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กิตติกรรมประกาศ 
 
 ความส าเร็จของวิทยานิพนธ์ฉบับนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลย หากขาดความเมตตาและเอาใจ
ใส่จากท่านอาจารย์ทุกท่านที่ให้ความกรุณาต่อผู้เขียน โดยขอกล่าวนามเพื่อเป็นการประกาศ                  
เกียรติคุณ ดังนี้ ท่านศาสตราจารย์ ดร.ไพศิษฐ์ พิพัฒนกุล ที่ท่านได้ให้ความกรุณารับเป็นประธาน
กรรมการสอบวิทยานิพนธ์  ท่านรองศาสตราจารย์  ดร.ภูมิ  โชคเหมาะ และท่านอาจารย์                             
รุ่งโรจน์ ร่ืนเริงวงศ์ ที่ได้ให้ความกรุณาร่วมแนะน าให้ค าปรึกษาเพื่อความถูกต้องและสมบูรณ์ของ
เน้ือหาวิทยานิพนธ์นี้ ขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ทุกท่าน ณ โอกาสนี้ 
 ผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณท่านศาสตราจารย์ ดร.ธีระ ศรีธรรมรักษ์ ที่ท่านให้ความ
เมตตาและกรุณารับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ โดยท่านได้เอาใจใส่และกรุณาสละเวลา
ชี้แนะ สอบถาม ให้แนวคิดต่างๆ ส าหรับการศึกษาวิทยานิพนธ์อย่างใกล้ชิด ท าให้วิทยานิพนธ์นี้มี
ความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น 
  ผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณนาวาอากาศเอก(พ)สุขสรร และนางแสงหล้า มหาวีระ บิดา
และมารดาที่ผู้เขียนเคารพรัก ซึ่งได้ให้การสนับสนุนช่วยเหลือทุกด้าน รวมทั้งให้ก าลังใจผู้เขียน
ตลอดมาจนวิทยานิพนธ์นี้เสร็จสมบูรณ์ และขอขอบคุณ คุณดวงกมล (ฟลัมแมนด์) มหาวีระ พี่สาว
ของผู้เขียน ที่ได้ให้ก าลังใจผู้เขียนตลอดมา  
 ขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่กรมการสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ที่ได้สละเวลาให้
ข้อมูลที่ เป็นประโยชน์ในการท าวิทยานิพนธ์  ขอขอบคุณท่านอาจารย์ทุกท่าน ขอขอบคุณ
บัณฑิตศึกษา สาขานิติศาสตร์และเจ้าหน้าที่สาขานิติศาสตร์ทุกท่านที่ให้ค าแนะน าและช่วยเหลือ
ผู้เขียน ขอขอบคุณพี่น้องและเพื่อนๆ นักศึกษา รุ่น 50 และเพื่อนๆ หอการค้าไทย รุ่น4 ที่เป็นก าลัง
ส าคัญช่วยผลักดันและมอบสิ่งที่ดีแก่ผู้เขียนตลอดมา  
  หากวิทยานิพนธ์ฉบับนี้สามารถให้ความรู้และข้อคิดที่เป็นประโยชน์แก่การศึกษาหรือ
ภาคปฏิบัติ ขอมอบความดีเหล่านี้ด้วยความระลึกถึงแด่พระคุณครูอาจารย์ทุกท่าน ตลอดจนผู้แต่ง
ต ารา หนังสือ และข้อมูลจากทุกท่านที่ผู้เขียนได้ใช้อ้างอิงในวิทยานิพนธ์นี้ ทั้งผู้มีพระคุณของ
ผู้เขียนทุกท่าน แต่หากมีข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่องของวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผู้เขียนขอน้อมรับไว้
แต่เพียงผู้เดียว 
 
 
   ดลนิมิตร  มหาวีระ 
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หัวข้อวิทยานิพนธ์ ปัญหาการจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าท างานในวันหยุด  
    ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน 
ชื่อผู้เขียน  ดลนิมิตร  มหาวีระ   
อาจารย์ที่ปรึกษา  ศาสตราจารย์ ดร.ธีระ  ศรีธรรมรักษ์ 
สาขาวิชา  นิติศาสตร์ 
ปีการศึกษา  2553 
 

บทคัดย่อ 
 
 โดยปกติลูกจ้างเมื่อได้ท างานให้กับนายจ้างแล้วย่อมหวังที่จะได้รับค่าตอบแทนอย่าง
เหมาะสมกับงานที่ท า นั่นก็คือ ค่าจ้าง ซึ่งค่าจ้างถือเป็นสิ่งส าคัญต่อสังคมแรงงานของประเทศไทย 
เพราะลูกจ้างจะน าค่าจ้างที่ได้รับไปใช้ในการด ารงชีวิตประจ าวันของตนเอง เช่น น ามาเลี้ยงชีพของ
ตนและครอบครัว อีกทั้งค่าจ้างยังเป็นเคร่ืองชี้วัดถึงฐานะความเป็นอยู่ และการเป็นที่ยอมรับของ
สังคม แต่ส าหรับนายจ้างแล้ว ค่าจ้างถือเป็นต้นทุนที่ใช้ในการด าเนินธุรกิจ ดังนั้นหากมีการ
เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับอัตราค่าจ้าง อาจส่งผลให้ต้นทุนที่ใช้ในการผลิต และราคาสินค้ามีการ
เปลี่ยนแปลงไปด้วยนายจ้างจึงพยายามที่จะประหยัดและจ ากัดค่าจ้างให้ได้มากที่สุด ดังนั้นในการ
จ่ายค่าจ้าง หากไม่มีกฎหมายควบคุมนายจ้างสามารถเอาเปรียบลูกจ้างได้ ซึ่งการจ่ายค่าจ้างถือเป็น
ปัญหาส าคัญที่มักมีข้อพิพาทขึ้นสู่ศาลอยู่บ่อยคร้ัง เนื่องจากค่าจ้างจะเป็นฐานในการค านวณหา
ค่าตอบแทนอย่างอ่ืนด้วย เช่น ค่าล่วงเวลา และค่าท างานในวันหยุด เป็นต้น อีกทั้งยังเกิดปัญหาใน
การเรียกร้องค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา และค่าท างานในวันหยุด เพราะลูกจ้างต้องการให้ฐานค่าจ้างมี
จ านวนมากๆ เพื่อให้ได้รับค่าตอบแทนในอัตราที่สูง ส่วนนายจ้างต้องการให้ฐานค่าจ้างมีจ านวน
น้อย เพราะยิ่งฐานค่าจ้างสูงนายจ้างก็ต้องจ่ายค่าตอบแทนในอัตราที่สูงขึ้นด้วย  แม้ว่ากฎหมาย
คุ้มครองแรงงานจะบัญญัติเร่ืองค่าจ้างไว้เพื่อเป็นการคุ้มครองลูกจ้าง และเป็นแนวทางป้องกันไม่ให้
นายจ้างได้ประโยชน์จากลูกจ้างมากเกินไป แต่ลูกจ้างก็ยังตกอยู่ในฐานะที่ต้องเสียเปรียบนายจ้างอยู่
เสมอมา เช่น ในเร่ืองของการค านวณค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา และการก าหนดชั่วโมงท างานในแต่ละวัน   
 จากการศึกษาพบว่า มีความจ าเป็นต้องมีการก าหนดหลักเกณฑ์การท างาน การจ่าย
ค่าจ  าง ค่าล่วงเวลา และค่าท างานในวันหยุดของประเทศไทย ทั้งนี้เพื่อน ามาวิเคราะห์เปรียบเทียบ
กับการก าหนดหลักเกณฑ์การท างาน การจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา และค่าท างานในวันหยุดของ
ต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศแคนาดา ประเทศอังกฤษ และประเทศญ่ีปุ่น แต่อย่างไรก็ดีกฎหมาย
คุ้มครองแรงงานของประเทศไทย อันได้แก่ พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 แก้ไข

ฆ 
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เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 และ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2551 ยังมีช่องว่างในการบัญญัติกฎหมาย และการบังคับใช้
กฎหมายยังมีผลไม่เต็มประสิทธิภาพเท่าที่ควร ประกอบกับขาดมาตรการในการคุ้มครองแรงงานที่
ถูกต้องเหมาะสม ส่งผลให้มาตรการทางกฎหมายดังกล่าวขาดประสิทธิภาพ ท าให้เกิดปัญหาต่างๆ 
เช่น ปัญหาการค านวณจ่ายค่าจ้าง ปัญหาการก าหนดชั่วโมงท างานล่วงเวลา และท างานในวันหยุด 
ปัญหาการหยุดงานแทนการจ่ายค่าล่วงเวลา และปัญหาการเรียกร้องขอปรับค่าล่วงเวลา และ         
ค่าท างานในวันหยุด เป็นต้น  
  ดังนั้น ผู้เขียนจึงขอเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังนี้ (1) ควรบัญญัติเพิ่มเติม
มาตรการในกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ในการให้ความคุ้มลูกจ้างที่ไม่มีงานท า และลูกจ้างที่ได้รับ
ค่าจ้างตามผลงานโดยค านวณเป็นหน่วย (2) ควรบัญญัติเพิ่มเติมกฎหมายในเร่ืองของการก าหนด
ชั่วโมงท างานล่วงเวลา และท างานในวันหยุดในแต่ละวัน เพื่อให้ลูกจ้างได้รับเวลาท างานที่
เหมาะสม ไม่ต้องท างานหนักจนเกินไป (3) ควรบัญญัติเพิ่มเติมกฎหมายในกรณีที่ลูกจ้างท างาน
ล่วงเวลา หรือท างานในวันหยุด ให้มีสิทธิหยุดงานแทนการได้รับค่าล่วงเวลา และค่าท างานใน
วันหยุด โดยไม่ถือว่าลูกจ้างขาดงาน (4) ควรแก้ไขกฎหมายคุ้มครองแรงงานให้มีความชัดเจน 
ส าหรับค่าตอบแทนที่จะใช้เป็นฐานในการค านวณ ค่าล่วงเวลา และค่าท างานในวันหยุด  และ(5) 
ควรก าหนดให้มีการบังคับใช้กฎหมายให้เต็มประสิทธิภาพเพื่อลดปัญหาการเรียกร้องของลูกจ้างใน
ปัจจุบัน 
  นอกจากนี้ ผู้เขียนขอเสนอแนะเพิ่มเติมว่า ทุกหน่วยงาน ทุกภาคส่วน ต้องร่วมมือกันไม่
ว่าจะเป็นรัฐบาล นายจ้าง และลูกจ้าง ในการก าหนดมาตรการทางกฎหมายให้ทันสมัย ทันต่อ
สถานการณ์ และให้มีการบังคับใช้กฎหมายให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย เพื่อลดปัญหาการเอา
รัดเอาเปรียบ และเพื่อให้กฎหมายคุ้มครองแรงงานของประเทศไทยมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

DPU



     จ 

Thesis Title   Problem Related to The Payment on Wages-Overtime and Holiday Pay  
  Along with The Labour Protection Law  
Author Dolnimit  Mahaveera  
Thesis Advisor Professor Dr.Thira  Srithamaraks 
Department Law 
Academic Year 2010 

 
ABSTRACT 

 
 Normally, the employee agreed to work with the employer will expect remuneration 
in proportion to the works done that is the wage. The wage is crucial to labour society in Thailand 
as the employee will expend wages in his/her daily life e.g. to support oneself and family. Wage 
is also an index for living status and social acceptability. The employer, on the contrary, considers 
wage as a business operation cost and therefore change in wage rate may result in change in cost 
of production and product price. The employer hence tries to save or minimize wage cost as much 
as possible. Therefore, if there has none of the statutory provision to deal with wage payment, the 
employer may take advantages from the employee. Notwithstanding of such provision, wage 
payment is still one of the most frequent conflicts before the labour court as wage will be the 
basis for calculating other remuneration e.g. overtime pay and holiday pay etc. Wage has always 
been the issue of labour dispute demanding for higher rate of wage, overtime pay and holiday pay 
while the employer wants to keep the existing wage base as narrow as possible in order to avoid 
paying higher remuneration rate. Although labour protection laws provide the provision on wage 
to protect the employee and to prevent the employer from taking advantage on the employee, the 
latter has always been disadvantageous as opposed to the employer e.g. calculation of wage and 
overtime pay and fixing working hours in each day.   
 Findings from the study indicate that it is necessary to determine working 
requirements, payment of wage, overtime pay and holiday pay in Thailand in order to compare 
with the same in other jurisdictions such as Canada, the UK and Japan. However, labour 
protection laws of Thailand including the Labour Protection Act B.E.2541as amended by No.2 
and No.3 in 2008, still have some loophole in the text. Consequently, its enforcement can not be 
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effectively done. Without appropriate labour protection measures, the overall legal measures 
appear to be inefficient to deal with some challenges e.g. problems from wage calculation, fixing 
working hours for overtime work and holiday work, problems relating to holiday option in lieu of 
paying overtime pay and demand for increasing overtime pay and holiday pay etc.  
  Therefore, the author has suggested the approaches for those problems as follows: (1) 
certain measures should be added to labour protection laws to cover the employee during 
unemployed period and the employee entitled to wage by unit work. (2) provision on determining 
working hour for overtime work and holiday work should be added in order to allow the 
employee to work on reasonable length of time and not overload. (3) there should have provisions 
that allow the employee working overtime or on holiday to choose to take holiday in lieu of 
overtime pay or holiday pay without deeming that such employee has been absent from work. (4) 
labour protection laws should be amended to clearly set forth the amount of remuneration to be 
used as a basis for calculation of overtime pay and holiday pay and (5) effective enforcement of 
labour protection laws should be focused more to reduce labour dispute raised by the employee.  
  The author has further suggested that all agencies and sectors including government, 
the employer and the employee have to closely cooperate together in order to determine legal 
measures which are updated and responsive to the circumstances and to enforce the laws to create 
fairness for all parties in order to minimize exploitation and to enhance efficiency of the Thai 
labour protection laws. 
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บทที ่1 
บทน า 

 
1.1  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 ค าว่า “ค่าจ้าง” นั้นเป็นสิ่งส าคัญที่สุดประการหนึ่งในสังคมแรงงานของประเทศไทย  
เนื่องจากค่าจ้างถือเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลอย่างมากต่อการจ้างแรงงานระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง เพราะ
ลูกจ้างจะน าค่าจ้างที่ได้รับไปใช้ในการด ารงชีวิตประจ าวันของตนเอง เช่น น ามาเลี้ยงชีพของตน
และครอบครัว  อีกทั้งค่าจ้างยังเป็นเคร่ืองชี้วัดถึงฐานะความเป็นอยู่ และการเป็นที่ยอมรับของสังคม
ด้วย แต่ส าหรับนายจ้างแล้ว ค่าจ้างถือเป็นต้นทุนที่ใช้ในการด าเนินธุรกิจ ดังนั้นหากมีการ
เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับอัตราค่าจ้าง อาจส่งผลให้ต้นทุนที่ใช้ในการผลิต และราคาสินค้ามีการ
เปลี่ยนแปลงไป ด้วยเหตุดังกล่าวนายจ้างพยายามที่จะประหยัดและจ ากัดค่าจ้างให้ได้มากที่สุด1  
ดังนั้นเมื่อความต้องการของทั้งสองฝ่ายในเร่ืองค่าจ้างมีเหตุผลที่ตรงข้ามกัน จึงเกิดข้อพิพาทในเร่ือง
ค่าจ้างกันอยู่เสมอ 
 ในสมัยอดีตระบบการจ่ายค่าจ้างในประเทศไทย จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์  
ปัญหาหรือข้อพิพาทระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างมักไม่ค่อยเกิดขึ้น เพราะการประกอบอาชีพส่วน
ใหญ่จะเป็นการท าเกษตรกรรม ซึ่งเป็นอาชีพที่อิสระและไม่มีก าหนดเวลาท างานที่แน่นอน ไม่มีใคร
เป็นนายจ้าง หรือลูกจ้างใคร โดยเป็นการท างานภายในครัวเรือน จึงไม่ค่อยมีเร่ืองของระบบค่าจ้าง
เข้ามาเกี่ยวข้อง แต่ต่อมาในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น ซึ่งตรงกับรัชสมัยของพระบาทสมเด็จ
พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีการติดต่อค้าขายกับต่างประเทศมากขึ้น และชาวต่างประเทศที่เข้ามาใน
ประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นชาวจีนอพยพ โดยเข้ามาประกอบอาชีพเป็นคนงานรับจ้าง ท างานขุดลอก
คู สร้างเขื่อน ฯลฯ ซึ่งลูกจ้างชาวจีนในระยะแรกๆ จะได้รับค่าตอบแทนในอัตราที่ไม่สูงมากนัก  
เพราะถือว่าเป็นแรงงานที่ไร้ฝีมือ โดยจะได้รับค่าจ้างวันละ 1.25 สตางค์  2  
 ต่อมาภายหลังที่ได้มีการก าหนดเปลี่ยนแปลงโครงสร้างในชนชั้นของผู้ใช้แรงงานใน
ประเทศไทยแล้ว  จึงท าให้มีลูกจ้างที่เป็นชาวไทยเพิ่มมากขึ้น ซึ่งลูกจ้างชาวจีนที่เคยเข้ามาประกอบ      
อาชีพในสมัยนั้น ก็ได้ขยับฐานะตนเองขึ้นเป็นพ่อค้าคนกลาง  หรือเป็นนายจ้างที่มีกิจการ เป็นของ 
                                                 

 
1  สุรพล  อ าพล.  (2549).  การคุม้ครองการจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานไทย

เปรียบเทียบกับต่างประเทศ.  หนา้ 1.  
 

2  ธีระ  หงส์เจรญิ.  (2524).  ค่าจ้างตามกฎหมายแรงงาน.  หน้า 12-14.  
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ตนเอง แม้ว่าจะได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างไปแล้วก็ตาม แต่รัฐบาลไทยกลับยังคงเพิกเฉยไม่ได้
ด าเนินการให้ความช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาในเร่ืองค่าจ้างของลูกจ้างแต่อย่างใด อีกทั้งการ
ก าหนดหลักเกณฑ์ในการจ่ายค่าจ้างก็เป็นการตกลงกันเองระหว่างนายจ้างและลูกจ้างเท่านั้น ถึงแม้
ประเทศไทยจะได้เข้าเป็นสมาชิกขององค์กรแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour 
Organization หรือ ILO) ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2462 ก็ตาม รัฐบาลไทยก็ยังให้หลักประกันทางสังคมที่ล้า
หลังแก่ลูกจ้างเป็นอย่างมาก โดยจะเห็นได้จากเหตุการณ์ที่ผ่านมาตั้งแต่ปี  พ.ศ. 2483 การที่
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เสนอพระราชบัญญัติแรงงาน เพื่อก าหนดระยะเวลาการท างาน รวมไป
ถึงการก าหนดการจ่ายค่าจ้าง และค่าล่วงเวลาของการท างาน แต่รัฐบาลกลับลงมติให้ถอนร่าง
พระราชบัญญัตินั้นเสีย โดยให้เหตุผลว่าอยู่ในระยะของการส่งเสริมอุตสาหกรรมไม่ควรจะตรา
กฎหมายฉบับดังกล่าว3 จึงท าให้เกิดปัญหาและข้อพิพาทขึ้นอย่างมากมาย ซึ่งในสมัยนั้นเหล่าบรรดา
ลูกจ้างต่างพากันออกมาเรียกร้องต่อรัฐสภาโดยร้องเรียนผ่านทางหนังสือพิมพ์ เพื่อให้รัฐบาล
รับทราบถึงปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับการที่ไม่มีกฎหมายคุ้มครองแรงงานมาบังคับใช้ ประกอบกับ
ลูกจ้างได้มีการนัดหยุดงานเพิ่มมากขึ้น รัฐบาลจึงแก้ไขปัญหาต่างๆ โดยการตราพระราชบัญญัติ
แรงงาน พ.ศ. 2499 ขึ้นใช้บังคับ ดังนั้น พระราชบัญญัติแรงงานฉบับดังกล่าว จึงถือได้ว่าเป็น
กฎหมายแรงงานฉบับแรก ที่วางข้อก าหนดเกี่ยวกับการคุ้มครองแรงงานให้กับลูกจ้างไว้อย่าง
กว้างขวาง ทั้งในเร่ืองของชั่วโมงท างาน เวลาพักผ่อน การหยุดงาน การหยุดพักรักษาตัว การจ่ายค่า
ทดแทนและการจ่ายค่าชดเชย ฯลฯ รวมถึงการก าหนดอัตราค่าจ้างให้เป็นธรรม อย่างไรก็ตาม
พระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวได้ถูกยกเลิกไปในปี พ.ศ. 2501 แต่บทบัญญัติส่วนที่เกี่ยวกับการ
คุ้มครองแรงงานได้น ามาบัญญัตใิหม่ไว้ในประกาศกระทรวงมหาดไทยในปี พ.ศ. 2515 ในระยะนั้น
ค าว่า “ค่าจ้าง” ตามประกาศจะหมายความว่า เงิน หรือเงินและสิ่งของที่นายจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้างเป็น
การตอบแทนการท างาน และประกาศกระทรวงมหาดไทยได้ถูกยกเลิกไปในปี พ.ศ. 2541 จึงได้มี
การตราพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ขึ้นมาบังคับใช้จนถึงปัจจุบัน ซึ่งค าว่าค่าจ้าง
ตามกฎหมายฉบับนี้ จะหมายความถึงเงินเท่านั้นไม่รวมถึงสิ่งของด้วย 
     ในสมัยปัจจุบันเมื่อแรงงานถือเป็นปัจจัยอย่างหนึ่งของการผลิต และเป็นปัจจัยที่มีชีวิต
จิตใจ มีการท างานจากความรู้สึกนึกคิด ตลอดจนเป็นคนที่สามารถใช้เคร่ืองมือ และควบคุม
เคร่ืองจักร เคร่ืองกลต่างๆ ได้ ลูกจ้างจึงถือเป็นก าลังส าคัญในการสร้างผลผลิตทางอุตสาหกรรม
ให้แก่นายจ้าง ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยรวม หากถ้าได้มีการใช้แรงงาน
อย่างถูกต้อง มีการคุ้มครอง และพัฒนาแรงงานอย่างดีแล้ว ผลผลิตของประเทศก็จะมีคุณภาพสูง  
เศรษฐกิจก็จะเติบโตอย่างรวดเร็ว ท าให้สังคมมีความมั่นคงมากขึ้น แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นกับสถาบัน
                                                 

 
3  แหล่งเดิม.  หน้า 15. 
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การเงินในประเทศสหรัฐอเมริกาในสภาวะปัจจุบันนี้ ได้ลุกลามไปยังประเทศต่างๆ ในหลายทวีป
ทั่วโลก จนกลายเป็นวิกฤติทางการเงิน ที่ท าให้เศรษฐกิจโลกก้าวเข้าสู่ภาวะถดถอย และส่งผล
กระทบต่อการจ้างแรงงานโดยตรง ไม่เพียงแต่เฉพาะประเทศสหรัฐอเมริกาเท่านั้นที่ได้รับ
ผลกระทบจากวิกฤติทางการเงิน แต่ยังได้ส่งผลกระทบไปถึงประเทศอ่ืนๆ ทั่วโลกรวมทั้งประเทศ
ไทยด้วย ซึ่งจากการคาดการณ์ขององค์กรแรงงานระหว่างประเทศ ระบุว่าในปี พ.ศ. 2552 จะมีคน
ตกงานทั่วโลกกว่า 200 ล้านคน แม้ว่าในขณะนี้วิกฤตเศรษฐกิจโลกอาจจะยังไม่ส่งผลกระทบต่อการ
จ้างแรงงานในประเทศไทยที่รุนแรงมากนัก แต่ศูนย์วิจัยกสิกรไทย กลับมองว่าประเด็นปัญหา
แรงงาน โดยเฉพาะการว่างงานในช่วงที่เหลือของปี มีโอกาสจะเพิ่มขึ้นจากช่วงก่อนหน้านี้ และมี
แนวโน้มที่จะรุนแรงมากขึ้นในปี พ.ศ. 2553 เนื่องจากปัจจัยเสี่ยงทางด้านเศรษฐกิจ และภาวะอุป
สงค์ที่ชะลอตัว จึงท าให้สถานประกอบการต้องปรับตัวเพื่อให้กิจการด าเนินต่อไปได้  เช่น การลด
ค่าจ้าง และชั่วโมงท างานลง ท าให้เกิดปัญหาการว่างงานแฝงหรือการท างานต่ ากว่าระดับ ขณะที่
บางแห่งมีการเลิกจ้างก็ท าให้เกิดปัญหาการว่างงาน และปัญหาอ่ืนๆ ตามมา เช่นการเคลื่อนย้าย
แรงงาน และปัญหาด้านสวัสดิการแรงงานด้วย นอกจากนี้ ปัญหาการว่างงานที่มีแนวโน้มรุนแรงขึ้น
กว่า 1 ล้านคนในปี พ.ศ. 2552 อาจน ามาซึ่งปัญหาการชะลอตัวของการบริโภค และปัญหาหนี้สินที่
เพิ่มขึ้น ขณะที่ความเสี่ยงทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นจากวิกฤติเศรษฐกิจโลกนี้มีแนวโน้มที่การบริโภค
จะชะลอตัวรุนแรงกว่าที่คาด ย่อมส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและการจ้างแรงงานของไทย ซึ่งมีความ
เป็นไปได้ว่าผลกระทบดังกล่าวจะมีผลต่อการจ้างแรงงานของภาคเอกชน และมีโอกาสจะสูงกว่าที่
ประมาณการในเบื้องต้น เพราะแม้บางอุตสาหกรรมจะยังไม่มีการเลิกจ้าง แต่ก็ได้มีการลดชั่วโมง
การท างาน และ/หรือโอทีลง ซึ่งการลดชั่วโมงท างาน/โอทีดังกล่าว หมายถึง รายได้ของแรงงานที่
ลดลง อาจส่งผลกระทบต่ออ านาจซื้อ และอาจน าไปสู่ปัญหา NPL เนื่องจากแรงงานส่วนหนึ่งต้อง
อาศัยค่าแรงจากการท างานล่วงเวลาในการผ่อนบ้าน รถ และอ่ืนๆ ซึ่งจากปัญหาทางเศรษฐกิจจะ
ส่งผลกระทบต่อกิจการต่างๆ มากมาย เช่น โรงงานต้องปิดตัว หรือต้องลดก าลังการผลิตลง และมี
การเลิกจ้างลูกจ้างเป็นจ านวนมาก หรือท าให้ลูกจ้างไม่ได้รับเงินค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา หรือเงินอ่ืนๆ ที่
ลูกจ้างควรจะได้รับ เป็นต้น   
 นอกจากปัญหาทางเศรษฐกิจแล้ว ยังมีประเด็นที่ส าคัญอีกประเด็นหนึ่งตามกฎหมาย
คุ้มครองแรงงาน เมื่อได้มีการพิจารณาถึงศักยภาพระหว่างนายจ้างและลูกจ้างแล้ว นายจ้างย่อมมี
ความได้เปรียบมากกว่าลูกจ้าง ดังนั้นในเร่ืองของการจ่ายค่าจ้าง นายจ้างสามารถเอาเปรียบลูกจ้างได้  
ซึ่งการจ่ายค่าจ้างถือเป็นปัญหาส าคัญประการหนึ่งที่มักเกิดข้อพิพาทระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างขึ้นสู่
ศาลอยู่บ่อยคร้ัง เนื่องจากค่าจ้างจะเป็นฐานที่ใช้ในการค านวณหาค่าตอบแทนอย่างอ่ืนแก่ลูกจ้าง
หลายประการ เช่น ค่าล่วงเวลา และค่าท างานในวันหยุด เป็นต้น จึงท าให้เกิดปัญหาในการเรียกร้อง
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ค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา และค่าท างานในวันหยุด เพราะลูกจ้างต้องการให้ฐานค่าจ้างมีจ านวนมากๆ  
เพื่อให้ได้รับค่าตอบแทนในอัตราที่สูง ส่วนนายจ้างมักต้องการให้ฐานค่าจ้างมีจ านวนน้อย เพราะยิ่ง
ฐานคา่จ้างสูงนายจ้างก็ต้องจ่ายค่าตอบแทนในอัตราที่สูงขึ้นด้วย   
 ถึงแม้ในปัจจุบันประเทศไทยจะมีพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 บังคับใช้
อยู่แล้วก็ตาม แต่ปัญหาในการตีความค าว่า “ค่าจ้าง” นั้นก็ยังไม่ชัดเจนอยู่ดี เพราะการตีความใน
ลักษณะที่แตกต่างกันท าให้ไม่สามารถก าหนดได้ว่าค่าตอบแทนอย่างไรจะถือเป็นค่าจ้าง และไม่
เป็นค่าจ้าง อีกทั้งความหมายของค่าจ้างที่แท้จริงควรหมายความรวมถึงอะไรบ้างนั้น กฎหมายไม่ได้
ก าหนดเอาไว้แน่นอน ถึงแม้ในปี พ.ศ. 2551 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานจะได้มีการแก้ไข
เพิ่มเติมอยู่ถึงสองคร้ัง แต่ความหมายของค าว่าค่าจ้างนั้นก็ไม่ได้มีการแก้ไข และยังคงมีความหมาย
ที่ไม่ชัดเจน แม้ว่ากฎหมายคุ้มครองแรงงานจะบัญญัติเร่ืองของค่าจ้างไว้เพื่อเป็นการคุ้มครองลูกจ้าง  
และเป็นแนวทางป้องกันไม่ให้นายจ้างได้ประโยชน์จากลูกจ้างมากเกินไป แต่ลูกจ้างก็ยังตกอยู่ใน
ฐานะที่ตอ้งเสียเปรียบนายจ้างอยู่เสมอมา เพราะนายจ้างส่วนมากจะเป็นผู้ที่มีความร่ ารวยมีเงินทอง
จับจ่ายใช้สอย แต่ลูกจ้างส่วนใหญ่มีฐานะยากจน มีรายได้เท่ากับรายจ่าย ท าให้ถูกนายจ้างเอารัดเอา
เปรียบอยู่ในหลายๆ เร่ือง เช่น ในเร่ืองของการค านวณค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา และการก าหนดชั่วโมง
ท างานในแต่ละวัน เป็นต้น หากลูกจ้างออกมาเรียกร้อง นายจ้างก็จะใช้วิธีการจัดหาบุคคลอ่ืน หรือ
เคร่ืองจักรเข้ามาท างานแทน หรือปิดการประกอบกิจการเป็นการชั่วคราวท าให้ลูกจ้างต้องตกอยู่ใน
สถานะที่เป็นคนว่างงานเพิ่มมากขึ้น ถึงแม้ว่าเร่ืองของการจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา และค่าท างานใน
วันหยุดที่นายจ้างมีหน้าที่ต้องจ่ายให้แก่ลูกจ้าง เมื่อลูกจ้างได้ท างานตามเวลาปกติ หรือท างานเกิน
เวลาที่ลูกจ้างท างานในวันปกติ หรือในวันหยุด กฎหมายจะได้ก าหนดอัตราการจ่ายเอาไว้ก็ตาม   

จะเห็นได้ว่าปัญหาข้อขัดแย้งที่เกิดเป็นกรณีพิพาทระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง มักจะเกิด
จากเร่ืองของการจ่ายค่าตอบแทนในการท างานเสียเป็นส่วนใหญ่ และบางคร้ังปัญหาอาจจะลุกลาม
ไปจนก่อให้เกิดผลเสียหายได้ ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของรัฐที่จะต้องเข้ามาควบคุมดูแล และให้ความ
คุ้มครองเกี่ยวกับเร่ืองของการจ่ายค่าตอบแทนแรงงาน นั่นหมายความว่ารัฐจะต้องก าหนดมาตรการ
เพื่อที่จะให้ผู้ใช้แรงงานทั้งหลายได้รับความเป็นธรรมในการได้รับค่าตอบแทนแรงงานของเขา4 แต่
อย่างไรก็ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานในเร่ืองของค่าจ้าง และค่าล่วงเวลาก็ยังมีปัญหาอยู่อีกหลาย
ประการ ไม่ว่าจะเป็นกรณีที่ลูกจ้างได้ออกมาเรียกร้องเพื่อขอปรับอัตราค่าล่วงเวลาทั้งในวันท างาน  
และวันหยุดให้มีมาตรฐานเดียวกัน และจ่ายในอัตราที่เท่ากัน ตามที่ได้บัญญัติอยู่ในมาตรา 61 
มาตรา 62 และมาตรา 63 หรือจ่ายให้ในอัตราที่เหมาะสม ดังนั้นจึงเป็นเหตุให้ค านึงว่าการบัญญัติ

                                                 
4  สุดาศิริ  วศวงศ.์  (2551).  ค าอธิบายกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองแรงงาน.  หน้า 135. 
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กฎหมายซึ่งเป็นเคร่ืองมือในการควบคุมทางด้านแรงงานเกี่ยวกับการจ่ายค่าล่วงเวลาแก่ฝ่ายลูกจ้าง
นั้นเพียงพอหรือไม่ จึงมีเหตุอันควรศึกษาและวิเคราะห์กฎหมายคุ้มครองแรงงานในเร่ืองที่เกี่ยวกับ
การคุ้มครองการท างาน การจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา และค่าท างานในวันหยุดของประเทศไทย
เปรียบเทียบกับของต่างประเทศ ซึ่งในแต่ละประเทศอาจมีแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนที่แตกต่าง
กันไปตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานของประเทศนั้นๆ   

ด้วยความส าคัญของประเด็นดังกล่าวข้างต้น ผู้เขียนจึงมีแนวความคิดในการที่จะศึกษา
และวิเคราะห์บทบัญญัติของกฎหมายคุ้มครองแรงงานในเร่ืองเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การท างานการ
คุ้มครองการจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าท างานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุดของประเทศไทย
เปรียบเทียบกับบทบัญญัติของกฎหมายคุ้มครองแรงงานของต่างประเทศ โดยจะเลือกท าการศึกษา
ประเทศที่มีความเจริญทางเศรษฐกิจและมีวิวัฒนาการความก้าวหน้าทางด้านกฎหมาย อันได้แก่ 
ประเทศแคนาดา ประเทศอังกฤษ และประเทศญ่ีปุ่น ซึ่งจะวิเคราะห์ถึงข้อดีและข้อเสียของประเทศ
ต่างๆ เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมายคุ้มครองแรงงานของประเทศไทยต่อไป     

 
1.2  วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
        1.2.1  เพื่อศึกษาทฤษฎี วิวัฒนาการ ความหมาย และประเภทของค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าท างาน
ในวันหยุด 
        1.2.2  เพื่อศึกษามาตรการทางกฎหมายในการก าหนดหลักเกณฑ์การท างาน การจ่ายค่าจ้าง      
ค่าล่วงเวลา และค่าท างานในวันหยุดตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานของประเทศไทยเปรียบเทียบกับ
ต่างประเทศ 
        1.2.3  เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาการจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา และค่าท างานในวันหยุด              
ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน 
        1.2.4  เพื่อศึกษา และค้นหามาตรการที่เหมาะสมมาใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปรับปรุง
กฎหมายคุ้มครองแรงงานในเร่ืองหลักเกณฑ์การท างาน ค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา และค่าท างานในวันหยุด 
เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย และสอดคล้องกับอัตราค่าครองชีพที่เปลี่ยนแปลงไป 
 
1.3  สมมติฐานของการศึกษา 
 ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 และฉบับที่  
3  พ.ศ. 2551 ในเร่ืองของค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา และค่าท างานในวันหยุด ที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันนั้น  
ยังไม่เป็นไปตามที่กฎหมายบังคับไว้เท่าที่ควร เพราะการตีความค านิยามของค าว่าค่าจ้างนั้นยังขาด
ความชัดเจน และการค านวณการจ่ายเงินค่าจ้างส าหรับลูกจ้างที่ได้รับค่าจ้างตามผลงานไม่ได้รับ
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ความเป็นธรรมเท่าที่ควร และการตีความค าว่าค่าจ้างไม่ชัดเจนท าให้ เกิดปัญหาต่อการจ่ายค่า
ล่วงเวลาและค่าท างานในวันหยุด รวมไปถึงเร่ืองของการหยุดงานแทนการจ่ายค่าล่วงเวลา ในส่วน
ของลูกจ้างก็มีการออกมาเรียกร้องให้มีการจ่ายค่าล่วงเวลาในทุกประเภท ทุกๆ กิจการให้มีอัตราค่า
ล่วงเวลาที่เท่ากันตามจ านวนของค่าจ้างที่ตนพึงมีสิทธิได้รับ ซึ่งปัญหาต่างๆ ก่อให้เกิดความไม่เป็น
ธรรมกับลูกจ้างในเร่ืองการจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา และเกิดปัญหาอ่ืนๆ อีกหลายประการ จึง
จ าเป็นต้องมีการเสนอปรับปรุงกฎหมายคุ้มครองแรงงานเกี่ยวกับเร่ืองของค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา และ 
ค่าท างานในวันหยุด เพื่อให้การคุ้มครองแรงงาน ได้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย และสอดคล้อง
กับอัตราค่าครองชีพที่เปลี่ยนแปลงไป 
 
1.4  ขอบเขตของการศึกษา 
 วิทยานิพนธ์ฉบับนี้มุ่งศึกษา และวิเคราะห์เอกสาร และงานวิจัยทางวิชาการ เอกสารทาง
ราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทราบถึงความเป็นมา และสภาพปัญหาของการจ่ายค่าจ้าง  
ค่าล่วงเวลา ค่าท างานในวันหยุด ค่าล่วงเวลาในวันหยุด อันได้แก่ การน าค่าจ้างมาค านวณเพื่อจ่าย
เป็นค่าล่วงเวลา โดยไม่มีการน าค่าตอบแทนอ่ืนๆ มารวมด้วยท าให้ลูกจ้างได้รับเงินไม่ครบตาม
จ านวน  และการเรียกร้องของลูกจ้าง หรือผู้ใช้แรงงานเพื่อขอปรับอัตราค่าล่วงเวลาให้เป็นไปใน
อัตราเดียวกัน และเร่ืองของการจ่ายค่าล่วงเวลาให้กับผู้ประกอบอาชีพต่างๆ โดยศึกษาเปรียบเทียบ
กับกฎหมายของต่างประเทศที่ เกี่ยวข้อง ตลอดจนทฤษฎีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีการปรับปรุง  
แก้ไขกฎหมายคุ้มครองแรงงานให้มีความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย 
 
1.5  วิธีด าเนินการศึกษา 
 วิธีการศึกษาใช้วิธีวิจัยทางเอกสาร (Documentary Research) โดยศึกษาค้นคว้าจากต ารา  
บทความ ผลงาน งานวิจัยทางราชการ จากแนวทางปฏิบัติของคณะกรรมการต่างๆ กรมแรงงาน  
และค าพิพากษาของศาล รวมทั้งข้อเสนอแนะของบุคคล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และวิทยานิพนธ์
ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการปฏิบัติของนายจ้างที่มีต่อลูกจ้าง เพื่อสรุปปัญหาให้ออกมาอย่างเป็นระบบ  
รวมทั้งวิเคราะห์ตัวบทกฎหมายทั้งในส่วนของไทย โดยน ามาเปรียบเทียบกับของต่างประเทศที่
เกี่ยวข้องกับเร่ืองของค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าท างานในวันหยุด ค่าล่วงเวลาในวันหยุด เช่น ประเทศ
แคนาดา อังกฤษ ญ่ีปุ่น เป็นต้น และหลักเกณฑ์สากลที่องค์การแรงงานระหว่างประเทศ  
(International Labour Organization หรือ ILO) ได้ก าหนดไว้ เพื่อสรุปหาหลักเกณฑ์ และวิธีการทาง
กฎหมายที่สัมพันธ์กับข้อเท็จจริงยิ่งขึ้น อันจะน าไปสู่ข้อสรุปและข้อเสนอแนะในเร่ืองต่อไป 
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1.6  ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
        1.6.1  ท าให้ทราบถึงทฤษฎี วิวัฒนาการ ความหมาย ประเภท หลักเกณฑ์เกี่ยวกับค่าจ้าง         
ค่าล่วงเวลา และค่าท างานในวันหยุด 
        1.6.2  ท าให้ทราบถึงมาตรการทางกฎหมายในการก าหนดหลักเกณฑ์การท างาน การจ่ายค่าจ้าง  
ค่าล่วงเวลา และค่าท างานในวันหยุดตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานของประเทศไทยเปรียบเทียบกับ
ต่างประเทศ 
        1.6.3  ท าให้ทราบถึงปัญหา และผลของการวิเคราะห์ปัญหาการจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา และ   
ค่าท างานในวันหยุด ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน 
        1.6.4  ท าให้ทราบถึงมาตรการที่เหมาะสม เพื่อน ามาใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปรับปรุง
กฎหมายคุ้มครองแรงงานในเร่ืองหลักเกณฑ์การท างาน ค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา และค่าท างานในวันหยุด 
ให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย และสอดคล้องกับอัตราค่าครองชีพที่เปลี่ยนแปลงไป  
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 �������	ก����	��		�������������������� �����	����������	�� �������!ก��	
 "�	�����ก�#���	 �����$������ก%�&��"���'�(�		��#�� �������	#�	ก�� )*�	�����	ก'����� �� ��
��#�	�����	%������	�$�����+����#�,� ���ก�� "�	�����ก��!ก��	#����������� ���!ก��	-�
 "�	�����ก�#�  ����-���	��,.%��	�����ก������	��� ��ก��ก�����	������� �����������	
��		��������� �����	��	����� ������/ #�� ��ก0�����1����	��		��-�ก"����-� �.�� ����� ��
��ก������2�� �� "�	�� ������3�� ��������2!ก���ก���������ก��!ก��	 �$�����+������%ก��1 �#�
�%�	 ���"���� ���1���� ����+�����#�	ก��(�	�!ก��	 ก'��� �����	 )*�	��+����#�,� ���ก�� "�	��  
�����������-�2*	ก������������	���� ������ "�	���������1�(�	&!��+��!ก��	 )*�	&!��+������	
�������#�	�������ก��!ก��	 �����-���ก�� "�	�����	���� �$��� ���!ก��	���"��	%����.����3����
���,����(�	#� ��	���� ก��ก"������#�������	��ก����$��	��������&�#���3�$������+���!�
(�	�!ก��	���#�	 �"����,ก�����������	������ 5- ����� �����	���ก"����������+�������  
���������� �������� ��������6 #����������(�	ก�� "�	�� ��������ก��#ก�	ก�������������	
����%7����� ����#������������� �.��ก�����������	#��&�	�� ���!ก��	 "�-� ��+�#� )*�	�#���
�8��������	&�#��ก���"���9������	���� 1ก����3  �������	-����!ก��	�:%,�#% #��������
 "�	���������1� ���!ก��	$*	���% 7%-���,  �#������	��ก�3�$��	��(�	���� 5- ����8��1,����
������ ����$�;����+��,,��	���1#���ก��� ��	���������	��		���*	��+��8���� ���������"����
#��3����5�<=ก%�  �����	��(�	���� 5��+�����	��ก  ��	����� ����+����-�(�	�!ก��	��	��  
�������� ����+�#� 1���ก�����ก�,ก%�ก��(�	�����	 �*	 "�����ก��ก"�����"��%��� �����
��������(�	�"���� >�����	��		��? �#ก#��	ก��-�#�������%� �1��1�	�������&������.�� ��
�ก����(�	ก�,ก��$%���9������"����(�	�����	��		�� 
 �������ก��#������"���� >�����	��		��? ����.�������ก������������� ���#ก#��	ก�� 
��!�������������ก'#�� �#���ก7���������:%,�#%(�	ก����	��		����� ������+� �������,���

                                                 
 1  ���ก�5ก�� ��	����- � �����	ก���1����	��		�� �	��� �� 16 ��<��� 2515 ���� 7 �����%ก��.  
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�:%,�#%#��ก������+������������ ���2����+������	 ���"���������	��*�	(�	ก����	��		������ 1ก
�1� 1ก������� �����	#�	��+�ก��#�,� ���ก�� "�	�� ก������� 2�-����ก�� "�	��ก'-��#�	��ก��
���������	 ��	��������'�-���� �����	(�	�����	��		���*	��+������	 ���"���� ���1�(�	ก0�����1����	
��		���$�����+������	 �������2��	-�2*	ก���������#�,� �����3 #��	/  ��#�	�.�����	��+�
#��ก"���� ��	����(�$%$�  ���ก%�(*������������ก��������#1����ก�����	 ���,�	 ������	&�
�������-�����	ก��	(��	 )*�	��, �����-�ก����2*	  F<0� ����%� �������� ���กก�� ���
���	���	(�	�����	 ���-�2*	���#�,� �����/  ���!ก��	������% 7% ����-���, #������%7�ก��
ก"��������3 (�	�����	 ������	���� ������ "�	���������1� �$�����+�ก�� "������(���
�����	�(� 
 

2.1  ���	��ก���
ก����� !�� 
 �����	��+��%�	 ���������"����#���5�<=ก%�(�	 1ก���� 5�������� ��	�����*	������%�
�ก����ก�, F<0������	  ���%������ก�5�<=5��#����ก��� ��-��7%,��2*	�8����#��	/  �����% 7%$�#��
ก��ก"���������	 ���������+� #����������#ก#��	���ก������������	�������	 )*�	 F<0�
�����	-����%��;��ก��������	������ ��������2$%���9�-�#����ก<9������"����(�	�#���
 F<0� ��	��� 
 

        2.1.1  ���	���� !���$(�)��� (The Just Price Theory) 
                     F<0������	�1#%7��������.�������ก����/ ��� >Just Wage? )*�	����2*	��������%� ����� 
�����	�����2.�����&! "�	���"��	.��%#��!�-�����	��������ก�����	��ก<9�(�		�� �� "���!� ����
��!�������,�����ก��ก�,����,.���=��� ���(�-���ก���"��	.�$��!� ��	���� #����� �	�����ก,1�����
-� "�	����#"�����	 ���"����(*�� �����	 ���������1#%7���(�	�(�ก'��#�	�!	(*��� ��� ���ก�,
#"�����	��� 
                    ��� F<0������	�1#%7������ ���2��-������+� F<0� ���ก���ก��������.�����������	��
�5�<=ก%�  #��	�#��1��,��9��ก�� ��	��2*	�1�ก��	 ����ก����	��		����ก(*�� ��	���� ��������%�
����*	��+� �������,ก������	ก��	(��	���1�ก��	(�	�1���ก��� ����-���ก���:%��#%�1#���ก���2  
���ก���"�������ก�ก9O�(�	 >�����	�1#%7���?  ���ก����ก�,ก����,�1������%7�ก"�������.ก�,�����	
��		���*	�������"�������������� �#�����,ก�����������	��������ก/ ����������������	��!�
������, ��#�"�ก����ก9O� )*�	�����	��2!กก"����(*����ก����, ���������� "�����		��P6�������  
                                                 
 2  7���  �	�����%�.  ������%�.  ��� 40.  
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�����2�"��	.��%#��!� ��������	�!���,����-� ��� ��������	,�%ก��ก��&�%#(�	#����-�-�#��-�  
���8��1,������%���	ก�������ก'��	���% 7%$���!�,�	 ��	����'�-���ก���,�� ���ก���:%,�#%�ก����ก�,
�����	�����=,�� ���"���� ��� ก��$%���9�ก"���������	(���#�"�#��ก0����  ��+�#�3 
 �"����,���ก�ก9O� ���.��+�������	���.����������1#%7������ -���ก���*�2����+� 2 ��� �	
���ก�� ��� 
 1)  �����1#%7������	�(�	�����.��#��	#�,� �ก�� (Commutative Justice) 
����2*	 ก��2��#�������.��(�	�����	����!ก��	 ���.�����	(�	ก����ก�������ก����+����ก �%7�
���2�������		����+��8����ก��&�%#����	��*�	 ���(���.��������ก��&�%# ������19��� �	�5�<=ก%� 
�������19����ก����ก�,������!���#�� ��	���� ก���� "�	���*	���#�	��ก����&�#�,� �ก��,��+�
ก����ก�������ก�� ���กก��ก"���������	 ����+�7������	���� �*	��.�������ก��ก����	��*�	��� ���ก(�	
ก����ก������� ����+�7��� (Exchange Justice) 
 2)  �����1#%7����� �	��	�� (Social Justice)  F<0������	������+�7������	ก��	 
ก������� �������	��-���,�����.����ก�!ก��	��ก��&�%# ��	���� ��	���*	#�	#�,� ����!ก��	
�����2�"��	.�$��!�-�  ��	�������*�2����������	 ����.������!ก��	�"��	.�$��!�-����� ���#�	��+�
�����	 �� "������,����(�	�!ก��	)*�	��,1#� 2 �������2����#�=��ก�����	.�$(���#�"��"����
��*�	 ���$��	$�4 
         
        2.1.2  ���	���� !����%��9�������:�9 (The Subsistence Wage Theory) 
  F<0������	����,$���� �	.�$��� -��ก%�(*������������9��%�#�5#���< �� 18 ��+�.��	
 ����	���1#���ก�����%��(���#�����1��������+��,,��,,��		�� �����+�.��	 ������������%�
 �	�5�<=ก%���+��,,�����%�� )*�	������������ก�5�<=5��#��.��P���	�5� ก�1��cd)%����� ��%��
��'�2*	�����"����(�	#� 1������		�������+��8����ก��&�%# ���������"������ก(*��  "�����ก
�5�<=5��#�����1������8��1,����� -�$������%��� F<0� �����7%,��2*	�����	(�	ก�����������	 ����
(*��ก����,,��%� 
 ��� F<0���	ก�������-�������%���� �����	��		������	���1#���ก����������� ��
����!�������,���-���#ก#��	-���ก����,$���� �	.�$��!����� ��� �������� ����-���,�����	
�$��	�"����� �� ���"���+���ก�������	�!#����	 ������,�����������2���!ก�������"����,��+�ก"���	

                                                 
 3  �19�  e�#����.  (2528).  ��� !��������	���� !��.  ��� 16.  
 4  ���$	<�  #�	���%.���.  (2547).  ก��ก"���%��(����� !����A�(�"������� !����������� !��B���(C��
��.   
��� 11.  
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��		������"���� ���$��	$�#������#�	ก������	������#� ������ ������� �������	�!	ก�������,$�
��� �	.�$ (���(�	���,����ก'��(�����ก��	&���.�.�����		�����"�����$%��(*��  "���
��%��9(�	ก������(����		�����$%����ก(*�� �������/ �*	��������	�	���!�����,$���� �	.�$
�.����%� �� %5 �	#�	ก��(��2������	�ก%���!�������, ��#�"�ก�������,$���� �	.�$ ��%��9ก��
����(����		��ก'�����	����$������3��-(��', ก��(������� �����#��ก���ก%� ��#�"�����#��
�����	����/ �!	(*����2*	����,$���� �	.�$5   
 #������������%����-��$�������(�-������� 5��	กF< ก�����ก���:%��#%
�1#���ก����*	-���ก�����,��1	�ก-(��������%������ก�5�<=5��#��.����	กF<���"����/  
��� ���� ��%  (Adam Smith) -���'������#�������	�����	�(��!�����,$���� �	.�$ก'#�������
�5�<=ก%�(�	���� 5��!���3���.�	�ก	�� (Stationary State) ��+��������� ������ �����'������#��
�����	(*����!�ก�,ก������)��� (Demand) ���ก������(�� (Supply)6 (�	��		������,,�5�<=ก%�  
��������	����, ,� �"������ก��ก"������#�������	��กก�����3�$��		�� �����	��ก��ก�����
�	��ก��������"����#����	 ����ก����!ก��	���� ��3�$��		���*	-����, ,� �"������ก��
ก"���������	7 �����ก�5�<=5��#��.����	กF<��ก����*�	 ��� ���%� �%������ (David Ricardo) -�
�7%,�����-����$������.������	�����	�����$��7�ก�,���.�ก� �"������		�� ���ก����!����  
)*�	�(���'���������������������	��#�	���,#��#��7���.�#%����!�������, ����.�������		��
��!����-� (Subsistence Level) ������� �����	��$��$��	�"����,ก������������ ������	�1�	��� ���
 ����!���5�� �$���#� 1�(�	�%�	��������������	 �� "�����		��#��	/ �����2�"��	��!�#�������	
#���-���+���:��ก� ��	�����������		������� ��#�������	ก'���!	 �����+�ก���!	������ก��&�%#
��		���$%��(*�� �������&��������	��		��#ก#�"��	��ก��1������ก��-���+���:��ก� ��� F<0����
�����.��!�,�	 �e$������	�� ����ก��$�;�������ก� ������ 
 �*	��+� �������	�ก#-���� F<0������	$���� �	.�$��� ��(�,ก$���	 ���"������!�,�	
���ก��)*�	(�,ก$���	 ����'�-�.��������8��1,�� ��� ก�� ���%��������������	�!	(*��(���(�	
���,����ก'��(�������(*�� "�����		�����"������ก�ก%�-� �#����ก:�������	���������� �����
���-��!	(*�� ,1�����ก��ก�����	�������1( �	��#21���ก�#���	������,������� ��	
$�������ก<�(���(�	���,����������������  "������.�ก�-���$%������	�����'����ก%�&�

                                                 
 5  ก�� ��	��		����������%ก����	�� ก�������%ก������1����	��		��.  (2545).  ��� !�� ���B%! 

���:��
D��ก���"���� 9.E. 2545.  ��� 5.  
 6  7���  �	�����%�.  ������%�.  ��� 41. 
 7  �19�  e�#����.  ������%�.  ��� 16.  
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��������	 �����-� ��ก��ก�����%��9�����-��$%��(*������	�����'������	��ก��ก��$�;�� �	
ก���ก<#�  "����ก%�����ก�������"������		�����$%����'�ก����������ก�����ก%����������ก
����-����+�������%	#�� ��ก���ก��-� 
         
        2.1.3  ���	�ก���$���� !�� (Wage Fund Theory) 
  F<0�ก�	 1������	2�������#�������	����e�������� 2!กก"��������8�������ก��กก��
����)��� (Demand) ���ก������(�� (Supply)  F<0�����1�	�7%,���ก����ก�,ก������������	(�	
����,�����	 ���-�����������#���6 )*�	#��	-���ก F<0������	����,$���� �	.�$ ���1�	�7%,��
�ก����ก�,ก������������	(�	����,�����	��������� ���������ก�����(�	ก������(�� 
(Supply)  
  F<0�ก�	 1������	���-��ก%�(*��������%�#�5#���< �� 19 �����ก�5�<=5��#����
�"����.����	กF< ����, ,� ��+�����	��ก��ก������ F<0���� ��� ����� ��o�# �%��� (John Stuart  
mill)  F<0�ก�	 1������	2�����ก������)�����		��(*����!�ก�,ก�	 1������	 (Wage Fund) )*�	��+�
������*�	(�	 1���1������ ��&!���ก�,ก�� �������(�	��+�&!2��-� ��������� ��$��ก�����ก
ก���"���%�ก��&�%#���6ก���/ &!���ก�,ก�����. 1���1���������������*�	 �$������	�%�	�"����
��������ก �"����,����1 ����.�������ก�,�����ก������*�	���� ��2!กก�����-��$�����	��		�� ���
ก������(����		��(*��ก�,�"�������.�ก� ����+�.�.�����		�� ��	������%��9(�	ก�	 1������	
 ��2!ก������-����	����������ก�,��%��9��		�� ����2!ก��	 ����+�#��ก"��������#���(�	
��		�� ���������	���#�������ก�� "�	�� ���ก�	 1������	 ������������		��������"�����	 ��  
e����� ����$�������/  �������,��1	����,�����	���!	(*��-����������3�$��		���������
��=,������ ���������������-����+�&��.�� 2�ก0����ก"���������	(���#�"�(�	��=  "����!ก��	
ก�1����*�	-������	�!	(*�� ก'�� "����!ก��	����/ )*�	���-���,�����	�!	ก�������,(���#�"�#��ก0����  
 "���-���,�����	#�"��	8 
 #������	�.�� �2�����ก�,ก�� ก. ���!ก��	 ��	��� 100 �� �����	��ก�	 1������	
�"����,�������ก��!ก��	����� 2,500 ,�  �	 �� 1ก��� ����!ก��	 50 �� -���,�����	����� 20 ,�   
�����!ก��	��ก 50 ��-���,�����	����� 30 ,�  e������������ก0����ก"������#�������	(���#�"���
��#������� 25 ,�  �� "����!ก��	 50 ����ก-���,�����	�$%����+������ 25 ,�  �#������	��ก
ก�	 1������	(�	�����	���"�����	 �� ����	&����!ก��	��ก 50 ����-���,�����	���	��+������  
25 ,� � ��ก�,�!ก��	 50 ����ก �����%e����������	ก'#�	����!ก��	 ��-���,�����	����� 30  
                                                 
 8  �19�  �,���	��ก%�.  (2522).  ��� !��������	���� !�� ���� 1.  ��� 6.    
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,� ��ก 50 �� 2��!ก��	��	ก����-�������,��#�������	 �����	 �#������	��ก�2�����ก�,ก��
����/ ก'���"����ก�	 1������	�	 ���*	#ก��!����3�$�����ก��  "����!ก��	��ก 50 ���*	�"�#�	
�����,��#�������	 �����	   
  F<0���	ก�����*	-����+� �������, �$���ก���,�	�e����� ��ก�� ���-��-��"��*	2*	�8����
����/  ���������&�#��ก��ก"���������	 ���!ก��	���-���, �.�� ����% 7%3�$ก�� "�	�� ����
���1�� ������ก	���(�		�� )*�	��,�����+��%�	 ��(��ก�,���ก������+���%	 �����+��%�	 ��-��2!ก#�	 �%�	
�!ก��	���"������ก �����	(�	�!ก��	�#�����ก'��2!กก�� ,���ก��-���,�����	���	#������� 
�� �	#�	ก��(�� ก�� ���!ก��	��-���,�����	�$%��(*��������#�	��ก������ "�	��������	  )*�	
���กก�������#1&�(�	 F<0� ��(��#��������+���%	  "��� F<0������	���-����+� �������,-����
��%��� 
          
         2.1.4  ���	���� !��(��K�K��(  (Productivity  Theory) 
  F<0������	#��&�&�%#���-���	���ก�ก9O�ก��ก"���������	��#�	$%���9�2*	
�������$��7�������	�����	 &�&�%# ���ก����		����+��"���� ������-� ������% 7%3�$  
&�&�%#��		�� (Productivity of Labor) ��+����ก ���ก�������������	��ก����$��	��(*����!�ก�,
�������$��7�ก��������	����% 7%3�$ ���&�&�%#��		��)*�	 F<0�����,�	��ก��+� 2  F<0����� 
��� 
 1)   F<0������	#��&�&�%#�1� �� (Marginal Productivity Theory) 
       #�� F<0���������	 ���������!ก��	��� ��ก�,�!����(�	&�&�%# ���$%���#%�(*������ก
&�&�%#���#���ก#% �� "�-�  ��	������2�����&�&�%#��ก�8��������/ ����	 �� ����!����(�	&�&�%# ��
�!ก��	 ������	�� "�-����� ก��$%���9��� "����$%���9���ก&�#�,� � �������	-���,�����
�����	����ก&�&�%#(�	��	�� �����!	(*�� �3�$ก����		�� ��-�ก������(�	#� ����+�-���
�!��,,��� ��� ก����	�!ก��	�(����#����������� "���&�&�%#�$%���!	(*����ก�� ��	2*	�1�/ ��*�	
(�	&�&�%#ก'����#�"��	 )*�	 9 �1���	ก���������	&�&�%##����	������%�����	#���3�$�.�����  
�����	����	�����2��	��	��-�������/ #��,�� �������	 ��������	�	���ก������-� ��-���,��ก
ก��(��&�&�%# ��&�%#�$%��(*�� ����	-�ก'#�������	����	�	��	�.�����������-���2*	�1� �������	 ������
� ��ก�,&�&�%# ��-�$��� )*�	�!ก��	 ����	�������+����1� �����&�&�%#ก'����+�&�&�%#�1� �� 
       ก���������1� �����	#�� F<0������� ��ก�,�!����&�&�%# ���(� "�-� ��������	(�	
�!ก��	����*�	ก'����+�ก��ก"���������	(�	�!ก��	 ��	���  ��	��� �$��� 1ก��#��	 "�	�� ��
������ก�� �*	� ��ก�,���#��	������% 7%3�$ก�� "�	��� ��ก����� 
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 2)   F<0�����% 7%3�$&�&�%# (Productive Efficiency Theory) 
        F<0������,��+�ก����1	�#�	��ก F<0���ก ������� ก�������d���ก�����!ก��	�#�
����-����	���������2�$%�� (������) �����	(�	#�#������% 7%3�$&�&�%# ��#� "�-�  
 F<0������(����#%=����� ������� ����	��-���,��ก���� "�ก���$%��&�&�%#���!	ก���&�	��
��#�=�� ��#��	-���� ���-�(�	#�����ก'���!	�$%��(*��#��-���� �� �	#�	ก��(�� 2���ก&�	��
 �� "�-�������,#�"�ก�����#�=��������-�(�	��/ ���� ���	����,��%�������#�"�ก�������,2��
�e���� 
       ก����-����  F<0������	#��&�&�%#����1�	$����� �����7%,��2*	�������$��7�
������	�����	����+�-�#��&�&�%# �� "�-���+��"���� 
         
        2.1.5  ���	���� !�� �กK�ก��� � �(����� (Bargaining Theory of Wage) 
 ก��#����	�����	-���ก��$%���9���,�	���������(�	 Smith �#���ก�5�<=5��#��
��������-��-��������"�����������	�����ก��ก ��2*	��� 5���< �� 1890 ��ก�5�<=5��#��.��
��	กF<.��� Sidney ���Beatrice Webbs �����ก�5�<=5��#��.������%ก��.��� Bates Clark -��"����
ก��ก"���������	�(�-����$��7�ก�,ก�����������#����	 ���#������� 5���< �� 1920 AC Pigou 
��+���ก&!��*�	 �����	����'�2*	ก��ก"������#�������	����"����ก��#����	 
 �����%��#��	�#��6 �.5. 1890 ��+�#��� ��3�$��		��-�$�;����ก(*����������
�(��('	   "�������ก�5�<=5��#��.����	กF< ��� Sidney ��� Beatrice �����ก�5�<=5��#��.��
����%ก� ��� J.B. Clark -��"�������กก��ก"���������	�(�-����$��7�ก�,ก�������#����	����  
(Collective Bargaining) &!���,��1� F<0�����.������ �����	��������������ก#%��2!กก"�������
ก��,��ก��#����	������	�����	ก�,�!ก��	 ����ก<9�(�	ก��#����	����������	Px�������	
ก�,Px���!ก��	��+�ก�1�� �#�����	-�ก'#��  F<0�ก��#����	�����	��+��$��	ก���7%,��ก�-ก(�	
#�����		������������ก��ก"���������	(�	ก%�ก�������1#���ก��� ��.�����������������
��*�	� ������9 
 
 
 
 
 
                                                 
 9   7���  �	�����%�.  ������%�.  ��� 46. 
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            A. (Upper limit) �1��!	�1� ����3�$��		������ก��	�����	 
            C. (Upper limit) (�	�����	 ����1����(�	�����	 
            B. (Lower limit) (�	��3�$��		�� ����1����(�	��3�$��		�� 
                               D. (Lower limit) �1�#�"��1� �������	�����������	 
                               .��	 AD ���.��	 ��-�������2ก"����-������� 
            .��	 CB ���.��	 ����#ก�	�����	-� (rang of practical bargains) 
 
  ��9���  2.1  ก��#����	�����	ก�9� �������2#����	-��"���'� 
 
   F<0�ก��#����	���1���ก / ������ก���.���ก	���/ ���ก"����(�,�(#(����!	 
(Upper  limit) ���(�,�(#(���#�"� (Lower limit) #������	�.����������%�(�	 John Davidson ���6 
1898 -��(���-���� �����	����#�������	�!	�1���#����*�	-����� )*�	-��#�	ก������#�������	�!	
ก�����#����� ���$����� ����������#�"� ���1�� �� ���� "�-� ������		��ก'����#�������	#�"��1�-����� 
)*�	�(���-�������,��#�������	#�"�ก�����#����� ���$����� ������-������	�!	�1�� �� ���� "�-� .��	
������	(�,�(#(����!	���(���#�"�����ก��� (�,�(##����	 (disputed territory) �����#�� ���ก%�(*����%	
����!���.��	��� ������#�������	����!�#����(*����!�ก�,�����(��('	(�	&!#����	��+��"���� 
 
            A. (Upper limit) �1��!	�1� ����3�$��		������ก��	�����	 
            B. (Lower limit) (�	��3�$��		�� ����1����(�	��3�$��		�� 
            C. (Upper limit) (�	�����	 ����1����(�	�����	 
            D. (Lower limit) �1�#�"��1� �������	�����������	 
            .��	 AD ��� .��	 ��-�������2ก"����-������� 
            .��	 BC ��� .��	 ��-�������2#ก�	ก��-� (no rang of practical bargains) 
 
 ��9���  2.2  ก��#����	�����	ก�9� ��#����	-���"���'� 
 
 ����%� ����, ,� �"����ก�, F<0������	��ก&�ก�������#����	 �������%�(�	 AC 
Pigou )*�	-��7%,�����-���� 2�Px�������	����!ก��	��ก���(�	(��������� ��#�������	��2!ก
ก"���� ���1����1���*�	����	������ �$�����#�������	��2!กก"���� 9 �1� ���1��	��(�	��		��
� ��ก�,�1� ��(�	��		�� ����ก�9� ����#�������	-��-�2!กก"����(*�����ก���(�	(������ �#�2!ก
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ก"�������ก��#����	������	��3�$��		��ก�,����������	 )*�	��#�������	-�����ก"����-�
����������#������� �$�������#�������	#��	/ ������3�$��		��#�	ก��-���#�������	 ���!	
ก��� ��(9������ก������������	#�	ก����������#�"�ก�����#������ ��ก��#����	�$���(�(*��
�����	�����%�	����/ �� �	 ����#ก�	ก��-�ก'#��������1����(�	 ��	��	Px����$,ก�������������ก��
� ������ �#�2��1����(�	 ��	��	Px��-��$,ก�������������ก�� ก'��-���� �	 ����#����	�"���'� ��	
���	���&�3!�% �� 1 ��� 2 #���"���, 
 .��	 ��-�������2ก"����-������� ��� .��	������	��#�������	�!	�1�����,��*�	 
(Upper limit) )*�	��3�$��		��-���������ก��	��������	 ���!	ก������-� �$���2�����ก��	��������	
�!	ก��������� �����	�����%ก��	��		��-� ก�,��#�������	#�"��1� (Lower limit) (�	�����	 ���
�����	��-���������	#�"�ก�������,����$����ก�	�����-������		���� "�	�� ��ก�&�3!�%���.��	 AD 
�1����(�	��3�$��		�� ��� �1� ����#�������	 ��#�"� ���1� (Lower limit)  ����3�$��		��#��	-���
�� )*�	$%���9���ก&�-�&�����(�	ก�������1�	�� �#�2���#�������	#�"�ก�������,��� ��		��ก'��
��� �	���ก�������1�	�� �1����(�	��3�$��		�����!	����#�"� ก'(*����!�ก�,#� 1�(�	ก�����
��1�	�� �#�����	-�ก'#�� ��#�	-���ก%�.��	 ��-�������2ก"����-������� ��ก�!��1����(�	
��3�$��		������1� B �1����(�	�����	 ��� �1� �������	ก"������#�������	-������!	�1�����,
��*�	 (Upper limit) )*�	��-���������#�������	�!	ก�������,��� �$���2��$%�������	����	��
��กก�������,�������������.�����!	ก���ก����1�ก��&�%# ��ก�&�3!�%�1����(�	�����	����1� C ��
ก��#����	(*�������	 ��3�$��		��ก"����-����������(�(*�������	���� B 2*	 A ,�  ���
�����	ก'ก"����-������������-����� D 2*	 C ,�  )*�	��ก��#����	���������	���������	
����,#�"��1�-��#�"�ก��� D ,� ก��� ������	��ก����ก'�$%�������	(*��������/ �#� ��	���ก'#�	-���ก%� C  
,� ���Px����3�$��		����ก������ก�����	�!	�1� A  ,�  �#������	��ก��ก��#����	ก����3�$
��		��ก'��������	��������/ �#�-��#�"�ก��� B )*�	 B ��� C ก'����1����(�	��3�$��		�����
�����	#���"���,  ��ก�9� ��  B ��� C �������ก����	�&�3!�% �� 1 ก'�����2 ���������#����	ก��-�
�"���'� �#���#�������	����������-��� �	 B ���� C ����(*����!�ก�,�"����ก��#����	(�	 ��	 2  
Px�� 2���3�$��		�����"����ก��#����	�����ก��������	 ��#�������	ก'����������-��� �	
�1� C �� �	#�	(�� 2������	���"����ก��#����	�����ก�����3�$��		�� ��#�������	ก'����
������-��ก�����	 ���1� B ��ก�9� �� B ��� C -��$,ก�������������ก�� ��	�&�3!�% �� 2 .��	 BC  
����+�.��	 ��-�������2#����	ก��-� ��3�$��		������� �	���ก�������1�	�� #������	�.�� 
��ก�������#����	 ��3�$��		��#��	-��������#�	ก����-������	������.��	 70-90 ,�  
��������	ก'#��	��-�����������2�������	-�������.��	 60-85 ,�  ��	�����1����(�	��3�$
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��		����������	��� 70 ��� 85 ,�  #���"���, ��ก�9����ก�������#����	���"���'�-� �����#��
�����	����!���.��	 70-85 ,�  ��������+�� ��������(*����!�ก�,�"����ก��#����	 2��"����ก��
#����	(�	�����	�����ก�����3�$��		�� ��#�������	����������-���	 70 ,�  �#�2��"����
ก��#����	(�	��3�$��		�������ก��������	  ��#�������	ก'����������-� �	��� 85 ,� 
�� "���	#�	(�� 2���3�$��		��#��	-��������#�	ก����-������	������.��	 70-90 ,�   
�#������	#��	��-�����������2�������	-�������.��	 60-65 ,�  ��	�����1����(�	��3�$
��		����������	��� 70 ��� 65 ,�  #���"���, ��ก�9�����1����(�	��3�$��		����������	
-���������ก��ก�������#����	-�������2 "�-��"���'� )*�	�����	#�	�������3�$��		�����
��1�	��-� 
  F<0������	��	ก����(�	#����	����'���� ��ก�5�<=5��#�����������1�	 ����5*ก<�2*	
ก�-ก �	��	�� ����+�#��ก"������#�������	 ���/ -� ����������"�����ก������	���������� ��
��+� 1���ก�����ก�,ก%�ก��(�	�����	��กก����������������� ����+����-�(�	�!ก��	
ก������� �������.������������3����5�<=ก%���	��������� ก�-ก �	��	�� ���"����������"����
���.�ก����$%��(*�� ��������	��+�&!-������, ก'���� ������+�Px����������������,������"����
#����	��กก����!ก��	 ��	��������$�����(�	��=��ก�� �����(�� �ก�)	 ������-�2*	ก��
���ก�1��(�	�!ก��	����&�#������,�����	������������������ ������ �$��������	���� ����-��
�����,��#�������	������, ���� "��������	#�	(�� 1� �����!ก��	 ��-�������ก���ก����กก�-ก
 �	��	���#�����	�� �"�#�	 ������	�� "���������,��#�������	 �������	������ -�������#��
�����	�����!ก��	��2!ก��������������,��!���ก����$��	��ก'#�� ��#�������	�*	-����� ����2!ก
ก"��������������+���#�������-�10 
 

       2.1.6  ���	���� !���P��Q 
  F<0������	-���ก��$�;������+����� �����ก����+�$���=�� ��Px�������	���
�!ก��	��ก�"���#����	ก��  F<0������	��������/ ก'����.�������ก�#ก#��	ก��-� ��� 
 1)   F<0�&!-��% 7%��������� (Residual Claimant Theory) �����	��� ��ก�,&�&�%#(�	
�1#���ก��� ��ก���&�#�,� ��ก��8��������/ 3 ����-��ก� ����.�� ��ก�,��� ���ก"�-� )*�	2!ก
ก"����������,����������ก<9������%��9 �!ก��	�*	-���,�����	����#��� ��ก�,��%��9
&�&�%#(�	�1#���ก������� ��������e����#���"�����!ก��	 ���-���ก�����	��������%�#��-�
���2���		������������% 7%3�$��ก(*�����-����ก���. 1� ���� ���%���ก(*����ก���$%��&�&�%#���  
                                                 
 10  ���%#��  &%�(��.  (2546).  ก��ก"���%��� !����A�(�"���������EB��.  ��� 14|16.  
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&�&�%#���� ���$%��(*��ก'��-��$%�������� ��������"����,�������!ก��	 ���-���"���+�#�	-��$%��
���ก����(�	 ���%���� 1� �$�����#1���-��-��.�8�������������$%��(*�� ��	���� �!ก��	�*	�����2
���,��1	�3�$(�	#�-����ก�����,��1	����% 7%3�$��ก��&�%#(�	#� �����+�����%�(�	��ก
�5�<=5��#��.������%ก�� ����.������ Francis A Walker 
 2)   F<0��!���������ก%����ก����������������,��		�� (Surplus Value and  
Exploitation Theory of Wages)  F<0����-��ก%�(*������� Karl Marx ��+�&!�%��� ��������	��ก
����,ก��9�.��%#(�	�(� ��-���'����� 1ก(���ก(�	�!ก��	&!�.��		������	��ก������(�	ก��
$�;���1#���ก��� ��������������'�����!���� ��� ��%	(�	�%��� 1ก.�%�ก'��� #� 1���		�� ��
�.&�%#�%���(*����������	ก������� ���(�	��#21�%,����%�	����/ ����(*��ก'#�������-�,�ก�����		��
�(�-����� ������ ���-��7%,�������ก��ก"���������	���� &!���ก�,ก������,�������!���� ��
ก�����ก%�(*�����Px���!ก��	�(�-� �#�����ก���������!ก��	���ก����!����(�	�%��� ���!ก��	
ก�����ก%�(*�� �����������ก�,�!ก��	�$��	����, ���!ก��	$���� �	.�$��!�-�� ������ �����!����(�	
&�&�%#���� ������� �������	 ����&!���ก�,ก����������ก�,�!ก��	���� ����ก��� �!���������ก%�  
(Surplus Value) )*�	��2!ก�"�-��,�	��+�����.�� ��ก�,��� ���ก"�-�  ��	/  ���!���������ก%������+��!�
��� ���!ก��	-�ก�����ก%�(*�� e����� ก�� ��&!���ก�,ก������!�������� ���ก%������ก-��$���-������
��ก�,�!ก��	 2��-������+�ก����������������,�!ก��	 (Exploitation) 
 3)   F<0������	#���,,ก���1��3� (Consumption Theory of Wages)  
 4)   F<0������	#��ก0�1��	������1� �� (Law of Supply and Demand) 
 5)   F<0������	#������%�$F#%ก���5��#�� (Behavioral Sciences Theory of Wages) 
)*�	 F<0������$%���9���ก����,�����	(�	ก%�ก���#�������3  �����ก��ก"�������	���	�����	 
ก��$%���9������	�e$��,1��� ���ก��ก"���������	����+�������	����!	����� 
  F<0������	��	ก����(�	#����	����'���� ��ก�5�<=5��#�����������1�	 ����5*ก<�2*	
ก�-ก �	��	�� ����+�#��ก"������#�������	 ���/ -� ����������"�����ก������	���������� ��
��+� 1���ก�����ก�,ก%�ก��(�	�����	��กก����������������� ����+����-�(�	�!ก��	
ก������� �������.�������ก�������3�����	���5�<=ก%�������� ก�-ก �	��	�� ���"�����ก����ก�,
�"�������.�ก� ���$%��(*�� ��������	)*�	��+�&!-������,���� ������������������, ������"����
#����	��กก����!ก��	 ����$�����(�	��=��ก���(�� �ก�)	���ก�����ก�1��(�	�!ก��	����&�
#������,�����	������������������ ������ �$��������	����-�������,��#�������	������, ���� "�
�������	#�	����,3���(�� 1� �����!ก��	ก'-�������ก���ก����กก�-ก �	��	���#�����	��  
�*	�"���+� ����#�	 "�	����	ก������������,��#�������	 �������	������-�������#�������	������2!ก
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�������������,�$��	��ก'#�� ��	��������'�-���� -���� F<0��� ���������2�7%,��-���� ���
ก"������#�������	����	-� ���������2��ก��9�����������	-� ก��ก"���������	�������������	
-�����	-� �$����8���� ��ก�� ,#�������	��������ก������)�,)�� �8��������	��#�������	������
�ก����(�	ก�,��,,�5�<=ก%� ����1#���ก���(�	���� 5 ��� ��	�ก����(�	ก�,ก0���������	��  
 F<0������	 ���������ก�,.1�.���*�	 �������� 5��*�	 ����.-��-�ก�,��ก.1�.���*�	������ก
���� 5��*�	ก'��+�-� �#�����	-�ก'#�����1���	(�	��กก0����ก'-���ก��$����� ������ F<0�
�����	 �������������ก�����	ก�,������+���%	��ก ���1� �$��� ����-��"� F<0�����/  ��,����#%��+�
ก0���� ���ก����ก�,�����	(�	ก��ก"������#�������	(�	���� 5  )*�	��+��%�	 ����กก0�������	��
���#�	ก����ก ���1� �$�����ก��ก���ก%�������������� ��	�ก%�������+�7���#�������	���
�!ก��	���   
 

2.2  
�
���ก��ก"���%��� !�� 
 ก��ก"���������	������ 5- �-����%��;��ก������+��"���, �����%����ก���1� ����
ก����	��		����	-���������"������ก ��������	����ก��+�ก���ก9O���		����ก�� ��	2*	�1� ��ก��
��	��		�����ก�����������	�������"���� )*�	�����2��ก$%���9���+��1�#��	/ -���	��� 
 

        2.2.1  �$�ก���#:!����
�ก	�����9�����9�R�:�S 
                    ���� 5- ������#ก����2*	��.����(�	$��,� ����'�$���1�����ก�������!����  
#�����		��2!ก$��7��ก�������,,-$�� ก������� &!.��- ����1������	 18-60 �6,�%,!�9� #�	
��,�.�!�������ก<�#�%�����!�-$����,�	 -$�����	,�	 �����		���ก9O�,�	 )*�	�3�$��		��
��	ก���� "��������	��+������	 ��-���������"���� ����-����, ,� ��/ ��������# 
                    ก���.��		�����ก�����������	��%���������"��������.����(�	$��,� ����'�$��
���	�ก�������!���� ��ก����	��		�� "�ก��(1����	 �#����ก:���.��- �����������-��-�����,��	
���ก���.��		�� ��������	����ก#�	��,�.�!���� ���ก<�#�%�� ��(��������		������ �������
��+��$���ก��2�����	����,��	�.��������+�	��.���#�"�11 �*	&��ก�������		��.����� ���$�$����!���
���� 5- ��(�����,��	������	������+��������� 
  

 

                                                 
 11  -$5%<=�  $%$�;�ก1�.  (2523).  ก	����������.  ��� 7.  
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       2.2.2  �$�#:!����
�ก	�����9�����9�R�:�S  
                    ������ก��� ������ก���.������ก0�����$�	���$�9%.��-����� ��,,ก����	
��		����%����, ,�  ����������"������ก�%�	(*�� �#���		����������ก'��	�	��+���		��#��	.�#%
����e$��.����� )*�	�"���� >��	��		��?���� -���%����ก��,����#%-���������ก0�����$�	���
$�9%.��(�	���� 5- �(*����+�����	��ก �������� �� 1 ��<��� $.5. 2472 �����#�� ��,����#%2*	�����	
ก����	��		��-���+�$���=����� ��#�� 575 -�,����#%-���� >�������������	��		���������  
�����)*�	,1�����*�	����ก����!ก��	 #ก�	�� "�	�����ก�,1�����ก����*�	 ����ก��������	 ���
�����	#ก�	�����%���	#������� ���!ก��	-� "�	����? , ,����#%��#�����-�ก����2*	�%���	  
)*�	ก'��������	2����+����#�,� �ก�� "�	��)*�	ก�����ก�� �#�ก0�ก9O�ก����,�1�ก��ก"����
�����	�����.���ก����3�$��ก�� "������ ���(*����!�ก�,����$���(�	 ��	��	Px�� ����#ก�	#����	
ก��������� 
  

        2.2.3  �$�#:!ก	���������� 
 ก��ก"���������	������	-����ก��ก"����ก0�ก9O���,�1� �	ก0���� ��	����ก��
ก"���������	 ���-��*	��+�ก����������!ก��	ก�,�����	#ก�	 ����#����	�����	ก����	����"�$�	  
�!ก��	�*	��!���=��� ��#ก��+�Px�����������,������+��������� ��ก�� ��	2*	 $.5. 2499 �*	��ก����ก
ก0������		��e,�,��ก(�	���� 5- � ��� $����.,����#%��		�� $.5. 2499 ��+�ก0����
��		�� ��,����#%�����	(�	ก���1����	��		�� �����#�ก�������		�����$��7�-���� )*�	��
, ,� ��ก����,�1�ก��ก"������#�������	����+�7���(*�� ��������Px���!ก��	�����2 ����
���#��ก����ก��#����	�����	(�	�����	ก�,�����	-� #�������6 $.5. 2501 ��ก���:%��#%�ก%�(*��
3���#ก���"�(�	���$��F<�%� 7����.#�  "���$����.,����#%e,�,��	ก����-�2!ก�ก��%ก-� #��
���ก�5(�	�9��:%��#%e,�, �� 19 )*�	ก���:%��#%��	ก����ก�����ก%�ก����1�.�	�ก(�	�%��;��ก��
��		�� ����ก%�&�ก�� ,#��3����		���������ก�� 
 ��ก�� ��	-���ก������������	��=,���������6 $.5. 2507 ���ก���"�(�	���$�
2��� ก%##%(�� -�������$�������ก�����,��1	���,�� �	�����		�� �����	��ก�8���
��		�� �� �������1���	��ก(*�� 1ก(9� &!�.��		��#�	����,ก�,�8���ก����������������,��
�����	(�	�����	  ��+�&� "����!ก��	-���,���#�,� �ก�� "�	������#�� ��#�"��ก%�-� �!ก��	�*	-���
ก�����#��ก���$�������ก��	�����	 )*�	-����+�&���#����2���3�$(�	���� 5  ��	�� �	�5�<=ก%�  
��	�� ���ก������	 ���ก�,ก�,��=,��- �2!ก���#���ก�	��ก���		��#��	���� 5�� �����.1�
�	��ก���		��������	���� 5 (ILO) �����ก����������,�!ก��	 
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 ��	�������6 $.5. 2515 �*	-���ก�����	ก0������		��(*������ก����	 ���-����ก�5�.
���6���� )*�	ก'������ก�5(�	�9��:%��#%e,�, �� 103 �������� �� 14 ������ $.5. 2515 ���-���
ก0���� ����ก#��������(� 2 ���(� 14 ���	���ก�5(�	�9��:%��#%��	ก���� ������ก�5
ก�� ��	����- � �����	ก��ก"���������	(���#�"� e,�,�	��� �� 16 ��<��� $.5. 2515 ���-���ก��
��ก���ก�5ก�� ��	����- � ��ก���ก-(�$%���#%� �������	ก���1����	��		�� ���ก��
ก"���������	(���#�"���ก����e,�, �$����1����	&������.��(�	��		�� ���-� 
 #������������ �� 20 ก1�3�$��7� $.5. 2541 $����.,����#%�1����	��		�� $.5. 2541  
-����ก�5����.ก%����1 �,ก<� �������&��.,�	��,#��	�#���� ��  19 �%	���� $.5. 2541  
$����.,����#%�1����	��		��e,�,���-��ก��%ก���ก�5(�	�9��:%��#% e,�, �� 103 �����&� "���
���ก�5ก�� ��	����- � �����	ก���1����	��		�� ���ก��ก"���������	(���#�"�2!ก�ก��%ก-�
�����%��� ��	����ก���.ก0�����$����1����	��		�� "���, ,� (�	�����	����ก(*�� �����
����)�,)���$%����ก�%�	(*�� �#�������*�	ก'��+������	(�	�"����#����	(�	�!ก��	-���,ก���:%,�#% ��
��+�7�����ก(*�� �!ก��	�������(�������ก��ก"�������	���	�����	��ก�,#���	��ก(*�� ��� ��	
���% 7%�(����������#����	ก�,�����	-� 
 

2.3  �
����������"�
�� ��� !�� �����
��
�� ����"����#�
����$% 
 �%���(�	�"���������	 ������	���� ������ "�	���������1����� -���ก������������
 ���-�-���!�������������  ����#�����������ก'��2!กก"����(*����กก��#�����#�����ก
�5�<=5��#�� ���ก,�%���71�ก%� ����#�����#��$����1ก��e,�,��.,�9O%#��2�� ��	���        
 

        2.3.1  �
����������"�
�� T��� !��U 
                    �����$!�2*	�"���������	������+� ���(���ก��-���� >�����	? ��+��%�	�"������ก�� ���!ก��	-�
 "�	�����ก������	��+������� ���.�����	����#��&�	����+����.%�� )*�	�����	#�	���������	  
�����%���	 #���!��,,(�	�%7�ก�����������	 ���"���� ��� ก�����������	#����������(�	ก��
 "�	�� (Time Rate) ���ก�����������	#��&�	�� ���!ก��	 "�-� (Piece Rate)12 �#������	��ก�3�$
��	�����1��8��1,�� ������������ก��$�;����+��,,��	���1#���ก�����+��������� �����	
��		���*	��+��8���� ���������"����#��3����5�<=ก%������	��(�	���� 5- ���ก�%�	(*��  ��	��
��� ����+����-�(�	�!ก��	 ����&!�.��		�� �������� ����+��	%� 1���ก�����ก�,ก%�ก��(�	
�����	 )*�	�"���� >�����	? ����-���ก��,����#%��+�����	��ก��$����.,����#%�1����	��		�� $.5.  
                                                 
 12  7���  �	�����%�.  ������%�.  ��� 38-39.  
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2499 ������	��ก������+�#���ก'-���ก������������	�ก-(�"��%�����!�����	,�������	 �����-���ก��
#��ก0����(*������  "���ก��ก"�����"��%���(�	�"���������	��		�� �*	�#ก#��	ก��-�#��
��� �	�����%� �1��1�	���� ���&������.�� ���ก����(�	ก�,ก��$%���9������"����(�	�����	
��		�� 
                   2.3.1.1  �
���������
B� 
             1)  �����	���������� �	�5�<=5��#�� #���1���	(�	��ก�5�<=5��#������  
-���	�����	���-�����������, #��	�#�����,ก��	 ���1���	��� �����	��+�&�#�,� � ����กก�,
ก���. ��$��ก���1<�� ��	��� ���1���	��������	�����2*	&�ก"�-�(�	&!���ก�,ก���������(�	
ก%�ก�� ����ก<9� ����+�ก��.��.� ���(�-��-��"� ��$��ก���1<��-��.�� �	���� ������, ����,
�	������	�����	����ก<9���+�&�#�,� � ����กก�,��		��(�	�!ก��	 ก������� &�#�,� �
 1ก.�%� ���!ก��	-���,��+������.����กก����, "�	���������	2��-������+������	 ��	��� )*�	��
���-�2*	�	%���	��� ����	%��	�������,�	����3 ��� ���������, ����, ���1����������	�����+�
�	%�#�,� �ก"���	��		�����ก�&!)*�	 "�	����&!���� ���������	 ����+�ก��#�,� �ก�� "�	��(�	
�!ก��	������	 
             2)  �����	���������� �	,�%���71�ก%� ����!��������	(�	���#�,� ���		��
)*�	ก'��� �����	 �������	�������ก��!ก��	 �����	��ก�!ก��	-� "�	�����ก������	������	  ��������	
 ����ก,�%����"��*	2*	 ก'��� &������.�� 1ก.�%�  1ก��ก<9� �������	�������ก��!ก��	 �����!ก��	
-���,��ก�����	 �����	��กก�� ���!ก��	��, "�	�����ก������	 �������ก&������.���������  
���#�,� � )*�	�����2��ก��ก��+����#�,� � ����+�#���	%� ���ก�,��� �	%������ �,��� ���
���������ก��(�� ���-�2*	���#�,� � ����+�#���	%� �	������ �.�� �����ก<�$��,�� �	%�
.��������ก���	�������,1#� ��+�#� ������#�,� � ��-����+�#���	%� -��ก� �%�	 �� "����!ก��	��
����$*	$��� ��-���,��กก�� "�	�����	��ก� ����ก%�ก��(�	�����	13 
              3)  �����	#������������$����1ก�� e,�,��.,�9O%#��2�� ����������� 
(ก0) �. �	%� �������	����!ก��	#ก�	ก��������+����#�,� ���ก�� "�	��#���������	�"����,
��������ก�� "�	����ก#%��+����.�����	 ������ ���������� �������� ���� ������������ ��������
������"���9#��&�	�� ���!ก��	 "�-������� "�	����ก#%(�	��� "�	�� ��������������2*	
�	%� �������	�������ก��!ก��	�������1��������� ���!ก��	�%-� "�	�� �#��!ก��	���% 7%-���,#��
ก0���� �	%� 1ก����3  �������	�������ก��!ก��	��+����#�,� �ก�� "�	��������������
 "�	����ก#% -��������"���9#���������������"���9#��&�	�� ���!ก��	 "�-� �����������
                                                 
 13  ���%�  #��	�19����9.  (2550).  ��� !��.  ��� 16.  
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���2*	�	%� �������	�������ก��!ก��	�������1���������)*�	�!ก��	-��-� "�	�����  ��	��� -�������
ก"���� �"���9 ������������ก<9�����������%7�ก���� ���-�����������ก.�������	-�14 
              ����	-�ก'#�� ����������	��		�������������� ���#ก#��	ก����!�,�	������
��������#�������%�(�	�#���,1��� �#���ก7���������:%,�#%(�	ก����	��		�������+� ��
�����,����:%,�#%#%�#��ก������+������������ -���+� �������,���ก����*�	��� �����	#�	��+�
�	%� ���������ก��!ก��	��ก��#�,� �ก�� "�	�� ก������� 2�-����ก�� "�	��ก'-��#�	��ก������
�����	 (No Work No Pay) )*�	7���������:%,�#%���-�2����+����ก�"����(�	ก0������		����	��
ก����#��-� �$�����+�ก�� "������(����������	(�	�����	��		�������	�(� 
        
        2.3.2  �
����������"�
��  T�����
��
��U 
                    ����������	-�ก"�������!ก��	#�	 "�	���ก%�ก���.�����	 "�	��#���ก#%���#������
��� �����	��#�	�����#�,� �ก�� "�	���ก��!ก��	��� ���ก0�����1����	��		��
ก"��������ก������������	���� �"����,ก�� "�	�����	���� 
 2.3.2.1  �
���������
B� 
                                  �� ����	 ����#������������$����1ก�� e,�,��.,�9O%#��2��  
����������� (ก0) �. �	%� �������	�������ก��!ก��	��+�ก��#�,� �ก�� "�	�����	���������
 "�	��15 
                              �����1�����"�������� �����	#�	������� "�	���������1� ���2��!ก��	-�
 "�	���ก%�-�ก���ก"�������� "�	���ก#%�������1� �����	ก'#�	����������	�����������1����ก�
�!ก��	�$%����ก��� 
 
        2.3.3  �
����������"�
�� T����"����#�
����$%U 
 ����������	���!ก��	�� "�	�������)*�	��+������1�(�	�!ก��	 -���������+������1�
����"�������� �����1�#������$9� ���������1�$�ก&�������"��6 �����	��#�	������� "�	����
�����1���ก�,�!ก��	��� 
 
 

                                                 
 14  ��.,�9O%#��2��.  (2546).  9 ���$ก��V�����:��RW�(�XY�� 9.E. 2542.  ��� 242. 
 15  ����	��%�.  ��� 242. 
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 2.3.3.1  �
���������
B� 
                                 ����ก#%����!ก��	-��#�	�� "�	���������1� ��	����#���������� ���-�  
ก'��� ก�� �������	���!ก��	�� "�	������� ������%�.���� "�	��#���ก#%(�	�!ก��	 �����+�
�����1�$�ก&���(�	�!ก��	��ก��� �.����������	��#�	�������#�,� �(�	ก�� "�	���������1�
��� ��+�#� 
    
2.4  ������������ !����� ���#�!�9P����Z�ก��(�����ก���"���� 
 �����	 �������	 ����&!���ก�,ก��������ก�,�!ก��	�$�����+�ก��#�,� �ก�� "�	��
���� ��+�ก��$%���9���ก��#21����	�� ������#��(�	�����	 ��ก�������	%������%�	(�	�#���
����3 ��	���16 
 
        2.4.1  ก�� ����9P�� [�# #�!�[ก !�����"���� 
 ก%�ก��,�	����3  �������	#�	�.�	%��	 1��!	 ��������	���������	��ก������$	 )*�	
#�	��������.������ก���!����ก<��"������ก �����.��������#���!	 ���ก�� ���!ก��	-���� "�	��
����   "��������	#�	��������.�����"������ก �$���#�	�������������	���������	��ก���1��%�	-��
������	&�&�%#���ก������	-� ������ก�� ��	��ก%�ก�� ���ก����ก�,ก��,�%ก�� ก�� ���!ก��	-����
 "�	���������� "���ก��,�%ก��(�	�����	#�	�ก%������������,ก$���	 �����	&��������	
�����!ก����� ก%�ก������3 ���-��ก� ก%�ก�� ���ก����ก�,ก�����	 �	 ก%�ก���ก����ก�,�2������
����"� �	 ��+�#� ��	�����$��� �����!	���!ก��	���� "�	�� 1ก���#�� �������	ก"���� �����	
���������*	�"���+� ����#�	���������	��	��� 
 1)  ������*�	������+��	%������ )*�	2����+����-�(�	�!ก��	 ���!ก��	-���,#���"���� ��
������ 
 2)  ��ก������*�	������+��,��������	 ������������e$������� ���!ก��	�� "�	�� ���-�
 "�	�����ก������	��� ������(�	�,��������	��� �����	��ก"����ก������������%���+��"����
.�����	 �����%���+�������#�� ���!ก��	-� "�	�����ก�#� ��	���� ���-�(�	�!ก��	 ��-���,��ก
�����	����������*	���"���� ��-�������� �����#�� ��-��� ��ก�� #���"����.�����	 �����"������� ��
�!ก��	-� "�	�� 

                                                 
 16  7���  �	�����%�.  ������%�.  ��� 54.  
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 ก�����������	����%7���	ก���� �����ก<9�(�	ก�����������	������ ��������+��,��������	  
����  �����"������กก��������	������ ��������+��	%������������ ���-�(�	�!ก��	�*	(*����!�ก�,�,���
�����	��+��"���� 
         
        2.4.2  ก�� ����9P�� [�# #�!�[ก !�������"���� 
 ก�����������	����3 ��� �����$�����+�ก���!	�����!ก��	������#��	�� ���(�����ก��
 "�	��  �,�	��ก-���+� 2 ����3 ��� 
 1)  �����	#���ก#% 
       �����	#���ก#% ����2*	 �����	 ���!ก��	-���,��กก�� "�	��#���ก#% ����#�� ��
������ �����+����-�#���ก#%(�	�!ก��	 )*�	��� ���-������	�����������	��#����,,(�	
ก�����������	#��&�	�� -��ก� 
       (1)  �	%�������)'�#�ก��(�� (Commission) 
              ��ก%�ก��(��(�	�������� ����e$��ก%�ก��(��(�	����3  ����+�&�%#3�9O�
�,,���� )*�	#�	��5��ก������"����ก��,�%ก��(�	&!(�� �$�����&!)����ก%�����$*	$������%���
���,�%ก��(�	#� ก%�ก������3 ��	ก������������	��ก�����������	#������������)'�#�(�	����
�%��� ����&�%#3�9O� ���!ก��	(��-� �	%�������)'�#�ก��(����������	���ก"��������+���#�������  
����������#��-������!ก��	��(���%���-�� ����ก'#�� ���������������	�$%��(*��#����%��9
�%��� ���!ก��	(��-�  ��	���-����������	��-����������	������*�	��+��	%��������!��������-��ก'#�� 
       (2)  �	%�������)'�#�ก��(��#��� 
              �	%�������)'�#�ก��(��#��� ��+�.��� ���.����ก�e$���"����,ก%�ก���2������
����"� �	 �����	���������ก�$��ก	��(�,�2 $��ก	���ก',��������� ���$��ก	��)*�	 "���� ��
���#��� �����������+�������)'�#���ก�"�����	%� ��(��#���-� )*�	������ก<9��.�������ก�,�	%�
������)'�#�ก��(����	ก����(�	#� 
       (3)  �	%����,�%ก�� (Service Charge)   
              ��ก%�ก����	��� ����ก%�ก��,�	����3  ��#�	��ก��,�%ก�� �����	���%�
���,�%ก����ก�!ก��-���� ����%��"���9��+������)'�#���ก��� ��$�ก �������� �������,�%ก������/  
����"����,�	���ก��!ก��	#���"���� ��-�#ก�	ก�� ก���%����,�%ก����	ก������ก�!ก������ ����
�������.��ก%�ก�� ����7���������:%,�#% �����+� �������,(�	�!ก�� ����-��.,�%ก����ก�2��
���ก�,ก������/ 
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       (4)  �	%�#,��	��� (Tipping) 
              �	%�#,��	��� ����ก<9��.�������ก�,�	%����,�%ก�� ก������� ��+�ก����(�	
�!ก������&!�.,�%ก�� �#��#ก#��	ก��#�	 ���	%�#,��	������ ���ก%�(*��-���ก����$*	$���(�	�!ก��  
&!-���,,�%ก��  ����������ก�,&!,�%ก����ก����$��	�� ������-���������ก'-� ����	%� ���!ก��	��
-���,��กก��#,��	������ 2�-����ก�������,�1����Px�������	ก'-��2�������+������	 
       ��	���� ��+� �������	�ก#����	%����,�%ก�� ����	%�#,��	������ �ก%���ก7��������
�:%,�#%��ก�����+�����$9���,#��ก���� �����+����-� ���"����(�	�!ก��	� ��/ ก�,�	%�������)'�#�
ก��(�� �#��	%����,�%ก�� ����	%�#,��	�����-����&�#��#� 1�ก���"���%�ก%�ก��(�	�����	�#�
����	�� �����+����-�(�	�!ก��	 ��-�������� 
 2)  �����	$%�5< 
                    �����	$%�5< ����2*	 �����	�������ก�, )*�	��&������ก#�����-�(�	�!ก��	�#�
ก'2��-������+�ก��#�,� �ก�� "�	��(�	�!ก��	,�	�� ��������(��� ������&�	������+�$%�5<  
ก�����������	����3 �����+�� ��%�ก��,�%���	������	��*�	����ก<9��.�������ก�,ก��$%���9�
����������.�,��ก���$%��(����	%������ ���������	 ��ก��ก�����	 "����!ก��	������3��3!�%��  
#��	�� "�	�� ���(9������ก�� ��	������.�ก�!	���!ก��	������/ $���������,,����	 �����	$%�5<
 ����ก����2*	��� -��ก� 
       (1)  �	%���	��������,���(��� 
              �	%���	��� ������������ �	�	ก��	 ����2*	ก�����	%���+���	����ก��!ก��	
 �� "�	��-�&��� ����(��� "�	�� �����,���(��������������e$�������	 ����2*	�	%� ���������ก�
�!ก��	 ��(��� "�	�� �.�� �������ก��!ก��	 �� "�	�����-������1� ����(��	�� �	%���	��� �����,���
(�����������������+��	%� �%�	(�	 ����&������.������	����ก'-� 
       (2)  ���� �����2 
              ���� �����2 ����2*	�	%� �������	�������ก�$��ก	�� �� "�	����ก%�ก���2
����������"� �	 ��ก�9� �� "��"����� �����2�%�	-�#�� ��ก"����-� ������กก��� ����������#��
�"����� ���� 
       (3)  ���#���$%�5< 
              ���#���$%�5< ����2*	�	%� �������	�������ก�$��ก	���ก',�����������ก%�ก��
�2����������"� �	  �������2(��#���-�#���"���� ��ก"����-� ������กก��� 
       �����	 1ก����3  ��ก��������� ������+�ก�������$���#�,� �ก�� "�	�� ���!ก��	
-� "�	�����ก�Px�������	ก'#�� �#�ก'��+�ก����������ก�������กก0�ก9O�ก�� "�	��#���ก#%  
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�����$%���9���ก���������2 ��������(���������$���(�	Px���!ก��	��+�$%�5< ��������
$%���9�2*	��#����9�(�	�����	��ก�����������	���� #������%� ��ก������(�	#� �����	
����3 #��	/ ���-���������!�����������(�	�"���������	 ����+���#�=�� ����#��	%����� �����2 ��
������#���"����� ���� ���!ก��	 "�-� )*�	����ก<9���+�ก�����������	#��&�	�� ����!�3���#
ก0�ก9O�ก�� "�	��#���ก#%��กก��� 
 

        2.4.3   ����9P�� [�# #�!�[ก !���"����9��E� 
 ก�������$����!	�����!ก��	 "�	��$%�5<��� #���ก#%�!ก��	������� �� "�	�����3�$
����	��*�	 �#�����������	-����!ก��	 "�	�����3�$��ก����	��*�	 �����	ก'#�	���%7�ก���!	��
�!ก��	���ก�����������	�$%��(*���$�����+�ก��#�,� �ก�� "�	��$%�5< )*�	��+�ก��������
��ก�������กก0�ก9O�ก�� "�	��#���ก#% -��ก� 
 1)  ����%���������2����*ก ����2*	�	%� �������	�������ก�$��ก	����ก%�ก���2
����������"� �	  ����ก�2� ������ก����� ��������/ #���	����-( ��ก"����-� 
 2)  �	%�ก��*ก (Night Shift Premium) ����2*	�	%� �������	�������ก��!ก��	 ��-� "�	��
��ก�ก��	��� ����ก��*ก �"����,ก%�ก������3 ��		���1#���ก��� ���.������	��ก���+�����
�"���� ���#�	��%�������	#��� ��	��� ��	��� ����ก%�ก��,�	����3  ��#�	��5���!ก��	 "�	����
.��	����ก��	��� 
 3)  �	%���� "�	�����ก ����2*	�	%� �������	�������ก��!ก��	��ก�� "�	�� ����ก<9�
(�		�� ��#�	�.��		�����ก��+�����	��ก ����	�� ��#�	��5�����������	��+�$%�5<��กก���	��
����� ���ก#% 
 4)  �,��������	��%� �	 ����2*	�	%� ���������ก��!ก��	 ��#�	��%� �	-� "�	����ก�2�� �� 
����#�	-� "�	����#��	��	���� 
 ก�������$����!	�����!ก��	 "�	��$%�5<��	ก���� ����ก#%���-�������2�������+������	
��#�=�� ��������#����	��$%�5<��	ก������� ��+�	������� ���ก#%(�	�!ก��	 ����#�	��,�������
��1������ก�� "����-�ก"����-������� 
 

        2.4.4  ก�� ����9P�� [�# #�!�[ก !���"������ก�\A� 
 ก�������$����!	�����!ก��	 "�	����ก(*�� ����2*	ก�� �������	���!ก��	 "�	����ก
���� "�	�� ����#�	�� "�	���������1� �������	-�ก"����-�#���ก#% �����	�*	#�	���%7�ก�� 
�!	����ก�,�!ก��	�.�������ก�� �$�����+�ก��#�,� ��!ก��	 ��-��:%,�#%	����ก�,�����	 �#�
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����	-�ก'#�� �����	��ก������������	ก������+����� ���!ก��	�����-���,ก��$�ก&����������,�	 
ก0������		���*	-��������1����	ก������-���+�����3 ��	��� 
 1)  ������	��������� "�	���ก#% 
 2)  ��� "�	���������1� 
 3)  ������	�����������1� 
 
        2.4.5  ก�� ������ !��#���ก�R��P��Q 
 ก�����������	����ก<9�����/ -��ก� 
 1)  �	%����#"�����	 �����	%������"�����2 �����	%���,��	 
                          �	%���	ก���������+��	%� �������	�������ก��!ก��	,�	#"�����	 )*�	 "�	������� ��
�"���� �������� ����#�	�.�����	%��$�����+������%� �	 ��������� ���ก����ก�,ก��#����, ����
��,��	�!ก�� )*�	�����	���.�%7�ก�������9��������������"���� �������� ���-���"��*	����!ก��	
��-��.����-���ก����$��	�� 
 2)  �	%������	�2 
                          �	%������	�2 ����2*	�	%� ���������ก�$��ก	���ก',�����������ก%�ก���2������
����"� �	  ��ก"������$��ก	���ก',���������#�	����� ���!����������� �����	�2��� ก��
��������ก<9��.�������+�ก���������ก��!ก��	#����� �� ���#"�����	(�	�!ก��	 ��-� "�	��-�
�� �	�ก#% 
 3)  �	%�.����������ก��=,�� 
                          ����+��	%� ���.��ก%�ก����	�������<0��������+��������� �$�����+�ก��.��������
��	���%�����ก���"���%�ก%�ก�������+�ก���,�	�,�3���(�	��=,�� )*�	��=,������+�&!�����	%�
�"������*�	���ก����(�	ก%�ก����	�������<0�� �$������"�-��.���������+�������*�	 ��#�	�����$���
��+����-�(�	��!����"���	����� 
                         ก����������ก<9�����/ ��	 ��-�ก������(�	#���� ��+�ก��������3���#ก0�ก9O�
ก�� "�	��(�	�!ก��	#���ก#% �����+������	��#�=�� �������-���,ก��$%���9���� 
 

2.5  D���X�!��
�)�ก�� ������ !�� 
 �8��1,�������	���%7�ก�����������	  ���.��+���#�ก����ก���!	�����!ก��	������(���  
������	&�&�%#��ก�� "�	�����ก������	 #������.��+�� ��%���ก��,�%���	���$�����,�1�
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ก�� "�	��(�	�!ก��	 �%7�ก�����������	#��	/ ������������!������%7� )*�	�����2����,�	-���+� 3 
��,,���   
         

        2.5.1  ก�� ������ !��(�������
�����ก���"���� (Time Rate) 
 ก�����������	#����������(�	ก�� "�	�� ��� ก�����������	����%7��"���9��ก
�������� ���!ก��	 "�	����+��"���� ������ก"�����"���9��+����.�����	 ������ ����������    
����8ก<� �������� ��������6 ก�����������	����,,��� �!ก��	�� "�	��-�&�������% 7%3�$
�$��	������(*����!�ก�,ก����,�1�ก�� "�	��(�	�!ก��	 ��������	����Px�����ก�� ����ก��
,�%���	�����������/ 
  
        2.5.2  ก�� ������ !��(��K��������[ก !���"�B%! (Piece Rate) 
 ก�����������	#��&�	�� ��� ก�����������	����%7��"���9#��&�	�� ������%��9
&�&�%# ���!ก��	 "�-� )*�	 "����!ก��	�#�����-���,�����	�#ก#��	ก��-�#���"���� ��#������2
&�%#-� ����,�%ก�� ��#�-� "�-� ก�����������	����%7���� ��+��%7�ก����ก���!	���!ก��	�$����$%��
&�&�%##���!ก��	�#��������+��"���� �#�ก'��&���������� �������+�ก���.�!ก��	������ก�,
������	��ก� (����1<�7����ก��!ก��	 ����',�x�� $%ก�������!	���117 ��+��8����1�	��ก�ก�ก���"���9
��#�������	 ���.��+�=����ก���"���9�����	%�����3 ���� ����8�����ก��,�	��,#��ก0����
��		����+�����	��ก ก�����������	����%7���� -��ก� ก��ก"���������	��+����.%�� ��+���#� ��+�
��� ������+�������)'�#� #���"���� ���!ก��	 "�-� 
  
        2.5.3  ก�� ������ !�����KX� 
 ��+��!��,,(�	ก�����������	������ "�	���ก#% &��ก�,�%7�ก�����������	#��&�	��
 ���!ก��	 "�-� #������	�.�� ��ก��ก�!ก��	��-���,�����	��+��	%����������,��������	 ����������+�
����"���� �����	��	#�	�����	%���������� ���&�	�����!ก��	��ก�����������	 ����"���9��ก
�	%����(���%��� ���ก',-���ก�!ก�����(# ���!ก��	����"���!�����#������� 1.7518 ก�����������	
#����ก<9�&�������&��� �� "���	��(�	�����	�"���%�-�-����%�	(*����กก�� ���!ก��	(��� "�	�� 
�����	��ก�!ก��	 �������������2���(������������	�!	(*�� �#���(����� ��-�������2ก"����-� 
                                                 
 17  -$5%<=�  $%$�;�ก1�.  (2522, ��<���-ก������).  >�8��������	�����	#��ก0������		��.?  
��X��

X����E�X(�S, 3.  ��� 75.  
 18  �"�$%$�ก<�0�ก� �� 2515/2520. 
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����������!ก��	�#�����-���,�����	������ ��-�ก����� ก�� ���!ก��	-���,�����	-�������������	
ก�����ก%��8�����ก�����������	�������1� ����� �$���-����&�	�� �����"����"���9�����	 ���
�����	#�	���������	�������1�#��ก"����(���#�"� �#��!ก��	��ก��(��#��	����19 
 ��	���� ��ก�����������	�����	�������กก"�����%7�ก�����������	#����,,����,,
��*�	 ���ก"�������������� ���#ก#��	ก����ก-� ��������.�%7�ก�����������	 ��	��	��,,&��
ก��ก'-� 
 

2.6  ��� !����A�(�"� 
 ��������	����ก�2��ก��9� �	�5�<=ก%���	�� ���3���ก����		�������� 5 ��ก"���	
$�;�� �!ก��	#�	����,ก�,�8����������	(�	�����	��		�� )*�	2!ก�����	��������������,-���,
��#�������	 ��#�"��ก%����  "�����=#�	�(�����, ,� �$���� �ก�)	ก��ก"������#�������	(���#�"�
�����+�ก��,�	��,�������	#�	���������	�ก��!ก��	���$��	$�#��ก���"��	.�$  ��	����$�����+�
���ก���ก���,���	#���ก���������1����	�ก��!ก��	 ��(���"����#����	 ������.�ก������
 "�	�� ����&!���	��	�� "���-��2!ก��������������,����2!กก����������	��#�"��ก%���� 
 ��#1�"���� �� "����!ก��	�"������ก-���,�����	����#�� ��#�"����� ����������������
�ก%���ก��#1#��	/ �������ก<9���	��� 
 1)  ���.�ก�)*�	�����1��!���.��	��� "�	������ก�ก%�����#�	ก��(�	#�����		��  "�
��ก������(����		������ก 
   2)  ���.�ก������ "�	������������+���		��-�P6��� (Sweating of labour and 
unskilled) ������+�&! ���.ก"���	��	ก�� "�	�� 
 3)  3���ก����		����� ���-���!����3�$ ��#�"���ก �!ก��	)*�	��ก��ก��2!ก���������
�����,�������	(�	�����	��� ��	#�	#ก��!����3�$ก�� "�	������%�	������ ��-���!����ก (Bad 
conditions of employment generally) 
 4)  �!ก��	��������(�����ก���ก��������������	��ก�� "�	�� �������������	
�%-���ก�����#��ก���$������	=���"������ก�������#����	���� (Collective bargaining)20 
 
 
 
                                                 
 19  ���%�  #��	�19����9.  ������%�.  ��� 8.  
 20  7���  �	5����%�.  ������%�.  ��� 148-149.  
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       2.6.1  ���กก�������� !����A�(�"� 
 ������/ ���� 5-���ก��ก"�������กก��(�	�����	(���#�"�(*�� �$�����+����ก���ก��
�,���	#��ก����.�ก���� "�	�� ������		��-�P6��� ����%����ก�(��!�#�����		����-���,�����	-��
#�"�ก�����#�� ��ก0����ก"���� �����+�ก���1����	�$����%��,1�����������2!ก��������������,����2!ก
ก����������	��#�"��ก%���� �#�(9������ก����=#�	�"��*	2*	(�����������2��ก�����������	(�	
�����	��� )*�	ก��ก"�������กก���������	��#�������	(���#�"����ก'�$�����#21����	����	#��-���� 
 1)  �$������	ก���%�������	ก������	 ������������������,�����	��		��(�	�!ก��	
���ก%�-� 
 2)  �$����ก����,���-�(�	�!ก��	�������-��$��	$��ก�ก���"��	.�$����	����#�=�� ��
��(*�� 
 3)  �$���(����8�����#�������	#�"� �#���.�����	��ก�� "�	����ก (Sweating system)   
 4)  �$�����+��8����ก��#1�#�������	����,���� 
 5)  �$������	ก��ก���(�	(�� �������ก���(�	(�� ����+�7���������	&!���ก�,ก%�ก��
���ก�� �����#� 1� �	�����		��-���#ก#��	ก����ก��ก 
 6)  �$�����+�������	�����ก��$�;���5�<=ก%�(�	.�#%����ก��ก��������-� ��������� 
 ��ก��#21����	��(�	ก��ก"������#�������	(���#�"����� ก�� �������	ก��-���������	
��������������,�����	�����	��		���!ก��	���ก%�-���+���#21����	�� ���"���� ���1�  ��	����$���(���
�8���ก���.��		�� ��-����+�7��� ก�� ����=�(����ก����(�	��ก��ก"������#�������	(���#�"�ก'���
��#1�"���+��$����1����	ก���.��		�� ����e$������	�%�	�!ก��	 �����"����#����	#�"�  �����ก�9� ��
�!ก��	�%-����#��ก�����#��	��3�$��		�� )*�	��#21����	����	ก���������,�����+���������%�  �����
��ก��%����ก��ก"������#�������	(���#�"�(�	,�	���� 5 ��	���ก:��!���ก0����(�	���� 5
�%�)������ ������6 �.5. 1894 ก�����#��	�9�ก���ก�������	(�	���� 5����#����� ���6 �.5. 1896 
���ก���#�	#��	�9�ก���ก��#��$����.,����#%�9�ก���ก��ก�������	����.��9���ก� �.5.
1909 (British Trade Boards Act of 1909) (�	��	กF<ก'����#21����	���.��������21  
 >�����	(���#�"�? (Minimum Wage) #������������ก� ���	��ก����		��������	
���� 5�����,���� ����2*	 �����	 ��$���.�������		��-�P6���$���	.�$��!�-�#����#3�$ก�,
3�������,1#���ก��	�� 
 
 
                                                 
 21  �����  �ก��,19��.  (2532).  >�����	(���#�"�.?  
��X��������, V������ 8, �a��� 4.  ��� 97.  
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        2.6.2  ก��ก"���%��� !����A�(�"� 
 ก��ก"���������	(���#�"� ����.���ก�:%,�#%��ก��%������ ก'�$������#������� 5�.
�%7�ก��ก"���������	(���#�"���+�-������ �	�����ก����ก ���1� �*	�.�%7�$%���9���	��� 
 1)  �������	��+�Px��ก"����(*�� �����+�ก��ก"�������&!��+������	�#��$��	Px�������
� ������ )*�	ก���.�%7��������!������� 5 �����$�;�� ��������	��+�&! ����, ,� ��ก  "����!ก��	
-���,�����	����#�� ��#�"������� ��,ก�,.�����	ก�� "�	��(�	�!ก��	���#������ 
 2)  ก�������#ก�	ก��������	�����	����!ก��	��+����/ -� ��� ����-�����	��ก�
(�	�����	����!ก��	�(������������� �����#�������	 �������ก�����ก'����&�&!ก$���e$��#��
�!ก��	 ���(������� ������ 2��!ก��	�������ก-������	����#��� ����ก'��-�����ก��	ก����	 )*�	�%7�
���-����+� ���%�����8��1,�� �����	��ก�!ก��	-��-���,������+�7��� ���-����,�� ��=�� �������� 
 3)  ก��#ก�	ก�����&���#��� �(�	Px�������	���Px���!ก��	 ( �%3���) ��+�ก��
ก"������� ���	��ก������	����!ก��	��!���=����!�ก�9�ก�� ������ "���� ����+�&!ก"������#��
�����	(���#�"��$��	 2 Px��� ������ ���-������=,���(������������� )*�	���� 5 ���.�%7��������������+�
���� 5 ����$�;�� �	����1#���ก��� �	��ก��!ก��	��, ,�  ���(��('	$� ����#���!ก�,�	��ก�
(�	�����	-�����	-�����������, 
 4)  ก��#ก�	ก��������9�ก���ก������ก�� ��	 3 Px�� ���ก�,�����=,�� Px�������	 
���Px���!ก��	 )*�	����ก<9���+�-#�3��� �%7�������#ก#��	ก�,ก��#ก�	�,,��	Px�� ���������=,��
�(���������������ก��#ก�	 ���Px����=,��ก'�������������	��ก�����	��ก� ��ก�,Px��
�����	���Px���!ก��	 �%7���	ก�������������ก���.��!������� 5 ��ก"���	$�;����+��������� �$���
������-������,���������,ก�� �$����	��ก��!ก��	��	��, ,� �����ก�� �����(�#����	�����
ก�,�	��ก�(�	�����	-�  
 5)  ก��ก"���������	(���#�"������= )*�	�%7������=����+�&! ��, ,� �"���� ���1���ก��
ก"���������	(���#�"� ���ก�� "����ก��ก"����-���#��, ก0���� ���� "���+�ก0�������#�	 
������	��ก� ��-���,��,���� "���� ����+�&!ก"������#�������	(���#�"�#�����กก�� ��-���	
���-� ��������ก�5��+�ก0����������������2�.,�	��,��+�ก�� ���-� 
 ��	������� ���-�ก��ก"������#�������	(���#�"�(�	���� 5#��	/ ���.�%7�ก��ก"����
����"��%7����%7���*�	 �����%7�#��	/ ��&��&���ก��ก'-� (*����!�ก�,�����������(�	�#������� 5  
)*�	���� 5- ����8��1,��-��.�%7�ก��ก"���������	(���#�"��,,-#�3��� ���3�����	��ก#ก�	ก��
��� ����ก�����ก�5,�	��,�.��+�ก0�����.�������ก�,ก0��������/ #��-�  
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 �"����,���� 5- ����� ก��ก"������#�������	(���#�"�-���%��(*�����6 �.5. 1972 )*�	#�	
ก�,�6 $.5. 2515 ����������-����"�����ก�ก�� ��	����- ���ก��ก"��������ก���1����	
��		�� �����ก�����#��	�9�ก���ก��$%���9�ก"������#�������	(���#�"�(*��22 ก�� ��	����- �
-���5���"������	ก������ก����ก���ก�5 �����	ก��ก"������#�������	(���#�"���+�e,�,��ก �	��� �� 
16 ��<��� $.5. 2515 ���-��#�	#��	�9�ก���ก�������	)*�	��+��	��ก�-#�3��� "���� ����ก��
ก"������#�������	(���#�"� ������"���ก	���9�ก���ก�������	 ����	ก��ก����		���:%,�#%��� ��
��(��1ก�� ���ก��ก"������#�������	(���#�"�����9�ก���ก�������	������&�,�	��,�.����	��ก  
�������� �� 14 ก1�3�$��7� $.5. 2516 �����%����ก��,�	��,�.�� 4 ��	���� ��� ก�1	� $������  
��1 ����ก�� �� ,1�� ���� 1�7��� 
 ��	���� ��#�������	(���#�"� �*	����2*	 ��#�������	 ���9�ก���ก�������	ก"�������
��������=��#�����ก��ก�� ��	����- ����ก�5�.,�	��,�ก������	 ��������	��#�	����
�����	���ก��!ก��	-�����ก�����#�������	(���#�"� �����ก�5ก"����-�  ��	����$�����+�ก��������
�1����	�ก��!ก��	 ����e$���!ก��	��		�� ��-�P6��� ���(���"������ก�������#����	ก�,
�����	  
 ��ก��ก"������#�������	(���#�"� ����ก��+����ก�5ก�� ��	 ���,�	��,�.#��
ก0����-�����  (*����!�ก�,���ก0���� ���.�"����,ก"���������	(���#�"���(9�������ก"��������+�
�"������� ��(�	ก�� ��	�� )*�	��������ก�� ��	 �����"������� ก�� ��	����- � ก�� ��	
��		����������%ก����	�� �����,#��	�#��6 $.5. 2516 ��+�#�����2*	�8��1,�� �%7�ก�� ���.��ก��
ก"������#�������	(���#�"�������ก"������!����!�(�	ก�������,,������ )*�	�.,�	��,ก�,�!ก��	 1ก
��ก<9� ���� 1ก����3 (�		�� ��ก0����-�ก"����.�����	 "�	��-�-���ก%������ 8 .�����	 ���
���������*�	-���ก%� 48 .�����	 �"����,	�� ���-� ����	�����#���-���ก%������ 7 .�����	 ���
���������*�	-���ก%� 42 .�����	 )*�	��ก��ก"������#�������	(���#�"������� 5- ����� ������#��
�����	(���#�"��#ก#��	ก��-�#���#���3!�%3�����#�����	���� ���#���8���� ���.��+��ก9O���ก��
ก"���������	(���#�" �  ���ก0���� ��,����#% �����	ก��ก"���������	(���#�" ����8��1,�� ���  
$����.,����#%�1����	��		�� $.5. 2541 )*�	-����"��%���(�	��#�������	(���#�"� ���-�  
����������� >��#�������	 ���9�ก���ก�������	ก"����?23 #��ก0���� ��-�ก����������
�9�ก���ก�������	�9���*�	�����ก�,-�������7�����ก���ก���������ก��-�����ก��� 9  

                                                 
 22  ���ก�5(�	�9��:%��#% e,�, �� 3 �	��� �� 16 ������ $.5. 2515, (� 2.  
 23  $����.,����#%�1����	��		�� $.5. 2541 �ก-(�$%���#%�$����.,����#%�1����	��		�� e,�, �� 2
��� e,�, �� 3 $.5. 2551, ��#�� 5.        
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���#�-���ก%� 15 �� �����=��#������+�&!�#�	#��	�9�ก���ก�� ���#�	�#�	#��	��กPx�������	
���Px���!ก��	����	���Px���� 3 �� �$���-� "���� ��$%���9��������������'�#����=,�� ��
ก��ก"�������,�������	(�	���� 5�������� ��ก"������#�������	(���#�"� ���!ก��	���������
�% 7%-���,��������2�"��	.�$��!�-� )*�	��ก��$%���9��#�������	�9�ก���ก�����%��%����	#���#%
(�	 �����.1� ������������ก:(�� '���%	���������"���+� ����#�	$%���9� ���������-���,ก��
��	�������กPx�������	����Px���!ก��	 
 
        2.6.3  �[����#�ก��ก"���%��� !����A�(�"� 
 ก��ก"���������	(���#�"����ก"����-�������ก<9� �.�� ก"�����e$��ก%�ก����
ก%�ก����*�	 ����ก"�����e$�� �	 ���� �	 ����*�	 ����ก"����#����.�$�����$5 ��+�#� �#�
��ก<9�(�	ก��ก"���������	(���#�"� ���:%,�#%ก����+������������� ��� 
 1)  ก"����#����ก<9� �	2%��   
                   ��+�ก��ก"������#�������	(���#�"����#ก#��	ก��-�#��3����5�<=ก%� ���
��#�=��ก�����	.�$(�	�#��� �	2%�� �$������!ก��	-���,�����	 ��� ��%	 �������#�=��ก��
�"��	.��%#��!�������,�����ก�� 
 2)  ก"����#������3 (�	ก%�ก�� 
       ��+�ก��ก"������#�������	(���#�"����#ก#��	ก��-�#������3 (�	ก%�ก��#��	/  
�.�� �1#���ก����%�	 � �1#���ก���&�%#��������������	���� �1#���ก��������	��� ก��
ก�����	 ก��(���	 ����ก��,�%ก����ก%�ก����	�������������� ��+�#�  ��	����$�������#��
�����	(���#�"������������������ก�,�3�$ก�� "�	�����#���ก%�ก�� 
 3)  ก"����#������3 (�	��		�� 
       ��+�ก��ก"������#�������	(���#�"� �$������������ก�,���������2���P6���(�	
�!ก��	���#�������, -��ก� ก��ก"������#�������	(���#�"��"����,��	��-����P6��� (Unskilled)  
��	��ก*�	P6��� (Semi-skilled) ��	����P6��� (Skilled)24 
 �"����,�!��,,(�	ก��ก"������#�������	(���#�"������� 5- ����� �#���%�ก��ก"����
��#�������	(���#�"���2!กก"���������5�����ก�5(�	ก�� ��	����- � )*�	$%���9���ก
���ก�ก9O� ���"����/ ��� ����#�	ก��(�	�!ก��	������,���� ���������2��ก������(�	
�����	 ������	.�$ ���ก������������	(�	������	.�$ ��+�#�25 #����3�����	��ก ����ก0����
                                                 
 24  7���  �	�����%�.  ������%�.  ��� 154.  

25  ���ก�5ก�� ��	����- � �����	ก��ก"���������	(���#�"� �	��� �� 16 ��<��� $.5. 2515, (� 12.    
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�1����	��		�� ก'-���ก��ก"������� ��(�	�9�ก���ก�������	���-� ก������� �9�ก���ก��
�����	�����"������� ����ก��ก"������#�������	(���#�"� ��#�������	(���#�"�$���=�� �����	#�	
5*ก<�$%���9�(�� '���%	�ก����ก�,�8���������#��	/ ��� �"��*	2*	��.��������	.�$ ��#���	%��c�� 
��#�=��ก�����	.�$ #� 1�ก��&�%# ����(�	�%������,�%ก�� ���������2(�	71�ก%� &�%#
3�$��		�� &�%#3�9O�������(�	���� 5 ����3�$ �	�5�<=ก%������	��26 )*�	�8����#��	/   ��
-�ก������(�	#����  �	�"���ก	���9�ก���ก�������	-����"��"�ก������(�	�#����8����-�
��	���27 
                                 1)  ��.��������	.�$ �����.������&!,�%�3���+���.�� �����	����'�2*	����
����������	(�	������	.�$ �����+�ก�������� �	�2%#% �����	����'�2*	��������������	����
(�	ก�1���%�����.��	����������*�	 
                                 2)  ��#���	%��c�� ����������� �����%������,�%ก����� ���-� ����ก�����, 
#���$%���!	(*�� ก������!�������.��.������&!,�%�3�)*�	�%���,�	.�%����������#�"��	����,�	.�%�
����-������������	 �#�����������������%�����ก���$%���!	(*�� 
                                 3)  ����(�	�%��� ����������(�	&!,�%�3� ����2*	����)��� ��&!,�%�3�
�����"����,�%�������,�%ก������ �#��"����,&!&�%# �����%��� ����2*	 �!���� �����,��1�#� 1�
���&�ก"�-� 
                                 4)  ��#�=��ก�����	.�$ ����2*	 ������+���!� ����(�	��	�������������
��ก���-�#����� (Per capita income) �����	�e���� ����#���������/ �����	�� ������'�2*	�"����
)��� )*�	ก�������#�=��ก�����	.�$�������+�����e���� ��	�����*	-��-�.����������#ก#��	(�	
��#�=��ก�����	.�$�"���ก#�� �	 �� ����3 ก%�ก�� ��.�$ ����,1���������e$�� 
                                 5)  #� 1�ก��&�%# ���ก�,��� ����(�	��#21�%, ����(�	��7��9!��3� 
(�����"� ���-cc��) �����ก�,��� (ก�9��	%�ก!) �����	��		�� (���2*	�	%���������.��#�,� �����	
����) 
                                 6)  ���������2��ก������(�	71�ก%� ����2*	 ก�� ���2�����ก�,ก���#���
���	�����2���������	#����#�� �����,�$%��(*��-����-��ก�� ,#��������!��������&�ก"�-�(�	
ก%�ก�� 2���ก�����,�����	 ���ก:����2�����ก�,ก������#�	�d�ก%�ก���	ก'�����������

                                                 
26  $����.,����#%�1����	��		�� $.5. 2541 �ก-(�$%���#%�$����.,����#%�1����	��		�� e,�, �� 2 

��� e,�, �� 3 $.5. 2551, ��#�� 87.     
27  ก�� ��	��		����������%ก����	�� �"���ก	���9�ก���ก�������	.  (2543).  ����
��!��[���P���

ก��ก"���%��� !����A�(�"�#������EB��.   
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ก%�ก������-�������������2��ก������ ����ก�����,�����	��	&����2�����ก�,ก��(�� 1�
�"������ก�������#�	�d�ก%�ก��������# ������������2�����ก�,ก������-����
���������2��ก������ )*�	ก�������%�������������2��ก������(�	�2�����ก�,ก���#���
���	#�	��5��ก���%�������=��� �	ก���	%������ก��� �	,��.��ก����ก�,ก���	%����ก�,ก�,ก��
$%���9��2��ก��9����8��1,���.������	-�2*	ก�����ก�,ก%�ก�������������� 
                                 7)  &�%#3�$��		�� ����2*	 ��%��9&�	��(�	�!ก��	 ���"���9��+����
.�����	 ������ ���������� ������������ &�%#3�$��		�������	����'�2*	�������$��7�������	
�"����&�%#3�9O� (&�&�%#) ก�,ก"���	��		��)*�	��+�&!&�%# 
                                 8)  &�%#3�9O�������(�	���� 5 (Gross Domestic Product: GDP) ����2*	 
�!���� ��	���(�	�%������,�%ก�� ��&�%#������ 5 3��������������*�	�6 
                                 9)  �3�$ �	�5�<=ก%������	�� ����2*	 �ก9O� ���..�����=���������+���!�
(�	���� 5������ )*�	����"�#��.�������	#��-��������+��ก9O���ก�������%� �.�� �"����ก��
�	 1����� ����,(�	ก�����		�� �1�ก��."����	%� ����,�	%� 1��"���	������	���� 5 ����,ก��
������ก�(���-� �"�������.�ก� ����!����������,������ก�� ��+�#� 
                                 �9�ก���ก�������	����� ����ก��ก"������#�������	(���#�"� ������"�
���ก�ก9O� ��-�ก����(�	#������ก�,ก��$%���9�ก�,ก%�ก���#�������3 ���$%���9�#��
��ก<9�(�	 �	2%�� ����ก�9�ก"���������	(���#�"�#����#�=����ก����,��*�	)*�	��ก��� ���	��ก ��
-���ก��$%���9����ก'���"�����#����=��#�����ก��ก�� ��	��		���$����	��� ������ก�5��
��.ก%����1�,ก<��$���,�	��,�.#��-� 
                                 ��������ก�5��#�������	(���#�"���&��.,�	��, �����	����� ��#�	�:%,�#%#��
�!ก��	��	#��-����   
                                 1)  �����	#�	���������	���ก��!ก��	-�����ก�����#�������	(���#�"�28 )*�	�����	
 ����+���#�������	(���#�"���� ��������2*	 �����	 ����+�#���	%����2����+�&�#�,� ���ก�� "�	��
(�	�!ก��	� ������ ��ก�����	���������	���ก��!ก��	#�"�ก�����#�������	(���#�"� �����	��������&%�
#�	����	� <�"��1ก-���ก%� 6 ����� �������,-���ก%� 100,000 ,�  ���� ��	�"� ��	���,29 

                                                 
28  $����.,����#%�1����	��		�� $.5. 2541 �ก-(�$%���#%�$����.,����#%�1����	��		�� e,�, �� 2 

��� e,�, �� 3 $.5. 2551, ��#�� 90 ���� 1.    
29  $����.,����#%�1����	��		�� $.5. 2541 �ก-(�$%���#%�$����.,����#%�1����	��		�� e,�, �� 2 

��� e,�, �� 3 $.5. 2551, ��#�� 144.     
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                                 2)  �����	 ����!���(���,�	��,(�	���ก�5ก"������#�������	(���#�"� #�	�d�
���ก�5�����	(���#�"�-��� ����d��&� �$������!ก��	-� ��, 9 �2�� �� "�	��(�	�!ก��	#���
�������� �����ก�5��	ก������&�,�	��,�.��!�30 ��กPx�P��#�	����	� <���,-���ก%� 10,000 ,� 31 
                                 �"����,����������ก�����,��#�������	(���#�"�(�	���� 5- ����� ��	-����
ก��ก"�������� �����������-���ก0���� )*�	�������������	��$%���9���กก�� "�	��(�	
�!ก��	��������������2���������."������ก(*������-�� ��	���������	(�	�!ก��	�*	�����
�$%��(*��#�������$���/ ก�,ก���$%��(*��(�	&�&�%# ����ก�����*�	�����	������,��#�������	
���ก��!ก��	#����#��ก���$%��(*��(�	&�&�%# ���ก%���ก����% 7%3�$ก�� "�	���������."����
(�	�!ก��	 �������ก�����*�	ก�����,��#�������	(���#�"��������ก%���กก������ก��	(�	�!ก��	  
����&!�.��		�� �����9�ก���ก�������	 �����9���1ก���ก����#�������	(���#�"���	���� ����
�����-����"����	��ก�9���=��#�� )*�	��ก�����,��#�������	(���#�"����� ��� ����-���ก�����,��1	
����	���"������6����*�	����	32   
                                 �� �	�:%,�#%���� ��,�#�-���ก�����ก�5ก"������#�������	(���#�"�����	��ก��
���� 5- �������6 $.5. 2516 �9�ก���ก�������	-���ก�����ก�5����������	��#�������	(���#�"�
��!���������	 ����2*	���ก�5e,�,�8��1,�����6 $.5. 255233 �����+����ก�5e,�,����1� ��-���ก��
���,��#�������	(���#�"�������ก�5�.�������� �� 1 �ก���� 2553 )*�	���(#ก�1	� $����������-�
���,��#�������	(���#�"�(*����+� 206 ,�  )*�	��ก�����,���������#�������	(���#�"��#�������	 ��&����� 
���.�%7�ก���,,�����ก����#��� ��� ก��ก"������#�������	(���#�"���+��"�����	%�#����� ���ก��
ก"���������	(���#�"�#����ก<9�(�	 �	2%�� ���#����#�=��ก���"��	.��%#���#���3�� �#���
��	���� ���#ก#��	ก�� �$�����ก���"��	.��%#(�	�!ก��	��!�������, ��� ��� ���ก�� 
 
 

                                                 
30  $����.,����#%�1����	��		�� $.5. 2541 �ก-(�$%���#%�$����.,����#%�1����	��		�� e,�, �� 2 

��� e,�, �� 3 $.5. 2551, ��#�� 90 ���� 2.   
31  $����.,����#%�1����	��		�� $.5. 2541 �ก-(�$%���#%�$����.,����#%�1����	��		�� e,�, �� 2 

��� e,�, �� 3 $.5. 2551, ��#�� 149.     
 32  �13.��  ����-$,!���.  (2521).  >ก�����,��1	��#�������	(���#�"�.?  
��X��)�����ก�$�E����$)��,  

V������ 8.  ��� 8.  
 33  ���ก�5�9�ก���ก�������	 �����	��#�������	(���#�"� �	��� �� 29 7������ $.5. 2552. 
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��������ก��	���$
 ��% 
 
 ก����ก���	
�	����	ก����ก���ก����ก�
���ก�ก���ก�������	 �������ก���	ก�� !��
"!� #�� "!��!������ ���"!������	�	��	��$% ���ก&����"$#�"�'������	('�������)�� *%� �
��ก��+�����ก�ก���ก�������	�	��	�ก�, ก�������	�!������ ���ก�������	�	��	��$% ���)�+��
��

('�ก�� !��"!��'
��	 -������ก'
)�%#��ก&���
��
 �,.�ก��"��	����"!��'
��	 ���
/����*�0	�����1ก #����2,�.,)%#��
 �,.�ก���!��3 ���!�	�2!�	��4! �ก���	%���ก�ก����'�)�#���	
���
��
�5,
��, (#'�ก���!����6'���	�7���ก&����8���	('�2+�	���ก'
ก�� *%�����)���#�
ก&���
��
����,.�ก���!��3  �����ก������	�����ก���'�ก����6')�!	�	 2!�	��4! �(�	'�1!ก�
ก��
��%2,	� �!��ก�	�������'�!�����	�	 %��	�	��

('�"!� #�� ����9�)�%#��ก&���
��
����,.��5,
��,
�!'ก�	����!��	�� #������1ก #�����)%#2���2�ก�	�����	����	�	 '�ก���"!� #��������	������	��)�
"��	��"!��'
��	����8�'6�	3 '�ก%#�� �0!	 "!��!������ ���"!������	�	��	��$% ���	�#	 *%� �
��ก�������
����
ก�
����ก�����ก&���������	('��!�������� '�	)%#�ก! �������������


ก&�����

 ��������7�� (Common Law) "6' ������'��กC� ����"	�%� ก�
�����������
��

ก&�����

-��,��'�� (Civil Law) "6' ������4���$G	 �76�'��� �)%#	�����ก�ก��� ����,.�ก��
('��������!��3 ��������2������
�0#ก�
ก&����"$#�"�'������	('�������)���76�'��#�ก,%
���*�0	�21�2$% 
 

3.1  ��	
���ก������ก�
������	������$ก	) �� ก�
�����������	������$ก	)	��ก����                                                                                                                    

�!���
"��
����   
 ก��ก���	%���ก�ก��� ��6'ก&�ก���(�	�������	ก��"$#�"�'�2,�.,(�	�1�H�	('�/1#�0#
�����	 ��6'�1ก #����#�����������	��������2��	��!����	 ��#������7�ก�	ก�������	��!����	 ��#
����	��$%�	��!��2��%��� ���)%#��
��,	"!��'
��	ก�������	�	'����������	.��� ���	�#	 ก��
"$#�"�'������	 ��+6'���	�,.�ก���	������+1กก���	%(�	 �76�'���	�"�6�'��6'��#�ก,%"���2$( ������	
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���ก���ก�	�	ก��%����0��,�('��1ก #�� �K'�ก�	)�!��#	�� #��ก%(��(!���� ����'���%�'������

�1ก #�� -������	�76�'	�	$���%#��ก�	���'�1!
	*�ก�
	� %��	�	'�"�ก������	����!��������(ILO) �	
H�	�������	'�"�ก�ก��� ��)%#7, ����ก���	%'	$2�44� ���(#'�2	'�	��!��3 ����ก����(#'�ก�
ก��
��#"���"$#�"�'��1ก #���	ก�������	 *%���������)���(#��!�����	2��0,ก'�1!%#�� -���������)��
)%#	�����กก�����(#'�2	'�	��!��3 ��7, �����76�'���
��#2'%"�#'�ก�
28�7����Hก,  2��"� 
���ก����6'�('�������)���	��6�'�����ก����ก�
ก��"$#�"�'������	%��	� 
 
        3.1.1  ก�
������	������$ก	) 
                    �	2������'$�2��ก�������#'��0#��!�7��������	"	��!�	�	 ���ก5�!� ���������'�1!�	
8�"76	�$*�� ���2���H'���,ก��'�)�!)%#��ก��ก���	%���������	�'�)�#�	!	'	 -��� ���9	)%# �ก
�	2���	�	�!� ���������	('��1ก #���	8�"'$�2��ก������	)��	��ก������)�!�����2� �7���
2+�	���ก'
ก��2!�	��ก �ก���	%0���*�������	('��1ก #��)�#�����! 12 +�� 14 0���*��(�	)� 
���
����!�ก���	%)�#+�� 16 0���*�� ���	� �7���ก, ก��'$�2��ก���
������8��#'�'����
�����	"	�	ก�������	�76�'��!�/�/�,� ������2,	"#�('��	�'� �	6�'� �ก�	2���'%��'$�ก��� ���
�"�6�'� �ก��!��3 ����0#���	�"�6�'��6'2�����
/!'	���"	��	�����)�!��ก	�ก ��!��6�')%#�����
����
ก�

2����R  $
�	���������7�S	���#�2!�	��4!  ���9���9	+��"����2���������ก,%(�	 �กก���0#�����	���
)�!�����ก�ก��� �7���ก�����"	��	 ��6'�1ก #���	8�"'$�2��ก����#'������	�	�ก�ก,	ก����� ��6'
�#'������	��ก�ก,	)� 	)�!������7�ก/!'	'�!���7���7' �!'������#�!��ก��('��1ก #���#'�
'
0�� 
�����2$(8�7'	���������!�����	ก�������������	('�0��,-������	���7��2�
��,('�2!�	���%#�� 
 3.1.1.1  ��ก*� ก�
������	������$ก	) 
                                  1)  "�������('����������	�ก�, 
                     ���������	�ก�, ����+�� ���������	�����ก���	%�����	!	'	 ���������
-���	�� #�� ����1ก #��)%#�ก��ก�	ก���	%���������	�'�)�#�	��!����	 ����	ก��ก���	%
�������������		�	 �#'���ก���ก��ก�	�'�)�#ก!'	��� ���,�����2�44� #�������	 ��6'��6�'�1ก #��)%#
��,���(#��������	 +#���ก���ก#)(������	����ก���	%���������	����ก�,'�!��)�	�	 TG��	�� #��ก9
�#'�� #���#/1#������	�1ก #�����
�76�'('"����,	�'�%#�� +#�TG���1ก #��)�!�,	�'�ก9)�!2����+��� �
������	����ก���	%���������	���)%#��ก���ก��ก�	�'�)�#�����!��ก)%# �7������������	�ก�,	�	
"6' ��6�'	)(�	ก�� #�� ��6'ก�������	 -���+6'���	28�7ก�� #������ก,%(�	 �กก���ก��ก�	('�TG��
	�� #�� ����1ก #�� *%����������	�ก�,	�		�� #��ก�
�1ก #�� �ก���	%���������	�ก�,)�#�	����
�%ก9)%# �0!	 0!������ 08.00-17.00 	. ��6''� ก���	%���������	�ก�,ก�	)�#���	ก�ก9)%# �0!	 
�,��� 
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A )%#�ก����
	�� B �(#������	���	�1ก #���	�����	!�7	�ก��	��
*����7�� (Call center) *%�)%#��
ก��ก���	%0!�����������	�'�)�#���	ก� "6' ก��0#����� 08.00-16.00 	. ก�
!������ 16.00-24.00 	. 
���ก�%�ก���� 24.00-08.00 	. '�	���	0!���������	�� #������1ก #��)%#�ก��ก�	)�#ก!'	��,�������	 
+6')%#�!�0!������%��ก�!�����	���������	�ก�,('�	�� B ���	�#	 
              2)  0���*�������	������������	�ก�, 
                                       0���*�������	������������	�ก�,('���	��!������8�'�  ���"���
��ก�!��ก�	)%# -������������		�	 ��#'�7, ������#�����2�ก�
28�7('���	�������8�('�
��	  ��6'�����ก���('���	����#'�ก����� ก����� �ก���	%���������	�	��!����	��#��"���
�����2�	�	 +6'���	�R4�������"����$!���ก'�1!�R4���	����	ก����� �ก���	%���������	��#��"���
�	!	'	��������)�)%# �7�����	
������8� ���	��	�	�ก ��	
������8����	��	�
� '�ก���
��	
������8�ก9�#'��0#"������'��%'�!����ก�	ก�������	 ��6'��	
������8����	��	����#'�
�2�����!''�	���� ��!'�!��)�ก9%� ก��ก���	%���������	����ก�,�	��!������8�ก, ก���#'�
"��	��+��ก�������1ก #�� ��#'�)�!�����	��ก�ก,	)� ��6'	�	�ก,	ก�!��������)%#�ก��ก�	)�# �7��� �
�����#)�!�ก,%/�%��!'ก�������	��� -���ก&����"$#�"�'������	)%#
�44��,���ก�ก����ก����ก�
ก��
ก���	%0���*�������	�ก�,�'�)�# "6'��#	�� #�����ก�����������	��#�1ก #�����
%#���!��	��!��
��	�1ก #�������������	��,���#	�������2,	2$%ก�������	��6�'�% ���	��#'�)�!�ก,	ก���	%���������	
('���	��!������8�������ก���	%�	ก&ก������ "6'�	�	�����	�#'������	)�!�ก,	 8 0���*�� �	
ก���������������	('���	�%�� ��	�		#'�ก�!� 8 0���*�� 	�� #������1ก #�� ��ก��ก�	��#	������
�����	2!�	������6'	�	)����ก�
���������	�	��	�����	�ก�,'6�	ก9)%# ��!��6�'	�������"��	����#�
�#'�)�!�ก,	��	�� 9 0���*�� �����6�'������������	��'%���2��%����#'�)�!�ก,	 48 0���*�� ��#	��!
28�7�����ก���('���	���'� ���	'�	�����!'2$(8�7���"�����'%8��('��1ก #��  ���0���*��
�����	�ก�,��	�	���)�!�ก,	 7 0���*�� �����6�'������������	���2,	��#�2��%����	����#'�)�!�ก,	 42 
0���*�� ������ก���	%�	ก&ก������ 
                                       �	ก������	�� #������1ก #��)%#�ก��ก�	 ��#	�����������	2!�	������6')�
���ก�
���������	�	��	�����	�ก�,'6�	�ก,	ก�!���	�� 8 0���*��������)%#�ก��ก�	)�# 	�� #�� ��#'�
 !��"!��'
��	)�!	#'�ก�!��	�����!�"����('�'����"!� #���!'0���*���	��	�����	��� ��	�	0���*��
�����	�������ก,	2�����
�1ก #�������	 ����1ก #�����0���*�� ��6')�!	#'�ก�!��	�����!�"����('�'����
"!� #���!'�	!���	��	�����	��� ��	�	/���	������)%#�	0���*���������ก,	2�����
�1ก #��-���)%#��

"!� #�����/���	 
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                   �	ก������	�� #��)�!'� ���ก��ก���	%������,���#	 �������2,	2$%('�
ก�������	��!����	)%# �	6�'� �ก��ก�����6'28�7('���	 ��#	�� #������1ก #���ก��ก�	ก���	%
0���*�������	�	��!����	)�!�ก,	��	�� 8 0���*�� �����6�'������������	��'%���2��%�����#�
 ��#'�)�!�ก,	 48 0���*��1  ��2����+'.,
��)%#�!� �	�$ก3 ����8�ก, ก��	�� #�����	#����
ก���	%���������	�ก�,��#�1ก #����!��"	)%#���
�!� �	��	�����	��!����		�	 ���ก���	%����
��,���#	 �������2,	2$%ก�������	��6�'�% *%�ก��ก���	%����	�	 �(�	'�1!ก�
ก���ก��ก�	����!��
	�� #������1ก #�� -����	ก��ก���	%���������		�	 ��6�')%#	�
 ��	�	0���*�������	�	��!����	
��#�  ��#'�)�!�ก,	 8 0���*���!'��	2 ������ก&����ก���	% '�!��)�ก9���	�� #����2,�.,��� ��ก��
ก�
�1ก #����6�'ก���	%����	�	�ก,	ก�!� 8 0���*�� ��6'��6�'�����'%���2��%�����#��� ��	�	0���*��
�ก,	ก�!� 48 0���*�� *%�	�
 �ก0!���ก��	�����	 �0!	 ��H�	����!�ก��ก�����������	)%#''ก
ก&ก������ `
�
��� 2 7.�. 2541 *%�'����'��	� ���"����	7����0
�44��,"$#�"�'������	 
7.�. 2541 ����� 6 �������� 23 ���"�	��� -������	ก����#"���"$#�"�'��1ก #����������	����8����
'� ���	'�	�����!'2$(8�7���"�����'%8��('��1ก #��  �)�!��#�����	�0!	�!�	�	���	����
����	�	�ก,	2�"�� �0!	 ก��ก���	%��#��	/�,�2���"��'�	�������	��	���'� ���	'�	�����!'
2$(8�7���"�����'%8��('��1ก #�����ก&ก������%��ก�!�� �76�'���	ก��"$#�"�'��1ก #������#'�
�����	�ก����ก�
2���"��)�!��#)%#��
��6'2��/�2ก�
2���"�����	��������	�	�ก,	2�"�� ��	/�,�
2���"��'�	���� ������"������+����	����0#2���"��'�	�������	���+$%,
�	ก��/�,�%#�� ��!���	�
*%�28�7('���	�#'���"����2����'�	����21� ��6'��8�����%�#'��	ก�������	�ก,	����H�	
"�����'%8�����ก���	%)�#�	ก&ก���������''ก���"����	����� 103 -���)�!2����+���
��$�
�ก#)(���!�ก���	,%)%# ����#'� �%��#��ก���K'�ก�	������
$""� ��!�R  $
�	���)�!��ก&ก���������''ก
���"����	����� 103 ���0#
��"�
  ���#'��0#���ก��ก���������%)�� ��6�'�"�����'%8���	
ก�������	�ก����ก�
8�����%�#'� (2���"��) -���''ก*%�'����'��	� ���"����	(#' 2(7) ��!�

                                                 
 1  7����0
�44��,"$#�"�'������	 7.�. 2541 �ก#)(�7,����,�7����0
�44��,"$#�"�'������	 `
�
���  2 
��� `
�
��� 3 7.�. 2551, ����� 23. 
 2  ก&ก������ `
�
��� 2 (7.�. 2541) �!�%#��ก���	%���������	�ก�,�����	���'� ���	'�	�����!'
2$(8�7���"�����'%8��('��1ก #�� )%#ก���	%)�#�	(#' 1.   
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���ก��"���5,���,`
�
��� 103 ����	��� 16 ��	�"� 2515 
��"�
������
�44��,)�#�	 7����0
�44��,
"$#�"�'������	 ����� 1663   
                     �������#* �ก������	�ก����ก�
ก��/�,�2,	"#�����#'��0#2���"��'�	�������	
���+$%,
 ��!ก��/�,����	��

�c% * �ก�)�!)%#2��/�2ก�
2���"��'�	�������	����	�	  ���,�0!ก������
*%�28�7('���	��"����2����'�	����21� ���ก����� ��%8�����%�#'��	ก�������	ก9���ก5�!�
�2��� �2�2�!�� "����#'	 ��,���"����(#�('�T$G	�	��de'	���2���"���	2+�	���ก'
ก, ก��
('� �����)�!�ก,	����H�	���ก���	%�	���ก��ก���������%)��%��ก�!�� ��� �����)%# �%��#
�1ก #��2��'$�ก����K'�ก�	8��2!�	
$""���#� ��	���* �ก���� ���,�0!��	���'� ���	'�	�����!'
2$(8�7���"�����'%8��('��1ก #����� 7����0
�44��,"$#�"�'������	 7.�. 2541 ����� 23 
* �ก������	)�!�ก,	��	����%0���*��  ��)�!��2,�.,)%#��
"!��!������4   
                    ��!'�!��)�ก9%� 	�� #��'� �ก��ก���	%���������	�ก�,('��1ก #���ก,	)�
ก�!���	����%0���*��ก9)%#  *%�'����'��	� ��H�	����!�ก��ก�����������	 �	ก��''ก
ก&ก�������76�'��#��ก��"$#�"�'������	ก�
ก�������	��!������8� ��ก�!��)� �ก���ก���	%�	
ก&����"$#�"�'������	 �	��6�'�('�ก��ก���	%���������	��#ก�
��	
������8� �0!	 ��	
�ก����ก�
��	�ก���ก��� ��	��������� ��	
���$ก��6'(	+!��2,	"#���6'�%,	���� ��	�����
)�
������
#�	 ��	(	2!� �����	'6�	������ก���	%)�#�	7����0กC�&�ก� -��� �ก���	%��#ก&ก������
��ก��"$#�"�'������	 ��ก�!��)� �ก7����0
�44��,	�ก9)%#f ��)%#��ก��''กก&ก������`
�
��� 7 
7.�. 2541 �!�%#����	���ก���	%��#ก��"$#�"�'������	��ก�!��)� �ก7����0
�44��,"$#�"�'�
�����	 7.�. 2541 ���0#ก�
��	%���!')�	� 
                    (1)  ��	�	ก, ก���c*����������ก&�����!�%#���c*������� �����'%+��
��	-!'�
���$������#
�,ก������ก�����	6�'�ก�
��	%��ก�!�� �`7���������	����2���� ���76	���/�,�
��#	�� #������1ก #���ก��ก�	ก���	%���������	�ก�,*%�ก���	%������,���#	�������2,	2$%('�
ก�������	 ��!��	�	���)�!�ก,	 12 0���*�� 
                    (2)  ��	����0#�,0�0�7��6'�,0�ก�� ��	%#�	
�,��������	 �%ก�� ��	
�2���	7	�ก��	 ��	�ก����ก�
ก��"#� ��	%#�	
�,ก�� ��	�ก����ก�
ก��/�,� ��6'��	����ก����(#'�ก�


                                                 
 3  7����0
�44��,"$#�"�'������	 7.�. 2541 ����� 166 
�44��,�!� g
��%����ก����6'"��2������''ก
������ก��('�"���5,���, `
�
��� 103 ����	��� 16 ��	�"� 7.�. 2515 ��#���"��0#)%#�!')���!����)�!(�%��6'��#�
ก�
7����0
�44��,	� ���	� 	ก�!� ���ก&ก������ ���
��
 ������ก�����''ก���7����0
�44��,	��0#
��"�
.f 
 4  "��7,7�ก��&�ก���� 12115-12180/2547. 
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��	%��ก�!�� 	�� #������1ก #��'� �ก��ก�	ก���	%���������	�ก�,�	��	�	���3 ���	 ��	�	ก��
0���*��ก9)%# ��!��6�'������������	���2,	��#�2��%����	����#'�)�!�ก,	 48 0���*�� 
                    �	�R  $
�	��ก, ก��'�1!��������8������"�����ก�!��ก�	�	��6�'�('�����
�����	 -�����!�%,�ก&����"$#�"�'������	)�!)%#
�44��,��6�'�ก��	�
0���*�������	�7,��)�# "6' ก��
	��0���*�������	�	2!�	('���	���)�!"�
 8 0���*��)�	�
���ก�
��	�����	'6�	('�2��%��� �����#

�
�44��,��ก���%��ก�!������ก������)�!2'%"�#'�ก�
ก, ก��
������8�  ��)%#��ก���ก#)(
ก&����"$#�"�'������	�	�i 7.�. 2551 -������	ก���ก#)(�7,����,�+�� 2 "��� "6')%#��ก���ก#)(
�7,����,�"����	����� 23 *%��7,����,���6�'�('�ก�������	�	��	�%�����0���*�������	�	��	�	���
	#'�ก�!���%0���*�������	 	�� #������1ก #�� ��ก��ก�	��#	�����������	2!�	������6'	�	 )����
ก�
���������	�	��	�����	'6�	ก9)%# ��!�#'���0���*�������	)�!�ก,	��	���ก#�0���*�� �����6�')%#���
���������	���2,	��#� 2��%����	����#'�)�!�ก,	2��2,
��%0���*�� �76�'���*�0	��ก!	�� #�� ���
�1ก #����� �2����+)%#��
���*�0	�'�!����9����8����#7����0
�44��,"$#�"�'������	 
                    ��!'�!��)�ก9��� �	ก������	�� #������1ก #���ก��ก�	��#	�����������	
2!�	������6' �ก��	�����	'6�	3 ���)�!�ก,	��%0���*���!'��	 )����ก�
���������	�	��	�����	�ก�, 
�����#0���*�������	�ก�,�	��		�	�ก,	ก�!���%0���*�� 	�� #���#'� !��"!��'
��	�ก!�1ก #�������	 
����1ก #�����0���*��)�!	#'�ก�!��	�����!�"����('�'����"!� #���!'0���*���	��	�����	��� ��	�	
0���*���������ก,	 ��6'�	ก���('��1ก #��-���)%#��
"!� #�����/���	 	�� #�� ��#'� !��"!��'
��	
)�!	#'�ก�!��	�����!�"����('�'����"!� #���!'�	!���	��	�����	��� ��	�	/���	������)%#�	0���*��
�������ก,	%#��5 
                    ก���	%���������	�ก�,2�����
��	���'� ���	'�	�����!'2$(8�7���"���
��'%8��('��1ก #��������)%#ก���	%)�#��%��	�6 
                    1)  ��	����#'������#%,	 ��#	�� �	+�� �	'$*��"� ��6'�	���'�
'�ก�� 
                    2)  ��	����ก����ก�
��	�8�7���2� 
                    3)  ��	�06�'�*��� 
                    4)  ��	(	2!����+$'�	���� 
                    5)  ��	/�,�2���"��'�	���� 
 

                                                 
 5  2$%��,�,  ������ ก ��!��%,�.  �	#� 102-106.   
 6  ก&ก������ `
�
��� 2 (7.�. 2541) �!�%#��ก���	%���������	�ก�,�����	���'� ���	'�	�����!'
2$(8�7���"�����'%8��('��1ก #�� )%#ก���	%)�#�	(#' 2.     
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                    6)  ��	����#'����%#���"�6�'��6' ��6'�"�6�'� �ก�-���/1#���)%#��
"���2��	        
2���6'	'�	'� ���	'�	���� 
                    7)  ��	����#'�����ก����ก�
"����#'	 �% ��6'"�����9	 �%'�	'� ���	'�	���� 
                    	�� #�� �ก���	%���������	�ก�,��#ก�
�1ก #����������	����8�%��ก�!��
)%#)�!�ก,	��	�� 7 0���*�� �����6�'������������	��'%���2��%��� ��6'�	0!�� 6 ��	�����		�	
 ��#'�)�!�ก,	 42 0���*�� 
                    +#����	��	���	�� #��)�!'�  ����ก��ก���	%������,���#	�������2,	2$%
('�ก�������	�	��!����	)%# �	6�'� �ก��ก�����6'28�7('���		�	���	��	���)�!'� ก���	%����
�����	�	��!����	)%#'�!���	!	'	 �0!	 ��	�����	 ���	!��('� (�-�����	) ก9��#	�� #�����
�1ก #���ก��ก�	ก���	%0���*�������	�'�)�#)�!�ก,	 8 0���*���!'��	 �����6�'������������	��'%���
2��%����#'�)�!�ก,	 48 0���*���0!	ก�	 
                    %��	�	 ก��ก���	%�������������	�ก�,�	ก, ก������8��!��3  ���ก�!����
	� ����+�� ก���	%���������	�ก�,�	��!����	('��1ก #����!��"	��� ��#'��5,
��,��	��!�	�	 
)�!�0!ก���	%���������	('�2+�	���ก'
ก�� �7���2+�	���ก'
ก��
������8� �����	���
 ��#'�%���	,	ก����'% 24 0���*�� ��6'�ก,	ก�!�ก���	%����������ก&����)%#ก���	%)�# ��6'���	
��	�����$%%���	,	ก��)�!)%# +#���$% ��ก,%"����2������ก!��	 �0!	 *����	����#'��%,	�"�6�'� �ก�'�1!
��'%���� -���� #�('�*����	��6'2+�	���ก'
ก����2,�.,��� �%���	,	ก��)%#��'% 24 0���*�� *%�
�
!�ก���	%���������	''ก���	ก� ��6'���	0!��('�ก�������	*%���ก���	%��������	!	'	 ���
 ��#'�ก���	%������#0�%� 	��)�����!��1ก #����!��"	��ก���	%���������	�ก�,�����!������!�)�
+��������!�)� �0!	 06.00-14.00 	. 14.00-22.00 	. ��� 22.00-06.00 	. ���	�#	 ��!��6�'��ก�����
ก���	%���������	�ก�,('��1ก #����!��"	��#�  ��#'�)�!�ก,	ก���	%�������ก&����)%#ก���	%)�#
2�����
��	��!������8� 
 

        3.1.2  ก�
�����������	������$ก	)	��ก�����!���
"��
���� 
 ��6�'�1ก #���$ก"	�����	��#ก�
	�� #���!'�������� �)%#��
"!� #���76�'���	ก���'
��	
ก�������	�	��	������������	�ก�, %��	�	ก&����"$#�"�'������	 ��)%#��ก��ก���	%
"������� ����,.�ก�� !��"!� #���'�)�#%��	� 
                   3.1.2.1  ��������#"�������� 
      ก&����"$#�"�'������	)%#��ก��
�44��,	,���('�"���!�"!� #���'�)�#�	����� 
5 ��"�������%��	� g"!� #�� ����"����!� ��,	���	�� #������1ก #���ก��ก�	 !�����	"!��'
��	�	
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ก�������	���2�44� #��2�����
��������ก�������	�ก�,���	���0���*�� �����	 ���2��%��� ���
�%6'	 ��6'��������'6�	 ��6' !����#*%�"��	�����/���	����1ก #�����)%#�	���������	�ก�,('�
��	�����	 �����#����"������+����,	���	�� #�� !����#�ก!�1ก #���	��	��$%�����	������1ก #��
�,)%#�����	 ��!�1ก #����2,�.,)%#��
���7����0
�44��,	�f -���"�������('�"!� #��	�	)%#��ก��
������	�������	�����$"����2��� '�	���	)����� �	�����('�ก&���� �	�"���",% ���
"����$!�����('�ก&������!��`
�
 �0!	 �	ก&����"$#�"�'������	`
�
�R  $
�	 "�������
('�"!� #��	�	  �ก�!��+����!2,��������	�����,	�7���'�!���%��� *%�)�!)%#ก�!��+��2,��('����	�� #��
2 � � � �+  ! � � �76� '�'
 �� 	� �# ก� 
 �1 ก  # � � ���6 '	ก & �� � � ` 
� 
 ��� /! � 	� �  �0! 	� �� ก � �
ก���������%)�� 	'ก �ก	�����#'����	��,	���	�� #������1ก #��)%#�ก��ก�	�'�)�#��#���	"!� #��
�76�'�'
��	ก�������	����ก�, ���"!� #�������"����������)�+����,	���	�� #��)%# !����#�ก!
�1ก #���	��	��$% �����	������1ก #��)�!)%#�����	%#�� ��#�1ก #�� �)�!�#'��������		�� #������#'���
�	#���� !����,	��#������)%#�ก��ก�	�'�)�#  
      ก��7, �����!���,	'�!��)�+6'���	"!� #��	�	 �#'�7, ���� �ก'�"����ก'

2��"�4%��	� 
      1)  ��,	���	�� #���ก�� !����#ก�
�1ก #�� -��� ��ก�����	�	��26' �� � ��6'*%�
��,���ก9)%# 
      2)  �76�'�'
��	ก�������	 "6'  !����#�1ก #����'%������������	��#	�� #�� 
�0!	 "!� #����� !����#�ก!�1ก #�������	 ��6' !����#�ก!�1ก #�������	���/���	 ��� !����#�76�'�2�,�
ก�������	 �0!	 "!�%���������	!� �
������� ���	�#	 
      3)  �	��	������������	�ก�, ก�� !��"!� #��	�	�#'� !��2�����
���������	
�ก�,��!�	�	  ��)�!���+��"!��!������ "!������	�	��	��$% ���"!��!�������	��	��$%%#�� 
      '�!��)�ก9%���#ก&����"$#�"�'������	 �)%#��ก��ก���	%	,���('�"���!� 
g"!� #��f �'�)�# ��!ก9���)�!2����+��� �ก���	%)%#�!���,	'�!���% �+6'���	"!� #�� ���)�!���	"!� #�� 
 �ก���/1#�(��	)%#ก�!��)�#�	
���� 2 �	���(#'����8�('�"!� #����� !���76�'���	ก���'
��	ก��
�����		�	  ���'�1!����"�����+6'���	"!� #�� ���)�!���	"!� #�� ��# ����	ก�� !��"!��'
��	 �ก/1#
���		�� #��ก9��� ��!��ก	�� #��)%# !����#�76�'���+$���2�"�'6�	ก9)�!+6'���	"!� #�� �0!	 ก�� !���76�'
���	2��2%,ก���ก!�1ก #�� )%#�ก! "!�'���� "!�7��	� "!���ก��7��
�� j�j  !���76�' 1�� �1ก #�� 
)%#�ก! �
��(��	 ��,	*
	�2 ��,	"!��'
��	��6�'(��2,	"#��ก,	��K� j�j '�ก���"!� #��������	H�	�	ก��
"��	����"!��'
��	����8�'6�	3 %#�� �0!	 "!��!������ ���"!������	�	��	��$% *%�/1#�(��	('
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�ก"��7,7�ก��('����&�ก����7,7�ก���!���,	'�!���%+6'���	"!� #�� ���)�!���	"!� #�� -���
����
"!��'
��	'�!���%���ก�	���7,7�ก���!����	"!� #�����)�!���	"!� #��)%# %��	�7 
      1)  "��7,7�ก�����&�ก����7,7�ก���!����	"!� #�� 
            (1)  �
�������0�7 
      "��7,7�ก��&�ก���� 3223/2525 �
�������0�7 ���	�� #�� !����#�1ก #����
 ��	�	�	!	'	 ��� !����#���	��� ������%6'	�0!	�%���ก�
��,	�%6'	  �����	ก�� !���76�'�'
��	
ก�������	�	�����ก�,('���	�����	+6'���	2!�	�	���('�"!� #�� 
            (2)  "!�"�'�0�7 
      "��7,7�ก��&�ก���� 509/2525 ��,	"!�"�'�0�7 -��� !�����	����%6'	��
��ก������	ก�� !����� ������	!	'	�76�'�'
��	ก�������	�	���������	�ก�,('���	�����	
�0!	�%���ก�
"!� #�� ��# � !���76�'0!�����6'�	8�������Hก, �����"!�"�'�0�721�(�	 ก9��� ��,	"!�
"�'�0�7ก9���	2!�	�	���('�"!� #��8 
            (3)  "!�7��	� 
      "��7,7�ก��&�ก���� 2386/2527 * �ก�)%#��
��,	�%6'	���)%#��
"!�7��	�
"!����7�ก-���* �ก��#'�)������	�!�� �����%�$ก�%6'	 �%6'	�� 25 ��	 '�ก�!����ก���	ก������ !��*%�
��ก�����	 ���������	�ก�,('�* �ก�'�1!�	�!�� �����% %��	� ��,	"!�7��	� "!����7�ก  �����	��,	���
 !���76�'�'
��	ก�������	�ก�,�	��	�����	('�* �ก� ���+6')%#�!����	"!� #��*%�)�!"��	���!� �
����ก��,	%��ก�!��'�!��)�9 
            (4)  "!�'���� 
      "��7,7�ก��&�ก���� 5498/2543  ����� !��"!�'������#* �ก� �	6�'� �ก
* �ก��#'�)������	���*"��ก���!'2!�กk�-��� �����%��0
$�����	��� ���$ก�%6'	�� ��	�	�	!	'	
�0!	�%���ก�
"!� #�� ��6'��,	�%6'	*%�* �ก�)�!�#'�	�����กH�	���
,ก���)�!�!�* �ก� ������	�%6'	
��ก����	��,	%��ก�!�� ��+6'���	"!��'
��	 
            (5)  "!�	����	�+ 
      "��7,7�ก��&�ก���� 504/2525 "!�	����	�+���	��,	��� !����#��������	!�
���	��� ���$ก�%6'	 *%�)�!"��	���!�* �ก� ��0# !���	ก��	���6')�! �,��ก�!�	�	��ก* �ก��5,
��,

                                                 
 7  �$!�*� 	�  �6�	��,�����.  (2545).  ,
 
�-��..�	)�!���
"��
���� ,.%. 2541 1����ก�&#�,)���	)�    
(7,�7�"������ 2).  �	#� 29.  
 8  "��7,7�ก��&�ก���� 317-324/2524.  
 9  "��7,7�ก��&�ก���� 172/2524.  
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�	#����%�(��2,	"#�)%#��กก�!�ก���	%ก9 �)%#��
��,	"!�	����	�+�7,��(�	 '�	����ก������	ก�� !����#
���	ก���'
��	ก�������	 ��+6')%#�!�"!�	����	�+���	"!� #�� 
            (6)  ��,	��'���-9	��ก��(�� 
      "��7,7�ก��&�ก���� 3693-3695/2525 ��,	��'���-9	�� �กก��(�����* �ก�
)%#��
��#�,)%#ก���	%)�#���	ก��������*%�(�	'�1!ก�
ก��(��2,	"#����* �ก�(��)%#��!���%6'	-���)�!
��!�ก�	 ��!*%���ก���ก�� !����,	��'���-9	���	ก��(���ก!* �ก����	ก�� !����� ���$ก�%6'	���
/���	 �,�0!���	"���"����!'�)%#�!����	��,	��� ����� !����#�ก!* �ก����	ก���'
��	ก�������	 
            (7)  ��,	�7,��7,������)%# �กก�������	 �0!	 ��,	"!�ก� 
      "��7,7�ก��&�ก���� 1133-1268/2525 ��,	�7,��7,������	�� #�� !����#�ก!
�1ก #���7,�����	7,���2�����
�1ก #������(#�ก���$	����	�����	��������	�'
ก���"6	 -������	ก��
�����	�	�����ก�,('���	�����	 ��,	�7,��7,������	�� #�� !��%��ก�!��  �����	ก�� !���76�'�'
��	
ก�������	�	�����ก�,('���	�����	+6'���	"!� #�� 
            (8)  ��,	"!��'
��	ก��(�� 
      "��7,7�ก��&�ก���� 3759/2546 "!��'
��	ก��(��	�	���	��,	2!�	�	���
��� ����� (	�� #��)  !����#�ก!* �ก� (�1ก #��) ���	"!��'
��	�	ก�������	 *%�"��	�����/���	���
* �ก����)%# �ก�'%(��2,	"#��	���������	����ก�,('���	�����	 	'ก��	6' �ก��,	�%6'	'�	���	
"!� #����� ��  �����	"!� #�� 
            (9)  ��,	*
	�2 
      "��7,7�ก��&�ก���� 2282/2537 ��,	*
	�2����1ก #��)%#��
 �กก�� �%��
��	���*"��ก������#	�� #�� ���	�� #�� !����#�	'�����#'��� 2.5 ('�2,	 #�����	�� #��)%#��

 �ก��		�	 ���2�44� #����(#'�ก���!� 	'ก �ก�1ก #����2,�.,)%#��
"!� #�����	����%6'	��#� ��6�'
�1ก #�� �%����	���*"��ก����)%# �1ก #�������2,�.,)%#��
��,	"!��'
��	�#'��� 2.5 ('�2,	 #�����
	�� #��)%#��
 '�	���	/���	����1ก #�������)%# �!'�+6'�!� ��,	%��ก�!�����	��,	��� !���'
��	ก��
�����	*%���� ��#�	2�44� #�� �����ก��,	%��ก�!���!�*
	�2ก9���	"!� #��  
      2)  "��7,7�ก�����&�ก����7,7�ก���!�)�!���	"!� #�� 
            (1)  "!��
������� 
      "��7,7�ก��&�ก���� 2335/2523 ��,	"!��
��������%,	���-���* �ก� !����#��6�'
�1ก #��''ก)������	�!�� �����% ��6�'/1#
��"�

�40�2������	"���"���	�	 ���	ก���'
��	ก��
''ก)������	�	�!�� �����%	'ก��	6' �กก�������	�	�����ก�,('���	�����	)�!��7C�,ก�����%
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2!'�2%��!� * �ก� !����#���	2!�	�	���('�ก���'
��	ก�������	�	�����ก�,('���	�����	 ��
)�!�0!"!� #�� 
            (2)  "!�7��	� 
      "��7,7�ก��&�ก���� 2235/2528 ��,	"!��+��� ����� !����#* �ก�	�	  � !��
��#�`7����	���* �ก��������	��!�	�	 �2%��!���,	"!��+%��ก�!�����	��,	��� !���%��	�	ก���%,	���
���* �ก�)%# !��)� +6')�!)%#�!����	ก�� !����,	�76�'�'
��	ก�������	('�* �ก� "!��+���* �ก�)%#��

 ���,�0!���	"!� #�� 
            (3)  "!�	����	�+ 
      "��7,7�ก��&�ก����  2601/2526 "!�	����	�+����1ก #�� ��
,ก)%#�#'���
�
�2�9 )��2%� ����
,ก)%#)�!�ก,	���	�� #��ก���	%)�# ���	"!��0# !���	ก�������	 ���0! !���76�'
�'
��	ก�������	)�! "!�	����	�+ ���,�0!2!�	�	���('�"!� #�� 
            (4)  "!�'���� 
      "��7,7�ก��&�ก���� 3155/2532 "!�'����ก�����	 ���ก5�!� ����� !��
��#�ก!* �ก��`7���1ก #�� -����������	�	��	�����	�ก�, 2!�	�1ก #��-����,)%#�������	��6'�	
��	��$% �1ก #��)�!��2,�.,)%#��
"!�'����ก�����	  ����9	)%#�!�"!�'����ก�����		�	 ����� !����#�ก!
�1ก #��*%������+$���2�"��76�'0!�����6' ก��"�'�0�7('��1ก #�� -����������	�	��		�	 '�	��
��ก������	ก����#2��2%,ก���ก!�1ก #��'�!���	��� )�!�0! ����� !����#�ก!�1ก #���76�'�'
��	ก��
�����	('��1ก #�� `�	�	"!�'����ก�����	 ��)�!�0!"!� #��10 
            (5)  ��,	��'���-9	��ก��(�� 
      "��7,7�ก��&�ก���� 289/2531 *%���ก�����,	"!���'���-9	���	"%�	��,�0!
���	��,	���* �ก� !����#���	ก���'
��	ก�������	�	�����ก�,('���	�����	 �7������(#'��9  �,�
* �ก�)�!�����������	�ก�,��� * �ก� ������	�%��6')�!�����	�%ก9)%# ก��(��2,	"#���!��0,	��#�
)%#��'���-9	�� �กก��(���,�0!���	ก��"��	�����/���	 -�����,	��'���-9	��ก��(�����* �ก�)%#��
��
���	"!� #��)�! �7���)�!)%#�'
��	�	�����ก�,('���	�����	 
            (6)  ��,	��������� ���i 
      "��7,7�ก��&�ก���� 1469/2524 ��,	��������� ���i ������
��
('�* �ก�
"��ก���ก��
�,���* �ก� �)�!'	$���,��# !����,	��������� ���i�	�i�%ก9)%# ���ก�� !��ก9��"����$!�
�����76�'���	������2�����
"���%�"���0'
('��1ก #�� ��������	ก�
* �ก���%#��%������"���

                                                 
 10  "��7,7�ก��&�ก���� 1180/2540.  
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���7C�,�����2� ��,	��������� ���i ���,�0!��,	���* �ก� !����#�ก!�1ก #�����	ก���'
��	ก��
�����	 )�!���	"!� #��11 
            (7)  ��,	 1��  �0!	 "!��'
��	�'%(�����)%#�ก,	��K� 
      "��7,7�ก��&�ก����  2246/2548 * �ก��ก�� !����,	 1�� ��#�`7��
7	�ก��	�������'%(��)%#�����K����* �ก�ก���	%'�	���	ก�� !���76�' 1�� ��#7	�ก��	(������'%(��
�7,��(�	 )�!�0!�76�'�'
��	ก�������	*%���� '�ก���* �ก��ก�� !����,	 1�� ���	����%6'	 ���)��
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      "��7,7�ก��&�ก���� 1659-1660/2525 ��,	�,�����1ก"#�('�	�� #�� !����#
7	�ก��	
�,ก��*%���� 	�� #���,)%#��2!�	)%#�2���ก����(#'�%#�� �,�0!��,	���	�� #�� !����#�ก!�1ก #��
���	ก���'
��	ก�������	  ���,�0!"!� #�� 
            (9)  "!��0!�
#�	 
      "��7,7�ก��&�ก���� 7130/2542 ��,	"!��0!�
#�	����
�������  ����� !����#
* �ก� �	6�'� �ก* �ก�)��5,
��,��	��� �����%0�
$�� ���)�!��
#�	7�ก���	('��	�'�-����#'�	��
�
�2�9 ���2%� ������ก5(#'��9  �,��!��
������� ����� !����#�76�'���	"!��0# !���	��6�'� '���� "!�
�%,	���ก��

#�	 ���"!�-!'��+����#'� !�� �,� -�������ก��� � !�����	2��2%,ก��  ��)�!����ก���
���	ก�� !����#�76�'�'
��	ก�������	 
            (10)  ��,	*
	�2 
        "��7,7�ก��&�ก���� 1528/2548 ��,	*
	�2* �ก�)%#��
���	��� ���$ก�i
*%� ����� !����#�ก!* �ก��i�� 1 "��� 7�#'�ก�
��,	�%6'	��%��� 12 -������	��%2$%�#��('��i�	�%6'	
.�	��"�('���!���i �,�0!�
!� !�����	��%%���0!	ก�� !����,	�%6'	 �����
$ก�� !���!����	��,	*
	�2 
���	��,	��� ����� !����#�ก!* �ก����	2��2%,ก�� %��	�	 ��,	*
	�2  ��)�!�0!��,	��� ����� !����#�ก!* �ก� 
�76�'���	ก���'
��	ก�������	�	�����ก�,('���	�����	  ���,�0!"!� #�� 
       �ก"��7,7�ก�����&�ก�  ���9	)%#�!� "!��'
��	ก�������	����	����ก��
��"���('����	�	 ���	"!��'
��	ก�������	�	"�������'�!���"
 *%�"!��'
��	ก�������	
 �����+���`7�� ��,	���	�� #�� !����#�ก!�1ก #��*%������+$���2�"��76�'�'
��	ก�������	 %��	�	 
"��7,7�ก��&�ก� ��7, ���+�����+$���2�"��	ก�� !��('�	�� #�����	���ก ��!�	����5,
��,	�� #��
)%# !����,	��#ก�
�1ก #���	������ก��� �����+$���2�"��	ก�� !���!��ก�	 �����06�'����ก���
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���ก���� -���*%�����)�ก�� !��"!� #��ก9)�!)%#��
$���+$���2�"�)�#0�%� 	�!����	ก�� !���76�'�'

��	ก�������	��6')�!  �ก������)%#�,	, `����,	������	"!� #�� �����,	���)�!���	"!� #��  ���9	"���
��ก�!�����2��"�4  ��#"!��'
��	
������8� �����ก06�''�!���%���ก�	 "6' "!� #��	�	 ��#'����	��,	
���	�� #�� !���76�'���	ก���'
��	ก�������	��!�	�	 2!�	��,	���)�!���	"!� #��  ����	ก�� !���76�'
���+$���2�"�'�!��'6�	3 �0!	  !���76�'���	2��2%,ก�� ��6' !���76�'���	ก�� 1�� �	ก�������	 ���	�#	 
��!ก��7, ���� �ก���+$���2�"�('�ก�� !��"!��'
��		�	ก9���"���"���)�!�	!	'	 ����ก,%
"���2�
2	�	�������ก�� �0!	 ��,	��� !���	��ก����%���ก�	 ��!����,	, `���!��ก�	 "6' ��,	
"!��'
��	ก��(�� ก�
��,	 1�� ����'
��	��6�'(��2,	"#�)%#�ก,	��K� -������2'�ก������	��,	���
	�� #�� !����#�ก!�1ก #��*%�"��	�� �ก/���	('��1ก #���0!	�%���ก�	 %��	�	��6�'7, ���+��"����$!�
���������# �,�('�	�� #����#�  �����	��6�'����7, ����)%#��ก �7���"��� �����	����#'�ก���	%
���ก�ก����	ก���,	, `�����	2,�� �����	 ��!��6�')�!2����+�����ก�ก�������	!	'	)%#���	���$��#�ก,%
"���2�
2	�	ก����"���  ��'�  ��#'�ก���	%�	����7, �����2�����! �7���"!� #�� ��0#���	
H�	�	ก��"��	��"!��!������ ���"!������	�	��	��$%%#�� -����R4������ก,%(�	�	�R  $
�	ก9"6' 
	�� #��"��	�� !�� �กH�	��,	�%6'	�7���'�!���%�����!�	�	  
                   3.1.2.2  �)2�ก�
����������� 
                                 1)  ก�� !��"!� #��*%��2�'8�" (Equal Wages) ก&����"$#�"�'������	
)�!)%#ก���	%�'�)�#�	!	'	�!���	����8��% ��#'� !��"!��'
��	��!�)� ���)�!)%#ก���	%��#
��ก !���������8�('���	 ��!ก&����"$#�"�'������	)%#ก���	%)�#�7����!���	'�	����ก���
���"$�8�7('���	'�!���%���ก�	�����,�����!�ก�		�	 	�� #�� ��#'�ก���	%'����"!� #��*%���!�
�����ก�	)�!�!��1ก #��	�	 ����	0����6'�4,�12 �76�'���	ก����ก��"�����!������ก�	�	ก���5,
��,
('�	�� #�����ก������!'�1ก #�� *%�)�!��#��(#'��ก�!��ก�	�	��6�'��7� 26
�	6�'��� �ก���กก���#��
��6'ก�5,
��,�	6�'��� �ก�7� (Sex discrimination)13 ���	�ก�� !��"!� #����#ก�
�1ก #�� )�!�!� ����	0��
��6'�4,�	�	 +#�)%#�����	�������ก��� "$�8�7�����,���'�!���%���ก�	 �1ก #��ก9"�� �)%#��

"!� #����!�ก�	 -���+6'���	ก�� !���	��ก��� gEqual Pay for Equal Workf14 
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                                       %��	�	�R4��2��"�4���"��7, �����	���ก&����ก9"6' ��6�'�ก��7,21 	�
"�����!������ก�	�	ก�������	�������ก��� "$�8�7 �����,�������!���1ก #��0������1ก #���4,�  
-���ก��"$#�"�'����ก&�����	����%9	ก�� !��"!� #��*%��2�'8�"2�����
�1ก #���4,� ��)�!)%#��

ก��"$#�"�'���!����"�� 
                                 2)  ก�� !��"!� #��%#����,	2%(Payment in Cash Principle) ���ก&����
"$#�"�'������	�	�R  $
�	 ก�� !��"!��'
��	��#ก�
�1ก #�� 	�� #�� ��#'� !��"!��'
��	�	
��ก���������	��,	��!�	�	 )�!)%#���+��2,��('����6'	ก&����"$#�"�'������	�	2���ก!'	 �����,	
��� !���#'����	��,	���)����!�	�	 	'ก �ก	���ก	�� #�� !�����	��{���,	 �0!	 �09" ��{�2�44��0#��,	  
��6' !�����	��,	����!��������  ��#'���ก��)%#��
"����,	�'� �ก�1ก #���2��ก!'	 �� � !��)%#15  
*%�"����,	�'�%��ก�!�� 	�� #�� ��#'� �%������	�	��26' �����#�1ก #��������6'06�')�#�	ก����#
"����,	�'�  ��6'��(#'�ก��ก�	)�#'�!��0�%� #����	ก���`7��   
                                 3)  ก�� !��"!� #����#*%���� (The Direct-Payment Principle) ���กก�� !��
"!� #����#*%���� ����"����!� ก�� !��"!� #����#�ก!�1ก #��*%���� )�!/!�	
$""�'6�	 ���	��76�' �
"$#�"�'�28�7"������	'�1!('��1ก #����#)%#��
"!� #�� �กก�������	����	!	'	 ������	ก���K'�ก�	
ก���'���%�'������
�1ก #�� 
                                       ก&����"$#�"�'������		�	)�!)%#
�44��,��6�'�ก�� !��"!� #����#*%����
�'�)�#�	���%�ก����ก�
ก�� #����	����)� ��!)%#
�44��,�'�)�#�	���% 4 ��6�'�ก���0#�����	�%9ก -���
�#���,��#	�� #�� !��"!� #��('��1ก #��-������	�%9ก��#�ก!
$""�'6�	 �	ก������	�� #��  ���1ก #��-������	
�%9ก 
,%� ���%���6'/1#�ก"�'�('��1ก #��-������	�%9ก !����6'��
��,	��6'���*�0	��'
��	�%3 
���	ก���!���	#�ก!'	��ก�� #�� (����ก #����6'ก!'	+����%ก�� !��"!� #����#�ก!�1ก #��-������	�%9ก
�	��!��"��� �,��#+6'�!����	ก�� !����6'��
"!� #��2�����
�1ก #��-������	�%9ก	�	 ����#���,��#
	�� #��	����,	��6'���*�0	��'
��	%��ก�!������ก �ก"!� #�� -����#'� !����#�ก!�1ก #��-������	�%9ก
���ก���	%����16   
                                       ��6�'7, ���� �ก"���(#���#	  ���9	)%#�!� ���7�����6�'�('�ก�� !��"!� #��
��#�ก!�1ก #��-������	�%9ก��!�	�	��� �	�����0#����
�"���ก�
���กก�� !��"!� #����#*%����)%# %��	�	
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��ก��ก�� #���1ก #������,�0!�����	�%9ก �1ก #��'� �ก��ก�
	�� #���!� ��#	�� #�� !��"!� #����#�ก!  

,%� ���%� ��6'"1!2��2('��1ก #��)%# *%�)�!+6'�!����	ก��ก��������/,%ก&���� 
                                 4)  ก�� !��"!� #����9� ��	�	 (The Payment in Full Principle) ���ก&����
"$#�"�'������		�	 �#���,��#	�� #��	���	�2,	'6�	�%('��1ก #������ก''ก �ก"!� #�����	�� #���#'�
 !����#�ก!�1ก #�� -������+$���2�"�('�ก&����ก9�76�'"$#�"�'���#�1ก #��)%#��
��,	"!��'
��	��9�
��� ��	�	)�!�#'�+1ก��ก 	���6'��,	���	 ��	�		#'� '�	2!�/���#�ก,%"����%6'%�#'	�ก!ก��%����
0�7('��1ก #��)%# ��!ก������ก�ก9
��,	 �ก"!� #��('��1ก #���76�'0����8�����,	)%#	�	 ���	2,�����)�!TG�
Td	�!'
�
�44��,('�ก&���� ���+6'���	�	#����('�7���6'�)���$ก"	��� ��#'��2��8���'�1!��#� 
���)�+����,	���ก&����'6�	����1ก #�����	#�����#'�0�������ก&���� �0!	��,	2��
ก'��$	
���ก�	2��"� ��6'��,	���*"��ก��2��2%,ก���!��3 ������	���*�0	��!'����1ก #���7���TG���%��� 
����1ก #��2��"�� ��� ��(#��!��*"��ก��	�	317 2����+��ก)%#�7������	���*�0	�����	#�������
�1ก #���#'��5,
��,   
                                       � �	�����('�ก&��������#���,��#	�� #����ก��,	"!� #��	�	 ���	ก���$!�
"$#�"�'��1ก #���,��#�#'�+1ก	�� #����ก��,	�76�'���*�0	�('����	�� #����6'
$""�'6�	-��� ������#
�1ก #��)%#��
"����%6'%�#'	 ��!+#����	ก��ก�����)��76�'���*�0	�('��1ก #����6'���	�	#����('�
�1ก #���'�ก92�"����� �ก�����)%#18 ��!�����"!� #��
������8����ก&����'	$4����#	�� #����ก�76�'
���	ก��0�����	�8�����,	)%# ��6'0������,	'6�	������ก&����)%#
�44��,)�# �0!	 ��,	���ก�	2��"� "!�

���$�2�8�7�����	 �	�2�ก���''����7����6'2�ก��� ��6'�	�������	)��76�'���*�0	��ก!�1ก #��
�7���TG���%�������1ก #���,	�'���#��ก��,	���ก�	�!���	#� ��,	0%�0#"!��2����� ��,	2�2� ���
ก'��$	��,	2�2� ���	�#	 ���ก�!����(#���#		�	�� #����2,�.,��ก)%#)�!�ก,	�#'���2,
�#�('��	��!��
ก��� �ก��#	8�����,	)%# ��6'��,	'6�	������ก&����
�44��,)�#��#���	�	#����('��1ก #��-��� ��#'���
ก����ก)�#��� ��	�	����1ก #���#'� !�� ��!+#�ก����ก��,	�!��3 	�	���������ก���#'�+1ก��ก������
ก&����ก���	%��#��ก����(#�%#��ก�	 2!�		�� #����2,�.,��ก)%#�����%��!�#'�)�!�ก,	�	����	�#�
('���,	����1ก #����2,�.,)%#��
���ก���	%��������ก�� !��"!� #���	��!��"���19 +#�	�� #�� ���ก
"!��0# !����กก�!�	� ��#'�)%#��
"����,	�'� �ก�1ก #��ก!'	 -���"����,	�'�%��ก�!��	�� #���#'�
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������	�	��26' �����#�1ก #��������6'06�')�#�	ก����#"����,	�'� ��6'��(#'�ก��ก�	*%�0�%� 	
���	ก���`7�� 
                                 5)  ก�� !����,	"!� #��2�����
ก������	�� #�� �����	�#'���$%ก, ก��0���"��� 
ก&����"$#�"�'������	)%#
�44��,��6�'�ก�� !����,	"!� #����#ก�
�1ก #���	ก������	�� #���#'���$%
ก, ก��0���"����'�)�#�!� g�	ก������	�� #����"��� �����	�#'���$%ก, ก�������% ��6'
��2!�	���	
ก��0���"���*%����$�	������$�%����,�0!���$2$%�,2�� ��#	�� #�� !����,	��#�ก!�1ก #��)�!	#'�ก�!��#'���
� 9%2,
�#�('�"!� #���	��	�����	����1ก #��)%#��
ก!'		�� #����$%ก, ก����'%�����������	�� #��
)�!)%#��#�1ก #�������	   
                                       	�� #�� ��#'�� #���#�1ก #�����7	�ก��	��� �����	���
�!���	#�
ก!'	��	��,����$%ก, ก��f20 
                                       ���+$���2�"�('�ก&����	����	ก����#*'ก�2	�� #����� ���$%ก, ก��
�����% ��6'
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�	������$�%'�	�ก,% �ก���	�� #���'�)�!�0!���$2$%�,2�� �0!	ก��(�%�"�	���+$%,
 �"�6�'� �ก��ก,%
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"$#�"�'��1ก #��)�!��#)%#��
"����%6'%�#'	�ก,	"���	(�����	�� #����$%ก, ก�� *%�ก���	%��#
	�� #�� !����,	��#�ก!�1ก #��)�!	#'�ก�!��#'���� 9%2,
�#�('�"!� #���	��	�����	����1ก #��)%#��
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	� ��ก"�
��6�'	)(������
�44��,)�#��#�+6'�!����	2,�.,('�	�� #����� ���$%0���"���)%# *%�)�!�#'�
"��	��+���!��1ก #�������$%��		�	 ����	ก���ก���1ก #����6')�! 
              ก�� !��"!� #�� 	�� #�� ��#'� !����#)�!����ก�!�'����"!� #��(�	�������ก&����)%#
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��6�'��	��� 14 ก$�8�7�	.� 7.�. 2516 *%���,����ก �
��"�
�0#�	 4  �����% "6' ก�$���7���	"�  
2�$�����ก�� 		�
$�� �����$�.�	� 
                                 %��	�	 '����"!� #��(�	����  ������+�� '����"!� #�����"��ก���ก��"!� #��
ก���	%����2	'��#��H�	����!�ก��ก���������%)�����ก���0#
��"�
�ก!	�� #�� *%�	�� #��
 ��#'� !��"!� #����#�ก!�1ก #��)�!	#'�ก�!�'����"!� #��(�	����������ก��ก���	%)�# ���	��76�'���	ก��
��#"���"$#�"�'��ก!�1ก #�� *%��`7���1ก #�������	���)�#Ti�6' ���(�%'��	� �	ก��� � ��!'�'�
ก�
	�� #�� -����	�R  $
�	'����"!� #��(�	����)%#��ก�����
"����!�2$%��6�'��	��� 1 �ก��"� 2553 *%��	
�(�ก�$���7���	"�	�	���
'����"!� #��(�	����(�	���	 206 
�� 
                   3.1.2.3  
 � ������ 46�����#"�ก�
����������� 
                                 *%��ก�,ก��ก���	%��������ก�� !��"!� #�� ���������������0#�	ก��"��	��
"!� #��	�	 ก��"��	��"!� #�����	�%6'	 ก9 � !��"!� #���%6'	���	���"��� ��6'�	ก���ก��"��	��
"!� #�����	�����	 ���0���*�� ���2��%��� ��6' !���$ก2,
�#���	 ก9 �"��	����������ก�� !��"!� #��
2�	��'�ก �0!	  !���$ก��	  !���$ก2��%��� ��6' !���$ก2,
�#���	 ���	�#	 *%�����)�ก9 ��ก��ก�	��#
 !��"!� #��)�!	#'�ก�!��%6'	���	���"��� -������ก�ก���ก�� !��"!� #����%��	� 
                                 1)  �	ก��������ก��"��	��"!� #�����	����%6'	 �����	 ���0���*�� ��6'
��������'6�	)�!�ก,	�	����%6'	 ��6'���/���	*%�"��	�����	�	!�� ��#	�� #�� !��)�!	#'�ก�!�
�%6'	���	���"��� ��#	��! ���ก���ก��ก�	���	'�!��'6�	������	���*�0	��ก!�1ก #��  
                                 2)  �	ก��������ก��"��	��"!� #�� 	'ก �ก(#'1) ��#	�� #�� !��"!� #�����
ก���	%�������)%#�ก��)�#ก�
�1ก #��22 
                                       �	ก��������ก����,ก #�� 	�� #�� ��#'� !��"!� #����#�ก!�1ก #��8���	 3 ��	
	�
��!��	�����,ก #��23 ���2,�.,����1ก #��7�� �)%#��
 
                                       �	ก���2�44� #��2,	2$%���	6�'� �ก�1ก #����''ก ก&����)�!)%#
ก���	%���� !��"!� #����6'��,	'6�	3 )�#���	ก���`7�� %��	�	 ก�� !��"!� #���	ก�������1ก #����''ก
�#'����	)�������
��
(#'
��"�
 ��6'(#'�ก���ก����ก�
28�7ก�� #�����	2��"�424 
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                                 2�����
2+�	����	ก�� !��"!� #��	�	 ก&����"$#�"�'������	)%#
�44��,)�#�	
��6�'�ก�� !��"!� #��*%��ก�, -���	�� #�� ��#'� !�� � 2+�	��������	('��1ก #�� +#�	�� #�� !����#�ก!
�1ก #�� � 2+�	���'6�	��6'%#���,.�'6�	 �0!	  !��*%�*'	�(#�
�40�.	�"����#���#�1ก #��)��
,ก �ก
.	�"���'� ก���	��#'�)%#��
"����,	�'� �ก�1ก #��ก!'	25 "����,	�'�%��ก�!��	�� #���#'����
���	�	��26' �����#�1ก #��������6'06�')�#�	ก����#"����,	�'� ��6'��(#'�ก��)�#'�!��0�%� 	
���	ก���`7�� ��!�,.�ก�� !��"!� #�� � 2+�	��������	('��1ก #��	�	 )�!2����+	��)��0#ก�
ก��
"$#�"�'�ก�� !��"!� #����#�ก!�1ก #��*%���� �7���	�� #��'�  !��"!� #����#ก�

$""�'6�	����1ก #���ก
����#����
��	)%#*%�)�!/,%ก&���� 
                   3.1.2.4  ����
��7)��� "��!����#"�������� 
                                 1)  "�����
/,%�	��6�'�%'ก�
�������,	�7,�� ������ก&����"$#�"�'������	)%#

�44��,�'�)�#	�	 ��6�')%#��ก���ก��ก�	��� � !��"!� #����#�ก!�1ก #����6�'�%��#� 	�� #�� ��#'� !��
"!� #����#�������������)%#ก���	%)�#	�	 �,`�	�	 �+6'�!�	�� #��/,%	�%��6�'+��ก���	%����ก�� !��
"!� #�� *%��1ก #��)�!�#'�
'กก�!�����+��26 ���	�� #���#'� !����#"�
+#�	������)%#�ก��ก�	)�!
�!����$ ��ก,% �กก���6� !�� �ก,% �ก"����(#�� /,% ��6'�ก,%���$'6�	�%ก9��� �0!		�+6'�!�	�� #��/,%
	�% �#'� !��%'ก�
����#�ก!�1ก #���	'�����#'���2,
�#��!'�i('��'%��,	���"#��0����'�1!   
                                       ��!+#����	ก���/,%	�%)�! !��"!� #�� ��6' !��)�!"�
 ��	�	*%����� �ก
���$/�'�	2�"�� �0!	 	�� #��	����,	)���!	ก��7	�	��% ��6'	����,	)����$	'�!��'6�	  ��)�!����,	
 !��"!� #����#�ก!�1ก #�� �0!		�+6'�!����	ก�� �� /,%	�% 	�� #�����	#�����#'� !����,	�7,����#�ก!�1ก #��
�	'�����#'���2,
�#�('��'%��,	���"#��0�����$ก��������� 9%��	 
                                       "�����
/,%%��ก�!��	� ���	ก���K'�ก�		�� #��)�!��#�'������
�1ก #���	
ก�������1ก #��)�!)%#��
"!��'
��	 ��6')%#��
��!)%#��
)�!"�
+#�	 -���ก!'��#�ก,%"����%6'%�#'	�ก!
�1ก #�����2!�	��4!��H�	���ก 	 ���������	ก��"$#�"�'��1ก #��%#�� �	ก������	�� #��7�#'���� �
 !��"!��'
��	 ��!)�!7
�1ก #����6'�1ก #��)�!�'���
 ��6'+!�������76�'��#�	)%#��
%'ก�
�� ��6'
��,	�7,�� �76�'���	ก���ก#�R4��%��ก�!�� ก&���� ��ก���	%��#	�� #��	����,		�	)��'
)�#�ก!'.,
%�
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ก��2��2%,ก�����"$#�"�'������	 ��6'/1#-���)%#��
�'
���� -��� ������#ก�� !��%'ก�
����6'��,	
�7,���$�,��	�
��!��	���	����,	)����)�#27 
                                 2)  '��$"���('�"!� #�� ก&����"$#�"�'������	('�)�������!'%���� 	+��
�R  $
�	 )�!)%#��ก��
�44��,��6�'�'��$"����	ก�������1ก #�� ��0#2,�.,����ก�#'��'�"!� #��)�# '�ก����	
������ก&�����7!����7��,0��
��7 3 ��ก��� 6  #�������	 )�!)%#ก���	%��6�'�'��$"����	
ก������ก�#'�2,	 #��)�#���	7,���  ���#'�	��
�
�44��,����)��	
��7 1 ��ก��� 6 ��6�'�'��$"��� ��
�0#
��"�
��	 -���2����+��ก'��$"����	ก������ก�#'�2,	 #�� ��6'"!� #��''ก���	 3 ���ก��%��	� 
                                       (1)  '��$"��� 5 �i "6''��$"����	ก������ก�#'���,	�%6'	 ��6'"!� #��"#��
 !�������ก���	%ก�� !�����	���������	!	'	28 �0!	 �ก��ก�	 !��"!� #���$ก3 �%6'	 �$ก 2 �%6'	 ��6'
�$ก 6 �%6'	 ���	�#	   
                                       (2)  '��$"��� 3 �i "6''��$"����	ก������ก�#'��'�"!� #�� ��6'2,	 #��'�!��
'6�	 ��������,	����1ก #��)%#''ก�%�'�)�ก!'	 ��6'	�� #������ก"6	��,	����	)%# !��)�ก!'		�	 ��,	
"!� #��%��ก�!��)�!��ก���	%��������ก�� !������	!	'	 "6'  !�����/���	*%�"��	�����	�	!��  
��6' !������������������	ก9)%#29 �0!	 �1ก #�����2�#'�"')%#��
"!� #�����	���0,	 ��6'�1ก #�����
)%#��
"!� #�����	���0���*�� ��6'�����	���������������	 -���'� �ก��ก�	��# !�����	"���3 �0!	 7  
��	 ��6' 15 ��	�!'"���ก9)%# �7��� ��	�	��,	 ���ก��6'	#'�(�	'�1!ก�
������������	  ��)�!�0! ��	�	
��,	����	!	'	   
                                       (3)  '��$"��� 2 �i "6'ก�������1ก #��-�����
�0#ก����	2!�	
$""� ����ก�'�
"!� #����6'2,	 #��'�!��'6�	�76�'ก����	������ ��������,	���)%#''ก�%�'�)�ก!'	 ��6'	�� #������ก
�'�"6	 -�����,	����	)%# !��)�ก!'	 %��	�	'��$"��� 2 �i���(#'	� �#'����	ก�������1ก #�������	�76�'��

�0#ก����	2!�	
$""� ���)%#��
"!� #����6'2,	 #���'
��	���/���	������-���)�!�0!��,	�%6'	
��� ��30 �0!	 	�� #��)%# #��7	�ก��	�#'	��
('�*�����������	#����
�,ก���(ก('�	�� #�����
#�	
�	��	�������	�ก,%���	ก��2!�	��� ���	�#	31 
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3.2  ��	
ก�
���ก������ก�
�������������� �� ก�
���������������	��ก�����!���
"� 

�
����  
 ���ก�ก���ก�������	��������ก�,���ก&����"$#�"�'������	)%#
�44��,)�# �76�'
"$#�"�'���#�1ก #�������������	��������2�ก�
0���*�������	�	��!����	 ���)�!�#'������	�	�ก
 	�ก,	)� ������7�ก/!'	�!��ก����#�7���7' �76�'�7,�����2,�.,8�7��#ก�
ก�������	�	��	�!'3 )� 
 ����9	)%#�!�"����$!����2�"�('�ก&����"$#�"�'������	)�!2	�
2	$	��� ���#�1ก #�������	��ก
�ก,	)�ก�!������������ก&����ก���	%)�# 2�����
ก���	%���������	�ก�,-���+6'�!����	�����������
�����2���#�  
 
        3.2.1  ��ก*� ก�
�������������� 
 ก�������	�!������	�	 *%�2!�	��4!��#�ก, ก��'�	����ก���'�!���%3 ����#'�%���	,	
ก, ก����#���	)�'�!���!'�	6�'� )�!'� ��$%%���	,	ก��)%# 	�� #����2,�.,��� ���#�1ก #�������	�ก,	
ก�!����������	�ก�,�	��!����	 -���+6'�!����	"��� �����	�!'ก, ก�� ����76�'/����*�0	����
����Hก,  '�!��)�ก9�����6�'	�� #����"��� �����	��� ��#'���#�1ก #�������	�ก,	ก�!����������	�ก�,
�	��!����	 ก9 ��#'���ก��"�
"$�%1���76�'�,��#�1ก #��+1ก�'���%�'������
 �กก�������	 %��	�	
ก&���� ���#'���ก��ก���	%���ก�ก����ก����ก�
ก�������	�!�������'�)�# �76�'��#ก��
��"�
�0#
ก&�������	)��	�,�����%���ก�	%#�� 
 ก&����"$#�"�'������	 )%#
�44��,"�������('�ก�������	�!�������'�)�#%��	� 
gก�������	�!������ ����"����!� ก�������		'ก ��6'�ก,	���������	�ก�, ��6'�ก,	0���*��
�����	�	��!����	���	�� #������1ก #��)%#�ก��ก�	�������� 23 �	��	�����	��6'��	��$%��#���!
ก���f �0!	 	�� #��ก���	%���������	�ก�,('��1ก #��)�#�	!	'	 ���ก���	%��#��	�2��������	
'��,������	��	��$%��� ��2��%��� ก�����	�� #����#�1ก #�������		'ก��	6' �กก���	%����%��ก�!�� 
+6'���	ก������	�� #����#�1ก #�������	�	��	�����	 ��6'�����	�	��	��$%��� ��2��%����ก,	
ก���	%���������	�ก�, �������������� �	�������"��	�����	"!��!�������!'�	�
���������% 
"6' �����!�1ก #����,�������		'ก���� 	+�������2�9 2,	ก����	 ��#�	0!������%��ก�!���1ก #�� ���
��	����7���
��"��� ��!�������)�!����	����1ก #��ก9���	#�����#'�'�1!��� ������	#�����76�'�'��
"��2��� 
+6')%#�!��1ก #�������	'�!���	�����#	�� #�� 	�� #�� � !��"!��!������*%�",%�`7����������0!�����
�1ก #���5,
��,��	��!�	�	��)%#)�! -���	�� #���#'� !��"!��!��������9���� ��	�	0���*���������ก,	)�
%#��32 
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 %��	�	 ��6�'	�� #����#�1ก #�������		'ก���������	 ��6'�����	�ก,	ก�!�ก���	%����
�����	�ก�,�	��!����	 +6')%#�!����	ก�������	�!������ ��#�!�TG��	�� #�� �����	 ��6')�!����	��#
�1ก #�����ก9��� 
 

       3.2.2  ���ก�ก���ก�
�������������� 
 ��6�'	�� #���ก,%"��� �����	��� ��#'���#�1ก #�������		'ก���������	 ��6'�����	�ก,	
ก�!�ก���	%���������	�ก�,���)%#��ก���ก��ก�	)�#�����!ก!'	��,���(#������	 -�������ก�!�ก�������	
�!������	�	 	�� #��'� ��#�1ก #�������	�!������)%# ��!	�� #���#'��5,
��,������ก�ก������
ก&����ก���	%)�#%��	� 
 1)  ก��)%#��
"����,	�'� �ก�1ก #�� 
                          ก�������	�!������ ก&����"$#�"�'������	)%#
�44��,�'�)�#�!� �	ก������	�� #��
��#�1ก #�������	�!��������!��"���	�	  ��#'�)%#��
"����,	�'� �ก�1ก #���2��ก!'	 �� ���#�1ก #��
�����	�!������)%#33 ����,.�ก����#"����,	�'�('��1ก #��	�	 ก&����)�!)%#
��"�
�!� ��#'����
���	�	��26' -����1ก #��'� ��#"����,	�'�%#���� �ก9)%# ��!'�!��)�ก9%��	ก���ก����#"����,	�'�
	�	ก&����ก���	%��#�ก���!���	#����	"���3 )� -���2!�	��4!	�� #�� ��0#�,.�ก�������#�1ก #��
�ก���,	�'������	�!������)�#�����!��6�'��ก����,�����2�44� �76�'��� ���#�1ก #�������	�!������
��'%��������('�2�44� -���+6'���	ก��(�%�!'ก&���� �7���`�	�	+#��1ก #��)�!�,	�'�	�� #��
 �
��"�
��#�1ก #�������	�!������)�!)%#*%��%9%(�% ��!+#����	��	-�������ก��� ��6'28�7('���	
	�	�#'�����,%�!'ก�	)���$%)�!)%# +#���$%%���	,	ก�� ������#�ก,%"����2������ก!��	('�	�� #�� 
�0!	   
                          (1)  ก�����6�'�����$ �����	 ก�!��"6' *%���ก��� ��6'28�7('���	�#'����
�,%�!'ก�	)�+#���$% ��2������ก!��	 ��6'���	��	`$ก�`,	 ��6'��	'6�	���������ก��ก������
ก���	%)�# ก���	�	�� #����'��	� 2���TG���%���)%#*%�)�!�#'�)%#��
"����,	�'� �ก�1ก #�� ��ก
�1ก #��)�!���+6'�!� �� (�%"��2��� "���!� g��	�������ก�����6'28�7('���	�#'�����,%�!'ก�	)� +#�
��$% ��2������ก!��	f	�	 ����"����!� ��	����1ก #�����'�1!�	���������	�ก�,'�	����ก�����6'
28�7('���	����#'�����!'�	6�'�ก�	)� 	ก�!���	 ��2�9  ��ก��$%ก!'	��	������	�	�2�9  ��	������
	�	 ��2����� 
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                          (2)  ก�����6�'�����$`$ก�`,	 ����+�� ��	����ก,%(�	��	��*%�)�!'� "�%����)%#
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"����,	�'�34   
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 3)  ����8������ก�����	����#������!������ 
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	'ก��	6' ��6'�ก,	 �กก���	%���������	�ก�,�	��	�����	 ��6'�	��	��$%���	ก�������	
�!������ �������������� �	����"��	��"!��!������	�	 �	�
���������% "6' �����!�1ก #����,��
�����		'ก���� 	+��������%�	#������6'�2�9 2,	ก����	 ��#�	0!������%��ก�!���1ก #�� �����	
����7���
��"���
��"��� ��!�������)�!����	��#����1ก #��ก9���	#�����#'�'�1!��� ������	#�����76�'�'
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�����ก���'�ก�� �7�����!��(#'��9  �,����ก5�!�	�� #��)%#��"��2�����#�1ก #�������	�!������ ���
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                                 ��	(�	�1����2���"�����1ก #�������#�ก!	�� #�� ���	ก��	���	6'�����������	
�1����0,	��9ก3 -������	��	�������2�9 ���	0,	3 ��6�'�����	��������
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"��2���-6'���2���"� �ก�1ก"#��7,����ก(�	ก�!���!���� ก9�,�0!��	����ก,%(�	��	��*%�)�!'� "�%����
)%#�!���	#�  ��)�!�0!��	`$ก�`,	��� 7����0
�44��,"$#�"�'������	 7.�. 2541 ����� 24 ���"
2'� ก�����	�� #��)%#��
"��2���-6'���2���"� �ก�1ก"#��7,����ก(�	�#'�/�,����2!���#�ก!�1ก"#�
��	�����	��	�$!�(�	 ��6�'�1ก #��)�!�����	�!������ 	�� #���#'���#"	'6�	�����	��	��กก�!� 3  
��!���� ���/���	)�!)%#����H�	 +1ก�1ก"#�����	,  	+1ก�% ��	�	2���-6'����6'��,กก��2���-6'	�	 
                                                 

40  7����0
�44��,"$#�"�'������	 7.�. 2541 �ก#)(�7,����,�7����0
�44��,"$#�"�'������	 `
�
��� 2 
��� `
�
��� 3 7.�. 2551, ����� 65.    
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�#�	��!���	"����2���������ก,%(�	�ก!	�� #���	6�'� �ก��

ก��
�,�����	('�	�� #���'���6�'��	
(�	�1����2���"��,�0!��	���	�� #�� ���#�1ก #�������	�!������*%�)�!�#'�)%#��
"����,	�'� �ก
�1ก #��ก!'	 ก������1ก #��)�!�'������	�!������������	�� #��2�����#����!'�)�!��"���/,%���	�� #��
 �''ก�	��26'��ก��6'	)%#                                 
                                 "��7,7�ก��&�ก���� 1390/2537 * �ก����	�1ก #������	#����7	�ก��	(�
�+('�
 ����� �����������	����ก�,�	!	'	�����!���� 8 	��,ก�+�� 17 	��,ก� %��	�	 �������������	���
	'ก�����ก�,	�+6'�!� ���	ก�������	�!������ ��2,�.,)%#��
��,	"!��!������������ก��
ก���������%)�� ��6�'� ก��"$#�"�'������	 ����	��� 16 �����	 2515 (#' 2 -������	ก&����
�ก����ก�
"���2�
����
�#'� ก�����	�� #�����2�44��%��#	)�! !��"!��!��������#�ก!�1ก #�����
ก&����%��ก�!���!'��ก���	*��� * �ก� ����2,�.,)%#"!��!������ 
                                 "��7,7�ก��&�ก���� 2149/2529 ��#�1ก #��-��������	(	2!� �)�!��2,�.,)%#��
"!�
�!�������	0���*����������	�ก,	���������	�ก�, ������ก��ก���������%)�� ��6�'� ก��
"$#�"�'������	 (#' 36 (3) ก9��� ��!	�� #��ก9���"����	#�����#'� !��"!� #���ก!�1ก #��2�����
�������
�����	�ก,	���������	�ก�,	�	 ���0!�!���6�'�1ก #��)�!��2,�.,)%#��
"!��!��������#� �+1ก��%2,�.,�,��#
)%#��
"!� #��.���%�)�%#��)�!  
                   3.2.3.3  "�	
������������������������� �������!� 
                                ���ก&����"$#�"�'������	)%#ก� ��	%��#	�� #�����	#�����#'� ! ��
"!��'
��	ก�������	��#�ก!�1ก #�����)%#�����		'กก���	%���������	����ก�, ��6'�ก,	ก�!�
0���*�������	����ก�,�	��!����	 )�!�!� ����	ก!'	��6'����ก���	%���������	�ก�,�	��	�����	
��6'��	��$%('��1ก #�� *%�ก���	%'����"!��'
��	�'�)�#�	'���������ก�!��ก�	 �����#"���
"$#�"�'��1ก #�����)%#��
"!��'
��	�����	����1ก #��)%#ก�����)� �	0!������'�	2�"����� �)%#
��$%7�ก/!'	 ก&����"$#�"�'������	 ��)%#ก���	%'����ก�� !��"!��!�������'�)�# 2 '����%��	�  "6' 
                                1)  '����"!��!�������	��	�����	 
                                      ก&����"$#�"�'������	)%#ก���	%��#	�� #���#'� !����,	��#�ก!�1ก #���76�'
���	"!��'
��	ก�������	����ก,	ก���	%���������	����ก�,�	��!����	('��1ก #�����	"!��!������ 
-���	�� #�� ��#'� !��"!��!������ ��6�')%#��#�1ก #�������	�ก,	ก�!����������	�ก�, *%� ��#'� !��
"!� #���	'�������)�!	#'�ก�!��	�����!�"����('�'����"!� #���!'0���*������1ก #��)%#��
'�1!�	(�����
�����	���ก���	%���������	�ก�, *%�",%��� ��	�	0���*�������	�!������ ��6')�!	#'�ก�!��	���
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��!�"����('�'����"!� #���!'�	!���	��	�����	��� ��	�	/���	������)%#2�����
�1ก #��-���)%#��

"!� #�����/���	*%�"��	�����	�	!��41 
                                      +#��1ก #��)%#��
"!� #�����	����%6'	 '����"!� #���!'0���*���	��	�����	
 ��#'�",% �ก"!� #������%6'	('��1ก #��"		�	���%#��2��2,
 �7������������	����%6'	��
2��2,
��	 �76�' �)%#���
"!� #�������	 ��6�')%#���
"!� #�������	��#� ��	�� ��	�	0���*�������	
�	��!����	�����"!� #�������	�76�'���
'����"!� #���!'0���*����#� �� �",%"��	����"!��!������
���0���*��42   
                                      ���'�!���0!	 	�� ก. �����	'�1!
�,�����!��	���)%#��
"!� #���%6'	�� 9,600 

�� -���
�,���	�	)%#ก���	%���������	�ก�,)�#��	�� 8 0���*�� ��ก���	%��	�����	�����!��	 �	���
+����	�2��� +#��	0!�����������	���	�� #����"��� �����	��� ��#'���#�1ก #�������	�ก,	ก���	%����
�	��!����	 �	��	 �	���+����	�2�����6'��	�%��	�	��� �0!		� �+6')%#�!����	ก�������	�!�������	
��	�����	��#� -���	�� #�� ��#'�	�
 ��	�	0���*�������#�1ก #������!������)�	�	���	����ก��0���*�� 
�76�'��� ���#	�� #�� !��"!��!��������#�ก!�1ก #��*%�"��	�� �ก'����"!� #�����0���*��('��1ก #��/1#
	�	 %��	� 
                                      �1ก #��)%#��
"!� #���%6'	��          9,600 
�� 
                                      �1ก #��)%#��
"!� #����	��              9,600 ÷ 30 = 320 
�� 
                                      �1ก #�������	��	�� 8 0���*�� 
                                      �1ก #��)%#��
"!� #��0���*����        320 ÷ 8 = 40 
�� 
                                      %��	�	 "!��!�������	�����!�"����('�'����"!� #���!'0���*���	��	�����	���
 ��	�	0���*�������� ",%���	"!��!������0���*���� 40 × 1.5 = 60 
�� ��6�'	�� #��)%#��#�1ก #�������	
�!���������	 ��	�	 6 0���*�� 	�� #�� ��#'� !��"!��!�������	��	�����	��#ก�
�1ก #�����	 ��	�	 
60 × 6 = 360 
��   
                                      ��!+#��1ก #��)%#��
"!� #����� ��	�	/���	���/�,�)%# �0!	 ก����9
ก���������
�,%'�1!
	�26' -����1ก #�� �)%#"!� #������� 5 
�� ��6�'	�� #����#�1ก #�������	�!�������76�'/�,���	
��#��	ก�
"����#'�ก��('����% 	�� #�� ��#'� !��"!��!��������#ก�
�1ก #���	0���*���������ก,	
ก���	%���������	�ก�, ����� 7.50 
�� ���	�#	 

                                                 
41  7����0
�44��,"$#�"�'������	 7.�. 2541 �ก#)(�7,����,�7����0
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��� 3 7.�. 2551, ����� 61.      
42  7����0
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��� 3 7.�. 2551, ����� 68.       

DPU



 66

                                       �ก���'�!�����ก�!��(#���#		� ���	�,.�ก��"��	��"!��!�������	��	�����	
����ก�,  �76�'��#	�� #��2����+ !��"!��!��������#ก�
�1ก #��)%#'�!��+1ก�#'�����76�')�!��#�ก,%ก��
�'���%�'������
-���ก�	���ก�	 
                                2)  '����"!��!�������	��	��$% 
                                      ก&����"$#�"�'������	 )%#ก���	%��#	�� #���#'� !����,	��#�ก!�1ก #��
�76�'���	"!��'
��	ก�������	����1ก #��)%#����ก,	ก���	%���������	�ก�,�	��	-������	��	��$%('�
�1ก #�� �0!	 ��	��$%��� ��2��%��� ��	��$%��� ���i ��6'��	��$%�������7�� -���	�� #����"���
 �����	��� ��#'���#�1ก #�����5,
��,��	�	��	%��ก�!�� %��	�	+#�	�� #����#�1ก #���������	�	
��	��$%�ก,	ก�!�ก���	%���������	�ก�,���)%#ก���	%����)�#�	��!����	 )�!�!� ����	ก!'	��6'����
ก���	%���������	�ก�,ก9��� +6'�!�	�� #����#�1ก #�������	�!�������	��	��$% -���ก�������	�ก,	
����	� ก&����"$#�"�'������	ก���	%��#	�� #���#'� !��"!��!�������	��	��$%��#�ก!�1ก #�� �	
'����)�!	#'�ก�!�2����!�('�'����"!� #���!'0���*���	��	�����	��� ��	�	0���*�������� ��6')�!
	#'�ก�!�2����!�('�'����"!� #���!'�	!���	��	�����	��� ��	�	/���	������)%# 2�����
�1ก #��-���
)%#��
"!� #�����/���	*%�"��	�����	�	!��43   
                                       �ก���'�!�����)%#ก�!��(#���#	 +#��	��	�����	����ก�,�1ก #�������	�7���
�"!��	 �	���+����	�2��� �����!���� 08.00-17.00 	. ��!%#��"��� �����	('�	�� #��)%#����ก��#�1ก #��
�������	�	��	��$%��� ��2��%��� �����!���� 07.00-21.00 	. +6')%#�!�	�� #��)%#��#�1ก #����
�����	�!�������	��	��$% �����!���� 07.00-08.00 	. ���0!�����������! 17.00-21.00 	. -����1ก #��
������5,
��,��	�!�������	��	��$% �)%#��
"!� #���	'����2����!�('�"!� #���ก�, %��	� 
                                      �1ก #��)%#��
"!� #���%6'	��          9,600 
�� 
                                      �1ก #��)%#��
"!� #����	��              9,600 ÷ 30 = 320 
�� 
                                      �1ก #��)%#��
"!� #��0���*����        320 ÷ 8 = 40 
�� 
                                      %��	�	 "!��!������2����!�('�'����"!� #���!'0���*���	��	�����	���
 ��	�	0���*�������� ",%���	"!��!�������	��	��$%0���*���� 40 × 3 = 120 
�� ��6�'	�� #��)%#��#
�1ก #�������	�!�������	��	��$%���	 ��	�	 5 0���*�� 	�� #�� ��#'� !��"!��!�������	��	��$%
��#ก�
�1ก #�����	 ��	�	 120 × 5 = 600 
��44 ���	�#	 

                                                 
43  7����0
�44��,"$#�"�'������	 7.�. 2541 �ก#)(�7,����,�7����0
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��� 3 7.�. 2551, ����� 63.   
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                                       �ก���'�!�����ก�!��(#���#	 ���	�,.�ก��"��	��"!��!�������	��	��$% �76�'��#
	�� #��2����+ !��"!��'
��	��#ก�
�1ก #��)%#'�!��+1ก�#'� ����76�')�!��#�ก,%ก���'���%�'������

-���ก�	���ก�	 
                                %��	�	)�!�!� ����	ก�� !��"!��!�������	��	�����	 ��6'�	��	��$%���	�� #��)%#
��#�1ก #�������	�ก,	ก�!��������)%#�ก��ก�	)�#�����!��,���(#������	 +6')%#�!����	ก�������	�!������
���2,	 ���	�� #�����	#�����#'� !��"!��'
��	��#�ก!�1ก #��2�����
ก�������	�!������'�	+6'���	
"!��!����������1ก #��7����2,�.,)%#��
 
 

3.3  ��	
ก�
���ก������ก�
�������������!� �� ก�
��������������������!�	��ก����

�!���
"��
���� 
 *%�����)�ก�������	('��1ก #���	�$ก3 ����8�ก, ก�� ��6�'�1ก #��)%#��,�������	)�
��#�ก9������� �)%#��
��	��$%�76�'���	ก��7�ก/!'	 ���� �ก���)%#"�����"�!� �กก�������	����	�ก��'%
�����	 ��6'2��%��� -���ก&����"$#�"�'������	)%#
�44��,��6�'���	��$%('��1ก #���'�)�#��#���	
�	#����('�	�� #������#'� �%��#�1ก #��)%#����	��$% '�	���+����	��$%�������7�� �����	��$%
7�ก/!'	��� ���i%#�� �76�'��#�1ก #����2,�.,7�ก/!'	)%#���2�"�� ��!ก��������"��� �����	�#'���
�����	�	��	��$% ก&����"$#�"�'������	ก9��c%*'ก�2��#	�� #����2,�.,��� �ก���	%��#�1ก #��
('��	�'��������	�	��	��$%)%#��!���� �����	�����!������8�ก, ก�� 
 ��	��$%+6'���	2,�� �����	2�����
�1ก #�� �76�'��#�1ก #��)%#��*'ก�27�ก/!'	)%#'�!����9���� 
%��	�	��	��$%  ������"����!� ��	���	�� #��ก���	%��#�1ก #��)�!�#'��������	 �1ก #����',2�� �ก
��	�	�	#���� �76�'��� �7�ก/!'	�!��ก�� ��6')����ก'
.$�ก, 2!�	��� ���ก'
ก, ��6'7,.�ก������
��2	��!��3 ��6'���(	
.����	�������7����!��#'�+,�		�	3 %����� ก&����"$#�"�'������	)%#
��#"�������('���	��$%�'�)�#%��	� g��	��$%f ����"����!� ��	���ก���	%��#�1ก #����$%��� ��
2��%��� ��$%�������7�� ��6'��$%7�ก/!'	��� ���if45   
 ก��ก���	%��	��$% ก&����"$#�"�'������	)%#ก���	%���ก�ก����ก����ก�
��	��$%)�# 
�76�'���	���ก��#	�� #���#'�+6'�5,
��, *%��
!���	��$%''ก���	 3 ��ก��� %��	� 
 1)  ��	��$%��� ��2��%���   
                         �	ก�������1ก #��)%#�����	�,%�!'ก�	"�
�	���2��%�����#� �!'����	ก��2�"�����
	�� #�� � �%��#�1ก #��)%#����	��$%2�ก�	�����	�76�'7�ก/!'	
���$�"���2$(����!��ก�� -���ก&����
                                                 
 45  7����0
�44��,"$#�"�'������	 7.�. 2541 �ก#)(�7,����,�7����0
�44��,"$#�"�'������	 `
�
��� 2
��� `
�
��� 3 7.�. 2551, ����� 5. 
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"$#�"�'������	)%#ก���	%��#	�� #���#'� �%��	��$%��#ก�
�1ก #�� �76�'�1ก #�� �)%#����	��$%
7�ก/!'	��� ��2��%��� ����	�	���2��%����#'��#'�����	��$%)�!	#'�ก�!� 1 ��	 -��� ����	��	�%ก9)%# 
ก&����)�!)%#ก���	%�'�)�# ��!2!�	��4!��#� ���#+6'�'���	'��,������	��	��$%��� ��2��%��� ��!
+#��$ก3 ก, ก����$%7�#'�ก�	��% ก��%���	,	0��,��	2��"� ��#'��$!	�����ก %��	�	ก&���� ��
)�!)%#
�44��,��#��	'��,������	��	��$%��� ��2��%��� ��! ���6'ก�'���	�%ก9)%#  �/��%������	
��$	����	ก�	��$%ก9)%# ���	�(�	'�1!ก�
��ก���('���	 ��6'"����ก��('�	�� #������1ก #���!� �
��#����	��$%�	��	�%46 +6')%#�!���6�'�('���	��$%��� ��2��%���	� ก&����)%#ก���	%��#	�� #��
����1ก #���ก��ก�	ก���	%��#��	�%��	�	������	��	��$% ��!'�!��	#'����2$% ��#'���$%2��%�����
�	�����	 �����	��$%��� ��2��%�����!��"���	�	�#'��������!��ก�	)�!�ก,	�ก��	�����	 2!�	��	

������8� �0!	 ��	*����� ��	(	2!� ��	�	�G� 	�� #������1ก #��'� �ก��ก�	2�2����
��6�'	��	��$%)���$%�	"����%���ก�	ก9)%# ��!�#'�)�!�ก,	2��2��%����,%�!'ก�	 -����,.�%��ก�!��	� �
�ก,%(�	 �ก"����ก��('�	�� #������1ก #����!�	�	 �� �2�2������6�'	��	��$%''ก)�)%# +#�
)�!)%#��ก���ก��ก�	�'�)�#�����!��ก ก9)�!��2,�.,��� �2�2���	��$% �����6�'	��	��$%)%# 
 2)  ��	��$%�������7�� 
       �	2���'%��)�!��ก&����"$#�"�'������	`
�
�%��������#"�������('���	��$%
�������7���'�)�#)%#'�!��0�%� 	  	ก������7����0
�44��,"$#�"�'������	 7.�. 2541 )%#��ก��
�ก#)(�7,����,�`
�
��� 2 �	�i 7.�. 2551 -���)%#
�44��,��6�'���	��$%�������7���'�)�#�	��6�'��ก����ก�

ก��ก���	%��#+6'�'���	�%���	��	��$%�������7��
#�� ��!2!�	��4!��#��	����5,
��, ���%+6'
�	�����	ก��7, ����ก���	%��	��$%�������7�� *%�%1 �ก��	��$%��0ก����� ���i ��	��$%
�����2	� ��6'(	
.����	�������7����!��#'�+,�	���	�	�����5,
��,�2�'�� -������+$���2�"����
�#'�ก���	%��#	�� #�� �%��#�1ก #������	��$%�������7��ก9�76�'��� ���#�1ก #��)%#��*'ก�2)��5,
��,
8��ก, �������7�� ��6'���7,.�ก��������2	�����1ก #��/1#	�	�"��7	�
+6''�1! -����	ก��ก���	%
��	��$%�������7��	�	 ก&����"$#�"�'������	`
�
�R  $
�	)%#ก���	%���ก�ก����'�)�# *%�
	�� #�� ��#'����	/1#���ก����	��$%�������7����#�1ก #�����
���	ก���!���	#� ����	�	����i
 ��#'�����	��$%)�!	#'�ก�!� 30 ��	 *%������	�����	��!�0��,�(#�)�#�	 30 ��	%#�� 2�����
��	
�����	��!�0��, ����	��	�%	�	 �����H�	��� ����	/1#7, ����������ก���!���	�%+6'���	��	
�����	��!�0��,�76�'� #���#/1#�0#�����	���
 ��!���/!�	���	������)��)%#+6'�'���	���  1 

                                                 
 46  7����0
�44��,"$#�"�'������	 7.�. 2541 �ก#)(�7,����,�7����0
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��� 2 
��� `
�
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7C�8�"�('��$ก�i���	��	�����	��!�0��,'�1!��#�-���+6'���	.����	����5,
��,�� 	+��2���
�R  $
�		� 
       ก�����ก����#��	�%���	��	��$%�������7��	�	 2!�	��4! �7, ���� �ก��	��$%
��� ���i('������0ก�������'�1!�	�5,�,	����)� '��,�0!	 ��	�`�,�7��0	�7���� ��	2�ก��	��  
��	(�	�i���! ��	��H.���	14 ���	�������)�+����	2��"�4�����2	��!��3 �0!	 ��	���
10�           
��	�,2�(
10� ���	�#	 ��� �7, �������)�+������7����!��#'�+,�	%#��ก9)%#  �76�'��#"�
 ��	�	
��	������ก&����)%#ก���	%)�# ��!ก��ก���	%��	��$%�������7�����2��2,
��		�  ��#'�	�
��	
�����	��!�0��,����(#�)�%#�� ก��������	��$%�������7�����	�� #��)%#���ก����#�1ก #�����

��#����2��2,
��		�	 ����	�	�����	�%�	2��2,
��	)�����(#�ก�
��	��$%��� ��2��%���('��1ก #�� 
	�� #�� ��#'� �%��#�1ก #��)%#��$%0%�0��	��	��$%�������7��	�	3 ('���	�����	+�%)�'�ก 
�76�'����1ก #�� �)%#����	��$%"�
��� ��	�	�����	��$%��� ��2��%��������	��$%�������7�� 
���'�!�� 	�� #������1ก #��)%#�ก��ก�	�!���#��	'��,������	��	��$%��� ��2��%��� �����	(�	�i���! 
1 �ก��"�	�	 ���	��	��$%�������7�� 2���,�!���	��� 1 �ก��"����ก�
��	'��,���'�	���	��	��$%
('��1ก #��7'%� 	�� #���#'� �%��#�1ก #��)%#��$%�	��	 �	���-������	��	�����	'�ก�	�����	%#�� ���	
�#	 ��!+#��ก,%�!���	���	�� #����#�1ก #�����	�	 	�� #��)�!'� ก���	%��	��$%������	��	��$%���
����7����#ก�
�1ก #��)%# '�	�	6�'��� �ก��	����1ก #�����	�	����ก�������#'��5,
��,'�1!�!'�	6�'�
��'%���� �0!	 ��	�	ก, ก��*����� 2+�	���27 �#�	(��'���� �#�	(���"�6�'�%6�� 2*�2�  
2��"� 2+�	7��
�� ���2+�	
�,ก��ก���!'������� ���)�+����	����#'��0#�����������	�	�	
ก�������	��!��"��� �0!	 ��	�	�G� ��	�	����$�ก�	%�� ��	(	2!� �����	�������ก�����6'28�7
('���	�#'�����,%�!'ก�	)�+#���$% ��2������ก!��	 ���	�#	47 *%�	�� #�� ����	TG���ก��ก�

�1ก #���!� �1ก #��2����+��$%��	)%#�	��	'6�	3 ��6'�1ก #���������	�	��	��$%�������7��	�	3 
��#�	�� #�� !��"!������	�	��	��$%��#�ก!�1ก #����	)%#48 
       �	ก������	�� #��)%#ก���	%��	��$%�������7����#�1ก #����#� ��!�1ก #��)�!
���2�"���� ��0#2,�.,����$% ก��
���5,
��,��	����ก�, +6')%#�!��1ก #���5,�2.��� ��0#2,�.,��$%7�ก
�	��	��$%�������7��	�	�'� ก������1ก #���5,�2.�0!		� �1ก #�� �'#��2,�.,�!��	)�!)%#��$%7�ก�	
��	��$%�������7�� �76�'('���	��	��$%�	8������ �ก�����)�!)%# ��� �+6'�!���	����1ก #����

                                                 
 47  ก&ก������ `
�
��� 4 (7.�. 2541) ''ก���"����	7����0
�44��,"$#�"�'������	 7.�. 2541 
��6�'�('���	�������ก�����6'28�7('���	���	�� #��)�!'� ��#�1ก #����$%�����	�	��	��$%�������7��.  
 48  7����0
�44��,"$#�"�'������	 7.�. 2541 �ก#)(�7,����,�7����0
�44��,"$#�"�'������	 `
�
��� 2 
��� `
�
��� 3 7.�. 2551, ����� 29.  
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�����	�	��	��$%�������7��	�	���	��	�����	����ก�,('��1ก #�� -����1ก #���#'��5,
��,�	
���6'	���)%#�5,
��,�	��	�����	�ก�,�$ก���ก�� ���'�!���0!	 ��#��	���* �ก�)�!�������	����5,
��,
�	#���� ����	��	��$%�������7��ก9��� ��!* �ก��,)%#�0#2,�.,��$% ก��
��06�'�2	'��� ��(#������	
���%$ ��	�����	('�* �ก� * �ก� �����	#����2	'���
����#'��5,
��,�	#�������"��2���('�7	�ก��	
 !����,	 * �ก� ���	ก��
���5,�2.'#��2,�.,�!���	%��ก�!�����	��	��$%�������7�� )�!���	#����
�5,
��,���"��2���('�7	�ก��	 !����,	)�!)%# ��#* �ก� ��#'��2��ก9�,�0!*�"�R  $
�	����#�����+���ก!
 ������	����!'	���!���#�� #����$ �����	�!'	���!�)�!)%# +6')%#�!�* �ก����,��	#���� (�%"��2�����6'
���ก������)�!�5,
��,���"��2���('�/1#
��"�

�40� ��6�' �������,ก #��* �ก�  ��)�!�0!ก����,ก #�����)�!
���	.��� %��	�	ก��ก���	%��#�1ก #���5,
��,�	#����+6'�!����	'��	� ('�	�� #�����('�
/1#
��"�

�40���� �2������"��� �����	 ������2�"���ก!ก��� �1ก #��)�!��2,�., ���6'ก��	����
�����	)%#���"���7'� ('��	49 
 3)  ��	��$%7�ก/!'	��� ���i 
       ก&����"$#�"�'������	)%#ก���	%��6�'���	��$%7�ก/!'	��� ���i�'�)�# �7���
��9���9	�!�ก�������	('��1ก #����'%���������	����i���/!�	�� �1ก #���#'�"�����"�!� �0#2�,�R44� 
���"���2����+('�����1ก #���'��	ก�������	'�!���	�ก  ��2�"����� ���#�1ก #��)%#��*'ก�2
��$%7�ก/!'	 �กก�������	�	0!�����������	��� �0!	 �	0!��C%1�#'	 '�ก�� ��#'	��ก ก�����
	�� #����#�1ก #�������	�	0!��C%1�#'		� '� 2!�/���#�1ก #���ก,%"����"���%�!'ก�������	�7,����ก
(�	 �����#/���	���''ก�������2,�.,8�7�������	'�!����ก %��	�		�� #��"����#2,�.,�ก!�1ก #���76�'
)%#��$%7�ก/!'	'�	���	ก��2�"���ก!���� 
       '�ก���ก&����`
�
%��ก�!�����)%#
�44��,)�#��#���	�	#����('�	�� #���	ก��
ก���	%��	��$%7�ก/!'	��� ���i��#ก�
�1ก #�� ���	�� #�� ��#'�� #����	ก���!���	#� ��6' ����	
ก���ก��ก�	����!��	�� #������1ก #�� -����	�	����i ��#'�����	��$%)�!	#'�ก�!��ก��	�����	 ��� 
ก����� �ก���	%��#�1ก #��"	�%����	��$%7�ก/!'	��� ���i	�	 �#'����ก5�!��1ก #��"		�	)%#�����	
��"�
�	����i��#� "6'  ���,��	�
�����!��	��ก����1ก #���(#��������	 ���+����	��$% ��	�� �����	���
	�� #��'	$4����#�1ก #����$%��	�76�'���*�0	�('��1ก #�� �0!	 ก����ก,  ���	�#	50 ��!+#��1ก #��
�����	��กก�!��	����i ก�����	�� #�� ���#�1ก #������	��$%7�ก/!'	��� ���i�7����"!�ก��	�����	%1
 �)�!���	.���ก�
TG���1ก #����������	��กก�!��	����i %��	�	 ��"��ก���	%��#�1ก #������	��$%���

                                                 
 49  "��7,7�ก��&�ก���� 255/2528.  
 50  7����0
�44��,"$#�"�'������	 7.�. 2541 �ก#)(�7,����,�7����0
�44��,"$#�"�'������	 `
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��� `
�
��� 3 7.�. 2551, ����� 19.   
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2!�	����(�)%#�����	�� -���)�!���	ก��/,%ก&������!���ก���% ���	'ก �ก	��1ก #�����)%#�����	��
	�	�ก,	ก�!��	����i "����� ���#��ก��2�2���	��$%)%# ก�!��"6' ��6�'�1ก #��)�!)%#�0#2,�.,����$%�	�i
%��ก�!��ก9"����2,�.,2�2���	��$%)��
ก�
�	�i�!'3 )�)%# ��!�	ก�������1ก #��)%#�����	��0!��
���������	�����#� ��!���)�!"�
�	����i 	�� #��'� ก���	%��	��$%7�ก/!'	��� ���i��#ก�
�1ก #��)%#
���2!�	����1ก #��7����2,�.,��� �)%#��
51 ���'�!���0!	 * �ก���!��"	�����	ก�
 �����)�!7�#'�ก�	 
* �ก�����(#������	0#����2$%	�	��,�������	�	�i 7.�. 2527 * �ก��!'���2,�.,��$%7�ก/!'	��� ���i)%#)�!
	#'�ก�!� 6 ��	�����	�	��	���"�
ก���	%�	����i �	 7.�. 2528 ��	��*%��� ���#'�����!')�'�ก�	���
�i)�!  �������,ก #��* �ก��$ก"	��6�'��	��� 29 ก�	���	 7.�. 2529 * �ก��$ก"	�!'���2,�.,)%#��
"!� #��
2�����
��	��$%��� ���i�	��	���+1ก��,ก #��	�	 �,�0!2,�.,%��ก�!���ก,%�!'��6�'��	+��2,	�i�	�i���+1ก��,ก
 #��52   
       *%�2!�	��4!��#� �	ก��ก���	%��	��$%7�ก/!'	��� ���i ���	��6�'����	�� #��
 ��#'�ก���	%(�	 ��6')%#���"����ก��ก�	����!��	�� #������1ก #�� ����#'�)%#��
'	$4�� �ก
���	�� #��%#�� +#��1ก #��)%#����$%7�ก/!'	��� ���i)�*%�)�!)%#��
'	$4�� �กTG��	�� #�� ก9 �+6'
�!��1ก #��/1#	�	(�%��	 ������,��	#����)�*%�)�!)%#��
'	$4�� -���'� 2!�/��2������!'ก, ก��('�
	�� #��)%#                                   
 
       3.3.1  ��ก*� ก�
�������������!� 
 ก�������	�	��	��$% ����+�� ก�����	�� #����#�1ก #���������	���ก���	%����
�����	�ก�,�	��	������	��	��$%��	('��1ก #�� )�!�!� ����	��	��$%����8��% ��#�1ก #�� �)%#�(#�
�������	�	���� ��6'0���*�������	�%������������	�ก�,('��1ก #�� +6'�!�ก�����	�� #��2�����#
�1ก #���������		�	 ���	ก�������	�	��	��$% ��!	�� #��)�! �����	�#'�2�����#�1ก #�������	��9����
ก���	%���������	�ก�,�2�')� �0!	 	�� #�� ����	"	ก���	%0!��������#�1ก #���(#��������	���
ก���	%���������	�ก�,�	�����%ก9)%# +#���	%��ก�!�����	��	��$%('��1ก #�� %��	�	��	����1ก #���(#�
�������	��#ก�
	�� #��ก9+6'���	ก�������	�	��	��$%53  
 

 

                                                 
 51  7����0
�44��,"$#�"�'������	 7.�. 2541 �ก#)(�7,����,�7����0
�44��,"$#�"�'������	 `
�
��� 2 
��� `
�
��� 3 7.�. 2551, ����� 30.    

 52  "��7,7�ก��&�ก���� 5023/2530.  
 53  2$%��,�,  ������.  ��!��%,�.  �	#� 139.     
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       3.3.2  ���ก�ก����ก����ก��ก�
�������������!� 
 ก&����"$#�"�'������	)%#ก���	%���ก�ก���ก�������	�	��	��$%�'�)�#ก9�76�'���	
ก��"$#�"�'�)�!��#	�� #���'���%�'������
TG���1ก #����ก�ก,	)�  	�����#�1ก #��)�!����	��$% ���
�76�'��#�1ก #��)%#7�ก/!'	'�!����9��������!��ก����� ,�� ���� �	�����('�ก&����"$#�"�'�
�����	 2!�/���#�1ก #��2����+�����	)%#'�!�������2,�.,8�7 ��!�#'�"��	��+��"����#'�ก��('�
	�� #��%#���0!	ก�	 �7���ก�����	�� #���#'�ก����#�1ก #�������	�,%�!'ก�	)�*%�)�!����	��$%	�	 ก9
�7�����ก��� ��6'28�7('���	����#'�����,%�!'ก�	)� +#���$%ก��%���	,	ก�� ��ก,%"����2�����
�����)%# �0!	 ��	`$ก�`,	����#'���
�����#��#��2�9 ���ก���	%���� ���	�#	  
 2!�	ก, ก�����	�� #���#'���#�1ก #���������	�	��	��$% �0!	 ก, ก��*���������#'���ก��
��#
�,ก���1ก"#�'�1!�$ก��	)�!'� ����	��$%)%# +#���$%%���	,	ก��)��	��	�% �2!�/�ก���
�!'
����Hก, ('�*����� ��6'��	(	2!� )�!�!� ����	ก��(	2!��1��

�%3 �0!	 ก��(	2!�('�ก, ก��
(	2!����0	ก�$���7 (�+����) ��6'
�,���(	2!� ��ก�% (
(2.) �����#
�,ก���,����
(	/1#*%�2��*%�
)�!����	��$% ���	�#	 ���	�������)�+��ก, ก�����'�1!�	7�ก('�2��ก��/�,� ก�� ���	!�� ���ก��
��#
�,ก��%#�� ����8�ก, ก�����)%#ก�!����(#���#		� �#�	��#���!���	ก, ก�����)�!����	��$%�	!	'	 
-���	�� #����2,�.,��� ���#�1ก #���(#��������	�	��	��$%)%# ��!�#'�'�1!8����#���ก�ก���('�ก&����
"$#�"�'������	%#�� "6' �#'�)%#��
"����,	�'� �กTG���1ก #��/1#�5,
��,54 
 2�����
ก��ก���	%0���*�������	�	��	��$% ����8�('���	�����ก���('���	���
�#������	��	��$%  ������ก�ก����%���ก�
���ก�ก����	ก�������	�!������ �	��6�'�ก��ก���	%
0���*�������	 �����ก���('���	����#�������	�!������ -���/1#�(��	)%#ก�!��)�#��#��	���ก�ก���
ก�������	�!���������ก&����"$#�"�'������	 ���	�ก�����ก&����)%#ก���	%���ก�ก����!��3  
)�#ก9�76�'���	ก���K'�ก�	)�!��#	�� #���'���%�'������
�1ก #�� ����76�'"$#�"�'��1ก #����#)%#��
"���
���	.�����ก�,��(�	 
 

       3.3.3  ก�
��������������������!�	��ก�����!���
"��
���� 
 *%��ก�,����('�ก�������	�	ก, ก������3 ����8� �1ก #�� ������	�7�����	 �	���
+����	�2���  -��� �����	'��,������	��	��$%7�ก/!'	 "���"����"���% ���7�ก2�'� �กก�������	
��'%���������	���2��%������/!�	�� *%� �����	��$%�7����	�����	��6'2'���		�	(�	'�1!ก�
��!��
ก, ก�� �)%#ก���	%)�# ��!�	6�'� �ก"��� �����	�	
��"��� ��6'"�����!�%!�	('���	����1ก #��
                                                 
 54  7����0
�44��,"$#�"�'������	 7.�. 2541 �ก#)(�7,����,�7����0
�44��,"$#�"�'������	 `
�
��� 2 
��� `
�
��� 3 7.�. 2551, ����� 25. 
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 ��#'��������	�	��	��$%�0!	�%���ก�
ก�������	�!������%�����)%#ก�!����(#���#	 %��	�	��6�'
	�� #����"��� �����	��� ��#'���#�1ก #���������	�	��	��$% ก9 ��#'���ก��ก���	%���ก�ก���ก��
�����	�	��	��$%7�#'����'����ก�� !��"!��'
��	ก�������	�	��	��$% �76�'��#	�� #��)%#+6'
�5,
��, ���"$#�"�'�)�!��#�1ก #���#'�+1ก�'���%�'������
 
 3.3.3.1  ��������#"�����������������!� 
                                 ���ก&����"$#�"�'������	 ����� 5 )%#
�44��,	,���('�"!������	�	
��	��$%�'�)�#%��	� g"!������	�	��	��$% ����"����!� ��,	���	�� #�� !����#�ก!�1ก #�����	ก���'

��	ก�������	�	��	��$%f                    
 3.3.3.2  �)2�ก�
��������������������!� 
                                 ก�����	�� #����#�1ก #���������	�	���������	�ก�,������)%#�ก��ก�	)�#ก!'	
�(#������	�	��	-������	��	��$%��	('��1ก #�� )�!�!� ����	��	��$%��� ��2��%��� ��	��$%���
����7�� �����	��$%7�ก/!'	��� ���i ���)�!�!��1ก #�� �)%#�(#��������	�	�����% ��6'0���*��
�����	�%ก9��#���!������������	�ก�,('��1ก #��  +6')%#�!�ก�����	�� #��2�����#�1ก #���������		�	
���	ก�������	�	��	��$% ��!	�� #��)�! �����	�#'�2�����#�1ก #�������	��9����ก���	%���������	
�ก�,�2�')�   
                                 %��	�	 ก�����	�� #����#�1ก #���������	�	��	��$%���ก���	%���������	�ก�, 
��6'�	0!��ก���	%���������	�ก�,�	��	-������	��	��$%�!��3 ('��1ก #�� 	�� #�� ��#'� !����,	
"!��'
��	2�����
ก�������	�	��	��$% ������ก&����"$#�"�'������	)%#ก���	%)�#%��	� 
                                 1)  �	ก�������1ก #�����	/1#��2,�.,)%#��
"!� #���	��	��$% 	�� #�� ��#'� !����,	
�7,��(�	 �ก"!� #��'�ก)�!	#'�ก�!��	�����!�('�'����"!� #���!'0���*���	��	�����	��� ��	�	0���*��
������ ��6')�!	#'�ก�!��	�����!�('�'����"!� #���!'�	!���	��	�����	��� ��	�	/���	������)%#
2�����
�1ก #��-���)%#��
"!� #�����/���	*%�"��	�����	�	!�� 
                                 2)  �	ก�������1ก #�����	/1#)�!��2,�.,)%#��
"!� #���	��	��$% 	�� #�� ��#'�
 !����,	��#)�!	#'�ก�!�2'���!�('�'����"!� #���!'0���*���	��	�����	��� ��	�	0���*�������� 
��6')�!	#'�ก�!�2'���!�('�'����"!� #���!'�	!���	��	�����	��� ��	�	/���	������)%#2�����

�1ก #��-���)%#��
"!� #�����/���	*%�"��	�����	�	!��55 
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                                �1ก #�������2,�.,)%#��
"!� #���	��	��$% ����+�� �1ก #�������2,�.,)%#��
"!� #��  
��#�!��1ก #�� �)�!)%#�������	�	��	��$% )�!�!� ����	��	��$%����8��%3 ก9��� �0!	 �1ก #�����
)%#��
"!� #�����	����%6'	 ���	�#	 
                                �1ก #�����)�!��2,�.,)%#��
"!� #���	��	��$% ����+�� �1ก #������	��	��$%�!��3  
�0!	 ��	��$%��� ��2��%��� -����1ก #��)�!�#'��������	���)�!��2,�.,)%#��
"!� #��2�����
��	��$%	�	 
'�ก����1ก #�����)%#��
"!� #���

�����	 +#���	)�	)�!�������	ก9 �)�!)%#��
"!� #�� ���ก&����
"$#�"�'������	���)%#ก���	%�ก��#	��#	�� #��)�!�#'� !��"!������	�	��	��$%��#ก�
�1ก #��%#��56 
��!+#�	�� #����#�1ก #�����)%#��
"!� #���

�����	�������	�	��	��$% 	�� #�� ��#'� !��"!������	
�	��	��$%��#�ก!�1ก #�����)�!��2,�.,)%#��
"!� #���	��	��$%%#�� 
                                "��7,7�ก��&�ก����  2103/2526  �����)%#��������ก���	%��	��$%7�ก/!'	
��� ���i��#�ก!* �ก� * �ก�)�!('����$%7�ก/!'	�'� ����	ก���	%������� ���������������#* �ก�
��$%7�ก/!'		�	 ก9)�!���ก5�	2��	�	�!� �������#* �ก��������	�	��	��$% '�	 ����	���$��#
	�� #���#'� !��"!������	�	��	��$%�ก!�1ก #�� �1ก #�� ��)�!��2,�.,)%#��
"!� #��2�����
��	��$%                                        
                                ��6'"��7,7�ก��&�ก���� 5830-5832/2530 * �ก����2��)%#��
"!� #�����	����%6'	
 �����	�1ก #�������2,�.,)%#��
"!� #���	��	��$%'�1!��#� ��6�'* �ก��������	�	��	��$%ก9��2,�.,)%#"!�
�����	�	��	��$%�7,��(�	'�ก)�!	#'�ก�!��	�����!� ��6�'���ก�
"!� #���ก�,��#�ก9��/���!�ก�
)%#��
���	
2'���!�('�"!� #��	�	 �����������	ก���7,7�ก����# ����� !��"!������	�	��	��$%��#* �ก����
2���	'����('�"!� #���ก�,�7,��(�	'�ก�	�����!�  ��0'
%#�����ก��ก���������%)�� ��6�'� ก��
"$#�"�'������	 (#' 39 (1) ��#� ���	�#	 
                                �	ก�� !��"!������	�	��	��$% )�!�0!�!��1ก #���$ก"	�	�$ก����8�ก, ก��  ���
2,�.,)%#��
"!������	�	��	��$%���6'	ก�	��% -��� ����1ก #��'�1!
��2!�	���)�!��2,�.,)%#��
"!������	
�	��	��$% "6''�0�7����8��%���ก�
���ก�!��)�#�	��6�'�ก�������	�!������ ��# �)%#�������	�	
��	��$%ก9���57  ��#	��!�!�	�� #�� �)%#�ก�� !��"!������	�	��	��$%��#ก�
�1ก #��   
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                                ���ก&����"$#�"�'������	 ��#�1ก #������8����ก�!����(#���#	 �)�!��2,�.,
)%#��
"!������	�	��	��$% ��!ก9)�!)%#����"����!��1ก #�� �)�!)%#��
"!� #��2�����
�����������
�����		�	3 -���	�� #�����	#�����#'� !��"!� #����#�ก!�1ก #�� *%� ��5,�2.)�! !��)�!)%# 
 3.3.3.3  "�	
�����������������!� 
                                ก&����"$#�"�'������	)%#ก���	%��#	�� #���#'� !��"!��'
��	��#�ก!
�1ก #���	ก�������1ก #��)%#�������	�	��	��$% )�!�!� ����	��	��$%��� ��2��%��� ��	��$%��� ���i 
��6'��	��$%�������7�� *%�ก���	%'����ก�� !��"!��'
��	�'�)�#�	'���������ก�!��ก�	  �76�'��#
"���"$#�"�'��ก!�1ก #����� �)%#��
ก���'
��	�����	����1ก #��)%#ก�����)��	0!���������2�"��
 �)%#��$%7�ก/!'	 ก&����"$#�"�'������	 ��)%#ก���	%'����"!������	�	��	��$%�'�)�# 2 ก���
%��	� "6' 
                                1)  �1ก #�������2,�.,)%#��
"!������	�	��	��$% 
                                      ก&����"$#�"�'������	)%#ก���	%��#��,	���	�� #���#'� !����#�ก!�1ก #�����
)%#�������	�	��	��$% �0!	 ��	��$%��� ��2��%��� ��	��$%��� ���i ��6'��	��$%�������7�� -���
	�� #����"��� �����	��� ��#'���#�1ก #�����5,
��,��	 %��	�	+#�	�� #����#�1ก #���������	�	
��	��$% 	�� #���#'� !��"!������	�	��	��$%��#�ก!�1ก #�������2,�.,)%#��
"!������	�	��	��$% �0!	 
�1ก #������%6'	 �)%#��
"!������	�	��	��$% �	'����)�!	#'�ก�!��	�����!�('�"!� #���ก�,���
 ��	�	0���*�����)%#�����	�	��	��$% 
                                      ���'�!���0!	 	�� ก. �����	'�1!
�,�����!��	���)%#��
"!� #���%6'	�� 9,600 

�� -���
�,���	�	)%#ก���	%���������	�ก�,)�#��	�� 8 0���*�� ��ก���	%��	�����	�����!��	 �	���
+����	�2��� ��!%#��"��� �����	('�	�� #��)%#��#�1ก #���������	�	��	'��,��� �	6�'� �ก���	��	���
��!�%!�	 �����!���� 08.00-15.00 	. +6')%#�!����	ก�������	�	��	��$% %��	�		�� #�� ��#'� !��"!�
�����	�	��	��$%��#�ก!�1ก #�� *%�"��	�� �ก'����"!� #�����0���*��('��1ก #��/1#	�	 %��	� 
                                      �1ก #��)%#��
"!� #���%6'	��          9,600 
�� 
                                      �1ก #��)%#��
"!� #����	��              9,600 ÷ 30 = 320 
�� 
                                      �1ก #�������	��	�� 8 0���*�� 
                                      �1ก #��)%#��
"!� #��0���*����        320 ÷ 8 = 40 
�� 
                                      %��	�	 	�� #�� ��#'� !��"!������	�	��	��$%��#�ก!�1ก #���	'�����	�����!�
('�"!� #���!'0���*�� "6' 40 
�� ��6�'�1ก #��)%#�����	���	�������� 6 0���*�� ก9 �)%#"!������	�	
��	��$%�	��		�	 "6' 40 × 6 = 240 
�� ���	�#	 
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                                      ����1ก #�����)%#��
"!� #�����/���	*%�"��	�����	�	!�� �)%#��
"!�
�����	�	��	��$%�7,��(�	'�ก)�!	#'�ก�!��	�����!�('�"!� #���ก�,���/���	�������	��	��$%
�0!	�%���ก�	 
                                2)  �1ก #�����)�!��2,�.,)%#��
"!� #���	��	��$%            
                                      �1ก #�����)�!��2,�.,)%#��
"!� #���	��	��$% "6' �1ก #�����)%#��
"!� #�����	
�����	 +#���	)�	�1ก #��)�!�������	ก9 �)�!)%#��
"!� #�� �	ก������	�� #�� �����	 ��#'���#�1ก #��
����8�%��ก�!���������	�	��	��$% 	�� #�� ��#'� !��"!������	�	��	��$%��#�ก!�1ก #�����)�!��
2,�.,)%#��
"!� #���	��	��$% �	'����)�!	#'�ก�!�2'���!�('�"!� #���ก�,��� ��	�	0���*������1ก #��
)%#����	��	��$% 
                                      ���'�!���0!	 �1ก #������������	�	��	��$%���	�1ก #������8������	)�!��
2,�.,)%#��
"!� #���	��	��$% *%�)%#��
"!� #����	�� 320 
�� -���+#��1ก #�������	��	�� 8 0���*��  �
)%#��
"!� #��0���*���� 40 
�� �76�'	����"��	��"!������	�	��	��$%����1ก #�������	��2,�.,)%#��
�	
'����)�!	#'�ก�!�2'���!�('�"!� #���ก�, ��� ��	�	0���*���������	��	��$% ก�!��"6' ��6�'�1ก #��)%#
�����	�	��	��$%���	���� 8 0���*�� �1ก #�����)�!��2,�.,)%#��
"!� #���	��	��$%  �)%#��
"!������	�	
��	��$% %��	� 
                                      �1ก #��)%#��
"!������	�	��	��$% 40 × 2 = 80 
�� 
                                      %��	�	 ��6�'�1ก #��)%#�����	�	��	��$%���	���� 8 0���*��  �)%#��
"!������	
�	��	��$%���	 ��	�	��,	 80 × 8 = 640 
�� ���	�#	 
                                      ��6'"��7,7�ก��&�ก���� 6848/2548 ���ก&����"$#�"�'������	 ����� 28 
����� 62 �������� 64 	�	����+�� 	�� #���#'� �%��#�1ก #������	��$%��� ��2��%���)�!	#'�ก�!�
�	�����	�!'2��%��� ��ก	�� #��)�! �%��#�1ก #������	��$%��� ��2��%��� 	�� #���#'� !��"!������	
�	��	��$%��#�ก!�1ก #�� �2�6'	�!�	�� #��)%#��#�1ก #�������	�	��	��$% *%� ��#'� !��"!������	
�	��	��$%�7,��(�	'�ก 1 ��!�('�"!� #���	��	�����	2�����
�1ก #�������2,�.,)%#��
"!� #���	��	��$% 
��� !���	'���� 2 ��!�('�"!� #���	��	�����	2�����
�1ก #�����)�!��2,�.,)%#��
"!� #���	��	��$% 
                                      * �ก���#�1ก #��('�* �ก������	�$ก��	*%�)�!)%# �%��#����	��$%��� ��
2��%��� * �ก� ���#'� !��"!������	�	��	��$%��#�ก!�1ก #���2�6'	�!�* �ก�2�����#�1ก #�������	�	
��	��$% *%��1ก #�������	-���)�!��2,�.,)%#��
"!� #���	��	��$%��� ��2��%������7����0
�44��,
"$#�"�'������	 7.�. 2541 ����� 56 (1)  ��#'� !��"!������	�	��	��$%��#�ก!�1ก #��%��ก�!���	
'����2'���!�('�"!� #���	��	�����	�������� 62 (2)  
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 %��	�	'����"!��!������ ���"!������	�	��	��$%������ก&����"$#�"�'������	)%#
ก���	%)�#	�	 ���	�7����"!'����(�	����2$%���	�� #���#'� !��"!��'
��	��#�ก!�1ก #����!�	�	 ��!
ก&����)�!)%#�#��	�� #�� !��"!��'
��	��#�ก!�1ก #���	'�������21�ก�!�	� ��ก+#�)%#��ก���ก��
 !��"!��'
��	�	'�������21�ก�!����ก&����ก���	% ก9��#+6'���'�������	�� #���ก�� !����#ก�

�1ก #��������ก���	%�'�)�#�	(#'�ก��('�ก�������	58 
  �ก���)%#ก�!���������%(#���#	���	��6�'����ก�ก���ก�������	 �������ก���	ก��
 !��"!� #�� "!��!������ ���"!������	�	��	��$% ('�������)������1ก #��"�� �)%#��
���
+��ก��
�����	�	��ก����!��3 �!������ก�ก���'�!��)� ����76�'�K'�ก�	)�!��#�1ก #���#'�+1ก�'���%�'������

 �ก	�� #��%#�� 
 
3.4  ��	
ก�
���ก������ก�
ก��������ก�ก���ก�
������ ก�
����������� ����������� ��     

����������������!�	��ก����	���$
 ��% 
 ก&���������	�	��!�������� )%#��ก��ก���	%�,.�ก�� ������ก�ก����ก����ก�
ก��
"$#�"�'������	 -�������ก�������1��

('�ก&���������ก�!��ก�	)������

ก&����('���!
�������� �0!	 �	
���������0#��

ก&�����

 ��������7�� (Common Law) ����	
��
�������0#��

ก&�����

������ก&���� (Civil Law) %��	�	 �	ก����ก��+������ก���	
ก�� !��"!� #�� "!��!������ ���"!������	�	��	��$%('��!��������	� /1#�(��	)%#%���	,	ก����ก��+��
ก&���������	('����������'�1!�	���2'���

ก&���� '�	)%#�ก! �������"	�%� ������
'��กC� ���������4���$G	 -����������!��3 ���!�	�2!�	��4!���	�����������"���7�S	�)�'�!��
��ก ������	2��0,ก('�'�"�ก�������	����!�������� (ILO) '�ก%#�� '�	��2���2��"�4
%���!')�	� 
 
       3.4.1  $
 ��%������  
 �������"	�%� ���ก&��������ก����ก�
ก����#"���"$#�"�'������	 �0#
��"�
'�1!����	
��%�
2�7�	.��H (Federal Level) ����	��%�
�#'�+,�	 (Provincial Level) -�����	('�2�7�	.��H 
��6''� +6')%#�!����	��	('�2�7�	.��H (Federal Work)  ����ก'
)�%#�� ��	%#�	ก��(	2!�  
%#�	ก��.	�"�� ���%#�	�,��$ก�� ���2��� ���	�#	 �	��%�
�#'�+,�	��H
��('���!���#'�+,�	  
( ��	�	���2,	 10 ����H ������(�ก���ก"�'�'�1! 3 �(�ก���ก"�'�)  ���'��	� �	ก��%1��  ���
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"$#�"�'������	�	2+�	���ก'
ก�����'�1!�	�#'�+,�	('��	 -����R  $
�	ก&���������	�	��%�

2�7�	.��H	�	  ��0#
��"�
ก�
"	�����	�7���2!�		#'��"!�7��� 10% ��!�	�	('������	��������� 
�	(����������	2!�	��� ���6''�กก�!� 90%	�	  ���ก&���������	('��	��!���#'�+,�	  
(Provincial Law)59����0#
��"�
 ���%1��"	�	�#'�+,�		�	3 
 %��	�	  �ก(#'��9  �,����)%#ก�!����(#���#	 ����76�'��� �	��)����	���*�0	��	ก��
��ก���, ���0,������
����
ก�
ก&����"$#�"�'������	('�������)�� �	��6�'��ก����ก�
���ก�ก���
ก�������	 ก�� !��"!� #�� "!��!������ ���"!������	�	��	��$% -���+6')%#�!���"����ก����(#'�ก�	���	
'�!����กก�
�����	2!�	��4!('������� *%�ก����ก��ก&����"$#�"�'������	('�������
�"	�%��	��%�
�#'�+,�	 (Provincial Law) "�
"1!)�ก�
�	��%�
2�7�	.��H (Federal Law) 	�	  �
���	���*�0	�'�!���,���!'ก����ก��ก&����"$#�"�'������	�	��6�'����ก�ก���ก�������	 ก�� !��
"!� #�� "!��!������ ���"!������	�	��	��$% ����	ก����ก��"���	� /1#�(��	('ก�!��+��ก&����
"$#�"�'������	('��������"	�%� -�����"���2'%"�#'���������2��	ก����ก���0,��,�"����� 
�76�'	��)����
�0#ก�
ก&����"$#�"�'������	('�������)���!')� 
 3.4.1.1  ก�
�!���
"��
������
 ���4�,��2
�; 
               �กก����ก��ก&����"$#�"�'������	�	��%�
2�7�	.��H (Federal Law) 
('��������"	�%� ���ก5�!���ก&�������2��"�4�ก����ก�
ก��"$#�"�'������	'�1!����`
�
%��	� 
              1)  ������ก&���������	 (The Canada Labour Code 1985)60 ���	
�
ก&�������ก���	%��6�'������	)�#*%��`7�� �76�'��#��/�
��"�
�0#�	��%�
2�7�	.��H (Federal 
Law) '�ก���ก&����`
�
%��ก�!��)%#ก���	%��6�'�ก����#"���"$#�"�'�ก�������	('��1ก #�����
�����	�	�1��

('�ก����#
�,ก��2�.���� (Federal Work) )%#�ก! ��	
�,ก������!����H ���
����!�������� �0!	 ก, ก���+)� ก��(	2!������6'������� *����7�� *����(����"�
,� ����� 
��	ก��26�'2������,��$ *�����	�����"�
,� ��	(	2!����'�ก�� �����	.	�"�� ���	�#	 
                    ก��"$#�"�'������	('��������"	�%�8����#������ก&���������	 
(The Canada Labour Code 1985)	�  �)�!"$#�"�'����)�+���1ก #������������	!���6'��ก���('�
��	�������	#�������	/1# �%ก�� /1#"�
"$�%1��ก�������	 ���/1#-�����'��	� �	ก��
�,��� �%ก�� ���)�
+��
$""���������	�	2���,0�0�7�ก����ก�
2+��	,ก �7��������	��7��� �,��ก� �	��"���%#�� 

                                                 
 59  ก&���������	��%�
�#'�+,�	 (Provincial Law).  26
"#	��6�'17 ก�	���	 2552,  �ก
http://www.labourlations.org/labourLawCanada/LabourLawCanada.html.  
 60  ������ก&���������	 (The Canada Labour Code 1985).  26
"#	��6�'17 ก�	���	 2552,  �ก
http://laws. justice.gc.ca/PDF/Statute/l/l-2.pdf. 
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���������ก&���������	 (The Canada Labour Code 1985) ���)%#ก���	%����H�	 ���
���ก�ก���ก��"$#�"�'������	(�	����2�����
�1ก #���ก����ก�
 ��	�	0���*�������	�	��!����	 '����
"!� #�� ก�� !��"!� #�� ��	��$% ���ก�����'�)�# *%�)�!)%#��ก���
!���ก ���"�����ก�!���	ก��
��#"���"$#�"�'�����!���1ก #����������	�

��9�����(Full-Time Employee) ก�
�1ก #����������	
�

)�! ��9� ���� (Part-time Employee)  ��6'�1ก #���

���)�!����	'�	���	��� ��  (Casual 
Employee) ��!���ก���% 
              2)  ก&���������	�!�%#��0���*�������	 ���"!� #���$�,.��� 1985 (The Fair 
Wages and Hours of Labour Act 1985)61 ���	
�ก&��������0#
��"�
'�1!�	��%�
2�7�	.��H 
(Federal Level) -���)%#ก���	%���ก�ก����	ก����#"���"$#�"�'������	 �	ก��������ก�����2�44�
�%3 ก�
��H
���"	�%�2�����
ก�������	ก!'2�#�� ก��''ก�

 ก��-!'��-� ���ก���6'+'	 
*%�
$""����)%#��
ก���!� #�������	%��ก�!��)�!�!� ����	/1#��
 #�� (Contractor) /1#��
 #��0!�� 
(Subcontractor) ��6'
$""�'6�	�%���+1ก�!� #����#�����	)�!�!������%��6'
��2!�	  �)%#��
ก��
"$#�"�'��	��6�'�('�"!� #�� 0���*�������	 ���"!��'
��	ก�������	�!�������	���	'��%���ก�
���
������ก&���������	 (The Canada Labour Code 1985) )%#ก���	%)�#�76�'��#"���"$#�"�'�
�1ก #����������	%#�	��	
�,ก��2�.���� (Federal Work)   
              3)  ก&����"����2�'8�"�	ก�� #�������	 1998 (The Employment Equity 
Act 1998) ���	
�ก&��������0#
��"�
�	��%�
2�7�	.��H (Federal Level) -���ก���	%��6�'�ก��
��
�'�"�����!������ก�	2�����
*'ก�2�	ก�������	�	2+�	���ก'
ก�� ���2,�.,���*�0	����
)%#��
 �กก�������	-���"�'
"�$�)�+��"	�����	������	"	76	��6'�'����'�1!�	�#'�+,�	 "	7,ก�� 
2��� ���0	ก�$!�	#'� *%�)�!)%#�$!������`7����!�7���ก���5,
��,'�!����!������ก�	��!�	�	 ��!���
���)�+��ก��ก���	%����ก��7,����76�'( �%"�����ก�!��ก�	('�"	�����	%#�� 
              4)  ก&����%#�	0��'	���� ���"�����'%8�� 1990 (The Occupational 
Health and Safety Act 1990)62 ���	
�ก&��������0#
��"�
'�1!�	��%�
2�7�	.��H (Federal Level) 
���ก���	%���ก�ก��� ����	�����	ก��"$#�"�'�2$(8�7 ���"�����'%8��('�2+�	
���ก'
ก���$ก��!������ก���!� #�����)�+��ก�������	����!��	�� #��ก�
�1ก #�� ���+��
$""�
'6�	3 ����ก����(#'�ก�
2+�	���ก'
ก��%#�� )%#�ก! /1#��
���� /1#��
����0!�� ���	�#	 

                                                 
 61  ก&���������	�!�%#��0���*�������	 ���"!� #���$�,.��� 1985 (The Fair Wages and Hours of 
Labour Act 1985).  26
"#	��6�' 18 ก�	���	 2552,  �ก http://  laws.justice.gc.ca.  
 62  ก&����%#�	0��'	���� ���"�����'%8�� 1990 (The Occupational Health and Safety Act 1990).  
26
"#	��6�' 18 ก�	���	 2552,  �ก http:// www.gnb.ca/acts/0-00-2.htm.   
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               �ก
�ก&�������ก�!���������%(#���#	 ���	ก&�������
��"�
�0#'�1!�	��%�

2�7�	.��H -���ก&������!��`
�
 ���28�7
��"�
�����ก�!��ก�	�	��!������%9	 +����#������
�"	�%� ���ก&�����	��%�
2�7�	.��H
��"�
�0#'�1!��#�ก9��� ��!��

ก���ก"�'�('�������
�"	�%�)%#��ก���
!��(�ก���ก"�'�''ก���	��������H �����#�	��!������H)%#��ก�����ก���0#
ก&���������	 '�	��28�7
��"�
�	����H('��	�'� %�� �)%#ก�!���!')� 
 3.4.1.2  ก�
�!���
"��
������
 �����"�6)�� 
              �	��%�
�#'�+,�	('��������"	�%�  ���ก���
!��(�ก���ก"�'�''ก���	 
10 ����H �	 3 �(�ก���ก"�'� -����	��!������H ��H
�� ���'��	� �	ก��''กก&����)�#�0#

��"�
�	����H �76�'���	ก����#"���"$#�"�'�ก�
�����	���'�1!�	����H ��6'�	�(�ก���ก"�'�('�
�	�'� '�	����ก�������	����ก��"$#�"�'������	�	��6�'��ก����ก�
 ��	�	0���*�������	 ก��
�����	�!������ '����"!� #��(�	���� ��	��$% ��	�� ���ก��
'กก�!����,ก #�� ���	�#	 -��� ���"���
"�#��"���ก�	 ��6'��ก�!��ก�	''ก)�63 (�����	%��ก�!���#'�)�!�0!�����	%#�	��	
�,ก��
2�.���� (Federal Work) ����ก'�1!8����#ก��"$#�"�'������	('�������ก&���������	 (The 
Canada Labour Code 1985) ������)%#ก�!��)�#(#���#	) 
              %���0!	 �	����H �,�
" (Quebec)	�	  ���ก&��������H�	�����	����H 
"�, �
"  (Quebec Labour Standards Law)  (��6 '  The Act respecting Labour Standards) 64 ��� 	
ก&����2��"�4('�����H"�,�
"���ก���	%��6�'�ก��"$#�"�'������	 ������ก�ก����	ก��"$#�"�'�
ก�������	('��1ก #�� (Employee) -���ก&����`
�
%��ก�!��)%#��#"��	,���('�"���!� g�1ก #��f 
�'�)�#"!'	(#��ก�#�� *%�����"���+��
$""�-��������	��#�ก!/1#�!� #�� (Employer) �����2,�.,)%#��

"!� #�� (Wages) ���+��"	�����	-������	"1!2�44�%��	� (ก) �	ก����
�����	������ก���	%��#�ก!

$""�'6�	���('
�(�����,.�ก�����ก���	%*%�
$""�%��ก�!�� (() �	ก����
�����	 ���ก�� �%��
��2%$ '$�ก��� �"�6�'��6' ���+$%,
 ��6'2,	"#�������
$""�'6�		�	)%#��6'กก���	% ����0#2,��('�

                                                 
 63  (#'�1��
6'��#	�ก����ก�
ก��"$#�"�'������	�	��%�
�#'�+,�	('���!������H ����(��ก"�'�('�
�������"	�%�.  26
"#	��6�' 18 ก�	���	 2552,  �ก http://www.workplace.ca/laws/employ_standard_ 

comp.html.  ���'����"!� #��(�	����('���!������H ����(�ก���ก"�'�, 26
"#	��6�' 18 ก�	���	 2552,  �ก 
http://www/labour.go.sk.ca/minwage/htm.  ���http://labour_travail.hrdc~drhc.gc.ca/psait_spila/Immec_ 

eslc/eslc/salair minwage/.   
 64  ก&��������H�	�����	����H"�,�
" (Quebec Labour Standards Law).  26	"#	��6�' 18 ก�	���	 
2552,  �ก http://www. canlii.org/en/qc/laws/stat/rsq-c-n-1.1/latest/rsq-c-n-1.1.html.  
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%��ก�!���	ก�������	�������	�'�ก���	% ���(") )%#��
"!��'
��	ก�������	��� ��	�	���
ก���	%�	2�44�������ก"!��0# !������ก����(#'��	ก�������	��#�   
              ���"���!� g"!� #�� (Wages)f ����"���+�� "!��'
��	ก�������	������	��,	 
��6'���*�0	�'�	���1�"!� �กก�������	 ��6'ก����#
�,ก�����ก�����*%��1ก #�� -���ก&����
����H�	�����	����H"�,�
" (Quebec Labour Standards Law)  �)�!	��)��0#
��"�
ก�
�1ก #�����
�����	�ก����ก�
ก��%1���%9ก "	�G�� "	0�� "	7,ก���	2+�	���'�1!'���� 	�ก����	-��������	�	
����!��ก����ก���	���ก21��ก��T�ก'
�����ก���	%*%�ก��������ก��.,ก�� ���
$"��ก�
/1#
�,����	��%�
21� 
 3.4.1.3  ก�
�!���
"��
��������&$ 
              ������ก&���������	 (The Canada Labour Code 1985) ���	
�ก&�������
ก���	%���ก�ก��������	����)� �76�'	��)�
��"�
�0#ก�
�1ก #�� ���/1#�0#�����	�	�������"	�%� 
-���7'��� �2�$����กก�����2���2��"�4�ก����ก�
ก�������	)%#%��	� 
              ก�������	('��1ก #���	��!����	 �1ก #�� ���0���*�������	�ก�,)�!�ก,	��	�� 8 
0���*�� �����6�'�����'%���2��%�����#� ��#'�)�!�ก,	 40 0���*�� -���	�� #�� ���#�1ก #�������	
�ก,	ก�!��������ก&����ก���	% *%�)�!)%#��
"����,	�'� �ก�1ก #��)�!)%#�%9%(�% ����"����!�
	�� #�� ���#�1ก #�������	�ก,	ก�!� 8 0���*���!'��	 ��6'�ก,	ก�!� 40 0���*���!'2��%���)�!)%#65 
%��	�	/1#�(��	 ����6'ก��ก��ก&����"$#�"�'������	�	����H"�,�
"('��������"	�%� �76�'��#
���
+�����ก�ก��� ����	����ก���5,
��,('������	�	����H"�,�
"�!����	'�!��)� ���	��)�
�����
����
ก�
ก��"$#�"�'������	�	��%�
2�7�	.��H -����	����H"�,�
" ���ก&�������
��"�
�0#
'�1!�	�R  $
�	"6' ก&��������H�	�����	����H"�,�
" (Quebec Labour Standards Law) ��6' 
The Act respecting Labour Standards ������	���ก���	%�	����ก��"$#�"�'������	*%�����)�-���
�0#
��"�
ก�
�1ก #���	����H '�	��2���2��"�4%��	� 
 

                                                 
 

65   �ก The Canada Labour Code 1985, Article 169.  (1) Except as otherwise provided by or under this 
division  
     (a) the standard hours of work of an employee shall not exceed eight hours in a day and forty hours 
in a week; and 
     (b) no employer shall cause or permit an employee to work longer hours than eight hours in any 
day or forty hours in any week. 
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              1)  ���ก�ก���ก�������	 
                                      7, ���� �ก���ก�ก���ก�������	��������ก�, ก�������	�!������ ���
ก�������	�	��	��$% ก�!��"6' 
              (1)  ก�������	��������ก�, 
                     ก�������	('��1ก #���	����H"�,�
" �1ก #�� ���0���*�������	)�!�ก,	
��	�� 8 0���*���������H�	���ก&����ก���	%)�# �����6�'��� ��	�	0���*�������	��'%���
2��%����#'�)�!�ก,	 40 0���*�� -���	�� #����2,�.,��� �������	����H�	�	ก��ก���	%0���*�������	
���	'�!��'6�		'ก �กH�	2��%���ก9)%# ��!���	�0���*�������	�#'�����
�"���)%#��!�ก�
���ก���	%)�#�	
7����0
�44��, ��6'(#'
��"�
 '�!��)�ก9%�'� ��ก���ก��ก�	����!��	�� #������1ก #���	��ก��� 
Collective Agreement ���	'�!��'6�	)%# ��!ก�������	�	
����ก��� ��6'
������8� ���0���*��
�����	�	��!��2��%���	#'�ก�!� ��6'��กก�!� 40 0���*��ก9)%# �0!	 �1ก #����������	�	'$�2��ก���
ก��/�,��26'/#�  ���0���*�������	 39 0���*���!'2��%��� ��6'�1ก #����������	�ก����ก�
.$�ก, �G�)�#
��6'*����6�'�  ���0���*�������	 47 0���*���!'2��%��� ���	�#	  �ก���'�!�����)%#ก�!����(#���#		� 
+6'���	'�0�7���)%#��
�ก��#	��#��0���*�������		#'�ก�!���6'��กก�!� 40 0���*�� *%��1ก #��)�!'� 	��
0���*�������	����ก,	 �ก���������	�ก�,��",%"��	�����	"!��!������)%# 
                     ก�������	('��1ก #���	��!����	 	�� #�� ��#'� �%��#�1ก #��������
��$%7�ก ���� �ก���)%#�����	�,%�!'ก�	����#����	���� 5 0���*�� *%� �%��#������7�ก 30 	���  
�76�'��#7�ก��
�����	'���� ��ก	�� #��)�!)%# �%��#�1ก #����$%7�ก�	0!������ 30 	��� 	�� #��
 ��#'� !����,	2�����
��������1ก #��)�!)%#��$%7�ก%#�� +#��1ก #��)%#�����	����'%���2��%�����#� 
	�� #�� ��#'� �%��#�1ก #��������7�ก'�!��	#'� 32 0���*���,%�!'ก�	 +6')%#�!����	��	��$%��� ��
2��%���('��1ก #�� 2!�	��	��$%7�ก/!'	��� ���i	�	 ก&��������H�	�����	����H"�,�
" 
(Quebec Labour Standards Law) )%#ก���	%��#�1ก #������	��$%7�ก/!'	��� ���i *%���,���	0!��
�����! 1 7C�8�"� +�� 30 �����	('��$ก3 �i -����1ก #�� ���2,�.,�	ก������$%7�ก/!'	��� ���i)%#
�����! 1 2��%���+�� 3 2��%��� ���	�(�	'�1!ก�
�������������	����1ก #��)%#���)�%#�� %��	� 
                     +#��1ก #�������	����#���!)�!�ก,	 1 �i  ��� ��	�	��	��$% 1 ��	�!'
�%6'	��!)�!�ก,	 2 2��%���   
                     +#��1ก #������������ก�������	�ก,	 1 �i��!)�!�ก,	 5 �i  ��� ��	�	
��	��$%)%# 2 2��%��� ��!�1ก #����2,�.,��� �('���7,��'�ก)%#���	 3 2��%��� -���ก��('��$%�7,��	�
�1ก #�� �)�!��2,�.,)%#��
"!� #�� 
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                     +#��1ก #������������ก�������	�ก,	 5 �i(�	)�  ��� ��	�	��	��$%)%# 
3 2��%���   
                     ก&��������H�	�����	����H"�,�
" (Quebec Labour Standards 
Law) 	�	��(#'�ก��#	)�!��#	����6�'�ก��ก���	%0���*�������	)��0#ก�
�1ก #�������'�0�7�!��3 ���!�	� 
)%#�ก! 	�ก����	��������	�	"!��7�ก��� ��6''�"�ก�)�!�2����ก��)� �����		���	#��ก����ก�

'2�����,����7�� /1#"#����ก���7�� ��6'������ก�����ก&�����!�%#����6�'����ก���7�� /1#��	���
ก&����ก����#
�,ก�� ���/�,�8�������ก����,	 ���"	T�ก��	 (Apprentice) ������ก21��ก��
T�ก'
��'�0�7 ���	�#	 
              (2)  ก�������	�!������ 
                     ก�������	�!�������	����H"�,�
" ������ก&��������H�	�����	
����H"�,�
" (Quebec Labour Standards Law) )%#ก���	%)�# "6' ก�������		'ก��	6' �ก0���*��
�����	�ก�,�	��!����	 ��6'�ก,	ก�!�0���*�������	�ก�,�	��!��2��%��� ��!�1ก #����2,�.,�5,�2.
ก�������	�!����������ก,	ก�!� 4  0���*��8������ �ก���������	�ก�, ��6'ก�������	�ก,	ก�!� 14 
0���*�� �	0!������ 24 0���*��)%# 2!�	�1ก #������8������0���*�������	)�!�	!	'	 ��6'��0���*��
�����	)�!�!'�	6�'�ก�	 �1ก #����2,�.,�	ก���5,�2.ก�������	�ก,	ก�!� 12 0���*���	0!������ 24 
0���*��)%# '�!��)�ก9�����6�')%#��ก�������	�!������)���#� �1ก #����2,�.,('��$%��	�76�'0%�0�ก��
�����	�!������)%# ��!�#'��0#2,�.,��$%0%�0�8���	���� 12 �%6'	 	�
��!��	����1ก #��)%#�����	
�!������ �	ก�������1ก #��)�!)%#�0#2,�.,��$%��	�76�'0%�0�ก�������	�!������8���	��������
%��ก�!�� 	�� #�� ��#'� !��"!��'
��	2�����
ก�������	�!��������#ก�
�1ก #�� *%����ก�ก���
ก�������	�!���!�������	����H"�,�
"	� �)�!�0#ก�
'�0�7���)%#ก�!����(#���#	�	��6�'�('�ก��
�����	��������ก�,%#�� 
              (3)  ก�������	�	��	��$% 
                     ก�������	�	��	��$% *%�2!�	��4! �����	��$%7�ก/!'	��� ��
2��%��� ��	��$%7�ก/!'	��� ���i �����	��$%�������7�� -�����	��$%���2��"�4�	����H"�,�
"ก9 ���
��	��$%��0ก�����ก&������	��$%����)� (Statutory General Holidays)66 '�	���ก'
)�%#����	
(�	�i���! ��	�$ก�� ��	������	��	 �	�����กก!'	��	��� 25 7C�8�"�('��$ก�i ��	�����	 -��� ����
ก�
��	 �	�����ก('��%6'	ก�	���	 ��	0��,�"	�%� -������ก�
��	��� 24 �,+$	��	('��$ก�i ���
��	��$%��0ก�����ก&����('�������T������2 -��� ����ก�
��	��� 14 ก�ก&�"�('��$ก�i ���	�#	  
                                                 
 66  ��	��$%*%�����)� Statutory General Holidays.  26
"#	��6�' 18 ก�	���	 2552,  �ก http://www. 
hsrdc.gc.ca/eng/labour/labour_law/esl/sta_quebec.shtml. 
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�1ก #���$ก"	�	����H"�,�
" ���2,�.,��$%��	)%#�	*'ก�2�!��3 �76�'���	ก��7�ก/!'	���� �ก���)%#
"�����"�!�ก�
��	����	�ก����#� ��!�	ก������	�� #����"��� �����	�#'���#�1ก #�������	�	��	��$% 
	�� #����2,�.,��� �2�����#�1ก #���������	�	��	��$%)%# 
                     ��! ����1ก #��
��'�0�7����#'��������	�	��	��$%-���+6'���	��	
�����	�ก�, *%�)�!)%#��
��,	"!��'
��	2�����
ก�������	�	��	��$% ��! �)%#��
"!��'
��	���	
��,	�%6'	 ��6'���	"!��'
��	�!'������ก���%,	�����	 �0!	 ก�����.$�ก,  ��6'ก����#
�,ก��
�ก����ก�
ก���%,	�+)� ก���%,	��6' ก����#
�,ก��
	�"�6�'�
,	 ���7�ก��������	�ก����ก�
26�'
*�����	� �,��$ ��6'*����( ���)�+��ก���,%�!'26�'2������8��!��3 %#�� -���'�0�7���)%#ก�!����
(#���#		� ��#'������	�	��	��$%-������	��	'��,��� ��6'��	��$%'6�	3 %#���0!	ก�	  
              2)  ���ก�ก���ก�� !��"!� #�� "!��!������ ���"!������	�	��	��$% 
                                      7, ���� �ก���ก�ก���ก�� !��"!� #�� "!��!������ ���"!������	�	��	��$% 
ก�!��"6' 
              (1)  "!� #��        
                     �	�������"	�%���������ก&���������	 (The Canada Labour 
Code 1985) )%#��#"��	,���('� "���!� g"!� #�� (Wages)f �'�)�#�	2!�	��� 3 '�	�!�%#��0���*��ก��
�����	����H�	 "!� #�� ��	��$%7�ก/!'	 �	����� 166 ����"���+�� ��,	'�	���	"!��'
��	 �ก
ก�������	�$ก����8� ��! �)�!���)�+��"!��,� �����,	������'6�	3 ����	��!������H"�������
('� g"!� #��f 	�	  ����)�+��"!�"'��,00��	 ��,	��� !���76�'0!�����6' *
	�2���/�/�,� �
��������	
��	��$%  ���/����*�0	�'6�	3 '�!��)�ก9���"!� #�� �)�!���+��"!��!������%#�� %���0!	 �	         
����H
�,�,0*"����
�� )%#ก���	%"��	,���('�"���!� g"!� #��f �'�)�#�	ก&��������H�	�	ก��
�����	 (Employment Standards Act) 
�44��,'�1!�	
���� 13 ����� 1(1) �	7����0
�44��,	� 
g"!� #��f ����+�� ��,	�%6'	 "'��,00��	 ��6'��,	���)%# !����6'	�� #�� � !����#�ก!�1ก #��2�����
ก��
�����	 ��6'��,	���	�� #��)%# !����6' � !���	H�	���,	 1��  ����#'�2��7�	.�ก�
0���*�������	, 
/�/�,� ��6'���2,�.,8�7 ����	����H"�,�
" ก&��������H�	�����	����H"�,�
" (Quebec 
Labour Standards Law) )%#��#	,���('�"���!�"!� #���'�)�# -��� �)�!���+����,	����������1ก"#� !��
��#�ก!�1ก #�������#
�,ก���ก!�	)�!�!�*%������6'*%�'#'���#�ก�ก!�1ก #�� ���)�!��#	�������
"��	�����	"!� #������#'� !����#�ก!�1ก #�� ��,	������%��ก�!�� ����)�+��"!�
�,ก���������ก�ก9
�7,��
 �ก�1ก"#�����ก�!� Service Charges *%� ���
$�	�
����ก�ก9
��,	)�#'�!��0�%� 	 '�ก���	�� #��)�!��
2,�.,ก���	%�,.�ก���
!���,	������ -����1ก #�� ����	/1#ก���	%����ก������!��ก�	�ก����ก�
ก���
!�
��,	������ ���	�� #���#'� !��"!� #��'�!��	#'�������ก��'����"!� #��(�	�������)%#ก���	%)�# *%�
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"��	��+����,	����������1ก #��)%#��
 2!�	�	ก��7, ����'����"!� #��(�	����('�����H"�,�
"	�	  ���
ก��ก���	%���ก�ก���ก��7, �����'�)�#�	7����0
�44��,"!� #��(�	���� (The Minimum Wage 
Act)67 *%���#'��	� �ก!"��ก���ก���	ก��ก���	%"!� #��(�	���� -���"��ก���ก�� ����ก'
)�
%#�� /1#��	 �ก8�"��H 	�� #�� ����1ก #������!��ก�	7, ����ก���	%'����"!� #��(�	���� '�ก����	��
��H"�,�
")%#��ก�����ก��(#'
��"�
 (Regulation) �76�'�0#���	�ก����	ก���
!����ก���	%'����
"!� #��(�	����('��1ก #����!������8���#��ก�!��ก�	)� -����1ก #�� �)%#��
"!� #��'�!��	#'����
���ก��'����"!� #��(�	�������
��"�
�0#*%���H
��"�,�
" ��#�!�	�� #�� ���#2,�.,���*�0	�'6�	3 �ก!
�1ก #�� �0!	 ���7�ก ��	7��	� ก9)�!ก���
�!'2,�.,('��1ก #����� �)%#��
"!� #��)�!	#'�ก�!�'����
"!� #��(�	���� *%�'����"!� #��(�	����	� �)�!	��)��0#
��"�
ก�
"	T�ก��%��	 (Apprentice) ��! ��0#

��"�
ก�
�1ก #����������	����8� Part-time 
                     �	����H"�,�
" ��6�'�'����"!� #��(�	����+6'���	��6�'����2��"�4('��1ก #�� 
-�����H
��)%#ก���	%'����"!� #��(�	�����'�)�#��� 9 %'������"	�%� �!'0���*�� ��6�'�����
����
ก�

2ก$���,	
��('�)�� �'�1!������ 288 
���!'0���*�� ���'����"!� #��(�	����	�2����+
������	����)%#��'%%#��  
                     �,.�ก�� !��"!� #���	����H"�,�
"  ���ก�� !��'�1! 2 �,.�"6' 
                     -   !�����	��,	2%��6'�09"��#ก�
�1ก #��*%���� 8���	 2 ��	�����	 
��6' !�����	��,	2%)���� %�����c%/	�ก������'�1!('��1ก #�� 
                     -   !��*%�ก��*'	��,	�(#�
�40�.	�"��������)%#��ก���ก��ก�	
����!��	�� #������1ก #�� 
                     2!�	��,	����ก,	 �ก"!� #������)� �0!	 *
	�2 ���ก�������	�!�������	
����!��2��%���	�	 ก�� !��"!� #��%��ก�!��'�  � !����#�	0!���'
('��������������	68 
                     2�����
��	��$%��0ก�����ก&����('�����H"�,�
")%#ก���	%��#
	�� #���#'� !����,	"!��'
��	7,����������ก�!� Indemnity 2�����
��	��$%��0ก�����ก&����
��#�ก!�1ก #���	'���� 1/20 ('�"!� #���ก�,�	0!�� 4 2��%���ก!'	2��%����������	��$% 2!�	�1ก #�����
)%#��
"!��'
��	)�!�!������%��6'
��2!�	�	��ก���"!�2!�	�
!� �ก��	 (Commission)  �
)%#��
 Indemnity ������ก���	%)�#�7,��(�	'�ก �ก��,	����#'� !���	ก�������	 ��6')%#2,�.,�	ก��

                                                 
 67  7����0
�44��,"!� #��(�	���� The Minimum Wage Act.  26
"#	��6�'��	��� 18 ก�	���	,  �ก 
http://www.canlii.org/qc/ laws/sta/s-1/20040323/whole.html.  
 68  �,.�ก�� !��"!� #�� ����� Commission des norms du travail du Quebec.  26
"#	��6�' 18 ก�	���	 2552, 
 �ก http://www.cnt.gouv. qc.ca/en/wages-pay-and-work/pay/index.html. 
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��$%��	0%�0� 1 ��	 -����#'���$%�	0!�� 3 2��%���ก!'	��6'������	�����	%��ก�!�� ����	��	��$%
7�ก/!'	��� ���i �1ก #����2,�.,)%#��
 Indemnity �	ก�������1ก #�������		#'�ก�!� 1 �i ��������	
�ก,	 1 �i  �)%#��!�ก�
 4% ('�"!� #��������)%#��
�	�i%��ก�!�� 2�����
�1ก #����������	�ก,	ก�!� 5 �i 
 �)%#��!�ก�
 6% ('�"!� #��������)%#��
�	�i%��ก�!�� *%�	�� #���#'� !�� Indemnity ก!'	��	��,��
��$%7�ก/!'	��� ���i 
              (2)  "!��!������ 
                     ก�������	�!�������	����H"�,�
" ก&��������H�	�����	����H 
"�,�
" (Quebec Labour Standards Law) )%#ก���	%)�#�!�ก�������	('��1ก #����'%���2��%���
 ��#'�)�!�ก,	 40 0���*�� 2!�	0���*������1ก #��)%#����ก,	 �ก0���*�������	�ก�,)�	�	 �1ก #����2,�.,
)%#��
"!��!�������	'���� 50% ('�'����"!� #���!'0���*�� ��6'��!�ก�
 1.5 ��!�('�'����"!� #���!'
0���*�� -���ก&����('�����H"�,�
")%#ก���	%'����"!� #��(�	����)�#��� 9 %'������"	�%��!'0���*�� 
                     ���'�!���0!	 ���	-,2 �����	���-$���'������ก9��	0!������ก���"6	  
�(�)%#��
"!� #�� 10 %'������"	�%� �!'0���*�� ����(�)%#��
��,	7,��� (Shift premium) '�ก 0.50 
%'������"	�%� �	2��%���2$%�#�� ���	-,2)������	���2,	 45 0���*�� %��	�	�(� �)%#��
��,	"!�
�!������('� ��	�	0���*������ก,	)� 5 0���*�� ���	 ��	�	 15.50 %'������"	�%� �!'0���*�� ",%�	
'���� 50% ��6' 1.5 ��!�('�"!� #���!'0���*������ก�, 
                     '�!��)�ก9%� 	�� #��)�!�#'� !����,	"!��!������ +#��1ก #���0#2,�.,��$%
��	  �76�'0%�0����������	����1ก #��)%#��ก�������	�!������)� ��!�1ก #�� ��#'��0#2,�.,��$%��	
	�	8���	�������� 12 �%6'	 	�
��!��	���)%#��ก�������	�!������ +#��1ก #��)�!)%#�0#2,�.,��$%��	
8���	��������%��ก�!�� 	�� #�� ��#'� !��"!��!��������#ก�
�1ก #������ก�, 
              (3)  "!������	�	��	��$% 
                     ก�������	�	��	��$%2$%2��%��� ��	��$%7�ก/!'	��� ���i ���
��	��$%�������7��('�����H"�,�
"������)%#ก�!����(#���#	 *%��ก�,�1ก #�� �)�!��2,�.,����ก�#'�
��,	������2�����
ก�������	�	��	��$% �ก/1#���		�� #�� ��!'�!��)�ก9%��1ก #�������2,�.,)%#��
"!�
�����	�	��	��$%�7,�� �ก'����"!� #���	��	�����	�ก�, -���ก&����)�!)%#ก���	%'����ก�� !��"!�
�����	�	��	��$%�'�)�#�	!	'	 %��	�	��6�'	�� #����#�1ก #�������	�	��	��$% 	�� #�� ��#'� !��
"!� #��2�����
ก�������	�	��	��$% ��6'�1ก #�� ��0#2,�.,��$%��	�76�'0%�0�ก�������	�	��	��$%
)%# 1 ��	 ��! ��#'��0#2,�.,	�	8���	 3 2��%���ก!'	 ��6'���� �ก��	��$% ����	����H"�,�
"���
)%#ก���	%ก�� !����,	"!������	�	��	��$%��ก�!�� �ก����H '6�	3 �	�������"	�%� �0!	 �	��
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��H
�,�,0*"����
�� )%#ก���	%"!������	�	��	��$%�'�)�#���'���� 1.5 ��!�2�����
ก�������	 11 
0���*����ก ��� � !���7,��(�	���	 2 ��!� 2�����
0���*�������	����7,�� �ก 11 0���*����ก ���	�#	  
                    �	����H"�,�
" ����1ก #��'�1!
��'�0�7��������	�	��	��$%��#� �
)�!)%#��
��,	"!������	�	��	��$%���6'	ก�
�1ก #��'6�	3 �0!	 '�0�7����#'������	
	2��ก��
,	 ��6'
�����	
	�+)� ���	�#	 -���'�0�7���!�	� ���ก���	%��������ก�������	���)�!�	!	'	 
               %��	�	 ก&��������H�	�����	����H"�,�
" (Quebec Labour Standards 
Law)  ��ก���	%��#"��ก���ก���������ก�!� Le Commission des norms du travail ��'��	� �	#�����	
ก��ก��ก�
%1��ก���5,
��,���
�
�44��,�ก����ก�
ก��"$#�"�'������	���ก&����%��ก�!�� ���+��
ก���0#2,�.,����ก�#'���	�1ก #���76�'��#	�� #��0����"!� #�����2,�.,���*�0	��%3 ���"#��0����
��#�ก!�1ก #�� ��ก	�� #��)�!�'�0����"��ก���ก�� Le Commission des norms du travail '� 
0������,	"!� #�����2,�.,���*�0	����	�� #��"#��0����'�1!��	��#�ก!�1ก #�� ��� ��(#���
0!��2,�.,
�	ก��)�!�
����#	�� #��0������,	"6	�	8������)%# *%�"��ก���ก��%��ก�!����2,�.,����ก�#'���#
	�� #���#'�0������,	�7,��'�ก 20% ('� ��	�	��,	����#'�0�����7,��%��ก�!����#�ก�ก!"��ก���ก�� 
	'ก �ก	�ก�����	�� #��ก���	%��6�'	)(�ก����ก�
ก���!� #����ก�!���	��ก����������ก�!� ��6'(�%��#�
ก�
����H�	ก��"$#�"�'������	���ก���	%)�# +6'�!����	"���/,%���'� )%#��
*�����
���	
 ��	�	��,	 600-1,200 %'������"	�%� �����ก�5,
��,TG�Td	'�ก �)%#��
*�����
�7,��(�	���	��,	
 ��	�	 1,200-6,000 %'������"	�%� �	ก������	,�,
$""�ก�����/,%�1ก #�� ก���ก����6'�����	
('�	,�,
$""�/1#-���''ก"��2��� ��6'�'
������#��ก���5,
��,TG�Td	ก&������6'�ก���'���
��#��
ก��ก�����%��ก�!�� ��#+6'�!����	/1#ก�����/,%%#�� 
 
       3.4.2  $
 ��%"��กb* 
 ������'��กC� ��06�'����ก'�!�����	���ก���!� United Kingdom of Great Britain and  
Northern Ireland ���'�1!����$*������	�ก ����ก������	�ก�����'�1!����!�����2�$���'���	�,ก
��	6'���������	6' '�1!%#�	����	�ก�`�����	6'('�������T������2 ���	6'���  244,820 �����
ก,*����� (�
!����	76	%,	 241,590 �����ก,*����� ���76		�� 3,230 �����ก,*�����) ��6'�����
06�'ก�$��'	%'	 �����0�ก� ��	�	 60,270,780 "	 (�����(�������%6'	ก�ก&�"� 2547)  ��


ก���ก"�'���
'
���0�.,�)�� �

��H28�*%���2��%9 7����0,	�'�,-��
.��� 2 ���	����$(
('������� �(�ก���ก"�'��
!�''ก���	 England (47 boroughs 36 counties 29 London  
boroughs 12 cities and boroughs 10 districts 12 cities 3 royal boroughs)  Northern Ireland ( 24  
districts 2 cities 6 counties)  Scotland ( 32 council areas)  � � �  Wales ( 11 country boroughs 9  
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counties 2 cities and counties) ������'��กC� ��0#��

ก&�����

 ��������7�� Common 
Law -�� ���/1# �0#�����	 ��	�	�� �2,	  29.7 �# �	"	 �
!� ���	�����	�	8�"
�,ก�� 74% 
8�"'$�2��ก��� 25% ����ก���ก��� 1% '����ก���!����	 5.1% (�����(�������i 2547) 
�	!����,	��� "6' �'	%� '��กC� (British Poudn�GBP)69 
  �กก����ก��"#	"�#��ก����ก�
ก��"$#�"�'������	�	������'��กC� ���ก5�!���
ก&���������#"���2��"�4ก�
ก��"$#�"�'������	'�1!����`
�
 %��	�  
 7����0
�44��,2,�.,�	ก�������	 1996 (The Employment Right Act 1996)70 ���	
ก&�������ก���
�44��,(#'ก���	%�ก����ก�
28�7ก���!� #�� ������ก�ก���ก�������	����!��
	�� #�� (Employer) ก�
�1ก #�� (Employee) ���"	�����	 (Workers) )�#�������ก�� )%#�ก! ก��
����	��26'(#'�ก��ก���!� #�� ก��"$#�"�'�ก�� !��"!� #�� ก����
���ก�	ก�� !��"!� #�� ก�������	
��	'��,���('�"	�����	
������8� ก����$%��	 ก����$%�����	0���"��� ก�����76�'"�'%
$�� 
ก����,ก #��*%�)�!���	.��� ก���% ��	�	�1ก #�� ก��"$#�"�'�ก���	�� #���#������ ����8�ก��
�!� #��   
 ���
��
(#'
��"�
���������	 1998 (The Working Time Regulations 1998)71 ���	
ก&�������ก%#�	ก��"$#�"�'������	('�������'��กC� �����/�
��"�
�0#�������!��	��� 1 �$��"� 
".�. 1998 -���
�44��,(#'ก���	%�	ก��"$#�"�'�ก�������	����!��/1#�!� #�� (Employer) ก�

"	�����	 (Workers) �ก����ก�
28�7ก�������	 �0!	  ��	�	0���*�������	21�2$%('�ก�������	�	
����ก���"6	 ����7�ก �����	��$%7�ก/!'	��� ���i ���	�#	 
 (#'2���ก� 7����0
�44��,2,�.,�	ก�������	 1996 (The Employment Right Act 1996)
	�	)%#��#	,���"���!� g�1ก #�� (Employee)f *%�����"���+�� 
$""�-����(#������	��6'�����	���
2�44� #�� 2�����
"��	,���"���!� g"	�����	 (Workers)f 	�	 ���"��������0!	�%���ก�
���
�44��,
'�1!�	���
��
(#'
��"�
���������	 1998 (The Working Time Regulations 1998) -��� ���"��� 
����ก�#��ก�!��1ก #��������
$""�����)��(#��  *%�����"���+�� 
$""�-����(#������	 ��6'�����	
���2�44��!� #�������	 ��6'2�44�'6�	�% )�!�!�*%�0�%� #���6'*%���,��� �	ก���*%�0�%� #�)�!

                                                 
 69  (#'�1�GBP.  �	!����,	���.  26
"#	��6�' 9 �$��"� 2552,  �ก http://www.cia.gov/publications/ 

factbook/print/uk. html. 
 70  7����0
�44��,2,�.,�	ก�������	 1996 (The Employment Right Act 1996).  26
"#	��6�' 9 �$��"� 
2552,  �ก http://www.dit.gov. uk.  
 71  ���
��
(#'
��"�
���������	 1998 (The Working Time Regulations 1998).  26
"#	��6�' 9 �$��"� 
2552,  �ก http://www.opsi. gov.uk/SI/si1998/19981833.htm.  
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�!� �)%#ก�����%#���� ���6'�����ก���'�ก�� -���
$""��'���
��� ������	��6'�5,
��,��	%#��
�	�'�2�����
ก�������	 ��6'ก����#
�,ก���ก!"1!2�44�'�กTG���	����,)%#��H�	����2�44����	
�1ก"#� (Client ��6' Customer) ���.$�ก, ��6'ก�����ก'
�,0�0�7('�
$""�%��ก�!�� 
 '�!��)�ก9���)%#��ก�����ก��(#'ก���	%''ก���76�'�ก��#	���
��
(#'
��"�
����
�����	 1998 (The Working Time Regulations 1998) �!�)�!��#�0#
��"�
�����% ��6'
��2!�	ก�

ก, ก����6'ก�������	
������8�*%���
$)�#'�!��0�%� 	���	ก���)�)%#�ก! ก, ก��(	2!����
'�ก�� ����+)� ����+�	�� ������� ����	����2�
 ก���5,
��,��	('��7����	����!��
T�ก��%��	 ก�������	
#�	 ก�������	���)�!'� ก���	%�������������	��#0�%� 	)%# ��6')�!'� 
ก���	%���������	)�#�!���	#�)%# �0!	 ก�������	�ก����ก�
7,.�ก��������2	� ก�������	8���	
"�'
"��� ก�������	����ก����(#'�ก�
"��� �����	�	ก��/�,� ��6'ก����#
�,ก���76�'0$�0	 �0!	��	
�ก���ก��� ��	)������� ��	ก���!'������� ���	�#	        
 ก&�����!�%#��2,�.,('�
,%����%� ���/1#�ก"�'� 1999 (The Maternity and Parental 
Leave etc Regulation 1999)72 ��)%#��ก���ก#)(�7,����,��	�i 2002 "6' ก&�����!�%#��2,�.,('�
,%�
���%� ���/1#�ก"�'� (�ก#)(�7,����,�) 2002 (The Maternity and Parental Leave (Amendment) 
Regulation 2002)73 ���	ก&�����`7�����ก���	%��6�'�ก��"$#�"�'�2,�.,('�"	�����	�	ก������$%
�76�'"�'%
$�� ���ก����('�
,%����%��76�'%1��
$���ก,%���! ��6'
$��
$4.��������6�'	)(���
�����������ก���	%)�# 
  �กก����ก��"#	"�#����ก�ก����ก����ก�
ก��"$#�"�'������	�	ก, ก�� ��6'2+�	
���ก'
ก��('�������'��กC� )�!��
�
�44��,ก&�����%���������	
��`7���	ก��	��)�
��"�

�0#ก�
ก���%��ก�!�� %��	�	 ก��"$#�"�'������	*%�����)�  ���ก'�1!8����#ก��"$#�"�'�ก�������	
�

����)�����!��/1#�!� #��ก�
�1ก #�� (Employee) ���"	�����	 (Workers) ���7����0
�44��,
2,�.,ก�� #����	 1996 (The Employment Right Act 1996) ��� ���
��
(#'
��"�
���������	 1998 
(The Working Time Regulations 1998) -������	����ก��"$#�"�'������	 %��	� 
 3.4.2.1  ���ก�ก���ก�
������  
                                7, ���� �ก���ก�ก���ก�������	��������ก�, ก�������	�!������ ���ก��
�����	�	��	��$% ก�!��"6' 

                                                 
 72  The Maternity and Parental Leave etc Regulation 1999.  26
"#	��6�' 10 �$��"� 2552,  �ก  
http://www.legislation.hmso.gov.uk/si/si1999/19993312.htm.  
 73  The Maternity and Parental Leave (Amendment) Regulation 2002.  26
"#	��6�' 10 �$��"� 2552, 
 �ก http://www.Legislation.hmso.gov.uk/si2002/20022789.html.  
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                                1)  ก�������	��������ก�, 
                                      �	������'��กC� ������
��
(#'
��"�
���������	 1998 (The Working 
Time Regulations 1998) ���	
�ก&�������ก���	%���ก�ก����	ก��"$#�"�'�ก�������	����!��/1#
�!� #�� (Employer) ก�
"	�����	 (Workers) �$ก"	 -��� ����)�+��"	�����	�

)�!��9����� 
(Part-time Worker) "	�����	�

)�!����	��� �� (Casual Worker) "	T�ก��%��	 (Apprentice) 
"	�����	���+1ก2!��� �ก�����	 #����	 (Agent) �76�'�����	��#�ก!/1#�!� #�� (Agent Worker) �ก����ก�

28�7ก�������	%#��   
                                      ก�������	('�"	�����	�	������'��กC� 2!�	��4! ���2�44� #��
�����	���	���ก���	%���ก�ก����	ก�������	 -����	2�44� #�������	 ��#'���
$0���*�������	
�	��!����	 ��� ��	�	��	����#'������	 �	
��2�44�'�  ���
$��6�'�('�ก�������	�	��	'��,���
��6'��	��$%�'�)�#%#�� ��6' ���ก �ก2�44�ก9)%# -���	�� #����2,�.,��� �������	������6�'	)( ���
�1��

ก�������	)%# (�	'�1!ก�
�R  �����.$�ก,  ���28�7����Hก, ('�ก, ก�� '�!��)�ก9���
2�44� #�������		�	 �������	����)%#�!'��6�'��ก���ก��ก�	����!��	�� #�����"	�����	   
                                      2!�	 ��	�	0���*�������	�	��!����	ก&����)�!)%#ก���	%)�#�	!	'	�!� 
�	�	�����	"	�����	 ��#'������	ก��0���*�� ��!��6�'���0���*�������	��'%���2��%�����#� ��#'�
)�!�ก,	 48 0���*�� -����	
��ก, ก��"	�����	'� �#'������	��กก�!� 48 0���*��ก9)%# *%�0���*��
�����		�	'� ��ก��������	����)%# (�	'�1!ก�
(#'�ก�����	�� #�����"	�����	)%#���)�# ��! ���'�1!

��'�0�7���������ก�������	��ก�!�� �ก'�0�7'6�	3 �0!	 �7���T�ก��% ���/1#��������		'ก0��TR�� 
���	�#	   
                                      �	
��ก, ก��'� ก���	%��#"	�����	 (Workers) �#'������	�	����
ก���"6	 ��! ������	)%#)�!�ก,	��	�� 8 0���*��('�0!������ 24 0���*�� *%�	�� #�� ��#'�"��	��+��
2$(8�7 ���"�����'%8��('�"	�����	��#��ก���2$% -���	�� #��)�!��2,�.,*'	�#��"	�����	���'�1!
�	���/1#��4! (Adult Worker) )%#�ก! "	�����	'��$�����! 18 �i(�	)���#)������	�	����ก���"6	 
��#	��! �)%#��ก����� 2$(8�7ก!'	 ������ ���	����3 ��'%0!��������������	����ก���"6	 
*%�)�!�2��"!��0# !�� ���	�� #��)�!��2,�.,*'	�#��"	�����	���'�1!�	0!������$!	 (Young Worker) 
)%#�ก! "	�����	�����'��$ 15 �i ��!)�!�ก,	 18 �i ��#)������	�	����ก���"6	 "6'0!�����������! 
22.00-06.00 	. ��#	��!)%#��ก����� 2$(8�7"	�����	ก!'	 ������ ���	����3 ��'%0!���������
�����	����ก���"6	 *%�)�!�2��"!��0# !�� 
                                      ก����$%7�ก����!�����������	 "	�����	���/1#��4!���)%#�����	����#��ก,	 
6 0���*��  ���2,�.,��$%7�ก)%# 1 "��� "�����)�!	#'�ก�!� 20 	��� ���"	�����	�	0!������$!	���)%#
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�����	����#��ก,	 4.5 0���*��  ���2,�.,��$%7�ก)%# 1 "��� "�����)�!	#'�ก�!� 30 	��� ��!+#�
"	�����	�	0!������$!	)%#�����	��#�ก!	�� #����กก�!� 1 "	�	��!����	 ��#	�
���0���*�������	
('���!��	�� #���(#�%#��ก�	 �76�'ก���	%����7�ก2�����
ก�������	��#ก�
	�� #����!����� 
���� �ก	�	��6�'"	�����	)%#�����	��#ก�
	�� #����#� �$ก2+�	���ก'
ก�� ��#'���ก��ก���	%
0!������������$%7�ก('�ก�������	�	��!����	��#"	�����	%#�� �0!	  "	�����	���/1#��4! ��#'�
������7�ก)�!	#'�ก�!� 11 0���*���,%�!'ก�	 ���"	�����	�	0!������$!	  ��#'�������7�ก)�!	#'�ก�!� 
12 0���*���,%�!'ก�	 �	��!��0!������ 24 0���*�� ��6�'�����'%���2��%�����#� �����	ก����$%7�ก
��� ��2��%���('�"	�����	���/1#��4!  �������7�ก)�!	#'�ก�!� 24 0���*���	0!������ 7 ��	 ���
"	�����	�	0!������$!	  �������7�ก)�!	#'�ก�!� 48 0���*���	0!������ 7 ��	%#�� ���	�#	  
                                      ��6�'"	�����	)%#�����	����#����	�������� 13 2��%���  ���2,�.,����$%
7�ก/!'	��� ���i)%# 4 2��%����!'�i ��!"	�����	 �)�!)%#��
"!� #��2�����
ก����$%��	 ���)�!��
2,�.,('��,	�%��	ก������"	�����	)�!)%#�0#2,�.,����$% ��#	��! ����	ก������	�� #��
'ก��,ก #�� 
	�
��!�����! 1 �����	 2552 ���	�#	�� "	�����	���)%#�����	��"�
 1 �i  �����	��$%7�ก/!'	
��� ���i)�!	#'�ก�!� 5.6 2��%��� �	ก���('�"	�����	�������	�����	 5 ��	�!'2��%���  �����	��$%
7�ก/!'	��� ���i 28 ��	 ����	ก��"��	�� ��	�	��	��$%7�ก/!'	��� ���i	�	 	�� #�� �����'�
��	��$%.	�"���(#�)�"��	��%#�� 2,�.,%��ก�!�� ����)�+��"	�����	 Part-time %#�� ���'�!��  +#�
"	�����	 Part-time ����	�����	 2 ��	�!'2��%���  ���2,�.,)%#��
��	��$%7�ก/!'	��� ���i(�	����
��!�ก�
 5.6 × 2 = 11.2 ��	 ���	�#	 
                                      %��	�	 ���ก�ก���ก�������	���)%#ก�!����(#���#	  ��0#
��"�
ก�

$""�-���
+1ก2!��� �ก
$""�������	���ก��� (Agent) �76�'�����	��#�ก!
$""�'6�	 (Agency Worker) ���
$""�
���'�1!�	����!��T�ก��	����,�0!ก�������	���2�44� #�������	 +6'�!����	"	�����	%#�� *%�2+�	
���ก'
ก����� �%��#��ก��T�ก��	+6'�!����		�� #��  ��)%#��
2,�.,�	ก��"$#�"�'������	���
ก&����%#�� 
                                2)  ก�������	�!������ 
                                      ก���� ���	�!�� �����	������'��กC� *%��ก�,"� ��! �  g�!�� ���� 
(Overtime)f  ����"����!� ก�������	�����0���*�������	�ก,	ก�!�0���*�������	�ก�,�	��!����	 -���
�`������#� ��#'�)�!�ก,	 48 0���*���!'2��%��� ��!0���*�������		�	�� #�����"	�����	��2,�.,��� �
�ก��ก�	��#��0���*�������	��กก�!����������	�ก�,)%# *%�	�� #�����"	�����	 ��#'����
(#'�ก�����	�����ก���'�ก�� -����	2�44� #�������		�	 ��#'����ก'
)�%#����6�'	)(('�ก��
�����	�!������%#�� �7���+#��	2�44�)�!)%#��
$��#"	�����	�#'������	�!�������ก,	ก�!� 48  
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0���*����#� 	�� #��)�!��2,�.,)�
��"�
 ��6'(1!�(94��#"	�����	���)%# ��#	�2����!�!��	2�44� #��
�����	 ���ก����
�'���#"	�����	�#'������	�!������ 
                                      ก�������	�!������2�����
"	�����	 Part-time  ������ก�ก���"�#��3 ก�

"	�����	�����0���*�������	�	!	'	 ก�!��"6'  ��#'���ก����
$�'�)�#�	2�44� #�������	%#���!� 
	�� #����#"	�����	 Part-time �����	�!������ -���
����'�  ���0���*�������	��กก�!����)%#��
$)�#
�	2�44� ��6'��0���*�������	��กก�!�"	�����	����8������ก���	%�����	!	'	 ���2,�.,
����ก�#'����ก&����('�"	�����	 Part-time 	�   �)%#��
ก��7, ����2	�
2	$		#'�ก�!�
"	�����	����8������ก���	%���������	�	!	'	   
                                      %��	�	 �	ก�������	�!������ (�	��ก ��#'���ก����� 2'
2�44� #��
�����	ก!'	�!���ก����
$+��������'��%('�ก�������	�!�������'�)�#��6')�! +#��	2�44�)�!)%#
��
$�'�)�#"	�����	ก9)�!�#'������	�ก,	ก�!�0���*�������	�ก�,���ก&����)%#ก���	%)�# 
                                3)  ก�������	�	��	��$% 
                                      ��6�'"	�����	)%#��,�������	 2!�	��4!ก9������� �)%#��
��	��$%7�ก/!'	 �ก
ก�������	 *%�"��	���!�����'���2,�.,��6'*'ก�2��� ���$%��	)%#�	��	�%
#�� -�����	��$%���
"	�����	��2,�.,��$%	�	  �����	��$%�������7�� �0!	 ��	(�	�i���! -������ก�
��	��� 1 �ก��"� ��	
�����	-������ก�
��	��� 1 7C�8�"����6'	ก�
������)�� ��	 Easter Spring Holiday ��	2$%�#��
('��%6'	7C�8�"� ��� Late Summer Holiday ��	2$%�#��('��%6'	2,���"� ���	�#	 ���)�+��
��	��$%7�ก/!'	��� ��2��%��� �����	��$%7�ก/!'	��� ���i%#�� -���ก�����	�� #����#"	�����	��
�����	�	��	��$%���ก&����('�������'��กC�	�	  ��#'���ก����
$)�#�	2�44� #�������	
%#���!���#"	�����	�������	�	��	��$% %��	�	+#��	2�44�)�!)%#��
$�!��#'������	�	��	��$% 
"	�����	ก9)�!�#'������	�	��	��$% ��!��ก, ก��'�1!
������8� ����#'���ก�������	�	��	��$%2$%
2��%��� ��	'��,��� ��6'��	��$%�������7�� �0!	 '�0�7����#'������	�	�#�	"#������c%��#
�,ก���$ก
��	 )%#�ก! "	�����	�	�#�	��%/� ��!)�!���+��.$�ก, '�	���	2+�	��� ���	!��'���� ��6'�"�6�'�%6��
�'�ก'�'���76�'ก��
�,*8" ���	�#	 -���ก&����('�������'��กC� ���#"���"$#�"�'�ก�

"	�����	�	ก����� ��5,�2.ก�������	�	��	��$% +#���ก)�!)%#��ก���ก���'�)�#ก!'	��,�������	�!� 
"	�����	�#'��������	�	��	��$% ��6'�`7��������	��	��$%��!�	�	  ���9	)%#�!� ก�������	�	
��	��$%('�������'��กC�	�	 +#�	�� #���#'�ก����#"	�����	�������	�	��	��$% 	�� #�� ��#'�
�ก��ก�
"	�����	 �����
$�'�)�#�	2�44� #�������	ก!'	��� ���,�������	%#�� )�!�0!		�		�� #��
)�!'� ��#"	�����	�������	�	��	��$%)%# -���ก&����('�������'��กC� ��	#	)������6�'�('�

DPU



 93

2�44� #�������	���	���ก�	ก��7, ����ก���	%���ก�ก��� ����,.�ก�������	('�"	�����	���	
2��"�4  
                                      ���ก�ก���ก�������	���ก�!����(#���#	  �"$#�"�'�)�+��"	�����	�

 
Part-time%#�� *%� �)%#��
ก��"$#�"�'�2,�.,�	��ก����%���ก�	 ��6'���2�%2!�	('�2,�.,�����#�ก!
"	�����	�

��9����� �0!	 2,�.,�	ก��)%#��
"!��'
��	ก�������	���'�����ก�,���0���*�� 
���2,�.,�	ก��)%#��
"!������	�!�������	'�����%���ก�	 ���2,�.,�	ก������$%7�ก/!'	��� ���i
���2�%2!�	�%���ก�
���"	�����	�

��9�����)%#��
2,�., ���	�#	 
 3.4.2.2  ���ก�ก���ก�
�����������  ����������� �� ����������������!� 
                                7, ���� �ก���ก�ก���ก�� !��"!� #��  "!��!������ ���"!������	�	��	��$% 
ก�!��"6' 
                                1)  "!� #��   
                                      �	������'��กC� )%#ก� ��	%	,���('�"���! �  g"! � # ��f �'�)�#�	
7����0
�44��,2,�.,�	ก�������	 1996 (The Employment Right Act 1996) -���
�44��,'�1!�	����� 
27(1) ����"����!�  ��	�	����%3 ��� !����#�ก!"	�����	���"���2��7�	.��	���ก�� #�������	 
���+�� 
                                      -  "!�.����	����%3 *
	�2 "!�"'��,00��	 "!������	�	��	��$% ��6'
"!��'
��	'6�	3 '�	�	6�'��� �กก�� #�������	 )�!�!� ����	ก�� !�����2�44���6')�!ก9��� 
                                      -  "!� #���	��	���G�����ก&���� (statutory sick pay) 8����# Part XI ('� 
The Social Security Contributions and Benefits Act 1992 
                                      -  "!� #���	��	��"�'%���ก&���� (statutory maternity pay) 8����# Part 
XII ('�7����0
�44��,	� 
                                      -  ก����
���ก�	ก�� !�� 
                                      -  ก�� !��"!� #���	��	�� (8����# ERA 1996 Part VI ��� TULRCA 1992 
(Trade Union and Labour Relations (Consolidation) Act 1992), ����� 169 
                                      -  "! � � ' 
 � � 	 ( � � 7� ก � � 	 � 76� ' �� ก � � 7 � � 
 � �  ( Remuneration on 
suspension on medical grounds) (ERA 1996 ����� 64) ���"!��'
��	ก��7�ก��	�76�'���"��8� 
(Remuneration on suspension on maternity grounds (ERA 1996 ����� 68) 
                                      -   ��	�	����%3 ��� !����6�'�����"��2�����#ก��
�(#������	 (a reinstatement 
or re-engagement order) (ERA 1996 ����� 113) 
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                                      -   ��	�	����%3 ��� !�����"��2��������#�!'2�44� #�������	�!')� (any 
sum payable in pursuance of an order for the continuation of a contract of employment) (ERA 
1996, ����� 130, TULRCA 1992, ����� 164) 
                                      -  "! ��'
�� 	��� ���	��� ���  ( remuneration under a protective award) 
(TULRCA 1992, ����� 189) 
                                      -  *
	�2���)�!)%#�ก��ก�	)�#���2�44� (non-contractual bonus) (ERA 
1996 ����� 27(3)) 
                                      ��!)�!���+����,	�����#ก1#�6� "!� #���!���	#� "!��0# !�� 
��	�4 �
������� ��6'
��,	������ �	6�'� �กก���ก����'��$ ��6'ก��''ก �ก��	 ��,	0%�0���� !����#�ก!"	�����	����#'�
''ก �ก��	*%��,�0!"���/,%('�"	�����	 (redundancy payment) ���"!� #���%3 ��� !���ก!
"	�����	��# ���กก�!�"���2����+�	H�	�"	��	 (ERA 1996 ����� 27(2) (e)) 
                                      %��	�	 �	ก����� ��,	, `���!���,	�%+6'���	"!� #�����ก&���������	('�
������'��กC�	�	74  ���"%�"��� ��	�	��ก���ก�!��+���R4��('�"!� #���'�)�# �0!	 "!� #����	ก��

'กก�!���!���	#�  �	�
������	"!� #��8����#"�� ��ก�%"������ก&������6')�! ���+#�ก�� !��
"!� #���0!		�	���	ก����#2,�.,�ก!�1ก #����� �'#��(#'����ก�#'� ��� ERA 1996 "�� ��ก�%"������+�� 
gก�� !���%3 ���	�� #�� !���ก!7	�ก��	���"���2��7�	.��	ก�� #�������	f 
                                      �	"%� Delaney V Staples (1992)75 ���	"%������"���2��"�4ก�
	,���('�"��
�!� g"!� #��f ก�!��"6' ��� Wage Act 1986 28�21�('�������'��กC�+6'�!� ���	ก��'#��+��ก�� !��
�76�'��	���)%#���)���#� ��6'���)%#������2�44� #�������	 -���+#����	%��	� ก�����	�� #����,ก2�44�
*%�)�!0'
%#��ก&���� "!� #����	ก��
'กก�!���!���	#�	�ก9)�!+6'���	"!� #�� ��ก��!���	
"!��2�����2�����
ก��/,%2�44� *%�(�	'�1!ก�
��ก���('�2�44� ���+����# ���(#'��9  �,��!�ก��
 !���0!		����	)����(#'�ก���	2�44�ก9��� -���"�����9		� ����(#��ก�
"�����9	('����
'$�.��� �����"�����9	2	�
2	$	ก����%2,	('�28�21� ���	�#	 
                                       �ก���)%#ก�!����(#���#	 ���	�7���	,���('�"���!� g"!� #��f ��!�	�	 ��!
ก&����`
�
%��ก�!�� �����#"���"$#�"�'�ก�
"	�����	�	��6�'�('��,.�ก�� !��"!� #�� -���	�� #��)�!
��2,�.,��ก��,	"!� #��('�"	�����	)%#�'� ��#	��! ���ก&����
�44��,��#ก�����)%# ��6')%#��
"���

                                                 
 74  Simon Honeyball & John Bowers.  (2004).  Textbook on Labour Law (Eight Edition).               
pp.  303-304.  
 75  "%� Delaney V Staples (1992).  26
"#	��6�' 10 �$��"� 2552,  �ก http://ourworld.compuserve. 
com/homepages/pntodd/cases/Cases_d/Delaney.htm.    
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�,	�'� �ก"	�����	 ��6'��ก�76�'0%�0#��,	"!� #����6'��,	"!��0# !���%3 ���)%# !��)�#�ก,	��#�ก!
"	�����	  
                                      '�ก���7����0
�44��,2,�.,�	ก�������	 1996 (The Employment Right 
Act 1996) ���)%#ก���	%��6�'�ก�����ก�	ก�� !��"!� #���'�)�# �76�'���	ก��"$#�"�'�"	�����	
��
����8���#)%#��
ก�����ก�	ก�� !��"!� #���	0!����������)�!�ก,	 5 ��	��6'�	0!���������� 3 
�%6'	 2�����
ก������"	�����	)�!)%#�����	 �7���	�� #���%ก�������	('�ก, ก���� ��6'���$
���ก��'6�	��������#"	�����	)�!����	��� ��!�1ก #����������	)�!+�� 1 �%6'	 ��6'�5,�2.)�!�'�
�����	'6�	��������2�  �)�!)%#��
ก�����ก�	ก�� !��"!� #��   
                                      ก��ก���	%'����"!� #��(�	����('�������'��กC�  �ก���	%�'�)�#�	
7����0
�44��,"!� #��(�	������!�0��, 1998 (The National Minimum Wage Act 1998)76 -���ก&����
`
�
%��ก�!��+6'���	ก&�������ก�����#"���"$#�"�'��ก����ก�
'����"!� #��('�"	�����	 (��
"��������%���ก�
 g"	�����	f ���7����0
�44��,2,�.,�	ก�������	 1996 (The Employment 
Right Act 1996)) ��#'��	� �ก!"��ก���ก��0$%�	��� ����ก�!� "��ก���ก��ก�� !��"!� #��(�	����
(The Low Pay Commission) ����� �ก�����	('�8�"��H 	�� #�� ���"	�����	 -���"��ก���ก��
0$%%��ก�!�� ����	#�����	ก��7, ���� ���ก���	%'����"!� #�� *%�������	(#'
��"�
 (Regulation) 
����	�R  $
�	)%#��ก��''ก(#'
��"�
"!� #��(�	��� ���!�0��,  (The National Minimum Wage 
Regulations) (���ก��8����#'��	� ���ก���	%�'�)�#�	 7����0
�44��,"!� #��(�	������!�0��, 1998 
(The National Minimum Wage Act 1998)) �76�'��ก���	%'����"!� #��(�	���� (National Minimum 
Wage-NMW) -��� �7, ���� �ก'��$('�"	�����	���	�ก��� *%�'����"!� #��(�	����('�������
'��กC�	�	77  ���ก�����
'����"!� #���7,��(�	�$ก�i �������ก���'�!��(�	��	����	'����"!� #��(�	�������
���ก���0#�	�R  $
�	�����!��	��� 1 �$��"� 7.�. 2551 ���	�#	�� ��������'��%%��	� 
                                      -  '����"!� #���������ก�!� Main Rate 2�����
"	�����	'��$�����! 22 �i(�	)� 
 �ก���	%)�#���'���� 5.73 �'	%�/0���*�� 
                                      -  '����"!� #����� ����ก�!� Development Rate 2�����
"	�����	�����'��$
����!�� 18-21 �i  �ก���	%)�#���'���� 4.77 �'	%�//0���*�� 

                                                 
 76  7����0
�44��,"!� #��(�	������!�0��, 1998 (The National Minimum Wage Act 1998).  26
"#	��6�' 15 
�$��"� 2552,  �ก http:// www. nidirect.gov.uk/index/employment-terms-and-conditions. 
 77  '����"!� #��(�	����('�������2���0'��� �ก� 2008 (The National Minimum Wage Rates 2008).  
26
"#	��6�' 15 �$��"� 2552,  �ก http://www. dit. gov.uk/er/nmw.  
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                                      -  '����"!� #���������ก�!� Young Worker Rate 2�����
"	�����	�����'��$����
ก�!� 18 �i  �ก���	%)�#���'���� 3.53 �'	%�/0���*�� ��! �)�!���+���%9กT�ก��%��	 �����'��$����!�� 
16-17 �i   
                                      ���'����"!� #��(�	����(#���#		�)%#��ก�����
(�	'�ก"����	��	��� 1 �$��"� 
7.�. 2552 *%�'����"!� #��(�	����������	����)�%��	� 
                                      -  '����"!� #���������ก�!� Main Rate 2�����
"	�����	'��$�����! 22 �i(�	)� 
 �ก���	%)�#���'���� 5.80 �'	%�/0���*�� 
                                      -  '����"!� #����� ����ก�!� Development Rate 2�����
"	�����	�����'��$
����!�� 18-21 �i  �ก���	%)�#���'���� 4.83 �'	%�//0���*�� 
                                      -  '����"!� #���������ก�!� Young Worker Rate 2�����
"	�����	�����'��$����
ก�!� 18 �i  �ก���	%)�#���'���� 3.57 �'	%�/0���*�� ��! �)�!���+���%9กT�ก��%��	 �����'��$����!�� 
16-17 �i   
                                      '����"!� #��(�	���� ��0#
��"�
ก�
ก�������	�$ก����8� *%�)�!"��	��+��
(	�%('�ก, ก�� ����8�ก, ก�� ��6'�����!��81�,8�" -���"	�����	 (Workers) �$ก"	���+��
"	�����	�

)�!��9����� (Part-time Worker) ���"	�����	�

)�!����	��� �� (Casual 
Worker) ��2,�.,)%#��
"���"$#�"�'��	��6�'�('�"!� #�� ��� �)%#��
"!� #��'�!��	#'����'����
"!� #��(�	���� (National Minimum Wage) ���ก&����ก���	%)�# 
                                2)  "!��!������ 
                                      �	������'��กC� ก�������	��'%���2��%���('�"	�����	 ��#'�)�!�ก,	 
48 0���*��������ก&����ก���	%)�# +#�	�� #���#'�ก����#"	�����	�����	�ก,	ก�!��������ก&����
ก���	%ก92����+���)%# ��!�#'���ก���ก��ก�	���	�����ก���'�ก��('����2'�TG��ก!'	��,�������	 
�����6�'	�� #����#"	�����	�������	�!������ 	�� #���#'� !��"!��!��������#ก�
"	�����	%#�� ��!
�	6�'� �กก&����('�������'��กC� )�!��ก&���������	`
�
�%���ก���	%��6�'�ก�� !����,	"!�
�!������ก��������ก�������	�ก,	ก�!�0���*�������	�ก�, ���)�!)%#ก���	%'����"!��!������(�	����
�'�)�#%#�� ��!'�!��)�ก9���'����ก�� !��"!��!���������	�� #�� !����#ก�
"	�����		�	  ��#'�)�!����
ก�!�'����"!� #��(�	���� %��	�	�	2�44� #�������	"�� ��#'���
$+��������'��%('�ก�������	 
���'����ก�� !��"!��!�������'�)�#%#��  
                                      ���	�'����"!��!������2����+������	����)%# (�	'�1!ก�
	�� #���	��!��
����8�ก, ก�� -���
��ก, ก��'� �ก�� !����#���	��,	7,���2�����
ก�������	�!������ �0!	  ก, ก��
����3 ก, ก�� �ก���	%'����"!��!�������'�)�#����'���� "6' ก�������	�ก,	ก�!������ก�,('�
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�$ก3 ��	�����	 ���0!���0#���	�2���  �)%#��
"!��!�������	'���� 1.5 ��!� ('�'����"!� #���!'0���*�� 
2!�	ก�������	�!�������	0!����9	��	�2��� ��	'��,��� ��6'��	��$%'6�	3 ���)�+����	"�,2����2 
�����	�i���!  �)%#��
"!��!�������	'���� 2 ��!�('�'����"!� #���!'0���*�� -���'����"!��!������
%��ก�!�� �)�!��ก&����ก���	%�'�)�#������ 	�� #�� � !��"!��!��������#ก�
�1ก #����กก�!�'����
%��ก�!��ก9)%# 
                                      ���ก�ก����	ก�������	�!������	�  �	��)��0#ก�
"	�����	����8� Part-
time %#�� ��6�'	�� #����#"	�����	�����	��กก�!�0���*�������	�ก�,�	��!����	 ��6'�ก,	ก�!����)%#
�ก��)�#�	2�44� 

                                      �	ก�� !��"!��!��������#ก�
"	�����		�	 	�� #�� ���#"	�����	�0#2,�.,
��$%��	��	ก�� !��"!��!������)%# -���+6'���	(#'�ก������!��	�� #�����"	�����	 ���
��
ก, ก�� �''ก���	(#'
��"�
��#"	�����	2����+��$%��	)%# 
                                3)  "!������	�	��	��$% 
                                      ���
��
(#'
��"�
���������	 1998 (The Working Time Regulations 1998) 
)%#ก���	%0���*�������	�ก�,)�#)�!�ก,	 48 0���*���!'2��%��� *%� �������0���*�������	�	��	
�ก�, 0���*�������	�!������ ���0���*�������	�	��	��$%�(#�)�%#�� -���"	�����	 ������	�ก,	ก�!�
�������ก&����ก���	%)�#)�!)%# ��#	��! �)%#��ก�����(#'�ก������!��	�� #�����"	�����	 +#�
	�� #��)�!)%#���ก���ก��ก�
"	�����	ก9)�!2����+��#�����	�ก,	ก�!� 48 0���*��)%# -������ก�ก���
ก�� !��"!������	�	��	��$% ����6'	ก�
���ก�ก����	ก�� !��"!��!������ �7���'����ก�� !�� �
(�	'�1!ก�
ก���ก�����	7,��� 
                                      ��!"	�����	�	
������8�ก, ก������#'��������	�	��	��$% �0!	 '�0�7���
�����	�	�#�	"#�  ��#'������	�	��	'��,���%#�� -���ก�������	�	��	'��,���+6'���	���������	
�ก�, *%�)�!+6'�!����	��	��$%('��#�	"#� %��	�	"	�����	�	�#�	"#�  �)�!)%#��
��,	"!������	�	
��	��$%   
                                      ก�����	�� #����#"	�����	�������	�	��	��$% )�!�!� ����	��	��$%2��"�4
�!��3 ��6'��	��$%���"	�����	��2,�.,)%#��
 ก&����('�������'��กC�)�!)%#
�44��,�'�)�#�!�  
	�� #�� ��#'� !��"!������	�	��	��$%��#ก�
"	�����	�	'������!�)��! ��!ก�� !��"!������	�	
��	��$%	�	(�	'�1!ก�
(#'�ก���	2�44��!� 2�44�)%#��
$��#"	�����	�����	�	��	��$%��6')�!  
���+#�"	�����	�#'����"�� � !���	'������!�)��! %���0!	�	����3 ����8�.$�ก,  ���6'ก�,.�ก��
��#������7,����ก!"	�����	���)%#�����	�ก,	ก�!������ก�, ��6'
������8�.$�ก,  � !����#�	'����  
1.5 ��!� ��6' 2 ��!�('�'����"!� #���!'0���*��ก9���	)%# 
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 %��	�	 ���9	)%#�!� ���ก�ก����ก����ก�
"!� #�� "!��!������ ���"!������	�	��	��$%���
"	�����	��2,�.,)%#��
 �ก	�� #��	�	 2!�	��4!��#� ��$!��	#	���2�44� ��6'(#'�ก��('����2'�
TG�����	���ก �76�'��#�ก,%���*�0	�21�2$% ���)�!���	ก���'������
-���ก�	���ก�	%#��   
 
       3.4.3  $
 ��%.��$!g� 
 ������4���$G	���'�1!�	�+
�'�0������	''ก ����!�����2�$����-,�cก�'	��	6' ���
����4���$G	 ������%#�	����	''ก('�"�
2�$���ก���� ���ก'
%#���ก��(	�%��4! 4 �ก�� "6'  
�'	-1 �'ก)ก*% ก,�0,� 0,*กก$ ������ก����9ก3 ������ 6,852 �ก�� *%����ก���'	-1���	�ก�����
��4!���2$%��76	��� 377,835 �����ก,*����� (�
!����	76	%,	 374,744 �����ก,*����� ���76		��  
3,091 �����ก,*�����) ����6'�����06�' ก�$�*��ก��� �����0�ก� 128,000,000 "	 ก���ก"�'����	
��
'
���0�.,�)�������H.���	14 *%��� �ก�7��%, ���	����$(('������� �����
	��ก��H�	�������	#�����	ก��
�,��������� ��H28�4���$G	 ��06�'����ก�!� 28�)%�'9� (Diet) �����
ก��ก���	%2+�
�	���ก�	ก���ก"�'������� "6' TG��	,�,
�44��, TG��
�,��� ���TG���$��ก�� ��
�(�ก���ก"�'��
!����	 2 ��%�
 "6' ��%�
�(� (Prefectures)  ��	�	 47 �(� �����%�
���
��  
(Municipalities)  ��	�	 3,224 ��!�   
 ������4���$G	�0#��

ก&�����

-��,����'�� (Civil Law) 2�����
8�"�����	�	
������ ���/1#�0#�����	 ��	�	���2,	 66.66 �#�	"	 *%��
!����	�����	�	8�"
�,��� 70% 8�" 
'$�2��ก��� 25% 8�"�ก���ก��� 5% �����'����ก���!����	 5.3% �	!����,	�������0# "6' ��	
4���$G	 (Japanese Yen-JPY)78   
  �กก����ก��ก&���������	('�"	�����	�	������4���$G	7
�!���
�
�44��,
ก&�������2��"�4�ก����ก�
ก��"$#�"�'������	�����#"���"$#�"�'�"	�����	 %��	� 
 ก&��������H�	�����	 1947 (The Labour Standard Law 1947) ���	ก&�������ก
('�������4���$G	���ก���	%���ก�ก���ก��"$#�"�'������	����)��'�)�# �0!	 ก��ก���	%0���*��
�����	 ����7�ก ��	��$% ��	�� ���ก�� !��"!� #�� ���	�#	 ���+��ก���0#�����	�%9ก ���ก���0#
�����	�4,� (#' ��ก�%ก�������	ก���"6	('��%9ก����4,� ��'% 	ก����#"���"$#�"�'� ���
��
�'����ก"����2�'8�" ���"�����!������ก�	�	ก�������	 ���ก��)%#��
"!� #��('�0�����
�4,�  ���)%#ก�!����(#���#	+6'���	����H�	(�	���� (Minimum Standards) �	ก��"$#�"�'������	

                                                 
 78  �	!����,	���('�������4���$G	.  26
"#	��6�' 11 7C� ,ก��	 2552,  �กhttp://cia.gov/cia 
/publications/factbook/print/ja_html.  ��� �ก http://www.depThai.go.th/interdate/Country/.��$!g�.doc.  
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2�����
"	�����	 (Workers) -���"���!� g"	�����	f 	�	 ���"�������ก�#��ก�!�"���!� g�1ก #��f 
�������(#�� ก�	����)� 
 ก&����"!� #��(�	��� �  (The Minimum Wage Law 1959) ���	ก&�������ก� ��	%
���ก�ก����ก����ก�
'����"!� #��(�	���� -��� ���#'��	� �ก!�	!����	('���H���	/1#%���	,	ก��ก���	% 
������ก��
��"�
�0#'����"!� #��(�	���� )�!�!� ����	"!� #��(�	����2�����
ก, ก�� (Industrial 
Minimum Wage) ��6'"!� #��(�	����2�����
81�,8�" (Minimum Wage for Prefectures) *%��`7��
 7����0
�44��,�!�%#��ก����
�'�"����2�'8�" ���"�����!������ก�	 1972 (The 
Equal Opportunity and Treatment Act 1972) ���	ก&�������ก���	%���ก�ก����	ก����
�'�"���
�2�'8�" ���"�����!������ก�	('�
$""�2�����
*'ก�2�	ก�������	�	2+�	���ก'
ก�� ���
2,�.,���*�0	���� �)%#��
 �กก�������	 *%�)�!��ก����6'ก�5,
��, ��6'ก���
!���ก)�!�!�%#��
���$/��%3   
 ก&�����!�%#��2$('	���� ���"�����'%8���	2+�	���ก'
ก�� 1972 (The 
Industrial Safety and Health Law 1972) ���	
�ก&�����`7�����ก���	%�	����ก��"$#�"�'�
�ก����ก�
2$(8�7���"�����'%8��('�"	�����	�	2+�	���ก'
ก�������ก���!� #����#�����	 
�76�'��� �"$#�"�'�
$""��!��3 ��������	�	2+�	���ก'
ก����#)%#��
"�����'%8���	ก�������	
�������H�	���ก���	%)�# 
 ���ก&�����ก�� ��ก�
ก�����
��$ �ก��
�,�����	 (The Law Concerning the 
Improvement of Employment Management) ���'�!�� ก&����('�"	�����	�

)�!��9����� (etc. 
of Part-Time Work Law) ���	�#	 ���)%#ก�!����(#���#		� ���	
�
�44��,ก&���������
�
��%#�	
ก��"$#�"�'������	('�������4���$G	 -�����/�
��"�
�0#ก�
	�� #�� ���"	�����	�	������ 
�76�'��#�5,
��,)%#'�!��+1ก�#'���������2����2$%  
 3.4.3.1  ���ก�ก���ก�
������ 
                                7, ���� �ก���ก�ก���ก�������	��������ก�, ก�������	�!������ ���ก��
�����	�	��	��$% ก�!��"6' 
                                1)  ก�������	��������ก�, 
                                      �	������4���$G	 ���ก&��������H�	�����	 1947 (Labour Standards 
Law 1947)79 ���ก���	%����H�	�	ก��"$#�"�'������	(�	�����'�)�# ��������ก�ก������2��"�4
2�����
	�� #�����"	�����	'�1!�������ก��  �กก�����)%#��ก��"#	"�#�7
�!� ก&��������H�	
                                                 
 79  ก&��������H�	�����	 1947 (Labour Standards Law 1947).  26
"#	��6�' 11 7C� ,ก��	 2552, 
 �ก http://www. jil.go. jp/jil/laborinfo-e/docs/llj_law1-rev.pdf. 

DPU



 100

�����	 1947 (Labour Standards Law 1947) 	�	�$!��	#	��#"���"$#�"�'��ก!"	�����	���	���ก 
*%�)%#��#"��	,���('�"	�����	�'�)�#�!� g"	�����	 (Workers)f ����+�� 
$""����+1ก�!� #����#
�����	�	2+�	���ก'
ก�� ��6'2+�	���%���	,	.$�ก,  ���)%#��
"!� #�� *%�)�!"��	���!����	ก��
�����	���������8� ��6'��ก���('���	'�!��)�  
                                      '�ก���ก&����`
�
%��ก�!�����)%#ก���	%(#'�ก���ก����ก�
ก�������	���
"	�����	"����
�1# -����	2�44��!� #����#�����	����!��	�� #��ก�
"	�����		�	  ���ก���	%
��������ก�� #������	!	'	 "6' ��#�ก��ก�	)%#)�!�ก,	 1 �i ��! ��ก��ก�	���	���� 3 �i)%# �	ก������
���	ก�������	('�/1#�0����0�4 ��6'"	�����	�����'��$�����! 60 �i(�	)�80 ��� ��#'���
$(#'ก���	%
�ก����ก�
"!� #�� 0���*�������	 ��'% 	��6�'	)(�	ก�������	'6�	3 ���"	�����	"��)%#��
�1#81 ��ก
(#'�ก���	2�44���(#'"��������ก�!�� �ก28�7ก�������	������)%#�ก��ก�	)�# "	�����	2����+

'ก��,ก2�44�)%#��	�� �����2,�.,)%#��
��,	"!��%,	���ก��
81�,����	� �ก	�� #��%#�� �	ก������
"	�����	)%#��ก���#��81�,����	��76�'ก�������	 ��� �ก��
81�,����	�8���	 14 ��	 	�
��!��	���)%#��
ก���ก��,ก2�44�%��ก�!�� +#�	�� #��)�!'� ก���	% ��	�	"!��2���������	!	'	)%# "	�����	�#'�
0%�0#��ก��ก���5,
��,/,%2�44� ��6'ก!'��#�ก,%"����2�����)�#�!���	#��	2�44� #��82 ���2�44�
 #��	�� #���#'��'
��#"	�����	+6')�#TG����`
�
 
                                      �	������4���$G	 ก&����)%#�#��)�!��#��ก���0#�����	�%9ก'��$����ก�!� 15 
�i�����	 ��#	��!�%9ก	�	'��$�ก,	 13 �i-���2����+�����	������ก���	%)%# �����ก���('���	���	
��	�
� )�!���	'�	�����!'2$(8�7���2��2%,8�7('��%9ก -���	�� #���#'��ก9
��ก���'ก2��'�	�2%�
+����	�ก,%('��%9ก�����'��$����ก�!� 18 �i ����'ก2��ก����#"����,	�'�  �ก
,%����%� ��6'
/1#�ก"�'�('��%9ก)�#���2+�	���ก'
ก�� 
                                      *%��ก�,��#�ก�������	�	������4���$G	 ก&��������H�	�����	 1947 
(Labour Standards Law 1947) )%#ก���	%���������	�'�)�# ก�!��"6' �	�	�����		�� #�� ���#
"	�����	 �����	�ก,	ก�!� 8 0���*��)�!)%# �����6�'�����'%���2��%��� ��#'�)�!�ก,	 40 0���*�� 
 ��	�	0���*�������	%��ก�!��	� ����������$%7�ก����!����	�(#�)�%#�� ��! ���ก, ก�� ��6'2+�	
���ก'
ก��
������8����)�!'� ก���	%0���*�������	�	��!����	)%#�	!	'	 -���	�� #����2,�.,���
 �ก���	%��#"	�����	 (Workers) �����	)%# ��!�#'�)�!�ก,	��	��10 0���*�� *%�	�� #�� ��#'�
� #���#"	�����	���
�!���	#�ก!'	��,�������	%#�� 2�����
ก�������	('��%9ก�����'��$�ก,	 15 �i ��!

                                                 
 80  ก&��������H�	�����	 1947 (Labour Standards Law 1947), Article 14.  
 81  ก&��������H�	�����	 1947 (Labour Standards Law 1947), Article 15. 
 82  ก&��������H�	�����	 1947 (Labour Standards Law 1947), Article 16.        
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)�!�ก,	 18 �i	�	  ������������	)�!�ก,	 40 0���*���!'2��%��� (44 0���*��2�����
2+�	���ก'
ก��
�����(	�%���0	,%('���	
������8�) ��6''�1!������ 7 0���*���!'��	 ���ก�������	�	0!��
���������	���2��%���  ���'�1!�	�����	�����ก���%0���*�������	��)�!�ก,	 4 0���*���!'��	 -���	�� #��
2����+(������������	�	��	'6�	3 ���	 10 0���*��)%# ��!���	������#��#'�)�!�ก,	 40 0���*���!'
2��%���     
                                      ก����$%7�ก����!�����������	 	�� #�� ��#'� �%��#"	�����	 (Workers)  
��������$%7�ก'�!��	#'� 45 	��� ��6�'"	�����	)%#�����	�ก,	ก�!� 6 0���*���,%�!'ก�	 �����#
"	�����	��������$%7�ก'�!��	#'� 1 0���*�� ��6�'"	�����	)%#�����	�ก,	ก�!� 8 0���*���,%�!'ก�	83   
                                      ��	��$%7�ก/!'	��� ��2��%��� ��6�'"	�����	)%#�����	����#� 1 2��%��� 
	�� #�� ��#'� �%��#����	��$%7�ก/!'	��� ��2��%���'�!��	#'� 1 ��	 ���+#�)%#�����	����#����	
���� 4 2��%����,%�!'ก�	 "	�����	 �����	��$%7�ก/!'	��� ��2��%���'�!��	#'� 4 ��	84 
                                      ��	��$%7�ก/!'	��� ���i ��6�'"	�����	)%#�����	)�!	#'�ก�!� 6 �%6'	 ��6'
)%#�����	����#������� 80 % ('���	�����	��������%  ���2,�.,�	ก������$%7�ก/!'	��� ���i
���	�������� 10 ��	�����	 -�����	��$%���"	�����	)%#�0#2,�.,��$%)�	�	 "	�����	ก9 �)%#��

"!� #��2�����
��	��$%%#�� 2!�	"	�����	���)%#�����	����#����	����ก�!� 1.5 �i  �)%#2,�.,�	ก����
��$%7�ก/!'	��� ���i�7,��(�	'�ก��� ��	�	��	���ก���	% *%�(�	'�1!ก�
�����������"	�����	)%#���
)�%#�� 
                                      ���ก�ก���ก�������	���ก�!����(#���#		� ก&��������H�	�����	 1947 
(Labour Standards Law 1947) )%#��#"���"$#�"�'����)�+��"	T�ก��%��	 (Appprentice) 	�ก����	
T�ก��	 (Trainee) ��6'"	�����	)�!�!� �����ก06�''�!��)� �7������$���
$""�%��ก�!�����2�"�)%#��

ก��T�กT	�76�'"���0��	�4�	ก�������	 ���	�� #�� ��#'�)�!�!� #��"	�����	������2�"� �)%#��

ก��T�กT	ก�������	��#�����	
#�	 ��6'��	'6�	�%���)�! �����	�#'���ก��T�กT	�76�'"���0��	�4 �	
ก������"	T�ก��	���	�%9กT�ก��	������ก21��ก��T�ก'
��('��	!����	('���H�����
/,%0'

�ก����ก�
ก��T�ก'
�� -���)%#�����	����#�)�!	#'�ก�!� 6 �%6'	 ��6')%#�����	����#�)�!	#'�ก�!� 
80%  ('���	�����	�����%  �)%#2,�.,�	ก������$%��� ���i���	�������� 12 ��	*%�)%#��
"!� #��   
                                      2�����
"	T�ก��	��������	����#����	���� 1.5 �i ��6')%#�����	����#�
������ 80% ('���	�����	�����%  �)%#2,�.,�	ก������$%��� ���i�7,��(�	'�ก��� ��	�	��	���
ก���	% *%�(�	'�1!ก�
��������ก�������	 ���)%#��
"!� #�� 
                                                 
 83  ก&��������H�	�����	 1947 (Labour Standards Law 1947), Article  34.       
 84  ก&��������H�	�����	 1947 (Labour Standards Law 1947), Article  35.  

DPU



 102

 
                                2)  ก�������	�!������ 
                                      ก&��������H�	�����	 1947 (Labour Standards Law 1947) )%#��#
"�������('�ก�������	�!�������'�)�# *%�����"���+�� ก�������	�ก,	ก�!�0���*�������	�ก�, 
ก�!��"6' ก������"	�����	 (Workers) �#'������	�ก,	ก�!� 8 0���*���!'��	 ��6'�����	�ก,	ก�!� 40 
0���*���!'2��%��� %��	�	 ��6�'	�� #����#"	�����	 (Workers) �����	�ก,	ก�!��������ก&����
ก���	%)�#�	0!����	��6'2��%��� +6')%#�!����	ก�������	�!������85 
                                3)  ก�������	�	��	��$% 
                                      ก&��������H�	�����	 1947 (Labour Standards Law 1947) )%#ก���	%
���ก�ก����ก����ก�
��	��$%��#ก�
"	�����	 �76�'��#��*'ก�2��$%7�ก/!'	 �กก�������	 ก�!��"6'
��6�'"	�����	)%#�����	����#� 1 2��%��� 	�� #�� ��#'� �%��#"	�����	����	��$%'�!��	#'� 1 ��	
�!'2��%��� ���	��	��$%7�ก/!'	��� ��2��%��� �����6�'"	�����	)%#�����	�����	���� 6 �%6'	 
��6')�!	#'�ก�!� 80% ('�ก�������	���/!�	�� 	�� #�� ��#'� �%��#"	�����	����	��$%7�ก/!'	
��� ���i)�!	#'�ก�!� 10 ��	 �����	��$%7�ก/!'	�������7�����"	�����	��2,�.,��$%)%#���*'ก�2
�!��3 �0!	 ��	�i���! (1 �ก��"�('��$ก�i) ��	0��,('�4���$G	 (11 ก$�8�7�	.�) ��	 Vernal Equinox 
(21 ��	�"� '�	���	��	���ก�����	��!�ก�
ก���"6	) ��	�%9ก (5 7C�8�"�) ��	�����	 (23 
7C� ,ก��	) �����	"�
�'
��	�ก,%('� �ก�7��%, (23 .�	��"�) ���	�#	86  
                                      %��	�	��	��$%��� ��2��%��� ��	��$%7�ก/!'	��� ���i �����	��$%���
����7�� +6'���	��	��$%���ก&����)%#ก���	%)�#�76�'��#"	�����	)%#��$%7�ก/!'	 �กก�������	��
��'%���2��%��� ��6'��'%�i ��6�'	�� #��)%#��#"	�����	�������	�	��	%��ก�!�� +6')%#�!����	ก��
�����	�	��	��$% 
 3.4.3.2  ���ก�ก���ก�
����������� ����������� �� ����������������!� 
                                7, ���� �ก���ก�ก���ก�� !��"!� #�� "!��!������ ���"!������	�	��	��$% 
ก�!��"6' 
                                1)  "!� #�� 
                                      ก&��������H�	�����	 1947 (Labour Standards Law 1947) )%#ก���	%
	,���('�"���!� g"!� #��f (Wage) �'�)�#�	 Article 11 ����"���+�� "!� #�� ��,	�%6'	 ��,	0!�����6' 

                                                 
 85  ก&��������H�	�����	 1947 (Labour Standards Law 1947), Article 36. 
 86  ��	��$%�������7�� (Japan�s Statutory Holidays).  2007.  26
"#	��6�' 20 7C� ,ก��	 2552,  �ก 
http://www.julieinjapan.com/2007/07japans-statutory-holidays.html.  
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��,	������7,��� ����$ก3 2,����� !����#�ก!�1ก #�����	ก���'
��	ก�������	 )�!�!� �����ก06�'
'�!��)�   
                                      ��!"!� #����� ! ������ก�, (Normal Wage)  �)�!���+����,	0!�����6'
"�'
"��� ��,	"!�7��	��%,	�������!��
#�	ก�
2��	�ก��	 (Commutation Allowance) ��6'"!� #��
'6�	������ก��ก���	%*%�ก&����`
�
�!'� (Ordinance) �0!	 ��,	0!�����6'ก�������#'�'�1!��กก�	
����!��2���8���� (Separation Allowance) ��,	0!�����6'"!���!�����	
$�� ���"!� #��7, ��� 
(Extraordinary Wages) ���	�#	 
                                      �	ก��"��	�� !��"!��!������ "!������	�	��	��$% "!������	0!��%�ก 
(����!�� 22.00-05.00 	.)  ��0#"!� #���ก�,�����	H�	�	ก��"��	�� !�� 
                                       ���"!� #������0#���	H�	�	ก��"��	��"!��%��	 "6' "!� #��*%��`���� 
(Average wage) ��!)�!���+�� "!� #��7,��� (Extraordinary wage) ��6'"!� #����� !��%#��2,��('�'6�	
	'ก �ก��,	2% (�ก��#	"!� #����� !�����	2,��('������ก��ก���	%"��	����"�*%�ก&����`
�
�!'�) 
��6'"!� #����� !���ก,	ก�!��������� 3 �%6'	 
                                      �	ก��"��	��"!� #���76�' !��"!��%��	 ���"!� #���	��	��$%7�ก/!'	
��� ���i (Annual holidays) 	�	 ก&��������H�	�����	 ��0#�,.�"��	�� �ก ��	�	('�"!� #��
*%��`���� ����	ก��"��	����"!� #��*%��`����	�	  �)�!��� ��	�	��	���"!� #���	��������
2�����
��	���76�'ก����ก��7��
�� ก��� 9
�G�� ��	��ก!'	�������"�'% ��	��$%�76�'���*�0	�
('�	�� #�� ��	7�ก��	 (Probation Period)87 �(#�)�%#��   
                                      �,.�ก�� !��"!� #�� 	�� #�� ��#'� !��"!� #�����	��,	2% ��� !����#��9�
 ��	�	���"	�����	 �)%#��
 -���ก�� !��"!� #��%#���,.�'6�		'ก �ก��,	2%	�	 '� ก�����)%#+#���
(#'ก���	%)�#���	ก&���� "��2�����6'(#'�ก���!��ก�	 ��6'�	ก�������,.�ก�� !��"!� #���

����06�'+6'
ก�	)%#+1กก���	%*%�ก&ก������2�.���2$( �����	 ���2��2%,ก��88 '�!��)�ก9���	�� #����
2,�.,��ก��,	"!� #��
��2!�	)%#�	ก��������ก&������6'"��2��� ��6'�	ก��������(#'�ก���!��ก�	���	
�����ก���'�ก����� �%���*%�2�8�7�����	 �0!	 ก����ก��,	"!� #���76�' !��8�����,	)%#  ก����ก��,	
���ก�	2��"� -���+6'���	ก����ก��,	"!� #��
��2!�	���+1ก�#'����ก&���� ��!+#�	�� #����ก��,	
"!� #��('�"	�����	)�#�76�'	���(#�ก'��$	2�2� +6'�!����	ก����ก��,	
��2!�	���TG�Td	ก&���� 
                                      	�� #�� ��#'� !��"!� #����#�ก!�1ก #��*%���� '�	�����+$���2�"��76�'���	
ก��ก�� �%"����'���%�'������
�!'"	�����	 �0!	 ก����ก���/����*�0	�('�����	#���	 *%�
                                                 
 87  .���  ��2�� �,4.  ��!��%,�.  �	#� 103-105. 
 88  ก&��������H�	�����	 1947 (Labour Standards Law 1947), Article 24. 
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���������	/1#��	�	ก����
"!� #�� -����	������4���$G	+#�	�� #�� !��"!� #����#�ก!/1#�ก"�'�('�
"	�����	 ��6'/1#��	���ก&����+6'���	��6�'����TG�Td	ก&���� ��!	�� #��2����+ !��"!� #����#ก�

/1#��
�'
'��	� ('�"	�����	)%# �0!	 "	�����	�'
������#8����)���
"!� #��('��	 �	(�����
ก�����	'	�G��'�1! ���	�#	 
                                      2!�	��������ก�� !��"!� #�� 	�� #�� ��#'� !��"!� #����#ก�
"	�����	
'�!��	#'��%6'	���	���"��������	���)%#ก���	%)�# ��!(#'ก���	%	� �)�!�0#
��"�
ก�
ก�� !��"!� #��
7,��� *
	�2 ��6'��,	'6�	3 ���ก&��������H�	�����	 1947 (Labour Standards Law 1947) ���
)%#ก���	%��6�'�ก�� !��"!� #���	ก���`$ก�`,	)�# �76�'���	ก��"$#�"�'�"	�����	�!'���$ก�����%3 ���
"	�����	)%#�#'�('��#��ก�� !��"!� #���76�'	��)��0# !�����`$ก�`,	 �0!	 "!���ก��7��
�� �ก"���
� 9
�G�� '$
��,���$  ��6'���$`$ก�`,	'6�	3 -���	�� #�� ��#'� !��"!� #�����2�%2!�	('���	���
"	�����	)%#�������#�  ��#�!� ����	ก�� !��"!� #��ก!'	+����	��� !��"!� #������ก�, ���ก&����
`
�
	������#"���"$#�"�'�"	�����	���)%#��
"!� #�����/���	*%�"��	�����	�	!����������	'�1!�	
��

('�0,	��	 ��6'��

��
����0!��'6�	3 -���	�� #���#'����ก�	���)%#�	 ��	�	����	!	'	 
���2�%2!�	('�0���*�������	 �76�'�K'�ก�	)�!��#���)%#�����# �,�('�"	�����	�#'��%�� *%�
2����$���)�!)%#�ก,%(�	 �ก"	�����	 �0!	  ��	�	�1ก"#��%�� ���+$%,
%#'�"$�8�7 ���	�#	 %��	�	ก��
���ก�	"!� #�� ก9�76�'���	ก��"$#�"�'���#"	�����	)%#��
"!� #����!�ก�
 ��	�	����"�)%#��
�	
2+�	ก�����ก�,89    
                                      ก�� !��"!� #�� +6'���	��6�'����2��"�42�����
"	�����	 ���	�� #���#'� !��
"!� #��)�!����ก�!�'����"!� #��(�	�������ก&����ก���	%)�# �	������4���$G	)%#��ก��ก���	%��6�'�"!� #��
(�	�����'�)�#�	ก&����"!� #��(�	���� (Minimum Wage Law) -���"!� #��(�	���� ��
!�''ก���	"!� #��
(�	��� ��
! � �� �81 �,8�"  (Minimum Wage by Region)  ��� "! �  # � �(� 	��� ��
! � �� �� �� �8�
'$�2��ก��� (Minimum Wage by Industry) *%� ���'�"�ก����ก�������	#�����	ก��ก���	%'����
"!� #��(�	����  "6' "��ก���ก��������ก��ก����ก����ก�
"!� #��(�	����  (The Central Advisory 
Committee on Minimum Wages) 28�"!� #��(�	�����	�(�81�,8�" (The Prefectural Minimum Wage 
Councils) ���"��ก���ก���`7��ก, "! � # ��'$�2��ก��� (The Ad-Hoc Industrial Wage 
Committees)   
                                      '����"!� #��(�	����	� �	��)��0#ก�
.$�ก,  ���2+�	���ก'
ก�����'�1!8����#
ก&��������H�	�����	 1947 (Labour Standards Law 1947) -��� ��0#
��"�
ก�
"	�����	�$ก
����8� 2!�	"!� #�����ก���	%���	�����		�	  �)�!�0#
��"�
ก�
"	�����	�����"���2����+ ��ก�%�	
                                                 
 89  ก&��������H�	�����	 1947 (Labour Standards Law 1947), Article 27.  
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ก�������	 '�	�	6�'��� �ก"���
ก7�!'�('�28�7 ,�� ��6'�!��ก�� "	�����	���'�1!�	����!��
�%�'���	 "	�����	���)%#��
ก��T�กT	'�0�7 ���"	�����	�����0���*��ก�������		#'� (�

)�!
��9�����) ���	*�
��('���	��� #���

)�!��9����� (Policies on Part-Time Work) ('�ก������
�����	4���$G	-���)%#��#"�������('�"	�����	�

)�!��9������'�)�# ����"���+�� 
$""�-�����
0���*�������	�	�����������ก���	%���	��	 2��%��� ��6'�%6'		#'�ก�!�"	�����	��� ����������	
�	��ก������6'	ก�	8���	2+�	���ก'
ก���%���ก�	 ��!'�!��)�ก9���"	�����	�

)�!��9�����
 �)%#��
"���"$#�"�'����6'	"	�����	��� �� �ก��#	�	
����6�'� �0!	 ก��ก���	%"!� #��(�	���� �
��ก�!�� �ก"	�����	��� �� ��6'"	�����	��������	��9����� 
                                      '����"!� #��(�	��������0#
��"�
ก�
"	�����	�����ก�� #����	�

)�!��9�����
	�	  �+6'���'����"!� #��(�	�������0���*�� 2!�	'����"!� #��(�	���������		�	 ��0#
��"�
ก�

"	�����	�����ก�� !��"!� #�����	�����	 ��6'����%6'	 -���)%#�ก!"	�����	��� �� ��6'"	�����	���
�����	��9�����90   
                                      ก��ก���	%'����"!� #��(�	����	�	 ก&��������H�	�����	)%#ก���	%
���ก�ก����	ก�� !��"!� #��(�	����*%�ก���
!���ก���	����8�'$�2��ก��� ����
!���ก����(�
81�,8�" �0!	 �	�(�81�,8�"��6'��,��-�ก, ����	��6'������'����"!� #��(�	����-�����'�����������2$%������ 
4,712 ��	 ��6''�1!��������� 1,702.91 
���!'��	 2!�	�	��6'�*��ก��� �����6'�*'-�ก#�	�	 ���	
��6'������'����"!� #��(�	����21����2$%������ 5,465 ��	 ��6''�1!��������� 1,975.05 
���!'��	 ���
+#����	�(�'$�2��ก��� -����	������4���$G	  �������8�'$�2��ก���'�1!������ 251 
'$�2��ก��� *%���6'�-�ก����	��6'�'$�2��ก���ก��/�,�2,��('��-���,"�����'����"!� #��(�	���� ����
���2$%������ 4,928 ��	�!'��	 ��6''�1!��������� 1,780.97 
���!'��	 2!�	�	��6'�*" ,
'$�2��ก���2!�	��4! ����	����8��ก����ก�
.$�ก, �+
���$ก����)� �����'����"!� #��(�	����21�
���2$%������ 7,280 ��	 ��6''�1!��������� 2,630.99 
���!'��	 ���	�#	 -���	�� #�� ��#'� !����,	
"!� #����#�ก!"	�����	�	'�������21�ก�!�'����"!� #��(�	����%#�� 
                                      %��	�	 "	�����	�$ก"	��2,�.,����ก�#'��'�"!� #�� �ก	�� #�� ��'% 	2,�.,
'6�	3 ������ก&��������H�	�����	 1947 (Labour Standards Law 1947) )%#ก���	%)�# ��!�#'�
����ก�#'�8���	ก���	%���� 2 �i +#�)�!����ก�#'�8���	ก���	%��������%��ก�!�� ก9���	'�	(�%'��$
"��� �!'��)%#��
�ก&����7,������''ก���ก#)(��6�'�('�'��$"����	ก������ก�#'�"!� #����#�%��
���6'1 �i ���	�������)%#
�44��,)�#�	������ก&�����7!�('�4���$G	   
                                                 
 90  2$�7�  '��7�.  (2547).  ก�
�!���
"�ก�
���������������ก��hก����	��ก�����!���
"��
����&��
�$
��������ก��	���$
 ��%.  �	#� 59.   
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                                2)  "!��!������ 
                                      �	������4���$G		�� #�� ���#"	�����	 �����	�ก,	ก�!��������ก&����
ก���	%)%# �!'��6�'��ก���('���		�	���	��	����#'����'�!����!�%!�	 ����!'�	6�'�)� ��6')%#��ก��
�ก��ก�	���	�����ก���'�ก�� +#�0���*�������		�	�ก,	ก�!� 8 0���*���!'��	 ��6'�ก,	ก�!� 40 0���*��
�!'2��%��� +6')%#�!����	ก�������	�!���������ก&��������H�	�����	 (Labour Standards Law 
1947) -���	�� #�� ��#'� !����,	�7,��7,�����#ก�
"	�����	����#'������	��กก�!������ก�, �	'����
)�!����ก�!� 25% ('� ��	�	��,	���)%# �กก��"1� ��	�	0���*��������7,���ก�
"!� #���!'0���*�� ��6'�!'
��	�����	�ก�, ���+#�"	�����	)%#�����	�!������ 45-60 0���*���!'�%6'	 ��2,�.,)%#��
"!��!������
���	��,	�7,��7,����	'���� 25-50% ��!+#�ก�������	�!������	�	�ก,	ก�!� 60 0���*���!'�%6'	 
"	�����	��2,�.,����ก�#'�"!��!�������7,�����	'���� 50% )%# 
                                      �	ก������"	�����	�#'������	�	0!������ 22.00-05.00 	. 	�� #���#'�
 !����,	�7,��7,����	'���� 25% (�	)�('� ��	�	��,	���)%# �กก��"1� ��	�	0���*��������7,���
"!� #���!'0���*�� ��6'�!'��	�����	����ก�, 
                                3)  "!������	�	��	��$% 
                                      ก�������	�	������4���$G	 ��6�'"	�����	)%#�����	��#�ก9������� �)%#��

��	��$% -�����	��$%���"	�����	��2,�.,��$%��		�	  �����	��$%��� ��2��%��� ��	��$%7�ก/!'	
��� ���i �����	��$%�������7�� ������)%#ก�!������#��	��6�'����ก�ก���ก�������	�	��	��$% 
+#�	�� #����#"	�����	�������	�	��	��$%�!��3 	�� #�� ��#'� !����,	"!������	�	��	��$%��#ก�

"	�����	�	'���� 35% ('� ��	�	��,	���)%# �กก��"1� ��	�	0���*��������7,���ก�
"!� #���!'
0���*�� ��6'�!'��	�����	�ก�, -���"	�����	 �)%#��
"!� #���7,��7,���	���6�')%#�������	�	��	��$%
+����#ก&��������H�	�����	 1947 (Labour Standards Law 1947)  �)%#ก���	%0���*�������	
�'�)�#)�!�ก,	 40 0���*���!'2��%��� ��!+#�	�� #���#'�ก����#"	�����	��0���*�������	�7,��(�	 �ก���
ก&����ก���	%)�#  ��#'���
$�'�)�#��#0�%� 	�	2�44� #�������	 ��6'������	(#'�ก������!��
	�� #�����"	�����	%#�� 
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  �ก���)%#ก�!���������%(#���#	  ���9	)%#�!����ก�ก���ก�������	 �������ก���	
ก�� !��"!� #�� "!��!������ ���"!������	�	��	��$%���ก&����('��!�������� '�	)%#�ก! ������
�"	�%� ������'��กC� ���������4���$G	 �����ก�ก��� ����,.�ก�������ก�!��ก�
('�������)�� 
�	��6�'�('� ��	�	0���*�������	 ��'% 	�,.�ก�� !��"!� #�� "!��!������ ���"!������	�	��	��$%
��#�ก!�1ก #���	��������%9	 ���)�+��"��	,���('�"���!� g�1ก #��f -����	��!��������ก9����ก06�'
('�/1#�0#�����	��ก�!��ก�	%#�� *%� �('2�$����	����%9	2��"�43 %��	� 
 �	�������"	�%� 2�����
����H"�,�
" /1#�0#�����	�	������ �+1ก����ก�!� g�1ก #��f 
����	ก��ก���	%0���*�������	 ก&����)%#ก���	%0���*�������	�ก�,)�#)�!�ก,	 8 0���*���!'��	 
�����6�'�����'%���2��%��� ��#'�)�!�ก,	 40 0���*�� ��! ����1ก #��'�1!
��'�0�7�����0���*�������	
��กก�!���6'	#'�ก�!� 40 0���*���!'2��%��� �0!	 �1ก #��������.$�ก, �ก����ก�
*����6�'� ��6'�G�)�# ���	
�#	 -����1ก #������8�%��ก�!��)�!��2,�.,����ก�#'��!����	ก�������	�!������)%# ���0���*�������		�
 �)�!	��)��0#ก�
'�0�7
������8� �0!	 �����		���	#�'2�����,����7�� ���/1#"#����ก���7�� ���	
�#	 �	ก�������	�!�������ก,	ก�!����������	�ก�, 	�� #��2����+��#�1ก #�������	�!������)%# ��!
�1ก #��ก9��2,�.,�5,�2.ก�������	�!������)%# +#�	�� #����#�1ก #�������	�!�������ก,	ก�!� 4 0���*��
8������ �ก���������	�ก�, 2�����
ก�������	�	��	��$%+#��1ก #���������	�	��	��$%ก9 �)%#��

"!������	�	��	��$%%#�� ��!�1ก #�������'�0�7�ก����ก�
ก���%,	��� ��6'ก����#
�,ก��
	�"�6�'�
,	 
j�j  �)�!)%#��
"!������	�	��	��$%  
 "���!� g"!� #��f ก&����('�����H"�,�
")%#��#"��	,���)�# ����"���+�� ��,	'�	���	
"!��'
��	 �กก�������	�$ก����8� *%�)�!���"!��,� �����,	������ -��� ���ก''ก �ก
"�������('�"!� #��'�!��0�%� 	 2�����
�,.�ก�� !��"!� #����#ก�
�1ก #��	�		�� #�� ��#'� !�����	
��,	2% ��6'*%�*'	�(#�
�40�.	�"��('��1ก #�� ���ก�� !��"!��!������ ก&����)%#ก���	%'����
ก�� !���'�)�#��� 1.5 ��!�('�'����"!� #���!'0���*�� ��!2�����
"!������	�	��	��$%ก&����)�!)%#
ก���	%'����"!������	�	��	��$%�'�)�#�!�	�� #���#'� !���	'������!�)��! �7�����!ก���	%�!��1ก #��
��2,�.,)%#��
"!������	�	��	��$%�7,�� �ก'����"!� #��('���	�����	�ก�, -���+#��'����ก&������#�
ก��ก���	%'����ก�� !��"!������	�	��	��$% �(�	'�1!ก�
	�� #�����	/1#ก���	%��#���2�"�� ���
�1ก #��2����+�0#2,�.,��$%��	��	ก��)%#��
"!������	�	��	��$% *%�ก����$%��		�	2����+
��$%��	)%# 1 ��	 8���	 3 2��%��� ก!'	��6'������	����1ก #��)%#�����	�	��	��$% 
 �	������'��กC� /1#�0#�����	�	������ �+1ก����ก�!� g"	�����	f ก��ก���	%
0���*�������		�	ก&����)%#ก���	%0���*�������	��'%���2��%���)�#)�!�ก,	 48 0���*�� ��!)�!)%#
ก���	%�!��	�	�����	 ��#'������	ก��0���*�� �	
��ก, ก��'� ��0���*�������	�ก,	ก�!����ก���	%ก9)%# 
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-������ก�ก����	ก�������		�	 ���2�44� ��6'(#'�ก���	ก�������	����!��	�� #�����
"	�����	���	���ก���	% *%����ก�ก���ก�������		� �	��)��0#ก�
"	�����	�

)�!��9����� ���
"	T�ก��%��	%#�� 2�����
ก�������	�!������"	�����	 ������	�!������)%#�!'��6�'��(#'�ก�� ��6'
2�44� #�������	ก���	%)�#��#"	�����	�#'������	�!������ +����#0���*�������	��'%���2��%���
 �ก���	%)�#)�!�ก,	 48 0���*�� ��!ก&����ก9)�!)%#ก���	%�'�)�#�!��	�	�����	��6'�	���2��%���
"	�����	 ��#'������	�!������ก��0���*�� ก�������	�	��	��$%ก9�0!	�%���ก�	��#7, ���� �ก2�44�
 #�������	���	���ก ��! ���ก, ก��'�1!
������8�����#'������	�	��	'��,���-���+6'���	��	�����	
�ก�, �0!	 "	�����	�	�#�	"#�����#'���c%��#
�,ก���$ก��	 ���	�#	    
 "���!� g"!� #��f ก&����('�������'��กC�)%#��#"��	,���)�# ����"���+��  ��	�	
����%3 ��� !����#�ก!"	��	���"���2��7�	.��	���ก�� #�������	 ��!)�!���+����,	�����#ก1#�6� 
"!� #���!���	#� �
�������%#�� ก�� !��"!� #����#ก�
"	�����		�� #�� ��#'� !��"!� #����#��9� ��	�	 
*%�	�� #��)�!��2,�.,��ก��,	"!� #��)%# ��#	��! ����	ก����ก"!� #�����ก&���� ���ก&�������)%#
��#���ก���ก�	�	ก�� !��"!� #����#ก�
"	�����	
������8� �76�'"$#�"�'�"	�����	)�!��#+1ก�%
"!� #���� -���2����$)�!)%#�ก,% �ก"	�����	%#�� �	ก��ก���	%'����"!� #��(�	����	�	 ��
!��ก���
ก�� !�����0!��'��$('�"	�����	�	��!�����-��� ���'���������ก�!��ก�	 2�����
ก�� !��"!��!������
)�!��ก&����`
�
�%
�44��,�'�)�#�	!	'	�!��#'� !��"!��!�������	'������!��% ��! �(�	'�1!ก�
ก��
�ก��('����2'�TG�� ��6'�	
��ก, ก�� ��ก�� !����#���	��,	7,��� '�!��)�ก9���ก�� !��"!�
�!������	�	�#'� !��)�!����ก�!�'����"!� #��(�	���� ���"	�����	2����+�0#2,�.,��$%��	�76�'0%�0�
ก�������	�!������)%#�0!	�%���ก�
�	�������"	�%�%#�� ���ก�� !��"!������	�	��	��$%ก9 ��0#
���ก�ก����%���ก�
ก�� !��"!��!������ 
 �	������4���$G	 /1#�0#�����	�	������ �+1ก����ก�!� g"	�����	f ��# ����	������
�������

ก&�����

-��,��'�� (Civil Law) ���6'	������)��ก9��� ��!ก9��"�����ก�!��ก�

ก&����"$#�"�'������	('�������)��'�1!�	
������%9	%��	� �	ก��ก���	%0���*�������	
ก&��������H�	�����	)%#ก���	%0���*�������	�ก�,)�#)�!�ก,	 8 0���*���!'��	 �����6�'���
��'%���2��%��� ��#'�)�!�ก,	 40 0���*�� ����	0!�����������	���2��%��� ���'�1!�	�����	�����ก��
�%0���*�������	��)�!�ก,	 4 0���*�� *%�	�� #��2����+	��0���*�������	������6')��7,���	��	'6�	
���	 10 0���*��)%# ���	���6�'�����#��#'�)�!�ก,	 40 0���*�� 2�����
ก�������	�!������ ���ก��
�����	�	��	��$%ก9 ������ก�ก����0!	�%���ก�
('�������)�� ��!ก&��������H�	�����	('�
4���$G	)�!)%#ก���	%0���*���	ก�������	�!������ ���0���*�������	�	��	��$%21�2$%�'�)�# 
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��2!�	������
ก&����ก���	%��!�	�	 �	ก�� !��"!� #���#'� !��'�!��	#'��%6'	���	���"��������	���ก���	% ���
ก&���������#"���"$#�"�'�ก�
"	�����	���)%#��
"!� #�����/���	*%�"��	�����	�	!�� *%�ก��
���ก�	���)%#('�"	�����	��#���	"��	!	'	 �76�'"$#�"�'�)�!��#"	�����	)%#��
"!� #������ก�!����
"�� �)%#��
 -���)�!�0!"���/,%('��	 ���"	�����	 ��#'�)%#��
"!� #��)�!����ก�!�'����"!� #��(�	
�������ก&����ก���	%)�#�	��!��81�,8�" ��6'�������8�'$�2��ก��� �	ก������ก�#'�"!� #��('�
"	�����		�	  ���'��$"��� 1 �i 2!�	ก�� !��"!��!���������"!������	�	��	��$%  �",%���	��,	
�7,��7,���('� ��	�	��,	���)%# �กก��"1� ��	�	0���*��������7,���ก�
"!� #���!'0���*�� ��6'�!'��	
�����	�ก�, *%�ก��",%'�������	��'���-9	��  �0!	 +#������	�ก,	0���*�������	�ก�,ก9 �)%#��,	�7,��
7,���)�!	#'�ก�!� 25% 2�����
ก�������	�!������)�!�ก,	 45 0���*�� +#������	�ก,	 45-60 0���*�� �
)%#��
��,	�7,��7,����	'���� 25-50% ���+#��������	�	��	��$% �)%#��,	�7,��7,����	'���� 35% 
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 2!�	������)�� ก&����"$#�"�'������	)%#����ก/1#�0#�����	�!� g�1ก #��f ���ก�����
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ก&����"$#�"�'������	)%#ก���	%0���*�������	�ก�,)�#)�!�ก,	 8 0���*���!'��	 �����6�'�����'%
���2��%����#'�)�!�ก,	 48 0���*�� �	ก��������	
������8����	��	'�	���� ก&����ก���	%����
�����	)�#)�!�ก,	 7 0���*���!'��	 �����6�'�����'%���2��%����#'�)�!�ก,	 42 0���*�� �76�'"$#�"�'�
2$(8�7('��1ก #�� 2�����
ก�������	�!������ ��������	�	��	��$% �1ก #�� ������	�!������ ���
�����	�	��	��$%)%#)�!�ก,	 36 0���*���!'2��%��� -����1ก #����2,�.,��$%7�ก)%#)�!	#'�ก�!� 20 	��� 
+#��#'������	�!�������ก,	ก�!�2'�0���*���,%�!'ก�	 ���ก�������1ก #��)%#�������	�	��	��$%�!��3 
�0!	 ��	��$%��� ��2��%��� ��	��$%�������7�� +6')%#�!����	ก�������	�	��	��$%  
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บทที ่ 4 
วิเคราะห์ปัญหาการจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา และค่าท างานในวันหยุด 

ตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน 

 

 ในบทที่ 3 ได้กล่าวถึงมาตรการทางกฎหมายในการก าหนดหลักเกณฑ์การท างาน การ
จ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา และค่าท างานในวันหยุดของต่างประเทศ ได้แก่ ประเทศแคนาดา ประเทศ
อังกฤษ ประเทศญ่ีปุ่น และประเทศไทยตามกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ซึ่งจากการศึกษาจะเห็นได้ว่า 
หลักเกณฑ์การท างาน การจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา และค่าท างานในวันหยุดตามกฎหมายคุ้มครอง
แรงงานของประเทศไทย กับของต่างประเทศมีหลักการ แนวคิด และวัตถุประสงค์ ที่พัฒนาไปตาม
โครงสร้างของระบบการปกครอง การเมือง เศรษฐกิจ สังคม และประวัติศาสตร์ความเป็นมาของ
ระบบกฎหมายการคุ้มครองแรงงานของแต่ละประเทศ รวมถึงปัจจัยอ่ืนๆ และนอกจากนี้หลักเกณฑ์
การท างาน และการคุ้มครองการจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา และค่าท างานในวันหยุดในบางกรณีของ
ต่างประเทศนั้น อาจมีความเหมาะสมที่จะน ามาประยุกต์ หรือเป็นแนวทางในการแก้ไขปรับปรุง
ปัญหาเกี่ยวกับการท างาน การจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา และค่าท างานในวันหยุดให้แก่ลูกจ้างของ
ประเทศไทยให้มีความเหมาะสม ซึ่งในบทนี้จะท าการเสนอถึงปัญหา และวิเคราะห์ปัญหาที่เกิด
ขึ้นกับการท างาน การจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา และค่าท างานในวันหยุดของประเทศไทย อีกทั้งจะน า
กฎหมายคุ้มครองแรงงานของต่างประเทศมาปรับปรุงแก้ไขให้เกิดประโยชน์กับกฎหมายคุ้มครอง
แรงงานของประเทศไทยมากที่สุด ในประเด็นดังต่อไปนี้ 
 
4.1  วิเคราะห์ปัญหาการจ่ายค่าจ้าง 
 อาจกล่าวได้ว่าปัญหาต่างๆ ที่เกี่ยวกับเร่ืองของค่าจ้างในปัจจุบัน เป็นผลมาจากการ
ด าเนินนโยบายของนายจ้างในอดีต เช่น การก าหนดค่าจ้างที่ต่ ากว่ามาตรฐาน และการเอารัดเอา
เปรียบลูกจ้างไม่ว่าจะโดยวิธีใดก็ตาม ดังนั้น ในการพิจารณาปัญหาเกี่ยวกับการจ่ายค่าจ้างใน
ปัจจุบัน จึงควรที่จะพิจารณาในประเด็นดังนี้ 
 
       4.1.1  ปัญหาการค านวณจ่ายค่าจ้าง 
 เมื่อลูกจ้างได้ท างานให้กับนายจ้างแล้ว ก็หวังที่จะได้รับค่าจ้างในอัตราที่เหมาะสมกับ
งานที่ท า ซึ่งนายจ้างจะต้องจ่ายค่าจ้างให้ตรงตามจ านวนที่ลูกจ้างพึงมีสิทธิได้รับด้วย ดังนั้นเมื่อการ 
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ค านวณเงินค่าจ้างมีความไม่แน่นอน และการให้นิยามความหมายของค าว่าค่าจ้างยังมีความไม่
ชัดเจน จึงเกิดปัญหาอย่างมากในการค านวณจ่ายค่าจ้าง ส่งผลให้ลูกจ้างส่วนมากถูกนายจ้างเอา
เปรียบ แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่จะไม่เกิดกับลูกจ้างที่มีก าหนดเวลาท างานแน่นอน เช่น ลูกจ้างที่
ได้รับค่าจ้างโดยคิดค่าจ้างเป็นรายวัน หรือรายเดือน เป็นต้น เพราะว่าการจ่ายค่าจ้างตามระยะเวลา
ของการท างานนั้น จะมีความสอดคล้องกับระยะเวลาของการท างานที่กฎหมายได้ก าหนดไว้ว่าใน
หนึ่งวันลูกจ้างจะต้องท างานไม่เกินกี่ชั่วโมง หรือสัปดาห์หนึ่งต้องไม่เกินกี่ชั่วโมง แต่ปัญหาในการ
ค านวณจ่ายค่าจ้างจะเกิดขึ้นกับลูกจ้างที่ได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยค านวณเป็นหน่วย หรือโดย
ค านวณจากผลงานที่ลูกจ้างท าได้ ได้แก่ ลูกจ้างที่ท างานโดยได้รับค่าจ้างแบบเป็นรายชิ้น เป็นเมตร 
หรือเป็นหลา เป็นต้น ซึ่งลูกจ้างที่ได้รับค่าจ้างประเภทนี้ จะได้รับค่าจ้างในอัตราที่ไม่แน่นอนขึ้นอยู่
กับผลงานที่ลูกจ้างท าได้ในแต่ละวันว่ามีมากหรือน้อยแค่ไหน การจ่ายค่าจ้างด้วยวิธีดังกล่าวส่งผล
ให้ลูกจ้างได้รับค่าจ้างในอัตราที่แตกต่างกัน ท าให้เกิดปัญหาในการคิดค านวณค่าจ้าง และยังส่งผล
ต่อการค านวณเงินค่าล่วงเวลา และค่าท างานในวันหยุดด้วย เพราะค่าจ้างจะใช้เป็นฐานในการ
ค านวณเงินประเภทต่างๆ ด้วย จึงเกิดปัญหาว่านายจ้างจะต้องคิดค านวณค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างอย่างไร 
ทั้งนี้เพราะกฎหมายคุ้มครองแรงงานไม่ได้บัญญัติเร่ืองการให้ความคุ้มครองลูกจ้างในการให้
หลักประกันการจ่ายค่าจ้างส าหรับลูกจ้างที่ได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยค านวณเป็นหน่วย หรือโดย
ค านวณจากผลงานที่ลูกจ้างท าได้ ซึ่งวิธีการคิดค่าจ้างแบบเหมารายชิ้น เช่น ในอุตสาหกรรมเสื้อผ้า
ส าเร็จรูป หรืออุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์อิเลคทรอนิคส์ จะเป็นช่องทางที่นายจ้างสามารถเอา
เปรียบลูกจ้างได้โดยง่าย เพราะค่าจ้างที่จ่ายตามผลงานโดยค านวณเป็นหน่วย หรือแบบเหมารายชิ้น
นั้น จะคิดค านวณและจ่ายค่าจ้างตามจ านวนชิ้นงาน หรือผลงานที่ลูกจ้างท าได้เท่านั้น แต่เวลาที่
ลูกจ้างได้สูญเสียไปในระหว่างวันไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุอะไรก็ตาม นายจ้างจะไม่น าเวลาที่ลูกจ้าง
ได้สูญเสียไปมารวมค านวณเป็นค่าจ้าง หากลูกจ้างท างานผิดพลาดหรือไม่เรียบร้อยก็จะต้องแก้ไข
งานของตัวเองโดยไม่ได้รับค่าจ้างส าหรับเวลาที่เสียไปด้วย อีกทั้งลูกจ้างไม่สามารถออกไปนอก
แผนก หรือโรงงานในระหว่างปฏิบัติงาน และยังได้รับสวัสดิการที่แตกต่างจากลูกจ้างรายวันอีกด้วย 
เช่น ไม่ได้รับสิทธิเร่ืองค่าครองชีพ หรือไม่ได้รับการปรับค่าจ้าง เป็นต้น 
 แม้การจ่ายค่าจ้างแบบเหมารายชิ้น หรือการจ่ายค่าจ้างตามผลงานโดยค านวณเป็นหน่วย
นั้น จะมีขั้นตอนการท างานที่ไม่เหมือนกัน แต่เมื่อนับจ านวนชิ้นงานคูณกับรายชิ้นงานแล้วพบว่า 
ลูกจ้างแบบเหมารายชิ้นจะได้รับค่าจ้างต่ ากว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ า และยังได้รับสวัสดิการต่ ากว่า
ลูกจ้างรายวันด้วย  อีกทั้งต้องเคร่งเครียดกับการเร่งท างานสูงสุดเพื่อที่จะให้ตนเองมีผลงานและ
ได้รับค่าจ้างเพิ่มมากขึ้น ดังนั้นเมื่อมีบางสิ่งมาขัดขวางการท างานของลูกจ้าง ส่งผลให้ผลผลิตหรือ
ผลงานของลูกจ้างลดลง โดยเหตุที่มาขัดขวางนั้นไม่ได้เกิดขึ้นเพราะความผิดของลูกจ้าง ส่งผลให้
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ลูกจ้างประเภทดังกล่าวไม่ได้รับความยุติธรรม และได้รับความเดือดร้อนจากการที่ได้รับค่าจ้าง
ลดลง และต้องถูกเอารัดเอาเปรียบจากนายจ้าง ซึ่งกฎหมายคุ้มครองแรงงานนั้น ไม่ได้บัญญัติเร่ือง
การให้หลักประกันการจ่ายค่าจ้างให้กับลูกจ้างที่ได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยค านวณเป็นหน่วย หรือ
โดยค านวณจากผลงานที่ลูกจ้างท าได้ไว้ 
 ดังนั้น เมื่อได้ศึกษา และพิจาณาถึงหลักเกณฑ์ของกฎหมายแรงงานในประเทศต่างๆ 
แล้วพบว่า ประเทศอังกฤษ และประเทศญ่ีปุ่น ได้ให้ความคุ้มครองลูกจ้างของตนเองโดยการให้
หลักประกันการจ่ายค่าจ้าง กรณีที่ลูกจ้างได้รับค่าจ้างต่ ากว่าที่ควรจะได้รับ และความผิดนั้นไม่ได้
เกิดขึ้นจากการกระท าของลูกจ้าง กล่าวคือ พระราชบัญญัติสิทธิในการท างาน 1996 (The 
Employment Rights Act 1996) ของประเทศอังกฤษได้ก าหนดเร่ืองการประกันการจ่ายค่าจ้างเอาไว้ 
เพื่อเป็นการคุ้มครองคนท างานบางประเภทให้ได้รับการประกันการจ่ายค่าจ้างในช่วงระยะเวลาไม่
เกิน 5 วันหรือในช่วงระยะเวลา 3 เดือน ส าหรับกรณีที่คนท างานไม่ได้ท างาน เพราะนายจ้างลดการ
ท างานของกิจการลง หรือเหตุประการอ่ืนที่ท าให้คนท างานไม่มีงานท า แต่ก็มีข้อยกเว้นในกรณีของ
ลูกจ้างที่ท างานไม่ถึง 1 เดือน หรือปฏิเสธไม่ยอมท างานอ่ืนที่เหมาะสม จะไม่ได้รับการประกันการ
จ่ายค่าจ้างด้วย และกฎหมายมาตรฐานแรงงาน 1947 (Labour Standards Law 1947) ของประเทศ
ญ่ีปุ่นได้ก าหนดให้ความคุ้มครองคนท างานที่ได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยค านวณเป็นหน่วยที่
ท างานอยู่ในระบบของชิ้นงาน หรือระบบรับเหมาช่วงอ่ืนๆ ซึ่งนายจ้างต้องให้ประกันรายได้ใน
จ านวนที่แน่นอน ตามสัดส่วนของชั่วโมงท างาน เพื่อป้องกันไม่ให้รายได้ที่แท้จริงของคนท างาน
ต้องลดลง โดยสาเหตุนั้นไม่ได้เกิดขึ้นจากคนท างาน เช่น จ านวนลูกค้าลดลง วัตถุดิบด้อยคุณภาพ 
เป็นต้น ดังนั้นการประกันการจ่ายค่าจ้างเป็นการคุ้มครองให้คนท างานได้รับค่าจ้างเท่ากับจ านวนที่
เคยได้รับในสถานการณ์ปกติ ถือเป็นข้อดีของกฎหมายที่ป้องกันไม่ให้นายจ้างเอาเปรียบคนท างาน
ในการจ่ายค่าจ้างให้ต่ ากว่าที่คนท างานควรจะได้รับ  และคนท างานยังได้รับค่าจ้างเพียงพอต่อการ
ประทังชีพ หากคนท างาน ท างานไม่ได้ตามหน่วยที่ก าหนด อันไม่ได้เกิดจากสาเหตุความบกพร่อง
ของคนท างาน  
 จะเห็นได้ว่า ประเทศอังกฤษ และประเทศญ่ีปุ่นนั้น ได้มีการก าหนดเร่ืองการให้ความ
คุ้มครองในการจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้าง โดยก าหนดให้นายจ้างต้องประกันการจ่ายค่าจ้างแก่ลูกจ้าง 
ซึ่งในกฎหมายคุ้มครองแรงงานของประเทศไทยยังไม่มีการบัญญัติเร่ืองการประกันการจ่ายค่าจ้าง
ให้กับลูกจ้างที่ท างานประเภทที่ได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยค านวณเป็นหน่วย หรือตามผลงานที่
ลูกจ้างท าได้ และคงจะเป็นการดีถ้ากฎหมายคุ้มครองแรงงานของประเทศไทย ได้น าหลักเกณฑ์ใน
เร่ืองของการประกันการจ่ายค่าจ้างตามกฎหมายของประเทศอังกฤษ และประเทศญ่ีปุ่นมาปรับใช้ 
เพื่อให้เกิดประโยชน์กับตัวลูกจ้าง และเป็นการลดปัญหาการเอารัดเอาเปรียบของนายจ้างอีกด้วย 
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4.2  วิเคราะห์ปัญหาค่าล่วงเวลา และค่าท างานในวันหยุด 
 การท างานล่วงเวลา และการท างานในวันหยุด หรือที่เรียกสั้นๆ ว่า OT นั้น เป็นเร่ือง
เล็กๆ ที่อยู่ในกฎหมายคุ้มครองแรงงาน แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาในทางปฏิบัติ  
หรือเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตการท างานของลูกจ้าง ถึงแม้ประเทศไทยจะมีพระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2551 ที่ก าหนดหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับการท างานล่วงเวลา การท างานในวันหยุด และอัตราของการจ่ายค่าล่วงเวลา และค่าท างาน
ในวันหยุดเอาไว้ก็ตาม แต่ในหลายๆ ประเภทกิจการก็ไม่ได้ตระหนักถึงกฎหมายแต่อย่างใด กลับ
ยังคงเอาเปรียบลูกจ้าง และหวังเพื่อผลประโยชน์ส าหรับกิจการของตนเอง ดังนั้นการพิจารณา
ปัญหาของการท างานล่วงเวลา และการท างานในวันหยุด ตลอดจนการจ่ายค่าล่วงเวลาและค่าท างาน
ในวันหยุดควรที่จะพิจารณาในประเด็นปัญหาดังต่อไปนี้ 
 
       4.2.1  ปัญหาการก าหนดชั่วโมงท างานล่วงเวลา และท างานในวันหยุด 
 การท างานตามเวลาปกตินั้น กฎหมายคุ้มครองแรงงานได้ก าหนดไว้ว่าลูกจ้างจะมี
ชั่วโมงท างานปกติไม่เกินวันละ 8 ชั่วโมง และเมื่อรวมตลอดทั้งสัปดาห์จะต้องไม่เกิน 48 ชั่วโมง 
การที่ลูกจ้างได้ท างานเกินกว่าเวลาท างานปกติ หรือนอกเวลาท างานปกตินั้น ถือเป็นการท างาน
ล่วงเวลา ซึ่งชั่วโมงในการท างานล่วงเวลา และท างานในวันหยุดนั้น เมื่อรวมตลอดทั้งสัปดาห์แล้ว
ลูกจ้างจะท างานล่วงเวลา และท างานในวันหยุดได้ไม่เกิน 36 ชั่วโมง ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
ฉบับที่ 3 ซึ่งโดยปกติทั่วไปลูกจ้างจะท างานไม่น้อยกว่า 48 ชั่วโมงต่อสัปดาห์อยู่แล้ว ถ้านายจ้างให้
ลูกจ้างท างานล่วงเวลาเข้าไปอีก 36 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ รวมเป็น 84 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ อาจส่งผลให้
ลูกจ้างมีคุณภาพชีวิตแย่ลง อีกทั้งในกฎหมายคุ้มครองแรงงานก็ไม่ได้ก าหนดเอาไว้ด้วยว่า ในหนึ่ง
วันลูกจ้างจะมีชั่วโมงท างานล่วงเวลาได้ไม่เกินวันละกี่ชั่วโมง ซึ่งไม่ได้ก าหนดเอาไว้เหมือนกับเวลา
ท างานปกติในแต่ละวัน แต่ได้ก าหนดไว้เพียงว่าในการท างานล่วงเวลานั้น นายจ้างจะต้องได้รับ
ความยินยอมจากลูกจ้างก่อนเป็นคราวๆ ไป เว้นแต่งานนั้นจะเป็นงานฉุกเฉิน หรือต้องท าติดต่อกัน  
 ดังนั้นเมื่อได้ศึกษา และพิจาณาถึงหลักเกณฑ์ของกฎหมายแรงงานในประเทศต่างๆ 
แล้วพบว่าประเทศแคนาดา ในมลรัฐควิเบค ตามที่กฎหมายมาตรฐานแรงงานมลรัฐควิเบค (Quebec 
Labour Standards Law) ได้ก าหนดไว้ว่า การท างานล่วงเวลา คือ การท างานนอกเหนือจากชั่วโมง
ท างานปกติในแต่ละวัน หรือเกินกว่าชั่วโมงท างานปกติในแต่ละสัปดาห์ แต่ลูกจ้างมีสิทธิปฏิเสธ
การท างานล่วงเวลาที่เกินกว่า 4 ชั่วโมงภายหลังจากเวลาท างานตามปกติ หรือการท างานเกินกว่า 14 
ชั่วโมง ในช่วงเวลา 24 ชั่วโมงได้ ส าหรับลูกจ้างประเภทที่มีชั่วโมงท างานไม่แน่นอน หรือมีชั่วโมง
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ท างานไม่ต่อเน่ืองกัน ลูกจ้างมีสิทธิที่จะปฏิเสธการท างานเกินกว่า 12 ชั่วโมงในช่วงเวลา 24 ชั่วโมง
ได้ 
 จะเห็นได้ว่ากฎหมายของมลรัฐควิเบค แม้จะไม่ได้มีการก าหนดชั่วโมงท างานล่วงเวลา
ในแต่ละวันเอาไว้เช่นเดียวกับกฎหมายคุ้มครองแรงงานของประเทศไทย แต่ก็ได้ก าหนดเอาไว้ว่า 
ลูกจ้างมีสิทธิปฏิเสธการท างานล่วงเวลาที่เกินกว่า 4 ชั่วโมงภายหลังจากเวลาท างานปกติ ถือได้ว่า
ในหนึ่งวันลูกจ้างจะท างานล่วงเวลาได้ไม่เกิน 4 ชั่วโมง  
 ส าหรับในประเทศอังกฤษ ถึงแม้จะไม่มีกฎหมายฉบับใดที่ก าหนดเร่ืองของชั่วโมงใน
การท างานล่วงเวลาเอาไว้ แต่จะมีสัญญาจ้างแรงงานที่เป็นตัวก าหนดหลักเกณฑ์ในการท างาน ซึ่ง
ในสัญญาจ้างแรงงานจะต้องระบุถึงชั่วโมงท างานในแต่ละวัน และจ านวนวันที่ต้องท างาน ในบาง
สัญญาอาจจะระบุเร่ืองการท างานในวันอาทิตย์หรือวันหยุดเอาไว้ด้วย หรือจะแยกออกจากสัญญาก็
ได้ ดังนั้นนายจ้างและคนท างานจะต้องท าข้อตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนเร่ิมท างานเลยว่าให้
คนท างาน ท างานล่วงเวลา ซึ่งในสัญญาจ้างแรงงานจะต้องประกอบไปด้วยเงื่อนไขของการท างาน
ล่วงเวลา เพราะถ้าในสัญญาไม่ได้ระบุให้คนท างานต้องท างานเกินกว่า 48 ชั่วโมงแล้ว นายจ้างไม่มี
สิทธิไปบังคับ หรือขู่เข็ญให้คนท างานท าได้ เว้นเสียแต่ว่าในสัญญาจ้างแรงงานจะมีการรับรองให้
คนท างานต้องท างานล่วงเวลา เงื่อนไขดังกล่าวนี้จะน าไปใช้กับคนท างาน part-time ด้วย 
 ดังนั้น จากการศึกษากฎหมายแรงงานของทั้งสองประเทศแล้วจะเห็นได้ว่า ประเทศไทย
ควรที่จะน าเอากฎหมายแรงงานของแต่ละประเทศมาปรับใช้กับกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ในเร่ือง
การก าหนดชั่วโมงท างานล่วงเวลาในแต่ละวัน ว่าลูกจ้างควรมีชั่วโมงท างานล่วงเวลาไม่เกินกี่
ชั่วโมง ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ลูกจ้างต้องเหน็ดเหนื่อยจากการท างานมากจนเกินไป และ
ส่งผลให้คุณภาพชีวิตของลูกจ้างดีขึ้นด้วย 
 
       4.2.2  ปัญหาการหยุดงานแทนการจ่ายค่าล่วงเวลา 
 ในประเทศไทยจะมีกิจการอยู่หลายๆ ประเภทที่ต้องมีการท างานอย่างต่อเนื่อง ภายหลัง
จากเวลาท างานปกติ หากลูกจ้างหยุดงานไปอาจท าให้เกิดความเสียหายขึ้นกับงาน หรือกิจการของ
นายจ้างได้ อีกทั้งกฎหมายคุ้มครองแรงงานไม่ได้ก าหนดเอาไว้ด้วยว่าในหนึ่งวันลูกจ้างจะท างาน
ล่วงเวลาได้ไม่เกินกี่ชั่วโมง เพียงแต่ก าหนดไว้ว่าในหนึ่งสัปดาห์ลูกจ้างจะท างานล่วงเวลา และ
ท างานในวันหยุดได้ไม่เกิน 36 ชั่วโมง ซึ่งในการท างานล่วงเวลาบางคร้ังลูกจ้างจะต้องท างานจนดึก 
หรือบางทีกว่าจะเลิกงาน หรือเคลียร์งานจนเสร็จก็อาจเป็นเวลาเที่ยงคืน ตีหนึ่งก็มี แล้วกว่าลูกจ้างจะ
เดินทางกลับถึงบ้านก็อาจเป็นเวลาตีสองตีสาม จะให้ลูกจ้างมาท างานตามเวลาปกติในวันต่อๆ ไปก็
คงไม่ไหว ถ้านายจ้างไม่จัดให้ลูกจ้างหยุดงาน ลูกจ้างอาจจะใช้วิธีการลาหยุดในรูปแบบใดรูปแบบ
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หนึ่ง เช่น การลาป่วย หรือลากิจ เป็นต้น แต่ถ้าลูกจ้างมาท างานให้กับนายจ้างก็อาจจะท างานได้ไม่
เต็มประสิทธิภาพเท่าที่ควร หรือเกิดอุบัติเหตุขึ้นระหว่างปฏิบัติงานได้ ดังนั้นการท างานล่วงเวลาจึง
ก่อให้เกิดปัญหาอย่างมากกับการท างานของลูกจ้าง เนื่องจากลูกจ้างต้องท างานอยู่ตลอด ส่งผลให้
ลูกจ้างเหนื่อยล้า และเจ็บป่วย ท าให้ต้องขาดงานไปโดยปริยาย ผลที่ตามมาก็คือ ลูกจ้างต้องถูกหัก
เงินเดือนจากการขาดงานตามไปด้วย  แต่ในหลายๆ กิจการนายจ้างจะแก้ปัญหาโดยการให้ลูกจ้างใช้
สิทธิหยุดงานแทนการได้รับค่าล่วงเวลา เมื่อลูกจ้างได้ท างานล่วงเวลา เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ต้องจ่ายค่า
ล่วงเวลาให้กับลูกจ้าง และเป็นการลดรายจ่ายของตนเองให้มากที่สุด ซึ่งการกระท าดังกล่าวถือเป็น
เร่ืองที่ขัดต่อกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ทั้งนี้เพราะตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันกฎหมายคุ้มครองแรงงาน
ไม่เคยมีข้อความ หรือถ้อยค าส่วนหนึ่งส่วนใดที่ได้บัญญัติเอาไว้อย่างชัดเจนว่า ลูกจ้างมีสิทธิหยุด
งานแทนการได้รับค่าล่วงเวลาได้ 
 ดังนั้นเมื่อได้ศึกษา และพิจารณาถึงกฎหมายแรงงานในประเทศต่างๆ แล้วพบว่า
ประเทศแคนาคาในมลรัฐควิเบคนั้น กฎหมายมาตรฐานแรงงาน (Quebec Labour Standards Law)
ได้ก าหนดเร่ืองการหยุดงานแทนการจ่ายค่าล่วงเวลาเอาไว้ กล่าวคือ การท างานล่วงเวลา คือการ
ท างานนอกเหนือจากชั่วโมงท างานปกติในแต่ละวัน หรือเกินกว่าชั่วโมงท างานปกติในแต่ละ
สัปดาห์ เมื่อลูกจ้างได้มีการท างานล่วงเวลาไปแล้ว นายจ้างจะต้องจ่ายค่าล่วงเวลาให้แก่ลูกจ้าง แต่
ลูกจ้างมีสิทธิที่จะขอหยุดงานเพื่อชดเชยการท างานล่วงเวลาได้โดยไม่ได้รับค่าล่วงเวลา ซึ่งการหยุด
งานดังกล่าวลูกจ้างจะต้องหยุดชดเชยภายในระยะเวลา 12 เดือน นับแต่วันที่ลูกจ้างได้มีการท างาน
ล่วงเวลา แต่กฎหมายไม่ไดต้ัดสิทธิของลูกจ้าง ถ้าลูกจ้างไม่ได้ใช้สิทธิหยุดงานเพื่อชดเชยการท างาน
ล่วงเวลาภายในระยะเวลาดังกล่าว นายจ้างยังคงต้องจ่ายค่าตอบแทนส าหรับการท างานล่วงเวลา
ให้กับลูกจ้างตามเดิม เช่นเดียวกับในประเทศอังกฤษ ตามที่ระเบียบข้อบังคับเวลาท างาน 1998 (The 
Working Time Regulations 1998) ได้ก าหนดให้นายจ้างจะให้คนท างานใช้สิทธิหยุดงาน เมื่อ
คนท างานได้ท างานล่วงเวลาแทนการจ่าย ค่าล่วงเวลาได้ ซึ่งถือเป็นข้อตกลงที่ก าหนดขึ้นระหว่าง
นายจ้างและคนท างาน ส่วนในบางกิจการจะมีการออกเป็นข้อบังคับเพื่อให้คนท างานสามารถหยุด
งานได้ 
 จะเห็นได้ว่ากฎหมายแรงงานของประเทศแคนาดา และประเทศอังกฤษนั้นได้ให้
ความส าคัญกับความปลอดภัย สุขภาพอนามัย และคุณภาพชีวิตของลูกจ้างที่อยู่ในทุกๆ ประเภท
กิจการ เพราะเมื่อลูกจ้างได้ท างานเกินกว่าก าหนดเวลาท างานปกติ หรือได้มีการท างานล่วงเวลาแล้ว 
ลูกจ้างสามารถใช้สิทธิหยุดงานเพื่อชดเชยการท างานล่วงเวลาได้ โดยไม่ได้รับค่าล่วงเวลา อีกทั้ง
เพื่อเป็นการพักผ่อนร่างกายหลังจากที่ตรากตร าท างานอย่างหนัก ซึ่งกฎหมายของทั้งสองประเทศ
ไม่ได้ก าหนดแบ่งแยกอาชีพ หรือแบ่งแยกประเภทกิจการเอาไว้แต่อย่างใด  
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 ดังนั้นกฎหมายคุ้มครองแรงงานของประเทศไทยควรที่จะน าเอาแนวทางกฎหมาย
แรงงานของประเทศแคนาดา ในมลรัฐควิเบค และประเทศอังกฤษ เร่ืองการให้ลูกจ้างใช้สิทธิหยุด
งานแทนการได้รับค่าล่วงเวลามาปรับใช้ เพื่อให้ความคุ้มครองแก่ลูกจ้างในทุกอาชีพ และทุก
ประเภทกิจการ และยังเป็นการแก้ไขปัญหาในกรณีที่ลูกจ้างต้องท างานล่วงเวลา หรือท างานเกินกว่า
ก าหนดเวลาท างานปกติให้สามารถใช้สิทธิหยุดงานแทนการได้รับค่าล่วงเวลาได้ อีกทั้งยังป้องกัน
ไม่ให้ลูกจ้างต้องขาดประสิทธิภาพในการท างาน และช่วยให้ลูกจ้างสามารถผลิตผลงานได้ตรงตาม
มาตรฐานด้วย จะเห็นได้ว่าการท างานล่วงเวลามีทั้งส่วนที่เป็นข้อดี และที่เป็นข้อเสีย ซึ่งลูกจ้างอาจ
ได้รับค่าจ้างเพิ่มมากขึ้น หากได้ท างานเป็นเวลานานหลายชั่วโมง แต่ในทางกลับกันสุขภาพร่างกาย 
และคุณภาพชีวิตของลูกจ้างก็จะแย่ลงตามไปด้วย  
 
       4.2.3  ปัญหาการค านวณจ่ายค่าล่วงเวลา  และค่าท างานในวันหยุด 
 ในการค านวณจ่ายค่าล่วงเวลา และค่าท างานในวันหยุดนั้น นายจ้างจะใช้ค่าจ้างเป็นฐาน
ในการค านวณจ่ายค่าตอบแทนให้กับลูกจ้าง แต่ปัญหาส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นกับการจ่ายค่าล่วงเวลา 
และค่าท างานในวันหยุดนั้น จะเกิดจากกรณีที่นายจ้างในหลายๆ ประเภทกิจการได้ใช้แต่ฐาน
เงินเดือนเพียงอย่างเดียวเท่านั้นเป็นฐานในการค านวณจ่ายค่าตอบแทน เพราะความไม่แน่ใจว่าเงิน
ค่าตอบแทนอย่างใดจะถือเป็นค่าจ้าง หรืออย่างใดเป็นสวัสดิการ และค่าจ้างหมายถึงอะไรนั้น
กฎหมายคุ้มครองแรงงานไม่ได้ก าหนดเอาไว้ชัดเจน ถ้าหากได้พิจารณาจากค านิยามของค าว่าค่าจ้าง
แล้วจะเห็นได้ว่า ค่าจ้างจะหมายความถึง เงินค่าตอบแทนที่นายจ้างต้องจ่ายให้แก่ลูกจ้าง เพื่อตอบ
แทนการท างานส าหรับระยะเวลาท างานปกติ ซึ่งในการก าหนดนิยามค าว่าค่าจ้างนั้น ไม่ได้
หมายความรวมไปถึงเงินค่าตอบแทนทั้งหมดทุกประเภทที่นายจ้างต้องจ่ายให้แก่ลูกจ้าง หรือที่
ลูกจ้างได้รับจากนายจ้างเนื่องมาจากการจ้างแรงงานตามความหมายอย่างกว้างโดยทั่วไป แต่จะ
จ ากัดอยู่เฉพาะค่าตอบแทนในส่วนที่เป็นเงินเท่านั้น ซึ่งสาระส าคัญที่เป็นปัญหาอยู่เสมอนั่นก็คือ 
เงินอย่างใดจะถือเป็นค่าจ้างที่นายจ้างต้องจ่ายให้แก่ลูกจ้าง ดังนั้นถ้าจะตีความความหมายของค าว่า
ค่าจ้างอย่างกว้างๆ แล้ว น่าจะหมายถึงเงินทุกชนิดที่นายจ้างได้จ่ายให้แก่ลูกจ้างเป็นการตอบแทน
เมื่อลูกจ้างได้ท างานให้ หากลูกจ้างไม่ได้ท างานให้แก่นายจ้างแล้ว ลูกจ้างก็จะไม่ได้รับเงิน
ค่าตอบแทนใดๆ จากนายจ้างเลย จึงอาจเรียกเงินทั้งหมดทุกชนิดที่นายจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้างว่า
ค่าตอบแทนการท างาน แต่ประเภทของเงนิที่จ่ายเพื่อตอบแทนการท างานนี้ จะมีวิธีการจ่ายอยู่หลาย
รูปแบบ กล่าวคือ การตอบแทนการท างานตามระยะเวลา เช่น เงินเดือน ค่าจ้างรายวัน หรือราย
สัปดาห์ เป็นต้น การตอบแทนตามผลการท างาน เช่น ค่าคอมมิชชั่น ค่านายหน้า เงินโบนัส และเงิน
รางวัล เป็นต้น การตอบแทนตามสภาพการท างาน เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงการไปท างานต่างจังหวัด        
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เบี้ยเลี้ยงและเงินเพิ่มพิเศษส าหรับการท างานเป็นกะ เป็นต้น จะเห็นได้ว่านิยามของค าว่าค่าจ้างนั้น 
สามารถตีความได้หลายความหมาย เพราะค่าจ้างไม่ได้มีความหมายจ ากัดเฉพาะแต่ค่าตอบแทนการ
ท างานประเภทใดประเภทหนึ่งโดยเฉพาะ ดังนั้นค่าจ้างน่าจะหมายถึง ค่าตอบแทนการท างานในทุก
ลักษณะ อย่างไรก็ดีได้มีแนวค าพิพากษาของศาลฎีกาที่ตัดสินว่าค่าตอบแทนการท างานบางประเภท
ถือเป็นค่าจ้าง และบางประเภทไม่ถือเป็นค่าจ้าง เช่น ค่าตอบแทนการท างานตามผลงานถือเป็น
ค่าจ้าง ส่วนค่าตอบแทนการท างานตามสภาพของการท างานไม่ถือเป็นค่าจ้าง ซึ่งวิธีการนี้ไม่อาจ
แยกลักษณะของค่าจ้างได้อย่างชัดเจน ถึงแม้จะเป็นเงินที่จ่ายเพื่อตอบแทนการท างานในลักษณะ
เดียวกัน บางคร้ังศาลก็จะวินิจฉัยแตกต่างกัน เช่น เงินค่าคอมมิชชั่น ค่านายหน้า เป็นค่าจ้าง แต่เงิน
โบนัส เงินรางวัลกลับไม่เป็นค่าจ้าง เป็นต้น 
 ส าหรับเงินประเภทใดจะถือเป็นค่าจ้าง หรือไม่เป็นค่าจ้างนั้น ถ้าพิจาณาโดยละเอียด
แล้วจะเห็นได้ว่ากฎหมายคุ้มครองแรงงานของประเทศไทยไม่ได้มีการก าหนดหลักเกณฑ์ ในการ
ก าหนดความหมายของค าว่าค่าจ้างเอาไว้อย่างแน่นอน ท าให้ขาดความชัดเจน และเกิดความสับสน  
เป็นเหตุให้เกิดข้อพิพาทอยู่บ่อยคร้ัง ส่งผลให้นายจ้างในหลายๆ กิจการใช้แต่ฐานเงินเดือน หรือ
ค่าจ้างรายวัน มาเป็นฐานในการคิดค านวณค่าล่วงเวลา และค่าท างานในวันหยุดเท่านั้น โดยไม่ได้น า
ค่าตอบแทนอ่ืนๆ มารวมค านวณด้วย เพราะการที่ไม่อาจก าหนดได้แน่นอนว่าเงินที่นายจ้างต้องจ่าย
ให้กับลูกจ้างนั้นทุกประเภทถือว่าเป็นเป็นค่าจ้างทั้งหมดหรือไม่  
 ส่วนการก าหนดนิยามความหมายของค าว่าค่าจ้างให้มีความหมายชัดเจนว่าค่าตอบแทน
อย่างใดจะถือเป็นค่าจ้างบ้างนั้นเป็นเร่ืองที่ส าคัญในการที่จะน าค่าจ้างมาเป็นฐานในการค านวณค่า
ล่วงเวลาและค่าท างานในวันหยุด ซึ่งถ้าดูจากนิยามข้างต้นแล้วจะเห็นได้ว่า การที่จะดูว่าอะไรเป็น
ค่าจ้างหรือไม่เป็นค่าจ้างนั้น จะต้องดูไปถึงว่าเงินนั้นนายจ้างได้จ่ายให้กับลูกจ้างเพื่อตอบแทนการ
ท างานในเวลาท างานปกติด้วย ถ้านายจ้างได้น าแต่ฐานเงินเดือนไปคิดค านวณค่าล่วงเวลา และค่า
ท างานในวันหยุดโดยไม่ได้น าค่าตอบแทนประเภทอ่ืนที่ลูกจ้างได้รับในเวลาท างานปกติ ไปรวม
ค านวณด้วยแล้ว ถือว่าขัดต่อกฎหมายคุ้มครองแรงงาน   
 ดังนั้น เมื่อได้ศึกษา และพิจาณาถึงหลักเกณฑ์ของกฎหมายแรงงานในประเทศต่างๆ 
แล้วพบว่า ในประเทศญี่ปุ่นกฎหมายมาตรฐานแรงงาน 1947 (Labour Standards Law 1947) ได้แยก
ประเภทของค่าจ้างที่จะใช้ในการค านวณค่าล่วงเวลา และค่าท างานในวันหยุดไว้อย่างชัดเจน 
กล่าวคือ ในการค านวณจ่ายค่าล่วงเวลา ค่าท างานในวันหยุด ค่าท างานช่วงดึก (ระหว่าง 22.00-05.00
น.) จะใช้ค่าจ้างปกติเป็นฐานในการค านวณจ่ายค่าตอบแทน ซึ่งค่าจ้างปกตินั้น (Normal Wage) จะ
ไม่รวมถึงเงินช่วยเหลือครอบครัว เงินค่าพาหนะเดินทางระหว่างบ้านกับส านักงาน (Commutation 
Allowance) หรือค่าจ้างอ่ืนที่ประกาศก าหนดโดยกฎหมายฉบับย่อย (Ordinance) เช่น เงินช่วยเหลือ
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การที่ต้องอยู่แยกกันระหว่างสามีภรรยา (Separation Allowance) เงินช่วยเหลือค่าเล่าเรียนบุตร 
ค่าจ้างพิเศษ (Extraordinary Wages) เป็นต้น และในประเทศแคนาดา ตามกฎหมายแรงานแคนาดา 
1985 (The Canada Labour Code 1985) ในส่วนที่ 3 ว่าด้วยชั่วโมงท างานมาตรฐาน ค่าจ้าง วันหยุด
พักผ่อน โดยก าหนดให้ค่าจ้างหมายความรวมถึง ทุกๆ รูปแบบของค่าตอบแทนส าหรับการ
ปฏิบัติงาน แต่ไม่รวมค่าทิป และเงินรางวัลอ่ืนๆ ซึ่งในแต่ละรัฐก็จะมีการก าหนดนิยามของค าว่า
ค่าจ้างเอาไว้ ดังเช่นในมลรัฐควิเบค แม้ว่าประเภทของค่าตอบแทนนั้นจะมีทั้งที่เป็นค่าจ้างและไม่
เป็นค่าจ้างก็ตาม แต่กฎหมายก็ยังมีความชัดเจนอยู่ว่า ค่าจ้างนั้นจะไม่รวมถึงเงินรางวัล และค่าทิป
ด้วย จะเห็นได้ว่าประเทศที่เลือกท าการศึกษาส่วนใหญ่ได้ก าหนดนิยามความหมายของค าว่าค่าจ้าง
เอาไว้อย่างชัดเจน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความสับสนในการค านวณจ่ายค่าตอบแทนประเภทต่างๆ 
ให้กับลูกจ้าง 
 ส าหรับประเทศไทยการตีความตามนิยามของค าว่า “ค่าจ้าง” นั้นยังขาดความชัดเจน ใน
การที่จะก าหนดว่าเงินอย่างใดถือเป็นค่าจ้าง ซึ่งเมื่อพิจารณาจากกฎหมายคุ้มครองแรงงานโดย
ละเอียดแล้ว จะเห็นได้ว่าไม่มีหลักเกณฑ์ประการใดเลยที่จะก าหนดให้ค่าจ้างมีความหมายชัดเจน 
ถึงแม้ว่าค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา และค่าท างานในวันหยุด จะมีข้อที่เหมือนกันก็คือ นายจ้างจะเป็นผู้จ่าย
ค่าจ้าง และเพื่อเป็นการตอบแทนการท างาน แต่ก็มีข้อแตกต่างอยู่ที่ค่าจ้างนั้นจะจ่ายเพื่อตอบแทนใน
เวลาท างานปกติ ส่วนค่าล่วงเวลา และค่าท างานในวันหยุดจะจ่ายเมื่อได้มีการท างานนอกเวลา หรือ
ท างานเกินกว่าเวลาท างานปกติ 
 จะเห็นได้ว่าประเด็นปัญหาที่ส าคัญที่ต้องการชี้ให้เห็นก็คือ ในการค านวณจ่ายค่า
ล่วงเวลา และค่าท างานในวันหยุดนั้นล้วนแล้วแต่ต้องใช้ “ค่าจ้าง” เป็นฐานในการคิดค านวณทั้งสิ้น 
ถ้าหากนิยามของค าว่าค่าจ้างไม่ได้ก าหนดให้ชัดเจนก็จะเกิดปัญหาในการค านวณจ่ายค่าตอบแทน 
และเปน็ช่องทางให้นายจ้างเอาเปรียบลูกจ้างได้ เพราะนายจ้างจะใช้แต่ฐานเงินเดือน หรือค่าจ้างราย
วันที่ลูกจ้างได้รับเพียงอย่างเดียวมาค านวณเพื่อจ่ายค่าล่วงเวลา และค่าท างานในวันหยุด ส่งผลให้
ลูกจ้างได้รับค่าตอบแทนต่ ากว่าที่ควรจะได้รับ แต่ต้องท างานเพิ่มมากขึ้น ซึ่งประเทศไทยควรที่จะ
น าแนวทางกฎหมายแรงงานของประเทศญ่ีปุ่น ในเร่ืองการก าหนดให้ใช้ค่าจ้างปกติเป็นฐานในการ
ค านวณค่าล่วงเวลา และค่าท างานในวันหยุด และแนวทางกฎหมายแรงงานของประเทศแคนาดา 
และประเทศอังกฤษที่ได้ก าหนดนิยามความหมายของค าว่า “ค่าจ้าง” เอาไว้อย่างชัดเจน มาปรับใช้
กับกฎหมายคุ้มครองแรงงาน เพื่อให้ลูกจ้างได้รับค่าตอบแทนในอัตราที่เหมาะสมและเป็นธรรม  
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4.3  วิเคราะห์ปัญหาทางด้านการบังคับใช้กฎหมาย 
 กฎหมายคุ้มครองแรงงานของประเทศไทย ก าหนดให้ใช้บังคับกับนายจ้างและลูกจ้าง
ในการจ้างแรงงานทุกประเภท ไม่ว่าจะประกอบกิจการประเภทใด และไม่ว่าในกิจการนั้นจะมี
จ านวนลูกจ้างเท่าใดก็ตาม แต่สิ่งส าคัญที่สุดของการจ้างแรงงานนั้นก็คือจะต้องมีสัญญาจ้างแรงงาน
จึงจะได้รับการคุ้มครอง ตามที่กฎหมายคุ้มครองแรงงานได้ก าหนดไว้ ถึงแม้จะมีกฎหมายคุ้มครอง
แรงงานที่ประกาศออกมาเพื่อป้องกันไม่ให้นายจ้างเอารัดเอาเปรียบลูกจ้าง แต่เนื่องจากการบังคับใช้
กฎหมายของประเทศไทยยังไม่เต็มประสิทธิภาพเท่าที่ควร จึงท าให้เกิดเป็นประเด็นปัญหาต่างๆ ขึ้น
มากมาย ดังเช่นในเร่ืองต่อไปนี้ 
 
       4.3.1  การเรียกร้องขอปรับอัตราค่าล่วงเวลา และค่าท างานในวันหยุด 
 ในปัจจุบันปัญหาต่างๆ ทางด้านแรงงานที่ลูกจ้างได้ยื่นข้อเรียกร้องต่อกรมแรงงานเมื่อ
ถูกฝ่ายนายจ้างเอารัดเอาเปรียบนั้นมีจ านวนมาก ซึ่งจะรวมไปถึงกรณีที่ลูกจ้างได้รวมตัวกันออกมา
เรียกร้อง เพื่อขอให้นายจ้างปรับอัตราค่าล่วงเวลา และค่าท างานในวันหยุดให้มีอัตราเท่ากัน หรือสูง
กว่าที่กฎหมายคุ้มครองแรงงานได้ก าหนดไว้ ซึ่งปัญหานี้ได้เกิดขึ้นในหลายๆ ประเภทกิจการ เพราะ
เหตุว่าอัตราค่าล่วงเวลา และค่าท างานในวันหยุดนั้นกฎหมายคุ้มครองแรงงานได้ก าหนดเอาไว้
หลายอัตราท าให้เกิดความสับสน และเกิดปัญหาในการค านวณจ่ายเงินค่าตอบแทนแต่ละประเภท 
อีกทั้งการจ่ายค่าล่วงเวลาและค่าท างานในวันหยุดของนายจ้างนั้นมีความไม่เป็นธรรมต่อลูกจ้างเป็น
อย่างมาก ซึ่งกฎหมายคุ้มครองแรงงานได้ก าหนดเร่ืองของอัตราการจ่ายค่าล่วงเวลา และค่าท างาน
ในวันหยุดเอาไว้ดังนี้   
 ในการจ่ายค่าล่วงเวลาในวันท างาน เมื่อลูกจ้างได้ท างานเกินกว่าเวลาปกติของวันท างาน  
นายจ้างจะต้องจ่ายเงินค่าล่วงเวลาให้แก่ลูกจ้างในอัตราไม่น้อยกว่าหนึ่งเท่าคร่ึงของอัตราค่าจ้างต่อ
ชั่วโมงในวันท างานตามจ านวนชั่วโมงที่ท า หรือไม่น้อยกว่าหนึ่งเท่าคร่ึงของอัตราค่าจ้างต่อหน่วย
ในวันท างานตามจ านวนผลงานที่ท าได้ ส าหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยค านวณเป็น
หน่วย 
   ในการจ่ายค่าท างานในวันหยุด โดยวันหยุดนั้นจะประกอบไปด้วยวันหยุดประจ า
สัปดาห์ วันหยุดตามประเพณี และวันหยุดประจ าปี ถ้านายจ้างให้ลูกจ้างมาท างานในวันดังกล่าว  
นายจ้างจะต้องจ่ายค่าท างานในวันหยุด แต่ตามกฎหมายของคุ้มครองแรงงานนั้นได้แยกอัตราค่า
ท างานในวันหยุดออกเป็น 2 อัตราคือ 
 1)  กรณีลูกจ้างที่ได้รับค่าจ้างในวันหยุด หรือลูกจ้างที่ได้รับค่าจ้างเป็นรายเดือน จะ
ได้รับค่าท างานในวันหยุดไม่น้อยกว่า 1 เท่าของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันท างานตามจ านวน
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ชั่วโมงที่ท า หรือไม่น้อยกว่าหนึ่งเท่าของอัตราค่าจ้างต่อหน่วยในวันท างานตามจ านวนผลงานที่ท า
ได้ส าหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยค านวณเป็นหน่วย 
 2)  กรณีลูกจ้างที่ไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันหยุด หรือลูกจ้างที่ท างานได้รับค่าจ้างเป็น
รายวัน จะได้รับค่าท างานในวันหยุดไม่น้อยกว่าสองเท่าของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันท างานตาม
จ านวนชั่วโมงที่ท า หรือไม่น้อยกว่าสองเท่าของอัตราค่าจ้างต่อหน่วยในวันท างานตามจ านวน
ผลงานที่ท าได้ส าหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยค านวณเป็นหน่วย    
 กรณีที่นายจ้างให้ลูกจ้างท างานล่วงเวลาในวันหยุด นายจ้างจะต้องจ่ายค่าล่วงเวลาใน
วันหยุดให้กับลูกจ้างไม่น้อยกว่าสามเท่าของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันท างานตามจ านวนชั่วโมงที่
ท า หรือไม่น้อยกว่าสามเท่าของอัตราค่าจ้างต่อหน่วยในวันท างานตามจ านวนผลงานที่ท าได้ส าหรับ
ลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยค านวณเป็นหน่วย    
 จะเห็นได้ว่าเร่ืองของอัตราค่าล่วงเวลาในวันท างาน ค่าล่วงเวลาในวันหยุด และค่า
ท างานในวันหยุดตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานนั้น ทุกๆ กรณีที่ได้กล่าวมาถือเป็นส่วนหนึ่งของ
การท างานล่วงเวลา หรือ OT แทบทั้งสิ้น แต่กฎหมายคุ้มครองแรงงานได้ก าหนดอัตราการจ่าย
ค่าตอบแทนแต่ละประเภทไว้หลายอัตราด้วยกัน ท าให้เกิดปัญหาขึ้นกับการจ่ายค่าตอบแทนส าหรับ
การท างานล่วงเวลา และการท างานในวันหยุดส่งผลให้ลูกจ้างในหลายๆ กิจการออกมาเรียกร้องเพื่อ
ขอปรับอัตราค่าล่วงเวลา และค่าท างานในวันหยุดให้มีอัตราเท่ากัน หรือสูงกว่าที่ก าหนดไว้ ทั้งนี้
เพราะกฎหมายคุ้มครองแรงงานได้ก าหนดไว้เพียงว่านายจ้างต้องจ่ายไม่น้อยกว่าอัตราที่ก าหนด
เท่านั้น ซึ่งปรากฏตามข้อเท็จจริงที่ลูกจ้างได้ออกมาเรียกร้อง และยื่นหนังสือต่อกรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน เพื่อเรียกร้องขอปรับอัตราค่าล่วงเวลาในวันท างาน และอัตราค่า
ท างานในวันหยุดให้เป็นอัตรา 3 เท่า เหมือนกับอัตราค่าล่วงเวลาในวันหยุด หรือปรับอัตราค่า
ล่วงเวลา และค่าท างานในวันหยุดทุกประเภทให้มีอัตราสูงขึ้น  
 ดังนั้นเมื่อได้ศึกษา และพิจารณาถึงกฎหมายแรงงานของประเทศต่างๆ แล้วพบว่า 
ประเทศที่เลือกท าการศึกษานั้น ส่วนใหญ่จะเป็นประเทศที่มีการพัฒนาไปอย่างมากแล้วทั้งสิ้น 
กล่าวคือ ในเร่ืองการก าหนดอัตราค่าล่วงเวลา และอัตราค่าท างานในวันหยุดนั้น กฎหมายแรงงาน
ของแต่ละประเทศได้ก าหนดอัตราการจ่ายค่าตอบแทนเอาไว้หลายอัตรา และไม่แน่นอนด้วย เช่น 
กฎหมายแรงงานของประเทศแคนาดา ในมลรัฐควิเบค ลูกจ้างมีสิทธิที่จะได้รับค่าล่วงเวลาในอัตรา 
50% ของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมง หรือเท่ากับ 1.5 เท่าของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมง ส าหรับค่าท างานใน
วันหยุดนั้นลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่าท างานในวันหยุดเพิ่มจากอัตราค่าจ้างปกติ ซึ่งกฎหมายของมลรัฐ 
ควิเบคไม่ได้ก าหนดอัตราค่าท างานในวันหยุดเอาไว้แน่นอน แต่ได้ก าหนดให้เป็นหน้าที่ของ
นายจ้าง ทั้งนีก้ารจ่ายค่าตอบแทนต้องไม่ต่ ากว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ า และในกฎหมายมาตรฐานแรงงาน
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ของประเทศญี่ปุ่นก็มีลักษณะการจ่ายค่าตอบแทนหลายอัตราเช่นเดียวกัน กล่าวคือ จะก าหนดอัตรา
ค่าล่วงเวลาตามจ านวนชั่วโมงที่ลูกจ้างท าได้ต่อเดือน เช่น เมื่อลูกจ้างท างานล่วงเวลา 45 ชั่วโมง 
นายจ้างต้องจ่ายค่าล่วงเวลา 25% ของจ านวนเงินที่ได้จากการคูณจ านวนชั่วโมงที่ท าพิเศษกับค่าจ้าง
ต่อชั่วโมง แต่ถ้าท างานล่วงเวลาระหว่าง 45-60 ชั่วโมง นายจ้างจะต้องจ่ายค่าล่วงเวลา 25-50% ของ
จ านวนเงินที่ได้จากการคูณจ านวนชั่วโมงที่ท าพิเศษกับค่าจ้างต่อชั่วโมง ส่วนค่าท างานในวันหยุด
นั้นกฎหมายมาตรฐานแรงงานได้ก าหนดไว้ว่า ถ้านายจ้างให้คนท างานมาท างานในวันหยุดต่างๆ 
นายจ้างจะต้องจ่ายค่าท างานในวันหยุดให้กับคนท างานในอัตรา 35% ของจ านวนเงินที่ได้จากการ
คูณจ านวนชั่วโมงที่ท าพิเศษกับค่าจ้างต่อชั่วโมง หรือต่อวันท างานปกติ ซึ่งคนท างานจะได้รับค่าจ้าง
เพิ่มพิเศษนี้เมื่อได้มาท างานในวันหยุด   
 ในประเทศอังกฤษกลับเป็นประเทศที่มีความแตกต่างกับประเทศอ่ืนๆ มากที่สุด 
กล่าวคือ ในการท างานล่วงเวลา และการท างานในวันหยุดนั้น จะไม่มีกฎหมายแรงงานฉบับใดเลยที่
ก าหนดอัตราค่าล่วงเวลา และค่าท างานในวันหยุดเอาไว้อย่างชัดเจน แต่กลับมุ่งเน้นไปที่สัญญาจ้าง
แรงงาน หรือการท าข้อตกลงระหว่างนายจ้างและลูกจ้างก่อนที่จะเร่ิมท างานว่า ลูกจ้างจะต้องท างาน
ล่วงเวลา หรือท างานในวันหยุด ซึ่งในสัญญาจ้างแรงงานจะต้องระบุถึงอัตราค่าล่วงเวลา และอัตรา
ค่าท างานในวันหยุดเอาไว้ด้วย 
 เพราะฉะนั้นการที่ลูกจ้างเรียกร้องขอปรับอัตราค่าล่วงเวลา และค่าท างานในวันหยุดให้
มีอัตราเท่ากันหรือสูงขึ้นนั้น ถือเป็นปัญหาที่ส าคัญในการบังคับใช้กฎหมาย เพราะกฎหมาย
คุ้มครองแรงงานระบุเอาไว้เพียงว่านายจ้างต้องจ่ายไม่น้อยกว่าอัตราที่กฎหมายก าหนดไว้เท่านั้น ท า
ให้เกิดปัญหาการเรียกร้องของลูกจ้างเพื่อขอปรับอัตราค่าล่วงเวลาและค่าท างานในวันหยุดให้มี
อัตราที่สูงขึ้น และจากการที่ได้ศึกษาเปรียบเทียบกับกฎหมายแรงงานของประเทศต่างๆ แล้วพบว่า 
การปรับเพิ่มอัตราค่าล่วงเวลา และค่าท างานในวันหยุดให้อยู่ในอัตราที่เท่ากัน คือ 3 เท่าตามที่
ลูกจ้างได้เรียกร้องนั้นมีความไม่เหมาะสม เพราะเวลาในการท างานของแต่ละอาชีพ หรือแต่ละ
กิจการนั้นมีเวลาท างานที่แตกต่างกัน การปรับเพิ่มอัตราค่าล่วงเวลาและค่าท างานในวันหยุด อาจ
ส่งผลเสียหายต่อนายจ้างที่ต้องจ่ายค่าจ้างเพิ่มขึ้น หรือบางทีอาจจะเป็นช่องทางให้นายจ้างเอาเปรียบ
ลูกจ้างได้ เช่น นายจ้างจะใช้วิธีการจ่ายค่าล่วงเวลาแบบเหมาจ่ายให้กับลูกจ้าง เพื่อเป็นการเลี่ยง
ไม่ให้ตนเองต้องจ่ายค่าจ้างให้กับลูกจ้างเพิ่มขึ้น แม้นายจ้างจะให้ลูกจ้างท างานมากหรือน้อยชั่วโมง
ก็ตาม เป็นต้น และอาจท าให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมาอีกมากมาย เช่น ส่งผลกระทบไปถึงผู้บริโภค
ในการที่จะต้องซื้อสินค้าในราคาที่สูงขึ้นด้วย อีกทั้งกฎหมายแรงงานของแต่ละประเทศได้ก าหนด
อัตราการจ่ายค่าล่วงเวลา และค่าท างานในวันหยุดเอาไว้หลายอัตราเช่นเดียวกัน ทั้งๆ ที่ประเทศ
เหล่านี้เป็นประเทศที่มีความพัฒนาไปมากกว่าประเทศไทย 
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 ดังนั้นประเทศไทยควรที่จะน ากฎหมายแรงงานของประเทศต่างๆ มาใช้เป็นแนวทางใน
การแก้ไขปรับปรุงกฎหมายคุ้มครองแรงงานในเร่ืองการก าหนดอัตราค่าล่วงเวลาในวันท างาน ค่า
ล่วงเวลาในวันหยุด และค่าท างานในวันหยุด เพราะว่ากฎหมายของแต่ละประเทศที่ได้ท าการศึกษา
นั้น จะก าหนดอัตราค่าตอบแทนโดยค านึงถึงสภาพเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศเป็นหลักใน
การพิจารณา ส่งผลให้ค่าตอบแทนแต่ละประเภทมีอัตราที่เหมาะสม และเป็นธรรม ซึ่งการน า
แนวทางของแต่ละประเทศมาปรับใช้นั้น อาจจะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาในกรณีที่ลูกจ้าง
ออกมาเรียกร้องขอปรับอัตราค่าล่วงเวลา และค่าท างานในวันหยุด อีกทั้งยังเป็นการแก้ไขปัญหาใน
กรณีที่นายจ้างจ่ายค่าตอบแทนให้กับลูกจ้างในอัตราที่ไม่เป็นธรรมได้อีกด้วย เช่น กรณีที่นายจ้างจะ
ใช้ระบบการเหมาจ่ายค่าล่วงเวลา และค่าท างานในวันหยุด แทนการจ่ายค่าล่วงเวลา และค่าท างาน
ในวันหยุดตามอัตราที่กฎหมายคุ้มครองแรงงานได้ก าหนดไว้ เพื่อให้ลูกจ้างได้รับค่าตอบแทนเพียง
อัตราเดียว ไม่ว่างานที่ลูกจ้างท านั้นจะมีชั่วโมงท างานมากหรือน้อยก็ตาม เป็นต้น 
 กล่าวโดยสรุป ปัญหาในเร่ืองการจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา และค่าท างานในวันหยุดตาม
กฎหมายคุ้มครองแรงงานของประเทศไทยนั้น ยังคงเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่ในปัจจุบัน ที่ยังหาแนว
ทางแก้ไขไม่ได้ในประเด็นดังต่อไปนี้ ในเร่ืองการค านวณจ่ายค่าจ้างให้กับลูกจ้างที่ได้รับค่าจ้างตาม
ผลงานโดยค านวณเป็นหน่วย หรือโดยค านวณเป็นชิ้นงาน ซึ่งกฎหมายคุ้มครองแรงงานไม่ได้
บัญญัติเอาไว้ ส่งผลให้ลูกจ้างได้รับค่าจ้างในอัตราที่ไม่แน่นอน ส่วนเร่ืองของค่าล่วงเวลา และค่า
ท างานในวันหยุด ปัญหาที่เกิดขึ้นคือ การค านวณจ่ายเงินค่าล่วงเวลา และค่าท างานในวันหยุด ซึ่ง
นายจ้างส่วนมากจะใช้ฐานเงินเดือนเพียงอย่างเดียวเท่านั้น ในการค านวณหาค่าตอบแทน ท าให้
ลูกจ้างได้รับค่าจ้างต่ ากว่าที่ควรจะได้รับ และการให้หยุดงานแทนการจ่ายค่าล่วงเวลา กฎหมาย
คุ้มครองแรงงานไม่ได้บัญญัติเอาไว้ว่าลูกจ้างมีสิทธิหยุดงานได้เมื่อได้ท างานล่วงเวลา และปัญหา
การเรียกร้องขอปรับอัตราค่าล่วงเวลา และค่าท างานในวันหยุดให้มีอัตราสูงขึ้น หรือเท่ากัน ดังนั้น
จึงควรที่จะน าหลักกฎหมายแรงงานในเร่ืองค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา และค่าท างานในวันหยุดของ
ต่างประเทศที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นมาปรับใช้ และแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น เพื่อให้หลักเกณฑ์
ในการจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา และค่าท างานในวันหยุดของประเทศไทยมีความชัดเจน และสมบูรณ์
มากยิ่งขึ้น   
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บทที ่ 5 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 
5.1  บทสรุป 
 ในปัจจุบันได้มีการก าหนดหลักเกณฑ์การท างานตามเวลาปกติ การท างานล่วงเวลา 
และการท างานในวันหยุด ตามที่กฎหมายคุ้มครองแรงงานได้วางแนวทาง และหลัก เกณฑ์ไว้ เพื่อ
เป็นการคุ้มครองไม่ให้ลูกจ้างต้องถูกนายจ้างเอาเปรียบ และเป็นการรักษาไว้ซึ่งชีวิต ร่างกาย และ
สุขภาพอนามัยของลูกจ้าง ไม่ให้ต้องท างานมากเกินไป ส่วนในเร่ืองการจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา และ
ค่าท างานในวันหยุด ถึงแม้ว่ากฎหมายคุ้มครองแรงงานจะได้ก าหนดค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา และค่า
ท างานในวันหยุด เพื่อที่จะให้ลูกจ้างได้รับค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าท างานในวันหยุดในอัตราที่
เหมาะสม และเป็นธรรม แต่ก็ยังไม่สามารถใช้บังคับได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ดังจะเห็นได้ในกรณี
ของหลักเกณฑ์การท างานในประเทศไทย กฎหมายคุ้มครองแรงงานได้ก าหนดชั่วโมงท างาน
ล่วงเวลาไว้แต่เพียงว่า ในวันท างานปกติลูกจ้างจะมีชั่วโมงท างานไม่เกิน 8 ชั่วโมงต่อวัน เมื่อรวม
ตลอดทั้งสัปดาห์แล้วต้องไม่เกิน 48 ชั่วโมง และในการท างานล่วงเวลา และท างานในวันหยุด 
ลูกจ้างจะท าได้ไม่เกิน 36 ชั่วโมงต่อสัปดาห์เท่านั้น แต่กฎหมายไม่ได้บัญญัติเอาไว้ว่า ในหนึ่งวัน
ลูกจ้างจะท างานล่วงเวลาได้กี่ชั่วโมง ดังนั้นการที่กฎหมายไม่ได้ก าหนดจ านวนชั่วโมงท างาน
ล่วงเวลาต่อวันเอาไว้แน่นอน อาจส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานของลูกจ้างได้ เพราะว่าลูกจ้าง
ท างานปกติวันละไม่เกิน 8 ชั่วโมง ถ้านายจ้างต้องการให้ลูกจ้างท างานล่วงเวลาออกไปอีก 6–7 
ชั่วโมงก็สามารถท าได้ เพราะกฎหมายไม่ได้ก าหนดชั่วโมงขั้นต่ าของการท างานล่วงเวลาในแต่ละ
วันเอาไว้ด้วย นอกจากนี้ปัญหาในการท างานล่วงเวลา และการท างานในวันหยุดนั้นยังส่งผล
กระทบต่อการหยุดงานของลูกจ้างด้วย เพราะในบางประเภทของกิจการ นายจ้างมักจะให้ลูกจ้าง
ท างานล่วงเวลาจนเลยเวลาท างานปกติไปมาก ผลที่ตามมาก็คือ ลูกจ้างไม่อาจท า งานได้เต็ม
ประสิทธิภาพ เนื่องจากต้องท างานโดยตลอด อันอาจส่งผลให้ลูกจ้างเหนื่อยล้า และเจ็บป่วย ท าให้
ต้องขาดงานไปโดยปริยาย ผลที่ตามมาก็คือ ลูกจ้างต้องถูกหักเงินเดือนจากการขาดงานตามไปด้วย 
อย่างไรก็ดีกฎหมายคุ้มครองแรงงานของประเทศไทยนั้น ไม่ได้บัญญัตใินเร่ืองการให้ความคุ้มครอง
ลูกจ้าง กรณีที่ลูกจ้างจะใช้สิทธิหยุดงานเมื่อได้มีการท างานล่วงเวลา แทนการได้รับค่าล่วงเวลา
เอาไว้ด้วย 
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 ในกรณีของการจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา และค่าท างานในวันหยุด อันได้แก่ การค านวณ
จ่ายค่าจ้างให้กับลูกจ้างที่ได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยค านวณเป็นหน่วย หรือโดยค านวณจากผลงาน
ที่ลูกจ้างท าได้ เป็นอีกกรณีหนึ่งที่เกิดปัญหาขึ้นกับลูกจ้างเป็นอย่างมาก เพราะการค านวณจ่ายค่าจ้าง
ของลูกจ้างประเภทน้ี เป็นการค านวณจากผลงานหรือตามชิ้นงานที่ลูกจ้างท าได้ ปัญหาที่ตามมาก็คือ 
ถ้าลูกจ้างผลิตชิ้นงานได้น้อย ก็จะได้รับค่าจ้างน้อยไปด้วย ถึงแม้ว่าการที่ลูกจ้างผลิตชิ้นงานได้น้อย
นั้น ไม่ได้เกิดขึ้นจากความผิดของตัวลูกจ้างเอง เช่น โรงงานได้ลดก าลังการผลิตลง หรือไม่มีงานเข้า
โรงงานของนายจ้าง ท าให้ลูกจ้างต้องมารับผลกระทบในการที่จะได้รับค่าจ้างลดลง ซึ่งกฎหมาย
คุ้มครองแรงงานไม่ได้บัญญัติให้ความคุ้มครองลูกจ้างประเภทดังกล่าว แต่กลับให้ความคุ้มครอง
ลูกจ้างประเภทที่ได้รับค่าจ้างแบบมีก าหนดเวลาแน่นอนเท่านั้น 
 ส่วนปัญหาในการค านวณจ่ายค่าล่วงเวลา และค่าท างานในวันหยุดนั้นเกิดขึ้นจากการที่
นายจ้างในหลายๆ ประเภทกิจการได้น าแต่ฐานเงินเดือนเพียงอย่างเดียวเท่านั้น มาค านวณจ่ายเป็น     
ค่าล่วงเวลา และค่าท างานในวันหยุด ส่งผลให้ลูกจ้างได้รับค่าจ้างต่ ากว่าที่ควรจะได้รับ เพียงเพราะ
ค าว่า “ค่าจ้าง” นั้นได้สร้างปัญหาต่อทั้งนายจ้าง และลูกจ้างในความไม่ชัดเจนของเงินที่จะจ่ายให้แก่
ลูกจ้างว่า เงินประเภทใดถือเป็นค่าจ้าง และเงินประเภทใดไม่ถือเป็นค่าจ้าง เพราะเงินที่ถือเป็น
ค่าจ้างจะมีความส าคัญในการน ามาเป็นฐานในการค านวณเงินค่าล่วงเวลา และค่าท างานในวันหยุด 
ซึ่งกฎหมายคุ้มครองแรงงานของประเทศไทยไม่ได้มีการบัญญัติไว้เป็นพิเศษว่าจะใช้เงินประเภทใด 
มาค านวณค่าล่วงเวลา และค่าท างานในวันหยุดบ้าง 
 ส าหรับปัญหาในการบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองแรงงานของประเทศไทยที่ยังไม่เต็ม
ประสิทธิภาพเท่าที่ควร คือ กรณีที่ลูกจ้างออกมาเรียกร้องเพื่อขอปรับอัตราค่าล่วงเวลา และค่า
ท างานในวันหยุดให้มีอัตราเพิ่มสูงขึ้น หรือขอปรับให้เป็น 3 เท่าเหมือนกับค่าล่วงเวลาในวันหยุด 
อีกทั้งกฎหมายคุ้มครองแรงงานได้ก าหนดไว้เพียงว่า นายจ้างต้องจ่ายเงินไม่น้อยกว่าอัตราที่
กฎหมายก าหนด ซึ่งประเด็นตรงนี้เองที่เปิดโอกาสให้ลูกจ้างมีสิทธิออกมาเรียกร้อง เพื่อให้ตนเอง
ได้รับประโยชน์ และได้รับค่าจ้างเพิ่มมากขึ้น แต่ถ้ามองในทางกลับกันนายจ้าง และผู้บริโภคก็จะ
ได้รับความเสียหายด้วยเช่นกัน คือ เมื่อนายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างเพิ่มมากขึ้นท าให้ภาระ
ค่าใช้จ่ายของนายจ้างก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วย ส่งผลกระทบไปยังผู้บริโภค คือ สินค้าที่นายจ้างน า
ออกมาจ าหน่ายก็จะมีราคาสูง ผู้บริโภคก็ต้องซื้อสินค้าในราคาที่สูงขึ้นด้วย 
 ส่วนประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นกับหลักเกณฑ์ในการท างานล่วงเวลา การก าหนดวันหยุด
ให้กับลูกจ้าง และการค านวณจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าท างานในวันหยุดของประเทศไทยนั้น 
เน่ืองจากบางปัญหายังไม่มีกฎหมายรองรับ หรือบางปัญหามีกฎหมายรองรับอยู่แล้ว แต่กฎหมายนั้น
ขาดการบังคับใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และจากการศึกษากฎหมายแรงงานของประเทศแคนาดา 
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ประเทศอังกฤษ และประเทศญ่ีปุ่น จะเห็นได้ว่าในแต่ละประเทศมีแนวทางปฏิบัติที่ชัด เจน คือ 
ประเทศแคนาดาได้มีการก าหนดชั่วโมงท างานล่วงเวลา ที่ลูกจ้างสามารถท าได้ในแต่ละวันเอาไว้ 
และก าหนดให้ลูกจ้างสามารถใช้สิทธิหยุดพักได้เมื่อมีการท างานล่วงเวลาเอาไว้ด้วย ในประเทศ
อังกฤษก็เช่นเดียวกัน ได้มีการบัญญัติเร่ืองสิทธิลาหยุดงาน เมื่อลูกจ้างได้ท างานล่วงเวลาเอาไว้ และ
การท างานส่วนใหญ่ให้ยึดถือตามสัญญาจ้างแรงงานเป็นหลัก และการให้ประกันการจ่ายค่าจ้างแก่
ลูกจ้างบางประเภท กรณีที่ไม่ได้เกิดจากความผิดของลูกจ้างด้วย ส่วนประเทศญ่ีปุ่นได้ก าหนดให้
ความคุ้มครองลูกจ้างที่ได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยค านวณเป็นหน่วย และตามผลงานที่ลูกจ้างท าได้ 
โดยการให้ประกันการจ่ายค่าจ้าง เพื่อลูกจ้างจะได้รับค่าจ้างในอัตราที่แน่นอน 
 อนึ่งหลักเกณฑ์ และแนวทางตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานได้ก าหนดขึ้นเพื่อคุ้มครอง
ลูกจ้างไม่ให้ถูกนายจ้างเอารัดเอาเปรียบ เพราะลูกจ้างเป็นผู้ที่ตกอยู่ในฐานะที่เสียเปรียบกว่านายจ้าง
ไม่ว่าจะเป็นฐานะทางเศรษฐกิจ หรือฐานะทางสังคม อีกทั้งกฎหมายยังเป็นเคร่ืองมือที่ช่วยในการ
เจรจาต่อรอง ส าหรับการก าหนดชั่วโมงท างาน หรือการก าหนดค่าตอบแทนแรงงานให้มีความ
เหมาะสมกับสภาพการท างาน และตามความสามารถของตน เพื่อที่ลูกจ้างจะได้มีเวลาท างานอัน
สมควร และมีรายได้เพียงพอต่อการด ารงชีวิตของตนเองและครอบครัว  และต้องไม่ได้รับความ
เดือดร้อนจากการกระท าของนายจ้าง ซึ่งจุดมุ่งหมายของกฎหมายคุ้มครองแรงงาน และนโยบายการ
บริหารแรงงานของรัฐ มิใช่จะกระท าเพียงเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดแนวความคิดที่เป็นปฏิปักษ์ และมี
การแบ่งแยกชนชั้นอย่างรุนแรงเท่านั้น แต่จะต้องกระท าด้วยความคิดที่จะช่วยเหลือและให้ความ
คุ้มครองลูกจ้างอย่างจริงจัง เพื่อช่วยยกระดับมาตรฐานการด ารงชีวิตของลูกจ้างและครอบครัวให้ดี
ขึ้น และเหมาะสมกับคุณค่าแรงงานของลูกจ้าง จากการศึกษากฎหมายแรงงานของต่างประเทศจะ
เห็นได้ว่าหลักการที่ส าคัญในการให้ความคุ้มครองผู้ใช้แรงงานจะถูกก าหนดขึ้นโดยมีความ
สอดคล้องกันแทบทุกประเทศ แต่จะมีรายละเอียดปลีกย่อยในบางประเด็นที่แตกต่างกันไป ได้แก่ 
ในประเทศแคนาดา เร่ืองการก าหนดชั่วโมงท างานล่วงเวลาจะมีความชัดเจนกว่าประเทศอ่ืนๆ คือ 
ลูกจ้างที่มีชั่วโมงท างานปกติ จะมีสิทธิปฏิเสธการท างานล่วงเวลาที่เกินกว่า 4 ชั่วโมงในหนึ่งวันได้ 
หรือลูกจ้างประเภทที่มีชั่วโมงท างานไม่แน่นอนมีสิทธิปฏิเสธ การท างานที่เกินกว่า 14 ชั่วโมง 
ในช่วงเวลา 24 ชั่วโมงได้ หรือลูกจ้างที่มีชั่วโมงท างานไม่ต่อเนื่องกันมีสิทธิปฏิเสธการท างานเกิน
กว่า 12 ชั่วโมงในช่วงเวลา 24 ชั่วโมงได้ ซึ่งในประเทศไทยไม่ได้บัญญัติเอาไว้ว่าในหนึ่งวันลูกจ้าง
สามารถท างานล่วงเวลาได้กี่ชั่วโมง ส่วนประเทศอังกฤษก็ไม่ได้บัญญัติเอาไว้ว่าในหนึ่งวันลูกจ้าง
ต้องท างานล่วงเวลากี่ชั่วโมง แต่มุ่งเน้นที่สัญญาจ้างแรงงานเป็นหลักในการควบคุมการท างานของ
ลูกจ้าง ถ้าในสัญญาไม่ได้ระบุให้ลูกจ้างต้องท างานล่วงเวลา ลูกจ้างก็ไม่ต้องท า และในกรณีที่ลูกจ้าง
ได้ท างานล่วงเวลา หรือได้ท างานในวันหยุด ในประเทศแคนาดา และประเทศอังกฤษ จะมีการ
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บัญญัติไว้ชัดเจนเลยว่า เมื่อลูกจ้างได้มีการท างานล่วงเวลา หรือมาท างานในวันหยุดแล้ว ลูกจ้างมี
สิทธิหยุดงาน แทนการได้รับค่าล่วงเวลา หรือได้รับค่าท างานในวันหยุดได้ ซึ่งการหยุดงานดังกล่าว
จะน าไปใช้กับทุกอาชีพ หรือในกิจการที่ต้องมีการท างานล่วงเวลา แต่ประเทศไทยไม่ได้บัญญัติไว้
ครอบคลุมถึงทุกๆ อาชีพ เพียงแต่ก าหนดให้กับอาชีพที่ต้องท างานต่อเนื่องกันไป ซึ่งลักษณะของ
งานไม่อาจหยุดด าเนินการได้เท่านั้น ส่วนประเทศญ่ีปุ่นก็ไม่มีการก าหนดชั่วโมงในการท างาน
ล่วงเวลาขั้นต่ า และการใช้สิทธิหยุดงานแทนการท างานล่วงเวลาเอาไว้ ส าหรับการคุ้มครองการจ่าย
ค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างที่ได้รับค่าจ้างตามผลงาน ประเทศญ่ีปุ่นและประเทศอังกฤษ ได้มีการก าหนด
เอาไว้ชัดเจนเลยว่า นายจ้างจะต้องประกันการจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างที่ได้รับค่าจ้างตามผลงาน หรือ
ลูกจ้างบางประเภท เมื่อความผิดนั้นไม่ได้เกิดจากการกระท าของลูกจ้าง เพื่อลูกจ้างจะได้รับค่าจ้าง
ในอัตราที่เหมาะสม ซึ่งประเทศไทยไม่ได้บัญญัติไว้เป็นพิเศษ และประเทศแคนาดาก็ไม่ได้ก าหนด
เอาไว้เช่นกัน ในการค านวณจ่ายค่าล่วงเวลา และค่าท างานในวันหยุดนั้นประเทศญ่ีปุ่นได้ก าหนด
เอาไว้ว่า เงินที่นายจ้างจะน ามาค านวณจ่ายเป็นค่าล่วงเวลา และค่าท างานในวันหยุด จะมาจากค่าจ้าง
ปกติเท่านั้น ซึ่งกฎหมายได้แยกไว้เป็นพิเศษ ส่วนประเทศอังกฤษ และประเทศแคนาดา แม้จะไม่ได้
ก าหนดไว้ว่าจะใช้ค่าจ้างประเภทใดบ้างมาค านวณค่าล่วงเวลาและค่าท างานในวันหยุด แต่
ความหมายของค าว่า “ค่าจ้าง” ก็มีความหมายที่ชัดเจนกว่าของประเทศไทยอย่างมาก  และในการ
เรียกร้องขอปรับอัตราค่าล่วงเวลา และค่าท างานในวันหยุด ให้มีอัตราเท่ากัน หรืออัตราสูงขึ้น ซึ่งใน
ประเทศแคนาดา ประเทศอังกฤษ และประเทศญ่ีปุ่น ไม่มีประเทศใดเลยที่ก าหนดอัตราค่าล่วงเวลา 
และค่าท างานในวันหยุดให้มีอัตราที่เท่ากัน ซึ่งในประเทศแคนาดา และประเทศอังกฤษ จะขึ้นอยู่
กับการตกลงระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง ส่วนประเทศญ่ีปุ่นนั้นได้มีการบัญญัติเอาไว้หลายอัตรา
เช่นเดียวกัน แต่จะมีการแบ่งแยกเป็นช่วงเวลา เช่น เมื่อลูกจ้างท างานล่วงเวลา 45 ชั่วโมง นายจ้าง
ต้องจ่ายค่าล่วงเวลา 25% ของค่าจ้างต่อวันท างานปกติ แต่ถ้าท างานล่วงเวลาระหว่าง 45-50 ชั่วโมง 
นายจ้างจะต้องจ่ายค่าล่วงเวลา 25-50% ของค่าจ้างต่อวันท างานปกติ เป็นต้น 
   กล่าวโดยสรุป จากการศึกษา และวิเคราะห์หลักเกณฑ์การท างาน การจ่ายค่าจ้าง ค่ า
ล่วงเวลา และค่าท างานในวันหยุดตามกฎหมายแรงงานของประเทศแคนาดา อังกฤษ และญ่ีปุ่น 
พบว่า การคุ้มครองลูกจ้างของประเทศไทยในเร่ืองเกี่ยวกับการก าหนดชั่วโมงท างานล่วงเวลา การ
ให้ลูกจ้างมีสิทธิหยุดงาน เมื่อได้มีการท างานล่วงเวลา หรือท างานในวันหยุด การให้ความคุ้มครอง
ลูกจ้างที่ได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยค านวณเป็นหน่วย การค านวณจ่ายค่าล่วงเวลา และค่าท างานใน
วันหยุด และการเรียกร้องขอปรับอัตราค่าล่วงเวลา และอัตราค่าท างานในวันหยุดให้มีอัตราเท่ากัน 
หรือให้มีอัตราสูงขึ้น ซึ่งประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายบัญญัติรับรองไว้ในบางประเด็น แต่ก็มีบาง
ประเด็นที่กฎหมายบัญญัติรับรองไว้แล้ว แต่ยังมีความไม่เหมาะสม ดังนั้นประเทศไทยจึงควรที่
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จะต้องมีการแก้ไข ปรับปรุง และเพิ่มเติมกฎหมายคุ้มครองแรงงาน โดยการน าเอากฎหมายแรงงาน
ของต่างประเทศมาประยุกต์ใช้เพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการคุ้มครองแรงงานของประเทศ 
 จากข้อสรุปข้างต้น ผู้เขียนจึงขอเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข และเพิ่มเติม
บทบัญญัติกฎหมายคุ้มครองแรงงานดังต่อไปนี้ 
 
5.2  ข้อเสนอแนะ 
        5.2.1  ในเร่ืองการก าหนดชั่วโมงท างานล่วงเวลา และการท างานในวันหยุด ควรมีการเพิ่มเติม
บทบัญญัติกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ในการก าหนดชั่วโมงท างานล่วงเวลา และท างานในวันหยุด 
จากเดิมที่กฎหมายได้ก าหนดไว้เพียงว่าลูกจ้างจะท างานล่วงเวลา หรือท างานในวันหยุดได้ไม่เกิน 
36 ชั่วโมงต่อสัปดาห์เท่านั้น โดยบัญญัติเพิ่มเติมในส่วนของการก าหนดชั่วโมงท างานล่วงเวลาใน
แต่ละวันเป็น “ให้นายจ้างประกาศเวลาท างานล่วงเวลาให้ลูกจ้างทราบ โดยก าหนดเวลาเร่ิมต้น และ
เวลาสิ้นสุดของการท างานล่วงเวลาในแต่ละวันเอาไว้ แต่วันหนึ่งต้องไม่เกิน 4 ชั่วโมง เฉพาะในงาน
ประเภทที่อนุญาตให้ท างานล่วงเวลาได้” หรือจะก าหนดดังเช่น กฎหมายแรงงานของมลรัฐควิเบค 
ของประเทศแคนาดา แม้จะไม่ได้ก าหนดชั่วโมงท างานล่วงเวลาในแต่ละวันเอาไว้ แต่ลูกจ้างก็มี
สิทธิปฏิเสธการท างานล่วงเวลาที่เกินกว่า 4 ชั่วโมงได้ ถ้าเป็นลูกจ้างที่มีชั่วโมงท างานแน่นอน เป็น
ต้น การที่ต้องก าหนดเวลาท างานล่วงเวลาในแต่ละวันเอาไว้ เนื่องจากในวันท างานหนึ่งวันลูกจ้าง
จะท างานเกินกว่า 8 ชั่วโมงอยู่แล้ว ถ้านายจ้างได้ให้ลูกจ้างท างานล่วงเวลาต่อออกไปอีก โดยไม่มี
การก าหนดชั่วโมงท างานล่วงเวลาเอาไว้แน่นอน ลูกจ้างอาจจะต้องมีชั่ วโมงท างานที่ยาวนานก็
เป็นได้ และจะน าไปสู่ปัญหาอ่ืนๆ ในการท างานด้วย อีกทั้งการก าหนดชั่วโมงท างานให้มีความ
แน่นอนยังเป็นการยกระดับสภาพการด าเนินชีวิตของลูกจ้าง เพื่อให้ลูกจ้างมีเวลาอยู่กับครอบครัว
ของตนเองเพิ่มมากขึ้น และลูกจ้างจะมีประสิทธิภาพในการท างานอย่างเต็มที่  หากได้มีการพักผ่อน
อย่างเพียงพอ 
        5.2.2  ในเร่ืองการหยุดงานแทนการจ่ายค่าล่วงเวลา ควรมีการเพิ่มเติมบทบัญญัติกฎหมาย
คุ้มครองแรงงาน โดยก าหนดให้ลูกจ้างในทุกอาชีพ หรือทุกประเภทกิจการ เมื่อได้มีการท างาน
ล่วงเวลาไปแล้ว ลูกจ้างสามารถใช้สิทธิหยุดงานแทนการได้รับเงินค่าล่วงเวลาได้ ซึ่งได้น าหลักของ
แคนาดา และอังกฤษมาปรับใช้ 
 ดังนั้นควรมีการ เพิ่ม เติมบทบัญญัติของกฎหมายคุ้มครองแรงงานเป็นดังนี้                   
“ในการท างานเกินกว่าหรือนอกเหนือจากชั่วโมงท างานปกติในแต่ละวัน ลูกจ้างมีสิทธิที่จะขอหยุด
งานเพื่อชดเชยการท างานล่วงเวลาได้ โดยไม่ได้รับค่าล่วงเวลา แต่การหยุดงานดังกล่าวลูกจ้าง
จะต้องกระท าภายในระยะเวลา 1 เดือน นับแต่วันที่ลูกจ้างได้มีการท างานล่วงเวลา 
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 กรณีที่ลูกจ้างไม่ได้ใช้สิทธิหยุดงานเพื่อชดเชยการท างานล่วงเวลา ภายในระยะเวลาที่
ก าหนด นายจ้างยังคงต้องจ่ายค่าตอบแทนส าหรับการท างานล่วงเวลาให้กับลูกจ้างดังเดิม  ทั้งนี้ไม่
ตัดสิทธิลูกจ้างในการได้รับค่าล่วงเวลา เมื่อพ้นก าหนด” 
           ทั้งนี้ เพื่อเป็นการคุ้มครองสุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิตของลูกจ้างไม่ให้ท างานหนักมาก
จนเกินไป ท าให้ลูกจ้างมีความปลอดภัยในการท างาน เพราะลูกจ้างได้พักผ่อนอย่างเต็มที่ และมี
ความมั่นคงในการด าเนินชีวิต ท าให้ลูกจ้างไม่ต้องขาดงาน และไม่ต้องลางานบ่อยคร้ัง และที่ส าคัญ
ที่สุดจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน และผลิตภาพในการท างานด้วย 
        5.2.3  ในเร่ืองการจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างที่ได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยค านวณเป็นหน่วย หรือ
โดยค านวณจากผลงานที่ลูกจ้างท าได้ ควรมีการเพิ่มเติมบทบัญญัติกฎหมายคุ้มครองแรงงานเพื่อให้
ความคุ้มครองแก่ลูกจ้างที่ได้ รับค่าจ้างตามผลงานโดยค านวณเป็นหน่วย หรือโดยค านวณจาก
ผลงานที่ลูกจ้างท าได้เป็นดังนี้ “ในการจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างที่ได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยค านวณ
เป็นหน่วย หรือได้รับค่าจ้างตามผลงานที่ท าได้ และลูกจ้างที่นายจ้างไม่มีงานให้ท า นายจ้างต้องจัด
ให้มีการประกันรายได้แก่ลูกจ้างในจ านวนที่แน่นอน เหมาะสมกับจ านวนชั่วโมงที่ลูกจ้างได้ท างาน
ไป ถ้านายจ้างเป็นต้นเหตุที่ท าให้ลูกจ้างได้รับค่าจ้างลดลง เว้นแต่ ความผิดนั้นเกิดขึ้นจากตัวลูกจ้าง
เอง” 
 การบัญญัติกฎหมายเช่นน้ีก็เพื่อเป็นการคุ้มครองลูกจ้างประเภทดังกล่าวให้ได้รับค่าจ้าง
ในอัตราที่เหมาะสม และเป็นธรรม เพราะค่าจ้างจะน าไปใช้ในการค านวณหาค่าตอบแทนประเภท
อ่ืนๆ เช่นค่าล่วงเวลา และค่าท างานในวันหยุดด้วย อีกทั้งการควบคุมเร่ืองค่าจ้าง ตลอดจนระยะเวลา
การท างานและสวัสดิการอ่ืนๆ เป็นเร่ืองที่กระท าได้ยาก สมควรที่กฎหมายจะต้องให้ความคุ้มครอง
ไว้เป็นพิเศษเช่นเดียวกันกับหลักกฎหมายของญ่ีปุ่นและอังกฤษ 
        5.2.4  ในเร่ืองการค านวณจ่ายค่าล่วงเวลา และค่าท างานในวันหยุด ควรมีการบัญญัติเพิ่มเติม 
และแก้ไขกฎหมายคุ้มครองแรงงานเป็นดังนี้  
 5.2.4.1  ควรบัญญัติเพิ่มเติมในเร่ืองการก าหนดค านิยามค าว่า “ค่าจ้าง” ที่จะใช้เป็นฐาน
ในการค านวณค่าล่วงเวลา และค่าท างานในวันหยุด แยกออกจากความหมายของค่าจ้างโดยทั่วไป
ให้ชัดเจนเลยว่า ค่าจ้างที่จะน ามาใช้ในการค านวณค่าล่วงเวลา และค่าท างานในวันหยุด ควรเป็น
ค่าจ้างประเภทใด ดังเช่นในกฎหมายของประเทศญ่ีปุ่นที่มีการก าหนดค านิยามค่าจ้างปกติแยกออก
จากค่าจ้างทั่วไป เพื่อเป็นฐานในการค านวณค่าตอบแทนอ่ืนๆ 
               ดังนั้นควรมีการบัญญัติเพิ่มเติมกฎหมายคุ้มครองแรงงานเป็นดังนี้ “ในการ
ค านวณจ่ายค่าล่วงเวลา และค่าท างานในวันหยุด ให้ค านวณจากอัตราค่าจ้างปกติ ซึ่งไม่รวมถึง       
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ค่ากะดึก ค่าต าแหน่ง ค่าตัว๋พิเศษ ค่าเบี้ยขยัน หรือผลประโยชน์อ่ืนที่พิจารณาจากความสามารถ หรือ
ความขยันหมั่นเพียรของฝ่ายลูกจ้างเป็นพิเศษ” หรือ   
         5.2.4.2  ควรแก้ไขปรับปรุงความหมายของค าว่า “ค่าจ้าง” โดยการก าหนดกรอบความ 
หมายของค่าจ้างให้มีความชัดเจน เช่นเดียวกับประเทศแคนาดา และประเทศอังกฤษ ซึ่งได้ก าหนด
นิยามความหมายของค าว่า “ค่าจ้าง” เอาไว้อย่างชัดเจน  
              ดังนั้น จึงควรมีการแก้ไขความหมายของค าว่า “ค่าจ้าง” ตามกฎหมายคุ้มครอง
แรงงานเป็นดังนี้ “ค่าจ้าง หมายความถึง เงินอันเป็นค่าตอบแทนจากการท างานทุกประเภท ส าหรับ
ระยะเวลาการท างานปกติ แต่ไม่รวมถึงเงินที่จ่ายเพื่อการจูงใจ หรือจ่ายเพื่อเป็นสวัสดิการ”  
              เหตุผลที่ไม่น าค่าตอบแทนที่ลูกจ้างได้รับนอกเวลาท างานปกติมาก าหนดรวม
ไว้ในความหมายของค าว่า “ค่าจ้าง” ก็เพราะว่าค่าล่วงเวลา และค่าท างานในวันหยุด เป็นเงินที่
ลูกจ้างได้รับนอกเวลาท างานปกติ ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะใช้ค่าจ้างเป็นฐานในการค านวณด้วย
ทั้งสิ้น 
        5.2.5  ในเร่ืองการเรียกร้องขอปรับอัตราค่าล่วงเวลา และค่าท างานในวันหยุด ควรมีการบัญญัติ
เพิ่มเติม และแก้ไขกฎหมายคุ้มครองแรงงานเป็นดังนี้  
                   5.2.5.1  ในการก าหนดอัตราค่าล่วงเวลาในวันท างาน ค่าท างานในวันหยุด และค่า
ล่วงเวลาในวันหยุด ควรบัญญัติเพิ่มเติมใหม่โดยการท าเป็นข้อตกลง หรือระบุในสัญญาจ้างแรงงาน
ก่อนเร่ิมท างานเลยว่า “กรณีที่ลูกจ้างท างานล่วงเวลา ท างานในวันหยุด หรือท างานล่วงเวลาใน
วันหยุด ลูกจ้างจะได้รับค่าล่วงเวลา ค่าท างานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุดในอัตรากี่เท่า
ของค่าจ้าง ตามจ านวนชั่วโมงที่ท า” ซึ่งการก าหนดอัตรานั้นจะเกิดขึ้นจากความตกลงของนายจ้าง
และลูกจ้าง หากลูกจ้างยอมรับในอัตราที่นายจ้างเสนอมานั้นก็จะตกลงท างานให้กับนายจ้าง อีกทั้ง
ปัญหาการเรียกร้องของลูกจ้างก็จะไม่เกิดขึ้นในภายหลัง และให้ยกเลิกอัตราค่าล่วงเวลา ค่าท างาน
ในวันหยุดและค่าล่วงเวลาในวันหยุดที่กฎหมายได้ก าหนดไว้ หรือ 
                   5.2.5.2  ในการก าหนดอัตราค่าล่วงเวลาในวันท างาน ค่าท างานในวันหยุด และค่า
ล่วงเวลาในวันหยุด ควรบัญญัติเพิ่มเติมใหม่โดยใช้วิธีการก าหนดอัตราค่าล่วงเวลาและค่าท างานใน
วันหยุดตามจ านวนชั่วโมงที่ลูกจ้างท างานได้ต่อเดือน กล่าวคือ “ถ้าลูกจ้างท างานล่วงเวลาไม่เกิน 50 
ชั่วโมงต่อเดือน ลูกจ้างจะได้รับค่าล่วงเวลาในอัตรา 1.5 เท่าของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันท างาน
ปกติ ถ้าท างานล่วงเวลาเกินกว่า 50 ชั่วโมงแต่ไม่เกิน 80 ชั่วโมงต่อเดือน จะได้รับค่าล่วงเวลาใน
อัตรา 2 เท่าของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันท างานปกติ และถ้าท างานล่วงเวลาเกินกว่า 80 ชั่วโมง
ขึ้นไปจะได้รับค่าล่วงเวลาในอัตรา 2 เท่าของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันท างานปกติ  ส่วนการ
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ท างานในวันหยุดจะได้รับค่าท างานในวันหยุดในอัตรา 1 เท่าของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวัน
ท างานปกติ” ซึ่งได้น าวิธีการจ่ายค่าล่วงเวลาตามจ านวนชั่วโมงที่ท าได้ของประเทศญี่ปุ่นมาปรับใช้  
              5.2.5.3  ควรมีการแก้ไขบทบัญญัติกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ในมาตรา 61 มาตรา 62 
และมาตรา 63 โดยตัดค าว่า “ไม่น้อยกว่า” ออก และเรียบเรียงใหม่เป็นดังนี้  
               มาตรา 61 ในกรณีที่นายจ้างให้ลูกจ้างท างานล่วงเวลาในวันท างานให้นายจ้าง
จ่ายค่าล่วงให้แก่ลูกจ้างในอัตราหนึ่งเท่าคร่ึงของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันท างานตามจ านวน
ชั่วโมงที่ท า หรือหนึ่งเท่าคร่ึงของอัตราค่าจ้างต่อหน่วยในวันท างานตามจ านวนผลงานที่ท าได้
ส าหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยค านวณเป็นหน่วย  
               มาตรา 62 ในกรณีที่นายจ้างให้ลูกจ้างท างานในวันหยุดตามมาตรา 28 มาตรา 
29 หรือมาตรา 30 ให้นายจ้างจ่ายค่าท างานในวันหยุดให้แก่ลูกจ้างในอัตราดังต่อไปนี้ (1) ส าหรับ
ลูกจ้างซึ่งมีสิทธิได้รับค่าจ้างในวันหยุด ให้จ่ายหนึ่งเท่าของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันท างานตาม
จ านวนชั่วโมงที่ท าหรือหนึ่งเท่าของอัตราค่าจ้างต่อหน่วยในวันท างานตามจ านวนผลงานที่ท าได้
ส าหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยค านวณเป็นหน่วย (2) ส าหรับลูกจ้างซึ่งไม่มีสิทธิ
ได้รับค่าจ้างในวันหยุด ให้จ่ายสองเท่าของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันท างานตามจ านวนชั่วโมงที่
ท า หรือสองเท่าของอัตราค่าจ้างต่อหน่วยในวันท างานตามจ านวนผลงานที่ท าได้ส าหรับลูกจ้างซึ่ง
ได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยค านวณเป็นหน่วย และ 
               มาตรา 63 ในกรณีที่นายจ้างให้ลูกจ้างท างานล่วงเวลาในวันหยุด ให้นายจ้าง
จ่ายค่าล่วงเวลาในวันหยุดให้แก่ลูกจ้างในอัตราสามเท่าของอัตราค่าจ้างต่อชั่วโมงในวันท างานตาม
จ านวนชั่วโมงที่ท า หรือสามเท่าของอัตราค่าจ้างต่อหน่วยในวันท างานตามจ านวนผลงานที่ท าได้
ส าหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยค านวณเป็นหน่วย  
               ทั้งนี้  เพราะค าว่า  “ไม่น้อยกว่า” จะเปิดโอกาสให้ลูกจ้างมีสิทธิได้ รับ              
ค่าล่วงเวลา และค่าท างานในวันหยุดมากกว่าอัตราที่กฎหมายก าหนดไว้ ดังนั้นกฎหมายควรระบุให้
ชัดเจนเลยว่า ลูกจ้างควรจะได้รับค่าล่วงเวลา และค่าท างานในวันหยุดในอัตราเท่าใด เพื่อลดปัญหา
การเรียกร้องของลูกจ้าง     
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 กล่าวโดยสรุป ปัญหาในเร่ืองการก าหนดชั่วโมงท างานล่วงเวลาในแต่ละวัน การ
ก าหนดสิทธิหยุดงานให้กับลูกจ้างเมื่อท างานล่วงเวลา หรือท างานในวันหยุด  และการค านวณจ่าย
ค่าจ้าง การค านวณจ่ายค่าล่วงเวลา และค่าท างานในวันหยุดที่กล่าวมาแล้วทั้งหมด อาจแก้ไขได้ด้วย
การศึกษาค้นคว้ารวบรวมข้อมูล และท าการวิจัยอย่างจริงจัง ในการบัญญัติกฎหมายให้ละเอียด
ชัดเจน และสอดคล้องเหมาะสมกับภาวะเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ตลอดจนสภาพการจ้าง
งานที่แตกต่างกัน ดังนั้นรัฐควรจะได้ก าหนดนโยบายวางแผน การส ารวจวิจัย โดยการปรับปรุง
แก้ไขบทบัญญัติในกฎหมายคุ้มครองแรงงานให้มีความชัดเจน และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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