
1 

มาตรการทางกฎหมายในการคุ้มครองลูกจ้างในกจิการ 
ขนส่งทางบกภาคเอกชนของประเทศไทย 

 
พศิน โชติมณี1 

ศาสตราจารย์ ดร.ธีระ ศรีธรรมรักษ์2 
 

บทคดัย่อ 
การขนส่งทางบกภาคเอกชนในปัจจุบนันั้นไดมี้การพฒันาหลากหลายรูปแบบมากข้ึนเม่ือเทียบ

กบัในอดีตซ่ึงมีบทในชีวิตประจ าวนัตั้งแต่ภาคอุตสาหกรรมไปจนถึงภาคครัวเรือน ท าให้มีการแข่งขนัท่ี
สูงข้ึนจึงส่งผลใหลู้กจา้งในกิจการขนส่งภาคเอกชนจะตอ้งท างานใหท้นัก าหนดเวลาท่ีไดต้ั้งไว ้ประกอบกบั
การหวงัผลก าไรของนายจา้งท่ีมากข้ึน จึงท าให้ลูกจา้งในกิจการขนส่งทางบกภาคเอกชนตอ้งปฏิบติัหน้าท่ี
อย่างหนกัขาดการพกัผ่อนท่ีเพียงพอจนเป็นเหตุให้เกิดปัญหาดา้นสุขภาพและคุณภาพชีวิตท่ีต ่าลงซ่ึงอาจ
ส่งผลให้การท างานขาดประสิทธิภาพ หรือเป็นสาเหตุท าให้้ เกิดอุบติัเหตุท าให้สูญเสียทั้งชีวิต ร่่างกาย และ
ทรัพยสิ์นตามท่ีปรากฎตามส่ือต่างๆได ้

วิทยานิพนธ์ฉบบัน้ีมีจุดมุ่งหมายเพื่อท่ีท าการศึกษาปัญหาเร่ืองมาตรการทางกฎหมายในการ
คุม้ครองลูกจา้งในกิจการขนส่งทางบกภาคเอกชนของประเทศไทย โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความ
เป็นมา แนวคิด ทฤษฎี ความหมาย ท่ีเก่ียวกับลูกจ้างในกิจการขนส่งทางบก มาตรการทางกฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการคุม้ครองลูกจา้งในกิจการขนส่งทางบกภาคเอกชนโดยศึกษาตามพระราชบญัญติัคุม้ครอง
แรงงาน พ.ศ. 2541 กฎกระทรวง และกฎหมายอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการให้ความคุม้ครองลูกจา้ง รวมทั้งศึกษา
กฎหมายของต่างประเทศซ่ึงใหค้วามคุม้ครองลูกจา้งในกิจการขนส่งทางบกภาคเอกชนของต่างประเทศ และ
อนุสัญญาองค์การแรงระหว่างประเทศ (International Labour Organization) เพื่อศึกษาวิเคราะห์ในการหา
มาตรการทางกฎหมายมาแกไ้ข ปรับปรุงกฎหมายคุม้ครองแรงงานส่วนของลูกจา้งในกิจการขนส่งทางบก
ภาคเอกชนของประเทศไทยใหมี้ความเหมาะสม ชดัเจน เพื่อใหท้นัสมยัสอดคลอ้งไปกบัความตอ้งการ ความ
เจริญกา้วหนา้ของทั้งเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบนั 

จากการศึกษาพบวา่กฎหมายแรงงานต่างๆในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใหค้วามคุม้ครองลูกจา้งใน
กิจการขนส่งทางบกภาคเอกชนของประเทศไทยไดมี้กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี ตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย ์บรรพ 3 ลกัษณะ 6 เร่ืองจา้งแรงงาน พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 พระราชบญัญติั
แรงงานสัมพนัธ์ พ.ศ. 2518 พระราชบญัญติัเงินทดแทน พ.ศ. 2537 พระราชบญัญติัการขนส่งทางบก พ.ศ. 
                                                 
1นกัศึกษาหลกัสูตรนิติศาสตรมหาบณัฑิต สาขานิติศาสตร์ มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์ 
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2522 พระราชบญัญติัจราจรทางบก พ.ศ. 2522 ไดใ้หค้วามคุม้ครองลูกจา้งในกิจการขนส่งทางบกภาคเอกชน
ของประเทศไทยนั้นยงัขาดความชดัเจนในเน้ือหาซ่ึงยงัไม่ครอบคลุมมากและสอดคลอ้งกบัสภาพของความ
ตอ้งการของสังคมมากพอ จึงท าให้เกิดปัญหาข้ึนคือ ปัญหาการก าหนดเวลาเร่ิมตน้และส้ินสุดของเวลากร
ท างานปกติ ปัญหาการท างานล่วงเวลา ปัญหาการก าหนดเวลาพกั ปัญหาการก าหนดวนัหยุด วนัลา ปัญหา
เก่ียวกบัการเลิกจา้งและการจ่ายค่าชดเชยท่ีไม่เป็นธรรม ปัญหาการจ่ายเงินทดแทนในกรณีเกิดอุบติัเหตุอนั
เน่ืองมาจากการท่ีจา้ง 

ดงันั้น วทิยานิพนธ์ฉบบัน้ีจึงน าเสนอแนวทางในการแกไ้ขปัญหาดงักล่าวขา้งตน้ คือ เห็นควรให้
มีการตราพระราชบญัญติัคุม้ครองลูกจา้งในกิจการขนส่งทางบกภาคเอกชนไวเ้ป็นการเฉพาะเพื่อท่ีจะให้
ความคุม้ครองลูกจา้งในกิจการขนส่งทางบกภาคเอกชนของประเทศไทยโดยก าหนดมาตรการในการให้
ความคุม้ครองในเร่ืองของการก าหนดเวลาเร่ิมตน้และส้ินสุดของเวลา ก าหนดให้สามารถท างานล่วงเวลา
เกินกวา่ปกติได ้ก าหนดวนัหยุดวนัลาใหมี้ความชดัเจน ก าหนดเก่ียวกบัค่าทดแทนในการเลิกจา้ง นอกจากน้ี
ควรมีการก าหนดเงินทดแทนไวใ้นกรณีลูกจา้งประสบอุบติัเหตุ เป็นเหตุให้ ตาย ทุพพลภาพ เจ็บป่วยอนั
เน่ืองมาจากการท่ีจ้างรวมทั้งเกิดระหว่างการเดินเพื่อไปท างานในการท่ีจ้างให้แก่ยนายจ้างหรือสถาน
ประกอบการ ทั้งน้ีเพื่อให้ลูกจา้งไดรั้บความคุม้ครองเพิ่มข้ึนในระว่างการท างานให้กบันายจา้งหรือสถาน
ประกอบการในอุตสาหกรรมขนส่งทางบกภาคเอก และท าให้ลูกจา้งไดรั้บความอบอุ่นรวมทั้งมีสวสัดิการท่ี
ดีในการท างานท าใหมี้คุณภาพชีวติท่ีดีข้ึนในท่ีสุด  

 

1. บทน า 
จากความเจริญกา้วหน้าของเศรษฐกิจและสภาพสังคมในปัจจุบนัจึงท าให้ความตอ้งการพฒันา

ทั้งเศรษฐกิจและสังคมมีความตอ้งการเพิ่มมากข้ึนไม่วา่จะเป็นการพฒันาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ การขนส่ง
วตัถุดิบเพื่อกระจายไปยงัโรงงานทั้งในและต่างประเทศ การขนวสัดุเพื่อใชใ้นการก่อสร้าง รวมทั้งการขนส่ง
ส่ิงของพสัดุ เคร่ืองใชไ้ปยงัครัวเรือน หรือแมก้ระทัง่การขนส่งอาหาร ท าใหอุ้ตสาหกรรมการขนส่งทางบกมี
การแข่งขนักนัสูงข้ึนทั้งผูป้ระกอบการท่ีไดป้ระกอบการมาก่อนและผูป้ระกอบการรายใหม่ท่ีไดเ้กิดข้ึนจึง
ส่งผลให้ลูกจา้งในอุตสาหกรรมการขนส่งทางบกทั้งพนักงานซ่ึงขบัข่ียานพาหนะ พนักงานท่ีติดไปกับ
พาหนะท่ีมีหนา้ท่ีเป็นผูช่้วยขบั หรือพนกังานขนยา้ยส่ิงของท่ีไดท้  าการส่งตอ้งท างานอยา่งหนกัตลอดทั้งวนั
เพื่อใหส่้งของใหท้นัก าหนดเวลาจึงท าใหต้อ้งปฏิบติัหนา้เป็นเวลานาน ประกอบกบัสภาพการจราจรบนทอ้ง
ถนนท่ีติดขดัหรือจ าเป็นตอ้งเดินทางในระยะทางไกลๆจนอาจก่อให้เกิดความเหน่ือยลา้ ปัญหาสุขภาพต่างๆ
จนอาจเป็นเหตุก่อให้เกิดอุบติัเหตุข้ึนจากการท างานได ้และอาจน าไปสู่การใชส้ารเสพติดเแกไ้ขปัญหาความ
อ่อนลา้จากการท างานเพื่อท าใหไ้ดต้ามเป้าหมายท่ีนายจา้งตอ้งการ 

การขนส่งทางบกนั้นเป็นงานท่ีมีความจ าเป็นตอ้งปฏิบติังานในสถานท่ีต่างๆนอกสถานท่ีท าการ
ของนายจา้งตลอดเวลาจึงท าให้สภาพการท างานมีความแตกต่างจากการใช้แรงงานในประเภทอ่ืน เช่น ใน
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เร่ืองของการก าหนดเวลาเร่ิมตน้และส้ินสุดเวลาของเวลาท างานปกติ รวมทั้งการท างานล่วงเวลาซ่ึงไม่มี
ความแน่นอนในการก าหนดเวลาการท างานใหแ้ก่ลูกจา้ง ซ่ึงระยะเวลาในการท างานของลูกจา้งในการขนส่ง
ทางบกนั้นมกัจะยาวนานกวา่ 8 ชัว่โมงต่อวนั หรืออาจตอ้งปฏิบติังานมากกวา่ 24 ชัว่โมงต่อรอบการขนส่ง
นั้นๆเพราะมีความจ าเป็นตอ้งด าเนินการขนส่งขา้มจงัหวดัหรือขา้มประเทศ ทั้งน้ีจากวิเคราะห์กฎหมาย
คุ้มครองแรงงานของประเทศไทยฉบับปัจจุบันนั้ นมีลักษณะใช้บังคับในเชิงธุรกิจและอุตสาหกรรม
โดยทัว่ไป จึงยงัขาดความเหมาะสมในการให้ความคุ้มครองกบัสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันท่ี
ต้องการความรวดเร็ว ความหยืดหยุ่นในการท างานท่ีสนองความต้องการของสังคมท่ีต้องการความ
เจริญกา้วหนา้เจริญกา้วหนา้ตลอดเวลาได ้อีกทั้งยงัไม่สามารถสร้างความเขา้ใจและใหค้วามเป็นธรรมแก่ฝ่าย
นายจา้งและฝ่ายลูกจา้งมากพอ ในปัจจุบนัมีกฎหมายท่ีใชค้วบคุมการท างานขนส่งทางบกบงัคบัไวเ้ป็นการ
พิเศษคือ กฎกระทรวงฉบบัท่ี 12 (พ.ศ. 2541) ของกระทรวงแรงงานท่ีตราข้ึนโดยอาศยัแห่งมาตรา 22 แห่ง
พระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ในการให้ความคุม้ครองแต่ยงัขาดความหยืดหยุ่น และความ
ชดัเจนท่ีจะให้ความคุม้ครองทั้งฝ่ายนายจา้งและลูกจา้งไดอ้ยา่งเป็นธรรมอยา่งเพียงพอกบัสภาพของสังคมท่ี
เทคโนโลยเีขา้มามีทบาทกบัชีวติของสังคมมนุษยม์ากข้ึน 

 

2. สรุปเน้ือหา 
2.1 มาตรการในการให้ความคุ้มครองแรงงานตามอนุสัญญาแรงงานระหว่างประเทศ (ILO)  

1) มาตรการในการให้ความคุม้ครองแรงงานตามอนุสัญญาองคก์รแรงงานระหวา่งประเทศและ
ขอ้แนะท่ีเก่ียวขอ้งกบัแรงงานในกิจการขนส่งทางบกภาคเอกชน  

องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization : ILO) เป็นหน่วยงาน
ช านาญพิเศษมนระบบขององคก์รสหประชาชาติท่ีมีภาระกิจเพื่อแสวงหาความเป็นธรรมทางสังคมและเพื่อ
ส่งเสริมการท างานท่ีมีคุณค่าของการท างาน โดยไม่ค  านึงถึงเช้ือชาติ เพศ ชายหรือหญิง หรือภูมิหลงัของ
สังคม โดยท างานเพื่อผสมผสานเพื่อให้เกิดมาตรฐานต่างๆ การให้ความร่วมมือทางวชิาการและแลกเปล่ียน
ขอ้มูลต่างๆ โดยมีบทบญัญติัหรืออนุสัญญาและขอ้แนะเพื่อให้การคุม้ครองและสร้างมาตรฐานขั้นต ่าให้แก่
กลุ่มผู้ ู ใชแ้รงงานในการขนส่งทางบก ดงัน้ี 

(1) อนุสัญญาฉบบัท่ี 127 วา่ดว้ยชัว่โมงการท างานและช่วงเวลาการพกัผ่อนของการขนส่งทาง
ถนน (c67 (Shelved) Hours of Work and Rest Period (Road Transport Convention, 1939) 

ก. การท างานในกิจการขนสง่ทางบก (Running Time) หมายถึง ระยะทางท่ีติดเคร่ืองรถยนต์ 
จนกระทัง่ดบัเคร่ืองยนต์เม่ือเสร็จส้ินการท างานในวนันั้น และยงัให้หมายความรวมถึงเวลาท่ีต้องหยุดตาม
ค าสั่งของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งดว้ย 

ข. การท างานขา้งเคียงการขนส่งกบังานการขนส่ง (Subsidiary Work) เช่น การท่ีลูกจา้งหรือ
พนกังานขบัรถช่วยขนส่งหรือนกกระเป๋าของผู้ ู โดยสาร หรือการตรวจตัว๋ของพนกังาน เป็นตน้ 
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ค.ชัว่โมงการท างานของบุคคลซ่ึงท างานในกิจการขนส่งทางถนน ห้ามมิให้เกิน 48 ชัว่โมง ต่อ
สัปดาห์ หรือ 8 ชัว่โมงต่อวนั 

ง. อตัราการคิดเงินค่าล่วงเวลาในบทท่ี 13 ของอนุสัญญาดงักล่าวก าหนดให้ลูกจา้งตอ้งรับไม่
นอ้ยกวา่ 1.25 ของอตัราค่าจา้งปกติ หรือไม่นอ้ยกวา่ คร่ึงหน่ึงของอตัราค่าจา้งปกติ 

2) อนุสัญญาฉบบัท่ี 127 วา่ดว้ยน ้ าหนกัสูงสุดท่ีอนุญาตให้แรงงานคนหน่ึงสามารถท าการแบก
หามได ้(Convention Concering the Maximum Permissible Weight to be Carrier by One Worker)  

อนุสัญญาฉบบัท่ี 127 ก าหนดให้คนงานท่ีไดรั้บมอบให้ขนส่งส่ิงของท่ีมิใช่ของน ้ าหนกัเบาดว้ย
แรงงานกายให้ไดรั้บการฝึกอบรมหรือไดรั้บค าแนะน าท่ีเก่ียวกบัเทคนิคการท างานอยา่งเพียงพอ และตอ้งมี
ขอ้จ ากดัในการมอบหมายงานให้แก่คนงานหญิงหรือผู้ ู เยาวอ์ายุต  ่ากว่า 18 ปี ท่ีท างานขนส่งสินคา้ด้วย
แรงกาย  

3) อนุสัญญาฉบบัท่ี 153 ว่าด้วยชั่วโมงการท างานและระยะเวลาในการพกั ( C153 Hours of 
Work and Rest Periods (Road Transport) Convention, 1979) 

ก. พนกังานทุกคนมีตอ้งไดรั้บสิทธิพกัหลงัจากขบัรถติดต่อกนัเป็นเวลา 4 ชัว่โมงโดยไม่พกั 
ข.ผูมี้อ านาจหนา้ท่ีหรือคณะท างานในแต่ละประเทศอาจอนุญาตให้ท างานเกินกวา่ท่ีก าหนดไว ้

แต่ตอ้งไม่เกิน 1 ชัว่โมง 
ค. ระยะเวลาในการขบัรถทั้งหมดต่อวนั มากท่ีสุดตอ้งไม่เกิน 9 ชั่วโมงต่อวนั และไม่เกิน 48 

ชัว่โมงต่อสัปดาห์ โดยเวลขบัรถรวมตามน้ี อาจค านวนค่าเฉล่ียจากจ านวนวนัหรือสัปดาห์ 
ง. ระยะเวลาพกันั้น ผูข้บัรถมีสิทธิไดพ้กัหลงัจากไดท้  างานติดต่อกนัเป็นเวลา 5 ชัว่โมง และเวลา

พกัประจ าวนัตอ้งมีอยา่งนอ้ย 10 ชัว่โมงต่อเน่ืองในระหวา่งเวลาภายใน 24 ชัว่โมง เร่ิมตน้จากการท างาน 
จ. ขอ้ยกเวน้ชัว่คราวในเร่ืองชัว่โมงการขบัรถและเวลาพกั จะกระท าไดต่้อเม่ือผู้ ู มีอ  านาจเห็นวา่

เป็นการจ าเป็นส าหรับการท างานท่ีไม่สามารถทดแทนกันได้ ดังนั้นการขยายเวลากับขบัรถ การขยาย
ระยะเวลาท างานต่อเน่ือง และการลดเวลาพกัประจ าวนัจะกระท าไดต่้อเม่ือ 

(1) กรณีเกิดอุบติัเหตุ รถเสีย ความล่าชา้ท่ีเกิดข้ึนอยา่งไม่คาดหมาย การยา้ยสถานท่ีบริการ หรือ
การจราจรหยุดชะงกั เพราะเหตุสุดวิสัย และกรณีเร่งด่วนการยกเวน้ความจ าเป็นเพื่อให้การท างานบริการ
สถานด าเนินต่อไป 

(2) ตามภาวะของชาติหรือทอ้งถ่ินไม่สามารถปฏิบติัตามอนุสัญญาไดอ้ยา่งเคร่งครัด อาจมีการ
ขยายเวลาขบัรถ ขยายเวลาการท างานต่อเนื่อง ลดเวลาพกัประจ าวนัจะตอ้งประกาศเพิ่มเติมในสัตยาบนัช้ีแจง
เหตุผลวา่เป็นเร่ืองแห่งเง่ือนไงของทอ้งถ่ินและเง่ือนไขแห่งชาติ 

4) อนุสัญญาฉบบัท่ี 157 วา่ดว้ยการก าหนดการเลิกการจา้ง (C158 Termination of Employment 
Convention, 1985) 

อนุสัญญาฉบบัท่ี 157 วา่ดว้ยเร่ืองการเลิกการจา้ง คือ 
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(1) ห้ามนายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างโดยไม่มีเหตุอันสมควรท่ีเก่ียวข้องกับความสามารถหรือ
พฤติกรรมของลูกจา้ง 

(2) ลูกจา้งตอ้งได้รับการแจง้ให้ทราบล่วงหน้าก่อนการเลิกจา้งหรือได้รับค่าชดเชยหรือการ
ชดเชยในรูปแบบอ่ืนๆ เวน้แต่ลูกจา้งไดก้ระท าผดิอยา่งร้ายแรง 

(3) ในกรณีท่ีมีการเลิกจา้งอยา่งไม่เป็นธรรม หากนายจา้งไม่สามารถรับลูกจา้งกลบัเขา้ท างานได้
นายจา้งตอ้งจ่ายเงินชดเชยใหแ้ก่ลูกจา้งอยา่งเพียงพอ   
2.2 มาตรการทางกฎหมายในการให้ความคุ้มครองแรงงานในกจิการขนส่งทางบกของต่างประเทศ 

กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการให้ความคุม้ครองแรงงานในกิจการขนส่งทางบกของต่างประเทศท่ี
จะน ามาศึกษาแยกออกเป็นสองกลุ่มประเทศท่ีใช้ระบบกฎหมายลายลกัษณ์อกัษร(Civil Law System) และ
กลุ่มประเทศท่ีใชร้ะบบกฎหมายจารีตประเพณี(Common Law System) 

2.2.1 กลุ่มประเทศทีใ่ช้ระบบกฎหมายลายลักษณ์อกัษร 
ก) ประเทศญีปุ่่น  
ประเทศญ่ีปุ่นมีกฎหมายหลกัซ่ึงความคุม้ครองแรงงานคือ Labour Standard Act ท่ีได้ก าหนด

มาตรการต่างในการใหค้วามคุม้ครองแรงงาน โดยมีหลกัการท่ีส าคญัดงัน้ี  
(1) เวลาพกั ไดก้ าหนดให้นายจา้งควรให้ลูกจา้งนั้นมีเวลาพกัอย่างน้อย 45 นาที ในการท างาน

เกินกวา่ 6 ชัว่โมงต่อวนั ในกรณีท่ีท างานเกินกวา่ 8 ชัว่โมงต่อวนั ใหมี้เวลาพกัอยา่งนอ้ย 60 นาที  
(2) วนัหยุดประจ าสัปดาห์ ก าหนดให้นายจา้งจดัวนัหยุดประจ าสัปดาห์ในคนงานไม่นอ้ยกวา่ 1 

วนัต่อสัปดาห์  
(3) วนัหยุดตามประเพณี ก าหนดให้นายจา้งจดัให้มีวนัหยุดตามประเพณี 14 วนั แต่ไม่บงัคบัแก่

บุคคลในภาคเอกชนโดยใหข้ึ้นอยูก่บัขอ้ตกลงระหวา่งนายจา้งและลูกจา้ง 
(4) วนัพกัผอ่นประจ าปี ก าหนดให้นายจา้งยินยอมให้คนท างานท่ีไดรั้บการจา้งงานต่อเน่ืองกนั

เป็นเวลา 6 เดือน สามารถลาหยุดได้ 10 วนั หรือไดท้  างานมาเป็นเวลา 1.5 ปี จะไดรั้บวนัหยุดเพิ่มอีกปีละ 1 
วนั แต่จะหยดุไดไ้ม่เกิน 20 วนั 

(5) ค่าชดเชยการเลิิกจา้ง ก าหนดให้นายจา้งต้องไม่เลิกจา้งคนงานในระหว่างการรักษาทาง
การแพทยเ์น่ืองจากการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยจากการท างาน เวน้แต่นายจา้งจะจ่ายค่าชดเชยการเลิกจ่าย 
เท่ากบัค่าจา้งเฉล่ีย 1,200 วนั  

การบอกเลิกจา้ง หากนายจา้งตอ้งการเลิกจา้งคนงาน นายจา้งตอ้งบอกกล่าวล่วงหนา้อย่างน้อย 
30 วนั หากนายจา้งไม่บอกกล่าวล่วงหนา้ 30 วนั ตอ้งจ่ายค่าชดเชยเฉล่ียไม่นอ้ยกวา่ค่าจา้งไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั 

(6) การจ่ายเงินทดแทนอุบติัเหตุ ประเทศญ่ีปุ่นมีกฎหมายแรงงานวา่ดว้ยการประกนัเงินทดแทน
การประสบอุบติัเหตุของลูกจา้ง (Workers’s Accident Compensation Insurance) เป็นระบบบงัคบัใช้กบัทุก
สถานประกอบการท่ีมีลูกจา้งตั้งแต่ 1 คนข้ึนไป แต่ไม่รวมหน่วยงาน หรือองคก์รของรัฐ โดยกรณีคนงานท่ี
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ได้รับบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยจากการท างาน นายจา้งตอ้งให้การรักษาท่ีจ าเป็นโดยการออกค่าใช้จ่าย หรือ
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส าหรับการรักษาพยาบาลเท่าท่ีจ  าเป็น โดยคุณสมบติัน้ีจึงท าให้ระบบการประกนัการ
ชดเชยอุบติัเหตุของคนงานนั้นมีความแตกต่างจากระบบการประกนัสุขภาพทัว่ไปท่ีมีจุดมุ่งหมายในการ
ช่วยเหลือซ่ึงกนัและกนั 

ภายใตร้ะบบการประกนัการชดเชยอุบติัเหตุของคนงานนั้น กรณีท่ีคนงานไดรั้บบาดเจบ็จากการ
ท างานหรือเจ็บป่วย รวมทั้งการเดินทางอนัเน่ืองมาจากกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท างานให้นายจา้งหรือตาย
อนัเน่ืองมาจากการท่ีจา้งของนายจา้งโดยผลประโยชน์จะถูกจ่ายใหแ้ก่ลูกจา้ง หรือครอบครัวท่ีสูญเสียไปของ
ลูกจา้ง เช่น ผลประโยชน์ชดเชยทางดา้นการแพทย์, การชดเชยกรณีขาดรายไดจ้ากการประกอบการงานได้
เป็นการชัว่คราว, เงินบ านาญชดเชยความพิการ เป็นตน้ โดยระบบดงักล่าวเป็นระบบท่ีครอบคลุมส าหรับ
ลูกจา้งโดยมีจุดมุ่งหมายสนบัสนุนผูท่ี้ประสบภยัใหส้ามารถกลบัคืนสู่สังคมไดอ้ยา่งเป็นปกติ3 

หากมีการใช้จ่ายเงินท่ีเทียบเท่ากบัเงินทดแทนอุบติัเหตุภายใตก้ฎหมายน้ี อาทิ ตามกฎหมาย
ประกันทดแทนอุบติัเหตุของคนงาน หรือภายใต้กฎหมายอ่ืนตามท่ีระบุไวใ้นกฎกระทรวงสาธารณสุข
แรงงาน หรือสวสัดิการ ส าหรับเร่ืองท่ีเก่ียวกบัเงินทดแทนอุบติัเหตุภายใตบ้ทบญัญติัของกฎหมายน้ี นายจา้ง
ไม่ตอ้งรับผดิชอบการจ่ายเงินทดแทนภายใตก้ฎหมายน้ี  

ข) สาธารณรัฐสังคมนิยมเวยีดนาม 
สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามมีกฎหมายสูงสุดเก่ียวกบัแรงงานผ่านการพิจารณาจากศาลเม่ือ

วนัท่ี 23 มิถุนายน ค.ศ. 1994 (พ.ศ. 2547) และประกาศใช้เม่ือว ันท่ี  1 มกราคม ค.ศ. 1995 (พ.ศ. 2548) 
ประกอบด้วยหัวขอ้และกรอบของการท าขอ้ตกลงเก่ียวกบัแรงงาน ประเพณีและวิธีปฏิบติัของการจา้ง
แรงงานท่ีเป็นหญิง และประเพณี วธีิการ ขอ้บงัคบั ของเวลาการท างานและเวลาพกั โดยมีสาระส าคญั ดงัน้ี 

(1) ขอ้ก าหนดทัว่ไปของ Labour Code 2012 (พ.ศ. 2555) ได้ก ากบัดูแลในเร่ืองของมาตรฐาน
แรงงาน สิทธิหนา้ท่ี และความรับผดิชอบของลูกจา้ง นายจา้ง, องคก์รตวัแทนของลูกจา้ง, องคก์รตวัแทนของ
นายจา้งในดา้นของแรงงานสัมพนัธ์และความสัมพนัธ์อ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัแรงงานสัมพนัธ์และการ
จดัการแรงงานของรัฐ 

(2) การก าหนดชั่วโมงการท างานของกฎหมายคุ้มครองแรงงานของสาธารณรัฐสังคมนิยม
เวียดนาม ไดก้ าหนดให้เวลาการท างานปกติไม่ควรเกิน 8 ชัว่โมงต่อวนั หรือ 48 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ ซ่ึงไดใ้ห้
สิทธินายจา้งในการก าหนดชัว่โมงการท างานเป็นรายชัว่โมง รายวนั หรือรายสัปดาห์โดยควรจดัให้มีการ
ท างานไม่ควรเกิน 10 ชัว่โมง และไม่ควรเกิน 48 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ โดยรัฐบาลไดมี้นโยบายสนบัสนุนให้
นายจา้งก าหนดเวลาท างานของลูกจา้งใหท้  างานได ้40 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ 

                                                 
3 Masami ISHII and Naoki HAYASHI, (2010).“Workers’ Accident Compensation Insurance and Compulsory 
Automobile Liability Insurance in Japanese Public Medical Insurance System” Page 268. 
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นอกจากนั้นชัว่โมงการท างานไม่ควรเกิน 6 ชัว่โมงต่อวนั ส าหรับการท างานท่ีหนกัหรืองานมี
ความอนัตรายเก่ียวขอ้งกบัสารผดิตามรายการท่ีไดถู้กระบุไวโ้ดยกระทรวงแรงงานและกิจการสังคมโดยกร
ประสานงานกบักระทรวงสาธารณสุข 

(3) การท างานล่วงเวลากฎหมายไดใ้หสิ้ทธินายจา้งร้องขอใหลู้กจา้งท างานล่วงเวลาไดเ้ม่ือ
เป็นไปตามเง่ือนไขดงัต่อไปน้ี 

ก) มีความยนิยอมจากลูกจา้ง 
ข) ตรวจสอบจ านวนชัว่โมงการท างานล่วงเวลาของลูกจา้งไม่ให้เกินกวา่ 50 % ของชัว่โมงการ

ท างานปกติใน 1 วนั ในกรณีท่ีมีการใชก้ฎระเบียบเก่ียวกบัการท างานรายสัปดาห์จ านวนชัว่โมงท างานปกติ
ทั้งหมดบวกชัว่โมงท างานล่วงเวลาจะตอ้งไม่เกิน 12 ชัว่โมงใน 1 วนั ชัว่โมงการท างานล่วงเวลาจะตอ้งไม่
เกิน 30 ชัว่โมงต่อเดือนและ 200 ชัว่โมงใน 1 ปี เวน้แต่ในกรณีพิเศษตามท่ีรัฐบาลก าหนดโดยรวมกนัตอ้งไม่
เกินกวา่ 300 ชัว่โมงใน 1 ปี 

ค) ภายหลงัจากการท างานล่วงเวลามาแลว้ติดต่อกนัในช่วงเวลา 1 เดือนนายจา้งตอ้งจดัการเร่ือง
วนัลาใหแ้ก่ลูกจา้งเพื่อท่ีจะชดเชยระยะเวลาท่ีลูกจา้งมิไดล้างาน 

(4) การท างานล่วงเวลาในกรณีพิเศษโดยกฎหมายใหสิ้ทธินายจา้งในการร้องขอใหลู้กจา้งท างาน
ล่วงเวลาและลูกจา้งตอ้งไม่ปฏิเสธหากมีสถานการณ์ดงัต่อไปน้ี 

ก) การจัดเตรียมเพื่อว ัตถุประสงค์เพื่อความมั่นคงของประเทศหรือการป้องกันชาติใน
สถานการณ์ฉุกเฉินเพื่อของมัน่คงและการป้องกนัตามเพื่อใหส้อดคลอ้งตามกฎหมาย 

ข) เพื่อภาระกิจในการปกป้องชีวิตมนุษยห์รือทรัยพสินของรัฐ องคก์าร หรือของส่วนบุคคลใน
การป้องกนัหรือฟ้ืนฟูจากเหตุการณ์ร้ายแรงจากธรรมชาติ, ไฟไหม ้หรือโรคระบาดอยา่งร้ายแรง 

(5) การก าหนดเวลาพกัระหวา่งการท างานนั้นไดใ้หลู้กจา้งซ่ึงท างานติดต่อกนัเป็นเวลา 8 ชัว่โมง 
หรือ 6 ชัว่โมงแลว้ใหลู้กจา้งมีสิทธิพกัอยา่งนอ้ย 30 นาที ซ่ึงควรท่ีจะถูกรวมในชัว่โมงการท างาน 

ในกรณีท่ีมีการท างานในเวลากลางคืนลูกจา้งควรท่ีจะได้รับสิทธิในการหยุดพกัระหว่างการ
ท างานเป็นเวลาอยา่งนอ้ย 45 นาที ซ่ึงควรท่ีจะถูกน าไปรวมในเวลาท างานดว้ย 

ในกรณีท่ีมีการพกัตามวรรคหน่ึง และวรรคสองในหวัขอ้น้ีก าหนดให้นายจา้งควรท่ีจะระบุการ
พกัระยะสั้นไวใ้นขอ้บงัคบัของการท างานดว้ย 

(6) การพกัประจ าสัปดาห์ และการหยุดประจ าปี กฎหมายแรงงานไดใ้ห้สิทธิลูกจา้งในการหยุด
พกัติดต่อกนัเป็นเวลาอยา่งนอ้ย 24 ชัว่โมงโดยนายจา้งมีความรับผดิชอบในการใหค้วามมัน่ใจวา่ลูกจา้งจะได้
มีเวลาพกัโดยเฉล่ียอยา่งนอ้ย 4 วนัต่อเดือน 

นายจา้งมีสิทธิในการก าหนดช่วงเวลาส าหรับวนัหยุดประจ าสัปดาห์หรือระบุเป็นการเฉพาะซ่ึง
จะตอ้งถูกระบุไวใ้นขอ้บงัคบัการท างานภายใน 
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การหยุดพกัผ่อนประจ าปีนั้นกฎหมายไดใ้ห้สิทธิแก่ลูกจา้งผูซ่ึ้งไดท้  างานให้แก่นายจา้งมาแลว้ 
12 เดือนไดรั้บสิทธิหยดุพกัผอ่นประจ าปีตามท่ีไดก้ าหนดไวใ้นสัญญาจา้งงานดงั ต่อไปน้ี  

ก) 12 วนัท างาน ส าหรับลูกจา้งผูซ่ึ้งท างานในสภาพการท างานปกติ 
ข) 14 วนัท างาน ส าหรับลูกจา้งผูซ่ึ้งท างานในสภาพท่ีหนกั หรือสภาพการท างานท่ีเป็นซ่ึงเส่ียง

อนัตราย หรือผูซ่ึ้งท างานภายใตก้ารสัมผสัสารพิษ และลูกจา้งผูซ่ึ้งท างานในสถานท่ีซ่ึงมีสภาพวความเป็นอยู่
ท่ีรุนแรงตามกระทรวงแรงงานไดก้ าหนด และรวมทั้งลูกจา้งซ่ึงมีความทุพพลภาพดว้ย 

ค) 16 วนัท างาน ส าหรับลูกจา้งซ่ึงตอ้งท างานอย่างหนกั หรือมีสภาพท่ีเป็นอนัตรายอย่างมาก 
หรือพนกังานท่ีท างานในพื้นท่ีท่ีมีสภาพความเป็นอยู่ท่ีเลวร้ายท่ีสุดตามท่ีก าหนดไวใ้นรายการท่ีออกโดย
กระทรวงแรงงาน และกิจการสังคมในการประสานงานกบักระทรวงสาธารณสุข 

กฎหมายแรงงานได้ให้สิทธินายจ้างในการก าหนดตารางเวลาส าหรับวนัหยุดประจ าปีภาย
หลงัจากท่ีไดมี้การปรึกษากบักลุ่มของลูกจา้งและตอ้งแจง้ช่วงเวลาใหก้ลุ่มลูกจา้งทราบดว้ย 

การลาหยุดประจ าปีนั้นเพิ่มข้ึนตามระยะเวลาของการจา้งงานการลางานประจ าปีของลูกจา้ง
ตามท่ีก าหนดจะเพิ่มข้ึนอีก 1 วนัในทุก ๆ 5 ปีของการจา้งงานกบันายจา้งคนเดียวกนั 

ค) สาธารณรัฐเกาหล ี 
สาธารณรัฐเกาหลีไดถู้กตราและบญัญติักฎหมายข้ึนเพื่อใหค้นงานไดรั้บการคุม้ครองไดรั้บความ

เท่าเทียมกนั อีกทั้งยงัเป็นการท าให้โครงสร้างพื้นฐานของกิจการต่างๆมีความแข็งแกร่ง และมีความมัน่คง
ให้กบัพื้นฐานทางเศรษฐกิจของประเทศท่ีเป็นระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยม โดยมีขอ้กฎหมายคุม้ครอง
แรงงานท่ีส าคญั ดงัน้ี 

(1) การก าหนดชั่วโมงการท างาน นั้นตามกฎหมายชั่วโมงของการท างานได้ถูกก าหนดตาม
พระราชบญัญติัมาตรฐานแรงงานของสาธารณรัฐเกาหลี (The Labor Standard Act) ซ่ึงไดก้ าหนดให้ท างาน
ได ้8 ชัว่โมงต่อวนั และไม่เกิน 40 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ ซ่ึงชัว่โมงการท างานนั้นไม่สามารถถูกขยายได ้ถา้ได้
ด าเนินการตามค าสั่งของนายจา้ง เช่น ชัว่โมงของการเตรียมการท างาน การรอ ชัว่โมงการฝึก การออกไป
จดัการงานนอกสถานท่ีชัว่โมงการท างานจะถูกนบัดว้ยส าหรับด าเนินการเหล่าน้ี 

การท างานท่ีอยูน่อกเหนือเวลาการท างานตามท่ีกฎหมายแรงงานก าหนดนั้นควรจะอยูบ่นความ
ตกลงยินยอมระหวา่งลูกจา้งกบันายจา้งโดยนายจา้งตอ้งจ่ายอยา่งนอ้ย 50 เปอร์เซนต์ ของค่าจ่างปกติโดยน า
ส่วนท่ีเพิ่มนั้นไปบวกกบัค่าจา้งขั้นต ่าท่ีกฎหมายก าหนดในการท างานล่วงเวลา, ท างานในเวลากลางคืน 
(22:00-06:00) หรือการท างานในวนัหยดุ  

(2) การก าหนดเวลาพกั ตามกฎหมายแรงงานได้ก าหนดให้นายจ้างควรจดัให้ลูกจ้างได้พกั
ระหวา่งการท างานเป็นเวลา 30 นาทีหรือมากกวา่หลงัจากไดท้  างานติดต่อกนั 4 ชัว่โมง และ 1 ชัว่โมงหรือ
มากกวา่ หลงัจากท างานมาเป็นเวลา 8 ชัว่โมงโดยเวลาพกัจะไม่ถูกนบัเป็นเวลาท างาน 
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(3) การท างานล่วงเวลา ตามกฎหมายแรงงานไดถู้กก าหนดลูกจา้งสามารถท างานไดไ้ม่เกิน 12 
ชัว่โมงต่อสัปดาห์โดยตอ้งอยูภ่ายใตข้อ้ตกลงระหวา่งนายจา้งและกลุ่มผูแ้ทนของลูกจา้ง 

การท างานล่วงเวลานั้นตามกฎหมายแรงงานไดมี้การก าหนดขอ้ยกเวน้ส าหรับธุรกิจบา้งประเภท
ท่ีสามารถท างานล่วงเวลาไดม้ากกวา่ 12 ชัว่โมงต่อสัปดาห์นานเท่าท่ีขอ้ตกลงระหวา่งนายจา้งและตวัแทน
ของลูกจา้งไดท้  าขอ้ตกลงนั้นเอาไว ้

(4) การก าหนดวนัหยุดและวนัลา การก าหนดวนัหยุดประจ าสัปดาห์นั้นตามกฎหมายแรงงานได้
ก าหนดให้นายจา้งจดัให้ลูกจา้งไดห้ยุดประจ าสัปดาห์โดยเฉล่ีย 1 วนัหรือมากกว่าต่อสัปดาห์ ถา้ลูกจา้งได้
ท างานตามจ านวนท่ีก าหนดติดต่อกนั โดยวนัหยุดประจ าสัปดาห์นั้นไม่จ  าเป็นตอ้งเป็นวนัอาทิตยเ์ท่านั้น 
หากลูกจา้งไดท้  างานในวนัหยุดประจ าสัปดาห์ก็จะไดค้่าจา้งเพิ่มเติมจากค่าจา้งตามาตราฐานค่าจา้งขั้นต ่าเพิ่ม
อีก 

หลกัการก าหนดวนัหยดุประจ าปีนั้นไดใ้ห้นายจา้งจดัให้ลูกจา้งผู้ ู ซ่ึงท างานมากกวา่ร้อย 80 ใน 
1 ปีท่ีไดท้  างานไดห้ยุดประจ าปีเป็นเวลา 15 วนั ส าหรับลูกจา้งท่ีท างานมาเป็นเวลา 3 ปีสามารถไดว้นัหยุด
เพิ่มข้ึน 1 วนั ในทุกๆสองปีจากปีแรกท่ีท าแต่ให้สะสมสูงสุดได ้25 วนั โดยนายจา้งควรจะยินยอมให้ลูกจา้ง
ลาหยดุพกัผอ่นในวนัท่ีลูกจา้งนั้นมีความประสงคท่ี์จะหยดุพกัประจ าปี อยา่งไรก็ตามหากนายจา้งเช่ือวา่หาก
ลูกจ้างลาหยุดแล้วอาจมีความเส่ียงท่ีจะเกิดความเสียหายต่อกิจการของนายจ้าง ก าหนดให้นายจ้างจัด
ตารางเวลาวนัหยดุพกัผอ่นประจ าปีใหแ้ก่ลูกจา้งใหม่ 

(5) การเลิกจา้งตามกฎหมายแรงงานสาธารณรัฐเกาหลีนั้นไดก้ าหนดหา้มมิใหน้ายจา้งไล่ลูกจา้ง
หรือท าการลงโทษทางวนิยัต่อลูกจา้งโดยปราศจากการให้เหตุผล โดยนายจา้งอาจไล่ออกหรือลงโทษทาง
วนิยัแก่ลูกจา้งไดเ้ม่ือเป็นเหตุผลท่ียอมรับไดใ้นทางสังคมเท่านั้น เช่น ลูกจา้งไม่ปฏิบติัตามสัญญาการจา้ง 
หรือลูกจา้งไดท้  าให้เกิดปัญหาการรบกวนในการจดัการของกิจการของนายจา้ง 

หลกัการก าหนดกระบวนการเลิกจา้งนั้นนายจา้งผูซ่ึ้งมีความประสงค์จะไล่ลูกจา้งออกจากการ
ท างานควรท่ีจะท าเป็นหนังสือแจง้เหตุแห่งกาารไล่ออก วนัเวลา เป็นตน้ หากนายจา้งไล่ลูกจา้งออกโดย
ปราศจากเหตุผลการเลิกจา้งถือว่าเป็นโมฆะ ในกรณีมีกฎเก่ียวกบัสภาพการจา้ง หรือขอ้ตกลงร่วมกันท่ี
ก าหนดกระบวนการของการลงโทษทางวินยั นายจา้งควรปฏิบติัตามกระบวนการนั้นการเลิกจา้งหรือการ
ลงโทษทางวนิยัจะไม่เป็นผลถา้ไม่มีการท าตามแนวทางของกระบวนการท่ีไดต้ั้งไว ้

การแจง้เตือนเลิกจา้งไดก้ าหนดให้นายจา้งซ่ึงประสงคจ์ะเลิกจา้งลูกจา้งให้แจง้ลูกจา้งเป็นเวลา 
30 วนั หรือจ่ายค่าจา้งแทนการบอกกล่าวล่วงหนา้เป็นเวลา 30 วนั อยา่งไรก็ตามนายจา้งไม่ตอ้งแจง้ใหลู้กจา้ง
ทราบล่วงหนา้ในกรณีดงัต่อไปน้ี  

1) ลูกจา้งรายวนัผูซ่ึ้งไดท้  างานเป็นเวลา 3 เดือนหรือสั้นกวา่ 
2) ลูกจา้งรายเดือนผูซ่ึ้งไดท้  างานเป็นเวลา 6 เดืือนหรือสั้นกวา่ 
3) ลูกจา้งผูซ่ึ้งถูกจา้งระยะสั้นเป็นเวลา 2 เดือน หรือสั้นกวา่ 
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4) ลูกจา้งทดลองงานเป็นระยะเวลา 3 เดือนหรือสั้นกวา่ 
5) ลูกจา้งผูซ่ึ้งถูกจา้งตามฤดูกาลเป็นเวลา 6 เดือนหรือสั้นกวา่ 
10(6) การประกนัค่าชดเชยอุบติัเหตุท่ีเกิดในทางอุตสาหกรรมเป็นระบบท่ีรัฐบาลตอ้งรับผิดชอบ

ในนามของนายจา้งในการจ่ายค่าชดเชยส าหรับคนงานท่ีได้รับบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยอนัเน่ืองมาจากการ
ท างาน ซ่ึงนายจา้งท่ีอยูภ่ายใตร้ะบบการประกนัชดเชยอุบติัเหตุท่ีเกิดในทางอุตสาหกรรมจะไดรั้บการยกเวน้
การค่าชดเชยส่วนบุคคลท่ีมีต่อพนกังานโดยรัฐบาลจะเป็นผูจ่้ายเงินแทนนายจา้งจากกองทุนท่ีสร้างข้ึนจาก
นายจา้งจ่ายเบ้ียประกนัเอาไวโ้ดยธุรกิจหรือสถานท่ีท างานท่ีมีลูกจา้งมากกวา่ 1 คนข้ึนไปนั้นมีภาระหน้ีท่ีท่ี
จะตอ้งจ่ายเงินเขา้กองทุนของหลกัประกนัอุบตัเหตุทางอุตสาหกรรม 

2.2.2 กลุ่มประเทศทีใ่ช้ระบบกฎหมายจารีตประเพณี 
ก) สหรัฐอเมริกา 
การศึกษาประมวลกฎหมายแรงงานของสหรัฐอเมริกา ของมลรัฐแคลิฟอร์เนียท าให้ทราบวา่มี

เน้ือหาท่ีครอบคลุมเก่ียวกบัการคุม้ครองแรงงานในกิจการขนส่งทางบกโดยเป็นมาตรการคุม้ครองการ
ท างานของพนักงานขับรถส าหรับรถท่ีใช้ในเชิงพาณิชย์  (Commercial Motor Vehicle: CMU) และการ
ท างานท่ีเก่ียวขอ้ง เช่นการขนของข้ึนและลงจากรถโดยกฎหมายรัฐบาลกลาง (Federal Law) ได้ก าหนด
ชัว่โมงการท างานโดยสรุปดงัน้ี 

การก าหนดมาตรการในการให้ความคุม้ครองคนงานในอุตสาหกรรมการขนส่ง ซ่ึงเป็นกฎหมาย
แรงงานของรัฐบาลกลางเป็นผูต้ราข้ึน โดยใหค้วามส าคญัดา้นการคุม้ครองคนงานในอุตสาหกรรมการขนส่ง
ท่ีเก่ียวขอ้งในดา้นต่างๆของการขนส่ง เช่น ค่าจา้ง ชัว่โมงการท างาน ความปลอดภยัต่างๆท่ีใหค้วามคุม้ครอง
คนงานในทุกรูปแบบท่ีเก่ียวขอ้งในอุตสาหกรรมการขนส่ง ไม่วา่จะเป็นการขนส่งผูโ้ดยสาร การขนส่งสินคา้ 
รวมทั้งการสนับสนุนการด าเนินในด้านกิจการ โกงสินคา้ หรือสถานท่ีเก็บรักษาสินคา้ โดยมีมาตราทาง
กฎหมายท่ีส าคญัดงัน้ี  

1) ค่าจา้งและชัว่โมงการท างาน ตามพระราชบญัญติัมาตราฐานแรงงาน The Fair Labor Standard 
Act 1938 (พ.ศ. 2579) ไดก้ าหนดมาตราฐานขั้นต ่าต่างๆ เช่น ค่าจา้งขั้นต ่า การท างานล่วงเวลา หรือชัว่โมง
การท างาน ภายใตก้ารดูแลของกระทรวงแรงงานในการก าหนดค่าจ้างขั้นต ่าในการจ้างงาน โดยทัว่ไป
คนท างานมีสิทธิท่ีจะจ่ายค่าล่วงเวลาในอตัราหน่ึงเท่าคร่ึงของอตัราชัว่โมงปกติ ส าหรับทุก ๆ ชัว่โมงท างาน
มากกว่า 40 ชั่วโมงในหน่ึงสัปดาห์ อย่างไรก็ตามบริษทัในอุตสาหกรรมการขนส่งนั้นสามารถยกเวน้
พนกังานบางคนจากกฎการจ่ายค่าล่วงเวลา ตวัอยา่งเช่น บริษทั รถบรรทุกท่ีมีส่วนร่วมในการคา้ระหวา่งรัฐ
สามารถยกเวน้พนกังานท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งในการด าเนินงานดา้นความปลอดภยั นอกจากน้ีแลว้ยงัมียกเวน้ท่ี
คลา้ยกนัน้ีใชก้บัพนกังานของ บริษทั ขนส่งทางอากาศ ทางรถไฟและ บริษทั ท่อน ้ามนัอีกดว้ย 

2) กฎหมายแรงงานของรัฐบาลกลางท่ีครอบคลุมดา้นความปลอดภยัและสุขภาพของพนกังาน
นั้นมีการควบคุมดูแลโดยส านกังานความปลอดภยัและอาชีวอนามยัซ่ึงเป็นแผนกหน่ึงของกระทรวงแรงงาน 
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(The Occupational Safety and Health Administration) มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการด าเนินการและบงัคบัใช้
มาตรฐานความปลอดภยัและสุขภาพโดยทัว่ไปท่ีใช้กบัทุกอุตสาหกรรม นอกจากน้ียงัมีความรับผิดชอบ
เฉพาะส าหรับมาตรฐานความปลอดภยัและสุขภาพท่ีใช้บงัคบักบั บริษทั ขนส่งท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเดินเรือ
และการปฏิบติัการระยะยาว บริษทั ขนส่งประเภทอ่ืน ๆ ส่วนใหญ่อยู่ภายใตม้าตรฐานความปลอดภยัและ
สุขภาพท่ีแตกต่างกนั ตวัอยา่งเช่น (Federal Motor Carrier Safety Administration) ซ่ึงดูแลอุตสาหกรรมการ
บรรทุก มาตรฐานความปลอดภยัท่ีใชเ้ป็นขอ้ จ  ากดั ในชัว่โมงการใหบ้ริการของคนขบัรถบรรทุก ตั้งแต่วนัท่ี 
1 กรกฎาคม 2013 โดยได้จ  ากัดชั่วโมงการท างานของคนขับถึง 70 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ซ่ึงถือว่ามีความ
แตกต่างจากพระราชบญัญติัมาตราแรงงานของรัฐบาลกลางท่ีได้ก าหนดไวเ้พราะเป็นการยกเวน้หลัก
ขอ้ก าหนดของการท างานล่วงเวลาตามกฎหมาย  

ข) ประเทศองักฤษ  
(1) การก าหนดเวลาท างานปกติ การก าหนดเวลาท างานปกติตามกฎหมายแรงงานของประเทศ

องักฤษนั้นได้มีกฎหมายท่ีให้ความคุม้ครองเวลาการท างานไวโ้ดยเฉพาะคือ ขอ้ก าหนดเวลาการท างาน 
(Working Time Regulation) 

การก าหนดเวลาท างานตามขอ้บงัคบัเวลาท างานมีสาระส าคญัดงัน้ี  
การก าหนดเวลาการท างานสูงสุดประจ าสัปดาห์  
“1) เวลาการท างานของคนท างานให้รวมถึงระยะเวลาของการท างานล่วงเวลาดว้ย และตอ้งไม่

เกิน 48 ชัว่โมงส าหรับช่วงเวลา 7 วนั  
2) นายจา้งจะตอ้งท าการทุกขั้นตอนให้เป็นไปโดยมีเหตุผลเพื่อท่ีรักษาไวซ่ึ้งความส าคญัในการ

คุม้ครองสุขภาพและความปลอดภยัของลูกจา้ง...” 
(2) การหยดุพกั (Rest Break) 
ขอ้บงัคบัเวลากาาท างาน ค.ศ. 1998 ไดมี้การก าหนดหลกัเกณฑใ์นการหยุดพกัระหวา่งวนัท างาน

ของคนท างาน ดงัน้ี 
1) ในกรณีคนงานไดท้  างานปกติมาแลว้มากกวา่ 6 ชัว่โมงต่อวนั คนงานไดรั้บสิทธิท่ีจะหยดุพกั 
2) การหยุดพกันั้นคนงานท่ีไดรั้บสิทธิตามอนุมาตรา 1 ให้รวมถึงระยะเวลาและขอ้ตกลงซ่ึงได้

ระบุไวใ้นขอ้ตกลงซ่ึงไดร้ะบุไวใ้นขอ้ตกลงเก่ียวกบัสภาพการจา้งหรือขอ้ตกลงเก่ียวกบัการจา้งแรงงาน ซ่ึง
สอดคลอ้งและเป็นไปตามวตัถุประสงคข์องขอ้บงัคบัน้ี 

3) การหยดุพกั คือ ระยะเวลาท่ีไม่หยดุชะงกัไม่นอ้ยกวา่ 20 นาที และคนงานไดรั้บสิทธิท่ีจะออก
จากสถานท่ีท างานได ้

4) ในกรณีท่ีลูกจา้งเด็กท่ีท างานรายวนั มีเวลาท างานมากกว่า 4 ชัว่โมงคร่ึงต่อวนั ลูกจา้งเด็กมี
สิทธิท่ีจะหยุดพกัซ่ึงจะตอ้งต่อเน่ืองกนัอยา่งน้อย 30 นาที และมีสิทธิท่ีจะใชเ้วลาดงักล่าวออกนอกสถานท่ี
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ท างานได ้และหากลูกจา้งเด็กไดรั้บการจา้งโดยนายจา้งมากกวา่หน่ึงคนเวลาการท างานในแต่ละวนัให้รวม
จ านวนชัว่โมงท่ีลูกจา้งเด็กไดท้  างานใหน้ายจา้งแต่ละคน 

(3) การหยดุพกัประจ าสัปดาห์ 
“ขอ้บงัคบัเวลาการท างาน ไดก้ าหนดหลกัการหยดุพกัประจ าสัปดาห์ ดงัน้ี 
1) คนงานมีสิทธิท่ีจะหยดุพกัต่อเน่ืองเป็นเวลาไม่นอ้ยกวา่ 24 ชัว่โมงของช่วงเวลา 7 วนัระหวา่ง

ท่ีคนงานไดท้ างานใหน้ายจา้ง 
2) ก าหนดใหน้ายจา้งใหค้นงานไดรั้บสิทธิดงัต่อไปน้ี  
(a) ก าหนดให้คนงานได้รับสิทธิหยุด 2 ช่วงเวลาแต่ละช่วงไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมงในแต่ละ

ช่วงเวลา 14 วนัท่ีไดท้  างานใหแ้ก่นายจา้ง หรือ 
(b) ไดห้ยดุพกัหน่ึงช่วงเวลาต่อเน่ืองไม่นอ้ยกวา่ 48 ช่วงโมงในแต่ละช่วงเวลา 14 วนั ดงักล่าว...”  
(4) การก าหนดการลาประจ าปีขั้นต ่า 
ภายใตข้อ้บงัคบัเวลาการท างาน ค.ศ. 1998 ไดก้ าหนดใหค้นงานและลูกจา้งมีสิทธิตามกฎหมายท่ี

จะหยุดพกัผอ่นประจ าปีอยา่งนอ้ย 4 สัปดาห์ โดยวนัหยุดราชการและวนัหยุดธนาคารอาจถูกนบัรวมกบัการ
ใช้สิทธิน้ี โดยในช่วงปีแรกของการจา้งงานสิทธิจะเพิ่มข้ึนตามสัดส่วนเน่ืองจากขอ้บงัคบัดงักล่าวก าหนด
เพียงมาตรการขั้นต ่าเท่านั้น สัญญาการจา้งงานอาจก าหนดขั้นตอนท่ีตอ้งปฏิบติัตามเม่ือพนกังานตอ้งการลา
ประจ าปีในกรณีท่ีมิไดมี้การก าหนดตามสัญญาจา้งก าหนดให้ลูกจา้งตอ้งแจง้ให้นายจา้งทราบ โดยนายจา้ง
อาจก าหนดใหลู้กจา้งลางานไดท้ั้งหมดหรือบางส่วนโดยตอ้งแจง้ใหลู้กจา้งทราบถึงขอ้ก าหนดนั้น ในกรณีท่ี
คนงานถูกเลิกจา้งและยงัไม่ไดรั้บสิทธิลาขั้นต ่าท่ีสะสมไวใ้ห้นายจา้งจ่ายค่าทดแทนแทนการลาท่ียงัไม่ไดใ้ช้
สิทธินั้น  

(5) การส้ินสุดการจา้ง 
การส้ินสุดการจา้งนั้นตามกฎหมายแรงงานของสหราชอาณาจกัรนั้นใหสิ้ทธิแก่ลูกจา้งในการ

เรียกร้องค่าทดแทนในการกรณีดงัต่อไปน้ี 
1) การเลิิกจา้งท่ีไม่เป็นธรรม 
2) การเลิกจา้งโดยมิชอบ 
3) การเรียกร้องค่าชดเชยซ ้ าซอ้น 
4) การเรียกร้องท่ีเกิดมาจากการใหเ้หตุผลเป็นลายลกัษณ์อกัษรในการบอกเลิกจา้งของนายจา้ง 
5) การเรียกร้องท่ีเกิดจากการเลือกปฏิบติัเน่ืองจากชาติก าเนิด เพศ ความพิการ รสนิยมทางเพศ 

หรือศาสนา 
การอา้งสิทธ์ิของลูกจา้งนั้นสามารถเรียกร้องสิทธิต่อนายจา้งไดใ้นเหตุละเมิดสัญญาในกรณีท่ี

นายจา้งไม่ไดใ้ห้เหตุแห่งการบอกเลิกจา้งโดยมิไดแ้จง้ให้ทราบล่วงหน้าในระยะเวลาท่ีเหมาะสม และยงั
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สามารถเรียกค่าเสียหายจาการเลิกจา้งโดยมิชอบหากลูกจา้งไดรั้บสัญญาจา้งท่ีไดก้ าหนดระยะเวลาการจา้งไว้
แต่นายจา้งไดเ้ลิกจา้งก่อนครบตามสัญญา 

ค) สหพนัธรัฐมาเลเซีย 
มาตรการทางกฎหมายแรงงานของสหพนัธรัฐมาเลเซียคือ The Emplyment Act 1955 (พ.ศ. 

2498) ซ่ึงไดมี้การแกไ้ขในวนัท่ี 30 เมษายน ค.ศ. 2012 (พ.ศ. 2555) ซ่ึงพระราชบญัญติัการจา้งงานก าหนด 
และรับประกนัมาตรฐานขั้นต ่าของสภาพแรงงานเก่ียวกบับทบญัญติัพื้นฐานของสัญญาการจา้งงานเช่น การ
จ่ายค่าจา้งชัว่โมง การท างานการหยุดพกั การลาคลอด การจา้งงานสตรี การจา้งงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัเด็กและ
เยาวชน และการเกษียณอายุ การใดท่ีมีมาตรฐานต ่ากวา่จะถือวา่ไม่ถูกตอ้ง โดยตามพระราชบญัญติัดงักล่าว
ไดมี้การใหค้วามคุม้ครองลูกจา้งในอุตสาหกรรมการขนส่งในรูปแบบต่างๆไม่วา่จะเป็นการขนส่งผูโ้ดยสาร
หรือการขนส่งสินคา้ทางถนน ทางรถไฟ ทางน ้าหรือทางอากาศ รวมทั้งการจดัการสินคา้ในท่าเรือ หรือโกดงั
สินคา้อีกดว้ย 

(1) การก าหนดเวลาการท างาน และเวลาพกัของกฎหมายคุ้มครองแรงงานของสหพันธรัฐ
มาเลเซียนั้นไดมี้การจ าแนกความแตกต่างของค าว่า “ชัว่โมงท างาน (Hours of Work)” กบั “ชัว่โมงท างาน
ปกติ (Normal Hours of Work)” โดยชัว่โมงการท างานนั้นไดถู้กให้ค  านิยามว่า ช่วงเวลาท่ีลูกจา้งอยู่ในการ
จดัการของนายจา้งโดยท่ีลูกจา้งไม่มีอ านาจในการจดัสรรเวลา และการเคล่ือนไหวของตนเอง ในส่วนของ
ชัว่โมงการท างานปกตินั้นไดถู้กให้ค  านิยามวา่เป็นตวัเลขของชัว่โมงการท างานซ่ึงไดรั้บการยอมรับของทั้ง
นายจา้งและลูกจา้งในสัญญาใหบ้ริการเป็นชัว่โมงการท างานปกติต่อวนั และชัว่โมงการท างานดงักล่าวตอ้ง
ไม่เกินกวา่ท่ีไดมี้การตกลงกนัเอาไว ้

การก าหนดชัว่โมงการท างานนั้นตามพระราชบญัญติัการจา้งงาน (The Emplyment Act 1955) 
ขอ้ท่ี 60A(1) ก าหนดใหลู้กจา้งนั้นท างานมากกวา่ 5 ชัว่โมงนอกเหนือเวลาพกัอยา่งนอ้ย 30 นาที เวลาท างาน
มากกวา่ 8 ชั่วโมงต่อวนั และมากกวา่ 48 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ โดยจะตอ้งอยูภ่ายใตเ้ง่ือนไงดงัต่อไปน้ี  

ก) ก าหนดเวลาพกัอย่างน้อย 30 นาที ในช่วงเวลา 5 ชัว่โมงติดต่อกนัโดยกาาพกันั้นตอ้งไม่ขดั
กบัช่วงเวลาของการท างานใน 5 ชัว่โมงท่ีติดต่อกนันั้น 

ข) ลูกจา้งผูซ่ึ้งมีส่วนร่วมในการท างานท่ีตอ้งถูกด าเนินการอย่างต่อเน่ืองและงานซ่ึงตอ้งมีการ
ด าเนินการอย่างต่อเน่ืองโดยตอ้งท างานเป็นเวลา 8 ชัว่โมงติดต่อกนัรวมระยะเวลาไม่น้อยกว่า 45 นาที ใน
การพกัรับประทานอาหารและ 

ค) ภายใตข้อ้ตกลงสัญญาให้บริการระหว่างลูกจา้งและนายจา้งของตวัเลขชัว่โมงกรท างานใน
หน่ึงวนัหรือมากกว่าหน่ึงวนัในแต่ละสัปดาห์ การจ ากดัการท างาน 8 ชัว่โมงต่อวนันั้นอาจถูกขยายให้เกิน
กวา่นั้นแต่ลูกจา้งไม่ควรท างานมากกวา่ 9 ชัว่โมงใน 1 วนัท างานหรือ 48 ชัว่โมงต่อสัปดาห์ 
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(2) วนัหยดุนั้นกฎหมายไดก้ าหนดใหลู้กจา้งทุกคนมีสิทธิหยุด 1 วนัเตม็ต่อสัปดาห์ เน่ืองจากอาจ
มีการก าหนดจากนายจา้งเป็นคร้ังคราว หรือในท่ีซ่ึงลูกจา้งไดรั้บอนุญาตให้หยุดมากกว่า 1 วนัต่อสัปดาห์ 
เพื่อจุดประสงคต์ามส่วนน้ี 

(ก) แมมี้การก าหนดวนัหยุดขา้งตน้ในวรรคแรก การตีความค าวา่ “วนั” ในส่วนของพนกังานท่ี
ท างานเป็นกะโดยท างานอยา่งต่อเน่ืองไม่นอ้ยกวา่สามสิบชัว่โมงจะเป็นวนัหยดุ 

(ข) แมจ้ะมีการก าหนดวนัหยดุในวรรคแรก กฎหมายไดใ้หอ้ านาจอธิบดีในการยืน่ค  าขอเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรโดยนายจา้งและภายใตเ้ง่ือนไขใด ๆ ท่ีเห็นวา่เหมาะสมท่ีจะก าหนดวนัหยุดซ่ึงอาจอนุญาตให้
นายจา้งก าหนดวนัหยุดในวนัใดวนัหน่ึงของแต่ละสัปดาห์ โดยวนัหยุดท่ีเหลือและวนัท่ีไดรั้บจะถือว่าเป็น
วนัหยดุพกัของพนกังานเพื่อจุดประสงคใ์นส่วนน้ี  

(ค) นายจา้งจะตอ้งจดัท าบญัชีรายช่ือก่อนวนัเร่ิมตน้ของเดือนซ่ึงก าหนดวนัหยดุจะแจง้ให้ลูกจา้ง
ทราบถึงวนัท่ีได้ก าหนดให้เป็นวนัหยุดพกัของเลูกจา้ง และวนัเดียวกนัในแต่ละสัปดาห์ก าหนดให้เป็น
วนัหยุดของลูกจา้งนั้นนายจา้งตอ้งท าการติดประกาศการแจง้วนัหยุดให้ลูกจา้งทราบให้ชดัเจนในสถานท่ี
ท างานดว้ย 
2.3 มาตราการทางกฎหมายในการให้ความคุ้มครองลูกจ้างในกิจการขนส่งทางบกภาคเอกชนตามกฎหมาย
ไทย 

2.3.1 กฎกระทรวง ฉบับที ่12 (พ.ศ. 2541) 
เน่ืองจากการขนส่งทางบกมีสภาพการจา้งและการท างานท่ีแตกต่างจากการจา้งงานทัว่ไป จึง

ก าหนดการคุม้ครองไวเ้ป็นพิเศษแตกต่างออกไปจากการคุม้ครองแรงงานตามพระราชบญัญติัคุม้ครอง
แรงงาน พ.ศ.2541 โดยมาตรา 22 แห่งพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ไดบ้ญัญติัการให้ความ
คุ้มครองแรงงานในกรณีต่างๆให้แตกต่างไปจากพระราชบญัญติัดังกล่าวจึงออกกฎกระทรวงน้ี โดยมี
สาระส าคญัดงัน้ี (1) ให้นายจา้งก าหนดเวลาเร่ิมตน้และเวลาส้ินสุดการท างานปกติของลูกจา้งในการขนส่ง
ทางบก วนัหน่ึงไม่เกินแปดชัว่โมง (2) หา้มมิใหน้ายจา้งใหลู้กจา้งซ่ึงท าหนา้ท่ีขบัข่ียานพาหนะท างานล่งเวลา 
เวน้แต่จะไดรั้บความยินยอมเป็นหนงัสือจากลูกจา้ง กรณีไดรั้บความยินยอมจากลูกจา้งอาจท างานล่วงเวลา
ไดว้นัหน่ึงไม่เกินสองชัว่โมง เวน้แต่มีความจ าเป็นเกิดจากเหตุสุดวสิัย อุบติัเหตุ หรือปัญหาการจราจร (3) ให้
นายจ้างจดัให้ลูกจ้างซ่ึงท าหน้าท่ีขบัข่ียานพาหนะ มีเวลาพกัติดต่อกันวนัหน่ึงไม่น้อยกว่าหน่ึงชั่วโมง 
หลงัจากลูกจา้งซ่ึงท าหนา้ท่ีขบัข่ียานพาหนะไดท้  างานมาแลว้ไม่เกินส่ีชัว่โมง นายจา้งและลูกจา้งอาจตกลง
กนัให้มีเวลาพกัหน่ึงคร้ังไม่น้อยกว่าหน่ึงชัว่โมงก็ได ้แต่ตอ้งไม่น้อยกว่าคร้ังละยี่สิบนาที และเม่ือรวมกนั
แลว้ตอ้งไม่น้อยกว่าวนัละหน่ึงชัว่โมง (4) ห้ามมิให้นายจา้ง ให้ลูกจา้งซ่ึงท าหน้าท่ีขบัข่ียานพาหนะเร่ิมตน้
ท างานในวนัถดัไปก่อนครบระยะเวลาสิบชัว่โมงหลงัจาดส้ินสุดการท างานในวนัท างานท่ีล่วงมาแลว้ และ 
(5) ในกรณีท่ีนายจา้งให้ลูกจา้งในงานขนส่งทางบกท างานล่วงเวลาในวนัท างานและล่วงเวลาในวนัหยุด ให้
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นายจา้งจ่ายค่าตอบแทนเป็นเงินเท่ากบัอตัราค่าจา้งต่อชัว่โมงในวนัท างานตามจ านวนชั่วโมงท่ีท า เวน้แต่
นายจา้งตกลงจ่ายค่าล่วงเวลาหรือค่าล่วงเวลาในวนัหยดุใหแ้ก่ลูกจา้ง 

 

3.สรุปปัญหาและวเิคราะห์ปัญหา 
จากเน้ือหาขา้งตน้สามารถสรุปปัญหาและวเิคราะห์ปัญหาไดด้งัน้ี 
3.1) ปัญหาเกีย่วกบัการก าหนดระยะเวลาในการท างานปกติ การท างานล่วงเวลา  
ตามกฎกระทรวงฉบบัท่ี 12 (พ.ศ. 2541) ยงัไม่ไดมี้การก าหนดค านิยามของค าวา่ “เวลาท างาน” 

ไวอ้ยา่งชดัเจนเพื่อท่ีจะก าหนดเร่ืองเวลาเร่ิมตน้และเวลาส้ินสุดการท างานท่ียงัขาดความแน่นอนในการให้ค  า
จ  ากดัความและประเด็นในเร่ืองของการท างานล่วงเวลาซ่ึงตามกฎหมายนายจา้งไม่สามารถให้ลูกจา้งท างาน
ล่วงเวลาได ้เวน้แต่ได้รับความยินยอมจากลูกจา้งซ่ึงในความเป็นจริงด้วยอ านาจต่อรองท่ีเสียเปรียบของ
ลูกจ้างจึงท าให้เป็นการยากท่ีจะเรียกร้องให้นายจ้างปฏิบติัตามท่ีกฎหมายได้ก าหนดไวไ้ด้โดยนายจา้ง
บางส่วนน าการก าหนดค่าเท่ียวหรือเบ้ียขยนัมาเพื่อท่ีเล่ียงการจ่ายหรือคิดค านวนค่าท างานล่วงเวลาท่ีถูกตอ้ง
ตามกฎหมมายซ่ึงลูกจา้งตอ้งท างานล่วงเวลาโดยไม่ไดรั้บความเป็นธรรมในเร่ืองการรับค่าจา้งล่วง ซ่ึงเม่ือ
พิจารณาจากสภาพการท างานของลูกจ้างในกิจการขนส่งทางบกภาคเอกชนนั้นต้องอยูู่บนท้องถนน
ตลอดเวลา หรือบา้งประเภทของรูปแบบการขนส่งทางบกมีความจ าเป็นท่ีลูกจา้งจะตอ้งเดินทางขา้มจงัหวดั
เป็นระยะทางไกลๆโดยท่ีลูกจา้งจ าเป็นท่ีจะตอ้งรอขนของลงจากรถ หรือลูกจา้งยงัตอ้งท าการขนส่งต่อเน่ือง
อีกโดยมิไดห้ยุดภายหลงัจากเสร็จจากงานก่อนนั้น จึงท าให้เป็นการยากท่ีจะก าหนดการท างานเวลาปกติ 
และการท างานล่วงเวลาได ้

3.2) ปัญหาเกีย่วกบัการก าหนดเวลาพกัของลูกจ้างในกจิการขนส่งทางบกภาคเอกชน 
ตามพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ไดก้ าหนดใหน้ายจา้งใหสิ้ทธิลูกจา้งไดพ้กัอยา่ง

น้อย 1 ชั่วโมงหลงัจากท่ีได้ท างานติดต่อกนัมาแลว้ไม่เกิน 5 ชั่วโมง ประกอบกบักฎกระทรวงฉบบัท่ี 12 
(พ.ศ. 2541) ท่ีได้ก าหนดให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างซ่ึงมีหน้าท่ีขับข่ียานพาหนะท่ีท าการขนส่งมีเวลาพกั
ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง หลังจากลูกจ้างดังกล่าวขับข่ีพาหนะนั้นมาแล้วไม่เกิน 4 ชั่วโมง และ
พระราชบญัญติัการขนส่งทางบก (ฉบบัท่ี 8) พ.ศ. 2542 มาตรา 103 ทวิ ท่ีก าหนดให้ลูกจา้งซ่ึงมีใบอนุญาต
เป็นผูข้บัรถนั้นห้ามมิให้บุคคลดงักล่าวขบัรถติดต่อกนัเกินกวา่ 4 ชัว่โมง และให้ผูไ้ดรั้บอนุญาตเป็นผูข้บัรถ
ดังกล่าวพกัเป็นติดต่อเวลาไม่น้อยคร่ึงชั่วโมง และให้ปฏิบัติหน้าท่ีต่อไปอีกไม่เกิน 4 ชั่วโมง ซ่ึงการ
ก าหนดเวลาพกัทางกฎหมายตามกฎกระทรวงฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2541) นั้นไม่มีความสอดคล้องกันกับ
พระราชบญัญติัการขนส่งทางบก พ.ศ. 2542 ท่ีเป็นการแบ่งเวลาการพกัอยา่งมีระบบหรือการแบ่งซอยเวลา 
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3.3) ปัญหาเกี่ยวกับการก าหนดวันหยุดและวันลาของลูกจ้างในกิจการขนส่งทางบกภาคเอกชน
ของประเทศไทย  

การขนส่งทางบกนั้นเป็นงานท่ีไม่มีความแน่นอนในการก าหนดวนัหยุด วนัลาเพราะด้วย
รูปแบบการท างานท่ีแตกต่างจากการใช้แรงประเภทอ่ืนๆท่ีการขนส่งทางบกนั้นลูกจา้งจ าเป็นท่ีจะต้อง
ปฏิบติังานนอกสถานท่ีตลอดเวลา ตามพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ไดก้ าหนดหลกัไวใ้ห้
นายจา้งจดัให้ลูกจา้งมีวนัหยุดประจ าสัปดาห์ไม่น้อยกว่า 1 วนั โดยตอ้งมีระยะเวลาห่างกนัไม่เกิน 6 วนั 
(มาตรา 28) และวนัหยุดประจ าปีไม่น้อยกว่า 13 วนั (มาตรา 30) หรือการก าหนดให้ลูกจา้งมีสิทธิหยุดเพื่อ
ประกอบกิจธุระอนัจ าเป็นไดปี้ละไม่นอ้ยกวา่ 3 วนัท างานประกอบกบักฎกระทรวงฉบบัท่ี 12 (พ.ศ. 2541) ก็
มิไดมี้การก าหนดถึงหลกัเกณฑ์วา่ดว้ยเร่ืองของวนัหยุด วนัลาต่างๆเน่ืองจากในการท างานขนส่งทางบกนั้น
ตอ้งรักษาเวลาในการส่งสินคา้ให้ตรงต่อเวลาจึงท าให้การก าหนดวนัหยดุวนัลาของลูกจา้งนั้นไม่ไดรั้บสิทธิ
ตามท่ีกฎหมายก าหนด ประกอบความเขา้ใจของนายจา้งบางรายท่ีอาจมีความเขา้ใจท่ีผดิเก่ียวกบัการก าหนด
วนัหยดุ วนัลาดงักล่าวได ้ 

3.4) ปัญหาเกี่ยวกับการก าหนดการจ่ายค่าทดแทนในกรณีเกิดอุบัติเหตุเน่ืองจากการท างานของ
ลูกจ้างในกจิการขนส่งทางบกภาคเอกชนของประเทศไทย  

เน่ืองจากการท างานในกิจการขนส่งทางบกนั้นเป็นงานท่ีตอ้งมีการเดินทางเกือบจะตลอดเวลา
และเป็นงานท่ีตอ้งใช้แรงกายอยา่งหนกัจึงท าให้ลูกจา้งในกิจการขนส่งทางบกนั้นมีความเส่ียงท่ีจะประสบ
อุบติัเหตุ หรือความเจ็บป่วยเน่ืองมาจากการท างานในทางการท่ีจา้งได้ โดยเม่ือพิจารณาจากกฎกระทรวง
ฉบบัท่ี 12 (พ.ศ. 2541) ก็มิได้มีการก าหนดหลกัเกณฑ์ในการให้ความคุม้ครองลูกจา้งในเร่ืองการจ่ายค่า
ทดแทนอุบติัเหตุเน่ืองมาจากการท่ีจา้งไวโ้ดยตรง แมไ้ด้มีการให้ความคุม้ครองตามพระราชบญัญัติเงิน
ทดแทน พ.ศ. 2537 แต่พระราชบญัญติัดงักล่าวก็มิไดมี้การบญัญติัถึงการท่ีลูกจา้งประสบอนัตรายระหวา่ง
เดินทางไปท างานนอกสถานท่ีใหแ้ก่นายจา้งไวซ่ึ้งถือวา่เป็นประเด็นปัญหาท่ียงัมิไดมี้การบญัญติักฎหมายไว้
ให้ครอบคลุม อีกทั้งดว้ยความหลากหลายของรูปแบบการขนส่งทางบกท่ีเพิ่มมากซ่ึงก าหนดสิทธิการไดรั้บ
เงินทดแทนต่างๆตามพระราชบญัญติัเงินทดแทน พ.ศ. 2537 นั้นเป็นการให้ความคุม้ครองในรูปแบบของ
อุตสาหกรรมทัว่ไปจึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีการก าหนดรูปแบบของการก าหนดค่าชดเชยในอุตหากรรมการ
ขนส่งทางบกใหมี้ความชดัเจนมากยิง่ข้ึน 

3.5) ปัญหาเกี่ยวกับการเลิกจ้างและค่าชดเชยการเลิกจ้างของลูกจ้างในกิจการขนส่งทางบก
ภาคเอกชนของประเทศไทย  

การให้ความคุม้ครองลูกจา้งจากการเลิกจา้งนั้นตามพระราชบญัญติัคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 
ไดบ้ญัญติัไวใ้น มาตรา 118 และมาตรา 119 ในเร่ืองการจ่ายค่าชดเชย การเลิกจา้ง เน่ืองจากสภาพการท างาน
ของลูกจา้งในกิจการขนส่งทางบกภาคเอกชนนั้นเป็นงานท่ีตอ้งท างานอย่างหนกั และตอ้งมีการส่งสินคา้
ตลอดทั้งวนัจึงอาจเป็นเหตุให้ลูกจา้งประสบอุบติัเหตุหรือเจ็บป่วยจนเป็นเหตุให้การเลิกจา้งท่ีไม่เป็นธรรม
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แก่ลูกจา้งได ้ซ่ึงตามกฎหระทรวงฉบบัท่ี 12 (พ.ศ. 2541) ไม่มีการก าหนดถึงการให้ความคุม้ครองการเลิก
จา้งท่ีไมเ่ป็นธรรมหรือการเลิกจา้งท่ีไม่ใช่ความผดิของลูกจา้งไว ้ 

 

4. สรุปและข้อเสนอแนะ 
4.1 สรุป 

การให้ความคุม้ครองแรงงานในกิจการขนส่งทางบกภาคเอกชนของประเทศไทยนั้นจะเห็นได้
ว่า ด้วยสภาพการท างานท่ีแตกต่างจากกนใช้แรงงานประเภทอ่ืน ประกอบการความเจริญการหน้าทั้ ง
เศรษฐกิจ เทคโนโลยี และความตอ้งการของมนุษยใ์นปัจจุบนัท าให้การขนส่งทางบกนั้นพฒันาไปมากวา่
การขนส่งในเชิงอุตสาหกรรมขนาดใหญ่แต่เพียงอย่างเดียว แต่ได้ขยายเข้าถึงชีวิตประจ าวนัของเราใน
เกือบจะทุกดา้น ท้งัในดา้นการซ้ือเคร่ืองใชใ้นชีวิตประจ า การเดินทาง ร้านสะดวกซ้ือ หรือแมก้ระท่ังรับส่ง
อาหารต่างๆ ซ่ึงมาตรการในการบงัคบัใชท่ี้ให้ความคุม้ครองแรงงานในกิจการขนส่งทางบกภาคเอกชนนั้น
ยงัขาดความชดัเจน ไม่ครอบคลุม ยงัไม่สามารถสร้างความเป็นธรรมใหแ้ก่ลูกจา้ง อีกทั้งยงัขาดการตรวจจาก
หน่วยงานของรัฐว่ามาตรการท่ีใช้บงัคบัเหล่านั้นมีประสิทธิภาพมากพอท่ีจะใช้บงัคบัใช้ไดจ้ริงตามความ
เจริญกา้วหนา้ของเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบนัน้ีหรือไม่  
4.2 ข้อสนอแนะ 

1) ควรให้มีค  านิยามอยา่งชดัเจน เพื่อให้ทราบถึงเวลาเร่ิมตน้และส้ินสุดของเวลาท างาน โดยยึด
หลกัการตามอนุสัญญาองค์กรแรงงานระหว่างประเทศ ฉบบัท่ี 67 ค.ศ. 1939 ท่ีว่าดว้ยเร่ืองของชัว่โมงการ
ท างานและช่วงเวลาในการพกัของการขนส่งบนทอ้งถนน ซ่ึงก าหนดให้การนบัระยะเวลาเร่ิมตน้ของการ
ท างานคือระยะเวลาท่ีได้ติดเคร่ืองยนต์ (Running Time) จนกระทัง่ดบัเคร่ืองยนต์เม่ือไดป้ฏิบติังานนั้นได้
เสร็จส้ินลง และให้หมายความรวมถึงระยะเวลาท่ีตอ้งหยดุรอค าสั่งของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งดว้ย และควรท่ี
จะมีการพฒันาระบบตรวจสอบการขบัข่ีพาหนะท่ีท าการขนส่งให้มีตรวจสอบเวลาการท างานและเม่ือครบ
ก าหนดของเวลาการท างานในแต่ละวนัใหมี้การแจง้เตือนไปยงันายจา้ง รวมทั้งก าหนดเวลาในการท างานให้
มีความยดืหยุน่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโดยพิจารณาถึงความตอ้งการสินคา้ หรือปริมาณของลูกจา้งในช่วงเวลา 
หรือในช่วงเวลาตามฤดูกาลนั้นๆ  

2) ควรก าหนดให้ลูกจ้างสามารถท างานล่วงเวลาได้เกินกว่าเวลาท่ีกฎหมายก าหนดโดยการ
ก าหนดเง่ือนไขตอ้งมาจากการท าขอ้ตกลงร่วมกนัระหว่างนายจา้งและกลุ่มตวัแทนของลูกจา้ง เพื่อท่ีจะ
ก าหนดช่วงการท างานท่ีเหมาะสมกบัสภาพการท างานนั้น 

3) ควรท่ีจะก าหนดโดยแกไ้ขเร่ืองการก าหนดเวลาพกัของลูกจา้งในกิจการขนส่งทางบก ดงันั้น 
เห็นควรแกไ้ขก าหนดให้ลูกจา้งท่ีไดท้  าการขบัข่ียานพาหนะหรือท่ีเป็นลูกจา้งประจ ารถท่ีไดป้ฏิบติัหน้าท่ี
ติดต่อกนัมาแลว้ 4 ชัว่โมง ไดพ้กัอย่างน้อยคร้ังละ 30 นาที หรือ 1 ชัว่โมง จึงสามารถท าการปฏิบติัหน้าท่ี
ต่อไปไดซ่ึ้งเป็นการแบ่งเวลาพกัแบบแบ่งซอยเวลาอยา่งเป็นระบบ  
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4) ควรก าหนดวนัหยุด และวนัลาต่างๆของลูกจา้งในกิจการขนส่งทางบก โดยก าหนดให้ลูกจา้ง
นั้นมีสิทธิหยุดประจ าสัปดาห์อย่างน้อย 1 วนั วนัหยุดประจ าปีไม่น้อยกว่า 13 วนัต่อปี และวนัลาท่ีควร
ก าหนดให้สิทธิแก่ลูกจา้งในการลาป่วย ลากิจธุระท่ีจ าเป็น ลาคลอดบุตร ลาเพื่อรับราชการทหาร ลาเพื่อ
ฝึกอบรมเพื่อพฒันาตนเอง โดยได้รับค่าจา้งในอตัราปกติ อีกทั้งให้สิทธิแก่ลูกจา้งในการสะสมวนัหยุด
ประจ าปีเพิ่มข้ึนไดห้ากไดท้  างานติดกนัตามจ านวนท่ีก าหนด และก าหนดมาตรการให้นายจา้งจดัใหลู้กจา้งท่ี
มิไดใ้ชสิ้ทธิหยดุพกัผอ่นประจ าปีไดรั้บค่าชดเชยในกรณีท่ีมิอาจใชสิ้ทธิหยดุพกัผอ่นนั้นได ้

5) ควรใหมี้การก าหนดหลกัเกฑณ์ในการใหค้วามคุม้ครองลูกจา้งท่ีประสบอุบติัเหตุอนัเน่ืองมาก
จากการท างานเป็นการเฉพาะโดยก าหนดให้มีการประกนัค่าชดเชยอุบติัเหตุท่ีเกิดในอุตสาหกรรมการขนส่ง
เป็นระบบท่ีรัฐบาลตอ้งรับผิดชอบในนามของนายจา้งในการจ่ายค่าชดเชยส าหรับคนงานท่ีไดรั้บบาดเจ็บ
หรือเจ็บป่วยอนัเน่ืองมาจากการท างานในอุตสาหกรรมขนส่งทางบกไวเ้ป็นการเฉพาะเฉพาะ และรวมทั้ง
การก าหนดมาตราการในการใหค้วามคุม้ครองลูกจา้งท่ีประสบอุบติัเหตุเน่ืองมาจากการเดินทางไปท างานใน
การท่ีจา้งนอกสถานท่ีใหมี้ความชดัเจนข้ึนดว้ย  

6) ควรก าหนดหลกัเกณฑเ์หตุแห่งการเลิกจา้ง วา่ในกรณีการเลิกจา้งโดยมิใช่ความผิดของลูกจา้ง 
ใหน้ายจา้งจ่ายค่าชดเชยใหแ้ก่ลูกจา้งท่ีไดถู้กเลิกจา้งนั้น  
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