
ส่ิงทีไ่ม่ควรมองข้ามเกีย่วกบักฎหมายแรงงาน
กบัการขออนุญาตน าเข้าแรงงานต่างด้าว

โดย
ร้อยเอกจรัญ คุณยศยิง่
นักวชิาการแรงงานช านาญการพเิศษ

ส านักงานสวสัดกิารและคุ้มครองแรงงานจังหวดัเชียงใหม่

โทร ๐๕๓-๘๙๐๔๗๒-๓



ประวตัิวทิยากร ร.อ.จรัญ  คุณยศยิง่
• เป็นคนเชียงราย/เชียงใหม่
• การศึกษา

- ปริญญาตรีรัฐศาสตร์   มหาวทิยาลยัเชียงใหม่

- ปริญญาโทพฒันาสังคม  นิด้า

• เป็นทหาร 5 ปี

• เป็นพนักงานตรวจแรงงงาน 27 ปี



การจ้างแรงงาน

หมายถึง  

สัญญาซ่ึงบุคคลหน่ึงเรียกว่า “ลูกจ้าง ” ตกลงจะ
ท างานให้แก่บุคคลอกีคนหน่ึงเรียกว่า “นายจ้าง” 
และนายจ้างตกลงจะให้สินจ้างตลอดเวลาที่ท างาน
ให้



ส่ิงที่ไม่ควรมองข้ามในการจ้างแรงงาน

• การจ้างงานเกีย่วข้องกบัสิทธิมนุษยชน/ความ
รับผดิชอบต่อสังคม

• ทัว่โลกให้ความส าคญักบัการด าเนินธุรกจิอย่างมี
ความรับผดิชอบต่อสังคม

• อุปสรรค/การกดีกนัทางการค้า

• การจ้างงานเกีย่วข้องกบักฎหมายแรงงานหลายฉบับ





ฟังอกีด้าน! คดเีจ้าของฟาร์มหมูถูกจ าคุกข้อหาค้ามนุษย์
กระทู้ข่าว
ข่าวออนไลน์ปัญหาสังคมร้องทุกข์กฎหมายแรงงานจังหวดันครปฐม

http://pantip.com/tag/%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%8C
http://pantip.com/tag/%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1
http://pantip.com/tag/%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%82%E0%B9%8C
http://pantip.com/tag/%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99
http://pantip.com/tag/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%90%E0%B8%A1






กฎหมายแรงงานที่ส าคญั
๑.   ป.พ.พ.  เร่ือง การจ้างแรงงาน  พ.ศ. ๒๔๗๒

๒.  พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑

๓.  พ.ร.บ.ความปลอดภยั อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม      ใน
การท างาน พ.ศ. ๒๕๕๔

๔.  พ.ร.บ.แรงงานสัมพนัธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘

๕.  พ.ร.บ.จดัตั้งศาลแรงงานฯ พ.ศ. ๒๕๒๒

๖.  พ.ร.บ.ประกนัสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓

๗. พ.ร.บ. เงินทดแทน พ.ศ. ๒๕๓๗ / พ.ร.บ.การท างานของคนต่างด้าว ฯ



กรมการจดัหางาน กรมสวสัดกิารและคุม้ครองแรงงาน

กรมพฒันาฝีมอืแรงงาน ส านกังานประกนัสงัคม

กระทรวงแรงงาน



กฎหมายว่าด้วยสัญญาจ้างแรงงาน

ลกัษณะ .- ก าหนดถึงสิทธิ - หน้าทีน่ายจ้าง

ลูกจ้างในฐานะคู่สัญญา

ช่ือ .- ป.พ.พ. บรรพ ๓ เอกเทศสัญญา 

ลกัษณะ ๖ จ้างแรงงาน

ขอบเขต .- ใช้บังคบัแก่นายจ้าง ลูกจ้าง ทุก

ประเภท ทั้งกจิการทั่วไป รัฐวสิาหกจิ

และลูกจ้างราชการ



การจ้างแรงงาน

หมายถึง  

สัญญาซ่ึงบุคคลหน่ึงเรียกว่า “ลูกจ้าง ” ตกลงจะ
ท างานให้แก่บุคคลอกีคนหน่ึงเรียกว่า “นายจ้าง” 
และนายจ้างตกลงจะให้สินจ้างตลอดเวลาที่ท างาน
ให้



สัญญาจ้างแรงงาน
•มบุีคคล ๒ ฝ่าย

•มีเจตนาจ้างและรับจ้างต่อกนั

•มีการท างานและมีการจ่ายสินจ้าง

•มีการบังคบับัญชา



หน้าที่นายจ้าง
• จ่ายสินจ้างให้(ค่าจ้าง)

• ออกใบส าคญัแสดงการท างาน

• ใช้ค่าเดนิทางขากลบั



หน้าทีลู่กจ้าง
• ท างาน
ตามค าส่ังอนัชอบด้วยกฎหมาย
ให้ลุล่วงไปโดยถูกต้องและสุจริต

• ไม่
กระท าความผดิอย่างร้ายแรง
ละทิง้หน้าที่การงานไปเสีย



สัญญาจ้างแรงงาน

ต าแหน่งหน้าที่การงาน
ค่าจ้าง
ระยะเวลาการจ้าง
เงนิประกนั บุคคลค า้ประกนั
การทดลองงาน
การเลกิสัญญาจ้าง การบอกกล่าวล่วงหน้า
เง่ือนไขการจ้างฯลฯ



สิทธิอ านาจของนายจ้าง
• การว่าจ้าง/ท าสัญญาว่าจ้าง
• การก าหนดระยะเวลาการจ้าง
• การก าหนดเกีย่วกบัค่าจ้าง
• การก าหนดต าแหน่ง/แต่งตั้งโยกย้าย
• การส่ังงาน/ออกข้อบังคบั/แก้ไขข้อบังคบั
• จัดสวสัดิการ/ลงโทษ/เลกิจ้าง
• การโอนลูกจ้าง/เจรจาต่อรอง



พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน 
พ.ศ. 2541
บัญญัติ

สิทธิหน้าทีข่องลูกจ้าง นายจ้าง



ลกัษณะของกฎหมายคุ้มครองแรงงาน

• กฎหมายมหาชน

• กฎหมายเกีย่วกบัความสงบเรียบร้อยของประชาชน

• กฎหมายทีไ่ม่คงที ่ขึน้อยู่กบัภาวะทางเศรษฐกจิ 
สังคมและการเมือง



สภาพบังคบั
• ทางอาญา
 เปรียบเทียบปรับ

 ทางพนักงานสอบสวน

• ทางแพ่ง
 ค้างจ่ายเงินต่าง ๆ 



กจิการทีอ่ยู่ในข่ายบังคบั

กจิการทีแ่สวงหาผลก าไรทุกประเภท ทุกขนาด

ยกเว้น

ราชการ          รัฐวสิาหกจิ       ตามกฎกระทรวงก าหนด

(ทั้งฉบับหรือบางส่วน)



กจิการทีอ่ยู่ในข่ายบังคบั

• บางส่วน

•งานเกษตรกรรม

•งานทีรั่บไปท าทีบ้่าน

•โรงเรียนเอกชน(ครูใหญ่)

•ลูกจ้างงานบ้าน

•งานทีม่ไิด้แสวงหาก าไรทางเศรษฐกิจ



พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑



พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑

หมวดที่ ๑  บททัว่ไป

หมวดที ่๒  การใช้แรงงานทั่วไป

หมวดที่ ๓  การใช้แรงงานหญิง

หมวดที ่๔  การใช้แรงงานเดก็

หมวดที่ ๕  ค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าท างานในวนัหยุด

หมวดที ่๖  คณะกรรมการค่าจ้าง



พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑(ต่อ)

หมวดที่ ๗  สวสัดกิาร

หมวดที ่๘  ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการ
ท างาน

หมวดที่ ๙  การควบคุม

หมวดที่ ๑๐  การพกังาน

หมวดที ่๑๑  ค่าชดเชย

หมวดที่ ๑๒  การย่ืนค าร้องและการพจิารณาค าร้อง



พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑(ต่อ)

หมวดที่ ๑๓  กองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง

หมวดที่ ๑๔  พนักงานตรวจแรงงาน

หมวดที ๑๕  การส่งหนังสือ

หมวดที่ ๑๖  บทก าหนดโทษ



หลกัประกนั ม.๑๐
( เงนิ ทรัพย์สิน บุคคล )

หลกัการ : ห้ามเรียกหรือรับหลกัประกนั
เว้นแต่: ต าแหน่งการเงนิ หรือทรัพย์สิน

ตามรัฐมนตรีประกาศก าหนด
เรียกได้ไม่เกนิ 60 เท่าของค่าจ้างรายวนั
น าฝากบัญชีธนาคาร
คืนภายใน 7 วนั
ห้ามเรียกรับหลกัประกนัแรงงานเดก็



งานเกีย่วกบัการเงนิหรือทรัพย์สิน
• สมุห์บัญชี
• เกบ็หรือจ่ายเงิน
• เฝ้าดูแลสถานที/่ทรัพย์สิน
• ติดตาม/เร่งรัดหนีสิ้น
• ควบคุม/รับผดิชอบยานพาหนะ
• ซ้ือขายแลกเปลีย่น เช่าซ้ือ ฝากทรัพย์ จ าน า จ านอง ฯลฯ 
เฉพาะผู้ควบคุมเงนิหรือทรัพย์สิน

• งานควบคุมรับผดิชอบวตัถุมีค่า เพชร พลอย เงนิ ฯลฯ



หลกัประกนัทรัพย์สินทีจ่ะเรียกรับได้

• สมุดเงนิฝากประจ าธนาคาร

• หนังสือค า้ประกนัของธนาคาร

( มูลค่าไม่เกนิ ๖๐ เท่าของค่าจ้างรายวนั )



หลกัประกนัด้วยบุคคล

• วงเงนิไม่เกนิ ๖๐ เท่าของค่าจ้างรายวนั

• ให้นายจ้างจัดท าหนังสือสัญญา ๓ ฉบับ

( นายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ค า้ )

• กรณเีรียกรับหลายอย่างรวมกนัต้องไม่เกนิ ๖๐ เท่า

• กรณเีรียกรับไว้ไม่ถูกต้องก่อนกฎหมายบังคบัใช้ ให้
ด าเนินการให้ถูกต้องภายใน ๓๐ วนันับแต่ ๓ ม.ิย. ๕๑



สัญญาจ้างไม่เป็นธรรม (ม.๑๔/๑)

สัญญาจ้างไม่เป็นธรรม

ข้อบังคบั ระเบียบ ค าส่ัง ที่ท าให้นายจ้างได้เปรียบ
ลูกจ้างเกนิสมควร

ให้ศาลมีอ านาจส่ังให้มีผลใช้บังคบัเท่าที่เป็นธรรม

๕



การล่วงเกนิทางเพศ(ม.16)

• ห้าม

นายจ้าง
หัวหน้างาน
ผู้ควบคุมงาน
ผู้ตรวจงาน

กระท าการ
ล่วงเกนิ คุกคาม
ก่อความเดือดร้อน
ร าคานทางเพศต่อ
ลูกจ้าง



วนัท างาน
วนัทีก่ าหนดให้ลูกจ้างท างาน
ตามปกต(ิม.5)

สัปดาห์หน่ึงไม่เกนิ 6 วนั (ม.28)



เวลาท างานปกติ (ม. ๒๓)

เวลาท างานปกติ วันละไม่เกนิ ๘ ช่ัวโมง สัปดาห์ละ ๔๘ ช่ัวโมง

 มีเหตุจ าเป็นท าไม่ครบ ๘ ช่ัวโมง น าเวลาทีเ่หลือไปท าในวันอ่ืนได้

เวลาทีเ่หลือจากวนัอ่ืนมาท ารวมเวลาท างานปกติต้องไม่เกินวนัละ 
๙ ช่ัวโมง

 เวลาทีท่ าเกนิ ๘ ช่ัวโมง ส าหรับลูกจ้างรายวนั/ตามผลงาน ได้รับ
ค่าตอบแทนไม่น้อยกว่า ๑.๕ เท่า

งานทีอ่าจเป็นอนัตราย วนัละไม่เกนิ ๗ ช่ัวโมง สัปดาห์ละ ๔๒ ช่ัวโมง



งานทีอ่าจเป็นอนัตราย
1.    งานทีต้่องท าใต้ดนิ ใต้น า้ ในถ า้ ในอุโมงค์หรือ
ในที่อบัอากาศ

2.    งานเกีย่วกบักมัมนัตภาพรังสี

3.    งานเช่ือมโลหะ

4.    งานขนส่งวตัถุอนัตราย

5.    งานผลติสารเคมอีนัตราย

6.    งานส่ันสะเทือน

7.    งานร้อนจัดหรือเยน็จัด



เวลาพกั
• ไม่น้อยกว่า 1 ช่ัวโมง/วนั

• ไม่เกนิ 5 ช่ัวโมง

• เดก็ไม่เกนิ 4 ช่ัวโมง

• ตกลงเวลาพกัได้

• OT. 2 ช่ัวโมงขึน้ไป พกัไม่น้อยกว่า 20 นาที

ยกเว้น
•งานหยุดไม่ได้
•งานฉุกเฉิน
•โดยความยนิยอมของลูกจ้าง



วนัหยุด

ประจ าสัปดาห์

พกัผ่อนประจ าปี

ประเพณี
1 วนั

6 วนัท ำงำน

13 วนั



การลา

ป่วย คลอด กจิ

ท าหมัน ราชการทหาร

อบรม



ค่าจ้าง
เงนิทีน่ายจ้างและลูกจ้างตกลงกนัจ่ายเป็น

ค่าตอบแทนในการท างาน
ต้อง

•ไม่น้อยกว่า
ค่าจ้างขั้นต ่า

•ตามมาตรฐาน
ฝีมือ

•จ่าย ณ สถานที่
ท างาน

•จ่ายเดือนหนึ่งไม่
น้อยกว่า 1 คร้ัง

•จ่ายเป็นเงิน
ไทย



ประกาศอตัราค่าจ้างขั้นต ่า
มีผลบังคบัใช้ตั้งแต่ 1 ม.ค2560

ให้นายจ้าง จ่ายค่าจ้างไม่น้อยกว่า
วนัละ 308 บาท ในพืน้ที่

จ.เชียงใหม่



ห้ามหักค่าจ้าง(ม.76)

ยกเว้น
1. ช าระภาษเีงนิได้ หรือ เงนิอ่ืนตามกฎหมาย

2. ช าระค่าบ ารุงสหภาพแรงงาน

3. ช าระหนีส้หกรณ์ออมทรัพย์

4. เงนิประกนั ชดใช้ค่าเสียหาย(ลูกจ้างยนิยอม)

5. เงนิสมทบกองทุนเงนิสะสมตามข้อตกลง



การท างานล่วงเวลา

เท่าทีจ่ าเป็น

โดยยนิยอมจากลูกจ้าง เป็นคราว ๆ ไป

บางกจิการ(จ าเป็น)นจ.ก าหนดให้ท าได้

ไม่เกนิ 36 ช่ัวโมง/สัปดาห์



ค่าล่วงเวลา

วนัปกติ วนัหยุด

1.5 เท่า 3 เท่า

ยกเว้นต าแหน่งที่ไม่มีสิทธ์ิ



ต าแหน่ง/งาน ที่ไม่มีสิทธิได้รับค่าล่วงเวลา

1. ลจ.ที่มีอ านาจกระท าการแทนนายจ้าง กรณีการ
จ้าง ให้บ าเหน็จ  หรือเลกิจ้าง

2. งานเร่ขายหรือชักชวนซ้ือสินค้าที่ได้ค่านายหน้า
3. งานการจัดการรถไฟ/การเดินรถ
4. งานเปิด-ปิดประตูน า้
5. งานอ่านระดับน ้า และวดัปริมาณน ้า



ต าแหน่ง/งาน ที่ไม่มีสิทธิได้รับค่าล่วงเวลา(ต่อ)

6. งานดับเพลงิ

7. งานที่มีลกัษณะหรือสภาพของงานไม่อาจ   
ก าหนดเวลาที่แน่นอนได้

8. งานอยู่เวรเฝ้าดูแลสถานทีห่รือทรัพย์สิน

9. งานอ่ืนตามกฎกระทรวงก าหนด

เว้นแต่: นายจ้างตกลงจ่ายให้ (3 – 9)



ค่าท างานในวนัหยุด

1 เท่า 2 เท่า

ผู้มสิีทธ์ิได้รับค่าจ้าง ผู้ไม่มสิีทธ์ิได้รับค่าจ้าง



สวสัดกิาร

คณะกรรมการสวสัดกิาร
แรงงาน

คณะกรรมการสวสัดกิารใน
สถานประกอบการ

น า้ด่ืม  ห้องน า้  ห้องส้วม  ปัจจยัปฐมพยาบาล  พยาบาล  
แพทย์



การเลกิสัญญาจ้าง และ 
การบอกกล่าวล่วงหน้า

สัญญาจ้างมีก าหนดเวลา ไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า

สัญญาจ้างไม่มีก าหนดเวลา            บอกกล่าวล่วงหน้า 1 งวดค่าจ้าง

กรณนีายจ้างเป็นฝ่ายบอกเลกิสัญญาจ้าง ถ้าไม่ระบุเหตุผลไว้ใน
หนังสือ จะยกเหตุตาม ม.119 อ้างภายหลงัมไิด้



ความผดิที่ไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า (ม.๕๘๓)

• จงใจขดัค าส่ังอนัชอบด้วยกฎหมายของนายจ้าง

• ละเลยไม่น าพาต่อค าส่ังฯ เป็นอาจิณ

• ละทิง้การงานไปเสีย

• กระท าผดิอย่างร้ายแรง

• กระท าประการอ่ืนใดอนัไม่สมควรแก่การปฏิบัติ
หน้าทีใ่ห้ลุล่วงไปโดยถูกต้องและสุจริต



ค่าชดเชย 
(เงนิทีน่ายจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้างเม่ือเลกิจ้าง)

• นายจ้างเลกิจ้าง

• ลูกจ้างไม่มคีวามผดิ

• อายุงานครบ 120 วนั

• ไม่ใช่เลกิจ้างตามก าหนดจ้าง

(งานโครงการ คร้ังคราว ฤดูกาล)



ค่าชดเชยปกติ
ครบ 120 วนั แต่ไม่ครบ 1 ปี  จ่าย  30 วนั

ครบ 1 ปี      แต่ไม่ครบ 3 ปี  จ่าย  90 วนั 

ครบ 3 ปี      แต่ไม่ครบ 6 ปี  จ่าย  180 วนั

ครบ 6 ปี      แต่ไม่ครบ 10 ปี จ่าย  240 วนั

ครบ 10 ปี     ขึน้ไป            จ่าย  300 วนั



พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๖๐
ใช้บังคบั ๑ กนัยายน ๒๕๖๐

• ม. ๑๑๘/๑ การเกษียณอายุตามทีน่ายจ้างและลูกจ้างตกลงกนัหรือตามที่
นายจ้างก าหนดไว้ ให้ถือว่าเป็นการเลกิจ้างตาม ม. ๑๑๘ วรรคสอง

• กรณมิีได้ก าหนดการเกษียณอายุไว้ ก าหนดการเกษียณเกนิ ๖๐ ปี ให้
ลูกจ้างทีมี่อายุครบ ๖๐ ปีขึน้ไป มีสิทธิแสดงเจตนาเกษียณอายุได้ โดยให้
แสดงเจตนาต่อนายจ้างและให้มีผลเม่ือครบ ๓๐ วนันับแต่วนัแสดง
เจตนา และให้นายจ้างจ่ายค่าชดเชยแก่ลูกจ้างทีเ่กษียณอายุน้ัน ตาม ม. 
๑๑๘ วรรคหน่ึง



ค่าชดเชยพเิศษ
เลกิจ้าง เพราะ

$ ย้ายสถานประกอบการ ม.๑๒๐
&บอกกล่าวล่วงหน้า 30 วนั

& ค่าชดเชยพเิศษเท่ากบัค่าชดเชยปกติ

$ เหตุปรับปรุงหน่วยงาน ม.๑๒๑
&บอกกล่าวล่วงหน้า 60 วนั

& ค่าชดเชยพเิศษ  15 วนั(6 ปีขึน้ไป)



ลกัษณะข้อยกเว้นไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย

1. ทุจริตต่อหน้าทีห่รือกระท าความผดิอาญาโดยเจตนาแก่นายจ้าง
2. จงใจท าให้นายจ้างได้รับความเสียหาย
3. ประมาทเป็นเหตุให้นายจ้างได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง
4. ฝ่าฝืนข้อบังคบัฯ เตือนแล้วท าผดิซ ้า(เว้นผดิร้ายแรง)
5. ละทิง้หน้าที่ 3 วนัท างานตดิต่อกนัโดยไม่มีเหตุอนัควร
6. ได้รับโทษจ าคุกตามค าพพิากษาถงึทีสุ่ด



แรงงานหญิง
• สิทธิเท่าเทยีมชาย

• สิทธิการลาคลอด/ท าหมนั

• สิทธิคุ้มครองเพศ

• ห้ามให้ท างาน
– งานอนัตราย เหมือนแร่ ใต้น า้ ในถ า้ อุโมงค์

– งานบนน่ังร้าน 10 เมตร ขึน้ไป

– งานผลติ/ขนส่งวตัถุระเบิด วตัถุไวไฟ



หญิงมีครรภ์
ห้าม ใช้งานระหว่าง 22.00 - 06.00 น.

ใช้งาน OT วนัหยุด (ยกเว้นงานเบา)

เคร่ืองจักร  เคร่ืองยนต์ทีส่ั่นสะเทือน

ขับเคล่ือน หรือตดิไปกบัยานพาหนะ

ยก แบก หาม หาบ ทูน ลากเกนิ 15 กก.

งานท าในเรือ

เลกิจ้างเพราะเหตุมคีรรภ์



แรงงานเดก็
• ห้ามจ้างเดก็อายุต า่กว่า 15 ปี

• จ้างได้ 15 ปี ไม่ถงึ 18 ปี แต่ต้องมีเง่ือนไข



การจ้างแรงงานเดก็อายุ 15 แต่ไม่ถงึ 18 ปี
ต้องปฏิบัติดงันี้

• แจ้งการจ้างภายใน 15 วนั

• จัดท าบันทึกสภาพการจ้าง

• แจ้งส้ินสุดการจ้างภายใน 7 วนั

• จดัเวลาพกัให้ถูกต้อง

• ห้ามเรียกหรือรับหลกัประกนั



การจ้างแรงงานเดก็อายุ 15 แต่ไม่ถึง 18 ปี 
ต้องปฏิบัติดังนี(้ต่อ)

• ห้ามใช้งานระหว่าง 22.00 - 06.00 น.(เว้นผู้แสดง
ภาพยนต์)

• ห้ามใช้งาน OT/วนัหยุด
• ห้ามจ่ายค่าจ้างให้บุคคลอ่ืน

• มีสิทธิลาอบรม โดยได้รับค่าจ้าง/ไม่เกนิ 30 วนั



งานและสถานทีท่ีห้่ามเดก็ท า
• งานอนัตราย สถานที่ไม่เหมาะสม
•หลอม รีด โลหะ

•ป้ัมโลหะ

•เล่ือยวงเดือน

•ใต้ดนิ ใต้น า้ 

•อุโมงค์

•น่ังร้านสูงเกนิ 10 เมตร

•เยน็จดั ร้อนจดั ฯลฯ

โรงฆ่าสัตว์

เล่นการพนัน

สถานบริการตามกฎหมายว่า
ด้วยสถานบริการ









การย่ืนค าร้อง - การพจิารณาค าร้อง

•ฟ้องศาล

• ย่ืนค าร้องต่อพนักงานตรวจแรงงาน

• ร้องทุกข์/กล่าวโทษต่อต ารวจ



โทษ……พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 
2541

ต า่สุด ปรับไม่เกนิ 5,000.-บาท

สูงสุด จ าคุกไม่เกนิ 4 ปี หรือ

ปรับไม่เกนิ  2,000,000.-บาท



กฎหมายคุ้มครองความปลอดภยั อาชีว
อนามัยและสภาพแวดล้อมในการท างาน



พระราชบัญญตัิ
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม

ในการท างาน พ.ศ. 2554

ประกาศในราชกจิจานุเบกษา   17 มกราคม 2554
มีผลใช้บังคบั 16 กรกฎาคม 2554



ก าหนดให้นายจ้างมีหน้าที่
• จัดและดูแล สปก. /ลูกจ้างให้มสีภาพการท างานที่
ปลอดภยัถูกสุขลกัษณะ

• บริหารจัดการ และด าเนินการความปลอดภยัฯ
ตามกฎกระทรวงก าหนด

• จัดให้ม ีจป. บุคลากร หน่วยงาน คณะบุคคล                
เพ่ือด าเนินการด้านความปลอดภยั

• แจ้งให้ลูกจ้างทราบถึงอนัตราย และแจกคู่มือปฏิบัติงาน



ก าหนดให้นายจ้างมีหน้าที่
• จดัให้ผู้บริหาร หัวหน้างาน และลูกจ้างทุกคนได้รับการฝึกอบรม

• จดัและดูแลให้ลูกจ้างสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยฯ

• จดัให้มีการประเมินอนัตราย จดัท าแผนด าเนินงานด้านความ
ปลอดภัยฯ และส่งผลการด าเนินการดงักล่าวต่ออธิบดี

• แจ้งการเกดิอุบัตเิหตุภยัร้ายแรงหรือลูกจ้างประสบอนัตรายจาก
การท างาน



ก าหนดให้ลูกจ้างมหีน้าที่

• ให้ความร่วมมือกบันายจ้าง

• ปฏิบัติตามหลกัเกณฑ์ด้วยความปลอดภัย

• ดูแลสภาพแวดล้อมในการท างานตามมาตรฐาน

• มหีน้าทีส่วมใส่อปุกรณ์คุ้มครองความปลอดภัย
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ข้อมูลสถติกิารประสบอนัตรายระดบัประเทศปี 2554 – 2559

จ านวน จ ำนวนทีว่นิิจฉัย อตัรำ อตัรำ 

ปี ลูกจ้าง 
รวม ตำย 

ทุพพล สูญเสียอวยัวะ หยุดงำน หยุดงำน /1,000 /1,001

(คน) ภำพ บำงส่วน เกนิ ๓ วนั ไม่เกนิ 3 วนั (รวม) (> 3วนั) 

2559 9,407,907 90,451 584 9 1,298 26,902 61,658 9.61 3.06

2558 9,336,317 95,674 575 6 1,324 27,845 65,924 10.25 3.19

2557 9,132,756 100,234 603 11 1,463 29,254 68,903 10.98 3.43

2556 8,901,642 111,894 635 28 3,036 31,419 76,776 12.57 3.95

2555 8,575,398 131,826 717 19 1,818 36,166 93,106 15.37 4.52

2554 8,222,960 129,632 590 4 1,630 35,709 91,699 15.76 4.61

ท่ีมา  ส านกังานกองทุนเงินทดแทน  ส านกังานประกนัสงัคม 
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สถิติกำรประสบอนัตรำยเน่ืองจำกกำรท ำงำน
จงัหวดัเชียงใหม่

2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559
1 ตาย 10                           5                                18                               13                         11                           13                          5                                 

2 ทุพพลภาพ -                         -                            -                             1                           -                         -                        

3 สูญเสียอวัยวะบางส่วน 5                             4                                11                               21                         10                           7                            10                               

4 หยุดงานเกนิ 3 วัน 503                         412                           751                            653                      496                        452                       485                             

5 หยุดงานไม่เกนิ 3 วัน 1,583                     1,205                        2,273                         1,707                   1,565                     1,560                    1,533                         

6 จ านวนผู้ประสบอนัตราย 2,101                     1,626                        3,053                         2,398                   2,082                     2,032                    2,033                         

7 จ านวนลูกจ้างในข่ายกองทุนเงินทดแทน 8,177,618             8,222,960                8,575,398                 8,901,624           9,132,756             9,336,317            9,407,907                 

8 อตัราการประสบอนัตราย/พนัคน(รวม) 14.44 11.02 20.29 15.48 12.98 12.22 12.07

9 อนัตราการประสบอนัตราย/พนัคน 3.56 2.85 5.18 4.46 3.22 2.84 2.97

หยุดงานเกนิ 3 วันขึน้ไป

10 อตัราการประสบอนัตรายเพิม่ขึน้/ลดลง(%) -19.95% 81.76% -13.90% -27.81% -11.81% 4.53%

พ.ศ

สถติิการประสบอันตรายเน่ืองจากการท างาน

จังหวดัเชียงใหม่

ล าดับ ประเภทความร้ายแรง



การเกดิอุบัตเิหตุ

การปฏิบติังานท่ีไม่ปลอดภยั 88% สภาพของงานท่ีไม่ปลอดภยั 10%

สาเหตโุดยตรง

•ใช้เคร่ืองจักร/เคร่ืองมือโดยพละการ

•ท างานเร็วเกนิควร

•ท างานลดัขั้นตอน

•ไม่ใส่ใจค าห้าม

•เล่นตลก

•ยืนท างานในทีไ่ม่ลอดภัย

•ใช้เคร่ืองมือช ารุด

•ไม่มเีซฟการ์ด

•พืน้ล่ืน  ขรุขระ

•สถานทีท่ างานสกปรก รก

•กองวสัดุสูงเกนิไป

•จัดเกบ็สารเคมไีม่เหมาะสม

•แสงสว่างไม่พอ

•ไม่มรีะบบระบายถ่ายเทอากาศ



แนวทางในการป้องกนัการประสบอนัตราย

หลกั 3 ก.

ก. = ก าจดัส่ิงแวดลอ้ม

ก. = การศึกษา

ก = กฎระเบียบ

หลกั 3 E

E =  ENGINEERING

E = EDUCATION

E = ENFORCEMENT

หลกัการป้องกนัการประสบอนัตราย
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ระบบการจัดการ
คปภ+อาชีว

สภาพแวดล้อมที่อบัอากาศ

ก่อสร้างรังสี ไอออน

ตรวจสุขภาพเคร่ืองจักร
ป้ันจั๋น
หม้อน า้

สารเคมี
อนัตราย อคัคภีัย

กฎกระทรวง กฎกระทรวง

ไฟฟ้า หน่วยฝึกอบรม
ดบัเพลงิ

จป. + คปอ. ประดาน า้

กฎหมายความปลอดภัย 13 ฉบับ



พ.ร.บ.แรงงานสัมพนัธ์ พ.ศ. ๒๕๑๘

• ส่งเสริมความสัมพนัธ์อนัดรีะหว่างนายจ้างกบัลูกจ้าง
• ส่งเสริมการจัดให้มสีภาพการจ้างทีเ่ป็นธรรม ยอมรับกนั
ทั้งสองฝ่าย

• ก าหนดวธีิการย่ืนข้อเรียกร้องเพ่ือขอเปลีย่นแปลงสภาพ
การจ้าง การระงบัข้อพพิาท

• ให้เสรีภาพในการสมาคม
• ป้องกนัมิให้เกดิการกระท าอนัไม่เป็นธรรม



พระรำชบัญญัติแรงงำนสัมพนัธ์ พ.ศ.2518
หมวด 1 ข้อตกลงเกีย่วกบัสภำพกำรจ้ำง (ม.10 - 20)
หมวด 2 วธีิระงับข้อพพิำทแรงงำน (ม.21 - 33)
หมวด 3 กำรปิดงำนและกำรนัดหยุดงำน (ม.34 - 36)
หมวด 4 คณะกรรมกำรแรงงำนสัมพนัธ์ (ม.37 - 44)
หมวด 5 คณะกรรมกำรลูกจ้ำง (ม.45 - 53)
หมวด 6 สมำคมนำยจ้ำง (ม.54 - 85)
หมวด 7 สหภำพแรงงำน (ม.86 - 111)
หมวด 8 สหพนัธ์นำยจ้ำง และสหพนัธ์แรงงำน (ม.112 - 120 ทว)ิ
หมวด 9 กำรกระท ำอนัไม่เป็นธรรม (ม.121 - 127)
หมวด 10 บทก ำหนดโทษ (ม.128 - 159)

บทเฉพำะกำล (ม.160 - 163)



ถาม - ตอบ



ศึกษาข้อมูลเพิม่เติมที่
www.labour.go.th

www.chiangmaisafety.com 

สวสัดี

http://www.labour.go.th/
http://www.chiangmai/

