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บทคัดยอ 
 

 วิทยานิพนธฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงการคุมครองแรงงานที่ทํางานบาง
ชวงเวลาของประเทศไทยที่เขาลักษณะเปนสัญญาจางแรงงาน ซ่ึงถือเปนลูกจางประเภทหนึ่งที่ไดรับ
ความคุมครองขั้นพื้นฐานตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 แตการนําพระราชบัญญัติ
คุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ทั้งหมดมาใชบังคับกับแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลายังมีความไม
เหมาะสมหรือสอดคลองกับแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลา และกอใหเกิดปญหาหลายประการแก
แรงงานที่ทํางานบางชวงเวลา เมื่อศึกษาเปรียบเทียบกับการคุมครองแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลา
ใน 4 ประเทศ ไดแก ญี่ปุน เกาหลีใต เยอรมันนี และสิงคโปร พบวาแตละประเทศมีกฎหมายให
ความคุมครองแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาเปนการเฉพาะแยกออกมาตางหากจากกฎหมาย
คุมครองแรงงานทั่วไปฉบับมาตรฐาน  
 จากการศึกษาพบวามีแนวทางดานกฎหมายที่ทําได 2 แนวทาง คือ แนวทางที่หนึ่งใหมี
การตราพระราชบัญญัติคุมครองแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลา แนวทางนี้มีขอดีคือเปนกฎหมายที่มี
ความมั่นคง สามารถคงอยูไดจนกวาจะมีกฎหมายในรูปพระราชบัญญัติ อ่ืนมายกเลิก หรือ
เปล่ียนแปลงแกไข และมีประเด็นการใหความคุมครองที่ครบถวนสมบูรณ สวนขอดอยคือ 
กระบวนการออกกฎหมายซับซอน ลาชา ยุงยาก ตองใชเวลามาก เพราะตองผานกระบวนการทาง
รัฐสภา และการทําประชาพิจารณ สําหรับแนวทางที่สอง คือ การออกกฎหมายตามรูปแบบของ 
ฝายบริหาร เชน พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 
22 แหง พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ซ่ึงแนวทางนี้มีขอดีคือ ทําไดงายและรวดเร็ว มี
ความคลองตัว มีรายละเอียดความคุมครองเกือบทุกดานของสภาพการจางของแรงงานที่ทํางานบาง
ชวงเวลา และการเปลี่ยนแปลงแกไขเพิ่มเติม หรือยกเลิกทําไดงาย สวนขอดอย คือ อาจขาดความ
รอบคอบ รวมทั้งขาดความมั่นคงถาวร และจากการศึกษาความเปนมาของพระราชบัญญัติคุมครอง
แรงงาน พ.ศ. 2541 พบวามีพื้นฐานมาจากประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 103 ลงวันที่ 16 มีนาคม 
2515 และประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุมครองแรงงาน ลงวันที่ 16 เมษายน 2515 ซ่ึงมี
เนื้อหาใหความคุมครองในเรื่อง การใชแรงงานทั่วไป การใชแรงงานเด็ก การใชแรงงานหญิง 
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วันเวลาทํางาน วันหยุด วันลา คาจาง คาตอบแทนการทํางานอื่นๆ คาชดเชย เงินทดแทน และ
สวัสดิการตางๆ หลังจากประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 103 และประกาศกระทรวงมหาดไทย
ดังกลาว มีผลใชบังคับมากวา 25 ป จึงประกาศใชพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 
และถือเปนกฎหมายคุมครองแรงงานฉบับสําคัญที่สุด โดยมีเนื้อหาใหความคุมครองในเรื่อง 
การใชแรงงานทั่วไป การใชแรงงานหญิง การใชแรงงานเด็ก คาจาง คาตอบแทนการทํางานอื่นๆ 
คณะกรรมการที่เกี่ยวกับการคุมครองแรงงาน การพักงาน คาชดเชย คาชดเชยพิเศษ การควบคุม 
กองทุนสงเคราะหลูกจาง พนักงานตรวจแรงงาน และโทษทางอาญา  
 วิทยานิพนธฉบับนี้จึงเสนอแนะใหมีกฎหมายเฉพาะเพื่อคุมครองแรงงานที่ทํางาน 
บางชวงเวลา เพื่อใหเกิดความเรงดวนในการแกไขปญหา จึงเห็นควรใหดําเนินการในแนวทางที่
สองโดยการออกพระราชกฤษฎีกาและกฎกระทรวงเพื่อใหความคุมครองแรงงานที่ทํางานบาง
ชวงเวลาเปนการเฉพาะไปกอน เมื่อมีการบังคับใชออกมาสักระยะหนึ่งแลวอาจนําปญหาอุปสรรค
ตางๆที่เกิดขึ้นจากการใชกฎหมายดังกลาวมาจัดทํารางพระราชบัญญัติคุมครองแรงงานที่ทํางานบาง
ชวงเวลาตอไป 
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ABSTRACT 

 
 The purposes of this thesis are to study about the legal protection measures provided 
for Part-Time Workers in Thailand whose employments are considered under the employment 
agreements.  Part-Time Worker is a type of employee who is basically protected under the Labour 
Protection Act B.E. 2541 (1998).  However, the provisions of the Labour Protection Act B.E. 
2541 (1998) applied on Part-Time Workers are not appropriate or not in agreement with them, so 
Part-Time Workers in Thailand are facing many problems.  When the study was made by 
comparing the applicable labour protection laws for Part-Time Workers applicable in four 
countries, which are Japan, Republic of Korea, Germany and Singapore, it reveals that the labour 
protection law for Part-Time Workers in said countries was specifically promulgated and apart 
from the general labour protection laws. 
 The study further reveals that a promulgation of specific labour laws for Part-Time 
Workers may be made by two measures.  The first measure is to promulgate the Labour 
Protection Act for the Part-Time Workers.  Advantages of this measure are that the provisions of 
law are stable and sustainable until they will be superseded or amended by the other law in the 
form of Act and it provides a full and complete protection for Part-Time Workers.  Disadvantages 
are that the promulgation process is complicated, slow, difficult and time-consuming and it must 
be made by the parliament with public hearings.  The second measure is to promulgate  the laws 
in the form of Royal Decree or Ministerial Regulations through the national administration by 
virtue of Section 6 and 22 of the Labour Protection Act B.E. 2541 (1988).  Advantage of this 
measure are that the labour protection law for Part-Time Workers can be made easily and fast, 
covering almost of the details for protection of the condition of employment of Part-Time 
Workers.  Amendment, replacement or repeal of the said law can be made easily.  Disadvantages 
are that the law may not thoroughly and carefully be promulgated and it is not sustainable.  Based 
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on the study, the Labour Protection Act B.E. 2541 (1998) originated from the Notification of the 
Revolutionary Party No. 103 dated March 16, 1972 and the Notification of Ministry of Interior on 
Labour Protection dated April 16, 1972 which provided protection for general labour, child 
labour, female labour, Working days and hours, holidays, leave days, wages, other remunerations, 
severance pay, compensation fund and welfare.  The said Notification of the Revolutionary Party 
No. 103 and the Notification of Ministry of Interior on Labour Protection were effective for 25 
years, and they were replaced and repealed the Labour Protection Act B.E. 2541 (1998) which has 
been in force since then.  It is considered that the Labour Protection Act B.E. 2541 (1998) is the 
most important labour protection law, providing protection for general labour, female labour, 
child labour, wages, other remunerations, labour protection-related committees, Work suspension, 
severance pay, special severance pay, control, employee welfare fund, labour inspector and 
criminal penalty. 
 In this thesis, it is recommended that there should be a specific law providing 
protection for Part-Time Workers.  Since the problem needs to be solved on emergency basis, it is 
appropriate that the second measure should be adopted by promulgation of Royal Decree or 
Ministerial Regulations in order to provide provisional protection for Part-Time Workers.  After it 
comes into force for a while, problems and difficulties arising out of the may be taken into 
account and used for drafting the Labour Protection for Part-Time Workers Act. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 
 วิทยานิพนธฉบับนี้คงไมอาจสําเร็จลงไดหากไมไดรับความกรุณาและความอนุเคราะห
อยางดียิ่งจากศาสตราจารย ดร. ธีระ ศรีธรรมรักษ ที่กรุณาเสียสละเวลาอันมีคารับเปนที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ โดยใหคําแนะนําที่เปนประโยชนในการเขียนวิทยานิพนธ ใหขอมูลและดําเนินการ
ชวยเหลือตางๆ พรอมทั้งตรวจแกไขวิทยานิพนธฉบับนี้จนเสร็จสมบูรณดวยดี ผู เขียนรูสึก 
ซาบซึ้งและขอกราบขอบพระคุณอาจารยไว ณ ที่นี้ดวย  
 ผูเขียนขอกราบขอบพระคุณศาสตราจารย ดร. ไพศิษฐ พิพัฒนกุล, รองศาสตราจารย  
ดร. วิจิตรา (ฟุงลัดดา) วิเชียรชม และอาจารย ดร. โชคชัย สุทธาเวศ ที่ไดกรุณาสละเวลาอันมีคายิ่ง
ในการเปนประธานกรรมการ และกรรมการในการสอบวิทยานิพนธ กรุณาชี้แนะประเด็นปญหา
และขอสังเกต การเขียน ตลอดจนใหคําแนะนําตางๆ ที่ทําใหผูเขียนนําไปปรับปรุงวิทยานิพนธ 
ฉบับนี้จนมีความสมบูรณและสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี  
 ขอขอบคุณบุคคลอีกหลายทานที่มิไดกลาวนาม ณ ที่นี้ ที่กรุณาใหความชวยเหลือเร่ือง
ขอมูล เพื่อการคนควาและคอยใหกําลังใจแกผูเขียนตลอดเวลาอันไมอาจลืมพระคุณได และขอบคุณ
ครอบครัวของผูเขียน ทั้งคุณพอ คุณแม และพี่ชายของผูเขียน ตลอดจนที่ปรึกษากฎหมาย พี่ๆ 
เพื่อนๆ ในเครือกลุมทีซีซี ที่คอยใหกําลังใจ ชวยสนับสนุนและติดตามผลการจัดทําวิทยานิพนธ
ฉบับนี้จนผูเขียนสามารถจัดทําวิทยานิพนธฉบับนี้แลวเสร็จ สวนความผิดพลาดและขอบกพรอง
ใดๆ หากจะมีขึ้นในวิทยานิพนธฉบับนี้ ผูเขียนขอนอมรับไวแตผูเดียว 

 
 

ศิริธร วังกาว ี
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

DPU



   

 

ซ 

สารบัญ 
 

   หนา   
บทคัดยอภาษาไทย.................................................................................................................. ฆ  
บทคัดยอภาษาอังกฤษ............................................................................................................. จ 
กิตติกรรมประกาศ.................................................................................................................. ช 
บทท่ี  
        1.  บทนํา ........................................................................................................................ 1               
 1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา…………………………........….......... 1      
 1.2  วัตถุประสงคของการศึกษา.......................…………........…………………...... 3              
 1.3 สมมติฐานของการศึกษา..................................................................................... 4    
 1.4 ขอบเขตของการศึกษา…………………………................................................       4    
 1.5 วิธีดําเนนิการศึกษา……………......................................................................... 4  
 1.6 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ................................................................................ 5          
 1.7  คํานิยามศัพทเฉพาะ............................................................................................ 5       

2. วิวัฒนาการ แนวคิดและทฤษฎีการคุมครองแรงงาน และความเปนมาของ 
แรงงานที่ทํางานบางชวงเวลา (Part - Time Workers).............................................. 6           

 2.1  วิวัฒนาการการคุมครองแรงงาน........................................................................... 6 
2.1.1 ยุคกอนใชประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย...........................................    6 
2.1.2 ยุคใชประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ................................................. 7  
2.1.3 ยุคใชกฎหมายแรงงาน ............................................................................ 8      
2.1.4 ความหมายของสัญญาจางแรงงานและสัญญาจางทําของ........................   12 

2.1.4.1  ความหมายและลักษณะของสัญญาจางแรงงาน...........................   12 
2.1.4.2 ความหมายและลักษณะของสัญญาจางทําของ........................... 16 
2.1.4.3  เปรียบเทียบความแตกตางระหวางสัญญาจางแรงงานกับ 

 สัญญาจางทําของ .......................................................................       17 
2.2 แนวคดิ และทฤษฎีการคุมครองแรงงาน................................................................. 19            

2.2.1 แนวคดิในการคุมครองแรงงาน ...................................................................  19 
2.2.2 ทฤษฎีที่กอใหเกิดการคุมครองแรงงาน .......................................................    20 

 
 

DPU



   

 

ฌ 

สารบัญ (ตอ) 
 

 หนา 
2.3    ความเปนมาของแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลา (Part - Time Workers)  
 ในประเทศไทย.................................................................................................  22  

2.3.1  ประวัตคิวามเปนมา................................................................................  22 
2.3.2  ความหมายของแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลา .......................................       23 
2.3.3  สภาพการจางและการทํางานของแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลา............. 26 

 2.3.3.1  วันและเวลาทาํงาน..................................................................... 28 
 2.3.3.2   คาจาง......................................................................................... 28 
 2.3.3.3   วันหยุด วันลา............................................................................. 29 

2.3.3.4   การเลิกจาง................................................................................. 29 
2.3.3.5   คาชดเชย ................................................................................... 30 

3. มาตรการทางกฎหมายในการคุมครองแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาตามอนุสัญญา 
องคการแรงงานระหวางประเทศ และกฎหมายตางประเทศเปรียบเทียบกับ 
กฎหมายไทย….........................................................................................................  31  
3.1 มาตรการการคุมครองแรงงานขององคการแรงงานระหวางประเทศ  
 (International Labour Organization หรือ ILO) ...............................................      31 

3.1.1 กําหนดเวลาทาํงานปกติ (Hours of Work) .............................................   33 
3.1.2 วันหยุดพักผอนประจําสัปดาห (Weekly Rest) ......................................     35 
3.1.3 การหยดุพักผอนประจําปโดยไดรับคาจาง (Annual Leave with Pay).....      35 
3.1.4 การลาโดยไดรับคาจาง (Paid Leave) ...................................................... 35 
3.1.5 การคุมครองคาตอบแทนการทํางาน........................................................ 36     
3.1.6 การคุมครองเกี่ยวกับเงนิทดแทน..............................................................   37   
3.1.7  การคุมครองเกี่ยวกับเงนิประกันสังคม.....................................................        37 

3.2 มาตรการในการคุมครองแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลา (Part - Time Workers) 
ขององคการแรงงานระหวางประเทศ (ILO)....................................................... 37 
3.2.1 การคุมครองแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาตามอนุสัญญาฉบับที่ 175  

วาดวยการทํางานบางชวงเวลา................................................................. 38 
 
 

DPU



   

 

ญ 

สารบัญ (ตอ) 
 

  หนา 
3.2.2 ขอแนะที่ 182 ค.ศ. 1994 ขององคการแรงงานระหวางประเทศ  

  วาดวยการทํางานบางชวงเวลา ..............................................................  41 
3.3 มาตรการทางกฎหมายกับการคุมครองแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลา  

 (Part - Time Workers) ของตางประเทศ...........................................................  45 
  3.3.1  ประเทศญี่ปุน.......................................................................................... 45 
  3.3.2 ประเทศเกาหลีใต...................................................................................  52
 3.3.3 ประเทศเยอรมนันี..................................................................................  57
 3.3.4 ประเทศสิงคโปร....................................................................................  62 

 3.4 มาตรการทางกฎหมายกับการคุมครองแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาของ 
ประเทศไทย...................................................................................................... 69             
3.4.1 การคุมครองแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลา 
 ตามพระราชบญัญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ................................... 69 
3.4.2 การคุมครองอัตราคาจางขั้นต่ํารายชั่วโมง .............................................        80        

3.5 เปรียบเทียบการคุมครองแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาตามกฎหมาย 
 ตางประเทศกบักฎหมายไทย............................................................................  81 

4. วิเคราะหปญหาทางกฎหมายในการคุมครองแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลา  
 (Part - Time Workers) ในประเทศไทย.................................................................      87 

4.1 คํานิยามของแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลา......................................................   87 
4.2 สภาพการจางและการคุมครองแรงงานที่ทาํงานบางชวงเวลา..........................  90 

 4.2.1  สัญญาจางแรงงาน.................................................................................  90 
4.2.2 ช่ัวโมงการทํางาน..................................................................................  92 
4.2.3 วันหยุด..................................................................................................  93 
4.2.4 วันลา...................................................................................................... 95   

4.3 การเลิกจางและคาชดเชย..................................................................................  96 
 4.3.1  การเลิกจาง............................................................................................... 96 
 4.3.2  คาชดเชย..................................................................................................  98 

 
 

DPU



   

 

ฎ 

  สารบัญ (ตอ) 
 

  หนา 
4.4 การถูกเลือกปฏิบัติตอแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลา.........................................     99       
4.5 วิเคราะหขอดี ขอดอย ในการออกกฎหมายเฉพาะเพื่อคุมครองแรงงานที่ทํางาน 

บางชวงเวลาในประเทศไทย.............................................................................  102 
4.5.1 ขอดีในการออกกฎหมายเฉพาะเพื่อคุมครองแรงงานที่ทํางาน 

บางชวงเวลา............................................................................................       103              
4.5.2 ขอดอยในการออกกฎหมายเฉพาะเพื่อคุมครองแรงงานที่ทํางาน 

 บางชวงเวลา............................................................................................      103         
4.5.3 ขอดี ขอดอย ในประเภทของรูปแบบกฎหมายเฉพาะ.............................. 103     

5.  สรุปและขอเสนอแนะ................................................................................................ 106 
5.1   สรุป...................................................................................................................       106 
5.2 ขอเสนอแนะ..................................................................................................... 110 

บรรณานุกรม.........................................................................................................................      115 
ภาคผนวก............................................................................................................................... 122 

1.  Convention No. 175 Concerning Part - Time Work ................................................ 123 
 2.  Recommendation No. 182 Concerning Part - Time Work 1994 ............................. 129 

3. ประกาศกระทรวงแรงงาน เร่ืองอัตราคาจางขั้นต่ํารายชั่วโมง  
ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2548 ....................................................................................... 133 

ประวัติผูเขยีน........................................................................................................................  136 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU



   

 

ฏ 

สารบัญตาราง 
 

ตารางที่      หนา 
2.1 ตารางเปรียบเทียบความแตกตางระหวาง 
       สัญญาจางแรงงานกับสญัญาจางทําของ...................................................................  18 
3.1 ตารางเปรียบเทียบการคุมครองแรงงานที่ทาํงาน 
       บางชวงเวลาตามกฎหมายตางประเทศกับกฎหมายไทย.......................................... 82
  

 
DPU



 
บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1 ความเปนมาและความสําคญัของปญหา  

 แตเดิมประเทศไทยเปนประเทศกสิกรรม คนสวนใหญทํางานปลูกขาว ทําไร ทําสวน 
ซ่ึงเปนงานในครอบครัวและมีวิถีชีวิตในการทํางานที่ไมสลับซับซอนและไมมีปญหาดานแรงงาน 
มากนัก ตอมาเมื่อนักลงทุนจากตางประเทศเขามาลงทุนในดานอุตสาหกรรม มีการนําเครื่องจักร
ตางๆ เขามาประยุกตใชในการทํางาน ตลอดจนนําเทคโนโลยีและการบริหารจัดการสมัยใหมมาใช 
จนกระทั่งสงผลใหมีการจางงานรูปแบบใหมขึ้นในประเทศไทย และปญหาทางดานแรงงานเริ่ม 
เพิ่มมากขึ้นไปดวย  ซ่ึงประเทศไทยเองก็ไดมีการพัฒนาบทบัญญัติของกฎหมายที่ เกี่ยวกับ 
การใชแรงงานอยางตอเนื่อง จนกระทั่งมาถึงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ซ่ึง 
เปนกฎหมายที่ใชบังคับอยูในปจจุบัน ไดบัญญัติถึงสิทธิและหนาที่ระหวางนายจางกับลูกจาง โดย
กําหนดมาตรฐานขั้นพื้นฐานในการใชแรงงาน และการจายคาตอบแทนในการทํางาน เพื่อให 
ลูกจางทํางานดวยความปลอดภัย มีสุขภาพอนามัยดี ไดรับคาตอบแทนและสวัสดิการตามสมควร 
และปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกอยางรวดเร็ว เกิดกลุมการคาตางๆ มากมาย
ประกอบกับมีการเปดการคาเสรีมากขึ้น ทําใหเกิดการจางแรงงานเพิ่มขึ้นในประเทศไทย และเมื่อ
โลกกาวเขาสูยุคโลกาภิวัฒนแลว มีการนําเอาเทคโนโลยีและการบริหารจัดการสมัยใหมมาใช  
สงผลใหมีการจางงานรูปแบบใหม เชน การจางงานแบบเหมาชวง การรับงานไปทําที่บาน และ 
การจางงานบางชวงเวลา  
 นับจากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจในชวงปพ.ศ. 2540 และในชวงป พ.ศ. 2549 -2551 นับเปน
สถานการณที่เศรษฐกิจโลกตกต่ํา ความอยูรอดขององคกรหรือผูประกอบการหรือนายจางมี
ความสําคัญเปนอยางมาก ทําใหสถานประกอบการจํานวนมากขาดสภาพคลองในการดําเนินธุรกิจ 
มีการลดตนทุนที่ไมจําเปนออกไป เชน การเลิกจางลูกจางบางสวนออกไป หรือการจางผูทํางาน 
บางชวงเวลา (Part - Time Workers) มากขึ้น เพื่อรักษาเสถียรภาพของการดําเนินธุรกิจตอไป  
ขณะเดียวกันคุณภาพชีวิตและความอยูรอดของลูกจางหรือผูใชแรงงานก็มีความสําคัญไมยิ่งหยอน
ไปกวากัน ดังนั้น การจางงานบางชวงเวลาจึงเปนอีกทางเลือกหนึ่งสําหรับผูที่ถูกเลิกจาง หรือกลุม
คนที่มีงานประจําทําอยูแลว และตองการหารายไดพิเศษ หรือนิสิต นักเรียน นักศึกษา ที่ตองการหา
รายไดพิเศษ หรือกลุมคนอื่นๆ ที่ตองการมีงานทําและหารายไดเพื่อเล้ียงชีพ เพื่อบรรเทาความ
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เดือดรอนดานเศรษฐกิจไดในระดับหนึ่ง และปจจุบันการจางแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาได
ขยายตัวเพิ่มมากขึ้นทั้งในภาคบริการ ภาคพาณิชยกรรม  และภาคอุตสาหกรรม  ทั้งนี้เกิดจากความ
ตองการที่สอดคลองตรงกันทั้งสองฝายระหวางองคกรหรือผูประกอบการหรือนายจาง และแรงงาน
ที่ทํางานบางชวงเวลา โดยฝายองคกรหรือผูประกอบการหรือนายจางตองการบริหารจัดการลด
ตนทุนการผลิตใหมากที่สุดเทาที่จะทําได ขณะเดียวกันแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาก็ตองการหา
รายไดเพื่อยังชีพ หรือจุนเจือครอบครัว  
 แมพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 จะเปนบทบัญญัติที่ใหความคุมครอง
สิทธิขั้นพื้นฐานสําหรับลูกจางทุกประเภทรวมถึงแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลา แตการจะนํา
พระราชบัญญัติคุมครองแรงงานดังกลาวมาใชบังคับกับแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาทั้งหมดก็
อาจจะไมเหมาะสม 
 นอกจากนี้ปจจุบันยังคงมีความเขาใจผิดและสับสนในสวนของนายจางหรือ
ผูประกอบการเกี่ยวกับความหมายหรือลักษณะของสภาพการจางระหวางแรงงานที่ทํางานบาง
ชวงเวลา (Part - Time Workers) กับลูกจางชั่วคราว (Temporary Employees) ซ่ึงการจางงานสอง
ลักษณะดังกลาวนั้นมีลักษณะที่แตกตางกัน กลาวคือ แรงงานที่ทํางานบางชวงเวลามีช่ัวโมงการ
ทํางานปกติตอวันนอยกวาชั่วโมงการทํางานปกติตอวันของลูกจางประจํา สวนลูกจางชั่วคราวมี
ช่ัวโมงการทํางานปกติตอวันเทากับชั่วโมงการทํางานปกติตอวันของลูกจางประจํา 
 ทั้งนี้ หากพิจารณาถึงนายจางที่ตองการจางแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลามาทํางานใน
บางตําแหนงงานในชวงระยะเวลาหนึ่งและมีกําหนดระยะเวลาการจางที่แนนอนเพื่อตองการลด
ตนทุนและคาใชจายแลว โดยสวนใหญนายจางจะจายคาจางเปนรายวัน หรือรายชั่วโมง สําหรับการ
วาจางเฉพาะชวงฤดูกาลที่มีการเรงการผลิตหรือมีงานเรงดวน อยางไรก็ตามแรงงานที่ทํางานบาง
ชวงเวลาดังกลาวจะถูกจํากัดสิทธิที่จะไดรับความคุมครองตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน 
พ.ศ. 2541 อาทิ การที่แรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาจะไมไดรับสิทธิในการหยุดพักผอนประจําป 
เนื่องจากพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 กําหนดใหลูกจางที่ทํางานติดตอกันมาแลว
ครบ 1 ปเทานั้นจึงจะมีสิทธิหยุดพักผอนประจําปและไดรับคาจางไมนอยกวา 6 วันทํางาน แตการ
จางแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลามีลักษณะการจางมีกําหนดระยะเวลาการจางงานที่แนนอนในชวง
ฤดูกาลที่มีการเรงการผลิตหรือมีงานเรงดวน เชน 3 เดือน 6 เดือน ซ่ึงจะไมถึง 1 ป ดังนั้นแรงงานที่
ทํางานบางชวงเวลาก็จะไมมีสิทธิในการหยุดพักผอนประจําปและจะไมไดรับคาจางในวันหยุด
พักผอนประจําปดวย นอกจากนี้แรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาที่ไดรับคาจางเปนรายวัน หรือราย
ช่ัวโมงยังถูกจํากัดสิทธิที่จะไดรับความคุมครองสิทธิในเรื่องการไดรับคาจางในวันหยุดประจํา
สัปดาหดวย เนื่องจากมาตรา 56 (1) แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ใหสิทธิ
นายจางไมตองจายคาจางในวันหยุดประจําสัปดาหใหแกลูกจางรายวัน หรือรายชั่วโมงก็ได  
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 นอกจากนี้การนําบทบัญญัติในพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ทั้งหมดมา
ใชบังคับกับแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาก็ยังไมเหมาะสมหรือสอดคลองกับแรงงานที่ทํางานบาง
ชวงเวลา เชน สิทธิในการลาโดยไดรับคาจาง และอัตราคาชดเชยที่มีจํานวนสูงมากไมสอดคลองกับ
ลักษณะการจางงานบางชวงเวลาในปจจุบันและไมสอดคลองกับเจตนารมณของนายจางที่ตองการ
จางแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาเพื่อตองการลดตนทุนการผลิต ทําใหนายจางบางรายพยายาม
หาทางเลิกสัญญากับแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลากอนครบกําหนดระยะเวลา 120 วัน ดังกลาว 
ทั้งนี้เพื่อหลบเล่ียงการจายคาชดเชยใหกับแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลา  
 นอกจากนี้ยังมีปญหาความไมชัดเจนเกี่ยวกับการเลิกจางแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลา
กอนครบกําหนดระยะเวลาการจางทันทีโดยมิไดรับการบอกกลาวลวงหนาและจายสินจางแทน 
การบอกกลาวลวงหนา ทําใหแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาไมไดรับการเยียวยาใดๆ จากนายจาง 
และไดรับความเดือดรอนในชวงระยะเวลาที่แรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาจะตองหางานทําใหม  อีก
ทั้งแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาที่ทํางานมาเปนเวลานานมักจะไมไดรับคาจางที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากมี
ลักษณะการทํางานที่ไมแนนอน อันทําใหไมสามารถไดรับการปรับคาจางประจําปเชนเดียวกับ
ลูกจางทั่วไป  
 ดวยเหตุผลดังกลาวจึงเปนการเหมาะสมหรือไมที่จะใหมีกฎหมายเฉพาะที่ใหความ
คุมครองแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาเปนการเฉพาะแยกออกมาตางหากจากการคุมครองตาม
พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 เพื่อใหเกิดความเหมาะสมและเปนธรรมทั้งตอนายจาง
และแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาและเพื่อขยายโอกาสในการทํางานของประชาชนดวย  
 
1.2  วัตถุประสงคของการศกึษา 

 1.2.1 เพื่ อศึกษาสภาพการจ าง  สภาพการทํ างาน  ตลอดจนปญหาและอุปสรรคใน 
การทํางานของแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลา    

1.2.2 เพื่อศึกษาวิเคราะหมาตรฐานการคุมครองแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาขององคการ
แรงงานระหวางประเทศ และมาตรฐานการคุมครองแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาของตางประเทศ 

1.2.3 เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการคุมครองการทํางานของแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาของ
ประเทศไทย โดยเปรียบเทียบกับการคุมครองแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาขององคการแรงงาน
ระหวางประเทศ และมาตรฐานการคุมครองแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาของตางประเทศ 

1.2.4 เพื่อเสนอแนะแนวทางและสาระสําคัญในการรางกฎหมายใหความคุมครองแรงงานที่
เหมาะสมสําหรับแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาในประเทศไทย 
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1.3  สมมติฐานของการศึกษา  
  เนื่องจากปจจุบันมีการจางงานบางชวงเวลาเพิ่มมากยิ่งขึ้น และแมประเทศไทยจะมี
พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ซ่ึงใชบังคับกับลูกจางทุกประเภท ไมวาจะเรียกชื่อวา
อยางไรก็ตาม แตเนื่องจากสภาพการจางงานบางชวงเวลามีลักษณะที่แตกตางไปจากการจางงาน
ทั่วไปหรือการจางงานสําหรับลูกจางที่ทํางานเต็มเวลา การใหแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาอยู
ภายใตการคุมครองตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ทั้งหมดยอมไมเหมาะสมและ
สอดคลองกับสภาพการจางงานบางชวงเวลา ดังนั้น จึงจําเปนตองมีการบัญญัติกฎหมายขึ้นเปนการ
เฉพาะสําหรับการคุมครองแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลา เพื่อเปนแนวทางในการใหความคุมครอง
แรงงานที่ทํางานบางชวงเวลา ยอมจะเปนความเหมาะสมและชวยใหเกิดความเปนธรรมทั้งตอ
นายจางและแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลา   
 
1.4  ขอบเขตของการศึกษา 
   วิทยานิพนธฉบับนี้ไดทําการศึกษาถึงคํานิยามศัพทคําวา “แรงงานที่ทํางานบาง
ชวงเวลา”ขององคการแรงงานระหวางประเทศ (ILO) ตามอนุสัญญาฉบับที่ 175 วาดวยการทํางาน
บางชวงเวลา และของตางประเทศ ตลอดจนศึกษาลักษณะสภาพการจาง สภาพการทํางาน ปญหา
และอุปสรรคแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาตามกฎหมายไทย โดยศึกษาเปรียบเทียบกับการคุมครอง
แรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาตามมาตรฐานขององคการแรงงานระหวางประเทศ (ILO) ที่กําหนด
ในอนุสัญญาฉบับที่ 175 และของตางประเทศ คือ ประเทศญี่ปุน เกาหลีใต เยอรมันนี และสิงคโปร 
 
1.5 วิธีดําเนินการศึกษา 
   วิทยานิพนธฉบับนี้ไดทําการศึกษาดวยวิธีการคนควาเอกสาร (Documentary Research) 
โดยศึกษาจากตัวบทกฎหมาย ตํารากฎหมาย บทความ วารสารทางนิติศาสตร วิทยานิพนธ งานวิจัย 
และเอกสารตางๆที่เกี่ยวของทั้งที่เปนภาษาไทยและภาษาตางประเทศ รวมท้ังสารสนเทศจากสื่อ
อิเล็กทรอนิกส โดยเปรียบเทียบระหวางมาตรฐานการคุมครองแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลา 
ตามกฎหมายไทยกับตางประเทศ รวมทั้งเปรียบเทียบกับองคการแรงงานระหวางประเทศ (ILO) 
ตามอนุสัญญาฉบับที่ 175 ที่เกี่ยวของกับการใหความคุมครองแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลา เพื่อให
ไดมาซึ่งขอสรุปและขอเสนอแนะในการออกกฎหมายใหความคุมครองแรงงานที่ทํางานบาง
ชวงเวลาเปนการเฉพาะ 
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1.6 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
1.6.1  ทําใหทราบถึงสภาพการจาง สภาพการทํางานของแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลา  
1.6.2  ทําใหทราบมาตรฐานการใหความคุมครองแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาขององคการ

แรงงานระหวางประเทศ และมาตรฐานการใหความคุมครองแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาของ
ตางประเทศ เปรียบเทียบกับของประเทศไทย 

1.6.3  ทําใหทราบปญหาและอุปสรรคในการทํางานของแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลา รวมทั้ง
แนวทางแกไขปญหาและอุปสรรคดังกลาวเพื่อใหความคุมครองแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาใน
ประเทศไทยโดยตรงตอไป  

1.7  คํานิยามศัพทเฉพาะ  
  “แรงงานที่ทํางานบางชวงเวลา” หมายถึง บุคคลที่ทํางานใหแกนายจางโดยมีช่ัวโมงการ
ทํางานตอวันนอยกวาแรงงานที่ทํางานเต็มเวลาตามที่กฎหมายกําหนดโดยมีนิติสัมพันธเปนนายจาง
ลูกจาง ทั้งนี้ใหหมายความรวมถึงแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาทุกประเภทที่อยูในระบบ 
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บทที่ 2 

วิวัฒนาการ แนวคิดและทฤษฎีการคุมครองแรงงาน และความเปนมาของ
แรงงานที่ทํางานบางชวงเวลา (Part - Time Workers) 

 
2.1 วิวัฒนาการการคุมครองแรงงาน 
 การใชแรงงานในประเทศไทยไดมีวิวัฒนาการมาเปนลําดับ โดยมีพื้นฐานมาจากสังคม
เกษตรกรรม ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพในทางเกษตรกรรมเปนหลัก ในระยะแรกเริ่มจาก
ยุคที่การจางแรงงานยังไมมีความสําคัญอันเนื่องมาจากเปนการเกณฑแรงงานจนกระทั่งถึงยุค 
ที่รัฐบาลมุงจะพัฒนาประเทศโดยมุงเนนการเจริญเติบโตทางดานอุตสาหกรรม จึงมีการนํา
เครื่องจักรกลตางๆ เขามาประยุกตใชในการทํางาน ตลอดจนในยุคที่มีการเปดเสรีทางการคาเพิ่มขึ้น
เกิดการนําเอาเทคโนโลยีและการบริหารจัดการสมัยใหมมาใช เมื่อประเทศมีความเจริญกาวหนา
มากขึ้น สภาพสังคมเกษตรกรรมเริ่มเปลี่ยนแปลงไปสูสังคมอุตสาหกรรมที่เนนการผลิตและ 
การบริการแทนการทําไรทํานาเพิ่มมากยิ่งขึ้น และสงผลใหปจจุบันเศรษฐกิจและสังคมในประเทศ 
มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ซ่ึงแยกพิจารณาเปนยุคตางๆ ไดดังนี้  

2.1.1 ยุคกอนใชประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
 การใชแรงงานของประเทศไทยในอดีตกาลมีวิวัฒนาการทางแรงงานของสังคมมนุษย 

อันสืบเนื่องมาจากสังคมบุพพกาลแลวคอยวิวัฒนาการไปสูสังคมทาส ในยุคนั้นถือวาคนไทยทุกคน
เกิดมาบนที่ดินของรัฐ ซ่ึงมีพระมหากษัตริยเปนพระเจาแผนดิน ดังนั้นจึงตองทดแทนดวย 
การทํางานโดยมีการเกณฑแรงงานไพร และมีนายทาสเปนผูมีอํานาจบังคับบัญชาควบคุมการ
ทํางานของพวกทาสและควบคุมการใชชีวิตสวนตัวของพวกทาสดวย กลาวคือ ผูชายไทย 
อายุระหวาง 18 – 60  ปบริบูรณ ตองรับใชมูลนายและกษัตริยในรูปไพรสมบาง ไพรหลวงบาง และ
แรงงานเกณฑบาง1 ซ่ึงสภาพการจางดังกลาวทําใหเรื่องชั่วโมงการทํางานเปนเรื่องที่ไมมี
ความสําคัญหรือบทบาทใดๆ เลย ทําใหแรงงานในยุคนี้ถูกจัดใหอยูในระดับลางของสังคมมา 
โดยตลอด  แมจะเปลี่ ยนจากสถานภาพทาสที่ตองทํางานใหนาย  มาเปนแรงงานที่ขาย 
หยาดเหงื่อก็ตาม  

                                                 
 1  พอพันธ อุยยานนท.  (2541).  ประวัติศาสตรแรงงานไทย ฉบับกูศักดิ์ศรีกรรมกร.  หนา 65. 
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 ในทางประวัติศาสตรถือกันวาไดมีการจางแรงงานและมีลูกจางเกิดขึ้นในสังคมไทยใน
สมัยรัชกาลที่ 32 จากเดิมที่เปนเศรษฐกิจแบบพอเพียง ผลิตผลตางๆ มีไวเพื่อใชเทานั้น ไมไดผลิต
เพื่อการอุตสาหกรรมหรือการคาแตอยางใด เมื่อประเทศไทยเริ่มมีการเปดประเทศมากขึ้น และเริ่มมี
ความสัมพันธกับตางชาติมากขึ้น ทําใหประเทศไทยเริ่มเปดกวางทางเศรษฐกิจและการคามากขึ้น  
มีชาวตางประเทศเขามาทําการคาในประเทศไทย ดังนั้นจากแรงงานที่ตองถูกเกณฑเขาไปรับใช
ราชการจนกระทั่งกลายเปนแรงงานเสรี และมีการลดหยอนการเกณฑแรงงาน เพื่อใหมีความอิสระ
ในการใชแรงงานประกอบอาชีพของตนเองมากขึ้นอันเปนวิวัฒนาการในชวงที่เขาสูสังคมสมัยใหม 
มีการใชแรงงานเสรีมากขึ้น แตอยางไรก็ตามในยุคสมัยเดียวกันนี้ก็มีแรงงานจีนเขามาเปนแรงงาน
รับจางแทนแรงงานไพรที่เปนชายไทย จนกระทั่งพอถึงสมัยรัชกาลที่ 5 พระบาทสมเด็จ 
พระปยมหาราชทรงพระกรุณายกเลิกทาส มีการยกเลิกการเกณฑแรงงาน ซ่ึงมีนัยประวัติศาสตร 
อันสําคัญดานแรงงาน คือ ผูใชแรงงานเปนเจาของแรงงานตัวเอง และสามารถขายแรงงานของ
ตนเองได และอาจกลาวไดวาระบบการจางแรงงานที่เกิดจากความสมัครใจของคูสัญญาไดเขามา
แทนที่โดยสมบูรณ และเมื่อถึงรัชกาลที่ 6 สถานการณแรงงานของไทยเริ่มกาวหนาขึ้น เกิดโรงงาน
อุตสาหกรรมขึ้นในประเทศไทย เพื่อผลิตสินคาที่หายากและขาดแคลนเขาสูตลาดในทวีปยุโรป 
และอาจกลาวไดวาในยุคนี้การจางแรงงานไทยทุกคนยังไมมีการทําสัญญาจางกันอยางเปนลาย
ลักษณอักษร และอาจถือเปนเกือบทั้งหมดก็ได เนื่องจากในยุคนี้ยังไมมีกฎหมายคุมครอง 
ผูใชแรงงานแตอยางใด  ซ่ึงการคุมครองแรงงานในยุคนี้อาจเปนกรณีที่ ผูประกอบการและ 
ผูใชแรงงานตกลงวาจางดวยวาจาระหวางกันเอง 

2.1.2 ยุคใชประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
 ในระยะกอนที่จะมีการใชประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยไมนาน ระบบการ 

จางแรงงานเริ่มมีบทบาทและความสําคัญมากขึ้น ซ่ึงแรงงานสวนใหญมีทั้งแรงงานชาวไทย 
และแรงงานชาวจีนผสมปะปนกันไป การจางงานยังคงเปนความสัมพันธระหวางนายจาง 
และลูกจางในลักษณะครอบครัว มีความถอยทีถอยอาศัยซ่ึงกันและกัน แตอยางไรก็ตามในยุคกอน
การใชประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยนี้ก็ยังไมไดมีการจัดตั้งองคกรแรงงานและกฎหมาย
คุมครองแรงงานแตอยางใด แมแรงงานในยุคนี้จะไมมีกฎหมายคุมครองแรงงานสักฉบับก็ตาม  
แตก็ยังคงมีนักคิดและนักเขียนที่เขามาชวยเหลือชนชั้นกรรมกร โดยเนนการใหความรูเปนสําคัญ 
และยังมีหนังสือที่เกี่ยวกับผูใชแรงงานฉบับแรกของประเทศไทย คือ “หนังสือพิมพกรรมกร”  ทํา
ใหระบบการจางงานเริ่มมีบทบาทและความสําคัญมากขึ้น  

                                                 
 2  ขจร สุขพานิช.  (2519).   ฐานันดรไพร.  หนา 43. 
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 ในป พ.ศ. 2467 มีการประกาศใชประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย โดยมีผลบังคับใช
ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2467 เปนตนมา และในบรรพ 3 เอกเทศสัญญาลักษณะ 6 จางแรงงานมาตรา 
575 – 586 มีเนื้อหาสาระกลาวถึงความหมายและลักษณะของสัญญาจางแรงงาน สิทธิและหนาที่
ระหวางนายจางและลูกจาง รวมทั้งการสิ้นสุดของสัญญาจาง กฎหมายนี้ถือเปนกฎหมายพื้นฐาน
เกี่ยวกับการจางแรงงานที่สําคัญฉบับหนึ่งของประเทศไทย  

 ในยุคประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยนี้เองที่ทําใหแรงงานไทยสวนใหญเริ่มไดรับ 
การคุมครองตามกฎหมายจากนายจางไมวาจะในดานคาจาง การดูแลเอาใจใส สภาพการจาง 
สวัสดิการและความปลอดภัยในการทํางาน แตอยางไรก็ตามนายจางบางสวนไดหลีกเลี่ยงที่จะให
ความคุมครองลูกจางของตนเอง รวมทั้งในยุคนี้ยังไมมีกฎหมายมารองรับการกําหนดชั่วโมงการ
ทํางานในแตละวันใหลูกจางแตอยางใด การจางงานระหวางนายจางและลูกจางในยุคนี้ใชหลัก
เสรีภาพในการทําสัญญา คือข้ึนอยูกับความพอใจของทั้งสองฝายที่จะตกลงตอรองกันโดยเสรี ไมวา
จะเปนการกําหนดชั่วโมงการทํางาน คาตอบแทนในการทํางาน ทั้งนี้ ขอตกลงระหวางนายจางและ
ลูกจางดังกลาวตองไมขัด หรือผิดแผกแตกตางไปจากกฎหมายอันเกี่ยวกับความสงบเรียบรอย หรือ
ศีลธรรมอันดีของประชาชนดวย 

2.1.3 ยุคใชกฎหมายแรงงาน 
 เดิมประเทศไทยไมไดมีกฎหมายแรงงานโดยเฉพาะอยางแทจริง จึงมีแตเพียงประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย (บรรพ 3 ลักษณะ 6) ขางตนเทานั้น ในป 2476 ซ่ึงเปนระยะที่มีการ
เปลี่ยนแปลงความคิดในเรื่องการปกครอง การเศรษฐกิจ และตอมาภายหลังสงครามโลกครั้งที่สอง
รัฐบาลในชวงนั้นไดใหความสนใจในปญหาเศรษฐกิจและสังคมอยางจริงจังมากขึ้น ประกอบกับ
ปญหากรรมกรมากขึ้นและสมาคมกรรมกรไทยก็ออกมาเรียกรองใหรัฐบาลออกกฎหมายแรงงาน 
จนกระทั่งเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2499 ไดมีการประกาศใชกฎหมายแรงงานฉบับแรกของ
ประเทศไทย คือ พระราชบัญญัติแรงงาน พ.ศ. 2499 โดยมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2500 
ซ่ึงถือไดวาเปนกฎหมายแรงงานโดยตรงฉบับแรกของประเทศไทย3 และเปนกฎหมายฉบับแรก 
ที่วางขอกําหนดการคุมครองแรงงานไวอยางกวางขวางชัดแจง มีทั้งหมด 152 มาตรา เนื้อหา 
แบงออกเปน 2 สวน คือ สวนที่หนึ่งเปนกฎหมายคุมครองแรงงาน กําหนดไวในลักษณะที่ 1 วาดวย
การคุมครองแรงงาน  มีเนื้อหากลาวถึง การใชแรงงานทั่วไป  ช่ัวโมงทํางาน  เวลาพักผอน  
การหยุดงาน การหยุดพักรักษาตัว การใชแรงงานหญิงและเด็ก การกําหนดและการจายคาจาง  
 

                                                 
3  หยุด แสงอุทัย.  (2500).  คําอธิบายพระราชบัญญัติแรงงาน.  หนา 75-78.  
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คาลวงเวลา เงินชดเชย และคาทดแทน4 และสวนที่สองเปนกฎหมายแรงงานสัมพันธ กําหนดไวใน
ลักษณะที่ 2-4  มีเนื้อหากลาวถึง สหภาพแรงงาน สหพันธแรงงานและความสัมพันธแรงงาน 
คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ การรวมเจรจาตอรอง การระงับขอพิพาท การนัดหยุดงานและการ
ปดงาน งดจาง รวมทั้งการกระทําอันไมเที่ยงธรรมดวย  
 พระราชบัญญัติแรงงาน พ.ศ. 2499 ดังกลาวบัญญัติขึ้นมาเพื่อประสานความเขาใจ 
อันดีซ่ึงกันและกันระหวางนายจางและลูกจาง แตพระราชบัญญัติฉบับนี้ใชบังคับไดไมนานก็ 
ถูกยกเลิกไปหลังจากใชบังคับไดปเศษ โดยเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2501 จอมพลสฤษฎ ธนะรัชต ใน
ฐานะหัวหนาคณะปฏิวัติไดออกประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 19 ยกเลิกพระราชบัญญัติแรงงาน 
พ.ศ. 2499โดยใหเหตุผลวา “...โดยที่พระราชบัญญัติแรงงานมีบทบัญญัติที่ไมเหมาะสม เปดชองให
เปนเครื่องมือยุยงสงเสริมใหเกิดความราวฉานระหวางนายจางและลูกจาง ทําลายความเห็นใจและ
ประนีประนอมระหวางกัน กับทั้งเปนโอกาสใหตัวแทนคอมมิวนิสตอาศัยบทบัญญัติแหงกฎหมาย
เปนเครื่องมือยุยงลูกจางในทางมิชอบอันเปนกลวิธีเพื่อจุดประสงคตามแผนการ ทั้งนี้ ทําใหเกิด
ความระส่ําระสายในการประกอบอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรม เปนภัยรายแรงแกการเดินทาง
เศรษฐกิจเพื่อความรุงเรืองของประเทศ” พระราชบัญญัติฉบับนี้จึงถูกยกเลิกไป5 นอกจากนี้ประกาศ
ของคณะปฏิวัติฉบับที่ 19 ดังกลาวใหอํานาจกระทรวงมหาดไทยซึ่งดูแลงานดานแรงงานเปน 
ผูกําหนดรายละเอียดตางๆ ที่เกี่ยวของกับการคุมครองแรงงานในรูปของประกาศกระทรวงและออก
ใชเปนกฎหมาย6 ตอมาในป พ.ศ. 2508 เกิดขอพิพาทแรงงานเพิ่มมากขึ้น ในขณะนั้นจอมพลถนอม 
กิติขจร ดํารงตําแหนงเปนนายกรัฐมนตรี ไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติกําหนดวิธีระงับ 
ขอพิพาทแรงงาน พ.ศ. 2508 ซ่ึงเปนกฎหมายแรงงานสัมพันธเกี่ยวกับขอพิพาทแรงงานและการ
ระงับขอพิพาทแรงงาน  
 ในป พ.ศ. 2515 จอมพลถนอม กิติขจร ในฐานะหัวหนาคณะปฏิวัติไดออกประกาศของ
คณะปฏิวัติ ฉบับที่ 103 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2515 ซ่ึงมีสาระสําคัญ คือ7  
 1)  ยกเลิกประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 19 และพระราชบัญญัติกําหนดวิธีระงับขอ
พิพาทแรงงาน พ.ศ. 2508 
 2)  ใหอํานาจกระทรวงมหาดไทยออกขอกําหนด เพื่อจัดใหมีการคุมครองแรงงานใน
เร่ืองตางๆ 
 
                                                 
 4  นิคม จันทรวิทุร.  (2517).  กฎหมายเก่ียวกับอุตสาหกรรมและแรงงาน.  หนา 17. 

5  พงษรัตน เครือกลิ่น.  (2550). คําอธิบายกฎหมายแรงงานเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย.  หนา 9. 
 6  ชวน อรรถศาสตร.  (2002).  กฎหมายแรงงานและขอบังคับเก่ียวกับการทํางาน.  หนา 19. 

7  พงษรัตน เครือกลิ่น.  เลมเดิม.  หนา 9-10. 
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 3) จัดใหมีกองทุนเงินทดแทนและสํานักงานกองทุนเงินทดแทนในสํานักงาน
ประกันสังคม เพื่อเปนทุนใหมีการจายเงินทดแทนแกลูกจางที่เจ็บปวยหรือประสบอันตราย
เนื่องจากการทํางานแทนนายจาง  การดําเนินการเกี่ยวกับกองทุนเงินทดแทนกระทําโดย 
“คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทน” 
 4) ใหอํานาจกระทรวงมหาดไทยกําหนดการแรงงานสัมพันธในเรื่องตางๆ เชน 
หลักเกณฑและวิธีการเรียกรองของนายจางและลูกจางเกี่ยวกับสภาพการจาง วิธีการระงับขอพิพาท
แรงงาน หลักเกณฑการปดงานและการนัดหยุดงาน ฯลฯ เปนตน 
 5) ใหอํานาจกระทรวงมหาดไทยแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่เพื่อปฏิบัติตามประกาศของ
คณะปฏิวัติฉบับนี้ และใหมีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่ซ่ึงมีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรีทาง
นิติศาสตรมีอํานาจกระทําการเปนทนายความดําเนินคดีใหแกลูกจางที่ยากจนและคดีมีมูล 
  อาศัยอํานาจตามความในประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 103 กระทรวงมหาดไทย
ไดออกประกาศกระทรวงมหาดไทยเพื่อคุมครองการใชแรงงานไวหลายสิบฉบับ ฉบับที่สําคัญ
ไดแกประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง การคุมครองแรงงาน ลงวันที่ 16 เมษายน 2515 ซ่ึงมีเนื้อหา
ใหความคุมครองลูกจางในเรื่อง การใชแรงงานทั่วไป การใชแรงงานเด็ก การใชแรงงานหญิง วัน
เวลาทํางาน วันหยุด วันลา คาจาง คาตอบแทนการทํางานอื่นๆ คาชดเชย เงินทดแทน และสวัสดิการ
ตางๆ  
  ในระหวางที่ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 103 ดังกลาวมีผลบังคับใช ไดมี 
การประกาศใชกฎหมายฉบับอื่นๆ อยางตอเนื่องเพื่อคุมครองแรงงานดานอื่นๆ เชน พระราชบัญญัติ
แรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 
พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 เปนตน  
  ในป พ.ศ. 2541 หลังจากประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 103 และประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุมครองแรงงาน มีผลใชบังคับมากวา 25 ป ในขณะนั้นรัฐบาลของ
นายชวน หลีกภัยไดประกาศใชพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 โดยใหเหตุผลของ 
การตรากฎหมายฉบับนี้วา  “เนื่องจากประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 103 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2515 
ไดใชบังคับมาเปนเวลานาน บทบัญญัติบางประการจึงไมเหมาะสมกับสภาพการณในปจจุบัน 
ประกอบกับขอกําหนดเกี่ยวกับการคุมครองแรงงานที่ออกตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับ
ดังกลาวอยูในรูปของประกาศกระทรวง อันมีฐานะเปนกฎหมายลําดับรอง จึงมีปญหาในเรื่อง 
การยอมรับ ดังนั้น เพื่อใหการใชแรงงานเปนไปอยางเปนธรรมและเหมาะสมกับสภาพการณ 
ในปจจุบันที่เปล่ียนแปลงไป สมควรปรับปรุงบทบัญญัติตางๆ เกี่ยวกับการใชแรงงานใหเหมาะสม
ยิ่งขึ้น...จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ ”  กฎหมายฉบับนี้มีผลเปนกฎหมายคุมครองแรงงาน
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ฉบับสําคัญที่สุด และใชบังคับตั้งแตวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2541 เปนตนมาจนถึงปจจุบัน8  
โดยมีเนื้อหาใหความคุมครองในเรื่องการใชแรงงานทั่วไป การใชแรงงานหญิง การใชแรงงานเด็ก 
คาจาง คาตอบแทนการทํางานอื่นๆ คณะกรรมการที่เกี่ยวกับการคุมครองแรงงาน การพักงาน 
คาชดเชย คาชดเชยพิเศษ การควบคุม กองทุนสงเคราะหลูกจาง พนักงานตรวจแรงงาน และโทษ
ทางอาญา นอกจากนี้พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ยังเปนกฎหมายฉบับแรกที่
กําหนดให นายจางปฏิบัติตอลูกจางชายและหญิงโดยเทาเทียมกันในการจางงาน หามนายจางเลิก
จางลูกจางซึ่งเปนหญิงเพราะเหตุมีครรภ ใหสิทธิลูกจางลาเพื่อทําหมันและมีสิทธิลาเนื่องจากการทํา
หมัน ใหลูกจางมีสิทธิลาเพื่อการฝกอบรมหรือพัฒนาความรูความสามารถ หามหัวหนางานกระทํา
ลวงเกินทางเพศตอลูกจางซึ่งเปนหญิงหรือเด็ก นอกจากนี้ นายจางยังมีหนาที่ประกาศเวลาทํางาน
ปกติใหลูกจางทราบ โดยกําหนดเวลาเริ่มตนและเวลาสิ้นสุดของการทํางานแตละวันไมเกิน 8 
ช่ัวโมง และเมื่อรวมเวลาทํางานทั้งสิ้นแลวสัปดาหหนึ่งไมเกิน 48 ช่ัวโมง เวนแตเปนงานที่อาจเปน
อันตรายตอสุขภาพและความปลอดภัยของลูกจาง ซ่ึงมีเวลาเริ่มตนและสิ้นสุดของการทํางานแตละ
วันไมเกิน 7 ช่ัวโมง และเมื่อรวมเวลาทํางานทั้งส้ินแลวสัปดาหหนึ่งไมเกิน  42 ช่ัวโมง ซ่ึงถือไดวา
กฎหมายแรงงานฉบับดังกลาวเปนกฎหมายที่กําหนดมาตรฐานขั้นพื้นฐานในการใหความคุมครอง
แกลูกจาง อันลูกจางควรพึงไดรับจากนายจาง โดยนายจางและลูกจางไมอาจตกลงยกเวนไปในทาง
ที่ทําใหลูกจางเสียประโยชนได9 อยางไรก็ตาม แมจะมีการประกาศใชพระราชบัญญัติคุมครอง
แรงงาน พ.ศ. 2541 แลวก็ตาม นายจางยังคงมีหนาที่ปฏิบัติตอลูกจางใหถูกตองตามสิทธิและหนาทีท่ี่
กําหนดไวในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย เวนแตพระราชบัญญัตินี้กําหนดไวเปนอยางอื่น10  

จากการศึกษาความเปนมาของพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 พบวามี
พื้นฐานมาจากประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 103 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2515 และประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เร่ือง การคุมครองแรงงาน ลงวันที่ 16 เมษายน 2515  หลังจากประกาศของ
คณะปฏิวัติ ฉบับที่ 103 และประกาศกระทรวงมหาดไทยดังกลาวมีผลใชบังคับมากวา 25 ป จึง
ประกาศใชพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และถือเปนกฎหมายคุมครองแรงงาน 
ฉบับสําคัญที่สุด  
  ในยุคพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน  พ.ศ. 2541 พบวามีการวาจางแรงงาน 
กันหลากหลายรูปแบบ และนับแตภาวะวิกฤตเศรษฐกิจในชวงป พ.ศ. 2540 และในชวงป พ.ศ. 2549 
– 2551 ปญหาน้ํามันราคาแพง ปญหาคาเงินบาทแข็งตัวเมื่อเทียบกับเงินดอลลารสหรัฐอเมริกา 

                                                 
8  แหลงเดิม.  หนา 12. 
9  ธีระ ศรีธรรมรกัษ ก  (2545).  กฎหมายแรงงาน. หนา 43. 
10  พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 14. 
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ปญหาคาเงินในตลาดโลกผันผวน ปญหาวิกฤตเศรษฐกิจในสหรัฐอเมริกาที่สงผลกระทบไปยัง 
ทุกประเทศทั่วโลก ประกอบกับการเปดเสรีทางการคาที่ทําใหเกิดการแขงขันระหวางประเทศ 
คูคาสูงขึ้น ทําใหผูประกอบการจําเปนตองหาหนทางที่จะมีความไดเปรียบเสียเปรียบ ดวยการใช
วิธีการตางๆ และวิธีที่สําคัญที่สุด คือ การลดตนทุนการผลิต ซ่ึงวิธีการหนึ่งที่ผูประกอบการนิยมใช
กัน คือ การใชแนวทางลดกําลังคน (Down sizing) และการจางงานบางชวงเวลาเปนวิธีการจาง
ประเภทหนึ่งที่ทําใหนายจางลดตนทุนการผลิตไดพอสมควรแทนการวาจางลูกจางที่ทํางานเต็มเวลา
ที่มีลักษณะการทํางานแบบตอเนื่องโดยไมไดกําหนดระยะเวลาการจางวานานเทาใด  

2.1.4   ความหมายของสัญญาจางแรงงานและสัญญาจางทําของ 
 สัญญาจางแรงงานถือเปนหวัใจสําคัญของกฎหมายแรงงาน เพราะโดยทัว่ไปกฎหมาย

แรงงานจะใชบังคับกับนิติสัมพันธระหวางนายจางกับลูกจางตามสัญญาจางแรงงานเทานั้น และ
โดยทั่วไปสัญญาจางแรงงานอาจเกดิขึ้นโดยชัดแจงหรือเกิดขึ้นโดยปรยิายกไ็ด เมื่อบคุคลใดเขา
ทํางานเปนลูกจางในภาคเอกชนไมวาจะเปนแหงใดก็ตาม ตองผูกพันกับนายจางซึ่งเปนเจาของ
สถานประกอบกิจการภาคเอกชนนั้นตามสัญญาจางแรงงานซึ่งเปนสัญญาในทางแพงชนิดหนึ่ง โดย
ถือวาลูกจางกบันายจางแหงนั้นไดตกลงยนิยอมพรอมใจกันที่จะปฏิบตัิตอกันตามทีต่กลงกันไวและ
ตามที่กฎหมายกําหนด  หากไมใชสัญญาจางแรงงาน เชน เปนสัญญาจางทําของ ตัวแทน นายหนา 
ฯลฯ ก็ไมอยูในบังคับของกฎหมายแรงงาน นิติสัมพันธใดจะเปนนายจางลูกจางตามสัญญาจาง
แรงงานหรือไม พิจารณาไดดังนี้  

 2.1.4.1 ความหมายและลักษณะของสัญญาจางแรงงาน 
   1) ความหมายของสัญญาจางแรงงาน 
    การจางแรงงานตามกฎหมายไทย  ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  

มาตรา 575 บัญญัติวา “อันวาจางแรงงานนั้น คือ สัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่งเรียกวาลูกจางตกลงจะ
ทํางานใหแกบุคคลอีกคนหนึ่งเรียกวานายจาง และนายจางตกลงจะใหสินจางตลอดเวลาที่ทํางาน
ให” ดังนั้น สัญญาจางแรงงานจึงเปนสัญญาที่ “ลูกจาง” ตกลงทํางานใหแก “นายจาง” และนายจาง
ตกลงจายสินจางหรือคาตอบแทนการทํางานใหแกลูกจางตลอดระยะเวลาที่ลูกจางทํางานให สัญญา
จางแรงงานจึงเปนสัญญาทางแพงชนิดหนึ่ง เกิดขึ้นจากความตกลงโดยสมัครใจของบุคคลสองฝาย
ที่แสดงเจตนาผูกนิติสัมพันธตอกัน โดยฝายหนึ่งตกลงทํางานและอีกฝายหนึ่งตกลงจายสินจางหรือ
คาตอบแทนการทํางานให การตกลงจะตองเกิดจากความสมัครใจ ไมถูกหลอกลวง สําคัญผิด หรือ
ขมขู ซ่ึงจะมีผลทําใหสัญญาไมเปนผลหรือไมสมบูรณ ดังนั้น การบังคับใชแรงงานจึงไมถือเปน 
การจางแรงงานตามกฎหมาย11 

                                                 
 11  บัณฑิตย ธนชัยเศรษฐวุฒิ.  (2543).  สิทธิแรงงานยุคโลกานุวัตร.  หนา 231.  
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    คําวา “ลูกจาง” ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย หมายถึง บุคคลที่ได
ทําสัญญาตกลงกับบุคคลอื่นวาจะทํางานใหโดยประสงคสินจาง สวนคําวา “ลูกจาง” ตาม
พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 หมายถึง ผูซ่ึงตกลงทํางานใหแกนายจางเพื่อรับคาจาง
ไมวาจะเรียกชื่ออยางไร ยกเวนลูกจางที่ทํางานเกี่ยวกับงานบาน (Domestic Worker) โดยทําหนาที่
อยางแมบาน เชน ทําความสะอาด ทําอาหาร ซักรีดเสื้อผา เปนตน     

    กรณีความสัมพันธระหวางขาราชการกับกระทรวง ทบวง กรม ก็ไมถือวามี
นิติสัมพันธในฐานะนายจางและลูกจางตามสัญญาจางแรงงาน เพราะความสัมพันธระหวาง
ขาราชการกับกระทรวง ทบวง กรม ที่สังกัดเกิดขึ้นโดยผลของกฎหมาย เชน พระราชบัญญัติวาดวย
ระเบียบขาราชการ พลเรือน เปนตน ไมไดเกิดโดยผลของความตกลงในรูปนิติกรรมสัญญาเหมือน
อยางสัญญาจางแรงงาน ขาราชการจึงไมใชลูกจางของกระทรวง ทบวง กรม12 อยางไรก็ตามในสวน
ของขาราชการ หากไปทํางานนอกเวลาราชการใหแกบุคคลอื่นในลักษณะทํางานไมเต็มเวลา  
(Part - Time Work) ก็อาจมีสถานะเปนลูกจางตามสัญญาจางแรงงานได เชน พยาบาลที่รับราชการ
เปนขาราชการ หากนอกเวลาทํางานไปรับจางทํางานเปนพยาบาลนอกเวลาใหแกโรงพยาบาล
เอกชน ถือไดวาขาราชการดังกลาวมีฐานะเปนลูกจางที่อยูในบังคับของกฎหมายประกันสังคม13 
และเปนลูกจางตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย และพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน  
พ.ศ. 2541 อีกดวย   

   2)  ลักษณะของสัญญาจางแรงงาน 
    จากความหมายของสัญญาจางแรงงาน ทําใหสรุปไดวา สัญญาจางแรงงานมี

ลักษณะสําคัญดังนี้  
    (1) เปนสัญญาไมมีแบบ โดยหลักทั่วไป กฎหมายไมไดกําหนดแบบของ

สัญญาจางแรงงานหรือบังคับใหการทําสัญญาจางแรงงานตองทําตามแบบ สัญญาจางแรงงานจึง 
ไมตองทําเปนหนังสือหรือทําเปนลายลักษณอักษร สามารถทําดวยวาจาโดยเพียงแตมีการตกลง
แสดงเจตนาจางและทํางานใหกันก็เพียงพอแลว และไมวาจะเปนการตกลงโดยแจงชัดหรือโดย
ปริยายก็ตาม ซ่ึงเมื่อเกิดสิทธิเรียกรองตามสัญญา ก็สามารถฟองรองบังคับคดีกันได  

    (2)  เปนสัญญาตางตอบแทน กลาวคือ เปนสัญญาที่กอหนี้ใหแกคูสัญญาทั้ง
สองฝายที่จะตองปฏิบัติการชําระหนี้ตอบแทนซึ่งกันและกัน ลูกจางมีหนี้ที่จะตองทํางานใหแก
นายจาง ดวยตนเอง ดวยความซื่อสัตยสุจริต และรักษาผลประโยชนของนายจางอยางเต็มที่  

                                                 
 12  ประสิทธิ โฆวิไลกูล.  (2519).  ความรับผิดในการกระทําละเมิดของผูอ่ืน : นายจางกับลูกจางและ
ตัวการกับตัวแทน Vicarious Liability : Employer and Employee and Agent. หนา 73-74. 

13  คําพิพากษาฎีกาที่ 875/2548  
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ในขณะเดียวกันนายจางก็มีหนี้ที่ตองจายคาจางหรือสินจางตอบแทนการทํางานใหตลอดระยะเวลา
ที่ลูกจางทํางานให หลักการดังกลาวนี้เปนที่มาของหลักการจายคาจางเพื่อตอบแทนการทํางาน (Pay 
for Work) และหลักไมมีการทํางานก็ไมจายคาจาง (No Work No Pay) นอกจากนี้นายจางยังมีหนาที่
ดูแลเอาใจใสตอการทํางานของลูกจาง รวมทั้งตอสภาพแวดลอมในการทํางานเพื่อใหเกิดความ
ปลอดภัยในการทํางาน ตลอดจนใหไดรับความสะดวกสบายตามสมควร หรือตามความเหมาะสม
ในการทํางานดวย  

    (3) ลูกจางตกลงทํางานใหแกนายจางและนายจางตกลงจายสินจางหรือ
คาจางตอบแทนการทํางานให กลาวคือ การที่ลูกจางตกลงทํางานอาจเปนการตกลงทํางานที่ใชกําลัง
แรงงานในการยก แบก หาบ หาม หรืออาจเปนงานที่ใชความคิด มันสมอง หรือสติปญญา เชน  
งานบริการงานบุคคล งานบัญชี งานกฎหมาย เปนตน  

     สวนที่วา “นายจางตกลงจายสินจางหรือคาจางตอบแทนการทํางานให” 
นั้น สําหรับสินจางหรือคาจาง แมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยไมไดกําหนดไววาตองเปน
เงินตราเทานั้น แตตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 5 บัญญัติวา “คาจาง 
หมายความวา เงินที่นายจางและลูกจางตกลงกันจายเปนคาตอบแทนในการทํางานตามสัญญาจาง
สําหรับระยะเวลาการทํางานปกติเปนรายชั่วโมง รายวัน รายสัปดาห รายเดือน หรือระยะเวลาอื่น 
หรือจายใหโดยคํานวณตามผลงานที่ลูกจางทําไดในเวลาทํางานปกติของวันทํางาน และให
หมายความรวมถึงเงินที่นายจางจายใหแกลูกจางในวันหยุดและวันลาที่ลูกจางมิไดทํางาน แตลูกจาง
มีสิทธิไดรับตามพระราชบัญญัตินี้” ดังนั้น คาจางตามกฎหมายคุมครองแรงงานจะตองเปนเงิน
เทานั้น หากนายจางจายคาตอบแทนการทํางานเปนสิ่งของก็ไมถือวาเปนคาจางตามกฎหมาย
คุมครองแรงงาน  

    (4)  ลูกจางตองทํางานภายใตการควบคุมบังคับบัญชาของนายจาง กลาวคือ  
นิติสัมพันธตามสัญญาจางแรงงานมีองคประกอบที่สําคัญอีกประการหนึ่ง คือ ลูกจางจะตองทํางาน
ตามคําสั่งและอยูภายใตการควบคุมบังคับบัญชาของนายจาง14 ดังจะเห็นไดจากประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย มาตรา  583 บัญญัติวา “ถาลูกจางจงใจขัดคําส่ังของนายจางอันชอบดวย 
กฎหมายก็ดี หรือละเลยไมนําพาตอคําสั่งเชนวานั้นเปนอาจิณก็ดี ทานวานายจางจะไลออกโดยมิพัก
ตองบอกกลาวลวงหนาหรือใหสินไหมทดแทนก็ได” และอํานาจควบคุมบังคับบัญชาของนายจาง
อาจปรากฏในรูปของประกาศ คําส่ัง ระเบียบ หรือขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานที่ลูกจางจะตอง 
ปฏิบัติตาม เชน นายจางอาจกําหนดวันเวลาทํางาน เวลาพัก วันหยุด วันลา ฯลฯ หากลูกจางฝาฝน 

                                                 
14  ประคนธ พันธุวิชาติกุล.  (2528).  คําอธิบายกฎหมายแรงงาน เร่ือง การบอกกลาวลวงหนาและการ

เลิกจางที่ไมเปนธรรม.  หนา 4. 
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ไมปฏิบัติตามอาจถูกลงโทษตามที่ระบุไว เชน อาจถูกตักเตือนดวยวาจา ตักเตือนเปนหนังสือ 
ภาคทัณฑ พักงาน ตัดคาจาง เปนตน  

 หากบุคคลที่ตกลงเขาทํางาน ทํางานไดโดยอิสระปราศจากการควบคุม
บังคับบัญชาของอีกฝายหนึ่ง นิติสัมพันธระหวางบุคคลทั้งสองฝายดังกลาวไมถือวาเปนสัญญาจาง
แรงงาน เชน การทํางานไมมีระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน ไมมีอํานาจสั่งการ ไมมีระเบียบ
การลา เปนตน  

    (5)  สัญญาจางแรงงานทําขึ้นโดยถือตัวคูสัญญาเปนสาระสําคัญ ในภาษา
ลาตินเรียกสัญญาประเภทนี้วา Intuitus personae ซ่ึงการที่นายจางและลูกจางตกลงทําสัญญาจางตอ
กัน แตละฝายจะตองพิจารณาถึงคุณสมบัติของบุคคลที่จะเขามาเปนคูสัญญา ทั้งนี้เพราะคูสัญญาทั้ง
สองฝายจะตองผูกพันกันในฐานะนายจางและลูกจางเปนเวลานาน โดยทั่วไปแลวตัวบุคคลที่จะเขา
ไปเปนคูสัญญาในสัญญาจางแรงงานจึงมีความสําคัญเปนพิเศษ โดยกฎหมายบัญญัติใหนายจางตอง
ใชสิทธิความเปนนายจางดวยตนเอง ถาจะโอนความเปนนายจางไปยังบุคคลภายนอกก็จะตองไดรับ
ความยินยอมจากลูกจาง นอกจากนี้ การจางแรงงานที่มีสาระสําคัญอยูที่ตัวบุคคลผูเปนนายจาง 
สัญญาจางแรงงานยอมระงับไปดวยมรณะแหงนายจาง (ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 
584) อยางไรก็ตามหากตัวนายจางไมใชสาระสําคัญของสัญญาจาง แมนายจางตาย สัญญาจาง 
ก็ไมระงับ 

     คูสัญญาที่เปนลูกจาง ถือเปนฝายที่มีความสําคัญอยางยิ่ง เพราะจะตอง
เปนฝายที่ทํางานดวยตนเองภายใตคําส่ังและการควบคุมบังคับบัญชาของนายจาง ดังนั้น คุณสมบัติ
บุคคลที่จะเขามาเปนลูกจางจึงเปนเรื่องเฉพาะตัวโดยแท (Purely personal) หากลูกจางตาย สัญญา
จางยอมระงับสิ้นไป สิทธิในการเปนลูกจางเปนสิทธิเฉพาะตัว ไมตกทอดเปนมรดกไปยังทายาท 
ทายาทของลูกจางจะสวมสิทธิเขาเปนลูกจางแทนลูกจางที่ตายโดยไมไดรับความยินยอมจากนายจาง
ไมได ซ่ึงมีความแตกตางจากความมรณะของนายจางดังที่ไดกลาวขางตน  

 
   3)  ตัวอยางที่ถือวาเปนสัญญาจางแรงงาน 
    (1)  จางกอสรางตึกโดยจายเฉพาะคาแรง เปนจางแรงงาน (คําพิพากษาฎีกาที่ 

722/2524) 
      นายจางเปนผูรับเหมากอสรางตึกแถว จาง ส. ใหกอสรางตึกแถวที่เหมา

มา โดยจายเฉพาะคาแรง คิดคาแรงเปนรายหอง หองละ 22,000.- บาท การจายเงินให ส. จายเปน
งวดๆ แสดงใหเห็นวามีหนี้ที่ตองชําระ คือ แรงงานที่จะตองปฏิบัติงานใหแกนายจาง และตอง
ปฏิบัติตามคําสั่งของนายจางดวย งานกอสรางที่ ส. ทําขึ้นยอมเปนงานของนายจาง โดยนายจาง
ไดรับผลงานกอสรางนั้น กรณีเปนจางแรงงานโดยมี ส. เปนลูกจาง 

DPU



 16 

    (2)  จางทํางานในฝายครัว เปนจางแรงงาน (คําพิพากษาฎีกาที่ 449/2530) 

     นายจางจางลูกจางทํางานในฝายครัว มีหนาที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน
ของแผนกครัวโดยทั่วไป ไมใชวาลูกจางตองทํางานอยางหนึ่งอยางใดใหสําเร็จกอนเพื่อสงมอบแก
นายจาง สําหรับอัตราคาจางก็กําหนดเปนรายเดือนอันเปนการจายคาจางตามระยะเวลาที่ลูกจาง
ทํางาน มิไดมุงถึงผลสําเร็จของงานแตอยางใด นอกจากนั้นลูกจางยังตองปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับ
มอบหมายจากนายจางภายใตนโยบายของนายจาง หากลูกจางผิดสัญญา นายจางมีสิทธิเลิกจาง
ลูกจางได แสดงวาลูกจางปฏิบัติงานภายใตบังคับบัญชาของจําเลย อันเปนลักษณะของสัญญา 
จางแรงงาน 

    (3)  จางเภสัชกรทํางาน เปนจางแรงงาน (คําพิพากษาฎีกาที่ 1902/2523) 
     ลูกจางเปนเภสัชกร แมมีวันทํางานเพียง 2 ถึง 3 วันเทานั้น แตลูกจางตก

ลงทํางานใหแกบริษัทในหนาที่ที่บริษัทมอบหมาย และบริษัทตกลงจะใหสินจางเปนรายเดือน
ตลอดเวลาที่โจทกทํางานให ลักษณะของสัญญาจางดังกลาวจึงเปนสัญญาจางแรงงาน เภสัชกรเปน
ลูกจางของบริษัท แมจะไมไดทํางานเต็มเวลาของบริษัทก็ตาม 
 2.1.4.2 ความหมายและลักษณะของสัญญาจางทําของ 
   1) ความหมายของสัญญาจางทําของ 
    ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 587 บัญญัติวา “อันวาจางทําของ
นั้น คือสัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่งเรียกวาผูรับจาง ตกลงรับจะทําการงานสิ่งใดสิ่งหนึ่งจนสําเร็จใหแก
บุคคลอีกคนหนึ่ง เรียกวาผูวาจาง และผูวาจางตกลงจะใหสินจางเพื่อผลสําเร็จแหงการที่ทํานั้น” 
    จากบทบัญญัติดังกลาว จะเห็นไดวาสาระสําคัญของสัญญาจางทําของเปน
สัญญาที่มีคูสัญญาสองฝาย กลาวคือ ฝายหนึ่งเรียกวาผูวาจางซึ่งเปนผูที่ตกลงใหผูรับจางทําการงาน
ส่ิงใดจนสําเร็จใหแกตนแลวจะจายสินจางใหแกผูรับจาง สวนคูสัญญาอีกฝายหนึ่งเรียกวาผูรับจางที่
ตกลงรับทําการงาน (ไมใชทํางาน) ส่ิงใดสิ่งหนึ่งจนสําเร็จใหแกผูวาจาง โดยจะรับสินจางเปน 
การตอบแทน 
   2) ลักษณะของสัญญาจางทําของ15 
    เมื่อพิจารณาความหมายของสัญญาจางทําของขางตนจะเห็นวาสัญญาจางทํา
ของเปนสัญญาประเภทที่สมบูรณโดยมีเจตนาตกลงกันโดยไมตองทําตามแบบและไมตองมี
พยานหลักฐานหรือมีการทําสัญญาเปนลายลักษณอักษร  ก็ฟองรองบังคับคดีกันได แตอยางไรกต็าม
สัญญาจางทําของมีขอจํากัดในเรื่องการทํางานและการจายสินจางไวแคบกวาสัญญาจางแรงงาน 

                                                 
15  กมล  สนธิเกษตริน.  (2537).  คําอธิบายประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย วาดวย จางแรงงาน จาง

ทําของ และรับขน.  หนา 28-29. 
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กลาวคือ จางทําของนั้นมุงถึงผลสําเร็จของงานเปนสาระสําคัญ โดยเนนลงไปที่ผลสําเร็จของงาน 
นอกจากนี้สัญญาจางทําของยังมีความหมายรวมถึงการทําใหเกิดวัตถุมีรูปรางอยางใดอยางหนึ่งขึ้น  
(Production of things) หรือการดัดแปลงตอเติมวัตถุมีรูปราง และทําการงานใหเกิดผลอยางใด 
อยางหนึ่งขึ้นนอกจากทําใหเกิดวัตถุมีรูปราง กลาวคือการจางทําของอาจเปนส่ิงของจริงๆ หรือ 
เปนการเหมาใหทํางานใหเกิดผลอันไมเปนสิ่งของก็ได เชน จางปลูกบานทั้งหลัง ทาสีบาน  
จางวาความ ฯลฯ เหลานี้เปนจางทําของทั้งนั้น 
   3) ตัวอยางที่ถือวาเปนสัญญาจางทําของ 

    (1) จางตรวจสอบและดําเนินคดี  เปนจางทําของ  (คําพิพากษาฎีกาที่ 
2610/2517) 

     จางตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ รวบรวมรายละเอียดและหลักฐานเกี่ยวกับ
ที่ดินที่ถูกบุกรุกและใหดําเนินการเกี่ยวกับการแจงความหรือรองทุกขที่ดินนั้น โดยตกลงใหคาจาง
เปนรายขอหา สัญญาดังกลาวเปนสัญญาจางทําของ 

    (2) จางทํางานโครงการปรึกษาระบบบุคคล เปนจางทําของ (คําพิพากษาฎีกา
ที่ 2527/2529) 

     บริษัทจาง ล. โดยทําสัญญาตกลงวา ล. เสนอโครงการปรึกษาระบบ
บุคคลสําหรับบริษัท กําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุประสงค วิธีการ ระยะเวลาบริการมีกําหนด  
6 เดือน คาธรรมเนียมเปนเงิน 360,000.- บาท ชําระงวดแรกรอยละ 30 สวนที่เหลือตองชําระใน
จํานวนเทาๆกัน จายวันสิ้นเดือนของแตละเดือน สัญญาดังกลาวเปนสัญญาที่ ล. ตกลงรับทํางาน 
ตามวัตถุประสงคและวิธีการนั้นใหเปนผลสําเร็จแกบริษัท โดยบริษัทตกลงใหสินจางเปนเงิน 
360,000.- บาท เพื่อผลสําเร็จของงานที่ ล. ทํา กรณีจึงเปนสัญญาจางทําของมิใชสัญญาจางแรงงาน 
ล. มิใชลูกจางของบริษัท 

 2.1.4.3  เปรียบเทียบความแตกตางระหวางสัญญาจางแรงงานกับสัญญาจางทําของ 
   สัญญาจางแรงงานมีลักษณะคลายกับสัญญาจางทําของ คือเปนสัญญาตางตอบ

แทนที่มีคูสัญญาสองฝาย ฝายหนึ่งตกลงทํางานใหอีกฝายหนึ่ง และอีกฝายหนึ่งตกลงจายสินจาง
ตอบแทนให แตก็มีขอแตกตางกันในประการสําคัญ ดังนี้ 
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ตารางที่ 2.1  ตารางเปรียบเทียบความแตกตางระหวางสัญญาจางแรงงานกับสัญญาจางทําของ 
 

สัญญาจางแรงงาน สัญญาจางทําของ 
1.  คูสัญญาเรียกวา นายจางกับลูกจาง 1.  คูสัญญาเรียกวา ผูวาจางกับผูรับจาง  
2. มุงเนนที่แรงงานของลูกจางและถือระยะเวลา

ที่ทํางานใหเปนสําคัญโดยไมจําเปนตอง
ทํางานใหแกนายจางจนสําเร็จ 

2.  มุงเนนที่ผลสําเร็จของงานมากกวา
แรงงาน ผูรับจางจะตองทํางานสิ่งใด 
ส่ิงหนึ่งใหแกผูวาจางจนงานนั้นเปน
ผลสําเร็จ 

3. ในระหวางทํางาน นายจางมีอํานาจควบคุม
บังคับบัญชาลูกจาง โดยลูกจางตองปฏิบัติ
ตามระเบียบขอบังคับและคําส่ังของนายจาง 
หากฝาฝนนายจางมีสิทธิลงโทษทางวินยัได 

3.  ในระหวางทํางาน ผูวาจางไมมีอํานาจ
บังคับบัญชาสั่งการเหนือผูรับจาง ผูรับ
จางไมตองทํางานตามคําส่ัง เพียงแต
ทํางานใหเสร็จเรียบรอยตามสัญญา
เทานั้น 

4. นายจางตองจายสินจางหรือคาจางให
ตลอดเวลาที่ลูกจางทํางานให แมงานที่ทํายัง
ไมเปนผลสําเร็จก็ตามเพราะการจายคาจาง
ตามสัญญาจางแรงงานเปนการจาย
คาตอบแทนการทํางานไมใชเพื่อตอบแทน
ผลสําเร็จของการทํางาน 

4.  ผูวาจางตองจายสินจางเมื่อทาํงานที่ตกลง
กันแลวเสร็จ 

 

5. นายจางตองรวมรับผิดกรณีลูกจางไปทํา
ละเมิดตอบุคคลภายนอกในทางการที่จาง 

5.   ผูวาจางไมตองรับผิดกรณีผูรับจางไป 
ทําละเมิดตอบคุคลภายนอก 

6. ลูกจางมักจะใชเครื่องมือของนายจาง 6.   ผูรับจางทํางานโดยใชเครื่องมือของ
ตนเอง 

7. สัญญาจางแรงงานนอกจากประมวลกฎหมาย
แพงและพาณชิยกําหนดสิทธิและหนาทีไ่ว
แลวยังมกีฎหมายอื่นใหการคุมครองลูกจาง
ไวเปนการเฉพาะ เชน พระราชบัญญัติ
คุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 เปนตน 

7.   กฎหมายกาํหนดสิทธิและหนาทีไ่วใน
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยเทานั้น

 

 
 
 

DPU



 19 

2.2 แนวคิด และทฤษฎีการคุมครองแรงงาน 
2.2.1 แนวคิดในการคุมครองแรงงาน 
 แนวคิดเรื่องการคุมครองแรงงานไดเกิดขึ้นเพื่อที่จะแกไขความอยุติธรรมและความ 

ไรมนุษยธรรมของการจางงานที่ไดเกิดขึ้นในประเทศตะวันตก ชวงประมาณกลางศตวรรษที่ 18 
และตนศตวรรษที่19 ซ่ึงเปนระยะที่มีความนิยมในระบบการแขงขันโดยเสรีแบบทุนนิยม ระบบการ
ผลิตแบบนี้เปดโอกาสใหนายทุนอุตสาหกรรมซึ่งเปนนายจางขูดรีด เอาผลประโยชนจากแรงงาน
ของลูกจางอยางมาก โดยหวังที่จะสรางผลประโยชนและความร่ํารวยใหแกตน รัฐในขณะนั้น 
ยังไมมีบทบาทที่จะเขาไปคุมครองดูแลการใชแรงงานใหเปนไปอยางเหมาะสม ทั้งนี้เนื่องมาจาก
ความคิดและความเชื่อในลัทธิเสรีนิยม ที่ใหเสรีภาพในการทํางานที่จะประกอบการเลี้ยงชีพไดตาม 
ความสมัครใจ คนงานมีเสรีภาพที่จะขายแรงงานของตน และในทํานองเดียวกันนายจางก็มีเสรีภาพ
ที่จะวาจางแรงงานเด็ก แรงงานหญิงหรือชายเขาทํางานก็ได จะใหคาจางเทาไรก็ไดและจะไลออก
เมื่อใดก็ได ประกอบกับไดมีการหามการรวมตัวกันเปนสมาคมระหวางลูกจาง คนงาน หรือ 
แมระหวางนายจางเพื่อชวยเหลือปองกันผลประโยชนซ่ึงกันและกัน ทําใหลูกจางคนงานไมมี
อิทธิพลเพียงพอที่จะระวังรักษาและปองกันผลประโยชนของตน ลูกจางจึงอยูในฐานะที่เสียเปรียบ  

การยึดถือในแนวความคิดแบบเสรีนิยมนี้จึงเปนปจจัยสําคัญที่เอื้ออํานวยใหนายจางซึ่ง
เปนนายทุนอุตสาหกรรมขูดรีดแรงงานของลูกจางไดเต็มที่ ยิ่งกวานั้นเศรษฐกิจแบบทุนนิยมซ่ึงมี
หลักการผลิตโดยแสวงหากําไรสูงสุด และเนนในเรื่องวัตถุนิยม ทําใหลูกจางอยูในฐานะปจจัยใน
การผลิตที่เปรียบเสมือนเครื่องจักรไมมีชีวิตจิตใจ และพยายามจะลดตนทุนการผลิตของตนใหต่ํา
ที่สุดเทาที่จะต่ําได เพื่อจะไดขายสินคาไดถูกกวาคูแขง ดังนั้นสภาพการจางในโรงงานอุตสาหกรรม
ของประเทศตะวันตกในระยะนั้น สภาพในโรงงานยังไมถูกอนามัย ลูกจางตองทํางานหนักใน
สถานที่มืด สกปรก อากาศไมถายเท หญิงและชายตองทํางานโดยไมมีเวลาพักผอนที่พอสมควร 
และไดรับอันตรายจากเครื่องจักรและสิ่งแวดลอมตางๆอยูเสมอ คาจางที่ไดรับก็ต่ําไมเพียงพอที่จะ
เล้ียงดูครอบครัวทําใหลูกจางสุขภาพทรุดโทรม เจ็บปวยและลมตายเปนจํานวนมาก ความไมเปน
ยุติธรรมทางสังคมที่ลูกจางคนงานไดรับนี้ ทําใหเกิดแรงผลักดันทางสังคมใหประเทศอังกฤษและ
ยุโรปตองออกกฎหมายคุมครองแรงงานซึ่งเริ่มโดยคุมครองแรงงานเด็กกอน ขณะเดียวกันลูกจาง
คนงานก็พยายามรวมกันกอตั้งสหภาพขึ้นเพื่อปองกันผลประโยชนของพวกตน16 
 จุดมุงหมายทั่วไปของการคุมครองแรงงานก็เพื่อจะเพิ่มความสามารถหรือประสิทธิภาพ
ของผูใชแรงงานใหสูงขึ้น ทั้งนี้เพราะเมื่อผูใชแรงงานไดรับความเปนธรรมและการปฏิบัติอยาง
มนุษยธรรมแลวยอมมีผลตอการเพิ่มผลผลิตทั้งดานปริมาณและคุณภาพ รวมทั้งอํานวยประโยชน

                                                 
16  จินตนา พรพิไลพรรณ และอัญชลี คอคงคา.  (2536).  เศรษฐศาตรแรงงาน.  หนา 232 – 233. 
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ตอเศรษฐกิจสวนรวมอันเปนจุดมุงหมายของการทํางานอีกขั้นหนึ่ง ซ่ึงจุดมุงหมายการคุมครอง
แรงงานสามารถพิจารณาไดหลายดาน พอสรุปไดดังนี้ คือ  
 1)  คุมครองเพื่อใหความมั่นคงแกคนงาน เชน ในดานลูกจางคนงาน นายจางควรจะให
ลูกจางคนงานไดรูวามีหลักประกันที่แนนอน จะไมถูกออกจากงานหรือจะไดรับคาจางเมื่อถึงรอบ
การจายคาจาง ในสวนของนายจาง รัฐบาลจะตองใหความมั่นใจแกผูผลิตวา เมื่อผลิตสินคาออก
มาแลวจะตองมีตลาดขายและไดรับความคุมครองโดยไมถูกยึดครองสินคาที่ผลิตได  
 2)  คุมครองเพื่อใหสภาพการทํางานดี เชน ในสถานที่ทํางานจะตองจัดใหถูกตองตาม
สุขลักษณะ มีอากาศถายเทไดสะดวก มีแสงสวางเพียงพอ มีน้ําดื่มที่สะอาดภายในโรงงาน เปนตน  
 3)  คุมครองเพื่อใหเกิดความปลอดภัยในการทํางาน เชน นายจางจะตองกําหนดปจจัย
การปฐมพยาบาลไวในสถานที่ทํางาน รวมทั้งนายจางจะตองใหการรักษาพยาบาล เปนตน  
 4) คุมครองเพื่อใหสวัสดิการ เชน เมื่อเกิดอุบัติเหตุในการทํางาน นายจางจะตองเปน
ผูรับผิดชอบในการที่จะใหการทํางานเปนไปดวยความปลอดภัย เมื่อเกิดอันตรายขึ้นนายจางจะตอง
เปนผูรับผิดชอบในการชดใชคาเสียหาย หรือเมื่อลูกจางออกจากงานโดยไมมีความผิด นายจาง
จะตองจายเงินคาชดเชยหรือจายเงินชวยเหลือแกลูกจาง17  

 2.2.2 ทฤษฎีท่ีกอใหเกิดการคุมครองแรงงาน 
 เนื่องจากระบบเศรษฐกิจและสังคมมีการพัฒนาที่ไมหยุดนิ่งอยูกับที่ สวนหนึ่งเกิดจาก
ความตองการของมนุษยซ่ึงทุกคนยอมตองมีความตองการเพื่อตอบสนองการดํารงชีพของตน
ตามแตวาขณะนั้นจะมีความตองการขั้นพื้นฐานในการดํารงชีพมากนอยเพียงใด เมื่อตอบสนอง
ความตองการในการดํารงชีพของตนแลว มนุษยเราจะมีความตองการที่ตามมาคือความตองการ
ความมั่นคงในชีวิตตลอดระยะเวลาที่ตนยังมีชีวิตอยูโดยการพึ่งตนเองได เมื่อมีความมั่นคงในชีวิต
แลวยอมกอใหเกิดความสงบสุขและมั่นคงทางสังคมไปดวยตามลําดับ 
 ดังนั้น หลักความตองการของมนุษย ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และความมั่นคงทางสังคม
จึงถือเปนหลักเบื้องตนและเปนสวนหนึ่งของบอเกิดการคุมครองและสวัสดิการดานแรงงาน ดังมี
รายละเอียดดังนี้ 
 1) ทฤษฎีความตองการของมนุษย18 
  ความตองการของมนุษยถือวาเปนปจจัยหนึ่งที่ทําใหมนุษยตองดิ้นรนตอสูเพื่อให
ไดมาซึ่งส่ิงที่ตนตองการ ทั้งนี้เพื่อสนองความตองการของตนนั้นเอง โดยความตองการของมนุษย
อาจเกิดขึ้นโดยธรรมชาติหรือการปรุงแตงของมนุษยก็ได ซ่ึงความตองการของมนุษยนี้เองเปนส่ิง

                                                 
17  แหลงเดิม.  หนา 238. 

 18  วิชัย แหวนเพชร.  (2543).  มนุษยสัมพันธในการบริหารอุตสาหกรรม.  หนา 29 – 49. 
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กระตุนที่กอใหเกิดแรงผลักดันที่ทําใหเกิดการกระทํา การเรียนรู  บางครั้งความตองการของมนุษย
จะเกิดจากการกระตุนโดยตรงจากกระบวนการของสิ่งบางสิ่งภายในรางกาย แตบอยครั้งเกิดขึ้นจาก
แรงกดดันของสังคมและสิ่งแวดลอมภายนอก  
  นอกจากความตองการดังกลาวขางตนแลว ความทะเยอทะยานของมนุษยเปนสิ่งที่ทํา
ใหมนุษยมีชีวิตอยูเหนือสัตวอ่ืนๆ โดยความทะเยอทะยานของมนุษยจะเพิ่มทวีขึ้นมาเรื่อยๆ โดยไม
มีขอจํากัด ซ่ึงถือเปนสิ่งที่ดีทําใหสรางความเจริญกาวหนาแกสังคมที่ตนอยู และความทะเยอทะยาน
นั้นตองตั้งอยูบนพื้นฐานของ “คุณภาพ” และควบคูกับ “ปริมาณ” ของความทะเยอทะยานดวย 
ดังนั้น ตามแนวคิดและทฤษฎีที่กลาวมาขางตนจะเห็นวาความตองการของมนุษยเปนสิ่งที่เกิดขึ้น
จากแรงผลักดันภายในรางกายตามธรรมชาติของมนุษย และเกิดขึ้นจากแรงจูงใจตางๆ รวมทั้ง
แรงผลักดันภายนอกจากสิ่งแวดลอมที่อยูรอบๆตัวของมนุษย โดยเนนการตอบสนองความตองการ
และมีหลักในการใชชีวิตอยูรวมกันในสังคมดวยความสงบสุข สรางสรรคสัมพันธภาพที่ดีในหมู
มนุษยดวยกัน และเพื่อตอบสนองความตองการของมนุษยในสังคมจึงทําใหมีการกําหนดกฎเกณฑ
การคุมครองแรงงานและการจัดสวัสดิการดานแรงงานขึ้น  
          2)  ทฤษฎีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 
  เมื่อมนุษยตอบสนองความตองการของตนแลว ปจจัยตอไปที่มนุษยคํานึงถึงคือ ความ
มั่นคงตอส่ิงที่ตนตองการ ซ่ึงหมายถึงความรูสึกของการมีชีวิตความเปนอยูที่ดีของมนุษยแตละคน 
และยังหมายความรวมถึงความสมบูรณทั้งในดานความเปนอยูและดานจิตใจ โดยมาตรการในการ
สรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจสําหรับมนุษยนั้นมีปจจัยอยูหลายกรณีทั้งที่เกิดจากตัวบุคคลเหลา
นั้นเอง หรือส่ิงแวดลอม ตลอดจนปจจัยอ่ืนๆ ที่ไมอาจคาดการณไดลวงหนา แตอยางไรก็ตามความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจนั้นจะตองสอดคลองกับการที่เขาพอใจตอการตอบสนองตามความจําเปนและ
ความตองการของมนุษยดวย  
                   ดังนั้น การสรางกฎเกณฑเกี่ยวกับการคุมครองแรงงานเปนปจจัยหนึ่งของการสราง
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจใหแกมนุษยนอกเหนือจากคาแรงหรือสินจาง และนอกจากจะเปนการชวย
เสริมความมั่นคงทางเศรษฐกิจใหแกตนเองแลว ยังเปนการชวยเสริมใหครอบครัวมีความมั่นคงใน
การดํารงชีพทั้งในปจจุบันและอนาคตไดอีกระดับหนึ่ง 
 3)  ทฤษฎีความมั่นคงทางสังคม 
   นอกจากความตองการของมนุษย ความมั่นคงทางเศรษฐกิจตามที่ไดกลาวขางตน 
ความมั่นคงทางสังคมก็ถือเปนปจจัยที่กอใหเกิดความจําเปนในการคุมครองแรงงานและ 
จัดสวัสดิการดานแรงงาน เนื่องจากความมั่นคงทางสังคมจัดขึ้นเพื่อเปนหลักประกันแกผูใชแรงงาน
วาจะไดรับความชวยเหลือทางเศรษฐกิจระดับหนึ่ง เมื่อตองประสบปญหากับการสูญเสียรายได 
หรือไมมีรายได หรือมีรายไดไมเพียงพอตอการดํารงชีวิตแลวแตกรณี  
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  แนวคิดพื้นฐาน และวิวัฒนาการของระบบความมั่นคงทางสังคมซึ่งเกิดจากความ
พยายามของมนุษยชาติในการแสวงหาสิ่งจําเปน และสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อความมั่นคงในการดํารงชีวิต
สําหรับตนเองและครอบครัว เปนแนวคิดที่ประกอบดวยแนวคิดทางการเมือง แนวคิดมนุษยกับการ
เสี่ยงภัย แนวคิดเกี่ยวกับสิทธิและความรับผิดชอบรวมกันทางสังคม ซ่ึงแนวคิดเหลานี้นํามาซึ่ง
วิวัฒนาการของระบบความมั่นคงทางสังคม และกอใหเกิดความสงบสุขแกผูใชแรงงานและ
ครอบครัว  

 
2.3 ความเปนมาของแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลา (Part - Time Workers) ในประเทศไทย 

 2.3.1 ประวัติความเปนมา 
  เดิมประเทศไทยมีพื้นฐานมาจากสังคมเกษตรกรรม ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพ
ในทางเกษตรกรรมเปนหลัก เชน ทํางานปลูกขาว ทําไร ทําสวน ทําใหในระยะแรกปญหา 
ดานแรงงานก็ยังมีไมมากนัก ตอมาเมื่อมีนักลงทุนจากตางประเทศเขามาลงทุนในดานอุตสาหกรรม 
ประกอบกับรัฐบาลมุงพัฒนาประเทศโดยมุงเนนการเจริญเติบโตทางดานอุตสาหกรรม มีการนํา
เครื่องจักรตางๆ เขามาประยุกตใชในการทํางาน ตลอดจนนําเทคโนโลยีและการบริหารจัดการ
สมัยใหมมาใช การจางงานสวนใหญเปนการจางงานเต็มเวลา มีสัญญาจางเปนลายลักษณอักษร 
หรือมีการจัดทําทะเบียนลูกจาง ตอมาเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกอยางรวดเร็ว เกิดกลุม
การคาตางๆ มากมายประกอบกับมีการเปดการคาเสรีมากขึ้น ทําใหเกิดการจางแรงงานเพิ่มขึ้นใน
ประเทศไทยไมวาเปนภาคบริการ ภาคพาณิชยกรรม และภาคอุตสาหกรรม สงผลใหมีการจางงาน
รูปแบบใหมเกิดขึ้นในประเทศไทยดวย เชน การจางงานแบบเหมาชวง การรับงานไปทําที่บาน และ
การจางงานบางชวงเวลา เปนตน โดยเริ่มแรกการจางงานบางชวงเวลาที่ไดรับการนิยมเปนอยางมาก 
ไดแก การจางงานบางชวงเวลาในกิจการภาคบริการ โดยเปนงานบริการที่ตองการคนทํางานที่มี
ทักษะสูง เชน งานบริการวิชาชีพเพื่อทํางานในสถานศึกษา โรงพยาบาล โรงแรม รานอาหาร  
เปนตน สวนงานภาคอุตสาหกรรมนั้นแตเดิมนิยมวาจางงานกันแบบการจางงานเต็มเวลา เนื่องจาก 
มีลักษณะงานที่ตองทํากันอยางตอเนื่องและตองทําติดตอกัน แตอยางไรก็ตามการจางงาน 
บางชวงเวลาในภาคอุตสาหกรรมเริ่มขึ้นจากการที่ไมมีผูเชี่ยวชาญเฉพาะดาน จึงไดมีการวาจาง
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานเขามาทํางานบางชวงเวลา เชน การวาจางที่ปรึกษา ลาม เปนตน เมื่อสภาพ
สังคมของประเทศเปลี่ยนแปลงไป เกิดการขยายตัวเพิ่มมากขึ้นในกิจการภาคอุตสาหกรรมประกอบ
กับลูกจางที่ทํางานเต็มเวลามีจํานวนจํากัด และนายจางตองปฏิบัติตอลูกจางตามที่กฎหมายกําหนด 
เกิดเปนตนทุนการผลิตที่สูงมากขึ้น นายจางจึงหาวิธีการตางๆ เขามาปรับใชเพื่อลดตนทุนการผลิต 
การจางงานบางชวงเวลาจึงไดขยายตัวเพิ่มขึ้นตามไปดวย ซ่ึงสวนใหญเปนแรงงานที่มีฝมือต่ํา หรือ
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ไรฝมือ บางกรณีอาจเปนแรงงานที่เขามาในประเทศไทยโดยไมถูกกฎหมายหรือไมมีใบอนุญาต
ทํางาน หรือเปนผูรับจางรายยอย และผูประกอบการมักจะวาจางแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลา
ในชวงที่มีงานเรงดวน หรือชวงเทศกาลที่มีลูกคามาก หรือตองการผลผลิต เพื่อเปนการลดตนทุน
การผลิตของผูประกอบการดวย ตอมากลุมแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาไดขยายเพิ่มมากขึ้นในกลุม
ของนักเรียน นิสิต นักศึกษาที่ตองการหารายไดพิเศษในชวงหลังเลิกเรียน หรือในชวงปดภาคเรียน  

ในแงของการจางงานบางชวงเวลาสําหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษานี้ เปนการสงเสริมให
เยาวชนไดมีโอกาสฝกฝนการทํางานในโลกที่เปนจริง เนื่องจากบุคคลที่มาทํางานบางชวงเวลาสวน
ใหญมักจะเปนนักเรียน นิสิต นักศึกษาที่มาหารายไดพิเศษ ฉะนั้นจึงควรสงเสริมการจางงานบาง
ชวงเวลาใหคงอยูตอไป อยางไรก็ตาม ปจจุบันการจางงานบางชวงเวลาไดขยายตัวกวางขวางมาก
ยิ่งขึ้นไมใชเพียงแตนักศึกษาที่หารายไดพิเศษเทานั้น หากขยายรวมไปถึงกลุมแรงงานอื่นๆอีกกลุม
ที่มีจํานวนกวางขวางไมนอย อาทิ กลุมคนที่เพิ่งกาวเขาสูการทํางานครั้งแรก นักศึกษาจบใหม กลุม
ผูสูงอายุ ผูวางงาน และสตรีที่มีภาระดูแลบุตรและครอบครัว เปนตน  

 2.3.2 ความหมายของแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลา 
  ปจจุบันประเทศไทยยังไมมีนิยามของคําวาแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลา (Part – Time 
Workers) รวมทั้งยังไมมีคํานิยามตรงๆของงานเต็มเวลาดวยเชนกัน และกฎหมายคุมครองแรงงาน
เองก็มิไดระบุวาลูกจางทํางานเต็มเวลาและแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาคือคนงานประเภทใด 
ซ่ึงความแตกตางของลูกจางทํางานเต็มเวลาและแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาจึงนาจะพิจารณา
ควบคูกันไปกับชั่วโมงการทํางาน โดยอนุสัญญาฉบับที่ 175 วาดวยการทํางานบางชวงเวลา 
(Convention No. 175 Concerning Part – Time Work) ที่รับรองโดยองคการแรงงานระหวาง
ประเทศไดกําหนดนิยามของ “แรงงานที่ทํางานบางชวงเวลา” (Part - Time Workers) หมายถึง 
บุคคลผูรับจางทํางานซึ่งมีช่ัวโมงการทํางานปกตินอยกวาจํานวนชั่วโมงทํางานของแรงงานที่ทํางาน
เต็มเวลาที่สามารถเทียบเคียงในสาขางานอาชีพ หรือสถานประกอบการประเภทเดียวกัน19 
  ประเทศญี่ปุนใหคําจํากัดความของคําวา “แรงงานที่ทํางานบางชวงเวลา” (Part - Time 
Workers) หมายถึง คนทํางาน (Workers) ที่มีช่ัวโมงการทํางานตอสัปดาหนอยกวาคนทํางานแบบ
ปกติในสถานประกอบการเดียวกัน ในกรณีของคนทํางานที่ไดรับการจางงานในสถานประกอบการ
เดียวกัน ตองเปนผูซ่ึงทํางานประเภทเดียวกันกับคนทํางานปกติ20  

                                                 
 19  Convention No. 175 Concerning Part – Time Work Article 1 (a) 

20  No 76. Part – Time Work Law 1993 Section 2. 
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 ประเทศเกาหลีใตใหคําจํากัดความของคําวา “แรงงานที่ทํางานบางชวงเวลา” (Part - 
Time Workers) หมายถึง ลูกจาง (Employees) ซ่ึงตกลงทํางานโดยมีช่ัวโมงการทํางานตอสัปดาห
นอยกวาแรงงานที่ทํางานเต็มเวลาในงานประเภทเดียวกันและในสถานประกอบการเดียวกัน21 
 ประเทศเยอรมันนีใหคําจํากัดความของคําวา “แรงงานที่ทํางานบางชวงเวลา” (Part - 
Time Workers) หมายถึง แรงงาน (Workers) ที่มีช่ัวโมงการทํางานตอสัปดาหนอยกวาที่กฎหมาย
กําหนดไว22 ซ่ึงปจจุบันกฎหมายกําหนดไว 40 ช่ัวโมงตอสัปดาห 
 ประเทศสิงคโปร กฎหมาย Employment (Part-Time Employees) Regulations 1996 ให
คําจํากัดความของคําวา ลูกจางที่ทํางานบางชวงเวลา (Part- Time Employee) หมายความวา บุคคลที่
ถูกจางโดยอยูภายใตสัญญาของนายจางที่มีช่ัวโมงการทํางานนอยกวา 30 ช่ัวโมงตอสัปดาห 
 เมื่อพิจารณาการจางงานบางชวงเวลาในประเทศไทย พบวามีสภาพการจางโดยอาจมี
การจางงานขั้นต่ําสัปดาหละ 1 วัน สูงสุดอาจจะทําการวาจางสัปดาหละ 6 วัน โดยในแตละวันจะมี
จํานวนชั่วโมงตั้งแตวันละ 1 ช่ัวโมงจนถึงวันละ 7 ช่ัวโมง และเพื่อใหแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลา
มีความแตกตางจากลูกจางที่ทํางานเต็มตามเวลาตอวันเพียงสัปดาหละ 2 ถึง 3 วัน จากการศึกษา
พบวาการจะใหคํานิยามของแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาโดยเทียบเคียงกับจํานวนชั่วโมงการ
ทํางานตอวันของลูกจางที่ทํางานเต็มเวลานาจะเปนการเหมาะสมกับประเทศไทยมากกวาที่จะให
เทียบเคียงกับจํานวนชั่วโมงการทํางานตอสัปดาหของลูกจางที่ทํางานเต็มเวลา    

 นอกจากนี้การจางงานบางชวงเวลาในประเทศไทยยังตองพิจารณาตอไปอีกวา 
การจางงานบางชวงเวลามีลักษณะเปนการจางแรงงานหรือจางทําของ ซ่ึงความแตกตางของการจาง
แรงงานและการจางทําของดังกลาวมีอยูหลายประการดังที่ไดกลาวมาแลวในหัวขอ 2.1.4.3  
หากการจางงานบางชวงเวลาเขาลักษณะเปนสัญญาจางแรงงาน นอกจากจะไดรับความคุมครอง 
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยแลว ยังไดรับความคุมครองตามกฎหมายคุมครองแรงงาน 
อีกดวย แตหากการจางงานบางชวงเวลามีลักษณะเปนสัญญาจางทําของจะไดรับความคุมครองตาม
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยเทานั้น โดยไมไดรับความคุมครองตามกฎหมายคุมครองแรงงาน 
แตอยางใด ซ่ึงลักษณะการจางบางชวงเวลาอยางไรเปนการจางแรงงานหรือจางทําของ มีคําพิพากษา
ของศาลฎีกาที่วินิจฉัยไวเปนบรรทัดฐานดังนี้ 

 

 

 
                                                 

21  Law No. 5309, March 13, 1997, Labor Standard Act Article 21. 
22  Improvement of Employment Opportunities Act 2(2). 
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 1) จางรองเพลงในโรงแรมและหองอาหาร เปนจางแรงงาน  (คําพิพากษาฎีกาที่ 
3305/2545) 
  ลูกจางตกลงทํางานดวยการรองเพลงในโรงแรมและหองอาหารใหแกกิจการของ
นายจางตามเวลาที่นายจางกําหนดวันละ 7 ช่ัวโมง และนายจางตกลงจายคาจางเปนเงินเดือน  
เดือนละ 18,630.- บาท ใหแกลูกจาง ทั้งลูกจางตองปฏิบัติตามคําสั่งและระเบียบของนายจาง 
โดยจะตองตอกบัตรลงเวลาเขาทํางานและเลิกงานทุกวัน ตองมาทํางานตรงตามกําหนดเวลาทํางาน 
หากจะหยุดงานตองยื่นใบลา ตองรองเพลงตามที่หัวหนาวงกําหนด ตองอยูในบริเวณโรงแรมใน
ชวงเวลาทํางาน ซ่ึงถือวาลูกจางอยูในอํานาจบังคับบัญชาของนายจาง มีนิติสัมพันธเปนจางแรงงาน 
 2)  จางรองเพลงอิสระไมใชจางแรงงาน (คําพิพากษาฎีกาที่ 4644/2540) 
  ผูวาจางจางผูรับจางรองเพลงประจํารานอาหาร โดยผูรับจางตองมารองเพลงวันละ  
1 ช่ัวโมง ระหวางเวลา 22.00 น. ถึง 23.00 น. และจะตองตอกบัตรลงเวลาเขาทํางาน หากวันใดไมมา
ทํางานตามกําหนดตองหาบุคคลอื่นมารองเพลงแทน หากหาไมไดตองถูกตัดคาตอบแทนในสวนนี้
ลงตามสวน เมื่อปรากฏตามสัญญาวาผูรับจางรับจะทํางานรองเพลงใหผูวาจางวันละประมาณ  
1 ช่ัวโมงเปนสําคัญ โดยผูรับจางจะรองเพลงเองหรือจัดใหบุคคลอื่นมารองเพลงแทนก็ไดโดย 
ตองจายเงินใหนักรองเอง และไมปรากฏวาผูรับจางตองทํางานตามคําสั่งหรืออยูในความควบคุม
ของผูวาจาง อีกทั้งการทํางานของผูรับจางไมมีการลาหยุดพักผอนประจําป ไมมีการลาปวย  
หรือลาหยุดในกรณีอ่ืนเชนเดียวกับสัญญาจางแรงงานทั่วไป แมผูรับจางจะตองตอกบัตรเขา 
ทํางานก็เปนเพียงเพื่อแสดงวาผูรับจางมาทํางาน ครบตามเวลาวันละ 1 ช่ัวโมงเทานั้น  
สัญญาจางระหวางผูวาจางและผูรับจางจึงมิใชสัญญาจางแรงงาน หากแตมีลักษณะเปนสัญญา 
จางทําของ 
  ในวิทยานิพนธฉบับนี้จะทําการศึกษาเฉพาะแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาที่ทํางาน
ใหแกนายจางโดยมีลักษณะเปนสัญญาจางแรงงานเทานั้น  
  นอกจากนี้การจางงานบางชวงเวลาในประเทศไทยที่เขาลักษณะเปนสัญญาจาง
แรงงานมีการวาจางกันอยางแพรหลายทั้งในกิจการภาคบริการ ภาคพาณิชยกรรม และภาค 
อุตสาหกรรมกลาวคือ  
  ในกิจการภาคบริการมีการจางงานบางชวงเวลาในชวงเทศกาลซึ่งเปนชวงที่มีลูกคา
มาก ตองการเพิ่มผลผลิต และเปนงานเรงดวน รวมทั้งลูกจางที่ทํางานเต็มเวลามีจํานวนจํากัด ซ่ึง
ลักษณะงานบริการบางอยางอาจตองทํางานตอเนื่องตลอด 24 ช่ัวโมง สวนกิจการภาคบริการที่มี 
การวาจางแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลา เชน การจางงานที่เกี่ยวของกับงานโรงแรม ภัตตาคาร 
รานอาหาร ธุรกิจบันเทิง งานบริการสงสินคา สงอาหารตามบาน เปนตน 
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  ในกิจการภาคพาณิชยกรรม เหตุผลหลักที่มีการจางงานบางชวงเวลาเนื่องจากเปน
ชวงเทศกาลที่ตองการผลผลิตเพิ่ม หรือเปนงานเรงดวน เหตุผลรองลงมาคือตองการใหแรงงานที่
ทํางานบางชวงเวลามีงานทํา มีรายได หรือมีประสบการณ และเหตุผลสุดทายคือตองการลด
คาใชจายในดานตนทุนหรือสวัสดิการ สวนกิจการภาคพาณิชยกรรมที่มีการวาจางแรงงานที่ทํางาน
บางชวงเวลา เชน หางสรรพสินคา รานคาสะดวกซื้อ รานขายสง ขายปลีก และรานคาทั่วๆไป 
เปนตน 
  ในกิจการภาคอุตสาหกรรม เหตุผลหลักที่มีการจางงานบางชวงเวลาเนื่องจากเปน
ชวงเทศกาลที่ตองการผลผลิตเพิ่ม หรือเปนงานเรงดวนและพนักงานเต็มเวลามีจํานวนจํากัด เหตุผล
รองลงมาคือตองการใหแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลามีงานทํา มีรายได หรือมีประสบการณ สวน
กิจการภาคอุตสาหกรรมที่มีการวาจางแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลา เชน การจางงานที่เกี่ยวกับงาน
กอสราง ผลิตชิ้นสวนอิเล็กทรอนิคส ผลิตเครื่องหนัง รองเทา กระเปา ส่ิงทอ เสื้อผา ของเด็กเลน 
เฟอรนิเจอรหรือผลิตอาหาร เปนตน  
  อยางไรก็ตามแมการจางงานบางชวงเวลาจะปรากฏในทุกประเภทกิจการ ไมวาจะ
เปนภาคบริการ ภาคพาณิชยกรรม และภาคอุตสาหกรรม แตสภาพการจางและลักษณะการทํางาน
ของแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาดังกลาวไมไดมีความแตกตางกัน ดังจะไดกลาวในหัวขอตอไป 

 2.3.3 สภาพการจางและการทํางานของแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลา 
สําหรับประเทศไทยสวนใหญแลวจะทําการจางงานทั่วไปเปนรายเดือน (Monthly - 

Basis) และเปนการจางงานเต็มเวลา (Full - Time Employment) เมื่อมีการเปดการคาเสรีและ
ตางประเทศเขามาลงทุนในประเทศไทยมากขึ้น การขยายตัวของการจางงานบางชวงเวลานับวันยิ่ง
เพิ่มมากขึ้นตามไปดวย โดยสาเหตุของการวาจางแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลานั้น เนื่องจากในชวง
เทศกาลลูกคามีความตองการมาก หรือนายจางตองการเพิ่มผลผลิต หรือเปนงานเรงดวน ตลอดจน
จํานวนของลูกจางที่ทํางานเต็มเวลามีจํานวนจํากัด และนายจางตองปฏิบัติตอลูกจางที่ทํางานเต็ม
เวลาตามที่กฎหมายกําหนดจึงทําใหเกิดเปนตนทุนการผลิตที่สูงมากขึ้น นายจางจึงหาวิธีการตางๆ 
เขามาปรับใชเพื่อลดตนทุนการผลิต โดยหันไปวาจางแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาแทน ธุรกิจ 
หลายประเภทมักนิยมทําการจางงานบางชวงเวลา ซ่ึงเปนการจางงานแบบไมประจํา และสามารถ
พบเห็นไดทั่วไปตามรานแบบกินดวน และขยายเพิ่มมากขึ้นทั้งในหางคาปลีกขนาดใหญ ราน
สะดวกซื้อที่เปดตลอด 24 ช่ัวโมง นอกจากนี้ การจางงานบางชวงเวลาบางประเภท เชน รานอาหาร
แบบกินดวน (Fast Food) อาจมีการวาจางลูกจางที่ทํางานเต็มเวลาอยูเพียงคนเดียว คือ ผูจัดการราน 
สวนพนักงานที่เหลือทั้งหมด เชน พนักงานเสริ์ฟ แคชเชียร จะเปนแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลา
เทานั้น  ซ่ึงแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาดังกลาวสวนใหญมีสภาพการจางที่ไมแนนอน รายไดไม
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แนนอน ไมมีหลักประกันความมั่นคงในการทํางาน ไมมีคุณภาพของชีวิตที่ดี รวมทั้งไมมีการ
รวมตัวกันเปนกลุมกอนที่ชัดเจน ขาดอํานาจตอรองในการเรียกรองสิทธิตางๆ โดยการจางงานบาง
ชวงเวลาอาจแบงตามทัศนะของนายจางและลูกจางไดดังนี้23 
 1)  ทัศนะของนายจาง การจางงานบางชวงเวลาอาจแบงออกเปน 2 ประการ คือ 
       (1) เปนการลดตนทุนการผลิตทางดานแรงงานลง เพื่อเพิ่มขอไดเปรียบในการ
แขงขันดานการตลาดของสินคาประเภทเดียวกับตน การเลือกจางแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาก็
เพื่อเพิ่มผลกําไรทางธุรกิจเทานั้น ผลเสียท่ีคาดหมายได คือ การขาดทุนกําไร 
  (2)  เปนการลดและควบคุมตนทุนการผลิต เพื่อรักษาสถานภาพการดํารงอยูของ
กิจการและธุรกิจ มูลเหตุจูงใจของนายจางในการที่เลือกจางแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาแทน
ลูกจางที่ทํางานเต็มเวลาก็เพราะเหตุวาเพื่อลดตนทุนคาใชจายทางดานแรงงานลงใหนอยที่สุดจน
สามารถอยูในระดับที่เปนการคุมทุนที่จะเปดดําเนินการตอไป ผลเสียที่จะคาดหมายได คือ การ
ลมเลิกกิจการของนายจาง  
 2) ทัศนะของลูกจางเหตุผลที่เขาทํางานบางชวงเวลาอาจแบงออกเปน 2 ประการ โดย
สมัครใจ ซ่ึงไดแกบุคคลดังตอไปนี้ 
  (1)  นักเรียน นิสิต นักศึกษา ซ่ึงทํางานหารายไดพิเศษในชวงปดภาคการศึกษา หรือ
เทศกาลอื่นๆที่เหมาะสม โดยมีลักษณะเปนครั้งคราว และใชเวลาวางหลังเลิกเรียนหรือระหวาง
ในชวงปดภาคการศึกษามาทําใหเกิดประโยชน เกิดรายได และฝกความรับผิดชอบ 
  (2)  กลุมบุคคลผูมีงานประจํา เขาทํางานบางชวงเวลาโดยใชชวงระยะเวลาวางจาก
งานประจําเพื่อแสวงหารายไดพิเศษ เนื่องจากปจจุบันคาครองชีพสูงขึ้น จึงนิยมทํางานบางชวงเวลา
เพิ่มขึ้น 
     นอกจากเหตุดังกลาวแลวยังมีกลุมบุคคลอีกจํานวนหนึ่งที่ทํางานบางชวงเวลา
โดยความจําเปนทางการครองชีพ กลุมนี้เปนกลุมบุคคลที่จําตองยินยอมเขาทํางานบางชวงเวลา 
เนื่องจากยังไมสามารถแสวงหาตําแหนงที่เปนงานถาวรหรืองานเต็มเวลาที่เหมาะสมได  
   หากพิจารณาจากทัศนะความคิดในการจางงานบางชวงเวลาขางตน อาจ
แบงแยกกลุมของแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาออกเปน 2 กลุม  คือ กลุมที่ 1 ไดแก กลุมบุคคลผูมี
งานประจําทําอยูแลว แตไดใชประโยชนในชวงระยะเวลาวางจากงานประจําในการแสวงหารายได
พิเศษ และกลุมที่ 2 ไดแก กลุมแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาจริงๆ อาทิ กลุมของนักเรียน นิสิต  
 
                                                 

23  สวนวิเทศสัมพันธ สํานักวิชาการแรงงานและสวัสดิการสังคม กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม 
ก  (2539). อนุสัญญาและขอแนะขององคการระหวางประเทศ.  หนา 341. 
 

DPU



 28 

นักศึกษา ซ่ึงทํางานหารายไดพิเศษในชวงปดภาคการศึกษา หรือเทศกาลอื่นๆ ที่เหมาะสม โดยมี
ลักษณะเปนครั้งคราว หรือใชเวลาวางหลังเลิกเรียนหรือในชวงปดภาคการศึกษา รวมถึงกลุม
แรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาโดยความจําเปนทางการครองชีพ โดยที่จําตองยินยอมเขาทํางานบาง
ชวงเวลา เนื่องจากแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลายังไมสามารถแสวงหาตําแหนงที่เปนงานประจํา
หรืองานเต็มเวลาที่เหมาะสมได ซ่ึงสวนใหญจะเปนแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาระดับลาง และ
ไดรับคาจางเปนรายวัน หรือรายชั่วโมง ตลอดจนมีปญหาในเรื่องการเปลี่ยนงานบอย  และไมมี
ความมั่นคงในการทํางาน แมจะมีกลุมบุคคลหลายประเภทที่เขาทํางานบางชวงเวลาในกิจการทุก
ประเภทไมวาจะเปนภาคบริการ ภาคพาณิชยกรรม และภาคอุตสาหกรรม ซ่ึงมีรายละเอียดสภาพการ
ทํางานดังนี้ 
 2.3.3.1 วันและเวลาทํางาน 
   ลักษณะการจางงานของแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลานั้น พบวายังอยูในแวดวง
ที่จํากัด แตสวนใหญจะเปนการประกาศรับสมัคร เชน ติดประกาศรับสมัครหนาสถานประกอบการ
หรือที่สาธารณชนทั่วๆไป หนังสือพิมพ อินเตอรเน็ต หรือรับสมัครในตลาดนัดพบแรงงาน 
หนวยงานจัดหางานจังหวัด หรือติดตอผานกํานันหรือผูใหญบานในชุมชน หรือการบอกผานลูกจาง
ที่ทํางานเต็มเวลาในสถานประกอบการนั้น โดยมีทั้งการทําสัญญาจางกันเปนลายลักษณอักษรหรือ 
บางรายอาจไมมีการวาจางกันเปนลายลักษณอักษรก็ได แตจะมีกําหนดระยะเวลาการจางที่แนนอน  
เปนชวงๆ ขึ้นอยูกับความตองการผลผลิตของนายจาง มิใชการจางงานประจําตลอดเหมือนเชน
ลูกจางประจําหรือลูกจางรายวัน   
   สวนใหญวันทํางานของแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาขึ้นอยูกับความตกลงกัน
ระหวางนายจางและแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาที่มีอยูหลากหลายรูปแบบ เชน ทํางานจันทร – 
เสาร หรือจันทร – ศุกร หรืออาจตกลงกันทํางาน 4 วันตอสัปดาห หรือ 3 วันตอสัปดาห เปนตน โดย
ในแตละวันที่ตกลงทํางานอาจตกลงกันทําวันละ 2 - 3 ช่ัวโมง หรือ 4 - 5 ช่ัวโมง หรือ 6 - 7 ช่ัวโมง
ไลเล่ียกับลูกจางที่ทํางานเต็มเวลาก็ได  
 2.3.3.2 คาจาง 
   สําหรับลักษณะการจางแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลา พบวามีการจายคาจางคิด
เปนรายวันมากที่สุด รองลงมาคือการจายคาจางคิดเปนรายชั่วโมง โดยมีวิธีการจายคาจาง
หลากหลายรูปแบบ เชน จายคาจางเปนรายเดือน รายวัน หรือรายสัปดาห เปนตน  
   ในสวนอัตราคาจางจะขึ้นอยูกับการตกลงระหวางนายจางและแรงงานที่ทํางาน 
บางชวงเวลา ซ่ึงหากตําแหนงงานใดมีความสําคัญนายจางก็จะจายคาจางใหในอัตราที่สูง และ 
หากตําแหนงงานใดที่มีความสําคัญนอยประกอบกับมีผูประสงคจะทํางานมาก นายจางก็จะจาย
คาจางใหในอัตราที่ต่ําแตยังคงอยูภายใตคาจางขั้นต่ําตามที่กฎหมายกําหนด ซ่ึงสวนใหญแลว
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นายจางจะเปนฝายกําหนดอัตราคาจางดวยตนเอง นอกจากนี้ยังขึ้นอยูกับการเจรจาตอรองระหวาง
นายจางกับแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาดวย ซ่ึงสวนใหญแลวแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาที่อยูใน
ตําแหนงงานที่มีความสําคัญนอยหรือเปนแรงงานระดับลางจะอยูในสภาพที่เสียเปรียบเนื่องจาก 
ขาดอํานาจตอรองกับนายจางโดยมีอัตราคาจางที่ใกลเคียงกับคาจางขั้นต่ํารายวัน ซ่ึงหากเปน
แรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาในระดับลางที่เพิ่งเริ่มเขามาทํางานก็จะเริ่มดวยการไดรับคาจางตาม
อัตราคาจางขั้นต่ํา (ยกเวนแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาที่มีวิชาชีพเฉพาะ เชน แพทย ทนายความ 
ลาม เปนตน จะไดรับคาจางในสัดสวนที่สูงอยูแลว) และเมื่อแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาระดับลาง
ดังกลาวทํางานมาเปนเวลานานสักระยะหนึ่งมักจะไมไดรับการปรับเพิ่มคาจางประจําปจากนายจาง
เชนเดียวกับลูกจางทั่วไป ซ่ึงสภาพกรณีดังกลาวกอใหเกิดความไมเปนธรรมกับแรงงานที่ทํางาน
บางชวงเวลาในระดับลาง และอาจทําใหการจางงานบางชวงเวลาเปนรูปแบบการจางงานที่ถูกเอารัด
เอาเปรียบจากการกระทําของนายจางดังกลาว  
 2.3.3.3 วันหยุด วันลา 
   นายจางสวนใหญกําหนดใหแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาไดรับสิทธิในวันหยุด
ประจําสัปดาห แตจะไมไดรับคาจางในวันหยุดประจําสัปดาหแตอยางใด โดยเฉพาะแรงงานที่
ทํางานบางชวงเวลาที่ไดรับคาจางเปนรายวัน หรือรายชั่วโมง ทั้งนี้เนื่องจากการที่นายจางประสงค
จะจางงานบางชวงเวลาก็เพื่อตองการลดตนทุนการผลิต สวนวันหยุดตามประเพณี พบวานายจางจัด
ใหแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาไดรับสิทธิในวันหยุดตามประเพณีโดยไดรับคาจาง สวนวันหยุด
พักผอนประจําป นายจางมิไดกําหนดใหแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาดังกลาวไดรับสิทธิในวันหยุด
พักผอนประจําป  ทั้งนี้โดยสวนใหญการจางงานบางชวงเวลาจะมีลักษณะการจางมีกําหนด
ระยะเวลาการจางงานที่แนนอนในชวงฤดูกาลที่มีการเรงการผลิตหรือมีงานเรงดวน เชน 3 เดือน  
6 เดือน เปนตน อันเปนชวงระยะเวลาการจางงานสั้นๆ  
   ในสวนของวันลา นายจางสวนใหญกําหนดใหแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลามี
สิทธิลาไดทุกประเภทตามที่กฎหมายกําหนด แตจะไมไดรับคาจางในวันที่ลา โดยนายจางเอง
ประสงคที่จะลดตนทุนในการผลิตของตนเอง นายจางจึงนําหลักเกณฑการจางงานที่มีการจายคาจาง
เปนรายวัน หรือรายชั่วโมงมาเปนเครื่องมือในการที่จะไมจายคาจางใหแกแรงงานที่ทํางานบาง
ชวงเวลา ดังนั้น หากแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาไมมาทํางานในวันใดก็ไมไดรับคาจาง  
 2.3.3.4   การเลิกจาง 
   เนื่องจากการจางงานบางชวงเวลามีลักษณะการจางงานที่มีกําหนดระยะเวลาการ
จางที่แนนอน ซ่ึงแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาจะทราบลวงอยูแลววาจะครบกําหนดระยะเวลาการ
จางเมื่อใด แตจะมีการประเมินการทํางานของแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาเปนระยะ หากนายจาง
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เห็นวาแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาทํางานไมมีประสิทธิภาพก็จะประเมินใหออกจากงานทันทีโดย
ไมมีการบอกกลาวลวงหนาและจายสินจางแทนการบอกกลาวลวงหนา  
 2.3.3.5   คาชดเชย  
   กรณีแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาทํางานครบตามกําหนดระยะที่ตกลงกันไว  
และหากนายจางมิไดทําการตอสัญญากับแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลา นายจางก็จะไมจายคาชดเชย
ใหแกแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลา แตหากเปนกรณีที่นายจางเลิกจางแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลา
กอนครบกําหนดระยะเวลาการจาง โดยแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาไมไดกระทําความผิด 
โดยทั่วไปนายจางก็จะไมจายคาชดเชยใหแกแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาเชนกันโดยเฉพาะ
แรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาในระดับลาง อันทําใหแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาเหลานั้น 
ไดรับความเดือดรอนในระหวางการหางานใหมหรือวางงานกอนครบกําหนดระยะเวลาการจางดวย   
  โดยสรุปจากลักษณะและสภาพการจางของแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาพบวา 
แรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาสวนใหญทํางานใหแกนายจางโดยไมมีการเรียกรองเพื่อใหมีการ
คุมครองตามกฎหมายที่เหมาะสมสําหรับพวกตนแตอยางใด และเห็นไดวากลุมแรงงานที่ทํางาน
บางชวงเวลาเหลานี้ยังเปนกลุมที่มีความสําคัญ และอาจเปนสวนหนึ่งของแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ของประเทศไทยใหมีความเจริญกาวหนาทัดเทียมกับนานาอารยประเทศได ดังนั้น เพื่อใหแรงงานที่
ทํางานบางชวงเวลาในประเทศไทยไดรับความคุมครองที่เหมาะสมและสอดคลองกับลักษณะการ
จางงานบางชวงเวลา จึงไดทําการศึกษาการคุมครองแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาของประเทศไทย
เปรียบเทียบกับการคุมครองแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาขององคการแรงงานระหวางประเทศ และ
มาตรฐานการคุมครองแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาของตางประเทศ ซ่ึงจะไดกลาวในบทตอไป 
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บทที่ 3  

มาตรการทางกฎหมายในการคุมครองแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลา 
ตามอนุสัญญาองคการแรงงานระหวางประเทศ และกฎหมายตางประเทศ

เปรียบเทียบกับกฎหมายไทย 
  
 แรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาถือเปนแรงงานประเภทหนึ่งที่มีความสําคัญในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย ดังนั้น ในการใหความคุมครองแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลา
อยางเหมาะสม ควรมีการกําหนดมาตรการการวางแนวทางคุมครอง โดยทําการศึกษามาตรการทาง
กฎหมายในการคุมครองแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาขององคการแรงงานระหวางประเทศ (ILO) 
ซ่ึงเปนมาตรการขั้นพื้นฐานที่ประเทศสมาชิกใชกําหนดกฎเกณฑในการคุมครองแรงงานที่ทํางาน
บางชวงเวลาในประเทศของตน ตลอดจนทําการศึกษามาตรการทางกฎหมายในการคุมครอง
แรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาของตางประเทศ เพื่อใชศึกษาเปรียบเทียบและวิเคราะห ดังตอไปนี้  
 
3.1 มาตรการการคุมครองแรงงานขององคการแรงงานระหวางประเทศ (International Labour 

Organization หรือ ILO) 
 องคการแรงงานระหวางประเทศ24 (International Labour Organization หรือ ILO) คือ  
องคกรที่ทําหนาที่ใหความชวยเหลือทางดานวิชาการแกประเทศสมาชิกที่นําประสบการณจาก 
การวิเคราะหผลการวิจัยขององคกรมาเปนแนวทางประกอบการบริหารและพัฒนาแรงงานของ
ประเทศสมาชิกใหเปนไปตามมาตรฐานสากล 
 องคการแรงงานระหวางประเทศเกิดขึ้นพรอมกับสันนิตบาต ภายใตสนธิสัญญาแวร
ซายในป พ.ศ. 2462 ภายหลังยกเลิกสันนิตบาตชาติแลว ไดกลายเปนองคกรชํานาญพิเศษองคกรแรก
ของสหประชาชาติ ในป 2489 สมาชิกกอตั้งเดิมมีเพียง 45 ประเทศเทานั้น ซ่ึงประเทศไทยก็เปน
หนึ่งในผูกอตั้งดวย โดยมีวัตถุประสงคทั่วไปเพื่อสงเสริมความเปนธรรมในสังคม รับรองและ
เคารพสิทธิมนุษยชน สนับสนุนใหเกิดความเปนธรรมในการใชแรงงาน ยกระดับมาตรฐานความ

                                                 
24  ธีระ ศรีธรรมรักษ ข (2549). “อนุสัญญาองคการแรงงานระหวางประเทศกับกฎหมายแรงงานไทย.” 

บทบัณฑิตย,  เลม 62.  หนา 109. 
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เปนอยูที่ดีแกลูกจางและใหความชวยเหลือสมาชิกในดานการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้ง 
ดานประกันสังคม และสหกรณ 
 ตอมาในที่ประชุมองคการแรงงานระหวางประเทศ ณ เมืองฟลาเดเฟย ไดมีคําประกาศ 
แหงฟลาเดลเฟย ซ่ึงกลายเปนวัตถุประสงคใหมของ ILO จนถึงทุกวันนี้ โดยมีหลักสําคัญ  
4 ประการ คือ 

 1) แรงงานมิใชสินคา  
  2)  เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและการตั้งสมาคมเปนส่ิงจําเปนสําหรับ
ความกาวหนาอันยั่งยืน 
   3) ความยากจน ณ ที่หนึ่งที่ใด ยอมเปนปฏิปกษตอความเจริญรุงเรืองในทุกหนทุกแหง 
   4) มนุษยทุกคนมีสิทธิที่จะแสวงหาสวัสดิภาพทางวัตถุและพัฒนาดานจิตใจ ภายใต
เงื่อนไขเสรีภาพและความภาคภูมิ ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และโอกาสอันทัดเทียมกันโดยไมคํานึง
เชื้อชาติ หรือเพศใดๆ ทั้งส้ิน  
 ตอมาองคการแรงงานระหวางประเทศ ไดกําหนดกลไกสําคัญในการขยายการคุมครอง
และยกระดับแรงงานทุกประเภทใหเปนงานที่มีคุณคา กลาวคือ งานที่มีคุณคาตองไมใชงานที่ทํา
เพียงเพื่อยังชีพไปวันๆ หรืองานอะไรก็ได  แตตองเปนงานที่เอ้ือใหพนจากสภาพความยากจนและ
ตองมีสภาพการทํางานที่ดีดวย ซ่ึงตอมาที่ประชุมใหญขององคการแรงงานระหวางประเทศ สมัยที่ 
90 ป 2540 ไดมีมติรับรองวาระงานที่มีคุณคา (Decent Work Agenda) ซ่ึงมีวัตถุประสงคหลักเพื่อ
ขยายการคุมครองทางสังคม โดยเฉพาะในเรื่องงานที่ปลอดภัยและมั่นคงใหครอบคลุมทั้งสวนของ
ภาคนอกระบบ ชุมชน และองคกรเอกชนดวย 
  องคประกอบของงานที่มีคุณคา ในมุมมองขององคการแรงงานระหวางประเทศ25 
 1.  หลักการและสิทธิขั้นพื้นฐานในการทํางาน (Fundamental Principles and Rights 
at Work) ประกอบดวยเสรีภาพในการรวมตัวและสิทธิในการเจรจาตอรองรวม การขจัดการใช
แรงงานบังคับ การขจัดการใชแรงงานเด็ก และการขจัดการเลือกปฏิบัติ เปนตน  
  2. การสรางงานที่ มีคุณภาพและการสงเสริมศักยภาพท่ีจะได รับการจางงาน 
(Productive Employment) ประกอบดวย การสงเสริมการมีงานทําและการเพิ่มผลิตภาพโดยการ
ลงทุนดานความรูและทักษะ การสรางงานที่มีคุณภาพโดยการพัฒนาสถานประกอบการและแกไข
อุปสรรคตางๆ เชน การเขาถึงแหลงทุน การตลาด และการฝกอบรม เปนตน  

                                                 
 25  ชฤทธิ์ มีสิทธิ์ และพูลทรัพย สวนเมือง ตุลาพันธุ.  (2549).  ผูรับงานไปทําที่บานในประเทศไทย : 
สิทธิและการรณรงคนโยบาย. หนา 16. 
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   3.  การคุมครองทางสังคม (Social Protective) ประกอบดวย ความปลอดภัยในการ
ทํางานและอาชีวอนามัย การขยายและสงเสริมการประกันทางสังคมในรูปแบบที่หลากหลายและ
เหมาะสมกับแรงงานกลุมตางๆ  
   4.  การสรางความเข็มแข็งใหองคกรแรงงานและการมีสิทธิแสดงความเห็น (Social 
Dialogue) ประกอบดวย การกําหนดสิ่งแวดลอมที่เอ้ือตอการจัดตั้งองคกรและผูแทน การสงเสริม
บทบาทและการมีสวนรวมขององคกรเหลานี้ในการกําหนดนโยบายที่เกี่ยวของ การสนับสนุนการ
จัดตั้งองคกรแรงงานสหภาพแรงงาน องคกรนายจาง รวมทั้งกลุมเจรจาตอรองรวมกับภาครัฐใน
รูปแบบตางๆ ที่เหมาะสม  
 อยางไรก็ตามองคการแรงงานระหวางประเทศ (ILO) ก็ไดกําหนดหลักการและ
มาตรฐานดานแรงงานที่เกี่ยวกับแรงงานทุกประเภทวาดวยสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน เร่ืองยุติการใช
แรงงานบังคับวาดวยสภาพการทํางาน เร่ืองทั่วไปเกี่ยวกับสภาพการจาง โดยประสงคใหประเทศ
สมาชิกถือปฏิบัติอยางเครงครัด แมจะใหสัตยาบันหรือไมก็ตามโดยไมคํานึงถึงความแตกตางใน
ระดับการพัฒนา โดยแตละฉบับสรุปสาระสําคัญไวดังนี้ 

3.1.1 กําหนดเวลาทํางานปกติ (Hours of Work) 
 3.1.1.1 การเกณฑแรงงานหรือแรงงานบังคับ 
   อนุสัญญาฉบับที่ 29 วาดวยการเกณฑแรงงานหรือแรงงานบังคับ ค.ศ. 1930 

(Forced of Compulsory Labour 1930) กําหนดสาระสําคัญใหประเทศสมาชิกซึ่งใหสัตยาบัน 
จะตองดําเนินการยกเลิกการเกณฑแรงงานบังคับทุกรูปแบบ ซ่ึง “การเกณฑแรงงานบังคับ” 
หมายถึง งานหรือบริการทุกชนิดซึ่งเอาจากบุคคลใดๆ โดยการขูเข็ญ ลงโทษ และบุคคลดังกลาวนั้น
มิไดสมัครใจ ยกเวน  

   1)  งานหรือบริการใดๆ ซ่ึงเกณฑโดยกฎหมายวาดวยการเกณฑทหาร สําหรับ
งานที่มีลักษณะทางการทหารอยางแทจริง  

   2)  งานหรือบริการใดๆ  ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของหนาที่พลเมืองที่โดยปกติ
ประชาชนตองปฏิบัติ 

   3) งานหรือบริการใดๆ ที่เกณฑจากบุคคลที่ถูกตัดสินลงโทษในศาลยุติธรรม 
โดยบุคคลนั้นมิไดถูกจางหรือถูกกําหนดใหอยูภายใตอํานาจจัดการของสมาคม บริษัท หรือบุคคล
ซ่ึงเปนเอกชน 

   4) งานหรือบริการใดๆ ที่ เรียกเกณฑในกรณีฉุกเฉิน อันหมายถึงกรณีเกิด
สงครามหรือภัยพิบัติ 
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   5)  การบริการตางๆ ของชุมชนขนาดเล็ก ซ่ึงดําเนินการโดยสมาชิกของชุมชน
นั้น เพื่อประโยชนของชุมชนนั้นเอง 

    ในกรณีที่การเกณฑแรงงานบังคับตามขอ 1 – 5 นั้น จะตองนําขอจํากัด
ตอไปนี้มาใชพิจารณาดวย 

          (1) เปนผูใหญชายที่มีรางกายสมประกอบ อายุไมต่ํากวา 18 ป และไมเกิน 
45 ป และตองไดรับการตรวจสอบจากแพทยวามิไดเปนโรคติดตอรายแรง เปนบุคคลที่มีรางกาย
เหมาะสมที่จะทํางานที่กําหนดไวได 

          (2)  ใหยกเวนครูและนักเรียนในโรงเรียน ตลอดจนเจาหนาที่ดานการบริการ
ทั่วๆไป 

          (3)  ตองใหมีผูใหญชายที่มีรางกายสมประกอบไวในชุมชนนั้นๆ ดวย โดย
ปกติไมวากรณีใดๆ จะเกณฑไปไดรอยละ 25 

          (4) ตองเคารพตอความสัมพันธของคูสมรสและครอบครัว 
      ในการเกณฑแรงงานนั้นจะตองกระทําไดไมเกิน 60 วันในรอบ 12 เดือน 

โดยใหนับรวมเวลาที่ใชในการเดินทางไปและกลับจากที่ที่จะตองทํางานดวย นอกจากนี้จะตอง
กําหนดชั่วโมงทํางานเชนเดียวกับชั่วโมงทํางานปกติ โดยใหไดรับคาตอบแทนไมนอยกวางาน
ประเภทเดียวกัน และหากมีการทํางานเกินชั่วโมงปกติจะตองไดรับคาตอบแทนในอัตราที่เปนอยู
ทั่วๆ ไป รวมทั้งตองใหบุคคลที่ถูกเกณฑแรงงานมีวันหยุดพักผอนประจําปดวย 

 3.1.1.2 การยกเลิกแรงงานบังคับ 
   อนุสัญญาฉบับที่ 105 วาดวยการยกเลิกแรงงานบังคับ ค.ศ. 1957 (Abolition of 

Forced Labour 1957) เปนอนุสัญญาที่สืบเนื่องมาจากอนุสัญญาฉบับกอนๆ ขององคการแรงงาน
ระหวางประเทศ คือ อนุสัญญาวาดวยการใชแรงงานบังคับ ค.ศ. 1930 อนุสัญญาวาดวยทาส ค.ศ. 
1926 อนุสัญญาเพิ่มเติมวาดวยการเลิกทาส และอนุสัญญาวาดวยการคุมครองคาจาง ค.ศ. 1949 
ซ่ึงองคการแรงงานระหวางประเทศเห็นวาอนุสัญญาดังกลาวยังไมเปนการพอเพียง จึงไดตรา 
อนุสัญญาฉบับที่ 105 วาดวยการยกเลิกแรงงานบังคับ ค.ศ. 1957 ขึ้นมาอีกฉบับ เพื่อใหรัฐสมาชิก
จะตองไมใชวิธีการเกณฑแรงงานบังคับในกรณีเพื่อประโยชนในทางการเมือง เพื่อใชคนงานทาง
พัฒนาเศรษฐกิจ เพื่อลงโทษคนงานทางวินัย รวมทั้งเพื่อลงโทษคนงานที่นัดหยุดงานอันเนื่องมาจาก
เชื้อชาติ สังคม สัญชาติ หรือศาสนา 

 3.1.1.3 การกําหนดชั่วโมงการทํางานในงานอุตสาหกรรม 
   อนุสัญญาฉบับที่ 1 ป ค.ศ. 1919 วาดวยการกําหนดชั่วโมงการทํางานในงาน

อุตสาหกรรมภายใน 8 ช่ัวโมงตอวัน และ 48 ช่ัวโมงตอหนึ่งสัปดาห เปนอนุสัญญาที่ใหความ
คุมครองบุคคลที่รับจางทํางานในสถานประกอบการอุตสาหกรรมไมวาจะเปนของรัฐหรือเอกชนวา
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จะตองทํางานไมเกิน 8 ช่ัวโมงตอวัน และ 48 ช่ัวโมงตอหนึ่งสัปดาห ยกเวนเปนการประกอบการ
ภายในครอบครัวซ่ึงสมาชิกในครอบครัวเทานั้นที่ดําเนินการ และไมใชบังคับกับบุคคลที่ทําหนาที่
เปนผูจัดการหรือผูตรวจดูแล สําหรับบุคคลที่มีตําแหนงในระดับผูอํานวยการหรือตําแหนงผูจัดการ
หรือบุคคลแรงงานในฐานะเลขานุการที่จะตองทํางานมากกวา 8 ช่ัวโมงตอวัน หรือ 48 ช่ัวโมงตอ
หนึ่งสัปดาห หากวันหนึ่งทํางานไมถึงแปดชั่วโมง ก็อาจขยายเพิ่มชั่วโมงในวันอื่นที่เหลือไดแตตอง
ไมเกินหนึ่งชั่วโมง  

   นอกจากนี้อนุสัญญาฉบับนี้ยังยกเวนกลุมคนงานหรือแรงงานที่ทํางานเปนกะ 
ซ่ึงอนุญาตใหสถานประกอบการจางคนงานเพื่อทํางานเกินวันละ 8 ช่ัวโมง และ 48 ช่ัวโมง 
ตอสัปดาหไดโดยถั่วเฉลี่ยแลวจํานวนชั่วโมงในระยะ 3 สัปดาห หรือนอยกวา 3 สัปดาหไมเกิน 
8 ช่ัวโมงตอวัน และ 48 ช่ัวโมงตอหนึ่งสัปดาห 

 3.1.2 วันหยุดพักผอนประจําสัปดาห (Weekly Rest) 
  อนุสัญญาฉบับที่ 14 ป ค.ศ. 1921 วาดวยวันหยุดพักผอนประจําสัปดาหในงาน
อุตสาหกรรม กําหนดใหคนงานในสถานประกอบการอุตสาหกรรมของรัฐหรือเอกชน จะตอง
ไดรับการหยุดพักผอนอยางนอย 24 ช่ัวโมงติดตอกันในทุกๆ ระยะเวลา 7 วัน และหากเปนไปได
ควรกําหนดระยะเวลาหยุดพักผอนสําหรับเจาหนาที่ทั้งหมดในแตละสถานประกอบการใหตรงกัน  

 3.1.3 การหยุดพักผอนประจําปโดยไดรับคาจาง (Annual Leave with Pay) 
  อนุสัญญาฉบับที่ 132 ป ค.ศ. 1970 วาดวยวันหยุดพักผอนประจําปโดยไดคาจาง (ฉบับ
แกไข) กําหนดใหแรงงานทุกคนมีสิทธิไดรับวันหยุดพักผอนประจําปโดยไดรับคาจางตาม
ระยะเวลาที่กําหนดแตตองไมนอยกวา 3 สัปดาหตอป ในกรณีที่วันหยุดพักผอนประจําป 
ตรงกับวันหยุดตามประเพณี หามมิใหนับรวมวันหยุดตามประเพณีนั้นเปนวันหยุดพักผอนประจําป
โดยไมไดรับคาจางตามความหมายในอนุสัญญานี้   

 3.1.4 การลาโดยไดรับคาจาง (Paid Leave) 
  อนุสัญญาฉบับที่ 140 ป ค.ศ. 1974 วาดวยการลาศึกษาตอโดยไดรับคาจาง อนุญาตให
แรงงานลาไปศึกษาในชวงระยะเวลาที่กําหนดโดยใหสิทธิไดรับคาจางที่เพียงพอ และกําหนดให 
รัฐสมาชิกกําหนดนโยบายที่เหมาะสมกับสภาวการณของประเทศและแนวปฏิบัติที่จะสงเสริมให
แรงงานไดรับอนุญาตไปศึกษาตอโดยรับคาจาง ทั้งนี้จะตองไมเลือกปฏิบัติอันเนื่องมาจากขอ
แตกตางเรื่องสัญชาติ สีผิว เพศ และศาสนา เปนตน  
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 3.1.5 การคุมครองคาตอบแทนการทํางาน 
  องคการแรงงานระหวางประเทศ (ILO) ไดกําหนดหลักการและมาตรฐานการคุมครอง
คาตอบแทนแรงงานวาดวยสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน  เ ร่ือง ความเสมอภาคในโอกาสและ 
การปฏิบัติไวดังนี้  
  3.1.5.1 คาตอบแทนที่เทากันสําหรับคนงานชายและหญิงซึ่งทํางานที่มีคาเทากัน  
    อนุสัญญาฉบับที่ 100 วาดวยคาตอบแทนที่เทากันสําหรับคนงานชายและหญิง
ซ่ึงทํางานที่มีคาเทากัน ค.ศ. 1951 (Equal Remuneration for Men and Women Workers for Work of 
Equal Value 1951) เปนอนุสัญญาที่กําหนดใหประเทศสมาชิกพิจารณากําหนดอัตราคาตอบแทน
และสรางความมั่นใจวาไดนําหลักการวาดวยคาตอบแทนที่เทาเทียมกันสําหรับคนงานชายและ 
หญิง ซ่ึงทํางานที่มีคาเทากันวาจะตองจายคาตอบแทนโดยปราศจากการเลือกปฏิบัติอันเนื่องจาก
ความแตกตางทางเพศ ทั้งนี้ คําวา “คาตอบแทน” หมายความรวมถึง คาจางหรือเงินเดือนปกติ
พื้นฐานหรือข้ันต่ํา และคาตอบแทน เพิ่มเติมใดๆ ไมวาจะเปนเงินสดหรือส่ิงของที่นายจางใหแก
ลูกจางตามผลของการจางงานคนงานนั้น ไมวาโดยตรงหรือโดยออม และคําวา “คาตอบแทนที่เทา
เทียมกันสําหรับคนงานชายและหญิงในงานที่มีคาเทากัน” หมายถึงอัตราของคาตอบแทนที่กําหนด
โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติทางเพศ 
  3.1.5.2 การเลือกปฏิบัติการจางงานและอาชีพ  
    อนุสัญญาฉบับที่ 111 วาดวยการเลือกปฏิบัติการจางงานและอาชีพ ค.ศ. 1958 
(Discrimination in Respect of Employment and Occupation 1958) เปนอนุสัญญาที่กําหนด
หลักเกณฑและคุมครองการเลือกปฏิบัติในการจางงานและอาชีพวาดวยการเขารับการฝกอาชีพ การ
เขาทํางาน การประกอบอาชีพเฉพาะบางประเภท รวมทั้งเงื่อนไขตางๆ ของการจางงาน โดยไม
คํานึงเชื้อชาติ ศาสนา หรือเพศ ตลอดจนมีสิทธิแสวงหาความเปนอยูที่ดี ทั้งทางดานวัตถุและ
พัฒนาการทางดานจิตใจของตนตามเงื่อนไขแหงเสรีภาพและเกียรติยศตามความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจและโอกาสที่เทาเทียมกัน และการเลือกปฏิบัติกอใหเกิดการละเมิดสิทธิที่ไดกําหนดไวใน
ปฏิญญาสากลวาดวยมนุษยชน ทั้งนี้ คําวา “การจางงาน” และ “อาชีพ” หมายความรวมถึง การเขา
รับการฝกอาชีพ การเขาทํางานและประกอบอาชีพบางประเภท และขอกําหนดเงื่อนไขตางๆของ
การจางงาน และคําวา “การเลือกปฏิบัติ” หมายความรวมถึง  
    1)  การแบงแยก การกีดกัน หรือการลําเอียงใดๆ ที่กระทําบนพื้นฐานเชื้อชาติ  
สีผิว เพศ ศาสนา ความคิดเห็นทางการเมือง สัญชาติ หรือพื้นฐานทางสังคม ซ่ึงมีผลลบลางหรือทํา
ความเสียหายตอความเสมอภาคในโอกาส หรือในการปฏิบัติเกี่ยวกับการจางงานหรืออาชีพ 
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    2)  การแบงแยก การกีดกัน หรือการลําเอียงใดๆ ที่มีผลลบหรือความเสียหายแก
ความเสมอภาคในโอกาส หรือในการปฏิบัติเกี่ยวกับการจางงานหรืออาชีพ ซ่ึงอาจพิจารณากําหนด
ไดโดยประเทศสมาชิกที่เกี่ยวของ 

 3.1.6 การคุมครองเก่ียวกับเงินทดแทน 
  อนุสัญญาฉบับที่ 19 วาดวยการปฏิบัติที่เทาเทียมกัน ค.ศ. 1925 ซ่ึงกําหนดใหรัฐสมาชิก
ตองดําเนินการใหมีการปฏิบัติ เกี่ยวกับการจายคาทดแทนใหแกคนงานทุกประเภทที่ เปน 
คนในบังคับหรือคนตางชาติหรือทายาทของบุคคลดังกลาวที่ประสบอันตรายจากการทํางานอยาง
เสมอเหมือนกัน  

 3.1.7 การคุมครองเก่ียวกับเงินประกันสังคม 
  อนุสัญญาฉบับที่ 102 วาดวยมาตรฐานขั้นพื้นฐานของการประกันสังคม ค.ศ. 1952 
กําหนดใหมีการคุมครองการประกันสังคมอยางนอย 3 ประเภท ตามมาตรฐานขั้นพื้นฐาน โดยเลือก
จากการรักษาพยาบาล เงินทดแทนกรณีเจ็บปวย ประโยชนทดแทนกรณีวางงาน ชราภาพ ประสบ
อันตรายจากการทํางาน สงเคราะหบุตร คลอดบุตร ทุพพลภาพ และสงเคราะหผูอยูในอุปการะ 
และจะตองใหความคุมครองอยางนอย 1 ประเภท โดยเลือกจากประโยชนทดแทนแบบบังคับกรณี
วางงาน ชราภาพ ประสบอันตรายจากการทํางาน ทุพพลภาพ สงเคราะหผูอยูในอุปการะ 

ดังนั้นจึงกลาวไดวาองคการแรงงานระหวางประเทศ (ILO) ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญใน 
การคุมครองและการจัดสวัสดิการใหแกแรงงานทุกประเภท โดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนที่เกี่ยวของ
กับการทํางาน ช่ัวโมงทํางาน เวลาพัก วันลา ความปลอดภัย คาตอบแทน สุขภาพอนามัย และ 
การคุมครองดานประกันสังคม เงินทดแทนตามกฎหมาย เพื่อใหนายจางปฏิบัติตอลูกจางอยาง
ถูกตองและเปนธรรม 

 
3.2 มาตรการในการคุมครองแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลา (Part - Time Workers) ขององคการ

แรงงานระหวางประเทศ (ILO) 
 องคการแรงงานระหวางประเทศเปนองคกรที่กําหนดมาตรฐานแรงงานระหวาง
ประเทศ  (มาตรฐานแรงงานระหวางประเทศ หรือ Labour Standard  คือ บทบัญญัติและขอกําหนด 
ที่เกี่ยวของกับการทํางานตางๆขององคการแรงงานระหวางประเทศ ซ่ึงรัฐสมาชิกทั่วโลกของ
องคการระหวางประเทศมาประชุมรวมกัน และรับรองวาเปนมาตรฐานแรงงานสากล) เพื่อให
ประเทศสมาชิกใชเปนแนวทางในการปฏิบัติ นอกจากนั้นองคการแรงงานระหวางประเทศยังได
จัดทําขอแนะซึ่งเปนตราสารอยางหนึ่งที่กําหนดขึ้นมาเพื่อวางแนวปฏิบัติ เปนรายละเอียดชวยแนะ
ใหประเทศตางๆ ไดนําไปปฏิบัติ ซ่ึงการรับเอาขอแนะมาปฏิบัติไมไดผูกพันรัฐสมาชิกวาจะตอง
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ปฏิบัติใหครบถวนถูกตองเหมือนเชนการใหสัตยาบันอนุสัญญาแตอยางใด และการจางงานอยาง
หนึ่งที่องคการแรงงานระหวางประเทศไดใหความสนใจไดแก การจางงานบางชวงเวลา (Part - 
Time Work) โดยองคการแรงงานระหวางประเทศไดตระหนักถึงความสําคัญของการมีงานทําโดย
เสรี และมีประสิทธิภาพสําหรับแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาทั้งปวง จึงไดกําหนดใหมีการคุมครอง
แรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาขั้นพื้นฐานไวในอนุสัญญาฉบับที่ 175 วาดวยการทํางานบางชวงเวลา 
รวมทั้งไดจัดทําขอแนะที่ 182 ค.ศ. 1994 วาดวยการทํางานบางชวงเวลา เพื่อแนะใหประเทศสมาชิก
ตางๆ ไดนําไปปฏิบัติ ดังมีรายละเอียดดังตอไปนี้  

3.2.1 การคุมครองแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาตามอนุสัญญาฉบับท่ี 175 วาดวยการทํางาน 
บางชวงเวลา 

อนุสัญญาฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่อกําหนดมาตรฐานการคุมครองแรงงานสําหรับ
แรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาซึ่งเปนรูปแบบของการวาจางงานอีกรูปแบบหนึ่งที่เปนที่ยอมรับกัน
มากยิ่งขึ้นในระบบเศรษฐกิจและการผลิตสมัยใหม  

โดยปกติสภาพการทํางานของแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาสวนใหญแลวทํางานวันละ  
4 – 6 ชั่วโมง และไดรับคาจางเปนรายวันหรือรายชั่วโมงตามคาจางขั้นต่ํา และมักมีรายไดไมคอย
แนนอน สําหรับสิทธิประโยชนจากการทํางาน การฝกอบรมและความกาวหนาในการทํางาน 
แรงงานที่ทํางานบางชวงเวลามักไดรับนอยกวาแรงงานที่ทํางานเต็มเวลาปกติ แตสําหรับดานอาชีว 
อนามัยและความปลอดภัยในการทํางาน  แรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาก็ไดรับการปฏิบัติ
เชนเดียวกับแรงงานที่ทํางานเต็มเวลาปกติ แตอยางไรก็ตามแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลายังคง
ตองการใหมีความคุมครองแรงงานโดยเฉพาะเรื่องคาจางและสวัสดิการตางๆใหทัดเทียมกับแรงงาน
ที่ทํางานเต็มเวลาตามสัดสวน ซ่ึงในเรื่องดังกลาวองคการแรงงานระหวางประเทศไดตระหนักถึง
ความสําคัญของการมีงานทําโดยเสรี และมีประสิทธิภาพสําหรับแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาทั้ง
ปวง จึงไดกําหนดใหมีการคุมครองแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาขั้นพื้นฐาน ในเรื่องของคาจาง การ
ไมเลือกปฏิบัติในการจางงานและอาชีพ ดานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย รวมทั้งสิทธิในการ
รวมตัวเพื่อการเจรจาตอรองและการเปนตัวแทนแรงงานเชนเดียวแรงงานที่ทํางานเต็มเวลาปกติที่
สามารถเทียบเคียงได โดยเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2537 องคการแรงงานระหวางประเทศไดรับรอง
อนุสัญญาวาดวยการทํางานบางชวงเวลา ค.ศ. 1994 เพื่อคุมครองแกแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาใน
เร่ืองการเขาถึงการจางงาน สภาพการทํางาน และการประกันสังคม โดยอนุสัญญาฉบับดังกลาวจะ
ไมมีผลกระทบตอบทบัญญัติที่ใหประโยชนซ่ึงใชบังคับกับแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาภายใต
อนุสัญญาแรงงานระหวางประเทศฉบับอื่น26 ซ่ึงใหเรียกชื่ออนุสัญญาที่คุมครองแรงงานที่ทํางาน

                                                 
 26  Convention No. 175 Concerning Part – Time Work Section 2. 
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บางชวงเวลาดังกลาววา  “อนุสัญญาฉบับที่ 175 วาดวยการทํางานบางชวงเวลา (Convention No. 
175 Concerning Part – Time Work)” โดยมีแนวทางและหลักการคุมครอง ดังนี้ 

 3.2.1.1  คํานิยามของ “แรงงานที่ทํางานบางชวงเวลา”  
องคการแรงงานระหวางประเทศไดรับรองอนุสัญญาฉบับที่ 175 วาดวยการ

ทํางานบางชวงเวลา (Convention No. 175 Concerning Part – Time Work) โดยกําหนดนิยามของ  
“แรงงานที่ทํางานบางชวงเวลา” (Part - Time Workers) หมายถึง บุคคลผูรับจางทํางานซึ่งมีช่ัวโมง
การทํางานปกตินอยกวาจํานวนชั่วโมงทํางานของแรงงานที่ทํางานเต็มเวลา (Full - Time Workers)  
ที่สามารถเทียบเคียงไดในสาขางานอาชีพหรือสถานประกอบการประเภทเดียวกัน ซ่ึงชั่วโมงการ
ทํางานปกติของแรงงานที่ทํางานชวงเวลาขางตนอาจนับเปนสัปดาห หรือคํานวณโดยเฉลี่ยตาม
ระยะเวลาการจางงาน27 และกําหนดใหอนุสัญญาฉบับที่ 175 วาดวยการทํางานบางชวงเวลานี้ใช
บังคับกับแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาทุกคน อาจยกเวนคนงาน หรือสถานประกอบการบาง
ประเภทเพียงบางสวนหรือทั้งหมดไดหากการนําอนุสัญญาดังกลาวมาปฏิบัติแลวอาจกอใหเกิด
ปญหา28  

นอกจากนี้ยังกําหนดนิยามของแรงงานที่ทํางานเต็มเวลา (Full - Time Workers)   
หมายถึง คนทํางานเต็มเวลาที่ไดรับการจางงานรูปแบบเดียวกับของแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลา  
มีลักษณะงานแบบเดียวหรือคลายคลึงกับงานบางชวงเวลา และทํางานในสถานประกอบการ
เดียวกันหรือสาขางานเดียวกันกับแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลา สวนแรงงานที่ทํางานเต็มเวลา 
ที่ไดรับผลกระทบจากการวางงานชั่วคราว (Partial Unemployment) อันเนื่องมาจากการลดจํานวน
ช่ัวโมงทํางานของแรงงานทั้งกลุมเปนการชั่วคราว เพราะเหตุผลทางเศรษฐกิจ ทางวิชาการ หรือ
โครงสราง ไมถือเปนแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลา29 
 3.2.1.2   มาตรฐานการใหความคุมครองแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลา 

องคการแรงงานระหวางประเทศไดใหประเทศสมาชิกแตละประเทศที่ให
สัตยาบันอนุสัญญาฉบับที่ 175 วาดวยการทํางานบางชวงเวลากําหนดมาตรฐานการใหความ
คุมครองแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลา (Part - Time Workers) เทียบเทาแรงงานที่ทํางานแบบเต็ม
เวลา (Full - Time Workers) ไวโดยมีสาระสําคัญ ดังนี้ 30 

                                                 
 27  Convention No. 175 Concerning Part – Time Work Article 1 (b) 

28  Convention No. 175 Concerning Part – Time Work Article  3 (1). 
29  Convention No. 175 Concerning Part – Time Work Article 1 (d). 

 30  สวนวิเทศสัมพันธ สํานักวิชาการแรงงานและสวัสดิการสังคม กระทรวงแรงงานและสวัสดิการ
สังคม.  เลมเดิม.  หนา 344 - 346. 
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1)  ใหกําหนดมาตรการรับรองแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาจะไดรับความ
คุมครองเทียบเทากับแรงงานที่ทํางานเต็มเวลาในขอท่ีเกี่ยวของในเรื่อง 1) สิทธิในการรวมตัว เจรจา
รวมตอรอง และปฏิบัติในฐานะผูแทนลูกจาง 2) สุขภาพอนามัยและความปลอดภัยในการทํางาน 
และ 3) การเลือกปฏิบัติในการจางงานและอาชีพ (มาตรา 4)  

2)  ใหกําหนดมาตรการเปนกฎหมายและขอปฏิบัติเพื่อรองรับวา แรงงานที่
ทํางานบางชวงเวลาจะตองไดรับคาจางไมต่ํากวาคาจางพื้นฐานโดยคํานวณจากชั่วโมงการทํางาน 
หรือตามผลผลิตต่ํากวาคาจางพื้นฐานของแรงงานที่ทํางานเต็มเวลา (Full - Time Workers) เมื่อ
เปรียบเทียบกันดวยวิธีการคํานวณแบบเดียวกัน (มาตรา 5) 

3)  ใหกําหนดแผนการประกันสังคมซึ่งตราเปนพระราชบัญญัติและใชประเภท
ของงานอาชีพเปนฐาน โดยปรับใหแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาเขารวมอยูในแผนไดเทาเทียมกับ
แรงงานที่ทํางานเต็มเวลา สําหรับเงื่อนไข ใหกําหนดจากชั่วโมงการทํางาน รายไดหรือจํานวนเงิน
สมทบกองทุนประกันสังคม หรือโดยวิธีการที่กําหนดกฎหมายและขอปฏิบัติ (มาตรา 6)  

4) ใหกําหนดมาตรการรับรองแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาจะไดรับเงื่อนไข
เทาเทียมกับแรงงานที่ทํางานเต็มเวลาในเรื่องของการคุมครองการมีบุตร การสิ้นสุดสัญญาจาง  
การลาพักผอนประจําป และวันหยุดประเพณีโดยไดรับคาจาง และการลาปวย โดยอาจกําหนดตาม
สัดสวนชั่วโมงการทํางานหรือรายได (มาตรา 7) 

 ในการกําหนดมาตรการรับรองแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาใหไดรับความ
คุมครองตามเงื่อนไขขางตนใหเทาเทียมกับคนทํางานหรือแรงงานที่ทํางานเต็มเวลานั้น เปนที่ 
เขาใจวา การไดใหสิทธิเกี่ยวกับเรื่องเงินอาจกําหนดจากสัดสวนของชั่วโมงการทํางานหรือรายได 
โดยมาตรการดังกลาวประเทศสมาชิกอาจยกเวนแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาที่มีรายได หรือ
ช่ัวโมงการทํางานที่ต่ํากวาขอจํากัดที่กําหนด (Specified thresholds) ไมไดรับความคุมครองตาม
แผนประกันสังคมตามกฎหมาย ยกเวนการคุมครองเกี่ยวกับสิทธิประโยชนที่ไดรับจากการประสบ
อันตรายจากการจางงาน31 และอาจไมไดรับความคุมครองเกี่ยวกับคาจางพื้นฐานก็ได ยกเวน
มาตรการคุมครองสิทธิในการลาคลอด32 ทั้งนี้ การยกเวนจะตองกําหนดเงื่อนไขขั้นพื้นฐานโดยควร
พิจารณากําหนดในลักษณะที่ไมเปนการแยกแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลามิใหไดรับความคุมครอง
โดยไมเปนธรรม  

                                                 
 31  Convention No. 175 Concerning Part – Time Work Article 8 (1) (a). 
 32  Convention No. 175 Concerning Part – Time Work Article 8 (1) (b). 
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5) ใหกําหนดมาตรการรับรองวา การเปลี่ยนแปลงจากการทํางานเต็มเวลามา
เปนการทํางานบางชวงเวลา หรือในทางกลับกัน สามารถกระทําไดอยางเสรีตามกฎหมายและ 
ขอปฏิบัติ โดยใหขึ้นอยูกับความตองการของสถานประกอบการที่เกี่ยวของ (มาตรา 10)  

 จากการศึกษาจะเห็นไดวาอนุสัญญาฉบับที่ 175 วาดวยการทํางานบาง
ชวงเวลาดังกลาวไดกําหนดมาตรการคุมครองแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาโดยตั้งอยูบนมาตรการ
แรงงานพื้นฐานอยางนอย 4 เรื่อง ไดแก  

 (1)  การไดรับคาตอบแทนที่เทาเทียมกัน  
 (2)  การไมเลือกปฏิบัติในการจางงานและอาชีพ  
 (3)  แรงงานที่ตองรับผิดชอบตอครอบครัว และ  
 (4)  การสงเสริม การจางงานและการคุมครองการมีงานทํา 
  นอกจากนี้องคการแรงงานระหวางประเทศยังไดสงเสริมใหมีการเลือก

ทํางานบางชวงเวลา หรือไมเต็มเวลาไดอยางเสรีและมีประสิทธิภาพ ซ่ึงตรงกับความตองการทั้ง
นายจางและลูกจาง ภายใตเงื่อนไขมาตรการความคุมครองดังกลาว 

  จากการศึกษาจะเห็นไดวาอนุสัญญาฉบับที่ 175 วาดวยการทํางานบาง
ชวงเวลา (Convention No. 175 Concerning Part – Time Work) ขององคการแรงงานระหวาง
ประเทศ กําหนดใหประเทศสมาชิกที่ใหสัตยาบันจะตองกําหนดมาตรการเพื่อรับรองวาแรงงานที่
ทํางานบางชวงเวลาจะไดรับการคุมครองเชนเดียวกับแรงงานที่ทํางานเต็มเวลา ในเรื่องสิทธิในการ
รวมตัว สิทธิในการเจรจาตอรอง สิทธิที่จะเปนผูแทนของลูกจาง สิทธิที่จะไดรับความปลอดภัยและ
สุขภาพอนามัยที่ดีในการทํางาน และไดรับการคุมครองจากการเลือกปฏิบัติในการทํางานและใน
งานอาชีพ รวมทั้งไดรับผลประโยชนจากประกันสังคม ตลอดจนไดรับความคุมครองในดานการลา
คลอด การเลิกจาง ไดรับวันหยุดตามประเพณีโดยไดรับคาจางการลาพักผอนประจําปและการลา
ปวยโดยไดรับคาจาง 

 3.2.2 ขอแนะที่ 182 ค.ศ. 1994 ขององคการแรงงานระหวางประเทศวาดวยการทํางาน 
บางชวงเวลา33 
  ในการประชุมสมัยที่ 81 เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2537 ที่ประชุมใหญขององคการแรงงาน
ระหวางประเทศไดมีมติรับเอาขอเสนอเกี่ยวกับการทํางานบางชวงเวลา และกําหนดใหขอเสนอ
ดังกลาวจะตองอยูในรูปขอแนะตอทายอนุสัญญาฉบับที่ 175 วาดวยการทํางานบางชวงเวลา ซ่ึง
เรียกวาขอแนะที่ 182 วาดวยการทํางานบางชวงเวลา ค.ศ. 1994 (Recommendation No. 182 

                                                 
 33 สวนวิเทศสัมพันธ สํานักวิชาการแรงงานและสวัสดิการสังคม กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม. 
เลมเดิม. หนา 351 - 354. 
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Concerning Part Time Work 1994 ) โดยขอแนะฉบับนี้กําหนดมาตรการเพื่อคุมครองการทํางาน
ของแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาไวเชนเดียวกับแรงงานที่ทํางานเต็มเวลา เชน สิทธิในเรื่อง 
การรวมตัว การเจรจาตอรอง สิทธิในการเปนผูแทนของลูกจาง ความปลอดภัยและสุขภาพอนามัย 
คุมครองการเลือกปฏิบัติในการทํางานและอาชีพใหไดรับประโยชนจากการประกันสังคมเทาเทียม
กับแรงงานที่ทํางานเต็มเวลา รวมไปถึงความคุมครองการลาคลอด การเลิกจาง การลาพักผอน
ประจําปหรือลาปวยโดยไดรับคาจาง เปนตน โดยขอแนะนี้ใหใชกับแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลา
ทุกคน34 ดังมีรายละเอียดขอแนะที่ 182 วาดวยการทํางานบางชวงเวลา โดยมีสาระสําคัญดังนี้ 
 1)  นายจางควรหารือกับตัวแทนแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาที่เกี่ยวของในเรื่อง 
การแนะนํา หรือขยายขอบเขตการทํางานบางชวงเวลาใหกวางขวางออกไปในเรื่องของกฏ 
และขั้นตอนที่ใชกับการทํางานบางชวงเวลา หรือไมเต็มเวลา รวมถึงมาตรการสงเสริมและคุมครอง
ตามความเหมาะสม35 

2)  แรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาควรไดรับแจงเรื่องสภาพการจางเปนลายลักษณอักษร 
หรือโดยวิธีการใดๆที่กําหนดไวในกฎหมาย และขอปฏิบัติของประเทศ36 

3)  การปรับเพื่อใหเปนไปตามมาตรา 6 ของอนุสัญญาฉบับที่ 175 วาดวยการทํางาน
บางชวงเวลา  ซ่ึงกําหนดไวในแผนประกันสังคม  และไดตราเปนพระราชบัญญัติ  โดยยึด 
งานอาชีพหลัก และมุงเนนที่37 

  (1)  การลดขีดจํากัดที่กําหนดลง โดยใชรายไดหรือช่ัวโมงการทํางานเปนฐานของ
เงื่อนไขที่ครอบคลุมอยูในแผนประกันสังคม 

  (2) การอนุญาตใหแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาไดรับสิทธิประโยชนขั้นพื้นฐาน
หรืออัตราเดียว โดยเฉพาะเงินชวยเหลือผูสูงอายุ เงินทดแทนคนพิการ เงินชดเชยการคลอดบุตร 
และเงินชวยเหลือครอบครัว ตามความเหมาะสม 

  (3)  การยอมรับในหลักการวา แรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาซึ่งส้ินสุดการจางงาน 
หรือถูกระงับการจางไวช่ัวคราว และเปนผูที่หางานบางชวงเวลาหรือไมเต็มเวลาทํา เปนเงื่อนไขที่
กําหนดในการจายเงินทดแทนผูวางงาน  

  (4)  การลดความเสี่ยงของแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาที่อาจเสียเปรียบเนื่องจาก
แผนประกันสังคม โดย 

                                                 
34  Recommendation No. 182 Concerning Part Time Work Section 3. 

 35  Recommendation No. 182 Concerning Part Time Work Section 4. 
36  Recommendation No. 182 Concerning Part Time Work Section 5. 
37  Recommendation No. 182 Concerning Part Time Work Section 6. 
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   ก. ในเรื่องสิทธิที่จะไดรับประโยชนทดแทนตามระยะเวลาที่กําหนดไว เปน
คุณสมบัติใหกําหนดเงื่อนไขเวลาการจายเงินสมทบ เงื่อนเวลาการประกัน หรือเงื่อนไขเวลา 
การจางงาน หรือ 

   ข.  กําหนดจํานวนประโยชนทดแทน โดยใชรายไดเดิมโดยเฉลี่ยกับระยะเวลา
การจายเงินสมทบ ระยะเวลาการประกัน หรือการจางงาน เปนตัวกําหนด  

4)   แรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาควรไดรับความคุมครองในแผนงานประกันสังคม 
ภายใตเงื่อนไขที่เหมือนกับของแรงงานที่ทํางานเต็มเวลา โดยเงื่อนไขเหลานี้อาจพิจารณาจาก
สัดสวนของชั่วโมงการทํางาน การจายเงินสมทบ หรือรายไดตามความเหมาะสม38 

5)  ในกรณีแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลารับจางทํางานมากกวา 1 งาน จะตองคํานวณ
ช่ัวโมงทํางานทั้งหมด การจายเงินสมทบ หรือเงินรายไดทั้งหมด เพื่อการกําหนดขีดจํากัดตามแผน
ประกันสังคมซึ่งกําหนดใหใชอาชีพเปนฐาน39  

6)   แรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาควรไดรับประโยชนจากคาทดแทนที่เปนตัวเงิน
นอกเหนือจากคาจางพื้นฐานอยางเปนธรรมเชนเดียวกับที่แรงงานที่ทํางานเต็มเวลาไดรับ40 

7)   นายจางตองกําหนดมาตรการที่เหมาะสมเพื่อรองรับวา โดยทางปฏิบัติแลวแรงงาน
ที่ทํางานบางชวงเวลาจะไดรับสวัสดิการและบริการทางสังคมจากหนวยงานที่เกี่ยวของอยางเปน
ธรรม สวัสดิการและการบริการนี้จะตองจัดโดยคํานึงถึงความตองการของแรงงานที่ทํางานบาง
ชวงเวลาดวย41 

8)   การจัดจํานวนและตารางชั่วโมงการทํางานใหแกแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลา ควร
คํานึงถึงผลประโยชนและความจําเปนของสถานประกอบการควบคูกันไป การเปลี่ยนแปลงตาราง
การทํางาน และการทํางานนอกเหนือจากตารางการทํางานที่ตกลงกันไว ควรอยูในขอจํากัดและ 
แจงใหทราบลวงหนา และระบบคาทดแทนการทํางานที่นอกเหนือจากตารางการทํางานที่ตกลงกัน
ไวควรขึ้นอยูกับการเจรจาตอรองกันตามกฎหมายและขอปฏิบัติ42  

9)   ตามกฎหมายและขอปฏิบัติของประเทศ แรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาควรไดรับ
สิทธิในการลาอยางเปนธรรมเชนที่แรงงานที่ทํางานเต็มเวลาไดรับโดยเทาเทียมกันและภายใต
เงื่อนไขเดียวกัน โดยเฉพาะการลาศึกษาโดยไดรับคาจาง การลาเพื่อทําหนาที่บิดามารดา หรือการลา 

                                                 
 38   Recommendation No. 182 Concerning Part Time Work Section 7 (2). 

39   Recommendation No. 182 Concerning Part Time Work Section 9. 
40   Recommendation No. 182 Concerning Part Time Work Section 10. 
41   Recommendation No. 182 Concerning Part Time Work Section 11. 
42   Recommendation No. 182 Concerning Part Time Work Section 12. 
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ในกรณีที่บุตรหรือสมาชิกในครอบครัวเจ็บปวย43 หากนายจางเห็นเปนการเหมาะสม อาจกําหนด
มาตรการเพื่อใหแรงงานที่ทํางานเต็มเวลา หรือแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาสามารถไดรับ 
การฝกอบรมและไดรับโอกาสกาวหนาในอาชีพการงานก็ได 

10) กฎระเบียบแบบเดียวกันกับที่ใชกับแรงงานที่ทํางานเต็มเวลาในเรื่องตารางการ
พักผอนประจําป วันหยุดประจําสัปดาห และวันหยุดประเพณี ใหใชกับแรงงานที่ทํางานบาง
ชวงเวลาดวย44 

11)  นายจางควรกําหนดมาตรการใหทุกระดับในสถานประกอบการสามารถทํางาน 
บางชวงเวลาได ทั้งในระดับบริหาร และตําแหนงที่ตองใชความชํานาญ เทาที่เหมาะสม45 

12)  นายจางควรพิจารณาเรื่องที่แรงงาน (Workers) ขอยายจากการทํางานเต็มเวลามา
เปนการทํางานบางชวงเวลา หรือเรื่องแรงงานขอยายจากการทํางานบางชวงเวลามาเปนการทํางาน
เต็มเวลา หากเหมาะสมตอสถานประกอบการ46 

13)  หากไมมีสาเหตุทางเศรษฐกิจ ทางวิชาการ หรือเหตุผลของสถานประกอบการ 
ลูกจางที่ปฏิเสธไมยายจากการทํางานเต็มเวลาเปนการทํางานบางชวงเวลา หรือในทางกลับกัน
ลูกจางเหลานั้นไมควรถูกไลออกดวยเหตุผลดังกลาว47 

14) ควรมีการเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับมาตรการปองกันที่นําไปใชกับการทํางาน
บางชวงเวลาได และเกี่ยวกับขอปฏิบัติสําหรับการทํางานบางชวงเวลาประเภทตางๆ48 

  อยางไรก็ตามแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาบางคนที่มีช่ัวโมงการทํางานและรายได
สูงกวาที่กําหนดอาจไดรับการยกเวนได แตขอจํากัดดังกลาวตองไมต่ําจนทําใหแรงงานที่ทํางาน 
บางชวงเวลาสวนใหญตองไดรับการยกเวนมาตรการที่กําหนด โดยตองเปนไปเพื่ออํานวยความ
สะดวกตอการทํางานบางชวงเวลาใหสามารถกระทําไดโดยเสรี มีประสิทธิภาพ และสามารถสนอง
ความตองการของทั้งนายจางและลูกจางได  

  จากการศึกษาจะเห็นไดวาขอแนะที่ 182 ค.ศ. 1994 วาดวยการทํางานบางชวงเวลา 
(Recommendation No. 182 Concerning Part Time Work 1994 ) นี้จะประกอบดวย 2 สวน คือ สวน
ที่หนึ่งกําหนดแนวทางแกประเทศสมาชิกในการปฏิบัติตามขอบังคับในอนุสัญญา โดยเฉพาะที่
เกี่ยวกับการปรับแผนประกันสังคม และอีกสวนหนึ่งเกี่ยวกับมาตรการที่กําหนดเพื่อสงเสริมการให

                                                 
43   Recommendation No. 182 Concerning Part Time Work Section 13. 
44   Recommendation No. 182 Concerning Part Time Work Section 14. 

 45   Recommendation No. 182 Concerning Part Time Work Section 17. 
46   Recommendation No. 182 Concerning Part Time Work Section 18 (1). 
47   Recommendation No. 182 Concerning Part Time Work Section 19. 
48   Recommendation No. 182 Concerning Part Time Work Section 22. 
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ความคุมครองที่เทาเทียมกันในเรื่องที่อนุสัญญาไมครอบคลุมถึง เชน การจัดเวลาทํางาน การ
ฝกอบรม โอกาสทํางานและการยายงานของแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลา เปนตน  

 
3.3  มาตรการทางกฎหมายกับการคุมครองแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลา (Part - Time Workers) 

ของตางประเทศ 
 จากการศึกษามาตรการทางกฎหมายในการคุมครองแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาของ
ประเทศญี่ปุน ประเทศเกาหลีใต ประเทศเยอรมันนี และประเทศสิงคโปร พบวาแตละประเทศ
ดังกลาวมีกฎหมายคุมครองการใชแรงงานทั่วไปสําหรับแรงงานทุกประเภท และมีกฎหมายสําหรับ
การคุมครองแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลา (Part - Time Workers) แยกออกมาเปนการเฉพาะ ดังจะ
ไดทําการศึกษาดังตอไปนี้ 

3.3.1 ประเทศญี่ปุน 
 ประเทศญี่ปุนตั้งอยูในแถบเอเชียตะวันออกระหวางมหาสมุทรแปซิฟกตอนเหนือ  

ทะเลญี่ปุนและทางดานตะวันออกของคาบสมุทรเกาหลี และมีการปกครองระบอบประชาธิปไตย
ตามรัฐธรรมนูญโดยมีจักรพรรดิเปนประมุขของประเทศ และมีนายกรัฐมนตรีทําหนาที่บริหาร
ประเทศ  

 จากการศึกษาคนควาพบวาประเทศญี่ปุนมีกฎหมายมาตรฐานแรงงาน (Labor Standard 
Law - Law No. 49 of 7 April 1947 as amended through Law No. 107 of 9 June 1995) เปน
กฎหมายแรงงานหลักที่ใชบังคับกับแรงงานทั่วไป โดยกําหนดการคุมครองแรงงานขั้นพื้นฐาน 
(Minimum Standard) ทั่วไป เชน ช่ัวโมงการทํางาน เวลาพัก วันหยุด วันลา การจายคาจาง การให
ความคุมครองและรับรองความเสมอภาคและเทาเทียมกันในการทํางาน เปนตน นอกจากนี้ยังมี
กฎหมาย Part - Time Work Law 1993 เพื่อคุมครองแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาโดยเฉพาะ ดังจะ
ไดทําการศึกดังตอไปนี้   
 3.3.1.1 การคุมครองแรงงานทั่วไป 
   ประเทศญี่ปุนมีกฎหมายมาตรฐานแรงงาน (Labor Standard Law) เปนมาตรการ
ทางกฎหมายหลักสําหรับการคุมครองแรงงานที่มีการทํางานตามปกติทั่วไป โดยกําหนดมาตรการ
คุมครองแรงงานทั่วไป เชน ช่ัวโมงการทํางาน เวลาพัก วันหยุด วันลา การจายคาจาง การใชแรงงาน
เด็ก ตลอดจนการใชแรงงานหญิง รวมทั้งขอจํากัดการทํางานกลางคืนของเด็กและหญิง เปนตน 
ตลอดจนการใหความคุมครองและรับรองหลักความเสมอภาคและเทาเทียมกันในการทํางานและ
การไดรับคาจางของชายและหญิงโดยถือวาเปนมาตรฐานขั้นพื้นฐาน (Minimum Standard) ในการ
คุมครองสําหรับ “แรงงานหรือคนทํางาน” (Workers) ซ่ึงมีความหมายกวางกวาคําวาลูกจางตามที่
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เขาใจกันทั่วไป โดยกฎหมายมาตรฐานแรงงานกําหนดคํานิยามของคําวา “แรงงานหรือคนทํางาน” 
(Workers) หมายถึง บุคคลที่ถูกวาจางใหทํางานในสถานประกอบการหรือสถานดําเนินธุรกิจ และ
ไดรับคาจางโดยไมคํานึงวาจางใหทํางานประเภทใด49 
   การคุมครองแรงงานเกี่ยวกับอัตราคาจางขั้นต่ําแกแรงงานถือเปนมาตรฐาน 
ขั้นพื้นฐานในการคุมครองเกี่ยวกับคาจาง ซ่ึงกฎหมายคาจางขั้นต่ํา (The Minimum Wages Law) 
ของประเทศญี่ปุนกําหนดใหหนวยงานของรัฐเปนผูดําเนินการกําหนด และประกาศบังคับใชอัตรา
คาจางขั้นต่ําไมวาจะเปนคาจางขั้นต่ําสําหรับกิจการ หรือคาจางขั้นต่ําสําหรับภูมิภาคโดยเฉพาะก็
ตาม สวนกฎหมาย The Equal Opportunity an Treatment Act ไดบัญญัติรองรับความเทาเทียมกัน
ของบุคคลสําหรับโอกาสในการทํางานในสถานประกอบการและสิทธิประโยชนที่ไดรับจาก 
การทํางาน โดยไมมีการเลือกปฏิบัติหรือแบงแยกไมวาดวยเหตุผลใดๆ50 นอกจากนี้ยังมีกฎหมาย 
The Industrial Safety and Health Law เปนกฎหมายเฉพาะกําหนดแนวทางการคุมครองเกี่ยวกับ
สุขภาพและความปลอดภัยในสถานประกอบการที่มีการวาจางใหทํางานเพื่อคุมครองบุคคลตางๆ ที่
ทํางานในสถานประกอบการใหไดรับความปลอดภัยในการทํางานตามมาตรฐานที่กําหนด  
 3.3.1.2  การคุมครองแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลา 
   ในชวง ค.ศ. 1950 มีสตรีญี่ปุนจํานวนไมมากนักที่เปนแรงงานทํางานในโรงงาน 
ดังนั้นสตรีญี่ปุนสวนใหญในยุคนั้นจึงทํางานอยูในไรนา จนกระทั่ง ค.ศ. 1990 ประเทศญี่ปุนมีการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจมากขึ้น  สตรีญี่ปุนจํานวนมากจึงเขาสูตลาดแรงงานมากขึ้นเรื่อยๆ  
มีสตรีจํานวนมากเปนแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาและทํางานกระจุกตัวอยูกับงานประเภท 
คาจางต่ําและขาดความมั่นคง ซึ่งกฎหมายมาตรฐานแรงงานดังกลาวเปนมาตรการทางกฎหมาย 
ที่ยังไมครอบคลุมแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาดังกลาว แตอยางไรก็ตามประเทศญี่ปุนซึ่งได
เล็งเห็นถึงคุณภาพชีวิตของแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาเหลานั้น ในป ค.ศ. 1993 จึงไดเกิด
กฎหมายที่เกี่ยวของกับการจางงานบางชวงเวลาขึ้น เพื่อคุมครองแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาเปน
การเฉพาะ ไดแก กฎหมาย Part-Time Work Law 1993 โดยเปนกฎหมายที่เกี่ยวของกับการปรับปรงุ
ดานการจัดการจางงานของงานบางชวงเวลา (Improvement of Employment Management of Part - 
Time) ซ่ึงประกอบดวยประเด็นหลักๆ ไดแก  
 
 
                                                 

49  Labor Standards Law - Law No. 49 of 7 April 1947 as amended through Law No. 107 of 9 June 
1995, Article 9, from http://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/WEBTEXT/27776/64846/E95JPN01.htm#a001 

50  Nishitani Satoshi.  (2002).  Legal Policy for the Equal Treatment of Regular and Part – Time 
Workers.  p. 5.  
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   1)   นโยบายพื้นฐานเกี่ยวกับการจางแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลา 
   2)   มาตรการในการปรับปรุงดานการจัดการจางแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลา 
   3)   ศูนยสนับสนุนงานบางชวงเวลา (Part – Time Work Support Center) 
    กฎหมาย Part - Time Work Law 1993 มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริม
ประสิทธิภาพ และความสามารถของแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลา ตลอดจนปรับปรุงสวัสดิการ
ตางๆ ของแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลา โดยใหการประกันภาวการณทํางานตามสมควร ปรับปรุง
การศึกษาและฝกอบรม สวัสดิการ และพัฒนาการจัดการและการจัดจาง รวมทั้งพัฒนาทรัพยากร
มนุษย เพื่อใหเขากับเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ51 กฎหมาย Part - Time Work Law 1993 
กําหนดใหกระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการจะตองออกคูมือ (Guideline) เพื่อการ
สงเสริมอยางเหมาะสม และดําเนินการออกมาตรการที่เกี่ยวของกับการปรับปรุงการจัดการการจาง
งานบางชวงเวลาใหมีประสิทธิผล เพื่อใหนายจางใชความพยายามในการสงเสริมประสิทธิภาพการ
ทํางานตามความสามารถของแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาในลักษณะที่มีประสิทธิผล โดยคํานึง
สภาพการทํางานของแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลา และตองรักษาสภาพการทํางานของแรงงานที่
ทํางานบางชวงเวลาไมใหแตกตางจากแรงงานที่ทํางานปกติ (Regulation) ตลอดจนใหการศึกษา
อบรม ปรับปรุงสวัสดิการ และการจัดการดานการจางงานบางชวงเวลาดวย 
    (1)  การบังคับใชกฎหมาย 
     กฎหมายงานบางชวงเวลา (Part - Time Work Law 1993) ของประเทศ
ญี่ปุนมีผลบังคับใชในป ค.ศ. 1994 โดยใชบังคับกับแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาทั้งภาคบริการ 
ภาคอุตสาหกรรม และภาคพาณิชยกรรม และมีคูมือสําหรับนายจางในการปรับปรุงหรือสงเสริม 
การจัดการจางแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลา (Guideline for Employee on Improving Employment 
Management of Part – Time Workers) ซ่ึงคูมือดังกลาวไดตราไวใน “กฎหมายการจางงานบาง
ชวงเวลา” เพื่อใหนายจางปฏิบัติตอแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลา โดยยึดหลักกฎหมายและ
พระราชบัญญัติที่มีอยูเดิม 7 ฉบับ ไดแกกฎหมายมาตรฐานแรงงาน (Labor Standard Law) กฎหมาย
คาจางขั้นต่ํา (Minimum Wages Law) กฎหมายความปลอดภัยและสุขภาพฯ (Industrial Safety and 
Health Law) กฎหมายการทดแทนอุบัติเหตุ (Workers’ Accident Compensation Insurance Law) 
กฎหมายความเทาเทียมกันในโอกาส (Equal Opportunity and Treatment Law) กฎหมายสวัสดิการ
ฯ (Welfare Act) กฎหมายประกันการจางงาน (Employment Insurance Law) 
     นอกเหนือจากนั้นนายจางที่มีแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลา 10 คนหรือ
มากกวานั้น จะตองปฏิบัติตามกฎหมายมาตรฐานแรงงาน โดยออกกฎเกณฑตางๆ สําหรับแรงงานที่

                                                 
 51  No 76. Part – Time Work Law 1993  Section 1. 
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ทํางานบางชวงเวลาใหชัดเจน และสอดคลองกัน รวมทั้งใหสมดุลกับแรงงานที่ทํางานปกติ และตอง
ทําเปนเอกสารใหชัดเจน52 อยางไรก็ตาม กฎหมาย Part - Time Worker Law 1993 ดังกลาวมิได
บังคับใหเปนหนาที่ของนายจางใหปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อคุมครองแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลา 
(Part - Time Workers) แตใชคําวาใหนายจาง “มุงพยายาม” (Endeavor) ใหความคุมครองแรงงานที่
ทํางานบางชวงเวลา (Part - Time Workers) นอกจากนี้ในสวนของภาครัฐ Part - Time Work Law 
1993 กําหนดใหเปนหนาที่ของหนวยงานของรัฐ คือ กระทรวงสุขภาพ แรงงานและสวัสดิการของ
ประเทศญี่ปุนในการสงเสริมสวัสดิการของแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลา  จึงทําใหประเทศญี่ปุนได
ออกกฎหมายและแนวทางในการสงเสริมและปรับปรุงประสิทธิภาพของมาตรการเพื่อเปนการ
ประกันการทํางานของแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลา ซ่ึงเรียกวา Improvement of Employment 
Management, Etc. of  Part - Time Workers  
    (2) คํานิยามของ “แรงงานที่ทํางานบางชวงเวลา” 
     คําวา “แรงงานที่ทํางานบางชวงเวลา” (Part - Time Workers) ตาม
กฎหมายงานบางชวงเวลา (Part - Time Work Law 1993) หมายถึง คนทํางานที่มีช่ัวโมงการทํางาน
ตอสัปดาหนอยกวาคนทํางานแบบปกติในสถานประกอบการเดียวกัน ในกรณีของคนทํางานที่
ไดรับการจางงานในสถานประกอบการเดียวกัน ตองเปนผูซ่ึงทํางานประเภทเดียวกันกับคนทํางาน
ปกติ ยกเวนจะถูกกําหนดเปนอยางอื่นโดยกระทรวงสุขภาพ แรงงาน และสวัสดิการ อยางไรก็ตาม  
แรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาถือเปนแรงงานตามมาตรา  9 ของกฎหมายมาตรฐานแรงงาน  
ดังนั้น แรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาจะไดรับความคุมครองเหมือนคนทํางานปกติ ยกเวนบางเรื่อง 
เชน คาจางขั้นต่ําของแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาซึ่งกําหนดอยูบนฐานที่แตกตางจากคนทํางาน
ปกติ และโดยทั่วไปแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาของประเทศญี่ปุน คือ คนทํางานที่ทํางานไมเกิน 
35 ช่ัวโมงตอสัปดาห อยางไรก็ตามแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาจะประกอบดวยลักษณะตางๆ 
หลายประการ คือ53  
     ก.  ใชช่ือเรียกแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาและมีการปฏิบัติตอแรงงาน
ที่ทํางานบางชวงเวลาแตกตางไปจากลูกจางประจํา (Regular Employees) หรือแรงงานที่ทํางาน 
เต็มเวลาในสถานประกอบการเดียวกัน 
     ข. แรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาจะมีช่ัวโมงการทํางานที่นอยกวา
ลูกจางประจําหรือแรงงานที่ทํางานเต็มเวลา 

                                                 
 52  Guidelines for Employers on Improving, Etc. Employment Management of Part - Time Workers 
Section 3 (1) (b) (i). 
 53 Kazuo Sugeno translated by Leo Kanowitz.  (1995).  Japanese Labor Law (2nd ed.). p. 159 – 162. 
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     ค.  แรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาจะมีระยะเวลาการทํางานที่ส้ันกวา
แรงงานที่ทํางานเต็มเวลา โดยการพิจารณาระยะเวลาทํางานของแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาจะถูก
จางโดยกําหนดระยะเวลาการจางเอาไวในสัญญา เชน ระยะเวลาการจางครั้งละ 6 เดือน หรือ 1 ป ใน
กรณีที่ไมไดกําหนดระยะเวลาการจางเอาไวในสัญญา แรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาในความหมาย
ตามขอนี้จะมีความหมายใกลเคียงกับลูกจางชั่วคราว (Temporary Employees) จะแตกตางกันที่ช่ือ
เรียกและชั่วโมงการทํางาน โดยชั่วโมงการทํางานของลูกจางชั่วคราวจะเทากับชั่วโมงการทํางาน
ปกติของลูกจางประจํา 
    (3) สภาพการจาง 
     กฎหมายงานบางชวงเวลา (Part - Time Work Law 1993) กําหนดให 
นายจางจะตองจัดใหมีขอความที่ชัดแจงเกี่ยวกับเงื่อนไขการจางงาน โดยนายจางจะตองทําสัญญา
จางแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาเปนลายลักษณอักษร และระบุขอความที่ชัดเจน ไดแก ระยะเวลา
การจาง สถานประกอบการและบทบาทหนาที่ของแรงงาน เวลาเร่ิมตนและสิ้นสุดการทํางาน (หาก
ตองทํางานเกินกวาที่กําหนดก็ตองระบุช่ัวโมง หรือเวลาทํางาน) เวลาพักผอน วันหยุด การพักรอน 
ระบบกะหากคนงานตองทํางาน 2 -3 กะ54 วิธีการกําหนดคาจาง การคํานวณและการจายคาจาง การ
เกษียณอายุหรือการสิ้นสุดการจางงาน (รวมทั้งเหตุผลการใหออกหรือไลออก)   
     เมื่อนายจางทําการจางแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาแลว นอกจาก
จะตองทําเอกสารใหชัดเจนเกี่ยวกับสภาพการจางตามที่กลาวขางตนแลว ยังตองมีกฎเกณฑที่ชัดเจน
เปนลายลักษณอักษรเกี่ยวกับการขึ้นคาจาง คาชดเชยหรือเงินทําขวัญเวลาออกจากงาน (Severance 
Pay) คาตอบแทน โบนัส และสิ่งตอบแทนอื่นๆ สําหรับแรงงานที่ทํางานเกิน 1 เดือน รวมทั้งความ
ปลอดภัย สุขภาพ การจัดอบรมและการลา เปนตน นอกจากนี้ กฎหมาย Improvement of 
Employment Management, Etc. of Part - Time Workers ยังกําหนดใหแรงงานที่ทํางานบาง
ชวงเวลาไดรับความคุมครองเกี่ยวกับสภาพการจางไว ดังนี้55 
       1. วันและเวลาทํางาน 
      ประเทศญี่ปุนกําหนดให นายจางที่ทําการจางแรงงานที่ทํางานบาง
ชวงเวลา (Part - Time Workers) จัดทําสัญญาจางงานเปนลายลักษณอักษร โดยใหกําหนดระยะเวลา 
การจางงานบางชวงเวลาที่แนนอน วันและเวลาทํางาน และชั่วโมงการทํางานที่แนนอนไวในสัญญา

                                                 
54  Guidelines for Employers on Improving, Etc. Employment Management of Part - Time Workers 

Section 3 (1) (a) (i). 
55  Law Concerning the Improvement of Employment Management, Etc. of Part-Time Workers (Part-

Time Work Law) from  http://www.jiwe.or.jp/english/law/law3_1_1.html 
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จางงาน (Labor Contact) รวมทั้งการตอสัญญาจางงาน (Renewal) ตลอดจนการบอกเลิกสัญญาจาง
กอนครบกําหนดระยะเวลาไวอยางชัดเจน   
     2. ชั่วโมงการทํางาน  
      ในการกําหนด หรือเปลี่ยนแปลงชั่วโมงการทํางานและวันทํางาน
สําหรับแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลา นายจางจะตองมีการกําหนดชั่วโมงการทํางาน วันทํางาน ตาม
สภาพของงานอยางเหมาะสม และจะตองไมเอาเปรียบโดยการใชงานเกินเวลา56 และโดยทั่วไป
แรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาของประเทศญี่ปุน คือ แรงงานที่ทํางานไมเกิน 35 ช่ัวโมงตอสัปดาห  
      โดยหลักการแลวแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลานอกจากจะมีช่ัวโมง
การทํางานที่นอยกวาคนที่ทํางานเต็มเวลา ซ่ึง “นโยบายของงานบางชวงเวลา (Policies on  
Part -Time Work)” ของกระทรวงแรงงานไดกําหนดชั่วโมงการทํางานของแรงงานที่ทํางานบาง
ชวงเวลา คือ แรงงานที่มีช่ัวโมงในระยะเวลาที่กําหนดเปนวัน สัปดาห หรือเดือน นอยกวาคนที่
ทํางานเต็มเวลาในลักษณะเหมือนกันภายในสถานประกอบการเดียวกัน 
       3. คาจาง 
      ประเทศญี่ปุนไมไดกําหนดใหแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาไดรับ
ความคุมครองในเรื่องคาจางขั้นต่ํา เพราะเหตุวากฎหมาย  Minimum Wages Law ของประเทศญี่ปุน
กําหนดวาอาจยกเวนการปฏิบัติเรื่องคาจางขั้นต่ําสําหรับบุคคลที่ทํางานในลักษณะมีช่ัวโมงการ
ทํางานนอยกวาแรงงานที่ทํางานเต็มเวลาปกติทั่วไป57 อนึ่ง คาจางนี้จะตองเปนเงินสดตามกฎหมาย
โรงงาน (The Factory Law’s Enforcement Ordinances) โดยมีวัตถุประสงคหลักเพื่อหามมิใหจาย
คาจางเปนสิ่งของ เนื่องจากเกิดความยุงยากในการตีราคาสิ่งของนั้น รวมทั้งความไมสะดวกในการ
เปลี่ยนสิ่งของนั้นเปนเงินดวย และคาจางนั้นจะตองจายโดยตรงใหแกแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลา
เทานั้น 

      อยางไรก็ตาม คาจางขั้นต่ําสําหรับแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลา 
(Part - Time Workers) จะถูกกําหนดบนพื้นฐานของกลุมธุรกิจที่เกี่ยวของ โดยมีหลักเกณฑการตก
ลงตองขึ้นอยูกับการเจรจาตอรอง หรือการศึกษาและพิจารณาของสภาคาจางขั้นต่ําโดยกําหนดอัตรา
คาจางขั้นต่ําเปนรายชั่วโมงมาบังคับใช นอกจากนี้ประเทศญี่ปุนยังกําหนดใหนายจางที่ทําการจาง
แรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาออกเอกสารกฎเกณฑที่ชัดเจนเกี่ยวกับการขึ้นคาจาง (Wage Increase) 
                                                 
 56  Guidelines for Employers on Improving, Etc. Employment Management of Part - Time Workers 
Section 3 (1) (c). 

29  Guidelines for Employers on Improving, Etc. Employment Management of Part - Time Workers 
Section 3 (1) (d). 
 57  The Minimum Wages Law Section 8. 
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สําหรับแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาดวย ซ่ึงถือไดวาเปนหลักประกันใหแรงงานที่ทํางานบาง
ชวงเวลามั่นใจไดวาตนจะไดรับการปรับคาจางเพิ่มขึ้นเมื่อใดและจํานวนเทาไหรดวย 

      4. วันหยุด วันลา 
      ประเทศญี่ปุนกําหนดให นายจางจะตองกําหนดใหแรงงานที่ทํางาน
บางชวงเวลามีวันหยุดประจําปจํานวนหนึ่ง เพื่อใหแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาไดหยุดพักผอน 
โดยไดรับคาจางตามกฎหมายมาตรฐานแรงงาน  
      นอกจากการไดรับสิทธิดังกลาวขางตน  แรงงานที่ทํางานบาง
ชวงเวลาที่ทํางานมาแลวไมนอยกวา 6 เดือนและไดทํางานมาแลวไมนอยกวารอยละ 80 ของวัน
ทํางานทั้งหมด จะไดรับสิทธิในการลาหยุดพักผอนประจําปเปนเวลา 10 วันทํางานโดยไดรับคาจาง 
สําหรับแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาที่ทํางานมาแลวกวา 1 ป 6 เดือนและไดทํางานมาแลวไมนอย
กวารอยละ 80 ของวันทํางานทั้งหมด จะไดรับสิทธิในการลาหยุดพักผอนประจําปเพิ่มขึ้นอีกตาม
จํานวนวันที่กําหนดโดยขึ้นอยูกับระยะเวลาการทํางานโดยไดรับคาจาง 
       5. การบอกเลิกสัญญา 
      เมื่อนายจางตั้งใจที่จะไมตอสัญญาจางงานที่มีกําหนดระยะเวลากับ
แรงงานที่ทํางานบางชวงเวลา (ทั้งนี้แรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาดังกลาวถูกวาจางอยางตอเนื่อง
เกินกวา 1 ป นับแตวันที่ทําการจางและไมไดรับการแจงลวงหนาถึงการที่ไมสามารถตอสัญญา) 
นายจางตองแจงใหแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาทราบลวงหนาอยางนอย 30 วัน กอนวันครบ
กําหนดระยะเวลาการจาง โดยระบุเหตุผลของการไมตอสัญญาดังกลาวโดยเร็ว 
       6. การเลิกจาง 
      เมื่อนายจางประสงคจะเลิกจางแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลา 
นายจางจะตองแจงใหแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาทราบเปนลายลักษณอักษรลวงหนาไมนอยกวา 
30 วัน หากนายจางไมปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกลาว นายจางจะตองจายคาจางโดยเฉลี่ย 30 วันใหแก
แรงงานที่ทํางานบางชวงเวลา ซ่ึงระยะเวลาการบอกกลาวอาจลดลงไดในกรณีที่นายจางจายคาจาง
โดยเฉลี่ยของแตละวันสําหรับระยะเวลาที่ถูกลดลง 
      นอกจากนี้แรงงานที่ทํางานบางชวงเวลายังไดรับความคุมครอง
เกี่ยวกับเงินชดเชยหรือเงินทําขวัญเวลาออกจากงาน (Severance Pay) เมื่อนายจางใหออกจากงาน 
โดยกําหนดใหนายจางที่ทําการจางแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาออกเอกสารกฎเกณฑที่ชัดเจน
เกี่ยวกับสิทธิในการไดรับเงินชดเชยหรือเงินทําขวัญเวลาออกจากงาน (Severance Pay) แยกออกมา
ตางหากจากสัญญาจางงานบางชวงเวลาใหชัดเจน 
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     7.   เงินรางวัลพิเศษหรือโบนัส  
       เนื่องจากประเทศญี่ปุนกําหนดใหแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลา 
(Part - Time Workers) ถือเปนแรงงานที่ทํางานแบบไมปกติ (Non - Regulation Workers) ดังนั้นจึง
ไมไดรับความคุมครองเกี่ยวกับการจายเงินโบนัส เงินสะสมสําหรับการเกษียณงาน ซ่ึงนายจาง
จะตองจายใหแกแรงงานที่ทํางานเต็มเวลาปกติตามประเพณีปฏิบัติของการทํางานในสถาน
ประกอบการนั้นๆ เวนแตนายจางจะใหสิทธิประโยชนดังกลาวแกแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาเอง 

 3.3.2 ประเทศเกาหลีใต58 
 ประเทศเกาหลีใตมีกฎหมายพื้นฐานที่เกี่ยวกับมาตรฐานแรงงาน คือ Labor Standard Act 
(LSA) (Law No. 5309, Mar. 13, 1997) ซ่ึงเปนกฎหมายที่ใชบังคับกับแรงงานทุกประเภท รวมถึง
แรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาดวย ดังจะไดทําการศึกษาดังนี้  

3.3.2.1 การคุมครองแรงงานทั่วไป 
  ประเทศเกาหลีใตมีกฎหมายพื้นฐานที่ เกี่ยวกับมาตรฐานแรงงาน คือ Law  
No. 5309, Mar. 13, 1997 (Labor Standard Act (LSA)) ซ่ึงใชบังคับสําหรับนายจางที่มีแรงงาน 
ตั้งแต 5 คนขึ้นไป โดยกฎหมายฉบับดังกลาวจะใชบังคับกับแรงงานทุกคนไมวาจะเปนแรงงาน 
ภาคบริการ ภาคอุตสาหกรรม หรือภาคพาณิชยกรรม โดย Labor Standard Act (LSA) ใหนิยามของ
คําวา “แรงงาน” (Workers) หมายถึง บุคคลซึ่งผูกพันตนไมวาจะเขาเสนอทํางานใหแกธุรกิจหนึ่ง 
หรือสถานประกอบการหนึ่ง (ซ่ึงตอไปนี้จะเรียกวา “ธุรกิจ”) โดยมีวัตถุประสงคที่จะไดรับคาจาง59  
นอกจากนี้ Labor Standard Act (LSA) ยังเปนกฎหมายมาตรฐานขั้นพื้นฐานที่กําหนดความคุมครอง
เงื่อนไขการทํางานดานแรงงาน เชน คาจาง ช่ัวโมงการทํางาน โดยใชบังคับกับแรงงานทุกคน 
ยกเวน คนทํางานบาน ชาวประมง แตอยางไรก็ตาม ภายใต Labor Standard Act (LSA) ไมได
กําหนดวาสัญญาจางงานจะตองทําเปนลายลักษณอักษรหรือไม ดังนั้น นายจางสวนใหญจึงใช
ประโยชนจากหลักเกณฑหรือขอบังคับตามที่ Labor Standard Act (LSA) กําหนดไวมาเปน
หลักเกณฑหรือขอบังคับของตนและนํามาใชกับแรงงานของตนเอง ยกเวนแรงงานที่ทํางานบาง
ชวงเวลาจะถูกบังคับตาม Labor Standard Act (LSA) ใหทําสัญญาจางงานเปนลายลักษณอักษร 
เปนการเฉพาะ โดยกําหนดเงื่อนไขการทํางาน ช่ัวโมงการทํางาน และเงื่อนไขอื่นๆ ไวในสัญญา 
จางงานดวย โดยมีระยะเวลาของสัญญาจางงานจะตองไมเกิน 1 ป เวนแตในกรณีซ่ึงสัญญาจางงาน
ดังกลาวเปนสัญญาไมมีกําหนดระยะเวลาหรือเปนสัญญาจางงานที่มีกําหนดระยะเวลาตามความ

                                                 
58  Law No. 5309, Mar. 13, 1997 Labor Standard Act (LSA) from www.ilo.org/dyn/ natlex/docs/ 

 WEBTEXT/46401/65062/E97KOR01.htm  
 59  Law No. 5309, March 13, 1997, Labor Standard Act Article 15. 
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จําเปนสําหรับความสําเร็จของงานตามโครงการที่แนนอน ทั้งนี้ Labor Standard Act (LSA) ยังวาง
หลักการในเรื่องความเสมอภาค การปฏิบัติที่เทาเทียมกัน โดยนายจางจะตองไมเลือกปฏิบัติตอ
แรงงานเนื่องจากเพศ หรือเลือกปฏิบัติโดยพิจารณาจากสภาพการจางบนพื้นฐานของชาติ ศาสนา 
หรือสถานะทางสังคม60 
 3.3.2.2 การคุมครองแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลา 
   ประเทศเกาหลีใตไดใหความคุมครองแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาไวโดย 
Labor Standard Act (LSA) ไดกําหนดนิยามของคําวา “แรงงานที่ทํางานบางชวงเวลา” ไวอยาง
กวางๆ หมายถึง ลูกจาง (Employees) ซ่ึงตกลงทํางานโดยมีช่ัวโมงการทํางานตอสัปดาหนอยกวา
แรงงานที่ทํางานเต็มเวลา (Full - Time Workers) ในงานประเภทเดียวกันและในสถานประกอบการ
เดียวกัน โดย Labor Standard Act (LSA) กําหนดใหช่ัวโมงการทํางานของแรงงานทั่วไปที่ทํางาน
เต็มเวลา (Full - Time Workers) ตองไมเกินสัปดาหละ 44 ช่ัวโมง ทั้งนี้ไมรวมเวลาพัก และกําหนด
ช่ัวโมงเวลาทํางานปกติตองไมเกินวันละ 8 ช่ัวโมง ทั้งนี้ไมรวมเวลาพัก61 เมื่อพิจารณาจากคําจํากัด
ความของแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลา ประกอบกับชั่วโมงการทํางานของแรงงานที่ทํางานเต็มเวลา
แลว พบวาชั่วโมงการทํางานของแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาจะตองนอยกวาชั่วโมงการทํางานตอ
สัปดาหเมื่อเทียบกับแรงงานที่ทํางานเต็มเวลา 
   แรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาถือเปนแรงงานที่ทํางานแบบไมปกติ (Non – 
Regulation Workers) และสวนใหญเปนแรงงานหญิง และไดเพิ่มจํานวนขึ้นอยางรวดเร็ว ประเทศ
เกาหลีใตไดใหความสําคัญในการปรับปรุงมาตรการการใหความคุมครองแรงงานที่ทํางานแบบไม
ปกติดังกลาวโดยออกกฎหมายใหความคุมครองแรงงานที่ทํางานแบบไมปกติดังกลาว ซ่ึงไดแก 
Temporary /Part – Time Workers Protection Act 2006 ทั้งนี้เพื่อใหเกิดความมั่นคงในตลาดแรงงาน 
     1) การบังคับใชกฎหมาย 
    ประเทศเกาหลีใตไดมีกฎหมายเกี่ยวกับการจางงานบางชวงเวลาไวเปนการ
เฉพาะในป 2006 โดยมีผลบังคับใชกับแรงงานที่ทํางานแบบไมปกติ แมกฎหมาย Labor Standard 
Act (LSA) ซ่ึงเปนกฎหมายแรงงานฉบับมาตรฐานของประเทศเกาหลีใตจะกําหนดคํานิยาม 
ของ “แรงงานที่ทํางานบางชวงเวลา” ไวอยางกวางๆ แตอยางไรก็ตาม แรงงานที่ทํางานบางชวงเวลา
จะไดรับความคุมครองเปนการเฉพาะตามกฎหมาย Temporary / Part – Time Workers Protection 
Act 2006 แยกออกตางหากจากความคุมครองตามกฎหมาย Labor Standard Act (LSA)  
 

                                                 
60  Law No. 5309, Mar. 13, 1997.- Labor Standards Act Article 5. 
61  Law No. 5309, Mar. 13, 1997.- Labor Standards Act Article 49. 
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     2) คํานิยามของ “แรงงานที่ทํางานบางชวงเวลา” 
    ประเทศเกาหลีใตกําหนดนิยามของ “แรงงานที่ทํางานบางชวงเวลา” (Part - 
Time Workers) ตาม Labor Standard Act (LSA) หมายถึง ลูกจาง (Employees) ซ่ึงตกลงทํางานโดย
มีช่ัวโมงการทํางานตอสัปดาหนอยกวาแรงงานที่ทํางานเต็มเวลาในงานประเภทเดียวกันและใน
สถานประกอบการเดียวกัน แตแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาที่มีขอตกลงการทํางานนอยกวา 15 
ช่ัวโมงโดยเฉลี่ยใน 4 สัปดาหจะไมไดรับความคุมครองเปนแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลา62 
   3) สภาพการจาง 
    กฎหมาย Temporary/Part–Time Workers Protection Act 2006 มีวัตถุ 
ประสงคหลักในการใหความคุมครองแรงงานที่ทํางานแบบไมปกติโดยจะไมถูกแบงแยกวา 
เปนแรงงานชั่วคราว หรือแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลา โดยทั้งนี้ เงื่อนไขการทํางานของแรงงาน 
ที่ทํางานบางชวงเวลา (Working Conditions for Part – Time Workers)63 จะตองกําหนดมาตรฐาน
ขั้นพื้นฐานไวดังนี้  
    (1) เงื่อนไขการทํางานของแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาจะถูกกําหนดบน
พื้นฐานตามสัดสวนของชั่วโมงทํางาน โดยเปรียบเทียบกับแรงงานที่ทํางานเต็มเวลาในประเภท
เดียวกันและในสถานประกอบการเดียวกัน  
    (2)  การกําหนดเงื่อนไขหรือเนื้อหาอื่นๆ ภายใตขอ 1) จะกระทําไดโดยการ
ออกพระราชกฤษฎีกา 
    (3) ดวยความเคารพตอแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาที่มีช่ัวโมงการทํางาน
ตอสัปดาหที่ส้ันกวาปกติ ขอบัญญัติบางขอท่ีกําหนดใน Labor Standard Act (LSA) อาจจะไมนํามา
บังคับใชตามที่ระบุในพระราชกฤษฎีกา 
     นอกจากนี้สภาพการทํางานบางชวงเวลาจะถูกกําหนดบนพื้นฐานตาม
สัดสวนชั่วโมงการทํางานเมื่อเปรียบเทียบกับแรงงานที่ทํางานเต็มเวลาที่ถูกวาจางในงานที่
เหมือนกันในสถานประกอบการเดียวกัน โดยจะไดรับความคุมครองดานสภาพการจางที่แตกตาง
ไปจากแรงงานที่ทํางานเต็มเวลาบาง และเงื่อนไขการทํางานของแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาจะถูก
กําหนดโดย Presidential Decrees ภายใตมาตรฐานขั้นพื้นฐานตามมาตรา 25 ของกฎหมาย Labor 
Standard Act (LSA) แตหากเงื่อนไขการทํางานของแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาบางเงื่อนไขไมได
ถูกกําหนดไวโดย Presidential Decrees ตองบังคับตามกฎหมาย Labor Standard Act (LSA) ซ่ึง
แรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาจะไดรับความคุมครอง โดยสรุปดังนี้ 

                                                 
62  Enforcement Decree, Article 9 paragraph 2. 
63  Law No. 5309, March 13, 1997, Labor Standard Act Article 25. 
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       1. วันและเวลาทํางาน 
      แรงงานที่ทํางานบางชวงเวลา (Part – Time Workers) ถือเปนแรงงาน
ที่ทํางานแบบไมปกติ (Non –Regulation Workers) และจะถูกบังคับตาม Labor Standard Act (LSA) 
ใหทําสัญญาจางงานเปนลายลักษณอักษรเปนการเฉพาะ โดยกําหนดเงื่อนไขการทํางาน ช่ัวโมง 
การทํางาน วันและเวลาทํางาน และเงื่อนไขอื่นๆ ไวในสัญญาจางงานดวย โดยมีจํานวนชั่วโมง 
การทํางานตอสัปดาหนอยกวาชั่วโมงการทํางานตอสัปดาหของแรงงานที่ทํางานเต็มเวลา 
     2. ชั่วโมงการทํางาน 
      กฎหมาย Labor Standard Act (LSA) กําหนดความหมายของ 
“แรงงานที่ทํางานบางชวงเวลา” หมายถึง ลูกจาง (Employees) ซ่ึงตกลงทํางานโดยมีช่ัวโมงการ
ทํางานตอสัปดาหนอยกวาแรงงานที่ทํางานเต็มเวลาในงานประเภทเดียวกันและในสถาน
ประกอบการเดียวกัน ดังนั้น ช่ัวโมงการทํางานของแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาจะถูกกําหนดบน
พื้นฐานตามสัดสวนชั่วโมงการทํางานเมื่อเปรียบเทียบกับแรงงานที่ทํางานเต็มเวลาที่ถูกวาจางใน
งานที่เหมือนกัน และในสถานประกอบการเดียวกัน   
       3. คาจาง 
      ตั้งแตป ค.ศ. 1988 อัตราคาจางขั้นต่ําของประเทศเกาหลีใตจะถูก
กําหนดอยูบนฐานรายชั่วโมง และใหใชบังคับกับแรงงานที่มีการจางงานเต็มเวลา (Full - Time 
Workers) รวมถึงลูกจางชั่วคราว ลูกจางรายวัน และแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลา (Part - Time 
Workers) ดวย 
      ประเทศเกาหลีใตกําหนดหลักการจายคาจางดวยเงินสดไวใน Labor 
Standard Act (LSA) มาตรา 42 ซ่ึงวัตถุประสงคของหลักการนี้ก็เพื่อที่จะใหแรงงานไดรับคาจาง
อยางแทจริง และยังเปนการปองกันมิใหนายจางจายคาจางเปนอยางอื่นที่ไมใชเงิน และตองจาย
โดยตรงกับแรงงานเอง สวนสถานที่จายคาจางประเทศเกาหลีใตไมไดบังคับเปนกฎหมายวานายจาง
ตองจายคาจางใหแกแรงงานโดยตรง ณ สถานที่ใด ดังนั้นจึงขึ้นอยูกับความตกลงระหวางนายจาง
และลูกจาง นอกจากนั้นคาจางสําหรับแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาจะตองคํานวณตามชั่วโมงการ
ทํางาน โดยมีอัตราคาจางขั้นต่ําที่แยกออกมาจากอัตราคาจางขั้นต่ําของแรงงานที่ทํางานเต็มเวลา 
       4. วันหยุด 
      เนื่องจากแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาตาม Labor Standard Act 
(LSA) ถือเปนแรงงานตาม Labor Standard Act (LSA) ดังนั้น แรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาจึง
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ไดรับความคุมครองที่จะไดรับวันหยุดโดยไดรับคาจางในลักษณะที่เทาเทียมกับแรงงานที่ทํางาน
เต็มเวลา64 
     5.  วันลา65  
      ประเทศเกาหลีใตใหสิทธิแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลา มีสิทธิลา
ประจําปและประจําเดือนและไดรับคาจางในวันที่ลาดังกลาว  ซ่ึงจะกําหนดโดย Presidential Decree 
และมีการคํานวณโดยมีหนวยเปนชั่วโมง (ระยะเวลาที่ส้ันกวา 1 ช่ัวโมงใหถือเปน 1 ช่ัวโมง) โดย
วิธีการคํานวณดังนี้  
      จํานวนวันลาประจําเดือนและการพักผอนประจําปของคนแรงงานที่
ทํางานเต็มเวลามีสิทธิไดรับ คูณ (ช่ัวโมงการทํางานตอสัปดาหของแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลา
หารชั่วโมงการทํางานตอสัปดาหของลูกจางที่ทํางานเต็มเวลา) คูณชั่วโมงการทํางานสูงสุดตอวัน
ของแรงงานที่ทํางานเต็มเวลา  
      ตัวอยางเชน แรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาทํางานวันละ 4 ช่ัวโมง 
และทํางาน 6 วันตอสัปดาห โดยแรงงานที่ทํางานเต็มเวลามีช่ัวโมงการทํางาน 40 ช่ัวโมงตอสัปดาห 
และทํางานวันละ 8 ช่ัวโมง และไดรับสิทธิในวันหยุดพักผอนประจําปโดยไดรับคาจาง 10 วัน 
ดังนั้น แรงงานที่ทํางานบางชวงเวลามีสิทธิลาในการลาประจําปและประจําเดือนโดยไดรับคาจาง
เทากับ 10 x (24/40) x 8 = 48 ช่ัวโมง   
     6.  การทํางานลวงเวลา 
      เนื่องจากแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาจะถูกบังคับตาม  Labor 
Standard Act (LSA) ใหทําสัญญาจางงานเปนลายลักษณอักษรเปนการเฉพาะ โดยกําหนดเงื่อนไข
การทํางาน ช่ัวโมงการทํางาน และเงื่อนไขอื่นๆ ไวในสัญญาจางงานดวย การทํางานลวงเวลาของ
แรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาจึงตองถูกกําหนดไวในสัญญาจางงานอยางชัดแจง และในการทํางาน
ลวงเวลาของแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาจะตองไดรับอนุมัติจากนายจางกอน และอนุญาตให
แรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาไดไมเกิน 12 ช่ัวโมงตอสัปดาห   
       7. การเลิกจาง 
      โดยที่ Presidential Decrees ของประเทศเกาหลีใตไมไดกําหนด
เงื่อนไขการเลิกจางแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาไว ดังนั้น การเลิกจางแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลา

                                                 
64  Law No. 5309, Mar. 13, 1997.- Labor Standards Act Article 54. 
65 ขอมูลโดย Kangnam Labor Law Firm จาก www.korea4expats.com/directory/810 - Kangnam 

Labor Law Firm---Seoul.html.   
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ตองบังคับตามกฎหมาย Labor Standard Act (LSA) โดยนายจางจะตองแจงลวงหนาตอแรงงานที่
ทํางานบางชวงเวลาอยางนอย 30 วันกอนการเลิกจาง (รวมทั้งการเลิกจางโดยเหตุผลของการจัดการ) 
หากนายจางมิไดแจงลวงหนา 30 วันกอนการเลิกจาง คาจางปกติที่เกินกวา 30 วันจะถูกชําระใหกับ
แรงงานที่ทํางานบางชวงเวลา เวนแตกรณีที่ไมมีความเปนไปไดอยางตอเนื่องสําหรับธุรกิจเนื่องจาก
ภัยพิบัติธรรมชาติ หรือเหตุอ่ืนใดอันมิอาจหลีกเลี่ยงได และหากแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาถูก
เลิกจางโดยนายจางมิไดแจงเหตุผลอันสมควร แรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาอาจรองขอคาชดใช
สําหรับการเลิกจางตอ Labor Relation Commission ได  
      อยางไรก็ตามการเลิกจางดังกลาวขางตนไมอาจนํามาบังคับใชกับ
แรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาบางกลุม เชน แรงงานที่ทํางานบางชวงเวลารายวันโดยมีระยะเวลาการ
จางนอยกวา 3 เดือน หรือแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาที่มีกําหนดระยะเวลาการจางไมเกิน 2 เดือน 
หรือแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาที่มีการจางงานเปนรายเดือนและมีกําหนดระยะเวลาการจางนอย
กวา 6 เดือน หรือแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาในชวงฤดูกาลที่มีกําหนดระยะเวลาการจางที่แนนอน
ไมเกิน 6 เดือน หรือแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาที่อยูระหวางระยะเวลาทดลองงาน 
      นอกจากมาตรฐานการทํางานบางชวงเวลาที่กําหนดใน กฎหมาย 
Temporary / Part – Time Workers Protection Act 2006 นายจางจะตองจัดใหมีขอบังคับการทํางาน
ที่เกี่ยวกับการทํางานบางชวงเวลาโดยเฉพาะ ซ่ึงจะตองไดรับการสนับสนุนไมนอยไปกวาขอบังคับ
การทํางานของแรงงานที่ทํางานเต็มเวลา และหากแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาที่ไมไดรับการ
ปฏิบัติอยางเปนธรรมสามารถรองตอคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ (Labor Relations Committee) 
เพื่อใหไดรับความเปนธรรมได 

3.3.3 ประเทศเยอรมันนี66 
ประเทศเยอรมันนีเปนสมาชิกประชาคมยุโรป (European : EU) กฎหมายแรงงานจึง

ไดรับอิทธิพลอยางมากมาจากการออกกฎหมายของ EU และตั้งแตปลายป 1970 การเจริญเติบโต
ภาวการณวางงานในประเทศแถบยุโรปเกิดขึ้นพรอมๆ กับความอิสระทางธุรกิจของตลาดแรงงาน 
เกิดการคิดหารูปแบบการจางงานรูปแบบใหมเพื่อลดช่ัวโมงการทํางานกันจํานวนมาก ทําใหมีงาน
รูปแบบใหมเกิดขึ้นมากมาย เชน งานรวมกันทํา งานประเภทโทรตาม งานบางชวงเวลา ประเทศ
เยอรมันจึงไดมีกฎหมายที่ เกี่ยวของกับการคุมครองแรงงาน  ดังมีรายละเอียดความคุมครอง
ดังตอไปนี้  

 
                                                 

66  ขอมูลจาก http://www.ilo.org/public/english/dialogue/ifpdial/info/national/ger.htm 
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3.3.3.1  การคุมครองการใชแรงงานทั่วไป 
ประเทศเยอรมันนีมีกฎหมายคุมครองการจางงานเต็มเวลา คือ Employment 

Promotion Act 1985 เปนกฎหมายแรงงานขั้นพื้นฐานและเปนขอบังคับหลัก โดยมีวัตถุประสงค
กําหนดความสัมพันธทางดานแรงงานระหวางนายจางกับลูกจาง ตลอดจนรวบรวมขั้นตอนการ
ทํางานของผูใชแรงงาน มีการปองกันการจางงาน และใหอิสระผูใชแรงงานในการทํางานที่มีคุณคา 
ตลอดจนคุมครองผลประโยชนของผูใชแรงงานในความสัมพันธการจางงาน และ Employment 
Promotion Act 1985 ใชบังคับกับแรงงานทั่วไปทุกประเภททั้งในภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการ  
และภาคพาณิชยกรรม บนพื้นฐานของกฎหมายเอกชนทั้งนายจางและลูกจางภาคเอกชน และ Public 
Sector แตไมรวมถึงคนรับใชซ่ึงมีเงื่อนไขตามที่กฎหมายอื่นกําหนด 

3.3.3.2 การคุมครองแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลา 
แตเดิมประเทศเยอรมันนีไมมีกฎหมายงานบางชวงเวลาโดยตรงแตเอามารวม 

ไวในกฎหมายการจางงาน Employment Promotion Act 1985 ซ่ึงสามารถนํามาปรับใชกับแรงงานที่
ทํางานบางชวงเวลา (Part – Time Workers) ดวย โดยศาลแรงงานใหถือปฏิบัติตอแรงงานที่ทํางาน
เต็มเวลาและแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาเชนเดียวกัน ดังนั้นจึงไมมีความแตกตางในทางปฏิบัติตอ
แรงงานทั้งสองกลุม และสภานิติบัญญัติไดใหความหมายของงานบางชวงเวลาไวแลว นอกจากนี้
กฎหมายฉบับดังกลาวยังไดสงเสริมใหมีการปรับเปลี่ยนระหวางการทํางานเต็มเวลาและการทํางาน
บางชวงเวลาในกรณีแรงงานประสงคจะปรับเปลี่ยนเวลาทํางานโดยนายจางมีหนาที่บอกกลาว
ตําแหนงงานที่มีอยูใหแรงงานเหลานั้นทราบ 

นอกจากการจางงานบางชวงเวลาแลว ประเทศเยอรมันนียังมีการจางงานใน
ลักษณะที่มีการจางงานโดยกําหนดระยะเวลาที่แนนอนดวย โดยลักษณะการจางงานทั้งสองประเภท
ดังกลาวจะตองจัดใหมีการจางงานโดยทําสัญญาจางเปนลายลักษณอักษรแบบเดียวกันบนพื้นฐาน
ของกฎหมายเอกชน (Private Law) ตอมาเมื่อการจางงานบางชวงเวลาไดกลายมาเปนเรื่องธรรมดา
ในประเทศเยอรมันนี และสวนใหญการทํางานบางชวงเวลาจะเปนผูหญิง ดังนั้นเพื่อใหโอกาส
แรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาไดมีความกาวหนาในอาชีพ ในเดือนพฤศจิกายน ค.ศ. 2000 รัฐสภา
ของประเทศเยอรมันนีจึงไดผานกฎหมายใหมเพื่อแยกงานบางชวงเวลาและงานที่กําหนดระยะเวลา
ในการจางงานที่แนนอนหรืองานชั่วคราวออกจากกันอยางชัดเจน ไดแก Act on Part – Time Work  
and Fixed – Term Employment Relationship, 2000 โดยมีผลบังคับใชตั้งแตเดือนมกราคม 2001 
เปนตนไป และบังคับใหนายจางแจงตําแหนงงานเต็มเวลาที่วางลงใหแกแรงงานที่ทํางานบาง
ชวงเวลาและอํานวยความสะดวกแกแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาที่ตองการปรับเปลี่ยนเปน 
แรงงานที่ทํางานเต็มเวลา ซ่ึงประเทศเยอรมันนีถือวากฎหมายคุมครองการจางงานเต็มเวลาเปน
ขอบังคับหลัก (Rule) และกฎหมายงานบางชวงเวลาหรือไมเต็มเวลาเปนขอยกเวน (Exception)  
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  1) การบังคับใชกฎหมาย 
   บทบัญญัติในกฎหมาย Act on Part – Time Work and Fixed – Term 
Employment Relationship, 2000 เปนบทบัญญัติที่ใชบังคับกับแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลา 
ทุกประเภท โดยแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาทุกคนที่ทํางานมาแลวไมนอยกวา 6 เดือนในสถาน
ประกอบการที่มีลูกจางตั้งแต 15 ขึ้นไป สามารถรองขอตอนายจางที่จะทํางานเต็มเวลาได67 และ
นายจางจะตองยอมรับคํารองขอดังกลาวดวย เวนแตคํารองขอนั้นไมสามารถกระทําไดเนื่องจาก
เหตุผลดานการปฏิบัติ เชน การลดจํานวนชั่วโมงการทํางานอาจเกิดผลกระทบในทางลบตอองคกร 
การทํางาน หรือความปลอดภัย หรือนําไปสูตนทุนที่มากเกินปกติ ซ่ึงเหตุผลของการปฏิเสธดังกลาว
จะตองระบุในขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง (Collective Agreements)  
    2) คํานิยามของ “แรงงานที่ทํางานบางชวงเวลา” 
   ประเทศเยอรมันนีใหคําจํากัดความของคําวา  “แรงงานที่ทํางานบาง
ชวงเวลา” (Part - Time Workers) หมายถึง แรงงานที่มีช่ัวโมงการทํางานตอสัปดาหนอยกวาชั่วโมง
การทํางานตอสัปดาหของแรงงานที่ทํางานเต็มเวลาที่กฎหมายกําหนดไว ซ่ึงปจจุบันกฎหมาย
กําหนดชั่วโมงการทํางานปกติไว 40 ช่ัวโมงตอสัปดาห โดยงานบางชวงเวลาหรือไมเต็มเวลา
ดังกลาวยังครอบคลุมถึงงานอีกหลายประเภท เชน งานที่มีเฉพาะบางวัน งานที่มีอาทิตยละ 1 วัน 
งานประเภทโทรตาม และการลดชั่วโมงการทํางานสําหรับผูใชแรงงานสูงอายุดวย  
  3)   สภาพการจาง 
   ประเทศเยอรมันนีกําหนดใหการจางงานบางชวงเวลาตองทําสัญญาจางเปน
ลายลักษณอักษรที่ระบุภารกิจและระยะเวลาการจางงานที่ชัดเจน รวมทั้งใหโอกาสในการฝกอบรม
เพื่อความกาวหนาในอาชีพแกแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาดวย โดยแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลา
จะตองไมถูกปฏิบัตินอยไปกวาแรงงานที่ทํางานเต็มเวลาในงานประเภทเดียวกัน เวนแตจะระบุ
วัตถุประสงคอันสมควรไว ซ่ึงกฎหมาย Part - Time Work and Fixed - Term Employment 
Relationship, 2000 ใหความคุมครองแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาในเรื่องดังตอไปนี้  
   (1)  วันและเวลาทํางาน 
    ประเทศเยอรมันนีกําหนดให นายจางที่ทําการจางแรงงานที่ทํางาน 
บางชวงเวลา (Part - Time Workers) จัดทําสัญญาจางงานเปนลายลักษณอักษร โดยใหกําหนด
ระยะเวลาการจางงานที่แนนอน วันและเวลาทํางาน ช่ัวโมงการทํางานที่แนนอน และกฎเกณฑใน
การทํางานโดยใหเปนไปตามกฎหมาย นอกจากนี้แรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาที่รับงานใหมจะตอง
จํากัดระยะจางเพียง 2 ป ยกเวนลูกจางสูงอายุที่อายุ 58 ปขึ้นไป ซ่ึงเปนกลุมที่เสี่ยงตอการวางงาน 

                                                 
 67  Part – Time Work and Fixed – Term Employment Relationship Section 8 paragraph 1. 
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   (2)  ชั่วโมงการทํางาน 
    ประเทศเยอรมันนีกําหนดให นายจางและลูกจางที่ทํางานบางชวงเวลา
สามารถตกลงกันในเรื่องชั่วโมงและวันทํางานในแตละสัปดาหได โดยมีช่ัวโมงการทํางานปกตนิอย
กวา 40 ช่ัวโมงตอสัปดาห  
   (3) คาจาง 
    ประเทศเยอรมันนีกําหนดใหแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลา (Part - Time 
Workers) มีสิทธิไดรับคาจาง และผลประโยชนอ่ืนใดที่สามารถแบงไดตามสัดสวนที่เปรียบเทียบ
กับแรงงานที่ทํางานเต็มเวลา (Full - Time Workers) ทั้งนี้ใหเปนไปตามกฎหมายสงเสริมการจาง
งาน (Employment Promotion Act 1985) 
   (4) วันหยุดวันลา 
    ประเทศเยอรมันนีกําหนดใหแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลา (Part - Time 
Workers) มีสิทธิไดรับการปฏิบัติอยางเทาเทียมกับแรงงานที่ทํางานเต็มเวลาในเรื่อง วันหยุด วันลา
คลอด การลาของบิดาเพื่อดูแลบุตรและภริยา (Parental Leave) การหยุดพักผอนระหวางชวงการ
ทํางานสําหรับผูที่ทํางานมานาน (Career Break) โดยแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลามีสิทธิไดรับ
คาตอบแทนในวันหยุดประจําสัปดาหดวย รวมทั้งมีสิทธิไดรับคาจางในวันลาปวย และวันลาคลอด
ตามสัดสวนเมื่อเทียบกับแรงงานที่ทํางานเต็มเวลาดวย  
    ในกรณีที่แรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาทํางานทุกวันเต็มอาทิตย 
แรงงานดังกลาวมีสิทธิลาหยุดพักผอนประจําปไดตามจํานวนวันเทากับแรงงานที่ทํางานเต็มเวลา  
แตหากไมไดทํางานทุกวัน จะมีวิธีคิดวันหยุด คือเอาจํานวนวันหยุดพักผอนประจําปที่แรงงานที่
ทํางานเต็มเวลาไดรับ หารจํานวนวันตอสัปดาหที่แรงงานที่ทํางานเต็มเวลาไปทํางาน คูณจํานวนวัน
ตอสัปดาหที่แรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาไปทํางานจริง เชน แรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาทํางาน
สัปดาหละ 3 วัน และแรงงานที่ทํางานเต็มเวลาทํางานสัปดาหละ 5 วัน และไดหยุดพักผอนประจําป 
6 สัปดาห ดังนั้นวันหยุดพักผอนประจําปของแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลา คือ 6 หาร 5 คูณ 3 
เทากับ 3 สัปดาหกวา  
   (5)  คาลวงเวลา คาทํางานในวันหยุด 
    ศาลของประเทศเยอรมันนี  เคยตัดสินวาในการทํางานลวงเวลา 
(Overtime) ของแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลา หากชวงที่ทํางานลวงเวลานั้นเปนชั่วโมงการทํางาน
ของแรงงานที่ทํางานเต็มเวลาที่กฎหมายกําหนด แรงงานที่ทํางานบางชวงเวลายอมไมมีสิทธิไดรับ
คาตอบแทนการทํางานลวงเวลานั้น แตหากแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาทํางานเกินกวาชั่วโมง
ทํางานปกติของแรงงานที่ทํางานเต็มเวลา ยอมมีสิทธิไดรับการจายคาลวงเวลาตามสัดสวนในอัตรา
เชนเดียวกับการทํางานลวงเวลาของแรงงานที่ทํางานปกติ 
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   (6)  การเลิกจาง 
    กฎหมายสงเสริมการจางงาน (Employment Promotion Act 1985) 
กําหนดสิทธิตามสัญญาการจางงานระหวางแรงงานที่ทํางานเต็มเวลา (Full - Time Workers) และ
แรงงานที่ทํางานบางชวงเวลา (Part - Time Workers) จะตองไดรับการปฏิบัติอยางเทาเทียมกัน 
นอกจากนี้ศาลแรงงานในระดับสหพันธ (Federal Labour Court) ยังยืนยันดวยวาแรงงานที่ทํางาน
เต็มเวลาและแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาจะตองถูกปองกันการเลิกจางอยางเทาเทียมกัน  
    สัญญาจางงานในประเทศเยอรมันนี้สามารถถูกบอกเลิกสัญญาไดยิ่งไป
กวาอํานาจในการตัดสินใจของนายจาง ดังนี้ 
      ก. การเลิกจางโดยอํานาจตัดสินใจของนายจาง 
    ข.   การครบกําหนดระยะเวลาการจางที่แนนอน 
    ค.   ขอตกลงการปลดเกษียณเมื่อครบกําหนดอายุ 
    ง.   การเลิกสัญญาโดยความยินยอมทั้งสองฝาย  
    จ.   การขัดแยงของสัญญาจางงาน 
    การเลิกจางจะตองไดรับการแจงลวงหนาเปนลายลักษณอักษร (Civil 
Code Section 23) โดยเนนระยะเวลาของการมีผลของหนังสือ สําหรับการเลิกจางพิเศษโดยไมได
กําหนดการมีผลของการเลิกจางไว การเลิกจางดังกลาวตองถูกสงใหแรงงานทราบภายใน 2 สัปดาห
หลังจากที่นายจางทราบเหตุผลของการเลิกจาง 

ในกรณีที่ เปนการเลิกจางแบบปกติ หากแรงงานทํางานในระหวาง   
2 ปแรกจะตองไดรับการแจงลวงหนาอยางนอย 4 สัปดาหกอนการเลิกสัญญาจางจะมีผลบังคับ 
นอกจากนั้นจะบังคับการบอกเลิกการจางเฉพาะในวันที่ 15 หรือวันสุดทายของเดือน อยางไรก็ตาม
การเลิกจางดังกลาวจะยกเวนการเลิกจางในชวงระยะเวลาทดลองงานซึ่งมีระยะเวลาทดลองงานไม
นานเกินกวา 6 เดือน ระยะเวลาการแจงการบอกเลิกสัญญาไมนอยกวา 2 สัปดาห หากแรงงาน
ทํางานมานานเกินกวา 2 ป ระยะเวลาการแจงการบอกเลิกสัญญาจะถูกขยายออกไปอีก กลาวคือ 
ชวงการจางงานระหวาง 2 – 5 ป จะตองแจงลวงหนากอนการเลิกสัญญาจะมีผลอยางนอย 1 เดือน  
ชวงการจางงานระหวาง 5 – 8 ป จะตองแจงลวงหนากอนการเลิกสัญญาจะมีผลอยางนอย 2 เดือน  
ชวงการจางงานระหวาง 8 – 10 ป จะตองแจงลวงหนากอนการเลิกสัญญาจะมีผลอยางนอย 3 เดือน 
ชวงการจางงานระหวาง 10 – 12 ป จะตองแจงลวงหนากอนการเลิกสัญญาจะมีผลอยางนอย 4 เดือน  
ชวงการจางงานระหวาง 12 – 15 ป จะตองแจงลวงหนากอนการเลิกสัญญาจะมีผลอยางนอย 5 เดือน  
ชวงการจางงานระหวาง 15 – 20 ป จะตองแจงลวงหนากอนการเลิกสัญญาจะมีผลอยางนอย 6 เดือน   
ชวงการจางงานตั้งแต 20 ป จะตองแจงลวงหนากอนการเลิกสัญญาจะมีผลอยางนอย 20 เดือน 
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การจายเงินสําหรับการเลิกจางเปนส่ิงปกติในกรณีที่มีการเลิกจางโดย
ความตกลงระหวางนายจางกับแรงงาน หรือเมื่อความสัมพันธของการจางงานสิ้นสุดลงตามคํา
ตัดสินของศาล ซ่ึงสําหรับกรณีนายจางและลูกจางเลิกสัญญาจางงานกันโดยความตกลงทั้งสองฝาย 
ซ่ึงตามขอเท็จจริงการจายเงินชดเชย (Severance pay) นายจางจะไมถูกบังคับใหตองจายใหแก
แรงงาน แตเนื่องจากเปนที่เขาใจกันวาการเลิกจางโดยความตกลงระหวางนายจางกับแรงงาน ทําให
แรงงานเหลานั้นไมไดตั้งตัวในการที่จะไมมีงานทํา ดังนั้นจึงไมควรที่จะเสียสิทธิประโยชนจากการ
ไมมีงานทําเปนระยะเวลา 12 สัปดาห ในสวนของกรณีความสัมพันธของการจางงานสิ้นสุดลงตาม
คําตัดสินของศาล ลูกจางจะไดรับการจายเงินโดยคําสั่งของศาลโดยมีจํานวนเงินซึ่งขึ้นอยูกับ
ดุลพินิจของศาล แตจะไดรับสูงสุดไมเกิน 12 เดือน โดยที่แรงงานที่ทํางานเต็มเวลาและแรงงานที่
ทํางานบางชวงเวลาจะถูกปองกันการเลิกจางอยางเทาเทียมกัน ดังนั้นหากนายจางตองการเลิกจาง
แรงงานที่ทํางานบางชวงเวลา นายจางตองแจงใหแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาทราบลวงหนาตาม
กําหนดระยะเวลาดังกลาวขางตนดวย  

3.3.4 ประเทศสิงคโปร 
ประเทศสิงคโปรแยกตัวเปนอิสระจากการเปนสวนหนึ่งของสาธารณรัฐมาเลเซียในป 

พ.ศ. 2508 มีลักษณะภูมิประเทศที่มีเนื้อที่จํากัด เปนเพียงเกาะเล็กๆ มีแนวนโยบายในการพัฒนา
ประเทศเนนการผลิตและการคาเปนหลักใหญ ประเทศสิงคโปรจึงใหความคุมครองการวาจาง
แรงงานโดยไมคํานึงเรื่องสัญชาติ ดังมีรายละเอียดความคุมครองดังนี้ 

3.3.4.1  การคุมครองการใชแรงงานทั่วไป68 
  ประเทศสิงคโปรมีกฎหมาย Employment Act 1968 มีผลบังคับใชตั้งแต 15 

สิงหาคม 1968 และเปนกฎหมายแรงงานหลักที่ใหความคุมครองลูกจางทุกคน (Employees) ซ่ึงทํา
สัญญารับบริการ (Contract of Service) กับนายจาง โดยไมคํานึงถึงสัญชาติ รวมถึงลูกจางชั่วคราว 
ลูกจางตามสัญญา ลูกจางรายวัน หรือลูกจางที่มีความมั่นคง ยกเวน บุคคลที่ถูกจางในตําแหนง
ผูจัดการ ผูบริหาร หรือตําแหนงที่นาเชื่อถือ กะลาสี หรือลูกเรือ และคนทํางานบาน ทั้งนี้ การจาง
งานทั่วไปตามกฎหมาย Employment Act  1968 ไมมีแบบมาตรฐานในการจางงานวาจะตองทําเปน
ลายลักษณอักษรหรือดวยวาจา ซ่ึงกฎหมาย Employment Act 1968 มาตรา 2 กําหนดนิยามของ 
คําวา “สัญญารับบริการ” (Contract of Service) หมายถึง สัญญาใดๆไมวาจะทําเปนลายลักษณอักษร
หรือดวยวาจาไมวาจะโดยชัดแจงหรือโดยปริยายก็ตาม ซ่ึงบุคคลหนึ่งตกลงจางอีกบุคคลหนึ่งเปน
ลูกจาง (Employees) เพื่อรับใชหรือบริการนายจาง (Employer) และใหรวมถึงสัญญาหรือขอตกลง

                                                 
68  Singapore Butterworths.  (1986).  Butterworths Handbook of Singapore Employment Law 

Second Edition. p. 6. 
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ฝกงานดวย แตอยางไรก็ตามในทางปฏิบัติโดยทั่วไปสวนใหญแลวจะทําสัญญาจางงานกันเปนลาย
ลักษณอักษร ซ่ึงลูกจางที่ทํางานบางชวงเวลา (Part - Time Employees) ก็ถือเปนลูกจางประเภทหนึ่ง
ที่ไดรับความคุมครองตามกฎหมาย Employment Act 1968 ดวย และไดรับความคุมครองเปน 
การเฉพาะตามสัดสวน 

3.3.4.2   การคุมครองแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลา69 
  ประเทศสิงคโปรกําหนดใหบุคคลที่ไดรับความคุมครองสําหรับการทํางานบาง

ชวงเวลาโดยใชคําวา “ลูกจาง” (Employees) และกําหนดใหลูกจางที่ทํางานบางชวงเวลา (Part - 
Time Employees) ถือเปนลูกจางประเภทหนึ่งที่ไดรับความคุมครองตามกฎหมาย Employment Act 
1968 และใหรัฐมนตรีมีอํานาจแยกหรือเปล่ียนแปลงความสัมพันธการจางงานของลูกจางที่ทํางาน
บางชวงเวลาออกจากกฎหมาย Employment Act 1968 โดยจะไมนําเงื่อนไขการจางงานตาม
กฎหมาย Employment Act 1968 มาบังคับใชกับลูกจางที่ทํางานบางชวงเวลาแตอยางใด (มาตรา 
66B) ซ่ึงเงื่อนไขการจางงานของลูกจางที่ทํางานบางชวงเวลาสามารถเจรจาตกลงกันอยางอิสระได
ระหวางนายจางและลูกจาง แตอยางไรก็ตาม ลูกจางที่ทํางานบางชวงเวลาดังกลาวยอมไดรับความ
คุมครองตามมาตรฐานขั้นพื้นฐานตามกฎหมาย Employment (Part-Time Employees) Regulations 
1996 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อชวยเหลือนายจางในการกําหนดหรือสรางความดึงดูดใจในการทํางาน
บางชวงเวลา และเปนบทบัญญัติที่ควบคุมเรื่องคาจาง คาลวงเวลา การลาโดยไดรับคาจาง วันหยุด 
การลาปวย หรือการลาคลอดของลูกจางที่ทํางานบางชวงเวลา   

  1) การบังคับใชกฎหมาย 
   แมวากฎหมาย Employment Act 1968 จะเปนกฎหมายที่ใชบังคับกับลูกจาง

ทุกประเภทก็ตาม แตประเทศสิงคโปรยังมีกฎหมาย Employment (Part-Time Employees) 
Regulations 1996 ซ่ึงเปนกฎหมายที่ใชบังคับกับลูกจางที่ทํางานบางชวงเวลาเปนการเฉพาะ 
เนื่องจากลักษณะการจางงานบางชวงเวลามีความแตกตางจากการจางงานปกติทั่วไปซึ่งเปนการจาง
งานเต็มเวลา โดยกฎหมาย Employment (Part-Time Employees) Regulations 1996 มีผลบังคับใช
ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 1996 เปนตนไป  

    2) คํานิยามของ “ลูกจางที่ทํางานบางชวงเวลา” 
   เดิมกฎหมาย Employment Act 1968 กําหนดนิยามของคําวา “ลูกจางที่

ทํางานบางชวงเวลา” (Part - Time Employees) หมายความวา บุคคลที่ถูกจางโดยอยูภายใตสัญญา

                                                 
69  ขอมูลจาก www.mom.gov.sg/publish/momportal/en/communities/ workplace_standards/ 

standards/the_employment_act/Part – time_Employment.html 
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ของนายจางที่มีช่ัวโมงการทํางานนอยกวา 35 ช่ัวโมงตอสัปดาห70 ตอมาเมื่อมีการออกกฎหมาย
คุมครองการจางงานบางชวงเวลาโดยเฉพาะแลวกฎหมาย Employment (Part-Time Employees) 
Regulations 1996 กําหนดให “ลูกจางที่ทํางานบางชวงเวลา” (Part - Time Employees) หมายความ
วา บุคคลที่ถูกจางโดยอยูภายใตสัญญาของนายจางที่มีช่ัวโมงการทํางานนอยกวา 30 ช่ัวโมงตอ
สัปดาห  ซ่ึงลูกจางที่ทํางานบางชวงเวลาทุกคนยอมได รับความคุมครองภายใตกฎหมาย 
Employment (Part-Time Employees) Regulations 1996 ยกเวน บุคคลๆ ที่ถูกจางในตําแหนง
ผูจัดการ ผูบริหาร หรือตําแหนงที่นาเชื่อถือ กะลาสี และคนทํางานบาน 

  3) สภาพการจาง 
   ประเทศสิงคโปรเรียกสัญญาจางงานเปนสัญญารับบริการ (Contract of 

Service) ถึงแมจะเรียกวาสัญญารับบริการแตเมื่อพิจารณาจากนิยามของคําวาสัญญารับบริการจะ
เห็นไดวาเปนสัญญาจางงานอยางหนึ่ง ซ่ึงประเทศสิงคโปรไมไดบังคับใหตองทําเปนลายลักษณ
อักษรแตอยางใด ดังนั้นการจางงานของประเทศสิงคโปรอาจเกิดขึ้นไดเมื่อนายจางตกลงจางและ
ลูกจางตกลงทํางานใหแกนายจาง แตอยางไรก็ตามในทางปฏิบัติโดยทั่วไปสวนใหญแลวจะทํา
สัญญาจางงานกันเปนลายลักษณอักษร ซ่ึงลูกจางที่ทํางานบางชวงเวลาจะไดรับความคุมครอง
เกี่ยวกับการจางงานบางชวงเวลา โดยสัญญารับบริการของลูกจางที่ทํางานบางชวงเวลา จะตองระบุ
รายการ กลาวคือ อัตราการจายเงินพื้นฐานเปนรายชั่วโมง  จํานวนชั่วโมงการทํางานตอวัน หรือตอ
สัปดาห หรือตอเดือน การจายเงินทั้งหมดพรอมคําอธิบาย และจํานวนการจายเงินชวยเหลือหรือ  
เงินอื่นใดที่สามารถลงรายการและแยกรายการได การทํางานลวงหนา หรือการจายเงินพิเศษ 
(Bonus) การเพิ่มคาจางประจําป การชดใชคาใชจายที่สามารถเรียกคืนได การจายเงินกระตุนตาม
จํานวนผลงาน รวมถึงเงินชวยเหลือคาเดินทาง อาหาร การจัดสรรบานพักให โดยแตละรายการมี
สาระสําคัญของการคุมครอง ดังนี้ 

   (1)  ชั่วโมงการทํางาน 
    ประเทศสิงคโปรกําหนดให นายจางและลูกจางที่ทํางานบางชวงเวลา

สามารถตกลงกันในเรื่องชั่วโมงและวันทํางานในแตละสัปดาหได โดยมีช่ัวโมงการทํางานไมเกิน 
30 ช่ัวโมงตอสัปดาห 

   (2)  คาจาง 
    กฎหมาย Employment (Part-Time Employees) Regulations 1996 

กําหนดให สัญญารับบริการของลูกจางที่ทํางานบางชวงเวลา จะตองระบุรายการที่เกี่ยวกัคาตอบ
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แทนไวในสัญญารับบริการของนายจาง ซ่ึงอัตราการจายเงินพื้นฐานเปนรายชั่วโมงและการเพิ่ม
คาจางประจําปเปนรายการหนึ่งที่ตองกําหนดไวในสัญญารับบริการของนายจางดวย  

    อัตราการจายเงินพื้นฐานเปนรายชั่วโมงถูกใหคําจํากัดความตาม
กฎหมาย Employment Act 1968 โดยหมายถึงจํานวนเงินทั้งหมด (รวมถึงการเพิ่มขึ้นคาจางดวย) ซ่ึง
ลูกจางมีสิทธิไดรับภายใตสัญญารับบริการ ยกเวน (1) คาลวงเวลา เงินโบนัส (2) จํานวนเงินทั้งหมด
ที่ถูกจายใหลูกจางเพื่อการชําระคืนของคาใชจายพิเศษที่เกิดขึ้นโดยลูกจาง (3) เงินจูงใจ และ (4) เงิน
ชวยเหลือใดอื่นๆ  

    อยางไรก็ตามประเทศสิงคโปรไมมีการกําหนดอัตราการจายเงินคาจาง
หรือเงินเดือนพื้นฐานขั้นต่ํา โดยเงินคาจางหรือเงินเดือนจะถูกจายภายใตการเจรจาตกลงรวมกัน
ระหวางนายจางและลูกจาง หรือตัวแทนสหภาพแรงงานฝายลูกจาง ซ่ึงจะถูกระบุไวในสัญญารับ
บริการ  

   (3)  วันหยุด 
    ประเทศสิงคโปรกําหนดใหลูกจางที่ทํางานบางชวงเวลามีวันหยุด 2 

ประเภท คือ 
      ก. วันหยุดพักผอน (Rest Day) 
     ลูกจางที่ทํางานบางชวงเวลาซึ่งทํางานมาแลวอยางนอย 5 วัน ใน

หนึ่งสัปดาห ใหแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลามีสิทธิไดรับวันหยุด 1 วัน การจายคาจางในวันหยุด
ควรมีหลักเกณฑการคํานวณ ดังนี้  

     1.  สําหรับงานที่ทําแลวเสร็จตามที่นายจางรองขอ หากงานนั้นมี
ช่ัวโมงการทํางานยังไมเกินหรือเทากับครึ่งหนึ่งของชั่วโมงทํางานปกติตอวันใหจายเงินสําหรับ
วันหยุดพักผอนตามอัตราการจายเงินพื้นฐานหนึ่งวัน แตหากงานนั้นมีช่ัวโมงการทํางานเกินกวา
คร่ึงแตไมเกินชั่วโมงทํางานปกติตอวันใหจายเงินสําหรับวันหยุดพักผอนตามอัตราการจายเงิน
พื้นฐานสองวัน 

     2.  สําหรับงานที่ทําแลวเสร็จตามที่ลูกจางรองขอ หากงานนั้นมี
ช่ัวโมงการทํางานยังไมเกินหรือเทากับครึ่งหนึ่งของชั่วโมงทํางานปกติตอวันใหจายคาตอบแทน 
(Remuneration) สําหรับวันหยุดพักผอนตามอัตราครึ่งหนึ่งของการจายพื้นฐานในหนึ่งวัน  
แตหากงานนั้นมี ช่ัวโมงการทํางานเกินกวาครึ่งแตไมเกินชั่วโมงทํางานปกติตอวันใหจาย
คาตอบแทน (Remuneration) สําหรับวันหยุดพักผอนในอัตราการจายพื้นฐานหนึ่งวัน 

    ข.  วันหยุดประจําสัปดาห (Public Holidays) 
     ลูกจางที่ทํางานบางชวงเวลามีสิทธิไดรับคาจางในวันหยุดประจํา

สัปดาห ซ่ึงควรจายตามสัดสวนของชั่วโมงทํางานโดยเปรียบเทียบกับการทํางานของลูกจางที่
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ทํางานเต็มเวลาในลักษณะงานที่เหมือนกันตามสัดสวน กลาวคือ ใหคํานวณโดยนําจํานวนชั่วโมง
การทํางานตอปของลูกจางที่ทํางานบางชวงเวลา หารจํานวนชั่วโมงการทํางานตอปของลูกจางที่
ทํางานเต็มเวลา คูณจํานวนวันหยุดประจําสัปดาหของลูกจางที่ทํางานเต็มเวลา คูณจํานวนชั่วโมง
การทํางานตอวันของลูกจางที่ทํางานเต็มเวลา 

     ตัวอยางเชน ใน 1 ป ลูกจางที่ทํางานบางชวงเวลาและลูกจางที่ทํางาน
เต็มเวลาทํางานปละ 52 สัปดาห ลูกจางที่ทํางานบางชวงเวลามีช่ัวโมงปกติในการทํางาน 22 ช่ัวโมง
ตอสัปดาห และลูกจางที่ทํางานเต็มเวลามีช่ัวโมงการทํางานวันละ 8 ช่ัวโมง และไมเกิน 44 ช่ัวโมง
ตอสัปดาห โดยไดรับวันหยุดประจําสัปดาห 11 สัปดาห ดังนั้นสิทธิในการไดรับวันหยุดประจํา
สัปดาหตอปของลูกจางที่ทํางานบางชวงเวลา คือ   

22 ช่ัวโมง × 52 สัปดาห × 11 วันหยุดประจําสัปดาห × 8 ช่ัวโมง  

  44 ช่ัวโมง × 52 สั ปดาห 

= 44 ช่ัวโมงจากวันหยุดประจําสัปดาหทั้งหมด 11 วัน  

     ดังนั้น ทุกวันหยุดประจําสัปดาห ลูกจางที่ทํางานบางชวงเวลาจะ
ไดรับคาจางในวันหยุดประจําสัปดาหกับอัตราคาจาง 4 ช่ัวโมง 

     ลูกจางที่ทํางานบางชวงเวลาอาจตกลงรับคาจางในวันหยุดประจํา
สัปดาหเปนเงินสดโดยรวมเขากับการจายเงินตอช่ัวโมงทั้งหมด (Hourly gross rate of pay) กับ
นายจางก็ได ซ่ึงขอตกลงดังกลาวจะตองระบุไวอยางชัดแจงในสัญญารับบริการ (Contract of 
Service) โดยมีหลักเกณฑการคิดจํานวนเงินสดสําหรับวันหยุดพักผอนประจําสัปดาห คือ สิทธิใน
การไดรับวันหยุดประจําสัปดาหตลอดปเปนรายชั่วโมงของลูกจางที่ทํางานบางชวงเวลา คูณอัตรา
คาจางทั้งหมดตอช่ัวโมง หาร (ช่ัวโมงการทํางานตอสัปดาหของลูกจางที่ทํางานบางชวงเวลา คูณ 52 
สัปดาห) 

ตัวอยางเชน ลูกจางที่ทํางานบางชวงเวลาไดรับคาจาง 5 เหรียญตอ
ช่ัวโมง ดังนั้นสิทธิในการไดรับคาจางสําหรับวันหยุดประจําสัปดาหเปนเงินสด คือ  

       44 ช่ัวโมง × 5 $ 

  22 ช่ัวโมง × 52 สัปดาห 

= 0.19 $ 

ดังนั้น รายไดตอช่ัวโมงทั้งหมดเมื่อรวมกับเงินสดของคาจางใน
วันหยุดประจําสัปดาห เทากับ 5.19 $ 
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ในกรณีที่ลูกจางที่ทํางานบางชวงเวลาถูกรองขอใหมาทํางานใน
วันหยุดประจําสัปดาห ลูกจางที่ทํางานบางชวงเวลาควรไดรับคาตอบแทนการมาทํางานในวันหยุด
ประจําสัปดาห กลาวคือ อัตราคาตอบแทนเปนเงินตามฐานของคาจางตอวัน จํานวนวันหยุดพักผอน
ประจําสัปดาหที่ลูกจางที่ทํางานบางชวงเวลามีสิทธิไดรับ และคาเดินทางตอวันที่ตองชําระตาม
สัญญารับบริการ  

   (4)  คาลวงเวลา 
    ประเทศสิงคโปร กําหนดใหนายจางควรจายคาตอบแทนการทํางาน

ลวงเวลาใหแกลูกจางที่ทํางานบางชวงเวลา ดังนี้  
    ก.   สําหรับการทํางานลวงเวลาที่เกินกวาชั่วโมงการทํางานปกติของ

ลูกจางที่ทํางานบางชวงเวลา แตยังไมเกินชั่วโมงการทํางานปกติของลูกจางที่ทํางานเต็มเวลา ควร
จายคาตอบแทนการทํางานลวงเวลาตามอัตราคาจางรายชั่วโมงของลูกจางที่ทํางานบางชวงเวลาตาม
สัดสวนจํานวนชั่วโมงที่ทํา 

    ข.   สําหรับการทํางานลวงเวลาที่เกินกวาชั่วโมงการทํางานปกติของ
ลูกจางที่ทํางานเต็มเวลา หากลูกจางที่ทํางานบางชวงเวลาทํางานลวงเวลายังไมเกินชั่วโมงการ
ทํางานปกติของลูกจางที่ทํางานเต็มเวลา ลูกจางที่ทํางานบางชวงเวลาควรไดรับคาลวงเวลาตามอัตรา
คาจางตอช่ัวโมงของลูกจางที่ทํางานบางชวงเวลา แตหากลูกจางที่ทํางานบางชวงเวลาทํางาน
ลวงเวลาเกินชั่วโมงการทํางานปกติของลูกจางที่ทํางานเต็มเวลา ลูกจางที่ทํางานบางชวงเวลาควร
ไดรับคาลวงเวลาในอัตราสวน 1.5 เทาของอัตราคาจางตอช่ัวโมงของลูกจางที่ทํางานบางชวงเวลา
ตามสัดสวนจํานวนชั่วโมงที่ทํางาน 

   (5)  วันลา  
    ประเทศสิงคโปรกําหนดใหลูกจางที่ทํางานบางชวงเวลามีวันลาโดย

ไดรับคาจาง ดังนี้  
      ก. ลาพักผอนประจําป (Annual Leave) 
     กฎหมาย Employment (Part-Time Employees) Regulations 1996 

กําหนดให ลูกจางที่ทํางานบางชวงเวลาที่ทํางานครบ 3 เดือนมีสิทธิลาพักผอนประจําปโดยไดรับ
คาจางบนพื้นฐานคาจางรายชั่วโมงของตน ตามสัดสวนสิทธิการลาพักผอนประจําปของลูกจางที่
ทํางานเต็มเวลาในปแรก โดยนํามาคํานวณไดดังนี้ จํานวนชั่วโมงการทํางานตอปของลูกจางที่
ทํางานบางชวงเวลา หารจํานวนชั่วโมงการทํางานตอปของลูกจางที่ทํางานเต็มเวลา คูณจํานวนวัน
ลาพักผอนประจําปของลูกจางที่ทํางานเต็มเวลา คูณจํานวนชั่วโมงการทํางานตอวันของลูกจางที่
ทํางานเต็มเวลา 
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     ตัวอยางเชน ลูกจางที่ทํางานบางชวงเวลาทํางานวันละ 4 ช่ัวโมง 
5 วันตอสัปดาห (เทากับ 20 ช่ัวโมงตอสัปดาห) โดยลูกจางที่ทํางานเต็มเวลาทํางานวันละ 8 ช่ัวโมง 
5.5 วันตอสัปดาห (เทากับ 44 ช่ัวโมงตอสัปดาห) มีสิทธิลาพักผอนประจําปในปแรก 7 วัน ดังนั้น 
สิทธิลาพักผอนประจําปของลูกจางที่ทํางานบางชวงเวลาที่ทํางานมาแลวติดตอกัน 3 เดือน คือ   

   20  × 7 × 8   
                                                                 44   

= 25.5 ช่ัวโมง 

ลูกจางที่ทํางานบางชวงเวลาอาจตกลงรับคาจางในวันหยุดพักผอน
ประจําปเปนเงินสดโดยรวมเขากับการจายเงินตอช่ัวโมงทั้งหมด (Hourly gross rate of pay) กับ
นายจางก็ได เชนกรณีดังกลาว ลูกจางที่ทํางานบางชวงเวลาทํางานไดคาจางชั่วโมงละ 5$ ดังนั้นสทิธิ
ในการไดรับคาจางในวันลาพักผอนประจําปของลูกจางที่ทํางานบางชวงเวลา คือ 

     25.5    

         20 × 52    

= 0.12 $ ตอช่ัวโมง 

ดังนั้น คาจางตอช่ัวโมงทั้งหมดเมื่อรวมกับเงินสดที่จะไดรับในวันลา
พักผอนประจําป เทากับ 5$ + 0.12 $ = 5.12 $ 

    ข. ลาปวย (Sick Leave) 
กฎหมาย Employment (Part-Time Employees) Regulations 1996 

กําหนดให ลูกจางที่ทํางานบางชวงเวลาที่ทํางานครบ 6 เดือนมีสิทธิลาปวยโดยไดรับคาจางบน
พื้นฐานคาจางรายชั่วโมงของตน ตามสัดสวนสิทธิการปวยของลูกจางที่ทํางานเต็มเวลาในปแรก 
สิทธิในการลาปวยไมสามารถรับเปนเงินสดแทนได  ซ่ึงมีหลักเกณฑพื้นฐานการคํานวณ
เชนเดียวกับวันหยุดพักผอนประจําป และวันลาพักผอนประจําปดังที่ไดกลาวมาแลวขางตน  

    ค. ลาคลอด (Maternity Leave) 
     กฎหมาย Employment (Part-Time Employees) Regulations 1996 

กําหนดให ลูกจางที่ทํางานบางชวงเวลาที่เปนหญิงมีสิทธิลาคลอดโดยไดรับผลตอบแทน และ 
ความคุมครองเสมือนลูกจางหญิงที่ทํางานเต็มเวลา โดยการจายคาจางทั้งหมดใหคํานวณตามจํานวน
วันทํางานที่ระบุในสัญญา 
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3.4  มาตรการทางกฎหมายกับการคุมครองแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาของประเทศไทย 
 สําหรับประเทศไทย แรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาที่ทํางานกับนายจางที่มีลักษณะเปน
สัญญาจางแรงงาน แรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาเหลานั้นยอมมีหนาที่ทํางานภายใตการควบคุม
บังคับบัญชาของนายจางเพื่อใหงานของนายจางสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี โดยนายจางมีหนาที่จาย
คาจางใหแกแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาตลอดระยะเวลาที่ทํางานให อันมีนิติสัมพันธระหวาง
นายจางลูกจาง ทําใหแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาดังกลาวยอมไดรับสิทธิคุมครองการทํางานขั้น
พื้นฐาน ดังนี้   

 3.4.1 การคุมครองแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน  
พ.ศ. 2541 

ประเทศไทยไมมีกฎหมายใหความคุมครองแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาโดยเฉพาะ และ
มิไดมีคํานิยามศัพทของคําวา แรงงานที่ทํางานบางชวงเวลา ดังนั้น แรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาที่
เขาลักษณะเปนสัญญาจางแรงงานยอมถือเปนลูกจางและอยูภายใตการไดรับความคุมครองตาม
พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ซ่ึงเปนกฎหมายที่ใหความคุมครองโดยกําหนด
มาตรฐานขั้นพื้นฐาน (Minimum Standard) เกี่ยวกับการจางแรงงานที่นายจางพึงปฏิบัติตอลูกจาง
ทุกประเภทไมวาจะเรียกชื่อวาอยางไร ไมวานายจางจะประกอบกิจการประเภทใด และไมวาจะมี
จํานวนลูกจางจํานวนเทาใดก็ตาม (ยกเวนนายจางในสวนราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค 
และราชการสวนทองถ่ิน ตลอดจนรัฐวิสาหกิจตามความหมายวาดวยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ) 
แมพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มิไดกําหนดคํานามศัพทของคําวาแรงงานที่ทํางาน
บางชวงเวลาไวก็ตาม แตแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลายังไดรับความคุมครองขั้นพื้นฐาน ซ่ึงสรุป
สาระสําคัญไดดังนี้  
  3.4.1.1  วันและเวลาทํางาน 
    การกําหนดเวลาทํางานปกติเกิดขึ้นจากความคิดพื้นฐานในเรื่องความปลอดภัย
ในการทํางาน โดยกฎหมายไมตองการใหนายจางใชแรงงานลูกจางมากเกินไป เพราะยิ่งทํางานมาก
เทาใดโอกาสที่ลูกจางจะประสบอันตรายหรือเจ็บปวยจากการทํางานยิ่งมีมากตามไปดวย  
โดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ไดใหความคุมครองเรื่องกําหนดเวลาทํางานปกตไิว
โดยกําหนดใหนายจางประกาศเวลาทํางานปกติใหลูกจางทราบ โดยกําหนดเวลาเริ่มตนและเวลา
ส้ินสุดของการทํางานแตละวันโดยวันหนึ่งตองไมเกิน 8 ช่ัวโมง และเมื่อรวมเวลาทํางานทั้งสิ้นแลว
สัปดาหหนึ่งตองไมเกิน 48 ช่ัวโมง เวนแตเปนงานที่อาจเปนอันตรายตอสุขภาพและความปลอดภัย
ของลูกจางตามที่กําหนดในกฎกระทรวง โดยจะมีเวลาทํางานปกติวันหนึ่งตองไมเกิน 7 ช่ัวโมง และ
เมื่อรวมเวลาทํางานทั้งส้ินแลวสัปดาหหนึ่งตองไมเกิน 42 ช่ัวโมง (มาตรา 23) 
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    ตอมาบทบัญญัติเกี่ยวกับการกําหนดเวลาทํางานปกติของลูกจางดังกลาว 
มีความไมเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน ดังนั้นจึงไดมีการยกเลิกการกําหนดเวลาทํางานปกติเดิม 
โดยกําหนดใหนายจางประกาศกําหนดเวลาทํางานปกติใหลูกจางทราบ โดยตองระบุเวลาเริ่มตน 
การทํางานและเวลาสิ้นสุดการทํางานแตละวัน แตตองไมเกินชั่วโมงของแตละประเภทงาน โดยวัน
หนึ่งตองไมเกิน 8 ช่ัวโมง และสัปดาหหนึ่งตองไมเกิน 48 ช่ัวโมง เชน วันและเวลาทํางานปกติ คือ 
วันจันทรถึงวันเสาร ตั้งแต 8 นาฬิกา ถึง 17 นาฬิกา รวม 48 ช่ัวโมง เปนตน อยางไรก็ตามนายจาง
และลูกจางอาจตกลงกันวาหากเวลาทํางานของวันทํางานปกติใดนอยกวา 8 ช่ัวโมง (เชน วันเสาร
กําหนดใหมีเวลาทํางานครึ่งวันหรือ 4 ช่ัวโมง เปนตน) ก็ใหนําเวลาทํางานสวนที่เหลือหรือจํานวน
เวลาทํางานที่ต่ํากวา 8 ช่ัวโมง ไปรวมกับเวลาทํางานในวันทํางานปกติอ่ืนก็ได แตคงรวมหรือเพิ่ม
ไดไมเกินวันละ 9 ช่ัวโมง เชน นําเวลาทํางานสวนที่เหลือของวันเสาร 4 ช่ัวโมง ไปรวมหรือเพิ่มใน
วันทํางานปกติอ่ืนในวันจันทรถึงวันศุกรได โดยแตละวันรวมแลวไมเกิน 9 ช่ัวโมง สําหรับงานที่
เปนอันตรายตอสุขภาพและความปลอดภัยของลูกจางตามที่กําหนดในกฎกระทรวง เวลาทํางาน
ปกติจะตองไมเกินวันละ 7 ช่ัวโมง สัปดาหหนึ่งไมเกิน 42 ช่ัวโมง  
    สําหรับลูกจางรายวัน ลูกจางรายช่ัวโมง และลูกจางซึ่งไดรับคาจางตามผลงาน 
หากวันใดทํางานเกินวันละ 8 ช่ัวโมง แมวานายจางและลูกจางจะตกลงใหนําเวลาสวนที่เหลือของ
วันทํางานปกติอ่ืนมารวมดวยก็ตาม ลูกจางดังกลาวก็จะไดรับคาตอบแทนสําหรับชั่วโมงการทํางาน
ที่เกิน 8 ช่ัวโมงนั้นไมนอยกวาหนึ่งเทาครึ่งของคาจางในวันทํางานปกติ (ซ่ึงเทากับอัตราคาลวงเวลา 
แตไมไดเรียกวาคาลวงเวลา)71 
    เมื่อพิจารณาถึงการจางงานบางชวงเวลาที่มีลักษณะเปนสัญญาจางแรงงาน และ
เปนงานที่ไมเปนอันตรายตอสุขภาพและความปลอดภัยตามที่กําหนดในกฎกระทรวง สวนใหญ
แรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาจะมีวันและเวลาทํางานขึ้นอยูกับความตกลงกันกับนายจางหลากหลาย
รูปแบบ เชน ทํางานจันทร – เสาร หรือจันทร – ศุกร หรืออาจตกลงกันทํางาน 4 วันตอสัปดาห หรือ 
3 วันตอสัปดาห เปนตน โดยในแตละวันที่ตกลงทํางานอาจตกลงกันทําวันละ 2 - 3 ช่ัวโมง หรือ 4 - 
5 ช่ัวโมง หรือ 6 - 7 ช่ัวโมงไลเลี่ยกับลูกจางที่ทํางานเต็มเวลาก็ได ซ่ึงก็มิไดเกินจากกําหนดเวลาปกติ
ที่กฎหมายกําหนดแตอยางใด 
 
 
 
                                                 
 71 เกษมสันต วิลาวรรณ.  (2551, กุมภาพันธ). “กฎหมายแรงงานแกไขใหม.” วารสารกฎหมายใหม,  
5, 92.  หนา 11. 
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  3.4.1.2   คาจาง 
    กฎหมายกําหนดใหมีอัตราคาจางขั้นต่ํา 2 ประเภท ไดแก อัตราคาจางขั้นต่ํา 
หมายความวา อัตราคาจางที่คณะกรรมการคาจางกําหนดตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน และ
อัตราคาจางขั้นต่ําพื้นฐาน หมายความวา อัตราคาจางที่คณะกรรมการคาจางกําหนดเพื่อใชเปน
พื้นฐานในการกําหนดอัตราคาจางขั้นต่ํา (ตามมาตรา 5) 
    การพิจารณากําหนดอัตราคาจ างขั้นต่ํ าและอัตราคาจ างขั้นต่ํ าพื้นฐาน 
คณะกรรมการคาจางจะตองศึกษาและพิจารณาจากขอเท็จจริงเกี่ยวกับอัตราคาจางที่ลูกจางไดรับ 
ประกอบกับขอเท็จจริงอื่นๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ง คาครองชีพ อัตราเงินเฟอ มาตรฐานการครองชีพ 
ตนทุนการผลิต ราคาของสินคา ความสามารถของธุรกิจ ผลิตภาพแรงงาน ผลิตภัณฑมวลรวมของ
ประเทศ สภาพทางเศรษฐกิจและสังคม นอกจากนี้ อัตราคาจางขั้นต่ําพื้นฐานถือเปนอัตราพื้นฐาน 
คณะกรรมการคาจางจะกําหนดอัตราคาจางขั้นต่ําใหต่ําไปกวาอัตรานี้ไมได ในทางตรงกันขาม
กิจการประเภทใดประเภทหนึ่ง หรือในทองถ่ินใดทองถ่ินหนึ่ง คณะกรรมการคาจางอาจกําหนด
อัตราคาจางขั้นต่ําในกิจการหรือทองถ่ินใหสูงกวาอัตราคาจางขั้นต่ําพื้นฐานไดตามความเหมาะสม 
หากทองถ่ินใดไมมีการกําหนดอัตราคาจางขั้นต่ําไว ใหถืออัตราคาจางขั้นต่ําพื้นฐานเปนอัตราคาจาง
ขั้นต่ําของทองถ่ินนั้น (มาตรา 87) 
    โดยทั่วไปนายจางมีหนาที่จายคาจางใหแกลูกจางทุกคนไมนอยวาอัตราคาจาง
ขั้นต่ําตามที่กฎหมายกําหนด ไมวาลูกจางนั้นจะเปนลูกจางประเภทใด เชน ลูกจางทดลองงาน 
ลูกจางชั่วคราว ลูกจางประจํา ลูกจางที่มีกําหนดเวลาจางแนนอนและไมแนนอน ฯลฯ และไมวา
ลูกจางจะมีเชื้อชาติ สัญชาติ วัยและเพศใดก็ตาม ศาลฎีกาเคยวินิจฉัยวา ประกาศกระทรวงมหาดไทย 
เร่ืองการอัตราคาจางขั้นต่ํา ขอ 2 กําหนดนิยาม “ลูกจาง” วาหมายถึง ผูซ่ึงตกลงทํางานใหแกนายจาง
เพื่อรับคาจาง แตไมรวมถึงลูกจางซึ่งทํางานเกี่ยวกับบาน โดยไมไดกําหนดวาลูกจางทดลองงาน
ไมใหถือเปนลูกจางตามความหมายของประกาศดังกลาว ลูกจางทดลองงานจึงไดรับความคุมครอง 
นายจางตองจายคาจางไมต่ํากวาอัตราคาจางขั้นต่ํา เมื่อนายจางจายคาจางขั้นต่ํากวาอัตราคาจางขั้นต่ํา 
จึงตองจายเงินสวนที่ขาดใหแกลูกจาง72 
    นอกจากนี้ ศาลฎีกายังเคยวินิจฉัยวา ประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการ
สังคม เร่ืองอัตราคาจางขั้นต่ํา (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 19 กันยายน 2540 และ (ฉบับที่ 7) ลงวันที่  
22 ธันวาคม 2543 รวมทั้งประกาศกระทรวงแรงงาน เร่ือง อัตราคาจางขั้นต่ํา ลงวันที่ 23 ธันวาคม 
2545 ซ่ึงใชในระหวางที่ลูกจางทํางานกับนายจางนั้น กําหนดวา “วัน” หมายถึง เวลาทํางานปกติ 
ของลูกจางซึ่งไมเกินชั่วโมงทํางาน แมนายจางจะใหลูกจางทํางานนอยกวาเวลาทํางานปกติเพียงใดก็

                                                 
72  คําพิพากษาฎีกาที่ 4530 – 4535/2543 
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ตาม ซ่ึงปรากฏวานายจางใหลูกจางทํางานวันละ 5 ช่ัวโมง ถือเปนเวลาทํางานปกติอันเปนการ
ทํางาน 1 วัน นายจางตองจายคาจางไมต่ํากวาอัตราคาจางขั้นต่ํา 1 วันตามที่คณะกรรมการคาจาง
กําหนด ไมใชเฉลี่ยคาจางขั้นต่ําตอการทํางานเพียง 5 ช่ัวโมง เพราะการคํานวณดังกลาวจะทําให
ลูกจางไดรับคาจางต่ํากวาอัตราคาจางขั้นต่ําที่คณะกรรมการคาจางกําหนดใหใน 1 วัน73 
    เมื่อพิจารณาจากแนวคําพิพากษาขางตนจะเห็นไดวา แรงงานที่ทํางานบาง
ชวงเวลายอมไดรับความคุมครองในเรื่องคาจางขั้นต่ํารายวันตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน 
พ.ศ. 2541 ดังกลาวขางตนดวย (ยกเวนแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาที่เปนนักเรียน นิสิต และ
นักศึกษา) แมวาแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาดังกลาวจะมีช่ัวโมงการทํางานปกติที่นอยกวาลูกจางที่
ทํางานเต็มเวลาก็ตาม ซ่ึงแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาในระดับวิชาชีพ เชน แพทย พยาบาล ลาม ที่
ปรึกษากฎหมาย สวนใหญแลวจะไมมีปญหาเรื่องคาจาง เพราะสามารถเจรจาตอรองกับนายจางได 
เพราะเปนผูชํานาญการหรือเปนผูเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา แตหากเปนแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลา
ระดับลางที่เพิ่งเริ่มเขามาทํางานก็จะเริ่มดวยการไดรับคาจางตามอัตราคาจางขั้นต่ํารายวันเทานั้น แต
ในกรณีของแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาดังกลาวทํางานมานานมักจะไมมีการปรับเพิ่มคาจาง
ประจําปเชนเดียวกับการปรับเพิ่มคาจางประจําปของลูกจางประจําหรือลูกจางที่ทํางานเต็มเวลา ซ่ึง
สภาพดังกลาวกอใหเกิดความไมเปนธรรมใหกับแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลา นอกจากนี้แมการ
กําหนดคาจางขั้นต่ําจะกระทําเพื่อปกปองผลประโยชนคุณภาพชีวิตของแรงงานที่ทํางานบาง
ชวงเวลา แตดูเหมือนวาในสถานการณปจจุบัน การใชมาตรการคาจางขั้นต่ําเพียงอยางเดียวไมอาจ
ตอบสนองสภาพการจางในกิจการหลายๆ ประเภทในปจจุบันได และอาจทําใหการจางงานบาง
ชวงเวลาเปนรูปแบบการจางงานที่เอารัดเอาเปรียบตอบรรดาแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาทั้งหลาย 
  3.4.1.3 วันหยุดและวันลา  
    1) วันหยุด หมายถึง วันที่นายจางกําหนดใหลูกจางไมตองทํางานใหแกนายจาง 
โดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 แบงวันหยุดออกเปน 3 ประเภท สามารถแยก
พิจารณาไดดังนี้ 
     (1) วันหยุดประจําสัปดาห ในระหวางการทํางานใหนายจางจัดใหลูกจางไม
วาจะเปนลูกจางประเภทใดก็ตามมีวันหยุดประจําสัปดาห สัปดาหหนึ่งไมนอยกวา 1 วัน โดย
วันหยุดประจําสัปดาหตองมีระยะหางกันไมเกิน 6 วัน ในกรณีที่ลูกจางทํางานโรงแรม งานขนสง 
งานในปา งานที่ทุรกันดาร หรืองานอื่นที่กฎกระทรวงกําหนด นายจางและลูกจางอาจตกลงกัน
ลวงหนาสะสมวันหยุดประจําสัปดาหและเลื่อนไปหยุดเมื่อใดก็ได แตตองอยูในระยะเวลา 4 
สัปดาหติดตอกัน (มาตรา 28) และใหนายจางจายคาจางสําหรับวันหยุดประจําสัปดาหใหแกลูกจาง
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เทากับคาจางในวันทํางานดวย เวนแตลูกจางซึ่งไดรับคาจางรายวัน รายช่ัวโมง หรือตามผลงานโดย
คํานวณเปนหนวย (มาตรา 56 (1) ) 
      เมื่อพิจารณาถึงการจางงานบางชวงเวลา พบวานายจางจะจัดใหแรงงานที่
ทํางานบางชวงเวลามีวันหยุดประจําสัปดาหไมนอยกวา 1 วัน ตามที่กฎหมายกําหนด แตนายจางจะ
ไมจายคาจางสําหรับวันหยุดประจําสัปดาหใหแกแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาที่ไดรับคาจางเปน
รายวัน หรือรายชั่วโมง เนื่องจากแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาดังกลาวถูกจํากัดสิทธิที่จะไดรับ
คาจางสําหรับวันหยุดประจําสัปดาห ซ่ึงสวนใหญแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาที่ถูกจํากัดสิทธิ
เหลานั้นเปนแรงงานในระดับลางที่ไมสามารถเจรจาตอรองกับนายจางได ดังนั้นควรใหแรงงานที่
ทํางานบางชวงเวลาที่ไดรับคาจางเปนรายวัน หรือรายชั่วโมงไดรับคาจางในวันหยุดประจําสัปดาห
ดวย เพื่อใหแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาเหลานั้นมีความรูสึกผูกพันกับองคกร และรูสึกวางานที่
ตนเองทํานั้นเปนงานที่มีคุณคา มิใชเปนงานที่ทําไปวันๆเพื่อแลกกับคาจางที่จะไดรับในแตละวัน  
     (2) วันหยุดตามประเพณี หมายถึง วันหยุดในวันสําคัญของชาติหรือวัน
สําคัญในทางศาสนา หรือขนบธรรมเนียมประเพณีทองถ่ิน เชน วันมาฆะบูชา วันหยุดเทศกาล
สงกรานต เปนตน และใหนายจางประกาศวันหยุดตามประเพณีไมนอยกวาปละ 13 วัน โดยรวมวัน
แรงงานแหงชาติ (May Day) ดวย ถาวันหยุดตามประเพณีตรงกับวันหยุดประจําสัปดาห ใหหยุด
ชดเชยในวันทํางานถัดไป (มาตรา 29) โดยลูกจางไมวาจะเปนลูกจางประเภทใดก็ตามมีสิทธิไดรับ 
คาจางในวันหยุดตามประเพณี ดังนั้นแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาทุกกลุมจึงมีสิทธิไดรับคาจางใน
วันหยุดตามประเพณีดวย 
     (3) วันหยุดพักผอนประจําป กฎหมายกําหนดใหลูกจางที่ทํางานติดตอกันมา
ครบ 1 ป มีสิทธิหยุดพักผอนประจําปไมนอยกวาปละ 6 วันทํางาน โดยลูกจางมีสิทธิไดรับคาจางใน
วันหยุดพักผอนประจําป ถาลูกจางทํางานยังไมครบ 1 ปอาจใหหยุดตามสัดสวนก็ได โดยใหนายจาง
เปนผูกําหนดวันหยุดพักผอนประจําปใหลูกจางทราบลวงหนาหรือกําหนดตามที่ตกลงกัน นายจาง
และลูกจางจะตกลงลวงหนาสะสมและเลื่อนวันหยุดพักผอนประจําปไปรวมหยุดในปอ่ืนก็ได 
(มาตรา 30) 
      ลูกจางที่มีสิทธิหยุดพักผอนประจําปนี้ไมจํากัดวาเปนลูกจางประเภทใด 
ลูกจางทดลองงาน ลูกจางชั่วคราว ลูกจางทํางานเกี่ยวกับงานบาน ลูกจางหญิง ลูกจางชายหรือ
ลูกจางเด็ก แมกระทั่งลูกจางที่มีเวลาทํางานเพียงสัปดาหละ 2-3 วัน หากทํางานใหแกนายจาง
ติดตอกันครบ 1 ป ก็มีสิทธิหยุดพักผอนประจําปดวยกันทั้งส้ิน นอกจากนี้หากลูกจางทํางานยังไม
ครบ 1 ป นายจางอาจกําหนดวันหยุดพักผอนประจําปใหแกลูกจางตามสัดสวนก็ไดเพื่อความ
สะดวกในการจัดการ แตในทางปฏิบัติมักไมคอยพบกรณีที่นายจางกําหนดวันหยุดพักผอนประจําป
ใหแกลูกจางตามสัดสวนหากลูกจางทํางานยังไมครบ 1 ป 
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      เมื่อพิจารณาถึงการจางงานบางชวงเวลา พบวานายจางมิไดกําหนดให
แรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาระดับลางไดรับสิทธิในวันหยุดพักผอนประจําป  เพราะสวนใหญการ
จางงานบางชวงเวลามีลักษณะการจางมีกําหนดระยะเวลาการจางงานที่แนนอนหรือวาจางกัน
ในชวงฤดูกาลที่มีการเรงการผลิตหรือมีงานเรงดวน เชน 3 เดือน 6 เดือน ซ่ึงเปนชวงระยะเวลาการ
จางสั้นๆ ไมถึง 1 ป ซ่ึงจะเห็นวาควรกําหนดใหแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาทุกกลุมที่ทํางานมาได
สักระยะหนึ่งแตไมถึง 1 ป มีสิทธิลาหยุดพักผอนประจําปและไดรับคาจางในวันหยุดพักผอน
ประจําปดวย ทั้งนี้เพื่อใหสอดคลองกับลักษณะการจางงานบางชวงเวลาที่ทํางานไมครบ 1 ปดวย 
    2)  วันลา หมายถึง ไดแก วันทํางานที่ลูกจางไดรับอนุญาตจากนายจางไมตองมา
ทํางาน เนื่องจากมีเหตุจําเปน เชน เจ็บปวย คลอดบุตร หรือมีกิจธุระ พระราชบัญญัติคุมครอง
แรงงาน พ.ศ. 2541 คุมครองสิทธิของลูกจางเกี่ยวกับการลา ดังนี้   
     (1)  สิทธิลาปวย ลูกจางมีสิทธิลาปวยไดเทาที่ปวยจริง (มาตรา 32) โดยไดรับ
คาจางตามปกติจากนายจางตลอดเวลาที่ลาปวย แตปหนึ่งไมเกิน 30 วัน (มาตรา 57 วรรคหนึ่ง) ซ่ึง
ลูกจางที่มีสิทธิลาปวยไมจํากัดวาตองเปนลูกจางประเภทใด ไมวาจะเปนลูกจางทดลองงาน ลูกจาง
ช่ัวคราว ลูกจางตามสัญญาจางแนนอน ลวนมีสิทธิลาปวยหากปรากฏวาเจ็บปวยจริง 
     (2) สิทธิลากิจ ใหลูกจางมีสิทธิลาเพื่อกิจธุระอันจําเปนไดตามขอบังคับ
เกี่ยวกับการทํางาน (ตามมาตรา 34)  
     (3) สิทธิลาคลอด ใหลูกจางหญิงมีครรภมีสิทธิลาเพื่อคลอดบุตรครรภหนึ่ง
ไดไมเกิน 90 วัน (ตามมาตรา 41 วรรคหนึ่ง) โดยใหนับวันหยุดที่มีในระหวางลาดวย และไดรับ
คาจางเทากับคาจางในวันทํางานตลอดระยะเวลาที่ทําการลาคลอดไมเกิน 45 วัน (มาตรา 59) ซ่ึง
ลูกจางหญิงที่มีสิทธิลาคลอดไดไมจํากัดวาตองเปนลูกจางประเภทใด ไมวาจะเปนลูกจางทดลอง
งาน ลูกจางชั่วคราว ลูกจางตามสัญญาจางแนนอน และลูกจางหญิงมีครรภมีสิทธิลาคลอดไดทันทีที่
มีสถานะเปนลูกจาง 
     (4) สิทธิลาเพื่อทําหมัน ลูกจางไมวาชายหรือหญิงมีสิทธิลาเพื่อทําหมันได 
และใหลูกจางมีสิทธิลาเนื่องจากการทําหมันตามระยะเวลาที่แพทยแผนปจจุบันชั้นหนึ่งกําหนดและ
ออกใบรับรอง (มาตรา 33) ทั้งนี้เพื่อตองการควบคุมจํานวนประชากรในสังคม ในกรณีที่ลูกจางใช
สิทธิลาเพื่อทําหมัน ใหนายจางจายคาจางใหแกลูกจางในวันที่ลานั้นดวย (ตามมาตรา 57 วรรคสอง) 
     (5) สิทธิลาเพื่อรับราชการทหาร ใหลูกจางมีสิทธิลาเพื่อรับราชการทหารใน
การเรียกพลเพื่อตรวจสอบและฝกวิชาทหาร หรือเพื่อทดลองความพรอมตามกฎหมายวาดวยการรับ
ราชการทหาร (ตามมาตรา 35) และไดรับคาจางตลอดระยะเวลาที่ทําการลา แตไมเกิน 60 วันตอป 
(มาตรา 58) การลาดังกลาวเปนการลาเพื่อระดมพล เพื่อตรวจสอบ เพื่อฝกวิชาทหารหรือเพื่อทดลอง
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ความพรั่งพรอม ไมใชกรณีการเขารับราชการเนื่องจากการเกณฑทหารตามกฎหมายวาดวยการ
เกณฑทหารแตอยางใด 
     (6)  สิทธิลาเพื่อฝกอบรม ใหลูกจางมีสิทธิลาเพื่อการฝกอบรม หรือพัฒนา
ความรูความสามารถตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง (ตามมาตรา 36) การลา
เพื่อฝกอบรมดังกลาวมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาความรู ความสามารถ และศักยภาพของลูกจาง 
      เมื่อพิจารณาถึงสภาพการจางงานบางชวงเวลา พบวาสวนใหญแรงงานที่
ทํางานบางชวงเวลามีสิทธิลาไดทุกประเภทตามที่กฎหมายกําหนด แตหากเปนแรงงานที่ทํางานบาง
ชวงเวลาในระดับลางที่ไดรับคาจางเปนรายวัน หรือรายชั่วโมงจะไมไดรับคาจางในวันที่ลา 
เนื่องจากนายจางเองตองการลดตนทุนการผลิตของตนเองจึงนําหลักเกณฑการจางงานที่มีการจาย
คาจางเปนรายวัน หรือรายชั่วโมง มาเปนเครื่องมือที่จะไมจายคาจางใหแกแรงงานที่ทํางานบาง
ชวงเวลาดังกลาว ดังนั้น หากแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาที่ไดรับคาจางเปนรายวัน หรือรายชั่วโมง
ไมมาทํางานในวันใดก็จะไมไดรับคาจาง การกระทําดังกลาวของนายจางจึงถือเปนการกระทําที่ผิด
กฎหมาย  
 3.4.1.4 การเลิกจาง 
   ในการทําสัญญาจางแรงงาน นายจางและลูกจางอาจตกลงกันกําหนดระยะเวลา
การจางกันไวหรือไมก็ได ดังนี้ 
     1) สัญญาจางที่ไมมีกําหนดระยะเวลา กฎหมายใหความคุมครองการเลิกจาง
ลูกจางตามสัญญาจางที่ไมมีกําหนดระยะเวลา โดยนายจางหรือลูกจางที่ประสงคจะเลิกสัญญาจาง
ตองบอกเลิกสัญญาจางตออีกฝายหนึ่ง โดยตองบอกกลาวลวงหนาเปนหนังสือใหอีกฝายหนึ่งทราบ 
(มาตรา 17 แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551) ซ่ึงนายจางอาจทําเปน
จดหมายถึงลูกจาง ทําเปนประกาศ หรือออกคําส่ังแจงวันที่เลิกสัญญาจางใหลูกจางทราบ สวน
ลูกจางอาจทําเปนจดหมายถึงนายจางหรือทําเปนหนังสือหรือใบลาออกยื่นตอนายจาง 
    ในกรณีที่นายจางมิไดทําสัญญาจางโดยมีกําหนดระยะเวลาไว ก็ถือวาเปน
สัญญาจางที่ไมมีกําหนดระยะเวลา การบอกเลิกสัญญาตองบอกกลาวลวงหนาเปนหนังสือเชนกัน 
ซ่ึงกฎหมายมิไดกําหนดระยะเวลาในการบอกกลาวลวงหนาไวแนนอน แตใหยึดถือกาํหนดวนัทีจ่าย
คาจางระหวางนายจางกับลูกจางตามที่นายจางระบุในขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานหรือตามที่
นายจางตกลงหรือปฏิบัติตอลูกจางเปนหลัก โดยการบอกกลาวลวงหนาตองบอกกอนหรือในวันที่
จายคาจางคราวหนึ่งคราวใดเพื่อใหมีผลเปนการเลิกสัญญากันเมื่อถึงวันที่จายคาจางคราวถัดไป
ขางหนา นอกจากนี้ยังใหถือวาสัญญาจางทดลองงานเปนสัญญาจางที่ไมมีกําหนดระยะเวลาดวย  
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    สัญญาจางลูกจางชั่วคราว สัญญาจางลูกจางเฉพาะกิจ หรือสัญญาจางลูกจาง
เพื่อการใด หากไมไดกําหนดระยะเวลาการจางไวแนนอนในสัญญา ยอมถือวาเปนสัญญาจางที่ไมมี
กําหนดระยะเวลาเชนเดียวกัน74 
    ในกรณีที่นายจางมิไดบอกกลาวลวงหนาในการเลิกสัญญาจางตอลูกจาง 
โดยใหลูกจางออกจากงานทันที หรือนายจางบอกกลาวลวงหนาในการเลิกสัญญาจางตอลูกจางไม
ครบระยะเวลาตามที่กฎหมายกําหนด นายจางตองจายคาเสียหายซึ่งเรียกกันวา “สินจางแทนการ
บอกกลาวลวงหนา” ใหแกลูกจางเทากับคาจางที่ลูกจางควรไดรับนับแตวันที่ใหลูกจางออกจากงาน
ไปจนถึงวันที่เลิกจางก็ได 
   2) สัญญาจางที่มีกําหนดระยะเวลา เชน นายจางตกลงจางลูกจางใหทํางานมี
กําหนด 1 ป นับแตวันที่ 1 มกราคม 2547 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2547 เมื่อครบกําหนดระยะเวลา 
การจางในสัญญาจาง สัญญาจางยอมเปนอันส้ินสุดลงโดยนายจางไมจําเปนตองบอกกลาวลวงหนา 
เหตุผลก็เพราะวาในกรณีนี้คูสัญญาทราบดีอยูแลววาสัญญาจางจะสิ้นสุดลงเมื่อใด จึงไมจําเปนตอง
บอกกลาวลวงหนาตอกันวาสัญญาจางเปนอันสิ้นสุดหรือเปนอันเลิกกัน แตถานายจางกับลูกจาง
ประสงคจะทําสัญญาจางกันตอไปก็ตองแจงความประสงคตอกันและตกลงกันตอสัญญาจางหรือ 
ทําสัญญาจางกันใหมตามแตจะตกลงกัน  
    การจางงานบางชวงเวลาในประเทศไทย สวนใหญแลวเปนสัญญาจางที่มี
กําหนดระยะเวลาที่แนนอนไมวาจะเปนแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาในกลุมใดหรือระดับใดก็ตาม
ปญหาวาหากนายจางมีความประสงคจะเลิกจางแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลากอนครบกําหนด
ระยะเวลาการจางตามสัญญา นายจางจะตองบอกกลาวลวงหนากอนเลิกสัญญาหรือไมนั้น 
บทบัญญัติของกฎหมายกลาวไวไมชัดเจน อยางไรก็ตาม นายจางควรมีหนาที่บอกกลาวลวงหนา
กอนเลิกจางแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลา เนื่องจากไมใชกรณีสัญญาจางที่ครบกําหนดระยะเวลา75 
ทั้งจะเห็นไดวาแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาไมอาจรับรูไดวาตนจะถูกเลิกจางเมื่อใด ดังนั้น นายจาง
จึงมีหนาที่ตองบอกกลาวลวงหนาเสียกอนจะเลิกจาง และหากนายจางไมบอกกลาวลวงหนาก็
จะตองจายสินจางแทนการบอกกลาวลวงหนาใหกับแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลา 
 3.4.1.5 คาชดเชย 
   แนวคิดเกี่ยวกับการจายคาชดเชยก็เพื่อเปนการชดใชคาเสียหายที่ลูกจางถูกเลิก
จางโดยไมมีความผิดและไมรูตัวมากอน ทั้งนี้เพื่อใหลูกจางไดมีทุนรอนเปนคาใชจายเมื่อวางงาน
หรือระหวางหางานใหม ซ่ึงลูกจางที่สูงอายุยอมมีโอกาสนอยในการไดรับการจางงานใหมจึงควร

                                                 
74  เกษมสันต วิลาวรรณ.  เลมเดิม.  หนา 10. 
75  พงษรัตน เครือกลิ่น.  เลมเดิม.  หนา 471. 
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ไดรับคาชดเชยที่เพิ่มขึ้น โดยแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาที่มีลักษณะการจางเปนสัญญาจาง
แรงงาน ยอมไดรับความคุมครองเรื่องคาชดเชยตามหลักเกณฑที่พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน 
พ.ศ. 2541 กําหนดดวย 
   “คาชดเชย” หมายถึง เงินที่นายจางจายใหแกลูกจางเมื่อเลิกจาง นอกเหนือจาก
เงินประเภทอื่น ซ่ึงนายจางตกลงจายใหแกลูกจาง (ตามมาตรา 5) โดยกฎหมายใหนายจางจาย
คาชดเชยใหแกลูกจางซึ่งเลิกจาง ดังตอไปนี้ 
   -  ลูกจางซึ่งทํางานติดตอกันครบหนึ่งรอยยี่สิบวัน แตไมครบหนึ่งป ใหจายไม
นอยกวาคาจางอัตราสุดทายสามสิบวัน หรือไมนอยกวาคาจางของการทํางานสามสิบวันสุดทาย
สําหรับลูกจางซึ่งไดรับคาจางตามผลงานโดยคํานวณเปนหนวยงาน  
   - ลูกจางซึ่งทํางานติดตอกันครบหนึ่งป แตไมครบสามป ใหจายไมนอยกวา
คาจางอัตราสุดทายเกาสิบวัน หรือไมนอยกวาคาจางของการทํางานเกาสิบวันสุดทายสําหรับลูกจาง
ซ่ึงไดรับคาจางตามผลงานโดยคํานวณเปนหนวยงาน  
   -  ลูกจางซึ่งทํางานติดตอกันครบสามป แตไมครบหกป ใหจายไมนอยกวาคาจาง
อัตราสุดทายหนึ่งรอยแปดสิบวัน หรือไมนอยกวาคาจางของการทํางานหนึ่งรอยแปดสิบวันสุดทาย
สําหรับลูกจางซึ่งไดรับคาจางตามผลงานโดยคํานวณเปนหนวยงาน 
   -  ลูกจางซึ่งทํางานติดตอกันครบหกป แตไมครบสิบป ใหจายไมนอยกวาคาจาง
อัตราสุดทายสองรอยส่ีสิบวัน หรือไมนอยกวาคาจางของการทํางานสองรอยส่ีสิบวันสุดทายสําหรับ
ลูกจางซึ่งไดรับคาจางตามผลงานโดยคํานวณเปนหนวยงาน 
   - ลูกจางซึ่งทํางานติดตอกันครบสิบปขึ้นไป ใหจายไมนอยกวาคาจางอัตรา
สุดทายสามรอยวัน หรือไมนอยกวาคาจางของการทํางานสามรอยวันสุดทายสําหรับลูกจางซึ่งไดรับ
คาจางตามผลงานโดยคํานวณเปนหนวยงาน (ตามมาตรา 118 วรรคหนึ่ง)  
   การนับวันทํางานใหนับรวมวันหยุด วันลา วันที่นายจางอนุญาตใหหยุดงานเพื่อ
ประโยชนของลูกจาง และวันที่นายจางสั่งใหลูกจางหยุดงานเพื่อประโยชนของนายจาง และหาก
ลูกจางที่ไมไดทํางานติดตอกันโดยนายจางมีเจตนาที่จะไมใหลูกจางมีสิทธิตามกฎหมาย หรือไมวา
นายจางจะใหลูกจางทํางานในหนาที่ใดและการจางแตละชวงจะมีระยะเวลาหางกันเทาใดก็ตาม 
ตองนับระยะเวลาทํางานทุกชวงเขาดวยกัน เพื่อประโยชนในการไดรับสิทธิของลูกจาง 
   เมื่อพิจารณาหลักเกณฑการจายคาชดเชยขางตน จะเห็นวามาจากแนวคิดพื้นฐาน
ของการจายคาชดเชยซึ่งตองคํานึงถึงปจจัยหลักสําคัญในเรื่องระยะเวลาในการหางานทําของลูกจาง
ที่ถูกเลิกจางและความพรอมของนายจางที่จะจายคาชดเชย โดยหลักเกณฑการจายคาชดเชยขางตน
นาจะเหมาะสมกับการจางงานแบบตอเนื่อง ซ่ึงเมื่อพิจารณาลักษณะการจางงานบางชวงเวลาใน
ประเทศไทยแลวพบวา มีลักษณะการจางงานในชวงสั้นๆ และจํานวนคาชดเชยในแตละชวงที่
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กฎหมายกําหนดใหลูกจางไดรับนั้นมีจํานวนสูงมากไมสอดคลองกับเจตนารมณในการจางงานบาง
ชวงเวลาของนายจางที่ตองการลดตนทุนการผลิต ดังนั้นจึงควรกําหนดอัตราคาชดเชยเพื่อบังคับใช
กับแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาเปนการเฉพาะ 
   อยางไรก็ตาม แมลูกจางจะทํางานใหแกนายจางติดตอครบ 120 วันและถูก
นายจางเลิกจางก็ตาม ลูกจางก็อาจไมมีสิทธิไดคาชดเชย หากเปนไปตามขอยกเวนดังตอไปนี้ 
     1) ลูกจางทํางานพิเศษ  
    กรณีที่ลูกจางที่ทํางานพิเศษจะไมมีสิทธิไดรับคาชดเชย  ดังนี้ 
      (1) กรณีเปนสัญญาจางมีกําหนดระยะเวลาการจางไวแนนอนและนายจาง
เลิกจางตามกําหนดระยะเวลานั้น (มาตรา 118 วรรสาม) กลาวคือ เปนสัญญาจางที่มีระยะเวลา
เร่ิมตนการจางและสิ้นสุดการจางไวโดยชัดแจงแนนอน หมายถึง การจางซึ่งกําหนดระยะเวลาจางไว
วาจะจางกันกี่วัน กี่เดือน กี่ป เมื่อถึงกําหนดเวลานั้นแลว การจางเปนอันระงับสิ้นสุดลงทันที และ
โดยทั่วไปคูสัญญาไมมีสิทธิเลิกสัญญากอนครบกําหนด  
     กรณีที่จะเขาขอยกเวนตามขอนี้ที่นายจางไมตองจายเงินชดเชยใหแก
แรงงานที่ทํางานบางชวงเวลา นายจางจะตองเลิกจางเมื่อครบกําหนดตามสัญญาดวย หากเปนสัญญา
จางที่มีกําหนดเวลาจางที่แนนอนแตนายจางเลิกจางแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลากอนครบ
กําหนดเวลาในสัญญาจางก็ดี นายจางยังคงตองจายคาชดเชยใหกับแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาดวย 
โดยใหนับระยะเวลาการจางติดตอกันทุกสัญญา 
     อยางไรก็ตาม สัญญาจางที่มีกําหนดระยะเวลาจางไว แตใหสิทธิ
คูสัญญาเลิกสัญญาไดกอนครบกําหนดก็ดี กําหนดขั้นต่ําหรือขั้นสูงของระยะเวลาการจางไวก็ดี 
หรือสัญญาจางที่มีเงื่อนไขเกษียณอายุก็ดี ไมถือวาเปนสัญญาจางที่มีกําหนดระยะเวลาจางที่แนนอน 
     เมื่อพิจารณาลักษณะการจางงานบางชวงเวลาในประเทศไทย สวนใหญ
เปนการจางงานในชวงระยะเวลาสั้นๆ และมีกําหนดระยะเวลาการจางที่แนนอน ซ่ึงเกิดจากความ
จําเปนที่นายจางตองการวาจางแรงงานเหลานั้นใหมาทํางานในชวงสั้นๆ หรือเปนครั้งคราว การทีจ่ะ
กําหนดใหนายจางตองจายคาชดเชยเมื่อแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาถูกเลิกจางเพราะครบกําหนด
ระยะเวลาการจางนั้นอาจจะไมเกิดประโยชนแกแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาเลย เพราะนายจางอาจ
ตัดสินใจไมจางแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาก็ไดหากเห็นวาการจางแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลา
ทําใหเกิดภาระเรื่องคาชดเชยมากเกินไป อาจกลายเปนปญหาการวางงานและกระทบตอเศรษฐกิจ
โดยรวมตอไป ดังนั้น จะเห็นวาขอยกเวนการจายคาชดเชยในกรณีการเลิกจางแรงงานที่ทํางานบาง
ชวงเวลาเพราะครบกําหนดระยะเวลาการจางนั้นแมจะขัดกับแนวคิดพื้นฐานในเรื่องการจาย
คาชดเชย แตก็นาจะเปนประโยชนกับแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลามากกวา 
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    (2) กรณีเปนการจางเพื่อทํางานอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ คือ 
     ก.  ในงานโครงการเฉพาะที่มิใชงานปกติของธุรกิจหรือการคาของ
นายจางซึ่งตองมีระยะเวลาเริ่มตนและสิ้นสุดของงานที่แนนอน เชน บริษัทผลิตรองเทาจางแรงงาน
ที่ทํางานบางชวงเวลาทําการวิจัยการตลาดมีระยะเวลาการจาง 1 ป  
     ข. ในงานที่มี ลักษณะเปนครั้ งคราวที่มีกํ าหนดการสิ้นสุดและ
ความสําเร็จของงาน ซ่ึงลักษณะงานที่เปนครั้งคราวในที่นี้ ตองไมใชงานประจําของนายจางที่ทาํงาน
ตอเนื่องกันโดยตลอดตามปกติในทางธุรกิจการคาของนายจาง เชน บริษัทขายรถยนตจางแรงงานที่
ทํางานบางชวงเวลามาตอเติมศูนยซอมรถยนต   
     ค.  ในงานที่ เปนไปตามฤดูกาล และไดจางในชวงฤดูกาลนั้น เชน 
บริษัทผลิตผลไมกระปองจางแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลามาเก็บผลไมในชวงฤดูกาลที่ผลไม 
ออกผล 
    (3) งานนั้นตองแลวเสร็จภายในเวลาไมเกิน 2 ปและนายจางลูกจางทํา
สัญญาเปนหนังสือไวตั้งแตเมื่อเร่ิมจาง ซ่ึงงานที่จะเขาขอยกเวนตามขอนี้ หมายถึงงานตามขอ ก. ข. 
หรือ ค. จะตองทําแลวเสร็จภายในเวลาไมเกิน 2 ป อยางไรก็ตามหากงานตามขอ ก. ข. หรือ ค. มี
กําหนดระยะเวลาแลวเสร็จเกินกวา 2 ป แมนายจางจะทําสัญญาจางลูกจางแนนอนไมเกิน 2 ป ก็ไม
เขาขอยกเวนที่ไมตองจายคาชดเชย  
     เมื่อพิจารณาถึงขอยกเวนการจายคาชดเชยตามขอ 2) และ 3) ขางตน 
จะเห็นวา เปนขอยกเวนที่ไมสอดคลองกับสภาวการณปจจุบันที่มีการจางงานบางชวงเวลาเพิ่มมาก
ขึ้นทั้งงานที่เปนปกติของธุรกิจหรือการคาของนายจางและงานที่ไมเปนปกติของธุรกิจหรือการคา
ของนายจาง และไมนาจะเปนประโยชนกับแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาแตอยางใด  
     2) ลูกจางกระทําความผิด  
    กฎหมายกําหนดใหนายจางไมตองจายคาชดเชยใหแกลูกจางซึ่งเลิกจาง ใน
กรณีหนึ่งกรณีใด ดังตอไปนี้ 
    (1)   ทุจริตตอหนาที่หรือกระทําความผิดอาญาโดยเจตนาแกนายจาง 
    (2)   จงใจทําใหนายจางไดรับความเสียหาย 
    (3)   ประมาทเลินเลอเปนเหตุใหนายจางไดรับความเสียหายอยางรายแรง 
    (4)  ฝาฝนขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน ระเบียบ คําสั่งของนายจางอันชอบ
ดวยกฎหมายและเปนธรรม และนายจางไดตักเตือนเปนหนังสือแลว (หนังสือเตือนใหมีผลบังคับได
ไมเกินหนึ่งปนับแตวันที่ลูกจางไดกระทําผิด) เวนแตกรณีที่รายแรงนายจางไมจําเปนตองตักเตือน 
    (5) ละทิ้งหนาที่เปนเวลาสามวันติดตอกันไมวาจะมีวันหยุดคั่นหรือไมก็
ตามโดยไมมีเหตุอันสมควร 
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    (6) ไดรับโทษจําคุกตามคําพิพากษาที่สุดใหจําคุก เวนแตเปนความผิดที่ได
กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษตองเปนกรณีที่เปนเหตุใหนายจางไดรับความเสียหาย 
     การเลิกจางโดยไมตองจายคาชดเชยดังกลาว หากนายจางไมไดระบุ
ขอเท็จจริงอันเปนเหตุที่เลิกจางไวในหนังสือบอกเลิกสัญญาจางหรือไมไดแจงเหตุที่เลิกจางให
ทราบในขณะเลิกจาง นายจางจะยกเหตุนั้นขึ้นอางในภายหลังไมได (ตามมาตรา 119 แหง
พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551) 
     จากการศึกษาขอยกเวนการจายคาชดเชยขางตนจะเห็นไดวา แม
ขอยกเวนดังกลาวจะขัดกับแนวคิดพื้นฐานของการจายคาชดเชย แตในอีกแงมุมหนึ่งก็นาจะเปน
ประโยชนมากกวา เพื่อไมใหเกิดปญหาถกเถียงกันในเรื่องความเปนธรรมกับนายจางในกรณีที่
แรงงานที่ทํางานบางชวงเวลากระทําผิดแลวนายจางยังตองจายคาชดเชยใหแกแรงงานที่ทํางานบาง
ชวงเวลาอีกหรือ และจุดสําคัญเพื่อปองกันปญหากรณีอาจมีแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาตั้งใจที่จะ
กระทําความผิดเพื่อหวังใหนายจางเลิกจางเพราะอยากจะไดคาชดเชยอีกดวย 

3.4.2 การคุมครองอัตราคาจางขั้นต่ํารายชั่วโมง       
 ดวยคณะกรรมการคาจางไดพิจารณาขอเท็จจริงเกี่ยวกับอัตราคาจางรายชั่วโมงที่ลูกจาง
ไดรับเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจในปจจุบันของผูใชแรงงาน และระบบการจัดการบางสถานประกอบ
กิจการไดมีการจางงานเปนรายชั่วโมงตามความจําเปนและประเภทของกิจการ ประกอบกับ 
มีนักเรียน นิสิต นักศึกษาที่ประสงคจะหารายไดพิเศษเพิ่มขึ้นเปนจํานวนมาก และปจจุบันประเทศ
ไทยยังไมมีกฎหมายคุมครองแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาเปนการเฉพาะอยางชัดเจนเพื่อให
สอดคลองกับลักษณะของการจางงาน คงมีเพียงความคุมครองของแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลา
สําหรับนักเรียน นิสิต และนักศึกษาเทานั้น ซ่ึงไดแกประกาศกระทรวงแรงงาน เร่ืองอัตราคาจาง 
ขั้นต่ํารายชั่วโมง ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2548 โดยประกาศกระทรวงแรงงานฉบับดังกลาวได
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 17 พฤษภาคม 2548 มีผลบังคับใชในวันถัดจากวันที่ลงประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาคือวันที่ 18 พฤษภาคม 2548  โดยมีสาระสําคัญคือ “ใหกําหนดอัตราคาจาง 
ขั้นต่ํารายชั่วโมง ช่ัวโมงละยี่สิบหาบาทสําหรับนักเรียน นิสิต และนักศึกษาที่มีอายุตั้งแตสิบหาป 
ขึ้นไป ที่ประสงคจะทํางานประเภทไมเต็มเวลาในกิจการขายสินคา และบริการลูกคา งานวิจัย
การตลาด งานรานอาหาร งานหางสรรพสินคา งานบริการในรานสะดวกซื้อ และงานคลังสินคา  
ซ่ึงเปนงานที่ปลอดภัยและไมเส่ียงอันตราย ในชวงเปดภาคเรียนปกติไมเกินวันละส่ีช่ัวโมง และ
ในชวงปดภาคเรียนไมเกินวันละเจ็ดชั่วโมง”  
 ประกาศกระทรวงแรงงาน เร่ืองอัตราคาจางขั้นต่ํารายชั่วโมง ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2548 
ดังกลาว เปนขอยกเวนการจายคาจางขั้นต่ํารายวัน แตก็ใชสําหรับนักเรียน นิสิต และนักศึกษา
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เทานั้น และเมื่อพิจารณาประกาศกระทรวงแรงงานฉบับดังกลาวเขากับหลักเกณฑสัญญาจาง
แรงงานตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 575 กําหนดวา “อันวาจางแรงงานนั้น คือ
สัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่งเรียกวาลูกจาง ตกลงจะทํางานใหแกบุคคลอีกคนหนึ่ง เรียกวานายจาง และ
นายจางตกลงจะใหสินจางตลอดเวลาที่ทํางานให” ดังนั้น นักเรียน นิสิต และนักศึกษา ดังกลาวจึง
เปนลูกจางตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ดวย76  
  
3.4 เปรียบเทียบการคุมครองแรงงานที่ ทํางานบางชวงเวลาตามกฎหมายตางประเทศกับ 

กฎหมายไทย  
 จากการศึกษากฎหมายคุมครองแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาตามกฎหมายตางประเทศ 
กับกฎหมายไทย จะเห็นไดวาการคุมครองแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาตามกฎหมายของแตละ
ประเทศตางมีความเหมาะสมกับสภาพการจางของแตละประเทศ  แตก็มีขอแตกตางกันใน 
ประการสําคัญ  ดังตารางที่ 3.1  
 สรุป  สําหรับประเทศไทย การจางงานบางชวงเวลาที่เขาลักษณะเปนสัญญาจางแรงงาน
จะไดรับความคุมครองตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 เวนแตการคุมครองแรงงาน 
ที่ทํางานบางชวงเวลาซึ่งเปนนักเรียน นิสิต และนักศึกษาจะไดรับความคุมครองในการจาย 
คาจางขั้นต่ําเปนรายชั่วโมง ตามประกาศกระทรวงแรงงาน เร่ืองอัตราคาจางขั้นต่ํารายชั่วโมง 
แมพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 จะเปนบทบัญญัติที่ใหความคุมครองแรงงาน 
ทุกประเภท แตบทบัญญัติดังกลาวก็มิไดกําหนดใหความคุมครองแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลา
อยางชัดแจงเพื่อใหสอดคลองกับลักษณะการจางงานบางชวงเวลา ดังจะไดทําการวิเคราะหปญหา
ทางกฎหมายในการคุมครองแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาในบทตอไป  
 

                                                 
 76  เกษมสันต วิลาวรรณ, อรรถพล มนัสไพบูลย.  (2548).  ปุจฉา – วิสัชนา กฎหมายแรงงานและปญหา
ในทางปฏิบัติ.  หนา 120. 
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ตารางที่ 3.1  ตารางเปรียบเทียบการคุมครองแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาตามกฎหมายตางประเทศกับกฎหมายไทย 

ประเด็น ประเทศญี่ปุน ประเทศเกาหลีใต ประเทศเยอรมันนี ประเทศสิงคโปร ประเทศไทย 
1. กฎหมายคุมครอง
แรงงานที่ทํางานบาง
ชวงเวลา 

-  มีกฎหมายคุมครองงาน
บางชวงเวลาเฉพาะ
ไดแก  Part - Time 
Work Law 1993  

 

-  มีกฎหมายคุมครองงาน
บางชวงเวลาเฉพาะ
ไดแก 

 Temporary / Part – 
 Time Workers 
 Protection Act 2006 

- มีกฎหมายคุมครอง 
งานบางชวงเวลาเฉพาะ
ไดแก Act on Part – 
Time Work and Fixed 

– Term Employment 
Relationship, 2000 

- มีกฎหมายคุมครองงาน
บางช วง เวลา เฉพาะ
ไดแก 

 Employment (Part- 
 Time Employees)  
 Regulations 1996 

- ไมมีกฎหมายคุมครอง
งานบางชวงเวลาเฉพาะ 
แตบังคับใชตาม
พระราชบัญญัติ
คุมครองแรงงาน พ.ศ. 
2541 

2. คํานิยามของแรงงานที่
ทํางานบางชวงเวลา 

- บุคคลที่ไดรับความ 
 คุมครองสําหรับการ
ทํางานบางชวงเวลา ใช
คําวา คนทํางานหรือ
แรงงาน (Workers) 

-  คนทํางานที่มีชั่วโมง
การทํางานตอสัปดาห
นอยกวาคนทํางานที่
ทํางานแบบปกติใน
สถานประกอบการ
เดียวกัน และงาน
ประเภทเดียวกัน 

- บุคคลที่ไดรับความ 
 คุมครองสําหรับการ
ทํางานบางชวงเวลา ใช
คําวา คนทํางานหรือ
แรงงาน (Workers) 

-  ลูกจางซึ่งตกลงทํางาน
โดยมีชั่วโมงการทํางาน
ตอสัปดาหนอยกวา
แรงงานที่ทํางานเต็ม
เวลาในสถาน
ประกอบการ 

 เดียวกัน และงาน
ประเภทเดียวกัน 

- บุคคลที่ไดรับความ 
 คุมครองสําหรับการ
ทํางานบางชวงเวลา ใช
คําวา คนทํางานหรือ
แรงงาน (Workers) 

-  แรงงานที่มีชั่วโมงการ
ทํางานตอสัปดาหนอย
กวาแรงงานที่ทํางาน
เต็มเวลาที่กฎหมาย
กําหนด 

- บุคคลที่ไดรับความ 
 คุมครองสําหรับการ
ทํางานบางชวงเวลา ใช
คําวา ลูกจาง 
(Employees) 

 
- บุคคลที่ถูกจางโดยอยู
ภายใตสัญญาของ
นายจางที่มีชั่วโมงการ
ทํางานนอยกวา 30 
ชั่วโมงตอสัปดาห 

- พระราชบัญญัติ-
คุมครองแรงงาน พ.ศ. 
2541 กําหนดใหใช
บังคับกับลูกจาง
(Employees) ทุก
ประเภทไมวาจะ
เรียกชื่อวาอยางไร 
ก็ตาม 

- ไมมีคํานิยามของ
แรงงานที่ทํางานบาง
ชวงเวลาโดยเฉพาะ 
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ตารางที่ 3.1  (ตอ)  

ประเด็น ประเทศญี่ปุน ประเทศเกาหลีใต ประเทศเยอรมันนี ประเทศสิงคโปร ประเทศไทย 
3. สภาพการจาง 
    3.1 สัญญาจางแรงงาน 

 
- ใหนายจางทําสัญญา 
 จางแรงงานที่ทํางาน
บางชวงเวลาเปนลาย
ลักษณอักษร และระบุ
ขอความที่ชัดเจน 

 
-  ใหนายจางทําสัญญา 
 จางแรงงานที่ทํางาน
บางชวงเวลาเปนลาย
ลักษณอักษร และระบุ
ขอความที่ชัดเจน 

 
-  ใหนายจางทําสัญญา 
 จางแรงงานที่ทํางาน
บางชวงเวลาเปนลาย
ลักษณอักษร และระบุ
ขอความที่ชัดเจน 

 
-  กฎหมายไมไดบังคับ
ใหทําสัญญาจางงาน
บางชวงเวลาเปนลาย
ลักษณอักษร  

 
-  กฎหมายไมไดบังคับ
ใหทําสัญญาจางงาน
แรงงานเปนลายลักษณ
อักษร 

    3.2 ชั่วโมงการทํางาน  - ไมเกิน 35 ชั่วโมง ตอ
สัปดาห 

-  ไมเกิน 8 ชั่วโมงตอวัน
และไมเกิน 44 ชั่วโมง
ตอสัปดาห (ไมรวม
เวลาพัก) 

- ไมเกิน 40 ชั่วโมง ตอ
สัปดาห 

 - ไมเกิน 30 ชั่วโมง ตอ
สัปดาห 

- ไมเกิน 8 ชั่วโมงตอวัน 
และไมเกิน 48 ชั่วโมง 
ตอสัปดาห  (ไมรวม
เวลาพัก) 

    3.3 คาจาง   - ไดรับความคุมครอง
ตามอัตราคาจางขั้นต่ํา
เปนรายชั่วโมงตาม
กฎหมายคาจางขั้นต่ํา  

- การปรับคาจางใหมี
เอกสารกฎเกณฑที่
ชัดเจนเกี่ยวกับการขึ้น
คาจาง  

- ไดรับความคุมครอง
ตามอัตราคาจางขั้นต่ํา
เปนรายชั่วโมง  โดยมี
อัตราคาจางขั้นต่ําแยก
ออกมาจากอัตรา
คาจางขั้นต่ําของ
แรงงานที่ทํางานเต็ม
เวลา 

 

- ไดรับความคุมครอง
ตามสัดสวนที่
เปรียบเทียบกับ
แรงงานที่ทํางานเต็ม
เวลา  

 

- อัตราการจายเงิน
พื้นฐานถูกกําหนด
เปนรายชั่วโมง 

-  ไมไดกําหนดเงิน
คาจางหรือเงินเดือน
พื้นฐาน ดังนั้นจึง
ขึ้นอยูกับการเจรจา
ตอรองระหวาง
นายจาง กับลูกจาง 

- ไดรับความคุมครอง
อัตราคาจางขั้นต่ําเปน
รายวัน เวนแตแรงงาน
ในกลุมนักเรียน นิสิต 
นักศึกษา ไดรับความ
คุมครองอัตราคาจาง
ขั้นต่ําเปนรายชั่วโมง  
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ตารางที่ 3.1  (ตอ) 

ประเด็น ประเทศญี่ปุน ประเทศเกาหลีใต ประเทศเยอรมันนี ประเทศสิงคโปร ประเทศไทย 
    3.4 วันหยุด   - สิทธิในวันหยุดให

เปนไปตามกฎหมาย
มาตรฐานแรงงาน  

 

 - มีสิทธิไดรับวันหยุด
โดยไดรับคาจางใน
ลักษณะที่เทาเทียมกับ
แรงงานที่ทํางานเต็ม
เวลา   

 

- มีสิทธิไดรับวันหยุด
ประจําสัปดาหโดย
ไดรับคาจาง 

-  หากทํางานทุกวัน  
 มีสิทธิลาหยุดพักผอน 
 ประจําปเทากับสิทธิลา
หยุดพักผอนประจําป
ของแรงงานที่ทํางาน
เต็มเวลา  

-  หากไมไดทํางาน 
ทุกวันมีสิทธิลาหยุด
พักผอนประจําปตาม
สัดสวนเทียบกับสิทธิ
ลาหยุดพักผอน
ประจําปที่แรงงานที่
ทํางานเต็มเวลาไดรับ 

- มีสิทธิไดรับวันหยุด
ประจําสัปดาหและ
วันหยุดพักผอนโดย
ไดรับคาจางตาม
สัดสวนของชั่วโมงการ
ทํางานเปรียบเทียบกับ
ชั่วโมงการทํางานของ
ลูกจางที่ทํางานเต็มเวลา  

-  กําหนดวิธีการคํานวณ
สิทธิในการไดรับ
คาจางในวันหยุด
ดังกลาวอยางชัดแจง 

 
 
 
 
 

- มีสิทธิไดรับวันหยุด
ประจําสัปดาห แตหาก
เปนแรงงานรายวัน 
หรือรายชั่วโมง จะ
ไมไดรับคาจางใน
วันหยุดดังกลาว 

- มีสิทธิไดรับวันหยุด
ประเพณีโดยไดรับ
คาจาง 

- เมื่อทํางานมาติดตอกัน 
1 ป มีสิทธิลาพักผอน
ประจําปไดไมนอยกวา
ปละ 6 วันทํางานโดย
ไดรับคาจางในวันที่ลา 
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ตารางที่ 3.1  (ตอ) 

ประเด็น ประเทศญี่ปุน ประเทศเกาหลีใต ประเทศเยอรมันนี ประเทศสิงคโปร ประเทศไทย 
    3.5 วันลา   - สิทธิการลาใหเปนไป

ตามกฎหมายมาตรฐาน
แรงงาน  

- มีสิทธิลาประจําปและ
ประจําเดือนโดยไดรับ
คาจางในวันที่ลาโดย
การคํานวณคาจางมี
หนวยเปนชั่วโมง โดย
กําหนดวิธีการคํานวณ
อยางชัดแจง 

 

- มีสิทธิลาปวย ลาคลอด 
และลาเพื่อดูแลบุตร
และภริยา โดยไดรับ
คาจางตามสัดสวนเมื่อ
เทียบกับแรงงานที่
ทํางานเต็มเวลา 

 
 

- หากทํางานมาแลว 3 
เดือนมีสิทธิลาพักผอน
ประจําปและไดรับ
คาจางในวันที่ลาตาม
สัดสวนเปนรายชั่วโมง
เทียบกับสิทธิในปแรก
ของลูกจางที่ทํางาน 
เต็มเวลา 

- หากทํางานแลว 6 เดือน
มีสิทธิลาปวยและ
ไดรับคาจางในวันที่ลา
ตามสัดสวนเปนราย
ชั่วโมงเทียบกับสิทธิใน
ปแรกของลูกจางที่
ทํางานเต็มเวลา 

- มีสิทธิลาคลอดโดย
ไดรับคาจางวันทํางาน
ที่ระบุในสัญญา 

- สิทธิการลา เปนไป 
ตามพระราชบัญญัติ
คุมครองแรงงาน พ.ศ. 
2541 
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ตารางที่ 3.1  (ตอ) 

ประเด็น ประเทศญี่ปุน ประเทศเกาหลีใต ประเทศเยอรมันนี ประเทศสิงคโปร ประเทศไทย 
4. การเลิกจาง 
    

- นายจางตองแจงให
แรงงานที่ทํางานบาง
ชวงเวลาทราบลวงหนา
อยางนอย 30 วัน หาก
นายจางไมปฏิบัติตาม
ตองจายคาจางโดย
เฉลี่ย 30 วันใหแก
แรงงานที่ทํางานบาง
ชวงเวลา (เฉพาะ
แรงงานที่ทํางานบาง
ชวงเวลาที่ทํางาน
ตอเนื่องเกินกวา 1 ป) 

- ใหเปนไปตามกฎหมาย
มาตรฐานแรงงาน โดย
นายจางตองแจงให
แรงงานที่ทํางานบาง
ชวงเวลาทราบลวงหนา
อยางนอย 30 วันกอน
การเลิกจาง หาก
นายจางไมปฏิบัติตาม
ตองจายคาจางโดยเฉลี่ย 
30 วัน 

- ใหเปนไปตามกฎหมาย
มาตรฐานแรงงาน โดย
แรงงานที่ทํางานบาง
ชวงเวลาจะถูกปองกัน
การเลิกจางอยางเทา
เทียมกับแรงงานที่
ทํางานเต็มเวลา  

 

- กฎหมาย ไมไดกําหนด
ไว 

 
 
 
 
 

- หากเปนสัญญาจางที่
ไมไดกําหนดระยะเวลา
การจางจะไดรับความ
คุมครองตามพระราช- 
บัญญัติคุมครองแรงงาน 
พ.ศ. 2541 

- หากเปนสัญญาจางที่
กําหนดระยะเวลา 
กฎหมายไมไดกําหนด
แนวทางหรือ
หลักเกณฑการเลิกจาง
อยางชัดเจน 

5. คาชดเชย - ไดรับความคุมครอง
เกี่ยวกับคาชดเชยเมื่อ
นายจางใหออกจากงาน 
และมีเอกสารที่ชัดเจน
เกี่ยวกับสิทธิการไดรับ
เงินคาชดเชย  

- กฎหมายไมไดกําหนด
ไว 

- ใหเปนไปตามกฎหมาย
มาตรฐานแรงงาน โดย
แรงงานที่ทํางานบาง
ชวงเวลามีสิทธิไดรับ
เทาเทียมกับแรงงานที่
ทํางานเต็มเวลา 

- กฎหมาย ไมไดกําหนด
ไว 

 
 
 
 

- หลักเกณฑการจาย
คาชดเชยและอัตราการ
จายคาชดเชยใหเปนไป
ตามพระราชบัญญัติ
คุมครองแรงงาน พ.ศ. 
2541 
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บทที่ 4 

วิเคราะหปญหาทางกฎหมายในการคุมครอง 
แรงงานที่ทํางานบางชวงเวลา (Part - Time Workers) ในประเทศไทย 
 

 ดวยในปจจุบันพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 เปนบทบัญญัติที่ใหความ
คุมครองแรงงานทั่วไปที่ใชบังคับกับลูกจางทุกประเภท โดยกําหนดนิยามของคําวา “ลูกจาง” 
หมายถึง ผูซ่ึงตกลงทํางานใหนายจางโดยไดรับคาจางไมวาจะเรียกชื่ออยางไร ดังนั้น แรงงานที่
ทํางานบางชวงเวลาซึ่งทํางานใหกับนายจางที่มีลักษณะเปนสัญญาจางแรงงาน ยอมมีนิติสัมพันธ
เปนนายจางลูกจาง โดยจะไดรับความคุมครองขั้นพื้นฐานตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 
2541 แตการจะนําบทบัญญัติในพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ทั้งหมดมาบังคับใชกับ
แรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาในฐานะลูกจางประเภทหนึ่งอาจไมเหมาะสมและสอดคลองกับสภาพ
การจางและลักษณะงานบางชวงเวลา โดยในบทนี้จะกลาวถึงประเด็นปญหาของแรงงานที่ทํางาน
บางชวงเวลาในประเทศไทย ดังนี้  
 
4.1 คํานิยามของแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลา 
 ปจจุบันประเทศไทยยังมิไดมีการกําหนดคํานิยามศัพทของคําวา “แรงงานที่ทํางานบาง
ชวงเวลา (Part – Time Workers)” ไวอยางชัดเจน  รวมทั้งยังไมปรากฏคํานิยามศัพทตรงๆของ
ลูกจางที่ทํางานงานเต็มเวลาดวยเชนกัน และพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ซ่ึงเปน
กฎหมายที่ใหความคุมครองแรงงานทั่วไปเองก็มิไดระบุวาลูกจางที่ทํางานเต็มเวลาและแรงงานที่
ทํางานบางชวงเวลาคือคนงานประเภทใด ซ่ึงความแตกตางของลูกจางที่ทํางานเต็มเวลาและแรงงาน
ที่ทํางานบางชวงเวลาจึงนาจะพิจารณาควบคูกันไปกับชั่วโมงการทํางาน อยางไรก็ตาม ปจจุบัน
ยังคงมีความเขาใจผิดและสับสนในสวนของนายจางหรือผูประกอบการเกี่ยวกับความหมายหรือ
ลักษณะของสภาพการจางระหวางแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลา (Part – Time Workers)กับลูกจาง
ชั่วคราว (Temporary Employee) เชน นายจางมักประกาศรับสมัครพนักงานทํางาน Part - Time มี
กําหนดระยะเวลาการจาง 6 เดือน ทํางานวันจันทรถึงวันศุกร ตั้งแต 8.00 น. - 17.00 น. อัตราคาจาง
วันละ 203.- บาท ซ่ึงเมื่อพิจารณารายละเอียดของลักษณะการจางงานดังกลาวแลวจะเห็นไดวามี
จํานวนชั่วโมงการทํางานตอวันเทากับชั่วโมงการทํางานปกติของลูกจางประจําหรือลูกจางที่ทํางาน
เต็มเวลา อันมีลักษณะเปนการจางลูกจางชั่วคราวมากกวาการจางแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลา 
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ดังนั้น ลักษณะการจางแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาและการจางลูกจางชั่วคราวจึงมีลักษณะที่
แตกตางกัน กลาวคือ แรงงานที่ทํางานบางชวงเวลามีช่ัวโมงการทํางานปกตินอยกวาชั่วโมงการ
ทํางานปกติของลูกจางประจําหรือลูกจางที่ทํางานเต็มเวลา สวนลูกจางชั่วคราวมีชั่วโมงการทํางาน
ปกติเทากับชั่วโมงการทํางานปกติของลูกจางประจําหรือลูกจางที่ทํางานเต็มเวลา 
 เมื่อพิจารณาการใหความคุมครองการทํางานบางชวงเวลาขององคการแรงงานระหวาง
ประเทศ (ILO) แลวเห็นวา องคการแรงงานระหวางประเทศ ไดใหความสําคัญกับการทํางานบาง
ชวงเวลาโดยไดรับรองอนุสัญญาวาดวยการทํางานบางชวงเวลา ค.ศ. 1994 เพื่อคุมครองแกแรงงาน
ที่ทํางานบางชวงเวลาในเรื่องการเขาถึงการจางงาน สภาพการจาง และการประกันสังคม โดยให
เรียกชื่ออนุสัญญาที่คุมครองแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาดังกลาววา “อนุสัญญาฉบับที่ 175 วาดวย
การทํางานบางชวงเวลา (Convention No. 175 Concerning Part – Time Work)” ซ่ึงอนุสัญญา
ดังกลาวก็ไดกําหนดคํานิยามของ “แรงงานที่ทํางานบางชวงเวลา” (Part - Time Workers) หมายถึง 
บุคคลผูรับจางทํางานซึ่งมีช่ัวโมงการทํางานปกตินอยกวาจํานวนชั่วโมงทํางานของแรงงานที่ทํางาน
เต็มเวลา ซ่ึงอาจนับเปนสัปดาห หรือคํานวณโดยเฉลี่ยตามระยะเวลาการจางงานก็ได และกาํหนดให
อนุสัญญาฉบับที่ 175 วาดวยการทํางานบางชวงเวลานี้ใชบังคับกับแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาทุก
คน อาจยกเวนคนงาน หรือสถานประกอบการบางประเภทเพียงบางสวนหรือทั้งหมดได ทั้งนี้ 
เพื่อใหมีความแตกตางระหวางแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาและแรงงานที่ทํางานเต็มเวลาอยาง
ชัดเจน  
 เมื่อเปรียบเทียบการกําหนดนิยามศัพทของคําวาแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลา (Part - 
Time Workers) ของตางประเทศแลวจะพบวา กฎหมายงานบางชวงเวลา (Part - Time Work Law 
1993) ของประเทศญี่ปุนใหคําจํากัดความของบุคคลที่ไดรับความคุมครองสําหรับการทํางานบาง
ชวงเวลาโดยใชคําวา คนทํางานหรือแรงงาน (Workers) และใหคํานิยามของคนทํางานหรือแรงงาน
ที่ทํางานบางชวงเวลา (Part - Time Workers) หมายถึง คนทํางานที่มีช่ัวโมงการทํางานตอสัปดาห
นอยกวาคนทํางานเต็มเวลาแบบปกติในสถานประกอบการเดียวกัน ในกรณีของคนทํางานที่ไดรับ
การจางงานในสถานประกอบการเดียวกัน ตองเปนผูซ่ึงทํางานประเภทเดียวกันกับคนทํางานปกติ 
ซึ่งการกําหนดคํานิยามแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาของประเทศญี่ปุนก็เพื่อใหแรงงานที่ทํางานบาง
ชวงเวลาไดรับการปฏิบัติและการคุมครองใหแตกตางไปจากลูกจางประจํา หรือแรงงานที่ทํางาน
เต็มเวลา รวมทั้งลูกจางชั่วคราวที่มีจํานวนชั่วโมงการทํางานปกติเทากับลูกจางประจําหรือแรงงานที่
ทํางานเต็มเวลาดวย 
 สําหรับประเทศเกาหลีใต กฎหมาย Temporary / Part - Time Workers Protection Act 
2006 ใหคําจํากัดความของบุคคลที่ไดรับความคุมครองสําหรับการทํางานบางชวงเวลาโดยใชคําวา 
คนทํางานหรือแรงงาน (Workers) และไดกําหนดนิยามของคนทํางานหรือแรงงานที่ทํางาน 
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บางชวงเวลา ไวอยางกวางๆ หมายถึง ลูกจาง (Employee) ซ่ึงตกลงทํางานโดยมีช่ัวโมงการทํางาน 
ตอสัปดาหนอยกวาแรงงานที่ทํางานเต็มเวลาในงานประเภทเดียวกันและในสถานประกอบการ
เดียวกัน เพื่อใหเห็นความแตกตางของลักษณะการทํางานระหวางแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลากับ
แรงงานที่ทํางานเต็มเวลาอยางชัดเจน จึงจัดใหแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาเปนกลุมคนทํางานแบบ
ไมปกติ (Non – Regulation Worker) ซ่ึงจะไดรับความคุมครองเปนการเฉพาะแยกออกมาตางหาก
จากแรงงานที่ทํางานเต็มเวลา   
 สําหรับประเทศเยอรมันนี กฎหมาย Act on Part - Time Work and Fixed – Term 
Employment Relationship 2000 ใหคําจํากัดความของบุคคลที่ไดรับความคุมครองสําหรับการ
ทํางานบางชวงเวลาโดยใชคําวา คนทํางานหรือแรงงาน (Workers) และกําหนดนิยามของแรงงานที่
ทํางานบางชวงเวลา (Part - Time Workers) หมายถึง แรงงานที่มีช่ัวโมงการทํางานตอสัปดาหนอย
กวาชั่วโมงการทํางานตอสัปดาหของแรงงานที่ทํางานเต็มเวลาที่กฎหมายกําหนดไว โดยประเทศ
เยอรมันนีถือวาแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลา (Part – Time Workers) เปนลูกจางตามกฎหมาย
ภายใตกฎหมายงานบางชวงเวลาหรือไมเต็มเวลาที่เปนขอยกเวน (Exception)  มิใชเปนลูกจางตาม
กฎหมายคุมครองการจางงานเต็มเวลาซึ่งเปนขอบังคับหลัก (Rule)  
 สําหรับประเทศสิงคโปร กฎหมาย Employment (Part - Time Employees) Regulations 
1996 ใหคําจํากัดความของบุคคลที่ไดรับความคุมครองสําหรับการทํางานบางชวงเวลาโดยใชคําวา 
ลูกจาง (Employees) และกําหนดนิยามของคําวา ลูกจางที่ทํางานบางชวงเวลา (Part - Time 
Employees) หมายความวา บุคคลที่ถูกจางโดยอยูภายใตสัญญาของนายจางที่มีชั่วโมงการทํางาน
นอยกวา 30 ช่ัวโมงตอสัปดาห โดยไดรับความคุมครองเปนการเฉพาะแยกออกมาตางหากจาก
ลูกจางที่ทํางานเต็มเวลา 

 จากการศึกษาคํานิยามศัพทของตางประเทศแลว  สําหรับประเทศไทยเพื่อไมใหเกิด
ปญหาความเขาใจผิดและสับสนของนายจางหรือผูประกอบการเกี่ยวกับความหมายหรือลักษณะ
ของสภาพการจางงานระหวางแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลา กับลูกจางชั่วคราว (Temporary 
Employee) รวมทั้งลูกจางที่ทํางานเต็มเวลา (Full - Time Employees) ควรกําหนดคํานิยามของ
แรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาเปนการเฉพาะ และกําหนดใหบุคคลที่ไดรับความคุมครองสําหรับการ
ทํางานบางชวงเวลาโดยใชคําวา ลูกจาง (Employees) นาจะมีความหมายเหมาะสมกวาคําวา
คนทํางานหรือแรงงาน (Workers) เชนเดียวกับการกําหนดคําจํากัดความของบุคคลที่ไดรับความ
คุมครองสําหรับการทํางานบางชวงเวลาของประเทศสิงคโปร และสอดคลองกับคํานิยามศัพทของ
บุคคลที่ไดรับความคุมครองตามกฎหมายคุมครองแรงงานของประเทศไทย และกําหนดใหแรงงาน
ที่ทํางานบางชวงเวลามีจํานวนชั่วโมงการทํางานปกติตอวันนอยกวาลูกจางที่ทํางานเต็มเวลาหรือ
ลูกจางชั่วคราวในสถานประกอบการเดียวกัน   
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4.2 สภาพการจางและการคุมครองแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลา 
 เนื่องจากแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาในระดับลางสวนใหญมีสภาพการทํางานที่ไมมี
ความมั่นคงและไมแนนอน และมีสภาพการจาง หรือระบบการทํางานที่ไมมีการตกลงกันระหวาง
นายจางและแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาใหทํางานในระยะยาว โดยผูประกอบการหรือนายจางมัก
วาจางแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาในระดับลางใหมาทํางานเมื่อมีปริมาณงานมาก เปนงานที่
เรงดวนและตองการผลผลิตมาก ซ่ึงในชวงนั้นจะทําใหแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลามีงานทํามาก
และทํางานหนัก ในทางตรงกันขามหากธุรกิจของผูประกอบการหรือนายจางทรุดลง ปริมาณงาน
ดังกลาวอาจลดลงตามไปดวย หรือแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาอาจไมมีงานทํา ซ่ึงทําใหเกิดผล
กระทบตอการทํางานและรายไดของแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาเหลานั้นไปดวย จากการศึกษา
เกี่ยวกับสภาพการจางและการคุมครองแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาเหลานั้น พบวามีประเด็น
ปญหาเกี่ยวกับสภาพการจางและการคุมครองแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลา ดังนี้  

4.2.1  สัญญาจางแรงงาน 
สําหรับประเทศไทย จากการศึกษาสภาพการจางของแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาพบวา 

หากเปนแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาสําหรับวิชาชีพเฉพาะ เชน แพทย ทนายความ ลาม  สวนใหญ
จะมีการทําสัญญาจางงานกันเปนลายลักษณอักษร และจะระบุระยะเวลาการจางงานที่แนนอน 
รวมถึงวันและเวลาทํางาน ช่ัวโมงการทํางาน และคาตอบแทนไวในสัญญาจางงานดังกลาวอยาง
ชัดเจน  ซ่ึงมีอัตราคาจางงานที่คอนขางสูงอยูแลว สวนแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาในระดับลาง 
เชน กลุมแรงงานตรวจนับปริมาณสินคา กลุมแรงงานที่อยูในสายการผลิต พนักงานในรานแบบกิน
ดวน (Fast Food) ซ่ึงเปนกลุมที่การศึกษานอย มีทั้งการจางงานที่ทําสัญญาจางเปนลายลักษณอักษร
และไมไดทําสัญญาจางเปนลายลักษณอักษร อยางไรก็ตาม พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 
2541 ซ่ึงเปนบทบัญญัติที่ใหคุมครองแรงงานทั่วไปไมไดกําหนดหรือจัดแบงกลุมการจางงาน
ออกเปนประเภทตางๆ เชน การจางงานเต็มเวลา การจางงานบางชวงเวลา และมิไดบังคับหรือ
กําหนดใหการจางงานตองทําสัญญาจางกันเปนลายลักษณอักษรแตอยางใด แตดวยลักษณะ 
การทํางานของแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลามีความแตกตางไปจากลูกจางที่ทํางานเต็มเวลา หรือ
ลูกจางประจํา หรือลูกจางชั่วคราวที่ทํางานเต็มเวลา จึงทําใหแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาบางรายที่
ไมไดทําสัญญาจางกับนายจางเปนลายลักษณอักษรไมไดรับทราบถึงสภาพการจางงานของตนเอง
อยางชัดแจงและเปนธรรม 

เมื่อพิจารณาการใหความคุมครองการทํางานบางชวงเวลาขององคการแรงงานระหวาง
ประเทศ (ILO) แลวเห็นวา ขอแนะที่ 182 ค.ศ. 1994 วาดวยการทํางานบางชวงเวลา (Recommendation 
No. 182 Concerning Part - Time Work 1994) ไดกําหนดใหแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาควร 
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ไดรับแจงเรื่องสภาพการจางงานเปนลายลักษณอักษร หรือโดยวิธีการใดๆที่กําหนดไวในกฎหมาย 
และขอปฏิบัติ  

เมื่อเปรียบเทียบกับการคุมครองแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาของตางประเทศ 
พบวา ประเทศเยอรมันนีถือวาแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาเปนคนทํางานแบบไมปกติ (Non – 
Regulation Worker) และไดใหความสําคัญกับการจางงานบางชวงเวลาเพื่อใหคนทํางานบาง
ชวงเวลาหรือแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาไดรับการปฏิบัติที่เทาเทียมกันจึงกําหนดใหนายจางตอง
จัดทําสัญญาจางงานบางชวงเวลาเปนลายลักษณอักษรเปนการเฉพาะ โดยสวนใหญใหกําหนด
ระยะเวลาการจางแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาที่แนนอน วันและเวลาทํางาน และชั่วโมงการทํางาน
ที่แนนอนไวในสัญญาจางงานดังกลาวใหชัดเจน  ตลอดจนใหระบุกําหนดเวลาพักผอน วันหยุด การ
พักผอนประจําป คาตอบแทน ไวในสัญญาจางงานแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาดวย 

สําหรับประเทศเกาหลีใต ไดใหความสําคัญกับการจางงานบางชวงเวลาเพื่อใหคนทํางาน
บางชวงเวลาหรือแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาไดรับการปฏิบัติที่เทาเทียมกันจึงกําหนดใหนายจาง
ตองจัดทําสัญญาจางงานบางชวงเวลาเปนลายลักษณอักษรเปนการเฉพาะ ระบุเงื่อนไขการทํางานซึ่ง
ถูกกําหนดบนพื้นฐานตามสัดสวนของชั่วโมงทํางาน โดยเปรียบเทียบกับแรงงานที่ทํางานเต็มเวลา
ในประเภทเดียวกันและในสถานประกอบการเดียวกัน  

 สําหรับประเทศญี่ปุนกําหนดใหนายจางตองจัดทําสัญญาจางงานบางชวงเวลาเปน 
ลายลักษณอักษรเชนกัน โดยนอกจากจะกําหนดใหระบุหลักการสําคัญเชนเดียวกับประเทศ
เยอรมันนีและประเทศเกาหลีใต ยังกําหนดใหออกเอกสารกําหนดหลักเกณฑอีกฉบับหนึ่งระบุการ
ตอสัญญาจางงาน (Renewal) การขึ้นคาจาง ตลอดจนการบอกเลิกสัญญาจางกอนครบกําหนด
ระยะเวลาไวอยางชัดเจนดวย ทั้งนี้ สําหรับแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาที่ทํางานเกินกวา 1 เดือน 

สําหรับประเทศสิงคโปรไมไดบังคับใหนายจางจัดทําสัญญาจางงานบางชวงเวลาเปน
ลายลักษณอักษรแตอยางใด แตโดยทั่วไปสวนใหญแลวนายจางจะทําสัญญาจางงานบางชวงเวลา
เปนลายลักษณอักษรโดยเนนใหระบุเร่ืองคาตอบแทนเปนหลัก  

จากการศึกษาการใหความคุมครองในการทําสัญญาเปนลายลักษณอักษรของงานบาง
ชวงเวลาของตางประเทศแลว สําหรับประเทศไทยเพื่อใหแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาทุกคนได
รับทราบถึงสภาพการจางงานเปนลายลักษณอักษรอยางชัดแจง ควรกําหนดใหนายจางทําสัญญา
วาจางแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาเปนลายลักษณอักษร โดยระบุสาระสําคัญของสภาพการจาง 
อาทิ ลักษณะงานบางชวงเวลา เวลาทํางานในหนึ่งวันและหนึ่งสัปดาห ระยะเวลาการจาง และคาจาง
เชนเดียวกับประเทศญี่ปุน ประเทศเกาหลีใต และประเทศเยอรมันนี ซ่ึงกําหนดใหนายจางตองจัดทํา
สัญญาจางแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาเปนลายลักษณอักษร  
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4.2.2  ชั่วโมงการทํางาน 
สําหรับประเทศไทย ไดกําหนดชั่วโมงการทํางานสําหรับลูกจาง โดยหามมิใหนายจางให

ลูกจางทํางานเกินวันละ 8 ช่ัวโมง และไมเกินสัปดาหละ 48 ช่ัวโมง เพื่อเปนหลักเกณฑหรือแนวทาง
ใหนายจางปฏิบัติตาม (เวนแต ในกรณีเวลาทํางานของวันทํางานปกติใดนอยกวา 8 ช่ัวโมง เชน วัน
เสารกําหนดใหมีเวลาทํางานครึ่งวันหรือ 4 ช่ัวโมง เปนตน ก็ใหนําเวลาทํางานสวนที่เหลือหรือ
จํานวนเวลาทํางานที่ต่ํากวา 8 ช่ัวโมง ไปรวมกับเวลาทํางานในวันทํางานปกติอ่ืนก็ได แตคงรวม
หรือเพิ่มไดไมเกินวันละ 9 ช่ัวโมง แตความดังกลาวจะไมใชบังคับกับลูกจางรายวัน ลูกจางราย
ช่ัวโมง และลูกจางซึ่งไดรับคาจางตามผลงาน) ทั้งนี้ นายจางจะใหลูกจางทํางานเกินกวาเวลาที่
กฎหมายกําหนดไมได การกําหนดหลักเกณฑดังกลาวกอใหเกิดความชัดเจนแนนอนในการให
นายจางและลูกจางปฏิบัติตาม เนื่องจากมีการกําหนดมาตรฐานขั้นต่ําและขั้นสูงสุดเอาไว  

ในสวนการวาจางแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาในประเทศไทยพบวายังไมไดมีการ
กําหนดชั่วโมงการทํางานขั้นต่ําและขั้นสูงสุดตอวันหรือตอสัปดาหไวเพื่อเปนหลักเกณฑหรือ
แนวทางใหนายจางปฏิบัติตาม คงมีแตเพียงประกาศกระทรวงแรงงาน เร่ือง อัตราคาจางขั้นต่ําราย
ช่ัวโมงสําหรับนักเรียน นิสิต และนักศึกษาที่มีอายุตั้งแตสิบหาปขึ้นไป ที่ประสงคจะทํางานประเภท
ไมเต็มเวลาในกิจการจําหนายสินคา และบริการลูกคา งานวิจัยการตลาด งานบริการในรานอาหาร 
งานบริการในหางสรรพสินคา งานบริการในรานสะดวกซื้อ และงานในคลังสินคา ซ่ึงเปนงานที่
ปลอดภัยและไมเสี่ยงอันตรายเทานั้น โดยประกาศกระทรวงดังกลาวใหความคุมครองชั่วโมงการ
ทํางานตอวันในชวงเปดภาคเรียนปกติไมเกินวันละสี่ช่ัวโมง และในชวงปดภาคเรียนไมเกินวันละ
เจ็ดชั่วโมง ดังนั้น ในสวนจํานวนชั่วโมงการทํางานของแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาในกลุมอืน่ๆ ที่
มิใชนักเรียน นิสิต และนักศึกษา จะขึ้นอยูกับการกําหนดของผูประกอบการ หรือการเจรจาตอรอง
กันระหวางผูประกอบการและแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลา ซ่ึงทําใหเกิดการจางงานบางชวงเวลา
โดยอาจมีช่ัวโมงขั้นต่ําในการทํางานเพียงวันละ 1 ช่ัวโมง และอาจมีช่ัวโมงสูงสุดวันละ 7.30 ช่ัวโมง
ซ่ึงใกลเคียงกับชั่วโมงการทํางานของลูกจางที่ทํางานเต็มเวลา (Full - Time Employees) 
 เมื่อพิจารณาคํานิยามศัพทของคําวาแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาตามอนุสัญญา ฉบับที่ 
175 วาดวยการทํางานบางชวงเวลา จะเห็นวาไดกําหนดชั่วโมงการทํางานปกติของแรงงานที่ทํางาน
บางชวงเวลาโดยใหเทียบเคียงกับชั่วโมงการทํางานของแรงงานที่ทํางานเต็มเวลาที่สามารถ
เทียบเคียงไดในสายอาชีพหรือสถานประกอบการเดียวกัน  

 เมื่อเปรียบเทียบกับการกําหนดชั่วโมงการทํางานของแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาของ
ประเทศญี่ปุน เยอรมันนี เกาหลีใต และสิงคโปร พบวา แตละประเทศมีการกําหนดคํานิยามของ
แรงงานที่ทํางานบางชวงเวลา หรือลูกจางที่ทํางานบางชวงเวลา โดยเทียบเคียงหรือพิจารณาจาก
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ช่ัวโมงการทํางานตอสัปดาหของแรงงานที่ทํางานเต็มเวลาหรือลูกจางที่ทํางานเต็มเวลา ทั้งนี้ ขึ้นอยู
กับความเหมาะสมของแตละประเทศ โดยประเทศญี่ปุนและประเทศเกาหลีใตใหเทียบเคียงกับ
ช่ัวโมงการทํางานปกติตอสัปดาหของแรงงานที่ทํางานเต็มเวลาในงานประเภทเดียวกันและใน
สถานประกอบการเดียวกัน การกําหนดหลักเกณฑหรือแนวทางชั่วโมงการทํางานปกติของแรงงาน
ที่ทํางานบางชวงเวลาของตางประเทศดังกลาวทําใหมีความชัดเจน และมีบรรทัดฐานที่กําหนดให
นายจางไดปฏิบัติตาม แตอยางไรก็ตาม สําหรับประเทศเกาหลีใตกําหนดใหแรงงานหรือคนทํางาน
ที่มีขอตกลงการทํางานนอยกวา 15 ช่ัวโมง โดยเฉลี่ยใน 4 สัปดาหจะไมไดรับความคุมครองเปน
แรงงานที่ทํางานบางชวงเวลา  

จากการศึกษาการกําหนดชั่วโมงการทํางานของงานบางชวงเวลาของตางประเทศแลว 
สําหรับประเทศไทยเพื่อใหการกําหนดชั่วโมงการทํางานของแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลามีความ
แตกตางไปจากลูกจางอื่นๆ อยางชัดเจนและเหมาะสม ควรกําหนดชั่วโมงการทํางานของแรงงานที่
ทํางานบางชวงเวลาขั้นต่ําและขั้นสูงสุดตอวัน เพื่อเปนแนวทางใหนายจางไดปฏิบัติตาม โดยไมควร
กําหนดชั่วโมงการทํางานต่ําเกินไปและไมควรกําหนดชั่วโมงการทํางานสูงสุดตอวันใกลเคียงกับ
ช่ัวโมงการทํางานปกติของลูกจางที่ทํางานเต็มเวลามากนัก และควรกําหนดชั่วโมงการทํางานโดย
เทียบเคียงจํานวนชั่วโมงการทํางานปกติตอวันของลูกจางที่ทํางานเต็มเวลาในสถานประกอบการ
เดียวกัน เพราะลักษณะการจางงานบางชวงเวลาในประเทศไทยบางสถานประกอบการ เชน ราน
แบบจานดวน (Fast Food) มักมีการจางลูกจางที่ทํางานเต็มเวลามาเปนผูจัดการรานเพียงหนึ่ง
ตําแหนงเทานั้น สวนตําแหนงอ่ืน เชน พนักงานเสริ์ฟ แคชเชียร เปนแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลา
ทั้งหมด จึงทําใหไมสามารถกําหนดชั่วโมงการทํางานของแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาโดย
เทียบเคียงกับชั่วโมงการทํางานปกติของลูกจางที่ทํางานเต็มเวลาในงานประเภทเดียวกันได  

4.2.3  วันหยุด 
สําหรับประเทศไทย แรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาที่ไดรับคาจางเปนรายวัน หรือราย

ช่ัวโมง จะถูกจํากัดสิทธิในการไดรับคาจางในวันหยุดประจําสัปดาห ทําใหแรงงานที่ทํางานบาง
ชวงเวลาเหลานั้นไมรูสึกผูกพันกับองคกร ตลอดจนอาจทําใหรูสึกวางานที่ตนเองทําอยูนั้นเปนงาน
ที่ไมมีคุณคา แตจําเปนตองทําเพื่อเล้ียงชีพในแตละวันเทานั้นสวนวันหยุดพักผอนประจําป ในทาง
ปฏิบัติมักไมคอยพบกรณีที่นายจางกําหนดวันหยุดพักผอนประจําปใหแกแรงงานที่ทํางานบาง
ชวงเวลา เนื่องจากพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 กําหนดใหลูกจางที่ทํางานติดตอกัน
มาแลวครบ 1 ปเทานั้นจึงจะมีสิทธิหยุดพักผอนประจําปและไดรับคาจางไมนอยกวา 6 วันทํางาน 
แตการจางแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลามีลักษณะเปนการจางที่มีกําหนดระยะเวลาแนนอนในชวง
ฤดูกาลที่มีการเรงการผลิตหรือมีงานเรงดวน เชน 3 เดือน 6 เดือน ซ่ึงจะไมถึง 1 ป ดังนั้นแรงงานที่
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ทํางานบางชวงเวลาก็จะไมมีสิทธิในการหยุดพักผอนประจําปและจะไมไดรับคาจางในวันหยุด
พักผอนประจําปดวย 
 เมื่อเปรียบเทียบการคุมครองการทํางานบางชวงเวลาของตางประเทศ พบวา ประเทศ
ญี่ปุน กําหนดใหนายจางจะตองกําหนดใหแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลามีวันหยุดประจําปจํานวน
หนึ่ง เพื่อใหแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาไดหยุดพักผอนและไดรับคาจางในวันหยุดพักผอนนั้น 
ซ่ึงแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาที่จะไดรับความคุมครองในการมีวันหยุดประจําปโดยไดรับคาจาง
จะตองเปนแรงงานที่ทํางานมาแลวไมนอยกวา 6 เดือนและไดทํางานมาแลวไมนอยกวารอยละ 80 
ของวันทํางานทั้งหมด โดยไดรับสิทธิในการลาหยุดพักผอนประจําปเปนเวลา 10 วันทํางานและ
ไดรับคาจาง สําหรับแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาที่ทํางานมาแลวกวา 1 ป 6 เดือนและไดทํางาน
มาแลวไมนอยกวารอยละ 80 ของวันทํางานทั้งหมด จะไดรับสิทธิในการลาหยุดพักผอนประจําป
เพิ่มขึ้นอีกตามจํานวนวันที่กําหนดโดยไดรับคาจาง ทั้งนี้ขึ้นอยูกับระยะเวลาการทํางานดวย 
 ประเทศเกาหลีใตกําหนดใหแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลามีสิทธิไดรับวันหยุดโดย
ไดรับคาจางในลักษณะที่เทาเทียมกับแรงงานที่ทํางานเต็มเวลา  
 ประเทศเยอรมันนีกําหนดใหแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลามีสิทธิไดรับวันหยุดประจํา
สัปดาหโดยไดรับคาจางในวันหยุดนั้นดวย นอกจากนี้ยังใหสิทธิผูที่ทํางานมานาน (Career Break) 
ไดรับวันหยุดพักผอนระหวางชวงการทํางานดวย ซ่ึงในกรณีที่แรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาทํางาน
ทุกวันเต็มอาทิตย มีสิทธิลาหยุดพักผอนประจําปไดตามจํานวนวันเทากับแรงงานที่ทํางานเต็มเวลา 
แตหากแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาไมไดทํางานทุกวัน จะมีวิธีคิดวันหยุดพักผอนประจําป คือเอา
จํานวนวันหยุดพักผอนประจําปที่แรงงานที่ทํางานเต็มเวลาไดรับหารจํานวนวันที่แรงงานที่ทํางาน
เต็มเวลาไปทํางานคูณจํานวนวันที่แรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาไปทํางานจริง 
 ประเทศสิงคโปร กําหนดใหลูกจางที่ทํางานบางชวงเวลามีสิทธิไดรับวันหยุดพักผอน 
(Rest Day) และวันหยุดประจําสัปดาห (Public Holidays) โดยในวันหยุดพักผอนลูกจางที่ทํางาน
บางชวงเวลาตองทํางานมาแลว 5 วันทํางานในหนึ่งสัปดาหจึงจะมีสิทธิไดรับวันหยุด 1 วันและ
ไดรับคาจาง โดยมีหลักเกณฑการคํานวณพิจารณาจากจํานวนชั่วโมงการทํางานปกติตอวัน 
ของลูกจางที่ทํางานบางชวงเวลาเทียบกับชั่วโมงการทํางานตอวันของลูกจางที่ทํางานเต็มเวลา  
และในสวนของวันหยุดประจําสัปดาห ลูกจางที่ทํางานบางชวงเวลาจะไดรับคาจางในวันหยุด
ประจําสัปดาหตามสัดสวนชั่วโมงการทํางานโดยเปรียบเทียบกับชั่วโมงการทํางานของลูกจางที่
ทํางานเต็มเวลาตามสัดสวน กลาวคือ  ใหคํานวณโดยนําจํานวนชั่วโมงการทํางานตอปของลูกจางที่
ทํางานบางชวงเวลา หารจํานวนชั่วโมงการทํางานตอปของลูกจางที่ทํางานเต็มเวลา คูณจํานวน
วันหยุดประจําสัปดาหของลูกจางที่ทํางานเต็มเวลา คูณจํานวนชั่วโมงการทํางานตอวันของลูกจางที่
ทํางานเต็มเวลา นอกจากนี้ยังมีสิทธิลาพักผอนประจําป (Annual Leave) โดยไดรับคาจางบน
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พื้นฐานคาจางรายชั่วโมงที่ตนเองไดรับดวย โดยสิทธิในการลาพักผอนประจําปของแรงงานที่
ทํางานบางชวงเวลานั้นตองเปนไปตามสัดสวนสิทธิการลาพักผอนประจําปของลูกจางที่ทํางานเต็ม
เวลาในปแรก โดยแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาที่จะไดรับสิทธิในการลาพักผอนประจําปโดยไดรับ
คาจางดังกลาว ตองทํางานมาแลวติดตอกันอยางนอย 3 เดือน  
 จากการศึกษาการใหความคุมครองเกี่ยวกับวันหยุดของแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลา
ของตางประเทศแลว สําหรับประเทศไทย ควรกําหนดใหแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาที่ไดรับ
คาจางเปนรายวัน หรือรายชั่วโมง มีสิทธิไดรับคาจางในวันหยุดประจําสัปดาหตามสัดสวนเปนราย
ช่ัวโมงเมื่อเปรียบเทียบกับสิทธิที่ลูกจางที่ทํางานเต็มเวลาในสถานประกอบการเดียวกัน เชนเดียวกับ
การคุมครองแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาของประเทศสิงคโปร เพื่อใหแรงงานที่ทํางานบาง
ชวงเวลาเหลานั้นรูสึกผูกพันกับองคกรหรือสถานประกอบการ ตลอดจนมีความรูสึกวางานที่ตนเอง
ทําอยูนั้นเปนงานที่มีคุณคา ไมใชงานที่จําเปนตองทําเพื่อเล้ียงชีพในแตละวันเทานั้น นอกจากนี้ควร
ใหสิทธิแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาที่ทํางานมาสักระยะหนึ่ง (ไมจําเปนตองรอใหทํางานมาแลว
ครบหนึ่งป) ไดมีสิทธิลาพักผอนประจําป (Annual Leave) และไดรับคาจางตามสัดสวนเปนรายวัน
เมื่อเทียบกับสิทธิที่ลูกจางที่ทํางานเต็มเวลาในสถานประกอบการเดียวกันไดรับในปแรก 

4.2.4  วันลา  
สําหรับประเทศไทย แรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาที่มีลักษณะเปนสัญญาจางแรงงาน มี

สิทธิลาไดทุกประเภทตามที่กฎหมายกําหนด แตในสภาพความเปนจริง นายจางมักจะนําหลักเกณฑ
การจางงานที่มีการจายคาจางเปนรายวัน หรือรายช่ัวโมง มาเปนเครื่องมือในการที่จะไมจายคาจาง
ในวันที่ลาใหแกแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาที่ไดรับคาจางเปนรายวัน หรือรายชั่วโมงเหลานั้นดวย 
ดังนั้น หากแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาในระดับลางที่ไดรับคาจางเปนรายวัน หรือรายชั่วโมงไม
มาทํางานในวันใดก็ไมไดรับคาจางในวันนั้น ซ่ึงการกระทําดังกลาวของนายจางถือวาเปนการ
กระทําที่ผิดกฎหมาย นอกจากนี้บทบัญญัติของพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ในสวน
ของการลาก็ไมไดสอดคลองกับลักษณะการทํางานของแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาในระดับลางที่
มีกําหนดระยะเวลาการจางไมถึง 1 ป แตสิทธิการลาโดยไดรับคาจางตามกฎหมายจะใหสิทธิแก
ลูกจางเปนรายป เชน กฎหมายกําหนดใหลูกจางมีสิทธิลาปวยไดเทาที่ปวยจริง แตจะไดรับคาจางใน
วันที่ลาปวยไมเกินปละ 30 วัน จึงมีปญหาวาการจะใหแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาที่มีกําหนด
ระยะเวลาการจางไมถึง 1 ป มีสิทธิลาปวยโดยไดรับคาจาง 30 วันนั้น ไมนาจะเปนธรรมและไมได
สอดคลองกับลักษณะและเจตนารมณของการจางแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลา 

เมื่อเปรียบเทียบการลาของแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาตามกฎหมายคุมครองการทํางาน
บางชวงเวลาของตางประเทศ พบวาประเทศเยอรมันนีกําหนดใหแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลา (Part 
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- Time Workers) มีสิทธิไดรับการปฏิบัติอยางเทาเทียมกันกับแรงงานที่ทํางานเต็มเวลาในเรื่อง วัน
ลาปวย วันลาคลอด การลาของบิดาเพื่อดูแลบุตรและภริยา (Parental Leave) โดยแรงงานที่ทํางาน
บางชวงเวลามีสิทธิไดรับคาจางในวันลาปวย และวันลาคลอดตามสัดสวนของสิทธิการลาที่แรงงาน
ที่ทํางานเต็มเวลามีสิทธิไดรับดวย  

ประเทศสิงคโปรกําหนดใหลูกจางที่ทํางานบางชวงเวลามีสิทธิลาปวยโดยไดรับคาจาง
ตามสัดสวนของสิทธิของการลาที่ลูกจางที่ทํางานเต็มเวลามีสิทธิไดรับในสถานประกอบการ
เดียวกัน ทั้งนี้ สิทธิในการลาปวยโดยไดรับคาจางดังกลาว แรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาตองทํางาน
มาแลวอยางนอย 6 เดือน นอกจากนี้ยังมีสิทธิลาคลอดโดยไดรับคาจางตามจํานวนวันทํางานที่ระบุ
ในสัญญาดวย  

 จากการศึกษาการใหความคุมครองเกี่ยวกับวันลาของแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาของ
ตางประเทศแลว สําหรับประเทศไทย ควรกําหนดใหแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลามีสิทธิลาปวย
และลาคลอดโดยไดรับคาจางเทานั้น เพราะหากใหแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลามีสิทธิลาทุก
ประเภทโดยไดรับคาจางในวันที่ลา อาจเปนการเพิ่มภาระใหแกนายจาง และไมสอดคลองกับ
เจตนารมณของนายจางที่ตองการจางแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาเพื่อตองการลดตนทุนการผลิต 
สวนสิทธิในการลาปวยและลาคลอดโดยไดรับคาจางนั้น ควรกําหนดใหไดรับคาจางสําหรับการลา
ปวยตามจํานวนวันที่ลาแตตองไมเกิน 30 วัน คูณจํานวนเดือนที่แรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาตกลง
ทํางานใหแกนายจาง หารดวย 12 เดือน และกําหนดใหไดรับคาจางสําหรับการลาคลอดตามจํานวน
วันที่ลาแตตองไมเกิน 45 วัน คูณจํานวนเดือนที่แรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาตกลงทํางานใหแก
นายจาง หารดวย 12 เดือนเพื่อใหสิทธิการลาของแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาเหมาะสมและ
สอดคลองกับลักษณะการทํางานบางชวงเวลาที่มีกําหนดระยะเวลาการจางไมถึง 1 ป และมีความ
เปนธรรมกับนายจาง    
 
4.3 การเลิกจางและคาชดเชย 

 ดวยบทบัญญัติของพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ยังไมมีบทบัญญัติที่ 
ชัดแจงเกี่ยวกับการเลิกจางแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลากอนครบกําหนดระยะเวลา นอกจากนี้ 
ยังมีการจงใจหลบเลี่ยงการจายคาชดเชยของนายจางทําใหแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาไมไดรับ
ความคุมครองเทาที่ควร ดังจะไดทําการศึกษา ดังนี้  
 4.3.1 การเลิกจาง 
  สําหรับประเทศไทย แรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาที่เขาลักษณะเปนสัญญาจางแรงงานจะ
ได รับความคุมครองตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน  พ .ศ .  2541 หากการจางงาน 
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บางชวงเวลานั้นมีลักษณะเปนสัญญาจางที่ไมไดกําหนดระยะเวลา ยอมไดรับความคุมครองเกี่ยวกับ
การเลิกจาง โดยหากนายจางตองการเลิกจางแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลา นายจางจะตองบอกกลาว
ลวงหนาเปนหนังสือใหลูกจางทราบกอนหรือในวันที่จายคาจางคราวหนึ่งคราวใดเพื่อใหมีผลเปน
การเลิกสัญญากันเมื่อถึงวันที่จายคาจางในคราวถัดไปขางหนา แตหากการจางงานบางชวงเวลา
ดังกลาวมีลักษณะเปนสัญญาจางที่กําหนดระยะเวลาที่แนนอน ยังคงมีปญหาวานายจางที่ประสงค
จะเลิกจางแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลากอนครบกําหนดระยะเวลาตามสัญญาจาง นายจางจะตอง
บอกกลาวลวงหนากอนเลิกสัญญาหรือไม เพราะไมใชกรณีสัญญาจางที่ครบกําหนดระยะเวลา  

 จากการศึกษาขอแนะที่ 182 ค.ศ. 1994 ขององคการแรงงานระหวางประเทศวาดวยการ
ทํางานบางชวงเวลา ไดใหความคุมครองเกี่ยวกับการเลิกจางโดยแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาไม
ควรถูกไลออกหากไมมีสาเหตุทางเศรษฐกิจ ทางวิชาการ หรือเหตุผลของสถานประกอบการ  
 เมื่อเปรียบเทียบการเลิกจางแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาตามกฎหมายคุมครองการ
ทํางานบางชวงเวลาของตางประเทศ พบวาประเทศญี่ปุนกําหนดให แรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาที่
ทํางานเกินกวา 1 เดือน และเปนแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาตอเนื่องเกินกวา 1 ป นับแตวันที่ทํา
การจางและไมไดรับการแจงลวงหนาถึงการที่ไมสามารถตอสัญญา หากนายจางตั้งใจที่จะไมตอ
สัญญาจางที่มีกําหนดระยะเวลากับแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลา นายจางตองแจงใหแรงงาน
ดังกลาวทราบลวงหนาอยางนอย 30 วัน กอนวันครบกําหนดระยะเวลาการจาง โดยระบุเหตุผลของ
การไมตอสัญญาดังกลาวดวย หากนายจางไมปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกลาว นายจางจะตองจายคาจาง
โดยเฉลี่ย 30 วันใหแกแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลา ซ่ึงระยะเวลาการบอกกลาวอาจลดลงไดใน
กรณีที่นายจางจายคาจางโดยเฉลี่ยของแตละวันสําหรับระยะเวลาที่ถูกลดลง 
 ประเทศเกาหลีใต ไมไดกําหนดเงื่อนไขการเลิกจางแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาไว
โดยเฉพาะ แตอยางไรก็ตาม การเลิกจางแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาตองบังคับตามกฎหมาย Labor 
Standard Act (LSA) โดยนายจางจะตองแจงลวงหนาตอแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาอยางนอย  
30 วันกอนการเลิกจาง (รวมทั้งการเลิกจางโดยเหตุผลของการจัดการ) หากนายจางมิไดแจงลวงหนา 
30 วันกอนการเลิกจาง คาจางปกติที่เกินกวา 30 วันจะถูกชําระใหกับแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลา 
เวนแตกรณีที่ไมมีความเปนไปไดอยางตอเนื่องสําหรับธุรกิจเนื่องจากภัยพิบัติธรรมชาติ หรือเหตอ่ืุน
ใดอันมิอาจหลีกเล่ียงได ทั้งนี้ แรงงานที่ทํางานบางชวงเวลารายวันโดยมีระยะเวลาการจางนอยกวา 
3 เดือน หรือแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาที่มีกําหนดระยะเวลาการจางไมเกิน 2 เดือน หรือแรงงาน
ที่ทํางานบางชวงเวลาที่มีการจางงานเปนรายเดือนและมีกําหนดระยะเวลาการจางนอยกวา 6 เดือน 
หรือแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาในชวงฤดูกาลที่มีกําหนดระยะเวลาการจางที่แนนอนไมเกิน 6 
เดือน หรือแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาที่อยูระหวางระยะเวลาทดลองงานจะไมไดรับความ
คุมครองเกี่ยวกับการแจงลวงหนากอนการเลิกจาง  
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 ประเทศเยอรมันนี ไมไดกําหนดเงื่อนไขการเลิกจางแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาไว
โดยเฉพาะ แตโดยสิทธิตามสัญญาการจางงานระหวางแรงงานที่ทํางานเต็มเวลากับแรงงานที่ทํางาน
บางชวงเวลาจะตองไดรับการปฏิบัติอยางเทาเทียมกัน และศาลแรงงานในระดับสหพันธ (Federal 
Labour Court) ไดยืนยันวา แรงงานที่ทํางานเต็มเวลากับแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาจะถูกปองกัน
การเลิกจางอยางเทาเทียมกัน อยางไรก็ตามลักษณะการจางงานบางชวงเวลาของประเทศเยอรมันนี
จะจํากัดระยะเวลาการจางเพียง 2 ป ดังนั้น การเลิกจางแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาจะตองแจงให
แรงงานดังกลาวทราบลวงหนาเปนลายลักษณอักษร เนนระยะเวลาของการมีผลของหนังสือ หาก
เปนการเลิกจางพิเศษ แรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาจะไดรับการบอกกลาวเลิกจางใหทราบลวงหนา
อยางนอย 2 สัปดาหหลังจากที่นายจางทราบเหตุผลของการเลิกจาง แตหากเปนกรณีเลิกจางปกติ 
และอยูในระหวางชวงระยะเวลาทดลองงานที่ไมเกินกวา 6 เดือน จะไดรับการบอกกลาวเลิกจางให
ทราบลวงหนาอยางนอย 2 สัปดาห แตหากพนกําหนดระยะเวลาทดลองงานแลว และอยูในชวง
ระยะเวลา 2 ป จะไดรับการบอกกลาวเลิกจางใหทราบลวงหนาอยางนอย 4 สัปดาห 
 จากการศึกษาการใหความคุมครองเกี่ยวกับการเลิกจางแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลา
ของตางประเทศขางตนแลว สําหรับประเทศไทย ควรกําหนดใหนายจางที่ประสงคจะเลิกจาง
แรงงานที่ทํางานบางชวงเวลากอนครบกําหนด ใหนายจางบอกกลาวลวงหนาใหแรงงานที่ทํางาน
บางชวงเวลาทราบอยางนอย 30 วันกอนการเลิกจางจะมีผล หากนายจางประสงคจะใหการเลิกจางมี
ผลทันที ใหนายจางจายสินจางแทนการบอกกลาวลวงหนาใหแกแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลา
ดังกลาว เพื่อใหมีความชัดเจนเกี่ยวกับการเลิกจางแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลากอนครบกําหนด
ระยะเวลาการจาง อีกทั้งใหแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลารับรูลวงหนาวาตนจะถูกเลิกจางเมื่อใด 

 4.3.2  คาชดเชย 
  สําหรับประเทศไทย แรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาที่ทํางานติดตอกันอยางตอเนื่องเกิน
กวา 120 วัน เมื่อนายจางเลิกจางแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลากอนครบกําหนดระยะเวลาการจาง 
นายจางจะตองจายคาชดเชยใหแกแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาในอัตราที่กฎหมายกําหนด ดวย แต
อยางไรก็ตามอัตราคาชดเชยดังกลาวนั้นเปนอัตราที่สูงมาก ทําใหไมสอดคลองกับเจตนารมณของ
นายจางที่ตองการจางแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลามาเพื่อลดตนทุนการผลิต และไมนาจะเปน
ประโยชนกับแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลา หากนายจางเองมองวาเรื่องการจายคาชดเชยเปนภาระ
ใหกับนายจางมากเกินไปและอาจทําใหตัดสินใจไมวาจางแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาก็ได อีกทั้ง
ปญหาขอยกเวนการจายคาชดเชยกรณีเปนการจางเพื่อทํางานในงานโครงการเฉพาะที่มิใชงานปกติ
ของธุรกิจหรือการคาของนายจาง หรืองานที่มีลักษณะเปนครั้งคราวที่มีกําหนดการสิ้นสุดและ
ความสําเร็จของงาน หรืองานที่เปนไปตามฤดูกาล และไดจางในชวงฤดูกาลนั้น โดยงานนั้นตอง
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แลวเสร็จภายในเวลาไมเกิน 2 ป ก็เปนขอยกเวนที่ไมสอดคลองกับสภาวการณปจจุบันที่มีการจาง
งานบางชวงเวลาเพิ่มมากขึ้นทั้งงานที่เปนปกติของธุรกิจหรือการคาของนายจางและงานที่ไมเปน
ปกติของธุรกิจหรือการคาของนายจาง และไมนาจะเปนประโยชนกับแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลา
แตอยางใด  
 เมื่อเปรียบเทียบการคุมครองแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาตามกฎหมายคุมครองการ
ทํางานบางชวงเวลาของประเทศญี่ปุนพบวา เมื่อนายจางใหแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาออกจาก
งาน  แรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาจะไดรับความคุมครองเกี่ยวกับคาชดเชย หรือเงินทําขวัญเวลา
ออกจากงาน  (Severance Pay) ตามเอกสารหลักเกณฑที่แรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาไดรับจาก
นายจาง 
 สําหรับประเทศเยอรมันนี พบวาการจายเงินสําหรับการเลิกจางเปนสิ่งปกติในกรณีที่มี
การเลิกจางโดยความตกลงระหวางนายจางกับลูกจาง ซ่ึงตามขอเท็จจริงการจายคาชดเชย 
(Severance Pay) นายจางจะไมถูกบังคับใหตองจายใหแกลูกจาง แตเปนที่เขาใจกันวาการเลิกจาง
โดยความตกลงระหวางนายจางกับลูกจาง ทําใหลูกจางไมไดตั้งตัวในการที่จะไมมีงานทํา ดังนั้นจึง
ไมควรที่จะเสียสิทธิประโยชนจากการไมมีงานทําเปนระยะเวลา 12 สัปดาห หรือเมื่อความสัมพันธ
ของการจางงานสิ้นสุดลงตามคําตัดสินของศาล ลูกจางจะไดรับการจายเงินโดยคําสั่งของศาลโดยมี
จํานวนเงินซึ่งขึ้นอยูกับดุลพินิจของศาล แตจะไดรับสูงสุดไมเกิน 12 เดือน  
 สําหรับประเทศไทย ควรกําหนดใหมีหลักเกณฑและอัตราคาชดเชยที่เหมาะสมกับ
แรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาเปนการเฉพาะ โดยใหนายจางจายคาชดเชยใหแกแรงงานที่ทํางานบาง
ชวงเวลาที่ถูกเลิกจางเปนการเฉพาะในอัตราไมนอยกวาคาจางอัตราสุดทายสามสิบวันทํางานของ
แรงงานที่ทํางานบางชวงเวลา ในกรณีที่ระยะเวลาการทํางานไมครบปใหนายจางจายคาชดเชยตาม
สัดสวนระยะเวลาการทํางานของแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลานั้น และใหแรงงานที่ทํางานบาง
ชวงเวลาที่มีลักษณะเปนการจางแบบครั้งคราว หรือตามฤดูกาล มีสิทธิไดรับคาชดเชยเมื่อถูกเลิกจาง
ดวย ทั้งนี้เพื่อใหมีความเหมาะสมและสอดคลองกับระยะเวลาการทํางานของแรงงานที่ทํางานบาง
ชวงเวลาที่มีระยะเวลาการจางในชวงสั้นๆ อยางไรก็ตาม ควรใหคงขอยกเวนการเลิกจางแรงงานที่
ทํางานบางชวงเวลาเพราะครบกําหนดระยะเวลาการจางไวเพราะถือวาแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลา
รับทราบลวงหนาแลววาจะครบกําหนดระยะเวลาการทํางานใหนายจางเมื่อใด 
  
4.4 การถูกเลือกปฏิบัติตอแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลา 

สําหรับประเทศไทย แรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาที่เขาลักษณะเปนสัญญาจางแรงงานและ
มีฐานะเปนลูกจางมีสิทธิไดรับความคุมครองขั้นพื้นฐานตามที่กฎหมายคุมครองแรงงานกําหนด แต
ความคุมครองตางๆที่นายจางหรือสถานประกอบการจัดใหกับแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาจะ
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ไดรับความคุมครองตามกฎหมายหรือไมจะขึ้นอยูกับความพึงพอใจของนายจาง แตสวนใหญแลว
มักจะไมไดรับความคุมครองจากนายจาง ซ่ึงทําใหแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาดังกลาวตกอยูใน
สภาพที่เสียเปรียบอยูเสมอ นอกจากนี้สิทธิประโยชนหรือสวัสดิการบางอยางที่เปนตัวเงินซึ่ง
นายจางจัดใหแกลูกจางที่ทํางานเต็มเวลา แตนายจางก็มิไดจัดใหแกแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาแต
อยางใด เชน เงินโบนัส คารักษาพยาบาล เบี้ยขยัน เปนตน อีกทั้งแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาที่
ทํางานมานาน มักมีปญหาในเรื่องการไมไดรับการปรับคาจางประจําปเชนเดียวกับลูกจางที่ทํางาน
เต็มเวลาในสถานประกอบการเดียวกัน ทําใหแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาเหลานั้นไมสามารถสราง
ความมั่นคงในชีวิตการงานใหแกตนเองได ซ่ึงความแตกตางระหวางลูกจางที่ทํางานเต็มเวลากับ
แรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาดังกลาวจึงกอใหเกิดความไมเปนธรรมใหกับแรงงานที่ทํางานบาง
ชวงเวลาในสถานประกอบการเดียวกัน  
 จากการศึกษาการคุมครองแรงงานขององคการแรงงานระหวางประเทศ หรือ ILO 
พบวาไดกําหนดใหความคุมครองแรงงานจากการถูกเลือกปฏิบัติดังนี้  
 1. อนุสัญญาฉบับที่ 111 วาดวยการเลือกปฏิบัติการจางงานและอาชีพ ค.ศ. 1958 ได
กําหนดหลักเกณฑและคุมครองการเลือกปฏิบัติในการจางงานและอาชีพวาดวยการเขารับ 
การฝกอาชีพ การเขาทํางาน การประกอบอาชีพเฉพาะบางประเภท รวมทั้งเงื่อนไขตางๆ ของ 
การจางงาน โดยไมคํานึงเชื้อชาติ ศาสนา หรือเพศ ตลอดจนมีสิทธิแสวงหาความเปนอยูที่ดี  
ทั้งทางดานวัตถุและพัฒนาการทางดานจิตใจของตนตามเงื่อนไขแหงเสรีภาพและเกียรติยศตาม
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจและโอกาสที่เทาเทียมกัน และการเลือกปฏิบัติกอใหเกิดการละเมิดสิทธิที่
ไดกําหนดไวในปฏิญญาสากลวาดวยมนุษยชน 
 2.  อนุสัญญาฉบับที่ 175 วาดวยการทํางานบางชวงเวลา มาตรา 4 กําหนดใหประเทศ
สมาชิกกําหนดมาตรการรับรองแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาจะไดรับความคุมครองเทียบเทากับ
แรงงานที่ทํางานเต็มเวลาในขอที่เกี่ยวของในเรื่องของการเลือกปฏิบัติในการจางงานและอาชีพ 
ประกอบกับขอแนะที่ 182 ค.ศ. 1994 ขององคการแรงงานระหวางประเทศวาดวยการทํางานบาง
ชวงเวลา ที่กําหนดใหนายจางปฏิบัติกับแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาอยางเปนธรรมเชนเดียวกับ
แรงงานที่ทํางานเต็มเวลาในสถานประกอบการเดียวกัน ไมวาจะเปนเรื่องคาจาง คาตอบแทนตางๆ  
เปนตน 

 เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศญี่ปุนแลวจะเห็นไดวา กฎหมาย Part - Time Work Law 
1993 ของประเทศญี่ปุนไดกําหนดใหใชควบคูไปกับกฎหมายความเทาเทียมกันในโอกาส (Equal 
Opportunity and Treatment Law) เพื่อรองรับความเทาเทียมกันของบุคคลสําหรับโอกาสการทํางาน
และสิทธิประโยชนที่ไดรับจากการทํางาน โดยไมเลือกปฏิบัติหรือแบงแยกไมวาเหตุผลใดๆ ทั้งนี้
ไมวาจะเปนสภาพการจางงานและสิทธิประโยชนตางๆ ที่แรงงานที่ทํางานเต็มเวลาไดรับ แรงงานที่
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ทํางานบางชวงเวลาก็ควรไดรับเชนเดียวกันตามสัดสวนของชั่วโมงการทํางาน  นอกจากนี้ยัง
กําหนดใหนายจางที่ทําการจางแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาออกเอกสารกฎเกณฑที่ชัดเจนเกี่ยวกับ
การขึ้นคาจาง (Wage Increase) ใหแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาดวย  
 ประเทศเกาหลีใต กําหนดใหแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาจะตองถูกบังคับใหทําสัญญา
จางงานเปนลายลักษณอักษรเปนการเฉพาะ โดยกําหนดเงื่อนไขการทํางาน ช่ัวโมงการทํางาน และ
เงื่อนไขอื่นๆ ไวในสัญญาจางงานดวย ทั้งนี้ มาตรา 5 ของ Labor Standard Act (LSA) ยังวาง
หลักการในเรื่องความเสมอภาค การปฏิบัติที่เทาเทียมกัน โดยนายจางจะตองไมเลือกปฏิบัติตอ
ลูกจางเนื่องจากเพศ หรือเลือกปฏิบัติโดยพิจารณาจากสภาพการจางบนพื้นฐานของชาติ ศาสนา 
หรือสถานะทางสังคม รวมถึงการปฏิบัติที่เทาเทียมกันระหวางแรงงานที่ทํางานเต็มเวลาและ
แรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาดวย  
 ประเทศเยอรมันนีไดยึดหลักโดยถือปฏิบัติตอแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาเชนเดียวกับ
แรงงานที่ทํางานเต็มเวลาอยางเปนธรรมไมวาจะเปนดานสิทธิและหนาที่ แมวาแรงงานที่ทํางานบาง
ชวงเวลาและแรงงานที่ทํางานเต็มเวลาจะมีความแตกตางกันในดานจํานวนชั่วโมงการทํางานก็ตาม  
 ประเทศสิงคโปร กําหนดใหระบุรายการเกี่ยวกับการปรับเพิ่มคาจางประจําปไวใน
สัญญารับบริการของนายจางดวย โดยการกําหนดอัตราการปรับเพิ่มคาจางประจําปจะอยูภายใตการ
เจรจาตกลงรวมกันระหวางนายจางและลูกจาง หรือตัวแทนสหภาพแรงงานฝายลูกจาง  
 จากการศึกษาการปฏิบัติตอกันระหวางนายจางแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาของ
ตางประเทศแลว สําหรับประเทศไทย ควรกําหนดใหแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลามีสิทธิไดรับการ
ปรับเพิ่มคาจางประจําปจากนายจางตลอดจนใหนายจางจัดใหมีสิทธิประโยชนหรือสวัสดิการแก
แรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาตามสัดสวนเชนเดียวกับลูกจางอื่น หรือลูกจางที่ทํางานเต็มเวลาที่
นายจางจัดใหสําหรับสถานประกอบการนั้นๆ เพื่อใหแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาสามารถสราง
ความมั่นคงใหแกตนเอง และไดรับการปฏิบัติที่เทาเทียมกับลูกจางที่ทํางานเต็มเวลา ในสถาน
ประกอบการเดียวกัน  
 จากที่กลาวมาขางตนเห็นวา แรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาในประเทศไทย ที่เขาลักษณะ
เปนสัญญาจางแรงงาน และมีนิติสัมพันธเปนนายจางลูกจางจะถือเปนลูกจางที่ไดรับความคุมครอง
ขั้นพื้นฐานตามที่กฎหมายคุมครองแรงงานกําหนด แตแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาสวนใหญที่เปน
แรงงานในระดับลางก็ยังไมสามารถเขาถึงสิทธิขั้นพื้นฐานตามที่กฎหมายคุมครองแรงงานกําหนด
ทุกประการ ตลอดจนยังไมมีมาตรการทางกฎหมายใหความคุมครองแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลา
เปนการเฉพาะแตอยางใด ไมวาจะเปนปญหาเรื่องคํานิยามของคําวาแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลา 
สภาพการจาง และการทํางานของแรงงานประเภทดังกลาว ดังนั้น จึงควรมีกฎหมายเฉพาะที่ให
ความคุมครองการจางแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาใหแตกตางไปจากการคุมครองแรงงานทั่วไปที่
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ใชบังคับอยูในปจจุบันซึ่งมุงเนนที่จะใหความคุมครองลูกจางที่ทํางานเต็มเวลาที่มีลักษณะการ
ทํางานเปนประจําแบบตอเนื่องมากกวา 

 
4.5 วิเคราะหขอดี ขอดอย ในการออกกฎหมายเฉพาะเพื่อคุมครองแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาใน

ประเทศไทย 
 ในการรางกฎหมายเพื่อคุมครองแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลา บางประเด็นไมควร
กําหนดกรอบใหเกิดความยุงยากในทางปฏิบัติ ส่ิงสําคัญคือการดึงแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาให
ไดรับการคุมครองแรงงานตามสิทธิขั้นพื้นฐานที่กฎหมายกําหนดและสอดคลองกับลักษณะการจาง
งานบางชวงเวลาใหมากที่สุด มากกวาที่จะใชกฎเกณฑมากๆ มาบังคับใหนายจางปฏิบัติตาม และใน
ภายหนาเมื่อกฎหมายนําไปใชไดในระดับหนึ่งแลวอาจใหมีการกําหนดความคุมครองเพิ่มเติมอ่ืนได 
และประเด็นที่ควรใหความคุมครองแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาเปนกรณีพิเศษในการออก
กฎหมายเฉพาะเพื่อคุมครองแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลา มีดังนี้ 
 1. การกําหนดคํานิยามของแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลา เนื่องจากลักษณะงานบาง
ชวงเวลามีลักษณะที่มีความยืดหยุนสูง จึงควรกําหนดคํานิยามใหชัดเจนโดยกําหนดชั่วโมงการ
ทํางานปกติขั้นต่ําและชั่วโมงการทํางานปกติสูงสุดของการทํางานบางชวงเวลาตอวัน หรือตอ
สัปดาห เพื่อเปนบรรทัดฐานใหนายจางหรือสถานประกอบการไดปฏิบัติตาม  
   2. สัญญาจางงานควรกําหนดใหนายจางทําสัญญาจางงานสําหรับแรงงานที่ทํางานบาง
ชวงเวลาเปนลายลักษณอักษรตามมาตรฐานสากล 
 3. คาจางหรือคาตอบแทนควรกําหนดใหเปนเงินโดยปลอยใหอัตราคาตอบแทนหรือ
คาจางขั้นต่ําเปนไปตามกลไกตลาดของการทํางานบางชวงเวลาในแตละพื้นที่ซ่ึงไมควรที่จะนอย
กวาคาจางขั้นต่ําของลูกจางที่ทํางานเต็มเวลา 
 4.  การคุมครองแรงงาน ในการทําสัญญาจางงานบางชวงเวลาเปนลายลักษณอักษรควร
ระบุความคุมครองแรงงานเกี่ยวกับ ช่ือท่ีอยูนายจางและแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลา อายุ สถานที่
ทํางาน ลักษณะงาน เวลาทํางานปกติตอวันตอสัปดาห ระยะเวลาการจาง อัตราคาจาง การปรับเพิ่ม
คาจางประจําป สถานที่จายคาจาง วันหยุด วันลา การจายคาลวงเวลา การทํางานในวันหยุดประจํา
สัปดาห หรือวันหยุดตามประเพณี การเลิกจาง และการจายเงินชดเชย เปนตน  
 ในการใหความคุมครองแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาโดยการออกกฎหมายเฉพาะมีทั้ง
ขอดี และขอดอยดังตอไปนี้  
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 4.5.1  ขอดีในการออกกฎหมายเฉพาะเพื่อคุมครองแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลา 
  1)  ทําใหมีคํานิยามของแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาที่ชัดเจน แยกตางหากจากลูกจางที่
ทํางานเต็มเวลา หรือลูกจางชั่วคราว  
  2)  สามารถกําหนดสิทธิ หรือประโยชน หรือการคุมครองแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลา
ออกมาไดอยางชัดเจน 
  3) ไมมีความคาบเกี่ยวในเรื่องชั่วโมงการทํางานปกติของลูกจางที่ทํางานเต็มเวลา 
  4)  สามารถปองกันปญหาที่อาจเกิดขึ้นกับแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาได เชน การ
กําหนดคาจางซึ่งการมีสัญญาจางงานเปนลายลักษณอักษรในทางทฤษฎีถือวาเปนสิ่งที่เหมาะสม 
  5)  เปนหลักประกันอัตราคาจางหรือคาตอบแทนขั้นต่ํ าใหแกแรงงานที่ทํางาน 
บางชวงเวลาดังกลาว เกิดความเปนธรรมในการคิดอัตราคาจางหรือคาตอบแทนขั้นต่ําของแรงงาน 
ที่ทํางานบางชวงเวลา  และแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาสามารถเจรจาตอรองคาจางหรือ
คาตอบแทนได 
  6) ทําใหแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลามีหลักประกันการทํางานในระดับหนึ่ง และ 
ทําใหงานบางชวงเวลากลายเปนงานที่มีคุณคา (Decent Work) 
  7)  ขจัดการเลือกปฏิบัติตอแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาได 

 4.5.2 ขอดอยในการออกกฎหมายเฉพาะเพื่อคุมครองแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลา 
  1) นายจางหรือผูประกอบการสวนใหญมักจะหลีกเล่ียงและไมเอาใจใสกับการคุมครอง
แรงงานที่ทํางานบางชวงเวลา จึงจําเปนตองประชาสัมพันธใหนายจางหรือผูประกอบการใหเขาใจ
อยางเครงครัด 
  2) อาจทําใหนายจางหรือผูประกอบการนําแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลามาทํางาน
ทดแทนลูกจางที่ทํางานเต็มเวลา 
  3)  ในทางปฏิบัติอาจนํามาบังคับใชกับนายจางหรือ ผูประกอบการคอนขางยาก 
  4)  อาจจะไมไดรับความคุมครองในเรื่องอัตราคาจางขั้นต่ําของแรงงานที่ทํางานบาง
ชวงเวลาซึ่งเทาเทียมกับอัตราคาจางขั้นต่ําของลูกจางที่ทํางานเต็มเวลา 
  5)  อาจทําใหนายจางหรือผูประกอบการมองวาเปนการเพิ่มภาระตนทุนการผลิตใหกับ
ตนเองมากเกินไป  

 4.5.3 ขอดี ขอดอย ในประเภทของรูปแบบกฎหมายเฉพาะ 
  นอกจากการที่จะตองพิจารณาการใหความคุมครองแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาเปนการ
เฉพาะตามที่กลาวในหัวขอขางตนแลว ยังตองใหความสําคัญในรูปแบบกฎหมายเฉพาะที่จะให
ความคุมครองแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาดวย  
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 เนื่องจากประเทศไทยมีพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ซ่ึงเปน
พระราชบัญญัติที่ใหความคุมครองแรงงานทั่วไป  โดยครอบคลุมถึงสภาพการทํางาน  ทั้ง
กําหนดเวลาในการทํางาน คาตอบแทน คาลวงเวลา คาชดเชยในการเลิกจาง และการบอกเลิกสัญญา
จาง วันหยุด การลา แตอยางไรก็ตามเนื่องจากลักษณะการทํางานของแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลา
มีความแตกตางจากการทํางานเต็มเวลาโดยทั่วไปทั้งในเรื่องการทําสัญญาจาง ช่ัวโมงการทํางาน 
ระยะเวลาในการจาง แตพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ก็ยังไมมีคํานิยามที่ชัดเจน
สําหรับการทํางานบางชวงเวลา ตลอดจนมาตรา 22 แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 
บัญญัติวา “งานเกษตรกรรม งานประมงทะเล งานบรรทุกหรือขนถายสินคา เรือเดินทะเล งานที่รับ
ไปทําที่บาน งานขนสง และงานอื่นตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกาจะกําหนดในกฎกระทรวงให
มีการคุมครองแรงงานกรณีตางๆ แตกตางไปจากพระราชบัญญัตินี้ก็ได” จะเห็นไดวามาตรา 22 
ดังกลาว ไมไดระบุการทํางานบางชวงเวลาไวแตอยางใด ยิ่งไปกวานั้นในการจางงานบางชวงเวลาก็
ไมไดทําการวาจางกันเปนลายลักษณอักษรทําใหแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาไมไดรับความ
คุมครองสภาพการจางตามสิทธิขั้นพื้นฐานเทาที่ควรแตอยางใด  
 ดังนั้น เมื่อกฎหมายคุมครองแรงงานดังกลาวไมสามารถนํามาบังคับใชกับแรงงานที่
ทํางานบางชวงเวลาไดอยางเต็มที่ จึงตองมีกฎหมายเฉพาะขึ้นเพื่อใหความคุมครองแรงงานที่ทํางาน
บางชวงเวลาดังกลาว ตลอดจนมีสถานภาพดานสวนตัวและทางสังคมที่ไมดอยไปกวาลูกจางที่
ทํางานเต็มเวลาโดยการตรากฎหมายเฉพาะขึ้นมีทางเลือกอยู 2 แนวทาง คือ แนวทางที่หนึ่ง คือ 
การตราเปนพระราชบัญญัติขึ้นมาใหม หรือแนวทางที่สอง คือ การออกกฎหมายของฝายบริหาร  
ซ่ึงไดแก พระราชกําหนด พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ คําส่ัง ซ่ึงสามารถ
พิจารณาขอดีและขอเสียของการตรากฎหมายเฉพาะตามแนวทางขางตน ดังนี้ 
 1) การตราเปนพระราชบัญญัติขึ้นมาใหม 
  ขอดี   - เปนกฎหมายที่มีความมั่นคง สามารถคงอยูไดจนกวาจะมีกฎหมายใน
รูปพระราชบัญญัติอ่ืนมายกเลิก หรือเปลี่ยนแปลงแกไข  

 - ในการออกกฎหมายมาบังคับใชตองผานการกลั่นกรองและพิจารณา
จากคณะรัฐมนตรี คณะกรรมการกฤษฎีกา สภาผูแทนราษฎร และวุฒิสภา ซ่ึงสงผลใหกฎหมายผาน
การตรวจสอบอยางดีกอนมีผลบังคับใช 

 - มีประเด็นการใหความคุมครองที่ครบถวนสมบูรณ 
  ขอดอย   - กระบวนการออกกฎหมายซับซอน ลาชา ยุงยาก ตองใชเวลามาก เพราะ
ตองผานกระบวนการทางรัฐสภา และการทําประชาพิจารณ 
   - เมื่อกฎหมายไดนํามาบังคับใชแลว การแกไขเพิ่มเติมทําไดคอนขางยาก 
เนื่องจากกระบวนการแกไขก็ตองทําในลักษณะเดียวกับการออกกฎหมาย  
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 2)  การออกกฎหมายตามรูปแบบของฝายบริหาร เชน พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง 
  ขอดี  - ทําไดงายและรวดเร็ว มีความคลองตัว เนื่องจากมีขั้นตอนที่ซับซอน
นอย และไมตองผานรัฐสภา โดยผานการอนุมัติของรัฐมนตรีเทานั้น   
   - มีรายละเอียดความคุมครองเกือบทุกดานของสภาพการจางของแรงงาน
ที่ทํางานบางชวงเวลา  
   - การเปลี่ยนแปลงแกไขเพิ่มเติม หรือยกเลิกทําไดงายกวาการออก
กฎหมายในรูปพระราชบัญญัติ เพราะไมตองผานกระบวนการทางรัฐสภา ทําใหกฎหมายทันสมัย
เหมาะสมกัลปกาลเทศะอยูเสมอ เพราะหากมีพฤติการณเปล่ียนแปลงไปก็สามารถแกไขเพิ่มเติมได 
หรือยกเลิกได  
   - สามารถตอบสนองกับความตองการหรือใหความคุมครองใหตรงกับ
กลุมเปาหมาย  
 ขอดอย  - ความคุมครองจะไมครอบคลุมเรื่องอื่นๆ เชน  การประกันสังคม  
เงินทดแทน และแรงงานสัมพันธ  
   - อาจขาดความรอบคอบ เพราะผานขั้นตอนในการกลั่นกรองคอนขาง
นอย  
   - ขาดความมั่นคง กฎหมายสามารถยกเลิก หรือแกไขไดตลอดเวลา  
   - ในการออกกฎหมายตามรูปแบบของฝายบริหาร เชน พระราชกฤษฎีกา 
กฎกระทรวง เปนการออกโดยอาศัยอํานาจของพระราชบัญญัติ สามารถออกไดเฉพาะภายใน
ขอบเขตที่พระราชบัญญัตินั้นใหอํานาจไวเทานั้น 
   - ในการออกกฎหมายตามรูปแบบของฝายบริหารตองไมขัดกับ กฎหมาย 
แมบท 
 กลาวโดยสรุป ในปจจุบันประเทศไทยมีการจางงานบางชวงเวลาเพิ่มมากขึ้นอัน
เนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจและสังคม แตการที่แรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาไม
สามารถเขาถึงสิทธิขั้นพื้นฐานที่กฎหมายคุมครองแรงงานกําหนดใหนั้น ทําใหเกิดปญหาหลาย
ประการดังที่ไดกลาวขางตน ซ่ึงในวิทยานิพนธนี้จะไดเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหาในบท
ตอไป 
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บทที่ 5 

สรุปและขอเสนอแนะ 
  

5.1  สรุป   
 จากการศึกษาการทํางานของแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาในประเทศไทยทั้งภาค
บริการ ภาคอุตสาหกรรม และภาคพาณิชยกรรม พบวามีสภาพการจางและการทํางานที่ไมแตกตาง
กัน และกลุมคนที่ทํางานบางชวงเวลามีหลากหลายกลุม ซ่ึงสามารถสรุปแยกออกมาเปน 2 กลุม
ใหญ กลาวคือ กลุมที่ 1 ไดแก กลุมบุคคลผูมีงานประจําทําอยูแลว แตไดใชประโยชนในชวง
ระยะเวลาวางจากงานประจําในการแสวงหารายไดพิเศษ สวนกลุมที่ 2 ไดแก กลุมแรงงานที่ทํางาน
บางชวงเวลาจริงๆ อาทิกลุมของนักเรียน นิสิต นักศึกษา ซ่ึงทํางานหารายไดพิเศษในชวงปดภาค
การศึกษา หรือเทศกาลอื่นๆที่เหมาะสม โดยมีลักษณะเปนครั้งคราว หรือใชเวลาวางหลังเลิกเรียน
หรือในชวงปดภาคการศึกษามาทําใหเกิดประโยชน รวมถึงกลุมแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาโดย
ความจําเปนทางการครองชีพ โดยที่จําตองยินยอมเขาทํางานบางชวงเวลา เนื่องจากยังไมสามารถ
แสวงหาตําแหนงที่เปนงานถาวรหรืองานเต็มเวลาที่เหมาะสมได ซ่ึงสวนใหญจะเปนแรงงาน 
ที่ทํางานบางชวงเวลาระดับลาง และไดรับคาจางเปนรายวัน หรือรายชั่วโมง ตลอดจนมีปญหาใน
เร่ืองการเปลี่ยนงานบอย  และไมมีความมั่นคงในการทํางาน โดยแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาทั้ง 
2 กลุม หากมีลักษณะเปนสัญญาจางแรงงานยอมถือเปนลูกจางตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน 
พ.ศ. 2541 และไดรับความคุมครองตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงานดังกลาว รวมทั้งไดรับ
ความคุมครองอัตราคาจางขั้นต่ําเปนรายวันดวย เวนแตแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาที่อยูในกลุม
นักเรียน นิสิต นักศึกษา ซ่ึงทํางานหารายไดพิเศษในชวงปดภาคการศึกษา หรือเทศกาลอื่นๆที่
เหมาะสมจะไดรับความคุมครองอัตราคาจางขั้นต่ําเปนรายชั่วโมง  

 ดวยสภาพการเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจและดานสังคม ตลอดจนสถานการณทาง
เศรษฐกิจของประเทศไทยในชวงป 2540 และตอเนื่องมาจนถึงปจจุบัน สถานการณดังกลาวสงผล
กระทบตอระบบการจางงานและสภาวะสังคม มีความพยายามพยุงสถานะของนายจางโดยการลด
ตนทุนการผลิตทางดานแรงงาน  มีการเลิกจาง  และมีการเปลี่ยนแปลงการจางงาน  สถาน
ประกอบการหลายแหงมีการจางงานในลักษณะไมไดเปนงานประจํา ซ่ึงเปนจางงานแบบไมเต็ม
เวลาหรืองานบางชวงเวลา (Part – Time Work) และในปจจุบันยังคงมีความเขาใจผิดและสับสนใน

DPU



 107 

สวนของนายจางหรือผูประกอบการเกี่ยวกับความหมายหรือลักษณะของสภาพการจางระหวาง
แรงงานที่ทํางานบางชวงเวลากับลูกจางชั่วคราว (Temporary Employee)  
 นอกจากนี้แรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาสวนใหญยังถูกจํากัดสิทธิที่จะไดรับความ
คุมครองตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 อาทิ การที่แรงงานที่ทํางานบางชวงเวลา
จะไมไดรับสิทธิในวันหยุดพักผอนประจําปและรับคาจางในวันหยุดพักผอนประจําปดังกลาว และ
แรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาที่ไดรับคาจางเปนรายวัน หรือรายชั่วโมงยังถูกจํากัดสิทธิที่จะไดรับ
ความคุมครองสิทธิในเรื่องการไดรับคาจางในวันหยุดประจําสัปดาหดวย  
 การนําบทบัญญัติในพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ทั้งหมดมาใชบังคับกับ
แรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาอาจไมเหมาะสมหรือสอดคลองกับแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลา เชน 
สิทธิในการลาโดยไดรับคาจาง และการจายคาชดเชย อีกทั้งยังมีปญหาความไมชัดเจนเกี่ยวกับการ
เลิกจางแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลากอนครบกําหนดระยะเวลาการจางทันทีโดยมิไดรับการบอก
กลาวลวงหนาและจายสินจางแทนการบอกกลาวลวงหนา ทั้งยังมีปญหาในเรื่องของแรงงานที่
ทํางานบางชวงเวลาไมไดรับการปฏิบัติที่เทาเทียมกับลูกจางที่ทํางานเต็มเวลา ทําใหแรงงานที่ทํางาน
บางชวงเวลาไมสามารถสรางความมั่นคงในชีวิตใหแกตนเองได  

 องคการแรงงานระหวางประเทศ  (ILO) ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญของแรงงาน 
ทุกประเภท และการใหความคุมครองดานสุขภาพและสวัสดิการของแรงงานเปนส่ิงทาทาย 
อยางหนึ่งซ่ึงควรทําการสนับสนุนและสงเสริม โดยความคุมครองดังกลาวจะถูกกําหนดอยูบน
พื้นฐานความสัมพันธของการทํางานปกติ ทั้งนี้ก็เพื่อสงเสริมความเปนธรรมในสังคม รับรอง และ
เคารพสิทธิมนุษยชน สนับสนุนใหเกิดความเปนธรรมในการใชแรงงาน ยกระดับมาตรฐานความ
เปนอยูที่ดีแกแรงงานทุกประเภท 

 นอกจากนี้องคการแรงงานระหวางประเทศ (ILO) ยังไดตระหนักถึงความสําคัญของ
การมีงานทําโดยเสรี และการมีประสิทธิภาพในการทํางานสําหรับแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลา 
(Part – Time Workers) จึงกําหนดใหมีความคุมครองแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาขั้นพื้นฐานไวใน
อนุสัญญา ฉบับที่ 175 วาดวยการทํางานบางชวงเวลา (Convention No. 175 Concerning Part – 
Time Work ) โดยกําหนดนิยามของ “แรงงานที่ทํางานบางชวงเวลา” หมายถึง บุคคลผูรับจางทํางาน
ซ่ึงมีช่ัวโมงการทํางานปกตินอยกวาจํานวนชั่วโมงของแรงงานที่ทํางานเต็มเวลาที่สามารถเทียบเคยีง
ไดในสาขางานอาชีพ หรือสถานประกอบการเดียวกัน และไดกําหนดความคุมครองแรงงานที่
ทํางานบางชวงเวลาขั้นพื้นฐานในเรื่องของคาจาง การไมเลือกปฏิบัติในการจางงานหรืออาชีพ  ดาน
อาชีวอนามัยและความปลอดภัย รวมทั้งสิทธิในการรวมตัวเพื่อการเจรจาตอรองและการเปน
ตัวแทนแรงงานเชนเดียวกับแรงงานที่ทํางานเต็มเวลาปกติที่เทียบเคียงได นอกจากนี้ยังกําหนดใหมี
ขอแนะเกี่ยวกับการทํางานบางชวงเวลา และกําหนดใหขอแนะดังกลาวอยูในรูปของขอแนะตอทาย
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อนุสัญญา ฉบับที่ 175 วาดวยการทํางานบางชวงเวลา ซ่ึงเรียกวา ขอแนะที่ 182  ค.ศ. 1994 
วาดวยการทํางานบางชวงเวลา (Recommendation No. 182 Concerning Part–Time Work 1994) 
โดยขอแนะดังกลาวไดกําหนดมาตรการเพื่อคุมครองการทํางานบางชวงเวลา เชน การคุมครอง
เกี่ยวกับสภาพการจาง ช่ัวโมงการทํางาน สิทธิในการลาโดยไดรับคาจาง การเลิกจาง เปนตน ซ่ึงเปน
ประเภทความคุมครองเชนเดียวกับแรงงานที่ทํางานเต็มเวลา  
 ในสวนมาตรการทางกฎหมายกับการคุมครองแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาของ
ตางประเทศ ซ่ึงวิทยานิพนธฉบับนี้ไดทําการศึกษามาตรการทางกฎหมายกับการคุมครองแรงงานที่
ทํางานบางชวงเวลาของประเทศญี่ปุน เกาหลีใต เยอรมันนี และสิงคโปร พบวาทั้ง 4 ประเทศมี
มาตรการทางกฎหมายคุมครองการทํางานบางชวงเวลาเปนการเฉพาะแยกออกจากมาตรการการ
คุมครองแรงงานขั้นพื้นฐาน (Minimum Labour Standard) ทั่วไปตามความเหมาะสมของแตละ
ประเทศ โดยสามารถสรุปสาระสําคัญได ดังนี้ 
 ประเทศญี่ปุนมีกฎหมาย Part - Time Wok Law 1993 ใหความคุมครองแรงงานที่
ทํางานบางชวงเวลาทุกประเภททั้งในภาคบริการ ภาคอุตสาหกรรม และภาคพาณิชยกรรม โดย
ประเทศญี่ปุนจะเรียกบุคคลที่ไดรับความคุมครองการทํางานบางชวงเวลาวา แรงงานหรือคนทํางาน 
(Workers) และกําหนดนิยามของคําวา “แรงงานที่ทํางานบางชวงเวลา” (Part – Time Workers) 
หมายถึง คนทํางาน (Worker) ที่ช่ัวโมงการทํางานปกติตอสัปดาหนอยกวาคนทํางานปกติในสถาน
ประกอบการเดียวกัน ในกรณีของคนทํางานที่ไดรับการจางงานในสถานประกอบการเดียวกัน ตอง
เปนผูซ่ึงทํางานประเภทเดียวกันกับคนทํางานปกติ นอกจากนี้ประเทศญี่ปุนยังไดออกกฎหมายและ
แนวทางในการสงเสริมและปรับปรุงประสิทธิภาพมาตรการเพื่อเปนประกันการทํางานของแรงงาน
ที่ทํางานบางชวงเวลา ซ่ึงเรียกวา Improvement of Employment, Etc. of Part – Time Workers โดย
กําหนดใหแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาไดรับความคุมครองเกี่ยวกับสภาพการจางโดยใหนายจาง
จัดทําสัญญาจางเปนลายลักษณอักษรกับแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลา และจัดใหสัญญาจางงาน
ดังกลาวมีขอความที่ชัดแจงเกี่ยวกับเงื่อนไขการจางงาน เชน ระยะเวลาการจาง สถานที่ทํางานและ
บทบาทหนาที่ของคนทํางาน เวลาเริ่มตนและสิ้นสุดการทํางาน (หากตองทํางานเกินกวาที่กําหนดก็
ตองระบุช่ัวโมง หรือเวลาทํางานใหชัดเจน) เวลาพักผอน วันหยุด การพักรอน ระบบกะหากคนงาน
ตองทํางาน 2 -3 กะ วิธีการกําหนดคาจาง การเกษียณอายุ อีกทั้งยังกําหนดใหนายจางออกเอกสารอีก
ฉบับหนึ่งแยกออกมาจากสัญญาจางงานบางชวงเวลา โดยเอกสารดังกลาวนายจางจะตองระบุการ
ขึ้นคาจาง  โบนัส การเลิกจาง และส่ิงตอบแทนอื่นๆ เปนตน  
 สําหรับประเทศเกาหลีใต มีกฎหมายพื้นฐานที่เกี่ยวกับมาตรฐานแรงงาน คือ Korea. 
Law No. 5309, Mar. 13, 1997 (Labor Standard Act (LSA)) ซ่ึงเปนกฎหมายคุมครองแรงงานที่ใช
บังคับกับแรงงานทุกคนไมวาจะเปนแรงงานในภาคบริการ ภาคอุตสาหกรรมหรือภาคพาณิชยกรรม 
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และมีกฎหมาย Temporary / Part – Time Worker Protection Act 2006 คุมครองแรงงานที่ทํางาน
บางชวงเวลาโดยเฉพาะ ซ่ึงบุคคลที่ไดรับความคุมครองสําหรับการทํางานบางชวงเวลาจะถูกเรียกวา 
“แรงงานหรือคนทํางาน” (Workers) และกําหนดคํานิยามของแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลา 
หมายถึง ลูกจาง (Employees) ซ่ึงตกลงทํางานโดยมีช่ัวโมงการทํางานตอสัปดาหนอยกวาแรงงานที่
ทํางานเต็มเวลาในงานประเภทเดียวกันและในสถานประกอบการเดียวกัน อยางไรก็ตามแรงงานที่
ทํางานบางชวงเวลาที่มีขอตกลงการทํางานนอยกวา 15 ช่ัวโมงโดยเฉลี่ยใน 4 สัปดาหจะไมไดรับ
ความคุมครองเปนแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลา นอกจากนี้การทํางานบางชวงเวลายังถูกบังคับตาม 
Labour Standard Act (LSA) ใหทําสัญญาจางกันเปนลายลักษณอักษรเปนการเฉพาะดวย ซ่ึง
ประเทศเกาหลีใตมีหลักการวาแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาถือเปนแรงงานหรือคนทํางานแบบไม
ปกติ (Non – Regulation Workers) และมีกฎหมาย Temporary / Part – Time Worker Protection Act 
2006 บังคับใหนายจางจัดใหมีขอบังคับการทํางานที่เกี่ยวกับการทํางานบางชวงเวลาโดยเฉพาะ  
ซ่ึงตองไดรับการสนับสนุนไมนอยไปกวาขอบังคับของการทํางานของแรงงานที่ทํางานเต็มเวลา
ปกติ โดยแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาของประเทศเกาหลีใตจะไดรับความคุมครองในเรื่อง คาจาง 
วันและเวลาทํางาน วันหยุดและวันลาโดยไดรับคาจาง และการเลิกจาง โดยไดรับความคุมครองตาม
สัดสวนของชั่วโมงการทํางานของแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาเทียบกับชั่วโมงการทํางานของ
แรงงานที่ทํางานเต็มเวลา  
 สําหรับประเทศเยอรมันนีมีกฎหมายคุมครองการจางงานเต็มเวลา คือ กฎหมาย 
Employment Promotion Act 1985 ซ่ึงเปนกฎหมายแรงงานขั้นพื้นฐานและถือเปนขอบังคับหลักที่
ใชบังคับกับแรงงานทั่วไปทุกประเภททั้งในภาคบริการ ภาคอุตสาหกรรม และภาคพาณิชยกรรม 
และสําหรับแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลานั้นประเทศเยอรมันนีก็มีกฎหมายคุมครองการทํางานบาง
ชวงเวลาเปนการเฉพาะซึ่งถือเปนขอยกเวนของกฎหมายแรงงานขั้นพื้นฐาน ซ่ึงกฎหมายคุมครอง
การทํางานบางชวงเวลาฉบับดังกลาว ไดแก กฎหมาย Act on Part – Time Work and Fixed – Term 
Employment Relationship 2000 โดยกฎหมายฉบับดังกลาวไดใหความคุมครองบุคคลที่ทํางานบาง
ชวงเวลาโดยใชคําวา “แรงงานหรือคนทํางาน” (Workers) และใหคํานิยามของแรงงานที่ทํางานบาง
ชวงเวลา (Part – Time Workers) หมายถึง คนทํางานที่มีช่ัวโมงการทํางานตอสัปดาหนอยกวา
ช่ัวโมงการทํางานตอสัปดาหของแรงงานที่ทํางานเต็มเวลาที่กฎหมายไว และกฎหมาย Act on Part – 
Time Work and Fixed – Term Employment Relationship 2000 บังคับใหนายจางทําสัญญาจางงาน
บางชวงเวลาเปนลายลักษณอักษร ระบุภารกิจและระยะเวลาการจางงานที่แนนอน วันและเวลา
ทํางาน ช่ัวโมงการทํางาน สิทธิการไดรับคาจางในวันหยุดและวันลาโดยไดรับความคุมครองตาม
สัดสวนของชั่วโมงการทํางานของแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาเทียบกับชั่วโมงการทํางานของ
แรงงานที่ทํางานเต็มเวลา    
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 สําหรับประเทศสิงคโปรซ่ึงเปนประเทศที่เนนการผลิตในภาคอุตสาหกรรมและการคา
เปนหลักใหญ ดังนั้น กฎหมายคุมครองแรงงานของประเทศสิงคโปรจึงไมไดคํานึงเรื่องสัญชาติของ
แรงงานแตอยางใด โดยประเทศสิงคโปรมีกฎหมาย Employment Act 1968 เปนกฎหมายแรงงาน
หลักพื้นฐานที่ใหความคุมครองลูกจางทุกคน รวมถึงลูกจางที่ทํางานบางชวงเวลาซึ่งถือเปนลูกจาง
ประเภทหนึ่งตามกฎหมาย Employment Act 1968 ดังกลาว แตประเทศสิงคโปรจะไมนําเงื่อนไข
การจางงานตามกฎหมาย Employment Act 1968 มาบังคับใชกับลูกจางที่ทํางานบางชวงเวลาแต
อยางใด โดยลูกจางที่ทํางานบางชวงเวลาจะไดรับความคุมครองเปนการเฉพาะตามสัดสวนแยก
ออกมาจากกฎหมาย Employment Act 1968 อยางชัดเจน โดยกําหนดความคุมครองมาตรฐานขั้น
พื้นฐานสําหรับลูกจางที่ทํางานบางชวงเวลาไวในกฎหมาย Employment (Part – Time Employees ) 
Regulations 1996 ซ่ึงบุคคลที่ไดรับความคุมครองสําหรับการทํางานบางชวงเวลาจะเรียกวา 
“ลูกจาง” (Employees) และไดกําหนดคํานิยามของลูกจางที่ทํางานบางชวงเวลา (Part - Time 
Employees) หมายถึง บุคคลที่ถูกจางโดยอยูภายใตสัญญาของนายจางที่มีช่ัวโมงการทํางานนอยกวา 
30 ช่ัวโมงตอสัปดาห โดยประเทศสิงคโปรกําหนดใหสัญญาจางงานบางชวงเวลาตองระบุรายการ 
เชน การจายเงินขั้นพื้นฐานเปนรายชั่วโมง จํานวนชั่วโมงการทํางานตอวันหรือตอสัปดาห เปนตน 
นอกจากนี้กฎหมาย  Employment (Part – Time Employees) Regulations 1996 ยังใหสิทธิลูกจาง 
ที่ทํางานบางชวงเวลามีสิทธิไดรับการปรับคาจางประจําป สิทธิในการไดรับคาจางในวันหยุด
พักผอน วันหยุดประจําสัปดาห วันลา ตลอดจนกําหนดหลักเกณฑการจายคาตอบแทนการทํางาน
ลวงเวลาใหแกลูกจางที่ทํางานบางชวงเวลาที่ทํางานเกินกวาชั่วโมงการทํางานปกติดวย ซ่ึงทั้งหลาย
ทั้งปวงเหลานี้จะถูกระบุไวในสัญญารับบริการดวย 
 สวนผลการบังคับใชกฎหมายที่ใหความคุมครองแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาหรือลูกจางที่
ทํางานบางชวงเวลาทั้งสี่ประเทศดังกลาว จากการศึกษาพบวา การบังคับใชกฎหมายคุมครอง
แรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาหรือลูกจางที่ทํางานบางชวงเวลาทั้งส่ีประเทศมีความเหมาะสมกับ
สภาพการจาง ดังนั้นวิทยานิพนธฉบับนี้จึงขอเสนอแนะการออกกฎหมายเพื่อคุมครองแรงงานที่
ทํางานบางชวงเวลาสําหรับประเทศไทย ดังตอไปนี้  
 
5.2 ขอเสนอแนะ  
 5.2.1 ควรใหออกกฎหมายเฉพาะเพื่อคุมครองแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลา โดยกําหนด
รูปแบบของกฎหมายที่สามารถดําเนินการโดยใชเวลาในการพิจารณาไมนานออกมาใชไปกอน เมื่อ
มีการบังคับใชออกมาสักระยะหนึ่งแลวอาจนําปญหาอุปสรรคตางๆที่เกิดขึ้นจากการใชกฎหมาย
ดังกลาวมาจัดทํารางพระราชบัญญัติคุมครองแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาตอไป ซ่ึงในการ
กําหนดใหมีกฎหมายเฉพาะเพื่อคุมครองแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาใหแตกตางไปจาก
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พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 วิธีที่เหมาะสมที่สุดซึ่งสามารถดําเนินการไดโดยมีความ
ยุงยากซับซอนนอย คือ การออกพระราชกฤษฎีกาและกฎระทรวงโดยอาศัยอํานาจตามความใน
มาตรา 6 และมาตรา 22 แหง พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ไปกอน และควรกําหนด
เนื้อหาหลัก ดังนี้  
  5.2.1.1 ในเรื่องบทนิยาม ควรปรับบทนิยามเปน 
    ลูกจางที่ทํางานบางชวงเวลา หมายถึง ลูกจางที่ทํางานใหแกนายจางโดยมีช่ัวโมง
การทํางานตอวันนอยกวาลูกจางที่ทํางานเต็มเวลาตามที่กฎหมายกําหนด ทั้งนี้ใหหมายความรวมถึง
ลูกจางที่ทํางานบางชวงเวลาทุกประเภท   
    วันทํางาน หมายถึง วันที่กําหนดใหลูกจางที่ทํางานบางชวงเวลาทํางานตามปกติ 
โดยมีช่ัวโมงการทํางานตอวันนอยกวาชั่วโมงการทํางานตอวันของลูกจางที่ทํางานเต็มเวลา 
    คาจาง หมายถึง เงินที่นายจางและลูกจางที่ทํางานบางชวงเวลาตกลงกันจายเปน
คาตอบแทนในการทํางานตามสัญญาจางทํางานสําหรับวันทํางานปกติของงานบางชวงเวลาเปน 
รายชั่วโมง รายวัน รายสัปดาห รายเดือน หรือจายใหโดยคํานวณตามผลงานที่ลูกจางที่ทํางานบาง
ชวงเวลานั้นไดทํางานปกติของวันทํางาน  
  5.2.1.2  ความคุมครองแรงงานทั่วไป ควรกําหนด ดังนี้  
    1) ในเรื่องประเภทธุรกิจที่ใชบังคับสําหรับลูกจางที่ทํางานบางชวงเวลา ผูเขียน
เห็นควรใหมีกฎหมายเฉพาะบังคับใชกับลูกจางที่ทํางานบางชวงเวลาในธุรกิจทุกประเภทไมวาจะ
เปนภาคบริการ ภาคอุตสาหกรรม และภาคพาณิชยกรรม ซ่ึงเปนงานที่ปลอดภัยและไมเสี่ยงอันตราย 
เชนเดียวกับประเทศญี่ปุน ประเทศเกาหลีใต ประเทศเยอรมันนี และประเทศสิงคโปร  
    2) ในเรื่องการทําสัญญาจางงานบางชวงเวลาเปนหนังสือ ผูเขียนเห็นควร
กําหนดใหนายจางทําสัญญาจางงานบางชวงเวลากับลูกจางที่ทํางานบางชวงเวลาเปนหนังสือ และ
ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับสภาพการจางงานที่เปนสาระสําคัญไวในสัญญาจางงานบางชวงเวลาดวย 
เชนเดียวกับประเทศญี่ปุน ประเทศเกาหลีใต และประเทศเยอรมันนี โดยมีสาระสําคัญอยางนอย 
ดังนี้  
     (1)  ช่ือสกุลนายจาง  

(2)  ช่ือสกุล และอายุลูกจางที่ทํางานบางชวงเวลา   
(3)  สถานที่ทํางานของลูกจางที่ทํางานบางชวงเวลา 
(4) ลักษณะหรือสภาพของงานบางชวงเวลา 
(5) เวลาทํางานในหนึ่งวัน และหนึ่งสัปดาห รวมทั้งเวลาพักงาน 
(6) ระยะเวลาการจาง  
(7) อัตราคาจาง และสถานที่จายคาจาง  
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(8)  วันหยุด และวันลา 
(9) สิทธิประโยชน หรือสวัสดิการตางๆ  

    3) ในเรื่องประเภทของลูกจางที่ทํางานบางชวงเวลาที่ไดรับความคุมครอง 
ผูเขียนเห็นควรกําหนดใหใชบังคับกับลูกจางที่ทํางานบางชวงเวลาทุกคนและทุกประเภททั้งกลุม
ลูกจางผูมีงานประจําทําอยูแลว แตไดใชประโยชนในชวงระยะเวลาวางจากงานประจํามาทํางานบาง
ชวงเวลา และกลุมลูกจางที่ทํางานบางชวงเวลาจริงๆ เชนเดียวกับประเทศญี่ปุน ประเทศเกาหลีใต 
ประเทศเยอรมันนี และประเทศสิงคโปร  
    4) ในเรื่องการกําหนดชั่วโมงการทํางาน ผูเขียนเห็นควรใหกําหนดชั่วโมงการ
ทํางานขั้นต่ําและขั้นสูงสุดตอวันของลูกจางที่ทํางานบางชวงเวลา โดยกําหนดชั่วโมงการทํางาน
ของงานบางชวงเวลาขั้นต่ําอยูที่ 2 ช่ัวโมงตอวัน เพื่อปองกันมิใหนายจางวาจางลูกจางที่ทํางานบาง
ชวงเวลามาทํางานวันละ 1 ช่ัวโมง และกําหนดชั่วโมงการทํางานของงานบางชวงเวลาขั้นสูงสุดไม
เกิน 7 ช่ัวโมงตอวัน เพื่อมิใหมีช่ัวโมงการทํางานใกลเคียงกับชั่วโมงการทํางานปกติตอวันของ
ลูกจางชั่วคราว หรือลูกจางที่ทํางานเต็มเวลา และเมื่อรวมเวลาทํางานทั้งสิ้นแลวสัปดาหหนึ่งไมเกิน 
42 ช่ัวโมง 
    5) ในเรื่องการปรับเพิ่มคาจางประจําป ผูเขียนเห็นควรใหนายจางออกเอกสาร
หลักเกณฑการปรับเพิ่มคาจางประจําปใหแกลูกจางที่ทํางานบางชวงเวลาที่ทํางานตอเนื่องกันเกิน
กวา 1 ป เชนเดียวกับประเทศญี่ปุน เวนแตนายจางประสบภาวะขาดทุน หรือมีสาเหตุทางดาน
เศรษฐกิจอ่ืนที่มีผลกระทบตอธุรกิจของนายจาง อยางไรก็ตามนายจางอาจไมทําการปรับใหแก
ลูกจางที่ทํางานบางชวงเวลาที่มีคาจางในอัตราที่สูงอยูแลวก็ได 
    6) ในเรื่องของวันหยุดประจําสัปดาห และวันหยุดพักผอนประจําป ผูเขียน 
เห็นควรใหนายจางจายคาจางใหแกลูกจางที่ทํางานบางชวงเวลาเทากับอัตราคาจางที่ลูกจางที่ทํางาน
บางชวงเวลาไดรับสําหรับวันหยุดดังกลาว ดังตอไปนี้ 
     (1) วันหยุดประจําสัปดาห ใหนายจางจายคาจางในวันหยุดประจําสัปดาหให
ลูกจางที่ทํางานบางชวงเวลาที่ไดรับคาจางเปนรายวันหรือรายชั่วโมง บนพื้นฐานคาจางรายชั่วโมง
ของลูกจางที่ทํางานบางชวงเวลาตามสัดสวนเมื่อเทียบกับสิทธิการไดรับคาจางในวันหยุดประจํา
สัปดาหของลูกจางที่ทํางานเต็มเวลา โดยมีวิธีการคํานวณสิทธิในการรับคาจางในวันหยุดประจํา
สัปดาหของลูกจางที่ทํางานบางชวงเวลา เทากับจํานวนชั่วโมงการทํางานตอปของลูกจางที่ทํางาน
บางชวงเวลา หารจํานวนชั่วโมงการทํางานตอปของลูกจางที่ทํางานเต็มเวลา คูณจํานวนวันหยุด
ประจําสัปดาหตอปของลูกจางที่ทํางานเต็มเวลา คูณจํานวนชั่วโมงการทํางานตอวันของลูกจางที่
ทํางานเต็มเวลา (ระยะเวลาที่ส้ันกวาหนึ่งชั่วโมง ใหถือเปนหนึ่งชั่วโมง) 
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     (2) วันหยุดพักผอนประจําป ใหลูกจางที่ทํางานบางชวงเวลาที่ทํางานมาแลว
ติดตอกัน 3 เดือน มีสิทธิหยุดพักผอนประจําปโดยไดรับคาจางบนพื้นฐานคาจางรายชั่วโมงของตน 
ตามสัดสวนสิทธิหยุดพักผอนประจําปของลูกจางที่ทํางานเต็มเวลาในปแรก โดยมีวิธีการคํานวณ
สิทธิวันหยุดพักผอนประจําปของลูกจางที่ทํางานบางชวงเวลาโดยไดรับคาจาง เทากับ สิทธิหยุด
พักผอนประจําปของลูกจางที่ทํางานเต็มเวลาในปแรก คูณ ระยะเวลาการทํางานของลูกจางที่ทํางาน
บางชวงเวลาตกลงทํางานใหแกนายจาง หาร 12 (ระยะเวลาที่ส้ันกวาหนึ่งวัน ใหถือเปนหนึ่งวัน) 
    7) ในเรื่องของวันลาโดยไดรับคาจาง ผูเขียนเห็นวา ควรกําหนดใหลูกจางที่
ทํางานบางชวงเวลามีสิทธิลาปวยและลาคลอดโดยไดรับคาจางเทานั้น โดยกําหนดใหไดรับคาจาง
สําหรับการลาปวยตามจํานวนวันที่ลาแตตองไมเกิน 30 วัน คูณจํานวนเดือนที่ลูกจางที่ทํางานบาง
ชวงเวลาตกลงทํางานใหแกนายจาง หารดวย 12 เดือน และกําหนดใหไดรับคาจางสําหรับการลา
คลอดตามจํานวนวันที่ลาแตตองไมเกิน 45 วัน คูณจํานวนเดือนที่ลูกจางที่ทํางานบางชวงเวลาตกลง
ทํางานใหแกนายจาง หารดวย 12 เดือน (ระยะเวลาที่ส้ันกวาหนึ่งวัน ใหถือเปนหนึ่งวัน) 
     8) ในเรื่องการเลิกจาง ผูเขียนเห็นควรใหนายจางที่ประสงคจะเลิกจางลูกจาง 
ที่ทํางานบางชวงเวลากอนครบกําหนดระยะเวลาการจาง ใหนายจางมีหนาที่บอกกลาวการเลิกจาง
ลวงหนาอยางเหมาะสมกอนการมีผลเปนการเลิกสัญญาจาง  หากนายจางไมปฏิบัติตาม 
เงื่อนไขดังกลาว นายจางจะตองจายสินจางแทนการบอกกลาวลวงหนาใหแกลูกจางที่ทํางาน 
บางชวงเวลานั้น  
     ทั้งนี้ ผูเขียนเห็นวาระยะเวลาการบอกกลาวลวงหนาอยางนอย 30 วันกอน
การเลิกสัญญาจะมีผลเปนระยะเวลาที่เหมาะสมสําหรับลูกจางที่ทํางานบางชวงเวลาที่มีลักษณะเปน
การจางงานแบบในชวงเวลาสั้นๆ  
    9) ในเรื่องคาชดเชย ผูเขียนเห็นควรใหมีการกําหนดคาชดเชยเปนการเฉพาะเพื่อ
ใชบังคับกับลูกจางที่ทํางานบางชวงเวลาเทานั้น โดยใหนายจางจายคาชดเชยใหแกลูกจางที่ทํางาน
บางชวงเวลาซึ่งถูกเลิกจาง ดังตอไปนี้  
     “ใหนายจางจายคาชดเชยใหแกลูกจางที่ทํางานบางชวงเวลาซึ่งเลิกจางใน
อัตราไมนอยกวาคาจางอัตราสุดทายสามสิบวันทํางานของลูกจางที่ทํางานบางชวงเวลา ในกรณีที่
ระยะเวลาการทํางานไมครบปใหนายจางจายคาชดเชยตามสัดสวนระยะเวลาการทํางานของลกูจางที่
ทํางานบางชวงเวลานั้น เวนแตเปนสัญญาจางที่มีกําหนดระยะเวลาการจางไวแนนอนและเลิกจาง
ตามกําหนดระยะเวลานั้น  
     ทั้งนี้ การจางลูกจางที่ทํางานบางชวงเวลาใหหมายรวมถึง การจางงานใน
โครงการเฉพาะที่มิใชงานปกติของธุรกิจหรือการคาของนายจาง หรือการจางงานที่มีลักษณะเปน
การจางแบบครั้งคราว หรือในงานที่เปนไปตามฤดูกาลและไดจางในชวงฤดูกาลนั้น”      
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    10)  ในเรื่องสิทธิประโยชนหรือสวัสดิการ ผูเขียนเห็นควรใหนายจางจัดใหมี
สิทธิประโยชนหรือสวัสดิการแกลูกจางที่ทํางานบางชวงเวลาตามสัดสวนเชนเดียวกับลูกจางอื่น 
หรือลูกจางที่ทํางานเต็มเวลาที่นายจางจัดใหสําหรับสถานประกอบการนั้นๆ เปนอยางนอย  
    11) ในเรื่องความคุมครองดานสุขภาพและความปลอดภัยในการทํางาน ผูเขียน
เห็นควรใหนายจางดูแลใหลูกจางที่ทํางานบางชวงเวลาไดรับความคุมครองในดานสุขภาพและ
ความปลอดภัยในการทํางานเชนเดียวกับลูกจางอื่น หรือลูกจางที่ทํางานเต็มเวลาที่ทํางานในสถาน
ประกอบการเดียวกัน  

5.2.2 ควรกําหนดใหมาตรการทางกฎหมายขางตนใชบังคับกับนายจางทุกคนซึ่งจางลูกจางที่
ทํางานบางชวงเวลาทุกประเภทธุรกิจ และนายจางดังกลาวไมตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ
คุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 เฉพาะสวนที่ไดกําหนดไวในพระราชกฤษฎีกาและกฎกระทรวง 

กลาวโดยสรุป ในการกําหนดมาตรการทางกฎหมายในการคุมครองแรงงานที่ทํางานบาง
ชวงเวลาเปนการเฉพาะ ควรออกกฎหมายเปนพระราชกฤษฎีกาและกฎระทรวง โดยมีขอบเขต 
การบังคับใชกับธุรกิจทุกประเภทและแรงงานที่ทํางานบางชวงเวลาทุกประเภท อนึ่ง ในการออก
กฎหมายดังกลาว กําหนดใหบุคคลที่ไดรับความคุมครองสําหรับการทํางานบางชวงเวลาโดย 
ใชคําวา ลูกจางที่ทํางานบางชวงเวลา และกําหนดคํานิยามของลูกจางที่ทํางานบางชวงเวลา 
ไวอยางชัดแจง นอกจากนี้ยังกําหนดใหมีความคุมครองเกี่ยวกับสภาพการจางที่สอดคลองและ
เหมาะสมกับลักษณะงานบางชวงเวลา และเปนหลักประกันการทํางานใหแกลูกจางที่ทํางานบาง
ชวงเวลาในระดับหนึ่ง  ตลอดจนทําใหงานบางชวงเวลากลายเปนงานที่มีคุณคา  รวมทั้ง 
มีสวนในการสงเสริมใหมีการจางงานบางชวงเวลามากขึ้น ซ่ึงจะเปนผลดีตอสภาพสังคมและ
เศรษฐกิจของประเทศโดยสวนรวมตอไป 
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Convention No. 175 Concerning Part-Time Work 
Article 1 

 

For the purposes of this Convention:  
 (a)  the term part-time worker means an employed person whose normal hours of 
work are less than  those of comparable full-time workers;  
 (b)  the normal hours of work referred to in subparagraph (a) may be calculated 
weekly or on average over a given period of employment;  

 (c)  the term comparable full-time worker refers to a full-time worker who:  
  (i)  has the same type of employment relationship;  
  (ii)  is engaged in the same or a similar type of work or occupation; and  
  (iii)  is employed in the same establishment or, when there is no comparable full-
time worker in that establishment, in the same enterprise or, when there is no comparable full-
time worker in that enterprise, in the same branch of activity, as the part-time worker concerned;  
 (d) full-time workers affected by partial unemployment, that is by a collective and 
temporary reduction in their normal hours of work for economic, technical or structural reasons, 
are not considered to be part-time workers.  

Article 2 
This Convention does not affect more favourable provisions applicable to part-time workers 
under other international labour Conventions.  

Article 3 
 1. This Convention applies to all part-time workers, it being understood that a 
Member may, after consulting the representative organizations of employers and workers 
concerned, exclude wholly or partly from its scope particular categories of workers or of 
establishments when its application to them would raise particular problems of a substantial 
nature.  
 2. Each Member having ratified this Convention which avails itself of the possibility 
afforded in the preceding paragraph shall, in its reports on the application of the Convention 
under article 22 of the Constitution of the International Labour Organization, indicate any 
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particular category of workers or of establishments thus excluded and the reasons why this 
exclusion was or is still judged necessary.  

Article 4 
 Measures shall be taken to ensure that part-time workers receive the same protection 
as that accorded to comparable full-time workers in respect of:  

 (a) the right to organize, the right to bargain collectively and the right to act as 
workers'  representatives;  
 (b) occupational safety and health;  
 (c) discrimination in employment and occupation.  

Article 5 
 Measures appropriate to national law and practice shall be taken to ensure that part-
time workers do not, solely because they work part time, receive a basic wage which, calculated 
proportionately on an hourly, performance-related, or piece-rate basis, is lower than the basic 
wage of comparable full-time workers, calculated according to the same method.  

Article 6 
 Statutory social security schemes which are based on occupational activity shall be 
adapted so that part-time workers enjoy conditions equivalent to those of comparable full-time 
workers; these conditions may be determined in proportion to hours of work, contributions or 
earnings, or through other methods consistent with national law and practice.  

Article 7 
 Measures shall be taken to ensure that part-time workers receive conditions 
equivalent to those of comparable full-time workers in the fields of:  
 (a)  maternity protection;  
 (b)  termination of employment;  
 (c)  paid annual leave and paid public holidays; and  
 (d)  sick leave,  
 it being understood that pecuniary entitlements may be determined in proportion to 
hours of work or earnings.  
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Article 8 
 1.  Part-time workers whose hours of work or earnings are below specified 
thresholds may be excluded by a Member:  

  (a) from the scope of any of the statutory social security schemes referred to in 
Article 6, except in regard to employment injury benefits;  

  (b)  from the scope of any of the measures taken in the fields covered by Article 7, 
except in regard to maternity protection measures other than those provided under statutory social 
security schemes.  
 2.  The thresholds referred to in paragraph 1 shall be sufficiently low as not to 
exclude an unduly large percentage of part-time workers.  
 3.  A Member which avails itself of the possibility provided for in paragraph 1 above 
shall:  
  (a)  periodically review the thresholds in force;  
  (b) in its reports on the application of the Convention under article 22 of the 
Constitution of the International Labour Organization, indicate the thresholds in force, the reasons 
therefor and whether consideration is being given to the progressive extension of protection to the 
workers excluded.  
 4. The most representative organizations of employers and workers shall be 
consulted on the establishment, review and revision of the thresholds referred to in this Article.  

Article 9 
 1. Measures shall be taken to facilitate access to productive and freely chosen part-
time work which meets the needs of both employers and workers, provided that the protection 
referred to in Articles 4 to 7 is ensured.  
 2.  These measures shall include:  
  (a)  the review of laws and regulations that may prevent or discourage recourse to 
or acceptance of    part-time work;  
  (b) the use of employment services, where they exist, to identify and publicize 
possibilities for part- time work in their information and placement activities;  
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  (c) special attention, in employment policies, to the needs and preferences of 
specific groups such as the unemployed, workers with family responsibilities, older workers, 
workers with disabilities and workers undergoing education or training.  
 3. These measures may also include research and dissemination of information on 
the degree to which part-time work responds to the economic and social aims of employers and 
workers.  

Article 10 
 Where appropriate, measures shall be taken to ensure that transfer from full-time to 
part-time work or vice versa is voluntary, in accordance with national law and practice.  

Article 11 
 The provisions of this Convention shall be implemented by laws or regulations, 
except in so far as effect is given to them by means of collective agreements or in any other 
manner consistent with national practice. The most representative organizations of employers and 
workers shall be consulted before any such laws or regulations are adopted.  

Article 12 
 The formal ratifications of this Convention shall be communicated to the Director-
General of the International Labour Office for registration.  

Article 13 
 1.  This Convention shall be binding only upon those Members of the International 
Labour Organization whose ratifications have been registered with the Director-General.  
 2.  It shall come into force 12 months after the date on which the ratifications of two 
Members have been registered with the Director-General.  
 3.  Thereafter, this Convention shall come into force for any Member 12 months 
after the date on which its ratification has been registered.  

Article 14 
 1. A Member which has ratified this Convention may denounce it after the 
expiration of ten years from the date on which the Convention first comes into force, by an act 
communicated to the Director-General of the International Labour Office for registration. Such 
denunciation shall not take effect until one year after the date on which it is registered.  
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 2. Each Member which has ratified this Convention and which does not, within the 
year following the expiration of the period of ten years mentioned in the preceding paragraph, 
exercise the right of denunciation provided for in this Article, will be bound for another period of 
ten years and, thereafter, may denounce this Convention at the expiration of each period of ten 
years under the terms provided for in this Article.  

Article 15 
 1. The Director-General of the International Labour Office shall notify all Members 
of the International Labour Organization of the registration of all ratifications and denunciations 
communicated to him by the Members of the Organization.  

 2. When notifying the Members of the Organization of the registration of the second 
ratification communicated to him, the Director-General shall draw the attention of the Members 
of the Organization to the date upon which the Convention will come into force.  

Article 16 
 The Director-General of the International Labour Office shall communicate to the 
Secretary-General of the United Nations for registration in accordance with Article 102 of the 
Charter of the United Nations full particulars of all ratifications and acts of denunciations 
registered by him in accordance with the provisions of the preceding Articles.  

Article 17 
 At such times as it may consider necessary, the Governing Body of the International 
Labour Office shall present to the General Conference a report on the working of this Convention 
and shall examine the desirability of placing on the agenda of the Conference the question of its 
revision in whole or in part.  

Article 18 
 1.  Should the Conference adopt a new Convention revising this Convention in 
whole or in part, then, unless the new Convention otherwise provides--  

  (a) the ratification by a Member of the new revising Convention shall ipso jure 
involve the immediate denunciation of this Convention, notwithstanding the provisions of Article 
14 above, if and when the new revising Convention shall have come into force;  
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  (b) as from the date when the new revising Convention comes into force this 
Convention shall cease to be open to ratification by the Members.  

 2.  This Convention shall in any case remain in force in its actual form and content 
for those Members which have ratified it but have not ratified the revising Convention.  

Article 19 
 The English and French versions of the text of this Convention are equally 
authoritative. 
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Recommendation No. 182 Concerning Part - Time Work 1994 

The General Conference of the International Labour Organization,  
Having been convened at Geneva by the Governing Body of the International Labour Office, and 

having met in its 81st Session on 7 June 1994, and  
Having decided upon the adoption of certain proposals with regard to part-time work, which is the 

fourth item on the agenda of the session, and  
Having determined that these proposals shall take the form of a Recommendation supplementing 

the Part-Time Work Convention, 1994; adopts this twenty-fourth day of June of the year 
one thousand nine hundred and ninety-four the following Recommendation, which may 
be cited as the Part-Time Work Recommendation, 1994:  

 
1.  The provisions of this Recommendation should be considered in conjunction with those of 
 the Part-Time Work Convention, 1994 (hereafter referred to as "the Convention").  
2.  For the purposes of this Recommendation:  
 (a)  the term "part-time worker" means an employed person whose normal hours of work are 
  less than those of comparable full-time workers;  

 (b)  the normal hours of work referred to in clause (a) may be calculated weekly or on 
 average over a given period of employment;  

 (c)  the term "comparable full-time worker " refers to a full-time worker who:  
  (i)  has the same type of employment relationship;  
  (ii)  is engaged in the same or a similar type of work or occupation; and  
  (iii) is employed in the same establishment or, when there is no comparable full-time 

worker in that establishment, in the same enterprise or, when there is no comparable full-time 
worker in that enterprise, in the same branch of activity, as the part-time worker concerned;  

 (d) full-time workers affected by partial unemployment, that is by a collective and temporary 
  reduction in their normal hours of work for economic, technical or structural reasons, are 
  not considered to be part-time workers.  
3. This Recommendation applies to all part-time workers.  
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4.  In accordance with national law and practice, employers should consult the representatives of 
the workers concerned on the introduction or extension of part-time work on a broad scale, on 
the rules and procedures applying to such work and on the protective and promotional 
measures that may be appropriate.  

5.  Part-time workers should be informed of their specific conditions of employment in writing 
or by any other means consistent with national law and practice.  

6.  The adaptations to be made in accordance with Article 6 of the Convention to statutory social 
security schemes which are based on occupational activity should aim at:  

 (a) if appropriate, progressively reducing threshold requirements based on earnings or hours 
 of work as a condition for coverage by these schemes;  

 (b)  as appropriate, granting to part-time workers minimum or flat-rate benefits, in particular 
 old-age, sickness, invalidity and maternity benefits, as well as family allowances;  

 (c) accepting in principle that part-time workers whose employment has come to an end or 
 been suspended and who are seeking only part-time employment meet the condition of 
 availability for work required for the payment of unemployment benefits;  

 (d)  reducing the risk that part-time workers may be penalized by schemes which:  
 (i) subject the right to benefits to a qualifying period, expressed in terms of periods of 
contribution, of insurance or of employment during a given reference period; or  
 (ii) fix the amount of benefits by reference both to the average of former earnings and to 
the length of the periods of contribution, of insurance or of employment.  
7. (1) Where appropriate, threshold requirements for access to coverage under private 

 occupational schemes which supplement or replace statutory social security schemes 
 should be progressively reduced to allow part-time workers to be covered as widely as 
 possible.  

 (2) Part-time workers should be protected by such schemes under conditions equivalent to 
 those of comparable full-time workers. Where appropriate, these conditions may be 
 determined in proportion to hours of work, contributions or earnings.  

8. (1)  As appropriate, threshold requirements based on hours of work or earnings as specified 
 under Article 8 of the Convention in the fields referred to in its Article 7 should be 
 progressively reduced.  
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 (2) The periods of service required as a condition for protection in the fields referred to in 
 Article 7 of the Convention should not be longer for part-time workers than for 
 comparable full-time workers.  

9.  Where part-time workers have more than one job, their total hours of work, contributions or 
earnings should be taken into account in determining whether they meet threshold 
requirements in statutory social security schemes which are based on occupational activity.  

10. Part-time workers should benefit on an equitable basis from financial compensation, 
additional to basic wages, which is received by comparable full-time workers.  

11. All appropriate measures should be taken to ensure that as far as practicable part-time workers 
have access on an equitable basis to the welfare facilities and social services of the 
establishment concerned; these facilities and services should, to the extent possible, be 
adapted to take into account the needs of part-time workers.  

12. (1) The number and scheduling of hours of work of part-time workers should be established 
 taking into account the interests of the worker as well as the needs of the establishment.  

 (2) As far as possible, changes in the agreed work schedule and work beyond scheduled  
 hours should be subject to restrictions and to prior notice.  
(3) The system of compensation for work beyond the agreed work schedule should be  

subject to negotiations in accordance with national law and practice.  
13. In accordance with national law and practice, part-time workers should have access on an 

equitable basis, and as far as possible under equivalent conditions, to all forms of leave  
available to comparable full-time workers, in particular paid educational leave, parental leave  
and leave in cases of illness of a child or another member of a worker's immediate family.  

14. Where appropriate, the same rules should apply to part-time workers as to comparable  
full-time workers with respect to scheduling of annual leave and work on customary rest days  
and public holidays.  

15. Where appropriate, measures should be taken to overcome specific constraints on the access 
of part-time workers to training, career opportunities and occupational mobility.  

16. Provisions of statutory social security schemes based on occupational activity that may 
discourage recourse to or acceptance of part-time work should be adapted, in particular those 
which:  
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 (a) result in proportionately higher contributions for part-time workers unless these are 
 justified by corresponding proportionately higher benefits;  

 (b) without reasonable grounds, significantly reduce the unemployment benefits of 
 unemployed workers who temporarily accept part-time work;  

 (c) overemphasize, in the calculation of old-age benefits, the reduced income from part-time 
 work undertaken solely during the period preceding retirement.  

17. Measures should be considered by employers to facilitate access to part-time work at all levels 
of the enterprise, including skilled and managerial positions where appropriate.  

18. (1)  Where appropriate, employers should give consideration to:  
  (a) requests by workers for transfer from full-time to part-time work that becomes  

  available in the enterprise; and  
  (b)  requests by workers for transfer from part-time to full-time work that becomes  

  available in the enterprise.  
 (2) Employers should provide timely information to the workers on the availability of part-

 time and full-time positions in the establishment, in order to facilitate transfers from full-
 time to part-time work or vice versa.  

19. A worker's refusal to transfer from full-time to part-time work or vice versa should not in 
itself constitute a valid reason for termination of employment, without prejudice to 
termination, in accordance with national law and practice, for other reasons such as may arise 
from the operational requirements of the establishment concerned.  

20. Where national or establishment-level conditions permit, workers should be enabled to 
transfer to part-time work in justified cases, such as pregnancy or the need to care for a young 
child or a disabled or sick member of a worker's immediate family, and subsequently to 
return to full-time work.  

21. Where obligations on employers depend on the number of the workers they employ, part-time 
workers should be counted as full-time workers. Nevertheless, where appropriate, part-time 
workers may be counted proportionately to their hours of work, it being understood that 
where such obligations refer to the protection mentioned in Article 4 of the Convention, they 
should be counted as full-time workers.  

 
22. Information should be disseminated on the protective measures that apply to part-time work 

and on practical arrangements for various part-time work schemes. 
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ประกาศกระทรวงแรงงาน 
เร่ือง  อัตราคาจางขั้นต่ํารายชั่วโมง 

 
 ดวยคณะกรรมการคาจางไดศึกษาและพิจารณาขอเท็จจริงเกี่ยวกับอัตราคาจางชั่วโมง 
ที่ลูกจางไดรับเนื่องจากสภาพเศรษฐกิจในปจจุบันของผูใชแรงงาน และระบบการจัดการบางสถาน 
ประกอบกิจการไดมีการจางงานเปนรายชั่วโมงตามความจําเปนและประเภทของกิจการ ประกอบ
กับมีนักเรียน นิสิต นักศึกษาที่ประสงคจะหารายไดพิเศษเพิ่มขึ้นเปนจํานวนมาก อีกทั้ง
คณะรัฐมนตรีไดมีมติในคราวประชุมเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ 2547 เห็นชอบโครงการจางนักเรียน 
นิสิต นักศึกษา เขาทํางานประเภทไมเต็มเวลา นอกเวลาเรียนในชวงเปดภาคเรียน ในชวงปดภาค
เรียนหรือวันหยุด คณะกรรมการคาจางจึงไดมีมติเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ 2548 ใหกําหนดอัตรา
คาจางขั้นต่ํารายชั่วโมง ช่ัวโมงละ 25 บาท สําหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษาที่มีอายุตั้งแตสิบหาปขึ้น
ไป ที่ประสงคจะทํางานประเภทไมเต็มเวลาในกิจการขายสินคาและบริการลูกคา งานวิจัยตลาด งาน
รานอาหาร งานหางสรรพสินคา งานบริการในรานสะดวกซื้อ และงานคลังสินคาซึ่งเปนงานที่มี
ความปลอดภัยและไมเสี่ยงอันตราย ในชวงเปดภาคเรียนปกติไมเกินวันละ 4 ช่ัวโมง และในชวงปด
ภาคเรียนไมเกินวันละ 7 ช่ังโมง ตามมาตรา 79 แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541  
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 88 แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน  
พ.ศ. 2541 รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานจึงออกประกาศไว ดังตอไปนี้  
 ขอ 1 ใหกําหนดอัตราคาจางขั้นต่ํารายชั่วโมง ช่ัวโมงละยี่สิบหาบาท สําหรับนักเรียน 
นิสิต นักศึกษาที่มีอายุตั้งแตสิบหาปขึ้นไปที่ประสงคจะทํางานประเภทไมเต็มเวลาในกิจการขาย
สินคาและบริการลูกคา งานวิจัยตลาด งานรานอาหาร งานหางสรรพสินคา งานบริการในราน
สะดวกซื้อ และงานคลังสินคาซ่ึงเปนงานที่มีความปลอดภัยและไมเส่ียงอันตราย ในชวงเปดภาค
เรียนปกติไมเกินวันละสี่ช่ังโมง และในชวงปดภาคเรียนไมเกินวันละเจ็ดชั่วโมง  
 ขอ 2 ประกาศนี้ใหมีผลใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปน 
ตนไป  

ประกาศ ณ วนัที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 

  สรอรรถ กล่ินประทุม  

รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน  
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คําชี้แจง 

ประกาศกระทรวงแรงงาน 

เร่ือง 

อัตราคาจางขั้นต่ํารายชั่วโมง 
               คาจางชั่วโมงที่ลูกจางไดรับเนื่องจากดวยคณะกรรมการคาจางไดศึกษาและพิจารณา
ขอเท็จจริงเกี่ยวกับอัตราสภาพเศรษฐกิจในปจจุบันของผูใชแรงงาน และระบบการจัดการบางสถาน
ประกอบกิจการไดมีการจางงานเปนรายชั่วโมงตามความจําเปนและประเภทของกิจการ ประกอบ
กับมีนักเรียน นิสิต นักศึกษาที่ประสงคจะหารายไดเปนจํานวนมาก จึงมีมติเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 
2548 ใหกําหนดอัตราคาจางขั้นต่ํารายชั่วโมงสําหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษาซึ่งรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงแรงงานพิจารณาแลวเห็นวา คณะกรรมการคาจางไดดําเนินการถูกตองตามแนวทางที่
พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 กําหนดไว สอดคลองกับนโยบายรัฐบาลและนโยบาย
กระทรวงแรงงานรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานจึงออกประกาศกระทรวงแรงงาน เร่ือง อัตรา
คาจางขั้นต่ํารายชั่วโมง ลงวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.2548 โดยใหมีผลบังคับใชตั้งแตวันถัดจากวัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป เพื่อใหผูที่เกี่ยวของไดมีความเขาใจในการกําหนดอัตรา
คาจางขั้นต่ํารายชั่วโมงครั้งนี้ กระทรวงแรงงานจึงขอชี้แจงใหทราบทั่วกัน ดังนี้  

 1. การกําหนดอัตราคาจางขั้นต่ําเปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการคาจาง ซ่ึงเปน
องคกรไตรภาคีตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 ประกอบดวย ผูแทนฝายนายจาง 
ผูแทนฝายลูกจาง และผูแทนฝายรัฐบาลฝายละ 5 คนเทากัน  

 2. ในการพิจารณากําหนดอัตราคาจางขั้นต่ํา คณะกรรมการคาจางจะศึกษาและพิจารณา
ขอมูลและขอเท็จจริงตามหลักเกณฑที่กําหนดในมาตรา 87 แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน 
พ.ศ. 2541 คืออัตราคาจางที่ลูกจางไดรับอยู ดัชนีคาครองชีพ อัตราเงินเฟอ มาตรฐานการครองชีพ 
ตนทุนการผลิต ราคาของสินคา ความสามารถของธุรกิจ ผลิตภาพแรงงาน ผลิตภัณฑมวลรวมของ
ประเทศ สภาพเศรษฐกิจและสังคม  

 3. ในการกําหนดอัตราคาจางขั้นต่ํารายชั่วโมง สําหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษาที่มีอายุ
ตั้งแตสิบหาปขึ้นไปที่ประสงคจะทํางานประเภทไมเต็มเวลา ในกิจการขายสินคาและบริการลูกคา 
งานวิจัยตลาด งานรานอาหาร งานหางสรรพสินคา งานบริการในรานสะดวกซื้อ และงานคลังสินคา  
ซ่ึงเปนงานที่มีความปลอดภัยและไมเส่ียงอันตราย คณะกรรมการคาจางไดกําหนดอัตราคาจางราย
ช่ัวโมง ช่ัวโมงละ 25 บาท โดยมีเงื่อนไขการจางงาน ลักษณะงาน และสถานที่ทํางานที่หามให
นักเรียน นิสิต นักศึกษาทํางาน ดังนี้ (1) เงื่อนไขการจางงานประเภทไมเต็มเวลา (1.1) มีเอกสาร
แสดงสถานภาพ โดยใหสถานศึกษาออกเปนหนังสือรับรองสถานภาพการเปนนักเรียน นิสิต 
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นักศึกษา ใหแกบุคคลที่ประสงคจะทํางานชนิดไมเต็มเวลา (1.2) การจางงานชนิดไมเต็มเวลาของ
นักเรียน นิสิต นักศึกษา เปนการจางงานนอกเวลาเรียนในชวงเปดภาคเรียนปกติไมเกินวันละ 4 
ช่ัวโมง และในชั่วปดภาคเรียนไมเกินวันละ 7 ช่ัวโมง (1.3) การแตงกายในระหวางการทํางาน ให
แตงเครื่องแบบนักเรียน นิสิต นักศึกษา และหรือแบบฟอรมที่มีสัญลักษณที่แสดงวาเปนนักเรียน 
นิสิต นักศึกษาทํางานชนิดไมเต็มเวลา (2) ลักษณะงานตองเปนงานที่มีความปลอดภัยและไมเส่ียง
อันตราย และไมใชสถานที่ที่หามมิใหนักเรียน นิสิต นักศึกษาทํางาน คือ (2.1) สถานที่เลนการพนัน 
(2.2) สถานเตนรํา รําวง หรือรองเง็ง (2.3) สถานที่ที่มีอาหาร สุรา น้ําชา หรือเครื่องดื่มอยางอื่น
จําหนายและบริการ โดยมีผูบําเรอ สําหรับปรนนิบัติลูกคา หรือโดยมีที่สําหรับพักผอนหลับนอน
หรือมีบริการนวดใหแกลูกคา  

                จึงชี้แจงมาเพื่อทราบ และขอความรวมมือเจาของสถานประกอบกิจการทั้งหลายปฏิบัติ
ตามคําชี้แจงโดยทั่วกัน  

                                                                                                      กระทรวงแรงงาน พฤษภาคม 2548  
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ประวัติผูเขียน 
 

ช่ือ-นามสกุล ศิริธร วังกาว ี
 
ประวัติการศึกษา นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
  ปการศึกษา 2541  
  เนติบัณฑิตไทย สํานักอบรมศึกษากฎหมายแหง 
  เนติบัณฑิตยสภา สมัยที่ 55 ปการศึกษา 2545 
 
ตําแหนงและสถานที่ทํางานปจจุบัน ผูชวยผูจัดการแผนกกฎหมาย 
  บริษัท ที.ซี.ซี. คอมเมอรเชียล พร็อพเพอรตี้  
  แมนเนจเมนท จํากัด  
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