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บทที่ 3 
สวัสดิการแรงงานและกฎหมายดานสวัสดิการแรงงานในประเทศไทย 

 
1.  สถานการณดานสวัสดิการแรงงานของไทย 
   

หากพิจารณาในหลักการที่วา สวัสดิการแรงงานที่สมบูรณหมายถึง การสงเสริมสภาพแวดลอม 
ที่ดีทั้งรางกาย อารมณ สังคม และเศรษฐกิจของลูกจาง และสวัสดิการแรงงานนั้นควรครอบคลุมไปถึง
ครอบครัวของลูกจางดวยในขอบเขตที่สามารถกระทําได จะเห็นวา สวัสดิการแรงงานที่ลูกจางไดรับโดย
สวนรวมนั้นยังหางไกลจากหลักการขางตน  เพราะแมสวัสดิการแรงงานตามที่กฎหมายกําหนดซึ่งเปน
เพียงมาตรฐานขั้นต่ําก็ยังปรากฏวาลูกจางไมไดรับเต็มเม็ดเต็มหนวยนัก อันเปนผลจากสาเหตุหลาย
ประการ เชน การตรวจแรงงานยังไมทั่วถึง นายจางบางรายมีเจตนาที่จะหลีกเลี่ยงกฎหมาย ตลอดจน
ลูกจางไมเขาใจสิทธิอันควรมีควรไดของตน สําหรับสวัสดิการแรงงานที่เปนตัวเงิน เชน คาทดแทนหรือ
เงินชดเชย  ลูกจางจะไดรับก็ตอเมื่อประสบอันตรายจากการทํางาน หรือถูกเลิกจางโดยไมมีความผิด 
ดังนั้นสวัสดิการแรงงานที่กําหนดโดยกฎหมายโดยปกติจึงไมมีผลตอการเพิ่มรายได หรือสรางความ
มั่นคงทางจิตใจใหแกลูกจางในขณะทํางานหรือในอนาคตแตอยางใด 
 จากขอมูลที่พบจากการศึกษาวิจัยตางๆ พบวา สถานประกอบกิจการขนาดใหญจัดสวัสดิการ
แรงงานนอกเหนือจากกฎหมายกําหนดไดมากอยางกวา และในคุณภาพที่ดีกวาสถานประกอบกิจการ
ขนาดเล็กซึ่งเปนการยืนยันอีกชั้นหนึ่งวาสวัสดิการแรงงานของลูกจางแรงงานไทยโดยเฉลี่ยอยูในเกณฑ
ที่ไมดีนัก เพราะสถานประกอบกิจการขนาดเล็กที่มีลูกจางต่ํากวา 10 คน มีถึงกวารอยละ 50 ของสถาน
ประกอบกิจการทั้งหมด สวนใหญมีฐานะทางการเงินไมมั่นคง และการบริหารงานยังไมมีระบบ 
นอกจากนี้ยังไดภาพรวมวา ลูกจางที่ทํางานอยูในเขตชนบทจะไดรับสวัสดิการแรงงานโดยเฉลี่ยนอยกวา
ลูกจางที่ทํางานในเขตเมือง ยกเวนสําหรับลูกจางที่ทํางานในสถานประกอบกิจการขนาดใหญ หรือ
ทํางานในถิ่นทุรกันดารในชนบท ซ่ึงนายจางตองใหส่ิงจูงใจในรูปของสวัสดิการแรงงานอยูแลว 
 สวัสดิการแรงงานที่นายจางจัดใหแกลูกจางนั้น สวนใหญเปนสวัสดิการแรงงานทางเศรษฐกิจซึง่
มีผลตอการลดภาระคาใชจายของลูกจางโดยตรง เชน รถรับสง ที่พักอาศัย เครื่องแบบ การประกันภัย 
เปนตน และยังไดใหสวัสดิการแรงงานเพื่อใหลูกจางเกิดกําลังใจในการทํางาน เชน โบนัส เงินสะสม 
บําเหน็จบํานาญ เบี้ยขยัน เปนตน แตนายจางมักไมคอยใหสวัสดิการแรงงานทางสังคมซึ่งมีลักษณะเปน
การใหบริการ เชน การใหการปรึกษาหารือในปญหาตางๆ การจัดนันทนาการ การศึกษา การใหความ
ชวยเหลือพิเศษเฉพาะราย ทั้งนี้อาจเปนเพราะนายจางเห็นวาสวัสดิการแรงงานทางสังคมมีความเชื่อมโยง
กับการเพิ่มผลผลิตนอยกวาสวัสดิการแรงงานทางเศรษฐกิจ โดยมีการคาดการณวาสวัสดิการแรงงานที่
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ลูกจางไดรับมีมูลคาโดยเฉลี่ยทุกประเภทประมาณรอยละ 24.8 ของคาจางที่ลูกจางได1 ในขณะที่ 
สหภาพแรงงานจะสนใจใหสวัสดิการแรงงานทางสังคมแกสมาชิกมากกวาทางเศรษฐกิจ2 ซ่ึงเมื่อพิจารณา
จากขอเรียกรองของลูกจางในชวง 5 ปที่ผานมา(พ.ศ.2543-2547)ก็เห็นไดวาลูกจางมีความตองการให
นายจางจัดสวัสดิการแรงงานเพิ่มขึ้นนอกเหนือจากกฎหมาย โดยมีการเรียกรองใหนายจางจัดสวัสดิการ
แรงงานคิดเปนรอยละ 30 – 40 ของขอเรียกรองทั้งหมด (ตารางที่ 3-1) 
 
ตารางที่ 3-1 ขอเรียกรองดานสวัสดิการแรงงานป 2543-2547 

ประเภทขอเรียกรอง ป 
พ.ศ. 

รวมขอ 
เรียกรอง 

(ขอ)/รอยละ 
เง่ือนไข 
การจาง 

วัน/เวลา 
ทํางาน 

คาจาง สวัสดิการ การเลิกจาง การรองทุกข อ่ืน ๆ  

3,113 427 252 756 1,247 81 230 120  
2543 100.00 13.72 8.09 24.29 40.06 2.60 7.39 3.85 

1,334 168 95 321 507 18 131 94  
2544 100.00 12.59 7.12 24.06 38.01 1.35 9.82 7.05 

676 39 69 233 198 17 85 35  
2545 100.00 5.77 10.21 34.47 29.29 2.51 12.57 5.18 

602 34 61 224 199 12 52 20  
2546 100.00 5.65 10.13 37.21 33.06 1.99 8.64 3.32 

867 33 92 307 263 10 119 43  
2547 100.00 3.81 10.61 34.51 30.33 1.15 13.73 4.96 

 
 ทั้งนี้ ส่ิงที่ลูกจางในประเทศไทยตองการเปนสวัสดิการแรงงานจากนายจางมากที่สุด  คือ 

- การเบิกจายคารักษาพยาบาล 
- รถรับ-สงพนักงาน 
- เงินบําเหน็จและบํานาญ 
- ที่พักอาศัยสําหรับลูกจาง 
- เงินกูดอกเบี้ยต่ํา 
- สโมสรกีฬาและกิจกรรมนันทนาการ 

                                                 
1  วิจิตรา  พรหมพนัธุม และคณะ,  รายงานผลการศึกษาเรื่องการประสบอันตรายจากการทํางาน และสวัสดกิารของ 
    ผูใชแรงงานในประเทศไทย, มีนาคม 2524 
2  นฤมล พลูทรัพย, บทบาทของสหภาพแรงงานในการใหประโยชนตอบแทนแกสมาชกิ, วิทยานพินธ,  
    สังคมสงเคราะหศาสตรมหาบัณฑิต, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2523 
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- การฝกอบรมและพัฒนาบุคลากร 
- วันลาตาง ๆ 
- การจัดกิจกรรมทองเที่ยวและพักผอนประจําป 

        หากวิเคราะหขอเรียกรองของลูกจางที่เกี่ยวกับสวัสดิการแรงงานแลว เห็นไดวา ลูกจางมี
ความสนใจสวัสดิการที่เปนตัวเงินมากกวาการบริการ ความตองการในลักษณะนี้ไมไดปรากฏเฉพาะ
สถาน-ประกอบกิจการที่คนงานมีความจําเปนอยูในระดับต่ํา เพราะแมแตสถานประกอบกิจการขนาด
ใหญ หรือรัฐวิสาหกิจที่คนงานและพนักงานมีความเปนอยูที่ดีและไดคาจางสูง ก็ยังมีการเรียกรองใน
ลักษณะเดียวกัน ซ่ึงแสดงออกถึงความตองการดานวัตถุ และมีการศึกษาวิจัยที่ยืนยันวาสวัสดิการแรงงาน
ที่ลูกจางใหความสําคัญและจัดลําดับความตองการไวในลําดับตน มักเปนสวัสดิการที่เปนเงินหรือวัตถุ
ส่ิงของ3  ทําใหเห็นไดวา ลูกจางสวนใหญยังขาดสิ่งจําเปนในการดํารงชีวิตอยูมาก เพราะความตองการ
ดานวัตถุเปนความตองการดานพื้นฐานกอนที่จะพัฒนาไปสูความตองการที่สูงขึ้น อันไดแกความ
ตองการทางสังคม การเคารพยกยอง ซ่ึงโดยทฤษฎีของ Maslow แลว ความตองการในลําดับที่สูงขึ้นไป
จะเกิดขึ้นไมได หากความตองการในลําดับที่ต่ํากวายังไมไดรับการตอบสนอง4 
 ในภาวะปกติ สวัสดิการแรงงานเปนสิ่งที่สรางความผูกพันและผลประโยชนใหกับทั้งฝาย
นายจางและลูกจาง แตภาวะปกติมักอยูไดไมนาน ลูกจางซึ่งเคยพอใจสวัสดิการจะเริ่มรูสึกวาจะตองขอ
อะไรเพิ่ม ซ่ึงอาจมาจากความตองการที่เพิ่มขึ้นหรือมาจากสภาพเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป และเมื่อ
นายจางใหไมไดเพราะมีขอจํากัดในการให ก็ทําใหเปนสาเหตุของขอพิพาทแรงงาน ทางออกในเรื่องนี้ก็
คือการกําหนด ขอเรียกรองของลูกจางนั้นตองมีเหตุผลสนับสนุน มิฉะนั้นแลวจะเปนการเรียกรองที่
ไมไดตั้งอยูบนพื้นฐานของความจําเปนที่แทจริง 

สําหรับนายจาง “สวัสดิการ” คือ คาตอบแทนที่นายจางใหลูกจางนอกเหนือไปจากคาจางปกติ 
และใหเพื่อการจูงใจมีลักษณะเปน incentive wage และเนื่องจากการจัดสวัสดิการแรงงานทุกประเภท
ตองมีคาใชจายและเปนตนทุนการผลิต ดังนั้น ในการพิจารณาใหสวัสดิการแรงงาน นายจางจึงตอง
กําหนดวา ตนทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากการจัดสวัสดิการแรงงานควรเปนเทาใด และตองคอย
ระมัดระวังมิใหเกินความสามารถในการใหสวัสดิการแรงงานนายจางสวนใหญจะคํานึงถึงความสัมพันธ
ระหวางสวัสดิการแรงงานกับการเพิ่มผลผลิต หากการใหสวัสดิการทําใหนายจางรับผลตอบแทนดาน
ผลผลิตอยางเห็นไดชัด นายจางจะเต็มใจในการใหสวัสดิการแรงงานมากกวา การใหสวัสดิการแรงงานที่
ไมสงผลตอการเพิ่มผลผลิต 

 
                                                 
3  สุภาพร พุทธิสารสิณย, การศึกษาการจัดสวัสดิการแรงงานใหแกพนกังานของบรษิัท สยามคราฟท จํากดั,  
     รายงานฝกภาคปฏิบัติสาขาสวสัดิการแรงงาน คณะสังคมสงเคราะหศาสตร มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร, 2522 
4  สุรพล  ปธานวนชิ, (2523), อางแลว 
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การที่มีการออกกฎหมายบังคับใหนายจางจายคาจางหรือสวัสดิการแรงงานเพิ่มขึ้น เชน การเพิ่ม
อัตราคาจางขั้นต่ํา หรือการออกกฎหมายประกันสังคม ก็อาจมีผลใหนายจางลดสวัสดิการแรงงาน 
ที่นอกเหนือกฎหมายลง โดยเฉพาะการประกันสังคมนั้นนายจางเห็นดวยกับหลักการที่นายจาง ลูกจาง 
และรัฐบาลจะรวมกันจายเงินสมทบ5  แตเมื่อนายจางจายเงินสมทบแลว นายจางอาจไปลดสวนที่จายเปน
สวัสดิการแรงงานลูกจางลงโดยเฉพาะผูลงทุนใหมซ่ึงหลังการประกาศใชพระราชบัญญัติประกันสังคม 
นายจางมักจะไมมีขอกําหนดในการจัดสวัสดิการแรงงาน ดังนั้น หากลูกจางตองการสวัสดิการแรงงาน 
ก็จะตองเรียกรองเอาเอง ซ่ึงจะไดผลหรือไมก็ขึ้นกับภาวะเศรษฐกิจแวดลอมในขณะนั้น6 

กลาวโดยสรุป นายจางมีความเขาใจวา สวัสดิการแรงงานเปนสิ่งจําเปนตองมี และเปนสิ่งอํานวย
ความสะดวกทั้งแกนายจางและลูกจาง ความสามารถของนายจางที่จะจัดสวัสดิการแรงงานใหกับลูกจาง
ขึ้นอยูกับภาระของนายจางที่เปนตนทุนการผลิต และผลที่เกิดขึ้นตอการเพิ่มผลผลิต อยางไรก็ตาม
นายจาง สวนใหญก็ยอมรับวา การจัดสวัสดิการแรงงานเปนการจูงใจใหลูกจางเกิดความรูสึกรักงาน 
สงเสริมเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของคนงาน และทําใหเกิดความรวมมือในการทํางานมากขึ้น 
 รัฐบาลได เขามามีบทบาทในการกําหนดสวัสดิการแรงงานในสถานประกอบกิจการ  
โดยการออกกฎหมายทั้งที่เปนกฎหมายแรงงานและกฎหมายอื่นๆ เพื่อเปนการบังคับหรือจูงใจให
นายจางจัดสวัสดิการแรงงานใหแกลูกจาง ทั้งนี้เพราะการที่นายจางจัดสวัสดิการแรงงานใหแกลูกจางของ
ตนนั้นถือไดวาเปนการแบงเบาภาระของรัฐบาล ไมวาจะเปนการจัดที่อยูอาศัย การรักษาพยาบาล การจัด
รถรับสง การจัดกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ โดยเปนผลใหลูกจางมีสภาพความเปนอยูที่ดีไมตองมาเปนภาระ
ของรัฐในการใหเงินสงเคราะหชวยเหลือ ดังนั้น รัฐบาลจึงควรจะไดมีบทบาทในการสนับสนุนให
นายจางหรือผูประกอบการจัดสวัสดิการแรงงานที่จําเปนใหแกลูกจาง โดยนอกจากการใชกฎหมายบังคับ
แลวยังอาจใชมาตรการภาษีเปนการจูงใจ และรัฐบาลไมควรเก็บภาษีจากสวัสดิการแรงงานที่นายจางจัด
ใหแกลูกจาง เพราะเปนการเพิ่มภาระภาษีใหกับลูกจางและไมเปนการสนับสนุนการใหสวัสดิการ
แรงงานเพื่อชวยเหลือลูกจางอยางแทจริง7 
 
 
 
 
 
 
                                                 
5   ร.ต.ท.ชาญ มนูธรรม, สวัสดิการแรงงานในทศันะของนายจาง, สรปุผลการสัมมนาเรื่องสวสัดิการแรงงาน,อางแลว, หนา 37-40 
6   วิจติร ระวิวงศ, สวัสดิการแรงงานในประเทศไทย, อางแลว, หนา 24-25 
7  กฤษณเนตร  พันธุมโพธิ,  “สวัสดิการ : กุหลาบหรอืขวากหนาม,” วารสารธนาคาร, พฤษภาคม 2527 
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2.  กฎหมายที่เก่ียวของกับสวัสดิการแรงงาน 
 
 2.1 ความเปนมาของกฎหมายแรงงาน 
   

กอนที่จะมีกฎหมายเกี่ยวกับการใชแรงงานนั้น การจางแรงงานโดยทั่วไปเปนแบบเสรี 
โดยเฉพาะในชวงตนศตวรรษที่ 19 ซ่ึงเปนยุคของการปฏิวัติอุตสาหกรรมในยุโรป ไดมีการเคลื่อนยาย
แรงงานจากภาคเกษตรกรรมในไรนามาสูภาคอุตสาหกรรมในโรงงานเปนจํานวนมาก ทําใหนายจาง
สามารถเลือกจางลูกจางไดตามอําเภอใจ และมีการใชแรงงานโดยไมมีขอจํากัด ไมวาจะเปนเรื่องอายุของ
ลูกจางหรือช่ัวโมงทํางาน จึงเปนเหตุใหมีการใชแรงงานเด็กและสตรีมาก โดยไมมีการควบคุมจากรัฐ 
กอใหเกิดโรคภัยไขเจ็บแกลูกจางที่ตองทํางานหนัก และมีสุขภาพเสื่อมโทรม  มีนายจางเพียงไมกี่ราย
เทานั้นที่ใหการดูแลลูกจางทางดานสวัสดิการ สวนใหญคํานึงถึงแตผลกําไรเทานั้น  ลูกจาง ในยุคนี้จึงอยู
ไดดวยความกรุณาของนายจางแตเพียงอยางเดียว โดยไมมีหลักประกันใดๆ ทั้งสิ้น 

ในยุคตอมาไดมีการนําเครื่องมือเครื่องจักรเขามาใช เชน เครื่องปนดาย เครื่องกรอดาย 
เปนตน ซ่ึงเปนเครื่องจักรยุคแรกๆ ที่ยังไมมีการปรับปรุงคุณภาพ และไมมีเครื่องปองกันอันตราย ลูกจาง 
จึงประสบอันตรายกันมาก  นอกจากนี้เมื่อมีการนําเครื่องจักรเขามาใชแทนแรงคน ก็มีความจําเปนในการ
จางงานนอยลง ทําใหเกิดการวางงานขึ้น ลูกจางจึงไดรับความยากลําบากในการดํารงชีพมากขึ้น ในยุคนี้
จึงไดมีการเคลื่อนไหวของนักปฏิรูปสังคม และกลุมลูกจางเรียกรองใหรัฐบาลเขามาแกไขปญหา ลูกจาง      
โดยการออกกฎหมายคุมครองการทํางาน 

การออกกฎหมายแรงงานเริ่มจากยุโรปกอน แลวสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่น จึงไดดําเนิน
รอยตาม8 ในภูมิภาคเอเชีย วิวัฒนาการของการมีกฎหมายแรงงานชากวาประเทศอื่นในยุโรป ยกเวน
ประเทศที่เคยเปนอาณานิคมจะไดรับอิทธิพลจากกฎหมายแรงงานของประเทศที่มาปกครอง อยางไรก็ดี
หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 กฎหมายแรงงานของประเทศตางๆ ในเอเชียไดมีการพัฒนาขึ้นอยางรวดเร็ว 
เนื่องจากหลายประเทศที่ไดรับสิทธิในการปกครองตนเอง ประกอบกับการขยายตัวดานการผลิตทาง
อุตสาหกรรมทําใหมีการจางงานเพิ่มมากขึ้น ประเทศเหลานี้จึงไดออกกฎหมายเพื่อคุมครองแรงงาน 
เพื่อปรับปรุงสภาพการทํางานของลูกจาง และใหสิทธิลูกจางในการจัดตั้งสหภาพแรงงาน การเจรจา
ตอรองและการนัดหยุดงานดวย 

 
 

                                                 
8  United Nations, Industrial Social Welfare Department of Economic and Social Affairs, New York, 1971,  
     pp.10-13 
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 2.2 ลักษณะทั่วไปของกฎหมายแรงงาน 
 

กฎหมายแรงงานเปนกฎหมายสังคมนิติบัญญัติ (Social Legislative) คือมีลักษณะเปนทั้ง
กฎหมายเอกชน และกฎหมายมหาชน ในสวนกฎหมายเอกชนนั้น กฎหมายแรงงานมีรากฐานมาจาก
สัญญาเชาตามกฎหมายโรมัน ซ่ึงตามกฎหมายโรมันนั้น สัญญาเชาแยกออกเปนสัญญาเชาทรัพย สัญญา
เชาทําของและสัญญาเชาบริการหรือสัญญาจางแรงงาน สัญญาเชาทรัพยคือสัญญาใหเชาทรัพยโดยมี
คาตอบแทน สัญญาจางทําของคือสัญญาจางใหทํางานใดจนเกิดผลสําเร็จ สวนสัญญาเชาบริการเปน
สัญญาการใชแรงงานกระทําการใดใหนายจาง โดยมีคาตอบแทนซึ่งทางกฎหมายโรมัน แรงงานถือเปน
ทรัพยอยางหนึ่งและใชเปนวัตถุแหงการเชาได  กฎหมายเอกชนมีลักษณะเปนกฎหมายที่กําหนด
ความสัมพันธกันระหวางเอกชนกับเอกชนในฐานะที่เทาเทียมกัน ตางฝายตางมีสิทธิและเสรีภาพในการ
แสดงเจตนาไดอยางเทาเทียมกัน โดยสามารถจะแสดงเจตนาอยางไรก็ไดตราบใดที่ไมขัดตอกฎหมาย
หรือขัดตอความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชน เชน การแสดงเจตนาตอรองกันในเรื่อง
คาจางตามสัญญาจาง นายจางอาจแสดงเจตนาเสนอที่จะจายคาจางจํานวนเทาใดก็ได แตจะจายคาจางต่ํา
กวาอัตราคาจางขั้นต่ําที่ประกาศใชในขณะนั้นไมได 

สวนที่เปนกฎหมายมหาชน กฎหมายแรงงานในสวนนี้มีลักษณะเปนขอบังคับที่รัฐในฐานะ
ผูมีอํานาจเหนือกวาบัญญัติขึ้น เพื่อบังคับใหนายจางและลูกจางที่มีอํานาจดอยกวาใหปฏิบัติหรือละเวน
การปฏิบัติงานอยางใดอยางหนึ่งเกี่ยวกับการจางและการทํางาน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อคุมครอง
ประโยชนของมหาชนมากกวาสิทธิและเสรีภาพในการแสดงเจตนาของคูสัญญา หากนายจาง ลูกจาง 
หรือบุคคลที่เกี่ยวของคนใดฝาฝนไมปฏิบัติตามกฎหมายนี้ จะมีความผิดและไดรับโทษจากรัฐ กฎหมาย
ในสวนนี้ มักอยูในรูปของกฎหมายคุมครองแรงงาน กฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทํางาน 
กฎหมายแรงงานสัมพันธ ฯลฯ กฎหมายแรงงานของไทยในสวนนี้ ไดแก พระราชบัญญัติจัดหางานและ
คุมครองคนหางาน พ.ศ.2528 พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน  พ.ศ.2541 พระราชบัญญัติแรงงาน
สัมพันธ พ.ศ.2518 พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 และพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537 
เปนตน กฎหมายแรงงานในสวนที่เปนกฎหมายมหาชน ถือเปนกฎหมายเกี่ยวดวยความสงบเรียบรอย
และศีลธรรมอันดีของประชาชน ดังนั้น นิติกรรมที่ทําฝาฝนกฎหมายในสวนนี้จะตกเปนโมฆะใชบังคับ
ไมได เชน นายจางลูกจางตกลงสัญญาจางโดยมีขอยกเวนไมจายคาชดเชยก็ดี หรือตกลงกันจายต่ํากวา
สิทธิตามกฎหมายก็ดี ขอตกลงนั้นเปนโมฆะบังคับไมได9 
 

                                                 
 9 พงษรัตน เครอืกลิ่น, คําอธิบายกฎหมายแรงงานเพือ่การบริหารทรพัยากรมนษุย, พิมพครัง้ที่ 2 , กรุงเทพฯ, สํานักพิมพนิติธรรม, 

2546 หนา 4 
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 2.3 ท่ีมาของกฎหมายแรงงาน 
  

                     กฎหมายแรงงานนั้นมีที่มาได 2 ทางคือจากขอตกลงระหวางประเทศ และมาจากกฎหมาย
ภายในประเทศ 
          

2.3.1 กฎหมายแรงงานที่มีท่ีมาจากขอตกลงระหวางประเทศ ไดแก 
 

                ก. อนุสัญญาขององคการแรงงานระหวางประเทศ (ILO) อนุสัญญาขององคการแรงงาน
ระหวางประเทศ  คือขอตกลงกําหนดมาตรฐานแรงงานซึ่งที่ประชุมใหญองคการแรงงานระหวางประเทศได
ความเห็นชอบแลว การประชุมใหญนี้จัดขึ้นที่กรุงเจนีวา ประเทศสวิสเซอรแลนดเปนประจําในเดือน
มิถุนายนของทุกป โดยประเทศสมาชิกมีสิทธิสงผูแทนที่เปนผูแทนรัฐบาล นายจาง และลูกจางเขารวม
ประชุม ซ่ึงแตละฝายมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเปนอิสระจากกัน เมื่อที่ประชุมไดใหความเห็นชอบกับ
อนุสัญญาใดแลว ผูอํานวยการองคการจะแจงใหประเทศสมาชิกทราบเพื่อใหสัตยาบัน ประเทศสมาชิกตอง
เสนออนุสัญญาใหฝายนิติบัญญัติของตนทราบเพื่อพิจารณาการใหสัตยาบันภายใน 12 เดือน หรืออยางชาไม
เกิน 18 เดือน เมื่อประเทศใดใหสัตยาบันอนุสัญญาใดแลว ก็มีขอผูกพันตองปฏิบัติตามอนุสัญญานั้น 
โดยตองจัดใหมีกฎหมายหรือแกไขกฎหมายที่มีอยูใหเปนไปตามบทบัญญัติของอนุสัญญานั้น ซ่ึงในการนี้
องคการแรงงานระหวางประเทศไดจัดใหมีคณะกรรมาธิการคอยติดตามและตรวจสอบวา ไดมีการปฏิบัติตาม
อยางถูกตองครบถวนหรือไม 
  ประเทศไทยนั้นไดเปนสมาชิกองคการแรงงานระหวางประเทศ (International Labour 
Organization) มาตั้งแตเร่ิมกอตั้งองคการใน ค.ศ.1919   นับจนถึงปจจุบันองคการแรงงานระหวาง
ประเทศไดออกอนุสัญญาแลว 184 ฉบับ และประเทศไทยไดใหสัตยาบันอนุสัญญาองคการแรงงาน
ระหวางประเทศแลวรวม 14 ฉบับ คือ 

(1) อนุสัญญาฉบับที่ 14 วาดวยการหยุดพักผอนประจําสัปดาหในงานอุตสาหกรรม 
(ค.ศ.1921) 

(2) อนุสัญญาฉบับที่ 19 วาดวยการปฏิบัติโดยเทาเทียมกันในเรื่องคาทดแทนกรณี
เกิดอุบัติเหตุสําหรับคนงานชาติในบังคับและคนตางชาติ (ค.ศ.1925) 

(3) อนุสัญญาฉบับที่ 29 วาดวยการเกณฑแรงงานหรือแรงงานบังคับ (ค.ศ.1930) 
(4) อนุสัญญาฉบับที่ 80 วาดวยการแกไขบางสวนของอนุสัญญา (ค.ศ.1946) 
(5) อนุสัญญาฉบับที่ 88 วาดวยการจัดตั้งองคการบริการจัดหางาน (ค.ศ.1948) 
(6) อนุสัญญาฉบับที่ 100 วาดวยคาตอบแทนที่เทากันสําหรับคนงานชายและหญิง 

ซ่ึงทํางานที่มีคาเทากัน (ค.ศ.1951) 
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(7) อนุสัญญาฉบับที่ 104 วาดวยการยกเลิกบทลงโทษทางอาญาตอการละเมิด
สัญญาการจางงานโดยคนงานพื้นเมือง (ค.ศ.1955)  

(8) อนุสัญญาฉบับที่ 105 วาดวยการยกเลิกแรงงานบังคับ (ค.ศ.1957)  
(9) อนุสัญญาฉบับที่ 116 วาดวยการแกไขบางสวนของอนุสัญญา (ค.ศ.1961) 
(10)  อนุสัญญาฉบับที่ 122 วาดวยนโยบายการมีงานทํา (ค.ศ.1964) 
(11)  อนุสัญญาฉบับที่ 123 วาดวยอายุขั้นต่ําที่อนุญาตใหทํางานในเหมืองใตดิน 

(ค.ศ.1965) 
(12)  อนุสัญญาฉบับที่ 127 วาดวยน้ําหนักสูงสุดที่อนุญาตใหคนงานคนหนึ่ง 

 แบกหามได (ค.ศ.1967) 
(13)  อนุสัญญาฉบับที่ 138 วาดวยอายุขั้นต่ํา (ค.ศ.1973)  
(14)  อนุสัญญาฉบับที่ 182 วาดวยการหามและการดําเนินการโดยทันทีเพื่อขจัด 

รูปแบบที่เลวรายที่สุดในการใชแรงงานเด็ก (ค.ศ.1999) 
 

ข. ขอแนะขององคการแรงงานระหวางประเทศ (ILO Recommendations) 
 

ขอแนะขององคการแรงงานระหวางประเทศมีที่มาเชนเดียวกับอนุสัญญา แตไมมี 
ขอผูกพันบังคับเชนเดียวกับอนุสัญญา ในกรณีที่ประเทศสมาชิกรับเอาขอแนะไวก็ตองรายงานให
ผูอํานวยการขององคการทราบถึงกฎหมายภายในและวิธีปฏิบัติในเรื่องเกี่ยวกับขอแนะนั้นๆ มาตรฐาน
แรงงานในเรื่อง  ขอแนะนั้น มักจะเปนเรื่องการเพิ่มเติมอนุสัญญาในรายละเอียดในการปฏิบัติตาม
อนุสัญญา หรือเปนเรื่องซึ่งที่ประชุมเห็นวายังไมถึงเวลาที่จะกําหนดเปนอนุสัญญา ก็อาจกําหนดใหเปน
ขอแนะแทน แตขอแนะก็ถือเปนมาตรฐานแรงงานอยางหนึ่งที่ชวยใหรัฐสมาชิกมีมาตรฐานแรงงาน 
ในแนวเดียวกัน และเปนแนวทางในการบริหารแรงงานของประเทศสมาชิกตอไป 
   ในปจจุบันองคการแรงงานระหวางประเทศไดออกขอแนะแลว 195 ฉบับ และประเทศ
ไทยไดรับขอแนะไวปฏิบัติแลว รวม 10 ฉบับ คือ 

(1) ขอแนะฉบับที่ 18 วาดวยการหยุดพักผอนประจําสัปดาหในงานพาณิชยกรรม 
(2) ขอแนะฉบับที่ 105 วาดวยส่ิงประกอบในตูยาประจําเรือ 
(3) ขอแนะฉบบัที่ 107 วาดวยการจางชาวเรือในทํางานในเรือที่จดทะเบียนในตางประเทศ 
(4) ขอแนะฉบับที่ 108 วาดวยสภาพทางสังคมและความปลอดภัยของชาวเรือในการ 

จดทะเบียนเรือ 
(5) ขอแนะฉบับที่ 117 วาดวยการฝกอาชีพ (ยกเวนที่ใหรัฐจัดฝกอาชีพใหเปลา) 
(6) ขอแนะฉบับที่ 122 วาดวยนโยบายการทํางาน 
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(7) ขอแนะฉบับที่ 126 วาดวยการฝกอาชีพแกชาวประมง 
(8) ขอแนะฉบับที่ 128 วาดวยน้ําหนักสูงสุดที่อนุญาตใหคนงานคนหนึ่งแบกหามได 
(9) ขอแนะฉบับที่ 129 วาดวยการติดตอส่ือสารระหวางฝายจัดการและคนงานใน 

สถานประกอบกิจการ 
(10)  ขอแนะฉบับที่ 130 วาดวยการพิจารณาและยุติขอรองทุกขภายในสถานประกอบกิจการ 
 

 ค. ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชน (International Declaration of Human Rights) 
ปฏิญญาสากลวาดวยสิทธิมนุษยชนซึ่งตราขึ้นเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม ค.ศ.1948 โดยที่

ประชุมใหญขององคการสหประชาชาติ มีบทบัญญัติคุมครองสิทธิของบุคคลในอันที่จะไดรับการ
ประกันสังคมไวในมาตรา 22  นอกจากนั้นในมาตรา 23 ไดบัญญัติหลักประกันเกี่ยวกับสิทธิในการทํางาน 
การเลือกอาชีพ สภาพการทํางานที่เหมาะสม คาจางที่สมควร การไดรับการปฏิบัติโดยเสมอภาค สิทธิในการ
จัดตั้งและรวมกันเปนสมาคม ตลอดจนการคุมครองในการวางงานมาตรา 24 ใหหลักประกันเกี่ยวกับสิทธิ 
ที่จะไดรับการพักผอน เวลาวาง เวลาทํางานที่ไมนานเกินไป และการใหหยุดพักผอนประจําเปนระยะ
เวลานานพอสมควรโดยไดเงินเดือน ประเทศที่พัฒนาแลวทุกประเทศไดรับรองปฏิญญาสากลและมีการ
ออกกฎหมายในประเทศรับรองอีกชั้นหนึ่ง เพราะฉะนั้นปฏิญญาสากลนี้จึงเปนหลักการสวนหนึ่งของ
กฎหมายในประเทศ ซ่ึงการออกกฎหมายก็ดี การปฏิบัติก็ดี จะตองเปนไปตามที่ปฏิญญาสากลกําหนด10  

สนธิสัญญาระหวางประเทศอื่นๆ เชน  สนธิสัญญาตลาดรวมยุโรป สนธิสัญญา
แลกเปลี่ยนแรงงานระหวางประเทศในเครือตลาดรวมกับประเทศกําลังพัฒนา สนธิสัญญาการศึกษาและ
วัฒนธรรมระหวางประเทศคูสัญญา เปนตน สนธิสัญญาเหลานี้เปนสวนหนึ่งของกฎหมายแรงงาน
เชนเดียวกันแตมีลักษณะผูกพันเฉพาะประเทศคูสัญญา11 

 
2.3.2 กฎหมายแรงงานซึ่งมีท่ีมาจากกฎหมายภายในประเทศ ไดแก 

(1) กฎหมายรัฐธรรมนูญ กฎหมายรัฐธรรมนูญเกือบทุกประเทศมีบทบัญญัติรับรอง
สิทธิเสรีภาพในการสมาคม และการจัดตั้งสมาคมและกลุมอาชีพ รับรองการเจรจาตอรองเพื่อใหเกิด
ความเปนธรรมในการจางงาน รับรองใหความเปนธรรมแกผูใชแรงงาน รับรองการเลือกอาชีพ 
การเคล่ือนยายถ่ินที่อยู และสิทธิในการทํางาน เปนตน กฎหมายรัฐธรรมนูญเปนกฎหมายแมบทในการ
ปกครองประเทศ อาจแตกตางไปตามลักษณะการปกครองและสถานการณของแตละประเทศ 

                                                 
10

   ดร.ไพศิษฐ พิพัฒนกุล, อางแลว, หนา 17 
11

   อางแลว, หนา 18 
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(2) พระราชบัญญัติตาง ๆ ในกรณีที่ประเทศมีพระมหากษัตริยปกครองประเทศ 
เชนประเทศไทย กฎหมายตราออกในรูปของพระราชบัญญัติโดยผานสภานิติบัญญัติหรือรัฐสภา เชน 
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533 พระราชบัญญัติ
คุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 เปนตน 

(3) ประกาศหรือคําสั่งของทางราชการที่ออกโดยฝายบริหาร ตัวอยางของประกาศ
หรือคําสั่งของทางราชการที่ออกโดยฝายบริหาร ไดแก ประกาศของกระทรวงมหาดไทยที่ออกตามความ
ในประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 103    กฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน เปนตน 

(4) ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางเปนที่มาของ
กฎหมายแรงงานอยางหนึ่ง กฎหมายบางประเทศไดรับรองขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง ซ่ึงลูกจางหรือ
สหภาพแรงงานและนายจางไดตกลงกันไว ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางเปนกฎหมายที่เกิดจากการ
แสดงเจตนาตกลงกันที่ฝายนายจางและฝายลูกจางประสงคจะผูกพันซึ่งกันและกัน  (autonomy) 
ในบางประเทศ ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางที่สําคัญระหวางสหภาพแรงงานหรือสหพันธแรงงานกับ
สมาคมนายจางหรือสหพันธนายจาง มีลักษณะผูกพันนายจางและลูกจางในกิจการนั้นทั้งหมด สําหรับ
ประเทศไทย ขอตกลงสภาพการจางมีผลผูกพันใหเฉพาะคูสัญญาและผูเกี่ยวของตองปฏิบัติตาม  
     นอกจากนี้ก็มีแนวคําพิพากษาของศาล ซ่ึงมีลักษณะเปนการตีความตามกฎหมาย หรือ
มีการขยายความเพื่อการใชบังคับกฎหมาย ก็ถือเปนสวนหนึ่งของที่มาของกฎหมายในประเทศเชนกัน 
 
2.4  กฎหมายสวัสดิการแรงงาน 
 
 สําหรับกฎหมายสวัสดิการแรงงานในประเทศไทยนั้น ไดเร่ิมออกเปนกฎหมายและมีผลใช
บังคับครั้งแรกในพระราชบัญญัติแรงงาน พ.ศ.2499 ซ่ึงมีผลใชบังคับเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2500 
มีสาระสําคัญกําหนดใหนายจางจัดใหมีน้ําสะอาดสําหรับดื่ม หองน้ํา หองสวม และเครื่องใชอันจําเปน
สําหรับสุขภาพอนามัยสําหรับลูกจางใหครบถวนในปริมาณที่เพียงพอและอยูในสภาพที่ใชได นอกจากนี้
นายจางยังตองจัดแพทย พยาบาล หรือปจจัยในการปฐมพยาบาลไวใหพรอมที่จะใชไดทันทีเมื่อลูกจาง
ประสบอันตรายหรือเจ็บปวย  โดยเฉพาะอยางยิ่ง ลูกจางที่ทํางานอันอาจเปนอันตรายตอสุขภาพอนามัย 
หรือรางกายของลูกจาง  นายจางจะตองจัดใหมีแพทยแผนปจจุบันชั้นหนึ่งตรวจรางกายลูกจางอยางนอย
ปละหนึ่งครั้งดวย โดยคาใชจายในการจัดสวัสดิการทั้งหมดนี้นายจางตองเปนผูออก 
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 เมื่อพระราชบัญญัติแรงงาน พ.ศ.2499 ไดถูกยกเลิกไปโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 19 
ลงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2501  กระทรวงมหาดไทยจึงไดออกประกาศกําหนดเวลาทํางาน วันหยุดงาน
ของลูกจาง การใชแรงงานหญิงและเด็ก การจายคาจางและการจัดใหมีสวัสดิการเพื่อสุขภาพอนามัยของ
ลูกจาง ฉบับลงวันที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2501 ขึ้นใชแทน โดยในสวนของสวัสดิการนั้นมีสาระสําคัญสวน
ใหญเชนเดียวกับพระราชบัญญัติแรงงาน พ.ศ.2499 แตมีรายละเอียดเพิ่มเติมขึ้นบางประการดังนี้ 
 กําหนดใหนายจางตองจัดใหมีน้ําสะอาดสําหรับดื่ม หองน้ํา หองสวม และเครื่องใชอันจําเปนตอ
สุขภาพและอนามัยตามจํานวนของลูกจาง คือ ถามีลูกจางทํางานไมเกินหาสิบคนจะตองมีน้ําสะอาด
สําหรับดื่มไมนอยกวาหนึ่งที่ หองน้ําและหองสวมไมนอยกวาอยางละหนึ่งที่ ถามีลูกจางไมเกินสี่สิบคน 
จะตองมีน้ําสะอาดสําหรับดื่มไมนอยกวาหนึ่งที่ หองน้ําไมนอยกวาหนึ่งที่ และหองสวมไมนอยกวา 
สองที่ เปนตน 
 นอกจากนี้ยังตองจัดแพทย พยาบาล อุปกรณในการรักษาพยาบาล หรือปจจัยในการปฐมพยาบาล
ตามความจําเปนของงาน เพื่อใหชวยเหลือลูกจางไดทันทวงที เมื่อลูกจางประสบอันตราย หรือเจ็บปวย เชน 
สายยางรัดหามเลือด สําลี ผาชะแผล ผาพันแผล ยาธาตุน้ําขาว ใหเหมาะสมเพียงพอกับจํานวนลูกจาง และ 
ถาสถานประกอบกิจการนั้นมีลูกจางตั้งแตสองรอยคนขึ้นไป จะตองจัดใหมีแพทยและพยาบาลอยูประจํา 
ทั้งตองมีหองรักษาพยาบาลอยางนอยหนึ่งหอง และเวชภัณฑอันจําเปนเพียงพอแกการรักษาพยาบาล ถามี
ลูกจางตั้งแตหารอยคนขึ้นไป จะตองมีหองรักษาพยาบาลเพิ่มอีกอยางนอยหนึ่งหอง 
 ตอมาในป พ.ศ. 2515 คณะปฏิวัติไดออกประกาศของคณะปฏิวตัิฉบับที่ 103 ลงวันที่ 16 มีนาคม 
พ.ศ.2515 ใหอํานาจกระทรวงมหาดไทยออกประกาศเกีย่วกับสวสัดิการแรงงานของลูกจางใชบังคบัเปน
กฎหมายได ซ่ึงกระทรวงมหาดไทยไดออกประกาศ เมื่อวนัที่ 3 กุมภาพนัธ 2549 เร่ือง กําหนดสวัสดิการ
เกี่ยวกับสุขภาพอนามัยสําหรับลูกจาง ดังนี้ 

ใหนายจางจัดใหมีน้ําสะอาดดื่ม หองน้ําและสวม อันถูกตองตามสุขลักษณะและปริมาณเพียงพอ
แกลูกจาง ดังตอไปนี้ 

(1) สถานที่ทํางานที่มีลูกจางทํางานไมเกิน 20 คน น้ําสะอาดสําหรับดื่มไมนอยกวา 1 ที่ 
หองน้ําและสวมไมนอยกวาอยางละ 1 ที่ 

(2) สถานที่ทํางานที่มีลูกจางทํางานไมเกิน 40 คน น้ําสะอาดสําหรับดื่มไมนอยกวา 2 ที่ 
หองน้ําไมนอยกวา 1 ที่ และสวมไมนอยกวา 2 ที่ 

(3) สถานที่ทํางานที่มีลูกจางทํางานไมเกิน 80 คน น้ําสะอาดสําหรับดื่มไมนอยกวา 2 ที่ 
หองน้ําไมนอยกวา 1 ที่ และสวมไมนอยกวา 3 ที่ 

(4) สถานที่ทํางานที่มีลูกจางทํางานเกิน 80 คน ขึ้นไป น้ําสะอาดสําหรับดื่ม หองน้ําและ
สวม เพิ่มขึ้นอีกอยางละ 1 ที่ สําหรับจํานวนลูกจางทุก ๆ 50 คน เศษของ 50 คน ถาเกิน 25 คน ใหถือเปน 
50 คน 
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(5) สถานที่ทํางานที่มีลูกจางทั้งชายและหญิง / ตองจัดหองน้ําและสวมสําหรับหญิงไว 
โดยเฉพาะ โดยใหถูกตองตามสุขลักษณะและใหมีกระดาษชําระหรือน้ําตามสมควร 

กฎหมายฉบับนี้ไดกําหนดหลักการจัดสวัสดิการแรงงาน เชนเดียวกับกฎหมายฉบับกอน ๆ  
แตไดเพิ่มรายละเอียดขึ้นบางประการ เชน กําหนดใหนายจางใหบริการปฐมพยาบาลเมื่อลูกจางประสบ
อันตรายหรือเจ็บปวยในการทํางาน จัดใหมีแพทยพยาบาลมาตรวจรักษาลูกจาง จัดสภาพของโรงงานให
มีการทํางานที่ปลอดภัย และมีสภาพแวดลอมที่ดีในการทํางาน ทั้งกําหนดใหนายจางเปนผูออกคาใชจาย
ตาง ๆ เพียงฝายเดียว 
 กฎหมายที่มีบทบัญญัติเกี่ยวกับสวัสดิการแรงงานฉบับลาสุดก็คือ พระราชบัญญัติคุมครอง
แรงงาน พ.ศ. 2541 โดยไดมีการกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการคุมครองในเรื่องชั่วโมงการทํางาน เวลา
พักผอน การทํางานลวงเวลา วันลา การทํางานในวันหยุด การจายคาจาง  และคาลวงเวลา คาตอบแทน
การทํางานในวันหยุด ตลอดจนคาชดเชยเมื่อเลิกจาง  โดยเปนการคุมครองสภาพการทํางานตั้งแตเร่ิมเขา
ทํางานจนกระทั่งออกจากงาน ตลอดจนการใหความคุมครองเปนพิเศษแกบุคคลบางกลุม เชน เด็ก และสตรี 
เพื่อมิใหมีการใชแรงงานหนักเกินไป จนอาจกอใหเกิดอันตราย  

ในสวนของกฎหมายคุมครองแรงงานนั้น พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 ไดกําหนด
หลักเกณฑเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการแรงงานไวใน 3 สวนคือ 
 (1) สวนที่หนึ่ง เปนสวนที่ใหอํานาจรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวง กําหนดใหนายจางตองจัด
สวัสดิการแรงงานประเภทตางๆ ตามที่เห็นสมควรและเหมาะสมใหแกลูกจาง โดยสวัสดิการที่จัดใหนั้น
จะตองเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนดไวดวย12  เมื่อไดมีการออกกฎกระทรวงแลว นายจาง ลูกจาง หรือผู
มีหนาที่เกี่ยวของก็มีหนาที่ที่จะตองปฏิบัติตามกฎกระทรวงนั้นๆ ถาไมปฏิบัติตามจะตองไดรับโทษจําคุก
ไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจําทั้งปรับ13 
 รัฐมนตรีไดออกกฎกระทรวง วาดวยการจัดสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ พ.ศ.2548 ซ่ึงมี
ผลบังคับใชเมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2548 กําหนดใหนายจางจัดสวัสดิการใหลูกจาง ดังนี้ 
 ขอ 1. ในสถานที่ทํางานของลูกจาง ใหนายจางจัดใหมี 
  (1) น้ําสะอาดสําหรับดื่มไมนอยกวาหนึ่งที่ สําหรับลูกจางไมเกินสี่สิบคนและเพิ่มขึ้น 
ในอัตราสวนหนึ่งที่สําหรับลูกจางทุกๆ ส่ีสิบคน เศษของสี่สิบคน ถาเกินยี่สิบคนใหถือเปนสี่สิบคน 
  (2) หองน้ําและหองสวมตามแบบและจํานวนที่กําหนดในกฎหมายวาดวยการควบคุม
อาคารและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ และมีการดูแลรักษาความสะอาดใหอยูในสภาพที่ถูกสุขลักษณะ 
เปนประจําทุกวัน 

                                                 
12   พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 95 
13   พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 144 



รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ (Final Report)  
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด     หนาที่ 3-13 

 

               ใหนายจางจัดใหมีหองน้ําและหองสวมแยกสําหรับลูกจางชายและลูกจางหญิงและ 
ในกรณีที่มีลูกจางที่เปนคนพิการ ใหนายจางจัดใหมีหองน้ําและหองสวมสําหรับคนพิการแยกไว
โดยเฉพาะ 
 ขอ 2. ในสถานที่ทํางานของลูกจาง ใหนายจางจัดสิ่งที่จําเปนในการปฐมพยาบาล  และ 
การรักษาพยาบาลดังตอไปนี้ 
  (1) สถานที่ทํางานที่มีลูกจางทํางานตั้งแตสิบคนขึ้นไป ตองจัดใหมีเวชภัณฑ และยา 
เพื่อใชในการปฐมพยาบาลในจํานวนที่เพียงพอ อยางนอยตามรายการดังตอไปนี้ 
 (ก) กรรไกร 
 (ข) แกวยาน้ํา และแกวยาเม็ด 
 (ค) เข็มกลัด 
 (ง) ถวยน้ํา 
 (จ) ที่ปายยา 
 (ฉ) ปรอทวัดไข 
 (ช) ปากคีบปลายทู 
 (ซ) ผาพันยืด 
 (ฌ) ผาสามเหลี่ยม 
 (ญ) สายยางรัดหามเลือด 
 (ฎ) สําลี ผากอซ ผาพันแผล และผายางปลาสเตอรปดแผล 
 (ฎ) หลอดหยดยา 
 (ฐ) ขี้ผ้ึงแกปวดบวม 
 (ฑ) ทิงเจอรไอโอดีน หรือโพวิโดน-ไอโอดีน 
 (ฒ) น้ํายาโพวิโดน-ไอโอดีน ชนดิพอกแผล 
 (ณ) ผงน้ําตาลเกลือแร 
 (ด) ยาแกผดผ่ืนที่ไมไดมาจากการติดเชื้อ 
 (ต) ยาแกแพ 
 (ถ) ยาทาแกผดผ่ืนคัน 
 (ท) ยาธาตุน้ําแดง 
 (ธ) ยาบรรเทาปวดลดไข 
 (น) ยารักษาแผลน้ํารอนลวก 
 (บ) ยาลดกรดในกระเพาะอาหาร 
 (ป) เหลาแอมโมเนียหอม 
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 (ผ) แอลกอฮอลเช็ดแผล 
 (ฝ) ขี้ผ้ึงปายตา 
 (พ) ถวยลางตา 
 (ฟ) น้ํากรดบอริคลางตา 

(ภ) ยาหยอดตา 
(2) สถานที่ทํางานที่มีลูกจางทํางานในขณะเดียวกันตั้งแตสองรอยคนขึ้นไป ตองจัดใหมี 

(ก) เวชภัณฑและยาเพื่อใชในการปฐมพยาบาลตาม (1) 
(ข) หองรักษาพยาบาลพรอมเตียงพักคนไขอยางนอยหนึ่งเตียง เวชภัณฑและยานอกจาก

ที่ระบุไวใน (1)  ตามความจําเปนและเพียงพอแกการรักษาพยาบาลเบื้องตน 
(ค) พยาบาลตั้งแตระดับพยาบาลเทคนิคขึ้นไปไวประจําอยางนอยหนึ่งคนตลอดเวลาทํางาน 
(ง)  แพทยแผนปจจุบันชั้นหนึ่งอยางนอยหนึ่งคน เพื่อตรวจรักษาพยาบาลไมนอยกวา

สัปดาหละสองครั้ง  และเมื่อรวมเวลาแลวตองไมนอยกวาสัปดาหละหกชั่วโมง
ในเวลาทํางาน 

(3) สถานที่ทํางานที่มีลูกจางทํางานในขณะเดียวกันตั้งแตหนึ่งพันคนขึ้นไป ตองจัดใหมี 
(ก)  เวชภัณฑและยาเพื่อใชในการปฐมพยาบาลตาม (1) 
(ข)   หองรักษาพยาบาลพรอมเตียงพักคนไขอยางนอยสองเตียง เวชภัณฑและยา นอกจาก 

ที่ระบุไวใน (1) ตามความจําเปนและเพียงพอแกการรักษาพยาบาลเบื้องตน 
(ค)  พยาบาลตั้งแตระดับพยาบาลเทคนิคขึ้นไปไวประจําอยางนอยสองคน  ตลอดเวลาทํางาน 
(ง)  แพทยแผนปจจุบันชั้นหนึ่งอยางนอยหนึ่งคน เพื่อตรวจรักษาพยาบาลไมนอยกวา

สัปดาหละสามครั้ง และเมื่อรวมเวลาแลวตองไมนอยกวาสัปดาหละสิบสอง
ช่ัวโมงในเวลาทํางาน 

(จ)  ยานพาหนะซึ่งพรอมที่จะนําลูกจางสงสถานพยาบาลเพื่อใหการรักษาพยาบาลไดโดยพลัน 
 ขอ 3. นายจางอาจทําความตกลงเพื่อสงลูกจางเขารับการรักษาพยาบาลกับสถานพยาบาล ที่เปด
บริการตลอดยี่สิบสี่ช่ัวโมงและ เปนสถานพยาบาลที่นายจางอาจนําลูกจางสงเขารับการรักษาพยาบาลได
โดยสะดวกและรวดเร็วแทนการจัดใหมีแพทยตามขอ 2 (2) หรือ ขอ 2 (3) ไดโดยตองไดรับอนุญาตจาก
อธิบดีหรือผูซ่ึงอธิบดีมอบหมาย 

(2) สวนที่สอง เปนสวนที่สงเสริมสนับสนุน และดําเนินการใหมีการจัดสวัสดิการแรงงานโดย
พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.254114 กําหนดใหนายจางของสถานประกอบกิจการที่มีลูกจางตั้งแต 50 
คนขึ้นไป ตองจัดใหมีคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ ประกอบดวยผูแทนฝายลูกจางอยาง

                                                 
14   พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 96 
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นอยหาคน โดยที่กรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการใหมาจากการเลือกตั้งตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่อธิบดีกําหนด และในกรณีที่สถานประกอบกิจการใดของนายจางมีคณะกรรมการลูกจางตาม
กฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ ใหคณะกรรมการลูกจางทําหนาที่เปนคณะกรรมการสวัสดิการในสถาน
ประกอบกิจการตามพระราชบัญญัตินี้ ปจจุบัน ณ วันที่ 18 กุมภาพันธ 2550 มีคณะกรรมการสวัสดิการใน
สถานประกอบกิจการจํานวน 13,782 แหง คิดเปนรอยละ 55.98 เมื่อเปรียบเทียบกับสถานประกอบกิจการที่มี
ลูกจาง 50 คนขึ้นไปทั้งหมด  
  การจัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการขึ้นในสถานประกอบกิจการก็เพื่อเปนการสงเสริมระบบ
ทวิภาคีเพื่อเปดโอกาสใหลูกจางไดมีการหารือกับนายจางในการจัดสวัสดิการแรงงานอื่นๆ ซ่ึงนอกเหนือจาก 
ที่กฎหมายกําหนดไดอยางเหมาะสมแกสถานประกอบกิจการ และเปนสวัสดิการแรงงานที่ลูกจางเองก็
ตองการ มิใชนายจางจัดการแตฝายเดียว แตไมเปนที่สนใจของลูกจาง การที่เปดโอกาสใหลูกจางไดแสดง
ความตองการและไดรับฟงความคิดเห็นและขอมูลจากนายจางวาสามารถจัดสวัสดิการแรงงานที่เสนอได
หรือไม เปนการสงเสริมการแรงงานสัมพันธ และยุติปญหาขอเรียกรองขอพิพาทแรงงานแตเบื้องตน 
  ทั้งนี้ พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 ไดกําหนดหนาที่คณะกรรมการฯ 
ดังกลาวไว15  ดังนี้ 

(1) รวมหารือกับนายจางจัดสวัสดิการแรงงานแกลูกจาง 
(2) ใหคําปรึกษาหารือและเสนอแนะความเห็นแกนายจางในการจัดสวัสดิการแรงงาน

สําหรับลูกจาง  
(3) ตรวจตรา ควบคุม ดูแลการจัดสวัสดิการแรงงานที่นายจางจัดใหแกลูกจาง 
(4) เสนอขอคิดเห็น และแนวทางในการจัดสวัสดิการแรงงานที่เปนประโยชนสําหรับ

ลูกจางตอคณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน 
  ดังนั้น คณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ จึงเปนเสมือนสื่อกลางที่จะ
ถายทอดความตองการดานสวัสดิการแรงงานของลูกจางใหนายจางทราบ และรวมปรึกษาหารือให
ขอเสนอแนะตลอดจนตรวจสอบ  ดูแล การจัดสวัสดิการแรงงานภายในสถานประกอบกิจการ 
เพราะกฎหมายนี้16 ยังไดกําหนดไววานายจางตองจัดใหมีการประชุมหารือกับคณะกรรมการสวัสดิการ
ในสถานประกอบกิจการอยางนอยสามเดือนตอหนึ่งครั้ง หรือเมื่อกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบ-
กิจการเกินกึ่งหนึ่งของกรรมการทั้งหมดหรือสหภาพแรงงานรองขอโดยมีเหตุผลสมควร 

                                                 
15   พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 97 
16   พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 98 
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  การที่กฎหมายกําหนดไวเชนนี้นั้นเทากับเปนการสงเสริม สนับสนุนและดําเนินการให
มีการจัดสวัสดิการแรงงานขึ้นในสถานประกอบกิจการ ซ่ึงหากสถานประกอบกิจการใดไมดําเนินการจะ
มีบทลงโทษทั้งจําคุกและปรับ 
  การที่ พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 กําหนดใหมีการจัดตั้งคณะกรรมการ
สวัสดิการในสถานประกอบกิจการขึ้นนั้นเปนการดี เพราะจากที่กลาวมาแลวจะเห็นไดวาคณะกรรมการ
สวัสดิการในสถานประกอบกิจการนั้นไดเลือกมาจากลูกจางในสถานประกอบกิจการ ถือเปนตัวแทน
ของลูกจางในสถานประกอบกิจการเพื่อมารวมประชุมปรึกษาหารือกับนายจางในการเสนอแนะ
ตรวจสอบดูแลการจัดสวัสดิการแรงงานใหตรงตามความตองการของลูกจางในสถานประกอบกิจการ
นั้นๆ อยางแทจริง รวมทั้งยังเปนการสงเสริมความสัมพันธและความเขาใจอันดีระหวางฝายนายจางกับ
ฝายลูกจาง ดวย ทั้งนี้เพราะ 

(1) การมีคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการทําใหลูกจางมีความรูสึกวา
มีสวนรวมและไดรับการยอมรับ รับฟงจากนายจางในการใหโอกาสแสดงความคิดเห็นและความตองการ
ของฝายลูกจาง ตลอดจนนําไปปฏิบัติ หรือถาไมอาจปฏิบัติไดก็จะไดรับการชี้แจงถึงเหตุผลที่ไมอาจ
ปฏิบัติไดทําใหลูกจางเกิดความรู สึกภาคภูมิใจ  มีความผูกพันกับสถานประกอบกิจการ มีความ
กระตือรือรนที่จะทํางานใหเกิดความกาวหนา มีขวัญและกําลังใจในการทํางาน 

(2) สภาพการทํางาน และสภาพแวดลอมในการทํางาน จะไดรับการปรับปรุงให
เหมาะสมกับลักษณะของการทํางานอยางแทจริง เพราะลูกจางเปนฝายทํางานยอมจะเขาใจถึงปญหาและ
สภาพแวดลอมในการทํางานไดดีกวานายจาง เมื่อลูกจางมีโอกาสเขาไปมีสวนรวมในการกําหนด
สวัสดิการ ก็สามารถที่จะเสนอใหมีการปรับปรุงแกไขใหตรงกับปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานได
ตรงตอความเปนจริงมากกวาที่จะใหนายจางเปนฝายกําหนดแตฝายเดียว เพราะนายจางอาจไมรูความ
ตองการหรือปญหาที่แทจริงของฝายลูกจาง 

(3) เปนการสงเสริมระบอบประชาธิปไตยขั้นพื้นฐานโดยใชกลไก การบริหารแบบมีสวน
รวม เพราะคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการเปนตัวแทนของลูกจางในสถานประกอบกิจการ
ที่มาจากการเลือกตั้งเปนการสงเสริมและพัฒนาแนวความคิดของระบอบประชาธิปไตยใหกับลูกจางในวงการ
อุตสาหกรรมอีกรูปแบบหนึ่ง และถือเปนการเปดโอกาสใหลูกจางไดมีตัวแทนเขาไปมีสวนรวมเสนอ
ขอคิดเห็นที่เปนประโยชนในการปรับปรุงสวัสดิการแรงงานสภาพแวดลอมในการทํางานและอื่น ๆ ซ่ึงจะชวย
ใหเกิดความสัมพันธอันดีระหวางนายจางและลูกจางใหทํางานรวมกันไดอยางราบรื่น 

(4) เปนการชวยเพิ่มผลผลิตและประสิทธิภาพในการทํางานของสถานประกอบกิจการ
เพราะการจัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการในสถานประกอบกิจการ จะทําใหฝายนายจางและลูกจาง 
มีโอกาสหันหนาเขาหากันรวมปรึกษาหารือดวยความบริสุทธิ์ใจ และมีความจริงใจตอกันจะชวยผอน
คลายความตึงเครียดระหวางลูกจางกับฝายจัดการ และยังเปนการชวยลดปญหาขอขัดแยงกอใหเกิดความ
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สงบสุขในสถานประกอบกิจการ นอกจากนี้ลูกจางยังไดรับการตอบสนองดานสวัสดิการแรงงานตาม
ความตองการ และถึงแมจะไมไดรับสวัสดิการที่ตองการ แตก็จะไดรับทราบเหตุผลที่กระจางชัดจาก
นายจาง การที่ทั้งสองฝายมีความเขาใจที่ดีตอกันนั้น ชวยสรางบรรยากาศในการทํางาน ทําใหลูกจางตั้งใจ
ที่จะปฏิบัติงานตามหนาที่ของตนอยางเต็มกําลังและมีประสิทธิภาพ ทําใหสถานประกอบกิจการไดรับ
ผลตอบแทนในดานการเพิ่มผลผลิตทั้งในดานคุณภาพและปริมาณ17 

(3) สวนที่สาม คือสวนที่เกี่ยวกับคณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน โดยพระราชบัญญัติคุมครอง
แรงงาน พ.ศ.2541 ไดกําหนดใหมีการจัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานซึ่งประกอบไปดวยผูแทน
ของทั้งสามฝาย คือ ฝายรัฐบาล ฝายนายจาง ฝายลูกจาง อันเปนลักษณะขององคกรไตรภาคี ประกอบดวย 
  - ปลัดกระทรวงแรงงาน เปนประธานกรรมการ 
  - กรรมการผูแทนฝายรัฐบาลสี่คน ซ่ึงรัฐมนตรีแตงตั้ง 
  - กรรมการผูแทนฝายนายจางและกรรมการผูแทนฝายลูกจางฝายละหาคน ซ่ึงรัฐมนตรีแตงตั้ง 
  การไดมาซึ่งกรรมการผูแทนฝายรัฐบาล ฝายนายจาง และฝายลูกจางนี้จะตองเปนไป
ตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนดเชนเดียวกับการไดมาซึ่งกรรมการผูแทนฝายรัฐบาล นายจางและลูกจาง
ในคณะกรรมการคาจาง 
  ขาราชการกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งเปนเลขานุการ
คณะกรรมการ18 
  คณะกรรมการสวัสดิการแรงงานมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้19 

(1) เสนอความเห็นตอรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบาย แนวทาง และมาตรการดานสวัสดิการ
แรงงาน 

(2) เสนอความเห็นตอรัฐมนตรีในการออกกฎกระทรวง ประกาศ หรือระเบียบเกี่ยวกับ
การจัดสวัสดิการแรงงานในสถานประกอบกิจการ 

(3) ใหคําแนะนําในการจัดสวัสดิการแรงงาน สําหรับสถานประกอบกิจการแตละ
ประเภท 

(4) ติดตามประเมินผลและรายงานผลการดําเนินการตอรัฐมนตรี 
(5) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่พระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่นบัญญัติใหเปนอํานาจ

หนาที่ของคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานหรือตามที่รัฐมนตรีมอบหมาย 

                                                 
17   กองสวัสดิการแรงงาน กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน ,คณะกรรมการสวัสดิการ, กสร.14/41 หนา 2 
18   พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 92 
19   พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 93 



รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ (Final Report)  
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด     หนาที่ 3-18 

 

ผลการดําเนินงานของคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานที่ เห็นชัดเจนเปนรูปธรรม 
คือ การผลักดันใหมีการออกกฎกระทรวง วาดวยการจัดสวัสดิการแรงงานในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 
2548 ซ่ึงมีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2548 การจัดประกวดสถานประกอบกิจการดีเดนดานสวสัดกิาร
แรงงาน  การพิจารณาคําขอของลูกจางกรณีนายจางสถานประกอบกิจการตามมาตรา  120 แหง
พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ซ่ึงในปงบประมาณ 2549 ไดพิจารณาคําขอของลูกจางจํานวน 
47 ราย ในสถานประกอบกิจการจํานวน 7 แหง และไดดําเนินการใหนายจางและลูกจาง สามารถตกลง
ประนีประนอมกันได โดยนายจางยินยอมจายเงินชวยเหลือใหแกลูกจาง สงผลใหเร่ืองยุติได จํานวน 2 แหง 
ลูกจางจํานวน 13 รายไดรับเงินชวยเหลือจํานวน 803,655 บาท (แปดแสนสามพนัหกรอยหาสบิหาบาทถวน) 
สวนกรณีที่ยังตกลงกันไมได อยูระหวางการพิจารณาของคณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน นอกจากนั้นยัง
ไดพิจารณาขอเรียกรองของกลุมคนงานสตรีสูเสรีภาพ ที่เรียกรองใหเพิ่มเติมขอความในกฎกระทรวง 
ในหัวขอ สถานที่ทํางานของลูกจาง น้ําสะอาดสําหรับดื่ม หองน้ําหองสวม การปฐมพยาบาลและ 
การรักษาพยาบาล การติดตั้งตูโทรศัพทสาธารณะในที่ทํางาน การจัดมุมอานหนังสือและโทรทัศน 
ในบริเวณโรงอาหาร ซ่ึงขณะนี้อยูระหวางการสํารวจความคิดเห็นจากกลุมผูมีสวนไดเสียและผูที่เกี่ยวของ 

นอกจากกฎหมายคุมครองแรงงานแลว ยังมีกฎหมายอื่นๆ  ที่เกี่ยวของกับการจัด
สวัสดิการแรงงานอีก ไดแก 
  (1) กฎหมายความปลอดภัยในการทํางาน รัฐบาลไดใชอํานาจตามพระราชบัญญัติ
คุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ออกประกาศใหนายจางปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยสําหรับลูกจางในบาง
อาชีพที่เสี่ยงอันตราย  เชน งานกอสรางในที่สูง งานที่ตองทํากับเครื่องจักร งานที่เกี่ยวของกับสารเคมี 
ตาง ๆ  หรือสภาวะแวดลอมอื่น ๆ ที่อาจกอใหเกิดอันตราย กฎหมายความปลอดภัยจะกําหนดมาตรฐาน
เกี่ยวกับการทํางาน การจัดเครื่องปองกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการทํางานนั้นๆ  การกําหนดเกี่ยวกับ
สภาวะแวดลอมในการทํางาน เชน อุณหภูมิ แสงสวาง เสียง การถายเทอากาศ การระบายสิ่งโสโครก 
เปนตน ความปลอดภัยในการทํางานจัดเปนสวัสดิการประเภทหนึ่งสําหรับลูกจาง เนื่องจากทําใหลูกจาง
ทํางานดวยความมั่นใจในความปลอดภัย ถือเปนการเสริมสรางสวัสดิการของลูกจางอีกทางหนึ่ง 
  (2) กฎหมายกองทุนเงินทดแทน ในกรณีที่ลูกจางประสบอันตรายหรือเจ็บปวยดวยโรค
ที่เนื่องจากการทํางาน ซ่ึงอาจทําใหลูกจางบาดเจ็บ เจ็บปวย ทุพพลภาพ หรือตาย จําเปนตองไดรับการ
ดูแลเปนพิเศษ  ประเทศไทยจึงไดมีการออกพระราชบัญญัติกองทุนเงินทดแทน พ.ศ. 2537 ขึ้นใชบังคับ
ใหนายจางในสถานประกอบกิจการที่กําหนด ตองจายเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนเปนรายปตามภาวะ 
ที่จะเกิดอันตรายในการทํางาน และตามสัดสวนของคาจางที่จายทั้งป  เพื่อเปนกองทุนไวสําหรับจาย
ใหแกลูกจางในสถานประกอบกิจการที่อยูในขายความคุมครองเมื่อเกิดประสบอันตราย หรือเจ็บปวย
หรือถึงแกความตายเนื่องจากการทํางานหรือปองกันรักษาประโยชนใหแกนายจางหรือตามคําสั่งของ
นายจาง ทั้งนี้ก็เพื่อใหลูกจางมีหลักประกันในการทํางาน มีความแนใจ เมื่อเกิดเคราะหกรรมดังกลาวนี้ 
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ตนเองและครอบครัวจะไมถูกทอดทิ้ง  นับวาเปนสวนหนึ่งของการใหหลักประกันทางสังคม 
(Social Security) ดวย ผลประโยชนที่ลูกจางไดรับตามกฎหมายนี้ ไดแก เงินที่จายเปนคาทดแทน 
คารักษาพยาบาล คาฟนฟูสมรรถภาพในการทํางาน และคาทําศพ 

(3) กฎหมายประกันสังคม พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ไดออกมาใชบังคับ
เมื่อวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2533  ซ่ึงแตแรกไดเร่ิมใชบังคับกับกิจการที่มีลูกจางตั้งแต 20 คนขึ้นไป ตอมา
ในวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2536 ไดขยายการใชบังคับไปยังสถานประกอบการที่มีลูกจางตั้งแต 10 คนขึ้นไป 
แตในปจจุบันไดใชบังคับกับกิจการที่มีลูกจางตั้งแต 1 คนขึ้นไป โดยมีลูกจางอยูภายใตการคุมครอง
ทั้งสิ้นจํานวนกวา 8 ลานคน คิดเปนรอยละ 23 ของแรงงานที่มีงานทํา หรือประมาณรอยละ 12 ของ
ประชากรทั้งประเทศ สวนผูที่ไมใชลูกจางก็สามารถสมัครเขาเปนผูประกันตนไดโดยสมัครใจ 

พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ไดกําหนดใหทั้งนายจาง ลูกจาง และ
รัฐบาล มีสวนจายเงินสมทบเขากองทุนประกันสังคม  และกองทุนนี้ไดใหการคุมครองลูกจางในกรณี 
ที่ประสบเหตุที่ไมเกี่ยวของกับการทํางาน ใน 7 กรณี คือ  การเจ็บปวย การคลอดบุตร การทุพพลภาพ 
การตาย การสงเคราะหบุตร การชราภาพ และการวางงาน ปจจุบัน นายจางและลูกจาง จายเงินสมทบ 
รอยละ 5 ของคาจาง แตไมเกินอัตราคาจาง 15,000 บาทตอเดือน สวนรัฐบาลจายสมทบ รอยละ 2.75 

ในการใหประโยชนทดแทนนั้น เมื่อแรกเริ่มใชกฎหมายนี้ไดครอบคลุมประโยชน
ทดแทนใน 4 กรณี คือ กรณีเจ็บปวยหรือประสบอันตราย กรณีทุพพลภาพ กรณีตาย อันมิใชเนื่องจากการ
ทํางาน และกรณีคลอดบุตร จนเมื่อถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2541 จึงไดขยายไปถึงกรณีชราภาพ และ
กรณีสงเคราะหบุตร และไดขยายไปถึงกรณีการวางงาน เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2547 โดยเริ่มใหสิทธิ
ประโยชนตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2547 เปนตนไป  ซ่ึงถือเปนสวัสดิการแรงงานที่ใหแกลูกจางโดย
กฎหมายอยางหนึ่ง และทําใหลูกจางมีหลักประกันชีวิตมากขึ้น 

(4)  กฎหมายกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 
กองทุนสํารองเลี้ยงชีพเปน “กองทุนเงินสะสม” ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของระบบความมั่นคง

ทางสังคมเชนเดียวกับการประกันสังคม มีลักษณะเปนกองทุนที่ตั้งขึ้นโดยสมัครใจระหวางนายจางและ
ลูกจาง ตามพระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2530 แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2542 โดยนายจางและลูกจาง
จายเงินสมทบเขากองทุนฝายละ รอยละ 2-15 ของคาจางรายเดือน ทั้งนี้เพื่อเปนหลักประกันแกลูกจางในกรณี
ที่ลูกจางตาย ลาออกจากงาน หรือลาออกจากกองทุน การจัดตั้งกองทุนตองจดทะเบียนตอคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (กลต.) และมีฐานะเปนนิติบุคคล 

 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ (Final Report)  
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด     หนาที่ 3-20 

 

วัตถุประสงคของกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ มีดังนี้ 
(4.1) เพื่อเปนสวัสดิการแกลูกจาง โดยเปนการสรางหลักประกันแกลูกจางและ

ครอบครัวในกรณีที่ลูกจางตาย ลาออกจากงาน เกษียณอายุ หรือลาออกจากกองทุน เพื่อใหมีเงินไดเพื่อ 
ยังชีพ 

(4.2) เพื่อสรางความสัมพันธอันดีระหวางนายจางและลูกจาง เพิ่มแรงจูงใจให
ลูกจางทํางานกับนายจางนานขึ้น 

(4.3) เพื่อสงเสริมการระดมเงินออมจากภาคเอกชน เพื่อนําไปใชในการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศ 

แหลงที่มาของกองทุนสํารองเล้ียงชีพมาจากเงินสะสมของฝายลูกจาง ซ่ึงตองไมต่ํา
กวารอยละ 2 แตไมเกินรอยละ 15 ของคาจาง สวนนายจางจายเงินสมทบไมต่ํากวาอัตราเงินสมทบของ
ลูกจาง แตไมเกินรอยละ 15 ของคาจาง หากลูกจางและนายจางตกลงกันจายเงินสมทบในอัตราที่สูงกวา
รอยละ 15 ของคาจางจะตองไดรับอนุมัติจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังกอน และนายจางมีหนาที่
หักคาจางเปนเงินสมทบรวมกับเงินสมทบของตนเองนําสงกองทุนภายใน 3 วันทําการ นับแตวันที่มีการ
จายคาจาง หากสงลาชาตองจายเงินเพิ่มใหแกกองทุนในอัตรารอยละ 5 ตอเดือน 

การบริหารกองทุนสํารองเลี้ยงชีพจะแยกออกจากการบริหารธุรกิจของนายจาง 
โดยมีคณะกรรมการกองทุน ประกอบดวย ผูแทนลูกจาง และผูแทนนายจาง ทําหนาที่เลือกผูจัดการ
กองทุน ซ่ึงไดรับอนุญาตจากกระทรวงการคลังเปนผูบริหาร เมื่อส้ินเดือนกันยายน 2549 มีกองทุนสํารอง
เล้ียงชีพที่จัดตั้งและดําเนินการอยู 520 กองทุน มีบริษัทจัดการกองทุนรวม 19 บริษัท โดยมีนายจาง 
รวมในกองทุน 7,375 ราย ลูกจาง 1,772,582 คน และมูลคาสินทรัพยสุทธิทั้งสิ้น 381,827.70 ลานบาท 

(5) กฎหมายปองกันและปราบปรามยาเสพติด ตามพระราชบัญญัติปองกันและ
ปราบปรามยาเสพติด  พ .ศ .  2519 แกไขเพิ่มเติม  พ .ศ .  2543 กําหนดใหนายจาง  หรือเจาของ 
สถานประกอบการมีหนาที่ดูแลมิใหเกิดการกระทําความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดขึ้นในสถานประกอบการ 
หากเกิดการกระทําความผิดขึ้นก็อาจถูกปดสถานประกอบการ เวนแตจะสามารถชี้แจงหรือพิสูจนไดวา
ตนไดใชความระมัดระวังตามสมควรแลว กฎหมายนี้เปนการบังคับอยูในตัวใหนายจางใหความสนใจแก
ลูกจาง และอาจจัดใหมีกิจกรรมตางๆเพื่อใหลูกจางหางไกลจากยาเสพติดดวย 

(6) กฎหมายคุมครองเด็ก  ตามพระราชบัญญัติคุมครองเด็ก พ.ศ. 2546 กําหนดให
นายจางที่จางเด็กอายุต่ํากวา 18 ปเขาทํางาน ตองไมใหเด็กทํางาน หรือกระทําการอันอาจเปนอันตราย 
แกรางกายหรือจิตใจ ที่มีผลกระทบตอการเจริญเติบโต หรือขัดขวางตอพัฒนาการของเด็ก ทั้งตองไมให
เด็กกระทําการใด เพื่อแสวงหาผลประโยชนทางการคาอันมีลักษณะเปนการขัดขวางตอการเจริญเติบโต 
หรือพัฒนาการของเด็ก หรือมีลักษณะเปนการทารุณกรรมตอเด็กดวย กฎหมายฉบับนี้ไดกําหนดหนาที่
ของผูปกครองในการดูแลเด็กดวย คือ  
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-  ไมทอดทิ้งเด็กไวในสถานรับเล้ียงเด็ก หรือสถานพยาบาล หรือไวกับบุคคลที่
รับจางเลี้ยงเด็ก หรือที่สาธารณะ หรือ สถานที่ใด ๆ โดยเจตนาที่จะไมรับเด็ก
กลับคืน 

-  ไมละทิ้งเด็กไว ณ สถานที่ใด ๆ โดยไมจัดใหมีการปองกันดูแลสวัสดิภาพ หรือ
ใหกับการเลี้ยงดูที่เหมาะสม 

-  ไมจงใจ หรือละเลย ไมใหส่ิงที่จําเปนแกการดํารงชีวิต หรือสุขภาพอนามัย 
จนนาจะเกิด อันตรายแกรางกายหรือจิตใจของเด็ก 

-  ไมปฏิบัติตอเด็กในลักษณะที่เปนการขัดของ การเจริญเติบโต หรือ พัฒนาการ
ของเด็ก 

-  ไมปฏิบัติตอเด็กในลักษณะที่เปนการเลี้ยงดูโดยมีของลูกจาง 
 
 นอกจากนี้กฎหมายนีย้ังหามผูใด (รวมถึงนายจาง) กระทําการดังตอไปนีต้อเด็ก ไมวาเด็กจะยนิยอม
หรือไมดวย 

- กระทําการละเวนการกระทําอันเปนการทารุณกรรมตอรางกายหรือจิตใจของเด็ก 
- จงใจหรือละเลยไมใหส่ิงจําเปนแกการดํารงชีพ หรือรักษาพยาบาลแกเด็กนอย 

ที่อยูในความดูแลของตน จนนาจะเกิดอันตรายแกรางกาย หรือจิตใจของเด็ก 
- บังคับ ขูเข็ญ ชักจูงสงเสริม หรือยินยอมใหเด็กประพฤติตน ไมสมควรหรือนาจะ

ทําใหเด็ก มีความประพฤติเสี่ยงตอการกระทําผิด 
- โฆษณาทางสื่อมวลชน หรือเผยแพรดวยประการใด เพื่อรับเด็กหรือยกเด็กใหแก

บุคคลอื่น ที่มิใชญาติของเด็ก เวนแตเปนการกระทําของทางราชการ หรือไดรับอนุญาตจากทางราชการแลว 
- บังคับ ขูเข็ญ ชักจูง สงเสริม ยินยอม หรือการกระทําดวยประการใด ใหเด็กไปเปน

ขอทาน เด็กเรรอน หรือใชเด็กเปนเครื่องมือในการขอทาน หรือการกระทําผิด หรือการกระทําดวย
ประการใด อันเปนการแสวงหาผลประโยชนโดยมิชอบจากเด็ก 

- ใชจางหรือวานเด็กใหทํางาน หรือกระทําการอันอาจเปนอันตรายแกรางกายหรือ
จิตใจ มีผลกระทบตอการเจริญเติบโต หรือขัดขวางตอพัฒนาการเด็ก 

- บังคับ ขูเข็ญ ใช ชักจูง ยุยง สงเสริม หรือยินยอมใหเด็กเลนกีฬา หรือใหกระทํา
การใดเพื่อแสวงหาประโยชนทางการคา อันมีลักษณะเปนการขัดขวางตอการเจริญเติบโตหรือพัฒนา 
ของเด็ก หรือมีลักษณะเปนการทารุณกรรมตอเด็ก 

- ใชหรือยินยอม ใหเด็กเลนการพนันไมวาชนิดใด หรือเขาไปในสถานที่เลนการ
พนัน สถานคาประเวณี หรือสถานที่ที่หามมิใหเด็กเขา 
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- บังคับ ขูเข็ญ ใช ชักจูง ยุยง สงเสริม หรือยินยอมใหเด็กแสดง หรือกระทําการ
อันมีลักษณะลามกอนาจาร ไมวาจะเปนไปเพื่อใหไดมาซึ่งคาตอบแทน หรือเพื่อการใด 

- จําหนาย แลกเปลี่ยน หรือใหสุรา หรือบุหร่ีแกเด็ก เวนแตการปฏิบัติทางการแพทย 
ในสวนของเด็กที่ถูกทารุณกรรม เด็กที่เสี่ยงตอการกระทําผิดและเด็กที่อยูในสภาพที่จําตอง

ไดรับการคุมครองสวัสดิภาพตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  ก็ใหไดรับ การคุมครองสวัสดิภาพ 
จากพนักงานเจาหนาที่ นอกจากนี้ยังมีกลุมเด็กที่ไมไดรับการสงเคราะหจากรัฐดวย ไดแก เด็กเรรอนหรือ
เด็กกําพรา เด็กที่ถูกทอดทิ้ง หรือพลัดหลง ณ ที่ใดที่หนึ่ง เด็กที่ผูปกครองไมสามารถอุปการะเลี้ยงดูได
ดวยเหตุใด ๆ เด็กที่ผูปกครองมีพฤติกรรมหรือความประพฤติไมเหมาะสมในการดูแลเด็ก เด็กที่ไดรับ
การเลี้ยงดูโดยมิชอบ เด็กพิการ เด็กที่อยูในสภาพยากลําบาก และเด็กทั้งอยูในสภาพที่ตองไดรับการ
สงเคราะหตามที่กําหนดในกฎกระทรวงดวย 
 การสงเคราะหอาจดําเนินการ โดยการใหความชวยเหลือ และสงเคราะหแกเด็กและครอบครัว 
หรือบุคคลที่อุปการะเลี้ยงดูเด็ก เพื่อใหสามารถอุปการะเลี้ยงดูเด็กได หรือใหเด็กอยูในอุปการะของ
บุคคลที่เหมาะสม ใหเด็กไดเปนบุตรบุญธรรมของบุคคลอื่น สงเขารับการอุปการะในครอบครัวอุปถัมภ 
สถานรับเลี้ยงเด็ก สถานแรกรับ สถานสงเคราะห หรือสงเขาศึกษาหรือฝกหัดอาชีพหรือกลอมเกลาจิตใจ 
โดยใชหลักศาสนา 
 ในกฎกระทรวงฉบับนี้ ยังไดบัญญัติเร่ืองการจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็กวาผูที่จะจัดตั้งจะตองขอรับ
ใบอนุญาตตอปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย หรือผูวาราชการจังหวัดตาม
หลักเกณฑวิธีการและเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 

(7) กฎหมายพัฒนาฝมือแรงงาน พระราชบัญญัติสงเสริมการพัฒนาฝมือแรงงาน  
พ.ศ. 2545 ไดสงเสริมใหนายจางจัดใหลูกจางไดรับการพัฒนาฝมือแรงงานเพิ่มเติมในสาขาอาชีพ 
ที่ลูกจางปฏิบัติงานอยู หรือสาขาอาชีพอ่ืนเพิ่มเติมนอกเหนือจากลักษณะงานที่ปฏิบัติอยูตามปกติเพื่อให
ลูกจางมีความรูความสามารถ ทักษะ และทัศนคติที่ดีตอการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น ซ่ึงเปนประโยชนตอสถาน
ประกอบกิจการและลูกจาง ทั้งนี้โดยนายจางจะไดรับยกเวนภาษีเงินไดเปนกรณีพิเศษตามสัดสวน
คาใชจายที่ไดใชไปในการฝกอบรม และหากจัดฝกอบรมในศูนยฝกที่กําหนด ก็จะไดรับยกเวนอากร 
ขาเขา และภาษีมูลคาเพิ่มสําหรับเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณที่ใชในการฝกอบรม รวมทั้งสามารถ
หักคาไฟฟาและคาประปาเปนสองเทาในการคํานวณภาษีเงินไดดวย 
  พระราชบัญญัตินี้ไดมีการกําหนดการคุมครองผูรับการฝก ตามประกาศกระทรวง
แรงงาน ลงวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2546 ดังนี้ 

ระยะเวลาการฝก 
- กรณีนี้เปนการฝกในงานที่มาเปนอันตรายตอสุขภาพ ใหผูดําเนินการฝกจัดฝก

ใหผูรับการฝกไมเกินวันละ 8 ช่ัวโมง 
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- กรณีที่เปนการฝกในงานที่อาจเปนอันตรายตอสุขภาพ หรือรางกายของผูรับ
การฝกตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน ใหผูดําเนินการฝกจดัใหผูรับ
การฝก ฝกไมเกินวนัละ 7 ช่ัวโมง 

  เวลาพัก 
- ในวนัฝก ใหผูดําเนิน ใหผูดําเนินการฝกจัดใหผูรับการฝกมีเวลาพักตดิตอกัน

ไมนอยกวาวันละ 1 ช่ัวโมง หลังจาก ผูรับการฝกไดฝกในวันนั้นมาแลวไมเกิน 
4 ช่ัวโมง 

  วันหยุด 
- ใหมวีันหยุดประจําสัปดาหไมนอยกวาสัปดาหละ 1 วัน โดยวนัหยุดประจํา

สัปดาหตองมรีะยะหางไมเกนิ 6 วัน 
- ใหหยุดฝกในวันหยุดตามประเพณีของสถานประกอบกจิการนั้น ๆ 
- หากวนัหยุดตามประเพณตีรงกับวันหยดุประจําสัปดาห ใหเล่ือนวันหยดุตาม

ประเพณวีันนัน้ ไปหยุดในวนัฝกถัดไป 
  การลาปวย 

- มีสิทธิลาปวยไดตามความเปนจริง รวมกนัไมเกนิจํานวนวันลาที่กําหนดใน
หลักสูตร 

- กรณีลาปวยตดิตอกันตั้งแต 3 วัน ขึ้นไป จะตองมีใบรับรองแพทยแผนปจจุบัน 
ขั้น 1 มาแสดง 

  ขอหามในการฝก 
- หามรับผูรับการฝกที่มีอายุต่ํากวา 15 ป บริบูรณ 
- หามผูรับการฝกซึ่งเปนหญิง หรือเปนเดก็ทีม่ีอายุต่ํากวา 18 ป บริบูรณฝกงานที่

อาจเปนอันตรายตอสุขภาพ หรือรางกายตามกฎหมายวาดวยการคุมครอง
แรงงาน 

- หามใหผูรับการฝกไปฝกในสถานที่อ่ืน นอกจากที่ระบไุว ในสัญญาฝก 
  การจายเบี้ยเล้ียง 

- ใหผูดําเนินการฝกจายเบีย้เล้ียง แกผูรับการฝกในอัตราไมนอยกวารอยละ 50 
ของอัตราคาจางขั้นต่ําสูงสุดตามกฎหมายคาจางขั้นต่ํา ที่ใชอยูในขณะนัน้ตาม
จํานวนที่ฝกจริง 

- จายเบีย้เล้ียงไมนอยกวาเดือนละ 1 คร้ัง 
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  สวัสดิการ 
- จัดน้ําสะอาดสําหรับดื่ม หองน้ําและสวม 
- ชวยเหลือ หรือใหบริการ หรือปฐมพยาบาลเบื้องตน เมื่อผูรับการฝกประสบ

อันตราย หรือเจ็บปวย ในระหวางการฝก 
- จัดใหมี การระบายอากาศ ทางระบายน้ํา และสิ่งโสโครก แสงสวางทางออก

ฉุกเฉินในอาคารที่ฝก 
  ความปลอดภยัในการทํางาน 

- จัดใหมี เครื่องมือปองกันอันตราย สําหรับการฝก ซ่ึงอาจเปนอันตรายตอ
สุขภาพ หรือรางกายของผูรับการฝก 

- จัดใหมีการดําเนินการในการบริการและจัดการดานความปลอดภัยอาชวี 
อนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน 

- จัดทําประกันอุบัติเหตุจากการฝกใหแกผูรับการฝก ใหไดรับประโยชนไมนอย
กวา ที่กําหนดในกฎหมายวาดวยเงินทดแทน 

(8)  กฎหมายแรงงานสัมพันธ  พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ.2518 ไดใหสิทธิ 
สหภาพแรงงานหรือลูกจางเรียกรองเพื่อขอเปลี่ยนแปลงสภาพการจาง และเรียกรองผลประโยชนตอบแทน
จากการทํางานซึ่งรวมถึงสวัสดิการได ซ่ึงเมื่อไดมีขอตกลงสภาพการจางขึ้นแลว ขอตกลงนั้นมีผลผูกพัน
ใหลูกจางและนายจางตองปฏิบัติตาม และไดมีบทบัญญัติกําหนดใหลูกจางสามารถจัดตั้งสหภาพแรงงาน
สําหรับลูกจางที่มีนายจางคนเดียวกัน หรือลูกจางในกิจการประเภทเดียวกันได สหภาพแรงงานก็สามารถ
รวมตัวกันเปนสหพันธแรงงาน และสหภาพแรงงานและสหพันธแรงงานก็สามารถรวมตัวกันจัดตั้งสภา
องคการลูกจางได ขณะเดียวกัน  นายจางก็สามารถจัดตั้ง สมาคมนายจาง  สหพันธนายจางและ 
สภาองคการนายจางไดเชนกัน กฎหมายนี้ยังมีบทบัญญัติใหการคุมครองลูกจางในเรื่องการกระทําอันไม
เปนธรรมดวย สวนพนักงานรัฐวิสาหกิจนั้น ก็มีสิทธิจัดตั้งสหภาพแรงงาน และสหพันธแรงงานไดตาม
พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ พ.ศ. 2543 สหภาพแรงงานทั้งในภาคเอกชนและ 
ภาครัฐวิสาหกิจสามารถใชสิทธิในการเรียกรองเจรจาตอรอง ทําขอตกลงกับนายจางเพื่อการปรับปรุง
สภาพการจาง รวมทั้งการปรับปรุงสวัสดิการแรงงานดวยเชนกัน 
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3.  การสงเสริมสวัสดิการแรงงานจากภาครัฐ 
  

นอกเหนือจากการดูแลใหนายจางจัดสวัสดิการแรงงานตามที่กฎหมายกําหนดแลว 
กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน ยังมีบทบาทในการสงเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการแรงงาน
นอกเหนือกฎหมาย  โดยการให เจาหนาที่ เขาไปในสถานประกอบกิจการเพื่อแนะนํารูปแบบ 
ของสวัสดิการตางๆ ที่กฎหมายไมไดกําหนดไว แตหากสถานประกอบกิจการใดมีความพรอมเพียงพอ 
ก็สามารถจัดใหเปนไปตามความตองการของลูกจางได20 
 สวัสดิการแรงงานนอกเหนือกฎหมายที่กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานนําเสนอ 
เปนทางเลือกสําหรับสถานประกอบกิจการจัดเพิ่มเติม แบงออกเปนหมวดใหญ ๆ ไดดังนี้ 

(1) สวัสดิการที่มุงพัฒนาลูกจาง เชน 
- การสงเสริมการศึกษาทั้งในและนอกเวลาทํางาน 
- การจัดตั้งโรงเรียนในโรงงาน 
- การอบรมความรูเกี่ยวกับการทํางานทั้งในและนอกสถานที่ทํางาน 
- การจัดใหมีหองสมุด หรือมุมอานหนังสือ  

(2) สวัสดิการที่ชวยเหลือในเรื่องคาครองชีพ เชน 
- การจัดตั้งรานคาสวัสดิการหรือสหกรณรานคา 
- การใหเงินชวยเหลือตาง ๆ เชน งานแตงงาน งานอุปสมบท งานศพ 
- การจัดชุดทํางาน 
- การจัดหอพัก 
- การจัดใหมีรถรับ-สง 
- เงินโบนัส คาครองชีพ เบี้ยขยัน คาเขากะ 

(3) สวัสดิการที่ชวยเหลือการออมของลูกจาง เชน 
 - สหกรณออมทรัพย 
 - กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 

(4) สวัสดิการที่พัฒนาสถาบันครอบครัวของลูกจาง เชน 
- การจัดสถานเลี้ยงดูบุตรของลูกจาง 
- การชวยคารักษาพยาบาลบุคคลในครอบครัว 
- การชวยเหลือคาเลาเรียนบุตรของลูกจาง 
- การประกันชีวิตใหกับลูกจาง 

                                                 
20   www.labour.go.th/Iws_duty.htm 
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(5) สวัสดิการที่สงเสริมความมั่นคงในอนาคต เชน 
- เงินบําเหน็จ 
- เงินรางวัลทํางานนาน 
- ใหลูกจางซื้อหุนของบริษัท 
- กองทุนฌาปนกิจ 
- เงินกูเพื่อสวัสดิการที่พักอาศัย 

(6) สวัสดิการนันทนาการและสุขภาพอนามัย เชน 
- การจัดทัศนศึกษา 
- การแขงขันกีฬา 
- การจัดงานเลี้ยงสังสรรคพนักงาน 
- การใหความรูเร่ืองสุขภาพอนามัย 

 
กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานไดดําเนินโครงการ/กิจกรรมตางๆ เพื่อสงเสริมใหมีการจัด

สวัสดิการแรงงานนอกเหนือกฎหมายขึ้นในสถานประกอบกิจการ สรุปโครงการ/กิจกรรมสําคัญได 
ดังตอไปนี้ 

1) โครงการจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 
ดวยสภาวการณปจจุบัน เศรษฐกิจไดมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว ระบบทุนนิยมเขา

มามีบทบาทอยางมาก ทําใหคนไมรูจักยับยั้งชั่งใจในการใชจายเงิน เปนผลทําใหลูกจางมีภาระหนี้สิน
มากมาย กอใหเกิดปญหาครอบครัว และอาชญากร ตลอดจนไมมีเงินออมที่จะเก็บไวในกรณีที่ออกจาก
งานหรือเกษียณอายุ กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานในฐานะใหการคุมครองดูแลลูกจางในสถาน
ประกอบกิจการจึงไดเรงหามาตรการในการที่จะชวยลูกจางทางออม เพื่อไมใหเกิดปญหาดังกลาวตามมา 
จึงไดจัดทําโครงการจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ โดยประสานกับสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (กลต.) ในการใหขอมูล ช้ีแจง รายละเอียดใหกับสถานประกอบกิจการ 
ที่สนใจจะจัดตั้งกองทุนสํารองเล้ียงชีพ เพื่อเปนแนวทางหนึ่งใหลูกจางเกิดการออมเมื่อเกษียณอายุ หรือ
เมื่อออกจากราชการ ซ่ึงเปนโครงการที่เกิดจากความสมัครใจของทั้งสองฝาย ทั้งนายจางและลูกจาง 
โดยนายจางจะจายเงินสมทบใหเทากับเงินที่ลูกจางสะสมเขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ตามรอยละที่ได 
ตกลงกัน และเพื่อเปนหลักประกันความมั่นคงใหกับลูกจางอีกทางหนึ่ง ซ่ึงไดเร่ิมโครงการเมื่อปลายป
งบประมาณ 2549 และจะดําเนินการสงเสริมอยางตอเนื่องในปงบประมาณ 2550 
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2) การสงเสริมสวัสดิการการเงิน 
เพื่อเปนการสงเสริมใหผูใชแรงงานมีการออมเพื่ออนาคตและลดภาระการเปนหนี้สินนอก

ระบบ รวมตลอดทั้งสนับสนุนการดําเนินงานกองทุนเพื่อผูใชแรงงาน กรมสวัสดิการและคุมครอง
แรงงานจึงมีนโยบายใหมีการสงเสริมการจัดตั้งสหกรณออมทรัพยขึ้นในสถานประกอบกิจการ และ
รัฐวิสาหกิจซึ่งในปจจุบันมีการจัดตั้งขึ้นประมาณ 500 แหง จากจํานวนสถานประกอบกิจการที่สามารถ
จัดตั้งสหกรณออมทรัพยไดประมาณ 1 หมื่นแหง ทั้งนี้ยังไดรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของในการ
ดําเนินกิจกรรมดังกลาว ไมวาจะเปนกรมสงเสริมสหกรณ ชุมชนสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย 
สันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทยหรือกรมตรวจบัญชีสหกรณ 

3) การสงเสริมการจัดตั้งศูนยเล้ียงเด็กในสถานประกอบกิจการและชุมชน 
กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน ไดเล็งเห็นความสําคัญของการจัดตั้งศูนยเล้ียงเด็ก 

ในสถานประกอบกิจการและชุมชน จึงไดบูรณาการความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของ เมื่อวันที่ 
28 ธันวาคม 2547 ซ่ึงประกอบดวยกระทรวงแรงงาน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย กระทรวงมหาดไทย กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงสาธารณสุข ในการใหความรวมมือ 
ในภารกิจความรับผิดชอบที่จะรวมกันรณรงคสงเสริมสถานประกอบกิจการที่ประสงคจะจัดตั้ง 
ศูนยเล้ียงเด็กในสถานประกอบกิจการและชุมชน โดยมีวัตถุประสงคหลักเพื่อเปนการชวยแบงเบาภาระ
ในการเลี้ยงดูบุตรของลูกจางผูใชแรงงาน เพื่อใหเด็กไดรับพัฒนาการทั้งทางรางกาย จิตใจ อารมณ 
สังคม และสติปญญา ในการนําไปสูคุณภาพชีวิตที่ดีตอไป ซ่ึงผลจากการดําเนินการสงเสริมการจัด
สวัสดิการแรงงาน ปรากฏวา ณ ปจจุบันมีสถานประกอบกิจการที่จัดตั้งศูนยเล้ียงเด็ก จํานวนทั้งสิ้น 
67 แหง ซ่ึงในการดําเนินการสงเสริมมีขอจํากัดในเรื่องของงบประมาณ สถานที่ บุคลากรดานครูพี่เล้ียง 
เปนผลใหการสงเสริมใหมีการจัดตั้งศูนยเล้ียงเด็กในสถานประกอบกิจการและชุมชนไมคืบหนา
เทาที่ควร ทั้งนี้กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานจะไดหาแนวทางในการสงเสริม เพื่อใหเกิดการ
ขับเคลื่อนอยางเปนรูปธรรมตอไป 

4) โครงการโรงเรียนในโรงงาน 
ภายใตภาวะเศรษฐกิจที่แขงขันกําลังแรงงานมีสวนสําคัญในการขับเคลื่อนใหเศรษฐกิจ 

ไดรุดหนาโดยเฉพาะแรงงานที่มีความรู มีทักษะและฝมือในการประกอบอาชีพ การศึกษาจึงเปน 
สวนหนึ่งที่จะทําใหแรงงานไดมีโอกาสพัฒนาตนเอง ใหกาวหนาในอาชีพ กรมสวัสดิการและคุมครอง
แรงงานจึงไดเล็งเห็นความสําคัญที่จะสงเสริมใหลูกจางไดมีโอกาสที่จะศึกษาอยางตอเนื่อง โดยได
ประสานความรวมมือในการสงเสริมการจัดสวัสดิการแรงงานในการทําโครงการโรงเรียนในโรงงาน 
และไดลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือกับกรมพัฒนาฝมือแรงงาน สํานักงานบริหารการศึกษา 
นอกโรงเรียน (กรมการศึกษานอกโรงเรียน) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สภาอุตสาหกรรม 
แหงประเทศไทย การนิคมอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย และนายจางเจาของสถานประกอบกิจการ 
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โดยเฉพาะบริษัท บิ๊กซี ซูเปอรเซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) ซ่ึงผูบริหารระดับสูงไดมีนโยบายใหความสําคัญ
ในการจะพัฒนาบุคลากรในหนวยงาน ไดมีโอกาสศึกษาตอระดับสายสามัญ สายอาชีพ จนถึงระดับ
ปริญญาตรี และจากการสงเสริมการดําเนินการใหสถานประกอบกิจการจัดตั้งโรงเรียนในโรงงาน 
ปจจุบันมีทั้งสิ้น 140 แหง จํานวนลูกจางผูเรียนประมาณ 5,000 คน ประกอบกับ ในปงบประมาณ 2548 
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ไดลงนามขอตกลงความรวมมือในการดําเนินงานโครงการนํารองเพือ่
สงเสริมการจัดการศึกษาในสถานประกอบกิจการรวมกับ บริษัท ไดสตาร อิเลคทริก คอรเปอเรชั่น จํากัด 
(มหาชน) โดยไดเชิญหนวยงานที่เกี่ยวของรวมเปนสักขีพยาน ซ่ึงกอนหนานี้ไดมีการประชุมโดยมี
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการเปนประธานการประชุม และมติที่ประชุมไดมอบหมายให 
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ไดแก สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา สํานักบริหารงานการศึกษานอกโรงเรียน สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย และ
กระทรวงแรงงาน ดําเนินการโครงการนํารองเพื่อสงเสริมการจัดการศึกษาในสถานประกอบกิจการ 
โดยไดขยายความรวมมือระหวางหนวยงานออกไปเปนการสงเสริมการจัดการศึกษาของสถานประกอบ-
กิจการในรูปของศูนยการเรียน โดยมีเปาหมายการจัดตั้งโรงเรียนในโรงงาน (ศูนยการเรียน) ตนแบบและ
การนํารองการจัดการศึกษาของโรงเรียนในโรงงานตนแบบจํานวน 5 แหง ตามกลุมยุทธศาสตร 
การพัฒนาประเทศ ไดแก ยานยนต อาหาร แฟชั่น ซอฟแวร และทองเที่ยว กลุมละ 1 แหง เพื่อยกระดับ
การศึกษาใหกับหัวหนางานชั้นตนในสถานประกอบกิจการอยางนอยกลุมละ 50 คน 

5) โครงการประกวดสถานประกอบกิจการดีเดนดานสวัสดิการแรงงาน 
กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานตระหนักถึงความสําคัญของการจัดสวัสดิการแรงงาน

ในสถานประกอบกิจการ โดยถือเปนความสมัครใจของนายจางและความตองการของลูกจาง เพื่อเปน
การรณรงคและกระตุนใหนายจางและลูกจาง รวมทั้งสหภาพแรงงานหันมาสนใจและใหความสําคัญตอ
การปรับปรุงสภาพการจาง และจัดสวัสดิการแรงงานเพื่อใหลูกจางมีคุณภาพชีวิตที่ดี สงเสริมใหนายจาง
ปฏิบัติตามกฎหมายคุมครองแรงงานและจัดสวัสดิการใหกับลูกจางอยางเปนระบบ จึงไดจัดใหมี
โครงการประกวดสถานประกอบกิจการดีเดนดานสวัสดิการแรงงานขึ้น เพื่อเปนการประกาศเกียรติคุณ
ใหกับสถานประกอบกิจการที่มีความตั้งใจจริงในการจัดสวัสดิการแรงงาน และเปนการสรางจิตสํานึก
และกระตุนใหนายจาง ลูกจาง องคการดานแรงงาน ตลอดจนทุกฝายที่เกี่ยวของหันมาใหความสนใจ 
ตอการจัดสวัสดิการใหแกผูใชแรงงานมากขึ้น การประกวดสถานประกอบกิจการดีเดนดานสวัสดิการ
แรงงานในปงบประมาณ 2549 มีสถานประกอบกิจการไดรับรางวัล 324 แหง 
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6) การดําเนินงานดานปองกันและแกไขปญหาเอดส 
การแพรระบาดของเอดส สงผลโดยตรงตอแรงงานที่ เปนทรัพยากรบุคคล ในสถาน

ประกอบกิจการที่จําเปนตองไดรับการบริหารจัดการเชนเดียวกับประเด็นอื่นๆ ของธุรกิจ เพื่อรักษา 
ผลิตภาพและกําลังแรงงานใหมีศักยภาพเพียงพอในการสงเสริมขีดความสามารถเชิงการแขงขันของ
สถานประกอบกิจการ กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน จึงกําหนดกรอบนโยบายที่ชัดเจนในการให
สถานประกอบกิจการดําเนินการปองกันการแพรระบาดของเอดสและสงเสริมการไมเลือกปฏิบัติตอ
แรงงานที่ติดเชื้ออยางจริงจัง โดยกระทรวงแรงงานไดออกประกาศกระทรวงแรงงานเรื่องแนวปฏิบัติ 
การปองกันและจัดการดานเอดสในสถานประกอบกิจการ เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2548 ใหสถานประกอบ-
กิจการทุกประเภททุกขนาดนําแนวปฏิบัติการปองกันและจัดการดานเอดสในสถานประกอบกิจการ 
ไปใชในแนวทางในสถานประกอบกิจการของตน เพื่อสถานประกอบกิจการจะไมสูญเสียบุคลากรที่มี
คุณภาพ ทักษะและประสบการณในการทํางาน และกอใหเกิดภาพลักษณที่ดีของสถานประกอบกิจการ 
ที่มีตอสังคมและเตรียมพรอมสูมาตรฐานสากล ISO 26000 ดานความรับผิดชอบทางสังคม ที่จะมีขึ้น 
ในอีก 2 ปขางหนา 

มาตรฐานการบริหารจัดการดานเอดสในสถานประกอบกิจการ (ASO Thailand) เปน
เครื่องมือที่สถานประกอบกิจการ สามารถนําไปดําเนินการดานเอดสตามประกาศกระทรวงแรงงาน 
ไดแก ขั้นแรก สถานประกอบกิจการมีนโยบายพื้นฐานครบ 4 ประการ ประกอบดวย 

(1) นโยบายไมบังคับใหผูสมัครงานตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อเอชไอวี 
(2) นโยบายไมบังคับใหพนักงานตรวจเลือดเพื่อหาเชื้อเอชไอวี 
(3) นโยบายไมเลิกจางเพราะเหตุที่ติดเชื้อเอชไอวี 
(4) นโยบายใหการศึกษาเรื่องเอดสแกพนักงาน 

ขั้นที่สอง มีการบริหารจัดการดานเอดส 6 ประการ ประกอบดวย 
(1) การประกาศนโยบายเอดสของสถานประกอบกิจการใหพนักงานทราบ 
(2) ระบบการรักษาความลับเรื่องการติดเชื้อของพนักงาน 
(3) แนวปฏิบัติในการใหความชวยเหลือพนักงานที่ติดเชื้อ 
(4) การจัดอบรมเรื่องเอดสสําหรับผูบริหารและพนักงาน 
(5) การจัดกิจกรรมเสริมเรื่องเอดสที่นอกเหนือจากการอบรม 
(6) การมีสวนรวมกับชุมชนและสงัคมในการปองกันและแกปญหาเอดส 

สถานประกอบกิจการที่สามารถบริหารจัดการไดตามเกณฑมาตรฐาน ASO Thailand 
จะไดรับใบรับรองมาตรฐานการบริหารจัดการดานเอดสในสถานประกอบกิจการ (ASO Thailand) 
ที่แสดงถึงการมีสวนรวมในการแสดงความรับผิดชอบตอสังคม ในการสนับสนุนใหลูกจางมีความรู
ความเขาใจที่ถูกตองในการปองกันการติดเชื้อเอชไอวี และทําใหพนักงานที่ติดเชื้อเอชไอวี รูสึกวาตนเอง
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มิไดแตกตางไปจากพนักงานคนอื่น และเปนกําลังใจใหพนักงานที่ติดเชื้อทุมเทแรงกาย แรงใจทํางาน
ใหกับองคกรอยางเต็มความสามารถขณะเดียวกันพนักงานทั่วไปก็จะสามารถทํางานรวมกับพนักงาน 
ที่ติดเชื้อเอชไอวี ไดอยางปกติสุข 

กิจกรรมที่ดําเนินงานในปงบประมาณ 2549 ตามแผนงานของกรมควบคุมโรค ไดแก 
(1) จัดอบรมใหความรู เร่ืองแนวปฏิบัติดานเอดสในสถานประกอบกิจการ ผู เขารับ 

การอบรมจํานวน 3,733 คน 
(2) สง เสริมสถานประกอบกิจการตามเกณฑมาตรฐานบริหารจัดการดานเอดส 

(ASO Thailand) มีสถานประกอบกิจการไดรับการสงเสริม จํานวน 48 ราย 
(3) จัดอบรมที่ปรึกษาแรงงานดานเอดสในสถานประกอบกิจการ ใหกับผูนําแรงงานและ 

ที่ปรึกษาแรงงานหญิงในสถานประกอบกิจการ จํานวน 2 รุน ผูผานการอบรม จํานวน 123 คน 
(4) จัดนิทรรศการรณรงคเคลื่อนที่ในเรื่องการปองกัน และแกไขปญหาเอดสมีผูเขารวม

กิจกรรม จํานวน 5,200 คน 
(5) ทําสื่อประชาสัมพันธ เชน จัดทําถุงยางอนามัย จัดทําวีดีโอพรีเซนตเตชั่น จัดทํา 

เข็มกลัดสัญลักษณโบวแดง จัดทําโปสเตอรประชาสัมพันธ จัดทําแผนพับและหนังสือมาตรฐานบริหาร
จัดการดานเอดสในสถานประกอบกิจการ 

กิจกรรมตามโครงการปองกันและบริหารจัดการดานเอดสในสถานประกอบกิจการ 
โครงการความรวมมือกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน กรมควบคุมโรค และสมาคม 

แนวรวมภาคธุรกิจไทยตานภัยเอดส (TBCA) ภายใตการสนับสนุนจากมูลนิธิกองทุนโลก ปงบประมาณ 2549 

• พิธีมอบใบรับรองมาตรฐานบริหารจัดการดานเอดสในสถานประกอบกิจการ 
(ASO Thailand) ใหแก สถานประกอบกิจการ จํานวน 3 ภาค ไดแก ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
และภาคกลาง มีสถานประกอบกิจการที่ผานเกณฑมาตรฐานฯ ป 2548 และรับใบรับรองมาตรฐาน
บริหารจัดการดานเอดสในสถานประกอบกิจการ จํานวน 1,454 แหง เปนระดับทองจํานวน 744 แหง 
ระดับเงินจํานวน 710 แหง 

จากการดําเนินงานโครงการตั้งแตป 2547 ถึงปจจุบันในพื้นที่จํานวน 32 จังหวัด 
มีสถานประกอบกิจการที่ไดรับใบรับรองมาตรฐานฯ จํานวน 2,726 แหงเปนมาตรฐานระดับทอง 
จํานวน 1,224 แหง ระดับเงิน 1,502 แหง  

• กิจกรรมสัมมนาเปดประตูมาตรฐานสากล ISO 26000 วาดวยความรับผิดชอบตอ
สังคม ดวยมาตรฐาน ASO รวมกับสภาองคการนายจางแหงประเทศไทยและสมาคมแนวรวมภาคธุรกิจไทย
ตานภัยเอดส 
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7) การดําเนินงานปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานมีหนาที่ในการตรวจคุมครองแรงงานใหนายจาง 

และผูใชแรงงานปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และเพื่อใหสถานประกอบกิจการ
ทุกแหงมีความรูความเขาใจเรื่องการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด  รวมทั้งใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามยาเสพติด พ.ศ. 2519 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2543 

กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานไดลงนามในบันทึกขอตกลงความรวมมือกับสํานักงาน
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามยาเสพติด (สํานักงาน ป.ป.ส.) เพื่อรวมดําเนินงานดานการปองกัน
และแกไขปญหายาเสพติด เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2544 โดยสํานักงาน  ป.ป.ส. ใหการสนับสนุน
งบประมาณในการดําเนินงาน และเพื่อใหสถานประกอบกิจการมีสวนรวมในการปองกันและแกไข
ปญหายาเสพติดอยางตอเนื่อง กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานจึงไดจัดทําโครงการและกิจกรรม
รณรงคตอตานยาเสพติด ดังนี้ 

(1) โครงการโรงงานสีขาว 
กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานไดตระหนักถึงความสําคัญของการดําเนินงาน 

เพื่อปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ โดยเฉพาะในกลุมผูใชแรงงานมาโดย
ตลอดจึงเนนการมีสวนรวมระหวางนายจาง ลูกจาง และภาครัฐ ในการปองกันไมใหยาเสพติดแพรเขาไป
ในสถานประกอบกิจการ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหนายจางและผูใชแรงงานมีความรูความเขาใจและ
รวมมือกันในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด และหากสถานประกอบกิจการใดพบพนักงาน 
หรือลูกจางที่ติดยาเสพติดก็ใหโอกาสเขารับการบําบัด รักษา ฟนฟู และรับกลับเขาทํางานตามปกติ 
โดยถือวาผูเสพคือผูปวย จึงไดจัดทําโครงการกลับสูชีวิตใหมซ่ึงดําเนินงานควบคูกับโครงการโรงงาน 
สีขาวเปนโครงการที่เกิดขึ้นใหโอกาสคืนคนดีสูสังคมตอไป 

โครงการโรงงานสีขาวกําหนดหลักเกณฑใหสถานประกอบกิจการที่จะเขารวม
โครงการดําเนินกิจกรรม จํานวน 8 ขอ คือ 

(1.1) มีนโยบายในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ 
(1.2) มีปายหรือประกาศรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานประกอบ

กิจการ 
(1.3) มีคณะทํางานรับผิดชอบที่ชัดเจน 
(1.4) มีการใหความรูพนักงานในเรื่องการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถาน

ประกอบกิจการอยางตอเนื่อง 
(1.5) มีกิจกรรมรณรงคปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ 
(1.6) มีการตรวจสุขภาพ 
(1.7) ไมพบพฤติกรรมที่เกี่ยวของกับยาเสพติด 



รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ (Final Report)  
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด     หนาที่ 3-32 

 

(1.8) มีกระบวนการตรวจสอบ และขอความรวมมือนายจางเมื่อพบผูเสพ ผูติด ใหสง
เขารับการบําบัด และฟนฟู หลังการบําบัดแลวขอความรวมมือใหรับกลับทํางานตามปกติ 
 สําหรับสถานประกอบกิจการที่ป ฏิบัติตามหลัก เกณฑดั งกล าวไดครบถวน  
กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานจะออกเกียรติบัตรและปายประกาศเกียรติคุณเพื่อเปนการยกยอง
ชมเชยและรับรองวาสถานประกอบกิจการแหงนั้นเปนโรงงานสีขาวปลอดจากยาเสพติด การจัดทํา
โครงการโรงงานสีขาว ไดเร่ิมดําเนินการตั้งแตปงบประมาณ 2544 จนถึงปจจุบัน 
 ผลการดําเนินงานตั้งแตป 2544 – 31 สิงหาคม 2549 มีสถานประกอบกิจการเขารวม
โครงการทั่วประเทศ จํานวน 46,128 แหง ลูกจางที่เกี่ยวของ จํานวน 4,684,838 คน และมีสถานประกอบ
กิจการผานเกณฑโรงงานสีขาว จํานวน 27,791 แหง ลูกจางที่เกี่ยวของ จํานวน 2,574,675 คน  
 ความสําเร็จของโครงการโรงงานสีขาวเกิดจากการที่นายจางและลูกจางในสถาน-
ประกอบกิจการตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติดและรวมมือกันในการปองกันและแกไขปญหา 

(2) โครงการกีฬาในโรงงาน 
นอกจากโครงการโรงงานสีขาวแลว กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานยังไดดําเนิน

โครงการกีฬาในโรงงานตั้งแตปงบประมาณ 2546 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมใหสถานประกอบ
กิจการจัดกีฬาในโรงงานเพื่อใหลูกจางไดออกกําลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีและรูจักใชเวลาวางใหเกิด
ประโยชน โดยไมหันไปสนใจยาเสพติด 

ผลการดําเนินงานตั้งแตป  2546 – 31 สิงหาคม  2549 มีสถานประกอบกิจการ 
จัดกีฬาในโรงงาน จํานวน 5,355 แหง ลูกจางที่เกี่ยวของ จํานวน 997,591 คน 

(3) โครงการกลับสูชีวิตใหม (การปรับเจตคตินายจางใหโอกาสผูเสพ/ผูติดยาเสพติด  
เขารับการบําบัด และรับกลับเขาทํางาน) 
  สืบเนื่องจากโครงการโรงงานสีขาว กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานไดขอความรวมมือ
สถานประกอบกิจการ หากตรวจพบพนักงานเปนผูเสพ/ผูติดยาเสพติด ขอความรวมมือสงตัวเขารับการบําบัด 
รักษา ฟนฟู โดยไมถือเปนวันลา และจายคาจางตามปกติ และรับกลับเขาทํางาน ในป 2549 มีสถานประกอบ
กิจการที่เขารวมโครงการ ไดรับรางวัลเกียรติบัตรในการยกยองเชิดชูเกียรติ จํานวน 43 แหง 

(4) โครงการสํารวจจําแนกสถานะสถานประกอบกิจการ เพื่อดํารงความเขมแข็งในการ
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
  แนวทางการตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติดระยะที่ 4 ป 2548 ยุทธศาสตรการปองกันกลุม 
ผูมีโอกาสเขาไปใชยาเสพติด (Potential Demand) กําหนดใหมีมาตรการสงเสริมสถานประกอบกิจการ
เอาชนะปญหายาเสพติดอยางยั่งยืนตามมาตรฐานที่กําหนด โดยมาตรการในการสงเสริมสถานประกอบ
กิจการเอาชนะปญหายาเสพติดอยางยั่งยืน ไดยึดหลักของการเขารวมเปนโรงงานสีขาว ผนวกกับแนวคิด
ตามแนวทางการตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติด ระยะที่ 4 คือ การจําแนกสถานะสถานประกอบกิจการใหเปน
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สถานประกอบกิจการเขมแข็งเอาชนะยาเสพติดอยางยั่งยืนและมีระบบเฝาระวังปญหาที่มีประสิทธิภาพและ
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2546 เร่ือง การใหโอกาสผูเสพ/ผูติดยาเสพตดิ ซ่ึงพนจากสภาพการใช
ยาเสพติดเขาทํางานหรือรับการศึกษาตอในหนวยงานภาครัฐ ดังนั้น จึงไดกําหนดเกณฑมาตรฐานการ
จําแนกสถานะของสถานประกอบกิจการ ดําเนินการยกระดับและรักษาสถานะสถานประกอบกิจการใหมี 
ความเขมแข็งในการแกไขปญหายาเสพติดอยางตอเนื่องสืบไป และกําหนดใหกระทรวงแรงงาน 
เปนผูดําเนินการ โดยใชขอมูลสถานประกอบกิจการที่มีลูกจาง 50 คนขึ้นไป ที่ขึ้นทะเบียนผูประกันตนของ
สํานักงานประกันสังคม ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2547 จํานวน 22,203 แหง 

โดยมีเกณฑการจําแนกสถานะสถานประกอบกิจการ ในการจําแนก 3 ประการ คือ 
(4.1) การดําเนินกิจกรรมปองกันและแกไขปญหายาเสพติด ตามโครงการโรงงานสีขาว 

ปลอดยาเสพติดของกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน 
(4.2) การจัดกลไกเฝาระวังปญหายาเสพติด ตามแนวทางการตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติด 

ระยะที่ 4 ป 2548 (ในสวนสถานประกอบกิจการ เปนการสรางเครือขายผูประสานพลังแผนดิน หรือ
สหภาพแรงงาน เขามีบทบาทในการมีสวนรวมในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดเพิ่มมากขึ้น) 

(4.3) การบําบัด  ฟนฟูและพัฒนา  และใหโอกาสแก ผู เสพ / ผูติดยาเสพติด  ตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2546 เร่ือง การใหโอกาสผูเสพ/ผูติดยาเสพติด ซ่ึงพนจากสภาพการใช
ยาเสพติดเขาทํางาน หรือรับการศึกษาตอในหนวยงานของภาครัฐ 

จําแนกสถานะของสถานประกอบกิจการ เปน 2 ประเภท คือ 
ก. สถานประกอบกิจการที่ผานเกณฑ คือ สถานประกอบกิจการที่มีระบบเฝาระวัง 

อยางยั่งยืนและไมมีปญหายาเสพติด (คะแนน 60 ขึ้นไป) 
ข. สถานประกอบกิจการที่ไมผานเกณฑ  คือ  สถานประกอบกิจการที่ยังมีปญหา 

ยาเสพติดและตองผลักดันใหเปนโรงงานสีขาว (คะแนนนอยกวา 60) 
ผลการดําเนินการในป 2548 – 2549 ผลการสํารวจสถานะสถานประกอบกิจการทั่วประเทศ 

ณ วนัที่ 5 มิถุนายน 2549 มีสถานประกอบกิจการ จํานวน 7,811 แหง ลูกจางที่เกี่ยวของ จํานวน 1,759,712 คน 
โดยเปนสถานประกอบกิจการ ผานเกณฑ จํานวน 6,236 แหง และไมผานเกณฑ จํานวน 1,575 แหง 

(5) โครงการสงเสริมและพัฒนาศูนยการเรียนรูเพื่อการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด 
ในสถานประกอบกิจการ 
  กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานรวมกับสํานักงานคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามยาเสพติด (สํานักงาน ป.ป.ส.) ไดพิจารณาเห็นวารูปแบบแนวทางการดําเนินงานปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการไดมีการดําเนินงานอยางตอเนื่อง มีความชัดเจนและประสบ
ผลสําเร็จ ทําใหปญหาการแพรระบาดของยาเสพติดในสถานประกอบกิจการลดนอยลง รวมทั้งเปน 
การปองกันยาเสพติดไมใหกลับมาอีก จึงนํารูปแบบและกระบวนการดําเนินงานในสถานประกอบกิจการ 
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ที่ผานเกณฑโรงงานสีขาว 8 ขอ ผานการสํารวจจําแนกสถานะสถานประกอบกิจการ เพื่อดํารงความเขมแข็ง
ในการปองกันและแกไขปญหายาเสพติด  และมีการดําเนินกิจกรรมรณรงคตอตานยาเสพติดอยางตอเนื่อง
ติดตอกัน 2 ป เพื่อเปนตนฉบับ ถายทอด ประสบการณใหองคกรอื่น ๆ ไดเรียนรูการดําเนินงาน 
ดานยาเสพติด เพื่อเปนศูนยการเรียนรูเพื่อการปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในพื้นที่ ใหหนวยงาน 
ภาคราชการ เอกชน ประชาชน และองคกรอื่น ๆ ไดนําไปศึกษา สังเคราะหรูปแบบ การดําเนินงาน เพื่อไป
ปรับใชกับองคการของตนเองตอไป ซึ่งในป 2549 ไดมีสถานประกอบกิจการที่เขารวมโครงการและ 
ผานเกณฑเปนศูนยการเรียนรูฯ ไดรับโลและปายประกาศเกียรติคุณ จํานวน 67 แหง 

(6) กิจกรรมรวมพลังแผนดิน รวมเฝาระวังปญหายาเสพติด   
  กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานไดเชิญชวนนายจาง ลูกจาง ในสถานประกอบกิจการ 
รวมเปนพลังแผนดิน รวมเฝาระวังปญหายาเสพติด เพื่อรวมถวายสัตยปฏิญาณแดพระบาทสมเด็จ 
พระเจาอยูหัว ในวันที่ 3 ธันวาคม เปนประจําทุกป มีสถานประกอบกิจการสงลูกจางเขารวมงาน 
จํานวน 1,500 คน 

นอกเหนือจากการดํ า เนินภารกิจด านการสง เสริมใหสถานประกอบกิจการ 
จัดสวัสดิการแรงงานนอกเหนือกฎหมายใหแกลูกจางแลว กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน 
ยังใหบริการดานสวัสดิการแรงงานแกผูใชแรงงานใน 2 กิจกรรม ดังนี้ 

(1) การใหบริการเลี้ยงดูบุตรผูใชแรงงานศูนยเด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย 
ในพระราชูปถัมภ 

ศูนย เด็กเล็กวิทยาเขตสิ รินธรราชวิทยาลัย  ในพระราชูปถัมภ  เปนโครงการ 
อันเนื่องมาแตพระราชดําริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ซ่ึงทรงหวงใยบุตร
หลานผูใชแรงงานและไดมีการดําเนินงานสนองพระราชดําริโดยจัดตั้งศูนย เด็กเล็กวิทยาเขต 
สิรินธรราชวิทยาลัยฯ แหงแรกขึ้น ณ อําเภอออมนอย จังหวัดนครปฐม ตั้งแตป 2536 ศูนยเด็กเล็กฯ 
ดังกลาวได รับพระมหากรุณาธิคุณ  และทรงรับไวในพระราชูปถัมภ  ตั้งแตป  2537 เปนตนมา  
จากการที่มีผูปกครองจํานวนมากใหความสนใจในการนําบุตรหลานของตนเขารับบริการเลี้ยงดู 
ในศูนยเด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ ประกอบกับพระธรรมวราจารย  
ผูอํานวยการมูลนิธิสิรินธรราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ ผูเปนประธานการจัดตั้งศูนยเด็กเล็กวิทยาเขต 
สิรินธรราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ ไดขอขยายโครงการโดยเปนผูขอใชที่ดินในบริเวณสวางคนิวาส 
สภากาชาดไทย จํานวน 5-10 ไร เพื่อจัดตั้งศูนยเด็กเล็กฯ ขึ้นอีกแหงหนึ่งที่จังหวัดสมุทรปราการ 

ปจจุบันศูนยเด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ ทั้ง 2 แหง คือ 
จังหวัดนครปฐม และจังหวัดสมุทรปราการ สามารถใหบริการรับเลี้ยงดูแลเด็กปฐมวัย อายุ 3-6 ป ไดรวมทั้ง
ส้ินปละประมาณ 1,300 คน อยางไรก็ตามดวยความตระหนักในความสําคัญของการพัฒนาเด็กปฐมวัยใหมี
การพัฒนาอยางเหมาะสมตามวัย กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานไดแตงตั้งคณะที่ปรึกษาและ
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คณะกรรมการบริหารศูนยเด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ โดยมีที่ปรึกษา
ประกอบดวย พระธรรมวราจารย ผูอํานวยการมูลนิธิสิรินธรราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ พระวิบูล 
ธรรมาภรณ รองอธิการบดีวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภและเลขาธิการสภากาชาดไทย 
นอกจากนี้ยังมีคณะกรรมการบริหารศูนยเด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ ซ่ึงมี 
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานเปนประธาน และมีผูแทนจากสวนราชการอื่น ๆ ไดแก นายอําเภอ
สามพราน นายอําเภอกระทุมแบน นายอําเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการ นายกเทศมนตรีตําบลออมใหญ 
นายกเทศมนตรีตําบลบางปู พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย และนายแพทยสาธารณสุขของ 
จังหวัดนครปฐม สมุทรสาคร และสมุทรปราการ เปนกรรมการ 

ในการดําเนินงานศูนยเด็กเล็กวิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย ในพระราชูปถัมภ ไดรับ 
การสนับสนุนงบประมาณจากงบประมาณปกติประจําป และเงินบริจาคของผูปกครองเด็ก ซ่ึงคาใชจาย 
ในการเลี้ยงดูเด็กหนึ่งคนเฉลี่ยเดือนละประมาณ 1,300 บาท 

(2) การใหบริการเงินกูกองทุนเพื่อผูใชแรงงาน 
คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2538 เห็นชอบในหลักการโครงการจัดตั้ง

กองทุนเพื่อผูใชแรงงานในลักษณะเงินทุนหมุนเวียนตามพระราชบัญญัติเงินคงคลัง พ.ศ. 2491 เพื่อเปน
แหลงเงินทุนใหผูใชแรงงานกูยืมโดยผานสหกรณออมทรัพยในสถานประกอบกิจการ ทําใหผูใชแรงงาน
สามารถปลดเปลื้องหนี้สินจากการกูยืมเงินนอกระบบ ตลอดจนชวยใหผูใชแรงงานและครอบครัวมีความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตามรายละเอียดที่กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม 
เสนอ สําหรับอัตราดอกเบี้ยที่ใหผูใชแรงงานกูยืมคิดในอัตรารอยละ 3.75 โดยไดรับงบประมาณตั้งแต
ปงบประมาณ พ.ศ. 2539 – 2549 จํานวนเงินรวม 240,000,000 บาท 

กองทุนเพื่อผูใชแรงงาน บริหารงานโดยคณะกรรมการไตรภาคีตามที่กําหนดไวใน
ระเบียบกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมวาดวยกองทุนเพื่อผูใชแรงงาน พ.ศ. 2543 โดยมี
ปลัดกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เปนประธานกรรมการ ผูแทนกระทรวงการคลัง ผูแทนสํานัก
งบประมาณ ผูแทนสํานักงานประกันสังคม ผูแทนกรมสงเสริมสหกรณ เปนกรรมการ และกรรมการอื่นซึ่ง
รัฐมนตรีแตงตั้งจากผูแทนฝายนายจางสามคน ผูแทนฝายลูกจางสามคน และผูทรงคุณวุฒิสองคน และมี
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานเปนกรรมการและเลขานุการ ผูอํานวยการกองสวัสดิการแรงงาน 
เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ 
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4. การเก็บภาษีเงินไดจากสวัสดิการแรงงาน 
 
  สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2546 สภาที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาแรงงานแหงชาติได
เสนอแนวทางการบริหารจัดการแรงงานในอนาคตใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานพิจารณาใน
ประเด็นการคุมครองแรงงานและสวัสดิการแรงงาน โดยเสนอใหกระทรวงแรงงานประสานกับ
กระทรวงการคลังเพื่อขอยกเวนภาษีเงินไดจากสวัสดิการแรงงานบางประเภทที่นายจางจัดใหแกลูกจาง 
เนื่องจากสวัสดิการแรงงานเปนผลประโยชนที่นายจางจัดใหแกลูกจางนอกเหนือจากคาจางซึ่งสวัสดิการ
แรงงานมีสวนชวยใหลูกจางมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และชวยแกไขปญหาความยากจนตามยุทธศาสตรชาติ
ที่รัฐบาลไดกําหนดไวคือ ยุทธศาสตรการพัฒนาสังคม การแกไขปญหาความยากจนและยกระดบัคณุภาพ
ชีวิต กระทรวงแรงงานโดยกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานจึงไดมีหนังสือถึงกระทรวงการคลัง 
ขอใหพิจารณาเรื่องการขอยกเวนภาษีเงินไดจากสวัสดิการแรงงานบางประเภทที่นายจางจัดใหแกลูกจาง 
เพื่อชวยลดภาระคาใชจายของลูกจางแตคาใชจายในการจัดสวัสดิการแรงงานกลับถูกนําไปประเมินเปน
รายไดบุคคลของลูกจางในการคํานวณภาษีเงินได และนายจางผูจัดสวัสดิการแรงงานมีภาระตองนํา
สวัสดิการแรงงานที่จัดใหมาประเมินเปนเงินไดเพื่อหักภาษี ณ ที่จายนําสงกรมสรรพากรดวย ทําให
ลูกจางไมไดรับประโยชนจากการจัดสวัสดิการแรงงานของนายจางอยางเต็มที่และเปนปญหาอุปสรรคใน
การสงเสริมใหนายจางจัดสวัสดิการแรงงานที่ดีใหแกลูกจาง ในขณะเดียวกันกระทรวงแรงงานก็ไดมี
หนังสือถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อขอใหคณะรัฐมนตรีอนุมัติใหหลักการใหกระทรวงการคลังรับไป
ดําเนินการยกเวนการเสียภาษีเงินไดตามมาตรา 40 แหงประมวลรัษฎากร พ.ศ. 2481 ซ่ึงเปนเงินไดพึง
ประเมินจากสวัสดิการแรงงานบางประเภทที่นายจางจัดใหแกคนงานมีลักษณะเปนประจํา เชน ที่พัก
อาศัย อาหาร เครื่องแตงกาย (เครื่องแบบ) คาครองชีพ พาหนะรับ-สง (คาพาหนะ) เปนตน ซ่ึงสํานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีพิจารณาแลวเห็นควรนําเรื่องดังกลาวเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอ
คณะรัฐมนตรี คณะที่ 2 (ฝายคมนาคมและแรงงาน) ซ่ึงมีรองนายกรัฐมนตรี (นายวันมูหะมัดนอร  มะทา) 
เปนประธานกรรมการ พิจารณากอนนําเสนอคณะรัฐมนตรีตอไป 
  คณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี คณะที่ 2 (ฝายคมนาคมและแรงงาน) 
ไดประชุมพิจารณาเรื่องดังกลาวเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2547 ซ่ึงที่ประชุมไดมีมติมอบหมายใหกระทรวง
แรงงานและกระทรวงการคลังนําเรื่องดังกลาวไปพิจารณาหารือในรายละเอียดเกี่ยวกับแนวทางและ
ประเภทสวัสดิการที่จะนําไปแกไขปรับปรุง โดยมีกําหนดระยะเวลาภายใน 15 วันและไดกําหนด
หลักเกณฑในการพิจารณาคือ ใหเปนกลุมเปาหมายลูกจางผูมีรายไดนอย ตองมีวิธีการปฏิบัติที่ไมยุงยาก
และตองไมเสียหลักการคํานวณภาษีตามโครงสรางภาษี กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานจึงไดจัด
ประชุมหารือรวมกันกับผูแทนกรมสรรพากร ผูแทนนายจาง ผูแทนลูกจาง และผูแทนสภาที่ปรึกษา 
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เพื่อพัฒนาแรงงานแหงชาติ ซ่ึงที่ประชุมไดมีมติเห็นชอบใหเสนอประเภทสวัสดิการที่ควรไดรับการ
ยกเวนภาษีเงินได จํานวน 13 ประเภท ไดแก 

(1) อาหาร เครื่องดื่มที่จัดใหรับประทานระหวางเวลางาน 
(2) เงินชวยการศึกษาบุตรพนักงาน 
(3) ของขวัญวันเกิดพนักงาน 
(4) บานพักที่นายจางจัดให 
(5) นายจางพาไปทองเที่ยวทัศนาจร 
(6) การจัดรถรับ-สงพนักงาน 
(7) รางวัลการทํางานตามอายุงาน 
(8) บําเหน็จ บํานาญ เงินชดเชยที่จายครั้งเดียวเมื่อออกจากงาน 
(9) เบี้ยประกันชีวิตและสุขภาพพนักงาน 
(10) ศูนยเล้ียงเด็กในสถานประกอบกิจการ 
(11) โรงเรียนในโรงงาน 
(12) โครงการโรงงานสีขาวปลอดยาเสพติด 
(13) การปองกันและแกไขปญหาเอดส 

ทั้งนี้ กระทรวงการคลังไดมีหนังสือช้ีแจงกระทรวงแรงงานและเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
เร่ือง การขอยกเวนภาษีเงินไดจากสวัสดิการบางประเภทที่นายจางจัดใหแกลูกจางโดยสรุปคือ ตามขอ
กฎหมายปจจุบัน กระทรวงการคลังไดมีการยกเวนภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาสําหรับเงินไดในรูปสวัสดิการ
แรงงานใหแกลูกจางแลวในหลายกรณี ไดแก 

 1) คาเบี้ยเล้ียงหรือคาพาหนะในการปฏิบัติตามหนาที่ของตนและจายไป
ทั้งหมดในการนั้น 

 2) เงินคาเดินทางซึ่งนายจางจายใหแกลูกจางเฉพาะสวนที่ลูกจางไดจายทั้งหมด
โดยจําเปนเพื่อการเดินทางจากตางถิ่นในการเขาทํางานเปนครั้งแรกหรือในการกลับถ่ินเดิม เมื่อการจาง
งานไดส้ินสุดลงแลว 

 3) คารักษาพยาบาลที่นายจางจายใหหรือจายแทนลูกจางเปนคารักษาพยาบาล
สําหรับ 

  3.1) ลูกจาง สามี ภริยา บุพการี หรือผูสืบสันดาน ซ่ึงอยูในความอุปการะ
เล้ียงดูของลูกจาง ทั้งนี้เฉพาะสําหรับการรักษาพยาบาลที่กระทําในประเทศไทย 

  3.2) ลูกจาง ในกรณีที่จําเปนตองไดรับการรักษาพยาบาลในตางประเทศ
เปนครั้งคราว 
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 4) คาเครื่องแบบ ซ่ึงลูกจางไดรับจากนายจางในจํานวนคนละไมเกิน 2 ชุดตอป
และเสื้อนอก จํานวนคนละไมเกิน 1 ตัวตอป 

 5) ผูมีเงินไดหักคาลดหยอนในกรณีตาง ๆ เชน คาลดหยอนสวนตัว คูสมรส 
บุตร การศึกษาบุตร เบี้ยประกันชีวิต เงินสะสมที่จายเขากองทุนสํารองเลี้ยงชีพ ดอกเบี้ยเงินกูยืมเพื่อเชา
ซ้ือที่อยูอาศัย และเงินสมทบที่จายเขากองทุนประกันสังคม เปนตน 

 6) การยกเวนเงินไดบุคคลธรรมดาสําหรับเงินไดสุทธิ 80,000 บาทแรก 
 
จะเห็นไดวาปจจุบันขอกฎหมายไดใหสิทธิประโยชนทางภาษี  กรณีตาง  ๆ  ไว

คอนขางมากแลว กระทรวงการคลังจึงเห็นวายังไมสมควรมีการยกเวนภาษีเงินไดสําหรับสวัสดิการ
แรงงานประเภทตาง ๆ เพิ่มเติมอีก การขอใหยกเวนภาษีนั้นคงไมสามารถดําเนินการได เพราะจะเกิด
ความไมเปนธรรมกับผูมีเงินไดประเภทอื่น ๆ ที่ไมไดรับสิทธิรวมทั้งยังกอใหเกิดความไมเปนธรรม
ระหวางลูกจางดวยกันที่อาจจะไดรับสิทธิประโยชนจากสวัสดิการแรงงานที่แตกตางกันดวย 

 ในสวนของสวัสดิการแรงงาน 13 ประเภทนั้น กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานไดมี
หนังสือถึงกรมสรรพากร  ขอใหพิจารณาวาสวัสดิการแรงงานใดถือเปนเงินไดพึงประเมินและสวัสดิการ
แรงงานใดไมถือไดเปนเงินไดพึงประเมิน ซ่ึงกรมสรรพากรไดมีหนังสือช้ีแจงโดยสรุป ดังนี้  

สวัสดิการแรงงานหรือประโยชนที่ลูกจางไดรับจากนายจางใหถือเปนประโยชนเพิ่มขึ้น
เขาลักษณะเปนเงินไดพึงประเมินตามมาตรา 39 แหงประมวลรัษฎากร และถือเปนเงินไดพึงประเมินตาม
มาตรา 40 (1) แหงประมวลรัษฎากรที่ลูกจางตองนํามารวมคํานวณเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ไดแก 

(1) การจัดหาอาหารใหแกพนักงานโดยไมคิดมูลคา 
(2) เงินชวยเหลือการศึกษาบุตรของลูกจาง 
(3) นายจางจัดที่อยูในอาศัยใหโดยไมเสียคาเชา 
(4) การจัดทองเที่ยวทัศนาจรใหลูกจาง 
(5) รางวัลที่มอบใหแกลูกจางที่มีอายุในการทํางานมาก 
(6) เงินบําเหน็จ บํานาญ หรือเงินชดเชยที่นายจางจายใหคร้ังเดียว เพราะเหตุออกจากงาน 
(7) เบี้ยประกันชีวิตและสุขภาพที่ออกใหแกลูกจาง 
(8) การจัดใหมีศูนยเล้ียงเด็กเพื่อดูแลบุตรของลูกจาง 
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สวัสดิการแรงงานหรือประโยชนที่ลูกจางไดรับจากนายจาง ซ่ึงไมถือเปนประโยชนเพิ่ม
ของลูกจางที่ตองนํามารวมคํานวณเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ไดแก  

(1) ของขวัญวันเกิดที่จัดใหลูกจาง 
(2) การจัดใหมีรถรับ-สงลูกจางตามเสนทางที่กําหนด ซ่ึงเปนการอํานวยความสะดวก 

ใหแกลูกจางและเพื่อประโยชนของบริษัท 
(3) การจัดใหมีการศึกษานอกเวลาใหแกลูกจาง ซ่ึงการศึกษาดังกลาวเปนไปเพื่อ

ประโยชนแกการดําเนินกิจการของนายจาง และมีการกําหนดเงื่อนไขใหลูกจาง
กลับเขามาทํางานใหแกนายจางหลังจากสําเร็จการศึกษาแลว 

(4) การจัดโครงการโรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติด เพื่อใหความรูในการปองกันและ
แกไขปญหายาเสพติดแกลูกจาง  ซ่ึงมีการดําเนินกิจกรรมตาง  ๆ ตามที่กรม
สวัสดิการและคุมครองแรงงานกําหนด 

(5) การจัดใหมีการอบรมใหความรูในการปองกันและแกไขปญหาเอดส 
 
ทั้งนี้กรมสรรพากร กระทรวงการคลังชี้แจงขอมูลเพิ่มเติมวา การยกเวนภาษีสวัสดิการ

แรงงานจะตองมีการปรับปรุงแกไขกฎหมายประมวลรัษฎากรที่ใชอยูในปจจุบัน ซ่ึงจะสงผลกระทบ
โดยตรงตอโครงสรางภาษีและการแกไขตองใชระยะเวลานาน การยกเวนภาษีสวัสดิการแรงงาน 
จึงดําเนินการไดยากซึ่งกระทรวงแรงงานไดสรุปความเห็นของกระทรวงการคลังเสนอเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี เพื่อทราบเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2547 

ตอมาเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2547 สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ไดเสนอ
ความเห็นเรื่อง การขอยกเวนการจัดเก็บภาษีเงินไดบุคคลธรรมดากรณีผูมีรายไดไดรับสวัสดิการแรงงาน
ใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้ง ซ่ึงรองนายกรัฐมนตรี ( นายวิษณุ  เครืองาม ) ไดมีคําสั่งมอบหมายให
กระทรวงการคลังเปนเจาของเรื่องรับไปพิจารณารวมกับกระทรวงแรงงานและกระทรวงการคลังนําเรียน
เลขาธิการคณะรัฐมนตรีโดยสรุปวาตามขอกฎหมายในปจจุบันไดมีการใหสิทธิประโยชนเพื่อชวยเหลือ
ผูใชแรงงานไวในระดับหนึ่งที่เหมาะสมแลว หากกําหนดใหมีการยกเวนภาษีเงินไดจากสวัสดิการ
แรงงานตามขอเสนอ นอกจากจะกอใหเกิดความไมเปนธรรมในการเสียภาษีระหวางลูกจางแลวยังไม
เปนไปตามวัตถุประสงคหลักในการจัดเก็บภาษีของรัฐเพื่อการกระจายรายได การพิจารณาขอยกเวน 
การจัดเก็บภาษีเงินไดบุคคลธรรมดากรณีผูมีรายไดไดรับสวัสดิการแรงงานจึงเปนอันยุติ  
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