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ผลการเร�ยนรู

อธิบายความรู้เบื้องต้นและวิเคราะห์ความ
ส�าคัญของกฎหมายแรงงานได้

ประเด็นที่จะศึกษา

1. ความหมาย ความสาํคญั  และแนวคดิพ��นฐาน

ของกฎหมายแรงงาน

2. ลักษณะทั�วไปและขอบเขตการบังคับใช

กฎหมายแรงงาน

3. ว�วฒันาการกฎหมายแรงงานในประเทศไทย

4. กฎหมายและหนวยงานที่เกี่ยวของกับการ

คุมครองแรงงาน

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ
กฎหมายแรงงาน1

หนวยการเรียนรูที่

	 แรงงานเป็นทรัพยากรมนุษยที่สําคัญในการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศให้เจริญก้าวหน้า	 ด้วยเหตุน�้กฎหมาย
แรงงานจึงได้เกิดขึ้นมาเพื่อคุ้มครองแรงงานให้ได้รับความ
เสมอภาคและเกิดความปลอดภัยในการท�างาน	 การศึกษา
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานจะช่วยให้เข้าใจ
แนวคิดพื้นฐานของกฎหมายแรงงาน	เพื่อให้สามารถน�าไปใช้
ด้านการประกอบอาชีพในอนาคตได้อย่างถูกต้อง

กฎหมายแรงงาน
มีความสําคัญตอนายจาง

และลูกจางอยางไร



	 กฎหมายแรงงาน	เป็นกฎหมายที่ส�าคัญ

ส�าหรับผู้ใช้แรงงานและนายจ้าง	 	เพราะเป็น

กฎหมายที่ก�าหนดกฎระเบียบ	 ข้อบังคับ	 และ

สิทธิประโยชน์อันชอบธรรมในด้านต่าง	ๆ 	 ของ

ผู้ใช้แรงงานและนายจ้าง	 เพ่ือป้องกันปัญหา

เกีย่วกับแรงงานทีอ่าจจะเกดิขึน้	ซึง่จะส่งผลกระทบ

ต่อสังคมและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ	

ดงันัน้	 จงึควรศกึษาความรูเ้กีย่วกบัความหมาย	

ความส�าคัญ	 และแนวคดิพื้นฐานของกฎหมาย

แรงงาน	 เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจและ

สามารถน�าไปใช้ได้อย่างถูกต้อง

1.  ความหมาย ความสาํคญั และแนวคดิพืน้ฐานของกฎหมายแรงงาน

ในระบบเศรษฐกิจแรงงานถือเป็นปัจจัยส�าคัญท่ีก่อให้เกิด
ผลผลิต	ดังนั้น	แรงงานจึงมีความส�าคัญต่อความก้าวหน้า
หรือความอ่อนแอทางเศรษฐกิจของประเทศ

1.1 ความหมายและความสําคัญของกฎหมายแรงงาน

	 กฎหมายแรงงาน	(Labor	law)	หรอืกฎหมายคุม้ครองแรงงาน	(Labor	protection	law)	เป็น

กฎหมายที่รัฐบัญญัติขึ้นเพื่อก�าหนดสิทธิและหน้าที่ของคู่สัญญา	 ซึ่งได้แก่	 นายจ้าง	 (Employer)	

และลูกจ้าง	(Employee)	ที่พึงมีต่อกันตามข้อสัญญาจ้างแรงงาน	โดยมีวัตถุประสงค์	ดังนี้

	 1.	 เพือ่คุม้ครองแรงงานตามมาตรฐานขัน้ต�า่ในการจ้างงาน	การใช้แรงงาน	การเตรยีมสถานที่	

และอุปกรณ์ในการท�างานให้เป็นไปโดยเรียบร้อย	ปลอดภัย	และมีประสิทธิภาพ	

	 2.	 เพื่อให้ผู้ใช้แรงงานมีสุขภาพอนามัยที่ดี	มีความปลอดภัยในชีวิต	และได้รับค่าตอบแทน

ในการท�างานตามความเหมาะสม	สอดคล้องกับกฎเกณฑ์ของสงัคม	มรีะบบมาตรฐานเป็นทีย่อมรบั

โดยทั่วไป	ดังนั้น	จึงสรุปความหมายและความส�าคัญของกฎหมายแรงงานได้	ดังนี้

	 กฎหมำยแรงงำน	หมำยถึง	 กฎหมำยที่ก�ำหนดเกี่ยวกับเรื่องสิทธิและหน้ำที่ของคู่สัญญำตำมข้อ
สัญญำจ้ำงแรงงำน	อนัได้แก่	สญัญำระหว่ำงนำยจ้ำงกับลกูจ้ำง	โดยก�ำหนดควำมคุม้ครอง	สทิธปิระโยชน์
ของลกูจ้ำง	ก�ำหนดควำมสมัพนัธ์อันดรีะหว่ำงนำยจ้ำงกับลกูจ้ำง	และก�ำหนดสทิธใินกำรรวมกลุม่ก่อต้ัง
เป็นองค์กรแรงงำน	

ความหมายของกฎหมายแรงงาน
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องค์กรเป็นที่รวมของคนและงานต่าง	ๆ 	 และเพื่อให้
พนักงานขององค์กรปฏิบัติงานได้อย่างเต็มความสามารถ	
จึงจ�าเป็นต้องมีการบริหารงานภายในองค์กรอย่างเป็น
ระบบ	เพื่อประโยชน์ทางด้านต่าง	ๆ 	ขององค์กร

เมือ่เกดิข้อพพิาทแรงงานขึน้	หากรฐัไม่สามารถใช้มาตรการ
ในการท�าข้อตกลงหรือระงับข้อพิพาทได้อย่างรวดเร็ว
อาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศได้

	 ในกรณท่ีีเกดิข้อพพิาทรนุแรงระหว่างนายจ้างกบัลกูจ้างและมกีารยืน่ข้อเรยีกร้องและเจรจา

เพื่อยุติปัญหาแต่ไม่สามารถตกลงกันได้	 อาจท�าให้ข้อพิพาทรุนแรงขึ้น	 และอาจส่งผลให้เกิดการ

นดัหยุดงานของลกูจ้างหรอืนายจ้างสัง่ปิดงาน	ท�าให้เกดิผลเสียแก่เศรษฐกจิและสังคมโดยรวมของ

ประเทศ

	 กฎหมำยแรงงำนเป็นกฎหมำยที่รัฐบัญญัติข้ึนมำเพื่อให้สอดคล้องและเกิดควำมเป็นธรรมแก่
นำยจ้ำงและลูกจ้ำงภำยใต้มำตรฐำนเดียวกันทั่วประเทศ	กฎหมำยแรงงำนมีควำมส�ำคัญ	ดังนี้

ความสําคัญของกฎหมายแรงงาน

1.	 	ช่วยประสำนให้ระบบกำรบรหิำรกำรจดักำร
ภำยในองค์กร	 โดยเฉพำะกำรบริหำรงำน
บุคคลให้เป็นไปอย่ำงรำบรื่นและมีแนวทำง
ปฏิบัติที่ชัดเจน

2.	 	ท�ำให้เกิดควำมสงบเรียบร้อยและเป็นธรรม	
ไม่มกีำรกดขีท่ำงแรงงำน	หรือก�ำหนดสภำพ
กำรใช้แรงงำนที่เอำรัดเอำเปรียบต่อผู้ใช้
แรงงำน

3.	 	ท�ำให้ลูกจ้ำงทรำบถึงขอบเขตสิทธิและ
หน้ำทีข่องตนท่ีได้ระบุไว้ในกฎหมำยแรงงำน	
เช่น	 วันหยุด	 วันลำ	 ค่ำจ้ำง	 ค่ำชดเชย	
หรือสวัสดิกำรต่ำงๆ	ที่ลูกจ้ำงควรจะได้รับ

4.	 	คุ้มครองป้องกันผลประโยชน์ส่วนรวมใน
สังคมไม่ให้เกิดข้อพิพำท	หรือป้องกันไม่ให้
เกิดข้อพิพำทแรงงำนที่รุนแรงข้ึนจนท�ำให้
ประชำชนได้รับควำมเดือดร้อนเสียหำย

5.	 	เมือ่เกดิข้อพพิำทข้ึน	รัฐสำมำรถใช้มำตรกำร
ในกำรท�ำข้อตกลง	 เพื่อให้นำยจ้ำงและ
ลูกจ้ำงสำมำรถตกลงกันได้	 หรือก�ำหนด
มำตรกำรอ่ืนเพื่อระงับข้อพิพำทแรงงำน
ระหว่ำงนำยจ้ำงกบัลกูจ้ำง	เพือ่ให้ข้อพพิำท
ยุติลงโดยทั้งสองฝ่ำยยินยอมและพึงพอใจ
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	 โดยก�ำหนดมำตรกำรหรือข้อบังคับโดยรัฐ 
เพ่ือป้องกันกำรกดขี่แรงงำน	 หรือกำรใช้แรงงำน 
ในสภำพทีเ่อำรัดเอำเปรียบ	 และหำกมีกำรฝ่ำฝืน
หลักกำรตำมท่ีก�ำหนดจะต้องมีมำตรกำรลงโทษ
หรือบังคับโดยรัฐ

ประการที่ 1 เพื่อคุ้มครองลูกจ้างให้ได้รับการปฏิบัติจากนายจ้างอย่างมีมนุษยธรรมและเป็นธรรม

	 โดยกำรให้หลักประกันและค่ำตอบแทน 
ในกำรท�ำงำนอย่ำงเหมำะสมและเป็นธรรมส�ำหรบั 
กำรด�ำรงชพีแก่ลกูจ้ำง	ท�ำให้เกิดกำรขยำยตัวด้ำน
กำรลงทนุและกำรผลติ	ก่อให้เกิดกำรจ้ำงงำนมำกขึน้
และท�ำให้เศรษฐกิจของประเทศดีขึ้นตำมล�ำดับ

ประการที่ 2 เพื่อรองรับการขยายตัวหรือการพัฒนาในทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม

	 โดยก�ำหนดมำตรกำรหรอืข้อบงัคบัเพือ่ป้องกัน 
ข้อพิพำทแรงงำนไม่ให้ขยำยวงกว้ำงไปกระทบ 
ต่อเศรษฐกิจของประเทศควำมสงบเรียบร้อย 
ของประชำชน	และก�ำหนดมำตรกำรเจรจำต่อรอง
ในกำรท�ำข้อตกลงเก่ียวกับสภำพกำรจ้ำงระหว่ำง
นำยจ้ำงกับลูกจ้ำงหรือมำตรกำรระงับข้อพิพำท
แรงงำนที่จะเกิดขึ้นระหวำ่งนำยจ้ำงกับลูกจ้ำง

ประการที่ 3 เพื่อคุ้มครองป้องกันผลประโยชน์ส่วนรวมในสังคมให้เกดิความสงบสขุและปอ้งกันข้อพิพาทแรงงาน

1.2 แนวคิดพื้นฐานของกฎหมายแรงงาน

	 แรงงาน	 (Labor)	 เป็นองค์ประกอบส�าคัญในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าเท่าเทียม	

กบัประเทศต่าง	ๆ 	ซึง่เมือ่มกีารขยายตวัด้านแรงงานในประเทศมากขึน้	รฐัจงึต้องก�าหนดกฎหมาย	

แรงงานขึ้นมาเพื่อใช้ในการคุ้มครองแรงงาน	โดยมีแนวคิดพื้นฐาน	3	ประการ	ดังนี้
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	 กฎหมายแรงงานเป็นกฎหมายท่ีมีลักษณะพิเศษ	 ได้รับการบัญญัติขึ้นใช้เฉพาะส�าหรับ

นายจ้าง	 ลูกจ้าง	 และรัฐบาล	 เป็นกฎหมายหลักลักษณะกฎหมายแรงงานและมีขอบเขตการ	

บังคับใช้ที่ชัดเจน

2.1 ลักษณะทั่วไปของกฎหมาย 

	 ลักษณะทั่วไปของกฎหมายแรงงาน	มีดังนี้

	 1)	 เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพทางเศรษฐกิจและสังคม	คือ	

เมื่อสภาพสังคม	 เศรษฐกิจ	 และการเมืองของประเทศมีการ

เปลี่ยนแปลง	 กฎหมายคุ้มครองแรงงานก็จะต้องมีการแก้ไข

เปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับภาวะท่ีเปลี่ยนแปลงไป	 เพื่อ

ประสิทธิภาพในการใช้บังคับได้เป ็นอย่างดีกับสภาพการ

เปลี่ยนแปลงต่าง	ๆ 	ในประเทศ

	 2)	มุ่งเน้นความสงบเรียบร้อยของประชาชน	 คือ	 เป็น

กฎหมายที่มุ ่งสร้างความเป็นธรรมในสังคม	 โดยเฉพาะการ

ป้องกันการเอารัดเอาเปรียบของนายจ้างต่อลูกจ้าง	 ดังนั้น	

บทบญัญตัใินกฎหมายคุ้มครองแรงงานจงึเป็นข้อบงัคบัท่ีเดด็ขาด	

หากนายจ้างฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามอาจถูกด�าเนินคดีทางแพ่งและ

ทางอาญา

	 3)	 เป็นกฎหมายกึ่งมหาชนและเอกชน	 คือ	 มีลักษณะเป็นกฎหมายเอกชน	 (Private	 law)	

เพราะมีการก�าหนดความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างและมีลักษณะเป็นกฎหมายมหาชน	

(Public	law)	เพราะเมื่อมีการฝ่าฝืนจะมีโทษทางอาญา

	 4)	 เป็นกฎหมายทางสังคม	 คือ	 มีลักษณะเป็นกฎหมายสังคม	 (Social	 law)	 เพราะ	

เป็นกฎหมายที่ตราขึ้นเพื่อสร้างความเป็นธรรมในสังคม	 มีบทบัญญัติให้รัฐเข้ามามีอ�านาจหรือ

ลงโทษกรณีท่ีมีการฝ่าฝืน	 โดยมุ่งเน้นที่จะคุ้มครองสิทธิขั้นพ้ืนฐานของลูกจ้าง	 เพื่อป้องกันมิให้มี

การกดขีท่างแรงงานหรอืสภาพการใช้งานทีไ่ม่เป็นธรรม	ท�าให้เกดิความสงบเรียบร้อยของแรงงาน	

และส่งผลให้สังคมมีการพัฒนา

2.  ลักษณะทั่วไปและขอบเขตการบังคับใช้กฎหมายแรงงาน

พระราชบัญญัติค ุ้มครองแรงงาน	
พ.ศ.	2541	เป็นกฎหมายว่าด้วยการ
คุ ้มครองแรงงานหลักท่ีใช ้อยู ่ ใน
ปัจจุบัน	และได้มีการแก้ไข	เพิ่มเติม	
และปรับปรุงมาแล้วหลายครั้ง
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2.2 ขอบเขตการใช้บังคับกฎหมายแรงงาน

	 กฎหมายคุม้ครองแรงงานทีใ่ช้บังคับในประเทศไทยในปัจจบุนันี	้คอื	พระราชบญัญตัคิุม้ครอง

แรงงาน	 พ.ศ.	2541	 และมีการแก้ไขเพิ่มเติมมาจนถึงฉบับที่	 6	 พ.ศ.	 2560	 โดยมีขอบเขต

การใช้บังคับ	ดังนี้	

	 พระรำชบัญญัตคิุม้ครองแรงงำน	พ.ศ.	2541	ใช้บงัคบัแก่	นำยจ้ำง	
ลูกจ้ำงในกำรจ้ำงงำนทุกรำยกำร	 ไม่ว่ำนำยจ้ำงจะประกอบกิจกำร
ประเภทใด	และมีลูกจ้ำงเท่ำใด

	 พระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน	พ.ศ.	2541	งดใช้บังคับแก่นำยจ้ำงหรือกิจกำรที่ได้รับกำรยกเว้น
จำกกำรใช้บังคับในพระรำชบัญญัติคุ้มครองแรงงำน	พ.ศ.	2541	ดังนี้	

1. ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค และราชการส่วนท้องถ่ิน โดยรำชกำรส่วนกลำง	
ประกอบด้วย	 กระทรวง	 ทบวง	 กรม	 หรือส่วนรำชกำรอื่นซึ่งมีฐำนะเป็นกรม	 รำชกำรส่วนภูมิภำค	
ประกอบด้วย	จงัหวัด	อ�ำเภอ	และรำชกำรส่วนท้องถิน่	ประกอบด้วย	องค์กำรบรหิำรส่วนจงัหวดั	เทศบำล	
องค์กำรบริหำรส่วนต�ำบล	รวมทั้งกรุงเทพมหำนครและเมืองพัทยำด้วย
	 		 ดังนั้น	 บรรดำข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงของทำงรำชกำรจึงไม่อยู่ในกำรคุ้มครองของกฎหมำย
คุ้มครองแรงงำน

2. รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์	องค์กำรรัฐวิสำหกิจ	คือ	องค์กำร
หรือหน่วยงำนธุรกิจที่รัฐบำลเป็นเจ้ำของหรือเป็นผู้ถือหุ้นรวมอยู่ด้วยเกินกว่ำร้อยละ	15	 องค์กำร
รฐัวสิำหกิจจะอยูภ่ำยใต้กำรใช้บงัคบักฎหมำยแรงงำนว่ำด้วยแรงงำนรฐัวสิำหกิจสมัพนัธ์	 ซึง่ฉบบัปัจจบุนันี้	
คือ	 พระรำชบัญญัติแรงงำนรัฐวิสำหกิจสัมพันธ์	 พ.ศ.	2543	 มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่	 8	 เมษำยน	
พ.ศ.	2543	

3. นายจ้างทีไ่ด้กาํหนดไว้ในกฎกระทรวง ซึง่จะไม่ใช้บงัคบัตามกฎหมายคุม้ครองแรงงานทัง้ฉบบั
หรอืบางส่วนกไ็ด้	โดยนำยจ้ำงประเภทใดประเภทหน่ึงท่ีรฐัมนตรว่ีำกำรกระทรวงแรงงำนซึง่เป็นผู้รกัษำกำร
ตำมกฎหมำยฉบับที่จะออกกฎกระทรวง	 ยกเว้นมิให้น�ำกฎหมำยคุ้มครองแรงงำนไปใช้บังคับท้ังหมด
หรือบำงส่วนได้	มีดังนี้
   •	นำยจ้ำงที่ประกอบกิจกำรโรงเรียนเอกชนในส่วนที่เกี่ยวข้องกับครูใหญ่และครู	

   •	นำยจ้ำงที่จ้ำงลูกจ้ำงท�ำงำนเกษตรกรรม

   •	นำยจ้ำงที่จ้ำงลูกจ้ำงให้รับไปท�ำที่บ้ำน	

   •	นำยจ้ำงซึ่งจ้ำงลูกจ้ำงท�ำงำนเกี่ยวกับงำนบ้ำน	โดยไม่มีกำรประกอบธุรกิจรวมอยู่ด้วย

   •	นำยจ้ำงซึ่งจ้ำงลูกจ้ำงที่มิได้แสวงหำก�ำไรในทำงธุรกิจ

1 ใช้บังคับ

2 ยกเว้นการใช้บังคับ

6



 ในอดตีประเทศไทยไม่มกีฎหมายคุ้มครองแรงงาน	มีเพยีงกฎหมายทีเ่กีย่วกบัการใช้แรงงาน	

จนในช่วงหลังสงครามโลกคร้ังท่ี	 2	 ประเทศไทยจึงเริ่มมีกฎหมายที่ให้ความคุ้มครองแรงงานใช้

อยา่งชัดเจน	เพื่อใหเ้กิดความรู	้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานไทยมากยิ่งขึ้น	จึงควรศกึษา

เกี่ยวกับวิวัฒนาการของกฎหมายแรงงานไทยที่สร้างขึ้นมาใช้บังคับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน	 โดย

แบ่งเป็นยุคต่างๆ	สรุปได้	ดังนี้

3. วิวัฒนาการกฎหมายแรงงานในประเทศไทย 

	 เป็นยุคท่ีประเทศไทยยังไม่มีกฎหมำยแรงงำนใช้โดยตรง	 แต่มีกฎหมำยทีเ่ก่ียวข้องกับกำรใช้แรงงำน	

เช่น	 กฎมณเฑยีรบำลในสมัยสมเดจ็พระบรมไตรโลกนำถ	 มเีนือ้หำเก่ียวกบักำรก�ำหนดให้มกีำรเกณฑ์

แรงงำนรำษฎรชำยทีเ่ป็นสำมญัชนในสมยันัน้	ให้เข้ำมำฝึกหัดและรบัใช้งำนรำชกำรในสงักัดเจ้ำขนุมลูนำย

ต่ำงๆ	 หรือที่เรียกว่ำ	 “ไพร่”	 และบทบัญญัติเกี่ยวกับกำรใช้แรงงำนทำส	 เมื่อมีชำวต่ำงชำติเข้ำมำใน

ประเทศไทยและมคีนไทยเข้ำไปเป็นคนรับใช้จงึมข้ีอบงัคบักำรจดทะเบยีนคนรบัใช้ขึน้	โดยมวีตัถุประสงค์

เพือ่รกัษำผลประโยชน์ของชำวต่ำงชำตไิม่ใช่คุ้มครองลกูจ้ำงคนไทย

	 ต่อมำในสมัยรัชกำลที่	 5	 ได้มีพระบรมรำชโองกำรประกำศลดค่ำตวัทำสในมณฑลบรูพำ	 ร.ศ.	123	 

(พ.ศ.	2447)	 และมบีทบญัญตัห้ิำมจ่ำยค่ำแรงงำนแก่บรรดำทำสที่เป็นไทแล้วต�่ำกว่ำเดือนละ	 4	 บำท	 

ซึ่งมีลักษณะเช่นเดียวกับกฎหมำยก�ำหนดอัตรำค่ำจ้ำงข้ันต�่ำในปัจจุบันน่ันเอง	 อันถือเป็นบทบัญญัติ

กฎหมำยแรงงำนของไทยฉบับแรก

	 เป็นยุคทีม่กีำรประกำศใช้กฎหมำยทีก่�ำหนดกำรคุ้มครองแรงงำนไว้อย่ำงชัดเจนในฉบบัแรก	 ซึง่แยก

จำกประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณชิย์	ปรำกฏอยูใ่นบรรพ	3	เอกเทศสัญญำ	ลักษณะ	6	ว่ำด้วยจ้ำงแรงงำน	

โดยมีเหตุผลว่ำ	 ได้มีกำรช�ำระประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณิชย์	 และเป็นช่วงที่มีกำรสร้ำงงำน 

ด้ำนอุตสำหกรรมต่ำงๆ	อย่ำงมำกมำย	เช่น	มกีำรต้ังโรงสข้ีำวขึน้คร้ังแรก	กำรต้ังกิจกำรโรงพมิพ์	กิจกำร

รถไฟ	กจิกำรซเีมนต์	กจิกำรเหมอืงแร่	กจิกำรยำสูบ	กิจกำรไม้ขดีไฟ	กิจกำรกลัน่สุรำ	เป็นต้น	ท�ำให้เกิด

กำรจ้ำงแรงงำนเป็นจ�ำนวนมำก	แต่ยงัไม่มกีฎหมำยทีร่องรบักำรจ้ำงงำน	ท�ำให้มคีวำมจ�ำเป็นต้องมกีฎหมำย

รองรบัต่อสภำวกำรณ์นี	้จงึมบีทบัญญตักิฎหมำยแรงงำนขึน้ในปี	พ.ศ.	2472	โดยบทบญัญติัเก่ียวข้องกับ

ควำมหมำยหรอืลักษณะของสญัญำจ้ำงแรงงำน	ซึง่ก็หมำยถึง	สญัญำท่ีมลีกูจ้ำงเป็นคูส่ญัญำฝ่ำยหน่ึงตกลง

ทีจ่ะท�ำงำนให้นำยจ้ำงซ่ึงเป็นคู่สัญญำอกีฝ่ำยหนึง่	และนำยจ้ำงตกลงทีจ่ะจ่ำยสนิจ้ำงหรือค่ำจ้ำงตอบแทน

กำรท�ำงำนให้แก่ลูกจ้ำง

ยุคเริ่มแรกก่อนมีประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ยุคประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
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	 ยคุนีเ้ป็นช่วงทีน่ำยจ้ำงและลกูจ้ำงเร่ิมมคีวำมขดัแย้งหรอืข้อพพิำทกนัมำกขึน้จนมกีำรนดัหยดุงำนของ

ลูกจ้ำง	ท�ำให้ส่งผลให้กระทบต่อเศรษฐกจิและสังคมโดยรวม	เมือ่ลกูจ้ำงและประชำชนต่ืนตัวเร่ืองปัญหำ

แรงงำนกนัมำกขึน้	แต่ขณะนัน้ยงัไม่มกีระทรวงแรงงำนเช่นปัจจุบนั	จงึมหีน่วยงำนของรฐัเข้ำมำรบัผดิชอบ

ดแูล	คอื	กองแรงงำน	สังกดักรมประชำสงเครำะห์	กระทรวงมหำดไทย	โดยกองแรงงำนได้เสนอรำยงำน

สภำวะทำงแรงงำนต่อรฐับำลว่ำ	 ได้เร่ิมมคีวำมขดัแย้งหรือข้อพพิำทแรงงำนระหว่ำงนำยจ้ำงกับลกูจ้ำง 

มำกขึน้	มกีำรนดัหยดุงำนโดยท่ัวไป	จนบำงคร้ังส่งผลกระทบต่อสงัคมโดยรวม	

	 กองแรงงำนจึงร่วมกับส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำร่ำงพระรำชบัญญัติชื่อว่ำ	 พระรำชบัญญัติ 

ว่ำด้วยคนงำน	โดยเปิดโอกำสให้ประชำชนร่วมแสดงควำมคดิเห็นเพือ่น�ำมำปรบัร่ำงพระรำชบญัญติั	แล้ว

เปลีย่นชือ่ใหม่เป็นร่ำงพระรำชบัญญัตแิรงงำน	พ.ศ.	2499	เพือ่เสนอให้รฐับำลพจิำรณำ	เมือ่มีมติเห็นชอบ

จงึให้ประกำศใช้พระรำชบญัญตัแิรงงำน	พ.ศ.	2499	ฉบบัน้ีได้ต้ังแต่วันท่ี	20	กนัยำยน	พ.ศ.	2499	และมี

ผลใช้บงัคบัตัง้แต่วนัที	่1	มกรำคม	พ.ศ.	2500	พระรำชบัญญติัแรงงำนฉบบัน้ีถือเป็นกฎหมำยฉบับแรกท่ีแยก

ประมวลกฎหมำยแพ่งและพำณชิย์	และมข้ีอก�ำหนดเก่ียวกับกำรคุม้ครองแรงงำนไว้อย่ำงชดัเจน

	 พระรำชบัญญัตแิรงงำน	พ.ศ.	 2499	 ใช้บังคับได้ปีกว่ำก็ถูกยกเลกิโดยประกำศคณะปฏวัิติ	 เนือ่งจำก 

มกีำรรฐัประหำรขึน้เม่ือเดือนตลุำคม	พ.ศ.	2501	และคณะปฏวิติัก็ได้ออกประกำศของคณะปฏวัิติ	ฉบบัท่ี	

103	ลงวนัท่ี	16	มีนำคม	พ.ศ.	2515	เร่ือง	กำรคุ้มครองแรงงำนและแรงงำนสัมพนัธ์	ซึง่ก�ำหนดให้กระทรวง

มหำดไทยใช้อ�ำนำจเร่ือง	กำรคุ้มครองแรงงำนแทนพระรำชบญัญตัแิรงงำน	และยงัได้ก�ำหนดแนวทำงกำร

ใช้แรงงำนและกำรเสรมิสร้ำงควำมสมัพนัธ์อนัดรีะหว่ำงนำยจ้ำงกบัลกูจ้ำงไว้ด้วย	ซึง่ก�ำหนดในรำยละเอยีด

ของกำรให้ควำมคุ้มครองลูกจ้ำงเกีย่วกบักำรท�ำงำนต้ังแต่ในเรือ่ง	กำรจ้ำงงำนโดยท่ัวไปกำรก�ำหนดชัว่โมง

ท�ำงำน	 เวลำพัก	 กำรท�ำงำนล่วงเวลำ	 กำรท�ำงำนในวนัหยุด	 วนัหยุด	 วนัลำ	 ค่ำตอบแทนในกำรท�ำงำน	

สวสัดิกำร	ควำมปลอดภยัในกำรท�ำงำน	เงินทดแทน	ค่ำชดเชย	กำรควบคมุกำรใช้แรงงำน	และกองทนุ

สงเครำะห์ลกูจ้ำง	รวมถงึกำรใช้แรงงำนหญิงและกำรใช้แรงงำนเดก็ด้วย	ตำมประกำศคณะปฏวิติั	ฉบบัท่ี	

103	

	 อย่ำงไรกต็ำม	ประกำศกระทรวงมหำดไทยเร่ือง	กำรคุม้ครองแรงงำนแทนพระรำชบัญญติัแรงงำนได้

สิน้สดุลงเมือ่มีกำรประกำศใช้พระรำชบัญญัตคุ้ิมครองแรงงำน	พ.ศ.	2541	วนัท่ี	20	กุมภำพนัธ์	พ.ศ.	2541	

มผีลใช้บังคบัมำจนถงึปัจจุบัน

ยุคมีพระราชบัญญัติแรงงาน พ.ศ. 2499

ยุคประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 103
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วิวัฒนาการ
ของกฎหมายแรงงานในตางประเทศ

แรงงำนทำสเป็นแรงงำนยุค

ดั้งเดิมในทวีปยุโรป
ระบบศักดินำ เสื่ อมอ� ำนำจ	

เกิดช ่ำงฝ ีมือ	 (Craftsman)	

รบัจ้ำงท�ำงำนต่ำงๆ	ในบ้ำนเรอืน	

มีกำรขยำยตัวของกำรผลิต

มำกข้ึน	 และมีกำรจ้ำงช่ำงฝีมือ

เข้ำไปท�ำงำนในโรงงำน	 แต่ยัง

ไม่มีกฎหมำยแรงงำน

ปลำยคริสต์ศตวรรษท่ี	 18	 ถึง

ต้นคริสต์ศตวรรษที่	 19	 เป็น

ยุคของกำรปฏิวัติอุตสำหกรรม	

(Industrial	 Revolution)	 มีกำร

ตั้งโรงงำนมำกข้ึนและมีกำรน�ำ

เทคโนโลยทีีท่นัสมยัมำใช้ควบคู่

กับแรงงำน	 ท�ำให้เกิดปัญหำใน

กำรใช้แรงงำนมำกมำย	 จึงมี

กำรตรำกฎหมำยพิเศษขึ้นมำ

คุ้มครองแรงงำน

ในปี	ค.ศ.	1833	ประเทศองักฤษ

ประกำศใช ้พระรำชบัญญัติ

โรงงำนข้ึนครั้งแรก	 โดยมีกำร

วำงเงื่อนไขเกี่ยวกับกำรใช ้

แรงงำนเด็กและก�ำหนดชั่วโมง

ท�ำงำนไม่เกิน	12	ชั่วโมงต่อวัน

ต่อมำประเทศต่ำงๆ	 ในทวีป

ยุโรปได้มีกำรออกกฎหมำยใน

ด้ำนโรงงำนขึ้นเพื่อคุ ้มครอง

แรงงำนและมกีำรก�ำหนดชัว่โมง

ท�ำงำนอีกหลำยประเทศ	 และ

ประกำศใช้ตำมช่วงเวลำดงันี้

•	ฝรัง่เศส	 ปี	ค.ศ.	1874

•	เยอรมน	ี ปี	ค.ศ.	1878

•	รสัเซยี	 ปี	ค.ศ.	1882

•			เบลเยยีม	เนเธอร์แลนด์

	 	ฟินแลนด์	 สวีเดน	 ปี	 ค.ศ.	

1889

หลั งสงครำมโลกครั้ ง ท่ี 	 1	

(ค.ศ.1914	-	1918)	ได้มีกำรเปิด

ประชุมเพ่ือจัดท�ำสนธิสัญญำ

แวร ์ซำย	 โดยมีกำรหยิบยก

เรื่องแรงงำนขึ้นมำ	ท�ำให้มีกำร

ยกร่ำงธรรมนูญขององค์กำร

แรงงำนระหว่ำงประเทศข้ึน	

จึงท�ำให้เกิดองค์กำรแรงงำน

ระหว่ำงประเทศ	 หรือที่เรียก

ว่ำ	 “International	 Labor	

Organization”	ชื่อย่อว่ำ	“ILO”	

เมือ่วนัที	่11	เมษำยน	ค.ศ.	1919	

โดยมีวตัถปุระสงค์	เพือ่ปรบัปรงุ

แก้ไขภำวะแรงงำนทั่วโลก

ในภูมิภำคเอเชียช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่	19	ยังมีกำรจ้ำงงำนน้อย	แต่

บำงประเทศก็เริ่มมีกำรท�ำอุตสำหกรรมแล้วเพรำะได้รับอิทธิพลจำก

ประเทศในตะวันตกจึงมีกำรประกำศใช้กฎหมำยแรงงำน	ได้แก่

•	ญี่ปุ่น	 ปี	ค.ศ. 1940	 •	ฟิลิปปินส์	 ปี	ค.ศ. 1935

•	ศรีลังกำ	 ปี	ค.ศ. 1923	 •	มำเลเซีย	 ปี	ค.ศ. 1912

•	อินโดนีเซีย	 ปี	ค.ศ.	1908	 •	อินเดีย	 ปี	ค.ศ.	1891

เกิดระบบศักดินำ	(Feudalism)	

มข้ีำแผ่นดนิเกิดขึน้	จงึมกีำรใช้

แรงงำนจำกข ้ำแผ ่นดินโดย

เจ้ำของที่ดิน

ดั้งเดิมในทวีปยุโรป

ทวีป
ยุโรป

ทวีป
เอเซีย

1

8

2

4

7

3

5

6

ในปี	ค.ศ.	1802	มีกำรประกำศ

ใช้กฎหมำยแรงงำนฉบับแรก	

คอื	The	Health	and	Morals	of

Apprentices	Act,	1802	หรือ

ที่ เรียกว ่ำ	 กฎหมำยว ่ำด ้วย

สุขภำพและจิตใจของผู้ฝึกงำน	

โดยมีกำรก�ำหนดชั่วโมงท�ำงำน

และค่ำจ้ำงของผู้ฝึกงำน
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	 กฎหมายแรงงานท่ีส�าคญัของประเทศไทยทีใ่ช้บงัคบัอยูใ่นปัจจบุนัมอียูห่ลายฉบับ	แต่ละฉบบั

จะมีลักษณะการคุ้มครองแรงงานที่แตกต่างกันไป	ดังนี้

4.1 กฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองแรงงาน 

	 กฎหมายที่เกี่ยวกับการคุ้มครองแรงงาน	มีลักษณะเป็นกฎหมายมหาชน	มีเนื้อหาคุ้มครอง

ลูกจ้างในการท�างาน	 เป็นกฎหมายท่ีเคร่งครัดและก�าหนดมาตรฐานขั้นต�่าที่ลูกจ้างพึงได้รับการ

ปฏิบัติจากนายจ้าง	 มีกฎหมายหลัก	 ได้แก่	 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน	 พ.ศ.	2541	 และ

กฎหมายรอง	 ได้แก่	 พระราชกฤษฎีกา	 กฎกระทรวงและประกาศ	 รวมถึงระเบียบและกฎหมาย	

ประกอบอืน่ๆ	ได้แก่	พระราชบญัญตัคิวามปลอดภยั	อาชวีอนามัย	และสภาพแวดล้อมในการท�างาน	

พ.ศ.	2554	และพระราชบัญญัติเงินทดแทน	พ.ศ.	2537

4.2 กฎหมายที่เกี่ยวกับแรงงานสัมพันธ์ 

	 กฎหมายที่เกี่ยวกับแรงงานสัมพันธ์ทีใ่ชบ้ังคับ	ได้แก่	พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์	พ.ศ.	

2518	 เป็นกฎหมายที่ได้ก�าหนดและรับรองเกี่ยวกับสิทธิและเสรีภาพในการรวมกลุ่มทางแรงงาน		

ซึ่งมีการรวมกลุ่มเป็นองค์กรท้ังฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้าง	 เพื่อให้สามารถต่อรองระหว่างกันได	้

และเพ่ือให้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการของนายจ้างบนแนวความคิดพื้นฐานของการมี

ประชาธิปไตยในวงการแรงงานและการอุตสาหกรรม	รวมถึงการรวมกลุ่มเป็นองค์การที่เป็นกลาง

ลักษณะไตรภาค	ีเพ่ือให้มอี�านาจหน้าทีร่ะงบัความขดัแย้งหรือเปล่ียนแปลงข้อตกลงเกีย่วกบัสภาพ

การจ้าง	ได้แก	่

	 1.	 การแจ้งข้อเรยีกร้องอนัเกีย่วกบัสภาพการจ้าง	การเจรจาต่อรอง	การไกล่เกล่ียข้อพพิาท

แรงงาน	และการระงับข้อพิพาทแรงงาน

	 2.	 การปิดงาน	

	 3.	 การนัดหยุดงาน

	 นอกจากนั้น	 ยังมีการก�าหนดความคุ้มครองลูกจ้างเก่ียวกับการกระท�าอันไม่เป็นธรรม		

เพื่อมิให้ฝ่ายลูกจ้างถูกกลั่นแกล้งจากฝ่ายนายจ้างโดยไม่เป็นธรรมกรณีที่ลูกจ้างได้ใช้สิทธิต่าง	ๆ 	

ตามกฎหมาย

4. กฎหมายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองแรงงาน 
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