คาชี้แจงและคู่มือในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๐
(แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับโทษการใช้แรงงานเด็ก)
โดยที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ คุ้ ม ครองแรงงาน (ฉบั บ ที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่ งแก้ ไขเพิ่ มเติ มเฉพาะ
บทบัญญัติเกี่ยวกับการเพิ่มเติมโทษการใช้แรงงานเด็กได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๓๔ ตอนที่ ๑๐ ก
เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๐ โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ เพื่อเป็นการสร้างความรับรู้
ให้นายจ้าง ลูกจ้าง ประชาชนทั่วไป และผู้ที่เกี่ยวข้องได้เข้าถึงตัวบทกฎหมายได้โดยสะดวกและสามารถเข้าใจ
กฎหมายได้ง่ายขึ้น อันเป็นการส่งเสริมให้ปฏิบัติตามกฎหมายได้อย่างถูกต้อง กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
จึงได้จัดทาคาชี้แจงและคู่มือในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๐ ฉบับนี้ขึ้น
เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าวได้ดียิ่งขึ้น โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
๑. สาระสาคัญของกฎหมาย
(๑) พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้ใช้บังคับเมื่อพ้น ๓๐ วัน
นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป (มาตรา ๒) ทั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมและสร้างการรับรู้
และประชาสัมพันธ์ให้นายจ้าง ลูกจ้าง หรือผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝุายได้ทราบล่วงหน้าก่อนวันที่กฎหมายจะมี
ผลใช้บังคับ
(๒) เพิ่มอัตราโทษกรณีนายจ้าง ว่าจ้างหรือรับเด็กอายุต่ากว่าที่กฎหมายกาหนดให้ทางาน เช่น
กรณีจ้างเด็กอายุต่ากว่า ๑๕ ปี ทางานในงานทั่วไป (มาตรา ๔๔) งานเกษตรกรรม เด็กอายุต่ากว่า ๑๘ ปี ทางาน
ในงานประมงทะเล (กฎกระทรวงคุ้ มครองแรงงานในงานประมงทะเล ออกตามมาตรา ๒๒) หรื อรั บเด็ กอายุ
ต่ากว่า ๑๘ ปี ให้ทางานในงานบรรทุกหรือขนถ่ายสินค้าเรือเดินทะเล เว้นแต่งานทาความสะอาด งานผูกมัดจัดเรียง
งานอื่ นที่ อธิ บดี ประกาศก าหนดอาจรั บเด็ กอายุ ไม่ ต่ ากว่ า ๑๖ ปี เข้ าท างาน (กฎกระทรวงฯ ฉบั บที่ ๑๑ ออกตาม
มาตรา ๒๒) ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ ๔๐๐,๐๐๐ บาทถึง ๘๐๐,๐๐๐ บาท ต่อลูกจ้าง ๑ คน หรือจาคุกไม่เกิน ๒ ปี
หรือทั้งปรับทั้งจาตามมาตรา ๑๔๘/๑ (มาตรา ๕ วรรคหนึ่ง)
(๓) เพิ่ ม อัตราโทษกรณีนายจ้างให้ ลู กจ้างซึ่งเป็นเด็กอายุ ต่ากว่า ๑๘ ปี ทางานในงาน
อันตราย เช่ น งานหลอม เปุ า หล่ อ หรื อรีดโลหะ งานปั๊มโลหะ เป็นต้น (มาตรา ๔๙) หรือทางานในสถานที่
ที่ ต้ อ งห้ า ม เช่ น โรงฆ่ า สั ต ว์ สถานที่ เ ล่ น การพนั น สถานประกอบกิ จ การที่ เ กี่ ย วกั บ การแปรรู ป สั ต ว์ น้ า
เป็นต้น (มาตรา ๕๐) ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ ๔๐๐,๐๐๐ บาท ถึง ๘๐๐,๐๐๐ บาท ต่อลูกจ้าง ๑ คน หรือจาคุก
ไม่เกิน ๒ ปี หรือทั้งปรับทั้งจา ตามมาตรา ๑๔๘/๒ วรรคหนึ่ง (มาตรา ๕ วรรคสอง)
ในกรณีที่นายจ้างฝุาฝืนการกระทาความผิดดังกล่าวเป็นเหตุให้ลูกจ้างได้รับอันตราย
แก่กายหรื อจิ ตใจ หรื อถึงแก่ความตาย ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่ ๘๐๐,๐๐๐ บาท ถึง ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ต่อลูกจ้าง ๑ คน หรือจาคุกไม่เกิน ๔ ปี หรือทั้งปรับทั้งจา ตามมาตรา ๑๔๘/๒ วรรคสอง (ตามมาตรา ๕ วรรคสาม)
(๔) ส่ วนการก าหนดโทษตามมาตรา ๑๔๔ และมาตรา ๑๔๘ ที่บั ญญั ติใหม่ยั งคงอั ตราโทษ
ตามพระราชบั ญญัติคุ้มครองแรงงานฉบั บเดิม เพียงแต่มีการปรับรูปแบบการบั ญญัติกฎหมายโดยนาบทบัญญัติ
ที่เกี่ยวกับการใช้แรงงานเด็กผิดกฎหมาย เช่น มาตรา ๔๔ มาตรา ๔๙ และมาตรา ๕๐ มาบัญญัติไว้ในมาตรา ๑๔๘/๑
และมาตรา ๑๔๘/๒ เป็นการเฉพาะ (มาตรา ๓ และมาตรา ๔)
๒. เจตนารมณ์
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๐ มีเจตนารมณ์เพื่อยกมาตรฐาน
การคุ้มครองลูกจ้างเด็กให้สอดคล้องกับอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) ฉบับที่ ๑๓๘ ว่าด้วยอายุ
ขั้นต่าที่อนุญาตให้จ้างงานได้ ค.ศ. ๑๙๗๓ และให้อัตราโทษสอดคล้องกับพระราชกาหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘
/กรณีฝุาฝืน...

-๒กรณีฝุาฝืนมาตรา ๑๑ วรรคหนึ่ง โดยจ้างลูกจ้างฝุาฝืนกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงานอันเป็นการปูองกัน
ยับยั้งและขจัดปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตามนโยบายของรัฐบาล ด้วยเหตุนี้จึงได้
กาหนดอัตราโทษสาหรับความผิดกรณีที่กระทาต่อแรงงานเด็กให้สูงขึ้น และการกาหนดให้ระวางโทษ“ปรับ”
ขึ้นก่อนโทษ“จาคุก” ก็มีความมุ่งประสงค์จะลงโทษปรับแก่นายจ้างผู้กระทาความผิดมากกว่าการลงโทษจาคุก
เพื่อเป็นการปูองปราม ยับยั้ง ข่มขู่ (Deterrence) มิให้มีการฝุาฝืนกฎหมายอย่างเคร่งครัด
๓. ขอบเขตในการบังคับใช้
พระราชบัญญัตินี้มีขอบเขตใช้บังคับเช่นเดียวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑
กล่ า วคื อ ใช้ บั ง คั บ แก่ น ายจ้ า ง ลู ก จ้ า ง ในการจ้ า งแรงงานทุ ก ราย ไม่ ว่ า จะประกอบกิ จ การประเภทใด
และไม่ว่าจะมีลูกจ้างจานวนเท่าใด ยกเว้นไว้เฉพาะนายจ้างหรือกิจการตามมาตรา ๔ เช่น ราชการส่วนกลาง
ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ นายจ้างประเภท
ที่กาหนดไว้ในกฎกระทรวงซึ่งจะใช้บังคับตามกฎหมายทั้งฉบับหรือบางส่วนก็ได้ รวมทั้งกิจการหรืองค์กรที่จัดตั้งขึ้น
ตามกฎหมายเฉพาะซึ่งบัญญัติไม่ให้อยู่ในบังคับของกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน เช่น พระราชบัญญัติ
สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. ๒๕๔๖ พระราชบัญญัติโรงเรียนเอกชน พ.ศ. ๒๕๕๐ เป็นต้น
โดยความเป็ น นายจ้ างและลู ก จ้า งตามพระราชบั ญ ญัติ คุ้ม ครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑
จะต้องเป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๕๗๕ และมาตรา ๕ นิยามนายจ้าง และลูกจ้าง
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ โดยลูกจ้างต้องอยู่ในอานาจบังคับบัญชาของนายจ้าง ต้องปฏิบัติ
ตามคาสั่ง ระเบียบ และข้อบังคับเกี่ยวกับการทางานของนายจ้าง (ตามคาพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๐๖๗/๒๕๔๕)
ดั ง นั้ น หากมิ ใ ช่ ก รณี ก ารจ้ า งแรงงานไม่ ต้ อ งอยู่ ภ ายใต้ บั ง คั บ กฎหมายดั ง กล่ า ว เช่ น กรณี ที่ บิ ด า มารดา
ให้เด็กหรือเยาวชนทางานในครอบครัวเพื่อเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับวัยไม่ ถือเป็นการจ้างแรงงาน
หรือกรณีการจ้างทาของระหว่างผู้ว่าจ้างกับผู้รับจ้างที่ถือเอาผลสาเร็ จของงานเป็นหลักในการจ้าง ไม่ต้องอยู่
ภายใต้บังคับตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฯ
ส่ วนกรณี การฝึ กเตรี ยมเข้ าท างานตามหลั กสู ตรการเรี ยนการสอนของสถาบั นการศึ กษา
นิ ติ สั มพั นธ์ ระหว่ างนั กศึ กษาฝึ กงานกั บสถานประกอบกิ จการต่ าง ๆ ก็ ไม่ นิ ติ สั มพั นธ์ ตามสั ญญาจ้ างแรงงาน
และไม่ใช่นายจ้าง ลูกจ้างตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ เนื่องจากไม่ได้มีเจตนา
ที่ จะท างานเพื่ อรั บค่ าจ้ างเป็ นค่ าตอบแทนในการท างานตามสั ญญาจ้ างแรงงาน แต่ มี วั ตถุ ประสงค์ เพื่ อการฝึ ก
ภาคปฏิ บั ติ เรี ยนรู้ และสร้ างเสริ มประสบการณ์ตรง ส่ วนการฝึกงานตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบั ญญัติส่ งเสริม
การพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้สามารถทางานได้ตามมาตรฐานฝีมือแรงงานเท่านั้น
ขณะที่สัญญาจ้างแรงงานตามมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ เป็นกรณีที่ลูกจ้างตกลง
จะทางานให้แก่นายจ้างและนายจ้างตกลงจะให้ค่าจ้างเป็นการตอบแทนตลอดเวลาที่ทางานให้ ดังนั้น ผู้รับการฝึก
เตรี ยมเข้ าท างานและผู้ ด าเนิ น การฝึ ก เตรี ย มเข้ า ท างาน จึ ง ไม่ มี นิ ติ สั ม พั น ธ์ ค วามเป็ น นายจ้ า งลู ก จ้ า ง
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ เช่นกัน
๔. กฎหมายมิได้เปลี่ยนแปลงเนื้อหาเกี่ยวกับการใช้แรงงานเด็ก เพียงแต่เพิ่มบทลงโทษที่สูงขึ้น
กฎหมายคุ้มครองแรงงานที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับปัจจุบัน ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักการเดิม
เพี ย งแต่ ไ ด้ เ พิ่ ม อั ต ราโทษส าหรั บ ความผิ ด เกี่ ย วกั บ การใช้ แ รงงานเด็ ก เช่ น การจ้ า งแรงงานเด็ ก ซึ่ ง มี อ ายุ
ต่ากว่า ๑๕ ปี ทางานในงานทั่วไปหรือในงานเกษตรกรรม ให้ลูกจ้างอายุ ๑๕ ปี แต่ไม่เกิน ๑๘ ปี ทางานที่อาจ
เป็นอันตราย หรือสถานที่ที่ต้องห้าม เป็นต้น ส่วนการจ้างให้ทางานในงานอื่นหรือในสถานที่อื่น ๆ เช่น งานบริการ
ในธุรกิจค้าปลีกร้านอาหาร งานในร้านหนังสือ นายจ้างยังสามารถจ้างลูกจ้างที่มีอายุตั้งแต่ ๑๕ ปีขึ้นไปให้ทางาน
ดังกล่าวได้เพียงแต่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายในส่วนอื่น เช่น ต้องแจ้งการใช้แรงงานเด็กให้พนักงานตรวจแรงงานทราบ
เป็นต้น
/๕. ประโยชน์...

-๓๕. ประโยชน์หรือผลดีของกฎหมาย
๕.๑ ประโยชน์แก่นายจ้าง การจ้างแรงงานเด็กที่ถูกต้องตามกฎหมายและเหมาะสมกับงานจะช่วย
สร้ างภาพลั กษณ์ ที่ ดี ให้ แก่ ส ถานประกอบกิ จการและเป็ นการปู องกั น มิ ให้ เจ้ าหน้ าที่ สั่ งให้ ปิ ดกิ จการหรื อ
ไม่ถูกดาเนินคดีตามกฎหมาย
๕.๒ ประโยชน์ แก่ ลู กจ้ าง หากลู กจ้ างและผู้ ที่ เกี่ ยวข้ อง มี ความรู้ เกี่ ยวกั บการจ้ างแรงงาน
ตามกฎหมายจะช่วยปูองกันและแก้ไขปัญหามิให้ลูกจ้างถูกหลอกลวงเข้าไปทางานในกรณีที่กฎหมายห้าม และทราบถึง
งานที่สามารถทางานได้โดยไม่ขัดต่อการพัฒนาการทางด้านร่างกายของเด็ก
๕.๓ ประโยชน์ของประเทศ กฎหมายดังกล่าวเป็นการยกระดับการคุ้มครองแรงงานเด็กให้ มี
มาตรฐานสากลซึ่งทาให้ เกิดภาพลั กษณ์ที่ดีของประเทศในการให้ความสาคัญและความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหา
การค้ ามนุ ษย์ ด้ านแรงงาน รวมทั้ งจะส่ งผลทางอ้ อมต่ อการพั ฒนาเศรษฐกิ จ การค้ าระหว่ างประเทศ โดยเฉพาะ
ด้านการท่องเที่ยวและการลงทุนต่างประเทศให้ดียิ่งขึ้น
๖. การบังคับใช้กฎหมาย
๖.๑ กรณีนายจ้างฝุาฝืนโดยจ้างแรงงานเด็กตามมาตรา ๔๔ มาตรา ๔๙ และมาตรา ๕๐
หรือกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๒๒ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ที่เกี่ยวข้องกับ
การจ้างแรงงานที่ผิ ดกฎหมายก่อนพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลใช้บังคับ
(พระราชบั ญ ญั ติ นี้ มี ผ ลใช้ บั ง คั บ เมื่ อ พ้ น ๓๐ วั น นั บ แต่ วั น ประกาศในราชกิ จ จานุ เ บกษาเป็ น ต้ น ไป)
ให้ ลงโทษตามพระราชบั ญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๓ เนื่องจากการกระทาที่บุคคลจะต้องรับโทษทางอาญา
นั้นต้องเป็นการกระทาผิดต่อกฎหมายที่ใช้อยู่ ในขณะกระทานั้นตามมาตรา ๒ แห่งประมวลกฎหมายอาญา
สาหรับกรณีความผิดต่อเนื่องหรือยังคงกระทาอยู่จนครบองค์ประกอบความผิดตามกฎหมายที่บัญญัติขึ้นใหม่
ซึ่งกรณีเช่นนี้จะเห็นได้ว่าเป็นความผิดทั้งกฎหมายเดิมและกฎหมายใหม่ ให้ลงโทษตามกฎหมายที่เป็นคุณแก่
ผู้กระทาความผิดตามมาตรา ๓ แห่งประมวลกฎหมายอาญา กรณีนี้กฎหมายที่เป็นคุณแก่ผู้กระทาความผิด
คือ พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๕๑ และ (ฉบั บ ที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๓ ซึ่ งมี บ ทลงโทษที่ เ บากว่ า เช่น กรณี การให้ ลู กจ้ า งซึ่ งเป็ น เด็ ก
อายุ ๑๗ ปี ท างานในสถานที่ต้ องห้ ามก่ อนกฎหมายฉบับนี้มี ผ ลใช้บัง คับและยั งให้ ลู กจ้ างดั งกล่ าวท างาน
มาจนถึงวันที่กฎหมายนี้มีผลใช้บังคับเช่นนี้ต้องใช้อัตราโทษก่อนพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
๖.๒ กรณี น ายจ้ า งกระท าความผิ ด ซึ่ ง ต้ อ งได้ รั บ โทษตามตามมาตรา ๑๔๘/๑ และ
มาตรา ๑๔๘/๒ จะถู กดาเนิ น คดี ทางพนั กงานสอบสวนที่มี เขตอานาจตามประมวลกฎหมายวิธี พิจ ารณา
ความอาญา ถ้าพนั กงานสอบสวนสอบสวนแล้ ว พบว่านายจ้างได้กระทาความผิ ด จริงและนายจ้างยินยอม
ให้เปรียบเทียบ พนักงานสอบสวนจะส่งเรื่องให้อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน หรือผู้ว่าราชการจังหวัด
เปรียบเทียบ ถ้านายจ้างชาระค่าปรับตามจานวนที่เปรียบเทียบภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้
มาชาระค่าปรับ คดีอาญาจะเลิกกันตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา แต่ถ้าไม่มาชาระภายในกาหนด
ให้ดาเนินคดีอาญาต่อไปตามมาตรา ๑๕๙ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ โดยพนักงานสอบสวน
จะส่งเรื่องให้พนักงานอัยการฟูองคดีอาญาต่อศาล ซึ่งศาลอาจจะพิพากษาให้ลงโทษจาคุกอย่างเดียวหรือปรับ
อย่างเดียว หรือทั้งจาทั้งปรับเป็นดุลพินิจของศาล

/๖.๓ สาหรับ...

-๔๖.๓ กรณีที่การกระทาของนายจ้า งเป็นการฝุ าฝื น ตามข้อ ๖.๑ และเป็นความผิ ดตาม
มาตรา ๑๑ แห่ ง พระราชก าหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมี ก ารจ้ า งลู ก จ้ า งที่ ผิ ด กฎหมาย
ไม่เกิน ๕ คน นายจ้างซึ่งเป็ นโรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงานที่ป ระกอบกิจการเกี่ยวกับสัตว์น้าอาจถูก
อธิบดีกรมประมงมีคาสั่งให้หยุดประกอบกิจการโรงงงานตั้งแต่ ๑๐ วัน ถึง ๓๐ วัน และหากมีการฝุาฝืนโดยมี
การจ้างลูกจ้างที่ผิดกฎหมายมากกว่า ๕ คน อธิบดีกรมประมงอาจแจ้งให้ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมมีคาสั่งปิด
โรงงานตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ตามมาตรา ๑๑ ซึ่งเป็นมาตรการทางปกครองและเป็นคนละส่วนกับการ
ดาเนินคดีอาญาตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑
..................................
กองนิติการ
กรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน
วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐

