บทที่ 1 ค.รูทางกม.ทั่วไป
1. ความหมายของกม.
กม.ตามเนื้อความ : ขอบังคับของรัฐที่กําหนดค.ประพฤติของคน ถาฝาฝนจะถูกลงโทษ
กม.ตามแบบพิธี : กม.ใดๆ ที่ตราขึ้นมาโดยวิธบี ัญญัติกม.ของรัฐ เชน กม.เกี่ยวกับวิธีการบริหารงานของรัฐ
เปนตน ไมมีการกําหนดค.ประพฤติของคน
** ปจบ. กม.ฉ.เดียวกันเปนไดทั้งกม.ตามเนื้อความและตามแบบพิธี โดยรวมแลว กม.หมายถึง กฎเกณฑหรือ
ขอบังคับที่รัฐกําหนดขึ้นมาใหคนปฏิบัติ หากฝาฝนจะมีบทลงโทษ
2. ประเภทของกม.
2.1 การแบงโดยแหลงกําเนิดของกม. แบงไดเปนกม.ภายใน และกม.ภายนอก
กม.ภายใน : กม.ที่องคกรของรัฐที่มีอํานาจในการบัญญัติกม.บัญญัติใชในปท.
กม.ภายนอก : กม.ที่บัญญัติขนึ้ โดยองคการระหวางปท. หรือเกิดจากค.ตกลงระหวางปท. เชน สนธิสัญญา
กม.ภายนอกมี 2 ระบบคือ ระบบเอกนิยม (เมื่อปท.เขาเปนภาคีและใหสัตยาบันแลว สนธิสัญญาหรืออนุสัญญาจะมี
ผลใชในปท.นั้นโดยตรง) และระบบทวินิยม (ปท.นั้นจะตองออกกม.ภายในขึ้นมาเพื่อรองรับสนธิสัญญาหรือ
อนุสัญญานั้นกอน เชน ปทท.)
2.2 การแบงโดยฐานะและค.สัมพันธระหวางรัฐกับปชช. แบงไดเปนกม.เอกชน และกม.มหาชน
กม.เอกชน : กม.ที่วางหลักเกณฑเกี่ยวกับค.สัมพันธระหวางปชช.ทั่วไป มีหลักการวา บุคคลมีสิทธิเสรีภาพใน
การตกลงทําสัญญากันไดอยางอิสระเสมอ
กม.มหาชน : กม.ที่วางหลักเกณฑเกี่ยวกับรัฐ ตลอดจนค.สัมพันธระหวางรัฐกับปชช. ใหลักการวา รัฐจะ
กระทําการใดกระทบตอสิทธิเสรีภาพของปชช.ได แตตอ งมีกม.ใหอํานาจไว จะกระทําตามอําเภอใจไมได
** กม.บางเรื่อง มีทั้งสวนที่เปนทั้งกม.เอกชนและมหาชน เชน กม.แรงงาน
2.3 การแบงโดยเจตนารมณและเนื้อหาของกม. มีประโยชนในการกําหนดขอบเขตของกม. เชน กม.ธุรกิจ , กม.การคา
ระหวางปท., กม.แรงงาน, กม.อสก. เปนตน
** กม.สังคม : กลุมกม.ที่มุงหมายในการจัดระเบียบสังคมใหมีค.สงบสุข
2.4 การแบงโดยลักษณะการใชกม. มีประโยชนเพื่อนพิจารณาวา จะตองปฏิบัติตามกม.ฉ.ใดในการประกอบกิจการ
หรือเมื่อเกิดขอพิพาทขึ้น แบงเปน กม.สารบัญญัติ และกม.วิธีสบัญญัติ
กม.สารบัญญัติ : เปนกม.กําหนดสิทธีหรือหนาที่ใหคนปฏิบตั ิ
กม.วิธีสบัญญัติ : เปนกม.เกี่ยวกับวิธพี ิจารณาคดีของศาล และขั้นตอนของหนวยงานที่เกี่ยวของเมื่อเกิดการ
ฟองรองเปนคดีขึ้น เชน กม.วิธพี ิจารณาค.แพง เปนตน
2.5 การแบงโดยสภาพบังคับของกม. แบงเปน กม.แพง, กม.อาญา, กม.ปกครอง, และกม.อื่น
** กม.บางฉ.มีสภาพบังคับทั้งอาญาและปกครอง เชน กม.โรงงาน
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3. ลําดับศักดิข์ องกม.
โดยหลักแลว กม.ตางชนิดที่ออกโดยองคกรตางกันมีศักดิ์ของกม.ไมเทากัน และกม.ที่อยูในลําดับต่ํากวาจะ
ขัดกับกม.ทีม่ ีลําดับศักดิ์สูงกวาไมได ลําดับศักดิ์ของกม.ทีส่ ําคัญ จัดไดดังนี้
3.1 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย เปนกม.สูงสุดของปท. บัญญัตถิ ึงค.เปนรัฐ, อํานาจอธิปไตยของรัฐ, สิทธิ
เสรีภาพ และหนาที่ของปชช., อํานาจหนาที่ของฝายนิคิบัญญัติ, หลักและแนวทางการปกครองปท. เปนตน
** ฉ.ปจบ. คือ รัฐธรรมนุญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550
3.2 พ.ร.บ.ประกอบรฐน. ออกโดยฝายนิติบัญญัติ คือ รัฐสภา เพื่อใหรฐน.มีค.สมบูรณ
3.3 พ.ร.บ. และประมวลกม.
พ.ร.บ. : เปนกม.ที่ตราโดยพระมหากษัตริย ผานทางรัฐสภา (ประกอบดวยสส.+วุฒิสภา) สําหรับผูม ีสิทธิ
เสนอรางพ.ร.บ. ไดแก 1) ครม. 2) สส.ไมนอยกวา 20 คน 3) ศาลหรือองคกรอิสระตามรฐน.เฉพาะกม.ที่เกี่ยวของกับ
การจัดองคกรนั้นๆ และ 4) ผูม ีสิทธิเลือกตั้งจํานวนไมนอยกวา 1 หมื่นคน
ประมวลกม. : มีเนื้อหาเชนเดียวกับพ.ร.บ. แตนําเนื้อหาเรื่องเดียวกันมารวมไวเปนเลมเดียวกันเพื่อค.สะดวก
ในการนําไปใช เชน ประมวลกม.แพงและพาณิชย ประมงลกม.อาญา เปนตน
3.4 พระราชกําหนด ตราขึ้นโดยพระมหากษัตริยผานทางครม. เมือ่ มีค.จําเปนฉุกเฉินที่มิอาจเลี่ยงได เพื่อรักษาค.
ปลอดภัยของปท. เชน พระราชกําหนดเกี่ยวกับภาษีอากร เปนตน ทั้งนี้ กม.ประเภทนี้จะอยูในการตรวจสอบของฝาย
นิติบัญญัติอีกครั้งหนึ่งวาจะอนุมัติหรือไม
3.5 กม.ลําดับรอง กรณีที่กม.แมบทยังไมสามารถกําหนดไวไดในขณะนั้น หรือไมเหมาะกับสภาพการณที่อาจ
ปรับเปลี่ยนอยางรวดเร็ว จะมีการกําหนดไวในกม.แมบท มอบอํานาจใหกระทรวงหรือหนวยงานที่เกี่ยวของออก
กฎเกณฑตอไป เรียกวา “กม.ลําดับรอง” (หรือกม.ลูก หรือ อนุบัญญัติ) กม.รองของไทย ทีส่ ําคัญ ไดแก
1) พระราชกฤษฎีกา : ตราโดนพระมหากษัตริย ผานครม. มี 2 แบบคือ พระราชกฤษฎีกาที่ออกตามความ
ในรฐน.โดยตรง เชน พระราชกฤษฎีกาเปดประชุมสภา เปนตน และพระราขกฤษฎีกาที่เปนลูกบทของพ.ร.บ.
2) กฎกระทรวง : ออกโดยนายกฯ หรือรมต.วาการกระทรวง สําหรับเรื่องที่สําคัญรองลงมาจากพระราช
กฤษฎีกา อาจเปนการขยายรายละเอียดของหลักการที่กม.แมบทกําหนด
3) ประกาศกระทรวง : ออกโดยสวนราชการหรือคณะกรรมการที่เกี่ยวของ (หากรมต.เปนผูออก เรียกวา
ประกาศกระทรวง ถาคณะกรรมการเปนผูออก เรียกวา ประกาศคณะกรรมการ) เพือ่ ปรับปรุงรายละเอียดใหทันตอ
สภาพการณปจบ.
4) กม.ลําดับรองอื่นๆ เชน เทศบัญญัติ, ขอบัญญัติกทม., ระเบียบ ขอบังคับ เชน การจัดทําแผนงานบริหาร
จัดการความเสี่ยง, ประกาศของหนวยงาน เชน ประกาศกรม ประกาศอธิบดี, ขอบัญญัติทองถิ่น เปนตน
4. โครงสรางของกม.
4.1 ชือ่ กม. เพือ่ ใหทราบเนื้อหาของกม.โดยรวบยอด เชน พ.ร.บ.คุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 เปนตน
4.2 คําปรารภและบทอาศัยอํานาจในการตรากม. เพื่อเปนการยืนยันวา กม.นั้นออกโดยมีอํานาจตามกม.ใหไว ไมได
ออกเองตามอําเภอใจ
4.3 วันเริ่มบังคับใชกม. โดยทัว่ ไปมักเปนวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
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4.4 ขอบเขตการบังคับใชกม. บางกรณีอาจมีการกําหนดขอบเขตการใชบังคับกม.แกบุคคล กิจการ ระยะเวลา พื้นที่
ตามค.เหมาะสม
4.5 บทนิยามหรือบทวิเคราะหศัพท เปนการใหค.หมายของถอยคําที่จะใชในกม.ใหเปนที่เขาใจในเบื้องตน
4.6 เนื้อหาของกม. เปบบทบัญญัติซึ่งกําหนดขอหาม หรือขอปฏิบัติไว โดยทั่วไปกม.แมบทจะกําหนดเปนมาตรา
สวนกม.รองจะกําหนดเปนขอ
4.7 บทกําหนดโทษ จะกําหนดไวเฉพาะในกม.แมบทเทานั้น
4.8 บทเฉพาะกาล ใชในกรณีที่กม.ถูกตราขึ้นเพื่อปรับปรุงกม.เดิม โดยที่กม.เดิมมีหลักเกณฑืการจัดตั้งองคกรหรือให
สิทธิประโยชนแกบุคคลอยูแลว กม.ที่ออกใหมอาจมีผลกระทบตอสิ่งดังกลาว จึงจําเปนตองมีการกําหนดวา กม.ใหม
ประสงคจะใหกฎเกณฑตามกม.เดิมคงอยูตอไปหรือไม หรือกําหนดระยะเวลาเพื่อใหผูที่เกี่ยวของปรับตัวเขากับการใช
กม.ใหม สิ่งเหลานี้จะถูกระบุไวในบทเฉพาะกาล
4.9 ผูรักษาการตามกม. หรือผูอ อกกม.
4.10 บัญชี หรือตารางทายกม. กรณีที่จําเปนตองระบุรายละเอียดจํานวนมากซึ่งไมเหมาะที่จะใสไวในตัวบทบัญญัติ
4.11 เหตุผลในการออกกม. การเสนอกม.จะมีการระบุเหตุผลในการออกกม.ไวในเอกสารที่เรียกวา “บันทึกหลักการ
และเหตุผล” ประกอบรางกม. และเมื่อกม.นัน้ ถูกตราขึ้นแลว จะนําเหตุผลนั้นมาพิมพตอ ไวทายกม. เรียกวา “หมาย
เหตุทายพ.ร.บ.”
** การอานและทําค.เขาใจกม. ในเบื้องตนจะตองเขาใจโครงสรางกม.และอานกม.ทั้งฉ. ไมใชอา นแคมาตรา
ใดมาตราหนึ่ง ทั้งนี้ เพื่อใหทราบเนื้อหาในภาพรวม จากนั้นจึงศึกษารายละเอียดตอไป
5. สภาพบังคับของกม. กม.จะศักดิ์สิทธิ์ตองมีสภาพบังคับ คือ มาตรการที่จะดําเนินการเมื่อมีการฝาฝน แบงเปน 4
กลุมใหญๆ ไดแก สภาพบังคับทางอาญา , ทางแพง , ทางปกครอง และสภาพบังคับทางอื่นๆ
5.1 สภาพบังคับทางอาญา หรือโทษทางอาญา ไดแก 1) ประหารชีวิต 2) จําคุก 3) กักขัง 4) ปรับ 5)ริบทรัพยสิน
** การเปรียบเทียบปรับ ทําไดโดยจนท.ฝายปกครองที่กม.กําหนด ซึ่งเมือ่ ผูกระทําผิดไดชําระเงินคาปรับตาม
จํานวนภายใน 30 วันแลว ใหถือวาคดีเลิกกัน ถาไมจายหรือจายไมครบ ก็ใหดําเนินคดีตอไป
5.2 สภาพบังคับทางแพง หรือโทษทางแพง ใชระหวางเอกชนดวยกัน เชน การริบมัดจํา, การปรับเมื่อผิดสัญญา, การ
เลิกสัญญา, การชดใชคาเสียหาย, ใหสง, ใหคนื , ชําระหนี้ เปนตน
5.3 สภาพบังคับทางปกครอง (เกี่ยวกับค.สัมพันธของรัฐ และค.สัมพันธระหวางรัฐกับเอกชน) หากผูใดฝาฝนจะมี
โทษ ดังนี้ การแจงเตือนใหแกไข , สั่งใหหยุดดําเนินงาน , พักใบอนุญาต , เพิกถอนใบอนุญาต , ยึดทรัพยหรืออายัด
ออกขายทอดตลาด , รัฐเขาดําเนินการแทน , และการปรับทางการปกครอง
** การปรับทางการปกครองนั้น จนท.ของหนวยงานสามารถบังคับเอาคาปรับไดเอง แตการปรับทางอาญา
จะตองใชอาํ นาจศาล เวนแตจะเปนเรื่องที่กม.ยินยอมใหจนท.เปรียบเทียบปรับได
5.4 สภาพบังคับอื่นๆ บางกม.มีวัตถุประสงคเปนการสงเสริมการดําเนินงานของเอกชน จะไมใชมาตรการเชิงลงโทษ
แตจะใชเชิงใหรางวัล หรือสรางแรงจูงใจแทน เชน การยกเวนภาษีอากร , การไดรับสิทธิลดหยอนภาษี เปนตน
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6. องคกรชี้ขาดขอพิพาทตามกม.
6.1 องคกรฝายปกครอง การโตแยงสิทธิหรือขอพิพาทในเบื้องตนอาจทบทวนโดยองคกรภายในฝายปกครอง ถาจนท.
ผูทําคําสั่งทางปกครองนั้นไมเห็นดวยกับคําอุทธรณไมวาทั้งหมดหรือบางสวน ใหรายงานค.เห็น+เหตุผลไปยังผูมี
อํานาจพิจารณาคําอุทธรณตามที่กําหนดในกฎกระทรวงตอไป
6.2 องคกรศาล แบงเปน 4 ศาล ไดแก ศาลรฐน. , ศาลยุติธรรม , ศาลปกครอง และศาลทหาร
ศาลยุติธรรม : แบงเปน 3 ประเภทใหญๆ ไดแก ศาลแพง (คดีแพง) , ศาลอาญา (คดีอาญา) , และศาลชํานัญพิเศษ
ของศาลยุติธรรม (ไดแก ศาลเยาวชนและครอบครัว, ศาลแรงงาน, ศาลภาษีอากร, ศาลทรัพยสินทางปญญาและ
การคาระหวางปท. , และศาลลมละลาย)
** การอุทธรณฎีกาของศาลยุติธรรม เมื่อคูความฝายใดไมเห็นดวยกับคําพิพากษาของศาลชั้นตน มีสิทธิ
อุทธรณตอไปยังศาลอุทธรณและศาลฎีกา ภายใน 1 เดือนนับจากอานคําพิพากษา (สําหรับศาลแรงงานใหอุทธรณ
ภายใน 15 วัน)
** องคกรที่มีอาํ นาจชี้ขาดคดีแรงงานในชั้นสุดทาย คือ ศาลแรงงาน หรือ ศาลฎีกา
ศาลปกครอง : มีอํานาจพิจารณาพิพากษาคดีพิพาทระหวางหนวยงานราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น หรือองคกรตามรฐน.
บทที่ 2 ค.รูทวั่ ไปเกี่ยวกับกม.แรงงาน
กม.แรงงาน มีจดุ มุงหมายเพื่อคุมครองบุคคลซึ่งเปนลูกจาง ทั้งในสวนที่เกี่ยวกับการทํางาน และในสวนที่
เกี่ยวกับค.จําเปนในการดํารงชีวิตตามปกติ รวมถึงเพื่อเสริมสรางค.สัมพันธอันดีระหวางนายจางกับลูกจางดวย
1. ลักษณะของกม.แรงงาน
1.1 เปนกม.สังคม มุงจัดระเบียบทางสังคม
1.2 เปนกม.เอกชนและมหาชนรวมอยูดวยกัน เชน ขอตกลงการจางแรงงานระหวางนายจางกับลูกจางเปนกม.เอกชน
สวนการกําหนดอัตราจางแรงงานขั้นต่ําเปนกม.มหาชน เปนตน
1.3 เปนกม.ทีม่ โี ทษทางอาญา บทกําหนดโทษต่ําสุดคือ ปรับอยางเดียว สูงสุดคือระวางโทษจําคุกไมเกิน 1 ป
** กม.แรงงานทุกฉ.มีบทกําหนดโทษทางอาญา ยกเวนกม.แพงและพาณิชยลักษณะจางแรงงาน
1.4 เปนกม.เกีย่ วกับค.สงบเรียบรอยของปชช. คือ หากนายจางและลูกจางทํานิติกรรมใดที่มีวัตถุประสงคขัดแยงกับ
ขอกม.อันเกี่ยวกับค.สงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของปชช. นิติกรรมนั้นเปนโมฆะ
** คําถามจะใหตย.นิติกรรมมา แลวถามวานิติกรรมนั้นมีผลบังคับใชหรือไม หรือตกเปนโมฆะ
2. กม.ที่เกี่ยวของดานแรงงาน พิจารณาจากเจตนารมณของกม. แบงเปน 2 กลุม คือ โดยตรง และโดยออม
2.1 กม.ที่เกี่ยวของดานแรงงานโดยตรง แบงได 3 ประเภท
1) เพื่อใหค.คุมครองนิติสัมพันธระหวางนายจางกับลูกจาง มีฉ.เดียว คือ กม.ลักษณะจางแรงงาน
2) เพื่อใหค.คุมครองลูกจาง
◦ พ.ร.บ.คุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 : บัญญัติมาตรฐานขั้นต่ําที่นายจางตองจัดใหแกลูกจาง
◦ พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ.2533
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◦ พ.ร.บ.เงินทดแทน พ.ศ.2537 : คุมครองลูกจางกรณีประสบอันตราย เจ็บปวย หรือสูญหายเนื่องจาก
การทํางาน
◦ พ.ร.บ.จัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ.2528 : คุมครองผูหางานโดยผานผูจัดหางาน ไมใหถูก
หลอกลวงฉอฉลโดยผูจัดหางาน
◦ พ.ร.บ.สงเสริมการพัฒนาฝมอื แรงงาน พ.ศ.2545 : ใหนายจางมีสวนรวมในการพัฒนาฝมือแรงงาน
และจัดตั้งกองทุนพัฒนาฝมือแรงงานขึ้น
◦ พ.ร.บ.การทํางานของคนตางดาว พ.ศ.2551 : ควบคุมคนตางดาวที่เขามาทํางานในไทย และ
กําหนดอาชีพสงวนสําหรับคนไทยเทานั้น
◦ พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ.2542 : ควบคุมธุรกิจของคนตางดาวในไทยที่มีค.
สําคัญตอเศรษฐกิจ การเมือง สังคม จะทําไดตอเมื่อไดรับอนุญาตกอน
◦ พ.ร.บ.การฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ.2534 : สงเสริมคนพิการใหมีโอกาสประกอบอาชีพ
◦ พ.ร.บ.กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ.2530 : สงเสริมการออมเงิน
◦ พ.ร.บ.คุมครองแรงงาน พ.ศ.2542 + ประกาศกระทรวงมหาดไทย เกี่ยวกับค.ปลอดภัยในการ
ทํางาน : การบริหารจัดการสถานประกอบการใหมีค.ปลอดภัย ถูกหลักอาชีวฯ และมีสภาพแวดลอมที่ดี
3) เพื่อสรางค.สัมพันธอันดีระหวางนายจางกับลูกจาง
◦ พ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ พ.ศ.2518 : เสริมสรางสัมพันธอันดีระหวางนายจางกับลูกจาง
◦ พ.ร.บ.พนง.รัฐวิสาหกิจสัมพันธ พ.ศ.2534 : เกี่ยวกับมาตรฐาน สิทธิประโยชน และค.สัมพันธอันดี
ระหวางฝายบริหารและลูกจางของรัฐวิสาหกิจ
◦ พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 : เกี่ยวกับการพิจารณาคดีแรงงาน
2.2 กม.ที่เกี่ยวของดานแรงงานโดยออม เพือ่ ควบคุมการบริหารจัดการกิจการบางประเภทที่มีค.เสี่ยงตอค.ปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน
◦ พ.ร.บ.สงเสริมและรักษาคุณภาพสวล.แหงชาติ พ.ศ.2535 : มาตรการควบคุมและแกไขปญหาสวล. +
มาตรการควบคุมมลพิษ
◦ พ.ร.บ.โรงงาน พ.ศ.2535 : ควบคุมดูแลการจัดตั้งโรงงาน การบริหารจัดการ และดําเนินงานโรงงาน
◦ พ.ร.บ.การนิคมอสก.แหงปทท. พ.ศ.2522 : สงเสริมการจัดตั้งและพัฒนานิคมอสก.ใหไดมาตรฐานโลก
◦ พ.ร.บ.การประกอบอาชีพงานกอสราง พ.ศ.2522 : ควบคุมกิจการกอสรางประเภทที่อาจกอค.เสียหายตอ
เศรษฐกิจและสังคม
◦ พ.ร.บ.มาตรฐานผลภ.อสก. พ.ศ.2511 : กําหนดมาตรฐานผลภ.อสก.ใหไดมาตรฐานสากล เพื่อค.ปลอดภัย
แกปชช.
◦ พ.ร.บ.ปโตรเลียม พ.ศ.2514 : ควบคุมการสํารวจและผลิตปโตรเลียมในปท.
◦ พ.ร.บ.พลังงานปรมาณูเพื่อสันติ พ.ศ.2504
◦ ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉ.ที่28 เกี่ยวกับการบรรจุกาซปโตรเลียมเหลว เพื่อขจัดตนเหตุอัคคีภัย
◦ พ.ร.บ.วัตถุอันตราย พ.ศ.2535
◦ พ.ร.บ.สถานพยาบาล พ.ศ. 2541
◦ พ.ร.บ.แร พ.ศ.2510
** โจทยถามค.สัมพันธระหวางกม.และความครอบคลุมของกม.
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3. การบังคับใชกม.แรงงาน
3.1 ผูมีอาํ นาจพิจารณาและมีคําสั่งหรือคําวินิจฉัย
1) ระดับพนง.จนท. : กม.แรงงานทุกฉ.บัญญัติใหมีพนง.จนท.ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ และบังคับใชกม. กรณี
ที่พนง.ตรวจแรงงานตรวจพบวา สภาพแวดลอมในการทํางาน หรืออุปกรณที่ลูกจางใชไมปลอดภัยตอลูกจาง หรือกรณี
ที่นายจางไมปฏิบัติตามคําสั่งของพนง.ตรวจแรงงานที่ใหปรับปรุงสภาพแวดลอมในการทํางานภายในระยะเวลา
กําหนด พนง.ตรวจแรงงานมีสิทธิ์สั่งใหนายจางหยุดการใชอุปกรณดังกลาวได แตตอ งไดรับอนุมัติจากอธิบดีกอน
2) ระดับผูบังคับบัญชาของหนวยงานที่รับผิดชอบกม.นั้นโดยตรง : สําหรับคําสั่งหรือคําวินิจฉัยที่มีค.สําคัญ
ผูบังคับบัญชาของหนวยงานอาจเปนผูพจิ ารณาและมีคําสั่งหรือคําวินิจฉัย เชน อธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครอง
แรงงานมีอํานาจสั่งใหนายจางแกไขขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานที่ขัดตอขอกม.ใหถูกตอง , เลขาธิการสนง.
ประกันสังคมมีอํานาจออกคําสั่งเปนหนังสือใหอายัดทรัพยของนายจางที่ไมนําสงเงินสมทบได , รมต.วาการกระทรวง
แรงงานมีอํานาจพิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณคําวินิจฉัยของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ เปนตน
3) ระดับคณะกรรมการ : แบงเปน 2 ระดับ คือ 1) ระดับเบือ้ งตน เชน คณะกก.สวัสดิการแรงงาน , คณะกก.
แรงงานสัมพันธ เปนตน และ 2) ระดับอุทธรณคําสั่งของพนง.จนท. เชน คณะกก.กองทุนเงินทดแทนตามกม.เงิน
ทดแทน , คณะกก.รัฐวิสาหกิจสัมพันธ , คณะกก.อุทธรณตามกม.ประกันสังคม , คณะกก.ค.ปลอดภัย อาชีวฯ และ
สภาพแวดลอมในการทํางาน เปนตน
3.2 การพิจารณา
1) เมื่อมีคําขอของบุคคลที่เกี่ยวของ กรณีที่นายจางไมปฏบัติตามกม.คุมครองแรงงาน ลูกจางมีสิทธิยนื่ คํา
รองตอพนง.ตรวจแรงงานทองที่ที่ลูกจางทํางานอยู หรือที่นายจางมีภมู ิลําเนาอยูก็ได
2) เมื่อตรวจพบการฝาฝนกม.นั้นเอง
** เมือ่ มีเหตุสงสัยวามีการฝาฝนกม.แรงงาน ไมวาจะมีผูรองเรียน หรือพนง.จนท.ตรวจพบเอง พนง.จนท.มี
หนาที่สอบสวนขอเท็จจริงเพื่อหาพยานหลักฐาน ทั้งนี้ ตองใหโอกาสแกคูกรณีที่จะนําทนายความหรือพยานของตน
เขารวมการสอบสวนนั้นดวย
3.3 การมีคําสั่งหรือคําวินิจฉัย จะตองทําภายในขอบอํานาจที่กม.บัญญัติไว โดยคําสั่งหรือคําวินิจฉัยของเจาพนง.
แรงงานมีผลเปนคําสั่งทางปกครอง อาจทําเปนหนังสือหรือวาจาก็ได แตถา ผูรับคําสั่งรองขอโดยมีเหตุผลสมควร ผู
ออกคําสั่งตองยืนยันคําสั่งนั้นเปนหนังสือ โดยสวนสําคัญที่ตองระบุในหนังสือ ไดแก 1) วัน เดือน ป ที่ทําคําสั่ง , 2) ชือ่
และตําแหนงของจนท.ผูทําคําสั่ง , 3) ลายมือชื่อของผูออกคําสั่ง , และ 4) เหตุผลอันประกอบดวยขอเท็จจริง+ขอกม.ที่
อางอิง+ขอพิจารณาและขอสนับสนุน
** บางกรณี เหตุผลอาจไมครบทั้ง 3 ขอ ถาปรากฏขอเท็จจริงอยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้ 1) เปนกรณีที่มีผลตรง
ตามคําขอและไมกระทบสิทธิหนาที่ของบุคคลอื่น , 2) เหตุผลนั้นเปนที่รูกันอยูแลว , 3) กรณีที่ตองรักษาไวเปนค.ลับ ,
และ 4) เปนการออกคําสั่งทางปกครองดวยวาจาหรือเปนกรณีเรงดวน
3.4 การอุทธรณคําสั่งหรือคําวินิจฉัย ผูรับคําสั่งหรือคําวินิจฉัยมีสิทธิอุทธรณคําสั่งตอเจาพนง.ในระดับสูงขึ้น หรือตอ
คณะกก.ได (แตตองอุทธรณเปนหนังสือ) เชน
- การอุทธรณคาํ สั่งของพนง.ตรวจแรงงานเกี่ยวกับค.ปลอดภัย อาชีวฯ และสภาพแวดลอมในการทํางาน ให
อุทธรณตอคณะกก.ค.ปลอดภัย อาชีวฯ และสภาพแวดลอมในการทํางาน ภายใน 30 วันนับจากทราบคําสั่ง
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- การอุทธรณคาํ วินิจฉัยของคณะกก.แรงงานสัมพันธ ใหอุทธรณตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานภายใน 7
วันนับจากไดรบั คําวินิจฉัย
- การอุทธรณคาํ สั่งของพนง.จนท.ตามกม.เงินทดแทน ใหอุทธรณตอคณะกก.เงินทดแทนภายใน 30 วันนับ
จากไดรับแจงคําสั่ง
- การอุทธรณคาํ สั่งของเลขาธิการประกันสังคม (เวนแตเปนคําสั่งยึด อายัด และขายทอดตลาด) ใหอุทธรณ
ตอคณะกก.อุทธรณภายใน 30 วันนับจากไดรับคําสั่ง
- การอุทธรณคาํ สั่งไมออกใบอนุญาต หรือไมตออายุให ใหอทุ ธรณตอคณะกก.อุทธรณ “---------------“
3.5 การดําเนินคดีอาญากับผูฝ าฝนกม.แรงงาน
1) แจงความตอพนง.สอบสวน ผูบังคับบัญชา (เชนอธิบดีกรมฯ , เลขาฯสนง.ประกันสังคม เปนตน) จะตอง
มอบอํานาจใหเจาพนง.แรงงานดําเนินการรองทุกขตอพนง.สอบสวนผูมีอาํ นาจ (กรณีค.ผิดเกิดในตจว. พนง.สอบสวน
ไดแก เจาพนง.ฝายปกครอง หรือเจาพนง.ตํารวจชั้นนายรอยตร.ตรีขึ้นไป สวนกรณีที่ค.ผิดเกิดในกทม. พนง.สอบสวน
ไดแก เจาพนง.ตํารวจชั้นนายรอยตร.ตรีขึ้นไป)
2) พนง.สอบสวนทําการสอบสวนแลวสรุปสํานวนสงพนง.อัยการเพื่อดําเนินคดี เมื่อพนง.สอบสวนไดรับคํา
รองทุกข ตองดําเนินการสอบสวนเพื่อรวบรวมหลักฐาน แลวสรุปสํานวนพรอมทําค.เห็นวาควรสั่งฟองหรือไม
3) พนง.อัยการฟองคดีตอศาลที่มีอํานาจชําระคดีอาญา
4) ศาลพิจารณาคําพิพากษา ถาขอหาที่ฟองนั้นมีระวางโทษจําคุก ศาลตองใหอกาสจําเลยหาทนายสูคดี
แตหากจําเลยรับสารภาพ ศาลจะพิพากษาโดยไมสืบพยานตอก็ได
5) การอุทธรณและฎีกาคําพิพากษา เมื่อศาลมีคําพิพากษาแลว หากคูความไมพอใจคําพิพากษา ก็มีสทิ ธิยื่น
อุทธรณฎีกาคําพิพากษาตอไปได
4. การดําเนินคดีแรงงาน
การบังคับใชกม.แรงงานโดยศาลมี 2 กรณี คือ การบังคับทางอาญา (ดําเนินคดีตามประมวลกม.วิธีพจิ ารณา
คดีอาญา และฟองคดีตอศาลที่มีอํานาจชําระคดีอาญา) และการบังคับทางแพง (ตองดําเนินคดีอยางคดีแพง หรือที่
เรียกวาคดีแรงงาน และฟองคดีตอศาลแรงงาน)
4.1 หลักเกณฑการเสนอคดีตอศาลแรงงาน
1) เขตอํานาจศาลแรงงาน มีขอพิจารณา 2 ประการ คือ
1.1) คดีที่อยูในอํานาจศาลแรงงาน ไดแก
◦ คดีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิหรือหนาที่ตามสัญญาจางแรงงาน
◦ คดีพิพาทเกี่ยวกับสิทธิหรือหนาที่ตามกม.วาดวยการคุมครองแรงงาน, แรงงานสัมพันธ, รัฐวิสาหกิจ
สัมพันธ, การจัดหางานและคุมครองคนหางาน, การประกันสังคม, เงินทดแทน
◦ คดีอุทธรณคําวินิจฉัยของเจาพนง.
◦ คดีอันเกิดจากมูลละเมินระหวางนายจางกับลูกจาง เชน ลูกจางยักยอกเงินนายจาง เปนตน
◦ ขอพิพาทแรงงานที่รมต.วาการกระทรวงแรงงานขอใหศาลแรงงานชี้ขาด
1.2) ศาลแรงงานที่จะเสนอคําฟอง : คําฟองในคดีแรงงาน ตองยื่นตอศาลที่อยูในสถานที่เดียวกับที่ลูกจาง
ทํางานอันเปนเหตุใหตองฟองคดีนี้ หมายถึง อยูในเขตศาลแรงงานใด ใหฟอ งตอศาลแรงงานนั้น
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2) การฟองในศาลแรงงาน : โจทกตองยื่นคําฟองเปนหนังสือหรือวาจา จากนั้นศาลจะบันทึกรายการไวในคําฟอง อาน
ใหโจทกฟง และใหโจทกลงลายมือชือ่ ไว แลวศาลจึงสั่งรับหรือไมรับคําฟองนั้น ทั้งนี้ นายจางหรือลูกจางจะมอบ
อํานาจใหสมาคมนายจาง หรือสหภาพแรงงานซึ่งตนเปนสมาชิก หรือพนง.จนท.ที่มอี ํานาจเปนผูดําเนินการแทนก็ได
4.2 การพิจารณาคดีในศาลแรงงาน
1) การกําหนดวันนัดพิจารณา : เมื่อศาลมีคําสั่งรับคดีไวพิจารณาแลว จะกําหนดวันพิจารณาไมเกิน 7 วันนับจากวัน
สั่งรับคดีไวพิจารณา จากนั้นจะออกคําสั่งเรียกโจทกและจําเลยใหมาศาล
** หากโจทกหรือจําเลยไมมาศาลตามคําสั่ง โดยไรเหตุผล มีค.ผิดฐานละเมิกอํานาจศาล ตองระวางโทษ
จําคุกไมเกิน 6 เดือน หรือปรับไมเกิน 500 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
2) การยื่นคําใหการ : เมื่อจําเลยไดรับหมายเรียกและสําเนาคําฟองแลว ใหทําคําใหการเปนหนังสือ+ใชภาษาไทย
หรือวาจา หากทําเปนหนังสือตองยื่นตอศาลแรงงานอยางชาวันพิจารณา โดยคําใหการตองแสดงการยอมรับหรือ
ปฏิเสธขอกลาวอางของโจทกทั้งสิ้นหรือบางสวน ไมงั้นจําเลยจะนําพยานเขาสืบในประเด็นที่ไมไดใหการไวไมได
** การที่จาํ เลยไมยอมใหการ จะถือวาจําเลยยอมรับหรือปฏิเสธขอเท็จจริงไมได แตเทากับจําเลยจะไม
สามารถนําพยานเขาสืบได มีเพียงอางตนเองเปนพยานและถามคานพยานโจทกเองเทานั้น
** กรณีที่มจี ําเลยหลายคน อาจถือเอาคําใหการของจําเลยอื่นที่ยื่นหนังสือไวกอนแลวเปนคําใหการตนได
3) การไกลเกลี่ย : กม.บัญญัตใิ หศาลแรงงานทําหนาที่ไกลเกลี่ยใหทั้ง 2 ฝายประนีประนอมยอมความกัน
4) การพิจารณาคดีกรณีคูความไมมาศาล :
◦ ถาคูความฝายใดไมมาศาลแตมีการแจงใหศาลทราบ และศาลเห็นวาเปนเหตุสมควร จะกําหนดวันนัดให
ใหม โดยเลื่อนครั้งหนึ่งไดไมเกิน 7 วัน
◦ ถาโจทกไมมาศาลโดยไมแจงใหศาลทราบ ถือวาโจทกไมประสงคจะดําเนินคดีตอ ใหศาลจําหนายคดีออก
จากสารบบความ แตเนื่องจากยังไมไดมีคําวินิจฉัยชี้ขาด ดังนั้นโจทกมีสิทธินําคดีนั้นมาฟองใหมได
◦ ถาจําเลยไมมาศาลโดยไมแจงใหศาลทราบ ศาลจะพิจารณาคดีโจทกฝายเดียว โดยใหสืบพยานโจทกเทานั้น
** กรณีที่ศาลมีคําสั่งจําหนายคดีฯ เนื่องจากโจทกไมมาศาล หรือจําเลยขาดนัดแลวพิจารณาคดีโจทกฝาย
เดียว หากโจทกหรือจําเลยมาแถลงสาเหตุที่ไมอาจมาศาลไดภายใน 7 วันนับจากวันที่ศาลมีคําสั่ง และศาล
เห็นสมควร ก็สั่งเพิกถอนคําสั่งดังกลาวได แลวดําเนินการพิจารณาใหมในสวนที่ทําหลังจากมีคําสั่งนั้นๆ
4.3 การเลิกจางไมเปนธรรม
หมายถึง การทีน่ ายจางเลิกจางลูกจางโดยไมมีสาเหตุ หรือเปนสาเหตุที่ไมสมควร แตการเลิกจางที่ทําให
ลูกจางเดือดรอน หากเปนค.จําเปนทางดานนายจางที่ไมอาจหลีกเลี่ยงได เพื่อใหกจิ การดํารงอยูตอไป ยอมเปนสาเหตุ
ที่จําเปนและเพียงพอแกการเลิกจางแลว (เชนลดจํานวนพนง.)
กรณีที่มีการเลิกจางไมเปนธรรม ศาลจะสั่งพิจารณาคดี 2 ประการ คือ ใหนายจางรับลูกจางกลับเขาทํางาน
หรือสั่งใหนายจางชดใชคาเสียหาย โดยยึดเอาคําขอทายฟองของลูกจางเปนสําคัญ ประกอบกับการพิจารณาวา
นายจางและลูกจางนั้นจะยังทํางานรวมกันไดอีกหรือไม
4.4 การอุทธรณคําพิพากษา หรือคําสั่งของศาลแรงงาน
ในคดีแพงทั่วไป มี 3 ศาล คือ ศาลชั้นตน – ศาลอุทธรณ - ศาลฎีกา แตคดีแรงงานมี 2 ศาลเทานั้น คือ ศาล
แรงงาน – ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงาน โดยการอุทธรณตองทําเปนหนังสือและกลาวโดยชัดแจงวาตองการคัดคานคํา
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พิพากษาในเรื่องใด เพราะเหตุใด และจะอุทธรณไดเฉพาะขอกม.เทานั้น (อุทธรณขอ เท็จจริงไมได เชน อะไร ที่ไหน
เมื่อไหร เปนตน)
4.5 การพิจารณาพิพากษาของศาลฎีกา : ตองถือขอเท็จจริงตามที่ศาลแรงงานวินิจฉัย เนื่องจากศาลฎีกามีหนาที่
พิจารณาแตปญ
 หาขอกม.เทานั้น ถาขอเท็จจริงที่ศาลแรงงานฟงมายังไมพอแกการวินิจฉัย ใหศาลฎีกาสั่งใหศาล
แรงงานฟงขอเท็จจริงเพิ่มแลวสงสํานวนไปยังศาลฎีกา (ศาลฎีกาไมมีสิทธิหาขอเท็จจริงเอง)
บทที่ 3 กม.คุม ครองแรงงาน
กม.คุมครองแรงงานเปนกม.แพงและพาณิชยเกี่ยวกับสิทธิหนาที่ของนายจางและลูกจาง คุมครองลูกจางให
ไดรับปฏิบัติจากนายจางตามมาตรฐานขั้นต่ํา เปนกม.เกี่ยวกับค.สงบเรียบรอยของสังคม (ดังนั้น นิติกรรมใดที่ทําขึ้น
โดยขัดตอกม.นี้ยอมตกเปนโมฆะ) เปนกม.มหาชนที่มีโทษทางอาญา และเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพสังคม การเมือง
และเศรษฐกิจของแตละประเทศ
1. ขอยกเวนการบังคับใช มี 3 ประเภท ไดแก
1.1 กรณีมิใหใชบังคับทั้งหมด : ไดแก ราชการสวนกลาง สวนทองถิ่น และสวนภูมิภาค, รัฐวิสาหกิจ, ครูใหญและครู
ของโรงงานเรียนเอกชน, การทาอากาศยานแหงปทท., และมหา’ลัยในกํากับของรัฐ
1.2 กรณีมิใหใชบังคับบางสวน :
1) ลูกจางที่ทํางานบานโดยไมเกี่ยวกับธุรกิจของนายจาง (คนใช หรือแมบาน) ไดรับค.คุมครองเฉพาะ...
◦ หนี้ที่เกิดจากการคางชําระคาจาง มีบุริมสิทธิเหนือทรัพยสินทั้งหมดของนายจาง (ไดรับหนี้อันคาง
ชําระแกตนกอนเจาหนี้คนอื่นๆ)
◦ นายจางปฏิบัติตอลูกจาง ช ญ เทาเทียมกัน
◦ หามนายจางกอค.เดือดรอนรําคาญทางเพศแกลูกจาง
◦ ใหคูสัญญาบอกกลาวลวงหนาเมื่อตองการเลิกสัญญาจางกรณีที่สัญญาจางไมมีกําหนดระยะเวลา
◦ สิทธิในการหยุดพักผอนประจําป (ไมรวมวันหยุดประจําสัปดาห และสวัสดิการอื่นๆ )
◦ จายคาจางเปนเงินตราไทย และจายณ สถานที่ทํางานของลูกจาง และจายเดือนละไมนอยกวา 1
ครั้ง เวนแตตกลงกันเปนอยางอื่น
◦ นายจางสามารถจางเด็กอายุต่ํากวา 15 ปทํางานบานได และจายคาจางต่ํากวาคาจางขั้นต่ําได
และไมตองจายคาชดเชยเมื่อเลิกจาง
1.3 กรณีอื่นๆ : ไดแก งานประมงทะเล, งานบรรทุกหรือขนถายสินคาเรือเดินทะเล, งานขนสง, งานปโตรเลียม, งาน
วิชาการ บริหารจัดการ เสมียน การคา บริการ การผลิต, งานในรานอาหารหรือเครื่องดื่มที่เปดจําหนายไมติดตอกัน,
งานสํารวจ ขุดเจาะ กลั่นแยก ปโตรเคมี, งานที่รับไปทําที่บาน, และงานเกษตรกรรม
2. การควบคุมการใชแรงงาน : นายจางทีม่ ีลูกจาง 10 คนขึ้นไป ตองจัดใหมีขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน , ทะเบียน
ลูกจาง , และเอกสารเกี่ยวกับการจายคาตอบแทนในการทํางาน
2.1 ขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน เมื่อนายจางทําขอบังคับนี้แลว จะแกไขเปลี่ยนแปลงโดยไมไดรับค.ยินยอมหรือไมได
แจงขอแกไขตามขั้นตอนของกม.แรงงานสัมพันธไมได
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ขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน อยางนอยตองมีรายละเอียด ดังนี้
1) วันเวลาทํางานปกติ และเวลาพัก
2) วันหยุด และหลักเกณฑการหยุด
3) การทํางานลวงเวลาและการทํางานวันหยุด
4) วันและสถานที่จายคาจาง
5) วันลาและหลักเกณฑการลา
6) วินัยและโทษทางวินัย
7) การรองทุกข
8) การเลิกจาง คาชดเชย และคาชดเชยพิเศษ
** เมือ่ นายจางประกาศใชขอบังคับแลว แมตอมาลูกจางจะลดลงจน <10 คน ก็ยังตองยึดขอบังคับเดิมตอไป
** โจทยถามค.จําเปนตองมี หรือไมตองมี ของรายการตางๆ ในเอกสารแตละชนิด
2.2 ทะเบียนลูกจางและเอกสารเกี่ยวกับการจายคาตอบแทนในการทํางาน
1) ทะเบียนลูกจาง นายจางที่มีลูกจางตั้งแต 10 คนขึ้นไปตองจัดทําทะเบียนลูกจางภายใน 15 วัน (รวมถึงกรณีที่มีการ
แกไขขอมูลเดิม) อยางนอยตองมีรายการ ดังนี้ ชื่อ+สกุล , เพศ , สัญชาติ , วันเดือนปเกิด หรืออายุ , ที่อยูป จบ. , วัน
เริ่มจาง , ตําแหนง , คาจาง , และวันสิ้นสุดการจาง
2) เอกสารเกี่ยวกับการจายคาตอบแทนในการทํางาน ประกอบดวย วันและเวลาทํางาน , ผลงานที่ทําได , และคาจาง
2.3 การรองทุกข การพักงาน และการยื่นคํารอง
1) การรองทุกข นายจางตองจัดใหมีขอกําหนดเกี่ยวกับการรองทุกขของลูกจางไวในขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน
อยางนอยตองมีรายละเอียด ดังนี้ ขอบเขตและค.หมายของขอรองทุกข , วิธีการและขั้นตอนการรองทุกข , การ
สอบสวนและการพิจารณา , กระบวนการยุติขอรองทุกข , และค.คุมครองผูรองทุกขและผูเกี่ยวของ
2) การพักงาน นายจางตองมีคําสั่งพักงานเปนหนังสือระบุค.ผิด และกําหนดระยะเวลาพักงานไว (ตองไมเกิน 7 วัน)
และตองแจงใหลูกจางทราบกอนการพักงาน ทั้งนี้ ในระหวางการพักงาน นายจางตองจายเงินใหลูกจางตามอัตราที่
กําหนด แตตองไมนอยกวารอยละ 50 ของคาจางในวันทํางานปกติ และเมื่อการสอบสวนเสร็จปรากฏวาลูกจางไมมีค.
ผิด จะตองจายคาจางใหลูกจางเทากับคาจางในวันทํางานนับแตถูกพักงาน พรอมดอกเบี้ยรอยละ 15
2.3 การลงโทษทางอาญา เปนมาตรการสุดทายในการควบคุมการใชแรงงาน บทกําหนดโทษขั้นต่ําสุด คือ ปรับไม
เกิน 5,000 บาท (กําหนดเวลาทํางานปกติไมเกินจํานวนชม.ที่กม.กําหนด) และสูงสุด คือ จําคุกไมเกิน 1 ป หรือปรับ
ไมเกิน 200,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ((เชน ใหลูกจางทํางานลวงเวลาหรือวันหยุดที่อาจเปนอันตรายตอลูกจาง, จาง
เด็กอายุต่ํากวา 15 ปเปนลูกจาง เปนตน)
3. การคุมครองการใชแรงงาน
3.1 การเรียกหรือรับเงินประกัน ในการทําสัญญาจางแรงงาน นายจางจะเรียกหลักประกัน (เงิน ทรัพยสิน หรือบุคคล
ค้ําฯ) จากลูกจางไมได เวนแตตองทํางานเกี่ยวกับเงิน หรือทรัพยสินของนายจาง ทั้งนี้ การเรียกเงินประกันจะเรียกได
ไมเกิน 60 เทาของคาจางรายวันโดยเฉลี่ย และนายจางตองนําเงินประกันไปฝากไวกับธ.พาณิชย และแจงชื่อธ.+ชือ่
บัญชี+หมายเลขบัญชีใหลูกจางทราบเปนหนังสือภายใน 7 วันนับแตรับเงินประกัน เมือ่ เลิกจางตองคืนเงินประกัน
พรอมดอกเบี้ยธ.แกลูกจาง ถานายจางจงใจไมคืน ตองเสียเพิ่มอีกรอยละ 15 ของเงินที่คางจาย
10

** การจางแรงงานเด็ก (15- <18 ป) หามเรียกหลักประกันใดๆ จากฝายลูกจางโดยไมมีขอยกเวน (แมจะ
ทํางานเกี่ยวกับเงิน) หากฝาฝน มีโทษทางอาญา คือ จําคุกไมเกิน 6 เดือน orปรับไมเกิน 100,000 บาท orทั้งจําทั้งปรับ
3.2 การสิ้นสุดของสัญญาจางแรงงาน สัญญาจางแรงงานสิ้นสุดลงเมื่อครบกําหนดระยะเวลาในสัญญาจางโดยมิตอง
บอกลวงหนา แตถาเปนสัญญาที่ไมมีกําหนดระยะเวลา นายจางหรือลูกจางอาจบอกเลิกสัญญากันโดยบอกลวงหนา
เปนหนังสือใหอีกฝายทราบ แตไมจําเปนตองบอกลวงหนาเกิน 3 เดือน ทั้งนี้ ใหถือวาสัญญาจางทดลองงานเปน
สัญญาไมมีกําหนดระยะเวลาดวย สําหรับการบอกเลิกสัญญาจางที่ไมมีกาํ หนดระยะเวลา กําหนดใหนายจางจาย
คาจางใหลูกจางตามจํานวนทีจ่ ะตองจายจนถึงวันเลิกสัญญา และใหลูกจางออกจากงานทันทีก็ได
4. การใชแรงงานทั่วไป
4.1 เวลาทํางานปกติ
1) งานทั่วไป วันหนึ่งตองไมเกิน 8 ชม. กรณีที่เวลาทํางานวันใด <8 ชม. นายจาง&ลูกจางอาจตกลงกันใหนําเวลา
สวนที่เหลือไปรวมกับเวลาทํางานวันอื่นก็ได แตตองไมเกินวันละ 9 ชม. และเมื่อรวมแลวสัปดาหนึงตองไมเกิน 48 ชม.
2) งานที่อาจเปนอันตรายตอสุขภาพและค.ปลอดภัยของลูกจาง (ไดแก งานที่ตองทําใตดิน ใตน้ํา อุโมงค ถ้ํา ที่อบั
อากาศ , เกี่ยวกับสารกัมมันฯ , เชือ่ มโลหะ , ขนสงวัตถุอันตราย , ผลิตสารเคมีอันตราย , เครื่องจักรสั่นสะเทือน , และ
เกี่ยวกับค.รอนจัดหรือเย็นจัด) ใหมีเวลาทํางานปกติวันละไมเกิน 7 ชม. หรือสัปดาหละไมเกิน 42 ชม.
3) งานลักษณะพิเศษ ไดแก งานประมงทะเล งานบรรทุกหรือขนถายสินคาเรือเดินทะเล งานที่รับไปทําที่บาน และงาน
เกษตรกรรม (เวลาทํางานปกติเปนไปตามที่นายจางลูกจางตกลงกัน) , งานขนสงทางบก (วันละไมเกิน 8 ชม.) , และ
งานปโตรเลียม (ไมเกินวันละ 12 ชม.)
4) งานที่กม.ไมใชบังคับ กําหนดเวลาทํางานปกติไมใชบังคับกับงานบาน (คนใช+แมบาน) และงานที่มิไดแสวงหากําไร
ทางเศรษฐกิจ (เชน มูลนิธิ)
4.2 งานลวงเวลา
1) เวลาพักตามที่กม.กําหนด กําหนดเวลาพักในการทํางานปกติวันละไมนอ ยกวา 1 ชม. หลังจากที่ทํางานมาแลวไม
เกิน 5 ชม.ติดกัน แตสําหรับงานขนสงทางบก ลูกจางที่ขับขีย่ านพาหนะตองมีเวลาพักวันละไมนอยกวา 1 ชม.
หลังจากที่ทํางานมาแลวไมเกิน 4 ชม. สวนเวลาพักกรณีทํางานลวงเวลาใหมีไมนอยกวา 20 นาทีกอนจะเริ่มลวงเวลา
2) เวลาพักตามที่ตกลงกัน อาจตกลงกันเปนอื่นก็ได แตรวมแลวตองไมขดั ตอกม. (เชน รวมแลวไมนอยกวา 1 ชม.:วัน)
** เวลาพักที่รวมแลวเกินวันละ 2 ชม. ใหนบั เวลาที่เกิน 2 ชม.นั้นเปนเวลาทํางานปกติ
3) ขอยกเวนการกําหนดเวลาพัก งานที่ตองทําติดตอกัน หรืองานฉุกเฉิน อาจไมกําหนดเวลาพักหรือมีเวลาพักนอยกวา
วันละ 1 ชม.ก็ได โดยไมตองไดรับค.ยินยอมจากลูกจาง
4.3 วันหยุด
1) วันหยุดประจําสัปดาห ในงานทั่วไป อยางนอยสัปดาหละ 1 วัน โดยมีระยะหางกันไมเกิน 6 วัน สวนงานลักษณะ
พิเศษ (งานโรงแรม ขนสง ปา ปโตรเลียม) ถาวันทํางานติดตอกันไมนอยกวา 14 วัน ตองจัดใหมีวันหยุดติดตอกันไม
นอยกวากึ่งหนึ่งของวันทํางานติดตอกันนั้น (เชน ทํางานติดตอกัน 20 วัน ตองมีวันหยุดติดตอกันไมนอยกวา 10 วัน
เปนตน)
2) วันหยุดตามประเพณี ตองประกาศใหลูกจางทราบลวงหนา จัดใหมีไมนอ ยกวาปละ 13 วัน (รวมวันแรงงานดวย)
11

3) วันหยุดพักผอนประจําป ในงานทั่วไป กําหนดใหลูกจางที่ทํางานติดตอกันมาครบ 1 ปมีสิทธิหยุดประจําปไดไมนอ ย
กวาปละ 6 วัน ในงานประมงทะเล กําหนดปละไมนอยกวา 30 วัน และงานเกษตรกรรมที่มีลูกจาง 10 คนขึ้นไป ให
ลูกจางที่ทํางานติดตอกันมาแลวครบ 180 วัน มีสิทธิหยุดพักผอนไดไมนอยกวา 3 วัน
4.4 การทํางานในวันหยุด ชม.การทํางานในวันหยุด เมื่อรวมกับชม.การทํางานลวงเวลาตองไมเกินสัปดาหละ 36 ชม.
และหามทํางานวันหยุดในงานที่อาจเปนอันตรายตอสุขภาพและค.ปลอดภัยของลูกจาง
4.5 วันลา วันลาตามกม. มี 6 ประเภท คือ ลาปวย (ลากี่วนั ก็ไดถามีใบรับรองแพทยรับรองวาปวยจริงตามจํานวนที่ลา
สวนมากใชกับการลาปวย 3 วันขึ้นไป) , ลาเพื่อทําหมัน , ลากิจ , ลาทหาร , ลาฝกอบรม (ตองมีหลักสูตร และกําหนด
ชวงเวลาที่แนนอน โดยตองแจงใหนายจางทราบลวงหนาไมนอยกวา 7 วัน และจะลาไมไดถาในปที่ลานั้นเคยลาเพื่อ
อบรมมาแลวไมนอยกวา 30 วัน หรือ 3 ครั้ง หรือเปนการลาที่อาจกอค.เสียหายตองาน), และลาคลอด (ไมเกิน 90 วัน)
5. การใชแรงงานหญิงและเด็ก
5.1 การใชแรงงานหญิง แบงเปน 3 ประการ คือ
1) งานที่หามไมใหลูกจางหญิงทํา
◦ งานเหมืองแร หรืองานกอสรางที่ตองทําใตดิน ใตน้ํา อุโมงค ถ้ํา ปลองภูเขาไฟ
◦ งานที่ตองทําบนนั่งรานสูง 10 ม.ขึ้นไป
◦ งานผลิตหรือขนสงวัตถุระเบิดหรือวัตถุไวไฟ
◦ งานอื่นๆ เชน เกี่ยวกับการสํารวจ ขุดเจาะ กลัน่ แยก ผลิตปโตรเลียม
2) การทํางานในยามวิกาล กม.มิไดกําหนดหามลูกจางหญิงทํางานในยามวิกาล แตถาลูกจางหญิงทํางานเวลา 24.0006.00 น. และพนง.ตรวจแรงงานเห็นวาอาจเปนอันตรายตอสุขภาพ ใหพนง.ตรวจแรงงานรายงานตออธิบดีกรม
แรงงาน เพื่อพิจารณาใหมีคําสั่งใหนายจางเปลี่ยนเวลาทํางานหรือลดชม.ไดตามสมควร
3) หญิงมีครรภ หามหญิงมีครรภทํางานที่เกี่ยวกับเครื่องจักรที่สั่นสะเทือน , งานขับเคลื่อนหรือติดไปกับพาหนะ , งาน
ยก แบก หาม หาบ ทูน ลาก หรือเข็นของหนักเกิน 15 กก. , งานทําในเรือ , และงานอื่นตามกําหนดในกฎกระทรวง
และหามทํางานเลา 22.00-06.00 น. รวมทั้งลวงเวลาและงานวันหยุด (ญ มีครรภตําแหนงผูบริหาร, วิชาการ, ธุรการ,
การเงิน อาจลวงเวลาไดเทาที่ไมมีผลกระทบตอสุขภาพ โดยค.ยินยอมของลูกจาง) นอกจากนี้ ยังมีสิทธิลาคลอดครรภ
ละไมเกิน 90 วัน โดยไดรับคาจางขณะลาคลอดไมเกิน 45 วัน
ลูกจางญมีครรภมีสิทธิขอเปลีย่ นงานในหนาที่เดิมเปนการชั่วคราวกอนหรือหลังคลอดไดในกรณีที่มีใบรับรอง
แพทย และนายจางจะเลิกจางดวยเหตุเพราะมีครรภไมได
5.2 การใชแรงงานเด็ก
1) อายุต่ํากวา 15 ป นายจางจะจางเด็กอายุต่ํากวา 15 ปเปนลูกจางไมได ยกเวนงานเกษตรกรรม อาจรับเด็กตั้งแต
13 - <15 ปเขาทํางานไดเปนครั้งคราว ซึ่งไมกระทบการเรียนของเด็ก และตองเปนงานเบาที่ไมเปนอันตรายตอเด็ก
2) อายุ 15 - <18 ป สามารถจางเปนลูกจางได แตตองแจงการจางนั้นตอพนง.ตรวจแรงงานภายใน 15 วัน นับจาก
วันที่เด็กเขาทํางาน และแจงการสิ้นสุดการจางนั้นตอพนง.ตรวจแรงงานภายใน 7 วัน นับจากวันที่เด็กออกจากงาน
3) งานที่หามเด็กทํา งานหลอม เปา หลอ รีดโลหะ , งานปม โลหะ , งานเกี่ยวกับค.รอน ค.เย็น สั่นสะเทือน เสียง และ
แสงที่มีระดับตางจากปกติ (T>45oC หรือหองที่มีการเยือกแข็ง) , งานที่ใชเครื่องเจาะกระแทก , งานที่มีระดับเสียงเกิน
85 Db(A) : 8ชม. , งานที่เกี่ยวกับสารเคมีอันตราย วัตถุมีพษิ ระเบิด ไวไฟ (ยกเวนงานปมน้ํามัน) , งานเกี่ยวกับเชื้อ
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ไวรัส แบคทีเรีย รา , งานขับรถยก/ปนจั่น , งานใชเลื่อยไฟฟา , งานใตดิน ใตน้ํา ถ้ํา อุโมลค ปลองภูเขาไฟ , งาน
กัมมันตรังสี , งานทําค.สะอาดเครื่องจักรที่ทํางานอยู , งานบนนั่งรานสูงตั้งแต 10 ม.ขึ้นไป , โรงฆาสัตว , ทีเ่ ลนการ
พนัน , และสถานบริการ
4) วัน/เวลา ทํางาน หามเด็กทํางานเวลา 22.00-06.00 น. เวนแตไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากอธิบดีกรมแรงงาน หรือ
เด็กที่เปนนักแสดง แตเด็กจะตองมีเวลาพักวันละไมนอยกวา 1 ชม.ติดตอกันหลังจากที่ทํางานมาแลวไมเกิน 4 ชม.
และในระหวางทํางาน 4 ชม.นัน้ นายจางก็ตองใหเด็กพักไดอีกตามสมควร ทั้งนี้ หามเด็กลวงเวลาหรือทํางานวันหยุด
** นายจางหามเรียกหลักประกันใดๆ จากเด็ก โดยไมมีขอยกเวน
5) การใชแรงงานเด็กในลักษณะพิเศษ
5.1) งานประมงทะเล หามจางเด็กอายุต่ํากวา 16 ปทํางานในเรือประมง เวนแตเด็กนั้นอายุ 15 ปขึ้นไป และ
พอหรือแมหรือผูปกครองของเด็กทํางานอยูในเรือนั้นดวย หรือพอแมเด็กทําหนังสือยินยอม
5.2) งานบรรทุกหรือขนถายสินคาเรือเดินทะเล หามจางเด็กอายุต่ํากวา 18 ป ทํางานบรรทุกหรือขนถาย
สินคาเรือเดินทะเล เวนแตงานทําค.สะอาดเรือ ผูดมัดจัดเรียง หรืองานที่อธิบดีประกาศใหเด็กอายุไมต่ํากวา 16 ปทําได
6. คาตอบแทนในการทํางาน (ตย.คํานวณหนา 3-41)
6.1 คาจาง เชน เงินรับรอง เงินประจําตําแหนง เงินคาครองชีพ เงินเบี้ยเลี้ยง เงินคานายหนา เปนตน และตองเปนเงินที่
นายจางจายใหลูกจางเทานั้น สวนเงินชวยเหลือคาครองชีพ รางวัล โบนัส เบี้ยขยัน บําเหน็จ คาเลาเรียนบุตร คาเชา
บาน คาน้ํา คาไฟ คารักษาพยาบาล หรือสวัสดิการอื่นที่ไมเกี่ยวกับการตอบแทนการทํางาน ยอมไมใชคา จาง
นายจางจะจายคาจางใหลูกจางนอยกวาอัตราจางขั้นต่ําไมได และตองปดประกาศในที่เปดเผยใหลูกจาง
ทราบ หากฝาฝน มีโทษทางอาญา คือ จําคุกไมเกิน 6 เดือน หรือปรับไมเกิน 100,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
6.2 คาลวงเวลา
1) คาลวงเวลาวันทํางาน ไมนอยกวา 1.5 เทาของอัตราคาจางตอชม.ในวันทํางานปกติ
คาจางรายเดือน
x 1.5 x จํานวนชม.ลวงเวลา
30 วัน x 8 ชม.ทํางานปกติ
2) คาลวงเวลาวันหยุด ไมนอยกวา 3 เทาของอัตราคาจางตอชม.ในวันทํางานปกติ
** การเดินทางไปทํางานที่อื่น ลูกจางไมมีสิทธิไดรับคาลวงเวลาในระหวางเดินทาง เวนแตนายจางตกลงจะ
จาย แตนายจางตองจายคาจางเทากับคาจางวันทํางานปกติ (เนื่องจากถือวาลูกจางที่ทํางานวันหยุดนั้นอดหยุดประจํา
สัปดาห) และตองออกคาใชจายในการเดินทางใหดวย
3) คาทํางานในวันหยุด สําหรับลูกจางที่มีสทิ ธิไดรับคาจางในวันหยุด ใหจา ยเพิ่มไมนอยกวา 1 เทาของอัตราคาจาง
ตอชม.ในวันทํางานปกติ และสําหรับลูกจางที่ไมมีสิทธิไดรับคาจางในวันหยุด เชน ลูกจางรายวัน รายชม. หรือตาม
ผลงาน ใหจายไมนอยกวา 2 เทาของอัตราคาจางตอชม.ในวันทํางานปกติ
4) การจายคาตอบแทนในการทํางาน
กรณีที่นายจางเลิกจาง ตองจายคาจาง คาลวงเวลา คาทํางานในวันหยุด และคาลวงเวลาในวันหยุดให
ลูกจางภายใน 3 วันนับจากเลิกจาง ถาไมจา ยภายในกําหนด ตองเสียดอกเบี้ยใหลูกจางในระหวางเวลาผิดนัดรอยละ
15 ตอป และเมื่อพน 7 วันนับจากวันกําหนดจาย ตองเสียเพิ่มใหรอยละ 15 ของเงินที่คางจายทุกๆ 7 วัน
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สําหรับงานบรรทุกหรือขนถายสินคาเดินทะเล คิดดอกเบี้ยในระหวางผิดนัดรอยละ 7.5 ตอป
งานประมงทะเล คิดดอกเบี้ยระหวางผิดนัดรอยละ 15 ตอป และเมื่อพน 7 วันตองจายเพิม่ รอยละ 5 ของเงิน
ที่คางชําระทุกๆ 7 วัน
5) การตอบแทนลูกจางที่ไมไดทํางานเนื่องจากนายจาง
5.1) หยุดกิจการชั่วคราว (ตองเปนสาเหตุที่จําเปนและมีผลกระทบตอกิจการจนตองปดกิจการบางสวน หรือ
ทั้งหมดเปนการชั่วคราว เชน เพื่อปรับปรุงสถานประกอบการ (ทาสี ไมนบั รวมในขอนี้ เพราะไมใชเหตุจําเปน)) ตอง
จายเงินใหลูกจางไมนอยกวารอยละ 75 ของอัตราคาจาง ในวันทํางานปกติ ตลอดระยะเวลาที่ลูกจางไมไดทํางาน (ถา
เปนเพราะเหตุอื่น เชน ทาสี ตองจายเต็ม) การหยุดกิจการตองแจงใหลูกจางรูลวงหนาอยางนอย 3 วันกอนหยุดงาน
5.2) ลูกจางถูกสั่งพักงาน ในระหวางการสอบสวน ตองจายเงินใหลูกจางไมนอยกวารอยละ 50 ของคาจางใน
วันทํางาน และถาผลปรากฏวาลูกจางไมผิด ตองจายคาจางใหลูกจางเทากับคาจางในวันทํางานนับแตวันที่ลูกจางถูก
สั่งพักงาน โดยใหเงินที่จายไปแลวขางตนเปนสวนหนึ่งของคาจางที่จะตองจายเพิ่มนี้ + ดอกเบี้ยรอยละ 15 ตอป
5.3) นายจางถูกสั่งใหหยุดการใชเครื่องจักรหรืออุปกรณชวั่ คราว เนื่องจากถูกพนง.ตรวจแรงงานสั่งใหหยุด
การใชงานเครื่องจักรหรืออุปกรณที่ตรวพบวาอาจไมปลอดภัย หรือถูกสั่งใหปรับปรุงสภาพแวดลอมการทํางาน ตอง
จายเงินใหลูกจางเทากับคาจางในวันทํางานตลอดระยะเวลาที่ลูกจางหยุดงาน
7. คาชดเชย (ตย.คํานวณหนา 3-52)
7.1 คาชดเชยทัว่ ไป
1) เงื่อนไขการจายคาชดเชย
1.1) ตองเปนลูกจางที่ถูกเลิกงานโดยไมมีค.ผิด
1.2) ตองเปนลูกจางที่ทํางานติดตอกันมาแลวครบ 120 วัน (ใหถือเอาวันที่มีสภาพเปนลูกจางเปนสําคัญ
ดังนั้น ใหนับรวมวันหยุดดวย จะนํามาหักออกจาก 120 วันนั้นไมได)
1.3) ตองเปนลูกจางที่ไมถูกเลิกจางเพราะการกระทําค.ผิดกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังนี้
◦ ทุจริตตอหนาที่ หรือกระทําผิดทางอาญาโดยเจตนาตอนายจาง
◦ จงใจทําใหนายจางไดรับค.เสียหาย
◦ ประมาทเลินเลอเปนเหตุใหนายจางไดรับค.เสียหายรายแรง
◦ ฝาฝนขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน หรือคําสั่งของนายจาง และนายจางไดตักเตือนเปนหนังสือแลว
(หนังสือตองระบุค.ผิด วันเดือนปที่ทําผิด และมีขอความตักเตือนไมใหทําผิดอีก) แตถาเปนกรณี
รายแรงก็สามารถเลิกจางไดทันทีโดยไมตองตักเตือน
◦ ละทิ้งหนาที่เปนเวลา 3 วันทํางานติดตอกันโดยไมมีเหตุอันสมควร
◦ ไดรับโทษจําคุก (ตอถูกจําคุกจริงๆ ไมใชแคถูกคําพิพากษาใหจําคุก)
2) อัตราคาชดเชย การคํานวณใหนําคาจาง (ยอนไปดูค.หมายของคาจางในขอ 6.1) ทั้งหมดมารวมกันแลวคิดออกมา
เปนรายชม. จากนั้นคูณจํานวนวันที่กม.กําหนดใหตองชดเชย
2.1) ลูกจางซึ่งทํางานติดตอกันครบ 120 วัน แตไมครบ 1 ป ใหจายไมนอยกวาอัตราจางสุดทายคูณ 30 วัน
2.2) ลูกจางซึ่งทํางานติดตอกันครบ 1 ป แตไมครบ 3 ป ใหจา ยไมนอยกวาอัตราจางสุดทายคูณ 90 วัน
2.3) ลูกจางซึ่งทํางานติดตอกันครบ 3 ป แตไมครบ 6 ป ใหจา ยไมนอยกวาอัตราจางสุดทายคูณ 180 วัน
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2.4) ลูกจางซึ่งทํางานติดตอกันครบ 6 ป แตไมครบ 10 ป ใหจายไมนอ ยกวาอัตราจางสุดทายคูณ 240 วัน
2.5) ลูกจางซึ่งทํางานติดตอกันครบ 10 ปขึ้นไป ใหจายไมนอ ยกวาอัตราจางสุดทายคูณ 300 วัน
** อัตราชดเชยนี้เปนขั้นต่ําที่กม.กําหนด จะตกลงกันเองเพื่อจายมากกวาได แตหามนอยกวา หรือหามตกลง
วาจะไมรับคาชดเชย
3) งานที่ไมตองจายคาชดเชย
3.1) งานจางในโครงการเฉพาะ ที่ไมใชงานปกติของธุรกิจนั้น และมีระยะเวลาเริ่มตนและสิ้นสุดงานที่แนนอน
3.2) งานอันมีลักษณะเปนครั้งคราวที่มีกําหนดการสิ้นสุด
3.3) งานที่เปนไปตามฤดูกาล
** งานดังกลาวขางตนตองแลวเสร็จภายในไมเกิน 2 ป
7.2 คาชดเชยพิเศษ
1) กรณียายสถานประกอบการ มีหลักเกณฑ ดังนี้
◦ ยายสถานประกอบการไปตั้งที่อื่นอันมีผลตอการดํารงชีวิตปกติของลูกจางหรือครอบครัว
◦ นายจางตองแจงใหลูกจางรูลวงหนากอนยายไมนอยกวา 30 วัน
จากขอขางตน ถาลูกจางไมประสงคจะยายตามไปดวย ก็มีสทิ ธิดังนี้
◦ บอกเลิกสัญญาจาง
◦ ไดรับคาชดเชยพิเศษไมนอยกวาคาชดเชยปกติที่พึงไดรับกรณีถูกเลิกจางโดยไมไดทําผิด
◦ กรณีที่นายจางไมแจงลวงหนา ตองจายคาชดเชยแทนการบอกลวงหนา = คาจางอัตราสุดทาย 30 วัน
◦ ถานายจางไมจา ยคาชดเชยพิเศษภายใน 7 วัน นับแตวันที่ลูกจางบอกเลิกสัญญา ลูกจางมีสิทธิยื่นคํา
รองตอคณะกก.สวัสดิการแรงงานภายใน 30 วัน เพื่อพิจารณาคําสั่งภายใน 60 วันนับจากไดรับคํารอง
2) กรณีนําเครื่องจักรมาใช
◦ นายจางปรับปรุงหนวยงานโดยนําเครื่องจักรมาใชหรือเปลี่ยนแปลงเครื่องจักร เปนเหตุใหตองลดจํานวน
ลูกจางลง
◦ นายจางตองแจงวันที่&เหตุผลที่จะเลิกจาง และรายชื่อลูกจางตอพนง.ตรวจแรงงานและลูกจางทราบ
ลวงหนาไมนอยกวา 60 วันกอนเลิกจาง
◦ ถานายจางไมแจงลวงหนา หรือแจงลวงหนานอยกวา 60 วัน ตองจายคาชดเชยพิเศษแทนการบอกกลาว
ลวงหนาเทากับคาจางอัตราสุดทาย 60 วัน
◦ ตองจายคาชดเชยพิเศษเพิ่มขึน้ จากคาชดเชยปกติ เฉพาะลูกจางที่ทํางานติดตอกันเกิน 6 ปขึ้นไป โดย
จายไมนอ ยกวาจํานวนปที่ทํางานเกิน 6 ปนั้น คูณคาจางอัตราสุดทาย 15 วัน
◦ การคํานวณจํานวนป เศษของระยะเวลาที่มากกวา 180 วันใหนับเปน 1 ป (เชน 6 ป 9 เดือน = ทํางาน
เกินไป 1 ปเต็ม)
บทที่ 4 กม.แรงงานดานสวล.การทํางาน
1. กม.ค.ปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับสารเคมี
ใหคํานิยามลักษณะของสารเคมีที่ฟุงกระจายในบรรยากาศที่ทํางาน ไดแก เสนใย ฝุน ละออง ฟูม แกส ไอเคมี
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ใชบังคับกับกิจการทุกประเภทและรัฐวิสาหกิจ (** ไมจาํ กัดจํานวนลูกจาง)
1.1 มาตรฐานสารเคมี แบงออกเปน 4 ตาราง คือ
ตารางที่ 1 กําหนดวาตลอดระยะเวลาทํางานปกติ (8 ชม.ตอวัน) ปริมาณสารเคมีที่ฟุงกระจายในบรรยากาศ
การทํางานโดยเฉลี่ย (TWA) จะเกินกวาที่กําหนดไวในตารางไมได
ตารางที่ 2 (TWC) เปนคามาตรฐานสารเคมีในบรรยากาศที่ทํางาน ที่ไมวาเวลาใดของการทํางานปกติ หามมี
คาเกินที่กําหนดไว
ตารางที่ 3 กําหนดคามาตรฐานสารเคมีเปนค.เขมขนเฉลี่ยตลอดระยะเวลาทํางานปกติ และระยะเวลาที่
กําหนดใหทํางานได
ตารางที่ 4 แสดงคามาตรฐานสารเคมีในตารางที่ 1-4 (เหมือนเอามารวมๆกัน)
1.2 การปรับปรุงหรือแกไข : ถาพบวามีสารเคมีฟุงกระจายเกินกําหนด นายจางตองหาทางลดที่แหลงกําเนิดกอน หาก
ทําไมไดจึงคอยใชอปุ กรณปอ งกันสวนบุคคล
2. กม.ค.ปลอดภัยเกี่ยวกับสารเคมีอนั ตราย
ใหคํานิยามสารเคมีอันตราย ไดแก 1.มีพษิ กัดกรอน ระคายเคือง ทําใหเกิดอาการแพ กอมะเร็ง หรืออันตราย
ตอสุขอนามัย , 2.ทําใหเกิดการระเบิด เปนตัวทํา = ที่รุนแรง เปนตัวเพิ่มออกซิเจนหรือไวไฟ , 3.มีกัมมันตฯ
ใชบังคับกับกิจการทุกประเภทและรัฐวิสาหกิจ (** ไมจาํ กัดจํานวนลูกจาง)
2.1 มาตรฐานสารเคมีอันตราย (ยอๆ) แบงเปน 3 หมวด คือ การทํางานเกี่ยวกับสารเมีอนั ตราย, การใชอุปกรณปอ งกัน
สวนบุคคล, และเบ็ดเตล็ด
หมวด 1 การทํางานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย
1) การขนสง เก็บรักษา เคลื่อนยาย กําจัดหีบหอสารเคมีอันตราย ตองปฏิบัตติ ามวิธีการที่กาํ หนด
2) มีฉลากปดไวทหี่ ีบหอ ระบุ 1) สัญลักษณแสดงอันตราย และคําวา ”สารเคมีอันตราย” หรือ “วัตถุมีพิษ”
เปนอักษรสีแดงหรือดําขนาดใหญ , 2) ชือ่ ทางเคมีของสารเคมีอันตราย , 3) ปริมาณและสวนประกอบ ,
4) อันตรายและอาการเกิดพิษ , 5) คําเตือนเกี่ยวกับวิธีเก็บ ใช เคลื่อนยาย และกําจัดหีบหอ , 6) วิธีปฐม
พยาบาลและคําแนะนําใหรีบสงผูปวยไปหาแพทย (4,5,6 จะทําเปนใบแทรกกํากับในภาชนะบรรจุก็ได)
3) แจงขอมูลผลภ. (สอ.1 : MSDS) ตอราชการภายใน 7 วัน
4) ถามีการใชสารเคมีอันตรายเกินที่กําหนด ตองทําการประเมินการกออันตราย (สอ.2) อยางนอยปละครั้ง
5) หามลูกจางพักในสถานที่ทํางานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย
6) จัดชุดทํางาน และที่เก็บชุดทํางานแยกไวเฉพาะ และจัดที่ชําระลางสารเคมีอันตรายดวย
7) การวัดปริมาณค.เขมขนสารเคมีอันตรายในบรรยากาศที่ทํางาน ตองไมเกิน 6 เดือนตอครั้ง (สอ.3)
8) ตรวจสุขภาพลูกจางที่ทํางานกับสารเคมีอันตราย (สอ.4)
9) อบรมลูกจางที่ทํางานกับสารเคมีอันตราย (กบก.ผลิต, การเก็บรักษา, ขนสง, อันตรายจากสารเคมี, การ
ปองกับ, การกําจัดมลพิษ, การอพยพออกจากที่เกิดอันตราย, และวิธีปฐมพยาบาล)
10) กรณีสารเคมีอันตรายรั่วไหล ตองใหลูกจางทุกคนที่ทํางานบริเวณนั้นหรือใกลเคียงหยุดงานทันที
หมวด 2 การคุม ครองค.ปลอดภัยสวนบุคคล นายจางตองจัดอุปกรณปองกันสวนบุคคล และบังคับใหลกู จางสวมใส
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3. กม.แรงงานดานสวล.ทางค.รอน แสงสวาง และเสียง (ยอมากเพราะเหมือนกับที่ไปอบรมวิชาการประเมินมา)
หมวด 1 ค.รอน (กม.นิยามเรื่องค.รอนเทานั้น) ใชมาตรฐานการประเมินอันตรายจากการทํางานในที่มี T สูง (WBGT ;
Wet Bulb Globe Temp.)
กรณีวัด T นอกอาคารที่ไมมีแดด หรือวัดในอาคาร WBGT = 0.7 NWB + 0.3 GT
กรณีวัด T นอกอาคารที่มีแดด
WBGT = 0.7 NWB + 0.2 GT + 0.1 DB
ชนิดงาน
กําลังงาน (kcal/hr)
WBGT (oC)
งานเบา
< 200
34
งานปานกลาง
> 200 – 350
32
งานหนัก
> 350
30
การวัดระดับค.รอน คือการวัดคา WBGT บริเวณทีล่ ูกจางทํางาน โดยวัดเปนคาเฉลี่ยในชวง 2 ชม.ที่ T สูงสุดของการทํางานปกติ

ใชบังคับกับกิจการตามประเภทที่กําหนด และรัฐวิสาหกิจ
การตรวจวัด การตรวจวัดค.รอนใหวัดบริเวณที่ลูกจางทํางานปกติ และวัดในเดือนที่รอนสุดในปนั้น / ติดตั้งอุปกรณ
วัดค.รอนในระดับหนาอกลูกจาง และตั้งทิ้งไวอยางนอย 30 นาทีกอนอานคา
หมวด 2 แสงสวาง มีมาตรฐาน 5 ตาราง โดยตารางที่ 1 เปนคาเฉลี่ยค.เขมแสงของบริเวณพท.ทั่วไป ตารางที่ 2 เปน
คาเฉลี่ยค.เขมแสงของบริเวณพท.การผลิต ตารางที่ 3&4 เปนคาค.เขมแสง (ไมเฉลี่ย) ณ ที่ที่ใหลูกจางทํางาน และ
ตารางที่ 5 เปนมาตรฐานแสงสวางสําหรับงานที่ตองการค.เขมแสงมาก จึงมีการกําหนดค.สวางของพท.โดยรอบดวย
การตรวจวัด วัดบริเวณพท.ทั่วไป, พท.ผลิต, และบริเวณที่ลูกจางตองใชสายตาเฉพาะจุด ทั้งในสภาพการทํางานปกติ
และชวงที่มีแสงนอยสุด / กอนเริ่มวัดเซ็ทคาเครื่องเปน 0 / การวัดที่พท.ทั่วไปและพท.ผลิต ใหวัดในแนวระนาบสูงจาก
พื้น 75 ซม. / วัดคาเฉลี่ยโดยวัดทุกๆ 2 x 2 ตร.ม. แตถามีการติดหลอดไฟที่แนนอนซ้ําๆกัน ก็วัดจุดที่เปนตัวแทนได /
ถาวัดบริเวณที่ลกู จางตองใชสายตาเฉพาะจุด ใหวัดตรงจุดที่สายตาตกกระทบชิ้นงาน (แนวระนาบกับชิ้นงาน)
หมวด 3 เสียง
◦ กําหนดมาตรฐานระดับเสียงที่ไดรับเฉลี่ยตลอดเวลาการทํางานในแตละวัน (TWA 8 hr < 90 db(A))
T= 8
เวลาทํางาน (ชม.) ที่ยอมใหไดรับเสียง L
2 L – (90/5)
◦ กําหนดระดับเสียงสูงสุด ตองไมเกิน 140 db(A)
◦ ระดับเสียงที่ตองจัดทําโครงการอนุรักษการไดยิน เรียกวาคา Action Level คือ TWA > 85 db(A)
การตรวจวัด ตองใชอุปกรณทไี่ ดรับมาตรฐาน และทําการปรับเทียบค.ถูกตองดวยอุปกรณตรวจสอบค.ถูกตองกอน
การใชงานทุกครั้ง / การตรวจวัดปกติ ใชสเกลเอ + การตอบสนองแบบชา (Slow) และวัดที่ระดับหู / การวัดเสียงสะสม
ตองตั้งคาเครื่องคํานวณเสียงสะสมที่ 80 db, Critical Level 90 db, และ Energy exchange rate ที่ 5 / การวัดเสียง
กระแทกเปนไปตามคูมือผูผลิต / ถาบริเวณที่ทํางานมีระดับเสียงดังไมสม่ําเสมอ ใหใชการคํานวณโดยสูตร
D = [∑ (C/T)] x 100
(1)
ปริมาณเสียงสะสมที่ผูปฏิบัติงานไดรับ
ระยะเวลาสัมผัสเสียง

ระยะเวลาทีอ่ นุญาตใหสัมผัสเสียงนั้นๆ

TWA(8) = [16.61 x log (D/100)] + 90

(2)
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การตรวจวัดค.รอน แสง เสียง ใหดําเนินการอยางนอยปละครั้ง ยกเวนเมื่อมีการปรับปรุงสถานประกอบการที่มีผลตอ
เรื่องดังกลาว ตองทําการตรวจวัด+วิเคราะหภายใน 90 วันนับจากมีการปรับปรุงนั้น / ทําการตรวจวัดและวิเคราะหโดย
ผูที่มีค.สามารถ คือ จบการศึกษาระดับวิชาชีพ หรือไมต่ํากวาป.ตรีสาขาอาชีวอนามัย พรอมจัดทําเปนรายงานการ
ตรวจวัดและวิเคราะห และมีผรู ับรองรายงานโดยผูตรวจวัด หรือผูรับรองรายงานที่ข้นึ ทะเบียนกับกรมฯแรงงาน
4. กม.รังสีชนิดไอออน
บริเวณรังสี : บริเวณที่มีอัตราปริมาณรังสี > 2.5 – 25 ไมโครซีเวิรตตอชม.
บริเวณรังสีสูง : บริเวณที่มีอัตราปริมาณรังสี > 25 ไมโครซีเวิรตตอชม.
ใชบังคับนายจางที่มีลูกจางตั้งแต 1 คนขึ้นไป ซึ่งผลิตหรือมีไวในครอบครองซึ่งตนกําเนิดรังสี หรือใหลูกจางทํางาน
เกี่ยวกับรังสี รวมถึงรัฐวิสาหกิจที่ทํางานเกี่ยวกับรังสีชนิดกอไอออน
4.1 การควบคุมและปองกันอันตราย
1) หนาที่ของนายจาง
◦ แจงจํานวนและปริมาณค.แรงรังสีตออธิบดีกรมฯแรงงาน หรือผูที่อธิบดีมอบหมายภายใน 7 วัน
◦ กําหนดพท.ควบคุมโดยทําแนวเขตและปายขอความ “ระวังอันตรายจากรังสี หามเขา” เปนภาษาไทยสี
ดําบนพื้นเหลือง
◦ จัดใหมีอปุ กรณชวยลดปริมาณรังสีที่ตนกําเนิด
◦ จัดใหลูกจางทีท่ ํางานเกี่ยวกับรังสีใชอุปกรณบันทึกปริมาณรังสีประจําตัวบุคคลตลอดเวลาทํางาน
◦ จัดทําขอมูลปริมาณรังสีสะสมที่ลูกจางไดรับเปนประจําทุกเดือน และแจงปริมาณรังสีสะสมใหลูกจาง
ทราบทุกครั้ง และเก็บหลักฐานไว ณ ที่ทํางานลูกจาง เพื่อใหพนง.ตรวจแรงงานตรวจสอบไดตลอดเวลา
◦ จัดใหมีลูกจางอยางนอย 1 คน เปนผูรับผิดชอบดําเนินการดานเทคนิคในเรื่องรังสี โดยเปนผูสําเร็จ
การศึกษาไมตา่ํ กวาป.ตรีหรือเทียบเทาดานวิทยาศาสตร และสอบผานวิชาเกี่ยวกับการปองกันอันตราย
จากรังสีอยางนอย 3 หนวยกิต หรือเปนผูผานการอบรมตามหลักสูตรการปองกันอันตรายจากรังสีจาก
สนง.ที่กรมฯแรงงานรับรอง และตองแจงชื่อและคุณสมบัติของผูรับผิดชอบนี้ตออธิบดีกรมฯแรงงานหรือผู
ที่อธิบดีมอบหมาย ภายใน 7 วันนับจากจัดใหมีผูรับผิดชอบ
◦ จัดที่ลางมือ ลางหนา อาบน้ํา จัดเก็บชุดทํางาน และทําค.สะอาดอุปกรณ + ชุดทํางาน
◦ มีแผนปองกันและระงับอันตรายจากรังสี และสงแผนตออธิบดีฯแรงงาน หรือผูที่อธิบดีมอบหมายภายใน
30 วันนับจากมีไวในครอบครอง และจัดฝกซอมแผนอยางนอยปละครั้ง
◦ จัดเก็บ เคลื่อนยาย ขนสง และการจัดการกากกัมมันฯ เพื่อใหปลอดภัยตามวิธีที่อธิบดีกําหนด
2) หามลูกจางที่ไมมีหนาที่เกี่ยวกับรังสี หรือบุคคลภายนอกเขามาในพท.ควบคุม เวนแตนายจางอนุญาต และตองอยู
ในค.ควบคุมของผูรับผิดชอบดําเนินการดานเทคนิคในเรื่องรังสี ** หามญ มีครรภเขาพท.ควบคุมเด็ดขาด และหาม
ลูกจางพักอาศัย ดื่ม กิน สูบ ในพท.ควบคุม
3) ปริมาณรังสีสะสมตามกฎกระทรวง (หนวยมิลลิซีเวิรตตอป) หัว ลําตัว โลหิต สืบพันธุ < 20 (คาเฉลี่ย 5 ปติดกัน)
และ < 50 (แตละป) , เลนสตา < 150 , ผิวหนัง มือ เทา < 500
4) หนาที่ของผูรับผิดชอบดําเนินการดานเทคนิคในเรื่องรังสี
◦ ใหคําแนะนํานายจางลูกจางเกี่ยวกับค.ปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับรังสี
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◦ ตรวจตราและควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน และรายงานนายจางใหปรับปรุงแกไข
◦ จัดทําบันทึก สถิติ และสืบหาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ และโรคที่เกิดขึ้นเกี่ยวเนื่องจากรังสี และ
รายงานนายจางใหปรับปรุงแกไข
◦ ประเมินอันตรายจากรังสีในที่ทํางานลูกจาง และบันทึกเปนหลักฐานอยางนอยเดือนละครั้ง และนํามา
กําหนดแนวทางปองกัน
5) กรณีเกิดการรั่วไหล นายจางตองสั่งหยุดงานและใหออกไปในที่ที่ปลอดภัยทันที และดําเนินการตามแผนปองกัน
4.2 เครื่องหมาย ฉลาก สัญญาณเตือนภัย
ฉลาก : ติดเครื่องหมายเตือนภัยใหเห็นชัดเจนบริเวณที่มีรังสี และภาชนะบรรจุสารกัมมันฯ รวมทั้งสัญญาณไฟ
กระพริบเพื่อเตือนภัยบริเวณรังสีสูง และระบบสัญญาณฉุกเฉินในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินทางรังสี
สัญญาณฉุกเฉิน : ติดไวในที่ที่เขาถึงไดงาย มีปายบอกชัดเจน มีเสียงตางจากเสียงที่ใชปกติ มีค.ดังอยางนอย 100
db(A) และตองทดสอบการทํางานอยางนอยเดือนละครั้ง
5. กม.ดานการตรวจสุขภาพตามปจจัยเสี่ยง ครอบคลุมการตรวจทั้งรางกายและจิตใจ
งานที่เกี่ยวกับปจจัยเสี่ยงไดแก งานที่เกี่ยวกับสารเคมีอันตราย , จุลชีวันหรือสารชีวภาพ , สารกัมมันฯ , ค.
รอน เย็น สั่นสะเทือน ค.กดดันบรรยากาศ แสง เสียง หรือสภาพแวดลอมอืน่ ที่อาจเปนอันตราย
ใชบังคับกับสถานประกอบกิจการทุกประเภท
หมวด 1 การตรวจสุขภาพ ผูตรวจสุขภาพตองเปนแพทยแผนปจบ.ที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ โดยตรวจลูกจางทุก
คนที่เพิ่งเขามาทํางานในที่ที่มีปจจัยเสี่ยง หรือยายที่ทํางานไปทําในที่ที่มีอนั ตรายตางไปจากเดิม ตองตรวจสุขภาพครั้ง
แรกภายใน 30 วันนับจากเขาทํางานหรือเปลี่ยนงาน สําหรับครั้งตอไปใหตรวจอยางนอยปละครั้ง กรณีที่ลูกจางหยุด
งานติดกัน 3 วัน อาจมีการตรวจสุขภาพลูกจางกอนเขาทํางานอีกครั้งก็ได
หมวด 2 การบันทึกผล การแจง และสงผลตรวจสุขภาพ แพทยผูตรวจจะเปนผูบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับผลการตรวจ
โดยระบุค.เห็นของแพทยดวย โดยนายจางตองแจงผลการตรวจใหลูกจางทราบภายใน 3 ถาผิดปกติ และภายใน 7 วัน
ถาปกติ รวมถึงสงผลที่ผิดปกติตอพนง.ตรวจแรงงานภายใน 30 วัน
บทที่ 7 กม.แรงงานดานค.ปลอดภัยเกี่ยวกับการกอสราง
1. กม.ค.ปลอดภัยวาดวยนั่งราน เจตนารมณ เพื่อปองกันลูกจางที่ทํางานบนนั่งรานตกลงมา และปองกันวัสดุ
กอสรางตกลงมาถูกคนที่อยูขา งลาง โดยนายจางตองทํานั่งรานใหลูกจางที่ทํางานสูงเกิน 2 ม.จากพื้นขึ้นไป
1.1) นั่งรานตามแบบมาตรฐาน แบงเปน 4 ประเภท คือ 1) นั่งรานเสาเรียงเดี่ยวสูงไมเกิน 7 ม., 2) นั่งรานสูงไมเกิน 7
ม., 3) นั่งรานสูงไมเกิน 12 ม., 4) นั่งรานสูงไมเกิน 21 ม.
1.2) นั่งรานที่ออกแบบโดยวิศวกร โครงสรางตองแข็งแรง รับนน.บรรทุกไดไมนอยกวา 2 เทาของการใชงานสําหรับ
นั่งรานโลหะ และ 4 เทาสําหรับนั่งรานที่สรางดวยไม / พท.นัง่ รานกวางไมนอยกวา 35 ซม. / มีราวกันตกสูงจากพื้น
นั่งราน 90-170 ซม. / มีบันไดขึน้ ลง ความเอีงไมเกิน 45o / ตองยึดโยง ค้ํายัน หรือยึดตรึงนั่งรานกับพื้นดิน
** หามใชนั่งรานทั่วไปบรรทุกนน.เกิน 150 กก.ตอตร.ม. ระหวางชวงเสาสําหรับนั่งรานทุกประเภท / หาม
บรรทุกนน.เกิน 50 กก.ตอค.ยาว 1 ม.สําหรับนั่งรานเสาเรียงเดี่ยว
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2. กม.ค.ปลอดภัยวาดวยลิฟทขนสงวัสดุชั่วคราว (เครื่องใชในการกอสรางเพื่อขนสงวัสดุในทางดิ่ง ประกอบดวย
หอลิฟท ปลองลิฟท ตัวลิฟท และเครื่องจักร)
2.1 การสรางลิฟทฯ ผูอ อกแบบคํานวณโครงสรางและรายละเอียด ตองมีใบกว.วิศวกรรมโยธา (กรณีลิฟทสูงเกิน 9 ม.)
1) หอลิฟท ตองรับนน.ไดไมนอยกวา 2 เทาของนน.การใชงาน
2) คานสําหรับติดตั้งรอกและฐานที่รองรับคาน ตองรับนน.รอกไดไมนอยกวา 5 เทาของอัตรารับสูงสุด
3) หอลิฟทที่สรางดวยไม ตองสรางดวยไมที่มีแรงดัดประลัย > 800 กก.:ตร.ซม. และมีสวนปลอดภัย > 8
4) ลิฟทที่สรางดวยโลหะ ตองเปนโลหะที่มีจดุ คราก > 2,400 กก.:ตร.ซม. และมีสวนปลอดภัย > 2
5) ฐานรองรับหอลิฟท ตองรับนน.ไดไมนอยกวา 2 เทาของนน.หอลิฟท + ตัวลิฟท + นน.บรรทุก รวมกัน
6) ตัวลิฟท ตองรับนน.บรรทุกไดไมนอยกวา 5 เทาของนน.การใชงาน มีขอบกันตกสูงไมนอยกวา 7 ซม.จากพื้นลิฟท
และ 1 ม.สําหรับดานที่ไมใชทางเขาออก
2.2 การติดตั้งลิฟทฯ
1) กรณีติดตั้งตัวลิฟทภายในหอลิฟท ตองมีลวดตาขาย หรือไมตีชองหางกันไมนอยกวา 3 ซม. แตไมเกิน 10 ซม. ยึด
กับโครงหอลิฟททุกดานสูงไมนอยกวา 2 ม. จากพื้นหอลิฟท ยกเวนชองทางเขาออก
2) กรณีติดตั้งตัวลิฟทนอกหอลิฟท ตองมีตัวปองกันคนภายนอกเขาไป เนื่องจากอาจมีอันตรายจากของตกใตตัวลิฟท
3) ทางเดินระหวางลิฟทกับสิ่งกอสราง ตองมีราวกันตกสูงไมนอยกวา 90 ซม. และไมเกิน 1.10 ม.จากพืน้ ทางเดิน มี
ขอบกันของตกสูงไมนอยกวา 7 ซม.จากพื้นดิน
** เมือ่ สรางลิฟทเสร็จ ตองใหวศ.กรผูออกแบบหรือควบคุมงานตรวจรับรองกอนจึงจะใชได และเก็บใบรับรอง
ไวเผื่อพนง.ตรวจแรงงานตรวจสอบดวย
2.3 การใชลิฟทฯ ใหมีผูที่ไดรับการฝกอบรมการใชลฟิ ททําหนาที่บังคับลิฟทตลอดเวลาที่ใชลิฟท / ตรวจสอบลิฟททุก
วัน / ติดปายหามใชกรณีที่ลิฟทไมพรอมใชงานหรือผูควบคุมไมอยู / ติดปายบอกพิกัดนน.บรรทุกไวที่ลิฟทใหชัดเจน
2.4 การคุมครองค.ปลอดภัยสวนบุคคล 1) งานกอสรางทั่วไปตองสวมหมวกแข็ง+ถุงมือ+รองเทาหนังหัวโลหะ , 2)
งานบังคับลิฟท ตองสวมหมวกแข็ง+รองเทาพื้นยางหุมสน , 3) งานในที่สูง ซึ่งมีลักษณะโดดเดี่ยวในที่สูง >4 ม. และไม
มีอุปกรณคมุ ครองอื่นๆ ตองสวมเข็มขัดนิรภัยและเชือกนิรภัย
3. กม.ค.ปลอดภัยวาดวยเขตกอสราง (ไมใชบังคับสําหรับการกอสรางอาคารที่อยูอาศัยของตนเอง ที่มีค.สูงจาก
พื้นดินถึงคานรับหลังคาไมเกิน 7 ม.)
กําหนดใหนายจางกําหนดเขตกอสราง (จัดทํารั้วคอกกั้น) และเขตอันตราย (บริเวณที่กําลังกอสราง ใชปน จั่น
ติดตั้งนั่งราน ติดตั้งลิฟท ลําเลียงวัสดุกอสราง เก็บเชื้อเพลิงหรือวัสดุกอสราง ใชเครื่องจักรหรือไฟฟา ตองกําหนดเปน
เขตอันตราย ทํารั้ว+ติดปายเตือนใหชัดเจน และมีสัญญาณไฟสีแดงในเวลากลางคืน)
4 กม.ค.ปลอดภัยเกี่ยวกับปนจั่น (มีชนิดอยูกับที่กับชนิดเคลื่อนที่)
มีขอกําหนดคราวๆ ไดแก
◦ หามใชงานปนจั่นชํารุด ไดแก ลวดวิ่ง (เชือกลวดเหล็กกลาที่เคลื่อนที่ไดขณะปนจั่นทํางาน) ขาดตั้งแต 3 เสน
ขึ้นไปในเกลียวเดียวกัน หรือขาดตั้งแต 6 เสนขึ้นไปในหลายเกลียวรวมกัน , ลวดโยงยึด (เชือกลวดเหล็กกลา
ที่ยึดสวนของปนจั่นใหมั่นคง) ขาดตั้งแต 2 เสนขึ้นไป
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◦ เมื่อมีการใชปนจั่นใกลสายไฟแรงดันไมเกิน 50 kV ระยะหางตองไมนอยกวา 3 ม. ถาสายไฟมีแรงดัน
มากกวา 50 kV ตองมีระยะหางเพิ่มจาก 3 ม. อีก 1 ซม.ตอทุกๆ 1 kV ที่เพิ่มขึ้น
◦ ปนจั่นชนิดอยูก ับที่ สวนที่เคลื่อนที่หรือหมุนไดของปนจั่นตองหางจากสิ่งกอสรางหรือวัตถุอื่น > 50 ซม.
◦ ปนจั่นชนิดเคลื่อนที่ ตองมีอปุ กรณปองกันแขนตอไมใหอยูหา งจากแนวเสนตรงของแขนปนจั่น < 5o
◦ กําหนดใหนายจางตรวจสอบปนจั่นทุกๆ 3 เดือน โดยมีวศ.กรเปนผูรับรองไวเปนหลักฐาน
5. กม.ค.ปลอดภัยเกี่ยวกับการตอกเสาเข็ม
5.1 ค.ปลอดภัยในการตอกเสาเข็มทั่วไป
1) ค.ปลอดภัยเกี่ยวกับบริเวณที่ทําการตอกฯ
◦ จัดทํารั้ว คอกกัน้ ปดประกาศ และหามผูไมมหี นาที่เกี่ยวของเขาไป
◦ จัดพื้นฐานรองรับที่มั่นคง รับนน.เครื่องตอกฯและเครื่องจักรอื่นได
◦ ไมใหมีสิ่งกีดขวางการทํางานของเครื่องตอกฯ และผูควบคุม
2) การประกอบและตรวจสอบเครื่องตอกฯ
ปฏิบัติตามรายละเอียดผูผลิต โดยจัดทําปายบอกพิกัดนน.ยก และคําแนะนําติดไวใหชัดเจน
3) การเตรียมการตางๆ เพื่อค.ปลอดภัยกอนการใชเครื่องตอกฯ
◦ ตรวจค.พรอมของอุปกรณกอ นการใชงาน
◦ ใชผูควบคุมเครือ่ งที่มีค.ชํานาญ
◦ มีผูใหสัญญาณ
4) ค.ปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
◦ ควบคุมการทํางานตามแบบทีว่ ศ.กรออกแบบกําหนดไว
◦ เมื่อตอกเสาเข็มกลวงที่มีรูกวาง 15 ซม. เสร็จแลวตองปดรูดวยวัสดุที่แข็งแรงทันที
5.2 ค.ปลอดภัยเพิ่มเติมสําหรับเครื่องตอกบางประเภท
1) เครื่องตอกฯระบบเครื่องยนตเผาไหมภายใน เชน กําหนดใหใชเชือกลวดเหล็กกลาชนิดอิมปรูฟพลาวสตีล หรือเอ็กซ
ตราอิมปรุฤพลาวสตีล , ยึดปลายสลักปองกันลูกตุมหลุด เปนตน
2) เครื่องตอกฯระบบไอน้ํา ลม หรือไฮดรอลิก เชน ใชโซหรือเชือกยึดโยงทอไอน้ํา ทอลม ทอไฮดรอลิกกับลูกตุมของ
เครื่องตอกฯ , มีลิ้นควบคุมแรงดันใหสูงกวาแรงดันใชงานปกติไมเกินรอยละ 20
3) เครื่องตอกฯ ระบบดีเซลแฮมเมอร เชน มีเครื่องหยุดอัตโนมัติหยุดการทํางานของเครื่องไดทันทีกรณีฉุกเฉิน
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