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บทคัดย่ อ
การขนส่ งทางบกภาคเอกชนในปั จจุบนั นั้นได้มีการพัฒนาหลากหลายรู ปแบบมากขึ้นเมื่อเทียบ
กับในอดี ตซึ่ งมีบทในชี วิตประจาวันตั้งแต่ภาคอุ ตสาหกรรมไปจนถึ งภาคครั วเรื อน ทาให้มีการแข่งขันที่
สู งขึ้นจึงส่ งผลให้ลูกจ้างในกิจการขนส่ งภาคเอกชนจะต้องทางานให้ทนั กาหนดเวลาที่ได้ต้ งั ไว้ ประกอบกับ
การหวังผลกาไรของนายจ้างที่มากขึ้น จึงทาให้ลูกจ้างในกิ จการขนส่ งทางบกภาคเอกชนต้องปฏิบตั ิ หน้าที่
อย่างหนักขาดการพักผ่อนที่ เพียงพอจนเป็ นเหตุให้เกิ ดปั ญหาด้านสุ ขภาพและคุ ณภาพชี วิตที่ ต่ าลงซึ่ ง อาจ
ส่ งผลให้การทางานขาดประสิ ทธิ ภาพ หรื อเป็ นสาเหตุทาให้้เกิดอุบตั ิเหตุทาให้สูญเสี ยทั้งชี วิต ร่่ างกาย และ
ทรัพย์สินตามที่ปรากฎตามสื่ อต่างๆได้
วิทยานิ พนธ์ ฉบับนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อที่ ทาการศึ กษาปั ญหาเรื่ องมาตรการทางกฎหมายในการ
คุ ม้ ครองลู กจ้างในกิ จการขนส่ งทางบกภาคเอกชนของประเทศไทย โดยมีวตั ถุ ประสงค์เพื่อศึกษาความ
เป็ นมา แนวคิ ด ทฤษฎี ความหมาย ที่ เกี่ ย วกับ ลู ก จ้า งในกิ จการขนส่ ง ทางบก มาตรการทางกฎหมายที่
เกี่ ยวข้องกับการคุ ม้ ครองลู กจ้างในกิ จการขนส่ งทางบกภาคเอกชนโดยศึกษาตามพระราชบัญญัติคุม้ ครอง
แรงงาน พ.ศ. 2541 กฎกระทรวง และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการให้ความคุม้ ครองลูกจ้าง รวมทั้งศึกษา
กฎหมายของต่างประเทศซึ่ งให้ความคุม้ ครองลูกจ้างในกิจการขนส่ งทางบกภาคเอกชนของต่างประเทศ และ
อนุ สัญญาองค์การแรงระหว่างประเทศ (International Labour Organization) เพื่อศึกษาวิเคราะห์ในการหา
มาตรการทางกฎหมายมาแก้ไข ปรับปรุ งกฎหมายคุม้ ครองแรงงานส่ วนของลู กจ้างในกิ จการขนส่ งทางบก
ภาคเอกชนของประเทศไทยให้มีความเหมาะสม ชัดเจน เพื่อให้ทนั สมัยสอดคล้องไปกับความต้องการ ความ
เจริ ญก้าวหน้าของทั้งเศรษฐกิจและสังคมในปั จจุบนั
จากการศึกษาพบว่ากฎหมายแรงงานต่างๆในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับการให้ความคุม้ ครองลูกจ้างใน
กิ จการขนส่ งทางบกภาคเอกชนของประเทศไทยได้มีกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ ตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิ ชย์ บรรพ 3 ลักษณะ 6 เรื่ องจ้างแรงงาน พระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 พระราชบัญญัติ
แรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 พระราชบัญญัติการขนส่ งทางบก พ.ศ.
นักศึกษาหลักสูตรนิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
ที่ปรึ กษาวิทยานิพนธ์
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2522 พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 ได้ให้ความคุม้ ครองลูกจ้างในกิจการขนส่ งทางบกภาคเอกชน
ของประเทศไทยนั้นยังขาดความชัดเจนในเนื้ อหาซึ่ งยังไม่ครอบคลุมมากและสอดคล้องกับสภาพของความ
ต้องการของสังคมมากพอ จึงทาให้เกิ ดปั ญหาขึ้นคือ ปั ญหาการกาหนดเวลาเริ่ มต้นและสิ้ นสุ ดของเวลากร
ทางานปกติ ปั ญหาการทางานล่วงเวลา ปั ญหาการกาหนดเวลาพัก ปั ญหาการกาหนดวันหยุด วันลา ปั ญหา
เกี่ยวกับการเลิกจ้างและการจ่ายค่าชดเชยที่ไม่เป็ นธรรม ปั ญหาการจ่ายเงิ นทดแทนในกรณี เกิ ดอุบตั ิเหตุ อนั
เนื่องมาจากการที่จา้ ง
ดังนั้น วิทยานิพนธ์ฉบับนี้จึงนาเสนอแนวทางในการแก้ไขปั ญหาดังกล่าวข้างต้น คือ เห็นควรให้
มีการตราพระราชบัญญัติคุม้ ครองลู กจ้างในกิ จการขนส่ งทางบกภาคเอกชนไว้เป็ นการเฉพาะเพื่อที่ จะให้
ความคุ ม้ ครองลู กจ้างในกิ จการขนส่ งทางบกภาคเอกชนของประเทศไทยโดยกาหนดมาตรการในการให้
ความคุ ม้ ครองในเรื่ องของการกาหนดเวลาเริ่ มต้นและสิ้ นสุ ดของเวลา กาหนดให้สามารถทางานล่วงเวลา
เกินกว่าปกติได้ กาหนดวันหยุดวันลาให้มีความชัดเจน กาหนดเกี่ยวกับค่าทดแทนในการเลิกจ้าง นอกจากนี้
ควรมีการกาหนดเงิ นทดแทนไว้ในกรณี ลูกจ้างประสบอุบตั ิ เหตุ เป็ นเหตุให้ ตาย ทุพพลภาพ เจ็บป่ วยอัน
เนื่ องมาจากการที่ จ้า งรวมทั้ง เกิ ดระหว่า งการเดิ นเพื่ อไปท างานในการที่ จ้า งให้แก่ ย นายจ้า งหรื อ สถาน
ประกอบการ ทั้งนี้ เพื่อให้ลูกจ้างได้รับความคุ ม้ ครองเพิ่มขึ้นในระว่างการทางานให้กบั นายจ้างหรื อสถาน
ประกอบการในอุตสาหกรรมขนส่ งทางบกภาคเอก และทาให้ลูกจ้างได้รับความอบอุ่นรวมทั้งมีสวัสดิการที่
ดีในการทางานทาให้มีคุณภาพชีวติ ที่ดีข้ ึนในที่สุด

1. บทนา
จากความเจริ ญก้าวหน้าของเศรษฐกิ จและสภาพสังคมในปั จจุบนั จึงทาให้ความต้องการพัฒนา
ทั้งเศรษฐกิจและสังคมมีความต้องการเพิ่มมากขึ้นไม่วา่ จะเป็ นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ การขนส่ ง
วัตถุดิบเพื่อกระจายไปยังโรงงานทั้งในและต่างประเทศ การขนวัสดุเพื่อใช้ในการก่อสร้าง รวมทั้งการขนส่ ง
สิ่ งของพัสดุ เครื่ องใช้ไปยังครัวเรื อน หรื อแม้กระทัง่ การขนส่ งอาหาร ทาให้อุตสาหกรรมการขนส่ งทางบกมี
การแข่งขันกันสู งขึ้นทั้งผูป้ ระกอบการที่ได้ประกอบการมาก่อนและผูป้ ระกอบการรายใหม่ที่ได้เกิดขึ้นจึง
ส่ งผลให้ลูกจ้างในอุ ตสาหกรรมการขนส่ งทางบกทั้งพนัก งานซึ่ งขับขี่ยานพาหนะ พนักงานที่ ติดไปกับ
พาหนะที่มีหน้าที่เป็ นผูช้ ่วยขับ หรื อพนักงานขนย้ายสิ่ งของที่ได้ทาการส่ งต้องทางานอย่างหนักตลอดทั้งวัน
เพื่อให้ส่งของให้ทนั กาหนดเวลาจึงทาให้ตอ้ งปฏิบตั ิหน้าเป็ นเวลานาน ประกอบกับสภาพการจราจรบนท้อง
ถนนที่ติดขัดหรื อจาเป็ นต้องเดิ นทางในระยะทางไกลๆจนอาจก่อให้เกิดความเหนื่ อยล้า ปั ญหาสุ ขภาพต่างๆ
จนอาจเป็ นเหตุก่อให้เกิดอุบตั ิเหตุข้ ึนจากการทางานได้ และอาจนาไปสู่ การใช้สารเสพติดเแก้ไขปั ญหาความ
อ่อนล้าจากการทางานเพื่อทาให้ได้ตามเป้ าหมายที่นายจ้างต้องการ
การขนส่ งทางบกนั้นเป็ นงานที่มีความจาเป็ นต้องปฏิบตั ิงานในสถานที่ต่างๆนอกสถานที่ทาการ
ของนายจ้างตลอดเวลาจึงทาให้สภาพการทางานมีความแตกต่างจากการใช้แรงงานในประเภทอื่น เช่น ใน
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เรื่ องของการกาหนดเวลาเริ่ มต้นและสิ้ นสุ ดเวลาของเวลาทางานปกติ รวมทั้งการทางานล่วงเวลาซึ่ งไม่มี
ความแน่นอนในการกาหนดเวลาการทางานให้แก่ลูกจ้าง ซึ่ งระยะเวลาในการทางานของลูกจ้างในการขนส่ ง
ทางบกนั้นมักจะยาวนานกว่า 8 ชัว่ โมงต่อวัน หรื ออาจต้องปฏิบตั ิงานมากกว่า 24 ชัว่ โมงต่อรอบการขนส่ ง
นั้นๆเพราะมี ความจาเป็ นต้องดาเนิ นการขนส่ งข้ามจังหวัดหรื อข้ามประเทศ ทั้งนี้ จากวิเคราะห์ กฎหมาย
คุ ้ม ครองแรงงานของประเทศไทยฉบับ ปั จ จุ บ ัน นั้น มี ล ัก ษณะใช้บ ัง คับ ในเชิ ง ธุ ร กิ จ และอุ ต สาหกรรม
โดยทัว่ ไป จึ งยังขาดความเหมาะสมในการให้ความคุ ้มครองกับสภาพเศรษฐกิ จและสังคมในปั จ จุ บ ันที่
ต้อ งการความรวดเร็ ว ความหยื ด หยุ่น ในการท างานที่ ส นองความต้อ งการของสั ง คมที่ ต้อ งการความ
เจริ ญก้าวหน้าเจริ ญก้าวหน้าตลอดเวลาได้ อีกทั้งยังไม่สามารถสร้างความเข้าใจและให้ความเป็ นธรรมแก่ฝ่าย
นายจ้างและฝ่ ายลูกจ้างมากพอ ในปั จจุบนั มีกฎหมายที่ใช้ควบคุมการทางานขนส่ งทางบกบังคับไว้เป็ นการ
พิเศษคือ กฎกระทรวงฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2541) ของกระทรวงแรงงานที่ตราขึ้นโดยอาศัยแห่ งมาตรา 22 แห่ ง
พระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ในการให้ความคุ ม้ ครองแต่ยงั ขาดความหยืดหยุ่น และความ
ชัดเจนที่จะให้ความคุม้ ครองทั้งฝ่ ายนายจ้างและลูกจ้างได้อย่างเป็ นธรรมอย่างเพียงพอกับสภาพของสังคมที่
เทคโนโลยีเข้ามามีทบาทกับชีวติ ของสังคมมนุษย์มากขึ้น

2. สรุปเนื้อหา
2.1 มาตรการในการให้ ความคุ้มครองแรงงานตามอนุสัญญาแรงงานระหว่ างประเทศ (ILO)
1) มาตรการในการให้ความคุม้ ครองแรงงานตามอนุ สัญญาองค์กรแรงงานระหว่างประเทศและ
ข้อแนะที่เกี่ยวข้องกับแรงงานในกิจการขนส่ งทางบกภาคเอกชน
องค์ก ารแรงงานระหว่า งประเทศ (International Labour Organization : ILO) เป็ นหน่ ว ยงาน
ชานาญพิเศษมนระบบขององค์กรสหประชาชาติที่มีภาระกิจเพื่อแสวงหาความเป็ นธรรมทางสังคมและเพื่อ
ส่ งเสริ มการทางานที่มีคุณค่าของการทางาน โดยไม่คานึ งถึ งเชื้ อชาติ เพศ ชายหรื อหญิง หรื อภูมิหลังของ
สังคม โดยทางานเพื่อผสมผสานเพื่อให้เกิดมาตรฐานต่างๆ การให้ความร่ วมมือทางวิชาการและแลกเปลี่ยน
ข้อมูลต่างๆ โดยมีบทบัญญัติหรื ออนุ สัญญาและข้อแนะเพื่อให้การคุม้ ครองและสร้างมาตรฐานขั้นต่าให้แก่
กลุ่มผูู้ใช้แรงงานในการขนส่ งทางบก ดังนี้
(1) อนุสัญญาฉบับที่ 127 ว่าด้วยชัว่ โมงการทางานและช่ วงเวลาการพักผ่อนของการขนส่ งทาง
ถนน (c67 (Shelved) Hours of Work and Rest Period (Road Transport Convention, 1939)
ก. การทางานในกิ จการขนสง่ ทางบก (Running Time) หมายถึ ง ระยะทางที่ติดเครื่ องรถยนต์
จนกระทัง่ ดับเครื่ องยนต์เมื่อเสร็ จสิ้ นการทางานในวันนั้น และยังให้หมายความรวมถึงเวลาที่ต้องหยุดตาม
คาสัง่ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย
ข. การทางานข้างเคี ยงการขนส่ งกับงานการขนส่ ง (Subsidiary Work) เช่ น การที่ลูกจ้างหรื อ
พนักงานขับรถช่วยขนส่ งหรื อนกกระเป๋ าของผูู้โดยสาร หรื อการตรวจตัว๋ ของพนักงาน เป็ นต้น
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ค.ชัว่ โมงการทางานของบุคคลซึ่ งทางานในกิ จการขนส่ งทางถนน ห้ามมิให้เกิน 48 ชัว่ โมง ต่อ
สัปดาห์ หรื อ 8 ชัว่ โมงต่อวัน
ง. อัตราการคิ ดเงิ นค่าล่ วงเวลาในบทที่ 13 ของอนุ สัญญาดังกล่าวกาหนดให้ลูกจ้างต้องรั บไม่
น้อยกว่า 1.25 ของอัตราค่าจ้างปกติ หรื อไม่นอ้ ยกว่า ครึ่ งหนึ่งของอัตราค่าจ้างปกติ
2) อนุสัญญาฉบับที่ 127 ว่าด้วยน้ าหนักสู งสุ ดที่อนุ ญาตให้แรงงานคนหนึ่ งสามารถทาการแบก
หามได้ (Convention Concering the Maximum Permissible Weight to be Carrier by One Worker)
อนุสัญญาฉบับที่ 127 กาหนดให้คนงานที่ได้รับมอบให้ขนส่ งสิ่ งของที่มิใช่ของน้ าหนักเบาด้วย
แรงงานกายให้ได้รับการฝึ กอบรมหรื อได้รับคาแนะนาที่เกี่ยวกับเทคนิ คการทางานอย่างเพียงพอ และต้องมี
ข้อจากัดในการมอบหมายงานให้แก่ คนงานหญิ งหรื อผูู้เยาว์อายุต่ ากว่า 18 ปี ที่ ทางานขนส่ งสิ นค้าด้วย
แรงกาย
3) อนุ สัญญาฉบับ ที่ 153 ว่า ด้วยชั่วโมงการท างานและระยะเวลาในการพัก ( C153 Hours of
Work and Rest Periods (Road Transport) Convention, 1979)
ก. พนักงานทุกคนมีตอ้ งได้รับสิ ทธิ พกั หลังจากขับรถติดต่อกันเป็ นเวลา 4 ชัว่ โมงโดยไม่พกั
ข.ผูม้ ีอานาจหน้าที่หรื อคณะทางานในแต่ละประเทศอาจอนุ ญาตให้ทางานเกินกว่าที่กาหนดไว้
แต่ตอ้ งไม่เกิน 1 ชัว่ โมง
ค. ระยะเวลาในการขับรถทั้งหมดต่อวัน มากที่ สุดต้องไม่เกิ น 9 ชั่วโมงต่อวัน และไม่เกิ น 48
ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ โดยเวลขับรถรวมตามนี้ อาจคานวนค่าเฉลี่ยจากจานวนวันหรื อสัปดาห์
ง. ระยะเวลาพักนั้น ผูข้ บั รถมีสิทธิ ได้พกั หลังจากได้ทางานติดต่อกันเป็ นเวลา 5 ชัว่ โมง และเวลา
พักประจาวันต้องมีอย่างน้อย 10 ชัว่ โมงต่อเนื่องในระหว่างเวลาภายใน 24 ชัว่ โมง เริ่ มต้นจากการทางาน
จ. ข้อยกเว้นชัว่ คราวในเรื่ องชัว่ โมงการขับรถและเวลาพัก จะกระทาได้ต่อเมื่อผูู้มีอานาจเห็นว่า
เป็ นการจาเป็ นส าหรั บ การท างานที่ ไ ม่ ส ามารถทดแทนกันได้ ดัง นั้นการขยายเวลากับ ขับ รถ การขยาย
ระยะเวลาทางานต่อเนื่อง และการลดเวลาพักประจาวันจะกระทาได้ต่อเมื่อ
(1) กรณี เกิดอุบตั ิเหตุ รถเสี ย ความล่าช้าที่เกิดขึ้นอย่างไม่คาดหมาย การย้ายสถานที่บริ การ หรื อ
การจราจรหยุดชะงัก เพราะเหตุสุดวิสัย และกรณี เร่ งด่วนการยกเว้นความจาเป็ นเพื่อให้การทางานบริ การ
สถานดาเนินต่อไป
(2) ตามภาวะของชาติหรื อท้องถิ่ นไม่สามารถปฏิบตั ิตามอนุ สัญญาได้อย่างเคร่ งครัด อาจมีการ
ขยายเวลาขับรถ ขยายเวลาการทางานต่อเน่ือง ลดเวลาพักประจาวันจะต้องประกาศเพิ่มเติมในสัตยาบันชี้ แจง
เหตุผลว่าเป็ นเรื่ องแห่งเงื่อนไงของท้องถิ่นและเงื่อนไขแห่งชาติ
4) อนุสัญญาฉบับที่ 157 ว่าด้วยการกาหนดการเลิกการจ้าง (C158 Termination of Employment
Convention, 1985)
อนุสัญญาฉบับที่ 157 ว่าด้วยเรื่ องการเลิกการจ้าง คือ
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(1) ห้ า มนายจ้า งเลิ ก จ้า งลู ก จ้า งโดยไม่ มี เ หตุ อ ัน สมควรที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ ความสามารถหรื อ
พฤติกรรมของลูกจ้าง
(2) ลู กจ้างต้องได้รับการแจ้งให้ท ราบล่ วงหน้าก่ อนการเลิ ก จ้างหรื อได้รับค่ าชดเชยหรื อการ
ชดเชยในรู ปแบบอื่นๆ เว้นแต่ลูกจ้างได้กระทาผิดอย่างร้ายแรง
(3) ในกรณี ที่มีการเลิกจ้างอย่างไม่เป็ นธรรม หากนายจ้างไม่สามารถรับลูกจ้างกลับเข้าทางานได้
นายจ้างต้องจ่ายเงินชดเชยให้แก่ลูกจ้างอย่างเพียงพอ
2.2 มาตรการทางกฎหมายในการให้ ความคุ้มครองแรงงานในกิจการขนส่ งทางบกของต่ างประเทศ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการให้ความคุ ม้ ครองแรงงานในกิ จการขนส่ งทางบกของต่างประเทศที่
จะนามาศึกษาแยกออกเป็ นสองกลุ่มประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายลายลักษณ์อกั ษร(Civil Law System) และ
กลุ่มประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายจารี ตประเพณี (Common Law System)
2.2.1 กลุ่มประเทศทีใ่ ช้ ระบบกฎหมายลายลักษณ์อกั ษร
ก) ประเทศญีป่ ุ่ น
ประเทศญี่ปุ่ นมีกฎหมายหลักซึ่ งความคุ ม้ ครองแรงงานคือ Labour Standard Act ที่ ได้กาหนด
มาตรการต่างในการให้ความคุม้ ครองแรงงาน โดยมีหลักการที่สาคัญดังนี้
(1) เวลาพัก ได้กาหนดให้นายจ้างควรให้ลูกจ้างนั้นมีเวลาพักอย่างน้อย 45 นาที ในการทางาน
เกินกว่า 6 ชัว่ โมงต่อวัน ในกรณี ที่ทางานเกินกว่า 8 ชัว่ โมงต่อวัน ให้มีเวลาพักอย่างน้อย 60 นาที
(2) วันหยุดประจาสัปดาห์ กาหนดให้นายจ้างจัดวันหยุดประจาสัปดาห์ในคนงานไม่นอ้ ยกว่า 1
วันต่อสัปดาห์
(3) วันหยุดตามประเพณี กาหนดให้นายจ้างจัดให้มีวนั หยุดตามประเพณี 14 วัน แต่ไม่บงั คับแก่
บุคคลในภาคเอกชนโดยให้ข้ ึนอยูก่ บั ข้อตกลงระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง
(4) วันพักผ่อนประจาปี กาหนดให้นายจ้างยินยอมให้คนทางานที่ได้รับการจ้างงานต่อเนื่ องกัน
เป็ นเวลา 6 เดือน สามารถลาหยุดได้ 10 วัน หรื อได้ทางานมาเป็ นเวลา 1.5 ปี จะได้รับวันหยุดเพิ่มอีกปี ละ 1
วัน แต่จะหยุดได้ไม่เกิน 20 วัน
(5) ค่าชดเชยการเลิิ กจ้า ง กาหนดให้นายจ้า งต้องไม่ เลิ ก จ้า งคนงานในระหว่างการรั ก ษาทาง
การแพทย์เนื่ องจากการบาดเจ็บ หรื อเจ็บป่ วยจากการทางาน เว้นแต่นายจ้างจะจ่ายค่ าชดเชยการเลิ ก จ่ า ย
เท่ากับค่าจ้างเฉลี่ย 1,200 วัน
การบอกเลิกจ้าง หากนายจ้างต้องการเลิกจ้างคนงาน นายจ้างต้องบอกกล่าวล่วงหน้าอย่างน้อย
30 วัน หากนายจ้างไม่บอกกล่าวล่วงหน้า 30 วัน ต้องจ่ายค่าชดเชยเฉลี่ยไม่นอ้ ยกว่าค่าจ้างไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน
(6) การจ่ายเงินทดแทนอุบตั ิเหตุ ประเทศญี่ปุ่นมีกฎหมายแรงงานว่าด้วยการประกันเงินทดแทน
การประสบอุบตั ิเหตุของลูกจ้าง (Workers’s Accident Compensation Insurance) เป็ นระบบบังคับใช้กบั ทุก
สถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป แต่ไม่รวมหน่วยงาน หรื อองค์กรของรัฐ โดยกรณี คนงานที่
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ได้รับบาดเจ็บหรื อเจ็บป่ วยจากการทางาน นายจ้างต้องให้การรั กษาที่ จาเป็ นโดยการออกค่าใช้จ่าย หรื อ
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายสาหรับการรักษาพยาบาลเท่าที่จาเป็ น โดยคุ ณสมบัติน้ ี จึงทาให้ระบบการประกันการ
ชดเชยอุบตั ิ เหตุ ของคนงานนั้นมี ความแตกต่างจากระบบการประกันสุ ขภาพทัว่ ไปที่มีจุดมุ่งหมายในการ
ช่วยเหลือซึ่ งกันและกัน
ภายใต้ระบบการประกันการชดเชยอุบตั ิเหตุของคนงานนั้น กรณี ที่คนงานได้รับบาดเจ็บจากการ
ทางานหรื อเจ็บป่ วย รวมทั้งการเดินทางอันเนื่ องมาจากกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการทางานให้นายจ้างหรื อตาย
อันเนื่องมาจากการที่จา้ งของนายจ้างโดยผลประโยชน์จะถูกจ่ายให้แก่ลูกจ้าง หรื อครอบครัวที่สูญเสี ยไปของ
ลูกจ้าง เช่น ผลประโยชน์ชดเชยทางด้านการแพทย์, การชดเชยกรณี ขาดรายได้จากการประกอบการงานได้
เป็ นการชัว่ คราว, เงินบานาญชดเชยความพิการ เป็ นต้น โดยระบบดังกล่าวเป็ นระบบที่ครอบคลุ มสาหรับ
ลูกจ้างโดยมีจุดมุ่งหมายสนับสนุนผูท้ ี่ประสบภัยให้สามารถกลับคืนสู่ สังคมได้อย่างเป็ นปกติ3
หากมี การใช้จ่ายเงิ นที่ เที ยบเท่ากับเงิ นทดแทนอุ บตั ิ เหตุ ภายใต้กฎหมายนี้ อาทิ ตามกฎหมาย
ประกันทดแทนอุ บ ตั ิ เหตุ ข องคนงาน หรื อภายใต้ก ฎหมายอื่ นตามที่ระบุไ ว้ใ นกฎกระทรวงสาธารณสุ ข
แรงงาน หรื อสวัสดิการ สาหรับเรื่ องที่เกี่ยวกับเงินทดแทนอุบตั ิเหตุภายใต้บทบัญญัติของกฎหมายนี้ นายจ้าง
ไม่ตอ้ งรับผิดชอบการจ่ายเงินทดแทนภายใต้กฎหมายนี้
ข) สาธารณรัฐสั งคมนิยมเวียดนาม
สาธารณรัฐสังคมนิ ยมเวียดนามมีกฎหมายสู งสุ ดเกี่ยวกับแรงงานผ่านการพิจารณาจากศาลเมื่อ
วัน ที่ 23 มิ ถุ น ายน ค.ศ. 1994 (พ.ศ. 2547) และประกาศใช้เ มื่ อ วัน ที่ 1 มกราคม ค.ศ. 1995 (พ.ศ. 2548)
ประกอบด้วยหัวข้อและกรอบของการท าข้อตกลงเกี่ ยวกับ แรงงาน ประเพณี และวิธี ปฏิ บตั ิ ของการจ้าง
แรงงานที่เป็ นหญิง และประเพณี วิธีการ ข้อบังคับ ของเวลาการทางานและเวลาพัก โดยมีสาระสาคัญ ดังนี้
(1) ข้อกาหนดทัว่ ไปของ Labour Code 2012 (พ.ศ. 2555) ได้กากับดู แลในเรื่ องของมาตรฐาน
แรงงาน สิ ทธิหน้าที่ และความรับผิดชอบของลูกจ้าง นายจ้าง, องค์กรตัวแทนของลูกจ้าง, องค์กรตัวแทนของ
นายจ้างในด้านของแรงงานสัมพันธ์และความสัมพันธ์อื่นๆที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับแรงงานสัมพันธ์และการ
จัดการแรงงานของรัฐ
(2) การก าหนดชั่วโมงการท างานของกฎหมายคุ ้ม ครองแรงงานของสาธารณรั ฐสั ง คมนิ ย ม
เวียดนาม ได้กาหนดให้เวลาการทางานปกติไม่ควรเกิน 8 ชัว่ โมงต่อวัน หรื อ 48 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ ซึ่ งได้ให้
สิ ทธิ นายจ้างในการกาหนดชัว่ โมงการทางานเป็ นรายชัว่ โมง รายวัน หรื อรายสัปดาห์โดยควรจัดให้มีการ
ทางานไม่ควรเกิ น 10 ชัว่ โมง และไม่ควรเกิ น 48 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ โดยรัฐบาลได้มีนโยบายสนับสนุ นให้
นายจ้างกาหนดเวลาทางานของลูกจ้างให้ทางานได้ 40 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์
Masami ISHII and Naoki HAYASHI, (2010).“Workers’ Accident Compensation Insurance and Compulsory
Automobile Liability Insurance in Japanese Public Medical Insurance System” Page 268.
3
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นอกจากนั้นชัว่ โมงการทางานไม่ควรเกิน 6 ชัว่ โมงต่อวัน สาหรับการทางานที่หนักหรื องานมี
ความอันตรายเกี่ยวข้องกับสารผิดตามรายการที่ได้ถูกระบุไว้โดยกระทรวงแรงงานและกิจการสังคมโดยกร
ประสานงานกับกระทรวงสาธารณสุ ข
(3) การทางานล่วงเวลากฎหมายได้ให้สิทธิ นายจ้างร้องขอให้ลูกจ้างทางานล่วงเวลาได้เมื่อ
เป็ นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
ก) มีความยินยอมจากลูกจ้าง
ข) ตรวจสอบจานวนชัว่ โมงการทางานล่วงเวลาของลูกจ้างไม่ให้เกิ นกว่า 50 % ของชัว่ โมงการ
ทางานปกติใน 1 วัน ในกรณี ที่มีการใช้กฎระเบียบเกี่ยวกับการทางานรายสัปดาห์จานวนชัว่ โมงทางานปกติ
ทั้งหมดบวกชัว่ โมงทางานล่วงเวลาจะต้องไม่เกิ น 12 ชัว่ โมงใน 1 วัน ชัว่ โมงการทางานล่วงเวลาจะต้องไม่
เกิน 30 ชัว่ โมงต่อเดือนและ 200 ชัว่ โมงใน 1 ปี เว้นแต่ในกรณี พิเศษตามที่รัฐบาลกาหนดโดยรวมกันต้องไม่
เกินกว่า 300 ชัว่ โมงใน 1 ปี
ค) ภายหลังจากการทางานล่วงเวลามาแล้วติดต่อกันในช่วงเวลา 1 เดือนนายจ้างต้องจัดการเรื่ อง
วันลาให้แก่ลูกจ้างเพื่อที่จะชดเชยระยะเวลาที่ลูกจ้างมิได้ลางาน
(4) การทางานล่วงเวลาในกรณี พิเศษโดยกฎหมายให้สิทธิ นายจ้างในการร้องขอให้ลูกจ้างทางาน
ล่วงเวลาและลูกจ้างต้องไม่ปฏิเสธหากมีสถานการณ์ดงั ต่อไปนี้
ก) การจัด เตรี ยมเพื่ อ วัต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ความมั่น คงของประเทศหรื อการป้ อ งกัน ชาติ ใ น
สถานการณ์ฉุกเฉิ นเพื่อของมัน่ คงและการป้ องกันตามเพื่อให้สอดคล้องตามกฎหมาย
ข) เพื่อภาระกิจในการปกป้ องชี วิตมนุ ษย์หรื อทรัยพสิ นของรัฐ องค์การ หรื อของส่ วนบุคคลใน
การป้ องกันหรื อฟื้ นฟูจากเหตุการณ์ร้ายแรงจากธรรมชาติ, ไฟไหม้ หรื อโรคระบาดอย่างร้ายแรง
(5) การกาหนดเวลาพักระหว่างการทางานนั้นได้ให้ลูกจ้างซึ่ งทางานติดต่อกันเป็ นเวลา 8 ชัว่ โมง
หรื อ 6 ชัว่ โมงแล้วให้ลูกจ้างมีสิทธิ พกั อย่างน้อย 30 นาที ซึ่ งควรที่จะถูกรวมในชัว่ โมงการทางาน
ในกรณี ที่มีการทางานในเวลากลางคื นลู กจ้างควรที่ จะได้รับสิ ทธิ ในการหยุดพักระหว่างการ
ทางานเป็ นเวลาอย่างน้อย 45 นาที ซึ่งควรที่จะถูกนาไปรวมในเวลาทางานด้วย
ในกรณี ที่มีการพักตามวรรคหนึ่ง และวรรคสองในหัวข้อนี้ กาหนดให้นายจ้างควรที่จะระบุการ
พักระยะสั้นไว้ในข้อบังคับของการทางานด้วย
(6) การพักประจาสัปดาห์ และการหยุดประจาปี กฎหมายแรงงานได้ให้สิทธิ ลูกจ้างในการหยุด
พักติดต่อกันเป็ นเวลาอย่างน้อย 24 ชัว่ โมงโดยนายจ้างมีความรับผิดชอบในการให้ความมัน่ ใจว่าลูกจ้างจะได้
มีเวลาพักโดยเฉลี่ยอย่างน้อย 4 วันต่อเดือน
นายจ้างมีสิทธิ ในการกาหนดช่วงเวลาสาหรับวันหยุดประจาสัปดาห์หรื อระบุเป็ นการเฉพาะซึ่ ง
จะต้องถูกระบุไว้ในข้อบังคับการทางานภายใน
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การหยุดพักผ่อนประจาปี นั้นกฎหมายได้ให้สิทธิ แก่ลูกจ้างผูซ้ ่ ึ งได้ทางานให้แก่นายจ้างมาแล้ว
12 เดือนได้รับสิ ทธิ หยุดพักผ่อนประจาปี ตามที่ได้กาหนดไว้ในสัญญาจ้างงานดัง ต่อไปนี้
ก) 12 วันทางาน สาหรับลูกจ้างผูซ้ ่ ึงทางานในสภาพการทางานปกติ
ข) 14 วันทางาน สาหรับลูกจ้างผูซ้ ่ ึ งทางานในสภาพที่หนัก หรื อสภาพการทางานที่ เป็ นซึ่ งเสี่ ยง
อันตราย หรื อผูซ้ ่ ึงทางานภายใต้การสัมผัสสารพิษ และลูกจ้างผูซ้ ่ ึงทางานในสถานที่ซ่ ึงมีสภาพวความเป็ นอยู่
ที่รุนแรงตามกระทรวงแรงงานได้กาหนด และรวมทั้งลูกจ้างซึ่ งมีความทุพพลภาพด้วย
ค) 16 วันทางาน สาหรับลู กจ้างซึ่ งต้องทางานอย่างหนัก หรื อมีสภาพที่เป็ นอันตรายอย่างมาก
หรื อพนักงานที่ทางานในพื้นที่ที่มีสภาพความเป็ นอยู่ที่เลวร้ ายที่สุดตามที่กาหนดไว้ในรายการที่ออกโดย
กระทรวงแรงงาน และกิจการสังคมในการประสานงานกับกระทรวงสาธารณสุ ข
กฎหมายแรงงานได้ใ ห้สิ ท ธิ นายจ้า งในการก าหนดตารางเวลาส าหรั บ วันหยุดประจาปี ภาย
หลังจากที่ได้มีการปรึ กษากับกลุ่มของลูกจ้างและต้องแจ้งช่วงเวลาให้กลุ่มลูกจ้างทราบด้วย
การลาหยุดประจาปี นั้นเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาของการจ้างงานการลางานประจาปี ของลูกจ้าง
ตามที่กาหนดจะเพิ่มขึ้นอีก 1 วันในทุก ๆ 5 ปี ของการจ้างงานกับนายจ้างคนเดียวกัน
ค) สาธารณรัฐเกาหลี
สาธารณรัฐเกาหลีได้ถูกตราและบัญญัติกฎหมายขึ้นเพื่อให้คนงานได้รับการคุม้ ครองได้รับความ
เท่าเทียมกัน อีกทั้งยังเป็ นการทาให้โครงสร้ างพื้นฐานของกิ จการต่างๆมีความแข็งแกร่ ง และมีความมัน่ คง
ให้กบั พื้นฐานทางเศรษฐกิ จของประเทศที่ เป็ นระบบเศรษฐกิ จแบบทุ นนิ ยม โดยมีขอ้ กฎหมายคุ ม้ ครอง
แรงงานที่สาคัญ ดังนี้
(1) การกาหนดชั่วโมงการท างาน นั้นตามกฎหมายชั่วโมงของการท างานได้ถูก กาหนดตาม
พระราชบัญญัติมาตรฐานแรงงานของสาธารณรัฐเกาหลี (The Labor Standard Act) ซึ่ งได้กาหนดให้ทางาน
ได้ 8 ชัว่ โมงต่อวัน และไม่เกิน 40 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ ซึ่ งชัว่ โมงการทางานนั้นไม่สามารถถูกขยายได้ ถ้าได้
ดาเนิ นการตามคาสั่งของนายจ้าง เช่ น ชัว่ โมงของการเตรี ยมการทางาน การรอ ชัว่ โมงการฝึ ก การออกไป
จัดการงานนอกสถานที่ชวั่ โมงการทางานจะถูกนับด้วยสาหรับดาเนินการเหล่านี้
การทางานที่อยูน่ อกเหนื อเวลาการทางานตามที่กฎหมายแรงงานกาหนดนั้นควรจะอยูบ่ นความ
ตกลงยินยอมระหว่างลูกจ้างกับนายจ้างโดยนายจ้างต้องจ่ายอย่างน้อย 50 เปอร์ เซนต์ ของค่าจ่างปกติโดยนา
ส่ วนที่ เพิ่มนั้นไปบวกกับค่าจ้างขั้นต่ าที่ กฎหมายกาหนดในการทางานล่ วงเวลา, ทางานในเวลากลางคืน
(22:00-06:00) หรื อการทางานในวันหยุด
(2) การก าหนดเวลาพัก ตามกฎหมายแรงงานได้ก าหนดให้นายจ้า งควรจัดให้ลู ก จ้า งได้พ กั
ระหว่างการทางานเป็ นเวลา 30 นาทีหรื อมากกว่าหลังจากได้ทางานติดต่อกัน 4 ชัว่ โมง และ 1 ชัว่ โมงหรื อ
มากกว่า หลังจากทางานมาเป็ นเวลา 8 ชัว่ โมงโดยเวลาพักจะไม่ถูกนับเป็ นเวลาทางาน
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(3) การทางานล่วงเวลา ตามกฎหมายแรงงานได้ถูกกาหนดลูกจ้างสามารถทางานได้ไม่เกิ น 12
ชัว่ โมงต่อสัปดาห์โดยต้องอยูภ่ ายใต้ขอ้ ตกลงระหว่างนายจ้างและกลุ่มผูแ้ ทนของลูกจ้าง
การทางานล่วงเวลานั้นตามกฎหมายแรงงานได้มีการกาหนดข้อยกเว้นสาหรับธุ รกิจบ้างประเภท
ที่สามารถทางานล่วงเวลาได้มากกว่า 12 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์นานเท่าที่ขอ้ ตกลงระหว่างนายจ้างและตัวแทน
ของลูกจ้างได้ทาข้อตกลงนั้นเอาไว้
(4) การกาหนดวันหยุดและวันลา การกาหนดวันหยุดประจาสัปดาห์น้ นั ตามกฎหมายแรงงานได้
กาหนดให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างได้หยุดประจาสัปดาห์โดยเฉลี่ย 1 วันหรื อมากกว่าต่อสัปดาห์ ถ้าลูกจ้างได้
ทางานตามจานวนที่กาหนดติดต่อกัน โดยวันหยุดประจาสัปดาห์ น้ นั ไม่จาเป็ นต้องเป็ นวันอาทิ ตย์เท่ า นั้น
หากลูกจ้างได้ทางานในวันหยุดประจาสัปดาห์ก็จะได้ค่าจ้างเพิม่ เติมจากค่าจ้างตามาตราฐานค่าจ้างขั้นต่าเพิ่ม
อีก
หลักการกาหนดวันหยุดประจาปี นั้นได้ให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างผูู้ซึ่ งทางานมากกว่าร้อย 80 ใน
1 ปี ที่ได้ทางานได้หยุดประจาปี เป็ นเวลา 15 วัน สาหรับลูกจ้างที่ ทางานมาเป็ นเวลา 3 ปี สามารถได้วนั หยุด
เพิ่มขึ้น 1 วัน ในทุกๆสองปี จากปี แรกที่ทาแต่ให้สะสมสู งสุ ดได้ 25 วัน โดยนายจ้างควรจะยินยอมให้ลูกจ้าง
ลาหยุดพักผ่อนในวันที่ลูกจ้างนั้นมีความประสงค์ที่จะหยุดพักประจาปี อย่างไรก็ตามหากนายจ้างเชื่ อว่าหาก
ลู ก จ้า งลาหยุดแล้วอาจมี ค วามเสี่ ย งที่ จะเกิ ดความเสี ย หายต่ อกิ จการของนายจ้า ง ก าหนดให้นายจ้า งจัด
ตารางเวลาวันหยุดพักผ่อนประจาปี ให้แก่ลูกจ้างใหม่
(5) การเลิกจ้างตามกฎหมายแรงงานสาธารณรัฐเกาหลีน้ นั ได้กาหนดห้ามมิให้นายจ้างไล่ลูกจ้าง
หรื อทาการลงโทษทางวินยั ต่อลูกจ้างโดยปราศจากการให้เหตุผล โดยนายจ้างอาจไล่ออกหรื อลงโทษทาง
วินยั แก่ลูกจ้างได้เมื่อเป็ นเหตุผลที่ยอมรับได้ในทางสังคมเท่านั้น เช่น ลูกจ้างไม่ปฏิบตั ิตามสัญญาการจ้าง
หรื อลูกจ้างได้ทาให้เกิดปั ญหาการรบกวนในการจัดการของกิจการของนายจ้าง
หลักการกาหนดกระบวนการเลิกจ้างนั้นนายจ้างผูซ้ ่ ึ งมีความประสงค์จะไล่ลูกจ้างออกจากการ
ทางานควรที่ จะทาเป็ นหนังสื อแจ้งเหตุ แห่ งกาารไล่ ออก วันเวลา เป็ นต้น หากนายจ้างไล่ลูกจ้างออกโดย
ปราศจากเหตุ ผลการเลิ กจ้างถื อว่าเป็ นโมฆะ ในกรณี มีกฎเกี่ ยวกับสภาพการจ้าง หรื อข้อตกลงร่ วมกันที่
กาหนดกระบวนการของการลงโทษทางวินยั นายจ้างควรปฏิ บตั ิตามกระบวนการนั้นการเลิ กจ้างหรื อการ
ลงโทษทางวินยั จะไม่เป็ นผลถ้าไม่มีการทาตามแนวทางของกระบวนการที่ได้ต้ งั ไว้
การแจ้งเตือนเลิ กจ้างได้กาหนดให้นายจ้างซึ่ งประสงค์จะเลิ กจ้างลูกจ้างให้แจ้งลูกจ้างเป็ นเวลา
30 วัน หรื อจ่ายค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าเป็ นเวลา 30 วัน อย่างไรก็ตามนายจ้างไม่ตอ้ งแจ้งให้ลูกจ้าง
ทราบล่วงหน้าในกรณี ดงั ต่อไปนี้
1) ลูกจ้างรายวันผูซ้ ่ ึงได้ทางานเป็ นเวลา 3 เดือนหรื อสั้นกว่า
2) ลูกจ้างรายเดือนผูซ้ ่ ึงได้ทางานเป็ นเวลา 6 เดืือนหรื อสั้นกว่า
3) ลูกจ้างผูซ้ ่ ึ งถูกจ้างระยะสั้นเป็ นเวลา 2 เดือน หรื อสั้นกว่า
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4) ลูกจ้างทดลองงานเป็ นระยะเวลา 3 เดือนหรื อสั้นกว่า
5) ลูกจ้างผูซ้ ่ ึงถูกจ้างตามฤดูกาลเป็ นเวลา 6 เดือนหรื อสั้นกว่า
10(6) การประกันค่าชดเชยอุบตั ิเหตุที่เกิดในทางอุตสาหกรรมเป็ นระบบที่รัฐบาลต้องรับผิดชอบ
ในนามของนายจ้างในการจ่ายค่าชดเชยสาหรั บคนงานที่ ได้รับบาดเจ็บหรื อเจ็บป่ วยอันเนื่ องมาจากการ
ทางาน ซึ่ งนายจ้างที่อยูภ่ ายใต้ระบบการประกันชดเชยอุบตั ิเหตุที่เกิดในทางอุตสาหกรรมจะได้รับการยกเว้น
การค่าชดเชยส่ วนบุคคลที่มีต่อพนักงานโดยรัฐบาลจะเป็ นผูจ้ ่ายเงิ นแทนนายจ้างจากกองทุนที่สร้างขึ้นจาก
นายจ้างจ่ายเบี้ยประกันเอาไว้โดยธุ รกิจหรื อสถานที่ทางานที่มีลูกจ้างมากกว่า 1 คนขึ้นไปนั้นมีภาระหนี้ ที่ที่
จะต้องจ่ายเงินเข้ากองทุนของหลักประกันอุบตั เหตุทางอุตสาหกรรม
2.2.2 กลุ่มประเทศทีใ่ ช้ ระบบกฎหมายจารีตประเพณี
ก) สหรัฐอเมริกา
การศึกษาประมวลกฎหมายแรงงานของสหรัฐอเมริ กา ของมลรัฐแคลิฟอร์ เนี ยทาให้ทราบว่ามี
เนื้ อหาที่ ครอบคลุ มเกี่ ย วกับการคุ ม้ ครองแรงงานในกิ จการขนส่ ง ทางบกโดยเป็ นมาตรการคุ ม้ ครองการ
ท างานของพนัก งานขับ รถส าหรั บ รถที่ ใ ช้ใ นเชิ ง พาณิ ช ย์ (Commercial Motor Vehicle: CMU) และการ
ทางานที่ เกี่ ยวข้อง เช่ นการขนของขึ้ นและลงจากรถโดยกฎหมายรั ฐบาลกลาง (Federal Law) ได้กาหนด
ชัว่ โมงการทางานโดยสรุ ปดังนี้
การกาหนดมาตรการในการให้ความคุม้ ครองคนงานในอุตสาหกรรมการขนส่ ง ซึ่งเป็ นกฎหมาย
แรงงานของรัฐบาลกลางเป็ นผูต้ ราขึ้น โดยให้ความสาคัญด้านการคุม้ ครองคนงานในอุตสาหกรรมการขนส่ ง
ที่เกี่ยวข้องในด้านต่างๆของการขนส่ ง เช่น ค่าจ้าง ชัว่ โมงการทางาน ความปลอดภัยต่างๆที่ให้ความคุม้ ครอง
คนงานในทุกรู ปแบบที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมการขนส่ ง ไม่วา่ จะเป็ นการขนส่ งผูโ้ ดยสาร การขนส่ งสิ นค้า
รวมทั้งการสนับสนุ นการดาเนิ นในด้านกิ จการ โกงสิ นค้า หรื อสถานที่ เก็บรั กษาสิ นค้า โดยมีมาตราทาง
กฎหมายที่สาคัญดังนี้
1) ค่าจ้างและชัว่ โมงการทางาน ตามพระราชบัญญัติมาตราฐานแรงงาน The Fair Labor Standard
Act 1938 (พ.ศ. 2579) ได้กาหนดมาตราฐานขั้นต่ าต่างๆ เช่ น ค่าจ้างขั้นต่ า การทางานล่วงเวลา หรื อชัว่ โมง
การทางาน ภายใต้การดู แลของกระทรวงแรงงานในการกาหนดค่า จ้างขั้นต่ าในการจ้างงาน โดยทัว่ ไป
คนทางานมีสิทธิ ที่จะจ่ายค่าล่วงเวลาในอัตราหนึ่ งเท่าครึ่ งของอัตราชัว่ โมงปกติ สาหรับทุก ๆ ชัว่ โมงทางาน
มากกว่า 40 ชั่วโมงในหนึ่ ง สั ป ดาห์ อย่า งไรก็ ตามบริ ษ ทั ในอุ ตสาหกรรมการขนส่ ง นั้นสามารถยกเว้น
พนักงานบางคนจากกฎการจ่ายค่าล่วงเวลา ตัวอย่างเช่น บริ ษทั รถบรรทุกที่มีส่วนร่ วมในการค้าระหว่างรัฐ
สามารถยกเว้นพนักงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดาเนิ นงานด้านความปลอดภัย นอกจากนี้ แล้วยังมียกเว้นที่
คล้ายกันนี้ใช้กบั พนักงานของ บริ ษทั ขนส่ งทางอากาศ ทางรถไฟและ บริ ษทั ท่อน้ ามันอีกด้วย
2) กฎหมายแรงงานของรัฐบาลกลางที่ครอบคลุมด้านความปลอดภัยและสุ ขภาพของพนักงาน
นั้นมีการควบคุมดูแลโดยสานักงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยซึ่ งเป็ นแผนกหนึ่งของกระทรวงแรงงาน
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(The Occupational Safety and Health Administration) มี หน้าที่ รับผิดชอบในการดาเนิ นการและบังคับใช้
มาตรฐานความปลอดภัยและสุ ขภาพโดยทัว่ ไปที่ ใช้กบั ทุกอุ ตสาหกรรม นอกจากนี้ ยงั มี ความรั บผิดชอบ
เฉพาะสาหรับมาตรฐานความปลอดภัยและสุ ขภาพที่ใช้บงั คับกับ บริ ษทั ขนส่ งที่เกี่ ยวข้องกับการเดิ นเรื อ
และการปฏิบตั ิการระยะยาว บริ ษทั ขนส่ งประเภทอื่น ๆ ส่ วนใหญ่อยู่ภายใต้มาตรฐานความปลอดภัยและ
สุ ขภาพที่แตกต่างกัน ตัวอย่างเช่น (Federal Motor Carrier Safety Administration) ซึ่ งดูแลอุตสาหกรรมการ
บรรทุก มาตรฐานความปลอดภัยที่ใช้เป็ นข้อ จากัด ในชัว่ โมงการให้บริ การของคนขับรถบรรทุก ตั้งแต่วนั ที่
1 กรกฎาคม 2013 โดยได้จากัด ชั่ว โมงการท างานของคนขับ ถึ ง 70 ชั่วโมงต่ อสั ป ดาห์ ซึ่ ง ถื อว่า มี ค วาม
แตกต่ า งจากพระราชบัญญัติม าตราแรงงานของรั ฐบาลกลางที่ ไ ด้ก าหนดไว้เพราะเป็ นการยกเว้น หลัก
ข้อกาหนดของการทางานล่วงเวลาตามกฎหมาย
ข) ประเทศอังกฤษ
(1) การกาหนดเวลาทางานปกติ การกาหนดเวลาทางานปกติตามกฎหมายแรงงานของประเทศ
อังกฤษนั้นได้มีกฎหมายที่ ให้ความคุ ม้ ครองเวลาการทางานไว้โดยเฉพาะคื อ ข้อกาหนดเวลาการทางาน
(Working Time Regulation)
การกาหนดเวลาทางานตามข้อบังคับเวลาทางานมีสาระสาคัญดังนี้
การกาหนดเวลาการทางานสู งสุ ดประจาสัปดาห์
“1) เวลาการทางานของคนทางานให้รวมถึงระยะเวลาของการทางานล่วงเวลาด้วย และต้องไม่
เกิน 48 ชัว่ โมงสาหรับช่วงเวลา 7 วัน
2) นายจ้างจะต้องทาการทุกขั้นตอนให้เป็ นไปโดยมีเหตุผลเพื่อที่รักษาไว้ซ่ ึ งความสาคัญในการ
คุม้ ครองสุ ขภาพและความปลอดภัยของลูกจ้าง...”
(2) การหยุดพัก (Rest Break)
ข้อบังคับเวลากาาทางาน ค.ศ. 1998 ได้มีการกาหนดหลักเกณฑ์ในการหยุดพักระหว่างวันทางาน
ของคนทางาน ดังนี้
1) ในกรณี คนงานได้ทางานปกติมาแล้วมากกว่า 6 ชัว่ โมงต่อวัน คนงานได้รับสิ ทธิที่จะหยุดพัก
2) การหยุดพักนั้นคนงานที่ได้รับสิ ทธิ ตามอนุ มาตรา 1 ให้รวมถึงระยะเวลาและข้อตกลงซึ่ งได้
ระบุไว้ในข้อตกลงซึ่ งได้ระบุไว้ในข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างหรื อข้อตกลงเกี่ยวกับการจ้างแรงงาน ซึ่ ง
สอดคล้องและเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของข้อบังคับนี้
3) การหยุดพัก คือ ระยะเวลาที่ไม่หยุดชะงักไม่นอ้ ยกว่า 20 นาที และคนงานได้รับสิ ทธิที่จะออก
จากสถานที่ทางานได้
4) ในกรณี ที่ลูกจ้างเด็กที่ทางานรายวัน มีเวลาทางานมากกว่า 4 ชัว่ โมงครึ่ งต่อวัน ลูกจ้างเด็กมี
สิ ทธิ ที่จะหยุดพักซึ่ งจะต้องต่อเนื่ องกันอย่างน้อย 30 นาที และมีสิทธิ ที่จะใช้เวลาดังกล่าวออกนอกสถานที่
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ทางานได้ และหากลูกจ้างเด็กได้รับการจ้างโดยนายจ้างมากกว่าหนึ่ งคนเวลาการทางานในแต่ละวันให้รวม
จานวนชัว่ โมงที่ลูกจ้างเด็กได้ทางานให้นายจ้างแต่ละคน
(3) การหยุดพักประจาสัปดาห์
“ข้อบังคับเวลาการทางาน ได้กาหนดหลักการหยุดพักประจาสัปดาห์ ดังนี้
1) คนงานมีสิทธิ ที่จะหยุดพักต่อเนื่ องเป็ นเวลาไม่นอ้ ยกว่า 24 ชัว่ โมงของช่วงเวลา 7 วันระหว่าง
ที่คนงานได้ทางานให้นายจ้าง
2) กาหนดให้นายจ้างให้คนงานได้รับสิ ทธิ ดงั ต่อไปนี้
(a) ก าหนดให้ค นงานได้รับ สิ ท ธิ หยุด 2 ช่ วงเวลาแต่ ล ะช่ วงไม่ น้อยกว่า 24 ชั่วโมงในแต่ ล ะ
ช่วงเวลา 14 วันที่ได้ทางานให้แก่นายจ้าง หรื อ
(b) ได้หยุดพักหนึ่งช่วงเวลาต่อเนื่องไม่นอ้ ยกว่า 48 ช่วงโมงในแต่ละช่วงเวลา 14 วัน ดังกล่าว...”
(4) การกาหนดการลาประจาปี ขั้นต่า
ภายใต้ขอ้ บังคับเวลาการทางาน ค.ศ. 1998 ได้กาหนดให้คนงานและลูกจ้างมีสิทธิตามกฎหมายที่
จะหยุดพักผ่อนประจาปี อย่างน้อย 4 สัปดาห์ โดยวันหยุดราชการและวันหยุดธนาคารอาจถูกนับรวมกับการ
ใช้สิทธิ น้ ี โดยในช่ วงปี แรกของการจ้างงานสิ ทธิ จะเพิ่มขึ้นตามสัดส่ วนเนื่ องจากข้อบังคับดังกล่าวกาหนด
เพียงมาตรการขั้นต่าเท่านั้น สัญญาการจ้างงานอาจกาหนดขั้นตอนที่ตอ้ งปฏิบตั ิตามเมื่อพนักงานต้องการลา
ประจาปี ในกรณี ที่มิได้มีการกาหนดตามสัญญาจ้างกาหนดให้ลูกจ้างต้องแจ้งให้นายจ้างทราบ โดยนายจ้าง
อาจกาหนดให้ลูกจ้างลางานได้ท้ งั หมดหรื อบางส่ วนโดยต้องแจ้งให้ลูกจ้างทราบถึงข้อกาหนดนั้น ในกรณี ที่
คนงานถูกเลิกจ้างและยังไม่ได้รับสิ ทธิ ลาขั้นต่าที่สะสมไว้ให้นายจ้างจ่ายค่าทดแทนแทนการลาที่ยงั ไม่ได้ใช้
สิ ทธิ น้ นั
(5) การสิ้ นสุ ดการจ้าง
การสิ้ นสุ ดการจ้างนั้นตามกฎหมายแรงงานของสหราชอาณาจักรนั้นให้สิทธิ แก่ลูกจ้างในการ
เรี ยกร้องค่าทดแทนในการกรณี ดงั ต่อไปนี้
1) การเลิิกจ้างที่ไม่เป็ นธรรม
2) การเลิกจ้างโดยมิชอบ
3) การเรี ยกร้องค่าชดเชยซ้ าซ้อน
4) การเรี ยกร้องที่เกิดมาจากการให้เหตุผลเป็ นลายลักษณ์อกั ษรในการบอกเลิกจ้างของนายจ้าง
5) การเรี ยกร้ องที่เกิ ดจากการเลื อกปฏิบตั ิเนื่ องจากชาติกาเนิ ด เพศ ความพิการ รสนิยมทางเพศ
หรื อศาสนา
การอ้างสิ ทธิ์ ของลู กจ้างนั้นสามารถเรี ยกร้ องสิ ทธิ ต่อนายจ้างได้ในเหตุละเมิดสัญญาในกรณี ที่
นายจ้างไม่ได้ให้เหตุ แห่ งการบอกเลิ กจ้างโดยมิได้แจ้งให้ทราบล่ วงหน้าในระยะเวลาที่ เหมาะสม และยัง
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สามารถเรี ยกค่าเสี ยหายจาการเลิกจ้างโดยมิชอบหากลูกจ้างได้รับสัญญาจ้างที่ได้กาหนดระยะเวลาการจ้างไว้
แต่นายจ้างได้เลิกจ้างก่อนครบตามสัญญา
ค) สหพันธรัฐมาเลเซีย
มาตรการทางกฎหมายแรงงานของสหพันธรั ฐมาเลเซี ย คื อ The Emplyment Act 1955 (พ.ศ.
2498) ซึ่ งได้มีการแก้ไขในวันที่ 30 เมษายน ค.ศ. 2012 (พ.ศ. 2555) ซึ่ งพระราชบัญญัติการจ้างงานกาหนด
และรับประกันมาตรฐานขั้นต่าของสภาพแรงงานเกี่ยวกับบทบัญญัติพ้ืนฐานของสัญญาการจ้างงานเช่น การ
จ่ายค่าจ้างชัว่ โมง การทางานการหยุดพัก การลาคลอด การจ้างงานสตรี การจ้างงานที่เกี่ ยวข้องกับเด็กและ
เยาวชน และการเกษียณอายุ การใดที่มีมาตรฐานต่ากว่าจะถือว่าไม่ถูกต้อง โดยตามพระราชบัญญัติดงั กล่าว
ได้มีการให้ความคุม้ ครองลูกจ้างในอุตสาหกรรมการขนส่ งในรู ปแบบต่างๆไม่วา่ จะเป็ นการขนส่ งผูโ้ ดยสาร
หรื อการขนส่ งสิ นค้าทางถนน ทางรถไฟ ทางน้ าหรื อทางอากาศ รวมทั้งการจัดการสิ นค้าในท่าเรื อ หรื อโกดัง
สิ นค้าอีกด้วย
(1) การก าหนดเวลาการท างาน และเวลาพัก ของกฎหมายคุ ้มครองแรงงานของสหพัน ธรั ฐ
มาเลเซี ยนั้นได้มีการจาแนกความแตกต่างของคาว่า “ชัว่ โมงทางาน (Hours of Work)” กับ “ชัว่ โมงทางาน
ปกติ (Normal Hours of Work)” โดยชัว่ โมงการทางานนั้นได้ถูกให้คานิ ยามว่า ช่ วงเวลาที่ลูกจ้างอยู่ในการ
จัดการของนายจ้างโดยที่ลูกจ้างไม่มีอานาจในการจัดสรรเวลา และการเคลื่อนไหวของตนเอง ในส่ วนของ
ชัว่ โมงการทางานปกติน้ นั ได้ถูกให้คานิ ยามว่าเป็ นตัวเลขของชัว่ โมงการทางานซึ่ งได้รับการยอมรับของทั้ง
นายจ้างและลูกจ้างในสัญญาให้บริ การเป็ นชัว่ โมงการทางานปกติต่อวัน และชัว่ โมงการทางานดังกล่าวต้อง
ไม่เกินกว่าที่ได้มีการตกลงกันเอาไว้
การกาหนดชัว่ โมงการทางานนั้นตามพระราชบัญญัติการจ้างงาน (The Emplyment Act 1955)
ข้อที่ 60A(1) กาหนดให้ลูกจ้างนั้นทางานมากกว่า 5 ชัว่ โมงนอกเหนือเวลาพักอย่างน้อย 30 นาที เวลาทางาน
มากกว่า 8 ช่ัวโมงต่อวัน และมากกว่า 48 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์ โดยจะต้องอยูภ่ ายใต้เงื่อนไงดังต่อไปนี้
ก) กาหนดเวลาพักอย่างน้อย 30 นาที ในช่ วงเวลา 5 ชัว่ โมงติดต่อกันโดยกาาพักนั้นต้องไม่ขดั
กับช่วงเวลาของการทางานใน 5 ชัว่ โมงที่ติดต่อกันนั้น
ข) ลูกจ้างผูซ้ ่ ึ งมีส่วนร่ วมในการทางานที่ตอ้ งถู กดาเนิ นการอย่างต่อเนื่ องและงานซึ่ งต้องมีการ
ดาเนิ นการอย่างต่อเนื่ องโดยต้องทางานเป็ นเวลา 8 ชัว่ โมงติดต่อกันรวมระยะเวลาไม่น้อยกว่า 45 นาที ใน
การพักรับประทานอาหารและ
ค) ภายใต้ขอ้ ตกลงสัญญาให้บริ การระหว่างลูกจ้างและนายจ้างของตัวเลขชัว่ โมงกรทางานใน
หนึ่ งวันหรื อมากกว่าหนึ่ งวันในแต่ละสัปดาห์ การจากัดการทางาน 8 ชัว่ โมงต่อวันนั้นอาจถู กขยายให้เกิ น
กว่านั้นแต่ลูกจ้างไม่ควรทางานมากกว่า 9 ชัว่ โมงใน 1 วันทางานหรื อ 48 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์
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(2) วันหยุดนั้นกฎหมายได้กาหนดให้ลูกจ้างทุกคนมีสิทธิ หยุด 1 วันเต็มต่อสัปดาห์ เนื่องจากอาจ
มีการกาหนดจากนายจ้างเป็ นครั้งคราว หรื อในที่ซ่ ึ งลู กจ้างได้รับอนุ ญาตให้หยุดมากกว่า 1 วันต่อสัปดาห์
เพื่อจุดประสงค์ตามส่ วนนี้
(ก) แม้มีการกาหนดวันหยุดข้างต้นในวรรคแรก การตีความคาว่า “วัน” ในส่ วนของพนักงานที่
ทางานเป็ นกะโดยทางานอย่างต่อเนื่องไม่นอ้ ยกว่าสามสิ บชัว่ โมงจะเป็ นวันหยุด
(ข) แม้จะมีการกาหนดวันหยุดในวรรคแรก กฎหมายได้ให้อานาจอธิบดีในการยืน่ คาขอเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรโดยนายจ้างและภายใต้เงื่อนไขใด ๆ ที่เห็นว่าเหมาะสมที่จะกาหนดวันหยุดซึ่ งอาจอนุ ญาตให้
นายจ้างกาหนดวันหยุดในวันใดวันหนึ่ งของแต่ละสัปดาห์ โดยวันหยุดที่เหลือและวันที่ได้รับจะถือว่าเป็ น
วันหยุดพักของพนักงานเพื่อจุดประสงค์ในส่ วนนี้
(ค) นายจ้างจะต้องจัดทาบัญชี รายชื่อก่อนวันเริ่ มต้นของเดือนซึ่ งกาหนดวันหยุดจะแจ้งให้ลูกจ้าง
ทราบถึ งวันที่ ไ ด้กาหนดให้เป็ นวันหยุดพักของเลู ก จ้าง และวันเดี ยวกันในแต่ละสั ปดาห์ กาหนดให้ เ ป็ น
วันหยุดของลู กจ้างนั้นนายจ้างต้องทาการติดประกาศการแจ้งวันหยุดให้ลูกจ้างทราบให้ชดั เจนในสถานที่
ทางานด้วย
2.3 มาตราการทางกฎหมายในการให้ ความคุ้มครองลูกจ้ างในกิจการขนส่ งทางบกภาคเอกชนตามกฎหมาย
ไทย
2.3.1 กฎกระทรวง ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2541)
เนื่ องจากการขนส่ งทางบกมีสภาพการจ้างและการทางานที่แตกต่างจากการจ้างงานทัว่ ไป จึง
กาหนดการคุ ม้ ครองไว้เป็ นพิ เศษแตกต่างออกไปจากการคุ ม้ ครองแรงงานตามพระราชบัญญัติคุม้ ครอง
แรงงาน พ.ศ.2541 โดยมาตรา 22 แห่ งพระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ได้บญั ญัติการให้ค วาม
คุ ้ม ครองแรงงานในกรณี ต่า งๆให้แตกต่ า งไปจากพระราชบัญญัติดัง กล่ า วจึ ง ออกกฎกระทรวงนี้ โดยมี
สาระสาคัญดังนี้ (1) ให้นายจ้างกาหนดเวลาเริ่ มต้นและเวลาสิ้ นสุ ดการทางานปกติของลูกจ้างในการขนส่ ง
ทางบก วันหนึ่งไม่เกินแปดชัว่ โมง (2) ห้ามมิให้นายจ้างให้ลูกจ้างซึ่งทาหน้าที่ขบั ขี่ยานพาหนะทางานล่งเวลา
เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็ นหนังสื อจากลูกจ้าง กรณี ได้รับความยินยอมจากลูกจ้างอาจทางานล่วงเวลา
ได้วนั หนึ่งไม่เกินสองชัว่ โมง เว้นแต่มีความจาเป็ นเกิดจากเหตุสุดวิสัย อุบตั ิเหตุ หรื อปัญหาการจราจร (3) ให้
นายจ้า งจัดให้ลู ก จ้า งซึ่ ง ท าหน้า ที่ ขบั ขี่ ย านพาหนะ มี เวลาพัก ติ ดต่ อกันวันหนึ่ ง ไม่ น้อยกว่า หนึ่ ง ชั่ว โมง
หลังจากลูกจ้างซึ่ งทาหน้าที่ขบั ขี่ยานพาหนะได้ทางานมาแล้วไม่เกินสี่ ชวั่ โมง นายจ้างและลูกจ้างอาจตกลง
กันให้มีเวลาพักหนึ่ งครั้งไม่น้อยกว่าหนึ่ งชัว่ โมงก็ได้ แต่ตอ้ งไม่น้อยกว่าครั้งละยี่สิบนาที และเมื่อรวมกัน
แล้วต้องไม่น้อยกว่าวันละหนึ่ งชัว่ โมง (4) ห้ามมิให้นายจ้าง ให้ลูกจ้างซึ่ งทาหน้าที่ขบั ขี่ยานพาหนะเริ่ มต้น
ทางานในวันถัดไปก่อนครบระยะเวลาสิ บชัว่ โมงหลังจาดสิ้ นสุ ดการทางานในวันทางานที่ล่วงมาแล้ว และ
(5) ในกรณี ที่นายจ้างให้ลูกจ้างในงานขนส่ งทางบกทางานล่วงเวลาในวันทางานและล่วงเวลาในวันหยุด ให้
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นายจ้างจ่ายค่าตอบแทนเป็ นเงิ นเท่ากับอัตราค่าจ้างต่อชัว่ โมงในวันทางานตามจานวนชั่วโมงที่ ทา เว้นแต่
นายจ้างตกลงจ่ายค่าล่วงเวลาหรื อค่าล่วงเวลาในวันหยุดให้แก่ลูกจ้าง

3.สรุปปัญหาและวิเคราะห์ ปัญหา
จากเนื้อหาข้างต้นสามารถสรุ ปปั ญหาและวิเคราะห์ปัญหาได้ดงั นี้
3.1) ปัญหาเกีย่ วกับการกาหนดระยะเวลาในการทางานปกติ การทางานล่วงเวลา
ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2541) ยังไม่ได้มีการกาหนดคานิ ยามของคาว่า “เวลาทางาน”
ไว้อย่างชัดเจนเพื่อที่จะกาหนดเรื่ องเวลาเริ่ มต้นและเวลาสิ้ นสุ ดการทางานที่ยงั ขาดความแน่นอนในการให้คา
จากัดความและประเด็นในเรื่ องของการทางานล่วงเวลาซึ่ งตามกฎหมายนายจ้างไม่สามารถให้ลูกจ้างทางาน
ล่ วงเวลาได้ เว้นแต่ได้รับความยินยอมจากลู กจ้างซึ่ งในความเป็ นจริ งด้วยอานาจต่อรองที่ เสี ยเปรี ยบของ
ลู ก จ้า งจึ ง ท าให้เป็ นการยากที่ จะเรี ย กร้ องให้นายจ้า งปฏิ บตั ิ ตามที่ กฎหมายได้กาหนดไว้ไ ด้โดยนายจ้าง
บางส่ วนนาการกาหนดค่าเที่ยวหรื อเบี้ยขยันมาเพื่อที่เลี่ยงการจ่ายหรื อคิดคานวนค่าทางานล่วงเวลาที่ถูกต้อง
ตามกฎหมมายซึ่ งลูกจ้างต้องทางานล่วงเวลาโดยไม่ได้รับความเป็ นธรรมในเรื่ องการรับค่าจ้างล่วง ซึ่ งเมื่อ
พิ จารณาจากสภาพการท างานของลู ก จ้า งในกิ จการขนส่ ง ทางบกภาคเอกชนนั้นต้องอยูู่ บนท้องถนน
ตลอดเวลา หรื อบ้างประเภทของรู ปแบบการขนส่ งทางบกมีความจาเป็ นที่ลูกจ้างจะต้องเดินทางข้ามจังหวัด
เป็ นระยะทางไกลๆโดยที่ลูกจ้างจาเป็ นที่จะต้องรอขนของลงจากรถ หรื อลูกจ้างยังต้องทาการขนส่ งต่อเนื่ อง
อีกโดยมิได้หยุดภายหลังจากเสร็ จจากงานก่ อนนั้น จึงทาให้เป็ นการยากที่จะกาหนดการทางานเวลาปกติ
และการทางานล่วงเวลาได้
3.2) ปัญหาเกีย่ วกับการกาหนดเวลาพักของลูกจ้ างในกิจการขนส่ งทางบกภาคเอกชน
ตามพระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ได้กาหนดให้นายจ้างให้สิทธิ ลูกจ้างได้พกั อย่าง
น้อย 1 ชัว่ โมงหลังจากที่ ได้ทางานติ ดต่อกันมาแล้วไม่เกิ น 5 ชัว่ โมง ประกอบกับกฎกระทรวงฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2541) ที่ ไ ด้ก าหนดให้ น ายจ้า งจัด ให้ ลู ก จ้า งซึ่ งมี ห น้า ที่ ข ับ ขี่ ย านพาหนะที่ ท าการขนส่ ง มี เ วลาพัก
ติ ด ต่ อ กัน ไม่ น้อ ยกว่า 1 ชั่ว โมง หลัง จากลู ก จ้า งดัง กล่ า วขับ ขี่ พ าหนะนั้น มาแล้ว ไม่ เ กิ น 4 ชั่ว โมง และ
พระราชบัญญัติการขนส่ งทางบก (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2542 มาตรา 103 ทวิ ที่กาหนดให้ลูกจ้างซึ่ งมีใบอนุ ญาต
เป็ นผูข้ บั รถนั้นห้ามมิให้บุคคลดังกล่าวขับรถติดต่อกันเกินกว่า 4 ชัว่ โมง และให้ผไู ้ ด้รับอนุญาตเป็ นผูข้ บั รถ
ดัง กล่ า วพัก เป็ นติ ด ต่ อ เวลาไม่ น้อ ยครึ่ งชั่ว โมง และให้ ป ฏิ บ ัติ ห น้า ที่ ต่ อ ไปอี ก ไม่ เ กิ น 4 ชั่ว โมง ซึ่ งการ
ก าหนดเวลาพัก ทางกฎหมายตามกฎกระทรวงฉบับ ที่ 12 (พ.ศ. 2541) นั้น ไม่ มี ค วามสอดคล้อ งกัน กับ
พระราชบัญญัติการขนส่ งทางบก พ.ศ. 2542 ที่เป็ นการแบ่งเวลาการพักอย่างมีระบบหรื อการแบ่งซอยเวลา
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3.3) ปั ญหาเกี่ยวกับการกาหนดวันหยุดและวันลาของลูกจ้ างในกิจการขนส่ งทางบกภาคเอกชน
ของประเทศไทย
การขนส่ ง ทางบกนั้น เป็ นงานที่ ไ ม่ มี ค วามแน่ น อนในการก าหนดวันหยุด วันลาเพราะด้ว ย
รู ปแบบการทางานที่ แตกต่า งจากการใช้แรงประเภทอื่ นๆที่ ก ารขนส่ ง ทางบกนั้นลู ก จ้า งจาเป็ นที่ จะต้อง
ปฏิบตั ิงานนอกสถานที่ตลอดเวลา ตามพระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ได้กาหนดหลักไว้ให้
นายจ้างจัดให้ลูกจ้างมี วนั หยุดประจาสัปดาห์ ไม่น้อยกว่า 1 วัน โดยต้องมี ระยะเวลาห่ างกันไม่เกิ น 6 วัน
(มาตรา 28) และวันหยุดประจาปี ไม่น้อยกว่า 13 วัน (มาตรา 30) หรื อการกาหนดให้ลูกจ้างมีสิทธิ หยุดเพื่อ
ประกอบกิจธุ ระอันจาเป็ นได้ปีละไม่นอ้ ยกว่า 3 วันทางานประกอบกับกฎกระทรวงฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2541) ก็
มิได้มีการกาหนดถึงหลักเกณฑ์วา่ ด้วยเรื่ องของวันหยุด วันลาต่างๆเนื่ องจากในการทางานขนส่ งทางบกนั้น
ต้องรักษาเวลาในการส่ งสิ นค้าให้ตรงต่อเวลาจึงทาให้การกาหนดวันหยุดวันลาของลูกจ้างนั้นไม่ได้รับสิ ทธิ
ตามที่กฎหมายกาหนด ประกอบความเข้าใจของนายจ้างบางรายที่อาจมีความเข้าใจที่ผดิ เกี่ยวกับการกาหนด
วันหยุด วันลาดังกล่าวได้
3.4) ปั ญหาเกี่ยวกับการกาหนดการจ่ ายค่ าทดแทนในกรณีเกิดอุบัติเหตุเนื่ องจากการทางานของ
ลูกจ้ างในกิจการขนส่ งทางบกภาคเอกชนของประเทศไทย
เนื่ องจากการทางานในกิ จการขนส่ งทางบกนั้นเป็ นงานที่ตอ้ งมีการเดิ นทางเกื อบจะตลอดเวลา
และเป็ นงานที่ตอ้ งใช้แรงกายอย่างหนักจึงทาให้ลูกจ้างในกิ จการขนส่ งทางบกนั้นมีความเสี่ ยงที่จะประสบ
อุบตั ิเหตุ หรื อความเจ็บป่ วยเนื่ องมาจากการทางานในทางการที่จา้ งได้ โดยเมื่อพิจารณาจากกฎกระทรวง
ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2541) ก็มิได้มีการกาหนดหลัก เกณฑ์ใ นการให้ค วามคุ ม้ ครองลู ก จ้า งในเรื่ องการจ่ า ยค่ า
ทดแทนอุบตั ิเหตุเนื่ องมาจากการที่ จา้ งไว้โดยตรง แม้ได้มีการให้ความคุ ม้ ครองตามพระราชบัญญัติเ งิ น
ทดแทน พ.ศ. 2537 แต่พระราชบัญญัติดงั กล่าวก็มิได้มีการบัญญัติถึงการที่ลูกจ้างประสบอันตรายระหว่าง
เดินทางไปทางานนอกสถานที่ให้แก่นายจ้างไว้ซ่ ึ งถือว่าเป็ นประเด็นปั ญหาที่ยงั มิได้มีการบัญญัติกฎหมายไว้
ให้ครอบคลุม อีกทั้งด้วยความหลากหลายของรู ปแบบการขนส่ งทางบกที่เพิ่มมากซึ่ งกาหนดสิ ทธิ การได้รับ
เงิ นทดแทนต่างๆตามพระราชบัญญัติเงิ นทดแทน พ.ศ. 2537 นั้นเป็ นการให้ความคุ ม้ ครองในรู ปแบบของ
อุ ตสาหกรรมทัว่ ไปจึ งจาเป็ นที่ จะต้องมี การกาหนดรู ป แบบของการกาหนดค่าชดเชยในอุ ตหากรรมการ
ขนส่ งทางบกให้มีความชัดเจนมากยิง่ ขึ้น
3.5) ปั ญหาเกี่ยวกับ การเลิก จ้ า งและค่ าชดเชยการเลิกจ้ างของลู กจ้ างในกิจการขนส่ งทางบก
ภาคเอกชนของประเทศไทย
การให้ความคุม้ ครองลูกจ้างจากการเลิกจ้างนั้นตามพระราชบัญญัติคุม้ ครองแรงงาน พ.ศ. 2541
ได้บญั ญัติไว้ใน มาตรา 118 และมาตรา 119 ในเรื่ องการจ่ายค่าชดเชย การเลิกจ้าง เนื่องจากสภาพการทางาน
ของลู กจ้างในกิ จการขนส่ งทางบกภาคเอกชนนั้นเป็ นงานที่ ตอ้ งทางานอย่างหนัก และต้องมีการส่ งสิ นค้า
ตลอดทั้งวันจึงอาจเป็ นเหตุให้ลูกจ้างประสบอุบตั ิเหตุหรื อเจ็บป่ วยจนเป็ นเหตุให้การเลิกจ้างที่ไม่เป็ นธรรม
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แก่ลูกจ้างได้ ซึ่ งตามกฎหระทรวงฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2541) ไม่มีการกาหนดถึ งการให้ความคุ ม้ ครองการเลิ ก
จ้างท่ีไม่เป็ นธรรมหรื อการเลิกจ้างที่ไม่ใช่ความผิดของลูกจ้างไว้

4. สรุปและข้ อเสนอแนะ
4.1 สรุ ป
การให้ความคุม้ ครองแรงงานในกิจการขนส่ งทางบกภาคเอกชนของประเทศไทยนั้นจะเห็ นได้
ว่า ด้วยสภาพการท างานที่ แตกต่ า งจากกนใช้แรงงานประเภทอื่ น ประกอบการความเจริ ญการหน้า ทั้ง
เศรษฐกิ จ เทคโนโลยี และความต้องการของมนุ ษย์ในปั จจุบนั ทาให้การขนส่ งทางบกนั้นพัฒนาไปมากว่า
การขนส่ งในเชิ ง อุ ตสาหกรรมขนาดใหญ่ แต่เพียงอย่างเดี ย ว แต่ได้ขยายเข้าถึ ง ชี วิตประจาวันของเราใน
ั านการซื้ อเครื่ องใช้ในชี วิตประจา การเดินทาง ร้านสะดวกซื้ อ หรื อแม้กระท่ังรับส่ ง
เกือบจะทุกด้าน ท้งในด้
อาหารต่างๆ ซึ่ งมาตรการในการบังคับใช้ที่ให้ความคุม้ ครองแรงงานในกิจการขนส่ งทางบกภาคเอกชนนั้น
ยังขาดความชัดเจน ไม่ครอบคลุม ยังไม่สามารถสร้างความเป็ นธรรมให้แก่ลูกจ้าง อีกทั้งยังขาดการตรวจจาก
หน่ วยงานของรัฐว่ามาตรการที่ใช้บงั คับเหล่านั้นมีประสิ ทธิ ภาพมากพอที่จะใช้บงั คับใช้ได้จริ งตามความ
เจริ ญก้าวหน้าของเศรษฐกิจและสังคมในปั จจุบนั นี้หรื อไม่
4.2 ข้ อสนอแนะ
1) ควรให้มีคานิ ยามอย่างชัดเจน เพื่อให้ทราบถึงเวลาเริ่ มต้นและสิ้ นสุ ดของเวลาทางาน โดยยึด
หลักการตามอนุ สัญญาองค์กรแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 67 ค.ศ. 1939 ที่ว่าด้วยเรื่ องของชัว่ โมงการ
ทางานและช่ วงเวลาในการพักของการขนส่ งบนท้องถนน ซึ่ งกาหนดให้การนับระยะเวลาเริ่ มต้นของการ
ทางานคือระยะเวลาที่ได้ติดเครื่ องยนต์ (Running Time) จนกระทัง่ ดับเครื่ องยนต์เมื่ อได้ปฏิ บตั ิ งานนั้นได้
เสร็ จสิ้ นลง และให้หมายความรวมถึงระยะเวลาที่ตอ้ งหยุดรอคาสั่งของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้วย และควรที่
จะมีการพัฒนาระบบตรวจสอบการขับขี่พาหนะที่ทาการขนส่ งให้มีตรวจสอบเวลาการทางานและเมื่ อครบ
กาหนดของเวลาการทางานในแต่ละวันให้มีการแจ้งเตือนไปยังนายจ้าง รวมทั้งกาหนดเวลาในการทางานให้
มีความยืดหยุน่ เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพโดยพิจารณาถึงความต้องการสิ นค้า หรื อปริ มาณของลูกจ้างในช่วงเวลา
หรื อในช่วงเวลาตามฤดูกาลนั้นๆ
2) ควรกาหนดให้ลู กจ้างสามารถทางานล่ วงเวลาได้เกิ นกว่าเวลาที่ กฎหมายก าหนดโดยการ
กาหนดเงื่ อนไขต้องมาจากการทาข้อตกลงร่ วมกันระหว่างนายจ้างและกลุ่มตัวแทนของลู กจ้าง เพื่อที่จะ
กาหนดช่วงการทางานที่เหมาะสมกับสภาพการทางานนั้น
3) ควรที่จะกาหนดโดยแก้ไขเรื่ องการกาหนดเวลาพักของลูกจ้างในกิจการขนส่ งทางบก ดังนั้น
เห็ นควรแก้ไขกาหนดให้ลูกจ้างที่ได้ทาการขับขี่ยานพาหนะหรื อที่เป็ นลู กจ้างประจารถที่ได้ปฏิ บตั ิ หน้าที่
ติดต่อกันมาแล้ว 4 ชัว่ โมง ได้พกั อย่างน้อยครั้งละ 30 นาที หรื อ 1 ชัว่ โมง จึงสามารถทาการปฏิบตั ิหน้าที่
ต่อไปได้ซ่ ึ งเป็ นการแบ่งเวลาพักแบบแบ่งซอยเวลาอย่างเป็ นระบบ
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4) ควรกาหนดวันหยุด และวันลาต่างๆของลูกจ้างในกิจการขนส่ งทางบก โดยกาหนดให้ลูกจ้าง
นั้นมี สิ ท ธิ หยุดประจาสัป ดาห์ อย่า งน้อย 1 วัน วันหยุดประจาปี ไม่น้อยกว่า 13 วันต่ อปี และวันลาที่ ควร
กาหนดให้สิทธิ แก่ลูกจ้างในการลาป่ วย ลากิ จธุ ระที่ จาเป็ น ลาคลอดบุตร ลาเพื่อรับราชการทหาร ลาเพื่อ
ฝึ กอบรมเพื่อพัฒนาตนเอง โดยได้รับค่าจ้างในอัตราปกติ อี กทั้งให้สิทธิ แก่ ลูกจ้างในการสะสมวัน หยุด
ประจาปี เพิ่มขึ้นได้หากได้ทางานติดกันตามจานวนที่กาหนด และกาหนดมาตรการให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างที่
มิได้ใช้สิทธิ หยุดพักผ่อนประจาปี ได้รับค่าชดเชยในกรณี ที่มิอาจใช้สิทธิ หยุดพักผ่อนนั้นได้
5) ควรให้มีการกาหนดหลักเกฑณ์ในการให้ความคุม้ ครองลูกจ้างที่ประสบอุบตั ิเหตุอนั เนื่ องมาก
จากการทางานเป็ นการเฉพาะโดยกาหนดให้มีการประกันค่าชดเชยอุบตั ิเหตุที่เกิดในอุตสาหกรรมการขนส่ ง
เป็ นระบบที่รัฐบาลต้องรับผิดชอบในนามของนายจ้างในการจ่ายค่าชดเชยสาหรับคนงานที่ได้รับบาดเจ็บ
หรื อเจ็บป่ วยอันเนื่ องมาจากการทางานในอุตสาหกรรมขนส่ งทางบกไว้เป็ นการเฉพาะเฉพาะ และรวมทั้ง
การกาหนดมาตราการในการให้ความคุม้ ครองลูกจ้างที่ประสบอุบตั ิเหตุเนื่องมาจากการเดินทางไปทางานใน
การที่จา้ งนอกสถานที่ให้มีความชัดเจนขึ้นด้วย
6) ควรกาหนดหลักเกณฑ์เหตุแห่งการเลิกจ้าง ว่าในกรณี การเลิกจ้างโดยมิใช่ความผิดของลูกจ้าง
ให้นายจ้างจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างที่ได้ถูกเลิกจ้างนั้น
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