คําชี้แจงกระทรวงแรงงาน
เรื่อง กฎกระทรวงวาดวยการคุมครองแรงงานในงานเกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๔๗

กระทรวงแรงงานไดอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๒๒ แหง
พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ออกกฎกระทรวงวาดวยการคุมครองแรงงานในงาน
เกษตรกรรม พ.ศ. ๒๕๔๗ ซึ่งมีผลใชบังคับเมื่อพนเกาสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปน
ตนไป กลาวคือ มี ผ ลใชบั งคั บตั้ ง แต วั น ที่ ๑๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๘ เป น ต น ไป (ประกาศในราช
กิ จ จานุเ บกษา
ฉบับ กฤษฎีก า เล ม ๑๒๒ ตอนที่ ๔ ก วัน ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๔๘) จึงขอชี้แ จงรายละเอี ย ดของ
กฎกระทรวงดังกลาว เพื่อความเขาใจและปฏิบัติอยางถูกตอง ดังตอไปนี้
๑. กฎกระทรวงฉบับนี้ใชบังคับกับนายจางซึ่งมีลูกจางตั้งแต ๑ คนขึ้นไป ซึ่งทํางานใน
งานเกษตรกรรมที่มิไดใชลกู จางตลอดป และมิไดใหลกู จางทํางานในลักษณะที่เปนงานอุตสาหกรรม
ตอเนื่องจากงานดังกลาว ทั้งนี้ หากมีการใชลูกจางทํางานตลอดป หรือใหลูกจางทํางานในลักษณะที่เปน
งานอุตสาหกรรมตอเนื่องจากงานเกษตรกรรม ลูกจางดังกลาวจะไดรบั ความคุมครองตามพระราชบัญญัติ
คุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ทั้งฉบับ
๒. ความหมายของ “งานเกษตรกรรม” หมายความวา งานที่เกีย่ วกับการเพาะปลูก
การเลีย้ งสัตว การปาไม การทํานาเกลือสมุทร และการประมงที่มใิ ชการประมงทะเล
ทั้งนี้ งานที่เกีย่ วกับการเพาะปลูก เชน การทํานา ทําไร ทําสวน การปลูกพืช การเพาะพันธุ
การตัด เก็บเกีย่ วพืชผล การทํานุบํารุงดินเพื่องานเพาะปลูก
งานที่เกีย่ วกับการเลีย้ งสัตว เชน การเพาะเลี้ยงสัตว การขยายพันธุสัตว การจับสัตว การเก็บ
บรรดาสิ่งทั้งปวงที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติของสัตว
งานที่เกีย่ วกับการปาไม เชน การตัด ฟน กาน โคน ลิด เลื่อย ผา ถาก ทอน ขุด ชักลาก
ไมในปา การทําสวนปา การเก็บหาของปา
งานที่เกีย่ วกับการทํานาเกลือสมุทร หมายถึง การใหไดมาซึ่งเกลือโดยการนําน้ําเค็มเขานา
หรือพื้นทีร่ าบ ซึ่งทําเปนคันกั้นน้ําเปนแปลง ๆ แลวตากใหแหงจนตกผลึกเปนเกลือ
งานที่เกีย่ วกับการประมงที่มใิ ชการประมงทะเล เชน การเพาะพันธุ การขยายพันธุ การเลี้ยง
จับ ดัก ลอ ทําอันตราย ฆา หรือเก็บสัตวนา้ํ รวมถึงการเตรียมและการซอมบํารุงเครื่องมือทําการประมงดวย
๓. การคุมครองแรงงานในงานเกษตรกรรม นอกจากนายจางตองปฏิบัตติ ามกฎกระทรวง
ฉบับนี้แลว ใหนายจางปฏิบตั ิตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ในมาตรา ๗ มาตรา ๘

-๒มาตรา ๙ มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ มาตรา ๑๒ มาตรา ๑๓ มาตรา ๑๔ มาตรา ๑๕ มาตรา ๑๖ มาตรา ๑๗
มาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๐ มาตรา ๒๑ มาตรา ๓๗ มาตรา ๓๘ มาตรา ๓๙ มาตรา ๔๐ มาตรา ๔๑
มาตรา ๔๒ มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๗ มาตรา ๔๙ มาตรา ๕๑ มาตรา ๕๓ มาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ มาตรา ๗๐
มาตรา ๗๖ มาตรา ๑๐๐ มาตรา ๑๐๑ มาตรา ๑๐๒ มาตรา ๑๐๓ มาตรา ๑๐๔ มาตรา ๑๐๕ มาตรา ๑๐๖
มาตรา ๑๐๗ มาตรา ๑๑๒ มาตรา ๑๑๓ มาตรา ๑๑๔ มาตรา ๑๑๕ มาตรา ๑๒๓ มาตรา ๑๒๔ มาตรา ๑๒๕
มาตรา ๑๒๖ มาตรา ๑๒๗ มาตรา ๑๒๘ มาตรา ๑๒๙ มาตรา ๑๓๔ มาตรา ๑๓๕ มาตรา ๑๓๖ มาตรา ๑๓๗
มาตรา ๑๓๙ มาตรา ๑๔๐ มาตรา ๑๔๑ มาตรา ๑๔๒ และมาตรา ๑๔๓ รวมทั้งสิ้น ๕๘ มาตรา โดยมี
มาตราที่เปนหลักการที่สําคัญดังตอไปนี้
- มาตรา ๘ การกําหนดใหพนักงานเจาหนาที่ซึ่งมีคุณวุฒิไมต่ํากวาปริญญาตรีทาง
นิติศาสตร มีอํานาจฟองคดีหรือแกตางคดีแรงงานใหแกลูกจาง
- มาตรา ๙ การกําหนดใหนายจางที่ไมจายคาจางและคาทํางานในวันหยุดภายใน
เวลาที่กําหนดเสียดอกเบีย้ ใหแกลูกจางในระหวางเวลาผิดนัดรอยละ ๑๕ ปตอป
- มาตรา ๑๐ การกําหนดหามนายจางเรียกหรือรับเงินประกันการทํางานหรือ
เงินประกันความเสียหายในการทํางาน เวนแตลักษณะหรือสภาพของงานที่ทํานั้นลูกจางตองรับผิดชอบ
เกี่ยวกับการเงินหรือทรัพยสนิ ของนายจาง ซึ่งอาจกอใหเกิดความเสียหายแกนายจางได
- มาตรา ๑๒ การกําหนดใหผรู บั เหมาชั้นตน และผูร ับเหมาชวงถัดขึ้นไป ตองรวม
รับผิดกับผูร ับเหมาชวงซึ่งเปนนายจางในคาจาง คาลวงเวลา คาทํางานในวันหยุด คาลวงเวลาในวันหยุด
คาชดเชย คาชดเชยพิเศษ เงินสะสม เงินสมทบ หรือเงินเพิ่ม
- มาตรา ๓๗ การกําหนดหามนายจางใหลูกจางทํางาน ยก แบก หาม หาบ ทูน
ลาก หรือเข็นของหนักเกินอัตราน้ําหนักตามที่กฎกระทรวงกําหนด กลาวคือ ไมเกิน ๕๕ กิโลกรัมสําหรับ
ลูกจางชาย ไมเกิน ๒๕ กิโลกรัมสําหรับลูกจางหญิงและลูกจางซึ่งเปนเด็กชายอายุตั้งแต ๑๕ปแตยังไมถึง
๑๘ ป และไมเกิน ๒๐ กิโลกรัมสําหรับลูกจางซึ่งเปนเด็กหญิงอายุตั้งแต ๑๕ ป แตยงั ไมถึง ๑๘ ป
- มาตรา ๓๙ การกําหนดงานที่หามลูกจางซึง่ เปนหญิงมีครรภทํา เชน งานยก แบก
หาม หาบ ทูน ลาก หรือเข็นของหนักเกิน ๑๕ กิโลกรัม งานที่ทําในเรือ
- มาตรา ๔๑ การกําหนดใหลกู จางหญิงมีสทิ ธิลาเพื่อคลอดบุตรครรภหนึ่งไมเกิน
๙๐ วัน
- มาตรา ๔๓ การกําหนดหามนายจางเลิกจางลูกจางหญิงเพราะเหตุมีครรภ
- มาตรา ๔๙ การกําหนดงานที่หา มเด็กอายุต่ํากวา ๑๘ ปทาํ เชน งานเกีย่ วกับสารเคมีที่
เปนอันตราย งานเกีย่ วกับกัมมันตภาพรังสี ฯลฯ
- มาตรา ๗๐ การกําหนดความคุมครองในเรือ่ งการจายคาจาง คาทํางานในวันหยุด
ใหถูกตองและตามกําหนดเวลา

-๓- มาตรา ๗๖ การกําหนดหามนายจางหักคาจาง คาทํางานในวันหยุด เวนแตเปน
การหักตามทีพ่ ระราชบัญญัติคุมครองแรงงานฯ กําหนดไว
- มาตรา ๑๐๓ การกําหนดใหรฐั มนตรีมีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐาน
ใหนายจางดําเนินการในการบริหารและการจัดการดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมใน
การทํางาน
- มาตรา ๑๐๗ การกําหนดใหมกี ารตรวจสุขภาพลูกจาง และสงผลการตรวจใหแก
พนักงานตรวจแรงงาน
- มาตรา ๑๒๓ การกําหนดใหลกู จางมีสิทธิยนื่ คํารองตอพนักงานตรวจแรงงาน ในทองที่
ที่ลูกจางทํางานอยูหรือที่นายจางมีภูมลิ ําเนาอยู กรณีนายจางฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามกฎกระทรวง
- มาตรา ๑๓๔ การกําหนดใหคณะกรรมการกองทุนสงเคราะหลกู จางกําหนดระเบียบการ
จายเงินสงเคราะห อัตราเงินทีจ่ ะจาย และระยะเวลาการจาย เพื่อบรรเทาความเดือดรอนของลูกจาง
- มาตรา ๑๓๙ การกําหนดใหอํานาจพนักงานตรวจแรงงานในการเขาไปตรวจสภาพการ
ทํางานของลูกจาง มีหนังสือสอบถามหรือเรียกนายจางมาชีแ้ จงขอเท็จจริง และมีคําสั่งใหนายจางปฏิบัตใิ หถกู ตอง
ตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงานฯ
๔. ลูกจางในงานเกษตรกรรมซึ่งมิไดทํางานตลอดทั้งปและมิไดทํางานในลักษณะทีเ่ ปน
งานอุตสาหกรรมตอเนื่องนอกจากไดรับความคุมครองตามขอ ๓ แลว ยังไดรับความคุมครองตามกฎกระทรวง
ฉบับนี้ในเรื่องดังตอไปนี้
๔.๑ ไดรับความคุมครองเกี่ยวกับสิทธิหยุดพักผอนไมนอยกวา ๓ วันทํางานโดยไดรับ
คาจางหลังจากทํางานมาครบ ๑๘๐ วันแลว และใหนายจางจายคาจางเพิ่มขึ้นในกรณีที่ใหลกู จางทํางานใน
วันหยุดไมนอยกวา 1 เทาของอัตราคาจางตอชั่วโมงในวันทํางานตามจํานวนชัว่ โมงทีท่ ําหรือในกรณีเปน
ลูกจางตามผลงานใหจายไมนอยกวา ๑ เทา ของอัตราคาจางตอหนวยในวันทํางานตามจํานวนผลงานที่ทําได
ทั้งนี้ หากนายจางไมไดจัดใหลูกจางหยุดพักผอน หรือจัดใหลกู จางหยุดพักผอนนอยกวาที่กําหนดตาม
กฎหมาย นายจางจะตองจายคาทํางานในวันหยุดใหแกลกู จางเพิ่มขึน้ ไมนอย ๑ เทา ของอัตราคาจางใน
วันทํางาน
๔.๒ ไดรับความคุมครองเกี่ยวกับสิทธิในการลาปวยเทาที่ปวยจริงโดยไดรับคาจาง
ไมเกิน ๑๕ วันทํางาน ทั้งนี้ หากลูกจางลาปวยตั้งแต ๓ วันทํางานขึ้นไป นายจางอาจใหลูกจางแสดง
ใบรับรองของแพทยแผนปจจุบันชั้นหนึ่งหรือของสถานพยาบาลของทางราชการ ในกรณีที่ลูกจาง
ไมอาจแสดงใบรับรองของแพทยแผนปจจุบันชั้นหนึ่งหรือของสถานพยาบาลของทางราชการไดใหลูกจาง
ชี้แจงใหนายจางทราบ
๔.๓ ไดรับความคุมครองเกี่ยวกับอายุขนั้ ต่ําโดยหามนายจางจางเด็กอายุต่ํากวา ๑๕ ป
เปนลูกจาง เวนแตเปนการจางเด็กอายุตั้งแต ๑๓ ปบริบรู ณทํางานในชวงระยะเวลาโรงเรียนปดภาคเรียน

-๔หรือนอกเวลาเรียนและนายจางจะใหลูกจางเด็กทํางานไดเฉพาะงานที่ไมเปนอันตรายตอสุขภาพอนามัยหรือ
เปนงานที่ไมขัดตอการพัฒนาและสงเสริมคุณภาพชีวิตของเด็กโดยไดรับอนุญาตจากบิดา มารดา หรือผูปกครอง
ของเด็กนั้น
๔.๔ ไดรับความคุมครองเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการน้ําสะอาดสําหรับดื่มและที่พกั อาศัย
โดยใหนายจางจัดใหมีน้ําสะอาดสําหรับดืม่ ที่มีปริมาณเพียงพอแกลูกจาง และกรณีที่ลูกจางพักอาศัยอยูกับ
นายจาง นายจางตองจัดหาที่พักอาศัยที่สะอาด ถูกสุขลักษณะและปลอดภัยใหแกลูกจาง

กระทรวงแรงงาน
เมษายน ๒๕๔๘

