แผนพัฒนากฎหมายของกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
ประจําป ๒๕๔๘
๑. สถานะทางกฎหมายของสวนราชการ
๑.๑ หนาที่ความรับผิดชอบของวิสัยทัศน พันธกิจและยุทธศาสตรของกรมสวัสดิการและคุมครอง
แรงงาน
วิสัยทัศน
“เปนองคกรหลักในการกําหนดและพัฒนามาตรฐานแรงงาน เสริมสรางความมั่นคงดาน
สภาพการจางและสภาพการทํางานใหแรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ด”ี
พันธกิจ
(๑) พัฒนามาตรฐานแรงงานใหสอดคลองกับมาตรฐานสากลคุมครองแรงงานใหเปนไปตาม
มาตรฐานแรงงาน
(๒) สงเสริม พัฒนาและกํากับดูแลความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการ
ทํางานใหเปนไปตามมาตรฐานแรงงาน
(๓) สงเสริมและพัฒนาระบบแรงงานสัมพันธและสวัสดิการแรงงาน
ยุทธศาสตร
(๑) คุมครองแรงงานและเสริมสรางความปลอดภัยในการทํางาน
(๒) สงเสริมและพัฒนาระบบแรงงานสัมพันธและสวัสดิการแรงงาน
(๓) พัฒนามาตรฐานแรงงานใหสอดคลองกับมาตรฐานสากล
๑.๒ จํานวนกฎหมายที่อยูในความรับผิดชอบ
(๑) พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. ๒๕๑๘
(๒) พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑
(๓) พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ พ.ศ. ๒๕๔๓
๑.๓ จํานวนกฎหมายรองที่อยูในความรับผิดชอบโดยประมาณ (กฎ ระเบียบ ขอบังคับ หรือแนวทาง
ปฏิบัติ)
รายละเอียดปรากฏตามภาคผนวก

๒

๒. การกําหนดประเด็นการพัฒนากฎหมายในภาพรวม
๒.๑ ระบุชื่อกฎหมายที่จะดําเนินการแกไข ปรับปรุงหรือพัฒนา
๒.๒ ระบุหลักการทางกฎหมายที่จะดําเนินการแกไข ปรับปรุงหรือพัฒนาแตละฉบับ
๒.๓ ระบุเหตุผลในการดําเนินการแกไข ปรับปรุงหรือพัฒนา

กรอบนโยบายการ
ชื่อกฎหมาย
พัฒนากฎหมาย
๑. หลักการที่ ๑
รางพระราชบัญญัติ
การดําเนินการใหเปน คุม ครองแรงงาน
(ฉบับที.่ .) พ.ศ. ....
ไปตามรัฐธรรมนูญ
หรือกฎหมายที่กําหนด
ไว แนวทางที่ ๑ แกไข
เพิ่มเติมหรือยกเลิก
กฎหมายที่ขดั
รัฐธรรมนูญหรือจัดทํา
กฎหมายใหมให
เปนไปตามที่
รัฐธรรมนูญกําหนด

หลักการทางกฎหมาย
ที่จะดําเนินการพัฒนา
ปรับปรุงแกไขมาตรา ๑๖ แหงพระราชบัญญัติ
คุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ที่กําหนดหาม
นายจางหรือผูซึ่งเปนหัวหนางาน ผูควบคุมงาน
หรือผูตรวจงานกระทําการลวงเกินทางเพศตอ
ลูกจางซึ่งเปนหญิงหรือเด็ก โดยปรับปรุงแกไข
เปนกําหนด “หามนายจางหรือผูซึ่งเปนหัวหนา
งาน ผูควบคุมงาน หรือผูตรวจงานกระทําการ
ลวงเกินทางเพศตอลูกจาง” เพื่อใหความ
คุมครองแรงงานในเรื่องการลวงเกินทางเพศ
ตอลูกจางชายและหญิงอยางเสมอภาค
นอกจากนี้ ยังมีการปรับปรุงแกไข
พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑
ในประเด็นอื่นที่เปนไปตามหลักการที่ ๒ การ
พัฒนากฎหมายตามนโยบายพิเศษของรัฐบาล
ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามที่ระบุไวในกรอบ
นโยบายการพัฒนากฎหมายลําดับตอไป

เหตุผลในการ
ดําเนินการพัฒนา
เพื่อใหสอดคลองกับ
บทบัญญัติวาดวย
ความเสมอภาคกัน
ในกฎหมาย ตาม
มาตรา ๓๐ ของ
รัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย

๓

กรอบนโยบายการ
พัฒนากฎหมาย
๒. หลักการที่ ๒
การพัฒนากฎหมาย
ตามนโยบายพิเศษของ
รัฐบาล แนวทางที่ ๗
การลด เลิกหรือจัดให
มีกฎหมายเพื่อ
เสริมสรางศักยภาพใน
การแขงขันของ
ประเทศ เวนแต
กฎหมายลําดับที่ ๒.๒
รางพระราชบัญญัติ
คุมครองผูรับงานไปทํา
ที่บาน พ.ศ. ....
เปนไปตามแนวทางที่
๖ แกไขเพิ่มเติม
กฎหมาย หรือจัดใหมี
กฎหมายเพื่อแกไข
ปญหาความยากจน
และขยายโอกาสใหคน
จนและคนดอยโอกาส
เขาถึงกระบวนการ
ยุติธรรม

ชื่อกฎหมาย

หลักการทางกฎหมาย
ที่จะดําเนินการพัฒนา
๒.๑ ราง
ปรับปรุงแกไขพระราชบัญญัติคุมครอง
พระราชบัญญัติ
แรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ในประเด็นสําคัญดังนี้
คุมครองแรงงาน ๓.๑ ปรับปรุงแกไขนิยาม “นายจาง” ตาม
(ฉบับที่..) พ.ศ. .... มาตรา ๕(๓) จาก “ในกรณีที่ผูประกอบกิจการ
ไดวาจางดวยวิธีเหมาคาแรง โดยมอบใหบคุ คล
หนึ่งบุคคลใดรับชวงไปควบคุมดูแลการทํางาน
และรับผิดชอบจายคาจางใหแกลูกจางอีกทอด
หนึ่งก็ดี มอบหมายใหบุคคลหนึ่งบุคคลใดเปน
ผูจัดหาลูกจางมาทํางาน อันมิใชการประกอบ
ธุรกิจจัดหางานก็ดี โดยการทํางานนั้นเปนสวน
หนึ่งสวนใดหรือทั้งหมดในกระบวนการผลิต
หรือธุรกิจในความรับผิดชอบของผูประกอบ
กิจการ ใหถือวาผูประกอบกิจการเปนนายจาง
ของลูกจางดังกลาวดวย” เปน
“มาตรา ๑๒/๑ ในกรณีทผี่ ูประกอบกิจการ
มอบใหบุคคลหนึ่งบุคคลใดเปนผูจัดหาคนมา
ทํางานอันมิใชการประกอบธุรกิจจัดหางาน
โดยการทํางานนั้นเปนสวนหนึ่งสวนใดใน
กระบวนการผลิตหรือธุรกิจในความรับผิดชอบ
ของผูประกอบกิจการ และโดยบุคคลนั้นจะเปน
ผูควบคุมดูแลการทํางานหรือรับผิดชอบในการ
จายคาจางใหแกคนทีม่ าทํางานนัน้ หรือไมกต็ าม
ใหถือวาผูประกอบกิจการเปนนายจางของคน
ดังกลาว
ใหผูประกอบกิจการปฏิบัตติ อลูกจางตามวรรค
หนึ่งและลูกจางซึ่งไดวา จางตามสัญญาจาง
โดยตรงเทาเทียมกันในการจางงาน เวนแตลกั ษณะ
หรือสภาพของงานไมอาจปฏิบัติเชนนั้นได”

เหตุผลในการ
ดําเนินการพัฒนา
เพื่อสรางความ
เขมแข็งใหธุรกิจไทย
ในการเปดตลาดเสรี
หรือขอตกลงการคา
เสรี ทวิภาคีหรือพหุ
ภาคี

๔

กรอบนโยบายการ
พัฒนากฎหมาย

ชื่อกฎหมาย

หลักการทางกฎหมาย
ที่จะดําเนินการพัฒนา
เพื่อขยายความคุมครองใหแกลูกจางกรณีที่มี
การจางงานลักษณะเหมาคาแรง โดยกําหนดให
ผูประกอบกิจการเปนนายจาง ที่เปนการขยาย
โอกาสใหแกลูกจางที่จะไดรบั สิทธิตางๆ
ตามที่กฎหมายกําหนด และลดความเหลื่อมล้ํา
ระหวางลูกจางซึ่งไดวาจางดวยวิธีเหมาคาแรง
กับลูกจางซึ่งไดวาจางตามสัญญาจางโดยตรง
รวมถึงจะเปนการกําหนดการคุมครองแรงงาน
กรณีรับเหมาคาแรงที่สอดคลองกับกฎหมาย
ประกันสังคมและกฎหมายเงินทดแทน
๓.๒ เพิ่มเติมใหศาลมีอํานาจสั่งใหขอสัญญา
ขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน ระเบียบ หรือ
คําสั่งที่ไมเปนธรรมนั้นมีผลใชบังคับเทาทีเ่ ปน
ธรรมและพอสมควรแกกรณีดังนี้
“มาตรา ๑๔/๑ ขอตกลงในสัญญาจาง
ระหวางนายจางกับลูกจาง ขอบังคับเกี่ยวกับ
การทํางาน ระเบียบ หรือคําสั่งของนายจางที่ทํา
ใหนายจางไดเปรียบลูกจางเกินสมควร ใหศาล
มีอํานาจสั่งใหขอสัญญา ขอบังคับเกี่ยวกับการ
ทํางาน ระเบียบ หรือคําสั่งนั้นมีผลใชบังคับ
เทาที่เปนธรรมและพอสมควรแกกรณี”
เพื่อคุมครองลูกจางที่ไมไดรบั ความเปนธรรม
จากสัญญาจาง ขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน
ระเบียบ หรือคําสั่งของนายจางที่ไมเปนธรรม
เชน การลงโทษทางวินยั

เหตุผลในการ
ดําเนินการพัฒนา

๕

กรอบนโยบายการ
พัฒนากฎหมาย

ชื่อกฎหมาย

หลักการทางกฎหมาย
ที่จะดําเนินการพัฒนา
๓.๓ ปรับปรุงแกไขเวลาทํางานปกติตาม
มาตรา ๒๓ จาก
“ใหนายจางประกาศเวลาทํางานปกติใหลูกจาง
ทราบ โดยกําหนดเวลาเริ่มตนและเวลาสิ้นสุดของ
การทํางานแตละวันของลูกจางไดไมเกินเวลา
ทํางานของแตละประเภทงานตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวง แตวันหนึ่งตองไมเกินแปดชั่วโมง
และเมื่อรวมเวลาทํางานทั้งสิ้นแลวสัปดาหหนึ่ง
ตองไมเกินสี่สิบแปดชั่วโมง เวนแตงานที่อาจเปน
อันตรายตอสุขภาพและความปลอดภัยของลูกจาง
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง จะมีเวลาทํางาน
ปกติวันหนึ่งตองไมเกินเจ็ดชั่วโมง แตเมื่อรวม
เวลาทํางานทั้งสิ้นแลวสัปดาหหนึ่งไมเกินสีส่ ิบ
สองชั่วโมง
ในกรณีทนี่ ายจางไมอาจประกาศกําหนดเวลา
เริ่มตนและเวลาสิ้นสุดของการทํางานแตละวัน
ไดเนื่องจากลักษณะหรือสภาพของงาน ให
นายจางและลูกจางตกลงกันกําหนดชั่วโมง
ทํางานแตละวันไมเกินแปดชั่วโมง และเมือ่
รวมเวลาทํางานทั้งสิ้นแลวสัปดาหหนึ่งตองไม
เกินสี่สิบแปดชั่วโมง” เปน
“ใหนายจางประกาศเวลาทํางานปกติให
ลูกจางทราบ โดยกําหนดเวลาเริ่มตนและเวลา
สิ้นสุดของการทํางานแตละวันของลูกจางไดไม
เกินเวลาทํางานของแตละประเภทงานตามที่
กําหนดในกฎกระทรวง แตวันหนึ่งตองไมเกิน
แปดชั่วโมง หรือเมื่อรวมเวลาทํางานทั้งสิ้นแลว

เหตุผลในการ
ดําเนินการพัฒนา

๖

กรอบนโยบายการ
พัฒนากฎหมาย

ชื่อกฎหมาย

หลักการทางกฎหมาย
ที่จะดําเนินการพัฒนา
สัปดาหหนึ่งตองไมเกินสี่สิบแปดชั่วโมง
เวนแตงานที่อาจเปนอันตรายตอสุขภาพและ
ความปลอดภัยของลูกจางตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวง จะมีเวลาทํางานปกติวนั หนึ่งตอง
ไมเกินเจ็ดชัว่ โมง แตเมื่อรวมเวลาทํางานทั้งสิ้น
แลวสัปดาหหนึ่งไมเกินสี่สิบสองชั่วโมง
ในกรณีทนี่ ายจางไมอาจประกาศกําหนดเวลา
เริ่มตนและเวลาสิ้นสุดของการทํางานแตละวัน
ไดเนื่องจากลักษณะหรือสภาพของงาน ให
นายจางและลูกจางตกลงกันกําหนดชั่วโมง
ทํางานแตละวันไมเกินแปดชั่วโมง หรือเมือ่
รวมเวลาทํางานทั้งสิ้นแลวสัปดาหหนึ่งตองไม
เกินสี่สิบแปดชั่วโมง”
ซึ่งเปนการปรับปรุงแกไขกําหนดใหเวลา
ทํางานปกติวนั หนึ่งตองไมเกิน ๘ ชั่วโมง หรือ
เมื่อรวมเวลาทํางานทั้งสิ้นแลวสัปดาหหนึ่ง
ตองไมเกิน ๔๘ ชั่วโมง ทั้งนี้ เพื่อใหการ
กําหนดเวลาทํางานปกติมีความยืดหยุนขึน้ ที่
จะสงผลดีตอนายจางและลูกจาง เชน การลด
ภาระคาใชจายของนายจาง ลูกจางมีวนั หยุด
เพิ่มมากขึ้นทีจ่ ะไดพกั ผอนอยูกับครอบครัว
๓.๔ ปรับปรุงแกไขประเภทงานที่หามนายจาง
ใหลูกจางหญิงทําตามมาตรา ๓๘ จาก
“หามมิใหนายจางใหลูกจางซึ่งเปนหญิง
ทํางานอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้
(๑) งานเหมืองแรหรืองานกอสรางที่ตองทํา
ใตดิน ใตน้ํา ในถ้ํา ในอุโมงคหรือปลองใน

เหตุผลในการ
ดําเนินการพัฒนา

๗

กรอบนโยบายการ
พัฒนากฎหมาย

ชื่อกฎหมาย

หลักการทางกฎหมาย
ที่จะดําเนินการพัฒนา
ภูเขา เวนแตลกั ษณะของงานไมเปนอันตราย
ตอสุขภาพหรือรางกายของลูกจางนั้น
(๒) งานทีต่ องทําบนนั่งรานที่สูงกวาพืน้ ดิน
ตั้งแตสิบเมตรขึ้นไป
(๓) งานผลิตหรือขนสงวัตถุระเบิดหรือวัตถุ
ไวไฟ
(๔) งานอืน่ ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง”
เปน
“หามมิใหนายจางใหลูกจางซึ่งเปนหญิง
ทํางานอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้
(๑) งานเหมืองแรหรืองานกอสรางที่ตองทํา
ใตดิน ใตน้ํา ในถ้ํา ในอุโมงคหรือปลองใน
ภูเขา
(๒) งานทีต่ องทําบนนั่งรานที่สูงกวาพืน้ ดิน
ตั้งแตสิบเมตรขึ้นไป
(๓) งานผลิตหรือขนสงวัตถุระเบิดหรือวัตถุ
ไวไฟ
(๔) งานวิชาชีพหรือวิชาการเกี่ยวกับการ
สํารวจ การขุดเจาะ การกลั่นแยก และการผลิต
ผลิตภัณฑจากปโตรเลียมหรือปโตรเคมี
(๕) งานอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
เวนแตสภาพของการทํางานตาม (๑) ถึง (๕)
ไมเปนอันตรายตอสุขภาพและความปลอดภัย
ของลูกจางนั้น”
เพื่อเปนการขยายโอกาสการประกอบอาชีพแก
ลูกจางหญิง ใหสามารถทํางานวิชาชีพหรือ
วิชาการเกีย่ วกับการสํารวจ การขุดเจาะ การ
กลั่นแยก และการผลิตผลิตภัณฑจาก

เหตุผลในการ
ดําเนินการพัฒนา

๘

กรอบนโยบายการ
พัฒนากฎหมาย

ชื่อกฎหมาย

หลักการทางกฎหมาย
ที่จะดําเนินการพัฒนา
ปโตรเลียมหรือปโตรเคมีได หากสภาพของ
การทํางานตามไมเปนอันตรายตอสุขภาพและ
ความปลอดภัยของลูกจางหญิง และลดปญหา
การขาดแคลนแรงงานของนายจาง
๓.๕ เพิม่ เติมใหนายจางซึ่งมีลูกจางรวมกัน
ตั้งแตสิบคนขึน้ ไปยืน่ แบบรายการแสดงสภาพ
การจางและสภาพการทํางานตามแบบที่อธิบดี
กําหนดตออธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมาย
ภายในวันที่ ๑๕ ของเดือนมกราคมของทุกป
และในกรณีทขี่ อเท็จจริงเกีย่ วกับขอความใน
แบบรายการแสดงสภาพการจางและสภาพการ
ทํางานที่ไดยนื่ ไวเปลีย่ นแปลงไป ใหนายจาง
แจงเปนหนังสือตามแบบที่อธิบดีกําหนดตอ
อธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมาย เพื่อขอ
เปลี่ยนแปลงหรือแกไขเพิ่มเติมรายการภายใน
วันที่ ๑๕ ของเดือนถัดจากเดือนที่มกี าร
เปลี่ยนแปลงดังกลาวดังนี้
“มาตรา ๑๑๕/๑ ใหนายจางซึ่งมีลูกจางรวมกัน
ตั้งแตสิบคนขึ้นไปยื่นแบบรายการแสดงสภาพ
การจางและสภาพการทํางานตามแบบที่อธิบดี
กําหนดตออธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมาย
ภายในวันที่สิบหาของเดือนมกราคมของทุกป
ในกรณีที่ขอ เท็จจริงเกีย่ วกับขอความในแบบ
รายการแสดงสภาพการจางและสภาพการทํางานที่
ไดยนื่ ไวตามวรรคหนึ่งเปลี่ยนแปลงไป ใหนายจาง
แจงเปนหนังสือตามแบบที่อธิบดีกําหนดตออธิบดี
หรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมาย เพื่อขอเปลี่ยนแปลง
หรือแกไขเพิ่มเติมรายการภายในวันที่สิบหาของ
เดือนถัดจากเดือนที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกลาว”

เหตุผลในการ
ดําเนินการพัฒนา

๙

กรอบนโยบายการ
พัฒนากฎหมาย

ชื่อกฎหมาย

หลักการทางกฎหมาย
ที่จะดําเนินการพัฒนา
เพื่อเปนการเพิม่ ประสิทธิภาพการตรวจ
แรงงานของพนักงานตรวจแรงงานที่มีจํานวน
จํากัด อันจะสงผลดีตอการบริหารแรงงานใน
ประเทศ ซึ่งการตรวจแรงงานเปนเครื่องมือตาม
กฎหมายหนึ่งที่มีความสําคัญตอระบบการ
คุมครองแรงงาน รวมถึงจะเปนการลดภาระ
ของนายจางทีไ่ ดรับจากการตรวจแรงงาน
ตามปกติไดอกี ทางหนึ่ง
๓.๖ เพิ่มเติมใหกรณีทนี่ ายจางปฏิบัติตามคําสั่ง
ของพนักงานตรวจแรงงานตามมาตรา ๑๒๔
แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงานฯ ภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด การดําเนินคดีอาญานายจาง
ใหเปนอันระงับไปดังนี้
“มาตรา ๑๒๔/๑ ในกรณีที่นายจางปฏิบัติ
ตามคําสั่งของพนักงานตรวจแรงงานตาม
มาตรา ๑๒๔ ภายในระยะเวลาที่กําหนด การ
ดําเนินคดีอาญานายจางใหเปนอันระงับไป”
เพื่อเปนมาตรการลดการดําเนินคดีอาญาทีไ่ ม
จําเปน ที่จะเปนการประหยัดงบประมาณไดอีก
ทางหนึ่ง และลดภาระของนายจางที่อาจถูก
ดําเนินคดีอาญาจากการฝาฝนหรือไมปฏิบตั ิ
ตามเกี่ยวกับสิทธิไดรับเงินอยางหนึง่ อยางใด
ตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.
๒๕๔๑

เหตุผลในการ
ดําเนินการพัฒนา

๑๐

กรอบนโยบายการ
พัฒนากฎหมาย

ชื่อกฎหมาย

หลักการทางกฎหมาย
ที่จะดําเนินการพัฒนา
๓.๗ เพิ่มเติมบทกําหนดโทษกรณีฝาฝน
หรือไมปฏิบัติตามประกาศหรือคําสั่งที่ออก
ตามประกาศของคณะปฏิวัตฉิ บับที่ ๑๐๓
ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ ที่ยังใชบังคับ
อยูตามมาตรา ๑๖๖ โดยการนําอัตราโทษตาม
ขอ ๘ แหงประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่
๑๐๓ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๑๕ มาใช
เปนดังนี้
“ผูใดฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามประกาศของ
คณะปฏิวัติฉบับที่ ๑๐๓ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม
พ.ศ. ๒๕๑๕ ที่ยังใชบังคับอยูตามมาตรา ๑๖๖
ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับ
ไมเกินสองหมืน่ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ”
เพื่อใหการบริหารและบังคับใชกฎหมาย
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และมีอัตรา
โทษที่เหมาะสม ไมเปนภาระแกนายจางเกิน
สมควร
๓.๘ ปรับปรุงแกไขวิธีการแจงการดําเนินการ
ตามมาตรา ๑๘ จาก
“ในกรณีทพี่ ระราชบัญญัตินี้กําหนดให
นายจางตองแจงการดําเนินการอยางหนึ่งอยาง
ใดตอพนักงานตรวจแรงงาน ใหนายจางแจง
ดวยตนเอง แจงโดยทางไปรษณีย หรือแจงโดย
ทางโทรสาร แลวแตกรณี ณ สถานที่ที่อธิบดี
ประกาศกําหนด” เปน
“ในกรณีทพี่ ระราชบัญญัตินี้กําหนดให
นายจางตองแจงการดําเนินการอยางหนึ่งอยาง

เหตุผลในการ
ดําเนินการพัฒนา

๑๑

กรอบนโยบายการ
พัฒนากฎหมาย

ชื่อกฎหมาย

หลักการทางกฎหมาย
ที่จะดําเนินการพัฒนา
ใด หรือสงเอกสารตออธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดี
มอบหมาย หรือพนักงานตรวจแรงงาน ให
นายจางแจงหรือสงดวยตนเอง แจงหรือสงโดย
ทางไปรษณีย แจงหรือสงโดยทางโทรสาร
หรือแจงหรือสงผานระบบอินเตอรเนท
(Internet) แลวแตกรณี ณ สถานที่ที่อธิบดี
ประกาศกําหนด
ทั้งนี้ หลักเกณฑและวิธีการแจงหรือสงผาน
ระบบอินเตอรเนทใหเปนไปตามที่อธิบดี
ประกาศกําหนด”
เพื่อเปนการอํานวยความสะดวกแกนายจางซึ่ง
ตองดําเนินการอยางหนึ่งอยางใด หรือสงเอกสาร
ตออธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมาย หรือ
พนักงานตรวจแรงงานตามทีพ่ ระราชบัญญัติ
คุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ กําหนด และเปน
การลดภาระของนายจางไดอีกทางหนึ่ง
นอกจากนี้ การปรับปรุงแกไขพระราชบัญญัติ
คุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ทําใหประเทศมี
กฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานที่เปนธรรม
และเหมาะสม และสอดคลองกับมาตรฐาน
แรงงานระหวางประเทศแลวจะเปนมาตรการใน
การปองกันการกีดกันทางการคาระหวางประเทศ
โดยการอางประเด็นทางดานแรงงานไดอีกทาง
หนึ่ง และประเทศมีความเจริญทางเศรษฐกิจ
และมีความสงบมั่นคงทางสังคม

เหตุผลในการ
ดําเนินการพัฒนา

๑๒

กรอบนโยบายการ
พัฒนากฎหมาย

ชื่อกฎหมาย

หลักการทางกฎหมาย
ที่จะดําเนินการพัฒนา

เหตุผลในการ
ดําเนินการพัฒนา

๒.๒ ราง
พระราชบัญญัติ
คุมครองผูรับงาน
ไปทําที่บาน
พ.ศ. ....

เปนกฎหมายกําหนดการคุมครองผูรับงานไป
ทําที่บานซึ่งเปนแรงงานนอกระบบ ใหไดรบั
ความเปนธรรมและความปลอดภัยในการ
ทํางาน เนื่องจากสภาวการณเกี่ยวกับการจาง
งานเปลี่ยนแปลงไป โดยมีการเอางานไป
ใหแกผูรับงานไปทําที่บานของตนเองมากขึ้น
แตไมมีบทบัญญัติของกฎหมายใดใหความ
คุมครองแกผูทํางานประเภทนี้โดยตรง อาจทํา
ใหผูรับงานไปทําที่บานไดรบั ความเดือดรอน
เชน การไมไดรับคาตอบแทนจากผูวาจาง ขาด
หลักประกันดานการรักษาพยาบาล เพราะการ
จางงานในลักษณะนี้นิติสัมพันธระหวาง ผูจาง
งานกับผูรับงานไปทําที่บานอาจมิไดเปนไป
ตามสัญญาจางแรงงานทุกกรณี แตอาจเปนไป
ตามสัญญาจางทําของ ที่สงผลใหไมอาจนํา
กฎกระทรวงวาดวยการคุมครองแรงงานใน
งานที่รับไปทําที่บาน พ.ศ.๒๕๔๗ ออกตาม
ความในมาตรา ๒๒ แหงพระราชบัญญัติ
คุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาใชบังคับกับ
การจางงานลักษณะดังกลาวไดทั้งหมด
เนื่องจากกฎกระทรวงดังกลาวยังคงใชถอยคํา
วา “นายจาง” และ “ลูกจาง” สงผลให
กฎกระทรวงดังกลาวคุมครองเฉพาะการรับ
งานไปทําที่บานที่มีนิติสัมพันธตามสัญญาจาง
แรงงานเทานัน้ จึงจําเปนตองตรากฎหมาย
ขึ้นมาคุมครองแกผูทํางานประเทนี้โดยตรง

จัดใหมีกฎหมายเพื่อ
แกไขปญหาความ
ยากจน รวมถึงเปน
การเพิ่มรายได และ
ขยายโอกาสดาน
ตางๆ ใหแกคนจน
เชน การไดรบั คา
รักษาพยาบาล หรือ
คาทําศพกรณี
ประสบอันตรายหรือ
เจ็บปวยเนื่องจาก
การทํางาน

๑๓

กรอบนโยบายการ
พัฒนากฎหมาย

ชื่อกฎหมาย

หลักการทางกฎหมาย
ที่จะดําเนินการพัฒนา
๒.๓ ราง
กําหนดใหมกี ารคุมครองแรงงานในงานขนสง
กฎกระทรวงวาดวย ทางเรือเดินทะเลแตกตางไปจาก พระราชบัญญัติ
การคุมครอง
คุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ เนื่องจากการ
แรงงานในงาน
ทํางานเรือเดินทะเลนัน้ มีความแตกตางจากการ
ขนสงทางเรือเดิน ทํางานในสถานประกอบกิจการทัว่ ๆ ไป เพราะ
ทะเล พ.ศ. ....
ลูกจางตองทํางานติดไปกับเรือเดินทะเล และพัก
อาศัยอยูบ นเรือเดินทะเลที่มกี ารเคลื่อนที่เกือบ
ตลอดเวลา ประกอบกับบนเรือเดินทะเลนัน้ มี
จํานวนพืน้ ที่ทจี่ ํากัด สงผลใหมีลักษณะหรือ
สภาพของงานจึงแตกตางจากงานอื่น เชน เวลา
ทํางานปกติ เวลาพัก รวมถึงตองมีการจัด
สวัสดิการ และมาตรการดานความปลอดภัยใน
การทํางานขึ้นเปนการเฉพาะดวย ทั้งนี้ การที่
ประเทศมีมาตรฐานแรงงานเกี่ยวกับการ
คุมครองแรงงานในงานขนสงทางเรือเดินทะเล
ที่สอดคลองกับมาตรฐานแรงงานระหวาง
ประเทศแลว จะเปนมาตรการในการปองกัน
การกีดกันทางการคาระหวางประเทศ และการ
กักเรือไดอกี ทางหนึ่ง

เหตุผลในการ
ดําเนินการพัฒนา
เพื่อแขงขันกับ
ตางชาติไดดใี นยุค
โลกาภิวัตน
โดยเฉพาะการลด
ตนทุนดานตาง ๆ
เชน ตนทุนการ
ขนสงสินคา
(logistics) เนือ่ งจาก
การขนสงสินคาทาง
เรือเดินทะเลเปนการ
ขนสงที่ใชตนทุนต่ํา
กวาการขนสงสินคา
โดยวิธีอื่น และเรือ
เดินทะเลเปนกิจการ
ขนสงที่มีอิทธิพลตอ
ระบบเศรษฐกิจโลก

๑๔

กรอบนโยบายการ
พัฒนากฎหมาย

ชื่อกฎหมาย

หลักการทางกฎหมาย
ที่จะดําเนินการพัฒนา

เหตุผลในการ
ดําเนินการพัฒนา

๒.๔ ราง
กฎกระทรวง
กําหนดมาตรฐาน
ในการบริหารและ
การ จัดการดาน
ความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และ
สภาพแวดลอมใน
การทํางานเกีย่ วกับ
งานกอสราง
พ.ศ. ....

กําหนดมาตรฐานใหนายจางดําเนินการในการ
บริหารและการจัดการดานความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน
เกี่ยวกับงานกอสราง ซึ่งครอบคลุมถึงการ
กําหนดเขตกอสราง งานไฟฟา การปองกัน
และระงับอัคคีภัย งานเสาเข็ม งานขุด งาน
เจาะ งานปนจัน่ นั่งราน งานรื้อถอน ทําลาย
งานอุโมงค งานกอสรางในทะเล และงานใน
สถานที่ที่มีอันตรายจากการตกจากที่สูง ทั้งนี้
การกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการ
จัดการดานความปลอดภัยในการทํางาน
เกี่ยวกับงานกอสรางนี้ไดมีการประมวลรวม
กฎหมายเกีย่ วกับความปลอดภัยจํานวน ๕
ฉบับรวมเขาดวยกันเปนฉบับเดียวกัน เพื่อให
เกิดความสะดวกตอนายจางซึ่งจะตองปฏิบัติ
ตาม ซึ่งไดแก
๑. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ความ
ปลอดภัยในการทํางานกอสรางวาดวยเขต
กอสราง ลงวันที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๒๘
๒. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ความ
ปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับการตอกเสาเข็ม
ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๑
๓. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ความ
ปลอดภัยในการทํางานกอสรางวาดวยลิฟท
ขนสงวัสดุชั่วคราว ลงวันที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ.
๒๕๒๔

เพื่อสรางความ
เขมแข็งใหธุรกิจไทย
ในการเปดตลาดเสรี
หรือขอตกลงการคา
เสรี ทวิภาคีหรือพหุ
ภาคี

๑๕

กรอบนโยบายการ
พัฒนากฎหมาย

ชื่อกฎหมาย

หลักการทางกฎหมาย
ที่จะดําเนินการพัฒนา
๔. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ความ
ปลอดภัยในการทํางานกอสรางวาดวยนั่งราน
ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๒๕
๕. ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ความ
ปลอดภัยในการทํางานในสถานที่ที่มีอันตราย
จากการตกจากที่สูง วัสดุกระเด็น ตกหลน และ
การพังทลาย ลงวันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๓๔
นอกจากนี้ การกําหนดมาตรฐานใหนายจาง
ดําเนินการในการบริหารและการจัดการดาน
ความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับงาน
กอสรางนั้นจะสงผลดีตอนายจาง ที่จะเปนการ
ลดความสูญเสียเงิน ทรัพยสิน และแรงงานที่มี
ทักษะและประสบการณในการทํางาน รวมถึง
จะสงผลดีตอประเทศที่จะลดการสูญเสีย
ทรัพยากรบุคคลที่อยูในวัยทํางาน โดยลูกจาง
มีสุขภาพอนามัยที่ดี และเปนมาตรการในการ
ปองกันการกีดกันทางการคาไดอีกทางหนึ่ง

๓. หลักการที่ ๓
การพัฒนากฎหมาย
เชิงกระบวนการ

เหตุผลในการ
ดําเนินการพัฒนา

๑๖

๓. การกําหนดระยะเวลาในการดําเนินการพัฒนากฎหมายแตละฉบับ
๓.๑ ชื่อกฎหมาย รางพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
ผูรับผิดชอบ นายอาทิตย อิสโม หนวยงาน กองนิตกิ าร
ตําแหนง ผูอํานวยการกองนิติการ โทรศัพท ๐ ๒๒๔๖ ๗๐๓๙
ลําดับ
๑.
๒.
๓.

๔.

๕.

๖.
๗.

๘.

ระยะเวลาการดําเนินการป ๒๕๔๘
ขั้นตอนการ
ดําเนินการ*
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ตรวจสอบ ศึกษา
วิเคราะห
ยกรางกฎหมาย
เสนอคณะกรรมการ
พัฒนากฎหมายของ
กรมสวัสดิการและ
คุมครองแรงงาน
คณะอนุกรรมการ
กํากับฯ พิจารณา
ตรวจสอบ
คณะกรรมการนโย
บายแหงชาติ
พิจารณา
คณะรัฐมนตรี
พิจารณา
สํานักงาน
คณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจ
พิจารณา
เสนอสภา
ผูแทนราษฎร

หมายเหตุ* รายละเอียดขั้นตอนการดําเนินการขึ้นอยูก ับระดับของกฎหมายวาเปนพระราชบัญญัติ
พระราชกําหนด พระราชกฤษฎีกา กฎ ระเบียบ หรือขอบังคับ

๑๗

๓.๒.ชื่อกฎหมาย รางพระราชบัญญัติคุมครองผูรับงานไปทําที่บาน พ.ศ. ....
ผูรับผิดชอบ นายสถาพร จารุภา หนวยงาน สํานักคุมครองแรงงาน
ตําแหนง ผูอํานวยการสํานักคุมครองแรงงาน โทรศัพท ๐ ๒๒๔๖ ๑๖๒๒
ลําดับ
๑.
๒.
๓.

๔.

๕.
๖.
๗.

๘.

ขั้นตอนการ
ระยะเวลาการดําเนินการป ๒๕๔๘
ดําเนินการ*
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ตรวจสอบ ศึกษา
วิเคราะห
ยกรางกฎหมาย
เสนอคณะกรรมการ
พัฒนากฎหมายของ
กรมสวัสดิการและ
คุมครองแรงงาน
คณะอนุกรรมการ
กํากับฯ พิจารณา
ตรวจสอบ
คณะกรรมการนโยบาย
แหงชาติพจิ ารณา
คณะรัฐมนตรี
พิจารณา
สํานักงาน
คณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจ
พิจารณา
เสนอสภา
ผูแทนราษฎร

หมายเหตุ* รายละเอียดขั้นตอนการดําเนินการขึ้นอยูก ับระดับของกฎหมายวาเปนพระราชบัญญัติ
พระราชกําหนด พระราชกฤษฎีกา กฎ ระเบียบ หรือขอบังคับ

๑๘

๓.๓. ชื่อกฎหมาย รางกฎกระทรวงวาดวยการคุมครองแรงงานในงานขนสงทางเรือเดินทะเล พ.ศ. ....
ผูรับผิดชอบ นายอาทิตย อิสโม หนวยงาน กองนิตกิ าร
ตําแหนง ผูอํานวยการกองนิติการ โทรศัพท ๐ ๒๒๔๖ ๗๐๓๙
ลําดับ
๑.
๒.
๓.

๔.

๕.
๖.
๗.

๘.

ขั้นตอนการ
ระยะเวลาการดําเนินการป ๒๕๔๘
ดําเนินการ*
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ตรวจสอบ ศึกษา
วิเคราะห
ยกรางกฎหมาย
เสนอคณะกรรมการ
พัฒนากฎหมายของ
กรมสวัสดิการและ
คุมครองแรงงาน
คณะอนุกรรมการ
กํากับฯ พิจารณา
ตรวจสอบ
คณะกรรมการนโยบาย
แหงชาติพจิ ารณา
คณะรัฐมนตรี
พิจารณา
สํานักงาน
คณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจ
พิจารณา
เสนอสภา
ผูแทนราษฎร

หมายเหตุ* รายละเอียดขั้นตอนการดําเนินการขึ้นอยูก ับระดับของกฎหมายวาเปนพระราชบัญญัติ
พระราชกําหนด พระราชกฤษฎีกา กฎ ระเบียบ หรือขอบังคับ

๑๙

๓.๔. ชื่อกฎหมาย รางกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการดานความปลอดภัย
อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานเกี่ยวกับงานกอสราง พ.ศ. ....
ผูรับผิดชอบ นายศักดิ์ดา เทพเจริญนิรันดร หนวยงาน กองตรวจความปลอดภัย
ตําแหนง ผูอํานวยการกองตรวจความปลอดภัย โทรศัพท ๐ ๒๔๔๘ ๙๑๔๐
ลําดับ
๑.
๒.
๓.

๔.

๕.
๖.
๗.

๘.

ระยะเวลาการดําเนินการป ๒๕๔๘
ขั้นตอนการ
ดําเนินการ*
ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
ตรวจสอบ ศึกษา
วิเคราะห
ยกรางกฎหมาย
เสนอคณะกรรมการ
พัฒนากฎหมายของ
กรมสวัสดิการและ
คุมครองแรงงาน
คณะอนุกรรมการ
กํากับฯ พิจารณา
ตรวจสอบ
คณะกรรมการนโยบาย
แหงชาติพจิ ารณา
คณะรัฐมนตรี
พิจารณา
สํานักงาน
คณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจ
พิจารณา
เสนอสภา
ผูแทนราษฎร

หมายเหตุ* รายละเอียดขั้นตอนการดําเนินการขึ้นอยูก ับระดับของกฎหมายวาเปนพระราชบัญญัติ
พระราชกําหนด พระราชกฤษฎีกา กฎ ระเบียบ หรือขอบังคับ
กฎหมายฉบับนี้อยูในระหวางการตรวจพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณารางกฎหมายของกระทรวงแรงงาน

๒๐

ขาพเจา นายสุรินทร จิรวิศิษฎ ตําแหนงอธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
ขอรับรองวาจะดําเนินการพัฒนากฎหมายตามแผนพัฒนากฎหมายของกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน
ใหแลวเสร็จตามแผนพัฒนากฎหมายทีไ่ ดกําหนดไว
ลงชื่อ

ผูรับรองการ
ลงชื่อ
ผูรับคํารับรอง
ดําเนินการตามแผน
การดําเนินการ
(นายสุรินทร จิรวิศิษฎ) พัฒนากฎหมาย
(นายจารุพงศ เรืองสุวรรณ) ตามแผนพัฒนา
อธิบดีกรมสวัสดิการ
ปลัดกระทรวงแรงงาน กฎหมาย
และคุมครองแรงงาน
วันที่
มีนาคม ๒๕๔๘
วันที่
มีนาคม ๒๕๔๘

