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กิตติกรรมประกาศ

ความสําเร็จของวิทยานิพนธฉบับน้ี เกิดขึ้นดวยความเมตตาและเอาใจใสจากบุคคล
ทั้งหลาย ซึ่งขอกลาวนามเพื่อเปนการประกาศเกียรติคุณดังน้ี ทานศาสตราจารย ดร.ไพศิษฐ  พิพัฒนกุล
ทานไดใหความกรุณารับเปนประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ รองศาสตราจารย ดร.ภูมิ โชคเหมาะ
รองศาสตราจารย ดร.วิจิตรา (ฟุงลัดดา) วิเชียรชม และรองศาสตราจารยพินิจ ทิพยมณี ทานใหความ
กรุณารวมแนะนํา ใหคําปรึกษาเพื่อความสมบูรณถูกตองแหงเน้ือหาของวิทยานิพนธ ขอกราบ
ขอบพระคุณทาน ณ โอกาสน้ี

ศาสตราจารย ดร.ธีระ ศรีธรรมรักษ ทานใหความกรุณารับหนาที่เปนอาจารยที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ ผลักดันใหขาพเจามีความกระตือรือรนตอการคนควาศึกษาขอมูลอยางตอเน่ืองและ
สม่ําเสมอ ซึ่งจากการเอาใจใสดูแลของทานทําใหวิทยานิพนธฉบับน้ี โดยทานไดกรุณาสละเวลา
ชวยชี้แนะ ซักถาม ใหแนวคิดและคําแนะนําในทางวิชาการรวมทั้งดานตําราแหลงขอมูลการศึกษา
คนควาอยางใกลชิด ทําใหวิทยานิพนธมีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น และเปนการสมควรอยางยิ่งที่ตอง
แสดงความขอบพระคุณทาน

ขอกราบขอบพระคุณ พลตํารวจตรีสุพิศาล ภักดีนฤนาถ ผูบังคับการกองบังคับการ
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แกการศึกษาหรือปฏิบัติ ขอมอบความดีคร้ังน้ีดวยความระลึกถึงพระคุณครูบาอาจารยทุกทาน
ตลอดจนผูแตงหนังสือตําราทุกทานที่ผูเขียนใชอางอิงในวิทยานิพนธฉบับน้ี และผูมีพระคุณของ
ผูเขียนทุกทาน แตหากมีขอผิดพลาดหรือขอบกพรองของวิทยานิพนธฉบับน้ี ผูเขียนขอนอมรับไว
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หัวขอวิทยานิพนธ มาตรการทางกฎหมายในการคุมครองแรงงานในงานขนสง: ศึกษากรณี
การขนสงสิ่งของโดยรถบรรทุก

ชื่อผูเขียน ศิววงศ  ดํารงสัจจศิริ
อาจารยที่ปรึกษา ศาสตราจารย ดร.ธีระ  ศรีธรรมรักษ
สาขาวิชา นิติศาสตร
ปการศึกษา 2554

บทคัดยอ

วิทยานิพนธน้ีมีจุดมุงหมายเพื่อทําการศึกษาปญหาเร่ืองมาตรการทางกฎหมายในการ
คุมครองแรงงานในงานขนสงสิ่งของโดยรถบรรทุก โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาความเปนมา
แนวคิด ทฤษฎี ความหมาย เกี่ยวกับการคุมครองแรงงานในงานขนสงทางบก ศึกษามาตรการทาง
กฎหมายในการคุมครองแรงงานในงานขนสงกรณีการขนสงสิ่งของโดยรถบรรทุกตามพระราชบัญญัติ
คุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และกฎหมายอ่ืนที่ เกี่ยวกับคุมครองแรงงานขนสงทางบก และเพื่อศึกษา
มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการคุมครองผูใชแรงงานของตางประเทศ และอนุสัญญาองคการ
แรงงานระหวางประเทศ (ILO) เปรียบเทียบกับประเทศไทย ศึกษาวิเคราะหมาตรการทางกฎหมาย
ในการคุมครองแรงงานในการขนสงสิ่งของโดยรถบรรทุก เพื่อหามาตรการทางกฎหมายมาใชเปน
แนวทางสําหรับการแกไข ปรับปรุงกฎหมายคุมครองแรงงานหรือออกกฎหมายที่เหมาะสม ชัดเจน
เพื่อใหสอดคลองกับสภาพสังคม และเศรษฐกิจในปจจุบัน

จากการศึกษากฎหมายตามแรงงานในกิจการขนสงสิ่งของโดยรถบรรทุกในประเทศ
มีกฎหมายที่เกี่ยวของ เชน ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 3 ลักษณะ 6 เร่ืองจางแรงงาน
พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 พระราชบัญญัติ
แรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 พระราชบัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ. 2522 และพระราชบัญญัติจราจร
พ.ศ. 2522 พบวาในปจจุบันน้ีกฎหมายดังกลาวมีบทบัญญัติที่ยังไมครอบคลุมถึงแรงงานในงาน
ขนสงสิ่งของโดยรถบรรทุก จึงทําใหเกิดปญหาคือ ปญหาการกําหนดเวลาทํางาน ปญหาการกําหนด
เวลาพัก ปญหาเกี่ยวกับวันหยุด และวันลา ปญหาเกี่ยวกับการจายคาจาง คาลวงเวลา และคาทํางาน
ในวันหยุด ปญหาการกําหนดเกี่ยวกับการเลิกจางและคาชดเชยในกรณีเลิกจาง และปญหาการ
กําหนดการจายเงินทดแทนในกรณีเกิดอุบัติเหตุ

ดังน้ัน วิทยานิพนธฉบับน้ีจึงนําเสนอแนวทางในการแกปญหาดังกลาวคือ ควรใหมีการ
ออกกฎหมายในรูปของพระราชบัญญัติคุมครองแรงงานขนสงสิ่งของโดยรถบรรทุกเปนการเฉพาะ

ฆ
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ทั้งน้ีเพื่อใหลูกจางในงานขนสงสิ่งของโดยรถบรรทุก ไดรับความคุมครองในดานการกําหนดเวลา
ทํางาน การกําหนดเวลาพัก การกําหนดวันหยุดและวันลา การกําหนดคาจางในเวลากลางวัน กลางคืน
คาลวงเวลาและคาทํางานในวันหยุด การกําหนดเกี่ยวกับการเลิกจาง คาชดเชยในกรณีเลิกจางและ
การกําหนดการจายเงินทดแทนในกรณีเกิดอุบัติเหตุในขณะทํางานDPU
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ABSTRACT

The purposes of this thesis were to study the problems of the legal measure on labour
protection in transportation line by the truck. Its’ objective are to study the background, concept,
theory, meaning that concerning labour protection on land transportation, to study about the legal
measure on labour protection in transportation line;  in case of goods transportation by the truck
pursuant to Labour Protection Act, 1998 and other laws which related to labour protection on land
transportation and in order to study the Legal Measure on Labour Protection of Foreign Countries
and International Labour Organization (ILO) compare to Thai law, to study and analysis about the
legal measure on labour protection in transportation line by the truck in order to find some legal
measures that to be use as a guideline for adjustment and improvement the labour protection law
or to issue a clear and suitable law that conform to the present state of society and economy.

From the study of the results of study the domestic laws about labour on land
transportation by the truck, there are many related laws such as The Civil and Commercial Code,
book III, type 6, Hire of Services, The Labour Protection Act, B.E. 2541 (1998), Workman’s
Compensation Act, B.E. 2537 (1994), Labour Relations Act, B.E. 2518 (1975), Land Transport
Act, B.E. 2522 (1979), and Land Traffic Act, B.E. 2522 (1979) and it found that today the laws as
aforesaid are not cover labour on land transportation by the truck so It causes problems about the
specification of working period, breaking time, holidays and leaving days; wage payment,
overtime and working on non-working days; lay off workers and lay off workers compensation
and compensation on case of accident case problems.

Therefore, this thesis presents the guideline solution for those problems, that it should
be issue the specific act for labour protection in transportation line by the truck. In order that the
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labour in transportation line by the motor truck will get protections for the specifying of working
period, breaking time, holidays and leaving days; wage payment, overtime and working on non-
working days; lay off workers and lay off workers compensation and the compensate specifi-
cation in case of accident by working.DPU



บทที่ 1
บทนํา

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
กฎหมายแรงงานเปนกฎหมายสําคัญของทุกประเทศ ในปจจุบัน กฎหมายแรงงานได

แสดงบทบาทและใหคุณประโยชนแกประเทศทั้งในดานสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองระหวาง
ประเทศหลายประการเชน

1) การสรางความเปนธรรมในสังคม กฎหมายแรงงานจะชวยลดความเอารัดเอาเปรียบ
ในการจางงานระหวางนายจางและลูกจางไดระดับหน่ึง ซึ่งทําใหสังคมมีความเปนธรรมในขอบเขต
ของการยอมรับได

2) การสรางความสงบสุขในสังคมอุตสาหกรรม กฎหมายแรงงานจะกําหนดขั้นตอน
และกระบวนการที่จะระงับขอขัดแยงหรือขอพิพาทแรงงานใหยุติลงดวยวิธีการที่ใกลเคียงกับความ
พอใจของทุกฝายมากที่สุด จึงทําใหขอพิพาทแรงงานลดจํานวนลง หรือลดความเสียหายรุนแรงลง
สังคมอุตสาหกรรมมีความสงบสุขขึ้น

3) การถนอมแรงงานและพัฒนาคุณภาพชีวิต กฎหมายแรงงานจะชวยมิใหลูกจางตอง
ทํางานหนักเกินกวากําลัง ซึ่งทําลายทั้งสุขภาพและชีวิตใหเสียหายกอนวัยอันสมควร ชวยใหลูกจาง
ทํางานดวยความปลอดภัยและมีโอกาสไดรับพิษภัยจากการทํางานนอยลง ทั้งลูกจางจะไดรับ
สวัสดิการตามความเหมาะสมดวย ซึ่งเปนการถนอมแรงงานไวใชใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและ
ประชากรในสังคมแรงงานมีคุณภาพชีวิตในการทํางานที่ดี

4) การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ กฎหมายแรงงานที่กําหนดถึงคาตอบแทนในการ
ทํางานที่เหมาะสม (เชน คาจางขั้นตํ่า) หากมีความสัมพันธกับคุณภาพและปริมาณของผลผลิต
โดยรวมของประเทศก็ยอมทําใหเกิดการไหลเวียนของกระแสเงินตราทั้งในประเทศและระหวาง
ประเทศสงผลโดยตรงตอระบบเศรษฐกิจของประเทศ

5) การสงเสริมการลงทุน กฎหมายแรงงานที่มีบทบัญญัติที่เหมาะสมทั้งในเน้ือหา และ
บทลงโทษ มีความแนนอนในการบริหารกฎหมาย และมีสถาบันที่นาเชื่อถือในการพิจารณาวินิจฉัย
ขอพิพาทระหวางนายจางและลูกจาง ยอมเปนเคร่ืองมือในการเชื้อเชิญนักลงทุนมาลงทุนในประเทศ
ที่มีกฎหมายในลักษณะดังกลาว
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6) การดํารงศักด์ิศรีในสังคมระหวางประเทศ กฎหมายแรงงานที่สอดคลองกับอนุสัญญา
หรือขอแนะขององคการแรงงานระหวางประเทศและคลายกับบทบัญญัติที่ทันสมัยของกฎหมาย
แรงงานในประเทศที่พัฒนาทางอุตสาหกรรม ยอมเปนการแสดงใหเห็นถึงการพัฒนากฎหมายใน
ประเทศน้ัน เปนการแสดงถึงความมีศักด์ิศรีในสังคมระหวางประเทศ (ในทางตรงกันขาม ประเทศ
ที่มีกฎหมายแรงงานเปนอยางอ่ืน เชน ใหจางแรงงานเด็กอายุนอยมากทํางานได ยอมทําใหเกิดการ
ต้ังขอรังเกียจหรือการรวมกันไมติดตอคาขายดวย การประนามหรือการประทวงจากองคการตางๆ
อยางตอเน่ืองแพรหลาย)1

จากความสําคัญของกฎหมายแรงงานดังกลาวแลวจะเห็นไดวาในระบบเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยน้ัน แรงงานถือเปนสิ่งที่สําคัญในระบบเศรษฐกิจ ซึ่งก็เหมือนกับกิจการงานประเภท
การขนสงซึ่งถือวาเปนสวนประกอบอันสําคัญยิ่งที่อยูในวงจรการผลิตไมวาจะเปนการขนสง
วัตถุดิบไปยังโรงงาน การขนสงวัสดุอุปกรณระหวางโรงงาน การขนสงสินคาไปยังโกดัง การขนสง
สินคากระจายไปยังศูนยจําหนายตางๆ ทั่วประเทศ ตลอดจนรวมถึงการขนสงคน ซึ่งเดินทางจากที่
หน่ึงไปยังอีกที่หน่ึง จึงเปนเร่ืองที่ยืนยันไดวาไมมีใครที่จะทําธุรกิจไดโดยที่ไมตองเดินทาง จึงทํา
ใหการแขงขันกันแสวงหาแหลงวัตถุดิบที่มีคุณภาพดีแตราคาถูก การแสวงหาแหลงผลิตที่คาแรงถูก
เพื่อไปต้ังโรงงานและหาวัตถุดิบไปปอนโรงงานเพื่อผลิตสินคามาไดในตนทุนตํ่า จากน้ันก็จะตอง
ใชกระบวนการขนสงสินคาจากโรงงานไปยังแหลงตางๆ เพื่อจําหนายใหแกผูบริโภคตอไปใน
รูปแบบการแขงขันทางการคาที่จึงเปนที่สูงมากในปจจุบันน้ี เพราะการแขงกับเวลาเพื่อแยงชิงความ
ไดเปรียบในทางการคาซึ่งเปรียบเสมือนกระบวนการขนสงที่หากองคกรใดที่มีกระบวนการขนสงที่
ดีกวา ก็ยอมจะไดเปรียบคูแขงน่ันเอง ซึ่งหากเปรียบโครงสรางเศรษฐกิจของประเทศเปนรางกาย
มนุษยแลวกระบวนการขนสงก็คงเปรียบเสมือนระบบหมุนเวียนโลหิตน่ันเองที่ขนสงกาซออกซิเจน
และสารอาหารตางๆ ที่ใชในกระบวนการเผาผลาญพลังงานและการทํางานในสวนตางๆ ของ
รางกาย ใหทํางานได หากระบบหมุนเวียนโลหิตดี หรือกระบวนการขนสงที่ดี รางกายก็จะทํางาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ เฉกเชนเดียวกับงานขนสง ถามีกระบวนการจัดการที่ดี ก็ยอมสงผลดีตอ
เศรษฐกิจของประเทศไดเชนเดียวกัน

การปฏิบัติงานในงานขนสงทางบก ลูกจางผูทําหนาที่ขับขี่ยานพาหนะ รวมทั้งลูกจาง
พนักงานประจํารถ ผูซึ่งติดกับไปยานพาหนะตองเสี่ยงตอโรคที่เกิดจากการทํางานและอุบัติเหตุ
จราจรอยูตลอดเวลา อีกทั้งตองปฏิบัติหนาที่ในการขนสงที่มีระยะทางไกลทําใหชั่วโมงการทํางาน
ของลูกจางสูงกวาชั่วโมงการทํางานที่กฎหมายกําหนด รวมถึงปญหาที่นายจางตองการเพิ่มจํานวน

1 เกษมสันต  วิลาวรรณ. (2550). คําอธิบายกฎหมายแรงงาน. หนา 13 และ 14.
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เที่ยวการเดินรถ และลูกจางสวนใหญตองการคาตอบแทนที่สูงขึ้น สงผลใหลูกจางตองเรงรีบทํางาน
เพื่อเพิ่มจํานวนเที่ยวใหมาก และเปนผลใหลูกจางเกิดความเหน่ือยลาและมีเวลาพักผอนไมเพียงพอ
จึงอาจเปนสาเหตุนําไปสูการเกิดอุบัติเหตุและการพึ่งพายาเสพติด รวมถึงผลกระทบที่อาจมีตอ
คุณภาพชีวิตของลูกจาง ตลอดจนทรัพยสินของนายจางและประชาชนทั่วไป เน่ืองจากงานขนสง
เปนงานที่มีความแตกตางเปนพิเศษจากงานอ่ืนๆ ทั่วไป ในหลายประเด็น เชน ในเร่ืองชวงเวลาของ
การทํางาน งานขนสงจะดําเนินไปตลอดเวลาไมวากลางวันหรือกลางคืน ซึ่งแตกตางจากงานทั่วๆ
ไปที่สวนใหญจะทําเฉพาะในชวงเวลากลางวันเทาน้ัน เปนตน ระยะเวลาในการทํางานของคนขับ
รถบรรทุกของพนักงานขับรถมักจะยาวนานเกินกวา 8 ชั่วโมง จนถึงหรืออาจมากกวา 24 ชั่วโมงตอ
รอบการขนสงก็ได โดยเฉพาะอยางยิ่งในหลายๆ สถานประกอบการขนสงนอกจากพนักงานจะใช
เวลาขับรถที่ยาวนานดังกลาวแลวยังไมสามารถกําหนดเวลาเร่ิมตนและสิ้นสุดของงานที่แนชัดได
อีกดวย เชน เน่ืองจากมีคําสั่งของผูวาจางใหไปรับสินคาจากทาเรือ หรือสนามบิน และตองรอคิว
การขนสงตามระเบียบหรือพิธีการของทาเรือ หรือสนามบิน หรือเน่ืองจากสภาพการจราจรที่ ติดขัด
เปนตน2 ดังน้ัน นายจางจึงมักใหลูกจางประจําการที่อูรถของบริษัทเพื่อรองาน หรือบางทีใหลูกจาง
นํารถหัวลากกลับบานแลวใหรองานตามคําสั่งของนายจาง อยางไรก็ตาม เน่ืองจากกฎหมายคุมครอง
แรงงานของประเทศไทยเปนกฎหมายที่มีลักษณะใชบังคับทั่วไปในธุรกิจและอุตสาหกรรม
จึงไมสามารถอํานวยความเปนธรรมแกทั้งฝายนายจางและลูกจางและปรับใชไดอยางคลองตัว
เทาทันความเปนจริงในทุกๆ ธุรกิจและอุตสาหกรรม แมวาในธุรกิจการขนสงทางบกน้ี ปจจุบัน
มีกฎกระทรวงฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2541) ของกระทรวงแรงงาน ลงวันที่ 14 กันยายน 2541 ออกโดย
อาศัยอํานาจของพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ซึ่งกฎกระทรวงดังกลาวมีเจตนารมย
ผอนคลายตนทุนการพนักงาน เกี่ยวกับอัตราการจายคาลวงเวลาซึ่งมีอัตราเทากับ 1.5 ของอัตรา
คาจางในเวลาปกติ ของวันทํางาน หรือในกรณีทํางานลวงเวลาในวันหยุดจะเทากับ 3 เทาของคาจาง
ในเวลาปกติ ของวันทํางาน โดยตามขอ 6 ของกฎกระทรวงดังกลาวระบุวา ในกรณีที่นายจางให
ลูกจางในงานขนสงทํางานลวงเวลาในวันทํางานและทํางานลวงเวลาในวันหยุด ใหนายจางจายคา
ตอบเปนเงินเทากับอัตราคาจางตอชั่วโมงในวันทํางานตามจํานวนชั่วโมงที่ทํา เวนแตนายจางตกลง
จายคาลวงเวลาหรือคาลวงเวลาในวันหยุดใหแกลูกจางดังกลาว ซึ่งก็นาจะชวยลดตนทุนการทํางาน
ดานการพนักงานของนายจางไปไดไมนอยก็ตาม แตในทางธุรกิจ ตองมีการแขงขันกันมิฉะน้ันจะ
ไมสามารถดําเนินธุรกิจอยูได ดังน้ัน ความรวดเร็วจึงเปนหัวใจสําคัญของการแขงขัน นายจางจึงหา

2 บริษัทสมบัติ ลีกัล จํากัด. (ม.ป.ป.). ปญหาการทํางานลวงเวลาของพนักงานขับรถในธุรกิจการ
ขนสงทางบก. สืบคนเม่ือ 20 มิถุนายน 2554, จาก //www.sombatlegal.com
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กลยุทธการจัดการงานบุคคลตางๆ เพื่อจูงใจใหลูกจางทํางานใหเร็วและมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
ภายใตตนทุนที่พอจะรับได แตลูกจางเองก็มักพยายามทําทุกวิถีทางเพื่อใหตนเองไดเงินคาตอบแทน
การทํางานมากขึ้น แตเหน่ือยนอยลง เมื่อการดําเนินธุรกิจการขนสงทางบกตองอาศัยความรวดเร็ว
และความคุมคา ผูประกอบการธุรกิจการขนสง จึงไดมีการกําหนด กลยุทธเกี่ยวกับคาตอบแทน
จูงใจการทํางานใหมีคาเที่ยว คาเบี้ยเลี้ยง คานํ้ามันรถสวนเกิน ซึ่งก็ขึ้นอยูกับกลยุทธของนายจาง

ดังน้ันจึงไดทําการศึกษากลไกที่จะทําใหกระบวนการในงานขนสงเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ โดยมุงเนนที่คนงานหรือแรงงานที่ทํางานในงานขนสงสิ่งของโดยรถบรรทุกเปนหลัก
เน่ืองจากปจจุบันยังไมมีกฎหมายที่ใหความคุมครองแรงงานในงานขนสงสิ่งของโดยรถบรรทุกที่
เหมาะสมและครอบคลุม จึงไดทําการศึกษาถึงปญหาดังตอไปน้ี

1) ปญหาเกี่ยวกับการกําหนดเวลาทํางาน
2) ปญหาเกี่ยวกับการกําหนดเวลาพัก
3) ปญหาเกี่ยวกับวันหยุดและวันลา
4) ปญหาเกี่ยวกับการจายคาจาง การทํางานลวงเวลาและการทํางานในวันหยุด
5) ปญหาเกี่ยวกับการเลิกจางและคาชดเชยในกรณีเลิกจาง
6) ปญหาเกี่ยวกับการจายเงินทดแทนในกรณีเกิดอุบัติเหตุ
จากสภาพปญหาดังกลาวขางตนผูเขียน จึงไดทําการศึกษากฎหมายที่เกี่ยวของกับกลุม

ผูใชแรงงานขนสงสิ่งของโดยรถบรรทุก ทั้งน้ีเพื่อศึกษาคนหาปญหาในทางกฎหมายเพื่อคุมครอง
ผูใชแรงงานตอไป

1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา
1.2.1 เพื่อศึกษา ความเปนมา แนวคิด ทฤษฏี ความหมาย เกี่ยวกับการคุมครองแรงงาน ในงาน

ขนสงทางบก
1.2.2 เพื่อศึกษาถึงมาตรการทางกฎหมายในการคุมครองแรงงานในงานขนสงกรณีการขนสง

สิ่งของโดยรถบรรทุก ตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวกับ
การคุมครองแรงงานขนสงสิ่งของโดยรถบรรทุก มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการคุมครองแรงงาน
ตามอนุสัญญาองคการแรงงานระหวางประเทศ (ILO) กฎหมายตางประเทศ เปรียบเทียบกับประเทศ
ไทย

1.2.3 เพื่อศึกษาวิเคราะหมาตรการทางกฎหมายในการคุมครองแรงงานในการขนสงสิ่งของ
โดยรถบรรทุก
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1.2.4 เพื่อเสนอแนะแนวทางในการออกกฎหมายพิเศษ ในการคุมครองแรงงานขนสงสิ่งของ
โดยรถบรรทุกเปนการเฉพาะ

1.3 สมมติฐานของการศึกษา
แรงงานในงานขนสงทางบก เปนงานที่สําคัญอยางยิ่งในระบบเศรษฐกิจของประเทศ

และมีการเจริญเติบโตอยางตอเน่ือง ซึ่งในอนาคตจะสงผลกระทบตอมาตรการทางกฎหมายในการ
ใหความคุมครองแรงงาน ในระบบเศรษฐกิจที่มีการแขงขันกันสูงขึ้น โดยที่กฎหมายคุมครอง
แรงงานในดานงานขนสงทางบกของประเทศไทย ยังไมครอบคลุมและชัดเจน เน่ืองจากมีเพียง
กฎกระทรวง ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2541) เทาน้ัน จึงจําเปนตองมีการบัญญัติกฎหมายคุมครองแรงงานใน
งานขนสงสิ่งของโดยรถบรรทุกเปนการเฉพาะ ทั้งน้ีเพื่อใหเกิดความ ถูกตองและเปนธรรมกับผูใช
แรงงานประเภทน้ีตอไป

1.4 ขอบเขตของการศึกษา
การศึกษาวิจัยคร้ังน้ี ไดทําการศึกษามาตรการทางกฎหมายในการคุมครองแรงงานใน

งานขนสงทางบกตามที่กฎหมายที่เกี่ยวของใชบังคับอยูในปจจุบัน ซึ่งไดแก พระราชบัญญัติ
คุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 พระราชบัญญัติขนสงทางบก พ.ศ. 2522 และกฎหมายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ
โดยขอบเขตการศึกษาเร่ิมจากการศึกษาถึงแนวคิด และหลักเกณฑของการคุมครองในปจจุบัน
ศึกษามาตรการทางกฎหมายในการคุมครองแรงงาน ในงานขนสงทางบก โดยเปรียบเทียบกับ
กฎหมายคุมครองแรงงานของตางประเทศ

1.5 วิธีดําเนินการศึกษา
การศึกษาวิจัยฉบับน้ี เปนการศึกษาขอมูล โดยวิจัยเอกสาร (Documentary Research)

กลาวคือ เปนการใชวิธีศึกษาโดยการคนควาและวิเคราะหขอมูลจากหนังสือ บทความ และเอกสาร
ตางๆ เพื่อนํามาวิเคราะหในเชิงคุณภาพ ในสวนเกี่ยวของกับมาตรการทางกฎหมายในการคุมครอง
แรงงาน เชน พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 3
เอกเทศสัญญา ลักษณะ 6 จางแรงงาน พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 อีกทั้งมีการวิจัย
ภาคสนาม (Field Research) ดวยการสัมภาษณเจาะลึก (Indepth Interview) คนขับรถของบริษัท
ตางๆ และนายจางจํานวนหน่ึง และกฎหมายอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ รวมทั้งระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ
กระทรวง รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ คําพิพากษาฎีกา เอกสารการประชุมสัมมนา
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1.6 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ
1.6.1 ทําใหทราบถึงความเปนมา แนวคิด ทฤษฏี ความหมาย เกี่ยวกับการคุมครองแรงงาน ใน

งานขนสงทางบก
1.6.2 ทําใหทราบถึงมาตรการทางกฎหมายในการคุมครองแรงงานในงานขนสงสิ่งของโดย

รถบรรทุก ตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวกับคุมครอง
แรงงานขนสงทางบก และทําใหทราบถึงมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการคุมครองแรงงานตาม
อนุสัญญาองคการแรงงานระหวางประเทศ (ILO) กฎหมายตางประเทศเปรียบเทียบกับประเทศไทย

1.6.3 ทําใหทราบถึงมาตรการทางกฎหมายในการคุมครองแรงงานในการขนสงสิ่งของโด ย
รถบรรทุก

1.6.4 ทําใหทราบถึงมาตรการทางกฎหมาย เพื่อเปนแนวทางสําหรับการแกไข ปรับปรุงหรือ
ออกกฎหมายพิเศษขึ้นมาคุมครองแรงงานขนสงสิ่งของโดยรถบรรทุกเปนการเฉพาะ เพื่อใหมีความ
เหมาะสม ชัดเจน สอดคลองกับสภาพสังคมและเศรษฐกิจในปจจุบัน
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บทที่ 2
ความหมาย ความเปนมา แนวคิด และหลักทฤษฎี ที่เกี่ยวกับ

การคุมครองแรงงานขนสงสิ่งของโดยรถบรรทุก

แรงงานขนสงสิ่งของโดยรถบรรทุกมีลักษณะและสภาพการทํางานที่แตกตางจาก
แรงงานโดยทั่วไป ดังน้ันในบทน้ีเปนการรวบรวม ความหมาย ความเปนมา แนวคิด และหลัก
ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการคุมครองแรงงานขนสงสิ่งของโดยรถบรรทุกในกลุมแรงงานขนสงทางบก ซึ่งมี
รายละเอียดดังน้ี

1) ความหมาย และความเปนมาของการคุมครองแรงงาน
2) แนวคิดเกี่ยวกับการคุมครองแรงงาน
3) ทฤษฎีเกี่ยวกับคาจาง
4) ทฤษฎีที่กอใหเกิดการคุมครองแรงงาน
5) ความหมาย ความเปนมาและวิวัฒนาการ ในเร่ืองงานขนสง
6) แนวคิดในเร่ืองงานขนสง
7) ลักษณะของการขนสงสิ่งของโดยรถบรรทุก (Motor Carriers/Truck)

2.1 ความหมาย และความเปนมาของการคุมครองแรงงาน
การจะศึกษาความหมายและความเปนมาของการคุมครองแรงงานน้ัน เราควรจะตองรู

ไวกอนวา กฎหมายแรงงานเปนอยางไรบาง ซึ่ง แฮโรลด เอส. โรเบิรตส (Harold S. Roberts) แหง
มหาวิทยาลัยฮาวาย สหรัฐอเมริกา ไดนิยามคําวา กฎหมายแรงงานไววา “กฎหมายที่คุมครองหรือ
ปรับปรุงสภาพความเปนอยูของคนงาน ตลอดจนกลาวถึงสิทธิของสมาคมนายจาง องคกรของฝาย
ลูกจางและประชาชนสวนรวม”1

สวน Encyclopedia Americana ไดนิยามกฎหมายแรงงานไววา ใหรวมถึงกฎหมายทุกอยาง
ซึ่งกลาวถึง “นโยบายรัฐบาลเกี่ยวกับคนงาน”

1 สุรพล อําพล. (2549). การคุมครองการจายคาจางใหแกลูกจางตามกฎหมายคุมครองแรงงานไทย
เปรียบเทียบกับตางประเทศ. หนา 14.
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ศาสตราจารย ออเตอร คาลฟรอเอน (Auter Carles Frown) แหงมหาวิทยาลัยออกฟอรด
ประเทศอังกฤษ กลาววา “กฎหมายแรงงานเปนเร่ืองเกี่ยวกับอํานาจทางสังคม โดยวางขอกําหนด
เกี่ยวกับอํานาจของฝายจัดการในองคการของลูกจาง”

นอกจากน้ีกฎหมายแรงงาน ยังหมายถึง กฎหมายที่กําหนดสิทธิหนาที่ของนายจางและ
ลูกจาง กําหนดความคุมครองสิทธิประโยชนของลูกจาง กําหนดความสัมพันธอันดีระหวางนายจ าง
กับลูกจาง กําหนดถึงองคกรที่เกี่ยวของทางแรงงาน การใชสิทธิของลูกจาง ความคุมครองตอการใช
สิทธิดังกลาว มาตรการใหความคุมครองแกประชาชนโดยสวนรวมมิใหถูกผลกระทบจากขอขัดแยง
ระหวางลูกจางกับนายจาง อันไดแก ขอพิพาทแรงงานและกําหนดบทลงโทษตอผูฝาฝนกฎ หมาย
ตลอดจนการใชสิทธิทางศาลดวยการฟองรองดําเนินกระบวนการพิจารณาคดีแรงงานเมื่อเกิดสิทธิ
เรียกรองทางแรงงานและเกิดการโตแยงสิทธิดังกลาว2

จากกฎหมายแรงงานดังกลาว จึงสรุปไดวา กฎหมายแรงงานเปนกฎหมายของรัฐที่ได
กําหนดนโยบายเพื่อมุงเนนใหความคุมครองและปรับสภาพการทํางานของคนงานหรือลูกจาง
เพื่อใหเกิดความมั่นคง ในการทํางาน และวางแนวปฏิบัติระหวางนายจางกับลูกจางเพื่อสรางเสริม
ความสัมพันธอันดีของทั้ง 2 ฝาย3

2.1.1 ความหมายของการคุมครองแรงงาน
การคุมครองแรงงาน (Labour Protection) หมายถึง การกําหนดมาตรฐานขั้นตํ่า ในการ

ใชแรงงานของลูกจาง โดยมีวัตถุประสงคสุดทายเพื่อคุมครองลูกจางเพื่อมิใหถูกนายจางเอาเปรียบ
ลูกจางโดยใชงานเกินควร ทําใหลูกจางไมไดรับความเปนธรรม และเพื่อขจัดความเดือดรอนของ
ลูกจาง นอกจากน้ีแลวยังตองหมายไปถึงการใหความคุมครองดานสวัสดิการดานแรงงานดวย
เพราะคําวาสวัสดิการดานแรงงานน้ัน ไมควรหมายถึงเฉพาะสวัสดิการของแรงงานในระบบ ที่จะ
ไดรับความคุมครองเทาน้ัน แตควรพิจารณา ถึงการไดรับความคุมครองแรงงานและสวัสดิการใหมี
ความกินดีอยูดี มีความมั่นคงในชีวิต และมีความผาสุกในการดํารงชีพของตนเองและครอบครัว
รวมทั้งสวัสดิการดานตางๆ ก็ควรจะไดรับการพิจารณาใหครอบคลุมถึงในดานของสุขภาพ
พลานามัย การศึกษา ความมั่นคงในการดํารงชีพ การนันทนาการ และการไดรับบริการที่ดีจากทั้ง
ทางภาครัฐและเอกชน อยางทั่วถึงและเปนธรรม4

2 วิจิตรา (ฟุงลัดดา) วิเชียรชม ก (2552). สัญญาจางแรงงาน. หนา 17.
3 ธีระ ศรีธรรมรักษ ก (2538). กฎหมายแรงงานกับปญหาแรงงาน. หนา 3.
4 สุดาศิริ  วศวงศ. (2548). คําอธิบายกฎหมายเกี่ยวกับการคุมครองแรงงาน. หนา 53.
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เหตุผลในการคุมครองแรงงาน การคุมครองแรงงานเกิดขึ้นโดยมีเจตนารมณเพื่อใหการ
ใชแรงงานเปนไปดวยความยุติธรรม เหมาะสมและดวยเหตุผลดังตอไปน้ี5

1) เหตุผลในทางเศรษฐกิจ ถือวาแรงงานเปนปจจัยสําคัญยิ่งอันหน่ึงในการผลิตและ
การเพิ่มพูนรายไดของรัฐ บานเมืองจะเจริญในทางเศรษฐกิจหรือไมเพียงใดน้ัน แรงงานยอมมีสวน
อยูไมนอย ดังน้ัน แรงงานจึงเปนทรัพยากรที่มีคาของรัฐที่ควรไดรับการดูแลรักษาไวเพื่อสราง
ผลประโยชนใหแกประเทศชาตินานที่สุดเทาที่จะเปนได การปลอยใหมีการใชลูกจางอยางหักโหม
แทนที่จะกอประโยชนมากกลับจะกลายเปนการลดผลิตผลใหตํ่าลง หรืออาจกอใหเกิดอุบัติเหตุ
ตางๆ แกแรงงานเหลาน้ันได

2) เหตุผลในทางสังคม ถือวาลูกจางอยูในฐานะคอนขางเสียเปรียบ และนายจางเปนผู
อยูในสถานะที่ไดเปรียบเพราะเปนเจาของปจจัยการผลิต ในขณะที่ลูกจางมีแตเพียงแรงงานที่จะขาย
ใหแกนายจางเทาน้ัน ความจําเปนทางเศรษฐกิจทําใหลูกจางไมอาจเปนผู ต้ังเงื่อนไขตอรองกับ
นายจาง เน่ืองจากอุปทานแรงงานในตลาดแรงงานมีมากกวาอุปสงคแรงงาน จึงมีแรงงานในตลาดที่
พรอมจะทําตามเงื่อนไขหรือความพอใจของนายจางอยูมากมาย จึงเห็นไดวาลูกจางถูกความจําเปน
เร่ืองปากเร่ืองทอง บีบบังคับไมใหมีเสรีภาพที่จะตอรองกับนายจางไดอยางเต็มที่ ดังน้ันจึงเกิด
แนวความคิดที่วารัฐมีหนาที่และมีความจําเปนที่จะตองปกปองคุมครองลูกจางผูมีฐานะออนแอกวา
ในทางเศรษฐกิจและสังคม เพื่อใหสามารถดํารงชีวิตตอไปในสังคมไดอยางผาสุก

3) เหตุผลในทางศีลธรรมและมนุษยธรรม การที่เกิดมีสภาพการจางแรงงานที่กดขี่
ทารุณโหดรายอยางในประเทศตะวันตกสมัยปฎิวัติอุตสาหกรรม ดังที่กลาวมาแลวในเบื้องตนมีสวน
ผลักดันใหรัฐตองเขาไปคุมครองการใชแรงงาน ทั้งน้ีเน่ืองจากประชาชนและรัฐบาลไมตองการให
ลูกจางคนงานทั่วไปโดยเฉพาะผูใชแรงงานที่เปนหญิงและเด็กถูกใชงานมากจนเกินไปอันขัดตอ
ศีลธรรมอันดีและมนุษยธรรมที่มนุษยพึงจะมีใหแกกัน

การคุมครองแรงงานมีหลายวิธี โดยแบงออกเปนวิธีใหญๆ ได 2 วิธี คือ
(1) วิธีใชกฎหมายโดยตรง

วิธีใชกฎหมายโดยตรง หมายถึง การที่รัฐเปนผูดําเนินการคุมครองโดยออก
กฎหมาย ระเบียบและขอบังคับตางๆ กําหนดเปนมาตรฐานขั้นตํ่าในการใชแรงงานไวและมี
เจาหนาที่ของรัฐออกตรวจตรามิใหมีการใชแรงงานตํ่ากวามาตรฐานที่กฎหมายกําหนดไว โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อคุมครองใหเกิดความเปนธรรมในการใชแรงงาน

5 ปยมาศ  รัตนะบดี. (2544). ปญหาทางกฎหมายในเรื่องการใชแรงงานหญิงตามพระราชบัญญัติ
คุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541. หนา 14-16.
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การคุมครองแรงงานกฎหมายฉบับน้ีสวนใหญจะมีความจําเปนสําหรับประเทศ
ที่ระบบสหภาพแรงงานยังไมเขมแข็ง กฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานจะมีก็เฉพาะในเร่ืองที่
นายจางและสหภาพแรงงานไมสามารถตกลงกําหนดเองได สําหรับประเทศไทยกฎหมายคุมครอง
แรงงานของไทยที่ใชเปนหลักอยูในขณะน้ี คือ พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541

(2) วิธีที่ไมเปนกฎหมายโดยตรง
สําหรับวิธีการคุมครองแรงงาน นอกจากการใชกฎหมายคุมครองแรงงานโดยตรง

แลว ยังมีอีกหลายวิธี เชน การทําสัญญาจางแรงงาน การรวมตัวกันเปนสหภาพของลูกจาง เปนตน
แตวิธีการที่ไมเปนกฎหมายโดยตรงน้ี ถามองผิวเผินแลวจะไมเห็นวาเปนวิธีการสงเสริมสนับสนุน
ใหการใชแรงงานเปนไปดวยดี มีสภาพการทํางานที่ดี  มีความปลอดภัยและมีสวัสดิการที่ดี จึงนับ
ไดวาเปนวิธีการคุมครองแรงงานอีกอยางหน่ึง  กลาวคือ

สัญญาจางแรงงานเปนสัญญาระหวาง นายจางและลูกจางที่เปนมาตรการ
อันหน่ึงที่จะชวยในการคุมครองแรงงาน เพราะทั้งฝายนายจางและลูกจางตางก็มีขอผูกพันที่จะตอง
ปฎิบัติตามเงื่อนไขในสัญญาจางแรงงานน้ัน เงื่อนไขตางๆ ที่กําหนดไวในสัญญาจางแรงงานจะตอง
มีมาตรฐานไมตํ่ากกวากฎหมายคุมครองแรงงาน เพราะหากกําหนดเงื่อนไข หรือสิทธิประโยชน
ของลูกจางตํ่ากวามาตรฐานในกฎหมายคุมครองแรงงานยอมไมชอบดวยกฎหมาย และอาจสงผลให
นายจางมีความผิดทางอาญาอีกดวย ในสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดใหญหลายแหงมี
การทําสัญญาจางแรงงานเปนลายลักษณอักษร หรือกําหนดเงื่อนไขตางๆ ในรูปขอบังคับในการ
ทํางานที่ใหสิทธิและผลประโยชนแกลูกจางสูงกวากฎหมายคุมครองแรงงานกําหนดไวเสียอีก
ฉะน้ัน จึงนับไดวาการทําสัญญาจางแรงงานเปนวิธีการคุมครองแรงงานไดวิธีหน่ึง

สําหรับสหภาพแรงงาน ถือเปนองคกรที่ลูกจางรวมกันจัดต้ังขึ้นเพื่อคุมครอง
การทํางานของลูกจาง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อปรับปรุงสภาพการทํางานดวยวิธีการรวมเจรจาตอรอง
เพื่อหาทางสงเสริมสภาพความเปนอยูของลูกจางใหดีขึ้น สําหรับวิธีการน้ีเปนวิธีการที่คุมครอง
ลูกจางโดยใชหลักแรงงานสัมพันธ แตถาพิจารณาถึงจุดมุงหมายในการจัดต้ังแลวจะเห็นวาเปน
วิธีการที่ลูกจางคุมครองตนเองวิธีหน่ึงเพราะขอตกลงที่เกิดจากการรวมเจรจาตอรองระหวางฝาย
นายจางและฝายลูกจางน้ันมีผลผูกพันใหทั้งสองฝายตองปฎิบัติตามเทากับเปนการปรับปรุงสัญญา
จางแรงงานใหม โดยมีสหภาพเปนผูดูแลและคุมครองผลประโยชนใหกับลูกจาง ถาจะพิจารณาให
ลึกลงไปอยางถองแทแลว วิธีการตางๆ ทางดานแรงงานสัมพันธเกือบทั้งหมด เชน การปรึกษาหารือ
รวม การต้ังคณะกรรมการลูกจาง การไกลเกลี่ยประนอมขอพิพาทแรงงาน การอนุญาโตตุลาการ
และศาลแรงงาน เปนตน วิธีการตางๆ เหลาน้ีลวนมีผลเปนการคุมครองแรงงานทั้งสิ้น แมวาวิธีการ
ดําเนินการตางๆ จะเปนงานดานแรงงานสัมพันธก็ตาม
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กลาวโดยสรุป การคุมครองแรงงานเปนเร่ืองที่กวางขวางมากไมเฉพาะแตการ
ออกกฎหมายและการดําเนินการโดยรัฐเทาน้ัน การดําเนินการโดยลูกจางหรือแมนายจางเองเพื่อให
ลูกจางมีสภาพทํางานที่ดีและใหการใชแรงงานเปนไปอยางยุติธรรม ก็นับไดวาเปนการคุมครอง
แรงงานดวย การคุมครองแรงงานโดยรัฐออกกฎหมายกําหนดหลักเกณฑเปนมาตรฐานขั้นตํ่า เพื่อ
คุมครองสิทธิขั้นมูลฐานของผูใชแรงงาน โดยกําหนดเปนการบังคับใหนายจางจัดการใหกับลูกจาง
น้ัน โดยทั่วไปแลวจะกําหนดในเร่ืองที่เกี่ยวกับเวลาทํางาน ชั่วโมงทํางาน เวลาพัก วันหยุด วันลา
คาจาง คาลวงเวลา คาทํางานในวันหยุด เงินทดแทน คาชดเชย สวัสดิการ ความปลอดภัยในการ
ทํางาน การใชแรงงานหญิงและเด็ก รวมทั้งกองทุนเงินทดแทน เปนตน ซึ่งการคุมครองแรงงานจะมี
ลักษณะที่แตกตางกันไปบางในแตละประเทศ ขึ้นอยูกับสภาพทางเศรษฐกิจ สังคม จารีตประเพณี
ของประเทศน้ันๆ แตสวนใหญแลวจะกําหนดมาตรฐานการใชแรงงานตามหลักเกณฑที่อยูใน
อนุสัญญาและขอแนะขององคการแรงงานระหวางประเทศเปนสําคัญ6

2.1.2 ความหมายของแรงงาน
คําวา “แรงงาน” (Labor) หมายความวา กําลังแรงงานทั้งแรงงานกายและกําลังแรงงาน

สถิติปญญาเพื่อใหไดรับคาจางหรือคาตอบแทนจากการทํางาน7 โดยสามารถแบงความหมายของคํา
วาแรงงาน น้ีออกไดเปนหลายนัย ดังตอไปน้ี

1) ความหมายโดยท่ัวไป หมายถึง ประชากรในวัยทํางานไมวาจะเปนผูที่มีงานทํา ทั้งที่
เปนนายจาง ลูกจาง ขาราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ผูประกอบการอิสระ และผูประกอบวิชาชีพ
ตางๆ ซึ่งรวมถึงผูที่กําลังวางงาน และผูที่กําลังหางานทํา

2) ความหมายอยางแคบ หมายถึง ผูที่หาเลี้ยงชีพโดยไดรับคาจางจากนายจาง ซึ่งเรียก
วาลูกจาง อาจมีนายจางเปนนายจางภาครัฐบาลหรือเอกชนก็ได (Wage and Salary Earners) 8

3) ความหมายอยางแคบท่ีสุด หมายถึง ลูกจางซึ่งอยูใตการปกครองบังคับบัญชาของ
นายจางหรือหัวหนางาน โดยความหมายน้ีจะไมรวมถึงผูที่เปนฝายจัดการ

จากความหมายดังกลาวขางตนจะเห็นไดวามีนักวิชาการหลายทานไดใหความหมาย
ของคําวา แรงงาน น้ีไวดวยกันดังตอไปน้ี

(1) ศาสตราจารย Dale Yodor ไดใหคําจํากัดความคําวา “แรงงาน” วาหมายถึง
แรงงานทั้งหมดของมนุษยซึ่งวาจางกันได ทั้งเปนปจจัยในการผลิตสินคาและบริการสําหรับมนุษย

6 จินตนา พรพิไลพรรณ และอัญชลี คอคงคา. เลมเดิม. หนา 233-238.
7 Black’s Law Dictionary with Pronunciations.  (1979). Fifth Edition by The Publisher’s Editorial

Staff. p. 786.
8 สุดาศิริ วศวงศ. เลมเดิม. หนา 2-4.
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(2) Malvin W.Reder ไดใหความหมายอยางกวางๆ วา หมายถึง บุคคลที่ทํางานโดย
ไดรับคาจางหรือเงินเดือน ซึ่งคาจางหรือเงินเดือนน้ีเปนที่มาเบื้องตนของรายไดในครอบครัว
(หมายถึงรอยละ 80 ของรายไดหรือมากกวา)9

(3) Reynold, L.G ใหความหมายวา กําลังกายและกําลังสมอง ซึ่งถือวาเปนปจจัยการ
ผลิตชนิดหน่ึง ในบางคร้ังคําวา แรงงาน มีความหมายแคบหรือชี้เฉพาะตามวัตถุประสงคของผูใช
เชนหมายถึง ชนชั้นแรงงาน (Working Class) เทาน้ัน ซึ่งในความหมายน้ีแรงงานจะหมายความถึง
บุคคลที่เสนอขายแรงงานใหกับคนอ่ืนหรือองคการธุรกิจ อาจจะเปนบุคคลที่ทํางานกับเคร่ืองจักร
เคร่ืองมือ บุคคลที่ตองปฏิบัติตามคําสั่งของหัวหนา เปนตน10

(4) ศาสตราจารย ดร.จ๊ีด เศรษฐบุตร ไดใหคําจํากัดความคําวา “งาน” ในความหมาย
เชิงเศรษฐศาสตรวา การกระทําของมนุษยที่ต้ังใจทําขึ้นโดยมุงหวังวาการกระทําน้ันจะทําใหตน
ไดรับสิ่งซึ่งบําบัดความตองการของตน11

ดังน้ันจะเห็นไดวาแรงงานน้ันจะตองเปนความหมายที่หมายถึงแรงงานของมนุษย
เทาน้ัน มิใชแรงงานจากเคร่ืองจักรหรือสัตว ซึ่งผลของการทํางานจากพลังแรงงานของเคร่ืองจักร
หรือกําลังแรงงานของสัตวน้ันไมเรียกวา “แรงงาน” เน่ืองจากแรงงานเหลาน้ันจะเกิดขึ้นไมไดหาก
ขาดแรงงานของมนุษยเพราะขาดผูที่จะมาควบคุมดูแลใหเคร่ืองจักร หรือสัตวเหลาน้ันทํางานได
อยางมีประสิทธิภาพ ดังน้ันจึงถือวาแรงงานเหลาน้ันเปนพลังงานทดแทน ดวยเหตุน้ีการที่มนุษยได
ใชแรงงานของตนไปยอมจะตองมีความมุงหวังที่จะไดรับผลตอบแทนจากการใชแรงงานน้ันดวย
น่ันคือการไดรับ “คาจาง” หรือ “สินจาง” ไมวาคาจางหรือสินจางน้ันๆ จะไดรับมาในรูปแบบของ
เงินหรือสิ่งของก็ตาม ทั้งน้ีเพื่อนําเอาคาจางหรือสินจางน้ันๆ มาใชสนองตอบความตองการของตน

จากคําจํากัดความตางๆ ขางตน จึงสามารถแบงลักษณะของคําวา แรงงานไดออกเปน
2 ลักษณะคือ

ลักษณะที่ 1 “แรงงาน” หมายความถึง บุคคลตางๆ ที่เปนพลังแรงงาน (Labour
Force) โดยบุคคลเหลาน้ีจะทําหนาที่ตางๆ กัน ไมวาในดานการผลิต ดานการแจกจายผลผลิต หรือ
ดานการใหบริการตางๆ เพื่อใหไดมาซึ่งรายได เชน นายจาง ลูกจาง และผูประกอบธุรกิจสวนตัว

9 เดชา  แกวชาญศิลป. (2511). การคุมครองช่ัวโมงทํางาน บทศึกษาเฉพาะกรณีงานอุตสาหกรรมและ
พาณิชยกรรมในจังหวัดพระนครและจังหวัดธนบุรี. หนา 1.

10 สายทิพย  สัญญะวี. (2550). ปญหากฎหมายไทยกับการคุมครองช่ัวโมงทํางานของแรงงานประจํา
เรือ. หนา 17.

11 จี๊ด  เศรษฐบุตร. (2479). คําสอนเศรษฐศาสตรพิสดาร (งานบุคคล). หนา 13.
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ลักษณะที่ 2 “แรงงาน” หมายความถึง ความพยายามของมนุษย (Human Effort) จาก
ทั้งทางดานกายภาพและดานสมอง ซึ่งถือเปนปจจัยในการผลิตสินคาและบริการเพื่อใหไดมาซึ่ง
รายได

เมื่อพิจารณาความหมายคําวา แรงงาน ดังกลาวขางตนแลวจะเห็นไดวาแรงงานจะ
หมายถึงบุคคลที่เกี่ยวของกัน 2 ฝาย คือ ฝายนายจางและฝายลูกจาง โดยฝายลูกจางเปนฝายที่ตอง
ทํางานอยูใตบังคับบัญชาของฝายนายจาง โดยการใชทั้งกําลังแรงงานกายและกําลังสติปญญาในการ
ทํางาน

สําหรับความหมายของคําวา นายจาง หมายความวา ผูซึ่งตกลงรับลูกจางเขาทํางาน
โดยจายคาจางใหและหมายความรวมถึงผูซึ่งไดรับมอบหมายจากนายจางใหทําการแทน ในกรณีที่
นายจางเปนนิติบุคคล ใหหมายความรวมถึง ผูมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคล และผูซึ่งไดรับ
มอบหมายจากผูมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลใหทําการแทนดวย

สําหรับในสวนของคําวา ลูกจาง หมายถึง บุคคลที่ตกลงทํางานใหแกบุคคลอ่ืนซึ่ง
เรียกวานายจางเพื่อไดรับคาตอบแทนที่เปนคาจาง ซึ่งคาจางจะเปนเงินทั้งหมดหรือเปนเงินและ
สิ่งของรวมกันก็ได ลูกจางตามกฎหมายน้ีหมายถึงลูกจางทุกประเภทและลูกจางที่รับใชตามบาน
ดวย12 นอกจากน้ียังรวมถึงลูกจางทดลองงาน

2.1.3 ความเปนมาของการคุมครองแรงงาน
แตเดิมน้ันการใชแรงงานมักจะใชในภาคเกษตรกรรมเปนสวนใหญ ตอเมื่อหันมาสนใจ

และดําเนินการดานอุตสาหกรรมกันขึ้น การใชแรงงานจึงเปลี่ยนจากการใชแรงงานในงานเกษตรกรรม
เพียงอยางเดียวมาเปนการใชแรงงานในอุตสาหกรรมดวย การเปลี่ยนระบบแรงงานจากเกษตรกรรม
มาเปนระบบแรงงานอุตสาหกรรมไดกอใหเกิดปญหาในการทํางานขึ้นมาก เพราะการใชแรงงานใน
งานเกษตรกรรมเปนไปอยางงายๆ ไมมีระบบกฎเกณฑ หรือระเบียบแบบแผนที่จะตองปฏิบัติตอกัน
แตอยางไร ความสัมพันธในระหวางผูใชแรงงานก็มิไดเปนไปในลักษณะของนายจ างและลูกจาง
แตเปนไปในลักษณะความสัมพันธระหวางบุคคลในครอบครัวเดียวกัน หรือระหวางญาติมิตรเพื่อน
ฝูง ปญหาตางๆ ในการใชแรงงานจึงไมเกิดขึ้น เมื่อแรงงานเร่ิมเปลี่ยนรูปแบบมาสูระบบอุตสาหกรรม
ซึ่งมีระเบียบแบบแผนและวิธีดําเนินการที่แตกตางไปจากงานเกษตรกรรม แตผูใชแรงงานยังคงมี
ความเคยชินกับระบบการใชแรงงานในงานเกษตรกรรมอยู จึงทําใหเกิดปญหาในการใชแรงงานใน
งานอุตสาหกรรมมากขึ้น ไมวาจะเปนเร่ืองกําหนดเวลาทํางาน คาจางวันหยุด ฯลฯ อันเปนผลให
ความสัมพันธระหวางนายจางและลูกจางเสื่อมถอยลง ถาปลอยใหปญหาเหลาน้ีดําเนินตอไป อาจจะ

12 ธีระ ศรีธรรมรักษ ข (2550). คําอธิบายกฎหมายแรงงาน. หนา 112.
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กอใหเกิดความไมสงบขึ้นในสังคมและประเทศชาติได จึงควรที่จะกําหนดมาตรการในการใช
แรงงานขึ้นเพื่อใหถือปฏิบัติเปนมาตรฐานเดียวกัน

นอกจากน้ีเมื่อกลาวถึงยุคด้ังเดิม สําหรับแรงงานทาสน้ัน ถูกนํามาใชในทุกประเทศ
โดยมีลักษณะเสมือนสินคาอยูภายใตอํานาจบังคับบัญชาสั่งการของนายจาง ไมมีสิทธิมีเสียงใดๆ
ทั้งสิ้น ทุกสิ่งทุกอยางขึ้นอยูกับความพอใจของนายจางแตผูเดียว

ในระยะตอมามีการออกกฎหมายการใชแรงงานแบบเกณฑแรงงาน หรือการใชแรงงาน
ไพร ก็คือ กฎหมายเกี่ยวกับการใชแรงงานทาส ซึ่งไดประกาศในป พ.ศ . 2181 ในสมัยแผนดินของ
สมเด็จพระเจาประสาททองเปนคร้ังแรก พวกที่มีฐานะยากจน จึงมักจะยอมขายตัวเปนทาส เพราะ
ไดอาศัยนายเลี้ยงชีวิต ทาสจึงมีจํานวนมากมาย ทําใหตองตรากฎหมายเกี่ยวกับทาสออกมาใช เพื่อ
กําหนดประเภทของทาส ฐานะความเกี่ยวพันระหวางนายกับทาส13

สําหรับในป พ.ศ. 2472 ไดมีการรางประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยขึ้น จึงไดมีการ
กําหนดระเบียบหรือกฎเกณฑเกี่ยวกับการจางแรงงานขึ้นไวดวยในบรรพ 3 ลักษณะ 6 เร่ืองจาง
แรงงาน มาตรา 575-586 ซึ่งถือไดวาเปนบทบัญญัติที่เกี่ยวกับการแจงงานโดยตรง เปนฉบับแรก
ทั้งน้ีเน่ืองมาจากวาประเทศไทยไดเร่ิมเปลี่ยนแปลงจากระบบแรงงานเกษตร มาสูแรงงาน
อุตสาหกรรม โดยมีการต้ังโรงสีสําหรับสีขาวขึ้นเปนคร้ังแรกในป พ.ศ. 2401 และขยายตัวมากขึ้น
โดยลําดับ โรงสีบางแหงใชคนงานถึง 200 คน และในป พ.ศ. 2467 ไดมีการขยายจากกิจการ โรงสี
ขาว ซึ่งมีเปนจํานวนมาก ไปสูกิจการโรงงานประเภทอ่ืน เชน โรงพิมพ เหมืองแร ปาไม รถไฟ
ปูนซีเมนต ยาสูบ ไมขีดไฟ กลั่นสุรา เปนตน

การเปลี่ยนระบบแรงงานจากแรงงานเกษตรกรรม ซึ่งมีมาแตด้ังเดิมมาสูแรงงาน
อุตสาหกรรมน้ีเอง ไดกอใหเกิดปญหาทางดานแรงงานขึ้นมามาก เน่ืองจากระบบการใชแรงงานใน
งานเกษตรกรรม เปนการใชแรงงานภายในครัวเรือนหรือที่เรียกวาระบบครอบครัว (Family System)
หรือการขอแรงแลกเปลี่ยนกัน เปนการใชแรงงานแบบงายๆ ไมมีระเบียบ กฎเกณฑใดๆ ซึ่งแตกตาง
จากการใชแรงงาน ในระบบอุตสาหกรรม ที่มีฝายลงทุนดวยทรัพยสิน เงินทองและฝายที่ลงทุนดวย
แรงงาน ซึ่งสวนใหญไมไดเปนคนในครอบครัวเดียวกันและมีผลประโยชนตรงขามกันดวย ปญหา
การใชแรงงานจึงเร่ิมเกิดมีขึ้น จําเปนที่จะตองมีระเบียบ กฎเกณฑในการทํางานขึ้นมา เพื่อกําหนด
สิทธิและหนาที่ของคูสัญญา คือนายจางและลูกจาง เชน นายจางมีหนาที่ ตองจัดหาและมอบหมาย
งานใหลูกจางทํา มีหนาที่จายคาจาง มีอํานาจในการควบคุมดูแลบังคับบัญชาและสั่งการ เปนตน
โดยที่ลูกจางก็มีหนาที่ที่จะตองทําการงานดวยตนเอง ตามคําสั่งคําบัญชาของนายจาง เปนตน

13 C.Kwanza. (2548, 22 กุมภาพันธ). คุณภาพชีวิตของผูใชแรงงาน กับคาแรงขั้นต่ํา.  สืบคนเม่ือ 15
พฤษภาคม 2554, จาก http://www.thaingo.org/writer/view.php?id=689
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เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง เปนระบอบประชาธิปไตย ในป พ.ศ. 2475 คณะราษฎร
ไดประกาศหลัก 6 ประการ ซึ่งมีนโยบายดานแรงงานอยูดวยอยางชัดเจน เปนคร้ังแรก คือ ตองการ
ใหราษฎร ไดมีงานทําอันสงผลใหเกิดการประกาศใชพระราชบัญญัติวาดวยสํานักงานจัดหางาน
พ.ศ. 2475 ใหอํานาจรัฐบาลที่จะจัดต้ังสํานักงานของรัฐขึ้นมา เพื่อทําหนาที่หางานใหแกผูวางงาน
ไดมีงานทํา และควบคุมสํานักงานจัดหางานเอกชนซึ่งทําหนาที่จัดหางานใหแกคนหางาน โดยไม
คิดคาธรรมเนียมในอัตราที่สูงเกินไป ไมใหเกิดการเอารัดเอาเปรียบหรือหลอกลวงคนหางาน

ความคิดที่จะมีกฎหมาย เพื่อใหความคุมครองแกผูใชแรงงานอยางแทจริง ไดมีอยูตลอด
มา แตยังมิไดดําเนินการตรากฎหมายแรงงานขึ้นมาใชอยางแทจริง จนกระทั่งในป พ.ศ. 2479 ไดมี
ความพยายามที่จะตองการทราบถึงความเปนอยูของกรรมกรอยางแทจริง เพื่อจะไดนําขอมูลเหลาน้ี
มาพิจารณากําหนดเปนนโยบายและตรากฎหมายแรงงานออกมาใชในที่สุด จึงไดมีการตรากฎหมาย
เกี่ยวกับแรงงานขึ้นมาอีกฉบับหน่ึง คือ พระราชบัญญัติสอบสวนภาวะกรรมกร พุทธศักราช 2479

ในชวงหลังสงครามโลกคร้ังที่ 2 พ.ศ. 2488 รัฐบาลและสภาผูแทนราษฎร ไดใหความ
สนใจปญหาทางเศรษฐกิจและสังคมมากขึ้น ประชาชนทั้งหลายรวมทั้งผูใชแรงงานตางก็ใ หความ
สนใจในดานการเมืองและปญหาตางๆ รวมทั้งปญหาแรงงานดวย  ผูใชแรงงานไดรวมตัวกันต้ังเปน
สมาคมและรวมหลายๆ สมาคมเขาดวยกัน มีลักษณะเปนปกแผนมากขึ้น มีความจําเปนจะตองมี
หนวยงานที่จะทําหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับปญหาแรงงานขึ้นมา จึงไดจัดต้ังกองแรงงาน กรม
ประชาสงเคราะห ขึ้นมาทําหนาที่ดังกลาว

ในระยะน้ัน ไดเกิดขอพิพาทระหวางคนงานกับนายจางขึ้นบอยคร้ัง บางคร้ังมีการหยุด
งาน กอใหเกิดความเสียหายแกสวนรวมดวย ประกอบกับประเทศไทย เปนสมาชิกขององคการ
แรงงานระหวางประเทศ มาต้ังแตป พ.ศ. 2449 แตยังมิไดมีการตรากฎหมายแรงงานที่สอดคลองกับ
แนวทางที่องคการแรงงานระหวางประเทศไดกําหนดไวมาใชบังคับ เห็นสมควรที่จะไดมีการตรา
กฎหมายดังกลาวมาใชแลว กองแรงงาน กรมประชาสงเคราะห จึงไดเสนอร างพระราชบัญญัติ
คุมครองแรงงาน และรางพระราชบัญญัติสหภาพแรงงานไปยังรัฐบาล และคณะรัฐมนตรีไดมอบให
กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงการตางประเทศพิจารณากอนมอบใหสํา นักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกาพิจารณา ซึ่งพิจารณาเสร็จในป พ.ศ. 2491 แตยังมิไดนําเสนอคณะรัฐมนตรีรับหลักการ

ในป พ.ศ. 2499 กองแรงงาน กรมประชาสงเคราะห จึงไดรวบรวมรางพระราชบัญญัติ
แรงงานทั้งหมด รวม 5 ฉบับ ที่รางไวแลวคือ รางพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน รางพระราชบัญญัติ
สหภาพแรงงาน รางพระราชบัญญัติยุติขอพิพาทระหวางนายจางกับลูกจาง รางพระราชบัญญัติ
คุมครองสวัสดิภาพการทํางานของกรรมกรหญิงและเด็ก และรางพระราชบัญญัติกําหนดวันหยุด
งานของสถานรานคา
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กองแรงงาน กรมประชาสงเคราะห รวมกับสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไดพิจารณา
รวมกันและเห็นสมควรที่จะรวมรางพระราชบัญญัติทั้ง 5 ใหเหลือเพียง 3 ฉบับ คือ

1) พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน ซึ่งรวมเอารางพระราชบัญญัติสวัสดิภาพคนงาน
หญิงและเด็ก และรางพระราชบัญญัติกําหนดวันหยุดงานของสถานรานคา เขาดวยกัน

2) รางพระราชบัญญัติสหภาพแรงงาน พ.ศ. ....
3) รางพระราชบัญญัติยุติขอพิพาท พ.ศ. ....
หลังจากรวบรวมขอคิดเห็นของทั้งฝายนายจางและลูกจางแลว เห็นวาสมควรที่จะได

รวมรางพระราชบัญญัติทั้งสามเขาดวยกัน โดยใหชื่อวาพระราชบัญญัติวาดวยคนงาน ซึ่งในการ
พิจารณาตรวจรางเปนคร้ังสุดทาย การพิจารณาคร้ังสุดทายเสร็จสิ้นลงในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2499
และไดเปลี่ยนชื่อรางพระราชบัญญัติฉบับน้ีเสียใหมเปนรางพระราชบัญญัติแรงงาน เสนอตอสภา
ผูแทนราษฎร ซึ่งมีมติเห็นชอบรับหลักการและใหประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับน้ีไดต้ังแตวันที่
20 กันยายน พ.ศ. 2499 โดยใหมีผลใชบังคับต้ังแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2500

พระราชบัญญัติแรงงาน พ.ศ. 2499 ไดมีขอกําหนดเกี่ยวกับการคุมครองแรงงานไวอยาง
กวางขวางและชัดเจน โดยเฉพาะในเร่ืองชั่วโมงทํางานเวลาพักผอน การหยุดงาน การหยุดพักรักษาตัว
การใชแรงงานหญิงและเด็ก การจายคาจาง คาลวงเวลา เงินชดเชย เงินทดแทน โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ไดมีบทบัญญัติใหสิทธิคนงานกอต้ังสมาคมและทําการตอรองกับนายจางไดดวย แตถึงแมกฎหมาย
ฉบับน้ีจะเปนกฎหมายที่ไดรางขึ้นโดยใชวิธีการที่ชอบดวยวิถีทางแหงประชาธิปไตยอยางแทจริง
โดยผานการพิจารณาจากผูมีสวนไดเสียทุกฝายอยางกวางขวาง ยิ่งกวาการรางกฎหมายฉบับใดๆ
และไดมีการนําเอาขอคิดเห็นตางๆ ที่ไดจากบุคคลที่เกี่ยวของมาพิจารณาอยางรอบคอบดวยก็ตาม
แตก็เปนที่นาเสียดายที่กฎหมายฉบับน้ี มีระยะเวลาใชบังคับที่สั้นมาก คือ ใชบังคับอยูไดเพียง
ประมาณปเศษเทาน้ัน ก็ตองถูกยกเลิกไป เพราะปรากฎวามีบทบัญญัติที่ไมเหมาะสมอยูบางประการ
ที่กอใหเกิดความราวฉานระหวางนายจางกับลูกจาง ทําลายความเห็นใจและการประนีประนอม
ระหวางกัน แทนที่จะเปนเคร่ืองมือที่จะประสานความสามัคคี ในระหวางนายจางกับลูกจาง ทําให
เกิดความระส่ําระสายในการประกอบการตางๆ อันเปนภัยรายแรงแกเศรษฐกิจของประเทศ แทนที่
จะกอใหเกิดสันติสุขขึ้นในการทํางาน จึงไดถูกยกเลิกไป โดยมีการตราประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่
19 ลงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2501 ขึ้นมาใชบังคับแทน

อน่ึง ประกาศของคณะปฏิบัติ ฉบับที่ 19 ลงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2501 ฉบับน้ี ไดให
อํานาจกระทรวงมหาดไทยออกประกาศเร่ือง การคุมครองแรงงานขึ้นมาใชบังคับแทน แตสวนใหญ
เปนไปตามพระราชบัญญัติแรงงาน พ.ศ. 2499 และใหอํานาจกรมแรงงานเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด
ขอพิพาทแรงงาน แตการกอต้ังสมาคมของลูกจางตองสิ้นสุดลง
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ในปเดียวกันน้ีเอง ไดมีการตราพระราชบัญญัติสงเคราะหอาชีพแกคนไทย พ.ศ. 2499
ขึ้นมาใชบังคับดวย

ในป พ.ศ. 2511 รัฐบาลก็ไดมีประกาศใชพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครอง
คนหางาน พ.ศ. 2511 แทนพระราชบัญญัติวาดวยสํานักงานจัดหางาน พ.ศ. 2475 และพระราช
บัญญัติจัดหางานประจําทองถิ่น พ.ศ. 2475

ตอมาในป พ.ศ. 2515 ไดมีการออกประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 103 ลงวันที่ 16
มีนาคม พ.ศ. 2515 เร่ือง การคุมครองแรงงานและแรงงานสัมพันธขึ้นมาใชบังคับ โดยใหอํานาจ
กระทรวงมหาดไทย ออกประกาศกระทรวงที่เกี่ยวกับเร่ืองของการคุมครองแรงงานและแรงงาน
สัมพันธขึ้นมาใชบังคับอีกดวย ซึ่งเปนการนําเอารางพระราชบัญญัติคุมครองแรงงานและราง
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธที่กําหนดแนวทางการใชแรงงาน ตลอดจนแนวทางที่จะใหมีกา ร
จัดต้ังสมาคมนายจางและองคกรของลูกจางที่จะทําการเจรจาตอรองและเสริมสรางความสัมพันธอัน
ดีระหวางนายจางกับลูกจางมาใชน่ันเอง

ในปเดียวกันน้ีเอง ก็ไดมีกฎหมายเกี่ยวกับแรงงานอีกฉบับหน่ึง โดยคณะปฏิวัติได
ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 322 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2515 เร่ืองการทํางานของคนตางดาว
กําหนดหลักเกณฑและขอบเขตการทํางานของคนตางดาวในประเทศไทยที่จะทํางานในประเทศ
ไทยได จะตองไปขออนุญาตและไดรับอนุญาตจากพนักงานเจาหนาที่กอนจึงจะทําได

ในระหวางป พ.ศ. 2516-2517 ไดมีปญหาขอพิพาทแรงงานและการนัดหยุดงานเกิดขึ้น
อยางมากมาย อันเน่ืองมาจากเหตุการณบานเมืองในขณะน้ัน ทําใหประชาชนโดยทั่วไปมีความรูสึก
วา เปนประชาธิปไตย มีสิทธิเสรีภาพอยางเต็มที่ ประกอบกับปญหาทางเศรษฐกิจที่เพิ่มมากขึ้นทํา
ใหมีการเรียกรองกอใหเกิดปญหาทางดานแรงงานขึ้นเปนจํานวนมาก เห็นสมควรที่จ ะไดมีการ
ปรับปรุงประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 103 ลงวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2515 น้ีเสียใหม โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง เห็นวาเปนเวลาอันสมควรที่จะใหสิทธิคนงานกอต้ังองคกรทางดานแรงงานดังประเทศอ่ืนๆ
ไดแลว จึงไดประกาศใชพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 ยกเลิกประกาศของคณะปฏิวัติ
ฉบับที่ 103 ลงวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2515 เฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับกฎหมายแรงงานสัมพันธ ยอมรับ
สิทธิของคนงานที่จะต้ังสหภาพแรงงาน สหพันธแรงงานและสภาองคการลูกจางทําการตอรอง และ
มีบทบัญญัติที่คุมครองการทํางานของสหภาพแรงงาน สหพันธแรงงาน แล ะสภาองคการลูกจาง
อยางกวางขวาง

ในป พ.ศ. 2521 กรมแรงงานเห็นความจําเปนที่จะตองปรับปรุงกฎหมาย วาดวยการ
ประกอบอาชีพของคนตางดาวใหสมบูรณยิ่งขึ้น จึงไดตราพระราชบัญญัติการทํางานของคนตางดาว
พ.ศ. 2521 ขึ้นมาใชบังคับแทนประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 322 ลงวันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2515
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ตอมาในป พ.ศ. 2522 ไดตราพระราชบัญญัติจัดต้ังศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดี
แรงงาน พ.ศ. 2522 ขึ้นมาใชบังคับ เพื่อพิจารณาคดีและขอพิพาทแรงงาน โดยองคคณะผูพิพากษา
ซึ่งประกอบไปดวยผูพิพากษา และผูพิพากษาสมทบฝายนายจางและฝายลูกจา ง รวมทั้งกําหนด
วิธีการในการพิจารณาคดีแรงงาน เพื่อใหเกิดความสะดวก รวดเร็ว ประหยัด และเที่ยงธรรมดวย

ตอมาในป พ.ศ. 2528 ไดตราพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางานขึ้นมาใช
แทนพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ. 2511 เน่ืองจากไดมีการจัดสงคนงานไป
ทํางานในตางประเทศในลักษณะธุรกิจจัดหางานมากขึ้น ทําใหเกิดปญหาหลายประการกับคนหางาน
โดยเฉพาะอยางยิ่งปญหาการหลอกลวงและการเอาเปรียบคนหางานในรูปแบบตางๆ บทลงโทษที่
กําหนดไวก็มีอัตราโทษตํ่า ผูจัดหางานไมเกรงกลัว จึงจําเปนที่จะตองปรับปรุงแกไขกฎหมายฉบับ
เดิมเสียใหม โดยเฉพาะอยางยิ่งเกี่ยวกับเร่ืองการจัดหางานเพื่อไปทํางานในตาง ประเทศ

อีกทั้งเพื่อใหการพัฒนาแรงงานของชาติไดผลโดยสมบูรณ จึงตองสงเสริมการบริหาร
แรงงานใหมีประสิทธิภาพ อันจะกอใหเกิดประโยชนสุขและความเปนธรรมแกทั้งฝายนายจางและ
ลูกจาง ตลอดจนผูใชแรงงานทั้งหลาย คณะปฏิรูปการปกครองแผนดินในขณะน้ัน (พ.ศ. 2519) จึง
ไดมีคําสั่งคณะปฏิรูปการปกครองแผนดิน ฉบับที่ 47 พ.ศ. 2519 ต้ังสภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงาน
แหงชาติ ขึ้นเปนองคกรไตรภาคี ประกอบดวยกรรมการผูแทนฝายรัฐบาล ฝายนายจางและฝาย
ลูกจาง เพื่อทําหนาที่เปนที่ปรึกษาของรัฐบาลในสวนที่เกี่ยวกับดานแรงงานดังน้ี

ตอมาในป พ.ศ. 2536 ไดตราพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 8)
ขึ้น เพื่อจัดต้ังกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม ใหมีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการบริหารแรงงาน
การจัดหางาน การประชาสงเคราะห การพัฒนาฝมือแรงงาน การสวัสดิการ และคุมครองแรงงาน
และการประกันสังคม โดยโอนอํานาจหนาที่ กิจการ ทรัพยสิน สิทธิ หน้ี ขาราชการ ลูกจาง พนักงาน
และเงินงบประมาณของกรมประชาสงเคราะห สํานักงานประกันสังคม กรมพัฒนาฝมือแรงงา น
กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน กระทรวงมหาดไทย มาเปนของกระทรวงแรงงานและ
สวัสดิการสังคม และตอมาในป พ.ศ. 2545 ไดมีการปฏิรูประบบราชการ โดยพระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ไดปรับปรุง กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม มาเปนกระทรวง
แรงงาน ใหมีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการบริหาร และคุมครองแรงงานพัฒนาฝมือแรงงาน สงเสริมให
ประชาชนมีงานทํา และราชการอ่ืนตามที่มีกฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของกระทรวง
แรงงานหรือสวนราชการที่สังกัดกระทรวงแรงงงาน ซึ่งมีสวนราชการดังตอไปน้ี

1) สํานักงานรัฐมนตรี
2) สํานักงานปลัดกระทรวง
3) กรมการจัดหางาน
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4) กรมพัฒนาฝมือแรงงาน
5) กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
6) สํานักงานประกันสังคม

2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการคุมครองแรงงาน
ระบบเศรษฐกิจ คือ สิ่งที่หลอเลี้ยงใหสังคมมนุษยดํารงอยูและพัฒนาตอไปได ระบบ

เศรษฐกิจคือการผลิตสินคาและบริการเพื่อสนองความตองการของผูบริโภค แรงงานคือ ทรัพยากรที่
เปนปจจัยสําคัญยิ่งของระบบการผลิตหรือการบริการ เน่ืองจากเปนทรัพยากรทั้งที่เปนแรงงานและ
เปนทรัพยากรความรูในเวลาเดียวกัน ทรัพยากรแรงงานหรือทรัพยากรมนุษย จะแตกตางจาก
ทรัพยากรการผลิตอ่ืน เปนทรัพยากร (Resource) ที่มีความตองการ (Need) ไมคงที่ เปลี่ยนแปลงได
ตามแรงกระตุน มีทั้งความพึงพอใจที่จะทําและไมพึงพอใจที่จะทํา ที่สําคัญเปนทรัพยากรที่พัฒนา
ได การบริหารจัดการจึงมีความยุงยากและซับซอนกวาการบริหารทรัพยากรอ่ืน มีแนวคิด การ
บริหารทรัพยากรมนุษยมากมาย เพื่อชวยใหการบริหารจัดการ ใหมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล
ตามที่ตองการได ซึ่งมีความหมาย และมีแนวคิดสําคัญๆ ที่เกี่ยวของเชน

2.2.1 แนวคิดในการคุมครองแรงงาน
การคุมครองแรงงานควรคํานึงถึงหลักการดังตอไปน้ี
1) ควรใหการคุมครองแกผูทํางานทุกประเภท ไมควรคุมครองเฉพาะผูที่เปน “ลูกจาง”

เทาน้ัน
2) ควรคุมครองในเร่ืองการทํางาน เพื่อใหมีสุขภาพอนามัยที่ดี และมีความปลอดภัยใน

รางกายและชีวิตเปนประการแรก ซึ่งไดแก ชั่วโมงทํางาน เวลาพัก วันหยุดประจําสัปดาห วันลาปวย
วันลาคลอด การทํางานกับสารที่เปนพิษหรือการทํางานในลักษณะที่เสี่ยงตออันตราย

3) ควรคุมครองในเร่ืองคาตอบแทนในการทํางานเปนประการที่สอง เพื่อใหไดเงิน
เพียงพอที่ดํารงชีวิตอยูไดตามสมควร และใหไดตามกําหนดเวลาและเต็มจํานวน

4) ควรคุมครองในเร่ืองความมั่นคงในการทํางานเปนประการตอมา เพื่อใหมีงานและมี
รายไดตลอดไป

5) ควรคุมครองในเร่ืองอ่ืนที่จําเปนเฉพาะประเภทงานที่ทําน้ัน
6) ควรคุมครองตามหลักเกณฑที่บัญญัติไวในอนุสัญญาและขอแนะขององคการ

แรงงานระหวางประเทศ และแนวปฏิบัติที่เหมาะสมในกฎหมายตางประเทศ
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2.2.2 แนวคิดการบริหารคาตอบแทน14

สําหรับแนวคิดการบริหารคาตอบแทน น้ันจะกลาวถึงความสําคัญของคาตอบแทน
ปจจัยในการกําหนดคาตอบแทน ประเภทของคาตอบแทน โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี

1) ความสําคัญของคาตอบแทน
คาตอบแทน (Compensation/Remuneration) เปนปจจัยสําคัญที่จะดึงดูด ธํารงรักษา

แรงงานไวในองคกร คาตอบแทนเปนแหลงรายไดของแรงงานและเปนสิ่งสรางแรงจูงใจ ใหทํางาน
เปนตนทุน สําหรับองคกรหรือนายจาง และเปนสิ่งที่สรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ สังคม
การเมือง ของประเทศ

2) ปจจัยในการกําหนดคาตอบแทน
Dale Beach ไดใหแนวคิดการกําหนดคาตอบแทนการทํางานวา มีปจจัยหลัก

7 ประการ ที่มีอิทธิพลตอการกําหนดคาตอบแทน (Wage Criteria) คือ
(1) Prevailing Wage อัตราคาจางทั่วไป หรือราคาคาจางของตลาด
(2) Ability to Pay ความสามารถที่จะจาย
(3) Cost of Living ระดับคาครองชีพ
(4) Productivity ประสิทธิภาพของแรงงาน
(5) Bargaining Power อํานาจตอรองทั้งของนายจางและลูกจาง
(6) Job Requirements ความตองการของงานแตละประเภท
(7) Law ขอกําหนดของกฎหมาย

3) ประเภทคาตอบแทน
คาตอบแทนการทํางานอาจแบงไดเปน 3 ประเภทคือ
(1) คาตอบแทนหลัก (Basic Salary) ไดแก คาจาง เงินเดือน ซึ่งจะจายในอัตราเทาใด

ขึ้นอยูกับคาของงานที่พนักงานทํา และความสามารถ (Competency) ของพนักงาน องคกรสวนใหญ
จะจัดทําเปนโครงสรางเงินเดือนไว โดยโครงสรางคาจางเงินเดือนของแตละองคกร จะแตกตางกัน
ขึ้นอยูกับปจจัยดังที่กลาวขางตน

(2) คาตอบแทนเสริม (Supplementary Compensation) เปนคาตอบแทนประเภท
สวัสดิการ ซึ่งแรงงาน หรือลูกจางที่มีคุณสมบัติถูกตองตามกฎระเบียบที่กําหนดไว จะไดรับสิทธิ
ไดรับคาตอบแทนประเภทน้ีทันที โดยไมตองทํางานแลว ถึงจะไดรับสิทธิ หรือเรียกวา Pay for

14 จินดาลักษณ  วัฒนสินธุ.  (2540). สรุปเอกสารประกอบการบรรยายวิชาการบริหารคาตอบแทน คณะ
รัฐประศาสนศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร. (ไมปรากฏหนา).
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Member สําหรับคาตอบแทนประเภทน้ี เชน การประกันชีวิตและสุขภาพ คาชวยเหลือการศึกษา
บุตร คารักษาพยาบาลตนเองและครอบครัว คาชวยเหลือการคลอดบุตร เคร่ืองแบบทํางาน ที่พัก
อาศัย คาอาหารกลางวัน การสันทนาการดานกีฬา และบันเทิงตางๆ เปนตน

(3) คาตอบแทนจูงใจ (Wage Incentive) เปนคาตอบแทนพิเศษที่ตองทํางานแลว ถึง
ไดรับ ซึ่งตางจากคาตอบแทนเสริม หรือเรียกวา Pay for Performance เชน คาทํางานลวงเวลา คาเที่ยว
สําหรับงานขนสง คาชั่วโมงบินสําหรับนักบิน คาชั่วโมงดํานํ้าสําหรับนักดํานํ้า คาขับเคร่ืองจักร
สําหรับการขับเคร่ืองจักรบางประเภท เบี้ยขยัน และโบนัสประจําป เปนตน

คาตอบแทนแตละประเภท จะมีหลักเกณฑการจายและการบริหารจัดการที่แตกตาง
กัน และกลยุทธการบริหารคาจาง คาตอบแทนของแตละภาคธุรกิจ ของแตละองคกร จะมีรายละเอียด
ที่แตกตางกันออกไปอีก

การแบงแยกคาตอบแทนในเชิงบริหารดังที่กลาว อาจมีความแตกตางกันกับ
ขอกําหนดของกฎหมายแรงงาน โดยเฉพาะนิยามคําวา “คาจาง” ซึ่งในการศึกษาคร้ังน้ี จะยึดนิยาม
ของกฎหมายแรงงานเปนหลักสําหรับการวิเคราะห

2.2.3 แนวคิดเกี่ยวกับความเหน่ือยลา15

ความเหน่ือยลา (Fatigue) แบงออกเปน ความเหน่ือยลาทางจิต (Psychological Fatigue)
และความเหน่ือยลาทางกาย (Physiological Fatigue) ความเหน่ือยลาเกิดขึ้นจากการใชกลามเน้ือของ
รางกายมากเกินไป หรือการใชความคิดเปนเวลานานๆ ทําใหมีการเปลี่ยนแปลงทางสรีระ กลามเน้ือ
จะตึงขึ้น หัวใจเตนแรง ตองการออกซิเจนเพิ่มขึ้น ความเหน่ือยลา จึงสัมพันธกับระดับของผลผลิต
เมื่อปรากฏความเหน่ือยลา ผลผลิตจะเร่ิมลดลง

สาเหตุของการเหน่ือยลามีดังน้ี
1) แรงจูงใจ จากการศึกษาพบวา แตละวันทํางาน ความเหน่ือยลาจะเกิด 3 ชวง คือ ชวง

เร่ิมตนทํางาน ชวงกอนพักกลางวัน และชวงกอนเลิกงาน ซึ่งสังเกตไดวาความเหน่ือยลา มิไดเกิดมา
จากการออกแรงทางรางกายเพียงอยางเดียว แตอาจเกิดจากแรงจูงใจของพวกเขาดวย

2) ชวงระยะเวลาในการทํางาน จากการศึกษาพบวา การที่ตองทํางานเปนระยะเวลา
ยาวนาน จะทําใหเกิดความเหน่ือยลา โดยเฉพาะอยางยิ่ง งานที่ตองใชกําลังแรงกายมากเทาไหร
รางกายก็ตองการพักผอนบอยขึ้น การไดพักในชวงที่เร่ิมมีอาการเหน่ือยลา จะทําใหรางกายและ
จิตใจสดชื่นและพรอมที่จะเร่ิมตนทํางานใหมไดอยางมีประสิทธิภาพ

15 สิริอร วิชชาวุธ.  (2544). จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองคการเบื้องตน. หนา 196-198.
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3) โภชนาการ การรับประทานอาหารของพนักงานเปนสวนหน่ึงที่ทําใหพนักงานมี
รางกายที่แข็งแรง หรือออนแอ คนที่มีโภชนาการที่เหมาะสม รับประทานอาหารครบ 5 หมู คือ
คารโบไฮเดรต โปรตีน ไขมัน ผัก และผลไม จะเปนคนที่มีรางกายแข็งแรง ทําใหเกิดความเหน่ือย
ลาชากวาผูที่รับประทานอาหารไมครบหมู

2.3 ทฤษฎีเกี่ยวกับคาจาง
คาจางเปนสิ่งที่มีความสําคัญตอเศรษฐกิจของทุกประเทศมานานแลว ดังน้ันจึงมีแนวคิด

ทฤษฎีคาจางที่คิดโดยนักเศรษฐศาสตรมากมายที่อธิบายถึงปจจัยตางๆ ที่มีอิทธิพลตอการกําหนด
คาจางที่ควรจะเปน ซึ่งในที่น้ีจะกลาวถึงแตเพียงบางทฤษฎีที่มีความสําคัญ ซึ่งพอจะประมวลไดดังน้ี

2.3.1 ทฤษฎีคาจางยุติธรรม (The Just price Theory)
ทฤษฎีคาจางยุติธรรมน้ีมีชื่อเรียกสั้นๆ วา “Just Wage” ซึ่งหมายถึงแนวคิดที่วา คาจาง

สามารถชวยใหผูทํางานดํารงชีวิตอยูไดอยางเหมาะสมใกลเคียงกับลักษณะของงานที่ทําอยู หรืออยู
ในระดับเดียวกันกับระดับชั้นฐานะที่เขาดํารงชีพอยู ดังน้ัน ตามแนวทางน้ีหากบุคคลใดไดทํางาน
ในตําแหนงสําคัญขึ้น คาจางที่ยุติธรรมของเขาก็จะตองสูงขึ้นเทาเทียมกันดวย16

ทฤษฎีคาจางยุติธรรมน้ี ถือไดวาเปนทฤษฎีเกาแกที่มีมาชานานแลวในสังค มเศรษฐกิจ
ต้ังแตยุคโบราณจนกระทั่งมาถึงยุคกลางที่มีการจางแรงงานมากขึ้น การตองมีวิธีกําหนดคาแรงงาน
จึงมีความสําคัญในสมัยน้ัน แตระดับการจายในระยะแรกสวนมากยังอยูในระดับตํ่า โดยคาจางจะ
ถูกกําหนดขึ้น ณ ระดับที่คาดวาจะทําใหแรงงานฝมือเสรีสามารถดํารงชีวิตอยูและเลี้ยงดูครอบครัว
โดยที่สามารถคงบริการการผลิตของตนเอาไวไดตอไป ซึ่งในปจจุบันแนวคิดดังกลาวน้ีก็ยังมี
อิทธิพลอยูบาง ดังจะเห็นไดจากนโยบายและการปฏิบัติเกี่ยวกับคาจางโดยรัฐบาลที่สําคัญคือ การ
พิจารณากําหนดคาจางขั้นตํ่าตามกฎหมาย เปนตน17

สําหรับหลักเกณฑที่ใชเปนเคร่ืองชี้วัดความยุติธรรมน้ีไดมีการยึดถือเปน 2 แนวทาง
ดวยกัน คือ18

1) ความยุติธรรมในแงของประโยชนตางตอบแทนกัน (Commuta-tive Justice)
ความยุติธรรมในแงของประโยชนตางตอบแทนกัน หมายถึง การถือตามประโยชน

ของนายจางและลูกจางที่แลกเปลี่ยนกันเปนหลัก วิธีน้ีถือวาแรงงานเปนปจจัยการผลิตอยางหน่ึงที่

16 จีรพงษ  ตรงวานิชนาม.  (2546). การกําหนดอัตราคาจางขั้นต่ํา และคาจางของงานท่ีจางไมเต็มเวลา.
หนา 10.

17 สุณี ฉัตราคม. (2528). คาจางและทฤษฎีคาจาง. หนา 16.
18 จีรพงษ ตรงวานิชนาม. เลมเดิม. หนา 10-11.
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เขามาชวยในการผลิต และมีคุณคาทางเศรษฐกิจหรือมีคุณคาราคาอยูในตัว ดังน้ัน การมาทํางานจึง
ควรตองมีการใหผลตอบแทนกลับเปนการแลกเปลี่ยนกัน หลักการกําหนดคาจางที่เปนธรรมในแงน้ี
จึงมีชื่อเรียกอีกอยางหน่ึงวา หลักของการแลกเปลี่ยนที่เปนธรรม (Exchange Justice)

2) ความยุติธรรมในทางสังคม (Social Justice)
ความยุติธรรมในทางสังคม (Social Justice) ทฤษฎีน้ีมองความเปนธรรมในวงกวาง

กลาวคือ ถือวาเมื่อสังคมไดรับประโยชนจากลูกจางในการผลิต ดังน้ัน สังคมจึงตองตอบแทนให
ลูกจางสามารถดํารงชีพอยูได ทั้งน้ีโดยยึดถือวาคาจางที่จะชวยใหดํารงชีพอยูได ควรตองเปนคาจาง
ที่ทําใหครอบครัวของลูกจางซึ่งมีบุตร 2 คน สามารถมีมาตรฐานการครองชีพขั้นตํ่าจํานวนหน่ึงที่
เพียงพอ

2.3.2 ทฤษฎีคาจางระดับพอประทังชีพ (The Subsistence Wage Theory)19

ทฤษฎีน้ีเกิดขึ้นเมื่อประมาณคริสตศตวรรษที่ 18 เปนชวงที่อุตสาหกรรมเร่ิมขยายตัวใน
ยุโรปเปนแบบระบบโรงงาน และเปนชวงที่มีแนวคิดทางเศรษฐกิจเปนแบบเสรีนิยม ซึ่งในระยะน้ัน
นักเศรษฐศาสตรเร่ิมเห็นถึงความสําคัญของตนทุนดานแรงงานวาเปนปจจัยการผลิตที่มีความสําคัญ
มากขึ้น ทําใหนักเศรษฐศาสตรในสมัยน้ีไดพยายามคิดทฤษฎีที่จะอธิบายการจายคาจางที่ดีขึ้นกวา
แบบเดิม

โดยทฤษฎีน้ีไดอธิบายวา คาจางแรงงานในสังคมอุตสาหกรรมมีแนวโนมที่จะอยูใน
ระดับไมตางไปจากระดับพอประทังชีพเสมอคือ มีแนวโนมจะไดรับคาจางเพียงจํานวนเทาที่จําเปน
จะเลี้ยงดูตัวเอง และครอบครัวใหสามารถมีลูกหลานสําหรับเปนกําลังแรงงานที่เพียงพอแกสังคมใน
อนาคตเทาน้ัน เมื่อใดที่คาจางสูงกวาระดับพอประทังชีพขนาดครอบครัวจะขยายออกไปชนชั้น
แรงงานจะเพิ่มขึ้น ทําใหปริมาณการเสนอขายแรงงานมีมากขึ้น และคอยๆ ดึงเอาคาจางลงมาสูระดับ
พอประทังชีพเชนเดิม ตรงกันขามถาคาจางเกิดตํ่ากวาระดับพอประทังชีพ ปริมาณการเสนอขาย
แรงงานจะลดลงดวยโรคภัยไขเจ็บ การขาดอาหาร และอัตราการเกิดที่ตํ่าจนอัตราคาจางคอยๆ สูง
ขึ้นมาถึงระดับพอประทังชีพ20

ในสวนนักเศรษฐศาสตรชาวอังกฤษคนสําคัญชื่อ อดัม สมิท (Adam Smith) เห็นวา
อัตราคาจางจะลดลงเขาสูระดับพอประทังชีพก็ตอเมื่อเศรษฐกิจของประเทศอยูในภาวะชะงัก งัน
(Stationary State) เปนเวลานานเทาน้ัน โดยเห็นวาคาจางขึ้นอยูกับการเสนอซื้อ (Demand) และการ

19 แหลงเดิม. หนา 11.
20 กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม. (2545). คาจาง รายได

และช่ัวโมงการทํางาน พ.ศ. 2543. หนา 5.
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เสนอขาย (Supply) ของแรงงานในระบบเศรษฐกิจ และนายจางจะมีบทบาทสําคัญในการกําหนด
คาจางมากกวาสหภาพแรงงาน เน่ืองจากมีการจัดองคการและมีอํานาจตอรองที่ดีกวาลูกจางเสมอ21

สําหรับนักเศรษฐศาสตรชาวอังกฤษที่สําคัญอีกคนหน่ึงชื่อ เดวิด ริคาร-โด (David
Ricardo) ไดอธิบายโดยพยายามเชื่อมโยงคาจางใหสัมพันธกับประชากร จํานวนแรงงาน และการ
อยูรอด ซึ่งเขาเห็นวาในระยะยาวแลวคาจางจะตองปรับตัวตามธรรมชาติจนอยูในระดับที่จะชวยให
แรงงานอยูรอดได (Subsistence Level) น่ันคือ คาจางจะพอเพียงสําหรับการจัดหาอาหาร เคร่ืองนุงหม
และที่อยูอาศัย เพราะตนทุนของสิ่งเหลาน้ีน้ันเองที่ทําใหแรงงานตางๆ สามารถดํารงอยูตอเน่ือง
ตลอดไปเปนวัฎจักร ซึ่งเมื่อแรงงานนอย คาจางสูง ก็จะเปนการจูงใจใหมีการผลิตแรงงานเพิ่มเขามา
และจะมีผลใหคาแรงงานตกตํ่าลงอีกหมุนเวียนกันไป โดยทฤษฎีน้ีจะมีใชบางเฉพาะในสังคมที่มี
การพัฒนานอยมากเทาน้ัน22

2.3.3 ทฤษฎีกองทุนคาจาง (Wage Fund Theory)23

ทฤษฎีกองทุนคาจางถือวาอัตราคาจางโดยเฉลี่ย ถูกกําหนดโดยการเสนอซื้อ (Demand)
และการเสนอขาย (Supply) ทฤษฎีน้ีมุงอธิบายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของระดับคาจางทั่วไปใน
ระยะสั้นตอป ซึ่งตางไปจากทฤษฎีคาจางระดับพอประทังชีพที่มุงอธิบายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
ของระดับคาจางในระยะยาวและเนนหนักในดานของการเสนอขาย (Supply)

ทฤษฎีกองทุนคาจางน้ีเกิดขึ้นในตนคริสตศตวรรษที่ 19 โดยนักเศรษฐศาสตรชาว
อังกฤษคนสําคัญที่มีบทบาทมากในการเสนอทฤษฎีน้ีชื่อ จอหน สจวต มิลล (John Stuart Mill) ซึ่ง
ไดอธิบายวา นายจางจะมีกองทุนจํานวนหน่ึงสําหรับเพื่อจายคาจ างและสวนแบงของลูกจางแตละ
คน สวนจะมีเทาใดน้ันจะกระทําโดยการแบงเฉลี่ยออกตามจํานวนของลูกจาง ดังน้ันคาจางจึงขึ้นลง
ตามการขยายตัวของลูกจาง หรือตามขนาดของกองทุน หรือทั้งสองกรณีรวมกัน

ทฤษฎีกองทุนคาจางน้ีไมเปนที่ยอมรับ เพราะการแบงเฉลี่ยเทากันโดยไมมีการคํานึง
ถึงปจจัยอ่ืนๆ ที่ควรจะมีผลตอการกําหนดคาจางที่ลูกจางควรไดรับ เชน ประสิทธิภาพการทํางาน
ความ อาวุโส ความยากงายของงาน ซึ่งนับวาเปนสิ่งที่ขัดกับหลักความเปนจริง และเปนสิ่งที่ไม
ถูกตอง ยิ่งลูกจางมาก คาจางของแตละคนจะถูกกระทบโดยจะไดรับลดลงตลอดเวลา ในทางตรงกัน
ขาม การที่ลูกจางจะไดรับคาจางเพิ่มขึ้นน้ันจะตองมีการลดคนทํางานใหนอยลง ซึ่งหลักการและ
เหตุผลของทฤษฎีที่ขัดตอความเปนจริง ทําใหทฤษฎีคาจางน้ีไมเปนที่ยอมรับโดยปริยาย

21 สุณี ฉัตราคม. เลมเดิม. หนา 16.
22 จีรพงษ ตรงวานิชนาม. เลมเดิม. หนา 12.
23 แหลงเดิม. หนา 13.
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2.3.4 ทฤษฎีคาจางตามผลผลิต (Productivity Theory)24

ทฤษฎีคาจางตามผลผลิตน้ีไดวางหลักเกณฑการกําหนดคาจ างจะตองพิจารณาถึง
ความสัมพันธระหวางคาจาง ผลผลิตและการจางงานเปนสําคัญ โดยเนนไปที่ประสิทธิภาพ ผลผลิต
แรงงาน (Productivity of labor) เปนหลัก โดยการจะจายคาจางมากนอยเพียงใดขึ้นอยูกับความ
สัมพันธกันระหวางประสิทธิภาพ และผลผลิตแรงงาน ซึ่งทฤษฎีน้ีแบงออกเปน 2 ทฤษฎียอย คือ

1) ทฤษฎีคาจางตามผลผลิตสุดทาย (Marginal Productivity Theory)
ทฤษฎีคาจางตามผลผลิตสุดทาย (Marginal Productivity Theory) ตามทฤษฎีน้ีคาจาง

ที่จายใหลูกจางจะเทากับมูลคาของผลผลิตที่เพิ่มเติมขึ้นมาจากผลผลิตรวมตามปกติที่ทําได ทั้งน้ีโดย
ถือวาผลผลิตจากปจจัยอ่ืนๆ ลวนคงที่ และมูลคาของผลผลิตที่คนงานทําไดน้ัน การพิจารณาจะทํา
โดยพิจารณาจากผลตอบแทนที่นายจางไดรับมาอันเน่ืองจากผลผลิตของคนงานที่สูงขึ้น สภาพการ
จางงานในที่น้ีจะเปนไปดังน้ี คือ การจางลูกจางเขามาแตละคนน้ันจะทําใหผลผลิตเพิ่มสูงขึ้นจน
กระทั่งถึงจุดหน่ึงที่ผลไดจะลดตํ่าลง ซึ่ง ณ จุดดังกลาวน้ีผลผลิตตอคนงานจะเร่ิมลด ลงตามสภาพ
เชนน้ีนายจางจะยังคงสามารถจางคนงานไดเร่ือยๆ ตราบใดที่คาจางที่จายยังคงนอยกวารายไดที่
ไดรับจากการขายผลผลิตที่ผลิตเพิ่มขึ้น อยางไรก็ตามนายจางจะยังคงจางเชนน้ีเร่ือยไปจนถึงจุดที่
คาจางที่จายเทากับผลผลิตที่ไดพอดี ซึ่งลูกจางที่จางน้ีจะเปนคนสุดทายและผลผลิตก็จะเปนผลผลิต
สุดทาย

ดังน้ันจึงกลาวโดยสรุปไดวา คาจางตามทฤษฎีน้ีจะเทากับมูลคาผลผลิตที่เขาทําได
และคาจางของลูกจางคนหน่ึงก็จะเปนการกําหนดคาจางของลูกจางทั้งหมด ทั้งน้ีเพราะทุกคนตาง
ทํางานที่เหมือนกัน จึงเทากับตางมีประสิทธิภาพการทํางานเทากันดวย

2) ทฤษฎีประสิทธิภาพผลผลิต (Productive Efficiency Theory)
ทฤษฎีประสิทธิภาพผลผลิต (Productive Efficiency Theory) ตามทฤษฎีน้ีนับเปน

การปรุงแตงจากทฤษฎีแรก น่ันคือ การยอมเปดโอกาสใหลูกจางแตละคนแสดงความสามารถเพิ่ม
(หรือลด) คาจางของตนตามประสิทธิภาพผลผลิตที่ตนทําได ทฤษฎีน้ีมีขอสมมุติฐานวาเมื่อใดที่
คนงานไดรับโอกาสใหทําการเพิ่มผลผลิตใหสูงกวาผลงานมาตรฐานที่ต้ังไวแลว รายไดของตนน้ัน
จะสูงเพิ่มตามไปดวย ในทางตรงกันขาม ถาหากผลงานที่ทําไดมีระดับมาตรฐานตํ่ากวามาตรฐาน
แลวรายไดของคนๆ น้ัน จะคงระดับเดิมหรือลดตํ่ากวาระดับถัวเฉลี่ย

กลาวไดวา ทฤษฎีคาจางตามผลผลิตน้ีมุงพยายามที่จะอธิบายความสัมพันธระหวาง
คาจางใหเปนไปตามผลผลิตที่ทําไดเปนสําคัญ

24 แหลงเดิม. หนา 13.
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2.3.5 ทฤษฎีการตอรองคาจาง (Bargaining Theory of Wage)
ทฤษฎีการตอรองคาจาง น้ีจะอธิบายถึงการกําหนดคาจางโดยกระบวนการตอรองรวม

(Collective Bargaining) ระหวางนายจางกับลูกจางในตลาดแรงงานของทศวรรษ 1920 ถาทั้งฝาย
นายจางและลูกจางมีการแขงขันโดยเสรีแลว อัตราคาจางจะถูกกําหนดได  แนนอนที่จุดใดจุดหน่ึง
กลาวคือ ถาลูกจางคนใดเรียกรองมากกวาอัตราคาจางที่กําหนดน้ัน นายจางก็จะไมจางและรับลูกจาง
คนอ่ืนมาทํางานแทน ในทางตรงกันขามถานายจางคนใดจายคาจางนอยกวาอัตราที่กําหนดดังกลาว
ลูกจางก็จะไมทํางานดวยและไปหานายจางคนใหมแทน แตอยางไรก็ตามถาอัตราคาจางไมไดถูก
กําหนดขึ้นโดยการแขงขันอยางเสรี แตถูกกําหนดโดยการตอรองระหวางสมาคมของนายจางและ
ลูกจาง อัตราคาจางจึงไมอาจที่จะถูกกําหนดใหแนนอนที่อัตราใดอัตราเดียว เพราะอัตราคาจางใดๆ
น้ัน ฝายลูกจางตองการไดอัตราที่สูงกวาน้ัน ในขณะที่ฝายนายจางตองการจายในอัตราที่ตํ่ากวา นัก
เศรษฐศาสตรผูมีบทบาทสําคัญในการสรางทฤษฎีน้ีไดแก เบียทริกส เวบส (Betrice Webbs) ซึ่งเปน
ชาวอังกฤษ และนักเศรษฐศาสตรชาวอเมริกันชื่อ จอหน เบทส คลาก (John Bates Clark)25

2.3.6 ทฤษฎีวาดวยอํานาจในการซื้อ (Purchasing Power Theory of Wages)
ทฤษฎีวาดวยอํานาจในการซื้อ (Purchasing Power Theory of Wages) โดยทฤษฎีน้ีได

ชี้ใหเห็นวาคาจางมิใชเปนเพียงตนทุนการผลิตสินคาเทาน้ัน แตเปนสวนประกอบที่สําคัญของ
อุปสงคของสินคาและบริการอีกดวย  ผลิตผลสวนใหญของอุตสาหกรรมน้ันคนงานเปนผูบริโภค
ถาคาจางสูงคนงานยอมตองมีอํานาจซื้อสินคามาก แตถาคาจางหรืออํานาจซื้อของคนงานตํ่า สินคาก็
จะขายไมหมด นายจางตองลดการผลิตลงเปนผลใหเกิดภาวการณวางงานตามมา ทฤษฎีน้ีแพรหลาย
ออกไปมากกลายเปนสวนชวยสนับสนุนใหคาจางไมสามารถลดลงมาไดในเวลาที่เศรษฐกิจตกตํ่า 26

2.3.7 ทฤษฎีผูมีสิทธิไดสวนท่ีเหลือ (Residual Claimant Theory)
ทฤษฎีผูมีสวนไดสวนที่เหลือ (Residual Claimant Theory) จากทฤษฎีน้ี ชาวอเมริกัน

ชื่อ Francis A.Walker โดยมีแนวความคิดวา คาจาง ควรจะเปนสวนที่เหลือจากการจายใหปจจัยการ
ผลิตอ่ืนๆ แลว กลาวคือหักจาก คาเชา กําไร และดอกเบี้ยแลว  ดังน้ันลูกจางจะไดรับคาจางในอัตรา
เทากับปริมาณผลผลิตของอุตสาหกรรมสวนที่เหลือเฉลี่ยตามจํานวนลูกจาง และลูกจางจะไดคาจาง

25 กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม. (2542). คาจาง สวัสดิการ
และช่ัวโมงทํางาน พ.ศ.2540. หนา 11.

26 วิภาวี ศรีเพียร. (2539). การสรางปจจัยเพื่อใชกําหนดอัตราคาจางขั้นต่ําท่ีเหมาะสมสําหรับประเทศ
ไทย. หนา 21.
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เพิ่มขึ้น โดยการปรับปรุงประสิทธิภาพของตนในการผลิตสูงขึ้นโดยไมจําเปนตองเพิ่มปจจัยการ
ผลิต27

2.3.8 ทฤษฎีมูลคาสวนเกินและการเอารัดเอาเปรียบแรงงาน (Surplus Value and Exploitation
Theory of Wages)

ทฤษฎีมูลคาสวนเกินและการเอารัดเอาเปรียบแรงงาน (Surplus Value and Exploitation
Theory of Wages) โดยทฤษฎีน้ีเห็นวามูลคาที่แทจริงของสินคาทุกชนิดก็คือตนทุนแรงงานที่ใชใน
การผลิตสินคาขึ้นมา โดยไดอธิบายวาในการกําหนดคาจางน้ัน ผูประกอบการจะรวมเอามูลคาที่
กอใหเกิดขึ้นโดยแรงงานเขาไว แตจะจายใหแรงงานนอยกวามูลคาของสินคาที่แรงงานกอใหเกิด
ขึ้น คือจายใหเพียงระดับที่แรงงานพอประทังชีพอยูไดเทาน้ัน มูลคาผลผลิตสวนที่เหลือจากการจาย
ใหแกแรงงานน้ันเรียกวา มูลคาสวนเกิน ซึ่งจะถูกนําไปแบงเปนคาเชา ดอกเบี้ยและกําไร ทั้งๆ ที่
มูลคาสวนเกินน้ีเปนมูลคาที่แรงงานกอใหเกิดขึ้น การที่ผูประกอบการเอามูลคาสวนเกินน้ีไปจึงเปน
การเอารัดเอาเปรียบ (Exploitation) กลาวคือเน่ืองจากในระบบทุนนิยม แรงงานตองขึ้นกับนายทุน
ในเร่ืองการกําหนดคาจางและการจางงาน เน่ืองจากนายทุนเปนเจาของปจจัยการผลิต ทําใหมีอํานาจ
ตอรองมากกวาแรงงานมากและอยูในฐานะที่จะสามารถจายอัตราคาจางแกคนงานตํ่ากวามูลคาของ
ผลผลิตที่แรงงานกอใหเกิดขึ้นได28

2.4 ทฤษฎีท่ีกอใหเกิดการคุมครองแรงงาน
หลักทฤษฎีที่กอใหเกิดความคุมครองแรงงาน อันไดแก ทฤษฎีหลักความตองการของ

มนุษย  ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ  และความมั่นคงทางสังคมซึ่งถือวาเปนหลักเบื้องตนและเปนสวน
หน่ึงของบอเกิดการคุมครองและสวัสดิการดานแรงงาน เน่ืองจากคาแรงหรือคาสินจางที่ผูใชแรงงาน
ไดรับถือเปนเพียงปจจัยพื้นฐานที่ตอบสนองตอความตองการในเบื้องตนของมนุษยเทาน้ัน แตหาได
เพียงพอตอการครองชีพของผูใชแรงงานแตประการใดไม ดังน้ัน จึงเห็นควรที่จะศึกษาถึงหลัก
ทฤษฎีดังกลาวโดยละเอียดกอน

2.4.1 ทฤษฎีความตองการของมนุษย29

ความตองการของมนุษยถือวา เปนปจจัยหน่ึงที่ทําใหมนุษยตองด้ินรนตอสูเพื่อใหไดมา
ในสิ่งที่ตนตองการทั้งน้ีเพื่อที่จะตอบสนองความตองการของตน ความตองการน้ีในบางคร้ังจะถูก

27 สุนทร ศรชัย. เลมเดิม. หนา 12.
28 กรรณิการ ตรีภักดีตระกูล. (2539). คาจางขั้นต่ํากับภาวะเงินเฟอในประเทศไทย. หนา 32.
29 วิชัย  แหวนเพชร.  (2543). มนุษยสัมพันธในการบริหารอุตสาหกรรม. หนา 29-49.
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กระตุนโดยตรงจากกระบวนการของสิ่งบางสิ่งภายในรางกาย แตบอยคร้ังเกิดขึ้นจากแรงกดดันของ
สังคมแวดลอมภายนอก ความตองการน้ีบางคร้ังก็จะมีพลังแตบางคร้ังก็จะออนแรงลง

นอกจากความตองการความทะเยอทะยานอยากโดยธรรมชาติของแตละคนจะเพิ่มทวี
ขึ้นมาเร่ือยๆ โดยไมมีขอจํากัดถือเปนสิ่งที่ดีสรางความเจริญกาวหนาแกสังคมที่ตนอยู โดยความ
ทะเยอทะยานอยากน้ันตองเปนความทะเยอทะยานอยากที่อยูบนพื้นฐานของคุณภาพ ซึ่งหมายความ
วามนุษยมิใชเพียงแตมีความทะเยอทะยานอยากดันไมจํากัดเพียงอยางเดียว หากจําเปนตองมีการ
พัฒนารูปแบบของความตองการดวยการพัฒนา โดยยกระดับคุณภาพความทะเยอทะยานอยาก จาก
ความปรารถนาทางวัตถุและความปรารถนาที่จะมิใหมากกวาผูอ่ืน ไปสูความปรารถนาทางดาน
จริยธรรม สติปญญา และความประณีตงดงาม ซึ่งเปนสิ่งสําคัญควบคูกันไปกับปริมาณของความ
ทะเยอทะยานอยากดวย

2.4.2 ทฤษฎีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
นอกจากทฤษฎีเกี่ยวกับความตองการของมนุษยตามที่กลาวขางตนแลว ทฤษฎีเกี่ยวกับ

ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ก็ถือเปนปจจัยหน่ึงที่กอใหเกิดความจําเปนในการคุมครองแรงงาน
และการจัดสวัสดิการใหแกแรงงานนอกระบบ เน่ืองจากเมื่อมนุษยไดรับการตอบสนองตอสิ่งที่ตน
ตองการแลวปจจัยตอไปที่มนุษยจะคํานึง คือ ความมั่นคงตอสิ่งที่ตนไดรับการตอบสนองน้ัน และ
ความมั่นคงจะเกิดขึ้นไดตอเมื่อบุคคลน้ันมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ซึ่งหมายความถึงความรูสึก
ของการมีชีวิตความเปนอยูที่ดีของบุคคลแตละคน ซึ่งจะสอดคลองกับการที่เขามีความพอใจตอการ
ตอบสนองตอความจําเปนและความตองการในตัว30

ดังน้ัน การสรางกฎเกณฑเกี่ยวกับการคุมครองดานแรงงานใหแกแรงงานนอกระบบก็
ถือวา เปนปจจัยหน่ึงของการสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจใหแกบุคคลเหล าน้ันนอกเหนือจาก
คาจางหรือสินจางและยังเปนตัวชวยเสริมความมั่นคงทางเศรษฐกิจใหกับเขาเหลาน้ัน เพื่อใหเกิด
ความรูสึกวาตนเอง และครอบครัวมีความมั่นคงในการดํารงชีพในปจจุบันและอนาคตไดในอีก
ระดับหน่ึง

2.4.3 ทฤษฎีความมั่นคงทางสังคม
นอกจากความตองการของมนุษย ความมั่นคงทางเศรษฐกิจตามที่ไดกลาวขางตนไป

แลว ความมั่นคงทางสังคมก็ถือเปนปจจัยที่กอใหเกิดความจําเปนในการจัดสวัสดิการดานแรงงาน
นอกระบบ เน่ืองจากความมั่นคงทางสังคมจัดขึ้นเพื่อเปนหลักประกันแกผูใชแรงงานวาจะไดรับ
ความชวยเหลือทางเศรษฐกิจระดับหน่ึง เมื่อเขาตองประสบกับการสูญเสียรายได การไมมีรายได

30 ศักดิ์ศรี  บริบาลบรรพตเขตต.  (2535). ระบบความมั่นคงทางสังคม. หนา 6.
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การมีรายจายเกิดขึ้น และการมีรายไดไมเพียงพอในการดํารงชีวิตอันเน่ืองมาจากการเสี่ยงภัยทาง
สังคมนอกเหนือความสามารถในการควบคุมและชวยเหลือตนเองในระดับบุคคล31

2.5 ความหมาย ความเปนมาและวิวัฒนาการ ในเร่ืองงานขนสง
ในสวนน้ีเปนการศึกษาถึง ความหมายของการขนสง ความเปนมา และวิวัฒนาการใน

เร่ืองงานขนสง โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี
2.5.1 ความหมายของการขนสง

ความหมายของคําวา “การขนสง” สามารถแยกพิจารณาไดดังน้ี
1) ความหมายของการขนสง ตามพจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน

คําวา “ขน” หมายถึง การเอาสิ่งของจํานวนมาก บรรทุกหรือหาบหาม ดวยอาการ
ใดๆ ก็ตาม จากแหงหน่ึงไปอีกแหงหน่ึง

คําวา “สง” หมายถึง การยื่นให ยื่นใหถึงมือ พาไปใหถึงที่
คําวา “ขนสง” หมายถึง ธุรกิจที่เกี่ยวดวยขนและสง

2) ความหมายของการขนสง ตามพจนานุกรมไทย
คําวา “ขน” หมายถึง การนําเอาของมากๆ จากที่แหงหน่ึงไปไวในอีกแหงหน่ึง
คําวา “สง” หมายถึง การยื่นใหถึงมือ พาไปใหถึงที่
คําวา “ขนสง” หมายถึง ธุรกิจเน่ืองดวยการนําไปและนํามา หรือขนและสง

3) ความหมายของการขนสง ตามสารานุกรมไทย
คําวา “การขนสง” หมายถึงการเคลื่อนที่ของมนุษย สัตว สิ่งของ จากที่แหงหน่ึงไป

ยังอีกแหงหน่ึงตามความประสงคของมนุษย
4) ความหมายของการขนสง ตามพระราชบัญญัติการขนสง พ.ศ. 2497 ไดบัญญัติ

นิยามศัพทในมาตรา 4 วาการขนสง หมายความวา “การลําเลียงหรือเคลื่อนยาย
บุคคลหรือสิ่งของดวยเคร่ืองอุปกรณการขนสง”

เคร่ืองอุปกรณการขนสงน้ี หมายถึง ยานพาหนะที่ใชในการขนสง รวมทั้งเคร่ืองทุน
แรงดวยและในพระราชบัญญัติเดียวกันน้ียังไดแบงลักษณะของการประกอบการขนสงออกเปน

“การขนสงสาธารณะ” หมายความวา การขนสงเพื่อสินจางโดยไมจํากัดเสนทาง
“การขนสงประจําทาง” หมายความวา การขนสงเพื่อสินจางตามเสนทางที่กําหนด
“การขนสงสวนบุคคล” หมายความวา การขนสงเพื่อกิจการคาของตนเอง

31 แหลงเดิม. หนา 6 -7.
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“การรับจัดขนสง” หมายความวา การรับจางรวบรวมบุคคล หรือสิ่งของและจัดให
บุคคลอ่ืนทําการขนสงจากที่แหงหน่ึงไปยังอีกแหงหน่ึง ในความรับผิดชอบของผูจัดขนสง

5) ความหมายของการขนสง ตามความหมายของวิชาเศรษฐศาสตร
คําวา “การขนสง” เปนกิจกรรมทางดานเศรษฐกิจอยางหน่ึง ที่จะจัดใหมีการ

เคลื่อนยายคน สัตว และสิ่งของ จากที่หน่ึงไปยังอีกที่หน่ึง ณ เวลาใด เวลาหน่ึง
จากความหมายตางๆ ดังที่กลาวมาแลวขางตนน้ี พอที่จะนํามาสรุปเปนความหมาย

โดยทั่วๆ ไป ของคําวา “การขนสง” ไดดังน้ี
“การขนสง” หมายถึง การจัดใหมีการเคลื่อนยายบุคคล สัตว หรือสิ่งของตางๆ ดวย

เคร่ืองมือและอุปกรณในการขนสงจากที่แหงหน่ึงไปยังอีกแหงหน่ึง ตามความประสงคและเกิด
อรรถประโยชนตามตองการ”

จากคํานิยามขางตน พอที่จะกลาวไดวา การขนสง จะตองประกอบดวยลักษณะ
ตางๆ ดังตอไปน้ีคือ

(1) เปนกิจกรรมที่ตองมีการเคลื่อนยายบุคคล สัตว หรือสิ่งของจากที่หน่ึงไปยังที่อีก
แหงหน่ึง

(2) การเคลื่อนยายน้ัน จะตองกระทําดวยเคร่ืองมือหรืออุปกรณในการขนสง
(3) จะตองเปนไปตามความตองการ และเกิดอรรถประโยชนตามวัตถุประสงคผูที่

ทําการขนสง
การขนสงมีความหมายตอการขายและการจัดจําหนายเปนอยางมาก เพราะการ

ขนสงเปนปจจัยที่ชวยเพิ่มคุณคาของสินคาหรือบริการ ทําใหผูบริโภคที่อยูในสถานที่ที่การขนสง
เขาไปถึงได มีสินคาหรือบริการบริโภคตามที่ตนตองการ การขนสงจะชวยนําสินคาจากแหลงผลิต
ผานมือคนกลางจนกระทั่ง ถึงมือผูบริโภค ดังน้ัน การดําเนินธุรกิจใดๆ ยอมอาศัยการขนสงทั้งสิ้น
ในทองถิ่นใดที่มีการขนสงดี ถนนดี และมียานพาหนะ ที่ใชในการขนสงเพียงพอ ก็ยอมทําใหการ
ลําเลียงสินคาจากแหลงผลิตไปสูตลาดทําไดสะดวกรวดเร็ว เปนผลใหเศรษฐกิจในทองถิ่นน้ันเจริญ
การขนสงจึงมีบทบาทสําคัญตอชีวิตไมยิ่งหยอนไปกวากิจกรรมอ่ืนๆ32

2.5.2 ความเปนมาและวิวัฒนาการของการขนสง
การขนสงไดมีการพัฒนาอยูตลอดเวลา ซึ่งแตเดิมน้ันการขนสงเร่ิมต้ังแตมนุษยเราอาศัย

ธรรมชาติ แลวรูจักใชกําลังสัตวเปนพาหนะ ในการเดินทาง รูจักคิดประดิษฐอุปกรณและเคร่ืองมือ
ตางๆ เขามาชวยจนมาถึงปจจุบันน้ี เราก็มีรูปแบบของการขนสงหลายอยางหลายประเภท ไมวา
จะเปนรถยนต รถไฟ เคร่ืองบิน เรือ หรือแมแตจรวด เหลาน้ีตางก็เกิดขึ้นมาจากการพัฒนาและ

32 คํานาย อภิปรัชญาสกุล. (2550). การจัดการขนสง. หนา 20.
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ประดิษฐคิดคนเคร่ืองมือและอุปกรณที่ใชสําหรับการขนสงน่ันเอง จึงสามารถแบงวิวัฒนาการของ
การขนสงออกเปนยุคๆ ไดดังน้ี

1) ยุคใชกําลังสัตวเปนพาหนะ
ยุคใชกําลังสัตวเปนพาหนะ ซึ่งยุคน้ีสามารถบรรทุกสิ่งของไดจํานวนจํากัด และตอง

ใชจํานวนสัตวมาก ตามปริมาณของสิ่งของที่ตองการบรรทุก
2) ยุควงลอ

ยุควงลอ โดยในยุคน้ีมนุษยเรารูจักประดิษฐอุปกรณเพื่อใชในการขนสงใหสามารถ
บรรทุกสิ่งของไดปริมาณมากขึ้น ซึ่งเราจะเห็นวามีลักษณะเปนวงลอ แลวใชแรงสัตวตางๆ เชน ชาง
มา วัว ควาย เปนตน ลากใหเคลื่อนที่ได เชน เกวียน รถมา เปนตน

3) ยุคเคร่ืองจักรไอนํ้า
ยุคเคร่ืองจักรไอนํ้า ยุคน้ีมนุษยเรารูจักสิ่งประดิษฐขึ้นมาใชในการขนสง ทั้งทางบก

และทางนํ้า เชน คิดเคร่ืองจักรที่ทํางานจากไอนํ้า โดยนํามาใชกับการขนสงทั้งทางบกและทางนํ้า
เชน ใชกับการขนสงทางรถไฟ การขนสงทางเรือ ในยุคที่ทําใหการสงเสริมมีการพัฒนาและขยาย
ตัวอยางรวดเร็ว

4) ยุคมอเตอรไฟฟา
ยุคมอเตอรไฟฟา เปนยุคที่มนุษยเราไดคิดประดิษฐมอเตอรไฟฟาขึ้นมาใช แลว

นําเอามอเตอรไฟฟามาใชกับการขนสง โดยนํามาใชกับการขนสงทางบก ซึ่งเรารูจักกันดีในรูปของ
“รถราง” เปนรูปแบบของการขนสงชนิดหน่ึง ซึ่งยังคงมีใชกันอยูในบางประเทศ การขนสงยุคน้ียัง
ทําใหอากาศและมลภาวะตางๆ ไมเปนพิษอีกดวย

5) ยุคเคร่ืองยนตสันดาปภายใน
ยุคเคร่ืองยนตสันดาปภายใน ยุคน้ีเปนยุคที่มนุษยเรารูจักคิดเคร่ืองยนตสันดาป

ภายในขึ้นมาใชโดยนําเอาเชื้อเพลิงที่เรารูจักดี คือ นํ้ามันหรือแกซ มาใชเปนประโยชนเปนที่นิยม
กันอยางแพรหลาย ทั้งการขนสงทางบก ทางนํ้า และทางอากาศ เปนยุคที่กิจการการขนสงมีความ
เจริญรุงเรืองมากที่สุด การขยายตัวเปนอยางรวดเร็ว แตมีขอเสียประการหน่ึงที่สําคัญคือ ทําใหเกิด
อากาศเปนพิษไดงาย ซึ่งเปนปญหาอยูในปจจุบันน้ี

6) ยุคไอพนและจรวด
ยุคไอพนและจรวดเปนยุคที่มนุษยเราแขงขันกันในรูปของความเร็ว เปนผลตอ

เน่ืองมาจากยุคเคร่ืองยนตสันดาปภายใน โดยมุงไปในเร่ืองของการขนสงทางอากาศเปนสวนมาก
เปนการพัฒนาในดานความประหยัดเวลา ตลอดจนการรวดเร็วของการขนสง
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7) ยุคนิวเคลียร
ยุคนิวเคลียร เปนอีกยุคหน่ึงที่มนุษยเรานําเอาความเจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตร

สมัยใหม เขามามีสวนชวยในการขนสง โดยนําเอาความรูและวิวัฒนาการทางดานเคมี และฟสิกส
มาใชกับการขนสง แตเปนการลงทุนที่สูงมาก ดังน้ัน สวนใหญ จะอยูในรูปของการทดลองและ
คนควาทางดานวิทยาศาสตรและพัฒนาดานตางๆ

2.6 แนวคิด ในเร่ืองงานขนสง
การขนสงถือไดวาเปนอุตสาหกรรมการบริหารประเภทหน่ึง ที่มีความสําคัญอยางยิ่งตอ

การดํารงชีวิตประจําวันของบุคคล หรือเปนสิ่งที่จําเปนแกการปฏิบัติภารกิจตางๆ เพราะเกี่ยวของ
กับการขนสงมาต้ังแตสมัยดึกดําบรรพ ไมวาจะเปนการเดินทางหรือเคลื่อนยายสินคาจากที่แหงหน่ึง
ซึ่งอาจจะเปนการเคลื่อนยายตัวคนเอง สัตว หรือสิ่งของตางๆ ก็ตาม จะตองอาศัยการขนสงในการ
เคลื่อนยายทั้งสิ้น

การขนสง มีความหมายตอการขายและการจัดจําหนายเปนอยางมาก เพราะการขนสง
เปนปจจัยที่ชวยเพิ่มคุณคาของสินคาหรือบริการ ทําใหผูบริโภคที่อยูในสถานที่ที่การขนสงเขาไปถึง
ไดมีสินคาหรือบริการบริโภคตามที่ตนตองการ การขนสงจะชวยนําสินคาจากแหลงผลิต ผานมือคน
กลางจนกระทั่งถึงมือผูบริโภค  ดังน้ันการดําเนินธุรกิจใดๆ ยอมอาศัยการขนสงทั้งสิ้น ในทองถิ่น
ใดที่มีการขนสงดี ถนนดี และมียานพาหนะ ที่ใชในการขนสงเพียงพอ ก็ยอมทําใหการลําเลียงสินคา
จากแหลงผลิต ไปสูตลาดทําไดสะดวกรวดเร็วเปนผลใหเศรษฐกิจในทองถิ่นน้ันเจริญ การขนสงจึง
มีบทบาทสําคัญตอชีวิตมนุษยไมยิ่งหยอนไปกวากิจกรรมอ่ืนๆ ทั้งน้ีเพราะมนุษยเรามีความสัมพันธ
เกี่ยวของกับการขนสงมาต้ังแตสมัยดึกดําบรรพ ไมวาจะเปนการเดินทางหรือเคลื่อนยายสิ่งของจาก
ที่แหงหน่ึง ซึ่งอาจจะเปนการเคลื่อนยายของมนุษยเอง หรืออาจจะเปนสัตวหรือสิ่งของตางๆ ก็ตาม
จะตองอาศัยการขนสงเปนปจจัยในการเคลื่อนยายทั้งสิ้น33

2.6.1 ความสําคัญของการขนสง
การขนสงเปนโครงสรางพื้นฐาน ที่จําเปนอยางหน่ึง ในการพัฒนาประเทศ การขนสงมี

ความสําคัญตอธุรกิจตลอดจนการพัฒนาประเทศอยูหลายประการคือ
1) ชวยใหประชาชนมีมาตรฐานการครองชีพดีขึ้น ประชาชนสามารถซื้อสินคาที่ตนเอง

ไมสามารถผลิตไดจากทองถิ่นอ่ืน และผลิตในสิ่งที่ตนถนัดแลวนําไปจัดจําหนายในทองถิ่นอ่ืน
ดังน้ันทุกทองถิ่นสามารถที่จะมีสินคาอุปโภค บริโภค ที่เหมือนกันได ตัวอยางเชน คนที่อยูจังหวัด

33 แหลงเดิม. หนา 12.
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ทางภาคเหนือ ก็สามารถมีอาหารทะเลบริโภคเหมือนกับผูที่อยูในจังหวัดใกลทะเล หรือคนที่อยูใน
ตางจังหวัดสามารถมีสินคาบริโภค เชนเดียวกับคนกรุงเทพฯ

2) ชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต ในสมัยกอนเมื่อการคมนาคมขนสงยังไมสะดวก
ตองพึ่งตนเอง โดยปลูกขาว เลี้ยงสัตว ทําเคร่ืองนุงหม ทําใหไมมีความชํานาญเฉพาะอยาง เมื่อมีการ
ขนสงประชาชนสามารถติดตอแลกเปลี่ยนสินคากันได ทําใหมีความตองการสินคามากขึ้น จึงมีการ
แบงงานกันทํา ผลิตในสิ่งที่ตนถนัดแลวนํามาแลกเปลี่ยนกัน ทําใหเกิดความชํานาญในสิ่งที่ตนถนัด
การผลิตก็มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นเพราะเมื่อเกิดความชํานาญงานขึ้นตนทุนตอหนวยในการผลิตจะ
ลดลง

3) ชวยกระจายความเจริญเติบโต การขนสงชวยใหการติดตอกันสะดวกและรวดเร็วขึ้น
ประชาชนสามารถต้ังถิ่นฐานกระจายไกลออกไป กอใหเกิดชุมชนใหมๆ ขึ้น เปนการขยายเมือง
ออกไปในแงของธุรกิจ การขนสงชวยใหมีการนําสินคาไปขาย สินคาที่ออกมาใหมๆ ก็สามารถ
กระจายไปขายตามแหลงที่การขนสงเขาถึงความเจริญก็กาวทันไดทุกหนแหง

4) มีการเปลี่ยนแปลงของสังคม การขนสงทําใหมีการรับรูวัฒนธรรมประเพณีของ
สังคมอ่ืน จึงมีการเลียนแบบกันทางสังคม สังคมโดยสวนรวมจึงเปลี่ยนไดเร็วขึ้น และทําใหผูคนมี
สายตากวางไกลขึ้น

5) ชวยใหการติดตอสื่อสารสะดวกขึ้น จะเห็นไดวาในปจจุบันโลกดูเหมือนจะแคบลง
เพราะผูคนสามารถเดินทางถึงกันไดเกือบทั่วโลก หรือสามารถสงขาวสารถึงกันไดอยางสะดวกและ
รวดเร็วขึ้น ทั้งน้ีเปนผลเน่ืองมาจากการมีระบบการขนสงที่ดี

6) ชวยใหมาตรฐานการศึกษาดีขึ้น การขนสงชวยใหการกระจายสภาพการ ศึกษา
กวางขวาง ไปในทองถิ่นตางๆ ที่การศึกษาขยายไมถึง สําหรับผูที่ตองการศึกษาในระดับที่ไมมีใน
ทองถิ่น ก็สามารถเดินทางไปศึกษายังตางถิ่นได หรือตัวอยางที่เห็นไดชัดเจนตัวอยางหน่ึงคือ ระบบ
การศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ที่กระจายไปทั่วประเทศก็เกิดจากระบบการขนสง

7) ชวยเพิ่มความสัมพันธระหวางประเทศ การขนสงชวยใหประเทศตางๆ ไดติดตอกัน
สะดวกยิ่งขึ้น ทําใหมีการแลกเปลี่ยนกันทางดานเศรษฐกิจและสังคม สรางความสัมพันธกันไดดี
ยิ่งขึ้น

8)  ความสําคัญดานอ่ืนๆ เชน เพิ่มความมั่นคงใหกับประเทศ การขนสงชวยใหสามารถ
เขาถึงประชาชนในชุมชนตางๆ การปกครองของรัฐบาลจึงเปนไปไดงายขึ้น การขนสงยังชวยให
สะดวกในการติดตอถึงกันและกัน ทําใหเกิดความเขาใจกัน เกิดความสามัคคีขึ้นในชาติได นอกจาก
น้ีแลวการขนสงยังชวยในดานการปองกันประเทศดวย การขนสงมีความจําเปนตอกิจกรรมทาง

DPU



34

ทหารมาก เพราะในการเคลื่อนยายกําลังทหาร ตลอดจนอาวุธยุทโธปกรณตางๆ ตองอาศัยการขนสง
เปนหลัก34

2.6.2 แนวคิดดานการขนสงโดยทางบก
จากการศึกษาวิเคราะหขอมูลตางๆ สามารถประมวลแนวคิดและวิธีการในการขนสง

ทางบก ที่จะเปนกรอบแนวคิดเกี่ยวของกับการศึกษาคร้ังน้ีสรุปไดดังน้ี
1) รูปแบบการขนสงทางบก

การขนสงทางบกในประเทศไทย จะมี 3 แนวทาง ไดแก ทางถนน ทางระบบราง
(รถไฟ) และทางทอ การขนสงทางถนนและทางราง จะเปนการขนคน สัตว และสิ่งของ สวนการ
ขนสงทางทอ จะเปนการขนสงสิ่งของที่อยูในรูปของเหลว ซึ่งไดแกกาซ และนํ้ามัน เปนหลัก การ
ขนสงทางถนนจะเปนรูปแบบหลักที่ใชในประเทศไทย เน่ืองจากสามารถขนสงครอบคลุมพื้นที่
กวาง ตนทุนตํ่า (แตในระยะทางที่ยาว การขนสงสินคาบางประเภทตนทุนอาจสูงกวาทางรถไฟ)
และขนสงไดตรงจุด (Point to Point หรือ Door to Door) จากสถิติของกรมการขนสงทางบก ในป
พ.ศ. 2552 มีรถบรรทุกขนาดตางๆ ที่จดทะเบียนทั้งสิ้นถึง 791,414 คัน เพิ่มขึ้นจากป พ.ศ. 2551
ประมาณรอยละ 2.5 หากดูที่ปริมาณการขนสงสินคา จะพบวาเปนการขนสงทางถนนหรือดวย
รถบรรทุกถึงรอยละ 83.8 หรือประมาณ 423.7 ลานตัน เมื่อเทียบกับการขนสงสินคาทางรถไฟ ซึ่งมี
สัดสวนเพียงรอยละ 2.2 หรือการขนสงทางนํ้า (รวมถึงทางลํานํ้าในประเทศและชายฝงทะเล) ที่มี
สัดสวนการขนสงเพิ่มขึ้นจากหลายปกอน ก็ยังมีสัดสวนรวมกันเพียงรอยละ 1435

2) สภาพทางธุรกิจการขนสงทางบก โดยทางถนน
การประกอบธุรกิจการขนสงทางถนน สามารถทําไดไมยุงยากมากนัก เพียงแตมีรถ

พรอม กับใบอนุญาตประกอบการขนสง ก็สามารถเขาสูธุรกิจน้ีไดแลว ถือเปนธุรกิจที่มีอุปสรรค
หรือ Barrier of Entry ตํ่าจึงมีผูประกอบการรายยอยจํานวนมาก ทําใหเกิดการแขงขันที่สูง ในขณะที่
ความตองการ (Demand) การขนสงเปนความตองการที่ตอเน่ืองมาจากการผลิตสินคา และการ
ใหบริการอ่ืน อัตราการเติบโตของธุรกิจขนสง จึงผูกติดกับอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิ จของ
ประเทศอยางหลีกเลี่ยงไมพน ชวงใดเศรษฐกิจเติบโต จะทําใหธุรกิจการขนสงขยายตัวไปดวย ซึ่ง
จะสงผลใหแรงงานภาคการขนสง ไดรับประโยชนไปดวย แตในชวงป พ.ศ. 2548-2549 น้ี ภาวะ
เศรษฐกิจผันผวนมีความไมแนนอน ประกอบกับราคานํ้ามันเชื้อ เพลิง ซึ่งเปนรายจายหลักของการ

34 คํานาย  อภิปรัชญาสกุล.  เลมเดิม.  หนา 22-23.
35 Freight Max. (ม.ป.ป.). เสนทางพิเศษสําหรับรถบรรทุก NATO (No Action – Talk Only). สืบคน

เม่ือ 19 กรกฎาคม 2554, จาก http://www.freightmaxad.com/magazine/?p=1435
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ขนสงทางถนนเพิ่มสูงขึ้น เปนรายวัน การควบคุมตนทุน เพื่อใหธุรกิจอยูได จึงเปนมาตรการที่
จําเปนของผูประกอบการ ซึ่งแนนอนการควบคุม ดังกลาว ยอมรวมถึงการควบคุมคาตอบแทนผูใช
แรงงาน คาพัฒนาฝกอบรม คาบํารุงรักษารถที่อาจมีผลตอความปลอดภัย สุขภาพอนามัยของ
แรงงานและสังคมดวย

อยางไรก็ตาม ระบบการผลิตและบริการในปจจุบันจําเปนตองมีการบริหารจัดการที่
ทันสมัย เพื่อสรางความไดเปรียบในการแขงขัน กลยุทธสําคัญที่จะสรางสมรรถนะการแขงขัน
ประการหน่ึง ไดแก การจัดการดานโลจิสติกสและหวงโซอุปทาน ซึ่งองคกรทางวิชาชีพดาน
โลจิสติกสของสหรัฐอเมริกา (Council of Logistics Management: CLM) ไดใหความหมายการ
จัดการดานโลจิสติกสไววา หมายถึง กระบวนการในการวางแผน ดําเนินการและควบคุมประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการเคลื่อนยาย การจัดเก็บสินคา การบริการ และสารสนเทศ จากจุดเร่ิมตนไปยัง
จุดที่มีการใชงาน โดยมีเปาหมายสอดคลองกับความตองการของผูบริโภค ซึ่งในกระบวนการ
ดังกลาว จะมีการขนสงเปนกิจกรรมที่เชื่อมโยงกิจกรรมตางๆ ในระบบของโลจิสติกส จึงทําใหใน
รอบทศวรรษที่ผานมาธุรกิจการขนสงมีการขยายตัวออกไปมากแมวาในบางชวงจะมีปญหาภาวะ
ทางเศรษฐกิจและราคานํ้ามันเชื้อเพลิงอยูบางดังกลาวขางตนก็ตาม นอกจากน้ันการพัฒนาระบบ
โลจิสติกสของไทย ไดรับผลักดันใหเปนวาระแหงชาติที่ตองดําเนินการอยางเรงดวน โดยการนํา
โลจิสติกส เขามาเปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาอุสาหกรรมเปาหมายของประเทศ
ปรากฎการณที่ตามมาคือ จะมีแรงงานไหลเขามาเพิ่มในภาคการขนสงตามไปดวย ซึ่งจากการ
ประมาณการของสํานักงานสถิติแหงชาติ และหนวยงานที่เกี่ยวของ คาดวานาจะมีประชากรแรงงาน
ในกิจการขนสงทางบกในชวงป พ.ศ. 2549 ประมาณ 383,836 คน แยกเปน การขนคน 132,420 คน
และขนสงสัตว สิ่งของ 251,416 คน

3) ลักษณะเฉพาะบางดานของการขนสงโดยทางถนน
การขนสงโดยทางถนนจะมีลักษณะเฉพาะบางดานที่แตกตางกัน เชน ความแตกตาง

ของสิ่งที่จะขนสง การใชประเภทและขนาดของรถยนตตางๆ ชวงเวลาเดินรถ เปนตน ซึ่งอาจสรุป
กวางๆ เพื่อใหเห็นภาพการดําเนินการขนสงทางถนนดานตางๆ ไดดังน้ี

(1) การขนสงคน หรือ ประเภทรถโดยสาร แบงเปน 2 ลักษณะ ไดแก รถโดยสาร
ประจําทาง วิ่งตามเสนทางที่ไดรับอนุญาตเทาน้ัน เชน รถโดยสารระหวางกรุงเทพฯ กับตางจังหวัด
อีกลักษณะหน่ึง คือรถโดยสารไมประจําทาง เชน รถทัศนาจร รถรับสงพนักงาน การขนสงคน
จะเนนความสะดวกสบาย ความปลอดภัยของผูโดยสาร และความคลองตัวในการขนสง ใชรถ
โดยสาร หรือรถบัสปรับอากาศ ขนาดใหญ สําหรับเสนทางระยะยาว หรือรถตู สําหรับเสนทาง
ระยะสั้นๆ หรือในเมือง พนักงานขับรถ ขนสงคนจะตองใจเย็น มีจิตวิญญาณบริการ (Service Mind)
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(2) การขนสงสัตว สัตวมีชีวิตสวนใหญ จะขนสงไปยังโรงฆา เชน เปด ไก สุกร วัว
ควาย ระยะการเดินทางจะไมยาวมาก มิฉะน้ัน สัตวจะตาย สวนซากสัตวที่ตายแลว หรือการขนสง
อาหารทะเลแชแข็ง จะใชรถบรรทุกปรับสภาพ ใหเหมาะสม กับประเภทสัตวที่จะขนสง ระยะทางมี
ทั้งใกลและไกล สภาพการขนสง จะไมตางจากการขนสงสิ่งของ

(3) สินคาเกษตรประเภทพืช ผัก ผลไม เชน ออย ผักกาด กะหล่ําปลี ลําไย เงาะ การ
ขนสงที่ดี ตองรักษานํ้าหนักของสินคา ไมใหลดลงมากหรือเหี่ยวเฉากอนถึงปลายทาง จึงจําเปนตอง
ขนสงในเวลากลางคืน และใชความเร็วสูง ในการขับขี่ นอกจากน้ันสวนใหญ จะเปนสินคานํ้าหนัก
เบากวาอยางอ่ืน จึงมักจะขนสงคราวละมากๆ เกินพิกัดที่กฎหมายกําหนด ทําใหเพิ่มความเสี่ยงตอ
ความปลอดภัยมากขึ้น

(4) การขนสงสิ่งของ เปนประเภทท่ีมีมากสุด ขนสงท้ังวัตถุดิบ และสินคาที่ผลิตได
กระจายสูสวนตางๆ ของประเทศ และนําสงตอการขนสงทางเรือและทางเคร่ืองบิน เพื่อสงออกไป
ตางประเทศ ซึ่งจะมีสิ่งของหรือสินคาหลายประเภทและหลายขนาดใหขนสง เชน สินคา อุปโภค
บริโภค สิ่งของทั่วไป สารเคมี แกส นํ้ามัน อุปกรณกอสราง เคร่ืองจักร ชิ้นสวนโรงงาน เปนตน
ลักษณะรถยนตที่ขนสงมีต้ังแตรถบรรทุกขนาดเล็ก (Pick Up) รถบรรทุก 6 ลอ/10 ลอ รถแทรลเลอร
และรถหัวลากขนาดใหญ สําหรับใชบรรทุกอุปกรณหนัก (รถ Off Road)

ลักษณะของธุรกิจและความแตกตางของยานพาหนะ ที่กลาวขางตน จะเกี่ยวพันกับ
พฤติกรรมของผูใชแรงงาน สัมพันธกับความมั่นคงทางอาชีพ ทักษะ คาตอบแทน สภาพการทํางาน
รวมทั้งการปฏิบัติตามกฎหมายแรงงานในงานขนสงทางบก เชน แรงงานที่ประจํารถขนาดใหญจะเปน
แรงงานคอนขางมีทักษะ องคกรตองการจางไวเปนประจํา และใหคาตอบแทนสูงกวาประเภทอ่ืน
รถขนสงสิ่งของ สงออกหรือรถสงสินคาทางไกล อาจมีปญหาการทํางานไมเกิน 8 ชั่วโมงตอวัน
เปนตน

4) สภาพการใชแรงงานการขนสงโดยทางถนน
แรงงานหลักที่ใชสําหรับการขนสงโดยทางถนน ไดแก พนักงานขับรถ การขับรถ

เปนงานที่ตองต่ืนตัวอยูตลอดเวลา สรางความตึงเครียดและแรงบีบคั้นตอผูขับโดยเฉพาะการที่ตอง
ขับรถในระยะทางอันยาวนาน จะยิ่งทําใหเกิดความเหน่ือยลา สภาพดังกลาวจะนําไปสูการงวงซึม
งวงนอน เกิดความตึงเครียดทางประสาทและออนเพลีย ดวยเหตุน้ี จึงมีพนักงานขับรถเปนจํานวน
มากที่หันไปใชสารกระตุนมาชวย เพื่อใหต่ืนตัวในการขับขี่ เชน การสูบบุหร่ี การใชแอมเฟตตามีน
หรือเคร่ืองด่ืมประเภทชูกําลัง เปนตน ซึ่งอาจจะมีปญหาสุขภาพจิต สุขภาพกาย และปญหาคาใชจาย
ตามมา การใชแรงงานในงานขนสงทางถนน จึงควรไดรับการคุมครองเปนพิเศษ ในเร่ืองเกี่ยวกับ
ชั่วโมงทํางาน เวลาพัก คาจาง สวัสดิการ สุขภาพรางกาย เคร่ืองมือเคร่ืองใช สภาพของยานพาหนะ
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ซึ่งแตละประเทศไดพยายามคุมครองเร่ืองดังกลาวใหตามความสามารถของสภาพเศรษฐกิจ
การเมือง และสังคมของแตละประเทศ ในขณะเดียวกัน สหพันธแรงงานขนสงระหวางประเทศ
(International Transport Worker Federation: ITF) ไดพยายามรณรงคเรียกรองใหมีการปกปอง
คุมครองสิทธิของแรงงานขนสงในประเด็นดังตัวอยางเชน

(1) สิทธิแรงงานตองไดรับการคุมครองโดยกฎหมาย
(2) ใหมีการจางงานประจํา ไมใชงานชั่วคราว
(3) ใหความคุมครองดานสุขภาพและความปลอดภัย
(4) ไมมีการบังคับใหทํางานลวงเวลา และใหมีการจายคาลวงเวลาดวย
(5) มีถนนและสถานที่พักที่ปลอดภัย
(6) การกําหนดมาตรฐานใบอนุญาตขับขี่
(7) หยุดการทุจริตบนทองถนน และการละเมิดหรือทํารายคนขับรถ

2.6.3 หลักการการขนสง (Transportation principles)36

ในปจจุบันน้ี การขนสงสินคา ผูประกอบธุรกิจหาวิธีที่สรางความไดเปรียบการแขงขัน
ความไดเปรียบการแขงขันประกอบดวยการผลิตใหมีตนทุนตํ่า สินคาหรือบริการมีคุณภาพ และ
ลูกคาพึงพอใจในบริการ การขนสงเปนธุรกิจบริการเคลื่อนยายสินคาหรือผูโดยสารอุตสาหกรรม
ขนสงมีการแขงขันทั้งระหวางรูปแบบการขนสงและกับคูแขงในรูปแบบการขนสงเดียวกัน คูแขง
อาจเปนผูประกอบการในประเทศดวยกันหรือผูประกอบการระหวางประเทศ ปจจุบันมีผูใหบริการ
ขนสงขามพรมแดนมากขึ้น อันเน่ืองมาจากการผอนคลายกฎระเบียบภายในประเทศ และการเปด
เสรีในอุตสาหกรรมน้ี หลักการขนสงประกอบดวย การมีขนาดการผลิตที่ประหยัด การประหยัด
จากระยะทาง และความพึงพอใจของลูกคา

1) ขนาดการผลิตท่ีประหยัด: Economies of Scale
โดยทั่วไป ผูคนจะคุนเคยกับขนาดการผลิตที่ประหยัดในอุตสาหกรรมการผลิต

น่ันคือ โรงงานขนาดใหญและมีกําลังการผลิตมาก ตนทุนการผลิตตอหนวยสินคา ลดลงตามปริมาณ
การผลิต ตนทุนการผลิตตอหนวยจะบรรลุจุดที่ตนทุนตํ่าสุด ณ ระดับการผลิตหน่ึง ขนาดหรือ
ปริมาณการผลิตที่บรรลุตนทุนตํ่าสุดขึ้นอยูกับประเภทอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมบางประเภท
บรรลุขนาดการผลิตที่ประหยัดที่ปริมาณการผลิตไมมาก บางอุตสาหกรมจะบรรลุขนาดการผลิตที่
ประหยัดเมื่อตองผลิตปริมาณมาก เชน การผลิตชิป (chip) ที่ใชในอุตสาหกรรมอิเลคโทรนิกส

36 ไชยยศ ไชยม่ันคง และมยุขพันธุ  ไชยม่ันคง. (2552). กลยุทธการขนสง (Transportation
Strategy). หนา 20.
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ขนาดการผลิตที่ประหยัดในอุตสาหกรรมขนสง เกิดจาก 2 ปจจัย ปจจัยหน่ึง คือ
ขนาดของยานพาหนะที่ใช รถบรรทุกขนาดใหญตนทุนตอหนวยสินคาจะตํ่ากวารถบรรทุกขนาด
เล็ก เรือที่มีระวางบรรทุกมาก ตนทุนขนสงตอหนวยสินคาจะตํ่ากวาเรือขนาดเล็ก หรือเคร่ืองบิน
ขนาดใหญ ตนทุนตอที่น่ังผูโดยสารก็จะตํ่ากวาเคร่ืองบินขนาดเล็ก  การใชยานพาหนะขนาดใหญมี
ความไดเปรียบในการแขงขัน หากมีปริมาณสินคามากจนสามารถใชระวางบรรทุกไดเต็มที่

ปจจัยอีกประการหน่ึงที่ทําใหมีขนาดการผลิตที่ประหยัดคือ จํานวนยานพาหนะ
(fleet size) บริษัทที่มีรถบรรทุกจํานวนมากจะมีตนทุนตอหนวยตํ่ากวาบริษัทมีรถจํานวนนอย เชน
5-10 คัน เชนเดียวกัน บริษัทที่มีกองเรือขนาดใหญ หรือมีฝูงบินใหญ ก็จะมีความไดเปรียบดาน
ตนทุน ความไดเปรียบดานตนทุนดังกลาว เกิดจากการกระจายตนทุนบริการ (Administrative costs)
ไดแก ตนทุนระบบสารสนเทศ ตนทุนการบํารุงรักษา ตนทุน การจัดซื้อ ตนทุนสิ่งอํานวยความ
สะดวก (Facilities) เชน สถานีขนสง (Terminal) อูซอมและบํารุงรักษา อาคารสํานักงานและอ่ืนๆ
ทั้งน้ี เพราะตนทุนเหลาน้ี ไมวาจะมียานพาหนะมากหรือนอย ก็มีตนทุนไมแตกตางอยางเปน
สัดสวน บริษัทที่มียานพาหนะมากตนทุนประกอบการตอยานพาหนะลดลง ซึ่งทําใหตนทุนขนสง
ตอหนวยสินคาหรือผูโดยสารลดลง

2) ความประหยัดจากระยะทาง : Economies of Distance
การขนสงมีหลายรูปแบบ (mode of transport) แตละรูปแบบมีขอไดเปรียบและ

ขอเสียเปรียบ การขนสงทางไกลและขนสงปริมาณมาก รูปแบบการขนสงที่มีความไดเปรียบ ดาน
ตนทุนขนสงตอหนวย คือ การขนสงทางเรือ การขนสงดวยรถไฟ จะมีตนทุนตอหนวยตํ่ากวา
รถบรรทุก หากระยะทางขนสงมากกวา 500 ไมล หรือ ประมาณ 800 กิโลเมตร

ตนทุนขนสงตอหนวยสินคามีความสัมพันธกับระยะทาง การขนสงระยะทางไกล
ตนทุนตอหนวยตอกิโลเมตรจะลดลง ตนทุนขนสงแตละเที่ยวประกอบดวยตนทุนแปรผัน (variable
costs) และตนทุนคงที่ (fixed costs) ตนทุนแปรผันจะเพิ่มสูงตามระยะทาง เชน คาเชื้อเพลิง ขณะที่
ตนทุนคงที่จะไมเปลี่ยนแปลงตามระยะทาง เชน ตนทุนบริหาร ตนทุนเงินทุน (capital cost) คาจาง
พนักงานควบคุมยานพาหนะ ระยะทางขนสงไกล ตนทุนน้ี ก็จะกระจายตามระยะทางทําใหตนทุน
ตอหนวยตอกิโลเมตรลดลง

3) ความพึงพอใจของลูกคา: Customer Satisfaction
หลักการขนสง นอกจากตองใหบรรลุภาวะขนาดการผลิตที่ประหยัดและระยะทาง

แลวยังตองใหลูกคาพึงพอใจดวย ลูกคาอาจเปนผูใชผลิตภัณฑหรือผูโดยสารผลิตภัณฑมีการ
เคลื่อนยายหลายคร้ังกวาจะถึงมือลูกคา การเคลื่อนยายตองใชการขนสงรูปแบบใดรูปแบบหน่ึง
หรือหลายรูปแบบ  การขนสงเปนเคร่ืองมือในการนําผลิตภัณฑหรือผูโดยสารจากสถานที่หน่ึงไปยัง
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อีกสถานที่หน่ึง การเคลื่อนยายอาจเปนระยะทางไกลหลายรอยกิโลเมตร หรือขามทวีป เปนหมื่น
กิโลเมตร  การขนสงไมวาจะเปนระยะทางใกลหรือไกล ก็ตองสามารถตอบนองความตองการของ
ผูใช

บริการขนสงผลิตภัณฑมีคุณลักษณะที่แตกตางจากการขนสงผูโดยสาร ผลิตภัณฑ
ระหวางขนสงจะไมรับรูตอสภาพการขนสง ผลิตภัณฑไมมีปฏิกิริยาตอสภาพยานพาหนะที่ ขนสง
ยานพาหนะขนสงมีสภาพเกาหรือใหม มีความสะดวกหรือไม ผลิตภัณฑจะจัดวางทับและเบียด
เสียดกันอยางไรก็ไมมีการเรียกรอง (Complaint) ความตองการในเงื่อนไขการขนสงผลิตภัณฑจะ
เกี่ยวของกับผูสงของตนทางและผูรับของปลายทาง ผูสงตนทาง มีความตองการใหมารับของ (Pick-
up) รวดเร็ว ในเวลาที่สะดวก ยานพาหนะมีสภาพพรอมขนของ (Road worthiness) และคาระหวาง
เหมาะสม ในขณะที่ผูรับของปลายทางตองการบริการที่ตรงตอเวลา สินคาอยูในสภาพสมบูรณ
ครบถวน รวมทั้งสงมอบตามเวลาที่ตองการ ความพึงพอใจของผูใชบริการขนสง ขึ้นอยูกับปจจัยตางๆ
ที่กลาวมา ซึ่งผูใหบริการขนสง ตองตอบสนองความตองการ

ผูโดยสารมีชีวิตจิตใจ มีความรับรูตอสภาพแวดลอมการขนสง องคประกอบขนสง
ผูโดยสารจึงแตกตางจากการขนสงผลิตภัณฑ ผูโดยสารรับรูทุกขั้นการขนสง ต้ังแตการจองต๋ัว
ซื้อต๋ัว กระบวนการผานต๋ัว (Check-in) สภาพยานพาหนะและอุปกรณยานพาหนะ บริการบนยาน
พาหนะ อัธยาศัยของพนักงานประจํายานพาหนะ รวมทั้งสถานที่ตนทางและปลายทาง (Terminal)
นอกจากน้ีผูโดยสารยังตองการความตรงตอเวลา ความถี่ บริการความปลอดภัยและราคาที่เหมาะสม
ผูโดยสารซื้อต๋ัวเดินทางจึงมิใชเพียงเพื่อใหไปถึงปลายทางเทาน้ัน แตตองการบริการทั้งปวง
(Bundle of services) ที่ใหความพึงพอใจ

2.7 ลักษณะของการขนสงสิ่งของโดยรถบรรทุก (Motor Carriers, Truck)37

การขนสงสมัยใหมดวยเคร่ืองจักรกลเกิดขึ้นภายหลังจากการนําเคร่ืองจักรไอนํ้ามาใช
เคร่ืองจักรไอนํ้า นํามาใชเปนตนกําลังของเรือและรถไฟ โดยใชถานหินและฟนเปนเชื้อเพลิง ตอมา
มีการพัฒนาเคร่ืองยนตสันดาปภายใน และนํามาใชกับรถยนต เคร่ืองยนตสันดาปภายใน มีความ
สะดวกและเคร่ืองยนตมีขนาดเล็ก จึงมีการนําไปใชกับเรือและรถไฟ การใชเคร่ืองจักรไอนํ้า
ขับเคลื่อนยานพาหนะจึงคอยๆ หมดไป  วิวัฒนาการการใชเคร่ืองยนตสันดาปภายใน เปนไปตาม
ความตองการการขนสง ผูใชบริการขนสงมีความตองการการขนสงที่รวดเร็วและขนสงคร้ังละ
ปริมาณมาก ยานพาหนะขนสงจึงตองพัฒนาใหสอดคลองกับความตองการของลูกคา ปจจุบันเคร่ือง

37 แหลงเดิม. หนา 31.

DPU



40

มีขนาดใหญ สามารถขนผูโดยสารได 500-600 คน เรือบรรทุกสินคาไดกวา 300,000 ตัน รถไฟ
บรรทุกสินคา ไดหลายพันตันและรถยนตทั้งรถบรรทุกและรถโดยสารและสินคาไดมากขึ้น นอกจาก
ยานพาหนะจะมีขนาดใหญบรรทุกคนและสินคาไดมากแลว ยังมีความรวดเร็วและเชื่อถือไดอีกดวย

อุตสาหกรรมขนสงดวยรถยนต (Motor carrier) มีความสําคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจ
ของประเทศ รถยนตมีความไดเปรียบในการเขาถึงชุมชนและพื้นที่ไดดีกวารูปแบบการขนสงอ่ืน
ขนาดการบรรทุกของรถยนต ปริมาณไมมาก ทําใหมีความไดเปรียบทางเศรษฐกิจในการใหบริการ
ระยะทางสั้น ขณะที่เรือและรถไฟมีความไดเปรียบดานตนทุน เมื่อขนสงในระยะทางไกลและขน
ปริมาณมาก ขอจํากัดการใหบริการของเรือคือตองอาศัยแมนํ้าหรือชายฝงทะเลและตองมีความลึก
พอที่เรือจะเดินได ซึ่งแตละประเทศก็มีแมนํ้าที่สามารถเดินเรือไดจํากัด ดังน้ัน พื้นที่ที่ไมมีแมนํ้า
เรือก็เดินไมได จึงไมสามารถใหบริการ ขณะที่รถไฟเดินไปตามราง เครือขายรถไฟมีจํากัด รถไฟจึง
ใหบริการไดเฉพาะในเสนทางที่มีรางเทาน้ัน

การขนสงดวยรถยนตพัฒนาไปอยางรวดเร็วภายหลังสงครามโลกคร้ังที่ 2 รถยนตมีการ
พัฒนาดานเทคโนโลยีเคร่ืองยนตอยางตอเน่ือง เคร่ืองยนตมีกําลังมากขึ้นทําใหบรรทุกไดมาก และมี
ความเร็วขึ้นรวมทั้งเคร่ืองยนตและอุปกรณมีความเชื่อถือไดอีกดวย ปจจัยสําคัญในการพัฒนาการ
ขนสงดวยรถยนตคือเครือขายถนน ประเทศตางๆ ลงทุนสรางเครือขายถนนมากขึ้น และมีการ
ปรับปรุงถนนตลอดเวลา การลงทุนสรางถนนของรัฐทําใหรถยนตเขาถึงพื้นที่ไดกวางขวาง การ
ขนสงสินคา และผูโดยสารดวยรถยนตจึงมีอัตราเติบโตสูง

2.7.1 ลักษณะเฉพาะการขนสง
ในกิจการงานขนสงมีลักษณะเฉพาะการขนสง ซึ่งประกอบดวย งานขนสงคนโดยรถ

โดยสารประจําทาง และงานขนสงคนดวยรถโดยสารไมประจําทาง โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี
1) งานขนสงคน ดวยรถโดยสารประจําทาง จะมีการกําหนดเวลาเร่ิมตนการเดินรถ

เสนทางการเดินรถ และรอบการทํางาน (รอบที่วิ่งรถ) ที่ชัดเจนในแตละวัน และสามารถประมาณ
เวลาที่รถไปถึงสถานที่ปลายทางได ซึ่งอาจจะคลาดเคลื่อนจากตารางการเดินรถที่กําหนดไวเพียง
เล็กนอย เพราะพนักงานขับรถจะตองพยายามรักษาเวลาใหเปนไปตามตารางการเดินรถ นอกจากน้ี
ยังมีจุดจอดรถเพื่อขึ้นลงที่ชัดเจน เชน ปายรถโดยสารประจําทาง สถานีรถโดยสารประจําทองถิ่น
สวนกลุมผูใชบริการรถโดยสารประจําทาง คือ ประชาชนทั่วไปในทุกภูมิภาค

2) งานขนสงคน ดวยรถโดยสารไมประจําทาง เวลาเร่ิมตนการเดินรถ เสนทางการเดิน
รถสถานที่ปลายทาง ขึ้นอยูกับการกําหนดของผูวาจางเปนคร้ังๆ ไป พนักงานขับรถจะตองบริหาร
เวลาการเดินรถใหเปนไปตามโปรแกรมที่ผูวาจางกําหนด ทั้งน้ีงานลักษณะของงานขนสงคน ดวย
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รถโดยสารไมประจําทางตองเนนการความพึงพอใจใหกับผู ใชบริการซึ่งหมายถึงผูวาจาง และ
ผูโดยสารเปนสําคัญ

2.7.2 บุคลากรท่ีเกี่ยวของในการปฏิบัติการขนสง
กิจการขนสงมีบุคลที่เกี่ยวของในการปฏิบัติการขนสง ซึ่งประกอบดวย 1) งานขนสง

คน ดวยรถประจําทาง และ 2) งานขนสงคน ดวยรถโดยสารไมประจําทาง โดยมีรายละเอียดดังตอ
ไปน้ี38

1) งานขนสงคน ดวยรถโดยสารประจําทาง บุคลากรที่เกี่ยวของในการปฏิบัติงานบน
รถโดยสารระยะสั้น และระยะยาว จะมีจํานวนตางกัน ถือ ถาเปนรถโดยสารที่วิ่งในระยะสั้น สวน
ใหญจะมีบุคลากรหลัก 2 คน คือ พนักงานขับรถซึ่งเปนเพศชาย และพนักงานเก็บคาโดยสารซึ่งเปน
เพศหญิง หรือ เพศชาย สวนรถโดยสารที่วิ่งในระยะยาว สวนใหญจะมีบุคลากรหลัก 3-4 คน คือ
พนักงานขับรถ 1-2 คน และพนักงานบริการที่เปนเพศหญิง หรือที่เรียกวา โฮศเตส 1 คน ทําหนาที่
อํานวยความสะดวกผูโดยสารบนรถ และพนักงานยกของหรือที่เรียกวา เด็กติดรถ 1 คน

2) งานขนสงคน ดวยรถโดยสารไมประจําทาง บุคลากรที่เกี่ยวของในการปฏิบัติงาน
บนรถโดยสารระยะสั้น และระยะยาว จะมีจํานวนตางกันคือ ถาเปนรถโดยสารที่วิ่งในระยะสั้น จะมี
บุคลากรหลัก 2 คน คือ พนักงานขับรถและพนักงานติดรถซึ่งเปนเพศชาย สวนรถโดยสารที่วิ่งใน
ระยะยาว โดยสวนใหญจะมีบุคลากรหลัก 3 คน คือ พนักงานขับรถ 2 คน พนักงานติดรถซึ่งเปนเพศ
ชาย

ทั้งน้ีบุคลากรในงานขนสงทางบกในตําแหนงพนักงานประจํารถ ไมวาจะเปนแรงงาน
ในงานขนสงสิ่งของรถบรรทุก ไมวาจะเปนแรงงานขับรถ แรงงานบริการ และแรงงานยกของ ถือ
เปนบุคลากรที่ขาดแคลน โดยเฉพาะแรงงานขนสงสิ่งของรถบรรทุกที่ทําหนาที่ขับรถโดยที่มีทักษะ
ในการขับรถ และมีฝมือดีซึ่งนับวาขาดแคลนมาก

2.7.3 ความสําคัญของการขนสงดวยรถบรรทุกในประเทศไทย
การขนสงสิ่งของโดยรถบรรทุกมีความสําคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจของไทย

รถบรรทุกมีบทบาทตอการผลิตและการคา รถบรรทุกสนับสนุนการกระจายแหลงผลิตไปตาม
ภูมิภาคทั้งทางดานเกษตรและอุตสาหกรรมและกระจายสินคาสําเร็จรูปไปยังแหลงบริโภค บทบาท
ที่สําคัญของรถบรรทุกอีกประการหน่ึงคือการเชื่อมตอการขนสงกับรูปแบบการขนสงอ่ืนทําใหการ
ขนสงสมบูรณ

38 กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน.  (2550). ลักษณะการจางและสภาพการทํางานของแรงงานใน
กิจการขนสงทางบก (โครงการวิจัย). หนา 2-3.
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ปริมาณสินคาที่ขนดวยรถบรรทุก การขนสงสินคาและผูโดยสารทางถนนในประเทศ
ไทย มีบทบาทมากขึ้นและมีสวนแบงตลาดสูงขึ้น ความนิยมใชรถบรรทุกจะยังคงมีอยูตอไป

2.7.4 การบริหารงานขนสงดวยรถบรรทุกในประเทศไทย
การบริหารการขนสงสิ่งของโดยรถบรรทุกผานทางกฎหมาย คณะกรรมการและสวน

ราชการ ดังน้ี
กฎหมายและระเบียบขอบังคับ กฎหมายเกี่ยวกับการขนสงทางถนนมี 4 ฉบับ คือ

พระราชบัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติรถยนต พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติ
การจราจรทางบก พ.ศ. 2522 และพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 ดังน้ี

1) พระราชบัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ. 2522 มีการแกไขเพิ่มเติม ไดแก ฉบับที่ 2
พ.ศ. 2523 ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2530 ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2535 ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2535 ฉบับที่ 6 พ.ศ.2537 ฉบับที่ 7
พ.ศ. 2537 ฉบับที่ 8 พ.ศ. 2542 กฎกระทรวงออกตามความในพระราชบัญญัติการขนสงทางบก
พ.ศ. 2522 และประกาศกระทรวงคมนาคมและกรมการขนสงทางบก กฎหมายวาดวยการขนสงทาง
บกน้ี เปนกฎหมายจัดระเบียบการขนสงทางถนนที่ครอบคลุมการขนสงผูโดยสารและสินคาทั้งที่
รับจางและการขนสงสวนบุคคลภายในประเทศและระหวางประเทศ รวมถึงธุรกิจ รับจัดการขนสง
พระราชบัญญัติทั้งหมด 10 หมวด ประกอบดวย หมวด 1 คณะกรรมการนโยบายการขนสงทางบก
หมวด 2 คณะกรรมการการควบคุมการขนสงทางบก หมวด 3 การประกอบการขนสง หมวด 4 การ
ชดใชคาเสียหาย ที่เกิดจากการขนสง หมวด 5 การรับจัดการขนสง หมวด 6 รถ หมวด 7 ผูประจํารถ
หมวด 8 ผูโดยสาร หมวด 9 สถานีขนสง และหมวด 10 บทกําหนดโทษ

สาระสําคัญของกฎหมายวาดวยการขนสงทางบกมีจุดมุงหมาย ใหการขนสงทางถนนมี
ประสิทธิภาพ มีความปลอดภัย เปนระเบียบเรียบรอย และเปนธรรมกับทุกฝาย ซึ่งจะเปนผลดีตอ
เศรษฐกิจของประเทศและความผาสุกของประชาชน

2) พระราชบัญญัติรถยนต พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติฉบับน้ี ครอบคลุมรถยนต
รถจักรยานยนต รถพวง รถบดถนน รถแทรกเตอรและรถอ่ืนตามที่กฎหมายกําหนดในกฎกระทรวง
สําหรับรถยนตครอบคลุมถึงรถยนตสาธารณะ รถยนตบริการและรถยนตสวนบุคคล พระราชบัญญัติ
ประกอบดวยหมวด 1 การจดทะเบียน เคร่ืองหมายและการใชรถ หมวด 2 ภาษีประจําป หมวด 3
ใบอนุญาตขับรถ หมวด 4 บทกําหนดโทษ สาระสําคัญของกฎหมายน้ีมีจุดมุงหมายใหมีความ
ปลอดภัยกับประชาชนทั้งชีวิตและทรัพยสิน โดยกําหนดใหรถบรรทุกประเภทตองมีสภาพพรอมใช
งาน มีอุปกรณครบถวน มีการตรวจสอบสภาพรถตามระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด การดัดแปลง
หรือตอเติมจากสภาพเดิมจะตองไดรับอนุญาต ผูขับรถตองได รับใบอนุญาตขับรถตามประเภทที่
กฎหมายกําหนดไวอยางใดอยางหน่ึงใน 10 ชนิด และมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกําหนด และเพื่อ
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คุมครองสิทธิของเจาของรถ กฎหมายกําหนดใหตองจดทะเบียนรถและมีสําเนาภาพถายใบคูมือจด
ทะเบียนรถในขณะขับ นอกจากน้ีเจาของรถมีหนาที่ตองเสียภาษีประจําป ตามอัตราที่กฎหมาย
กําหนด

3) พระราชบัญญัติการจราจรทางบก พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติฉบับน้ีมีเจตนารมณ
เพื่อใหมีความปลอดภัยและความเปนระเบียบการเดินรถซึ่งครอบคลุมการใชชองทางเดินรถ การขับ
รถ การจอดรถ หยุดรถ เคร่ืองหมายจราจร สัญญาณจราจร การใชความเร็วและอ่ืนๆ

4) พระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติฉบับน้ีใหอํานาจรัฐบาลในการ
กอสรางถนน การเวนคืนที่ดิน การขยายทางหลวง การสงวนทางหลวง การควบคุมดูแล และการ
บํารุงรักษาตลอดจนการควบคุมนํ้าหนักบรรทุกของรถบรรทุกประเภทตางๆ

คณะกรรมการผูมีอํานาจ พระราชบัญญัติการขนสงทางบก ที่ตราออกมาบังคับใชซึ่ง
เปนตามแนวนโยบายแหงรัฐ ในการบังคับใชกฎหมายเพื่อใหเกิดผลดีตอเศรษฐกิจ ความเปน
ระเบียบเรียบรอยและความผาสุกของประชาชน จึงจําเปนตองมีองคคณะบุคคลที่มีความรู
ประสบการณและมีความจัดเจนในทางวิชาการ ทําหนาที่พิจารณากลั่นกรองนโยบายแ ละการ
ดําเนินงานการขนสง พระราชบัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ. 2522 กําหนดใหมีคณะกรรมการผูมี
อํานาจ 3 คณะ ไดแก คณะกรรมการนโยบายการขนสงทางบก คณะกรรมการควบคุมการขนสงทาง
บกกลางและคณะกรรมการควบคุมการขนสงประจําจังหวัด

สวนราชการที่มีอํานาจบังคับใหเปนไปตามกฎหมาย การบังคับใชกฎหมายและมติ
คณะกรรมการที่เกี่ยวกับการขนสงทางบก เกี่ยวของกับหลายสวนราชการ ไดแก กรมการขนสงทาง
บก กรมทางหลวงและสํานักงานตํารวจแหงชาติ ดังน้ี

1) กรมการขนสงทางบก มีหนาที่รับผิดชอบการควบคุมและจัดระเบียบ การขนสงทาง
ถนน การดําเนินการเกี่ยวกับการจดทะเบียนรถ การออกใบอนุญาตขับรถ ความปลอดภัย การประกอบ
การขนสงทางถนน และการปฏิบัติอ่ืนตามที่กฎหมายกําหนด

2) กรมทางหลวง มีหนาที่รับผิดชอบการกอสรางและบํารุงรักษาทางหลวงแผนดิน
ทางหลวงพิเศษและอ่ืนๆ ใหเพียงพอกับความตองการและสนับสนุนการพัฒนาดานตางๆ ควบคุม
และกําหนดนํ้าหนักบรรทุกของรถประเภทตางๆ

3) สํานักงานตํารวจแหงชาติ มีอํานาจและหนาที่เกี่ยวกับการขนสงทางบกในเร่ืองการ
บังคับใชกฎหมายจราจรทางบก กฎหมายรถยนตและกฎหมายทางหลวง

รายละเอียดเกี่ยวกับกฎหมายดังกลาวที่เกี่ยวของกับการขนสงทางบก ในงานขนสง
สิ่งของโดยรถบรรทุกน้ัน ทางผูเขียนจะนําเสนอในบทที่ 3 ตอไป
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บทที่ 3
มาตรการทางกฎหมายในการคุมครองแรงงาน ในงานขนสงสิ่งของโดย

รถบรรทุก ตามอนุสัญญาองคการแรงงานระหวางประเทศ
กฎหมายตางประเทศเปรียบเทียบกับประเทศไทย

บทน้ีจะศึกษาถึงกฎหมายที่เกี่ยวกับมาตรการทางกฎหมายในการคุมครองแรงงานใน
งานขนสงทางบกในการขนสงสินคาโดยรถบรรทุกของตางประเทศ เชนประเทศสหรัฐอเมริกา และ
ประเทศญ่ีปุน ซึ่งสอดคลองกับมาตรการตามอนุสัญญาองคการแรงงานระหวางประเทศ (ILO) ที่
เกี่ยวกับคุมครองแรงงานขนสงสินคาโดยรถบรรทุกซึ่งจะทําการเปรียบเทียบกับกฎหมายที่เกี่ยวกับ
การคุมครองแรงงานในงานขนสงทางบกในการขนสงสินคาโดยรถบรรทุกของประเทศไทย ซึ่งมี
กฎหมายที่เกี่ยวของดังตอไปน้ี

3.1 มาตรการการคุมครองแรงงานตามอนุสัญญาองคการแรงงานระหวางประเทศ (ILO)
การศึกษาการคุมครองแรงงาน จําเปนตองศึกษาเกี่ยวกับอนุสัญญาองคการแรงงาน

ระหวางประเทศ ซึ่งถือเปนกฎหมายระหวางประเทศที่กําหนดแนวทางและมาตรฐานการคุมครอง
แรงงานอันเปนที่ยอมรับในระดับระหวางประเทศ ซึ่งจะกลาวถึงมาตรฐานแรงงานระหวางประเทศ
และมาตรการการคุมครองแรงงานตามอนุสัญญาระหวางประเทศและขอแนะที่เกี่ยวของกับแรงงาน
ในการขนสงโดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี

3.1.1 มาตรฐานแรงงานระหวางประเทศ (International Labour Standard)
องคการแรงงานระหวางประเทศ จัดต้ังขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมความยุติธรรม

ทางสังคม สงเสริมและรับรองการเคารพสิทธิแรงงาน และมนุษยชน ทั้งน้ีปรัชญารากฐานของ
องคการแรงงานระหวางประเทศปรากฏชัดเจนในคําปรารภของธรรมนูญองคการแรงงานระหวาง
ประเทศ วาสันติภาพอันยั่งยืนในโลกจะเกิดขึ้นไดตอเมื่อมีความยุติธรรมในสังคม แตการ
จะนํามาซึ่งความยุติธรรมทางสังคมได ตองอาศัยเคร่ืองมือเพื่อใหประเทศสมาชิกไดนําปรับใช
ดังน้ัน กิจกรรมที่สําคัญที่สุดขององคการแรงงานระหวางประเทศจึงเปนการกําหนดมาตรฐาน
แรงงานระหวางประเทศ ในรูปแบบของอนุสัญญา และขอแนะ ที่มีหลักการและรายละเอียดเกี่ยวกับ

DPU



45

สภาพการจาง การทํางาน รวมทั้งสวัสดิการ ประโยชนตางๆ และสภาพแวดลอมในการทํางานที่ดี
เพื่อยกระดับมาตรฐานชีวิตการทํางานของคนทํางานทุกคน

1) ความหมายของมาตรฐานแรงงานระหวางประเทศ
มาตรฐานแรงงานระหวางประเทศ1 คือ บทบัญญัติและขอกําหนดที่เกี่ยวของกับการ

ทํางานตางๆ ขององคการแรงงานระหวางประเทศ ซึ่งรัฐสมาชิกทั่วโลกขององคการแรงงานระหวาง
ประเทศมาประชุมรวมกันและรับรองวาเปนมาตรฐานแรงงานสากล เชน การกําหนดอายุขั้นตํ่าของ
เด็กที่จะใหทํางาน การหามใชแรงงานบังคับ การไมเลือกปฏิบัติระหวางคนงานชายหญิง หรือการ
รับรองสิทธิในการรวมตัวกันของคนงาน เปนตน โดยปกติมาตรฐานแรงงานระหวางประเทศจะอยู
ในรูปของอนุสัญญา (Convention) และขอแนะ (Recommendation)

2) อนุสัญญาและขอแนะ
อนุสัญญาเปนตราสารที่กําหนดหลักการสําคัญของมาตรฐานแรงงานระหวาง

ประเทศเปนเร่ืองๆ ไป ถารัฐสมาชิกประเทศไดพิจารณาใหสัตยาบัน (Ratify) อนุสัญญาฉบับใด
ก็หมายความวาประเทศน้ันตกลงผูกพันที่จะปฏิบัติตามอนุสัญญาฉบับน้ันๆ อยางครบถวนทุกขอ

ขอแนะเปนตราสารที่กําหนดขึ้นมาเพื่อวางแนวปฏิบัติ เปนรายละเอียดชวยแนะให
ประเทศตางๆ ไดนําไปปฏิบัติ การรับเอา (Adoption) ขอแนะมาปฏิบัติไมไดผูกพันรัฐสมาชิกวา
จะตองปฏิบัติใหไดโดยครบถวนถูกตองเหมือนเชนการใหสัตยาบันอนุสัญญา

3) ลักษณะของอนุสัญญาและขอแนะ อนุสัญญาและขอแนะมีลักษณะที่แตกตางกัน
ดังน้ี

1 ธีระ  ศรีธรรมรักษ ค (2549, กันยายน). “อนุสัญญาองคการแรงงานระหวางประเทศกับกฎหมาย
แรงงานไทย.” วารสารบทบัณฑิตย, 62, 3. หนา 111-113.
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ตารางที่ 3.1 เปรียบเทียบความแตกตางระหวางลักษณะของอนุสัญญาและขอแนะ

อนุสัญญา (Convention) ขอแนะ (Recommendation)
1. วางหลักใหญๆ ในแตละเร่ืองสวน

รายละเอียดมอบใหแตละประเทศไป
ดําเนินการเอาเอง

1. วางรายละเอียดสําหรับใหแตละประเทศ
นําไปเปนแนวปฏิบัติ

2. การเขาเปนภาคีกระทําไดโดยการให
สัตยาบัน (Ratification)

2. ในการใหความเห็นชอบจากใชวิธีรับเอา
(Adoption)

3.  เปนขอผูกพันที่ตองปฏิบัติตามหากไมมีการ
ปฏิบัติ ประเทศสมาชิกอ่ืนหรือองคการ
ปฏิบัติ หรือองคกร นายจางและลูกจาง
สามารถยื่นประทวงตอองคการแรงงาน
ระหวางประเทศได

3. ไมถือเปนขอผูกพันตามกฎหมายระหวาง
ประเทศ อยางไรก็ตามขอแนะอาจถูกยกราง
ขึ้นใหม เปนอนุสัญญาได หากประเทศ
สมาชิกเห็นวามีความจําเปน

4) ภาพรวมของอนุสัญญาหรือมาตรฐานแรงงานระหวางประเทศ
มาตรฐานแรงงานระหวางประเทศหรืออนุสัญญาและขอแนะตราขึ้นโดยที่ประชุม

ใหญของ ILO มีอนุสัญญาตราขึ้นแลวจนถึงปจจุบัน (พ.ศ. 2549) รวม 185 ฉบับ ขอแนะ 195 ฉบับ
ซึ่งสามารถจัดแบงออกเปนหมวดหมูได 14 หมวด ดังน้ี

(1) หมวดวาดวยสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน
(2) หมวดวาดวยการมีงานทํา
(3) หมวดวาดวยนโยบายสังคม
(4) หมวดวาดวยการบริหารงาน
(5) หมวดวาดวยการแรงงานสัมพันธ
(6) หมวดวาดวยสภาพการทํางาน
(7) หมวดวาดวยการประกันสังคม
(8) หมวดวาดวยการทํางานของสตรี
(9) หมวดวาดวยการทํางานของเด็กและเยาวชน
(10) หมวดวาดวยคนงานสูงอายุ
(11) หมวดวาดวยคนงานอพยพ
(12) หมวดวาดวยชนพื้นเมืองและเผาชน
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(13) หมวดวาดวยคนงานในดินแดนอาณานิคม
(14) หมวดวาดวยอาชีพเฉพาะ

5) ผลของการไมปฏิบัติตามมาตรฐานแรงงานระหวางประเทศ
องคการแรงงานระหวางประเทศไดสรางกลไกในการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติ

ตามมาตรฐานแรงงานระหวางประเทศขึ้น โดยมีคณะกรรมการเปนผูดูแล ตรวจสอบ ควบคุมการ
ปฏิบัติตามอนุสัญญาที่รัฐสมาชิกไดใหสัตยาบันไว กลไกติดตามตรวจสอบดังกลาวมี 2 ลักษณะที่
สําคัญ คือ 1) ตรวจสอบโดยคณะกรรมการผูเชี่ยวชาญ (Committee of Experts) และ 2) ตรวจสอบ
โดยคณะกรรมการวาดวยเสรีภาพในการสมาคม (Committee on Freedom of Association)

1) คณะกรรมการผูเชี่ยวชาญ เปนคณะกรรมการที่จะพิจารณาตรวจสอบการปฏิบัติ
ตามมาตรฐานแรงงานขององคกรแรงงานระหวางประเทศ ซึ่งรัฐสมาชิกไดใหสัตยาบันไว

2) คณะกรรมการวาดวยเสรีภาพในการสมาคม เปนคณะกรรมการที่ต้ังขึ้นโดย
คณะประสานการ เพื่อตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรฐานแรงงานระหวางประเทศในสวนที่
เกี่ยวของกับสิทธิ ในการรวมตัวกัน การจัดต้ังและดําเนินงานขององคการดานแรงงาน ซึ่งคณะ
กรรมการชุดน้ีจะประกอบดวยผูแทนจากฝายรัฐบาล ฝายนายจาง และฝายลูกจางฝายละ 3 คน
ทําหนาที่พิจารณาในเร่ืองตอไปน้ี

(1) คํารองทุกข (complaints) ตางๆ ที่เปนขอเรียกรอง ขอคิดเห็น ขอวิจารณของ
องคการนายจางหรือองคการลูกจางที่เสนอไปยังองคการแรงงานระหวางประเทศ

(2) พิจารณาเร่ืองเสรีภาพในการสมาคมโดยทั่วๆ ไป แมวาประเทศที่มีปญหาใน
เร่ืองเสรีภาพในการสมาคมน้ัน มิไดใหสัตยาบันอนุสัญญาดานน้ีไวก็ตาม ก็ไมสามารถจะหลีกเลี่ยง
หลักการน้ีไดเพราะเปนหลักการสําคัญขอหน่ึงในคําประกาศแหงฟลาเดลเฟย ซึ่งเปนเจตนารมยของ
การกอต้ังองคการแรงงานระหวางประเทศซึ่งรัฐสมาชิกจะตองเคารพและปฏิบัติตาม สวนใหญ
ขอรองเรียนตางๆ ที่เสนอมายังคณะกรรมการน้ันจะเปนเร่ืองเกี่ยวกับ 1) เสรีภาพและความมั่นคง
ของสหภาพแรงงานเกี่ยวกับสิทธิมนุษยชน 2) การกระทําอันไมเปนธรรม 3) การแทรกแซงสหภาพ
แรงงาน และ 4) ขอกฎหมาย แนวปฏิบัติตอสหภาพแรงงานที่ขัดกับอนุสัญญา

6) การใหสัตยาบันแกอนุสัญญา
วิธีการใหสัตยาบัน ในเบื้องตนตองเขาใจวา อนุสัญญาขององคการแรงงานระหวาง

ประเทศที่ไดรับรองในที่ประชุมใหญแลวไมไดมีผลบังคับใชในทันที แตเมื่อมีรัฐสมาชิกขอ ง
ประเทศน้ันไดใหสัตยาบันแลว จึงจะเร่ิมมีผลบังคับหลังจากจดทะเบียนการใหสัตยาบันแลว
12 เดือน
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โดยปกติ แตละปจะมีการรับรองอนุสัญญาและขอแนะในที่ประชุมใหญขององคการ
แรงงานระหวางประเทศ หลังจากน้ันรัฐสมาชิกมีหนาที่จะตองเสนออนุสัญญาและขอแนะฉบับ
น้ันๆ ตอเจาหนาที่ผูทรงอํานาจ (Competent Authority) สําหรับประเทศไทยไดแก รัฐสภา เพื่อทราบ
การตราอนุสัญญาและขอแนะเชนวาน้ัน ภายในหน่ึงปนับแตมีการรับรองอนุสัญญาและขอแนะน้ัน

การใหสัตยาบันอนุสัญญาจะเลือกปฏิบัติเฉพาะบางขอหรือบางสวนอนุสัญญาไมได
ดังน้ัน แตละประเทศจึงไมสามารถที่จะเลือกหรือรับรองบางสวนของอนุสัญญาได แตก็มีอนุสัญญา
บางฉบับไดกําหนดขอยกเวนและทางเลือกเอาไวใหเพื่อความยืดหยุน ซึ่งตองระบุไวแจงชัดวา รัฐ
สมาชิกอาจกําหนดขอยกเวนน้ันในคราวที่แจงการใหสัตยาบันดวย

เมื่อผูอํานวยการใหญสํานักงานแรงงานระหวางประเทศไดจดทะเบียนการให
สัตยาบันอนุสัญญาแลว ก็จะแจงไปยังรัฐสมาชิกขององคการฯ ทั้งหมด รวมทั้งแจงการใหสัตยาบัน
อนุสัญญาน้ี  ไปยังเลขาธิการองคการสหประชาชาติดวย

7)  ประโยชนของการใหสัตยาบัน
เพื่อสงเสริมความยุติธรรมทางสังคมรับรองและเคารพสิทธิมนุษยชน สนับสนุนให

เกิดความเปนธรรมในการใชแรงงาน ยกระดับมาตรฐานความเปนอยูที่ดีแกลูกจางและใหความ
ชวยเหลือประเทศสมาชิกในดานการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมรวมทั้งดานประกันสังคมและ
สหกรณ

8)  การบอกเลิกการใหสัตยาบันอนุสัญญา
รัฐสมาชิกซึ่งไดใหสัตยาบันอนุสัญญาฉบับใดแลว อาจจะประกาศบอกเลิกสัญญา

เมื่อครบสิบป นับจากวันที่ซึ่งอนุสัญญาฉบับน้ันมีผลใชบังคับเปนคร้ังแรก โดยการแจงตอ
ผูอํานวยการใหญ สํานักงานแรงงานระหวางประเทศเพื่อการจดทะเบียน และจะเร่ิมมีผลเปนการ
บอกเลิกเมื่อพนระยะเวลาหน่ึงปที่ไดจดทะเบียนไว

ถารัฐสมาชิกไดใหสัตยาบันอนุสัญญาฉบับใด และเมื่อครบกําหนดระยะเวลาสิบป
ตามที่วามาแลว ไมไดใชสิทธิในการบอกเลิกการใหสัตยาบันอนุสัญญาฉบับน้ัน ก็จะตองผูกพัน
ตอไปอีกเปนเวลาสิบป

โดยที่องคการแรงงานระหวางประเทศ (ILO) เปนหนวยงานสากลที่ดูแลและกําหนด
กฎระเบียบ และกติการะหวางประเทศดานแรงงานโดยเฉพาะ ซึ่งประเทศสมาชิกตางๆ รับไปปฏิบัติ
เพื่อเปนแนวทางในการกําหนดมาตรฐานขั้นตํ่า เพื่อคุมครองการใชแรงงานและนํามากําหนด
มาตรฐานแรงงานในประเทศของตน มาตรฐานแรงงานระหวางประเทศมีลักษณะทั้งเชิงวิชาการและ
มาตรการทางกฎหมาย จึงออกมาในรูปของอนุสัญญา (Convention) และขอแนะ (Recommendation)
ใหแกประเทศตางๆ นําไปปฏิบัติ
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3.1.2 มาตรการการคุมครองแรงงานตามอนุสัญญาองคการแรงงานระหวางประเทศและ
ขอแนะท่ีเกี่ยวของกับแรงงานในกิจการขนสง

องคการแรงงานระหวางประเทศ (International Labour Organization หรือ ILO) กอต้ัง
ขึ้นเมื่อ ค.ศ. 1919 ILO เปนหนวยงานชํานาญพิเศษในระบบของสหประชาชาติที่มีภารกิจเพื่อแสวง
ความเปนธรรมทางสังคมและสงเสริมการทํางานที่มีคุณคาของการทํางาน โดยไมคํานึงถึงเชื้อชาติ
เพศ มิติหญิงชาย หรือภูมิหลังทางสังคม ILO ทํางานสูเปาหมายน้ีโดยผสมผสานการกําหนด
มาตรฐานตางๆ เขากับการใหความรวมมือทางวิชาการและการแลกเปลี่ยนขอมูล นอกจากน้ี ILO
ไมเหมือนหนวยงานอ่ืนในองคการสหประชาชาติเน่ืองจากเปนองคกรไตรภาคีซึ่งประกอบดวย
ผูแทนจากฝายรัฐบาล นายจาง และแรงงาน ILO ทํางานบนพื้นฐานของการเจรจาและความรวมมือ
ในระหวางภาคีทั้งสามสวนน้ี แตละประเทศสมาชิกรัฐบาลมีคะแนนเสียงสองคะแนน และนายจาง
และลูกจางมีฝายละหน่ึงคะแนนในที่ประชุมแรงงานระหวางประเทศ ปจจุบันมีจํานวนประเทศ
สมาชิกทั้งหมด 181 ประเทศ (เมื่อ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2550)2 รวมทั้งประเทศไทยซึ่งเขาเปนสมาชิก
ต้ังแตปที่ไดมีการกอต้ัง ILO ดวย

ILO มีบทบาทที่สําคัญในการกําหนดแนวทาง หลักเกณฑและมาตรฐานสากลในการ
คุมครองแรงงานในดานตางๆ ในรูปแบบของการออกอนุสัญญา (Convention) ซึ่งถือวาเปนสนธิสัญญา
ระหวางประเทศภายใตการใหสัตยาบันของประเทศสมาชิกเพื่อการปฏิบัติตามหลักการและ
ขอกําหนดในอนุสัญญา (Convention) และมีการออกขอแนะ (Recommendation) ซึ่งเปนขอปฏิบัติ
ในรายละเอียดและวิธีดําเนินการที่กําหนดขึ้นใหสอดคลองกับหลักการในอนุสัญญา เพื่อใหประเทศ
สมาชิกนําแนวทางไปปฏิบัติ

องคการแรงงานระหวางประเทศหรือ ILO มีบทบัญญัติหรืออนุสัญญาและขอแนะดาน
การคุมครองแรงงานการขนสงสิ่งของโดยรถบรรทุกอยูหลายประการดังเชน

1) อนุสัญญาฉบับท่ี 19 วาดวย การปฎิบัติท่ีเทาเทียมกัน ค.ศ. 1925 (คาทดแทนกรณี
ประสบอุบัติเหตุ) Equality of Treatment (Accident Compensation), 1925

อนุสัญญา ILO ฉบับที่ 19 วาดวย การปฏิบัติโดยเทาเทียมกันในเร่ืองคาทดแทนกรณี
เกิดอุบัติเหตุสําหรับคนงานในชาติและคนตางชาติ

2 สํานักงานแรงงานระหวางประเทศ.  (2551). มาตรฐานแรงงานระหวางประเทศวาดวยสิทธิแรงงาน
ขามชาติ. หนา 45-46.
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2) อนุสัญญาฉบับท่ี 67 วาดวยชั่วโมงการทํางานและชวงเวลาพักผอนของการขนสง
ทางถนน (C67 (Shelved) Hours of Work and Rest Periods (Road Transport) Convention, 1939)3

อนุสัญญาฉบับที่ 67 วาดวยชั่วโมงการทํางานและชวงเวลาพักผอนของการขนสง
ทางถนน ซึ่งไดกลาวถึงการขนสงทางถนน ใหหนวยงานที่มีอํานาจดูแลควบคุมเกี่ยวกับการขนสง
ทางถนน เชน พนักงานตรวจแรงงาน หรือเจาหนาที่ตํารวจจราจร หรือหนวยงานอ่ืนที่มีอํานาจ เปน
ผูรวมกันกําหนดคําจํากัดความเกี่ยวกับงานขนสงวาควรเปนอยางไร อาทิ

(1) การทํางานในกิจการขนสงทางบก (Running Time) หมายความถึง ระยะเวลาที่
ติดเคร่ืองยนต จนกระทั่งดับเคร่ืองยนตเมื่อเสร็จสิ้นงานในวันน้ัน และยังใหหมายรวมถึงเวลา
ระหวางที่ตองหยุดรอตามคําสั่งของหนวยงานที่เกี่ยวของดวย

(2) การทํางานขางเคียงกับงานขนสง (Subsidiary Work) เชน การที่ลูกจางหรือ
พนักงานขับรถชวยขนสงหรือยกกระเปาของผูโดยสาร หรือการตรวจต๋ัวของพนักงานเปนตน

(3) ชั่วโมงการทํางานของบุคคลซึ่งทํางานในกิจการขนสงทางถนน หามมิใหเกิน
48 ชั่วโมง ตอสัปดาห/8 ชั่วโมงตอวัน

(4) อัตราการคิดเงินคาลวงเวลาในบทที่ 13 ของอนุสัญญาดังกลาวกําหนดใหลูกจาง
ตองไดรับไมนอยกวา 1.25 ของอัตราคาจางปกติ หรือไมนอยกวา คร่ึงหน่ึงของอัตราคาจางปกติ

3) อนุสัญญาฉบับท่ี 131 วาดวยคาจางข้ันต่ํา (C131 Minimum Wage Fixing Conven-
tion, 1970)4

อนุสัญญาฉบับที่ 131 วาดวยคาจางขั้นตํ่า ซึ่งองคการแรงงานระหวางประเทศได
กําหนดเร่ืองของคาจางขั้นตํ่าไวในอนุสัญญาฉบับที่ 131 วาดวยการกําหนดอัตราคาจางขั้นตํ่า ซึ่งมี
สาระสําคัญวาประเทศที่ใหสัตยาบันอนุสัญญาฉบับน้ี จะตองจัดต้ังระบบของคาจางขั้นตํ่าสําหรับ
คนงานทุกประเภท ซึ่งแตละประเทศสามารถกําหนดหรือตัดสินใจวางานประเภทใดที่อยูภายใต
กฎหมายคาจางขั้นตํ่า และงานประเภทใดที่ไมอยูภายใตกฎหมายคาจางขั้นตํ่า ซึ่งอัตราคาจางขั้นตํ่า
จะถูกกําหนดใหนอยลงไมได และการไมปฏิบัติตามมาตรฐานที่กําหนดควรมีการแทรกแซงทาง
กฎหมาย การกําหนดคาจางขั้นตํ่าตองคํานึงถึงเร่ืองตอไปน้ีคือ ความตองการของลูกจาง และครอบครัว

3 International Labour Organization.  (n.d.).  C67 (Shelved) Hours of Work and Rest Periods (Road
Transport) Convention, 1939.  Retrieved  May 1, 2011,
from http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?C067

4 International Labour Organization.  (n.d.). C 131 Minimum Wage Fixing Convention, 1970.
Retrieved  May 1, 2011, from http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?C131
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ของเขา โดยพิจารณาถึงระดับของคาจางทั่วประเทศ คาครองชีพ การประกันสังคม และปจจัยทาง
เศรษฐกิจ

4) อนุสัญญาฉบับท่ี 132 วาดวยการใหลูกจางมีวันหยุดผักผอนประจําปโดยไดรับ
คาจาง

อนุสัญญาฉบับที่ 132 วาดวยการใหลูกจางมีวันหยุดผักผอนประจําปโดยไดรับ
คาจาง ซึ่งมีสาระสําคัญคือ5

(1) ลูกจางทุกคนมีสิทธิลาหยุดพักผอนประจําปไดโดยไดรับคาจางภายในกําหนด
ระยะเวลาที่กําหนดแตตองไมนอยกวา 3 สัปดาหทํางานตอป

(2) ถาหากวาวันหยุดพักผอนประจําปตรงกับวันหยุดตามประเพณีหามมิใหนับรวม
วันหยุดพักผอนน้ัน เปนวันหยุดพักผอนประจําปโดยไมไดรับคาจางตามความในอนุสัญญาน้ี

5) อนุสัญญาฉบับท่ี 138 วาดวยอายุข้ันต่ํา (C138 Minimum Age Convention, 1973)6

อนุสัญญาฉบับที่ 138 วาดวยอายุขั้นตํ่า ซึ่งไดกําหนดอายุขั้นตํ่าในการจางงานอันเปน
อันตรายตอสุขภาพ ความปลอดภัย หรือศีลธรรมของผูเยาว ตองไมตํ่ากวา 18 ป หรืออาจอนุญาตให
มีการจางงานต้ังแตอายุ 16 ป ได โดยมีเงื่อนไขวา สุขภาพ ความปลอดภัย และ ศีลธรรมของผูเยาวที่
เกี่ยวของ ตองไดรับการคุมครองอยางเต็มที่ และผูเยาวไดรับการสอนหรือไดรับการฝกอาชีพเฉพาะ
ดานในสาขางานที่เกี่ยวของอยางเพียงพอ และอนุสัญญาดังกลาวยังไดกําหนดใหการขนสง เปน
กิจการที่ตองนําบทบัญญัติดังกลาวมาใชบังคับดวย

5 ธีระ  ศรีธรรมรักษ ข (2549, กันยายน). “อนุสัญญาองคการแรงงานระหวางประเทศกับกฎหมาย 127.
แรงงานไทย.” วารสารบทบัณฑิตย, 2, 3. หนา 127.

6 International Labour Organization.  (n.d.).   C138 Minimum Age Convention, 1973.  Retrieved
May 1, 2011, from http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?C138
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6) อนุสัญญาฉบับท่ี 153 วาดวยเร่ืองชั่วโมงการทํางานและระยะเวลาในการพัก (C153
Hours of Work and Rest Penods (Road Transport) Convention, 1979)7

อนุสัญญาฉบับที่ 153 วาดวยเร่ืองชั่วโมงการทํางานและระยะเวลาในการพัก ไดมี
การรับรองในป พ.ศ. 2522 ไดกลาวถึงชั่วโมงการทํางานและระยะเวลาพักในกิจการขนสงทางบก
ซึ่งมีประเด็นใจความหลักของอนุสัญญาฉบับดังกลาวไดแก

(1) พนักงานขับรถทุกคนตองมีสิทธิพักหลังจากขับรถติดตอกันเปนเวลา 4 ชั่วโมง
โดยไมพัก

(2) ผูมีอํานาจหนาที่หรือคณะทํางานในแตละประเทศอาจใหอนุญาตใหทํางานเกิน
กวาที่กําหนดไวในยอหนาแรกตามแนวปฏิบัติของชาติ แตตองไมเกิน 1 ชั่วโมง

(3) ระยะเวลาการขับรถทั้งหมดตอวัน มากที่สุดตองไมเกิน 9 ชั่วโมงตอวัน และไม
เกิน 48 ชั่วโมงตอสัปดาห โดยที่เวลาขับรถรวมตามน้ี อาจคํานวณเวลาเฉลี่ยจากจํานวนวันหรือ
สัปดาห ผูที่มีอํานาจหนาที่ไวในแตละประเทศจํานวนเวลาขับรถทั้งหมด อาจลดลงในกรณีที่เปน
การขนสงที่มีเงื่อนไข

(4) เร่ืองระยะเวลาในการพักน้ัน ผูรับจางขับรถมีสิทธิไดพักหลังจากทํางานติดตอ
กันเปนเวลา 5 ชั่วโมง และเวลาพักประจําวันจะตองมีอยางนอย 10 ชั่วโมงตอเน่ืองในระหวางเวลา
ใดภายใน 24 ชั่วโมง เร่ิมตนจากการเร่ิมทํางาน

(5) ขอยกเวนชั่วคราวในเร่ืองชั่วโมงการขับรถและเวลาพัก จะกระทําไดตอเมื่อผูมี
อํานาจเห็นวาเปนการจําเปนสําหรับการทํางานที่ไมสามารถทดแทนกันได ดังน้ันการขยาย เวลาขับ
รถ การขยายเวลาทํางานตอเน่ือง และการลดเวลาพักประจําวันจะกระทําไดตอเมื่อ

ก. กรณีเกิดอุบัติเหตุ รถเสีย ความลาชาที่เกิดขึ้นอยางไมคาดหมาย การยาย
สถานที่บริการ หรือการจราจรหยุดชะงัก เพราะเหตุสุดวิสัย และกรณีเรงดวนการยกเวนความจําเปน
เพื่อใหการทํางานบริการสาธารณะดําเนินการตอไป

ข. ตามภาวะของชาติหรือของทองถิ่นไมสามารถปฏิบัติตามอนุสัญญาน้ีไดอยาง
เครงครัด อาจมีการขยายเวลาขับรถ ขยายเวลาทํางานตอเน่ือง ลดชวงเวลาพักประจําวันน้ันจะตอง
ประกาศเพิ่มเติมในสัตยาบันชี้แจงเหตุผลวาเปนเร่ืองของเงื่อนไขแหงทองถิ่นและเงื่อนไขแหงชาติ

7 International Labour Organization.  (n.d.).   C153 Hours of Work and Rest Periods (Road Transport)
Convention, 1979.  Retrieved May 1, 2011, from http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?C153
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7) อนุสัญญา ILO ฉบับท่ี 171 วาดวย การทํางานในเวลากลางคืน ป ค.ศ. 1990
อนุสัญญา ILO ฉบับที่ 171 วาดวย การทํางานในเวลากลางคืน ป ค.ศ. 1990 โดยให

คําจํากัดความของคําวา งานในเวลากลางคืน (Night Work) หมายถึง งานที่ทําตอเน่ืองกันไมนอย
กวาวันละ 7 ชั่วโมง และทํางานลวงเลยเวลาไปต้ังแตเที่ยงคืนถึง 5 นาฬิกา

8) ขอแนะท่ี 161 วาดวยชั่วโมงทํางานและระยะเวลาพัก (R161 Hours of Work and
Rest Periods (Road Transport) Recommendation, 1979)8

ขอแนะที่ 161 วาดวยชั่วโมงทํางานและระยะเวลาพัก ไดจํากัดความของคําวา
“ชั่วโมงทํางานปกติประจําวัน” และ “ชั่วโมงทํางานปกติประจําสัปดาห” แยกตางหากจากคําวา
ชั่วโมงทํางาน เพื่อใหเกิดความชัดเจนและงายตอการบังคับใช โดยกําหนดใหชั่วโมงทํางานหมายถึง
การขับขี่รถยนตหรืองานอ่ืนๆ ระหวางเวลา ขับขี่รถยนต เชน การยกกระเปาใหแกผูโดยสาร เปนตน
นอกจากน้ียังกําหนดใหความหมายของระยะเวลาพักวา หากเปนการขนสงในระยะทางไกลๆ กับ
ระยะเวลาทางใกล ควรมีการกําหนดระยะเวลาพักไว เพื่อปองกันมิใหมีการทํางานเกินกวาเวลา
ทํางานปกติ

3.2 มาตรการทางกฎหมายในการคุมครองแรงงานในงานขนสงทางบกของตางประเทศ
กฎหมายที่เกี่ยวกับการคุมครองแรงงานของตางประเทศ ที่จะนํามาศึกษาเพื่อเปรียบเทียบ

ไดแก ประเทศญ่ีปุน และประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี
3.2.1 ประเทศญ่ีปุน

การขนสงสินคาในประเทศญ่ีปุนไดรับอิทธิพลมาจากแนวคิดในการกํากับดูแลมาจาก
ประเทศสหรัฐอเมริกา อันเปนผลสืบเน่ืองมาจากการเปนประเทศผูแพสงครามโลกคร้ังที่ 2 โดย
ในชวงแรกน้ันการควบคุมและกํากับดูแลกิจการดานขนสงจะมีลักษณะเปนการกระจายอํานาจไปยัง
สวนภูมิภาค เพื่อใหทําหนาที่ดวยการจัดต้ังคณะกรรมการอิสระขึ้นมาคณะหน่ึงเปนอิสระ ทําหนาที่
ในการตัดสินใจวางกําหนดนโยบายตางๆ แตวิธีการดังกลาวน้ันไมไดรับความนิยมเทาที่ควรใน
ชวงเวลาน้ัน

ตอมาในป ค.ศ. 1953 ไดมีการปฏิบัติรูปแนวทางในการกํากับดูแลกิจการทางถนนขึ้น
มาใหม โดยไดกําหนดอํานาจหนาที่ในการกํากับดูแลกิจการทางถนนทั้งหมดใหแกกระทรวงการ

8 International Labour Organization.  (n.d.). R161 Hours of Work and Rest Periods (Road Transport)
Recommendation, 1979. Retrieved May 1, 2011,
from http://www.ilo.org/ilolex/cgi-lex/convde.pl?R161
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ขนสง (Ministry of Transport) ไมวาจะเปนเร่ืองมาตรการในการเขาสูกิจการดานขนสง โดยจะใช
มาตรการในการควบคุมดวยการออกใบอนุญาต (License System) และควบคุมคาระวาง และคา
ธรรมเนียมของผูประกอบการ จนกระทั่งในป ค.ศ. 1990 ก็ไดมีการปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบ
การขนสงขึ้นอีกคร้ัง ดวยการผอนคลายกฎระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวกับงานดานขนสง9

สําหรับการพัฒนาการในดานการกํากับดูแลกิจการดานขนสงสินคาในประเทศญ่ีปุน
พบวาในปต้ังแต ค.ศ. 1991 เปนตนมา มาตรการขนสงสินคาสวนใหญแลวจะเปนการขนสงสินคา
โดยรถบรรทุก ซึ่งมีปริมาณถึงรอยละ 50 ของการขนสงสินคาทั้งหมด นอกจากน้ันก็จะแยกเปนการ
ขนสงแถบทะเลชายฝงโดยเรือ ประมาณรอยละ 45 นอกจากน้ันจะเปนการขนสงสินคาโดยทาง
รถไฟจนกระทั่งถึงป ค.ศ. 2000 การขนสงสินคาทางบกโดยรถยนตบรรทุกก็เพิ่มปริมาณมากขึ้นถึง
รอยละ 90.6 ของปริมาณการขนสงสินคาทั้งหมด โดยที่เปนการขนสงสินคาโดยรถไฟ รอยละ 0.9
และเปนการขนสงสินคาชายฝงโดยเรือ รอยละ 8.4 นอกจากน้ันยังพบวาในป 2001 มีผูประกอบการ
โดยรถยนตบรรทุกสินคาในประเทศญ่ีปุนน้ันมีความสําคัญมากกวาการขนสงประเภทอ่ืน

ในป ค.ศ. 1989 รัฐสภาของประเทศญ่ีปุนไดมีการตรากฎหมายเพื่อปฎิรูปโครงสรางการ
กํากับดูแลธุรกิจการขนสงสินคาโดยรถบรรทุกขึ้นมา 2 ฉบับ ไดแก กฎหมายวาดวยธุรกิจการขนสง
โดยรถบรรทุก (The Motor-Truck Transport Business Law) และกฎหมายวาดวยธุรกิจ Forwarding
ซึ่งสินคา (The Freight Forwarding Business Law) อันเปนผลสืบเน่ืองมาจากปญหาการขนสงที่ไม
มีประสิทธิภาพที่ทําใหตนทุนในการขนสงมีปริมาณสูงขึ้นจนไมสามารถแขงขันกับตางประเทศได
ทําใหภาครัฐและภาคเอกชนหันมาใหความสําคัญกับการจัดการดานขนสงสินคาในรูปแบบของการ
กระจายสินคา โดยการใชระบบบริหารหวงโซอุปทาน มาเปนวิธีการในการจัดการ โดยเร่ิมวิธีการ
ปฏิรูปดวยการผอนคลายกฎระเบียบในการเขามาประกอบกิจการขนสง แตจะไปเขมงวดเกี่ยวกับ
การกํากับดูแลทางสังคมมากขึ้นแทน

1) มาตรการคุมครองแรงงานตามกฎหมาย The Labour Standards Law10

ประเทศญ่ีปุนมีกฎหมาย The Labour Standards Law11 เปนกฎหมายแรงงานหลัก
ของประเทศที่กําหนดมาตรการคุมครองแรงงาน และกฎหมายฉบับน้ีไดรับการปรับปรุงแกไขให
เหมาะสมสอดคลองกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป โดยออกกฎหมายแกไขจนถึง ณ วันที่ 2

9 วรพงษ  นธีทิพย.  (2551). ความรับผิดเพื่อละเมิดอันเกิดจากการกระทําของผูอื่น: ศึกษากรณีนายจาง
และหนวยงานของรัฐในการขนสงโดยรถยนต. หนา 50-51.

10 กระทรวงแรงงาน.  (2551). รวมกฎหมายแรงงาน. หนา 77-83.
11 International Labour Organization (ILO).  (n.d.).  The Labour Standards Law.  Retrieved May 1,

2008, from http://www.ilo.org/dyn/natlex/docs/WEBTEXT/27776/64846/E95JPN01.htm
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สิงหาคม 2545 รวมทั้งสิ้น 40 ฉบับ ดังน้ันการใหความคุมครองแรงงานของประเทศญ่ีปุนมีแนวทาง
และหลักการที่สําคัญดังน้ี12

(1) เวลาพัก กฎหมายแรงงานของประเทศญ่ีปุนกําหนดใหมีเวลาพัก มีอยางนอย 45
นาที ในกรณีมีการทํางานเกิน 6 ชั่วโมง/วัน และมีเวลาพักอยางนอย 60 นาทีในกรณีมีการทํางานเกิน
8 ชั่วโมงตอวัน

(2) วันหยุดประจําสัปดาห
วันหยุดประจําสัปดาห นายจางตองจัดวันหยุดพักผอนใหคนงานอยางนอยที่สุด

สัปดาหละ 1 วัน และนายจางอาจจัดวันหยุดพักผอนใหอยางนอยที่สุด 4 วันระหวางชวงเวลา 4
สัปดาห

(3) วันหยุดตามประเพณี
มีวันหยุดตามประเพณี 14 วัน แตไมบังคับใชแกคนทํางานของภาคเอกชนขึ้นอยู

กับการตกลงกันระหวางนายจางและคนทํางาน
(4) วันหยุดพักผอนประจําป

วันหยุดผักผอนประจําป มีสิทธิหยุดพักผอนประจําปภายหลังจากไดทํางาน
มาแลวรอยละ 80 ของวันทํางานทั้งหมดในแตละป จํานวนวันหยุดพักผอนประจําป (โดยไดรับ
คาจาง) จะขึ้นอยูกับระยะเวลาในการทํางาน คือ ภายหลังจากทํางานมาแลว 6 เดือนสามารถลาหยุด
ได 10 วัน และภายหลังจากทํางานมาแลว 1.5 ปจะไดรับวันหยุดเพิ่มอีกปละ 1 วัน แตทั้งน้ีหยุดได
ไมเกิน 20 วัน

(5) การจายคาจางข้ันต่ํา
การจายคาจางขั้นตํ่าถือเปนสวนสําคัญสวนหน่ึงในสถานภาพการทํางาน

มาตรฐานขั้นตํ่าของคาจาง ในประเทศญ่ีปุนบัญญัติไวเฉพาะในกฎหมายคาจางขั้นตํ่า (The Minimum
Wage Law) ทั้งน้ีคาจางขั้นตํ่า แบงไดเปน2 ประเภทหลักไดแก 1)คาจางขั้นตํ่าตามภูมิภาค (Minimum
Wages by Region) และ 2) คาจางขั้นตํ่าตามอุตสาหกรรม (Minimum Wages by Industry)

องคกรหลักที่รับผิดชอบในการกําหนดอัตราคาจางขั้นตํ่าในประเทศญ่ีปุน
ประกอบดวย คณะกรรมการที่ปรึกษากลางเกี่ยวกับคาจางขั้นตํ่า (The Central Advisory Committee
on Minimum Wages) สภาคาจางขั้นตํ่าในเขตภูมิภาค (The Prefectural Minimum Wage Councils)
และคณะกรรมการเฉพาะกิจคาจางอุตสาหกรรม (The Ad-Hoc Industrial Wage Committees)

12 กองสวัสดิการแรงงาน กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน.  (2550). รูปแบบการจัดสวัสดิการ
แรงงานท่ีเหมาะสมสําหรับประเทศไทย (โครงการศึกษาวิจัย). หนา 62-67.
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ตามกฎหมายคาจางขั้นตํ่าของประเทศญ่ีปุน คาจางขั้นตํ่าที่กําหนดจะใชบังคับ
กับธุรกิจหรือสถานประกอบการที่กฎหมายมาตรฐานแรงงานใชบังคับ และมีผลบังคับใชกับลูกจาง
ทุกประเภท  แตคาจางขั้นตํ่าที่กําหนดเปนรายวัน จะไมบังคับใชกับลูกจางที่มีความสามารถจํากัดใน
การทํางานอันเน่ืองมาจากความบกพรองของสภาพจิตใจหรือรางกาย ลูกจางที่อยูในระหวางทดลอง
งาน ลูกจางที่ไดรับการฝกฝนอาชีพ ลูกจางที่มีชั่วโมงการทํางานนอย (ลูกจางที่ไมเต็มเวลา) ลูกจางที่
มีการวาจางในงานที่เล็กนอย และลูกจางที่มีการวาจางไมสม่ําเสมอ

ตามนโยบายของการงานที่จางไมเต็มเวลา (Policies on Part-Time Work) ของ
กระทรวงแรงงานญ่ีปุน ไดใหความหมายของลูกจางที่ทํางานไมเต็มเวลา หมายถึง “บุคคลซึ่งชั่วโมง
การทํางานในระยะเวลาที่กําหนดเปนวัน สัปดาห หรือเดือน นอยกวาลูกจางประจําที่ทํางานใน
ลักษณะเหมือนกันภายในสถานประกอบการเดียวกัน” แตอยางไรก็ตามลูกจางที่ทํางานไมเต็มเวลาก็
จะไดรับความคุมครองเหมือนลูกจางประจํา ยกเวนบางเร่ือง เชน การกําหนดค าจางขั้นตํ่าแตกตาง
จากลูกจางประจํา หรือลูกจางที่ทํางานเต็มเวลา

คาจางขั้นตํ่าของประเทศญ่ีปุน ที่ใชบังคับกับลูกจางที่มีการจางไมเต็มเวลา คือ
คาจางขั้นตํ่ารายชั่วโมง  สวนคาจางขั้นตํ่ารายวันจะใชบังคับกับลูกจางที่มีการจายคาจางเปนรายวัน
หรือรายเดือน ซึ่งไดแกลูกจางประจํา หรือลูกจางที่มีการจางเต็มเวลา13

(6) การจายคาชดเชยการเลิกจาง
นายจางตองไมเลิกจางคนงานในระหวางการรับรักษาทางการแพทยเน่ืองจาก

บาดเจ็บหรือเจ็บปวยจากการทํางาน เวนแตนายจางจะจายคาชดเชยการเลิกจาง เทากับคาจางเฉลี่ย
1,200 วัน

การบอกเลิกจาง หากนายจางตองการเลิกจางคนงาน นายจางตองบอกกลาว
ลวงหนาอยางนอย 30 วัน หากนายจางไมบอกกลาวลวงหนา 30 วัน ตองจายคาชดเชยเปนคาจาง
เฉลี่ยไมนอยกวา 30 วัน

(7) การจายเงินทดแทนอุบัติเหตุ
ประเทศญ่ีปุนมีกฎหมายแรงงานวาดวยกฎหมายประกันเงินทดแทนการประสบ

อุบัติเหตุของลูกจาง (Labor Laws of Japan 1980: Workmen’s accident Compensation Insurance
Law) บังคับใชกับทุกสถานประกอบการที่มีลูกจางต้ังแต 1 คนขึ้นไป แตไมรวมหนวยงาน หรือ
องคกรของรัฐ โดยกรณีคนงานที่ไดรับการบาดเจ็บหรือเจ็บปวยจากการทํางาน นายจางตองใหการ
รักษาที่จําเปนโดยออกคาใชจาย หรือรับผิดชอบคาใชจายสําหรับการรักษาพยาบาลที่จําเปน เชน

13 จีรพงษ ตรงวานิชนาม. เลมเดิม. หนา 85-86.
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เงินทดแทนเวลาที่สูญเสียในอัตรารอยละ 60 ของคาจางเฉลี่ยของคนงาน เงินทดแทนกรณีทุพพล
ภาพ เงินทดแทนสําหรับทายาท คาใชจายในงานศพ เงินทดแทนสําหรับชวงเวลาที่ไมสามารถ
ทํางานได

หากมีการจายเงินที่เทียบเทาเงินทดแทนอุบัติเหตุภายใตกฎหมายน้ี อาทิ ตาม
กฎหมายประกันเงินทดแทนอุบัติเหตุของคนงาน หรือภายใตกฎหมายอ่ืนตามที่ระบุในกฎกระทรวง
สาธารณสุขแรงงาน และสวัสดิการ สําหรับเร่ืองที่เกี่ยวกับเงินทดแทนอุบัติเหตุภายใตบทบัญญัติ
ของกฎหมายน้ี นายจางไมตองรับผิดชอบการจายเงินทดแทนภายใตกฎหมายน้ี

2) มาตรฐานคุมครองแรงงานตามหลักท่ัวไป
(1) ใหมีชั่วโมงทํางานไวมิใหเกินวันละ 8 ชั่วโมง และใน 1 สัปดาห ยังถูกกําหนด

วา จะตองไมเกิน 40 ชั่วโมงอีกดวย แตอยางไรก็ตาม หากเปนไปตามเงื่อนไขระดับหน่ึงอาจเลือกใช
ระบบชั่วโมงทํางานในลักษณะที่เปลี่ยนแปลงไดโดยไมเปนไปตามหลักดังกลาวขางตนก็ได
เชนกัน14 แตหากเปนผูเยาวที่อายุไมถึง 18 ปบริบูรณ กําหนดไว 40 ชั่วโมงตอสัปดาหรวมทั้งชั่วโมง
เรียนในโรงเรียน หรือ 7 ชั่วโมงตอวันรวมทั้งชั่วโมงเรียนในโรงเรียน (มาตรา 60)

(2) กรณีคนงานทํางานในสถานประกอบการในธุรกิจแตละวันไมแนนอนและยาก
ตอการคาดการณที่จะกําหนดชั่วโมงการทํางานที่แนนอน นายจางอาจใหคนงานทํางานนานถึง 10
ชั่วโมงตอวัน และนายจางตองแจงคนงานทราบลวงหนาเกี่ยวกับชั่วโมงการทํางานในแตละวันของ
สัปดาหการทํางานดวย

(3) ในกรณีที่นายจางตองการใหทํางานเกินเลยจากชั่วโมงทํางานตามที่กฎหมายวา
ดวยเกณฑแรงงานกําหนดไวน้ัน นายจางจะตองทําขอตกลงเจรจาดานแรงงานสัมพันธ กับตัวแทน
ซึ่งมีเสียงมากกวากึ่งหน่ึงของลูกจางในสถานที่ทํางานน้ันๆ โดยกลาวถึงเหตุผลของการทํางาน
ลวงเวลาจากชั่วโมงทํางานปกติที่กําหนดไว และกําหนดชั่วโมงทํางานลวงเวลาใหชัดเจน

(4) ในกรณีชั่วโมงทํางานเกินกวา 8 ชั่วโมง นายจางจะตองกําหนดเวลาพักไวอยาง
นอย 45 นาที ในกรณีที่เกินกวา 8 ชั่วโมง นายจางจะตองกําหนดเวลาพักไวอยางนอย 1 ชั่วโมง
ภายในชั่วโมงทํางานชวงใดชวงหน่ึง และหากใหทํางานนอกเหนือไปจากชั่วโมงทํางานตามที่
กฎหมายกําหนดไวแลวน้ัน จะตองไดรับคาจางพิเศษไมนอยกวารอยละ 25 และกรณีที่ใหทํางาน
ในชวงดึก (ต้ังแตเวลา 22 นาฬิกา ถึงเวลา 5 นาฬิกา) นายจางจะตองจายเงินคาจางพิเศษไมนอยกวา
รอยละ 25 อีกตางหาก

14 กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน. เลมเดิม. หนา 28.
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3.2.2 ประเทศสหรัฐอเมริกา15

ประเทศสหรัฐอเมริกามีระบอบการปกครองรูปแบบประชาธิปไตยและเปนระบบ
สหพันธรัฐ (Federal Republic) ซึ่งประกอบดวย 50 มลรัฐและ 1 เขตการปกครอง โดยมีประธานาธิบดี
เปนประมุขและเปนหัวหนารัฐบาล (Chief Executive) ภายใตรัฐธรรมนูญ สําหรับนโยบายดาน
เศรษฐกิจที่ใหเอกชนเปนผูดําเนินการโดยที่รัฐจะเขาแทรกแซงในกิจการของเอกชนนอย และ
สนับสนุนใหมีการแขงขันกันอยางเสรีทั้งภายในและภายนอกประเทศ ปจจุบันประเทศสหรัฐ
อเมริกาเปนผูนําทางภาคอุตสาหกรรมของโลก มีความหลากหลายสูงและมีเทคโนโลยีที่กาวหนา
มาก เชน ปโตรเลียม อุปกรณการสื่อสาร เคมีภัณฑ อิเล็กทรอนิกส และบริการตางๆ เปนตน

การศึกษาประมวลกฎหมายแรงงานของประเทศสหรัฐอเมริกา ของมลรัฐแคลิฟอรเนีย
ทําใหทราบวากฎหมายแรงงานของสหรัฐอเมริกามีเน้ือหาครอบคลุมเกี่ยวกับการคุมครองแรงงาน
โดยกําหนดไวในประมวลกฎหมายแรงงานมลรัฐแคลิฟอรเนียเร่ิมต้ังแตมาตรา 1 ถึงมาตรา 9104
โดยไดแยกเปนกฎหมายตางๆ ดังน้ี16

ประมวลกฎหมายแรงงานของประเทศสหรัฐอเมริกา มลรัฐแคลิฟอรเนีย ไดกลาวถึงการ
คุมครองแรงงานและสวัสดิการแรงงานในเร่ืองตางๆ ดังน้ี

1) ขอกําหนดทั่วไป (General Provisions) ไดบัญญัติถึงขอกําหนดในเร่ืองทั่วไปใน
มาตรา 1-29.5 โดยกฎหมายมีผลบังคับตอใครอยางไร การตีความตามกฎหมายและใหคํานิยามไว

2) หนวยงานของความสัมพันธอุตสาหกรรม (Department of Industrial Relations) ใน
สวนน้ีไดบัญญัติไวในมาตรา 50-176 ไดกลาวถึงอํานาจหนาที่ของหนวยงานที่มีหนาที่ควบคุมดูแล
มาตรฐานแรงงาน เชน คณะกรรมการสวัสดิการในงานอุตสาหกรรมสวัสดิการของคนงานในงาน
อุตสาหกรรม สุขภาพ อนามัยและความปลอดภัยของคนงานพรอมทั้งสถิติแรงงานและการศึกษา
คนควาในดานตางๆ เปนตน

3) ขอบังคับเกี่ยวกับการจาง และการดูแล (Employment Regulation and Supervision)
ในสวนน้ีไดบัญญัติไวในมาตรา 2000-2699.5 ถึงการควบคุมเกี่ยวกับการจางงานที่นายจางตองปฎิบัติ
ตอลูกจาง การจายคาชดเชย คาจาง อัตราคาจางขั้นตํ่า สิทธิพิเศษที่ลูกจางไดรับกําหนดชั่วโมงทํางาน
การจางงานพิเศษ เชน งานทางรถไฟ การทํางานในเตาหลอม งานที่ตองทําในดิน งานอุตสาหกรรมไม
เภสัชกร และการอนุญาตใหลูกจางเขารวมกลุมกัน การนัดหยุดงาน การกําหนด ขอบเขตอํานาจ

15 US.Department of Transportation.  (n.d.). Rules and Regulation Retrieved  2011, May 1, from
www.dot.gov.

16 กิตติมา  สิริศุภชัย.  (2548). มาตรการทางกฎหมายในการจัดสวัสดิการใหแกผูขับรถบรรทุก. หนา
52-54.
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ของศาล ในกรณีที่ลูกจางนัดหยุดงาน ความสัมพันธของแรงงานที่เกี่ยวกับเกษตรกรรม สิทธิของ
ลูกจางที่เกี่ยวกับเกษตรกรรมและการจางในอุตสาหกรรมในครัวเรือน โดยไดบัญญัติถึงคํานิยาม
อุตสาหกรรม ในครัวเรือน การขออนุญาตประกอบกิจการอุตสาหกรรมในครัวเรือน กําหนดอัตรา
คาจางขั้นตํ่าและเงื่อนไขการจาง ลักษณะของสถานที่ทํางาน อุปกรณและเคร่ืองมือในการทํางาน
สวัสดิการและความปลอดภัย เปนตน

4) ความสัมพันธในทางการที่จาง (Employment Relations) ในสวนน้ีไดบัญญัติไวใน
มาตรา 2700-3099.5 ถึงสัญญาจางซึ่งเปนสัญญาที่อยูภายใตบังคับของกฎหมายแรงงาน ไดให
ความหมายของสัญญาจางไวในมาตรา 2750 วา “สัญญาจาง” (Employment) และเรียกคูสัญญาอีก
ฝายหน่ึงวา “นายจาง” (Employer) และเรียกคูสัญญาอีกฝายหน่ึงวา “ลูกจาง” (Employee) โดยเปน
ผูที่ทํางานอยางใดอยางหน่ึงเพื่อผลประโยชนของนายจางหรือบุคคลที่สาม (A Third Person) และ
ยังบัญญัติถึงรายละเอียดในความสัมพันธระหวางนายจางกับลูกจางตามสัญญาจาง เชน สถานะของ
นายจางและลูกจางซึ่งตองปฎิบัติตอกัน ความรับผิดของนายจางตอการกระทําของลูกจาง ความ
ตกลงเร่ืองเงื่อนไข การจายคาจาง คาชดเชย การจายเงินคาประกันความเสียหายของลูกจาง และ
วิธีการเลิกจาง เปนตน

5) เงินทดแทนและการใหหลักประกันแกผูใชแรงงาน (Worker's Compensation and
Insurance) ในสวนน้ีไดบัญญัติไวใน มาตรา 3200-6208 ถึงหลักเกณฑ วิธีการ เกี่ยวกับเงินทดแทน
และการใหหลักประกันแกผูใชแรงงาน เชน การกําหนดการคํานวณคาทดแทนวงเงินประกัน
เงื่อนไขการจาย การรับชวงของนายจางกรณีเปลี่ยนตัวนายจาง การพัฒนาอัตราคารักษาพยาบาล
กําหนดรายการที่จะตองจายเงินทดแทน คาทุพพลภาพ การจายคาชดเชย กรณีตาย การจายเงิน
คาเสียหาย ที่ตามมาภายหลัง การจายเงินทดแทนแกทายาท วิธีการเรียกรองเงินทดแทน อํานาจศาล
ที่จะพิจารณา เปนตน

6) ความปลอดภัยในการจาง (Safety in Employment) ในสวนน้ีไดบัญญัติไวในมาตรา
6300-9104 ถึงการฝกอบรมใหลูกจางเขาทํางานดวยความปลอดภัยกําหนดสิ่งอันตรายหรือเสี่ยง
อันตราย การรักษาพยาบาลเบื้องตน อํานาจพิจารณาของศาล กรณีเกี่ยวกับความปลอดภัยในการ
ทํางาน การกําหนดรูปแบบและเคร่ืองมือในการรักษาความปลอดภัยในลิฟต น่ังราน รถยก รถเครน
การกําหนดความปลอดภัยในการทํางานใตดิน อุโมงคหรือโรงฟอกและการขับขี่ยานพาหนะการ
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รักษามาตรฐานและการควบคุมความปลอดภัยในการทํางาน การรายงานแกหนวยงานที่ควบคุม
การตรวจงานของหนวยงานที่ควบคุมและบทลงโทษกรณีที่มีการฝาฝน เปนตน17

รัฐบาลกลาง (Federal Government) ไดเร่ิมกํากับดูแลกิจการขนสงทางถนนระหวาง
มลรัฐในเร่ืองอัตราคาบริการและการแขงขัน ต้ังแตที่รัฐสภาไดผานกฎหมายคณะกรรมการพาณิชย
ระหวางมลรัฐ (Interstates Commerce Commission: ICC) เพื่อควบคุมกิจการรถไฟโดยในสมัย
ประธานาธิบดี Theodore Roosevelt คณะกรรมการพาณิชยระหวางมลรัฐไดถูกลดอํานาจลงจากการ
ตีความของศาลฎีกาของประเทศสหรัฐอเมริกา รัฐบาลจึงไดแกไขเพิ่มเติมกฎหมาย จนกระทั่งรัฐสภา
ของประเทศสหรัฐอเมริกาไดผานกฎหมาย Hepbur Act of 1906 เพื่อขยายขอบเขตอํานาจของ
คณะกรรมการการพาณิชยระหวางมลรัฐเพิ่มขึ้นเร่ือยๆ โดยมีอํานาจครอบคลุมผูประกอบการรับ
ขนสงทั่วไปทุกประเภท (Common Carriers) เวนแตกิจการขนสงทางอากาศ (Air Transportation)
และยังกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับระบบบัญชีของผูประกอบการขนสง (Accounting Regulation)
รวมทั้งเพิ่มบทกําหนดโทษสําหรับผูฝาฝนกฎหมาย โดยปรับสูงสุดถึง 5,000 เหรียญสหรัฐตอ
ความผิดหน่ึงกระทงและอาจลงโทษปรับตอวันก็ได

กฎหมายขนสงทางรถยนต (Motor Carrier Act) ในป ค.ศ. 1935 มาตรา 206 (A) กําหนด
ใหผูประกอบการรถบรรทุกใหมตองไดรับใบอนุญาต (Certificate of Public Convenience and
Necessity)18 จากคณะกรรมการพาณิชยระหวางมลรัฐ เพราะถือวาเปนกิจการบริการสาธารณะ
ประเภทหน่ึงที่รัฐตองเขามาควบคุมกํากับดูแล สําหรับผูที่ประกอบการอยูกอน (Existing Carriers)
ก็ใหถือวาไดรับใบอนุญาตโดยอัตโนมัติ โดยเพียงแตยื่นเอกสารหลักฐานวาไดมีการประกอบ
กิจการอยูกอนแลว (Grandfather Provisions) แมวาจะมีหลักเกณฑการออกใบอนุญาตใหม แตการ
ไดรับใบอนุญาตใหมถือวาเปนเร่ืองที่ยากลําบาก เพราะเงื่อนไขการไดรับใบอนุญาตคอนขางจะ
เขมงวดมาก

นอกจากน้ีกฎหมายยังไดกําหนดใหผูประกอบการรถบรรทุกยื่นอัตราคาบริการตอ
คณะกรรมการพาณิชยระหวางมลรัฐภายในสามสิบวันกอนที่จะใชจริง ประชาชนและคูแขงขัน
สามารถตรวจสอบอัตราคาบริการไดตลอดเวลา ซึ่งหากอัตราคาบริการดังกลาวไดรับการรองเรียน
จากผูประกอบการรายอ่ืน รวมทั้งผูประกอบการรับขนสงประเภทหรือสาขาอ่ืนดวย คณะกรรมการ

17 ปยพล  บุญมี.  (2553). มาตรการทางกฎหมายในการจัดสวัสดิการ: ศึกษาเฉพาะกลุมผูใชแรงงาน
นอกระบบ. หนา 59-60.

18 กรมการขนสงทางบก กระทรวงคมนาคม.  (2549). โครงการศึกษาเพื่อกําหนดยุทธศาสตรเชิงรุกใน
การเปดเสรีการคาบริการสาขาการขนสงทางบก. หนา 33-35.
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พาณิชยระหวางมลรัฐมีอํานาจสั่งใหผูประกอบการระงับการใหบริการในระหวางที่ตรวจสอบ
ขอเท็จจริง ในป ค.ศ. 1948 รัฐสภาผานกฎหมาย Reed-Bulwinkle Act ที่อนุญาตใหผูประกอบการ
รับขนสงสามารถรวมกันกําหนดอัตราคาบริการได ซึ่งเปนการยกเวนกฎหมายปองกันการผูกขาด ที่
ถือวาเปนกฎหมายที่มีความเขมงวดในยุคสมัยน้ัน อัตราที่ผูประกอบการรับขนสงยื่นรวมกันเรียกวา
Rate Bureau แตอัตราคาบริการน้ีตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพาณิชยระหวางมลรัฐ
กอน แตตอมาไดมีการออกกฎหมายการขนสงทางรถยนตฉบับใหมป ค.ศ. 1980 ขึ้น (Motor Carrier
Act of 1980) ซึ่งเปนกฎหมายที่จํากัดอํานาจของคณะกรรมการพาณิชยระหวางมลรัฐ ในการควบคุม
กํากับดูแลกิจการขนสงทางถนน โดยมาตรา 14 อนุญาตใหผูประกอบการรับขนสงสามารถกําหนด
และประกาศอัตราคาบริการของตนเองได เพื่อใหเกิดการแขงขันดานราคาในตลาดการขนสงโดย
รถบรรทุก แตการประกาศขึ้นอัตราคาบริการตองอยูภายใตกรอบและหลักเกณฑที่กําหนด

การทํางานของพนักงานขับรถสําหรับรถที่ใชในเชิงพาณิชย (Commercial Motor
Vehicle: CMU) และการทํางานที่เกี่ยวของ เชน การขนของขึ้นและลงจากรถ โดยกฎหมายรัฐบาล
กลาง (Federal Law) ไดกําหนดชั่วโมงทํางานสรุปไดดังน้ี

1) รถขนสงสิ่งของ
(1) ขับไดไมเกิน 11 ชั่วโมง หลังจากพักติดตอกันมาอยางนอย 10 ชั่วโมง
(2) หามขับหลังจากทํางานมา 60-70 ชั่วโมง ใน 7-8 วันติดตอกัน และพนักงานขับ

สามารถเร่ิมรอบทํางานใหม 7-8 วันติดตอกันไดหลังจากไดพักมาแลว ไมนอยกวา 34 ชั่วโมง
ติดตอกัน

2) รถขนสงผูโดยสาร
(1) สามารถขับได 10 ชั่วโมง หลังจากพักติดตอกันมาแลว 8 ชั่วโมง หรือในชวง

เวลาทํางานที่ไดทํามาแลว 15 ชั่วโมง ตองพัก 8 ชั่วโมง
(2) หามพนักงานขับรถทํางานตอ หากไดทํางานมาแลว 60 ชั่วโมงใน 7 วันติดตอ

กัน แตไมไดมีการขับทุกวัน หรือทํามาแลว 70 ชั่วโมง ใน 8 วันที่ทํางานติดตอกันทุกวัน

3.3 มาตรการทางกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับแรงงานในกิจการขนสงสิ่งของโดยรถบรรทุกในประเทศ
ไทย

มาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวของกับแรงงานในกิจการขนสงสิ่งของโดยรถบรรทุก
ในประเทศ มีกฎหมายที่เกี่ยวของเชน ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 3 ลักษณะ 6 เร่ือง
จางแรงงาน พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 พระราชบัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ. 2522 และ
พระราชบัญญัติจราจร พ.ศ. 2522 ดังตอไปน้ี
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3.3.1 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 3 ลักษณะ 6 จางแรงงาน
กฎหมายฉบับน้ีเปนกฎหมายที่กําหนดหลักการสําคัญๆ สําหรับ การจางแรงงาน ซึ่งใน

รายละเอียดตางๆ จะถูกกําหนดไวในพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 อีกตอหน่ึง
สําหรับกฎหมายฉบับน้ีมีสาระสําคัญดังเชน
1) จางแรงงาน คือ สัญญาซึ่งบุคคลหน่ึงเรียกวาลูกจาง ตกลงจะทํางานใหแกบุคคลอีก

คนหน่ึง เรียกวานายจาง และนายจางตกลงจะใหสินจางตลอดเวลาที่ทํางานให (มาตรา 575)
2) สัญญาที่มิไดกําหนดวาจะจางกันนานเทาใด ฝายใดฝายหน่ึง จะบอกเลิกสัญญาก็ได

โดยการบอกลาวลวงหนา เมื่อถึงหรือกอนจะถึงกําหนดจายสินจางคราวใดคราวหน่ึง เพื่อใหมีผล
เมื่อถึงกําหนดจายสินจางคราวถัดไป หรือนายจางอาจจายสินจางใหครบจํานวนที่ตองจายตาม
กําหนดที่บอกกลาวแลว ใหลูกจางออกจากงานเลยก็ได (มาตรา 582)

3.3.2 พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541
โดยที่ประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง การคุมครองแรงงาน ซึ่งออกตามความใน

ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 103 ลงวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2515 ไดใชบังคับมาเปนเวลา 25 ปเศษ
แลวเน้ือหาบางสวนไมเหมาะสมกับสถานการณในปจจุบัน จึงสมควรที่จะไดมีการบัญญัติกฎหมาย
วาดวยการคุมครองแรงงานใหมโดยผานการพิจารณาจากรัฐสภาตามระบอบประชาธิปไตย
พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มีสาระสําคัญทั้งที่เปนหลักการใหมรวบรวมการคุมครอง
ไวเปนหมวดหมู เพิ่มเติม ปรับปรุง และแกไขขอบกพรองจากเดิมใหเหมาะสมและสอดคลองกับ
การเปลี่ยนแปลงทั้งในดานการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม อยางไรก็ตามหลักการที่ถือไดวาเปนหัวใจ
สําคัญของการใหความคุมครองแรงงานแกผูใชแรงงานก็คือ การคุมครองแรงงานต้ังแตแรกเร่ิมเขา
ทํางาน จนกระทั่งสิ้นสุดการจาง ยังคงเปนหลักการที่ไมไดเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมแตไดเพิ่มเติม
การคุมครองภายหลังออกจากงานไวดวย19

พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 เปนกฎหมายคุมครองแรงงานฉบับใหมที่ใช
กันอยูในปจจุบันโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา วันที่ 20 กุมภาพันธ พ.ศ. 2541 มีผลใชบังคับต้ังแต
วันที่ 19 สิงหาคม 2541 ไดยกเลิกประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 103 ลงวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2515 ทํา
ใหประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ืองการคุมครองแรงงาน ลงวันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2515 ซึ่งเปน
กฎหมายคุมครองแรงงานฉบับเดิมที่ออกโดยอาศัยอํานาจประกาศของคณะปฏิวัติดังกลาวถูกยกเลิกไป
ดวย พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ยังคงหลักการเดิมตามประกาศกระทรวงมหาดไทย
เร่ืองการคุมครองแรงงาน ลงวันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2515 กลาวคือ กําหนดสิทธิหนาที่ของนายจาง

19 กลุมนักกฎหมายแรงงาน.  (2541). พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541. หนา 1.
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ลูกจางในอันที่จะพึงปฏิบัติตอกันอยางเหมาะสมและเปนธรรมกับทั้งสองฝ ายและมีการไขเพิ่มเติม
ในบางกรณีเพื่อยกระดับมาตรฐานแรงงานใหมีคุณภาพสูงขึ้น 20 และลาสุดไดมีการแกไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ขึ้นอีกสองฉบับ คือ พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 255121 และ พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551

การคุมครองแรงงานตามพระราชบัญญัติน้ี เปนทั้งมาตรการทั่วไปและมาตรการเฉพาะ
โดยมีผลบังคับใชทั้ง ภาคการผลิตและภาคบริการ เวนหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือองคกร
บางประเภท โครงสรางของบทบัญญัติครอบคลุมทั้ง 3 สวนคือ การคุมครองสภาพการจาง คุมครอง
ความปลอดภัยในการทํางาน และสวัสดิการแรงงาน ดังน้ี

1) การคุมครองสภาพการจาง
สาระสําคัญที่สมควรนํามาศึกษาจะเปนเร่ืองสําคัญ เปนเร่ืองที่ปฏิบัติไดยาก อาจเปน

ประเด็นปญหา หรือเปนเร่ืองที่มักมีการเอาเปรียบกัน และมักหลีกเลี่ยงกัน โดยเฉพาะเร่ืองที่
กฎหมายได กําหนดใหมีขอบังคับการทํางานตามมาตรา 108 คือ

(1) วันทํางาน เวลาทํางานปกติ และเวลาพัก
(2) วันหยุดและหลักเกณฑการหยุด
(3) หลักเกณฑการทํางานลวงเวลา และการทํางานในวันหยุด
(4) วันและสถานที่จายคาจาง คาลวงเวลา คาทํางานในวันหยุด และคา

ลวงเวลาในวันหยุด
(5) วันลาและหลักเกณฑการลา
(6) วินัยและโทษทางวินัย
(7) การรองทุกข
(8) การเลิกจาง คาชดเชย และคาชดเชยพิเศษ

2) ประเด็นสําคัญเร่ืองการคุมครองสภาพการจาง เชน
(1) สัญญาจาง จะทําเปนหนังสือหรือเปนวาจาหรือโดยปริยายก็ได (มาตรา 5) และ

จะจางกันเปนระยะเวลาเทาใดก็ได ไมมีบทบังคับ
(2) คาจาง มาตรา 5 ไดนิยามคําวา “คาจาง” ใหหมายความวา เงินที่นายจางและ

ลูกจางตกลงกัน จายเปนคาตอบแทนในการทํางานตามสัญญาจางสําหรับระยะเวลาการทํางานปกติ

20 สํานักงานปลัดกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม.
(2541). พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541. หนา 1.

21 ประกาศราชกิจจานุเบกษา.  (2551, 27 กุมภาพันธ). ราชกิจจานุเบกษา, เลมท่ี 125, ตอนท่ี 39.
หนา 10.
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เปนรายชั่วโมง รายวัน รายสัปดาห รายเดือน หรือระยะเวลาอ่ืน หรือจายใหโดยคํานวณตามผลงาน
ที่ลูกจางทําไดในเวลาทํางานปกติของวันทํางาน และใหหมายความรวมถึงเงินที่นายจางจายใหแก
ลูกจางในวันหยุดและวันลาที่ลูกจางมิไดทํางาน แตลูกจางมีสิทธิไดรับตามพระราชบัญญัติน้ี

นอกจากน้ัน กฎหมายไดกําหนดคาจางขั้นตํ่าของการใชแรงงานไวดวย เชน คาจาง
ขั้นตํ่าลาสุด โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบประกาศคณะกรรมการคาจาง เร่ืองอัตราคาจางขั้นตํ่า
ปลัดกระทรวงแรงงาน ในฐานะประธานกรรมการคาจาง จึงไดมีประกาศคณะกรรมการคาจาง
(ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2554 โดยมีผลใชบังคับต้ังแตวันที่ 1 เมษายน 2555 กําหนดให
คาจางขั้นตํ่าในจังหวัดตางๆ แตกตางกันไป โดยสูงสุดวันละ 300 บาท เปนคาจางขั้นตํ่าในเขต
กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาครและภูเก็ต

(3) วัน เวลา ทํางานและเวลาพัก มาตรา 23 กําหนดใหนายจาง ตองประกาศเวลา
ทํางานปกติใหลูกจางทราบ โดยกําหนดเวลาเร่ิมตนและเวลาสิ้นสุดการทํางานแตละวันของลูกจาง
ไดไมเกินเวลาทํางานของแตละประเภทงานตามที่กําหนดในกฎกระทรวง แตวันหน่ึงตองไมเกิน
แปดชั่วโมง และรวมแลวสัปดาหหน่ึงตองไมเกินสี่สิบแปดชั่วโมง เวนแตงานที่อาจเปนอันตรายตอ
สุขภาพและความปลอดภัย ของลูกจางตามที่กําหนดในกฎกระทรวง จะมีเวลาทํางานปกติ วันหน่ึง
ตองไมเกินเจ็ดชั่วโมง และรวมแลวสัปดาหหน่ึง ตองไมเกินสี่สิบสองชั่วโมง  ซึ่งกฎกระทรวงฉบับ
ที่ 2 (พ.ศ. 2541) ไดกําหนดใหงานขนสงวัตถุอันตรายเปนงานหน่ึงที่อาจเปนงานอันตร ายตอ
สุขภาพและความปลอดภัยของลูกจาง ใหมีเวลาทํางานปกติไมเกินวันละเจ็ดชั่วโมงดังกลาว

ในเร่ืองเวลาพักและเวลาทํางาน มาตรา 27 นายจางตองจัดใหลูกจางมีเวลาพัก
ระหวางการทํางาน วันหน่ึงไมนอยกวาหน่ึงชั่วโมงหลังจากทํางานมาแลวไมเกินหาชั่วโมงติดตอกัน

(สําหรับงานขนสงทางบก ไดมีกฎกระทรวงฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2541) กําหนดวัน
ทํางาน เวลาทํางาน และเวลาพักเปนการเฉพาะ ซึ่งแตกตางจากงานทั่วไป)

(4) การทํางานลวงเวลาและการทํางานในวันหยุด มาตรา 24 หามมิใหนายจางให
ลูกจางทํางานลวงเวลาในวันทํางาน เวนแตไดรับความยินยอมจากลูกจางกอนเปนคราวๆ ไป

ในกรณีที่ลักษณะหรือสภาพของงานที่ตองทําติดตอกันไป ถาหยุดจะเสียหายแกงาน
หรือเปนงานฉุกเฉิน หรือเปนงานอ่ืนตามที่กําหนดในกฎกระทรวง นายจางอาจใหลูกจางทํางาน
ลวงเวลาไดเทาที่จําเปน (ในกรณีการทํางานลวงเวลาในงานตามวรรคสองน้ี หมายความว า นายจาง
สั่งใหทํางานลวงเวลาได โดยไมตองไดรับความยินยอมจากลูกจางกอน)22

22 รุงโรจน รื่นเริงวงศ.  (2549). พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน. หนา 70-71.
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(สําหรับงานขนสงทางบกไดมีกฎกระทรวงฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2541)กําหนดการทํางาน
ลวงเวลาของลูกจางไวเปนการเฉพาะซึ่งแตกตางจากงานทั่วไป)

ในเร่ืองการทํางานในวันหยุด มาตรา 25 หามมิใหนายจางใหลูกจางทํางานในวันหยุด
เวนแตในกรณีที่ลักษณะหรือสภาพของงานตองทําติดตอกันไป ถาหยุดจะเสียหายแกงานหรือเปน
งานฉุกเฉิน นายจางอาจใหลูกจางทํางานในวันหยุดไดเทาที่จําเปน

นายจางอาจใหลูกจางทํางานในวันหยุดไดสําหรับกิจการโรงแรม สถานมหรสพ
งานขนสง รานขายอาหาร รานขายเคร่ืองด่ืม สโมสร สมาคม สถานพยาบาล หรือกิจการอ่ืน ตามที่
กําหนดในกฎกระทรวง

เพื่อประโยชนแกการผลิต การจําหนาย และการบริการ นายจางอาจใหลูกจางทํางาน
นอกจากที่กําหนดตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง ในวันหยุดเทาที่จําเปน โดยไดรับความยินยอมจาก
ลูกจางกอน เปนคราวๆ ไป

หลักเกณฑโดยสังเขปของมาตราน้ี มีดังตอไปน้ี
(1) นายจางอาจสั่งใหลูกจางทํางานในเวลาทํางานปกติของวันหยุดได โดยตองไดรับ

ความยินยอมจากลูกจาง
(2) นายจางสั่งใหลูกจางทํางานในวันหยุดได โดยไมตองไดรับความยินยอมจาก

ลูกจางคือ 1) ลักษณะหรือสภาพของงานตองทําติดตอกันไป ถาหยุดจะเสียหายแกงาน 2) งาน
ฉุกเฉิน 3) งานที่มีลักษณะหยุดไมได เชน กิจการโรงแรม สถานมหรสพ งานขนสง รานขายอาหาร
รานขายเคร่ืองด่ืม เปนตน 4) กิจการอ่ืนที่กําหนดในกฎกระทรวง

ในเร่ืองวันหยุดตามประเพณี มาตรา 29 วรรคสี่ กําหนดวาในกรณีที่นายจางไมอาจ
ใหลูกจางหยุดตามประเพณีได เน่ืองจากลูกจางทํางานที่มีลักษณะหรือสภาพของงานตามที่กําหนด
ในกฎกระทรวง ใหนายจางตกลงกับลูกจางวา จะหยุดในวันอ่ืนชดเชยวันหยุดตามประเพณีหรือ
นายจางจะจายคาทํางานในวันหยุดใหก็ได

(กฎกระทรวงฉบับที่ 4 พ.ศ. 2541 กําหนดใหงานขนสงเปนงานหน่ึงที่อยูในบังคับ
ของมาตรา 29 วรรคสี่น้ีดวย)

(5) วันหยุด
สําหรับวันหยุดตางๆ ซึ่งเปนเวลาพักผอนสําหรับลูกจาง ซึ่งลูกจางอาจมีวันหยุด

ได 3 ประเภทคือ23

23 วิจิตรา  (ฟุงลัดดา) วิเชียรชม ข  เลมเดิม. หนา 76-79.
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ก. วันหยุดประจําสัปดาห นายจางตองจัดใหลูกจางมีวันหยุดประจําสัปดาหไม
นอยกวาสัปดาหละ 1 วัน โดยวันหยุดประจําสัปดาหตองมีระยะหางกันไมเกิน 6 วัน ซึ่งนายจางและ
ลูกจาง จะตกลงกันลวงหนา กําหนดวันหยุดประจําสัปดาหวันใดก็ได (มาตรา 28 วรรค 1) และ
สําหรับงานโรงแรม งานขนสง งานในปา งานที่ทุรกันดาร หรืองานอ่ืนตามที่กําหนดในกฎ กระทรวง
นายจางและลูกจางอาจตกลงกันลวงหนาใหมีการสะสมและเลื่อนวันหยุดประจําสัปดาหไปเมื่อใดก็
ได แตตองอยูในระยะเวลา 4 สัปดาหติดตอกัน (มาตรา 28 วรรค 2) นอกจากน้ัน สําหรับงานกิจการ
ปโตรเลียม ตามกฎหมายวาดวยปโตรเลียม รวมถึงงานซอมบํารุงและงานใหบริการเกี่ยวเน่ืองกับ
งานดังกลาว เฉพาะที่ทําในแปลงสํารวจและพื้นที่ผลิต นายจางตองจัดใหลูกจางมีวันหยุดประจํา
ชวงเวลาทํางานตามความเหมาะสม เวนแตกรณีที่นายจางและลูกจางตกลงกันกําหนดวันทํางาน
ติดตอกันชวงละไมนอยกวา 14 วัน ตองจัดใหมีวันหยุดติดตอกันไมนอยกวากึ่งหน่ึงของวันทํางาน
ติดตอกัน และวันหยุดประจําชวงใหรวมถึงวันหยุดประจําสัปดาหที่นายจางจัดใหตามมาตรา 28
ดวย (ขอ 1 (3) แหงกฎกระทรวงฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2541)

ข. วันหยุดตามประเพณี สําหรับวันหยุดตามประเพณีน้ัน หมายถึง วันหยุด
สําหรับพิธีการตางๆ ในทางศาสนาหรือในทางปกครอง เชน วันมาฆะบูชา วันอาสาฬหบูชา วัน
เฉลิมพระชนมพรรษา หรือวันรัฐธรรมนูญ เปนตน นายจางตองพิจารณากําหนดวันหยุดตาม
ประเพณีจากวันหยุดราชการประจําป วันหยุดทางศาสนา หรือขนบธรรมเนียมประเพณีแหงทองถิ่น
และประกาศกําหนดในวันหยุดตามประเพณีใหลูกจางทราบลวงหนาไมนอยกวาปละ 13 วัน
โดยรวมวันแรงงานแหงชาติดวย (มาตรา 29 วรรค 1 และวรรค 2) กฎหมายไดกําหนดใหลูกจางมี
สิทธิหยุดในวันหยุดตามประเพณีก็เพื่อใหลูกจางไดมีโอกาสไปรวมพิธีการตางๆ ในทางศาสนาและ
ในทางปกครอง รวมทั้งไดพักผอนดวยและถาวันหยุดตามประเพณีวันใด ตรงกับวันหยุดประจํา
สัปดาห ก็ใหเลื่อนวันหยุดตามประเพณีน้ันไปหยุดชดเชยในวันทํางานถัดไป (มาตรา 29 วรรค 3)
กรณีนายจางไมอาจใหลูกจางหยุดตามประเพณีได เน่ืองจากลูกจางทํางานที่มีลักษณะหรือสภาพ
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง (กฎกระทรวงฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2541)) นายจางตองตกลงกับลูกจางวา
จะหยุดในวันอ่ืนชดเชยหรือนายจางจะจายคาทํางานในวันหยุดใหก็ได (มาตรา 29 วรรคทาย) หรือ
ถางานมีลักษณะเปนงานกิจการปโตรเลียมตามกฎหมายวาดวยปโตรเลียม รวมถึงงานซอมบํารุงและ
งานใหบริการเกี่ยวเน่ืองกับงานดังกลาว เฉพาะที่ทําในแปลงสํารวจและพื้นที่ผลิต ซึ่งวันหยุดตาม
ประเพณีตรงกับวันหยุดประจําชวง ลูกจางก็จะไดหยุดชดเชยวันหยุดตามประเพณีในวันทํางาน
ถัดไป หรือนายจางจะจายคาทํางานในวันหยุดใหก็ได (ขอ 1 (4) แหงกฎกระทรวง ฉบับที่ 7
(พ.ศ. 2541))
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ค. วันหยุดพักผอนประจําป ลูกจางมีสิทธิหยุดพักผอนประจําปไมนอยกวาปละ
6 วันทํางาน เมื่อทํางานติดตอกันมาแลวครบ 1 ป โดยนายจางเปนผูกําหนดลวงหนาใหหรือ
กําหนดใหตามที่นายจางและลูกจางตกลงกัน (มาตรา 30 วรรค 1) และในปตอมานายจางอาจ
กําหนดวันหยุดพักผอนประจําปใหแกลูกจางมากกวา 6 วันทํางานก็ได (มาตรา 30 วรรค 2) สวน
ลูกจางซึ่งทํางานยังไมครบ 1 ป นายจางก็อาจกําหนดวันหยุดพักผอนประจําปใหแกลูกจางโดย
คํานวณใหตามสวนได (มาตรา 30 วรรคทาย)

ลูกจางมีสิทธิสะสมและเลื่อนวันหยุดพักผอนประจําปที่ลูกจางยังไมไดหยุด
ในปน้ันรวมกับปตอๆ ไปได โดยตกลงกันลวงหนาระหวางนายจางและลูกจาง (มาตรา 30 วรรค 3)
และถาลูกจางมีสิทธิหยุดพักผอนประจําปแลวยังไมไดใชสิทธิแตถูกเลิกจางเสียกอน โดยไมได
กระทําความผิดอันทําใหหมดสิทธิไดรับคาชดเชยตามมาตรา 119 นายจาง ก็ตองจายคาจางสําหรับ
วันหยุดพักผอนประจําปตามสวนที่ลูกจางมีสิทธิรวมทั้งวันหยุดพักผอนประจําปสะสมดวย
(มาตรา 67)

สําหรับวันหยุดทั้ง 3 ประเภทดังกลาวขางตน นายจางตองจายคาจางใหแก
ลูกจางเทากับคาจางในวันทํางาน นอกจากลูกจางที่ไดรับคาจางรายวัน รายชั่วโมง หรือตามผลงาน
โดยคํานวณเปนหนวย ไมมีสิทธิไดรับคาจางสําหรับวันหยุดประจําสัปดาห (มาตรา 56 (1))

(6) วันลา กฎหมายกําหนดใหลูกจางมีสิทธิลาได 6 ประเภทคือ
ก. การลาปวย ลูกจางมีสิทธิลาปวยไดเทาที่ปวยจริง ไมกําหนดจํานวนวัน แตป

หน่ึงจะไดรับคาจางไมเกิน 30 วันทํางาน สําหรับการลาต้ังแต 3 วันทํางานขึ้นไป ตองมีใบรับรอง
แพทย (มาตรา 32/ มาตรา 57)

ข. การลากิจธุระอันจําเปน กฎหมายไมไดกําหนดจํานวนวันและการจายเงินใน
ระหวางที่ลาไว ใหนายจางกําหนดหลักเกณฑตางๆ ไวในขอบังคับการทํางานไดเอง (มาตรา 34)

ค. การลาเพื่อคลอดบุตร ลูกจางซึ่งเปนหญิงมีครรภ มีสิทธิลาเพื่อคลอดบุตร
ครรภหน่ึงไมเกิน 90 วัน และไดรับคาจางในอัตราวันทํางาน 45 วัน (มาตรา 41/มาตรา 59)

ง. การลาเพื่อทําหมัน ลูกจางมีสิทธิลาเพื่อทําหมันและลาเน่ืองจากการทําหมัน
ไดตามระยะเวลาที่แพทยกําหนดและออกใบรับรองให โดยใหไดรับคาจางในระหวางที่ลาน้ัน
(มาตรา 33/มาตรา 57 วรรค 2)

จ. การลาเพื่อรับราชการทหาร ลูกจางมีสิทธิลา เพื่อรับราชการทหารในการ
เรียกพลเพื่อตรวจสอบ เพื่อฝกวิชาทหาร หรือเพื่อทดลองความพร่ังพรอม ตามกฎหมายวาดวย การ
รับราชการทหาร โดยใหไดรับคาจางในระหวางที่ลา แตปหน่ึงไมเกิน 60 วัน (มาตรา 35/ มาตรา 58)
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ฉ. การลาเพื่อการฝกอบรม และพัฒนาความสามารถ เปนการลาในสองกรณี
คือ กรณีแรก เพื่อประโยชนตอการแรงงานและสวัสดิการสังคมหรือการเพิ่มทักษะความชํานาญเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานของลูกจาง สวนกรณีที่สองเพื่อการสอบวัดผลทางการศึกษาที่ทาง
ราชการจัดหรืออนุญาตใหจัดขึ้น การลาประเภทน้ี กฎหมายมิไดกําหนดใหลูกจางไดรับคาจาง
ระหวางที่ลา (มาตรา 36/ กฎกระทรวง ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2541)

อน่ึง ลูกจาง ซึ่งเปนเด็กอายุตํ่ากวา 18 ป มีสิทธิลา เพื่อเขาประชุม สัมมนา รับ
การอบรม รับการฝก หรือลาเพื่อการอ่ืน ซึ่งจัดโดยสถานศึกษาหรือหนวยงานของรัฐ หรือเอกชนที่
อธิบดีเห็นชอบ โดยนายจางตองจายคาจางตลอดระยะเวลาที่ลา แตปหน่ึงตองไมเกิน 30 วัน
(มาตรา 52)

(7) วันและสถานที่จายคาตอบแทน มีลักษณะดังตอไปน้ี
คาจาง คาลวงเวลา โดยปกติใหจายเดือนหน่ึงไมนอยกวาหน่ึงคร้ัง (มาตรา 70)
นอกจากน้ี มาตรา 76 ยังกําหนดหามมิใหนายจางหักคาจาง คาลวงเวลาฯ เวนแต

เปนการหักเพื่อ 1) ชําระภาษีเงินไดฯ 2) คาบํารุงสหภาพแรงงานฯ 3) ชําระหน้ีสหกรณออมทรัพยฯ
หรือ หน้ีที่เปนไปเพื่อสวัสดิการที่เปนประโยชนแกลูกจางฝายเดียวฯ 4) เปนเงินประกัน หรือชดใช
คาเสียหายใหแกนายจาง ซึ่งลูกจาง ไดกระทําโดยจงใจหรือประมาทเลินเลออยางรายแรง โดยไดรับ
ความยินยอมลวงหนาจากลูกจาง 5) เงินสะสมกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ

(8) วินัย โทษทางวินัย และการรองทุกข โดยที่กฎหมายไมไดกําหนดเร่ืองวินัยและ
มาตรการ การดําเนินการทางวินัย ไวเปนการเฉพาะ จึงขึ้นอยูกับแตละองคกร แตโดยทั่วไป จะ
กําหนดไวในขอบังคับการทํางาน ซึ่งมาตรา 108 กําหนดใหนายจางที่มีลูกจางต้ังแต 10 คน ขึ้นไป
ตองจัดใหมีขอบังคับ การทํางาน โดยมีรายการรายละเอียดที่ตองมีในขอบังคับใน 6) วินัยและโทษ
ทางวินัย 7) การรองทุกขพรอมกับไดกําหนดกระบวนการรองทุกขไวในมาตรา 109

(9) สําหรับการเลิกจางและการจายคาชดเชยการเลิกจาง กําหนดอยูในมาตรา 118
และมาตรา 119 กรณีนายจางเลิกจางไมเปนธรรม ใหนายจางจายคาชดเชยในอัตราดังน้ี

ก. ลูกจางซึ่งทํางานติดตอกันครบ 120 วัน แตไมครบ 1 ป ใหจายไมนอยกวา
คาจางอัตราสุดทาย 30 วัน หรือไมนอยกวาคาจางของการทํางาน 30 วันสุดทาย สําหรับลูกจาง ซึ่ง
ไดรับคาจางตามผลงานโดยคํานวณเปนหนวย

ข. ลูกจางซึ่งทํางานติดตอกันครบ 1 ป แตไมครบ 3 ป ใหจายไมนอยกวาคาจาง
อัตราสุดทาย 90 วัน หรือไมนอยกวาคาจางของการทํางาน 90 วันสุดทาย สําหรับลูกจาง ซึ่งไดรับ
คาจางตามผลงานโดยคํานวณเปนหนวย
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ค. ลูกจางซึ่งทํางานติดตอกันครบ 3 ป แตไมครบ 6 ป ใหจายไมนอยกวาคาจาง
อัตราสุดทาย 180 วัน หรือไมนอยกวาคาจางของการทํางาน 180 วันสุดทาย สําหรับลูกจางซึ่งไดรับ
คาจางตามผลงานโดยคํานวณเปนหนวย

ง. ลูกจางซึ่งทํางานติดตอกันครบ 6 ป แตไมครบ 10 ป ใหจายไมนอยกวาคาจาง
อัตราสุดทาย 240 วัน หรือไมนอยกวาคาจางของการทํางาน 240 วันสุดทาย สําหรับลูกจางซึ่งไดรับ
คาจางตามผลงาน โดยคํานวณเปนหนวย

จ. ลูกจางซึ่งทํางานติดตอกันครบ 10 ป ขึ้นไป ใหจายไมนอยกวาคาจางอัตรา
สุดทาย 300 วัน หรือไมนอยกวา คาจางของการทํางาน 300 วันสุดทาย สําหรับ ลูกจางซึ่งไดรั บ
คาจางตามผลงาน โดยคํานวณเปนหนวย

การเลิกจางที่ตองจายคาชดเชยหมายความวา การกระทําใดที่นายจางไมให
ลูกจางทํางานตอไป และไมจายคาจางให ไมวาจะเปนเพราะเหตุสิ้นสุดสัญญาจางหรือเหตุอ่ืนใด
และหมายความถึงกรณีที่ลูกจางไมไดทํางานและไมไดรับคาจางเพราะเหตุที่นายจางไมสามารถ
ดําเนินกิจการตอไป

สภาพการจางที่มีองคประกอบการจางดังตอไปน้ี เมื่อเลิกจางนายจางไมตองจาย
คาชดเชย 1) มีกําหนดระยะเวลาการจางไวแนนอนและเลิกจางตามกําหนดระยะเวลาน้ัน 2) เปนการ
จางสําหรับงานในโครงการเฉพาะที่มิใชงานปกติของธุ รกิจหรือการคาของนายจางซึ่งตองมี
ระยะเวลาเร่ิมตนและสิ้นสุดของงานที่แนนอน หรือเปนงานอันมีลักษณะเปนคร้ังคราวที่มี
กําหนดการสิ้นสุด หรือ ความสําเร็จของงาน หรืองานในงานที่เปนไปตามฤดูกาล และไดจางในชวง
เวลาของฤดูกาลน้ัน 3) งานน้ันตองแลวเสร็จภายในเวลาไมเกิน 2 ป 4) ทําสัญญาจางเปนหนังสือ

นายจางไมตองจายคาชดเชยใหแกลูกจางซึ่งเลิกจางในกรณีดังตอไปน้ี 1) ทุจริต
ตอหนาที่หรือกระทําความผิดอาญาโดยเจตนาแกนายจาง 2) จงใจใหนายจางไดรับความเสียหาย 3)
ประมาทเลินเลอเปนเหตุใหนายจางไดรับความเสียหายอยางรายแรง 4) ฝาฝนขอบังคับเกี่ยวกับการ
ทํางานหรือระเบียบหรือคําสั่งของนายจางอันชอบดวยกฎหมายและเปนธรรมและนายจางได
ตักเตือนเปนหนังสือแลว เวนแตกรณีที่รายแรง นายจางไมจําเปนตองตักเตือน หนังสือเตือนใหมีผล
บังคับไดไมเกินหน่ึงป  นับแตวันที่ลูกจางไดกระทําผิด 5) ละทิ้งหนาที่เปนเวลาสามวัน ทํางาน
ติดตอกันไมวาจะมีวันหยุดคั่นหรือไมก็ตาม โดยไมมีเหตุอันสมควร และ 6) ไดรับโทษจําคุกตามคํา
พิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก ถาเปนความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษตองเปน
กรณีที่เปนเหตุใหนายจางไดรับความเสียหาย
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(10) การคุมครองแรงงานหญิงและแรงงานเด็ก24

ก. การคุมครองแรงงานหญิง เกี่ยวกับการใชแรงงานของลูกจางหญิง อาจแบง
เปน 3 เร่ืองดังตอไปน้ี

(ก) ขอจํากัดตามลักษณะงาน
- งานยก แบก หาม หาบ ทูน ลากหรือเข็นของหนัก กฎหมายหาม

มิใหนายจางใหลูกจางหญิงทํางาน ยก แบก หาม หาบ ทูน ลาก หรือเข็นของหนักเกิน 25 กิโลกรัม
(มาตรา 37 และขอ 1 (3) แหงกฎกระทรวงกําหนดอัตรานํ้าหนักที่นายจางใหลูกจางทํางานได
พ.ศ. 2547)

- งานที่อาจเปนอันตรายตอสุขภาพหรือรางกาย กฎหมายหามมิให
นายจางใหลูกจางหญิงทํางานที่อาจเปนอันตรายตอสุขภาพหรือรางกายอยางหน่ึงอยางใด (มาตรา
38 แกไขเพิ่มเติมโดย มาตรา 10 แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551)
ดังตอไปน้ี

1. งานเหมืองแรหรืองานกอสรางที่ตองทําใตดิน ใตนํ้า ในถ้ํา ใน
อุโมงคหรือปลองในภูเขา เวนแตสภาพของการทํางานไมเปนอันตรายตอสุขภาพหรือรางกายของ
ลูกจาง

2. งานที่ตองทําบนน่ังรานที่สูงกวาพื้นดินต้ังแต 10 เมตรขึ้นไป
3. งานผลิตหรือขนสงวัตถุระเบิดหรือวัตถุไวไฟ เวนแตสภาพของ

การทํางานไมเปนอันตรายตอสุขภาพหรือรางกายของลูกจาง
4. งานอ่ืนตามที่กําหนดในกฎกระทรวง

(ข) เวลาทํางานยามวิกาล นายจางอาจใหลูกจางหญิงทํางานในระหวาง
เวลา 24.00-06.00 น. ไดแตเน่ืองจากเปนเวลายามวิกาล ซึ่งอาจไมปลอดภัยตอสุขภาพอนามัยและ
สวัสดิภาพของลูกจางหญิงได จึงตองมีการควบคุมการใชแรงงานลูกจางหญิงในยามวิกาลอยาง
ใกลชิด โดยพนักงานตรวจแรงงาน ดังน้ันถาพนักงานตรวจแรงงานเห็นวางานน้ัน อาจเปนอันตราย
ตอสุขภาพและความปลอดภัยของลูกจางหญิงน้ัน ใหรายงานตออธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครอง
แรงงานหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมาย เพื่อพิจารณาและมีคําสั่งใหนายจางเปลี่ยนเวลาทํางานหรือลด
ชั่วโมงทํางานไดตามที่เห็นสมควร ซึ่งนายจางตองปฏิบัติตามคําสั่งดังกลาว (มาตรา 40)

24 แหลงเดิม. หนา 187-197.
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(ค) หญิงมีครรภ ความคุมครองตอลูกจางหญิงมีครรภ เปนความคุมครอง
พิเศษเพิ่มขึ้นจากลูกจางหญิงทั่วไปรวม 5 ประการคือ

- งานตองหามที่อาจเปนอันตรายตอสุขภาพหรือรางกาย  กฎหมาย
ตองการคุมครองหญิงมีครรภและทารกในครรภดวย มิใหไดรับอันตรายจากการทํางานของหญิงมี
ครรภที่อาจเกิดอันตรายไดงาย โดยหามมิใหนายจางใหลูกจางหญิงมีครรภทํางานอยางหน่ึงอยางใด
(มาตรา 39) ดังตอไปน้ี

1. งานเกี่ยวกับเคร่ืองจักรหรือเคร่ืองยนตที่มีความสั่นสะเทือน
2. งานขับเคลื่อนหรือติดไปกับยานพาหนะ
3. งานยก แบก หาบ หาม ทูน ลากหรือเข็นของหนักเกิน 15

กิโลกรัม
4. งานที่ทําในเรือ
5. งานอ่ืนตามที่กําหนดในกฎกระทรวง

- เวลาตองหามทํางาน กฎหมายตองการใหลูกจางหญิงมีครรภมีเวลา
พักผอนอยางเพียงพอ จึงหามมิใหนายจางใหลูกจางหญิงมีครรภทํางานในระหวางเวลา 22.00-06.00
น. ทํางานลวงเลา หรือทํางานในวันหยุด (มาตรา 39) แตถาเปนหญิงมีครรภที่มีตําแหนงผูบริหาร
งานวิชาการ งานธุรการ หรืองานเกี่ยวกับการเงินหรือบัญชี นายจางอาจใหทํางานลวงเวลาในวัน
ทํางานไดเทาที่ไมมีผลกระทบตอสุขภาพของลูกจาง โดยไดรับความยินยอมจากลูกจางกอนเปน
คราวๆ ไป (มาตรา 39/1 เพิ่มเติมโดยมาตรา 11 แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2551)

- สิทธิขอเปลี่ยนงานชั่วคราว ลูกจางหญิงมีครรภไดรับความคุมครอง
ใหมีสิทธิขอเปลี่ยนหนาที่เดิมเปนการชั่วคราวกอนหรือหลังคลอด โดยมีใบรับรองแพทยแผน
ปจจุบันชั้นหน่ึง มาแสดงวาไมอาจทํางานในหนาที่เดิมตอไปได ซึ่งนายจางตองพิจารณาเปลี่ยนงาน
ที่เหมาะสมใหแกลูกจางน้ัน (มาตรา 42)

- สิทธิลาเพื่อคลอดบุตร ลูกจางหญิงมีครรภมีสิทธิลาเพื่อคลอดบุตร
ครรภหน่ึงไมเกิน 90 วัน ซึ่งนับรวมวันหยุดที่มีระหวางวันลาดวย (มาตรา 41) โดยไดรับคาจางใน
วันลาเทากับคาจางในวันทํางานตลอดระยะเวลาที่ลา แตไมเกิน 45 วัน (มาตรา 59)

- การเลิกจาง กฎหมายหามมิใหนายจางเลิกจางหญิงเพราะเหตุที่
ลูกจางหญิงน้ันมีครรภ (มาตรา 43) ดังน้ัน แมลูกจางหญิงน้ันไมสามารถทํางานในหนาที่เดิมไดอีก
ตอไป เพราะเหตุมีครรภ นายจางก็ไมมีสิทธิเลิกจางลูกจางน้ัน ด้ังน้ันนายจางอาจตองใชวิธีการ
เปลี่ยนงานใหลูกจางตามความเหมาะสม
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สําหรับในงานขนสงโดยทางถนนสวนใหญลูกจางหญิงจะเปนพนักงานเก็บ
คาโดยสาร พนักงานบริการ ซึ่งนอกจากไดรับการคุมครองดังกลาวขางตนแลว ลูกจางหญิงยังไดรับ
การคุมครองการลวงเกินทางเพศ ซึ่งกฎหมายบัญญัติไววา หามมิใหนายจาง หัวหนางาน ผูควบคุม
งาน หรือผูตรวจงานกระทําการลวงเกิน คุกคาม หรือกอความเดือดรอนรําคาญทางเพศตอลูกจาง
ผูฝาฝน จะถูกลงโทษตามกฎหมายน้ี นอกเหนือจากกฎหมายอาญาอ่ืนๆ (มาตรา 16/ มาตรา 147)25

ข. การคุมครองแรงงานเด็ก ความคุมครองเกี่ยวกับการใชแรงงานลูกจางเด็ก
อาจแบงไดเปน 7 เร่ืองดังตอไปน้ี

(ก) อายุตองหาม นายจางจะจางเด็กอายุตํ่ากวา 15 ป เขามาเปนลูกจางไม
ได (มาตรา 44) เพราะกฎหมายไมตองการใหเด็กซึ่งอยูในวัยเรียน ตองเขามาใชแรงงานกอนวัยอัน
สมควร เด็กจะไดมีโอกาสในการเรียนรูหรือศึกษาเลาเรียนอยางเพียงพอ

(ข) หนาที่ของนายจางเกี่ยวกับการจางเด็ก
- แจงการจางลูกจางเด็กตอพนักงานตรวจแรงงานภายใน 15 วัน นับ

แตวันที่เด็กเขาทํางาน
- จัดทําบันทึกสภาพการจางกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเก็บ

ไว ณ สถานประกอบกิจการหรือสํานักงานของนายจาง เพื่อพรอมที่จะใหพนักงานตรวจแรงงาน
ตรวจไดในเวลาทําการ

- แจงการสิ้นสุดการจางลูกจางเด็กตอพนักงานตรวจแรงงานภายใน
7 วัน นับแตวันที่เด็กออกจากงาน

(ค) ชวงนอกเวลาทํางานปกติ  ลูกจางเด็กไดรับความคุมครองเกี่ยวกับชวง
นอกเวลาทํางานปกติดังน้ี

- เวลาพัก นายจางตองจัดใหลูกจางเด็กมีเวลาพักวันหน่ึงไมนอยกวา
1 ชั่วโมงติดตอกัน หลังจากที่ลูกจางเด็กทํางานมาแลวไมเกิน 4 ชั่วโมง โดยเวลาพักที่นายจาง
กําหนดใหน้ัน ตองอยูในระหวาง 4 ชั่วโมงน้ันดวย (มาตรา 46)

- เวลาวิกาล วัยเด็กเปนวัยที่รางกายกําลังเจริญเติบโต จึงมีความ
ตองการพักผอน นอนหลับใหมากเพียงพอ กฎหมายจึงหามมิใหนายจางใหลูกจางเด็กทํางานใน
ระหวาง 22.00-06.00 น. เวนแตจะไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากอธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครอง
แรงงานหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมาย และการใหลูกจางเด็กซึ่งเปนผูแสดงภาพยนตร ละคร หรือการ

25 ความในมาตรา 16  ถูกยกเลิกและใชความแทนโดยมาตรา 8 แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551.
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แสดงอยางอ่ืนที่คลายคลึงกันทํางานในระหวางเวลาดังกลาว นายจางก็ตองจัดใหลูกจางเด็กน้ันได
พักผอนตามสมควรดวย (มาตรา 47)

(ง) การทํางานลวงเวลาหรือทํางานในวันหยุด กฎหมายหามมิใหนายจาง
ใหลูกจางเด็กทํางานลวงเวลาหรือทํางานในวันหยุด (มาตรา 48)

(จ) ขอจํากัดตามลักษณะงาน
- งานยก แบก หาม หาบ ทูน ลากหรือเข็นของหนัก  กฎหมายหามมิ

ใหนายจางใหลูกจางเด็กทํางานยก แบก หาม หาบ ทูน ลาก หรือเข็นของเกินอัตรานํ้าหนัก
ดังตอไปน้ี (มาตรา 37 และขอ 1 (1) และ (2) แหงกฎกระทรวงกําหนดอัตรานํ้าหนักที่นายจางให
ลูกจางทํางานได พ.ศ. 2547)

1. 20 กิโลกรัม สําหรับลูกจางเด็กซึ่งเปนหญิง
2. 25 กิโลกรัม สําหรับลูกจางเด็กซึ่งเปนชาย

- งานที่อาจเปนอันตรายตอสุขภาพหรือรางกาย นายจางจะให
ลูกจางเด็กทํางานที่อาจเปนอันตรายตอสุขภาพหรือรางกายของเด็กอยางหน่ึงอยางใด (มาตรา 49)
ดังตอไปน้ีไมได

1. งานหลอม เปา หลอ หรือรีดโลหะ
2. งานปมโลหะ
3. งานเกี่ยวกับความรอน ความเย็น ความสั่นสะเทือน เสียงและ

แสงที่มีระดับแตกตางจากปกติ อันอาจเปนอันตราย ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
4. งานเกี่ยวกับสารเคมีที่ เปนอันตรายตามที่กําหนดในกฎ

กระทรวง
5. งานเกี่ยวกับจุลชีวันเปนพิษซึ่งอาจเปนเชื้อไวรัส แบคทีเรีย รา

หรือเชื้ออ่ืนตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
6. งานเกี่ยวกับวัตถุมีพิษ วัตถุระเบิด หรือวัตถุไวไฟ เวนแตงาน

ในสถานีบริการนํ้ามันเชื้อเพลิงตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
7. งานขับหรือบังคับรถยกหรือปนจ่ันตามที่กําหนดในกฎ

กระทรวง
8. งานใชเลื่อยเดินดวยพลังไฟฟาหรือเคร่ืองยนต
9. งานที่ตองทําใตดิน ใตนํ้า ในถ้ํา อุโมงคหรือปลองในภูเขา
10. งานเกี่ยวกับกัมมันตภาพรังสีตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
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11. งานทําความสะอาดเคร่ืองจักรหรือเคร่ืองยนตขณะที่เคร่ืองจักร
หรือเคร่ืองยนตกําลังทํางาน

12. งานที่ตองทําบนน่ังรานที่สูงกวาพื้นดินต้ังแต 10 เมตรขึ้นไป
13. งานอ่ืนตามที่กําหนดในกฎกระทรวง

(ฉ) สถานที่ตองหามทํางาน นายจางจะใหลูกจางเด็กซึ่งอายุตํ่ากวา 18 ป
ทํางานในสถานที่ตองหาม (มาตรา 50 แกไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 12 แหงพระราชบัญญัติคุมครอง
แรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551) ตอไปน้ีไมได

- โรงฆาสัตว
- สถานที่เลนการพนัน
- สถานบริการตามกฎหมายวาดวยสถานบริการ
- สถานที่อ่ืนตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
- คาจางและหลักประกัน กฎหมายคุมครองเกี่ยวกับคาจางและ

หลักประกันสําหรับลูกจางเด็กดังน้ี
1. คาจาง กฎหมายหามมิใหนายจางจายคาจางลูกจางเด็กใหแก

บุคคลอ่ืน (มาตรา 51 วรรค 2 แกไขเพิ่มเติม โดยมาตรา 12 แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551) และกรณีที่นายจางจายเงินหรือประโยชนตอบแทนใดๆ ใหแกลูกจางเด็ก
บิดา มารดา ผูปกครอง หรือบุคคลอ่ืนเปนการลวงหนากอนมีการจาง ขณะแรกจาง หรือกอนถึงงวด
การจายคาจางในแตละคราว  ก็จะถือวาเปนการจายหรือรับคาจางสําหรับลูกจางเด็กน้ันไมได และ
หามมิใหนายจางนําเงินหรือประโยชนตอบแทนดังกลาวมาหักจากคาจางของลูกจางเด็ก (มาตรา 51
วรรคทาย)

2. หลักประกัน  นายจางจะเรียกหรือรับหลักประกันเพื่อการ
ใดๆ จากฝายลูกจางเด็กไมได (มาตรา 51 วรรค 1 แกไขเพิ่มเติม โดยมาตรา 12 แหงพระราชบัญญัติ
คุมครองแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551) โดยเปนขอหามเด็ดขาด  ไมมีขอยกเวน

- สิทธิลาเพื่อการฝกอบรม  ลูกจางเด็กอายุตํ่ากวา 18 ป มีสิทธิลา
เพื่อการเขาประชุม สัมมนา รับการอบรม รับการฝกหรือลาเพื่อการอ่ืน ซึ่งจัดโดยสถานศึกษา หรือ
หนวยงานของรัฐหรือเอกชนก็ตาม ที่อธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานเห็นชอบ ทั้งน้ีเพื่อ
เปนประโยชนในการพัฒนาและสงเสริมคุณภาพชีวิตและการทํางานของเด็ก โดยลูกจางเด็กตองแจง
ใหนายจางทราบลวงหนาถึงเหตุที่ลาโดยชัดแจง พรอมทั้งแสดงหลักฐานที่เกี่ยวของ ถามี ซึ่งนายจาง
ตองจายคาจางใหแกลูกจางเด็กเทากับคาจางในวันทํางานตลอดระยะเวลาที่ลา แตไมเกินปละ 30 วัน
(มาตรา 52)
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(11) การเรียกหลักประกันการทํางานหรือหลักประกันความเสียหาย26

เมื่อนายจางรับลูกจางเขาทํางาน นายจางจะเรียกหรือรับหลักประกันการ
ทํางานหรือหลักประกันความเสียหายในการทํางานจากลูกจางไมได  ไมวาจะเปนทรัพยสินหรือการ
ค้ําประกันดวยบุคคลก็ตาม เวนแตลักษณะหรือสภาพของงานที่ทําน้ันลูกจางตองรับผิดชอบเกี่ยวกับ
เงินหรือทรัพยสินของนายจาง ซึ่งอาจกอใหเกิดความเสียหายแกนายจางได (มาตรา 10 วรรค 1
แกไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551) ซึ่ง
หลักประกันการทํางานหรือหลักประกันความเสียหายในการทํางานมี 3 ประเภท คือ (1) เงินสด (2)
ทรัพยสิน และ (3) การค้ําประกันดวยบุคคล (ขอ 5 แหงประกาศกระทรวงแรงงาน เร่ือง หลักเกณฑ
และวิธีการเรียกหรือรับหลักประกันการทํางานหรือหลักประกันความเสียหายในการทํางานจาก
ลูกจาง)

ก. หลักประกันที่เปนเงินสด  การเรียกหรือรับหลักประกันที่เปนเงิน นายจาง
จะเรียกหรือรับไดไมเกิน 60 เทาของอัตราคาจางรายวัน โดยเฉลี่ยที่ลูกจางไดรับอยูในวันที่นายจาง
รับเงินประกัน (ขอ 6 ประกาศกระทรวงแรงงาน เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการเรียกหรือรับเงิน
ประกันการทํางานหรือเงินประกันความเสียหายในการทํางานจากลูกจาง)

ข. หลักประกันที่เปนทรัพยสิน ทรัพยสินที่เรียกหรือรับเปนหลักประกันได ก็
คือ สมุดเงินฝากประจําธนาคาร หรือหนังสือค้ําประกันของธนาคาร (ขอ 9) โดยตองมีมูลคาไมเกิน
60 เทาของอัตราคาจางรายวัน โดยเฉลี่ยที่ลูกจางไดรับและใหนายจางเปนผูเก็บรักษา โดยหามมิให
แกไข เปลี่ยนแปลง หรือกระทําการใดๆ เพื่อใหลูกจางแกไขเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ในสมุดเงินฝาก
ประจําของธนาคารเปนของนายจางหรือของบุคคลอ่ืน

ค. การค้ําประกันดวยบุคคล วงเงินค้ําประกันที่นายจางเรียกใหรับผิด ตองไม
เกิน 60 เทาของอัตราคาจางรายวันโดยเฉลี่ยที่ลูกจางไดรับ

สําหรับรายละเอียดของการเรียกหลักประกันการทํางานหรือหลักประกัน
ความเสียหาย นอกจากน้ีแลวยังอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 6 แหงพระราชบัญญัติคุมครอง
แรงงาน พ.ศ. 2541 และมาตรา 10 แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ซึ่งแกไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน จึง
ออกประกาศกระทรวงแรงงาน เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการเรียกหรือรับหลักประกันการทํางานหรือ
หลักประกันความเสียหายในการทํางานจากลูกจาง พ.ศ. 2551 ซึ่งกําหนดลักษณะหรือสภาพของ

26 วิจิตรา (ฟุงลัดดา) วิเชียรชม ข เลมเดิม. หนา 61.
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งานที่นายจางจะเรียกหรือรับหลักประกันการทํางานหรือหลักประกันความเสียหายในการทํางาน
จากลูกจางได ไดแก

(ก) งานสมุหบัญชี
(ข) งานพนักงานเก็บหรือจายเงิน
(ค) งานควบคุมหรือรับผิชอบเกี่ยวกับวัตถุมีคาคือ เพชร พลอย เงิน ทองคํา

ทองคําขาวและไขมุก
(ง) งานเฝาหรือดูแลสถานที่หรือทรัพยสินของนายจางหรือที่อยูในความ

รับผิดชอบของนายจาง
(จ) งานติดตามหรือเรงรัดหน้ีสิน
(ฉ) งานควบคุมหรือรับผิดชอบยานพาหนะ
(ช) งานที่มีหนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับคลังสินคา ซื้อขาย แลกเปลี่ยน ใหเชา

ทรัพย ใหเชาซื้อ ใหกูยืม รับฝากทรัพย รับจํานอง รับจํานํา รับประกันภัย รับโอนหรือรับจัดสงเงิน
หรือการธนาคาร ทั้งน้ี เฉพาะลูกจางซึ่งเปนผูควบคุมเงินหรือทรัพยสินเพื่อการที่วาน้ัน

ดังน้ัน การเรียกหลักประกันการทํางานหรือหลักประกันความเสียหายใน
การทํางานจากลูกจางในงานขนสงสิ่งของโดยรถบรรทุกน้ัน จึงใหเรียกเก็บไดจากงานที่เกี่ยวของ
ไดแก งานพนักงานเก็บและหรือจายเงิน กับงานควบคุมหรือรับผิดชอบยานพาหนะ โดยจํานวนเงิน
ที่เรียกหรือรับได จะตองไมเกินหกสิบเทาของอัตราคาจางรายวัน โดยเฉลี่ยที่ลูกจางไดรับอยูในวันที่
นายจางรับหลักประกัน และใหนายจางนําเงินประกันฝากไวกับธนาคารพาณิชยหรือสถาบันการเงิน
อ่ืน โดยจัดใหมีบัญชีเงินฝากของลูกจางแตละคนและใหแจงชื่อธนาคารพาณิชยหรือสถาบันการเงิน
อ่ืน ชื่อบัญชี และเลขที่บัญชีใหลูกจางทราบ ภายในเจ็ดวัน นับแตวันที่รับเงินประกัน

3)  การคุมครองการจายคาจางข้ันต่ํา
คาจาง หมายถึง เงินที่นายจางและลูกจางตกลงกันจายเปนคาตอบแทนในการทํางาน

ตามสัญญาจางสําหรับระยะเวลาการทํางานปกติเปนรายชั่วโมง รายวัน รายสัปดาห รายเดือน หรือ
ระยะเวลาอ่ืน หรือจายใหโดยคํานวณตามผลงานที่ลูกจางทําไดในเวลาทํางานปกติของวันทํางาน
และใหหมายความรวมถึงเงินที่นายจางจายใหแกลูกจางในวันหยุดและวันลาที่ลูกจางไมไดทํางาน
แตลูกจางมีสิทธิไดรับตามกฎหมายคุมครองแรงงาน27

27 แหลงเดิม. หนา 84.
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จุดมุงหมายหลักของการคุมครองการจายคาจางขั้นตํ่าในประเทศไทย เพื่อไมให
นายจางจายคาจางใหลูกจางในอัตราใดก็ไดขึ้นอยูกับความพอใจหรือความตกลงกันระหวางนายจ าง
กับลูกจาง ไมวาลูกจางน้ัน จะเปนลูกจางประเภทใด เชน ลูกจางทดลองงาน ลูกจางชั่วคราว
ลูกจางประจํา ลูกจางที่มีกําหนดเวลาจางแนนอนและไมแนนอน เปนตน ทั้งน้ีเน่ืองจากกฎหมาย
เห็นวาการที่จะปลอยใหอัตราคาจางขึ้นอยูกับความพอใจของนายจาง หรือความตกลงกันน้ัน
พื้นฐานของการไมเทาเทียมกันระหวางนายจางกับลูกจาง ยอมทําใหลูกจางซึ่งอยูในฐานะที่ดอยกวา
เสียเปรียบอยูตลอดเวลา กฎหมายจึงกําหนดอัตราคาจางขั้นตํ่าขึ้นเพื่อใหนายจางปฏิบัติตาม

สําหรับแนวคิดเร่ืองการจายคาจางขั้นตํ่าตามกฎหมายคุมครองแรงงานของประเทศ
ไทย ควรพิจารณาจากกลุมผลประโยชนที่เกี่ยวของโดยตรง ซึ่งประกอบดวย กลุมนายจาง กลุม
ลูกจาง และตัวแทนภาครัฐบาล ดังน้ันปจจัยพื้นฐานในการกําหนดคาจางขั้นตํ่าจึงควรเปนปจจัยที่
เกี่ยวของกันทั้ง 3 ฝาย  ปจจัยพื้นฐานของกลุมนายจาง ไดแก ความสามารถในการจายคาจาง และ
ความอยูรอดของธุรกิจของนายจาง ปจจัยพื้นฐานของกลุมลูกจาง ไดแก คาครองชีพในระดับ
มาตรฐานที่ลูกจางพึงดํารงชีพอยูไดอยางพอเพียง และคาจางอันเปนผลตอบแทนจากการทํางานและ
ความสามารถ สวนปจจัยทางภาครัฐบาล ไดแก การคํานึงถึงการรอมชอมประนีประนอมทั้งกลุม
นายจางและกลุมลูกจางใหสามารถทํางานอยูรวมกันได นํามาซึ่งการประสานผลประโยชนของ
สวนรวม รวมทั้งเอ้ือตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

ปจจุบันการกําหนดอัตราคาจางขั้นตํ่าจะใชในรูปประกาศคณะกรรมการคาจาง ที่มี
ปลัดกระทรวงแรงงานเปนประธานกรรมการคาจาง โดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติคุมครอง
แรงงาน พ.ศ. 2541 ซึ่งเปนกฎหมายลําดับรองเปนอํานาจของฝายบริหาร โดยรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงแรงงาน โดยไมมีกฎหมายเปนพระราชบัญญัติในการกําหนดอัตราคาจางขั้นตํ่าเปนการ
เฉพาะ ทั้งน้ีองคกรที่ทําหนาที่กําหนดอัตราคาจางขั้นตํ่า คือ คณะกรรมการคาจาง และอัตราคาจาง
ขั้นตํ่าจะกําหนดเปนรายวัน โดยใหใชบังคับแกนายจางและลูกจางทุกคนโดยไมเลือกปฏิบัติ

หลักการกําหนดอัตราคาจางขั้นตํ่า จึงควรเปนแนวทางเพื่อใหลูกจางไดมีเงินจํานวน
หน่ึงเปนคาใชจายในการยังชีพหรือดํารงชีวิตประจําวัน ไมเลือกใชเฉพาะลูกจางที่เขาใหม หรือ
ลูกจางประเภทใดประเภทหน่ึงโดยเฉพาะ ขณะที่ฝายนายจาง มีความเห็นวา ลูกจางที่ผานงานมา
แลว หรือลูกจางที่มีทักษะในการทํางาน หรือเปนลูกจางประจําเทาน้ัน จึงมีความชอบธรรมที่จะ
ไดรับคาจางขั้นตํ่า สําหรับฝายลูกจางมีความเห็นวา คาจางขั้นตํ่าจะตองเปนเงินที่นายจางจายใหใ น
สวนที่เปนคาจางรายวัน หรือเปนคาจางรายเดือนเทาน้ัน เงินอ่ืนใดนอกเหนือจากเงินดังกลาว ไม
เปนคาจางขั้นตํ่าทั้งสิ้น
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ปญหาของการจายคาจางขั้นตํ่าในประเทศไทยในปจจุบัน เน่ืองจากการกําหนด
อัตราคาจางขั้นตํ่า เปนระบบที่ตึงตัว ไมมีความยืดหยุน  หากกิจการของนายจางประสบปญหาทาง
เศรษฐกิจ นายจางตองการลดชั่วโมงการทํางานของลูกจางและลดคาจางลง แตหากการลดคาจาง
ดังกลาวอาจมีผลใหลูกจางไดรับคาจางในระดับที่ตํ่ากวาอัตราคาจางขั้นตํ่าตามที่กฎหมายกําหนด
จึงเปนปญหาวา ควรมีมาตรการทางกฎหมายอยางไรที่จะเปนการชวยเหลือดูแลทั้งฝายนายจาง
เพื่อใหดําเนินกิจการตอไปได และฝายลูกจางเพื่อใหยังคงมีรายไดในระดับหน่ึง

ในสวนของลูกจาง ที่มีการจางงานแบบไมเต็มเวลา (Part-Time) เชน ลูกจางที่เปน
นักเรียน นักศึกษา แตเดิมไมมีกฎหมายคุมครองในเร่ืองการจายคาจางขั้นตํ่าเปนการเฉพาะ คาจาง
ของงานลักษณะดังกลาวขึ้นอยูกับการกําหนดของนายจาง หรือการตกลงกันระหวางนายจางกับ
ลูกจางทําใหเกิดปญหาเร่ืองการบังคับใชกฎหมายสําหรับการจางงานที่ไมเต็มเวลา ทั้งน้ีคณะ
กรรมการคาจางไดเสนอใหกําหนดอัตราคาจางขั้นตํ่ารายชั่วโมง สําหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษาที่
ประสงคจะหารายไดพิเศษ และรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานไดเห็นชอบดวย จึงไดออก
ประกาศกระทรวงแรงงาน เร่ืองอัตราคาจางขั้นตํ่ารายชั่วโมง ลงวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 โดย
ใหมีผลบังคับใชต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ลง
วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2548) โดยไดกําหนดอัตราคาจางขั้นตํ่ารายชั่วโมง ชั่วโมงละ 25 บาท
สําหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษาที่มีอายุต้ังแต 15 ปขึ้นไป ที่ประสงคจะทํางานประเภทไมเต็มเวลา
ในกิจการขายสินคา และบริการลูกคา งานวิจัยตลาด งานรานอาหาร งานหางสรรพสินคา งาน
บริการในรานสะดวกซื้อ และงานคลังสินคา ซึ่งเปนงานที่มีความปลอดภัยและไมเสี่ยงอันตราย
ในชวงเปดภาคเรียนปกติไมเกินวันละ 4 ชั่วโมง และในชวงปดภาคเรียน ไมเกินวันละ 7 ชั่วโมง28

3.3.3 พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537
กฎหมายฉบับน้ี บัญญัติขึ้นเพื่อใหความคุมครอง ชวยเหลือแกลูกจางผูประสบอันตราย

หรือครอบครัวของลูกจางเปนการแกปญหาเฉพาะหนาเพื่อผอนคลายความเดือดรอนใหเบาบาง
หรือหมดสิ้นไป เจตนารมณของกฎหมายเงินทดแทนก็คือการจัดใหลูกจางไดรับความคุมครอง
ชวยเหลือและขจัดความไมแนนอนในการที่จะเรียกคาเสียหายที่ไดรับจากการประสบอันตรายจาก
ฝายนายจาง ที่เกี่ยวกับความรับผิดชอบของนายจาง

28 ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่องอัตราคาจางขั้นต่ํารายช่ัวโมง ลงวันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2548.
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เงินทดแทน29 หมายถึง เงินที่จายใหแกลูกจางหรือผูมีสิทธิ กรณีที่ลูกจางประสบอันตราย
เจ็บปวย หรือเจ็บปวยจนถึงแกความตายหรือสูญหายเน่ืองจากการทํางาน หรือจากโรคซึ่งเกิดตาม
ลักษณะหรือสภาพของงานหรือจากการทํางาน

กฎหมายกําหนดความคุมครองเกี่ยวกับเงินทดแทนเพื่อใหความชวยเหลือเยียวยาตอ
ความเดือดรอนที่ลูกจางและครอบครัวไดรับจากภาระคาใชจายในการรักษาพยาบาลและการตอง
ขาดรายไดระหวางเจ็บปวยหรือพักรักษาตัวและเฉพาะความสัมพันธทางกฎหมายแพง ก็ไมอาจ
คุมครองลูกจางไดอยางเพียงพอดวย เพราะนายจางจะตองรับผิดในทางแพงลักษณะละเมิดก็เฉพาะ
แตกรณีที่ตนมีสวนกระทําผิดดวยโดยจงใจหรือประมาทเลินเลอ

เงื่อนไขในการจายเงินทดแทน ลูกจางหรือผูมีสิทธิจะมีสิทธิไดรับเงินทดแทนได ก็
ตอเมื่อเปนไปตามเงื่อนไขดังตอไปน้ี

1) ลูกจางตองประสบอันตราย หรือ เจ็บปวย หรือเจ็บปวยจนถึงแกความตาย เน่ืองจาก
การทํางานใหแกนายจาง

“ประสบอันตราย” หมายถึง การที่ลูกจางไดรับอันตรายแกกายหรือผลกระทบแก
จิตใจหรือถึงแกความตาย เน่ืองจากการทํางาน หรือการปองกันรักษาผลประโยชนใหแกนายจาง
หรือตามคําสั่งของนายจาง

“เจ็บปวย” หมายความวา การที่ลูกจางเจ็บปวยหรือถึงแกความตายดวยโรคซึ่ง
เกิดขึ้นตามลักษณะหรือสภาพของงานหรือเน่ืองจากการทํางาน

การเจ็บปวยขอลูกจางเน่ืองจากการทํางานน้ัน ตองพิจารณาลักษณะอาการของโรค
วาเขาลักษณะตามที่กฎหมายกําหนดหรือไม โดยอาศัยความเห็นของแพทยผูรักษาหรือแพทย
ผูเชี่ยวชาญและพิจารณาวาเกี่ยวของกับลักษณะหนาที่การงานของลูกจางเพียงใดหรือไม หรือ
สภาพแวดลอมของสถานที่ทํางานอาจทําใหเกิดโรคไดหรือไม ถาเกี่ยวของหรืออาจทําใหเกิดโรคได
ก็เปนการเจ็บปวยดวยโรคอันเกิดขึ้นเน่ืองจากการทํางาน

“สูญหาย” หมายความวา การที่ลูกจางหายไปในระหวางทํางาน หรือปฏิบัติตามคําสั่ง
ของนายจาง ซึ่งมีเหตุอันควรเชื่อวาลูกจางถึงแกความตายเพราะประสบเหตุอันตรายที่เกิดขึ้นใน
ระหวางทํางานหรือปฏิบัติตามคําสั่งของนายจางน้ัน รวมตลอดถึงการที่ลูกจางหายไปในระหวาง
เดินทางโดยพาหนะทางบก ทางอากาศ หรือทางนํ้า เพื่อไปทํางานใหนายจาง ซึ่งมีเหตุอันควรเชื่อวา

29 วิจิตรา (ฟุงลัดดา) วิเชียรชม ข เลมเดิม. หนา 120-133.
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พาหนะน้ัน ไดประสบเหตุอันตรายและลูกจางถึงแกความตาย ทั้งน้ีเปนระยะเวลาไมนอยกวาหน่ึง
รอยยี่สิบวันนับแตวันที่เกิดเหตุน้ัน

2) ลูกจางตองไมเสพของมึนเมาหรือสิ่งเสพติดอ่ืนจนไมสามารถครองสติได (มาตรา
22(1) แหงพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537)

3) ลูกจางตองไมไดจงใจทําใหตนเองหรือยอมใหผูอ่ืนทําใหตนเองประสบอันตราย
(มาตรา 22 (2)) ดังน้ัน กรณีที่ลูกจางประมาทเลินเลอ จนทําใหตนเองประสบอันตรายก็ยังมีสิทธิ
ไดรับเงินทดแทน

ประเภทและอัตราการจายเงินทดแทน
ตามคํานิยามของกฎหมายคุมครองแรงงาน เงินทดแทน หมายความวา เงินที่จายใหเปน

คาทดแทน คารักษาพยาบาล คาฟนฟูสมรรถภาพในการทํางาน และคาทําศพ (มาตรา 5) ดังน้ัน จาก
คํานิยามดังกลาวจะเห็นวาเงินทดแทนมีอยูดวยกัน 4 ประเภท คือ

1) คาทดแทน หมายความวา เงินที่จายใหแกลูกจางหรือผูมีสิทธิตามมาตรา 20 แหง
พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 สําหรับการประสบอันตรายหรือเจ็บปวยหรือสูญหายของ
ลูกจาง   ผูมีสิทธิไดรับคาทดแทนนอกเหนือไปจากลูกจาง ไดแก บิดา มารดา สามีหรือภรรยา บุตร
อายุตํ่ากวา 18 ป หรือบุตรอายุครบ 18 ป แลว แตกําลังศึกษาอยูหรือทุพพลภาพ หรือจิตฟนเฟอน
และบุตรซึ่งเกิดภายใน 310 วัน นับแตวันที่ลูกจางถึงแกความตายหรือวันที่เกิดเหตุสูญหาย (มีสิทธิ
ไดรับเงินทดแทนนับแตวันคลอด) รวมถึงผูขาดไรอุปการะ แลวแตกรณี

อัตราการจายคาทดแทนมี 4 อัตรา ดังน้ี (มาตรา 18 วรรค 1)
(1) รอยละหกสิบของคาจางรายเดือน สําหรับกรณีที่ลูกจางไมสามารถทํางาน

ติดตอกันไดเกินสามวัน ไมวาลูกจางจะสูญเสียอวัยวะหรือไมก็ตาม โดยจายมีกําหนดระยะเวลาไม
เกิน 1 ป นับแตวันที่ลูกจางไมสามารถทํางานไดไปตลอดระยะเวลาดังกลาว

(2) รอยละหกสิบของคาจางรายเดือน สําหรับกรณีที่ลูกจางตองสูญเสียอวัยวะ
บางสวนของรางกายโดยจายตามประเภทของการสูญเสียอวัยวะและตามระยะเวลาที่ตองจายให
ตามที่กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมประกาศกําหนด แตไมเกินสิบป

การประสบอันตรายหรือเจ็บปวย ซึ่งเปนเหตุใหสูญเสียอวัยวะของรางกายหรือ
สูญเสียสมรรถภาพในการทํางานของอวัยวะไปเพียงบางสวน ในการคิดคาทดแทนใหเทียบ
อัตราสวนรอยละจากจํานวนระยะเวลาที่กําหนดไวสําหรับการสูญเสียอวัยวะประเภทน้ันๆ ตามที่
กระทรวงแรงงานประกาศกําหนด (มาตรา 18 วรรค 2)
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(3) รอยละหกสิบของคาจางรายเดือน สําหรับกรณีที่ลูกจางทุพพลภาพโดยจายตาม
ประเภทของการทุพพลภาพ และตามระยะเวลาที่จะตองจายตามที่กระทรวงแรงงานและสวัสดิการ
สังคมประกาศกําหนด  แตตองไมเกินสิบหาป

(4) รอยละหกสิบของคาจางรายเดือนสําหรับกรณีที่ลูกจางถึงแกความตายหรือสูญ
หาย มีกําหนดระยะเวลาแปดป

หลักเกณฑและวิธีการคํานวณคาจางรายเดือน ใหเปนไปตามที่กระทรวงแรงงาน
และสวัสดิการสังคมประกาศกําหนด (มาตรา 18 วรรค 3)

คาทดแทนดังกลาวขางตน ตองไมนอยกวาคาทดแทนรายเดือนตํ่าสุดและไมมากกวา
คาทดแทนรายเดือนสูงสุดตามที่กระทรวงแรงงานประกาศกําหนด (มาตรา 18 วรรคทาย) คือตองไม
ตํ่ากวารอยละ 60 ของคาจางขั้นตํ่ารายวัน ตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานคูณดวย 26 และ
ไมเกินรอยละ 60 ของคาจางเฉลี่ยตอเดือน ซึ่งคํานวณจากคาจางสูงสุด ที่ใชเปนฐานคํานวณเ งิน
สมทบหารดวย 12

2) คารักษาพยาบาล หมายความวา คาใชจายเกี่ยวกับการตรวจ การรักษา การพยาบาล
และคาใชจายอ่ืนที่จําเปน เพื่อใหผลของการประสบอันตรายหรือการเจ็บปวยบรรเทาหรือหมดสิ้น
ไป และหมายความรวมถึงคาใชจายเกี่ยวกับอุปกรณเคร่ืองใชหรือวัตถุที่ใชแทนหรือทําหนาที่แทน
หรือชวยอวัยวะที่ประสบอันตรายดวย

เมื่อลูกจางประสบอันตรายหรือเจ็บปวยเน่ืองจากการทํางานใหแกนายจาง นายจาง
ตองมีหนาที่จัดใหลูกจางไดรับการรักษาพยาบาลทันทีที่ลูกจางประสบอันตรายหรือเจ็บปวยตาม
ความเหมาะสมแกอันตรายหรือความเจ็บปวยน้ั น (มาตรา 13) โดยลูกจางมีสิทธิได รับคา
รักษาพยาบาลเทาที่ลูกจางไดจายไปจริงตามความจําเปน แตไมเกินอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง
แรงงาน ก็คือไมเกิน 45,000 บาท (ขอ 2 แหงกฎกระทรวง กําหนดอัตราคารักษาพยาบาลที่ให
นายจางจาย พ.ศ. 2551) แตถาลูกจางบาดเจ็บอยางรุนแรงตามลักษณะที่กฎหมายกําหนด ก็จะมีสิทธิ
ไดเพิ่มอีกไมเกิน 65,000 บาท (ขอ 3) นอกจากน้ัน ถาลูกจางบาดเจ็บอยางรุนแรงมากตามลักษณะที่
กฎหมายกําหนด ก็จะมีสิทธิไดรับเพิ่มขึ้นอีก รวมแลวไมเกิน 200,000 บาท (ขอ 4) ซึ่งถาคา
รักษาพยาบาลดังกลาวยังไมเพียงพอ นายจางตองจายคารักษาพยาบาลดังกลาวเทาที่จายจริงตาม
ความจําเปน แตรวมทั้งสิ้นตองไมเกิน 300,000 บาท โดยใหคณะกรรมการการแพทยพิจารณาและ
คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนใหความเห็นชอบ (ขอ 5) และถาลูกจางตองเขารักษาพยาบาลเปน
ผูปวยใน โดยมีคาใชจายเกี่ยวกับคาหอง คาอาหาร คาบริการพยาบาล และคาบริการทั่วไป นายจาง
ตองจายคาใชจายดังกลาวเทาที่จายจริงแตไมเกินวันละ 1,300 บาท (ขอ 6)
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3) คาฟนฟูสมรรถภาพในการทํางาน หมายความวา คาใชจายที่จําเปนเกี่ยวกับการฟนฟู
สมรรถภาพในการทํางาน และการฟนฟูสมรรถภาพในการทํางาน หมายความวา การจัดใหลูกจาง
ซึ่งประสบอันตรายหรือเจ็บปวยและสูญเสียสมรรถภาพในการทํางานไดรับการฟนฟูสมรรถภาพ
ของรางกายหรือจิตใจหรือการฟนฟูอาชีพเพื่อใหสามารถประกอบอาชีพที่เหมาะสมตามสภาพของ
รางกาย

นายจางตองจายคาฟนฟูสมรรถภาพในการทํางานใหแกลูกจางตามความจําเปนตาม
หลักเกณฑ วิธีการ และอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม (อัตราคาฟนฟู
สมรรถภาพในการทํางาน แบงเปนคาใชจายในกระบวนการเวชศาสตรฟนฟูสมรรถภาพในการ
ทํางานดานการแพทยและดานอาชีพไมเกิน 20,000 บาท และเปนคาใชจายในการผ าตัดเพื่อ
ประโยชนในการฟนฟูสมรรถภาพในการทํางาน ไมเกิน 20,000 บาท (ขอ 3 แหกฎกระทรวง ฉบับที่
3 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2539 ซึ่งมีผลใชบังคับต้ังแตวันที่ 3 มิถุนายน 2539 )

4) คาทําศพ หมายความวา คาใชจายเกี่ยวกับการทําศพของลูกจางตามประเพณีทาง
ศาสนาของลูกจางหรือตามประเพณีแหงทองถิ่น ในกรณีที่ลูกจางถึงแกความตายเน่ืองจากประสบ
อันตรายหรือเจ็บปวยหรือสูญหาย

นายจางตองจายคาทําศพใหแกผูจัดการศพของลูกจางเปนจํานวน 100 เทา ของอัตรา
สูงสุดของคาจางขั้นตํ่ารายวันตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน (มาตรา 16)

ในกรณีที่ลูกจางประสบอันตรายหรือเจ็บปวยจนถึงแกความตาย โดยไมมีผูจัดการ
ศพ นายจางตองเปนผูจัดการศพไปพลางกอน จนกวาจะมีผูมาขอเปนผูจัดการศพ โดยจะใชเงินคาทํา
ศพเกิน 1 ใน 3 ของคาทําศพไมได แตถาลูกจางไดตายไปครบ 72 ชั่วโมงแลว ยังไมมีผูมีสิทธิ ตาม
มาตรา 20 มาขอเปนผูจัดการศพ นายจางก็ตองจัดการศพเองตามประเพณีทางศาสนาของลูกจาง ซึ่ง
ถึงแกความตายหรือตามประเพณีแหงทองถิ่น โดยคํานึงถึงฐานะทางสังคมของลูกจาง ในการน้ีให
นายจางใชคาทําศพสวนที่เหลือได (มาตรา 17)

นอกจากน้ีกฎหมายฉบับน้ียังไดบัญญัติขอยกเวนที่นายจางไมตองรับผิดชอบจายเงิน
ทดแทนไวดวย ในมาตรา 22 คือ (1) ลูกจางเสพของมึนเมาหรือสิ่งเสพติดอ่ืนจนไมสามารถครองสติ
ได และ (2) ลูกจางจงใจใหตนเองประสบอันตรายหรือยอมใหผูอ่ืนทําใหตนประสบอันตราย

3.3.4 พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518
กฎหมายฉบับน้ี บัญญัติขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพื่อกําหนดแนวทางการปฏิบัติตอกัน

ระหวางบุคคลทั้ง 2 ฝาย คือ ฝายนายจาง และฝายลูกจาง ใหบุคคลทั้ง 2 ฝาย มีความเขาใจอันดีตอกัน
และสามารถทําขอตกลงในเร่ืองสิทธิหนาที่และผลประโยชนในการทํางานรวมกันได รวมทั้ง
กําหนดวิธีการระงับขอพิพาทหรือขอพิพาทแรงงานที่เกิดขึ้นใหยุติไดโดยเร็ว เพื่อความสงบสุขใน
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การใชแรงงาน ดังน้ัน การใชแรงงานการขนสงทางบก ก็ตองอยูภายใตบังคับของกฎหมายฉบับน้ี
ดวย

โดยมีสาระสําคัญดังตอไปน้ี เชน
1) มาตรา 5 คํานิยาม “สภาพการจาง” หมายความวา เงื่อนไขการจางหรือการทํางาน

กําหนดวันและเวลาทํางาน คาจาง สวัสดิการ การเลิกจางหรือประโยชนอ่ืนของนายจางหรือลูกจาง
อันเกี่ยวกับการจางหรือการทํางาน

2) มาตรา 11 ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางอยางนอยตองมีขอความดังตอไปน้ี 1)
เงื่อนไขการจางหรือการทํางาน 2) กําหนดวันและเวลาทํางาน 3) คาจาง 4) สวัสดิการ 5) การเลิกจาง
6) การยื่นเร่ืองราวรองทุกขของลูกจาง และ 7) การแกไขเพิ่มเติมหรือการตออายุขอตกลงเกี่ยวกับ
สภาพการจาง

3) กรณีเกิดขอพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไมได โดยบทบัญญัติของกฎหมายมีทางออก
อยู 3 ทางคือ ต้ังผูชี้ขาด นายจางใชสิทธิปดงาน หรือลูกจางใชสิทธินัดหยุดงาน แตขอพิพาทดังกลาว
ในบางกิจการ รวมทั้งกิจการขนสงทางบกจะตองสงใหคณะกรรมการแรงงานสัมพันธเปนผูวินิจฉัย
ชี้ขาด จะมีการปดงานหรือนัดหยุดงานไมได ตามที่บัญญัติไวในมาตรา 23 และกฎกระทรวงฉบับที่
2 (พ.ศ. 2519)

4) กฎหมายฉบับน้ี จะบัญญัติถึงการกอต้ังสหภาพแรงงาน รวมทั้งการกําหนดสิทธิและ
หนาที่ของสหภาพแรงงาน

3.3.5 พระราชบัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ. 2522
สาระสําคัญของพระราชบัญญัติฉบับน้ี และฉบับแกไขเพิ่มเติมตางๆ ที่จะเปนประเด็น

เกี่ยวของในการศึกษาเชน
1) มาตรา 4  ในพระราชบัญญัติน้ีมีนิยามที่สําคัญ เชน

(1) การขนสง หมายความวา การขนสงคน สัตวหรือสิ่งของ โดยทางบกดวยรถ
(2) การขนสงประจําทาง หมายความวา การขนสงเพื่อสินจางตามเสนทางที่

คณะกรรมการควบคุมการขนสงทางบกกําหนด
(3) การขนสงไมประจําทาง หมายความวา การขนสงเพื่อสินจางโดยไมจํากัด

เสนทาง
(4) การขนสงโดยรถขนาดเล็ก หมายความวา การขนสงคนหรือสิ่งของหรือคนและ

สิ่งของรวมกัน เพื่อสินจางตามเสนทางที่คณะกรรมการควบคุมการขนสงทางบกกําหนดดวยรถที่มี
นํ้าหนักรถและนํ้าหนักบรรทุกรวมกันไมเกินสี่พันกิโลกรัม
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(5) การขนสงสวนบุคคล หมายความวา การขนสงเพื่อการคาหรือ ธุรกิจของตนเอง
ดวยรถที่มีนํ้าหนักเกินกวาหน่ึงพันหกรอยกิโลกรัม

(6) การขนสงระหวางจังหวัด หมายความวา การขนสงประจําทาง การขนสงไม
ประจําทาง หรือการขนสงสวนบุคคล ซึ่งกระทําระหวางจังหวัดกับจังหวัด

(7) การขนสงระหวางประเทศ หมายความวา การขนสงประจําทาง การขนสงไม
ประจําทาง หรือการขนสงสวนบุคคล ซึ่งกระทําระหวางประเทศไทยกับตางประเทศ

(8) การรับจัดการขนสง หมายความวา การรับจางรวบรวมคน สัตว หรือสิ่งของและ
จัดใหบุคคลอ่ืนซึ่งเปนผูรับใบอนุญาตประกอบการขนสง ทําการขนสงจากที่แหงหน่ึงไปยังที่อีก
แหงหน่ึงในความรับผิดชอบของผูรับจัดการขนสง

(9) รถ หมายความวา ยานพาหนะทุกชนิดที่ใชในการขนสงทางบก ซึ่งเดินดวย
กําลังเคร่ืองยนต กําลังไฟฟา หรือพลังงานอ่ืน และหมายความรวมถึง รถพวงของรถน้ันดวย ทั้งน้ี
เวนแตรถไฟ

2) มาตรา 27 ใบอนุญาตประกอบการขนสงมีสี่ประเภทคือ 1) ใบอนุญาตประกอบการ
ขนสงประจําทาง 2) ใบอนุญาตประกอบการขนสงไมประจําทาง 3)ใบอนุญาตประกอบการขนสง
โดยรถขนาดเล็ก 4) ใบอนุญาตประกอบการขนสงสวนบุคคล ใบอนุญาตประกอบการขนสงประจํา
ทางใบอนุญาตประกอบการขนสงไมประจําทาง หรือใบอนุญาตประกอบการขนสงโดยรถเล็กให
ใชเปนใบอนุญาตประกอบการขนสงสวนบุคคลได

3) มาตรา 92,93 และมาตรา 94 ไดกําหนดตําแหนงหนาที่ผูประจํารถที่ตองไดรับ
ใบอนุญาตจากนายทะเบียน ไดแก 1) ผูขับรถ 2) ผูเก็บคาโดยสาร 3) นายตรวจ และ 4) ผูบริการตาม
ที่กําหนดในกฎกระทรวง

4) มาตรา 95 ใบอนุญาตเปนผูขับรถมีดังน้ี
(1) ชนิดที่หน่ึง ใบอนุญาตเปนผูขับรถสําหรับที่มีนํ้าหนักรถ และนํ้าหนัก บรรทุก

รวมกันไมเกินสามพันหารอยกิโลกรัมที่มิไดใชขนสงผูโดยสารหรือ สําหรับรถขนสงผูโดยสารไม
เกินยี่สิบคน

(2) ชนิดที่สอง ใบอนุญาตเปนผูขับรถสําหรับที่มีนํ้าหนักรถ และนํ้าหนัก บรรทุก
รวมกันเกินกวาสามพันหารอยกิโลกรัมที่มิไดใชขนสงผูโดยสารหรือ สําหรับรถขนสงผูโดยสาร
เกินยี่สิบคน

(3) ชนิดที่สาม ใบอนุญาตเปนผูขับรถซึ่งโดยสภาพ ใชสําหรับลากจูงรถอ่ืนหรือ
ลอเลื่อนที่บรรทุกสิ่งใดๆ บนลอเลื่อนน้ัน
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(4) ชนิดที่สี่ ใบอนุญาตเปนผูขับรถสําหรับรถที่ใชขนสงวัตถุอันตรายตาม ประเภท
หรือชนิดและลักษณะการบรรทุกตามที่อธิบดีกําหนด

5) มาตรา 103 ทวิ  ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการขนสงทางบก (ฉบับที่ 8)
พ.ศ. 2542 บัญญัติวา “ภายใตบังคับของกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน ในการปฏิบัติหนาที่ขับ
รถในรอบ 24 ชั่วโมง หามมิใหผูไดรับใบอนุญาตเปนผูขับรถปฏิบัติหนาที่ขับรถติดตอกันเกิน 4
ชั่วโมง นับแตเร่ิมปฏิบัติหนาที่ขับรถ แตถาในระหวางน้ัน ผูไดรับใบอนุญาตเปนผูขับ รถไดพัก
ติดตอกันเปนเวลาไมนอยกวาคร่ึงชั่วโมง ก็ใหปฏิบัติหนาที่ขับรถตอไปอีกไมเกิน 4 ชั่วโมง
ติดตอกัน

6) การคุมครองบุคคลซึ่งมีสิทธิไดรับคาชดใชคาใชจายเบื้องตนจากการเกิดความ
เสียหายที่เกิดกับชีวิตและรางกายเน่ืองจากการขนสงตาม มาตรา 60 ไดแกผูเสียหายดังตอไปน้ี 1)
ผูเสียหาย ซึ่งมิไดอยูในรถคันที่กอใหเกิดความเสียหาย แตไดรับความเสียหายจากรถที่กอใหเกิด
ความเสียหายขึ้น 2) ผูเสียหายซึ่งอยูในรถคันที่กอใหเกิดความเสียหาย แตไมรวมถึงผูขับรถ คนงาน
หรือลูกจางประจํารถ ซึ่งอยูในระหวางปฏิบัติหนาที่ 3) ผูเสียหายซึ่งอยูในรถคันที่ไมไดกอใหเกิด
ความเสียหาย

7) มาตรา 36 ผูไดรับใบอนุญาตประกอบการขนสงตองจัดใหมีอุปกรณและเคร่ืองมือ
เคร่ืองใช และตองปฏิบัติตามขอกําหนดวาดวยความปลอดภัยในการขนสง ทั้งน้ี ตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวง

3.3.6 พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522
พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 และฉบับแกไขตางๆ จะเปนกฎหมายเกี่ยวกับ

การใชทางของผูขับขี่รถ คนเดินเทา หรือคนที่จูง ขี่ หรือไลตอนสัตว เชน ขอกฎหมายเกี่ยวกับการ
ใชรถสัญญาณจราจร การใชทางเดินรถ ความเร็วของรถ อุบัติเหตุ คนเดินเทา สัตวและสิ่งของใน
ทาง เปนตน ซึ่งมีขอกําหนดที่จะเกี่ยวของกับการศึกษาคร้ังน้ีดังตอไปน้ี

1) มาตรา 6 หามมิใหผูใดนํารถที่มีสภาพไมมั่นคงแข็งแรง หรืออาจเกิดอันตราย หรือ
อาจทําใหเสื่อมเสียสุขภาพอนามัยแกผูใช คนโดยสาร หรือประชาชนมาใชในทางเดินรถฯ

2) มาตรา 43 หามมิใหผูขับขี่ขับรถ
(1) ในขณะหยอนความสามารถในอันที่จะขับ
(2) ในขณะเมาสุราหรือของเมาอยางอ่ืน
(3) ในลักษณะกีดขวางการจราจร
(4) โดยประมาทหรือนาหวาดเสียว อันอาจเกิดอันตรายแกบุคคลหรือทรัพยสิน

เปนตน
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มาตรา 160 วรรคสอง ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรา 43 (1) (2) (5)ฯ ตองระวาง
โทษจําคุกไมเกินสามเดือน หรือปรับต้ังแตสองพันบาทถึงหน่ึงหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ

3) มาตรา 43 ทวิ  หามมิใหผูขับขี่เสพยาเสพติดใหโทษตามกฎหมายวาดวยยาเสพติด
ใหโทษหรือเสพวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาทตามกฎหมายวาดวยวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและ
ประสาท ทั้งน้ี ตามที่อธิบดีกําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ใหเจาพนักงานจราจร พนักงานสอบสวน พนักงานเจาหนาที่ หรือผูตรวจการมี
อํานาจจัดใหมีการตรวจสอบผูขับขี่รถบางประเภทตามที่อธิบดีกําหนดโดยประกาศใ นราชกิจจา
นุเบกษาวาไดเสพยาเสพติดใหโทษหรือเสพวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิตและประสาทตามวรรคหน่ึง
หรือไมและหากผลการตรวจสอบในเบื้องตนปรากฎวาผูขับขี่น้ันไมไดเสพก็ใหผูขับขี่น้ันขับรถ
ตอไปได

ในกรณีที่ผูขับขี่ตามวรรคสองไมยอมใหตรวจสอบ ใหเจาพนักงานจราจร พนักงาน
สอบสวน พนักงานเจาหนาที่ หรือผูตรวจการมีอํานาจกักตัวผูน้ันไว เพื่อดําเนินการตรวจสอบได
ภายในระยะเวลาเทาที่จําเปนแหงกรณีเพื่อใหการตรวจสอบเสร็จสิ้นไปโดยเร็วและเมื่อผูน้ันยอมรับ
การตรวจสอบแลว หากผลการตรวจสอบในเบื้องตนปรากฎวาไมไดเสพ ก็ใหปลอยตัวไปทันที

การตรวจสอบตามมาตราน้ีใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดใน
กฎกระทรวง

มาตรา 157 ทวิ วรรคสอง ผูขับขี่ผูใดฝาฝนมาตรา 43 ทวิ วรรคหน่ึง ตองระวางโทษ
สูงกวาที่กําหนดไวในกฎหมายวาดวยยาเสพติดใหโทษหรือกฎหมายวาดวยวัตถุที่ออกฤทธิ์ตอจิต
และประสาทอีกหน่ึงในสาม และใหศาลสั่งพักใชใบอนุญาตขับขี่มีกําหนดไมนอยกวาหกเดือนหรือ
เพิกถอนใบอนุญาตขับขี่

4) มาตรา 67 ผูขับขี่ตองขับรถดวยอัตราความเร็วตามที่กําหนดในกฎกระทรวง หรือ
ตามเคร่ืองหมายจราจรที่ไดติดต้ังไวในทาง

3.3.7 กฎกระทรวงตางๆ
กฎกระทรวงที่เกี่ยวกับการขนสงทางบกประกอบดวย กฎกระทรวงฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2541)

กฎกระทรวงฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2541) และกฎกระทรวงฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2541) โดยมีรายละเอียด
ดังตอไปน้ี

1) กฎกระทรวง ฉบับท่ี 4 (พ.ศ. 2541)
เปนการบัญญัติเน้ือหาในกรณีที่นายจางมีความจําเปนไมอาจที่จะกําหนดใหลูกจาง

ไดหยุดในวันที่กําหนดใหเปนวันหยุดตามประเพณีได เน่ืองจากลูกจางทํางานที่มีลักษณะหรือสภาพ
ของงานตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ดังน้ี (1) งานในกิจการโรงแรม สถานมหรสพ รานขายอาหาร
รานขายเคร่ืองด่ืม สโมสร สมาคม สถานพยาบาล และสถานบริการการทองเที่ยว และ (2) งานในปา
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งานในที่ทุรกันดาร งานขนสง และงานที่มีลักษณะหรือสภาพของงานตองทําติดตอกันไป ถาหยุด
จะเสียหายแกงาน นายจางก็สามารถที่จะทําความตกลงกับลูกจางไดวา ลูกจางจะหยุดในวันอ่ืน
ชดเชยวันหยุดตามประเพณีน้ันๆ หรือลูกจางมาทํางานในวันหยุดตามประเพณีน้ันๆ แลว นายจาง
จายคาทํางานในวันหยุดใหแกลูกจางแทนก็ได

2) กฎกระทรวง ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2541)
เปนการบัญญัติเน้ือหา ในกรณีของงานบรรทุกหรือขนถายสินคาเรือเดินทะเลมี

สภาพการจางและการทํางานที่แตกตางไปจากการจางงานทั่วไป จึงกําหนดการคุมครองไวเปน
พิเศษ30 ดังน้ี การกําหนดระยะเวลาทํางานปกติ เวลาเร่ิมตนและเวลาสิ้นสุดของการทํางานแตละวัน
ใหเปนไปตามที่อธิบดีประกาศกําหนด หามมิใหนายจางรับเด็กอายุตํ่ากวาสิบแปดปทํางานในงาน
บรรทุกหรือขนถายสินคาเรือเดินทะเล เวนแตงานทําความสะอาดเรือ งานผูกมัดจัดเรียง หรืองานอ่ืน
ที่อธิบดีประกาศกําหนด นายจางอาจรับเด็กอายุไมตํ่ากวาสิบหกปเขาทํางานดังกลาวได, ใหนายจาง
จายคาจางใหแกลูกจางตามจํานวนแรง (แรง หมายความวา ชวงเวลาการทํางานในวันทํางานปกติ
และในวันหยุด ตามที่อธิบดีประกาศกําหนด โดยคํานึงถึงขอตกลงระหวางนายจางกับ ลูกจางตาม
ประเพณี ในงานบรรทุกหรือขนถายสินคาเรือเดินทะเล) โดยไมมีการเหมาจายคาจาง ทั้งน้ีตาม
หลักเกณฑที่อธิบดีประกาศกําหนด ในกรณีที่นายจางมิไดจัดใหลูกจางหยุดงานหรือจัดใหลูกจาง
หยดุงานนอยกวาที่กฎหมายกําหนดไวใหนายจางจายคาจางใหแกลูกจางตามอัตราที่อธิบดี ประกาศ
กําหนด ในกรณีที่นายจางมิไดจัดใหลูกจางหยุดงาน หรือจัดใหลูกจางหยุดงานนอยกวาที่กฎหมาย
กําหนดไว  ใหนายจางจายคาจางใหแกลูกจางตามอัตราที่อธิบดีประกาศกําหนด เปนตน

3) กฎกระทรวง ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2541)
เน่ืองจากงานขนสงทางบกมีสภาพการจางและการทํางานที่แตกตางจากการ

จางงานทั่วไป จึงกําหนดการคุมครองไวเปนพิเศษใหแตกตางไปจากการคุมครองแรงงานตาม
พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และโดยที่ มาตรา 22 แหงพระราชบัญญัติคุมครอง
แรงงาน พ.ศ. 2541 บัญญัติใหออกกฎกระทรวงกําหนดการคุมครองแรงงานในกรณีตางๆ ให
แตกตางไปจากพระราชบัญญัติดังกลาวได จึงออกกฎกระทรวงน้ี มีสาระสําคัญ คือ31 (1) ใหนายจาง

30 กฎหมายดอตคอม. (2541, 14 กันยายน). กฎกระทรวง ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2541) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541. สืบคนเม่ือ 15 มิถุนายน 2554, จาก
http://www.kodmhai.com/Kkat/NKkat/Nkkat-2/Newkkat-2-1/N1868.html

31 กรมโรงงานอุตสาหกรรม. (2541, 14 กันยายน).  กฎกระทรวง ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2541) ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541. สืบคนเม่ือ 15 มิถุนายน 2554.
จาก http://www.diwsafety.org/download/law/005/lab_028.pdf
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กําหนดเวลาเร่ิมตนและเวลาสิ้นสุดการทํางานปกติของลูกจางในงานขนสงทางบก วันหน่ึงไมเกิน
แปดชั่วโมง (กรณีงานขนสงวัตถุอันตราย ตองอยูภายใตบังคับของมาตรา 23 กําหนดเวลาทํางาน
ปกติ ไดไมเกินวันละเจ็ดชั่วโมง) (2) หามมิใหนายจางใหลูกจางซึ่งทําหนาที่ขับขี่ยานพาหนะทํางาน
ลวงเวลา เวนแตจะไดรับความยินยอมเปนหนังสือจากลูกจาง กรณีที่ไดรับความยินยอมจากลู กจาง
ตามวรรคหน่ึงแลว ลูกจางอาจทํางานลวงเวลาไดวันหน่ึงไมเกินสองชั่วโมง เวนแตมีความจําเปนอัน
เกิดจากเหตุสุดวิสัย อุบัติเหตุ หรือปญหาการจราจร (3) ใหนายจางจัดใหลูกจางซึ่งทําหนาที่ขับขี่
ยานพาหนะ มีเวลาพักติดตอกันวันหน่ึงไมนอยกวาหน่ึงชั่วโมง หลังจากลูกจาง ซึ่งทําหนาที่ขับขี่
ยานพาหนะไดทํางานมาแลวไมเกินสี่ชั่วโมง นายจางและลูกจางอาจตกลงกันใหมีเวลาพักคร้ังหน่ึง
นอยกวาหน่ึงชั่วโมงก็ได แตตองไมนอยกวาคร้ังละยี่สิบนาที และเมื่อรวมกันแลว ตองไมนอยกวา
วันละหน่ึงชั่วโมง (4) หามมิใหนายจาง ใหลูกจาง ซึ่งทําหนาที่ขับขี่ยานพาหนะเร่ิมตนทํางานในวัน
ทํางานถัดไปกอนครบระยะเวลาสิบชั่วโมงหลังจากสิ้นสุดการทํางานในวันทํางานที่ลวงมาแลว และ
(5) ในกรณีที่นายจางใหลูกจางในงานขนสงทางบกทํางานลวงเวลาในวันทํางานและทํางานลวงเวลา
ในวันหยุด ใหนายจางจายคาตอบแทนเปนเงินเทากับอัตราคาจางตอชั่วโมงในวันทํางานตามจํานวน
ชั่วโมงที่ทํา เวนแตนายจางตกลงจายคาลวงเวลาหรือคาลวงเวลาในวันหยุดใหแกลูกจางดังกลาว

ดังน้ัน จึงทําใหเห็นไดวาลักษณะของการทํางาน ในงานขนสงน้ัน มีความแตกตาง
จากงานทั่วไป  อนุสัญญาระหวางประเทศ กฎหมายตางประเทศ และของไทยจึงมีการออกกฎหมาย
มาคุมครองเปนการเฉพาะ

จากกรณีที่อนุสัญญาระหวางประเทศ อนุสัญญาฉบับที่ 67 และฉบับที่ 153 ซึ่งไดมี
การระบุไวดังตอไปน้ี

อนุสัญญา ฉบับที่ 67 มีการระบุวา ชั่วโมงการทํางานไมเกิน 48 ชั่วโมง ตอสัปดาห /
8 ชั่วโมงตอวนั

อนุสัญญา ฉบับที่ 153 มีการระบุวา
(1) พนักงานขับรถทุกคนตองมีสิทธิ์พักหลังจากขับรถติดตอกันเปนเวลา 4 ชั่วโมง

หรือหลงัจากทํางานติดตอกัน 5 ชั่วโมง
(2) ระยะเวลาการขับรถทั้งหมดตอวนั มากที่สุดตองไมเกิน 9 ชั่วโมงตอวนั
(3) ระยะเวลาการขับรถทั้งหมดตอสัปดาห มากที่สุดตองไมเกิน 48 ชั่วโมงตอ

สัปดาห
จากที่กลาวมาทั้งหมด จะเห็นไดวาลักษณะของการทํางานในงานขนสงน้ัน มีความ

แตกตางจากแรงงานทั่วไป จึงตองมีการออกกฎหมายมาคุมครองเปนการเฉพาะ
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บทที่  4
วิเคราะหมาตรการทางกฎหมายในการคุมครองแรงงานในงานขนสง

กรณีขนสงสิ่งของโดยรถบรรทุก

การขนสงทางบกในประเทศไทยจะมี 3 แนวทาง ไดแก ทางถนน ทางระบบราง (รถไฟ)
และทางทอ การขนสงทางถนนจะเปนรูปแบบหลักที่ใชในประเทศไทย แบงประเภทการขนสงได 3
ประเภท ไดแกการขนสงคน ขนสงสัตว และขนสงสิ่งของ ความตองการ (Demand) แรงงานขนสง
จึงเปนความตองการที่ตอเน่ืองมาจากการผลิตสินคาและการใหบริการอ่ืน อัตราการเติบโตของ
ธุรกิจการขนสงสําหรับแรงงานหลักที่ใชสําหรับการขนสงโดยทางถนน ไดแก พนักงานขับรถ การ
ขับรถเปนงานที่ตองต่ืนตัวอยูตลอดเวลา จึงทําใหเกิดความตึงเครียดทางประสาทได และออนเพลีย
ไดเชนเดียวกัน ดังน้ันแรงงานในงานขนสงทางถนน จึงควรไดรับการคุมครองเปนพิเศษเกี่ยวกับ
ชั่วโมงทํางาน เวลาพัก คาจาง สวัสดิการ สุขภาพรางกาย เคร่ืองมือเคร่ืองใช และสภาพของ
ยานพาหนะ เปนตน

การคุมครองแรงงานในงานขนสงกรณีขนสงสิ่งของโดยรถบรรทุกน้ัน แรงงานขนสง
คือ ทรัพยากรที่เปนปจจัยสําคัญยิ่งของระบบการผลิต และการบริการ ทรัพยากรมนุษยจะแตกตาง
จากทรัพยากรอ่ืน โดยเปนทรัพยากรที่มีความตองการ ไมคงที่เปลี่ยนแปลงไดตามแรงกระตุนเปน
ทรัพยากรที่พัฒนาได การบริหารจัดการจึงมีความซับซอนกวาการบริหารทรัพยากรอ่ืน สําหรับ
แนวคิด ทฤษฎีที่จะชวยสรางความเขาใจสําหรับการศึกษาคร้ังน้ีตามที่ไดกลาวมาแลวในบทที่ 2
กรณีเชน ทฤษฎีแรงจูงใจ (Motivation Theory) แนวคิดการบริหารคาตอบแทน แนวคิดเกี่ยวกับการ
เหน่ือยลาจากการทํางาน เปนตน

ลูกจางที่ทํางานในงานขนสงกรณีขนสงสิ่งของโดยรถบรรทุกจะมีกฎหมายคุมครองการ
ใชแรงงานแยกเปนพิเศษตางหากจากแรงงานอ่ืนๆ เน่ืองจากสภาพการทํางานแตกตางกันมาก เชน
แตกตางในเร่ืองชวงเวลาทํางาน วันหยุด การคํานวณจํานวนแรงในการทํางาน ความเปนอยูของ
ลูกจางบนรถ ความปลอดภัยในการทํางาน การตรวจรางกายของลูกจาง ดังน้ันลูกจางในกิจการ
ดังกลาวน้ีจะไดรับการคุมครองเปนพิเศษตามกฎกระทรวงฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2541) และกฎกระทรวง
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2541)

สําหรับปจจุบันการขนสงสินคาที่ผานๆ มาจะมีอุบัติเหตุทางรถยนตเกิดขึ้นบอยน้ัน
ก็เปนสาเหตุสวนหน่ึงจากแรงงานพนักงานขับรถบรรทุกขนสงสิ่งของที่ทํางานหนักเกินไป พักผอน
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นอย  ทําใหเผลอตัว หรือหลับในขณะขับรถ ดังน้ัน จึงตองเขมงวดกับนายจางใหดูแลลูกจาง โดยจัด
วัน เวลา ทํางาน เวลาพักของพนักงานขับรถ ใหถูกตองตามกฎหมาย ซึ่งอาจจะชวยลดอุบัติเหตุทาง
รถยนตไดอีกทางหน่ึง ดังน้ัน จึงไดทําการวิเคราะหมาตรการทางกฎหมายในการคุมครองแรงงาน
ในงานขนสงทางบก ในงานขนสงสิ่งของโดยรถบรรทุกโดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี

4.1 การกําหนดเวลาทํางาน
มาตรการทางกฎหมายไดมีการกําหนดเวลาทํางานของแรงงานรถบรรทุกในประเทศ

ไทย โดยมีกฎหมายที่เกี่ยวของคือ
1) กฎกระทรวงฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2541) คุมครองแรงงานในงานขนสงทางบกเปนการ

เฉพาะ โดยกําหนดเวลาทํางานปกติ งานขนสงทางบกวันหน่ึงไมเกิน 8 ชั่วโมง หามใหลูกจาง ซึ่งขับ
ขี่ยานพาหนะ ทํางานลวงเวลา เวนแตไดรับความยินยอมจากลูกจางเปนหนังสือ และทํางานลวงเวลา
ไดวันหน่ึงไมเกิน 2 ชั่วโมง เวนแตมีความจําเปนอันเกิดจากเหตุสุดวิสัย  อุบัติเหตุ หรือ ปญหา
จราจร  ใหมีเวลาพักติดตอกันวันหน่ึงไมนอยกวา 1 ชั่วโมง หลังจากไดทําหนาที่มาแลว ไมเกิน 4
ชั่วโมง หรืออาจตกลงกันใหพักไมนอยกวาคร้ังละ 20 นาที  แตรวมแลว วันละไมนอยกวา 1 ชั่วโมง
และการจะเร่ิมทํางานในวันถัดไป จะตองพักมาแลว ไมนอยกวา 10 ชั่วโมง เปนตน

2) พระราชบัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ. 2522 มีสาระสําคัญ เชน การขนสง
หมายความวา การขนสงคน สัตว หรือสิ่งของ โดยทางบก ดวยรถ รถ หมายความวา ยานพาหนะ
ทุกชนิดที่ใชในการขนสงทางบก ซึ่งเดินดวยกําลังเคร่ืองยนต กําลังไฟฟา หรือพลังงานอ่ืนและ
หมายความรวมถึงรถพวงของรถน้ันดวย ทั้งน้ีเวนแตรถไฟ การประกอบการขนสง ตองมีใบอนุญาต
การปฏิบัติหนาที่ขับรถในรอบ 24 ชั่วโมง หามขับรถติดตอกันเกิน 4 ชั่วโมง นับแตเร่ิมปฏิบัติหนาที่
ขับรถ แตถาในระหวางน้ัน ไดพักติดตอกันเปนเวลาไมนอยกวาคร่ึงชั่วโมง ก็ใหปฏิบัติหนาที่ขับรถ
ตอไปอีกไมเกิน 4 ชั่วโมงติดตอกัน เปนตน

นอกจากน้ี ยังมีอนุสัญญาระหวางประเทศ ฉบับที่ 67 ซึ่งไดมีการระบุ เร่ืองชั่วโมงการ
ทํางานของการขนสงทางถนน โดยมีสาระสําคัญวาหามไมใหเกิน 48 ชั่วโมง ตอสัปดาห และ 8
ชั่วโมงตอวัน และหากมีการคิดอัตราคาลวงเวลาของอนุสัญญาดังกลาว ไดกําหนดใหลูกจางตอง
ไดรับไมนอยกวา 1.25 ของอัตราคาจางปกติ หรือไมนอยกวาคร่ึงหน่ึงของอัตราคาจางปกติ

จากมาตรการทางกฎหมายดังกลาว ไดมีการกําหนดเวลาการทํางานตามกฎหมายทุก
ประการ เชนมีเวลาเร่ิมตนและเวลาสิ้นสุด วันหน่ึงไมเกิน 8 ชั่วโมง และระบุวาพนักงานขับรถหาม
ทํางานลวงเวลา หรือทํางานลวงเวลาไดไมเกิน 2 ชั่วโมง แตในทางปฏิบัตินายจางใหพนักงานขับรถ
ทํางานแตกตางจากเวลาที่กําหนด เพราะทุกบริษัทก็จะตองเรงใหบริการเพื่อขนสงสินคาใหแกลูกคา
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ไดตามที่ลูกคาตองการ คือความรวดเร็ว พนักงานขับรถจึงตองขับรถหามรุงหามค่ํา โดยฝาฝนตอ
กฎหมายแรงงาน (กฎกระทรวงฉบับที่ 12 พ.ศ. 2541) ซึ่งเปนกฎหมายปกปองและถนอมคุณภาพ
ชีวิตแรงงานและมีโทษทางอาญาอีกดวย สิ่งที่ตามมาก็คือ ทําใหพนักงานขับรถเหลาน้ีตองใชชีวิต
บนทองถนนหลายชั่วโมง หรือบางคร้ังตองขับรถขามวันขามคืน หรือหลายวัน และหลายคืน
ติดตอกัน เชนการขับรถขนสงสินคาไปสงลูกคาตางประเทศ เชน ประเทศลาว ประเทศกัมพูชา และ
ประเทศมาเลเซีย เปนตน หรือขับรถสงสินคาตางจังหวัดที่ระยะทางไกลๆ เชน นําสินคาไปสงลูกคา
ที่จังหวัดขอนแกน รถออกจากจังหวัดระยองเวลา 03.30 น. ถึงจังหวัดขอนแกนเวลา 12.30 น. ใช
เวลาในการเดินทางประมาณ 9-10 ชั่วโมง รอขนถายสินคาอีก 1 ชั่วโมง สงสินคาเรียบรอยแลว
ขับรถกลับบริษัท ใชระยะเวลาเทาเดิม โดยประมาณ หรือบางคร้ัง พนักงานขับรถ ก็ไดรับคําสั่งให
ขับรถไปรับสินคาตออีกที่หน่ึงก็มี จากตัวอยางขางตน จะเห็นไดวา พนักงานขับรถ ตองใชเวลาอยู
กับรถ อยูบนทองถนนเกินกวาเวลาทํางานปกติ  ที่กําหนดเวลาทํางานไวไมเกินวันละ 8 ชั่วโมงตอ
วัน ลูกจางแรงงานขนสงเหลาน้ี จะไมไดรับคาทํางานลวงเวลา เหมือนพนักงานทั่วไป ทั้งที่ก็ได
ทํางานเหมือนกัน

กฎกระทรวงฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2541) หามมิใหนายจางในกิจการขนสงทางบกใช
พนักงานขับรถทํางานลวงเวลา เวนแตไดรับความยินยอมเปนหนังสือจากลูกจาง เมื่อไดรับความ
ยินยอมดังกลาวแลว นายจางใหทํางานลวงเวลาไดไมเกินวันละ 2 ชั่วโมง จะเกิน 2 ชั่วโมงได
ก็เฉพาะมีความจําเปนอันเกิดจากเหตุสุดวิสัย อุบัติเหตุ หรือปญหาการจราจรเทาน้ัน ทั้งน้ี เพื่อเปน
การปกปองคุมครองความปลอดภัยสาธารณะ ถนอมชีวิต สุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน
ขับรถและการปองกันมิใหธุรกิจหรือทรัพยสินเกิดความเสียหาย กฎกระทรวงฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2541) จึงระบุวามิใหจายคาลวงเวลาใหแกพนักงานขับรถ แตใหจายเปนคาจางเทากับคาจางใน
ชั่วโมงทํางานปกติ ตามจํานวนชั่วโมงที่เพิ่มขึ้นหรือที่ทําเกิน เวนแตนายจางจะตกลงจายคาลวงเวลา
ให แตในความเปนจริง นายจางบางรายกลับใชวิธีการจางงานโดยกําหนดคาจางหรือเงินเดือนให
พนักงานขับรถบรรทุกเทากับอัตราคาจางขั้นตํ่า และกําหนดคาจางในรูปของคาเที่ยวตามระยะทาง
บางสวนจะจางเปนการจายคาเที่ยวเปนลักษณะเงินจูงใจ และหลบเลี่ยงมิใหเปนคาจางตามกฎหมาย
หรือหลบเลี่ยงมิใหเปนฐานคาจางตามความเปนจริงที่จะถูกนําไปคํานวณการจายคาทํางานใน
ชั่วโมงที่เพิ่มขึ้นหรือที่ทําเกิน หรือทํางานลวงเวลาอันเปนการใชสิทธิโดยไมสุจริตน่ันเอง

เมื่อเกิดปญหาขึ้นทางลูกจาง หรือสหภาพแรงงานไดนําคดีไปสูศาลแรงงาน พบวา
ลูกจางที่ฟองคดี ถูกเลิกจาง ถูกกดดันใหออกจากงาน ไมใหขับรถ หรือใหขับรถเพียงวันละไมเกิน
8 ชั่วโมง ตามที่กฎกระทรวงกําหนด จากแนวการวินิจฉัยของศาลแรงงานและศาลฎีกาก็ยังไมมีการ
พิจารณาในระดับมาตรฐานเดียวกัน บางคดีศาลใชฐานคาจางที่เปนเงินเดือนแทๆ เทาน้ัน ในการ
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คํานวณคาจางในชั่วโมงที่ทําเกิน บางคดีศาลนําคาเที่ยวในชั่วโมงทํางานปกติไปคํานวณคาจางใน
ชั่วโมงที่เกินดวย และที่สําคัญหลายคดีศาลวินิจฉัยวานายจางกับลูกจางสามารถตกลงคาเที่ยวใน
ลักษณะเหมารวมคาลวงเวลาได โดยไมขัดตอกฎหมายแรงงาน ตามที่ปรากฏในคําพิพากษา
ดังตอไปน้ี

คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 3631-3667/2552 วินิจฉัยวา คาเที่ยวที่กําหนดขึ้นตามระยะทาง
เปนสําคัญ มิไดคํานึงถึงระยะเวลาในการขับรถ คาเที่ยวดังกลาวมิไดจายเพื่อตอบแทนการขับรถใน
สวนที่เกินเวลาทํางานปกติ แตมีลักษณะตอบแทนการทํางานในเวลาทํางานปกติ จึงเปนคาจางตาม
ความหมายในพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 5 นายจางจึงตองจายคาทํางานใน
ชั่วโมงที่เกินเวลาทํางานปกติ โดยนําเงินเดือนและคาเที่ยวมาเปนฐานในการคํานวณคาจางใน
ชั่วโมงทํางานปกติ เพื่อคํานวณเงินคาจางในชั่วโมงทํางานที่เกินชั่วโมงทํางานปกติ จะถือเงินคา
เที่ยวเปนคาทํางานในชั่วโมงที่เกินไมได อยางไรก็ตาม ในคําพิพากษาของศาลแรงงานคดีหมายเลข
แดงที่ 7102/2551, 8888-8889/2551 และ 546-564/2553 ไดมีคําวินิจฉัยในทํานองวา คาเที่ยวเปน
คาจางเหมารวมโอที ที่นายจางกับลูกจางไดตกลงกัน ไมขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดี
ของประชาชนแตอยางใด และฐานคาจางในการคํานวณคาจางในชั่วโมงทํางานที่เกินปกติ คือ
เงินเดือนแทๆ เทาน้ัน ไมอาจนําคาเที่ยวมาคํานวณได ซึ่งขอเท็จจริงในคดีน้ีเอง ปรากฏวานายจางสั่ง
ใหพนักงานขับรถขับรถหามรุงหามค่ํา ทํางานเกินเวลาที่กฎหมายกําหนด ไมไดพักผอนตามชั่วโมง
ที่กฎกระทรวงกําหนด ฝาฝนตอกฎกระทรวงฉบับที่ 12 คดีอยูในระหวางการพิจารณาของศาลฎีกา
อันเปนชองทางใหนายจางเอาเปรียบลูกจางในการจางงานและทําใหลูกจางตกอยูในภาวะจํายอมรับ
เงื่อนไขการจางที่เลวรายเพื่อความอยูรอดในการดํารงชีพ และจะมีนายจางกี่รายที่จะตกลงใหคา
ลวงเวลาแกลูกจาง เพราะในความเปนจริงกลไกการตอรองคาจางเพื่อความเปนธรรมไมไดเปนไป
ตามหลักการที่ควรจะเปน กฎหมายแรงงานจึงกลายเปนกฎหมายที่สกัดกั้นการพัฒนามาตรฐา น
แรงงานเพื่อใหเกิดความเปนธรรม นายทุนขนาดใหญหรือขนาดกลางก็จะอางวาไดปฏิบัติตาม
กฎหมายแรงงานแลว จะเห็นไดวารูปแบบการปฏิบัติของบริษัทขนสงดังกลาวลวนแตไมไดคํานึงถึง
ความปลอดภัยของพนักงานขับรถ และประชาชนผูใชถนนทั่วไป เพราะการทํางานที่ใชเวลา
ยาวนาน พักผอนนอยสงผลทําใหเกิดอุบัติเหตุไดงายบนทองถนนดังที่เห็นและเปนขาวตามหนา
หนังสือพิมพอยูเปนประจํา และการที่บริษัทขนสงใชรูปแบบการจางงานในลักษณะเชนน้ี ถือไดวา
เปนการฝาฝนตอกฎกระทรวงฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2541) ที่ไดออกตามความในพระราชบัญญัติคุมครอง
แรงงาน พ.ศ. 2541

สวนส หพันธแรงง า นข นส ง ระ หว า งป ระเทศ (International Transport Worker
Federation: ITF) ไดมีการเรียกรองใหกําหนดชั่วโมงการทํางานของพนักงานขับรถใหทํางานไมเกิน
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48 ชั่วโมงตอสัปดาห ตามอนุสัญญา ILO ฉบับที่ 153 สัญญาณหลายอยางที่สามารถบงบอกถึงความ
เหน่ือยลาหรือความออนเพลียของพนักงานขับรถ ซึ่งการแสดงออกของอาการตอไปน้ีมากกวา 1
อยาง เปนการบงบอกวาพนักงานขับรถเหน่ือยลาและออนเพลีย เชน การหาว รูสึกเจ็บหรือระบม
หรือหนังตาเร่ิมหนัก เร่ิมมองเห็นภาพเบลอ ตาเร่ิมมองเห็นเปนอยางอ่ืน หลับในและไมมีสมาธิ เร่ิม
หงุดหงิด ไมมีความอดทน ปฏิกิริยาตอบสนองเร่ิมชาลง มีภาวะเกร็งหรือเปนตะคริว ความเร็วใน
การขับรถไมสม่ําเสมอ ขึ้นๆ ลงๆ เร่ิมเปลี่ยนเกียรแยลง เขาเกียรไมถูก ขับรถครอมเลน หรือขับเร็ว
บนขอบถนน ชั่วโมงการทํางานที่ไมแนนอนเปนปญหาสําคัญที่กลาวถึงกันมาชานานแลว คือ การ
จายงานในแตละวัน ซึ่งหมายถึงความไมแนนอนอยางยิ่งเกี่ยวกับเวลา และสถานที่ทํางานในวัน
ถัดไป ลักษณะงานของงานขนสงทางบกสวนใหญไมมีการกําหนดชั่วโมงการทํางานและทํา
มากกวาวันละ 8 ชั่วโมง และเกิน 6 วันตอสัปดาห อีกทั้งเปนงานที่มีชั่วโมงการทํางานเกินกวาที่
กฎหมายกําหนดไว แตมีการเขาใจวาการทํางานเกินกวาเวลาน้ัน ไดมีการเหมารวมอยูในคาเที่ยวอยู
แลว แตทั้งน้ีการทํางานดังกลาวมากเกินไป นอกจากจะไมเปนธรรมกับผูใชแรงงานแลว ยัง
กอใหเกิดความเหน่ือยลาจนกอใหเกิดอุบัติเหตุได1 ดังน้ันจากปญหาดังกลาวจึงมีความเห็นวา ควร
แกไขกฎกระทรวงฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2541) โดยใหมีการกําหนดคํานิยามใหชัดเจนวาเร่ิมจากจุดใด
และสิ้นสุด ณ จุดใด โดยใชแนวทางตามอนุสัญญาองคการแรงงานระหวางประเทศ ฉบับที่ 67 ซึ่ง
กลาวถึงการทํางานในกิจการขนสง (Running Time) ใหหมายความถึง ระยะเวลาที่ติดเคร่ืองยนต
จนกระทั่งดับเคร่ืองยนตเมื่อเสร็จสิ้นงานในวันน้ันและยังใหหมายถึงเวลาระหวางวันที่ตองหยุดตาม
คําสั่งของหนวยงานที่เกี่ยวของดวย

4.2 การกําหนดเวลาพัก
ตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 27 ไดกําหนดใหนายจางตองจัด

ใหลูกจางมีเวลาพักอยางนอย วันละ 1 ชั่วโมง หลังจากการทํางานมาแลวไมเกิน 5 ชั่วโมงติดตอกัน
แตนายจางและลูกจางอาจตกลงกันลวงหนาใหมีเวลาพัก คร้ังหน่ึงนอยกวา 1 ชั่วโมงก็ได แตเมื่อ
รวมแลวตองไมนอยกวาวันละ 1 ชั่วโมง แตสําหรับงานขนสงทางบก ไดมีกฎกระทรวงฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2541) ขอ 4 ไดกําหนดเวลาพักเปนการเฉพาะคือ ใหนายจางจัดใหลูกจางซึ่งทําหนาที่ขับขี่
ยานพาหนะ มีเวลาพักติดตอกันวันหน่ึงไมนอยกวา 1 ชั่วโมง หลังจากลูกจาง ซึ่งทําหนาที่ขับขี่
ยานพาหนะไดทํางานมาแลวไมเกินสี่ชั่วโมง และตามพระราชบัญญัติขนสงทางบก (ฉบับที่ 8)
พ.ศ. 2542 มาตรา 103 ทวิ ที่บัญญัติวา “ภายใตบังคับของกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน ใน

1 กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน. เลมเดิม. หนา 28.
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การปฏิบัติหนาที่ขับรถในรอบ 24 ชั่วโมง หามมิใหผูไดรับใบอนุญาตเปนผูขับรถปฏิบัติหนาที่ขับ
รถติดตอกันเกิน 4 ชั่วโมง นับแตเร่ิมปฏิบัติหนาที่ขับรถ แตถาในระหวางน้ัน ผูไดรับใบอนุญาตเปน
ผูขับรถไดพักติดตอกันเปนเวลาไมนอยกวาคร่ึงชั่วโมง ก็ใหปฏิบัติหนาที่ขับรถตอไปอีก ไมเกิน
4 ชั่วโมงติดตอกัน” ซึ่งจะเห็นไดวาลักษณะชั่วโมงการทํางานของงานขนสงทางบก มีลักษณะที่
แตกตางจากงานทั่วไปอยางชัดเจน

สวนกฎหมายของตางประเทศ เชน ประเทศญ่ีปุน ไดมีการกําหนดเวลาพักไวเชน ตองมี
เวลาพักอยางนอย 45 นาที กรณีที่ทํางานเกิน 6 ชั่วโมงตอวัน และมีเวลาพักอยางนอย 60 นาที กรณี
ที่การทํางานเกิน 8 ชั่วโมงตอวัน และหากใหทํางานนอกเหนือไปจากชั่วโมงทํางานตามที่กฎหมาย
ไดกําหนดไวแลว จะตองไดรับคาจางพิเศษไมนอยกวารอยละ 25 และกรณีที่ใหทํางานในชวงดึก
คือ ต้ังแตเวลา 22 นาฬิกา ถึง เวลา 5 นาฬิกา ซึ่งนายจางตองจายเงินคาจางพิเศษไมนอยกวารอยละ
25 อีกตางหาก สวนประเทศสหรัฐอเมริกา ไดมีการกําหนดเร่ืองวันพักของรถขนสงสิ่งของ คือ ขับ
ไดไมเกิน 11 ชั่วโมง หลังจากพักติดตอกันอยางนอย 10 ชั่วโมง และหามขับหลังจากทํางานมาแลว
60-70 ชั่วโมง ในเวลา 7 ถึง 8 วันติดตอกัน และพนักงานขับรถสามารถเร่ิมรอบทํางานใหมไดใน
เวลา 7-8 วัน ติดตอกันหลังจากไดพักมาแลว ไมนอยกวา 34 ชั่วโมงติดตอกัน

ดังน้ัน จะเห็นไดวา การกําหนดเวลาพักของแรงงานรถบรรทุกสิ่งของน้ัน แตละ
ประเทศจะกําหนดแตกตางกันอยางเห็นไดชัด เพราะเจตนารมณของกฎหมายที่ไดบัญญัติไวก็เพื่อ
เปนการควบคุมและเปนการปองกันมิใหเกิดอุบัติเหตุน่ันเอง  แตทั้งน้ีปญหาในเวลาของการเดินทาง
ในชวงชั่วโมงเรงดวนที่เร็วเกินไปหรือไมก็ไมสามารถบรรลุเปาหมายที่ต้ังไว หรือเปนชวงของการ
ทํางานหลังพวงมาลัยที่ยาวนานน้ันเปนเร่ืองที่หนีไมพน ซึ่งไปเกี่ยวพันกับการถกเถียงในเร่ืองของ
ชั่วโมงการทํางานและระยะเวลาพักผอน และหากคํานึงถึงการที่ไดน่ังอยูบนรถประจําทางนานกวา
5 ชั่วโมง โดยไมมีเคร่ืองด่ืม อาหาร หรือสิ่งที่จะทําใหกระปร้ีกระเปรา หรือแมแตหองนํ้าก็ทําใหเกิด
ปญหาสวนตัวตามมา อีกทั้งความนาเบื่อ ความซ้ําซากจําเจของการเดินทางบนถนนเสนทางเดิมๆ
ระดับความถี่และเสียงตํ่าของเสียงอึกทึก การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของสภาพแวดลอม จากปญหา
ตางๆ เหลาน้ี ไดนําไปสูการงวงซึม งวงนอน คร่ึงหลับคร่ึงต่ืน ความตึงเครียด และการเจ็บปวย
ปจจัยตางๆ เหลาน้ี เปนเร่ืองที่รูและตระหนักกันดี ของพนักงานขับรถ ที่มีการตายในขณะปฏิบัติ
หนาที่จากอุบัติเหตุและเน่ืองจากการเจ็บปวยทางสุขภาพ ปญหาตางๆ เหลาน้ี เปนปญหาที่พนักงาน
ขับรถขนสง จะตองประสบมากกวาคนที่ทํางานอาชีพอ่ืนๆ ทั่วไปน่ันเอง ดังน้ัน จึงมีค วามเห็นวา
การกําหนดเวลาพักใหกับลูกจางในงานขนสงสิ่งของโดยรถบรรทุกน้ัน จึงจําเปนอยางยิ่ง โดยการ
แกไขการแบงซอยการพักไมนอยกวาคร้ังละสามสิบนาที ในกฎกระทรวงฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2541)
ขอ 4 ใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติการขนสงทางบก (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2542 แมวาโดยหลักการ
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แลว เวลาพักเน่ืองจากการทํางานควรจะตองถูกกําหนดโดยกฎหมายแรงงานซึ่งพระราชบัญญัติการ
ขนสงทางบก พ.ศ. 2542 มาตรา 103 ทวิ ก็ไดบัญญัติรับรองไวอยางชัดเจนแลวก็ตาม วาขอบัญญัติ
ใดๆ ของมาตราน้ี จะตองอยูภายใตบังคับของกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน แตเน่ืองจากการ
กําหนดแบงซอยเวลา มิไดถูกบัญญัติอยูในพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 แตไดอาศัย
อํานาจตามพระราชบัญญัติน้ีไปกําหนดในกฎกระทรวง คือ กฎกระทรวงฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2541) ซึ่ง
กระบวนการตรากฎหมายและการปรับปรุงแกไขสามารถกระทําไดสะดวกและรวดเร็วกวาการตรา
และการปรับปรุงแกไขพระราชบัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ. 2542

4.3 การกําหนดวันหยุดและวันลา
ตามมาตรการทางกฎหมาย ไดมีมาตรการเกี่ยวกับวันหยุดและวันลา ตามพระราช

บัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ในเร่ือง วันหยุดประจําสัปดาห (มาตรา 28) คือ นายจางตองจัด
ใหลูกจางมีวันหยุดประจําสัปดาหไมนอยกวา สัปดาหละ 1 วัน โดยจะตองมีระยะเวลาหางกันไม
เกิน 6 วัน และจะตกลงกันใหวันใดเปนวันหยุดประจําสัปดาหก็ได ในงานบางประเภท (ตามที่
กฎหมายกําหนด) นายจางและลูกจางอาจตกลงกัน สะสมวันหยุดประจําสัปดาห และเลื่อนไปหยุด
เมื่อใดก็ได แตตองอยูใน ระยะเวลา 4 สัปดาหติดตอกัน และนอกจากน้ียังมีการกําหนดวันหยุดตาม
ประเพณี (มาตรา 29) นายจางตองจัดใหลูกจาง มีวันหยุดตามประเพณีไมนอยกวา ปละ 13 วัน
โดยรวมวันแรงงานแหงชาติดวย รวมถึงเร่ืองวันหยุดพักผอนประจําป (มาตรา 30) ลูกจาง ซึ่งทํางาน
ติดตอกันมาแลว ครบ 1 ป มีสิทธิหยุดพักผอนประจําปได (โดยไดรับคาจาง) ไมนอยกวาปละ 6 วัน
ทํางาน และวันลาปวย (มาตรา 32 และมาตรา 57) ลูกจางมีสิทธิลาปวยได เทาที่ปวยจริง โดยมีสิทธิ
ไดรับคาจาง ในระหวางที่ลาน้ันดวย แตนายจางไมจําตองจายคาจางใหเกินกวาปละ 30 วัน และเร่ือง
สิทธิการลาคลอด (มาตรา 41 และ 59) ลูกจางหญิงมีสิทธิลา เพื่อการคลอดบุตร ครรภละไมเกิน 90
วัน โดยใหนับวันหยุด ในระหวางการลาน้ันดวย ในการลาคลอดน้ัน ใหนายจางจายคาจางใหลูกจาง
ระหวางการลาน้ัน แตไมเกิน 45 วัน  การกําหนดในเร่ืองลาเพื่อรับราชการทหาร (มตรา 35 และ 58)
ใหลูกจางมีสิทธิลา เพื่อรับราชการทหาร โดยไดรับคาจาง ตลอดระยะเวลาที่ลาน้ัน แตไมเกินปละ
60 วัน

สวนมาตรการคุมครองเร่ืองวันหยุดกับวันลาของกฎหมายตางประเทศน้ัน เชน ประเทศ
ญ่ีปุน ไดมีการกําหนดวันหยุดประจําสัปดาหวาใหหยุดอยางนอยสัปดาหละ 1 วัน วันหยุดตาม
ประเพณี 14 วัน และวันหยุดพักผอนประจําป มีสิทธิหยุดไดโดยไดรับคาจาง โดยแรงงานที่ได
ทํางานมาแลว 6 เดือน สามารถลาหยุดได 10 วัน เปนตน
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ปญหาของแรงงานขนสงสิ่งของโดยรถบรรทุกในกรณีปญหาวันหยุด และวันลาน้ัน
สืบเน่ืองจากแรงงานขนสงสิ่งของโดยรถบรรทุก สวนใหญไมมีวันหยุดและวันลา หากวันไหนหยุด
หรือลา ก็จะไมไดคาจางน่ันเอง ดังเชนปญหาตามตัวอยางคําพิพากษาที่ 6944/2550 ซึ่งมีสาระสําคัญ
วา แมโจทกจะกําหนดเร่ืองวันหยุดพักผอนประจําปไวในขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานสอดคลองกับ
บทบัญญัติตามกฎหมายแลวก็ตาม  แตโจทกก็หาไดเปนผูกําหนดวันหยุดพักผอนประจําป เพื่อให
ลูกจางไดใชสิทธิหยุดไม  แมโจทกจะใหลูกจางสามารถหยุดโดยไดรับคาจางอีกปละไมนอยกวา 30
วัน มากกวาที่กฎหมายกําหนด อันเปนคุณแกลูกจางก็ตาม แตก็เฉพาะในกรณีที่ลูกจางไมมีงานทํา
หรือไมไดขับรถเพราะไมมีผูวาจางใชบริการ ลักษณะวันหยุดดังกลาว จึงหาใชเปนวันหยุดพักผอน
ประจําปไม  เพราะมีเงื่อนไขวาจะลาหยุดได เฉพาะกรณีที่ลูกจางไมมีงานทําเทาน้ัน  ทั้งลูกจางก็
มิไดระบุใหชัดเจนวา วันลาหยุดดังกลาวเปนการขอลาหยุดในวันหยุดพักผอนประจําปดวย ถือไดวา
ลูกจางยังมิไดใชสิทธิหยุดสําหรับวันหยุดพักผอนประจําป2

ซึ่งปญหาของคดีลักษณะน้ีสวนหน่ึงเกิดขึ้น โดยนายจางไม เขาใจวา การหยุดพักผอน
ประจําป เปนหนาที่ของนายจางตองสั่งใหลูกจางหยุด โดยนายจางมักเขาใจวาเปนหนาที่ของลูกจาง
ที่ตองใชสิทธิลาหยุดดวยตนเอง ถาไมลาก็ถือวาสละสิทธิไป ความเขาใจทํานองน้ีเปนเหตุใหการ
จัดสรรวันหยุดตางๆ ใหลูกจางคลาดเคลื่อนไมตรงตอกฎหมาย ในธุรกิจขนสงโดยเฉพาะการขนสง
ที่เกี่ยวกับการทองเที่ยวมักมีฤดูกาลที่มีนักทองเที่ยวมากนอยตางกัน ในชวงที่มีนักทองเที่ยวนอย
นายจางมักใหลูกจางหยุดงานในลักษณะเชนเดียวกับคดีน้ี ซึ่งหากจะนําวันที่ใหหยุดดังกลาวมา
เทียบกับวันหยุดพักผอนประจําปตามกฎหมายปละ 6 วัน จะเห็นไดวาวันหยุดที่นายจางใหหยุดใน
ฤดูกาลที่นักทองเที่ยวนอยน้ันมีจํานวนมากกวา แตนายจางก็ไมไดบริหารจัดการวันหยุดดังกลาวให
เปนวันหยุดพักผอนประจําปเสียกอนที่เหลือคอยจัดใหเปนวันหยุดอ่ืน ปญหาจึงเกิดขึ้นและคดี
ลักษณะน้ีก็มิใชเร่ืองแรกที่ศาลฎีกามีคําพิพากษาในลักษณะน้ี เหตุที่นายจางมิไดจัดสรรวันหยุดให
ชัดเจนก็ดวยเหตุที่ไมเขาใจแทจริงและวันหยุดพักผอนประจําปน้ันเปนหนาที่ของนายจางตองเปนผู
กําหนดใหลูกจางปฏิบัติน้ันเอง ดังน้ันจึงเห็นวาแรงงานขนสงสิ่งของโดยรถบรรทุกควรจะไดรั บ
ความคุมครองแรงงานในวันหยุดประจําสัปดาห วันหยุดตามประเพณี และตองไดรับสิทธิเมื่อ
ทํางานในวันหยุดประจําสัปดาหหรือวันหยุดตามประเพณี รวมทั้งไดสิทธิหยุดพักผอนประจําป ตาม
พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 อีกทั้งตองไดรับคาจางดวยเชนเดียวกับแรงงานอ่ืน
ดังน้ันในสถานประกอบการที่มีลูกจางต้ังแต 10 คนขึ้นไปตองจัดใหมีขอบังคับการทํางานตาม

2 LAI BROTHER S. (ม.ป.ป.).  วารสารทางกฎหมายแรงงานประจําเดือน มกราคม 2553. สืบคนเม่ือ
20 มกราคม 2554, จาก http://www.laibros.com/thai/law%2001.php
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ขอกําหนดของพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 108 โดยขอบังคับการทํางานน้ัน
จะตองมีรายละเอียดเกี่ยวกับรายการที่สําคัญบางประการ เชน วันทํางาน เวลาทํางาน เวลาพัก
วันหยดุ วันลา รวมถึงหลักเกณฑการหยุด เปนตน3

4.4 การกําหนดการจายคาจางในเวลากลางวัน กลางคืน คาลวงเวลา และคาทํางานในวันหยุด
มาตรการทางกฎหมายเร่ืองการจายคาจาง คาลวงเวลา และคาทํางานในวันหยุด ตาม

กฎหมายของประเทศไทย ไดมีการกําหนดไวในพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 โดยมี
การกําหนดคาลวงเวลาไวอยางชัดเจน ไดแก 1) เปนคาทํางานนอกเวลาทํางานปกติ หรือ 2) เปนคา
ทํางานเกินเวลาทํางานปกติ หรือ 3) เปนคาทํางานเกินชั่วโมงทํางานในแตละวันที่นายจางและ
ลูกจางตกลงกันตามมาตรา 23 ในวันทํางาน หรือวันหยุดแลวแตกรณี

พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 23 ไดกําหนดใหนายจางกําหนด
เวลาทํางานปกติเวลาเร่ิมงานและเวลาเลิกงานในแตละวันไว ตามเวลาทํางานของงานแตละประเภท
แตวันหน่ึงไมเกิน 8 ชั่วโมงสําหรับงานทั่วไป เชน เร่ิมงานเวลา 08.00 น. เลิกงานเวลา 17.00 น.
เปนตน

ดังน้ัน การทํางานที่เกินเวลาทํางานปกติ หรือทํางานนอกเวลาทํางานปกติ จึงถือวาเปน
การทํางานลวงเวลา ในบางกรณีพนักงานมาทํางานในเวลาทํางานปกติไมครบ 8 ชั่วโมง แลวทํางาน
ลวงเวลาตอ เชน เร่ิมงาน 13.00 น. เลิกงานเวลา 17.00 น. และทํางานตอถึง 20.00 น. ถือวาเปนการ

3 พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541, มาตรา 108 “ใหนายจางซ่ึงมีลูกจางรวมกันตั้งแตสิบคน
ขึ้นไป จัดใหมีขอบังคับเก่ียวกับการทํางานเปนภาษาไทย และขอบังคับนั้นอยางนอย ตองมีรายละเอียดเก่ียวกับ
รายการดังตอไปนี้ (1) วันทํางาน เวลาทํางานปกติ และเวลาพัก (2) วันหยุดและหลักเกณฑการหยุด (3) หลักเกณฑ
การทํางานลวงเวลาและการทํางานในวันหยุด (4) วันและสถานที่จายคาจาง คาลวงเวลา คาทํางานในวันหยุด และ
คาลวงเวลาในวันหยุด (5) วันลาและหลักเกณฑการลา (6) วินัยและโทษทางวินัย (7) การรองทุกข (8) การเลิกจาง
คาชดเชย และคาชดเชยพิเศษ

ใหนายจางประกาศใชขอบังคับเก่ียวกับการทํางานภายในสิบหาวันนับแตวันที่นายจางมีลูกจางรวมกัน
ตั้งแตสิบคนขึ้นไป และใหนายจางจัดเก็บสําเนาขอบังคับนั้นไว ณ สถานประกอบกิจการ หรือสํานักงานของ
นายจางตลอดเวลา และใหสงสําเนาขอบังคับใหแกอธิบดีหรือผูที่อธิบดีมอบหมายภายในเจ็ดวัน นับแตวัน
ประกาศใชขอบังคับดังกลาว

ใหอธิบดีหรือผูซ่ึงอธิบดีมอบหมายมีอํานาจส่ังใหนายจาง แกไขขอบังคับเก่ียวกับการทํางานที่ขัดตอ
กฎหมายใหถูกตองภายในเวลาที่กําหนด ใหนายจางเผยแพรและปดประกาศขอบังคับเก่ียวกับการทํางานโดย
เปดเผย ณ สถานที่ทํางานของลูกจง เพ่ือใหลูกจางไดทราบและดูไดโดยสะดวก.”

DPU

http://www.laibros.com/thai/law%2001.php


98

ทํางานลวงเวลาหรือไม  ทําไดหรือไม คําตอบก็คือ ชวงเวลาต้ังแต 17.00 น. ถึง 20.00 น. ถือวาเปน
การทํางานลวงเวลา เพราะถือวาเปนการทํางานนอกเวลาทํางานปกติน่ันเอง สามารถทําไดหาก
เปนไปตามหลักเกณฑ พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 24 ขอสําคัญของการ
ทํางานในวันหยุดและการทํางานลวงเวลา การทํางานลวงเวลาในวันหยุดคือ กฎหมายหามไมให
นายจางใหลูกจางทํางานลวงเวลา เวนแตจะไดรับความยินยอมจากลูกจางเปนคร้ังคราวไป ลักษณะ
หรือสภาพของงานตองทําติดตอกันไป ถาหยุดจะเสียหายแกงานหรือเปนงานฉุกเฉิน หรือเปน
งานอ่ืนตามที่กําหนดในกฎกระทรวงตามมาตรา 24 และหามมิใหนายจางใหลูกจางทํางานในวัน
หยุดเวนแตในกรณีที่ลักษณะหรือสภาพของงานตองทําติดตอกัน หากหยุดจะเสียหายแกงานตาม
มาตรา 25 แตในทางตรงกันขาม หากลูกจางจะทํางานลวงเวลาหรือมาทํางานในวันหยุดเอง โดย
ไมไดรับอนุญาตจากหัวหนางานผูมีอํานาจหรือนายจางไดหรือไม คําตอบคือ ทําได แตไมไดคาจาง
เน่ืองจากเปนการมาทํางานเองโดยที่นายจางไมไดสั่ง หรือไมไดตกลงใหมาทํางาน นายจางจึง
สามารถปฏิเสธการจายคาจางกรณีดังกลาวได แตขอเท็จจริงในแตละเร่ืองอาจไมเหมือนกันตลอด
ไป ขึ้นอยูกับขอเท็จจริงที่เกิดขึ้น เชนประเพณีปฏิบัติอาจมีการลงชื่อทํางานไวลวงหนาทุกคร้ัง โดย
การวางแผนการทํางานของหัวหนางานตามแผนการทํางานและทํางานตามแผนงานที่วางไว โดยไม
ตองรอผลการอนุมัติใหทํางานลวงเวลา เปนอยางน้ีทุกคร้ังไป ยอมแสดงใหเห็นวานายจางไดตกลง
ใหลูกจางทํางานลวงเวลาตามแผนการทํางานที่หัวหนางานวางแผนไวแลว ดังน้ีถือวามีสิทธิไดรับคา
ลวงเวลา คาทํางานในวันหยุด

ดังน้ันการทํางานในวันหยุด การทํางานลวงเวลา จึงตองมีการตกลงกันทุกคร้ังไป
ลักษณะของการตกลงกันที่ปฏิบัติกันทั่วไปคือ การลงชื่อทํางานลวงเวลา ลงชื่อทํางานในวันหยุด
และหัวหนางานผูมีอํานาจอนุมัติ จึงถือวามีการตกลงกันทํางานลวงเวลา ขอยกเวนที่นายจางสามารถ
สั่งใหลูกจางทํางานลวงเวลาได โดยไมตองไดรับความยินยอมคือ ลักษณะหรือสภาพของงานตอง
ทําติดตอกันไป ถาหยุดจะเสียหายแกงานหรือเปนงานฉุกเฉิน หรือเปนงานอ่ืนตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวง เชน งานขนยายสินคาลงเรือ ซึ่งตองทําใหแลวเสร็จกอนเรือออกตามเวลา งาน
ควบคุมดูแลเคร่ืองจักร ที่ตองเดินเคร่ืองตลอดเวลา หรือสายงานการผลิตที่ตองทําตอเน่ือง หากหยุด
ผลิตภัณฑอาจไดรับความเสียหาย เปนตน

สวนเร่ืองคาตอบแทนการทํางานลวงเวลา ตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน
พ.ศ. 2541 (มาตรา 65 (8) ประกอบกฎกระทรวงฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2541)) ออกตามความในพระราช
บัญญัติคุมครองแรงาน พ.ศ. 2541 ขอ 6 หรือไมน้ัน ขอเทียบเคียงคดีของศาลแรงงานกลาง ที่มี
ขอเท็จจริงวาจําเลยจายเงินคาเที่ยวใหพนักงานขับรถเฉพาะเที่ยวที่มีการบรรทุกตูสินคาเทาน้ัน โดย
พิจารณาถึงอัตราการสิ้นเปลืองนํ้ามันเชื้อ เพลิงในการปฏิบัติงานแตละกะดวย หากอัตราการ
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สิ้นเปลืองนํ้ามันเชื้อเพลิง ในการปฏิบัติงานแตละกะ ตํ่ากวาอัตราที่จําเลยกําหนด พนักงานขับรถจะ
ไมไดเงินคาเที่ยวสําหรับการปฏิบัติงานในกะน้ันๆ ตามที่ระบุไวในขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง
จําเลยจายเงินคาเที่ยวใหสําหรับการทํางานทั้งกะ ไมวาจะทํางานในชวงเวลาทํางานปกติหรือในชวง
ที่ทํางานเกินเวลาทํางานปกติ หมายความวา เที่ยวที่พนักงานขับรถขับรถโดยไมมีการบรรทุก
ตูสินคา แมจะใชนํ้ามันเชื้อเพลิงสิ้นเปลืองอยูในอัตราที่จําเลยกําหนด ก็จะไมไดรับเงินคาเที่ยวในกะ
น้ัน หรือแมมีการบรรทุกตูสินคา แตใชนํ้ามันเชื้อเพลิงสิ้นเปลือง กวาอัตราที่จําเลยกําหนด ก็ไมได
รับเงินคาเที่ยวในกะน้ันเชนกัน แสดงวาจําเลยคิดคาเฉลี่ย อัตราการสิ้นเปลืองนํ้ามันเชื้อเพลิง
เปนกิโลเมตรตอลิตร ในกะที่พนักงานขับรถใชนํ้ามันเชื้อเพลิงไดระยะทางตํ่ากวาที่จําเลยกําหนด
กลาวคือ ตามอัตราที่จําเลยกําหนด เปนการใชนํ้ามันเชื้อเพลิง 1 ลิตร ตองขับรถไดระยะทาง
2.2 กิโลเมตร แตในการปฏิบัติงานจริง พนักงานขับรถใชนํ้ามันเชื้อเพลิง 1 ลิตร ขับไดระยะทางตํ่า
กวา 2.2 กิโลเมตร พนักงานจึงไมไดรับเงินคาเที่ยวสําหรับกะน้ัน เงินคาเที่ยว จึงไมไดเปนเงิน
คาตอบแทนการทํางาน ไมวาการทํางานในเวลาปกติหรือการทํางานลวงเวลา แตมีลักษณะเปนเงิน
จูงใจ ใหพนักงานขับรถโดยมีการบรรทุกตูสินคาใหมากขึ้น และตองใชนํ้ามั นเชื้อเพลิงอยาง
ประหยัดในแตละกะ

ปจจุบันธุรกิจการคาการผลิตและอุตสาหกรรมตางๆ ของประเทศไทยมีความเจริญ
กาวหนามากขึ้นโดยลําดับ สิ่งที่ตามมาก็คือ การกระจายสินคาและบริการไปสูมือผูบริโภค ซึ่ง
สามารถกระทําไดหลายๆ ทาง ทั้งทางการขนสงทางบก ทางนํ้า และทางอากาศ สําหรับการขนสง
ทางบก ภายในประเทศ  ก็มักขนสงทางรถยนตเปนสวนใหญ มีต้ังแตรถยนตบรรทุกขนาดเล็ก ไป
จนถึงรถหัวลากตูคอนเทนเนอรขนาดใหญ สภาพปกติทั่วๆ ไป หรือธรรมชาติของธุรกิจการขนสง
โดยใชรถหัวลากตูคอนเทนเนอรดังกลาว จะมีลักษณะคลายคลึงกันเกือบทุกสถานปร ะกอบการ
กลาวคือ ระยะเวลาในการทํางาน ขับรถหัวลากของพนักงานขับรถ มักจะยาวนานเกินกวา 8 ชั่วโมง
จนถึง หรืออาจมากกวา 24 ชั่วโมง ตอรอบการขนสง โดยเฉพาะอยางยิ่งในหลายสถานประกอบการ
ขนสง นอกจากพนักงานจะมีเวลาขับรถที่ยาวนาน ยังไมสามารถกําหนดเวลาเร่ิมตนและสิ้นสุดของ
งานที่แนชัดไดอีกดวย เชน กรณีมีคําสั่งของผูวาจางใหไปรับสินคาจากทาเรือ หรือสนามบินและ
ตองรอคิวการขนสงตามระเบียบหรือพิธีการของทาเรือหรือสนามบินหรือเน่ืองจากสภาพการจราจร
ที่ติดขัดเปนตน นายจางจึงมักใหลูกจางประจําการที่อูรถของบริษัทเพื่อรองาน หรือบางทีใหลูกจาง
นํารถหัวลากกลับบานแลวรองาน ตามคําสั่งของนายจาง แตอยางไรก็ตาม พระราชบัญญัติคุมครอง
แรงงาน พ.ศ. 2541 เปนกฎหมายที่มีลักษณะใชบังคับทั่วไป ในธุรกิจและอุตสาหกรรม จึงไม
สามารถอํานวยความเปนธรรมแกทั้งฝายนายจางและลูกจาง และไมสามารถปรับใช ไดอยาง
คลองตัว เทาทันความเปนจริงในธุรกิจและอุตสาหกรรม ถึงแมวาในธุรกิจการขนสงทางบกน้ี
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ปจจุบันจะมีกฎกระทรวงฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2541) ของกระทรวงแรงงาน ลงวันที่ 14 กันยายน 2541
ออกโดยอาศัยอํานาจของพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ซึ่งกฎกระทรวงดังกลาวมี
เจตนารมณ ผอนคลายตนทุนคาจางพนักงาน  เกี่ยวกับอัตราการจายคาลวงเวลาซึ่งมีอัตราเทากับ 1.5
ของอัตราคาจางปกติ หรือในกรณีทํางานลวงเวลาในวันหยุดจะเทากับ 3 เทาของคาจางปกติ โดย
ตามขอ 6 ของกฎกระทรวงดังกลาวระบุวา “ในกรณีที่นายจางใหลูกจางในงานขนสงทํางานลวงเวลา
ในวันทํางานและทํางานลวงเวลาในวันหยุดใหนายจางจายคาตอบแทนเปนเงินเทากับอัตราคาจาง
ตอชั่วโมงในวันทํางานตามจํานวนชั่วโมงที่ทํา เวนแตนายจางตกลงจายคาลวงเวลาหรือคาลวงเวลา
ในวันหยุดใหแกลูกจางดังกลาว” ซึ่งก็นาจะชวยลดตนทุน ในสวนของคาจางไดไมนอย แตในโลก
ของความเปนจริงทางธุรกิจ ตองมีการแขงขัน มิฉะน้ันอาจพายแพและไมสามารถอยูรอดได ดังน้ัน
ความรวดเร็วจึงเปนหัวใจสําคัญของการแขงขัน นายจางจึงมักเสาะหากลยุทธการจัดงานบุคคล เพื่อ
จูงใจใหลูกจางทํางานใหเร็วและมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ภายใตตนทุนที่รับได  แตลูกจางก็มักจะ
พยายามทําทุกวิถีทางเพื่อใหตนเองไดรับเงินคาตอบแทนการทํางานมากขึ้น แตเหน่ือยนอยลง เมื่อ
ธุรกิจการขนสงทางบกตองอาศัยความรวดเร็วและความคุมคา ผูประกอบการธุรกิจการขนสงบาง
แหง จึงกําหนดกลยุทธ เกี่ยวกับคาตอบแทน จูงใจในการทํางานใหมีคาเที่ยว คาเบี้ยเลี้ยง คานํ้ามันรถ
สวนเกินใหแกพนักงานขับรถโดยมีวัตถุประสงคหลักของการจายเพื่อจูงใจใหพนักงานทํางานอยาง
ตอเน่ืองและสามารถสงสินคาถึงมือลูกคาอยางรวดเร็ว ลูกจางต้ังใจทํางานและลดการสูญเสียใน
ตนทุน เชน นํ้ามันเชื้อเพลิง เคร่ืองยนต เคร่ืองจักร เปนตน ซึ่งเมื่อนายจาง  เมื่อจายใหเปนคาเที่ยวก็ดี
เบี้ยเลี้ยงก็ดี คํานวณแลวอาจมากกวาคาทํางานลวงเวลาหรือนอยกวา แตหากคํานึงถึงเจตนารมณ
ของกฎหมายคุมครองแรงงาน ซึ่งมีวัตถุประสงควา “กําหนดมาตรฐานขั้นตํ่าที่นายจางจําเปนตอง
ปฏิบัติตอลูกจาง โดยเฉพาะอยางยิ่งการคุมครองการจายคาจางและเงินอ่ืนๆ ที่มีฐานจากคาจาง
ดังน้ัน ตองตีความโดยเครงครัด ในกรณีที่มีปญหาและไมสามารถหาเจตนารมณที่แทจริงได ตอง
แปลความในฐานที่เปนประโยชนตอลูกจาง” ดังน้ัน เมื่อนายจาง ไดใหลูกจางทํางานเกินเวลาทํางาน
ปกติ  หากวานายจางจายเงินคาเที่ยวและคาเบี้ยเลี้ยง แมจะมีจํานวนเงินสุทธิมากกวาสิทธิในการ
ไดรับคาลวงเวลาหรือคาทํางานในวันหยุดก็ตาม ก็ถือวา สิทธิในการไดรับคาลวงเวลาหรือคาทํางาน
ในวันหยุดไมเสียไป  ซึ่งนายจางมีหนาที่ตองจายใหอีก ตามคําพิพากษาศาลฎีกาที่ 6026-6048/2548
วินิจฉัยวา “นายจางจายเงินคาเที่ยวใหพนักงานขับรถเฉพาะเที่ยวที่มีการบรรทุกตูสินคาเทาน้ัน โดย
พิจารณาถึงอัตราการสิ้นเปลืองนํ้ามันเชื้อเพลิงในการปฏิบัติ งานแตละกะดวย หากอัตราการ
สิ้นเปลืองนํ้ามันเชื้อเพลิงในการปฏิบัติแตละกะตํ่ากวาที่นายจางกําหนด พนักงานขับรถจะไมไดเงิน
คาเที่ยวสําหรับการปฏิบัติงานในกะน้ัน เงินคาเที่ยวจึงไมไดเปนเงินตอบแทนการทํางาน ไมวาใน
เวลาปกติหรือการทํางานลวงเวลา แตมีลักษณะเปนเงินจูงใจใหพนักงานขับรถทํางานโดยใหบรรทุก
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ตูสินคาใหมากขึ้น และตองใชนํ้ามันเชื้อเพลิงอยางประหยัด จึงไมใชคาตอบแทนคาทํางานลวงเวลา
ในวันทํางานของงานขนสงทางบก” ดังน้ัน เพื่อปองกันปญหาการซ้ําซอน ของคาลวงเวลาหรือคา
ทํางานในวันหยุด กับคาเที่ยวหรือเบี้ยเลี้ยง ตามหลักของกฎหมายคุมครองแรงงานที่วาเปนการ
กําหนดมาตรฐานขั้นตํ่าที่นายจางจําเปนตองปฏิบัติตอลูกจาง โดยเฉพาะคุมครองการจายคาจางและ
เงินอ่ืนๆ ที่มีฐานจากคาจาง ความหมายก็คือ ในทางปฏิบัติเงินพื้นฐานใดๆ ตามที่กฎหมายกําหนดวา
ลูกจางตองได ลูกจางก็ตองไดรับเงินน้ัน และนอกจากน้ียังมีคําพิพากษาศาลฎีกาที่ 5394-5404/ 2547
ซึ่งไดวินิจฉัยวา เงินคาคอมมิชชั่นหรือคาเที่ยว นายจางจายใหลูกจางทุกคนเมื่อลูกจางทุกคนทําตาม
หนาที่ของตน ซึ่งนายจางกําหนดอัตราไวแนนอนวาเที่ยวหน่ึงจายใหเทาใด สามารถคํานวนไดตาม
จํานวนเที่ยวที่ทําไดในเวลาทํางานปกติของวันทํางาน อันมีลักษณะชี้ชัดวานายจางมุงหมายจายให
ลูกจางทุกคนเพื่อเปนคาตอบแทนในการทํางาน หาใชจงใจจายไปเพื่อจูงใจใหลูกจางขยันทํางาน
เงินคาคอมมิชชั่นหรือคาเที่ยวจึงเปนคาจางตามมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน
พ.ศ. 2541 ดังน้ัน จึงสอดคลองกับแนวคําพิพากษาดังกลาวน้ี วาผูที่เกี่ยวของควรจะยึดถือเปน
แนวทางตามคําพิพากษาดังกลาวมาใชกับคาจางแรงงานขนสงทางบกดวยเชนเดียวกัน และจาก
ปญหาดังกลาวน้ีไดแสดงใหเห็นวา ลักษณะงานของผูใชแรงงานขนสงสิ่งของโดยรถบรรทุกสวน
ใหญไมมีการทํางานลวงเวลา เน่ืองจากไดเหมาเปนคาเที่ยว หรือคาเปอรเซ็นตแทน และกรณีที่ตอง
มีคาทํางานลวงเวลาจะเปนไปไดยากจะตองใหลูกจางยินยอมเปนหนังสือ เพราะลูกจางและนายจาง
อยูตางสถานที่กัน จึงเห็นควรยกเลิกและไปใชหลักทั่วไปตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน
พ.ศ. 2541 มาตรา 244 ที่ตองขอความยินยอมโดยไมบังคับใหตองทําเปนหนังสือ

สําหรับการจายคาทํางานลวงเวลาน้ันในกรณีที่มีคาทํางานลวงเวลาหรือคาลวงเวลาใน
วันหยุดของลูกจางในงานขนสงสิ่งของโดยรถบรรทุกใหจายเปนคาตอบแทนเปนเงินเทากับอัตรา
เฉลี่ยคาจางตอชั่วโมงในวันทํางานตามจํานวนชั่วโมงที่ทําเกิน คือ 1 เทา โดยไมเปนการจายคา
ลวงเวลาตามอัตราที่พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 23 และมาตรา 25 ที่ได
กําหนดไว เวนแตนายจางสมัครใจจายเปนคาลวงเวลาหรือคาลวงเวลาในวันหยุด จึงเห็นควรจายคา
ลวงเวลาในวันทํางานปกติ ใหไดเทากับคาลวงเวลาเฉลี่ยตอชั่วโมงในวันทํางานปกติที่เพิ่มขึ้น

อน่ึง การจายคาลวงเวลาในวันหยุด ซึ่งโดยปกติกฎหมายคุมครองแรงงานไดกําหนดให
จายในอัตรา 3 เทาของอัตราคาจางเฉลี่ยตอชั่วโมงของการทํางานในวันปกติ กรณีเชนน้ีอาจทําให

4 พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541, มาตรา 24 “หามมิใหนายจางใหลูกจางทํางานลวงเวลาใน
วันทํางาน เวนแตไดรับความยินยอมจากลูกจางกอนเปนคราวๆ ไป

ในกรณีที่ลักษณะหรือสภาพของงานตองทําติดตอกันไป ถาหยุดจะเสียหายแกงาน หรือเปนงาน
ฉุกเฉิน หรือเปนงานอื่น ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง นายจางอาจใหลูกจางทํางานลวงเวลาไดเทาที่จําเปน.”
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นายจาง ผูประกอบการไดรับผลกระทบได สืบเน่ืองจากลักษณะงานเชนน้ีเปนงานที่ตองทําติดตอ
กันไป อีกทั้งอาจสงผลกระทบตอตนทุนการผลิต จึงควรใหลูกจางไดรับคาตอบแทนการทํางานใน
วันหยุดในรูปแบบของอัตราคาจางเฉลี่ยตอชั่วโมงเปน 2 เทาของวันทํางานปกติ

สําหรับการทํางานในวันหยุดของลูกจางในงานขนสงสิ่งของโดยรถบรรทุก ใหเปนไป
ตามอัตราการจายคาทํางานในวันหยุดตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 625

กลาวคือ ลูกจางซึ่งมีสิทธิไดรับคาจางในวันหยุด เห็นควรใหจายเพิ่มขึ้น 1 เทาของอัตราคาจางเฉลี่ย
ตอชั่วโมงในวันทํางานปกติ สวนลูกจางที่ไมมีสิทธิไดรับคาจางในวันหยุด เห็นควรใหไดรับไมนอย
กวา 2 เทาของอัตราคาจางเฉลี่ยตอชั่วโมงในวันทํางานปกติ

4.5 การกําหนดเกี่ยวกับการเลิกจางและคาชดเชยในกรณีเลิกจาง
จากสภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซาจนกอใหเกิดการเลิกจางของสถานประกอบการตางๆ ซึ่ง

เปนเหตุจากสภาวะเศรษฐกิจที่ตกตํ่า เลิกจางเพราะนายจางเลิกกิจการ หรืออาจเปนกรณีการเลิกจาง
เพราะตองการลดคาใชจายซึ่งแลวแตจะเปนเหตุผลที่จะมาบอกกลาวกับลูกจางก็ตาม ซึ่งตาม
พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 118 และมาตรา 119 ไดมีการบัญญัติเกี่ยวกับการ
เลิกจาง คาชดเชย โดยมีสาระสําคัญวา

การเลิกจาง หมายถึง การกระทําดังตอไปน้ี 1) การที่นายจางไมใหลูกจางทํางานตอไป
และไมจายคาจางใหไมวาจะเปนเพราะเหตุสิ้นสุดสัญญาจางหรือเหตุอ่ืนใด 2) การที่ลูกจางไมได
ทํางานและไมไดรับคาจางเพราะเหตุที่นายจางไมสามารถดําเนินกิจการตอไป 3) การบอกเลิกสัญญา
จาง 4) การจางมีการกําหนดระยะเวลา สัญญาจางสิ้นสุดลงเมื่อครบกําหนดระยะเวลาจางโดย
นายจางและลูกจางไมตองบอกกลาวลวงหนา และ 5) การจางไมมีกําหนดระยะเวลา ถานายจางเปน
ฝายเลิกจางหรือลูกจางขอลาออกจากงานใหฝายน้ันบอกกลาวลวงหนา เปนหนังสือใหอีกฝ ายหน่ึง

5 พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 หมวด 5 คาจาง คาลวงเวลา คาทํางานในวันหยุด และคา
ลวงเวลาในวันหยุด, มาตรา 62 “ในกรณีที่นายจางใหลูกจางทํางานในวันหยุดตามมาตรา 28 มาตรา 29 หรือมาตรา
30 ใหนายจางจายคาทํางานในวันหยุดใหแกลูกจางในอัตราดังตอไปนี้

(1) สําหรับลูกจางซ่ึงมีสิทธิไดรับคาจางในวันหยุดใหจายเพ่ิมขึ้นจากคาจางอีกไมนอยกวาหนึ่งเทาของ
อัตราคาจางตอช่ัวโมง ในวันทํางานตามจํานวนช่ัวโมงที่ทําหรือไมนอยกวาหนึ่งเทาของอัตราคาจางตอหนวยใน
วันทํางานตามจํานวนผลงานที่ทําไดสําหรับลูกจางซ่ึงไดรับคาจางตามผลงานโดยคํานวณเปนหนวย

(2) สําหรับลูกจางซ่ึงไมมีสิทธิไดรับคาจางในวันหยุดใหจายไมนอยกวาสองเทาของอัตราคาจางตอ
ช่ัวโมงในวันทํางานตามจํานวนช่ัวโมงที่ทําหรือไมนอยกวาสองเทาของอัตราคาจางตอหนวยในวันทํางานตาม
จํานวนผลงานที่ทําไดสําหรับลูกจางซ่ึงไดรับคาจางตามผลงานโดยคํานวณเปนหนวย.”
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ทราบอยางนอยหน่ึงงวดการจายคาจาง ดังน้ันจะเห็นไดวาในกรณีที่นายจางกระทําอันไมชอบเปน
เหตุใหลูกจางไมอาจทนทํางานตอไปได ซึ่งปจจุบันไมมีบทบัญญัติของกฎหมายใหสิทธิลูกจางบอก
เลิกสัญญาจางไดทันทีไมวากรณีใดๆ ก็ตาม ซึ่งแตกตางจากนายจางที่กฎหมายใหสิทธินายจางบอก
เลิกสัญญาไดทันทีโดยไมตองจายคาสินจางแทนการบอกกลาวลวงหนาและไมตองจายคาชดเชย
ตามมาตรา 118 แตกรณีนายจางกลับไมมีกฎหมายใหสิทธิกับลูกจางในการบอกเลิกสัญญาไดทันที
ซึ่งผูเขียนเห็นวาไมยุติธรรมตอลูกจางรถบรรทุกขนสงสิ่งของ

คาชดเชย หมายถึง เงินที่นายจางจายใหแกลูกจางเมื่อมีการเลิกจางลูกจางโดยที่ลูกจาง
มิไดกระทําความผิด โดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 118 ไดมีการกําหนด
อัตราคาชดเชยและใหคํานวณจากคาจางอัตราสุดทาย ตามอายุงานดังน้ีคือ 1) ทํางานครบ120 วัน แต
ไมครบ 1 ป จายอยางนอย 30 วัน 2) ทํางานครบ 1 ป แตไมครบ 3 ป จายอยางนอย 90 วัน 3) ทํางาน
ครบ 3 ป แตไมครบ 6 ป จายอยางนอย 180 วัน 4) ทํางานครบ 6 ป แตไมครบ10 ป จายอยางนอย
240 วัน และ 5) ทํางานครบ 10 ปขึ้นไปจายอยางนอย 300 วัน

การคุมครองคาตอบแทนแรงงานตามอนุสัญญาองคการแรงงานระหวางประเทศก็ไดมี
การระบุไวอยางชัดเจนวาจะตองไดคาตอบแทนที่เทาเทียมกัน

จากการศึกษาของกฎหมายตางประเทศ เชนประเทศญ่ีปุน ไดมีการกําหนดในเร่ือง
คาชดเชยไวเชนกัน โดยตองมีการบอกเลิกจางลวงหนา 30 วันและตองจายคาชดเชยเปนคาจางเฉลี่ย
ไมนอยกวา 30 วัน และนอกจากน้ีหากมีการเลิกจางในระหวางรับการรักษาทางการแพทยเน่ืองจาก
บาดเจ็บหรือเจ็บปวยจากการทํางาน เวนแตนายจางจะจายคาชดเชยการเลิกจาง เทากับคาจางเฉลี่ย
1,200 วัน

สําหรับปญหาของลูกจางที่ขับรถขนสงสิ่งของโดยรถบรรทุกจะเห็นไดวาลูกจางบาง
รายขับรถออกจากบานหรือที่ทํางานต้ังแตเชามืดและกลับมาบานอีกคร้ังในวันถัดมา แตลูกจางก็ยัง
มีปญหาในการเลิกจางและไมไดรับคาชดเชยในกรณีเลิกจาง ประกอบกับกฎกระทรวงฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2541) ก็ไมไดบัญญัติใหไดรับคาชดเชยในกรณีเลิกจางไวดวยแตอยางใด ซึ่งจะเห็นไดวา
บทบัญญัติเร่ืองการจายคาชดเชย มีวัตถุประสงคในการที่จะคุมครองลูกจางที่ถูกเลิกจางโดยไมมี
ความผิดรายแรงหรือตองพนจากหนาที่การงานดวยความจําเปนบางประการของนายจาง ใหมีเงินไว
ใชสอยระหวางหางานทําใหมแตลูกจางในแรงงานขนสงสิ่งของโดยรถบรรทุกไมไดรับความ
ยุติธรรมทางดานกฎหมายแตอยางใด ดังน้ันผูเขียนจึงมีความเห็นวาหากการเลิกจางไมเขาเหตุอัน
ควรเลิกจางแลว นายจางก็ไมสามารถที่จะเลิกจางลูกจางได โดยมีความเห็นวา ควร บัญญัติโดย
เพิ่มเติมขอความในพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 118 วรรคหน่ึง คือ หามมิให
นายจางเลิกจางลูกจางเวนแตจะมีเหตุผลอันสมควร รวมทั้งใหความเปนธรรมแกลูกจาง อัน
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เน่ืองมาจากความประพฤติหรือความสามารถของลูกจางหรือความจําเปนในการดําเนินการของ
กิจการ ธุรกิจ หรือสถานประกอบการของนายจาง รวมถึงเหตุสําคัญอยางอ่ืนซึ่งทําใหนายจางกับ
ลูกจางไมอาจคงความสัมพันธหรือทํางานตามสัญญาจางแรงงานรวมกันตอไปได และตามแนว
พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 146 เปนดังน้ีคือ นายจางผูใดไมปฏิบัติตาม
มาตรา 118 วรรคหน่ึงตองระวางโทษปรับไมเกินหาหมื่นบาท ในวรรคหน่ึง เมื่อมีการเลิกจาง
นายจางจะตองมีการจายคาชดเชยใหกับลูกจางในกรณีเลิกจางตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน
พ.ศ. 2541 ดวย

4.6 การกําหนดการจายเงินทดแทนในกรณีเกิดอุบัติเหตุ
สําหรับประเทศไทย การชวยเหลืออนุเคราะหลูกจางในกรณีที่ปวย บาดเจ็บ หรือใน

กรณีอ่ืนใด มีระบุในพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 ซึ่งเปนกฎหมายที่มีเจตนารมณเพื่อที่จะ
ชวยเหลือเยียวยา บรรเทาความเดือดรอนเปนการเฉพาะหนา เมื่อลูกจางประสบอันตรายเน่ืองจาก
การทํางาน โดยนายจางมีหนาที่จายเงินสมทบเขากองทุนเงินทดแทน

กรณีที่ลูกจางขับรถบรรทุกเมื่อเกิดอุบัติเหตุระหวางการทํางานจะไดรับสิทธิไดรับเงิน
ทดแทนเมื่อลูกจางประสบอันตรายหรือเจ็บปวย หรือเจ็บปวยจนถึงแกความตายเพราะเหตุที่ทํางาน
ใหนายจางหรือขณะทํางาน ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 ใหลูกจางมีสิทธิไดรับเงิน
ทดแทนตามประเภทดังตอไปน้ี

1) คาทดแทน
2) คารักษาพยาบาล
3) คาฟนฟูสมรรถภาพในการทํางาน
4) คาทําศพ
เงินทดแทนตามกฎหมายเงินทดแทนของประเทศไทยมี 4 ประเภท คือ คาทดแทน คา

รักษาพยาบาล คาฟนฟูสมรรถภาพ และคาทําศพ เหตุที่ไมเรียกวาเงินคาจางเพราะ คาจางเปนเงินที่
จายเพื่อตอบแทนการทํางานของลูกจาง ในกรณีน้ีลูกจางไมสามารถทํางาน แตเพื่อเปนการใหความ
อนุเคราะหแกลูกจางในกรณีที่ไดรับความเดือดรอน จึงกําหนดหนาที่ของนายจางในการจายเงิน
ทดแทน และเมื่อพิจารณาจากกฎหมายของประเทศญ่ีปุนไดมีการกําหนดขอบเขตของการ ประสบ
อันตรายจากการทํางาน ครอบคลุมถึงการประสบอันตรายในชวงการเดินทางของลูกจาง ถือเปนการ
ประสบอันตรายเน่ืองจากการทํางานนับวาเปนสิ่งที่ดี ซึ่งจะแตกตางกับกฎหมายของประเทศไทยที่
ไมไดกําหนดขอบเขตของการประสบอันตรายใหครอบคลุมไปถึงชวงเวลาในการเดินทางของ
ลูกจางแตอยางใด
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จากรายงานอุบัติเหตุผูประสบอุบัติเหตุบนทางหลวงในป 2554 ของสํานักงานตํารวจ
แหงชาติ ไดมีการระบุวามีการเกิดอุบัติเหตุ จํานวน 68,582 คร้ัง และมีผูเสียชีวิตถึงจํานวน 9,195
ราย บาดเจ็บ จํานวน 16,564 ราย ลูกจางขนสงสิ่งของโดยรถบรรทุกซึ่งเปนแรงงานอยางหน่ึงที่มี
ความเสี่ยงที่จะเกิดอันตรายและเกิดอุบัติเหตุอยางมาก และเมื่อเกิดอุบัติเหตุก็มีการโตแยงกัน
อยางเชนคําพิพากษาศาลฎีกาที่ 4919/2538 มีปญหาโตเถียงเกี่ยวกับการเร่ิมลงมือทํางานวาเร่ิมต้ังแต
เมื่อใดขอเท็จจริงในคดีน้ีปรากฏวาผูตายไดออกเดินทางไปเพื่อปฏิบัติหนาที่ใหนายจางแลวแตยัง
ไมไดปฏิบัติงานกลาวคือใหเดินทางไปเก็บเงินจากลูกคาโดยผูตายออกเดินทางแลวแตยังไมถึงที่
หมายจึงยังไมไดปฏิบัติงานเก็บเงินจากลูกคาก็เกิดอุบัติเหตุจนถึงแกความตายซึ่งศาลฎีกาไดวินิจฉัย
วางหลักเกณฑวาเมื่อผูตายออกเดินทางเพื่อไปปฏิบัติงานตามคําสั่งของนายจางแมจะยังไมได
ปฏิบัติงานในหนาที่ที่ไดรับมอบหมายก็ถือวาลงมือทํางานแลว ปญหามีวากรณีที่ลูกจางเดินทางจาก
บานพักเพื่อมาทํางานใหนายจางในระหวางเดินทางประสบอุบัติเหตุไดรับบาดเจ็บจะถือวาไดรับ
บาดเจ็บเน่ืองจากการทํางานหรือไมซึ่งเร่ืองน้ีศาลฎีกาเคยวินิจฉัยวามิใชบาดเจ็บจากการทํางาน
เน่ืองจากยังมิไดลงมือทํางาน (คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 697/2522, 1310/2525) การไดรับบาดเจ็บ
ระหวางเดินทางมาทํางานกับการไดรับบาดเจ็บระหวางเดินทางไปปฏิบัติงานเก็บเงินจากลูกคาน้ัน
แตกตางกันอยางไร ซึ่งเร่ืองน้ีอาจารยรุงโรจน ร่ืนเริงวงศ ไดมีหมายเหตุขอวางหลักเกณฑเทียบเคียง
จากคําพิพากษาศาลฎีกาไดดังน้ี

1) กรณีที่การปฏิบัติงานน้ันตองมีการเดินทางอยูดวยเชนคนขับรถรับสงพนักงานรับสง
สินคาพนักงานขายซึ่งตองออกเดินทางไปขายพนักงานรับสงเอกสารพนักงานเก็ บเงินหรืองานที่
ตองออกเดินทางไปปฏิบัตินอกสถานที่หรือตองออกเดินทางไปปฏิบัตินอกสถานที่ใหถือวาลงมือ
ทํางานต้ังแตเร่ิมออกเดินทาง

2) กรณีที่ตองปฏิบัติงานในสถานที่ทํางานโดยงานน้ันไมตองเดินทางไปปฏิบัตินอก
สถานที่ใหถือวาลงมือทํางานเมื่อไดลงมือปฏิบัติงานในสถานที่ทํางาน

กรณีตามคําพิพากษาศาลฎีกาที่ 4919/2538 ที่เขียนหมายเหตุน้ีเปนการปฏิบัติงานที่ตอง
ออกเดินทางไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ซึ่งตองมีการเดินทางอยูดวยจึงถือวาเร่ิมลงมือทํางานต้ังแต
เร่ิมออกเดินทาง การที่ผูตายประสบอันตรายถึงแกความตายเมื่อเร่ิมลงมือทํางานแลวงานที่ทํางาน
น้ันเปนงานของนายจางจึงถือวาผูตาย ไดถึงแกความตายเน่ืองจากการทํางานใหแกนายจางโจทก
สามีของผูตายจึงมีสิทธิไดคาทดแทน หากแตในงานขนสงน้ัน กฎกระทรวงฉบับที่ 12 ไมมีการ
บัญญัติในเร่ืองการไดรับคาทดแทนไว  ซึ่งงานขนสงน้ันถือวาการเดินทางเปนการทํางานดวยอยาง
แนนอน แตกลับยังไมมีการกําหนดใหลูกจางมีสิทธิไดรับเงินทดแทนแตอยางใด
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นอกจากน้ี ในกรณีเกิดอุบัติเหตุจากการทํางานหรือเน่ืองจากการทํางานของลูกจาง ที่
เปนการละเมิดผูอ่ืน ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 425 บัญญัติไววา นายจางตอง
รวมรับผิดกับลูกจางในผลแหงละเมิดซึ่งลูกจางไดกระทําไปในทางการที่จางน้ัน ซึ่งหมายความวา
หากลูกจางไดทํางานไปในทางการที่จาง หากเปนการละเมิดผูอ่ืน นายจางก็ตองรวมรับผิดกับลูกจาง
ดวย แตหากลูกจางเสพของมึนเมาหรือสิ่งเสพติดอ่ืนจนไมสามารถครองสติไดและจงใจใหตนเอง
ประสบอันตรายหรือยอมใหผูอ่ืนทําใหตนประสบอันตราย  ที่เขาขายนายจางไมตองรับผิดชอบ
จายเงินทดแทน ในมาตรา 22 แหงพระราชบัญญัติกองทุนเงินทดแทน พ.ศ. 2537 ดวยแลว มี
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 426 ไดบัญญัติไววา นายจางซึ่งไดใชคาสินไหมทดแทน
ใหแกบุคคลภายนอกเพื่อละเมิดอันลูกจางไดทําน้ัน ชอบที่จะไดชดใชจากลูกจางน้ัน ซึ่งหมายความ
วาหากลูกจางเสพของมึนเมาหรือสิ่งเสพติดอ่ืนจนไมสามารถครองสติไดหรือจงใจใหตนเอง
ประสบอันตรายหรือยอมใหผูอ่ืนทําใหตนประสบอันตราย นายจางไมตองจายเงินทดแทน และหาก
ลูกจางกระทําละเมิดผูอ่ืนดวยอีก นายจางซึ่งไดใชคาสินไหมทดแทนใหแกบุคคลภายนอกเพื่อ
ละเมิดอันลูกจางไดทําน้ันแลว  ก็ยอมจะตองไดรับการชดใชจากลูกจางน้ันหรือไลเบี้ยกับลูกจางได
ดวย

นอกจากน้ีผูเขียนยังไดทําการสัมภาษณลูกจางและนายจางในงานขนสง เกี่ยวกับการ
ทํางานและสภาพการจาง โดยแบงออกเปนลูกจาง 20 คน และนายจาง 20 คน ปรากฎขอมูลพรอม
การวิเคราะหจากการสัมภาษณไดดังน้ี
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4.7 แบบสัมภาษณในการเก็บรวบรวมขอมูลลูกจางและนายจางในงานขนสงสิ่งของโดยรถบรรทุก
สวนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไป

ตารางที่ 4.1  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสัมภาษณ

ขอมูลผูตอบแบบสัมภาษณ จํานวน รอยละ
1. สถานะ

นายจาง 20 50.00
ลูกจาง 20 50.00

รวม 40 100.00
2. เพศ

ชาย 34 85.00
หญิง 6 15.00

รวม 40 100.00
3. อายุ

20-30 ป 3 7.50
31-40 ป 20 50.00
41 ปขึ้นไป 17 42.50

รวม 40 100.00
3. การศึกษา

ไมไดศึกษา - -
ไมเกินประถมศึกษา (ป.6) 18 45.00
มัธยมศึกษาตอนตน 5 12.50
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช 3 7.50
ปวส 3 7.50
ปริญญาตรีขึ้นไป 11 27.50

รวม 40 100.00

จากตารางที่ 4.1 พบวากลุมตัวอยางที่ผูวิจัยใชในการสัมภาษณเปนลูกจางและนายจาง
จํานวนเทากัน คือ กลุมละ 20 คน รวมเปน 40 คน คิดเปนรอยละ 50 ทั้งสองกลุม สวนใหญเปนเพศ
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ชาย จํานวน 34 คน คิดเปนรอยละ 85 และเพศหญิง 6 คน คิดเปนรอยละ 15 อายุอยูในชวง 31-40 ป
มากที่สุด จํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 50 รองลงมา อายุ 41 ปขึ้นไป   17 คน คิดเปนรอยละ 42.50
และอายุอยูในชวง 20-30 ป จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 7.50 สวนใหญจบการศึกษาไมเกิน
ประถมศึกษา (ป.6) จํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 45.00 รองลงมา ปริญญาตรี จํานวน 11 คน คิด
เปนรอยละ 27.50 มัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 12.50 และ มัธยมศึกษาตอนตน
กับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. จํานวนเทากัน คือ 3 คน คิดเปนรอยละ 7.50

ตารางที่ 4.2  ขอมูลรถบรรทุกที่ใชในการขนสง

รถบรรทุกที่ใชในการขนสง จํานวน รอยละ
รถ 4 ลอ 1 2.50
รถ 6 ลอ 9 22.50
รถ 10 ลอ 9 22.50
รถต้ังแต 10 ลอขึ้นไป 21 52.50

รวม 40 100.00

จากตารางที่ 4.2  พบวารถบรรทุกที่ใชในการขนสง สวนใหญใชรถต้ังแต 10 ลอขึ้นไป
จํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 52.50 รองลงมาคือรถ 6 ลอ และรถ 10 ลอ จํานวนเทากันอยางละ 9
คน คิดเปนรอยละ 22.50 และ รถ 4 ลอ จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 2.50
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ตารางที่ 4.3  ที่มาของรายไดของลูกจาง

ที่มาของรายได จํานวน รอยละ
1. ที่มาของรายได

1.1 เงินเดือน
ไมมีเงินเดือน 3 7.50
1,000-4,999 บาท 15 37.50
5,000-9,999 บาท 19 47.50
10,000-12,000 บาท 3 7.50

รวม 40 100.00
1.2  คาเที่ยว

1) คาเที่ยวตอเที่ยว 25 62.50
2) คาเที่ยวตอเดือน 10 25.00
3) อ่ืนๆ คิดเปนเปอรเซ็นตและ

ระยะทาง
2 5.00

รวม 37 100.00
1.2.1 ราคาคาเที่ยวตอเที่ยว

100-500 บาท 11 44.00
501-1,000 บาท 9 36.00
มากกวา 1,000 บาท 5 20.00

รวม 25 100.00
1.2.2 ราคาคาเที่ยวตอเดือน

8,000-10,000 บาท 2 20.00
10,001-15,000 บาท 3 30.00
มากกวา 15,000 บาท 5 50.00

รวม 10 100.00

จากตารางที่ 4.3  พบวาสวนใหญลูกจางมีรายไดจากเงินเดือนๆ ละ 5,000-9,999 บาท
มากที่สุด จํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 47.50 รองลงมาไดเงินเดือนๆ ละ 1,000-4,999 บาท จํานวน
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15 คน คิดเปนรอยละ 37.50 เงินเดือน 10,000-12,000 บาท 3 คน รอยละ 7.50 และไมมีเงินเดือน
3 คน รอยละ 7.50

สวนรายไดจากคาเที่ยวตอเที่ยวมากที่สุดจํานวน 25 คน รอยละ 62.50 รองลงมาคาเที่ยว
ตอเดือน จํานวน 10 คน รอยละ 25.00 และอ่ืนๆ คิดเปนเปอรเซนตและระยะทาง 2 คน รอยละ 5.00
โดยราคาคาเที่ยวตอเที่ยวน้ันสวนใหญไดเที่ยวละ 100-500 บาท จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 44.00
รองลงมาไดเที่ยวละ 501-1,000 บาท จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 36.00 และ เที่ยวละมากกวา 1,000
บาท จํานวน 5 คน รอยละ 20.00 สําหรับรายไดราคาคาเที่ยวตอเดือนสวนใหญไดมากกวา 15,000
บาท จํานวน 5 คน รอยละ 50.00 รองลงมา 10,001-15,000 บาท คิดเปนรอยละ 30.00 และ8,000-
10,000 บาท จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 20.00

ตารางที่ 4.4  เสนทางในการเดินรถ/ขนสง

เสนทางในการเดินรถ/ขนสงเปนประจํา จํานวน รอยละ
มี 16 40.0
ไมมี 24 60.0

รวม 40 100.0

จากตารางที่ 4.4 พบวา สวนใหญผูตอบแบบสอบถามไมมีเสนทางการเดินรถประจํา
จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 60.00 โดยใหเหตุผลวาแลวแตผูวาจาง และขึ้นอยูกับลักษณะของงาน
สวนกลุมที่มีเสนทางในการเดินรถ/ขนสงเปนประจํา มีจํานวน 16 คน คิดเปนรอยละ 40.00 โดย
เสนทางที่ใชในการเดินทางไดแก จังหวัดสระบุรีไปยังจังหวัดกรุงเทพ, จังหวัดสมุทรปราการไปยัง
จังหวัดสระบุรี, จังหวัดราชบุรีไปยังจังหวัดสระบุรี, สระบุรีไปยังกรุงเทพมหานคร, จังหวัดอยุธยา
ไปยังประเทศลาว, กรุงเทพมหานครไปยังสระบุรี, จังหวัดปราจีนบุรีไปสระบุรี, จังหวัดสมุทรสาคร
ไปสระบุรี, จังหวัดสระบุรีไปกรุงเทพมหานคร, กรุงเทพหานครไปสระบุรี, ขอนแกนไปจังหวัด
มหาสารคาม, จังหวัดอยุธยาไปสระบุรี, อําเภอหนาพระลาน จังหวัดสระบุรีไปโรงโมหินสระบุรี,
กรุงเทพมหานครไปขอนแกน-อุดร-หนองคาย, กรุงเทพมหานครไปอยุธยา, สระบุรีไปจังหวัด
อยุธยา
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ตารางที่ 4.5 ระยะทางในการปฏิบัติหนาที่ใน 1 วัน

ระยะทางในการปฏิบัติหนาที่ใน 1 วัน จํานวน รอยละ
0-300 กม. ตอวัน 16 40.00
301-600 กม. ตอวัน 16 40.00
601-900 ตอวัน 7 17.50
มากกวา 900 กม. ตอวัน 1 2.50

รวม 40 100.00

จากตารางที่ 4.5 พบวาระยะทางในการปฏิบัติหนาที่ใน 1 วัน สวนใหญอยูที่ 0-300 กม.
ตอวัน และ301-600 กม. ตอวัน จํานวนกลุมละ 16 คน คิดเปนรอยละ 40.00 รองลงมาคือ 601-900
กม. ตอวัน จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 17.50 และมากกวา 900 กม. ตอวัน 1 คน รอยละ 2.50

ตารางที่ 4.6  การเรียกเก็บเงินประกันของนายจาง

การเรียกเก็บเงินประกันของนายจาง จํานวน รอยละ
มี 13 32.5
ไมมี 27 67.5

รวม 40 100.0

จากตารางที่ 4.6 พบวาสวนใหญนายจางไมไดเรียกเก็บเงินประกัน จํานวน 27 คน คิด
เปนรอยละ 67.50 รองลงมามีการหัก จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 32.50 โดยผูที่มีการหักจะตองถูก
หักประมาณ 300 บาท 1,000 บาท 5,000 บาท 10,000-20,000 บาท หรือหักเปนเปอรเซ็นตจาก
รายรับอาจจะหักเปนเดือน หรือหักคร้ังเดียว ทั้งน้ีขึ้นอยูกับนโยบายของแตละบริษัท
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ตารางที่ 4.7  การติดประกาศหรือเผยแพร “ขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน”

การติดประกาศหรือเผยแพร “ขอบังคับเกี่ยวกับ
การทํางาน”

จํานวน รอยละ

มี 26 65.00
ไมมี 14 35.00

รวม 40 100.00

จากตารางที่ 4.7  พบวานายจางมีการติดประกาศจํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ 65.00
รองลงมาไมมีการติดประกาศ จํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 35.00

ตารางที่ 4.8  สถานภาพการเปนลูกจางในสถานประกอบการ

สถานภาพการเปนลูกจาง จํานวน รอยละ
1. สถานภาพการเปนลูกจาง

ลูกจางที่มีสิทธิ์ไดรับคาจางในวันหยุด 30 75.00
ลูกจางที่ไมมีสิทธิ์ไดรับคาจางในวันหยุด
(ลูกจางชั่วคราว)

10 25.00

รวม 40 100.00
2. ประเภทลูกจางที่ไมมีสิทธิ์ไดรับคาจางใน

วันหยุด
จางเปนวัน 1 2.50
จางเปนรายเดือน 4 10.00
จางเปนรายป 3 7.50
จางไมระบุระยะเวลา - -
จางเปนรายเที่ยว 2 5.00

รวม 10 25.00

จากตารางที่ 4.8 พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนลูกจางที่มีสิทธิ์ไดรับคาจางใน
วันหยุด จํานวน 30 คน คิดเปนรอยละ 75.00 รองลงมาลูกจางที่ไมมีสิทธิ์ไดรับคาจางในวันหยุด
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(ลูกจางชั่วคราว) จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 25.00 โดยลูกจางกลุมที่ไมมีสิทธิ์ไดรับคาจางใน
วันหยุดสวนใหญจะจางเปนรายเดือน จํานวน 4 คน รอยละ 10.00 รองลงมาจางเปนรายป จํานวน 3
คน รอยละ 7.50 จางเปนเที่ยว 2 คน รอยละ 5.00 และจางเปนวัน 1 คน รอยละ 2.50

สวนท่ี 2  ขอเท็จจริงเกี่ยวกับลักษณะการจางงานและสภาพการทํางาน

ตารางที่ 4.9  การกําหนดเวลาจาง

การกําหนดเวลาจาง จํานวน รอยละ
1. การกําหนดชั่วโมงการทํางานปกติในแตละ

วันของนายจาง
กําหนด 10 9.26
ไมกําหนด 32 29.62
เวลาทํางานไมแนนอน 33 30.56
ชั่วโมงทํางานไมแนนอน 33 30.56

รวม 108 100.00

*ตอบไดมากกวา 1

จากตารางที่ 4.9 พบวา การกําหนดเวลาจางสวนใหญมีเวลาทํางานไมแนนอนเทากันกับ
ชั่วโมงทํางานไมแนนอน จํานวน 33 คน คิดเปนรอยละ 30.56 รองลงมาไมกําหนด จํานวน 32 คน
คิดเปนรอยละ 29.62 และมีการกําหนดเวลาจาง จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 9.26 โดยกลุมที่มีการ
กําหนดเวลาจางน้ันสวนใหญจะทํางานวันละประมาณ 9 ชั่วโมง โดยเร่ิมงานจาก 08.00-17.00 น.
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ตารางที่ 4.10 ระยะเวลาการทํางานของลูกจาง กรณีที่นายจางไมกําหนดเวลาทํางาน

ชวงเวลาทํางานในกรณีที่นายจางไมกําหนด จํานวน รอยละ
1. ชวงเวลาทํางานในกรณีที่นายจางไมกําหนด

ทํางานในแตละวันเฉลี่ยประมาณ 10 ชั่วโมง 21 24.14
เวลาทํางานและชั่วโมงทํางานไมแนนอน 33 37.93
ทํางานเฉลี่ยประมาณ 7 ชั่วโมง 23 26.44
ทํางานทุกวันไมมีวันหยุด 10 11.49

รวม 87 100.00

จากตารางที่ 4.10 พบวา กรณีที่นายจางไมกําหนดเวลาทํางานสวนใหญมีเวลาทํางาน
และชั่วโมงทํางานไมแนนอน จํานวน 33 คน คิดเปนรอยละ 37.93 รองลงมาทํางานเฉลี่ยประมาณ 7
ชั่วโมง จํานวน 23 คน รอยละ 26.44 ทํางานในแตละวันเฉลี่ยประมาณ 10 ชั่วโมงจํานวน 21 คน คิด
เปนรอยละ 24.14 ทํางานทุกวันไมมีวันหยุด จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 11.09

ตารางที่ 4.11  การกําหนดเวลาพัก

การกําหนดเวลาพัก จํานวน รอยละ
1. นายจางกําหนดเวลาพักระหวางการทํางานในแต

ละวัน
กําหนด จํานวน 1- 2 คร้ังตอวัน 6 15.00
ไมกําหนด ใหพักเองบริหารเวลาเอง 34 85.00

รวม 40 100.00

จากตารางที่ 4.11 พบวาสวนใหญนายจางไมกําหนดเวลาพัก โดยใหลูกจางพักเอง
บริหารเวลาเอง จํานวน 34 คน คิดเปนรอยละ 85.00 รองลงมา กําหนดใหพักจํานวน 1-2 คร้ังตอวัน
จํานวน 6 คน รอยละ 15.00
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ตารางที่ 4.12  จํานวนชั่วโมงที่ไดพักกอนเวลาทํางานในวันใหม

จํานวนชั่วโมงพักกอนเร่ิมงานในวันใหม จํานวน รอยละ
1. จํานวนชั่วโมงพักกอนเร่ิมงานในวันใหม

5-6 ชั่วโมง 4 14.29
7-9 ชั่วโมง 8 28.57
10-12 ชั่วโมง 6 21.43
13 ชั่วโมงขึ้นไป 10 35.71

รวม 28 100.00

จากตารางที่ 4.12 พบวาสวนใหญจํานวนชั่วโมงพักกอนเร่ิมงานในวันใหมอยูที่ 13
ชั่วโมงขึ้นไป จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 35.71 รองลงมา คือ 7-9 ชั่วโมง จํานวน 8 คน รอยละ
28.57 จํานวน 10-12 ชั่วโมง จํานวน 6 คน รอยละ 21.43และ 5-6 ชั่วโมง จํานวน 4 คน รอยละ 14.29

ตารางที่ 4.13  จํานวนและรอยละวันหยุดและวันลา

วันหยุดและวันลา จํานวน รอยละ
1. นายจางกําหนดวันหยุดประจําสัปดาหหรือไม

กําหนด 1 วันตอสัปดาห 21 48.84
ไมกําหนด 14 32.56
ไมมีวันหยุดประจําสัปดาห 8 18.60

รวม 43 100.00
2. การจายคาจางในวันหยุด

จาย 21 80.77
ไมจาย 5 19.23

รวม 26 100.00
3. นายจางกําหนดวันหยุดตามประเพณีหรือไม

ไมกําหนดไมมีวันหยุดตามประเพณี 8 20.00
กําหนด จํานวน 7-13 วันตอป 32 80.00
กําหนดแตไมทราบจํานวนวัน - -

รวม 40 100.00

DPU



116

ตารางที่ 4.13  (ตอ)

วันหยุดและวันลา จํานวน รอยละ
4. การจายคาจางในวันหยุดตามประเพณี

จาย 27 84.38
ไมจาย 5 15.63

รวม 32 100.00

5. ทานมีวันลาหรือไมและถามีวันลาไดเงินเดือน
หรือไม
5.1 ลาปวย

มี 40 100
ไมมี - -

รวม 40 100
จายคาจาง 28 70
ไมจาย 12 30

รวม 40 100
5.3 หยุดพักรอน (ลาพักผอน)

มี 40 100
ไมมี - -

รวม 40 100
จายคาจาง 28 70
ไมจาย 12 30

รวม 40 100
5.4 ลารับราชการทหาร

มี 40 100
ไมมี

รวม 40 100
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ตารางที่ 4.13  (ตอ)

วันหยุดและวันลา จํานวน รอยละ
จายคาจาง 28 70
ไมจาย 12 30

รวม 40 100
5.5 ลาฝกอบรม

มี 40 100.00
ไมมี - -
รวม 40 100.00
จายคาจาง 28 70.00
ไมจาย 12 30.00
รวม 40 100.00

5.6 ลาคลอด (เฉพาะลูกจางหญิง)
มี 40 100.00
ไมมี - -
รวม 40 100.00
จายคาจาง 28 70.00
ไมจาย 12 30.00
รวม 40 100.00

5.7 ลาทําหมัน
มี 40 100.00
ไมมี - -
รวม 40 100.00
จายคาจาง 28 70.00
ไมจาย 12 30.00
รวม 40 100.00

จากตารางที่ 4.13 พบวา นายจางไดกําหนดประจําวันหยุดประจําสัปดาห 1 วันตอ
สัปดาห จํานวน 21 คน รอยละ 48.84 รองลงมา ไมกําหนด จํานวน 14 คน รอยละ 32.56 และไมมี
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วันหยุดประจําสัปดาห จํานวน 8 คน รอยละ 18.60 การจายคาจางในวันหยุดสวนใหญจะจาย
จํานวน 21 คน คิดเปนรอยละ 80.77 รองลงมาไมจาย จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 19.23 สวนใหญ
นายจางกําหนดวันหยุดตามประเพณีใหโดยกําหนดจํานวนประมาณ 7-13 วัน ตอป คิดเปนรอยละ
80.00 รองลงมาไมกําหนดไมมีวันหยุดตามประเพณี จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 20.00 สวนการ
จายคาจางในวันหยุดตามประเพณีพบวามีการจายจํานวน 27 คน คิดเปนรอยละ 84.38 รองลงมาไม
จาย จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 15.63

สวนวันลาพบวาสวนใหญลูกจางมีวันลาปวย จํานวน 40 คน รอยละ 100 และจายคาจาง
จํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ 70 ไมจาย จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 30.00

ลูกจางมีวันลากิจ จํานวน 40 คน คิดเปนรอยละ 100 และจายคาจางจํานวน 28 คน คิด
เปนรอยละ 70 ไมจาย จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 30.00

ลูกจางมีวันหยุดพักรอน (ลาพักรอน) จํานวน 40 คน รอยละ 100 และจายคาจางจํานวน
28 คน คิดเปนรอยละ 70 ไมจาย จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 30.00

ลูกจางมีวันลารับราชการทหาร จํานวน 40 คน รอยละ 100 และจายคาจางจํานวน 28
คน คิดเปนรอยละ 70 ไมจาย จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 30.00

ลูกจางมีวันลาฝกอบรมจํานวน 40 คน รอยละ 100 และจายคาจางจํานวน 28 คน คิดเปน
รอยละ 70 ไมจาย จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 30.00

ลูกจางมีวันลาคลอด (เฉพาะลูกจางหญิง) จํานวน 40 คน รอยละ 100 และจายคาจาง
จํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ 70 ไมจาย จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 30.00

ลูกจางมีวันลาทําหมัน จํานวน 40 คน รอยละ 100 และจายคาจางจํานวน 28 คน คิดเปน
รอยละ 70 ไมจาย จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 30.00

ตารางที่ 4.14  จํานวนและรอยละคาจาง คาลวงเวลา คาทํางานในวันหยุด

คาจาง คาลวงเวลา คาทํางานในวันหยุด จํานวน รอยละ
1. คาจางในเวลากลางวันและกลางคืนมีสัดสวน

เทากัน
เทากัน 39 97.50
ไมเทากัน 1 2.50

รวม 40 100.00
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จากตารางที่ 4.14 พบวาสวนใหญนายจางจายคาจางในเวลากลางวันและกลางคืนมี
สัดสวนเทากัน จํานวน 39 คน คิดเปนรอยละ 97.50 และไมเทากัน 1 คน รอยละ 2.50 ซึ่งกลางคืน
จะไดมากกวากลางวัน 2 เทา

ตารางที่ 4.15  จํานวนและรอยละการทํางานลวงเวลาและทํางานในวันหยุด

การทํางานลวงเวลาและทํางานในวันหยุดและ
การจายคาลวงเวลา

จํานวน รอยละ

1. การทํางานลวงเวลาและทํางานในวันหยุด
มี 7 17.50
ไมมี 33 82.50

รวม 40 100.00
2. การจายเงินคาทํางานลวงเวลาและทํางานใน

วันหยุด
จายคาลวงเวลาเปนอัตรา 2  เทาของคาจางชั่วโมง
การทํางานปกติ

4 57.14

จายคาทํางานในวันหยุดเปนอัตรา 2 เทาของ
คาจางชั่วโมงการทํางานปกติ

3 42.86

ไมจาย - -
อ่ืนๆ

รวม 7 100.00
3. การขอคํายินยอมในการทํางานลวงเวลา

ทําเปนหนังสือขอความยินยอม 1 25.00
ตกลงกันดวยวาจาชัดเจน 3 75.00

รวม 4 100.00

จากตารางที่ 4.15 พบวาการทํางานลวงเวลาและทํางานในวันหยุดสวนใหญไมมี จํานวน
33 คน คิดเปนรอยละ 82.50 รองลงมามีทํางานในวันหยุด จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 17.50 โดย
สวนใหญจะจายคาลวงเวลาเปนอัตรา 2  เทาของคาจางชั่วโมงการทํางานปกติ จํานวน 4 คน คิดเปน
รอยละ 57.14 รองลงมา จายคาทํางานในวันหยุดเปนอัตรา 2 เทาของคาจางชั่วโมงการทํางานปกติ
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จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 42.86  สําหรับการขอคํายินยอมในการทํางานลวงเวลาสวนใหญจะตก
ลงกันดวยวาจาที่ชัดเจน จํานวน 3 คน คิดเปนรอยละ 75.00 รองลงมาทําเปนหนังสือขอความ
ยินยอม จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 25.00

ตารางที่ 4.16  จํานวนและรอยละการเลิกจางและคาชดเชยในกรณีเลิกจาง

การจายเงินชดเชยในการเลิกจาง จํานวน รอยละ
ไมมีการจายคาชดเชย 21 52.50
มี 13 32.50
อ่ืนๆ 6 15.00

รวม 40 100.00

จากตารางที่ 4.16 พบวาการจายเงินชดเชยในการเลิกจางสวนใหญไมมีการจายคาชดเชย
21 คน รอยละ 52.50 รองลงมามีการจายคาชดเชย จํานวน 13 คน รอยละ 32.50 โดยคาชดเชยจะจาย
ใหโดยคิดจากระยะเวลาการทํางาน 4 คน รองลงมา 2 เทาของเงินเดือน 3 คน และ 3 เทาของ
เงินเดือนอยางละ 3 คน และ 1 เทาของเงินเดือน 1 คน  สวนอ่ืนๆ จํานวน 6 คน รอยละ 15.00 โดย
สวนใหญนายจางจะหักเงินไวเมื่อลาออกจะไดเงินคืน

DPU



121

ตารางที่ 4.17  จํานวนและรอยละการจายเงินทดแทนในกรณีเกิดอุบัติเหตุไดรับบาดเจ็บ

การจายคาทดแทนกรณีเกิดอุบัติเหตุไดรับ
บาดเจ็บ

จํานวน รอยละ

1. การจายคาทดแทนกรณีเกิดอุบัติเหตุไดรับบาดเจ็บ
มีการจายเงินทดแทน 40 100.00
ไมมี - -

รวม 40 100.00
2. มีการจายคาทดแทนโดย

เบิกคารักษาพยาบาลจากพระราชบัญญัติคุมครอง
ผูประสบภัยจากรถฯ

40 41.24

เงินประกันสังคม 40 41.24
นายจางทําประกันภัยอุบัติเหตุไวให 15 15.46
เงินพิเศษของนายจางเอง 1 1.03
อ่ืนๆ 1 1.03

รวม 97 100.00
3. หากไดรับบาดเจ็บทํางานไมไดนายจางจาย

เงินเดือนหรือไม
จาย จนกวาจะหายเจ็บปวย 11 22.92
จาย แตไมเกิน 1  เดือน หรือ 3 เดือน หรือคร่ึง
หน่ึงของเงินเดือน 11 22.92
ไมจาย 18 37.50
ไมทราบ 2 4.17
อ่ืนๆ เชน หากนานคอยตกลงกันใหม 6 12.50

รวม 48 100.00

จากตารางที่ 4.17 พบวาการจายคาทดแทนกรณีเกิดอุบัติเหตุไดรับบาดเจ็บสวนใหญมี
การจาย จํานวน 40 คน คิดเปนรอยละ 100 โดยจะเบิกคารักษาพยาบาลจากพระราชบัญญัติคุมครอง
ผูประสบภัยจากรถฯ จํานวน 40 คน รอยละ 41.20 เงินประกันสังคม จํานวน 40 คน รอยละ 41.20
นายจางทําประกันภัยอุบัติเหตุไวให จํานวน 15 คน รอยละ 15.46 หาก ไดรับบาดเจ็บทํางานไมได
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สวนใหญไมจาย จํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 37.50 รองลงมาจาย จนกวาจะหายเจ็บปวย และจาย
แตไมเกิน 1 เดือน หรือ 3 เดือน หรือคร่ึงหน่ึงของเงินเดือน จํานวน 11 คน รอยละ 22.92 อ่ืนๆ เชน
หากนานคอยตกลงกันใหม จํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 12.50 และไมทราบ 2 คน คิดเปนรอยละ
4.17

จากการสัมภาษณกลุมตัวอยางที่เปนลูกจางและนายจาง ในงานขนสงสิ่งของโดย
รถบรรทุกจํานวนหน่ึง ทําใหทราบวา ลูกจางในแรงงานขนสงสิ่งของโดยรถบรรทุกน้ัน มีปญหาใน
เร่ืองเวลาทํางาน ลูกจางจํานวนมากที่ทํางานมากกวา 8 ชั่วโมงตอวัน และมีเวลาทํางานที่ไมแนนอน
ในเร่ืองของการทํางานลวงเวลาน้ัน สวนใหญจะไมมีการกําหนดใหเปนการทํางานลวงเวลา จึงทํา
ใหลูกจาง ไมไดรับเงินคาลวงเวลา โดยนายจางจะใชวิธีการจายคาจางเปนคาเบี้ยเลี้ยงหรือคาเที่ยว
แทน จึงทําใหลูกจางทํางานมากกวาวันละ 8 ชั่วโมง เพื่อหวังคาเบี้ยเลี้ยงหรือคาเที่ยว โดยไมยอม
พักผอนหรือพักผอนนอยเกินไป ซึ่งอาจเปนสาเหตุหน่ึงที่ทําใหเกิดอุบัติเหตุเพราะหลับในหรือตอง
หันไปใชสารเสพติดเพื่อกระตุนรางกายใหสามารถทํางานไดนานกวาปกติ สําหรับในเร่ืองของเวลา
พักน้ัน ลูกจางก็จะบริหารเวลาพักเองในระหวางเดินทาง ในเร่ืองของวันหยุดและวันลาน้ัน ลูกจาง
จํานวนมากที่ไมมีวันหยุดและวันลา โดยเฉพาะลูกจางที่เปนการจางแบบรายวัน จะไมมีวันหยุดหรือ
วันลาเลย หากวันใดไมมาทํางานก็จะไมไดรับคาจางเลย ในสวนการจายคาจางในการทํางานเวลา
กลางวันและกลางคืนน้ัน มีอัตราเทากัน ไมแตกตางกัน ในเร่ืองการจายคาชดเชยในการเลิกจางน้ัน
สวนใหญลูกจางจะไมไดรับคาชดเชยจากการเลิกจางแตอยางใด สําหรับในเร่ืองการจายเงินทดแทน
ในกรณีเกิดอุบัติเหตุ ประสบอันตรายจากการทํางาน เน่ืองจากการทํางาน หรือการปองกันรักษา
ประโยชนใหแกนายจางน้ัน สวนใหญลูกจางจะไดรับจากการทําประกันภัยคุมครองผูประสบภัยจาก
รถ  คาทดแทนอยางอ่ืน ก็ขึ้นอยูกับนายจางแตละคนที่จะดูแลลูกจางของตนซึ่งแตละแหงก็จะไม
เหมือนกัน

จากผลการสัมภาษณจึงทําใหทราบขอมูลวา สภาพความเปนจริงกับมาตรการทาง
กฎหมายที่มีอยูน้ัน ยังไมครอบคลุมเพียงพอที่จะคุมครองลูกจางในงานขนสิ่งของโดยรถบรรทุก  จึง
ทําใหลูกจางยังไมไดรับการคุมครองที่เพียงพอ หรือมาตรการทางกฎหมายในปจจุบันยังไมมีความ
เหมาะสมน่ันเอง
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ตารางที่ 4.18 เปรียบเทียบกฎกระทรวงฉบับที่ 12 กับขอเสนอแนะในการแกไขหรือออกกฎหมาย
เพื่อคุมครองแรงงานขนสงสิ่งของโดยรถบรรทุกเปนการเฉพาะ

ประเด็น กฎกระทรวงฉบับท่ี 12 ขอเสนอแนะในการแกไข
1. การกําหนดเวลา

ทํางาน
ใหนายจางกําหนดเวลาเร่ิมตนและ
เวลาสิ้นสุดการทํางานปกติของ
ลูกจาง วันหน่ึงไมเกินแปดชั่วโมง

เห็นควรใหกําหนดนิยามของการ
ทํางานใหชัดเจน วาเร่ิมจากเวลา
ใดและสิ้นสุดเมื่อเวลาใด โดยใช
แนวทางตามที่กําหนดในอนุสัญญา
องคการแรงงานระหวางประเทศ
ฉบับที่ 67 ซึ่งกลาววา การทํางาน
ในกิจการขนสง ใหหมายความถึง
ระยะเวลาที่ติดเคร่ืองยนต
จนกระทั่งดับเคร่ืองยนตเมื่อเสร็จ
สิ้นงานในวันน้ัน และยังให
หมายถึงเวลาระหวางวันที่ตอง
หยุดตามคําสั่งของหนวยงานที่
เกี่ยวของดวย

2. การกําหนดเวลา
พัก

- ใหมีเวลาพักไมนอยกวาหน่ึง
ชั่วโมง หลังจากทํางานมาแลวไม
เกินสี่ชั่วโมง

- อาจตกลงกันใหมีเวลาพักคร้ัง
หน่ึงนอยกวาหน่ึงชั่วโมงก็ได แต
ตองไมนอยกวาคร้ังละยี่สิบนาที
และเมื่อรวมกันแลวตองไมนอย
กวาวันละหน่ึงชั่วโมง

เห็นควรใหแกไขการแบงซอยเวลา
พัก เปนคร้ังละไมนอยกวา 30 นาที
เพราะการแบงซอยเวลาพักคร้ังละ
ไมนอยกวา 20 นาที น้ัน อาจสั้น
เกินไป
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ตารางที่ 4.18 (ตอ)

ประเด็น กฎกระทรวงฉบับท่ี 12 ขอเสนอแนะในการแกไข
3. การกําหนด

วันหยุดและวันลา
ไมมี เห็นควรใหกําหนดใหลูกจางมีสิทธิ

มีวันหยุดประจําสัปดาห วันหยุด
ตามประเพณี ปหน่ึงไมนอยกวา 13
วันวันหยุดพักผอนประจําปและวัน
ลา(ลาปวย ลากิจ ลารับราชการ
ทหาร ลาฝกอบรม ลาคลอด ลาทํา
หมัน)
โดยไดรับคาจาง นอกจากน้ีเห็น
ควรกําหนดมาตรการรองรับให
ลูกจางไดรับการหยุดชดเชยหรือ
ไดรับคาชดเชยในกรณีที่ไมไดใช
วันหยุดดวย

4. การกําหนดการ
จายคาจางในเวลา
กลางวัน กลางคืน
คาลวงเวลาและคา
ทํางานในวันหยุด

การทํางานลวงเวลาลูกจางตองให
ความยินยอมเปนหนังสือ โดย
ลูกจางทํางานลวงเวลาได วันหน่ึง
ไมเกินสองชั่วโมง เวนแตมีเหตุ
จําเปนอันเกิดจากเหตุสุดวิสัย
อุบัติเหตุหรือปญหาการจราจร

คาจางในเวลากลางคืน เห็นควร
ใหกําหนดใหมากกวาเวลากลางวัน
เพราะในเวลากลางคืนตองใช
ทักษะมากกวา อีกทั้งยังเปนเวลา
พักผอนอีกดวย สําหรับการทํางาน
ลวงเวลาน้ัน เห็นควรใหมีการ
ทํางานลวงเวลาไดเฉพาะกรณี
มีเหตุฉุกเฉิน อุบัติเหตุ ปญหา
จราจรหรืองานตอเน่ืองที่
จําเปนตองทําจนกระทั่งแลวเสร็จ
เทาน้ัน โดยกําหนดใหลูกจางไดรับ
คาจางตามชั่วโมงที่ทําเกินในอัตรา
เทากับชั่วโมงการทํางานปกติ
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ตารางที่ 4.18 (ตอ)

ประเด็น กฎกระทรวงฉบับท่ี 12 ขอเสนอแนะในการแกไข
5. การกําหนด

เกี่ยวกับการเลิก
จางและคาชดเชย
ในกรณีเลิกจาง

ไมมี ในกรณีที่มีการเลิกจางโดยที่ไมใช
ความผิดของลูกจางหรือนายจาง
เลิกจางไมเปนธรรม เห็นควรให
ลูกจางไดรับคาชดเชยในกรณีเลิก
จางดวย

6. การกําหนดการ
จายเงินทดแทนใน
กรณีเกิดอุบัติเหตุ

ไมมี เห็นควรใหกําหนดใหลูกจางมีสิทธิ
ไดรับเงินทดแทน(คารักษาพยาบาล
คาทดแทน คาฟนฟูสมรรถภาพ
คาทําศพ) ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ
ประสบอันตราย ไดรับบาดเจ็บจาก
การทํางาน เน่ืองจากการทํางาน
หรือการปองกันรักษาประโยชน
ใหแกนายจาง นอกจากน้ีเมื่อไดรับ
การรักษาตามสิทธิของลูกจางแลว
แตยังไมหายดีและไมสามารถ
ทํางานไดตามปกติ ควรใหนายจาง
ออกคารักษาพยาบาลในสวนที่เกิน
จากการรักษาตามสิทธิประกัน
สังคมอีกตอหน่ึงดวย
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บทที่ 5
บทสรุปและขอเสนอแนะ

5.1 บทสรุป
การคุมครองแรงงานในงานขนสงกรณีขนสงสิ่งของโดยรถบรรทุกน้ันจะเห็นไดวาเปน

แรงงานที่พิเศษตางหากจากแรงงานประเภทอ่ืน และจากการศึกษากฎหมายการคุมครองแรงงาน
ขนสงสิ่ งของโดยรถบรรทุก ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  บรรพ 3 ลักษณะ 6 พระราช
บัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 พระราชบัญญัติกองทุนเงินทดแทน พ.ศ. 2537 พระราชบัญญัติ
แรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 พระราชบัญญัติการขนสงทางบก พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติจราจรทาง
บก พ.ศ. 2522 กฎกระทรวง ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2541) และกฎกระทรวงฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2541) รวมถึง
กฎหมายของตางประเทศเชน ประเทศญ่ีปุน และประเทศสหรัฐอเมริกา พบวาในปจจุบันน้ีกฎหมาย
ดังกลาวมิไดมีการคุมครองแรงงานขนสงสิ่งของโดยรถบรรทุก ซึ่งมีปญหาดังตอไปน้ี

5.1.1 ปญหาการกําหนดเวลาทํางาน ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2541) หามมิใหนายจาง
ในกิจการขนสงทางบกใชพนักงานขับรถทํางานลวงเวลา เวนแตไดรับความยินยอม เมื่อไดรับความ
ยินยอมแลว นายจางใหทํางานลวงเวลาไดไมเกินวันละ 2 ชั่วโมง แตในสภาพความเปนจริง ลูกจางที่
ทําหนาที่ขับรถน้ันมีเปนจํานวนมากที่ทํางานมากกวา 8 ชั่วโมงตอวัน และไมสามารถกํา หนดเวลา
ทํางานที่แนนอนได หากแตขึ้นอยูกับงานหรือผูวาจาง

5.1.2 ปญหาการกําหนดเวลาพัก ตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 27
กําหนดใหนายจางตองจัดใหลูกจางมีเวลาพักอยางนอยวันละ 1 ชั่วโมง หลังจากการทํางานมาแลว
ไมเกิน 5 ชั่วโมงติดตอกัน และตามกฎกระทรวงฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2541) ไดกําหนดใหนายจางจัดให
ลูกจางที่ทําหนาที่ขับรถขี่ยานพาหนะมีเวลาพักติดตอกันวันหน่ึงไมนอยกวา 1 ชั่วโมง หลังจาก
ลูกจางซึ่งทําหนาที่ขับขี่ยานพาหนะมาแลวไมเกิน 4 ชั่วโมง และตามพระราชบัญญัติขนสงทางบก
(ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2542 มาตรา 103 ทวิ ที่บัญญัติวา “ภายใตบังคับของกฎหมายวาดวยการคุมครอง
แรงงาน ในการปฏิบัติหนาที่ขับรถในรอบ 24 ชั่วโมง หามมิใหผูไดรับใบอนุญาตเปนผูขับรถปฏิบัติ
หนาที่ขับรถติดตอกันเกิน 4 ชั่วโมง นับแตเร่ิมปฏิบัติหนาที่ขับรถ แตถาในระหวางน้ัน ผูไดรับ
ใบอนุญาตเปนผูขับรถไดพักติดตอกันเปนเวลาไมนอยกวาคร่ึงชั่วโมง ก็ใหปฏิบัติหนาที่ขับรถ
ตอไปอีก ไมเกิน 4 ชั่วโมงติดตอกัน”
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5.1.3 ปญหาการกําหนดวันหยุดและวันลา ตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ใน
เร่ือง วันหยุดประจําสัปดาห(มาตรา 28) คือ นายจางตองจัดใหลูกจางมีวันหยุดประจําสัปดาหไม
นอยกวา สัปดาหละ 1 วัน โดยจะตองมีระยะเวลาหางกันไมเกิน 6 วัน และจะตกลงกันใหวันใดเปน
วันหยุดประจําสัปดาหก็ได แตลูกจางขนสงสิ่งของโดยรถบรรทุกสวนใหญไมมีวันหยุดและวันลา

5.1.4 ปญหาการกําหนดการจายคาจางในเวลากลางวัน กลางคืน คาลวงเวลาและคาทํางานใน
วันหยุด ไดมีการกําหนดไวในพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 โดยมีการกําหนดคา
ลวงเวลาไวอยางชัดเจน ไดแก 1)เปนคาทํางานนอกเวลาทํางานปกติ หรือ 2) เปนคาทํางานเกินเวลา
ทํางานปกติ หรือ 3) เปนคาทํางานเกินชั่วโมงทํางานในแตละวันที่นายจางและลูกจางตกลงกันตาม
มาตรา 23 ในวันทํางาน หรือวันหยุดแลวแตกรณี และการทํางานในวันหยุด การทํางานลวงเวลา
ตองมีการตกลงกันทุกคร้ังไป แตลักษณะงานขนสงสิ่งของโดยรถบรรทุกน้ันลูกจางขับรถแตละคร้ัง
ยาวนานเกินกวา 8 ชั่วโมงหรืออาจจะ 24 ชั่วโมงตอรอบการขนสง ซึ่งบทบัญญัติกฎกระทรวงฉบับ
ที่ 12 ยังไมสามารถอํานวยความเปนธรรมใหแกลูกจางได

5.1.5 ปญหาการกํ าหนดเกี่ยวกับการเลิกจ างและค าชดเชยในกรณี เลิกจ าง ซึ่ งตาม
พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 118 และมาตรา 119 ไดมีการบัญญัติเกี่ยวกับการ
เลิกจาง คาชดเชย แตปญหาของลูกจางที่ขับรถขนสงกรณีขนสงสิ่งของโดยรถบรรทุกจะเห็นไดวา
ลูกจางบางรายขับรถออกบานต้ังแตเชามืด และกลับมาบานอีกคร้ังในวันถัดมา แต เมื่อมีการเลิกจาง
และไมไดรับคาชดเชยในกรณีเลิกจางตามกฎหมาย เพราะกฎกระทรวงฉบับที่ 12 มิไดมีการบัญญัติ
ในเร่ืองการเลิกจางและคาชดเชยเอาไวแตอยางใด

5.1.6 ปญหาการกําหนดการจายเงินทดแทนในกรณีเกิดอุบัติ เหตุ กรณีที่ลูกจางขับรถบรรทุก
เมื่อเกิดอุบัติเหตุระหวางการทํางานจะไดรับสิทธิไดรับเงินทดแทนเมื่อลูกจางประสบอันตรายหรือ
เจ็บปวย หรือเจ็บปวยจนถึงแกความตายเพราะเหตุที่ทํางานใหนายจางหรือขณะทํางาน ตาม
พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 ซึ่งมีประเด็นปญหากรณีการปฏิบัติงานที่ตองออกเดินทางไป
ปฏิบัติงานนอกสถานที่ซึ่งตองมีการเดินทางอยูดวย

จากเหตุผลดังกลาวขางตนผูเขียนจึงมีความเห็นวา ลูกจางที่ทําหนาที่เกี่ยวกับการขนสง
สิ่งของโดยรถบรรทุก ควรไดรับความคุมครองและไดรับสิทธิตางๆ เชนเดียวกับลูกจางประเภทอ่ืน
โดยมีขอเสนอแนะใหมีการออกกฎหมายเปนพระราชบัญญัติคุมครองแรงงานขนสงสิ่งของโดย
รถบรรทุกเปนการเฉพาะ โดยมีประเด็นสําคัญดังน้ี
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5.2 ขอเสนอแนะ
1) ควรกําหนดคํานิยามของการทํางานใหชัดเจน วาเร่ิมจากเวลาใดและสิ้นสุดเมื่อเวลาใด

โดยใชแนวทางตามที่กําหนดในอนุสัญญาองคการแรงงานระหวางประเทศ ฉบับที่ 67 ซึ่งกลาววา
การทํางานในกิจการขนสง (Running Time) ใหหมายความถึง ระยะเวลาที่ติดเคร่ืองยนต จนกระทั่ง
ดับเคร่ืองยนตเมื่อเสร็จสิ้นงานในวันน้ัน และยังใหหมายถึงเวลาระหวางวันที่ตองหยุดตามคําสั่ง
ของหนวยงานที่เกี่ยวของดวย

2) ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉิน เกิดอุบัติเหตุ มีปญหาการจราจร หรือการทํางานตอเน่ืองที่
จําเปนที่ลูกจางตองทําจนกระทั่งแลวเสร็จ ควรกําหนดใหลูกจางสามารถทํางานเกินกวาวันละ
8 ชั่วโมงได

3) ในเร่ืองการกําหนดเวลาพัก มีกฎกระทรวงฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2541) ขอ 4 กําหนดให
นายจางและลูกจางอาจตกลงกันใหมีเวลาพักคร้ังหน่ึงนอยกวาหน่ึงชั่วโมงได แตตองไมนอยกวา
คร้ังละยี่สิบนาที ถือเปนระยะเวลาที่สั้นเกินไป ดังน้ัน จึงควรแกไขขอน้ีโดยแบงซอยการพักเปนคร้ัง
ละไมนอยกวา 30 นาที

4) เน่ืองจากลูกจางที่ทํางานเกี่ยวกับงานขนสงสิ่งของโดยรถบรรทุก ยังไมไดรับสิทธิ
ในเร่ืองการกําหนดวันหยุดและวันลา ดังน้ัน จึงควรกําหนดใหลูกจางมีวันหยุดประจําสัปดาห
วันหยุดตามประเพณี ปหน่ึงไมนอยกวา 13 วัน วันหยุดพักผอนประจําปและวันลา (ลาปวย ลากิจ
ธุระอันจําเปน ลาเพื่อคลอดบุตร ลาเพื่อทําหมัน ลาเพื่อรับราชการทหาร ลาเพื่อการฝกอบรมและ
พัฒนาความสามารถ) โดยไดรับคาจาง นอกจากน้ีควรกําหนดมาตรการรองรับใหลูกจางไดรับการ
หยุดชดเชยหรือไดรับคาชดเชยในกรณีที่ไมไดใชวันหยุดดวย

5) ในเร่ืองการกําหนดการจายคาจางในเวลากลางวัน กลางคืน คาลวงเวลาและคา
ทํางานในวันหยุด โดยลูกจางที่ทําหนาที่ขับรถในเวลากลางคืนจะตองไดรับคาตอบแทนมากกวา
ลูกจางที่ทําหนาที่ขับรถในเวลากลางวัน เพราะเวลากลางคืนมีการใชทักษะมากกวาและอีกทั้งใน
เวลาดังกลาวเปนเวลาพักผอน และหากมีกรณีฉุกเฉิน อาทิ เกิดอุบัติเหตุ หรือปญหาการจราจรหรือ
งานตอเน่ืองที่จําเปนตองทําจนกระทั่งแลวเสร็จ ดังน้ัน จึงควรมีการกําหนดใหลูกจางไดรับคาจาง
ตามชั่วโมงที่ทําเกินในอัตราเฉลี่ยเทากับชั่วโมงการทํางานปกติ

6) ในกรณีที่มีการเลิกจางโดยที่ไมใชความผิดของลูกจางหรือนายจางเลิกจางไมเปน
ธรรม ควรใหลูกจางไดรับคาชดเชยในกรณีเลิกจางดวย

7) ในกรณีที่ลูกจางแรงงานขนสงสิ่งของโดยรถบรรทุกเกิดเจ็บปวย ประสบอันตราย
ประสบอุบัติเหตุ ทุพพลภาพ เสียชีวิตหรือสูญหายจากการทํางาน เน่ืองจากการทํางานหรือการ
ปองกันรักษาประโยชนใหแกนายจาง ควรมีสิทธิไดรับเงินทดแทน คือคารักษาพยาบาล คาทดแทน
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คาฟนฟูสมรรถภาพ คาทําศพและนอกจากน้ีเมื่อไดรับการรักษาตามสิทธิของลูกจางแลวแตยังไม
หายดีและไมสามารถทํางานไดตามปกติ ควรใหนายจางออกคารักษาพยาบาลในสวนที่เกินจากการ
รักษาตามสิทธิประกันสังคมอีกตอหน่ึงดวยDPU
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วันที่……………………………..

แบบสัมภาษณลูกจาง
เร่ืองมาตรการทางกฎหมายในการคุมครองแรงงานในงานขนสง:

ศึกษาเฉพาะกรณีการขนสงสิ่งของโดยรถบรรทุก

แบบสัมภาษณฉบับน้ีใชในการทําวิทยานิพนธประกอบการศึกษาปริญญาโท สาขาวิชา
นิติศาสตร  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบสัมภาษณ (ลูกจาง)

1.1 เพศ (   ) ชาย (   ) หญิง
1.2 อายุ (   ) 20-30 ป (   ) 31-40 ป (   ) 41 ปขึ้นไป
1.3 การศึกษา

(   ) ไมไดศึกษา (   ) ไมเกินประถมศึกษา (ป. 6) (   ) มัธยมศึกษาตอนตน
(   ) มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. (   ) ปวส. (   ) ปริญญาตรีขึ้นไป

1.4 รถบรรทุกที่ใชในการขนสง
(   ) รถ 4 ลอ (   ) รถ 6 ลอ (   ) รถ 10 ลอ (   ) รถต้ังแต 10 ลอขึ้นไป
( ) อ่ืนๆ.........................................................................................................................

1.5 รายไดที่ทานไดรับจากการทํางานใหนายจาง ตอเดือน มาจากสวนใดบาง
(  ) เงินเดือน .....................................บาท ตอเดือน
(  ) คาเที่ยว ....................................... บาท ตอเที่ยวหรือตอเดือน(โดยประมาณ)
(  ) คาลวงเวลา.................................. บาท ตอชั่วโมง หรือตอวันหรือตอเดือน
(  ) คาเบี้ยเลี้ยง.................................. บาท ตอชั่วโมง หรือตอวัน หรือตอเดือน
(  ) อ่ืนๆ ...................................................................................................................................

1.6 ทานมีเสนทางที่ใชในการเดินรถ/ขนสง เปนประจําหรือไม
(   ) มีเสนทางประจํา เร่ิมจากอําเภอ ............................... จังหวัด .............................................

ไปยัง อําเภอ...................................... จังหวัด.....................................................................
(   ) ไมมีเสนทางประจํา เพราะ..................................................................................................

............................................................................................................................................
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1.7 ใน 1 วัน ทานปฏิบัติหนาที่โดยมีระยะทางประมาณเทาใด
(   ) 0-300 กิโลเมตรตอวัน (   ) 301 - 600 กิโลเมตรตอวัน
(   ) 601 – 900 กิโลเมตรตอวัน (   ) มากกวา 900 กิโลเมตรตอวัน

1.8 นายจางของทานมีการเรียกรับเงินประกันการทํางานหรือเงินประกันความเสียหายจากการ
ทํางานหรือไม
(   ) มี จํานวน .......................... บาท
(   ) ไมมี

1.9 นายจางของทานไดมีการติดประกาศหรือเผยแพร “ขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน” (เชน วัน
ทํางาน เวลาทํางานปกติ เวลาพัก และ วันหยุด เปนตน)ใหแกทานทราบหรือไม
(   ) มี ( ) ไมมี

1.10 สถานภาพการเปนลูกจางของทานในสถานประกอบกิจการ
(   ) ลูกจางที่มีสิทธิไดรับคาจางในวันหยุด (ลูกจางประจํา)
(   ) ลูกจางที่ไมมีสิทธิไดรับคาจางในวันหยุด (ลูกจางชั่วคราว)

(   ) จางเปนวัน ( ) จางเปนรายเดือน (   ) จางเปนรายป
(   ) จางไมระบุระยะเวลา (   ) จางเปนรายเที่ยว

สวนท่ี 2 ขอเท็จจริงเกี่ยวกับลักษณะการจางงาน และสภาพการทํางาน
2.1 การกําหนดเวลาทํางาน

2.1.1 นายจางกําหนดชั่วโมงการทํางานปกติในแตละวันใหแกทานหรือไม (ไมนับรวมชั่วโมง
ทํางานลวงเวลา)

( ) กําหนด.....................ชั่วโมงตอวัน จากเวลา.......................น. ถึง ........................น.
(   ) ไมกําหนด
(   ) เวลาทํางานไมแนนอน
(   ) ชั่วโมงทํางานไมแนนอน

2.1.2 ในกรณีนายจางไมกําหนดชวงเวลาทํางานโดยปกติทานทํางานในชวงเวลาใด
เวลาประมาณ ...................................น. ถึง ................................น.
(   ) ทํางานในแตละวัน เฉลี่ย ......................ชั่วโมงตอวัน
(   ) เวลาทํางานและชั่วโมงทํางานไมแนนอน
(   ) ทํางานเฉลี่ย ............................... วันตอสัปดาห
(   ) ทํางานทุกวันไมมีวันหยุด
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2.2 การกําหนดเวลาพัก
2.2.1 นายจางกําหนดเวลาพักระหวางการทํางานในแตละวันใหแกทานหรือไม

(   ) กําหนด (โปรดระบุ)  จํานวน ......................คร้ังตอวัน
และคร้ังละ.......................... นาที

( ) ไมกําหนด ใหพักเอง บริหารเวลาเอาเอง
2.2.2 ทานไดพัก กอนเร่ิมทํางานในวันใหม.......................... ชั่วโมง

2.3 วันหยุดและวันลา
2.3.1 นายจางกําหนดวันหยุดประจําสัปดาหใหทานหรือไม

(   ) กําหนด........................ วันตอสัปดาห หรือ.......................วันตอ เดือน
(   ) ไมกําหนด
(   ) ไมมีวันหยุดประจําสัปดาห

2.3.2 หากมีวันหยุดประจําสัปดาห นายจางจายคาจาง (เงินเดือน) ในวันหยุดประจําสัปดาหให
ทานหรือไม

(   ) จาย (   ) ไมจาย
2.3.3 นายจางกําหนดวันหยุดตามประเพณี (วันหยุดเทศกาล) ใหทานหรือไม

(   ) ไมกําหนด ไมมีวันหยุดตามประเพณี
(   ) กําหนด  จํานวน .................. วันตอป
(   ) กําหนด  แตไมทราบจํานวนวัน

2.3.4 หากมีวันหยุดตามประเพณี นายจางจายคาจาง (เงินเดือน) ในวันหยุดตามประเพณีให
ทานหรือไม

(   ) จาย (   )  ไมจาย
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2.3.5 นายจางของทานมีวันลาดังตอไปน้ีใหลูกจางหรือไม และในกรณีที่มีการลาดังกลาว
นายจางจายคาจาง (เงินเดือน) ใหลูกจางหรือไม

1. ลาปวย □ มี □ ไมมี □ ไมทราบ □ จายคาจาง □ ไมจายคางจาง

2. ลากิจ □ มี □ ไม'มี □ ไมทราบ □ จายคาจาง □ ไมจายคางจาง

3. หยุดพักรอน (ลาพักผอน) □ มี □ ไมมี □ ไมทราบ □ จายคาจาง □ ไมจายคางจาง

4. ลารับราชการทหาร □ มี □ ไมมี □ ไมทราบ □ จายคาจาง □ ไมจายคางจาง

5. ลาฝกอบรม □ มี □ ไมมี □ ไมทราบ □ จายคาจาง □ ไมจายคางจาง

6. ลาคลอด (เฉพาะลูกจางหญิง) □ มี □ ไม'มี □ ไมทราบ □ จายคาจาง □ ไมจายคางจาง

7. ลาทําหมัน □ มี □ ไมมี □ ไมทราบ □ จายคาจาง □ ไมจายคางจาง

2.4 การจายคาจางคาลวงเวลา คาทํางานในวันหยุด
2.4.1 นายจางของทานไดมีการจายคาจางในเวลา กลางวันและเวลากลางคืน ในสัดสวนเทากัน

หรือไม
(   ) เทากัน
(   ) ไมเทากัน (ถาไมเทากัน แตกตางกันอยางไร)...........................................................

..................................................................................................................................
2.4.2 มีการทํางานลวงเวลาและทํางานในวันหยุดหรือไม

(   ) มี
(   ) ไมมี
หากมีการทํางานลวงเวลาหรือทํางานในวันหยุด นายจางของทานจายเงินคาทํางาน

ลวงเวลาและคาทํางานในวันหยุดหรือไม
(   ) จายคาลวงเวลา เปนอัตรา ...........เทาของคาจางชั่วโมงการทํางานปกติ
(   ) จายคาทํางานในวันหยุด เปนอัตรา ........ เทาของคาจางชั่วโมงการทํางานปกติ
(   ) ไมจาย
(   ) อ่ืนๆ ....................................................................
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หากมีการทํางานลวงเวลา นายจางตองขอความยินยอมจากทานกอนหรือไม
1) ขอความยินยอมกอน ดวยวิธีการ

(   ) ทําเปนหนังสือขอความยินยอม
(   ) ตกลงกันดวยวาจาชัดเจน
(   ) อ่ืนๆ (โปรดระบุ).........................................

2) ไมตองขอความยินยอมกอน ดวยวิธีการ
(   ) ใชสิทธิสั่งใหทํางาน
(   ) เขาใจกันโดยปริยาย
(   ) อ่ืนๆ (โปรดระบุ).........................................

2.5 การเลิกจาง และคาชดเชยในกรณีเลิกจาง
2.5.1 ในกรณีหากมีการเลิกจาง ไดมีการกําหนดการจายเงินคาชดเชยใหหรือไม

หากมี จายเทาใด
(   ) ไมมีการจายคาชดเชย
(   ) มี จายจํานวน .......................... เทาของเงินเดือน
(   ) อ่ืนๆ ............................................................................................................

2.6 การจายเงินทดแทน ในกรณีเกิดอุบัติเหตุไดรับบาดเจ็บ
2.6.1 กรณีที่เกิดอุบัติเหตุระหวางการทํางาน ไดรับบาดเจ็บ นายจางของทานมีการจายเงิน

ทดแทน อยางไรหรือไม อยางไร
(   ) มีการจายเงินทดแทน โดย

(   ) เบิกคารักษาพยาบาลจาก พรบ.คุมครองผูประสบภัยจากรถฯ
(   ) เงินประกันสังคม
(   ) นายจางทําประกันภัยอุบัติเหตุไวให
(   ) เงินพิเศษของนายจางเอง
(   ) อ่ืนๆ ..................................................................................................

( ) ไมมี
2.6.2 หากไดรับบาดเจ็บจนไมสามารถทํางานได นายจางจายเงินเดือนใหหรือไม

(   ) จาย  จนกวาจะหายเจ็บปวย
(   ) จาย แตไมเกิน ................... เดือน
(   ) ไมจาย
(   ) ไมทราบ
(   ) อ่ืนๆ .................................................................................................................

DPU



144

วันที่……………………………..

แบบสัมภาษณนายจาง
เร่ืองมาตรการทางกฎหมายในการคุมครองแรงงานในงานขนสง:

ศึกษาเฉพาะกรณีการขนสงสิ่งของโดยรถบรรทุก

แบบสัมภาษณฉบับน้ีใชในการทําวิทยานิพนธประกอบการศึกษาปริญญาโท สาขาวิชา
นิติศาสตร  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบสัมภาษณ (นายจาง)

1.1 เพศ (   ) ชาย (   ) หญิง
1.2 อายุ (   ) 20-30 ป (   ) 31-40 ป (   ) 41 ปขึ้นไป
1.3 การศึกษา

(   ) ไมไดศึกษา (   ) ไมเกินประถมศึกษา (ป.6) (   ) มัธยมศึกษาตอนตน
(   ) มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. (   ) ปวส. (   ) ปริญญาตรีขึ้นไป

1.4 รถบรรทุกที่ใชในการขนสง
(   ) รถ 4 ลอ (   ) รถ 6 ลอ (   ) รถ 10 ลอ (   ) รถต้ังแต 10 ลอขึ้นไป
(   ) อ่ืนๆ.......................................................................................................................

1.5 รายไดที่ทานใหจากการทํางานของลูกจาง ตอเดือน มาจากสวนใดบาง
(   ) เงินเดือน .....................................บาท ตอเดือน
(   ) คาเที่ยว ....................................... บาท ตอเที่ยวหรือตอเดือน(โดยประมาณ)
(   ) คาลวงเวลา.................................. บาท ตอชั่วโมง หรือตอวันหรือตอเดือน
(   ) คาเบี้ยเลี้ยง.................................. บาท ตอชั่วโมง หรือตอวัน หรือตอเดือน
(   ) อ่ืนๆ ..................................................................................................................................

1.6 ทานมีเสนทางที่ใชในการเดินรถ/ขนสง เปนประจําหรือไม
( ) มีเสนทางประจํา เร่ิมจากอําเภอ ................................. จังหวัด ..........................................

ไปยัง อําเภอ.................................. จังหวัด.........................................................................
( ) ไมมีเสนทางประจํา เพราะ.................................................................................................

...........................................................................................................................................
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1.7 ใน 1 วัน ลูกจางปฏิบัติหนาที่โดยมีระยะทางประมาณเทาใด
(   ) 0-300 กิโลเมตรตอวัน (   ) 301 - 600 กิโลเมตรตอวัน
(   ) 601 – 900 กิโลเมตรตอวัน (   ) มากกวา 900 กิโลเมตรตอวัน

1.8 ทานมีการเรียกรับเงินประกันการทํางานหรือเงินประกันความเสียหายจากการทํางานหรือไม
(   ) มี   จํานวน .......................... บาท
(   ) ไมมี

1.9 ทานไดมีการติดประกาศหรือเผยแพร “ขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน” (เชน วันทํางาน เวลา
ทํางานปกติ เวลาพัก และ วันหยุด เปนตน)ใหลูกจางทราบหรือไม
(   ) มี ( ) ไมมี

1.10 สถานภาพการเปนลูกจางในสถานประกอบกิจการของทาน
(   ) ลูกจางที่มีสิทธิไดรับคาจางในวันหยุด (ลูกจางประจํา)
(   ) ลูกจางที่ไมมีสิทธิไดรับคาจางในวันหยุด (ลูกจางชั่วคราว)

(   ) จางเปนวัน (   ) จางเปนรายเดือน (   ) จางเปนรายป
(   ) จางไมระบุระยะเวลา (   ) จางเปนรายเที่ยว

สวนท่ี 2 ขอเท็จจริงเกี่ยวกับลักษณะการจางงาน และสภาพการทํางาน
2.1 การกําหนดเวลาทํางาน

2.1.1 ทานกําหนดชั่วโมงการทํางานปกติในแตละวันใหแกลูกจางหรือไม
(   ) กําหนด.....................ชั่วโมงตอวัน จากเวลา......................น. ถึง .........................น.
(   ) ไมกําหนด
(   ) เวลาทํางานไมแนนอน
(   ) ชั่วโมงทํางานไมแนนอน

2.1.2 ในกรณีที่ไมกําหนดชวงเวลาทํางานโดยปกติใหลูกจางทํางานในชวงเวลาใด
เวลาประมาณ ........................................................น. ถึง .............................................น.
(   ) ทํางานในแตละวัน เฉลี่ย ......................ชั่วโมงตอวัน
(   ) เวลาทํางานและชั่วโมงทํางานไมแนนอน
(   ) ทํางานเฉลี่ย ............................... วันตอสัปดาห
(   ) ทํางานทุกวันไมมีวันหยุด
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2.2 การกําหนดเวลาพัก
2.2.1 ทานกําหนดเวลาพักระหวางการทํางานในแตละวันใหแกลูกจางหรือไม

(   ) กําหนด (โปรดระบุ)  จํานวน ......................คร้ังตอวัน
และคร้ังละ .......................... นาที

(   ) ไมกําหนด ใหพักเอง บริหารเวลาเอาเอง
2.2.2 ลูกจางไดพัก กอนเร่ิมทํางานในวันใหม ........................... ชั่วโมง

2.3 วันหยุดและวันลา
2.3.1 ทานกําหนดวันหยุดประจําสัปดาหใหลูกจางหรือไม

(   ) กําหนด........................ วันตอสัปดาห หรือ.......................วันตอ เดือน
(   ) ไมกําหนด
(   ) ไมมีวันหยุดประจําสัปดาห

2.3.2 หากมีวันหยุดประจําสัปดาห ทานจายคาจาง (เงินเดือน) ในวันหยุดประจําสัปดาหให
ลูกจางหรือไม
(   ) จาย (   )  ไมจาย

2.3.3 ทานกําหนดวันหยุดตามประเพณี (วันหยุดเทศกาล) ใหลูกจางหรือไม
(   ) ไมกําหนด ไมมีวันหยุดตามประเพณี
(   ) กําหนด  จํานวน .................. วันตอป
(   ) กําหนด  แตไมทราบจํานวนวัน

2.3.4 หากมีวันหยุดตามประเพณี ทานจายคาจาง (เงินเดือน) ในวันหยุดตามประเพณีใหลูกจาง
หรือไม
(   ) จาย (   ) ไมจาย

2.3.5 ทานมีวันลาดังตอไปน้ีใหลูกจางหรือไม และในกรณีที่มีการลาดังกลาว ทานจายคาจาง
(เงินเดือน) ใหลูกจางหรือไม
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2.4 การจายคาจางคาลวงเวลา คาทํางานในวันหยุด
2.4.1 ทานจายคาจางในการทํางานเวลากลางวันและเวลากลางคืน เทากันหรือไม

(   ) เทากัน
(   ) ไมเทากัน (ถาไมเทากัน แตกตางกันอยางไร)............................................................

..................................................................................................................................
2.4.2 มีการทํางานลวงเวลาและทํางานในวันหยุดหรือไม

(   ) มี
(   ) ไมมี
หากมีการทํางานลวงเวลาหรือทํางานในวันหยุด ทานจายเงินคาทํางานลวงเวลาและคา
ทํางานในวันหยุดหรือไม
(   ) จายคาลวงเวลา เปนอัตรา...........เทาของคาจางชั่วโมงการทํางานปกติ
(   ) จายคาทํางานในวันหยุด เปนอัตรา....... เทาของคาจางชั่วโมงการทํางานปกติ
(   ) ไมจาย
(   ) อ่ืนๆ ................................................................................................
หากมีการทํางานลวงเวลา ทานตองขอความยินยอมจากลูกจางกอนหรือไม
1) ขอความยินยอมกอน ดวยวิธีการ

(   ) ทําเปนหนังสือขอความยินยอม
(   ) ตกลงกันดวยวาจาชัดเจน
(   ) อ่ืนๆ (โปรดระบุ)........................................................................

1. ลาปวย □ มี □ ไมมี □ ไมทราบ □ จายคาจาง □ ไมจายคางจาง

2. ลากิจ □ มี □ ไม'มี □ ไมทราบ □ จายคาจาง □ ไมจายคางจาง

3.หยุดพักรอน (ลาพักผอน) □ มี □ ไมมี □ ไมทราบ □ จายคาจาง □ ไมจายคางจาง

4. ลารับราชการทหาร □ มี □ ไมมี □ ไมทราบ □ จายคาจาง □ ไมจายคางจาง

5.ลาฝกอบรม □ มี □ ไมมี □ ไมทราบ □ จายคาจาง □ ไมจายคางจาง

6. ลาคลอด (เฉพาะลูกจางหญิง) □ มี □ ไม'มี □ ไมทราบ □ จายคาจาง □ ไมจายคางจาง

7. ลาทําหมัน □ มี □ ไมมี □ ไมทราบ □ จายคาจาง □ ไมจายคางจาง
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2) ไมตองขอความยินยอมกอน ดวยวิธีการ
(   ) ใชสิทธิสั่งใหทํางาน
(   ) เขาใจกันโดยปริยาย
(   ) อ่ืนๆ (โปรดระบุ)........................................................................................

2.5 การเลิกจาง และคาชดเชยในกรณีเลิกจาง
2.5.1 ในกรณีหากมีการเลิกจาง ไดมีการกําหนดการจายเงินคาชดเชยใหลูกจางหรือไม

หากมี จายเทาใด
(   ) ไมมีการจายคาชดเชย
(   ) มี จายจํานวน.......................... เทาของเงินเดือน
(   ) อ่ืน ๆ .................................................................................................................

2.6 การจายเงินทดแทน ในกรณีเกิดอุบัติเหตุไดรับบาดเจ็บ
2.6.1 กรณีที่เกิดอุบัติเหตุระหวางการทํางาน ไดรับบาดเจ็บ ทานมีการจายเงินทดแทน อยางไร

หรือไม
(   ) มีการจายเงินทดแทน โดย

(   ) เบิกคารักษาพยาบาลจาก พรบ.คุมครองผูประสบภัยจากรถฯ
(   ) เงินประกันสังคม
(   ) นายจางทําประกันภัยอุบัติเหตุไวให
(   ) เงินพิเศษของนายจางเอง
(   ) อ่ืนๆ ..................................................................................................
(   ) ไมมี

2.6.2 หากลูกจางไดรับบาดเจ็บจนไมสามารถทํางานได ทานจายเงินเดือนใหหรือไม
(   ) จาย  จนกวาจะหายเจ็บปวย
(   ) จาย แตไมเกิน ................... เดือน
(   ) ไมจาย
(   ) ไมทราบ
(   ) อ่ืนๆ .....................................................................................................
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ภาคผนวก ข
กฎกระทรวง
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กฎกระทรวง
ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2541)

ออกตามความในพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 6 และมาตรา 22 แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน
พ.ศ. 2541 รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปน้ี

ขอ 1 ในกฎกระทรวงน้ี
"งานขนสงทางบก" หมายความวา การลําเลียงหรือเคลื่อนยายบุคคล สัตว หรือสิ่งของ

ดวยยานพาหนะขนสงทางบก ซึ่งเดินดวยกําลังเคร่ืองยนต กําลังไฟฟา หรือพลังงานอ่ืน ทั้งน้ีไม
รวมถึงการเคลื่อนยายบุคคลหรือสัตวที่เจ็บปวย และการขนสงในงานดับเพลิงหรืองานบรรเทาสา
ธารณภัย

ขอ 2 ใหนายจางกําหนดเวลาเร่ิมตนและเวลาสิ้นสุดการทํางานปกติของลูกจางในงาน
ขนสงทางบกวันหน่ึงไมเกินแปดชั่วโมง

ขอ 3 หามมิใหนายจางใหลูกจางซึ่งทําหนาที่ขับขี่ยานพาหนะทํางานลวงเวลา เวนแตจะ
ไดรับความยินยอมเปนหนังสือจากลูกจาง

ในกรณีที่ไดรับความยินยอมจากลูกจางตามวรรคหน่ึงแลว นายจางอาจใหลูกจางทํางาน
ลวงเวลาได วันหน่ึงไมเกินสองชั่วโมง เวนแตมีความจําเปนอันเกิดจากเหตุสุดวิสัย อุบัติเหตุ หรือ
ปญหาการจราจร

ขอ 4 ใหนายจางจัดใหลูกจางซึ่งทําหนาที่ขับขี่ยานพาหนะมีเวลาพักติดตอกันวันหน่ึง
ไมนอยกวาหน่ึงชั่วโมง หลังจากลูกจางซึ่งทําหนาที่ขับขี่ยานพาหนะไดทํางานมาแลวไมเกินสี่
ชั่วโมง

นายจางและลูกจางตามวรรคหน่ึงอาจตกลงกันใหมีเวลาพักคร้ังหน่ึงนอยกวาหน่ึง
ชั่วโมงก็ได แตตองไมนอยกวาคร้ังละยี่สิบนาทีและเมื่อรวมกันแลวตองไมนอยกวาวันละหน่ึง
ชั่วโมง

ขอ 5 หามมิใหนายจางใหลูกจาง ซึ่งทําหนาที่ขับขี่ยานพาหนะ เร่ิมตนทํางานในวัน
ทํางานถัดไปกอนครบระยะเวลาสิบชั่วโมง หลังจากสิ้นสุดการทํางานในวันทํางานที่ลวงมาแลว

DPU



151

ขอ 6 ในกรณีที่นายจางใหลูกจางในงานขนสงทางบกทํางานลวงเวลาในวันทํางานและ
ทํางานลวงเวลาในวันหยุด ใหนายจางจายคาตอบแทนเปนเงินเทากับอัตราคาจางตอชั่วโมงในวัน
ทํางานตามจํานวนชั่วโมงที่ทําเวนแตนายจางตกลงจายคาลวงเวลาหรือคาลวงเวลาในวันหยุดใหแก
ลูกจางดังกลาว

ใหไว ณ วันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2541

นายไตรรงค สุวรรณคีรี
รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน

และสวัสดิการสังคมDPU
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ภาคผนวก ค
ประกาศคณะกรรมการคาจาง
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ประกาศคณะกรรมการคาจาง
เร่ือง อัตราคาจางข้ันต่ํา (ฉบับท่ี 6)

ดวยคณะกรรมการคาจางไดมีการประชุมศึกษาและพิจารณาขอเท็จจริงเกี่ยวกับอัตรา
คาจางที่ลูกจางไดรับอยู ประกอบกับขอเท็จจริงอ่ืนตามที่กฎหมายกําหนด เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ.
2554 และมีมติเห็นชอบใหกําหนดอัตราคาจางขั้นตํ่า เพื่อใชบังคับแกนายจางและลูกจางทุกคน

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 79 (3) และมาตรา 88 แหงพระราชบัญญัติคุมครอง
แรงงาน พ.ศ. 2541 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551
คณะกรรมการคาจางจึงออกประกาศไว ดังตอไปน้ี

ขอ 1 ใหยกเลิกประกาศคณะกรรมการคาจาง เร่ือง อัตราคาจางขั้นตํ่า (ฉบับที่ 5) ลงวันที่
13 ธันวาคม พ.ศ. 2553

ขอ 2 ใหกําหนดอัตราคาจางขั้นตํ่าเปนเงินวันละสามรอยบาท ในทองที่กรุงเทพมหานคร
จังหวัดนครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ภูเก็ต สมุทรปราการ และสมุทรสาคร

ขอ 3 ใหกําหนดอัตราคาจางขั้นตํ่าเปนเงินวันละสองรอยเจ็ดสิบสามบาท ในทองที่
จังหวัดชลบุรี

ขอ 4 ใหกําหนดอัตราคาจางขั้นตํ่า เปนเงินวันละสองรอยหกสิบเกาบาท ในทองที่
จังหวัดฉะเชิงเทรา และสระบุรี

ขอ 5 ใหกําหนดอัตราคาจางขั้นตํ่า เปนเงินวันละสองรอยหกสิบหาบาท ในทองที่
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ขอ 6 ใหกําหนดอัตราคาจางขั้นตํ่า เปนเงินวันละสองรอยหกสิบสี่บาท ในทองที่จังหวัด
ระยอง

ขอ 7 ใหกําหนดอัตราคาจางขั้นตํ่า เปนเงินวันละสองรอยหาสิบเกาบาท ในทองที่
จังหวัดพังงา

ขอ 8 ใหกําหนดอัตราคาจางขั้นตํ่าเปนเงินวันละสองรอยหาสิบแปดบาท ในทองที่
จังหวัดระนอง

ขอ 9 ใหกําหนดอัตราคาจางขั้นตํ่า เปนเงินวันละสองรอยหาสิบเจ็ดบาท ในทองที่
จังหวัดกระบี่

ขอ 10 ใหกําหนดอัตราคาจางขั้นตํ่า เปนเงินวันละสองรอยหาสิบหาบาท ในทองที่
จังหวัดนครราชสีมา และปราจีนบุรี
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ขอ 11 ใหกําหนดอัตราคาจางขั้นตํ่า เปนเงินวันละสองรอยหาสิบสี่บาท ในทองที่
จังหวัดลพบุรี

ขอ 12 ใหกําหนดอัตราคาจางขั้นตํ่าเปนเงินวันละสองรอยหาสิบสองบาท ในทองที่
จังหวัดกาญจนบุรี

ขอ 13 ใหกําหนดอัตราคาจางขั้นตํ่า เปนเงินวันละสองรอยหาสิบเอ็ดบาท ในทองที่
จังหวัดเชียงใหม และราชบุรี

ขอ 14 ใหกําหนดอัตราคาจางขั้นตํ่า เปนเงินวันละสองรอยหาสิบบาท ในทองที่จังหวัด
จันทบุรี และเพชรบุรี

ขอ 15 ใหกําหนดอัตราคาจางขั้นตํ่า เปนเงินวันละสองรอยสี่สิบหกบาท ในทองที่
จังหวัดสงขลา และสิงหบุรี

ขอ 16 ใหกําหนดอัตราคาจางขั้นตํ่าเปนเงินวันละสองรอยสี่สิบสี่บาท ในทองที่จังหวัด
ตรัง

ขอ 17 ใหกําหนดอัตราคาจางขั้นตํ่า เปนเงินวันละสองรอยสี่สิบสามบาท ในทองที่
จังหวัดนครศรีธรรมราช และอางทอง

ขอ 18 ใหกําหนดอัตราคาจางขั้นตํ่า เปนเงินวันละสองรอยสี่สิบเอ็ดบาท ในทองที่
จังหวัดชุมพร พัทลุง เลย สตูล และสระแกว

ขอ 19 ใหกําหนดอัตราคาจางขั้นตํ่า เปนเงินวันละสองรอยสี่สิบบาท ในทองที่จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ ยะลา สมุทรสงคราม และสุราษฎรธานี

ขอ 20 ใหกําหนดอัตราคาจางขั้นตํ่าเปนเงินวันละสองรอยสามสิบเกาบาท ในทองที่
จังหวัดนราธิวาส อุดรธานี และอุบลราชธานี

ขอ 21 ใหกําหนดอัตราคาจางขั้นตํ่าเปนเงินวันละสองรอยสามสิบเจ็ดบาท ในทองที่
จังหวัดนครนายก และปตตานี

ขอ 22 ใหกําหนดอัตราคาจางขั้นตํ่าเปนเงินวันละสองรอยสามสิบหกบาท ในทองที่
จังหวัดตราด บึงกาฬ ลําพูน และหนองคาย

ขอ 23 ใหกําหนดอัตราคาจางขั้นตํ่า เปนเงินวันละสองรอยสามสิบสี่บาท ในทองที่
จังหวัดกําแพงเพชร และอุทัยธานี

ขอ 24 ใหกําหนดอัตราคาจางขั้นตํ่าเปนเงินวันละสองรอยสามสิบสามบาท ในทองที่
จังหวัดกาฬสินธุ ขอนแกน ชัยนาท และสุพรรณบุรี

ขอ 25 ใหกําหนดอัตราคาจางขั้นตํ่าเปนเงินวันละสองรอยสามสิบสองบาท ในทองที่
จังหวัดเชียงราย นครสวรรค บุรีรัมย เพชรบูรณ ยโสธร รอยเอ็ด และสกลนคร
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ขอ 26 ใหกําหนดอัตราคาจางขั้นตํ่าเปนเงินวันละสองรอยสามสิบบาท ในทองที่จังหวัด
ชัยภูมิ มุกดาหาร ลําปาง สุโขทัย และหนองบัวลําภู

ขอ 27 ใหกําหนดอัตราคาจางขั้นตํ่า เปนเงินวันละสองรอยยี่สิบเกาบาท ในทองที่
จังหวัดนครพนม

ขอ 28 ใหกําหนดอัตราคาจางขั้นตํ่า เปนเงินวันละสองรอยยี่สิบเจ็ดบาท ในทองที่
จังหวัดพิจิตร พิษณุโลก แพร มหาสารคาม แมฮองสอน อํานาจเจริญ และอุตรดิตถ

ขอ 29 ใหกําหนดอัตราคาจางขั้นตํ่าเปนเงินวันละสองรอยยี่สิบหกบาท ในทองที่จังหวัด
ตากและสุรินทร

ขอ 30 ใหกําหนดอัตราคาจางขั้นตํ่าเปนเงินวันละสองรอยยี่สิบหาบาท ในทองที่จังหวัด
นาน

ขอ 31 ใหกําหนดอัตราคาจางขั้นตํ่า เปนเงินวันละสองรอยยี่สิบสามบาท ในทองที่
จังหวัดศรีสะเกษ

ขอ 32 ใหกําหนดอัตราคาจางขั้นตํ่า เปนเงินวันละสองรอยยี่สิบสองบาท ในทองที่
จังหวัดพะเยา

ขอ 33 เพื่อประโยชนตามขอ 2 ถึงขอ 32 คําวา “วัน” หมายถึง เวลาทํางานปกติของ
ลูกจาง ซึ่งไมเกินชั่วโมงทํางานดังตอไปน้ี แมนายจางจะใหลูกจางทํางานนอยกวาเวลาทํางานปกติ
เพียงใดก็ตาม

(1) เจ็ดชั่วโมง สําหรับงานที่อาจเปนอันตรายตอสุขภาพและความปลอดภัยของลูกจาง
ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.
2541

(2) แปดชั่วโมง สําหรับงานอ่ืนซึ่งไมใชงานตาม (1)
ขอ 34 หามมิใหนายจางจายคาจางเปนเงินแกลูกจางนอยกวาอัตราคาจางขั้นตํ่า
ขอ 35 ประกาศคณะกรรมการคาจางฉบับน้ี ใหมีผลใชบังคับต้ังแตวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.

2555 เปนตนไป

ประกาศ ณ วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554
สมเกียรติ ฉายะศรีวงศ
ปลัดกระทรวงแรงงาน

ประธานกรรมการคาจาง
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ชื่อ-นามสกุล พันตํารวจโทศิววงศ  ดํารงสัจจศิริ
วัน เดือน ป เกิด 23 กันยายน 2519

31/217 หมู 9 ถนนลาดพราว 53
แขวงลาดพราว เขตลาดพราว กรุงเทพมหานคร

วุฒิการศึกษา รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (ตร.)
โรงเรียนนายรอยตํารวจ
นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร)
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
Master of Science (Business Informatics)
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย

ตําแหนงและสถานที่ทํางาน พนักงานสอบสวน (สบ 2) กองกํากับการ 2
กองบังคับการปราบปราม
กองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลาง
สํานักงานตํารวจแหงชาติ
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