในการออกกฎหมายเฉพาะเพือ่คุมครองแรงงานอกระบบ
ในสถานประการขนาดยอมในประเทศไทย

4.3.1 สรุปประเด็นปญหา
ปญหาของผูประกอบการขนาดยอมที่แรงงานทํ ากิจการดวยตนเองที่ทํ างาน     

ในสถานประกอบการขนาดยอมในประเทศไทย ไดแก ปญหาสภาพการจางงาน งานขาดความตอเนือ่ง
ปญหาคาตอบแทนความไมปลอดภัยจากการทํ างาน ไมมีเงินทุน สถานที่ทํ างานคับแคบ และชั่วโมง
ทํ างานมากเกินไปและแรงงานนอกระบบดังกลาวตองการความชวยเหลือ ไดแก หางานมาใหทํ า
อยางตอเนือ่ง ใหความคุมครองเรือ่งคาตอบแทน ชวยเหลือดานเงนิทนุ อาจกลาวโดยสรปุปญหาทีพ่บ
มีดังนี้

1) ปญหาสถานภาพของแรงงานที่ไมชัดเจน ในปจจุบันแรงงานนอกระบบ     
มกีารท ํางานในลกัษณะการจางเหมาภายนอกจากผูวาจาง ผูรับเหมาชัน้ตน ผูรับเหมาชวง ผลิตชิน้งาน
หรือประกอบชิ้นสวนสินคาหรือช้ินงานตางๆ มิใชการวาจางแรงงาน แมผูประกอบการขนาดยอม  
ที่แรงงานที่ทํ ากิจการดวยตนเองมิไดมีสถานะภาพเปนลูกจางปกติตามกฎหมายคุมครองแรงงาน 
เพราะไมไดมีสายงานการบังคับบัญชาหรือมีการควบคุมเหมือนลูกจางในสถานประกอบกิจการ
หรือโรงงานในระบบ ดังนั้น จึงไมมีความสัมพันธตามปกติในฐานะนายจางและลูกจาง แตอาจตอง
ท ํางานตามสถานที่ที่ผูวาจาง ผูรับเหมาชั้นตน ผูรับเหมาชวง เปนผูจัดหากํ าหนดเลือกใหทํ างาน
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สาเหตเุกดิจากยงัไมมกีฏหมายหรือระเบยีบใดๆทีคุ่มครองแรงงานนอกระบบ
อยางครอบคลุมตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ไดบัญญัติไวในมาตรา 22 วา     
งานเกษตรกรรม งานประมง งานบรรทุกหรือขนถายสินคาเดินทะเล งานรับไปทํ าที่บาน งานขนสง 
และงานอืน่ๆ ตามทีก่ ําหนดในพระราชกฤษฎกีา กฎกระทรวง ใหมคีวามคุมครองแรงงานในกรณตีางๆ
แตกตางไปจากพะราชบัญญัตินี้ก็ได จะเห็นไดวากฏหมายคุมครองแรงงานใหการคุมครองแกผูใช
แรงงานในระบบที่มีนายจางเปนผูบังคับบัญชาหรือควบคุมใหลูกจางทํ างานในสถานที่ที่นายจาง
เปนผูจดัหาหรือกํ าหนดให แตยังมีงานอาชีพอิสระอ่ืนๆ ที่นายจางไมไดมีสายงานการบังคับบัญชา
หรือมีการควบคุมเหมือนลูกจางในสถานประกอบกิจการหรือโรงงานในระบบ หากแตตองทํ างาน
ในสถานทีท่ีผู่วาจางหรือนายจางเปนผูจดัหาหรอืก ําหนดใหท ํา ทัง้นีต้ามพระราชบญัญตัคิุมครองแรงงาน
พ.ศ. 2541 ทํ าใหขาดการตระหนักและการยอมรับสถานภาพการเปนลูกจางอยางเปนทางการและ
จากสถาบันแรงงานหรือตัวผูใชแรงงานเอง

2) ปญหาดานสภาพการทํ างานที่ไมมีเสถียรภาพ แรงงานนอกระบบสวนใหญ
มงีานท ําที่ไมแนนอนสมํ่ าเสมอ มีงานทํ าอยางไมตอเนื่อง การทํ างานไมมีหลักประกันที่มั่นคง

สาเหตุอาจเปนปญหาที่สืบเนื่องมาจากปญหาสถานภาพของแรงงาน หรือ
ระบบการทํ างานที่ไมมีการตกลงวาจางกันในระยะยาว ทั้งนี้เพราะผูวาจางเองก็ไมมีเสถียรภาพ     
ในการประกอบธรุกจิ หากผูวาจางมงีานมาก งานเรง งานดวน แรงงานกจ็ะมงีานมากและท ํางานหนกั
ในทางตรงขามหากธุรกิจของผูวาจางไมดี ปริมาณงานก็ลดลงหรือไมมีงานอันเปนผลกระทบ       
ตอการทํ างานและรายไดของแรงงาน

3) ปญหาสภาพแวดลอมทีไ่มเหมาะสม ตองท ํางานในสภาพแวดลอมทีไ่มเหมาะสม
อาจกอใหเกิดปญหาความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยในการทํ างาน

สาเหตุเกิดจากสถานประกอบขนาดยอมหรือสถานที่ที่ผูวาจางกํ าหนดเลือก 
ไมมรีะบบถายเทอากาศ สถานทีท่ ํางานไมถูกสขุลักษณะ ประกอบกบัผูท ํางานมกัขาดความรูความเขาใจ
เกีย่วกบัความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยในการทํ างานซึ่งกอใหเกิดอันตรายจากการทํ างาน

4) ปญหาการขาดการสงเสริมพัฒนาเพื่อยกระดับฝมือ โดยทั่วไปงานแรงงาน
นอกระบบสวนใหญมักจะไมไดรับการพัฒนาระดับฝมือในเบื้องตนมากอนที่จะรับงาน หรือขาด
การฝกอบรมที่เปนการยกระดับฝมือทั้งกอนและระหวางทํ างาน จึงทํ าใหงานที่รับทํ ามีคุณภาพที่ตํ่ า
ไมเปนไปตามความตองการของผูวาจาง

สาเหตุเกิดจากการขาดความรับผิดชอบโดยตรงในการสงเสริมพัฒนาทักษะ
แรงงาน ไมวาจะเปนตัวผูใชแรงงานเอง หรือผูวาจาง หนวยงานของรัฐ หนวยงานเอกชน
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5) ปญหาในการไดรับคาจางคาตอบแทนที่ตํ่ า แรงงานนอกระบบจํ านวนมาก
มักถูกเอารัดเอาเปรียบจากผูวาจาง โดยไดรับคาจางคาตอบแทนที่ตํ่ าหรือคอนขางตํ่ าเมื่อเทียบกับ
อัตราคาจางขัน้ตํ ่าทีก่ฏหมายคุมครองแรงงาน หรืออัตราคาจางเฉลีย่ของแรงงานในสถานประกอบการ
ในระบบ โดยลักษณะงานแลว ผูประกอบการขนาดยอมไดรับคาจางคาตอบแทนการท ํางานตามผลงาน
และสวนใหญการรบังานแลวสถานประกอบการขนาดยอมจะเปนผูรับเหมาชวงทายๆ สุด ท ําใหคาจาง
ทีแ่รงงานจะไดรับตองลดลงตามสวน

สาเหตเุกิดจากหลายปจจัย ไดแก
- ทักษะและฝมือของแรงงานนอกระบบอยูในระดับตํ่ าซึ่งมีผลตอปริมาณ

และคุณภาพของงานสงผลถึงคาจางคาตอบแทนแรงงานดวย
- การขาดความรูความสามารถในการจัดการ ทํ าใหตนทุนการผลิตและ  

การตลาดสูงทํ าใหกํ าไรจากการประกอบการตํ่ า
- ลักษณะการท ํางานมีความยืดหยุนแตกตางกันอัตราคาจางจึงตางกันงานใด

ยดืหยุนมากอัตราคาจางจึงคอนขางตํ่ า
- ไมมงีานที่แนนอนทํ าใหรายไดจากการทํ างานไมสมํ่ าเสมอ

6) ปญหาดานสวสัดกิารและการคุมครองแรงงานนอกระบบ ในปจจบุนัแมจะไดรับ
ความพยายามทีจ่ะตรากฏหมายออกมาบงัคบัใชในการคุมครองแรงงานนอกระบบ แตผูประกอบการ
ขนาดยอมทีแ่รงงานทีท่ ํากจิการดวยตนเองยงัไมมกีารจดัสวสัดกิารทางสงัคมและการคุมครองโดยตรง
จงึทํ าใหการคุมครองไปไมถึงผูประกอบการขนาดยอมทีแ่รงงานที่ทํ ากิจการดวยตนเอง

สาเหตเุกิดจากความไมชัดเจนของกฎระเบียบตางๆ หรือกฎหมาย
7) ปญหาดานการบริหารหนวยงานที่มีหนาที่รับผิดชอบโดยตรง แมรัฐบาล  

จะใหความสํ าคัญกับเรื่องแรงงานนอกระบบนี้มาก แตก็ยังไมมีการตั้งหนวยงานขึ้นมารับผิดชอบ
โดยตรง แมปจจุบันจะมีการตั้งหนวยงานภายในขึ้นมาบริหารแตก็ยังขาดการประสานงานระหวาง
หนวยงานของภาครัฐบาล ภาคเอกชน และผูมีสวนเกี่ยวของอื่นๆ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ทํ าให
การสงเสรมิพฒันาและคุมครองแรงงานนอกระบบยงัไมอาจเชือ่มโยงเขากนัไดอยางเปนระบบทีส่มบรูณ
รวมถึงไมสามารถที่จะรวมมือกันปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

สาเหตุเกิดจากการขาดผูรับผิดชอบโดยตรงที่ชัดเจนในการประสารงาน
ระหวางแรงงานนอกระบบกับผูวาจาง รวมถึงหนวยงานที่เกี่ยวของของรัฐหรือเอกชน
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ปญหาของผูประกอบการขนาดยอมทีแ่รงงานทีท่ ํากจิการดวยตนเอง เปนแรงงาน
นอกระบบทีท่ ํางานในสถานประกอบการขนาดยอมมกัพบวามสีภาพการจางงานไมชัดเจน สถานภาพ
ไมมัน่คงในการงานที่ไมสมํ่ าเสมอ ทํ างานหนักเปนการเอาเปรียบทางแรงงานที่ใชแรงงานหนักและ
ตอเนือ่งเกินกวามาตรฐานแรงงานสากล เขาขายบังคับใชแรงงาน ไมมีการสรางทักษะในการทํ างาน
ใหแกแรงงาน ถูกโกงคาจางหรือคาตอบแทนแรงงานตํ่ ากวาภาคเศรษฐกิจในระบบ ไมไดรับการจาย
เงนิทดแทนเมือ่เกิดอันตรายกับชีวิต รางกาย สุขภาพ อนามัย อันเกิดจากการทํ างาน และไมไดรับ
การคุมครองทางสังคม

สวนประเด็นความตองการความชวยเหลือของผูประกอบการขนาดยอม     
ทีแ่รงงานท ํากจิการดวยตนเอง คอื การท ํางานทีม่คีณุคา มคีวามมัน่คงในอาชพี และควรไดรับการคุมครอง
สภาพการจางงาน การใชแรงงานทัว่ไปไมถูกบงัคบั คาตอบแทนแรงงานทีเ่ปนธรรม ไดรับการคุมครอง
เมือ่เกิดอันตรายแกผูใชแรงงานและไดรับความคุมครองทางสังคม

4.3.2 ขอดีขอดอยในการออกกฎหมายเฉพาะเพื่อคุมครองแรงงานนอกระบบเฉพาะ   
ในสถานประกอบการขนาดยอม

ในการรางกฎหมาย ผูเขยีนเหน็วาบางประเดน็มคิวรก ําหนดกรอบใหเกดิความยุงยาก
ในทางปฏิบัติ ส่ิงที่สํ าคัญ คือ การดึงผูวาจางเขามาสูระบบมากกวาที่จะใชกรอบหรือกฎเกณฑมากๆ 
แลวบังคับใหผูวาจางปฏิบัติตามซึ่งอาจเปนผลเสียตอผูใชแรงงานได และในภายหนาเมื่อกฏหมาย
น ําไปใชไดระดบัหนึง่แลวอาจใหมกีารก ําหนดความคุมครองเพิม่เตมิถึงแรงงานนอกระบบในสถานะอืน่ๆ
ไดดวย ก็จะเปนการดีมาก

1) สัญญาจาง การกํ าหนดกรอบที่มากเกินไปอาจสงผลตอการปฏิบัติการจัดราง 
กฎหมายใดกต็าม ควรจะเปดกวางวาควรจะมสัีญญามาเปนขอก ําหนดหรอืเพยีงจดทะเบยีนผูประกอบ
ขนาดยอมก็นาจะเพียงพอ

ขอดี สามารถปองกันปญหาที่อาจเกิดขึ้นกับผูรับจางหรือผูวาจางได เชน  
การก ําหนดคาจางซึ่งกรณีการมีสัญญาจางเปนลายลักษณอักษรในทางทฤษฏีเปนสิ่งที่เหมาะสม

ขอดอย ในทางปฏิบัติอาจนํ ามาบังคับใชคอนขางยาก ทั้งนี้หากกํ าหนดไว
ในกฏหมายก็ควรมีกรอบที่จํ าเปนที่ใหทั้งความคุมครองและสงเสริมในเวลาเดียวกันและสามารถลด
ปญหาการเอารัดเอาเปรียบจากผูวาจางไดระดับหนึ่ง เชน ในสัญญาตองระบุอัตราคาจางคาตอบแทน
และกํ าหนดระยะเวลาการจายคาจางคาตอบแทนที่ชัดเจนระบุผูวาจางและผูรับจางที่แนชัดเพื่อจํ ากัด
กรอบความรับผิดของผูวาจางหรือการจดทะเบียนของผูประกอบการขนาดยอม ไมควรตีกรอบ    
ขอบงัคับมากเกินไปจนเกิดความยุงยาก
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2) คาจางหรือรายได ควรกํ าหนดใหจายเปนเงินที่อัตราคาจางปลอยใหเปนไป
ตามกลไกตลาดแตไมควรตํ่ ากวาคาจางขั้นตํ่ าในระบบ

ขอดี เกิดความยุติธรรมในการคิดอัตราคาตอบแทนหรือคาจาง เนื่องจาก   
จะมกีารตกลงจายคาตอบแทนกันตามฝมือแรงงาน จะเกิดแรงจูงใจในการพัฒนาฝมือแรงงาน

ขอดอย ในระยะแรกผูวาจางมีอํ านาจตอรองจะสงผลกระทบตออัตราคาจาง
คาตอบแทนที่ไดรับ ซ่ึงสวนหนึ่งจะไดรับคาจางที่ตํ่ ากวาคาแรงในระบบ

3) สวัสดิการอื่นๆ ควรนํ ากฎหมายประกันสังคมมาบังคับใชกับแรงงานตาม
สถานประกอบการขนาดยอมทัง้หมด โดยแรงงานนอกระบบดงักลาวควรมหีนาทีใ่นการจายเงนิสมทบ
รวมกับผูวาจางในอัตราที่เหมาะสมดวยการกํ าหนดรายไดเฉลี่ยขั้นตํ่ าไวก็ได และนาจะกํ าหนด     
ช่ัวโมงทํ างานที่เหมาะสมเชนเดียวกับแรงงานในระบบ

ขอด ี แรงงานนอกระบบจะมรีะบบประกนัสงัคมทีเ่ปนหลักประกนัดานสขุภาพ
รวมถึงความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยที่ดีตอแรงงาน

ขอดอย แรงงานนอกระบบไมมีความพรอมเนื่องจากอยู ในแหลงงาน
ลักษณะบกพรองในงานที่มีคุณ (Decent Work Deficits) ทํ างานเพื่อยังชีพไปวันๆ เปลี่ยนงานบอย 
งานไมมีความมั่นคง จึงไมอาจปฏิบัติตามเงื่อนไขของการประกันตน 
    

4.3.3 ขอดี ขอดอยในประเภทของรูปแบบกฎหมายเฉพาะ
จากการศึกษาในเรื่องมาตรการทางกฏหมายในการคุมครองแรงงานนอกระบบ

เฉพาะกลุมสถานประกอบขนาดยอม ผลการศึกษาสรุปไวในบทตางๆ ขางตน สามารถใหขอสังเกต
เกีย่วกับประเด็นความคุมครองทางกฎหมายไวดังนี้

1) กฏหมายแรงงานที่ใชบังคับอยูในประเทศไทยไมสามารถใชบังคับคุมครอง
ผูประกอบการขนาดยอมที่แรงงานทํ ากิจการดวยตนเองตามสถานประกอบการขนาดยอมได เพราะ
แรงงานเหลานี้เปนแรงงานนอกระบบ

2) ลักษณะของผูประกอบการขนาดยอมทีแ่รงงานท ํากจิการดวยตนเองมพีืน้ฐาน
ทีท่ ํางานแตกตางจากแรงงานในระบบ คอื แรงงานดงักลาวมอิีสระในการท ํางานไมมขีอจ ํากดัในเรือ่ง
เวลาท ํางานและไมมีความสัมพันธในลักษณะการบังคับบัญชาระหวางนายจางกับลูกจาง

3) ความแตกตางในระหวางสัญญาจางแรงงานกับสัญญารับจางเหมาภายนอก
ในสญัญาจางแรงงาน มีขอกํ าหนดสํ าคัญ ไดแก คูสัญญาคือนายจางกับลูกจาง ลูกจางตกลงทํ างาน
ใหตลอดไปจนกวาจะเลิกจาง ถือระยะเวลาที่ทํ างานเปนสํ าคัญ นายจางตองจายคาจางใหตลอดเวลา
ทีลู่กจางท ํางานให ลูกจางตองท ํางานตามค ําสัง่ของนายจางและมกีารบงัคบับญัชากนัได ลูกจางไมตอง
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จัดหาเครื่องมือหรือสัมภาระในการทํ างาน เวนแตมีขอตกลงเปนพิเศษ ลูกจางไมตองสงมอบงาน   
ที่ทํ าใหนายจางเพราะอยูในความควบคุมดูแลของนายจางอยูแลวและนิติบุคคลเปนนายจางไดแต
เปนลูกจางไมได สวนกรณีผูประกอบการขนาดยอมที่แรงงานทํ ากิจการดวยตนเอง มีคูสัญญา       
ในการรับงานหนึ่งๆ คือ ผูวาจาง ผูรับเหมาชั้นตน ผูรับเหมาชวงกับผูซ่ึงตกลงรับงาน มีการตกลง
ทํ างานตามสัญญาหนึ่งๆ ไมวาดวยวาจาหรือลายลักษณอักษร โดยการตกลงมีเรื่องคาตอบแทน 
ระยะเวลาสงมอบงานเปนสํ าคัญ และผูซ่ึงตกลงรับงานไมตองทํ างานตามคํ าส่ังเพียงแตใหงานบรรลุ
ตามสัญญาก็พอ

ดังนั้น เมื่อกฎหมายแรงงานไมสามารถนํ ามาบังคับใชกับแรงงานนอกระบบ   
ดังกลาวได จึงตองมีกฏหมายเฉพาะขึ้นเพื่อในการคุมครองแรงงานที่มีสถานภาพทางสวนตัวและ
ทางสังคมที่ดอยกวาแรงงานในระบบ แตการตรากฎหมายเฉพาะขึ้นยังมีทางเลือกระหวาง การออก
เปนพระราชบญัญตั ิและการออกเปนกฎหมายของฝายบรหิาร ซ่ึงกค็อื พระราชก ําหนด พระราชกฤษฎกีา
กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ คํ าสั่ง ทั้งนี้ฝายบริหารหรือรัฐบาลโดยกระทรวง ทบวง กรม 
สามารถออกกฎหมายในรูปแบบตางๆ นี้ โดยอาศัยบทบัญญัติของกฎหมายตางๆ ที่ใหอํ านาจไว 
โดยไมตองเสนอตอรัฐสภาเพื่อพิจารณาอนุมัติเพียงแตประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ก็มีผล
บงัคบัใชเปนกฎหมายในทีน่ีส้ามารถออกเปนกฏหมายทีม่บีทบญัญตัคิุมครองผูประกอบการขนาดยอม
ทีแ่รงงานท ํากจิการดวยตนเอง ในรปูแบบพระราชกฤษฎกีา กฎกระทรวง ประกาศ ระเบยีบ หรือค ําสัง่
โดยกรมสวสัดกิารและคุมครองแรงงานอาศยัอํ านาจตามบทบญัญตัขิองพระราชบญัญตัคิุมครองแรงงาน
พ.ศ. 2541

1) การออกกฎหมายรูปแบบพระราชบัญญัติ
ขอดี
- เปนกฏหมายทีใ่หความคุมครองผูประกอบการขนาดยอมทีแ่รงงานท ํากจิการ

ดวยตนเอง โดยเฉพาะสามารถก ําหนดโครงรางเพือ่ตอบสนองตอความตองการทัง้ผูวาจางและผูรับจาง
และผูที่เกี่ยวของโดยตรง

- เปนกฎหมายที่มีความมั่นคง สามารถคงอยูไดจนกวาจะมีกฎหมายในรูป
ของพระราชบัญญัติอ่ืนมายกเลิก เปลี่ยนแปลงแกไข

- กวาจะมีกฏหมายจะออกมาบังคับใชตองผานการกลั่นกรองและพิจารณา
จากคณะรัฐมนตรี คณะกรรมการกฤษฎีกา สภาผูแทนราษฎร และวุฒิสภา จะสงผลใหกฎหมาย  
ผานการตรวจสอบอยางดีกอนมีผลบังคับใช
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ขอดอย
- กระบวนการออกกฎหมายซับซอนตองใชเวลามาก
- เมื่อกฎหมายผานแลวการแกไขเพิ่มเติมทํ าไดคอนขางยาก เนื่องจาก

กระบวนการแกไข ก็ตองทํ าในลักษณะเดียวกับการออกกฎหมาย 
2) การออกกฎหมายตามรูปแบบของฝายบริหาร เชน กฎกระทรวง

ขอดี
- คลองตัวเนื่องจากมีขั้นตอนที่ซับซอนนอยกวาไมตองผานรัฐสภา
ขอดอย
- อาจขาดความรอบคอบ เนื่องจากขั้นตอนการกลั่นกรองที่นอยกวา
- ขาดความมั่นคง กฎหมายสามารถยกเลิก แกไขไดตลอดเวลา
- การออกกฎกระทรวงนั้น รัฐมนตรีเปนผูนํ าเสนอเขาคณะรัฐมนตรีซ่ึง  

เปนการออกโดยอาศัยอํ านาจพระราชบัญญัติ ฉะนั้น กฎกระทรวงจึงออกไดเฉพาะภายในขอบเขต 
ทีพ่ระราชบัญญัตินั้นใหอํ านาจไวเทานั้น

- การออกกฎกระทรวงตองไมขัดกับกฎหมายแมบท
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บทที่ 5
บทสรุปและขอเสนอแนะ

5.1  บทสรุป

ตามเจตนารมณของปริญญาแหงฟลาเดเฟย (The Declaration of Philadelphis) ซ่ึงยืนยัน
สิทธขิองทุกคนที่จะไดรับวา “สถานะของเสรีภาพและศักดิ์ศรี ความมั่นคงทางเศรษฐกิจและโอกาส
ที่เทาเทียมกัน” เปนส่ิงที่ปฏิญญามอบหมายใหแกมวลมนุษยชาติ แตในปจจุบันนี้ชนชั้นแรงงาน
กลุมใหญของโลกทีท่ ํางานในภาคนอกระบบจ ํานวนมากถกูละเลยและไมไดรับโอกาสความคุมครอง
จากกฎหมายคุมครองแรงงาน หรือระเบียบขอบังคับที่เกี่ยวกับการคุมครองแรงงานทั้งที่แรงงาน
นอกระบบเปนกํ าลังแรงงานกลุมขนาดใหญและเติบโตขึ้นอยางรวดเร็ว ในหลายประเทศไมวา     
จะเปนประเทศกํ าลังพัฒนาและประเทศอุตสาหกรรม พบวาการเปลี่ยนแปลงดานรูปแบบของงาน
และการเติบโตของแรงงานนอกระบบมีความเชื่อมโยงกัน ผูที่ทํ างานและกิจกรรมทางเศรษฐกิจ   
ไดปรับเปล่ียนระบบการทํ างานใหยืดหยุนมากขึ้น เชน การจัดจางบุคคลนอกองคกร (outsourcing) 
การรับเหมาชวง (subcontracting) งานยอยในกจิกรรมการผลติหลักของสถานประกอบการขนาดใหญ
หรือกิจกรรมที่อยูในสวนสุดทายของสายการผลิต (production chain) ซ่ึงรูปแบบการจางงานเหลานี้
เปนลักษณะการจางงานที่ไมกอคุณคา จะเห็นไดวาการจางงานที่ลดคุณคาของงานลงจะพบอยูใน
เศรษฐกิจนอกระบบ แรงงานที่ใชมักจะเปนแรงงานนอกระบบซึ่งเปนแรงงานที่ไมมีตัวตน เพราะ
ไมไดขึ้นทะเบียนไว ไมอยูในการควบคุมหรือไมไดรับการคุมครองภายใตกฎหมายแรงงานและ
การคุมครองทางสงัคม ตวัอยางเชน มสีถานะการจางงานไมชัดเจน จงึไมสามารถจะใชสิทธหิรือปกปอง
สิทธิขัน้พืน้ฐานของตนได เนือ่งจากมไิดมกีารรวมตวัจงึแทบจะไมมหีรือไมมผูีแทนทีจ่ะเจรจาตอรอง
กับนายจางหรือหนวยงานของรัฐ งานที่อยูในระบบเศรษฐกิจนอกระบบเปนลักษณะการทํ างาน   
ในสถานประกอบการขนาดยอม เปนสถานประกอบการที่ไมขึ้นทะเบียน ไมมีสภาพการทํ างาน     
ทีป่ลอดภัยและถูกสุขอนามัย เปนงานที่ใชทักษะตํ่ า ใหผลผลิตตํ่ า สรางรายไดนอยหรือไมสมํ่ าเสมอ 
ช่ัวโมงการทํ างานยาวนาน และขาดการเขาถึงขอมูลขาวสาร การตลาด การเงิน การฝกอบรมและ
เทคโนโลย ีแรงงานนอกระบบทีท่ ํางานในสถานประกอบการขนาดยอมทีไ่มขึน้ทะเบยีนประกอบกจิการ
จึงมีลักษณะที่ไมสามารถพึ่งพาตัวเองไดและดอยโอกาสในระดับที่ตางกันไป ถึงแมวาจะตอง
ประสบกบัความเสีย่งสงูและจ ําเปนจะตองไดรับความชวยเหลือ แตผูทีใ่ชแรงงานนอกระบบสวนใหญ
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แทบจะไมไดรับความคุมครองทางกฎหมายหรือทางสังคมจากนายจางหรือผูวาจางหรือรัฐบาล 
นอกเหนือจากนี้ แรงงานนอกระบบยังไมไดรับบริการทางสังคมดานการศึกษา การฝกทักษะฝมือ 
การฝกอบรม การรกัษาพยาบาลและการเลีย้งดบูตุร ซ่ึงเปนสิง่ส ําคญัยิง่ส ําหรับแรงงานหญงินอกระบบ
ทัง้นีเ้พราะแรงงานนอกระบบตกอยูในภาวะไรอํ านาจ ถูกกีดกันและดอยโอกาสประสบความยุงยาก
ในการเขาถึงกฎหมายคุมครองแรงงาน หรือมโีอกาสจ ํากดัในการเขาถึงสาธารณปูโภคและสวสัดกิาร
ของรฐั แรงงานนอกระบบมกัจะประสบกบัการกลัน่แกลงตางๆ เชน ถูกลวงเกนิทางเพศ ถูกใชแรงงาน
อยางหนัก และขาดการจางงานที่เปนธรรม ที่กลาวมาขางตน

สวนปฏิญญาองคการแรงงานระหวางประเทศวาดวยหลักการและสิทธิขั้นพื้นฐาน     
ในการทํ างานการติดตามผลการดํ าเนินงานตามปฏิญญาฯ และมาตรฐานแรงงานหลัก ครอบคลุม  
ทัง้แรงงานในระบบและนอกระบบ แรงงานบางกลุมอยูนอกระบบเพราะกฎหมายแรงงานของประเทศ
ไมไดใหความคุมครองพวกเขาอยางเพียงพอหรือมิไดมีการบังคับใชอยางมีประสิทธิภาพ สวนหนึ่ง
เปนเพราะการตรวจสอบแรงงานมกัประสบความยุงยากในทางปฏบิตั ิ โดยทัว่ไปแลวกฎหมายแรงงาน
จะไมไดพจิารณาถงึลักษณะทีอ่าจเกดิขึน้ในการจางงานและบรหิารงานสมยัใหม ค ําจ ํากดัความเกีย่วกบั
ลูกจางและคนงานทีไ่มเหมาะสม อาจมผีลทางลบท ําใหคนงานกลายเปนเสมอืนผูประกอบอาชพีอิสระ
และอยูนอกขอบขายความคุมครองของกฎหมายแรงงาน นอกจากนีย้งัมปีญหากรอบงานดานบรหิาร
และกฎหมายทีไ่มเหมาะสม ทีไ่มประกนั และคุมครองเสรภีาพในการรวมตวั ท ําใหคนงานและลกูจาง
ตองประสบความยากล ําบากในการจดัตัง้องคกรของตนเอง ใหเปนองคการทีม่ฐีานสมาชกิมคีวามเปนอสิระ
และความเปนประชาธิปไตย กฎหมายของประเทศหรือกฎหมายที่ใชเฉพาะพื้นที่มักจะไมอนุญาต
ใหคนงานนอกระบบจัดตั้งองคกรของตนได และกลุมคนงานเหลานี้มักจะไมมีผูแทนในกลไกการ
หารือทางสังคม เมื่อไมสามารถจัดตั้งองคกรและมีผูแทนในกระบวนการหารือทางสังคม จึงทํ าให
แรงงานนอกระบบจะขาดโอกาสในการตอรองเพือ่สรางสทิธใินการท ํางานในรปูแบบตาง  ๆ คนงานเหลานัน้
ไมสามารถเรียกรองสิทธิดวยการเจรจาตอรองรวม หรือล็อบบี้ผูกํ าหนดนโยบายในประเด็นตางๆ 
เชน การเขาถึงโครงสรางพื้นฐาน สิทธิในทรัพยสิน ภาษี และความมั่นคงทางสังคม และไมมีสิทธิ  
มีเสียงใดๆ

กรณีสถานประกอบการขนาดยอม (Micro business) สวนใหญด ําเนนิกจิการในเศรษฐกจิ
นอกระบบ สาเหตมุาจากคาใชจายของการอยูในระบบสงูเกนิไป เนือ่งจากระเบยีบหลักเกณฑทีไ่มเหมาะสม
และนโยบายที่เก็บภาษีสูงเกินไป ตลอดจนอุปสรรคดานการตลาดและไมสามารถเขาถึงขอมูล     
การตลาด บริการของรฐั การประกนั เทคโนโลย ีรวมถึงการบรกิารฝกอบรมเปนเหตใุหสถานประกอบการ
ขนาดยอมเหลานี้ไมไดรับประโยชนจากการอยูในระบบซึ่งการอยูในระบบ มีกฎหมายและระเบียบ
หลักเกณฑก ําหนดใหคาใชจายในการท ําธรุะกรรม และการยนิยอมปฏบิตัติามกฎหมายตองเสยีคาใชจาย
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ในอัตราสูงอันกอใหเกิดภาระอยางใหญหลวง จึงทํ าใหสถานประกอบการขนาดยอมเหลานั้น    
หลีกเลีย่งออกนอกระบบไมขึ้นทะเบียน ไมปฏิบัติตามกฎระเบียบหรือกฎหมาย ไมไดรับสวัสดิการ
หรือสิทธิใดๆ และถูกเอารัดเอาเปรียบดานแรงงานอันเปนปญหาที่ไมเปนธรรมตอผูใชแรงงานดวย

ดังนั้น ความจ ําเปนในการคุมครองดานแรงงานจึงมีความสํ าคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจ
และมคีวามส ําคญัตอผูใชแรงงานทกุคนไมวาจะเปนแรงงานนอกระบบหรอืแรงงานในระบบ ซ่ึงผูเขยีน
จะขอกลาวถึงเฉพาะแรงงานนอกระบบที่เกี่ยวกับผูประกอบการขนาดยอมที่แรงงานทํ ากิจการ   
ดวยตนเองในสถานประกอบการขนาดยอมเทานั้น

จากการศกึษาความเปนมาและแนวคดิเบือ้งตนรูปแบบตางๆ ลักษณะวธีิตลอดจนขอกฎหมาย
ของประเทศตางๆ รวมถึงอนสัุญญาและขอเสนอแนะขององคการแรงงานระหวางประเทศทีเ่กีย่วกบั
แรงงานนอกระบบ จะเหน็ไดวาแรงงานเหลานีม้คีวามจ ําเปนตองคุมครองเปนอยางมาก ซ่ึงประเทศไทย
ยงัไมมีกฎหมาย ระเบียบ วธีิการ หรือขอบังคับใดออกมาคุมครองใหกับแรงงานนอกระบบดังกลาว
อยางชดัเจน ดวยเหตทุีก่ฎหมายไมใหความคุมครอง จงึกอเกดิปญหาและสงผลกระทบตอผูใชแรงงาน
นอกระบบประเภทนีใ้นดานสภาพการจางงาน การบงัคบัใชแรงงาน การคุมครองการใชแรงงานทัว่ไป
คาจางหรือรายได ความมั่นคงในการจางงาน ความปลอดภัยในการทํ างาน และการประกันสังคม 
อีกทั้งไมไดรับการดูแลความเปนธรรมจากผูวาจางตลอดจนภาครัฐเองก็ไมสามารถตรวจสอบ     
แรงงานเหลานีไ้ดทัว่ถึง เพือ่ใหความชวยเหลือดแูลใหความคุมครองใหเกดิความเปนธรรมแกแรงงาน
นอกระบบ นอกจากนี้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 ไดกํ าหนดใหคน       
เปนศนูยกลางของการพฒันาไดใหความส ําคญัในเรือ่งการคุมครองแรงงานนอกระบบ การจดัสวสัดกิาร
และการพฒันากลไกเพือ่ดแูลสงเสรมิและพฒันาคณุภาพชวีติทีด่ขีึน้ โดยค ํานงึถึงความคุมครองคนยากจน
คนดอยโอกาสอยางชัดเจน แตในสภาพความเปนแรงงานนอกระบบขางตนก็ยังถูกเอารัดเอาเปรียบ
ในเรือ่งการใชแรงงานเกนิกวาเวลาทีก่ฎหมายก ําหนด ไมมวีนัหยดุ วนัลา วนัพกัผอน หรือคาตอบแทน
ทีต่ํ ่ากวากฎหมายกํ าหนด  ความปลอดภัยในการทํ างานที่ตํ่ ากวามาตรฐานสากล อันเปนหลักประกัน
ความมั่นคงและความเปนธรรมตอแรงงานนอกระบบ

ประเทศไทยเปนประเทศสมาชิกขององคการแรงงานระหวางประเทศไดใหสัตยาบัน
แกอนุสัญญาฉบับที่ 29 105 และ 100 ไปแลว แตกไ็มนํ ามาปรับปรุงบังคับใชใหเกิดเปนรูปธรรม
อยางจริงจังเพื่อใหเกิดความเปนธรรมและเกิดประโยชนแกแรงงานนอกระบบในประเทศไทย    
เปนการสงเสริมรายไดและพัฒนาคุณภาพชีวิต ความมั่นคงทางเศรษฐกิจทางสังคม จึงมีความจํ าเปน
ตองใหสัตยาบนัอนสัุญญาเพิม่เตมิ รวมถึงออกกฎหมายเฉพาะใหแกแรงงานนอกระบบ เพือ่ความเปนธรรม
ทัง้สองฝาย เขาสูแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 รองรับ “สังคมที่มีความสุข
อยางยั่งยืน” ตอไป
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5.2  ขอเสนอแนะ

จากบทสรุปดังกลาวเห็นวางานเกี่ยวกับผูประกอบการขนาดยอม (Small enterprise)     
ทีแ่รงงานทํ ากิจการดวยตนเองในสถานประกอบการขนาดยอม (Micro business) นั้น มลัีกษณะ 
เปนการเฉพาะไมใชลักษณะของการจางแรงงานหรือจางทํ าของเสียทีเดียว แตมีลักษณะกึ่งกลาง
ระหวางจางแรงงานกบัจางท ําของ เพราะลกัษณะของการท ํางานทีแ่รงงานเหลานัน้รับงานจากผูวาจาง
มาทํ าในสถานประกอบการขนาดยอมของตนหรือในสถานที่ที่ผูวาจางกํ าหนดเลือกตามหนางาน
เมื่องานแลวเสร็จจะเขาลักษณะการจางทํ าของตามประมวลกฏหมายแพงและพาณิชย แมขั้นตอน
การทํ างานจะไมมีผูวาจางควบคุมหรืออยูภายใตการบังคับบัญชาแตแรงงานเหลานั้นตองทํ างาน    
ใหแลวเสรจ็ภายในระยะเวลาทีผู่วาจาง ผูรับเหมาชัน้ ผูรับเหมาชวงก ําหนด ไมตางกบัลูกจางทีท่ ํางาน
ในสถานประกอบการของนายจางซึ่งแทนที่ผูวา ผูรับเหมาชั้นตน ผูรับเหมาชวงจะวาจางแรงงาน
เปนลูกจางเสียเองแตกลับมาวาจางเหมาผูประกอบการขนาดยอมเปนรายทายๆ จึงเห็นวาจะเขา
ลักษณะการจางแรงงานอีกดวย

ดังนั้นหากนํ าหลักการของกฎหมายใดกฎหมายหนึ่งขางตนมาบังคับใช อาจเกิด     
ความไมเปนธรรม หรือไมอาจบงัคบัใชไดกบัผูประกอบการขนาดยอมทีแ่รงงานท ํากจิการดวยตนเอง
ดังกลาวเพื่อใหเกิดความเปนธรรมกับทุกฝายและเปนการคุมครองแรงงานนอกระบบนั้น เห็นควร
ด ําเนินการดังนี้

5.2.1 การออกกฎหมายเฉพาะในการคุมครองแรงงานนอกระบบเฉพาะในสถานประกอบการ
ขนาดยอม

ในการรางกฎหมายคุมครองแรงงานในสถานประกอบการขนาดยอมนัน้ ควรก ําหนด
โครงสรางอันเปนหลักการสํ าคัญของกฏหมายเพื่อใหไดเนื้อหาที่ควรกํ าหนดในรางกฏหมาย ดังนั้น
เนื้อหาหลักในโครงสรางสรุปไดดังนี้

สวนที่ 1 บทนิยาม
สถานประกอบการขนาดยอม หมายความวา สถานประกอบการทีม่ไิดจดทะเบยีน

ซ่ึงขนาดในแงของการประกอบกิจการมีแรงงานชวยเหลือไมเกิน 5 คน และหรือมิไดขึ้นทะเบียน
ภายใตรูปแบบที่กํ าหนดตามกฎหมายแหงชาติ เชน กฎหมายโรงงานหรือกฎหมายทะเบียนพาณิชย 
กฎหมายภาษี หรือกฎหมายประกนัสังคม กฏหมายกํ าหนดหลักเกณฑกลุมอาชีพหรือระเบียบปฏิบัติ
สวนทองถ่ินในเรื่องการขึ้นทะเบียนการคาหรือการอนุญาตใหประกอบธุรกิจ
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งานในสถานประกอบการขนาดยอม หมายความวา งานที่ผูประกอบการขนาด
ยอมรับจางเหมาจากผูวาจาง ผูรับเหมาชัน้ตน ผูรับเหมาชวงไป เพือ่ด ําเนนิการผลติ ประกอบ บรรจ ุซอม
แปรรปูสิง่ของ หรือใหบริการตามทีต่กลงกนัในสถานประกอบการของตนเองหรอืในสถานทีท่ีผู่วาจาง
ผูรับเหมาชั้นตน ผูรับเหมาชวงกํ าหนดเลือกใหทํ า ทั้งนี้ไมวาจะทั้งหมดหรือบางสวนของงานใด     
ทีอ่ยูในความรับผิดชอบของผูวาจาง ผูรับเหมาชั้นตน ผูรับเหมาชวง โดยไดรับคาตอบแทน

ผูประกอบการขนาดยอม หมายความวา บุคคลธรรมดาผูซ่ึงตกลงรับทํ างานเพื่อ
รับคาจาง และสงมอบงานแกผูวาจาง ผูรับเหมาชั้นตน หรือผูรับเหมาชวง

ผูวาจาง หมายความวา เจาของงาน ผูรับเหมาชัน้ตน ผูรับเหมาชวง ซ่ึงตกลงมอบงาน
ใหแกผูซ่ึงตกลงรับทํ างานโดยตกลงจายคาจางให

คาจาง หมายความวา เงนิทีผู่วาจาง ผูรับเหมาชัน้ตน ผูรับเหมาชวงและผูซ่ึงตกลง
รับท ํางาน ตกลงกันใหจายเปนคาตอบแทนในการทํ างานตามที่สัญญาระบุไว

สัญญาวาจาง ควรมีรายละเอียดดังตอไปนี้
1) วนัและสถานที่ตกลงทํ าสัญญาวาจาง
2) ช่ือสกุล อายุ ที่อยูของผูวาจาง ผูรับเหมาตน ผูรับเหมาชวงและผูซ่ึงตกลงรับ

ทํ างาน
3) สถานที่ทํ างานตามที่ตกลงวาจาง
4) ประเภท ลักษณะและสภาพของงาที่สงมอบใหแกผูซ่ึงตกลงรับทํ างาน
5) วนัและสถานที่ทีตกลงสงมอบงานใหแกผูซ่ึงตกลงรับทํ างาน
6) อัตราคาจาง
7) วนัและสถานที่ตกลงจายคาจาง
8) วันและเวลาที่ผูวาจาง ผูรับเหมาชั้นตน ผูรับเหมาชวง ตกลงรับมอบงาน  

จากผูซ่ึงตกลงรับทํ างานให
9) กํ าหนดระยะเวลาในการจาง โดยคํ านึงถึงชั่วโมงการทํ างานที่เหมาะสม    

ในแตละวนั จ ํานวนวันที่เหมาะสมในแตละสัปดาหและวันหยุดพักผอน
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สวนท่ี 2 การคุมครองแรงงานขั้นพื้นฐาน
การคุมครองดานความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยในการทํ างาน
- หามมใิหผูวาจาง ผูรับเหมาชั้นตน ผูรับเหมาชวง สงมอบงานที่เปนอันตราย

หรือวตัถุระเบิด วัตถุไวไฟ วัตถุมีพิษ ใหแกผูซ่ึงตกลงรับทํ างาน หรืองานอื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศ
ก ําหนดไว

- ผูวาจาง ผูรับเหมาชัน้ตน ผูรับเหมาชวง มหีนาทีต่องแจงหรอืแนะน ําขอมลูตางๆ
ที่เกี่ยวกับการทํ างานเพื่อความปลอดภัย หรือช้ีแจงขอมูลอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของกับอันตรายอันเกิดจาก 
การทํ างาน

- ผูวาจาง ผูรับเหมาชั้นตน ผูรับเหมาชวง มีหนาที่ตองจัดใหมีการอบรมการใช
อุปกรณปองกันอันตรายตางๆจากเครื่องมือ เครื่องจักร เพื่อความปลอดภัยในการทํ างาน

- ผูวาจาง ผูรับเหมาชั้นตน ผูรับเหมาชวง มีหนาที่ตองจัดสถานที่ที่บุคคล        
ดงักลาวเลือกกํ าหนดใหผูซ่ึงตกลงรับทํ างานใหอยูในสภาพแวดลอมที่ถูกสุขอนามัย

สวนท่ี 3 การสงเสริมและพัฒนาผูประกอบการขนาดยอม
การจดทะเบียนคุมครองผูประกอบการขนาดยอม
- ใหผูวาจาง ผูรับเหมาชัน้ตน ผูรับเหมาชวง จดัท ําทะเบยีนผูซ่ึงตกลงรบัท ํางานให

สวนที่ 4 คณะกรรมการสงเสริมและพัฒนาผูประกอบการขนาดยอม
- กฎหมายควรกํ าหนดใหมีการจัดตั้งคณะกรรมการขึ้นมา 1 ชุด เพื่อบริหาร 

กํ ากับดูแลและสั่งการตามอํ านาจหนาที่นั้น และเพื่อใหกฎหมายบังเกิดผลในทางปฏิบัติ รวมถึง  
ชวยใหนโยบายการพัฒนาผูประกอบการขนาดยอม สามารถเดินทางขางหนาได

สวนท่ี 5 พนักงานตรวจแรงงาน
- เพื่อสงเสริมและคุมครองผูประกอบการขนาดยอมใหพนักงานตรวจแรงงาน  

มีอํ านาจหนาที่สํ าคัญในการกํ ากับดูแลใหผูวาจาง ผูรับเหมาชั้นตน ผูรับเหมาชวงและผูซ่ึงตกลง   
รับทํ างานใหปฏิบัติตามกฎหมายฉบับนี้ เชน การชี้แจง แนะนํ าในการปฏิบัติตามบทบัญญัติฉบับนี้ 
การรับคํ ารองจากผูประกอบการขนาดยอมหรือบุคคลที่เกี่ยวของ เปนตน
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สวนท่ี 6 บทกํ าหนดโทษผูวาจาง ผูรับเหมาชั้นตน ผูรับเหมาชวง
บทก ําหนดโทษผูวาจาง ผูรับเหมาชัน้ตน ผูรับเหมาชวง กรณไีมปฏิบตัติามทีร่ะบุ

ไวในกฎหมาย เชน
- ผูวาจาง ผูรับเหมาชั้นตน ผูรับเหมาชวง ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตราตางๆ 

ทีเ่กีย่วของกับสัญญาวาจางหรือคาจางตามที่ระบุไวในกฎหมาย ตองระวางโทษจํ าคุกไมเกิน 6 เดือน
หรือปรับไมเกิน 1 แสนบาท หรือทั้งจํ าทั้งปรับ

- ผูวาจาง ผูรับเหมาชั้นตน ผูรับเหมาชวง ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตราตางๆ 
ทีเ่กีย่วของกบัการคุมครองสทิธิขัน้พืน้ฐานตามทีร่ะบไุวในสญัญาวาจาง จนไดรับอนัตรายทางรางกาย
หรือจติใจ หรือถึงแกความตาย ตองระวางโทษจํ าคุกไมเกิน 1 ปหรือปรับไมเกิน 2 แสนบาท หรือ 
ทั้งจํ าทั้งปรับ

- ผูวาจาง ผูรับเหมาชั้นตน ผูรับเหมาชวง ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตราตางๆ 
ทีเ่กีย่วของกับการแจงถึงอันตรายเกี่ยวกับการทํ างาน ตองระวางโทษปรับไมเกิน 2 หมื่นบาท

 5.3  ขอเสนอแนะอื่นๆ

ทัง้นีเ้พือ่ใหสอดคลองกบัแผนพฒันาแรงงานของกระทรวงแรงงานทีก่ ําหนดวา จะพฒันา
กฎหมายเพื่อคุมครองแรงงานใหสอดคลองกับมาตรฐานแรงงานสากล เห็นควรดํ าเนินการอื่นๆ    
ดังนี้

5.3.1 การคุมครองสิทธิขั้นพื้นฐานตอแรงงานนอกระบบ

5.3.1.1 รัฐบาลควรจริงจังกับการขจัดการใชแรงงานบังคับจะตองจัดทํ ารายงาน 
เพื่อผลการปฏิบัติตามอนุสัญญาตามเงื่อนไขการรายงานผลที่กํ าหนดไวในอนุสัญญา และตองสง
รายงานใหแกองคการแรงงานระหวางประเทศ พรอมถึงสํ าเนาใหองคกรนายจางและองคกรลูกจาง
ดวยกลไกพืน้ฐานสองชนดิทีเ่กีย่วของกบัการขจดัแรงงานบงัคบั ไดแก อนสัุญญาวาดวยแรงงานบงัคบั
ป 1930 (ฉบับที่ 29) และอนุสัญญาวาดวยการยกเลิกแรงงานบังคับป 1957 (ฉบับที่ 105)

5.3.1.2 รัฐบาลควรพิจารณาใหสัตยาบันอนสัุญญาฉบับที่ 111 วาดวยการเลือก
ปฏิบตัใินอาชีพและการมีงานทํ า ค.ศ. 1958 เนื่องจากเปนกลไกพื้นฐานในการดํ าเนินงาน เพื่อขจัด
การเลอืกปฏบิตัแิละการสงเสรมิโอกาสทีเ่ทาเทยีมกนัและความเสมอภาค คอื หลักการของอนสัุญญา
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วาดวยการเลอืกปฏบิตัใินอาชพีและการมงีานท ํา ป 1958 (ฉบบัที ่111) และ อนสัุญญาวาดวยคาตอบแทน
ทีเ่ทาเทียมกัน ป 1951 (ฉบับที่ 100)

การใหสัตยาบนัอนสัุญญาฉบบัที ่ 111 รัฐบาลควรเรงแกไขปญหาแรงงาน
ตางดาว ดวยการผลักดันออกนอกประเทศใหเสร็จสิ้นเสียกอน หรือข้ึนทะเบียนตางดาวใหเรียบรอย
เพราะแรงงานตางประเทศเขามาในประเทศไทยเปนจ ํานวนมากโดยไมถูกกฎหมาย ซ่ึงอาจกอใหเกดิ
ปญหาแกรัฐบาลทัง้ทางดานเศรษฐกจิ สังคม อาชญากรรม สาธารณสขุ อีกทัง้เปนแรงงานไมมมีาตรฐาน
และมปีญหาคาจางที่ไมเทาเทียมกันอันเปนการขัดตอการใหสัตยาบันอนุสัญญาดังกลาว

5.3.2 การปรับปรุงการคุมครองทางสังคมตอแรงงานนอกระบบ
กํ าหนดนโยบายการริเร่ิมที่สามารถนํ าการประกันสังคมไปสูแรงงานที่ไมไดรับ

การคุมครองรวมถงึแรงงานในสถานประกอบการขนาดยอม กรณไีมสามารถจดัเครอืขายการคุมครอง
อยางทันทีทันใดแกแรงงานเหลานั้น ตองมีการแนะนํ าถึงการประกันสังคมที่เหมาะสมกับพื้นฐาน
ของความเตม็ใจหรอืมาตรการอืน่  ๆ เชน การชวยเหลือทางสงัคมและการรวบรวมเขาสูระบบประกนัสังคม
ในขัน้ตอไป เมือ่ไดเหน็คณุคาของประโยชนทดแทนตางๆ ทีไ่ดรับและเปนการคํ ้าจนุทางเศรษฐกจิแลว
แตแรงงานในสถานประกอบการขนาดยอมมคีวามสามารถในการจายเงนิสมทบทีต่ํ ่ามาก การทีจ่ะประสบ
ความส ําเรจ็ในการขยายความคุมครองการประกนัสังคม ตองน ําความแตกตางในแตละกลุมมาพจิารณาดวย
ควรมีการสํ ารวจแนวทางการประกันสังคมระดับจุลภาคอยางแข็งขัน ถึงแมวาจะไมสามารถใช   
เปนพืน้ฐานของการท ําความเขาใจในระบบการประกนัสงัคมได แตกส็ามารถใชประโยชนไดในขัน้แรก
ในการตอบสนองความจ ําเปนเรงดวนของแรงงานเพือ่ปรบัปรงุการเขาถึงการรกัษาพยาบาล นโยบาย
และการคิดริเริ่มดานการขยายความคุมครองทางสังคมควรดํ าเนินการภายในบริบทของกลยุทธ   
การประกนัสงัคมแหงชาติแบบรวมกลุม ความทาทายเบื้องตนที่กํ าหนดโดยเศรษฐกิจนอกระบบ คือ
จะมวีธีิการทีม่ปีระสิทธิภาพในการรวมเศรษฐกจินอกระบบเขาสูเศรษฐกจิในระบบเพือ่ความเสมอภาค
และความเปนปกแผนทางสังคม

5.3.2.1 ปรับปรุงพระราชบัญญัติประกันสังคม มาตรา 40 ใหมีหลักเกณฑอัตรา
การจายเงินสมทบและประเภทของประโยชนทดแทนสํ าหรับบุคคลอื่นที่ไมใชลูกจางตามกฎหมาย 
โดยก ําหนดประโยชนทดแทนเบื้องตน 3  ประเภท คือ ครอบคลุมหลักประกันสุขภาพ ทุพพลภาพ
และกรณีเสียชีวิต และวางแผนศึกษาความเปนไปไดสํ าหรับการขยายโครงการประกันสังคม        
ในประโยชนทดแทนกรณีอ่ืนตอไป
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กองทนุประกนัสงัคมแรงงานนอกระบบ ประกอบดวยเงนิสมทบ เงนิอดุหนนุ
หรือเงินสนับสนุนจากรัฐบาลและผูมีสวนไดรับประโยชนในการผลิตช้ินงานหรือประกอบชิ้นสวน
สินคาจากแรงงาน ไดแก แรงงานผูประกันตน นายจางหรือผูวาจาง ผูรับเหมา ผูรับเหมาชวง และ
เจาของสถานประกอบการขนาดยอม

รูปแบบการประกนัตน พงึพจิารณาใหมมีากกวาการประกนัตนรายบคุคล
เชนประกันตนเปนกลุม อาจเปนกลุม เชน กลุมออมทรัพย กลุมอาชีพ

หลักเกณฑและอัตราการจายเงินสมทบ อาจมีหลายรูปแบบ เชน ถามี
สมาชกิกลุมผูประกนัตนจ ํานวนมากกวาหนึง่พนัคน อาจจายเงนิสมทบอตัรานอยกวากลุมผูประกนัตน
ขัน้ตํ่ าอยางเหมาะสมดวย

5.3.3 การขยายความคุมครองการประกันสังคมตอแรงงานนอกระบบ
ควรมีการขยายขอบขายความคุมครองในขั้นตอมาดวยโครงการประกันสังคม

แบบบงัคบัไปสูคนงานนอกระบบ อยางเปนขัน้เปนตอน โดยคอยๆ น ําสถานประกอบการขนาดยอม
ที่ประสบความสํ าเร็จเขาสูโครงการ

5.3.3.1 มาตรการเพื่อการขยายประกันสังคมแนะนํ า ดังนี้
1) การทบทวนโครงการทีม่ผีลบงัคบัใชอยูในปจจบุนัใหอํ านวยความสะดวก

และอ ํานวยประโยชนแกสมาชิกบางกลุม ไดแก ผูประกอบการขนาดยอม ผูประกอบอาชีพอิสระ
2) เพิ่มขีดความสามารถในการบริหารโครงการประกันสังคมอยางมี

ประสทิธภิาพ โดยเฉพาะการยินยอมจายเงินสมทบตามที่กฎหมายกํ าหนด
3) การด ําเนนิการใหการศกึษาและจดัโครงการใหความรูแกสาธารณชน

เพือ่ปรับปรุงภาพลักษณของระบบประกันสังคม
4) การขยายความคุ มครองภายในตารางที่กํ าหนดแกแรงงานใน  

สถานประกอบการขนาดยอม
5) การเปดแนวทางใหมๆ  และการเสนอประโยชนทดแทนทีส่อดคลอง

กบัความตองการและความสามารถในจายเงินสมทบของแรงงานในสถานประกอบการขนาดยอม
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5.3.3.2 ควรขยายความคุมครองใหครอบคลุมถึงครอบครัวของผูประกันตน   
เชน ขยายสิทธิประโยชนบางอยางใหคูสมรส บิดา มารดา หรือบุตรของผูประกันตนที่ไมสามารถ
ทํ างานได หรือไมไดเปนลูกจางในระบบไดรับการประกันสุขภาพบางอยางที่โครงการหลักประกัน
สุขภาพ 30 บาท ไมคุมครองไวหรือมีขอยกเวนไว

5.3.3.3 แนวทางการก ําหนดประโยชนทดแทนในโครงการประกนัสงัคม สํ าหรบั
แรงงานในสถานประกอบการขนาดยอม ควรประกอบดวยหลักการ 4 ประการ

1) เปนการตอยอดหรือรวมมือประสานกับโครงการประกันอื่นๆ เชน 
โครงการประกนัสขุภาพ 30 บาท กบัโครงการประกนัสงัคม กรณกีารเจบ็ปวยของแรงงานนอกระบบ
ควรเปนโครงการรวมระหวางสํ านักงานประกันสังคม (สปส.) กระทรวงแรงงานกับสํ านักงาน  
หลักประกันสุขภาพแหงชาติ (สปสช.) กระทรวงสาธารณะสุข

2) แบงประโยชนทดแทนเปน 2 ระบบใหญ ไดแก ประโยชนทดแทน
ขั้นตํ่ าหรือขั้นพื้นฐานที่แรงงานนอกระบบทุกกลุมอาชีพพึงมีพึงไดรับ และประโยชนทดแทนที่จัด
บริการเฉพาะกลุมแรงงานนอกระบบแตละอาชีพที่จํ าเปน ตองจัดใหสอดคลองกับการทํ างาน     
ของอาชีพเหลานั้น

3) สิทธิประโยชนไมควรเนนจายเปนเงินทดแทนเทานั้น ควรผนวก
กับโครงการคุมครองทางสังคมหรือโครงการพัฒนาความรูฝมือทักษะในการทํ างานที่เหมาะสม  
รองรับดวย โครงการเสริมสรางความรูดานอาชีวอนามัยศึกษาเพื่อปองกันการประสบอันตรายหรือ
โรคจากการท ํางาน โครงการสงเสรมิศกัยภาพในการบรหิารกลุมอาชพีและการขยายตลาดผลติภณัฑ
โครงการสงเสริมพัฒนาฝมือแรงงานที่สอดคลองกับแรงงานนอกระบบ

4) ก ําหนดหลกัเกณฑเงือ่นไขการรบัประโยชนทดแทนใหมคีวามยดืหยุน
ตามลกัษณะของแรงงานนอกระบบแตละกลุมอาชพีในสถานประกอบการขนาดยอม เพือ่เปลีย่นแปลง
ไดอยางเหมาะสม เนื่องจากแรงงานนอกระบบดังกลาวมีการเปลี่ยนงาน เปลี่ยนอาชีพ หรือเปลี่ยน
ถ่ินทีอ่ยู ที่ทํ างาน หรือเปลี่ยนเปนลูกจางทํ างานในสถานประกอบการในระบบก็ได

5.3.4 การคุมครองความปลอดภัยในการทํ างานและอาชีวอนามัยตอแรงงานนอกระบบ
ควรฝกอบรมเพือ่ปรบัปรงุความปลอดภยัในการท ํางานและอาชวีอนามยัในแรงงาน

ในสถานประกอบการขนาดยอมทีส่ามารถเชือ่มโยงไปถงึการฝกอบรมดานการจดัการธรุกจิขนาดยอม
โดยเริม่ด ําเนินการดวยชุดการฝกอบรมของ องคการแรงงานระหวางประเทศ ที่เรียกวา การปรับปรุง
สภาพแวดลอมในการทํ างานและธุรกิจ โครงการสํ าหรับผูผลิตระดับจุลภาครวมการฝกอบรม    
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ดานการจดัการธรุกจิขนาดยอมกบัการสงเสรมิคณุภาพงาน โดยเฉพาะการปรบัปรงุสภาพการท ํางาน
และการบริหารการจัดการที่ดีดานแรงงานและสภาพแวดลอมของแรงงาน ผูกํ าหนดนโยบาย คือ
หนวยงานระดับเทศบาล โครงการรวมกลุมควรเชื่อมโยงกับโครงการของเทศบาล หรือโครงการ
ของอ ําเภอทีอ่าจประกอบดวยสาธารณสขุส่ิงแวดลอม การจดัการสิง่แวดลอม และโครงการสาธารณสขุ
พืน้ฐาน เพือ่ขยายความคุมครองดานอาชวีอนามยัสามารถด ําเนนิรวมกบัการสรางสิง่อ ํานวยความสะดวก
ดานสาธารณสขุในระดบัเทศบาลและระดบัอ ําเภอ โดยจดัโครงการรวมกลุมตางๆ ขัน้ตอนในการปฏบิตัิ
อยางแรก คอื การก ําหนดกลุมภายในกจิกรรมตางๆ ทีจ่ดัระบบไวและออกเดนิส ํารวจแรงงานนอกระบบ
โดยเจาหนาทีท่ีม่คีณุวฒุดิานสขุภาพและความปลอดภยั จะสามารถระบถึุงปญหาและชีแ้นะถงึแนวทาง
การด ําเนินการแกไขปญหาอยางฉับพลันเทาที่ทํ าไดDPU
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