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บทที่ 4 
การศึกษารูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานในตางประเทศ 

 
1.  อนุสัญญาและขอแนะขององคการแรงงานระหวางประเทศ 
 
 ในการศึกษารูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานในตางประเทศ จําเปนตองศึกษาเกี่ยวกับ
อนุสัญญาองคการแรงงานระหวางประเทศซึ่งถือเปนกฎหมายระหวางประเทศที่กําหนดแนวทาง
และมาตรฐานการคุมครองแรงงานอันเปนที่ยอมรับในระดับระหวางประเทศ จากการตรวจสอบ
อนุสัญญาองคการแรงงานระหวางประเทศทั้งหมดปรากฏวายังไมมีการออกอนุสัญญาเรื่องการจัด
สวัสดิการโดยตรง มีแตเพียงขอแนะในเรื่องสวัสดิการอยู 3 ฉบับ คือ ขอแนะฉบับที่ 21 วาดวย     
การใชประโยชนจากเวลาวาง พ.ศ. 2467 (ค.ศ.1924) ขอแนะฉบับที่ 102 วาดวยการจัดสิ่งอํานวย
ความสะดวกดานสวัสดิการ พ.ศ. 2499 (ค.ศ.1956) และขอแนะฉบับที่ 115 วาดวยการจัด 
ที่อยูอาศัยใหคนงาน พ.ศ. 2504 (ค.ศ.1961)  อยางไรก็ตาม ยังมีอนุสัญญา 6 ฉบับและขอแนะอีก 
3 ฉบับที่เกี่ยวของกับสวัสดิการแรงงานอยูดวยซ่ึงจะไดกลาวถึงในลําดับตอไป 
 
 ขอแนะฉบับท่ี 21 วาดวยการใชประโยชนจากเวลาวาง พ.ศ. 2467 (R 21 Utilization of Spare 
Time Recommendation, 1924) ไดเสนอแนะใหรัฐบาลของประเทศสมาชิกดําเนินการสงเสริม 
ใหลูกจางใชประโยชนจากเวลาวางดังมีสาระสําคัญดังนี้ 
 (1) ประเทศสมาชิกควรสนับสนุนและสงเสริมใหมีขอตกลงระหวางนายจางกับลูกจาง 
ที่เกี่ยวกับการรักษามาตรฐานการดํารงชีวิต โดยใหนายจางจัดสิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ เพื่อให
ลูกจางสามารถใชเวลาวางจากการทํางานไดอยางตอเนื่อง ทั้งนี้เปนไปตามความเหมาะสมของ 
สภาพอุตสาหกรรม วัฒนธรรมทองถ่ิน ความสามารถและนิสัยใจคอของลูกจาง 
 (2) จัดใหมีระบบรถโดยสารที่ดีและเหมาะสมทั้งอัตราคาโดยสารและความถี่ในการเดินรถ 
เพื่อใหลูกจางสามารถเดินทางจากบานไปยังที่ทํางานโดยใชเวลานอยที่สุด องคการนายจางและ
องคการของลูกจางควรปรึกษากับผูมีอํานาจในการจัดบริการขนสงสาธารณะเพื่อใหมีการจัดระบบ
การขนสงดังกลาวอยางเหมาะสมและตอเนื่อง 
 (3) สงเสริมใหลูกจางไดมีโอกาสใชบริการอาบน้ําสาธารณะ สระวายน้ํา และบริการอื่นๆ 
เพื่อรักษาสุขภาพของลูกจาง 
 (4) ออกกฎหมายหรือการบังคับสวนบุคคลเพื่อหามการใชเครื่องดื่มแอลกอฮอลในทางที่ 
ไมเหมาะสม  
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 (5) กําหนดนโยบายเกี่ยวกับที่อยูอาศัยเพื่อสงเสริมการพัฒนาชีวิตครอบครัวของลูกจาง 
โดยใหลูกจางไดมีที่พักอาศัยที่เหมาะสมกับครอบครัว ซ่ึงมีคาเชาต่ําใกลสวนสาธารณะหรือชุมชน
ในเมืองมีสภาพแวดลอมที่ดีตอสุขภาพ และมีความสะดวกสบาย  
 (6) สงเสริมใหมีสถาบันเกี่ยวกับการใชประโยชนจากเวลาวางเพื่อจัดกิจกรรมใหไดมี
โอกาสออกกําลังกายในกิจกรรมที่ถนัดตามความเหมาะสมกับรางกายและวัฒนธรรม โดยสถาบัน
ดังกลาวควรมีเปาหมายครอบคลุมในเรื่องตอไปนี้ 
      (ก)  สงเสริมใหมีการปรับปรุงเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตครอบครัวลูกจางและพัฒนา
ชุมชนของลูกจาง เชน การทําสวน การเลี้ยงสัตว ตามสภาพของทรัพยากรที่มีอยูของลูกจาง 
      (ข) พัฒนาสุขภาพทางกายและความแข็งแรงของลูกจาง โดยการสงเสริมการเลนกีฬา 
และการแขงขันตาง ๆ เพื่อชวยใหลูกจางวัยหนุมสาวที่ตองทํางานภายใตเงื่อนไขของอุตสาหกรรม
สมัยใหมไดมีการเลนเปนอิสระเพื่อสงเสริมความริเร่ิมและการเรียนรูซ่ึงกันและกัน 
      (ค) ขยายความรูดานเทคนิค และการศึกษาทั่วไป โดยการจัดหองสมุด หองอานหนังสือ 
การบรรยาย และการจัดฝกอบรมตาง ๆ เพื่อตอบสนองความตองการและความจําเปนของลูกจาง 
และเปนอุปกรณแหงความกาวหนาของชุมชนอุตสาหกรรม 
 (7) นอกจากนี้ประเทศสมาชิกควรสงเสริมกิจกรรมตาง ๆ ขางตนของสถาบันเกี่ยวกับการ
ใชประโยชนจากเวลาวาง โดยการใหเงินทุนอุดหนุนหรือเงินชวยเหลือเพื่อใหมีการพัฒนาศีลธรรม 
สติปญญาและรางกายของลูกจาง 
 (8) ประเทศสมาชิกควรสงเสริมการจัดตั้งคณะกรรมการในระดับทองถ่ินที่ประกอบดวย
ผูแทนหนวยงานของรัฐ องคการนายจาง องคการลูกจางและสมาคมตาง ๆ เพื่อรวมกันจัดกิจกรรมการ
ใชเวลาวางของลูกจาง และประเทศสมาชิกควรมีการชี้ชวนใหลูกจางไดรูจักการใชเวลาวางอยาง
เหมาะสมดวย 
 
 ขอแนะฉบับท่ี 102 วาดวยการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกดานสวัสดิการ พ.ศ. 2499 (R 102 
Welfare Facilities Recommendation, 1956) มีสาระสําคัญเกี่ยวกับการจัดสิ่งอํานวยความสะดวก  
ในการรับประทานอาหาร สถานที่พักผอน อุปกรณ การเลนเพื่อความสนุกสนานหรือความบันเทิงใจ 
และการรับสงลูกจางไป-กลับจากที่ทํางานในกรณีที่รถโดยสารสาธารณะไมเพียงพอหรือไมสะดวก 
 ในสวนที่เกี่ยวกับการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกในการรับประทานอาหารนั้น ขอแนะนี้ 
ไดกําหนดสาระสําคัญคือ 
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 (1) การสงเสริมใหสถานประกอบกิจการจัดใหมีหองอาหาร (Canteens) ในสถานที่ทํางาน
หรือใกลที่ทํางาน ทั้งนี้โดยคํานึงถึงจํานวนลูกจาง ความตองการในการใชหองอาหารของลูกจาง 
และทางเลือกอื่นของลูกจางในการเลือกหาเลือกซื้ออาหาร 

การจัดหองอาหารนี้อาจเกิดจากกฎหมาย คณะกรรมการลูกจาง หรือขอตกลงสภาพการจาง
ก็ได ซ่ึงขอแนะนี้ไดเสนอรายละเอียดอื่นดวย คือ 
    (ก) องคการผูมี อํานาจของรัฐหรือองคการอื่นที่ เหมาะสมควรไดเขามาใหขอมูล 
คําแนะนําและคําชี้แนะในการจัดหองอาหารที่เหมาะสม โดยเฉพาะในเรื่องเกี่ยวกับที่ตั้งของ
หองอาหาร มาตรฐานพื้นที่วาง แสงสวาง ความรอน อุณหภูมิ การระบายอากาศ การจัดที่นั่ง ครัว 
สถานที่ลางจาน หองน้ํา อุปกรณจัดเตรียมอาหาร หองเย็นเก็บอาหาร การใชเชื้อเพลิง รายการอาหาร 
คุณคาอาหารทางโภชนาการ  ประเภทของการบริการในหองอาหาร สุขอนามัยในครัวและ 
หองรับประทานอาหาร รวมถึงราคาคาอาหาร และคาใชจายตาง ๆ เกี่ยวกับหองอาหาร 
    (ข) ในกรณีที่สถานประกอบกิจการไมสามารถจัดหองอาหารขึ้นได สถานประกอบ
กิจการก็อาจจัดเปนโตะวางอาหาร (Buffets) หรือรถเข็นขายอาหาร (Trolleys) โดยขายอาหารประเภท
จัดเปนชุด ของวาง น้ําชา กาแฟ นมและเครื่องดื่มอื่นๆ ใหแกลูกจางแทน ในเวลาอาหารกลางวัน
หรือเวลาพัก 
    (ค) หากสถานประกอบกิจการไมสามารถจัดหองอาหารได สถานประกอบกิจการอาจจัด
หองพักผอนเปนหองรับประทานอาหาร ใหลูกจางแทน โดยใหมีอุปกรณเกี่ยวกับการอุนอาหารและ
ใหลูกจางจัดเตรียมอาหารเอง โดยหองพักผอนนี้ควรมีโตะ เกาอี้ที่เหมาะสมและเพียงพอ มีแสงสวาง
และการระบายอากาศที่ดี และมีน้ําดื่มใหลูกจางดวย 
    (ง) ในกรณีที่ลูกจางตองทํางานกระจายในหลายพื้นที่ และไมอาจหาซื้ออาหารได 
สถานประกอบกิจการอาจจัดหองอาหารเคลื่อนที่ (Mobile Canteens) เพื่อขายอาหารที่เหมาะสม 
ใหคนงาน 
    (จ) สถานประกอบกิจการควรพิจารณาจัดใหลูกจางที่ทํางานเปนกะ (Shift Workers) 
สามารถไดซ้ือหรือไดรับอาหารและเครื่องดื่มในเวลาที่เหมาะสม รวมทั้งจัดหาอาหารที่เหมาะสม
สําหรับลูกจางที่เจ็บปวย หรือลูกจางที่จําเปนตองไดอาหารพิเศษเนื่องจากปญหาทางสุขภาพดวย 
 (2) สําหรับสิ่งอํานวยความสะดวกเพื่อการพักผอน (Rest Facilities) นั้น ขอแนะนี้            
ไดเสนอแนะไว 2 เร่ือง คือ 

(ก) ที่นั่งพัก  (Seats) สถานประกอบกิจการควรจัดที่นั่งพักและใหลูกจางไดใช
ประโยชนจากที่นั่งพัก  โดยเฉพาะลูกจางที่เปนหญิงและเด็ก ถาการนั่งนั้นไมกอใหเกิดความเสียหาย    
ในการทํางาน มีจํานวนที่นั่งพักอยางเพียงพอ จัดไวใกลสถานที่ทํางานของลูกจาง และมีการออกแบบ     
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ที่เหมาะสมกับรางกายของลูกจาง ซ่ึงหนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของควรเขามาใหขอมูลและคําแนะนํา
ในเรื่องเหลานี้ 

(ข) หองพัก (Rest Rooms) ในสถานประกอบกิจการที่ไมอาจใหลูกจางไดพักชั่วคราว
ระหวางเวลาทํางาน สถานประกอบกิจการควรจัดหองพักใหลูกจางตามสภาพการทํางาน หองพักนี้
ควรสามารถตอบสนองความตองการของลูกจางหญิงซึ่งตองทํางานที่อาจเปนอันตราย หรืองานพิเศษ    
ที่ตองพักชั่วคราวระหวางเวลาทํางาน หรือลูกจางที่อยูระหวางรอเขากะ ทั้งนี้หองพักควรมีสภาพอากาศ   
ที่สุขสบายไมหนาวหรือรอนเกินไป มีการระบายอากาศที่ดี มีแสงสวางที่เหมาะสมและมีจํานวน     
ที่นั่งอยางเพียงพอ  ทั้งนี้อาจมีกฎหมายใหอํานาจเจาหนาที่ของรัฐใหสถานประกอบกิจการ           
บางประเภทจัดหองพักที่เหมาะสมกับประเภทการจางงาน 
 (3) ส่ิงอํานวยความสะดวกดานการพักผอนหยอนใจ (Recreation Facilities) รัฐควรกําหนด
มาตรการที่เหมาะสมเพื่อสงเสริมใหมีการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกใหลูกจางดานการพักผอน
หยอนใจภายในหรือใกลเคียงกับสถานประกอบกิจการ โดยใหตัวแทนของลูกจางไดมีสวนรวม
เสนอแนะการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกดังกลาว การจัดสิ่งอํานวยความสะดวกนี้อาจมาจาก
ขอกําหนดของกฎหมายหรือเปนไปโดยสมัครใจ จากการปรึกษาหารือของนายจางและลูกจาง 
โดยองคการของรัฐเขามามีสวนสนับสนุน 
 (4) การจัดการใหเกิดสิ่งอํานวยความสะดวกในการรับประทานอาหารและการพักผอน
หยอนใจนั้น อาจดําเนินการไดหลายทาง ขึ้นอยูกับขนบธรรมเนียมประเพณีแตละประเทศ โดยอาจ
เปนการดําเนินการโดยคณะกรรมการลูกจางที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย หรือโดยฝายบริหารเองที่ไดมี
การปรึกษาหารือกับลูกจางในสถานประกอบกิจการ หรือโดยคณะกรรมการกลางที่จัดตั้งโดยฝายลูกจาง 
หรือองคการอื่นที่จัดตั้งตามกฎหมาย  หรือขอบังคับซึ่งมีการปรึกษาหารือกับองคการนายจางและ
องคการลูกจางในดานการบริหารและการควบคุม 
 (5)  สําหรับคาใชจายในการจัดใหมีส่ิงอํานวยความสะดวกในการรับประทานอาหาร 
นายจางอาจเขามารับผิดชอบในการกอสราง การใหเชา หรือการจัดอุปกรณที่จําเปน โดยลูกจางจาย
คาอาหาร และคาใชจายอื่นเกี่ยวกับอาหารเอง สําหรับการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกดานการพักผอน
หยอนใจ นายจางอาจรับผิดชอบคาใชจายในการกอสรางอุปกรณที่ถาวรพรอมการตกแตง และ
รับผิดชอบคาใชจายอื่น เชน ความรอน แสงสวาง การทําความสะอาด การเสียภาษี การประกันภัย และ
การซอมแซมอุปกรณตาง ๆ ดังกลาว โดยใหลูกจางรับผิดชอบในคาใชจายประจําวันเปนภาระของ
ลูกจางที่ไดมาใชประโยชนจากอุปกรณดังกลาวดวยการออกคาใชจายโดยตรง หรือการจาย           
คาสมาชิกคาสมัครเขาแขงขันหรือลักษณะอื่น ๆ 
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 (6) ในกรณีที่นายจางเปนผูจัดสิ่งอํานวยความสะดวกดานอาหารหลักและอาหารอื่นแก
ลูกจางโดยตรงนั้น ราคาอาหารควรเปนราคาที่เหมาะสมและตองไมสรางกําไรแกนายจาง หากมีเงิน
เหลือเงินนั้นควรจัดเปนกองทุนเพื่อนําไปใชปรับปรุงอุปกรณตางๆ ใหลูกจางไดใช ในกรณีที่มี   
การจางเหมาบุคคลภายนอกเขามาดําเนินการ ก็จะตองมีการควบคุมราคาอาหารใหเหมาะสม          
แกลูกจางโดยไมสรางกําไรใหนายจางเชนกัน แตถาสิ่งอํานวยความสะดวกนั้นเกิดจากขอตกลง
ระหวางนายจางกับลูกจาง การดูแลเงินทุนเพื่อจัดสิ่งอํานวยความสะดวกดังกลาวควรมีลักษณะ     
เปนการดําเนินการรวมกันระหวางนายจางกับลูกจาง  หรือโดยลูกจางเอง และลูกจางไมควรตองเสีย
คาใชจายใด ๆ ถาลูกจางไมไดใชส่ิงอํานวยความสะดวกนั้น 
 (7) ในกรณีที่ลูกจางประสบความยากลําบากในการเดินทางไป-กลับระหวางที่ทํางาน 
และบาน ไมวาจะมาจากการบริการรถโดยสารสาธารณะที่ไมเพียงพอ หรือตารางเวลาเดินรถ         
ไมเหมาะสม สถานประกอบกิจการควรดูแลใหการจัดรถโดยสารสาธารณะเปนไปอยางเหมาะสม
และสอดคลองกับความตองการของลูกจาง หรือปรับเวลาเริ่มทํางานและเวลาเลิกงานใหสอดคลอง
กับการบริการรถโดยสารสาธารณะนั้น  แตถาการบริการสาธารณะยังไมเพียงพอ สถานประกอบกิจการ
ควรจัดบริการรถรับสงลูกจางเอง หรือจายเปนคาพาหนะใหลูกจาง 
 
 ขอแนะฉบับท่ี 115 การจัดที่อยูอาศัยใหลูกจางพ.ศ. 2504 (R 115 Workers’ Housing 
Recommendation, 1961) ขอแนะฉบับนี้ไดเสนอใหประเทศสมาชิกกําหนดนโยบายดานที่อยูอาศัย 
และสง เสริมใหมีการกอสรางที่อยูอาศัยและชุมชนเพื่อให ลูกจางไดมีที่อยูอาศัยภายใต
สภาพแวดลอมที่เหมาะสม รวมทั้งการปรับปรุงที่อยูอาศัยและชุมชนของลูกจางและครอบครัว 
ใหดีขึ้นดวย ดังนี้ 
 (1) ประเทศสมาชิกควรจัดใหมีหนวยงานของรัฐที่รับผิดชอบดานการจัดที่อยูอาศัย 
โดยรับผิดชอบรวมถึงการศึกษาวิจัยถึงความตองการที่อยูอาศัยของลูกจาง และดําเนินโครงการ 
ดานที่อยูอาศัยใหคนงาน รวมทั้งจัดสภาพแวดลอมชุมชนที่เหมาะสม 
 (2) นายจางควรเห็นความสําคัญในดานที่อยูอาศัยของลูกจาง ทั้งนี้นายจางอาจจัดที่อยูอาศัย
ใหลูกจางเอง ถาหากสถานประกอบกิจการนั้นตั้งอยูหางไกลจากชุมชน หรือตองการใหลูกจาง     
เขาทํางานในเวลากระชั้นชิด ทั้งนี้นายจางควรรับรองสิทธิในการรวมกลุมของลูกจาง ทั้งใหมี
กฎหมายควบคุมการใหลูกจางไดใชที่อยูอาศัยแมในกรณีที่ส้ินสุดสัญญาจาง และมีการกําหนด       
คาเชาที่เปนสัดสวนเหมาะสมกับรายไดของลูกจาง โดยไมสรางกําไรใหนายจาง 
 (3) ประเทศสมาชิกควรจัดแหลงเงินกู เพื่อที่อยูอาศัยอยางเพียงพอในอัตราดอกเบี้ย 
ที่เหมาะสม และใหความชวยเหลือโดยวิธีการอื่น เชน การใหเงินอุดหนุน การลดภาษี การลด
คาใชจายในการประเมินราคาแกหนวยงานหรือองคการที่จัดที่อยูอาศัยใหลูกจาง นอกจากนี้ควรจัด
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มาตรการที่เหมาะสมเพื่อสงเสริมการออมเงินที่สามารถนํามาใชสนับสนุนการสรางที่อยูอาศัย 
ใหลูกจาง 
 (4) ที่อยูอาศัยของลูกจางควรเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด โดยคํานึงถึงจํานวนพื้นที่ 
ขั้นต่ําตอบุคคล ทั้งจํานวนและขนาดของหอง ขนาดของพื้นที่อยูอาศัย การจัดหาน้ําดื่มน้ําใช 
การกําจัดน้ําเสียและขยะ การปองกันสิ่งแวดลอมที่เปนพิษ และการดูแลอนามัยส่ิงแวดลอมอื่น ๆ 
 (5) ในการจัดที่พักใหลูกจางซึ่งแยกจากครอบครัวนั้น มาตรฐานที่อยูอาศัยตองกําหนดแยก
เตียงคนงานแตละคนออกจากกัน แยกที่อยูอาศัยชาย-หญิง มีน้ําสะอาดเพียงพอ มีการระบายน้ําเสีย 
การระบายอากาศ การทําความอบอุน (หากจําเปน) การจัดหองพักผอน หองอาหาร หองนั่งเลน และ
อุปกรณเพื่อสุขอนามัย 
 (6) รัฐบาลควรรวมกับองคการนายจางและองคการลูกจางชวยเหลือใหลูกจางไดมีที่อยู
อาศัยเปนของตนเอง โดยการชวยใหลูกจางสามารถออกแบบและสรางที่อยูอาศัยของตนเอง 
จําหนายวัสดุอุปกรณในการสรางที่อยูอาศัยในราคาตนทุน และใหเงินกูเพื่อที่อยูอาศัยดวยดอกเบี้ย
ในอัตราต่ํา 
 (7) ในกรณีที่นายจางเปนผูจัดที่อยูอาศัยใหลูกจาง ควรมีขอกําหนดใหลูกจางหรือครอบครัว
ยังสามารถใชที่อยูอาศัยนั้นไดในชวงเวลาที่เหมาะสม หลังสิ้นสุดสัญญาจาง หรือลูกจางไมสามารถ
ทํางานไดเนื่องจากเจ็บปวย ประสบอุบัติเหตุ เกษียณอายุ หรือเสียชีวิต และลูกจางที่ไดใชที่อยูอาศัย
ของนายจางก็ควรมีหนาที่ดูแลที่อยูอาศัยนั้น และไมกอใหเกิดความเสียหายขึ้น 
 (8) การจัดที่อยูอาศัยใหลูกจางซึ่งหางไกลจากสถานที่ทํางาน ควรไดมีการจัดพาหนะ
โดยสารสาธารณะที่เหมาะสม และมีส่ิงอํานวยความสะดวก เชน โรงเรียน ศูนยการคา พื้นที่พักผอน 
สถานที่และอุปกรณเพื่อความบันเทิง สถานที่ทางศาสนา และสถานพยาบาลดวย ทั้งนี้ที่อยูอาศัย
ดังกลาวตองไมไดรับผลกระทบจากอากาศเสียหรือของเสียอ่ืน ๆ จากโรงงาน และตองไมจัดให
ลูกจางพักอาศัยกันอยางแออัดมากเกินไป 
 (9) หนวยงานของรัฐที่เกี่ยวของควรไดเขามามีบทบาทตรวจสอบสภาพของที่อยูอาศัย 
ซ่ึงนายจางจัดให ภายใตคาใชจายหรือคาเชาที่เหมาะสม 
 กลาวโดยสรุป เห็นไดวาขอเแนะขององคการแรงงานระหวางประเทศดังกลาวไดให
ความสําคัญกบัการใชเวลาวางของลูกจาง การจัดสิ่งอํานวยความสะดวกดานการรับประทานอาหาร
การจัดที่นั่งและหองพัก การจัดสิ่งอํานวยความสะดวกดานการพักผอนหยอนใจ และการจัดที่อยู
อาศัยใหลูกจาง ซ่ึงกฎหมายที่เกี่ยวกับสวัสดิการของไทยยังไมไดมีบทบัญญัติในเรื่องดังกลาว 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ (Final Report)  
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด     หนาที่ 4-7 

                      สําหรับอนุสัญญาและขอแนะขององคการแรงงานระหวางประเทศอื่นๆที่เกี่ยวของกับ
สวัสดิการแรงงานไดแก 
                     1) อนุสัญญาฉบับที่ 162 และขอแนะฉบับที่ 172 วาดวยความปลอดภัยในการใช 
แรใยหิน พ.ศ. 2529 (C 162 Asbestos Convention, 1986 และ R 172 Asbestos Recommendation, 
1986) มีสาระสําคัญในการกําหนดใหรัฐบาลตอง กําหนดกฎหมายและขอบังคับเพื่อวางมาตรการ
ปองกัน ควบคุมและคุมครองลูกจางจากอันตรายตอสุขภาพอันเนื่องมาจากการไดรับแรใยหิน       
ในการทํางาน และทบทวนกฎหมายและขอบังคับดังกลาวเปนระยะๆ ตามความกาวหนาทางเทคนิค
และวิทยาศาสตร ทั้งนี้ใหนายจางเปนผูรับผิดชอบตอการปฏิบัติตามมาตรการทั้งหลายนี้ทั้งหมด 
และใหแจงเจาหนาที่รัฐเกี่ยวกับประเภทของงานที่เกี่ยวของกับการใชแรใยหิน 
                     2) อนุสัญญาฉบับที่ 163 วาดวยสวัสดิการของลูกจางประจําเรือในทะเลและในทาเรือ
พ.ศ. 2530 (C 163 Seafarers’ Welfare Convention, 1987) มีสาระสําคัญกําหนดใหรัฐบาล             
ใหการรับรองวาไดจัดสวัสดิการและบริการที่เพียงพอแกลูกจางประจําเรือทั้งในทาเรือและบนเรือ 
และตองใหการสนับสนุนดานสวัสดิการและการเงินเกี่ยวกับสวัสดิการของลูกจางประจําเรือ 
                        ขอแนะฉบับที่ 173 วาดวยสวัสดิการของลูกจางประจําเรือในทะเลและในทาเรือ 
พ.ศ. 2530 (R 173 Seafarers’ Welfare Recommendation, 1987) ไดเสนอใหมีการจัดตั้ง
คณะกรรมการสวัสดิการขึ้นที่ทาเรือในระดับภูมิภาค และระดับชาติตามความเหมาะสมโดยมีหนาที่
ทบทวนสวัสดิการที่มีอยูเพื่อการปรับปรุงและแนะนําในการจัดสวัสดิการตางๆ แกลูกจาง ขอแนะนี้
ไดเสนอสวัสดิการสําหรับลูกจางประจําเรือในทะเลโดยรวมถึง 

ก. โทรทัศนและวิทยุกระจายเสียง 
ข. การฉายภาพยนตร หรือวีดีโอ ซ่ึงมีจํานวนอยางเพียงพอตลอดระยะการเดินทาง

และมีการเปลี่ยนตามระยะเวลาอันสมควร 
ค. อุปกรณการกีฬารวมถึงอุปกรณออกกําลังกาย เกมสที่ เลนกับโตะและเกมส 

บนดาดฟา 
ง. หากเปนไปไดใหจัดสิ่งอํานวยความสะดวกในการวายน้ํา 
จ. หองสมุด ซ่ึงมีหนังสือวิชาชีพและหนังสืออ่ืนๆ ซ่ึงควรมีเพียงพอสําหรับระยะเวลา

ในการเดินทางและควรมีการเปลี่ยนในชวงเวลาอันสมควร 
ฉ. ส่ิงอํานวยความสะดวกสําหรับการทํางานฝมือเพื่อความเพลิดเพลิน 
 
 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ (Final Report)  
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด     หนาที่ 4-8 

สําหรับสวัสดิการลูกจางในทาเรือใหรวมถึง 
ก. โรงแรมหรือหอพักที่ทาเรือในอัตราคาที่พักที่สมเหตุสมผล 
ข. สวัสดิการและสิ่งอํานวยความสะดวกในทาเรือตามความจําเปนโดยรวมถึง 

หองประชุมและหองสันทนาการ ส่ิงอํานวยความสะดวกดานกีฬา ส่ิงอํานวยความ
สะดวกทางการศึกษา และการประกอบกิจทางศาสนา ทั้งมีการแจงขาวสาร
เกี่ยวกับสวัสดิการและสิ่งอํานวยความสะดวกดังกลาว 

ค. คาพาหนะในการเดินทางจากทาเรือเขาสู เมืองในอัตราคาโดยสารที่ยอมเยา 
และในเวลาที่เหมาะสมตามความตองการของลูกจาง 

ง. การแจงขาวสารเรื่องอันตรายและโรคซึ่งลูกจางประจําเรืออาจตองประสบ และ
วิธีการหลีกเลี่ยง รวมทั้งการไดรับการรักษาพยาบาลทั้งในฐานะคนไขนอก และ
คนไขในเมื่อจําเปน 

 
3) อนุสัญญาฉบับที่ 164 วาดวยการคุมครองสุขภาพและการรักษาพยาบาลสําหรับ

ลูกจางประจําเรือ พ.ศ. 2530 (C 164 Health Protection and Medical Care (Seafarers) Convention, 1987) 
กําหนดใหประเทศสมาชิกตองใหความรวมมือกับประเทศอื่น ๆ ในการสงเสริมการใหความคุมครอง
สุขภาพอนามัย และการรักษาพยาบาลลูกจางประจําเรือ ในขณะที่ปฏิบัติงานอยูบนเรือ และกําหนดให
เรือทุกลําจะตองมีตูยา อุปกรณการแพทย โดยมีการตรวจสอบยาเปนครั้งคราวในระยะเวลาไมเกิน      
12 เดือน  มีคูมือการแพทย  และมีระบบวิทยุติดตอส่ือสารที่สามารถติดตอไดตลอดเวลา 
เพื่อขอรับคําแนะนําดานการรักษาพยาบาลโดยไมเสียคาใชจาย นอกจากนี้ถาเรือนั้นมีลูกจางประจําเรอื
ตั้งแต 100 คนขึ้นไป และมีเสนทางการเดินเรือในนานน้ํานานาชาติเกินกวา 3 วัน จะตองมีแพทย
ประจําอยางนอย 1 คน สวนในเรือเดินทะเลอื่นก็จะตองมีลูกเรือที่ผานการอบรมดานการแพทย 
เพื่อที่หนาที่ดูแลรักษาลูกเรืออ่ืน ๆ ที่เจ็บปวย โดยใหถือวาการทํางานนี้เปนสวนหนึ่งของงาน 
ในหนาที่ดวย 

4) อนุสัญญาฉบับที่ 165 วาดวยการประกันสังคมสําหรับลูกจางประจําเรือ พ.ศ. 2530 
(C 165 Social Security (Seafarers) Convention, 1987)  อนุสัญญาฉบับนี้กําหนดใหประเทศสมาชิก
ตองนํามาตรฐานเกี่ยวกับการประกันสังคมที่กําหนดไว 9 ประการ ไปใชบังคับแกลูกจางประจําเรือ  
อยางนอย 3 ประการ มาตรฐานการประกันสังคม 9 ประการดังกลาวไดแก การรักษาพยาบาล 
การวางงาน ชราภาพ การบาดเจ็บเนื่องจากการทํางาน มาตรการเกี่ยวกับครอบครัวลูกจางประจําเรือ 
การตั้งครรภ  การเจ็บปวยของลูกจางประจําเรือการทุพพลภาพและการดูแลผูอยูในอุปการะ 
ของลูกจางประจําเรือ 
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5) อนุสัญญาฉบับที่ 167 และขอแนะฉบับที่ 175 วาดวยความปลอดภัยและอนามัย               
ในการกอสราง พ.ศ. 2531 (C 167 Safety and Health  in Construction Convention, 1988 และ R 175 
Safety and Health  in Construction Recommendation, 1988) มีสาระสําคัญใหมีการออกกฎหมาย
กําหนดใหนายจางและผูประกอบอาชีพอิสระมีหนาที่ปฏิบัติตามมาตรการวาดวยความปลอดภัยและ
อนามัยในการกอสรางตามหลักเกณฑที่กําหนด ซ่ึงรวมถึงความปลอดภัยในการเขาและออก               
สถานที่กอสราง การจัดใหมีนั่งรานและบันไดที่ปลอดภัยการดูแลเครื่องยก และเกียรที่ใชในการขนสง 
ขนดินและขนวัสดุใหอยูในสภาพที่ปลอดภัย การจัดใหมีมาตรการปองกันลวงหนาในการทํางาน
กอสรางบริเวณใตดินบนสะพาน สถานที่อับอากาศงานโครงสรางและขึ้นรูป งานเหนือน้ํา งานรื้อถอน 
รวมทั้งจัดใหมีแสงสวางอยางเหมาะสมพอเพียง รวมถึงมาตรการปองกันอันตรายจากสารเคมีและ
อัคคีภัย 

6) อนุสัญญาฉบับที่ 171 และขอแนะฉบับที่ 178  วาดวยการทํางานกลางคืน พ.ศ. 2533  
(C 171 Night Work Convention, 1990 และ R 178 Night Work Recommendation, 1990)               
มีสาระสําคัญเกี่ยวกับการคุมครองสุขภาพและความปลอดภัยของผูที่ทํางานกลางคืนไมวาชายหรือ
หญิงเพื่อใหลูกจางผูทํางานกลางคืนสามารถรับผิดชอบตอครอบครัวและสังคมได การคุมครองนี้
รวมถึงการตรวจสุขภาพโดยไมเสียคาใชจายทั้งกอนและระหวางทํางานการโยกยายลูกจางที่มีสุขภาพ        
ไมเหมาะสมจะทํางานกลางคืนไปทํางานในเวลาอื่นชั่วคราวโดยไดรับการคุมครองมิใหถูกออกจากงาน
และการคุมครองการลาคลอดบุตรที่เหมาะสมในสวนขอแนะฉบับที่ 178 ยังเสนอถึงการจัดบริการ
การเดินทางไป-กลับจากที่ทํางานในเวลากลางคืน การจัดที่พักผอนใหลูกจางการจัดสถานที่และ      
ส่ิงอํานวยความสะดวกในการรับประทานอาหาร และการจัดตั้งศูนยบริการดูแลบุตรของลูกจาง         
ที่ทํางานกลางคืนดวย1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1  อนุสัญญาและขอแนะขององคการแรงงานระหวางประเทศ สมัยที่ 72-82 (พ.ศ. 2529-2538) กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม, 

2539, หนา 262 
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2.  การศึกษารูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานในตางประเทศ 
 
 ในแตละประเทศมีนโยบายในการจัดรูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานโดยมีหลักการ                
ที่คลายคลึงกัน กลาวคือ การดูแลและคุมครองลูกจาง (employee) และ/หรือคนทํางาน (worker)2           
ใหมีสภาพการทํางานที่ดีและไดรับสิ่งอํานวยความสะดวกพื้นฐานที่จําเปนในระหวางการทํางาน 
นอกจากนี้ หากลูกจางประสบกับปญหาหรือเหตุการณใดๆ ที่ทําใหไมสามารถทํางานไดหรือไมมี     
งานทําเปนผลทําใหไมมีรายไดเพื่อเล้ียงดูตนเองและครอบครัว ลูกจางและ/หรือบุคคลที่ตองการทํางาน
ก็ควรไดรับการดูแลและชวยเหลือทางสังคมจากภาครัฐและภาคเอกชนซึ่งเปนแหลงงานสําคัญของ
ลูกจางและ/หรือบุคคลที่ตองการทํางานดวย  อยางไรก็ดี รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานในแตละ
ประเทศอาจมีหลักเกณฑและขอบเขตการคุมครองสวัสดิการแรงงานแตกตางกันออกไปในแตละ      
กลุมลูกจางและ/หรือคนทํางาน (เชน ลูกจางประจํา ลูกจางทํางานแบบไมเต็มเวลา เปนตน) หรือ          
ตามประเภทสถานประกอบกิจการและ/หรือลักษณะงาน (เชน การทํางานในสถานประกอบกิจการ          
ที่เปนสํานักงาน การทํางานในโรงงาน การทํางานเกษตรกรรม เปนตน) หรือตามสภาพและมาตรฐาน
ความเปนอยูในสังคมของแตละประเทศ (ประเทศที่พัฒนาแลวมักจะมีมาตรฐานและการคุมครอง
สวัสดิการแรงงานคอนขางสูงกวาประเทศกําลังพัฒนา) ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมและสอดคลองกับ
สภาพการวาจางงานและลักษณะงานที่ทํา ตลอดจนสภาพเศรษฐกิจและสังคมของแตละประเทศ 
 นอกจากนี้ แตละประเทศมีความพยายามที่จะพัฒนารูปแบบและแนวทางการจัดสวัสดิการ
แรงงานของประเทศตนใหสอดคลองกับหลักการและแนวทางการจัดสวัสดิการแรงงานที่กําหนด            
โดยองคการแรงงานระหวางประเทศ (ILO) ซ่ึงถือเปนมาตรฐานแรงงานสากลที่เปนที่ยอมรับ               
ในระดับตางประเทศ  
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2 แตละประเทศมีการใชคําเรียกผูที่ทํางานใหแกนายจางโดยไดรับคาจาง (wage) ตอบแทนการทํางานแตกตางกันออกไป ไดแก 

ลูกจาง (employee) คนทํางาน (worker) ผูใชแรงงาน (laborer) เปนตน ในการศึกษาเกี่ยวกับสวัสดิการแรงงานของประเทศ             
ในกลุมศึกษาจะใชคําเรียกผูที่ทํางานใหแกนายจางโดยไดรับคาจางตอบแทน (wage) ตามที่ปรากฏในกฎหมายแรงงานของ                  
แตละประเทศ ซึ่งประเทศดังกลาวอาจมีการใชคําเรียกเดียวกันหรือหลายคําเรียกตางกันก็ไดขึ้นอยูกับคําเรียกที่ปรากฏในกฎหมายแตละฉบับ 
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3.  แนวคิดและขอบเขตในการศึกษา  
 
ในการศึกษารูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานในตางประเทศเพื่อเปนแนวทางในการศึกษา

เปรียบเทียบในการพัฒนารูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมในประเทศไทย โดยมุงไปยัง
กลุมลูกจางทั่วไปที่ทํางานในสถานประกอบกิจการของภาคเอกชน ผูวิจัยจะทําการศึกษาสวัสดิการแรงงาน
ของกลุมประเทศศึกษา 7 ประเทศ คือ สหรัฐอเมริกา แคนาดา อังกฤษ สวีเดน ญ่ีปุน สิงคโปรและ
ไตหวัน โดยที่ 5 ประเทศจากกลุมประเทศศึกษาดังกลาว คือ สหรัฐอเมริกา แคนาดา อังกฤษ สวีเดน 
และญ่ีปุน เปน 5 ใน 30 ประเทศสมาชิกขององคการพัฒนาและความรวมมือทางเศรษฐกิจ 
(Organisation for Economic Co-operation and Development – OECD)3 และ 4 ประเทศจาก             
กลุมประเทศศึกษาดังกลาว คือ สหรัฐอเมริกา แคนาดา อังกฤษ และญี่ปุน เปนสมาชิกของ          
กลุมประเทศอุตสาหกรรมชั้นนํา 8 ประเทศของโลก หรือ Group of Eight – G8 ซ่ึงมีบทบาทรวมกัน
ในการจัดการปญหาสําคัญทางเศรษฐกิจของโลกทั้งในระดับมหภาคและระดับจุลภาค ซ่ึงรวมถึง
การจางแรงงานดวย4 สวนสิงคโปรและไตหวันถือไดวาเปนประเทศที่มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจสูง
ในภูมิภาคเอเซียและเปนคูแขงทางการคาที่สําคัญของไทย  การศึกษารูปแบบและแนวทาง            
การจัดสวัสดิการแรงงานในกลุมประเทศศึกษา ซ่ึงเปนประเทศอุตสาหกรรมชั้นนําของโลกและ     
มีบทบาทในทางการคาและการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับสากล พรอมกับการศึกษารูปแบบและ        
แนวทางการจัดสวัสดิการแรงงานของประเทศคูแขงทางการคาที่สําคัญของไทยควบคูกันไป จะเปน
ประโยชนในการศึกษาเปรียบเทียบและพัฒนารูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานของไทย               
ใหเหมาะสมและดียิ่งขึ้นตอไปในภายหนา 

การจัดสวัสดิการแรงงานในสถานประกอบการของภาคเอกชนในแตละประเทศจะมี        
ทั้งที่เปนสวัสดิการแรงงานแบบบังคับตามกฎหมาย (statutory welfare) และสวัสดิการแรงงาน       
ที่ภาคเอกชนจัดใหแกลูกจางของตนเองโดยสมัครใจ (non-statutory welfare) ดังนั้น ในการศึกษา
สวัสดิการแรงงานในกลุมประเทศศึกษาทั้ง 7 ประเทศ จะครอบคลุมทั้งสวัสดิการแรงงานแบบบังคับ
และสวัสดิการแรงงานแบบสมัครใจของภาคเอกชน โดยการศึกษาสวัสดิการแรงงานแบบบังคับ     
จะมุงไปที่การจัดสวัสดิการแรงงานในสถานประกอบการของภาคเอกชนตามกฎหมาย (ไมรวมถึง
สวัสดิการแรงงานภาคบังคับตามกฎหมายประกันสังคม) ที่เกี่ยวของในระดับประเทศหรือระดับ
ทองถ่ินแลวแตกรณีตามความเหมาะสม และการศึกษาสวัสดิการแรงงานแบบสมัครใจของภาคเอกชน

                                                 
3  http://www.oecd.org/document/58/0,2340,en_2649_201185_1889402_1_1_1_1,00.html (จากการสืบคน ณ วันที่ 1 เมษายน 2550)  
4 Group of Eight – G8 ประกอบดวย แคนาดา ฝร่ังเศส เยอรมัน อิตาลี ญ่ีปุน รัสเซีย สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา รวม             

8 ประเทศ  
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ในกลุมประเทศศึกษาจะเลือกศึกษา (โดยวิธี on-line documentary research) และเปรียบเทียบ
ตัวอยางกิจการภาคเอกชนในหลายประเภทกิจการในกลุมประเทศศึกษา  

ขอมูลสวัสดิการแรงงานของกลุมบริษัทเอกชนที่เลือกนํามาศึกษากลาวขางตนไดนํามาจาก
การคนควาทางอิเล็กทรอนิกส (on-line search) ตามที่ปรากฏในเวบไซต (website) ของแตละบริษัท       
ซ่ึงจัดทําเพื่อเผยแพรตอสาธารณะและเพื่อเปนขอมูลเบื้องตนสําหรับผูที่สนใจทํางานกับบริษัท
เทานั้น และไมอาจสรุปวาบริษัทมีการจัดสวัสดิการแรงงานใหแกลูกจางหรือคนทํางานของตนเพียง
เทาที่ปราฏใน website เทานั้น แตสามารถนํามาใชเปนขอมูลเบื้องตนที่แสดงใหเห็นวาบริษัท        
ไดมุงเนนการจัดใหมีสวัสดิการแรงงานในเรื่องใดแกลูกจางหรือคนทํางานของตน นอกจากนี้ บริษัทสวนใหญ
มักจะไมกลาวถึงการจัดสวัสดิการแรงงานตามกฎหมายซึ่งมีหนาที่ตองจัดใหแกลูกจางและ/หรือ
คนทํางานโดยไมอาจหลีกเลี่ยง ดังนั้น การที่บริษัทมิไดแสดงและเผยแพรขอมูลเกี่ยวกับสวัสดิการแรงงาน
ตามกฎหมาย จึงไมไดหมายความวาบริษัทไมมีการจัดสวัสดิการแรงงานตามกฎหมายใหแกลูกจาง
และ/หรือคนทํางานแตประการใด   

 
4.  แนวคิดในการจัดสวัสดิการใหแกลูกจาง 

 
การใหความคุมครองทางสังคม (social protection) แกลูกจางและคนทํางานเพื่อใหมี    

ความเปนอยูที่ดีในระหวางการทํางานหรือชวยบรรเทาความเดือดรอนเมื่อตองเผชิญกับ            
ความยากลําบากในการดํารงชีพในชวงเวลาใดๆ เชน การวางงาน การเจ็บปวย หรือเมื่ออยูในชวง  
สูงวัย อาจกระทําไดหลายรูปแบบไมวาจะเปนการใหสิทธิประโยชนและความชวยเหลือที่เปนตัวเงิน     
(in cash) หรือที่มิใชตัวเงิน (in kind) การใหความคุมครองดังกลาวนอกจากจะมีผลตอตัวลูกจางและ
คนทํางานโดยตรงแลว ยังมีผลตอบุคคลในครอบครัวที่อยูในความรับผิดชอบหรือการดูแลของ
ลูกจางและคนทํางาน เชน คูสมรส บุตร ใหไดรับความเปนอยูที่ดีและชวยบรรรเทาความเดือดรอน
จากการขาดรายไดหรือการเจ็บปวยของหัวหนาครอบครัวหรือผูมีรายไดหลักของครอบครัว 
กลาวคือ เปนการใหความคุมครองและชวยเหลือบุคคลตั้งแตเกิดจนตาย หรือ “from cradle to 
grave” นั่นเอง การคุมครองทางสังคมแกแรงงานไมวาจะเปนกลุมประเทศพัฒนาแลวหรือประเทศ
กําลังพัฒนา มีการแบงลักษณะและประเภทการคุมครองเพื่อเปนหลักประกันขั้นพื้นฐานแกลูกจางและ
คนทํางานไว ดังนี้ 

(1) การคุมครองที่เกี่ยวของกับการทํางาน (work-related protection) ไดแก       
การจัดใหมีเวลาพัก วันหยุดทํางาน และวันลาตางๆ สําหรับลูกจางเพื่อให
ลูกจางไดมีโอกาสไดหยุดพักผอนภายหลังจากทํางานติดตอกัน หรือมีโอกาส
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ที่จะหยุดงานเพื่อจัดการกิจธุระสวนตัวหรือกิจธุระของครอบครัวในวาระ
ตางๆ และตามความจําเปนของแตละบุคคล 

(2) การคุมครองเกี่ยวกับความมั่นคงในการทํางาน (employment insurance หรือ 
labor insurance) ไดแก การจัดใหมีการคุมครองเกี่ยวกับการเจ็บปวยหรือ
บาดเจ็บของลูกจางในระหวางการทํางาน การคุมครองลูกจางเมื่อวางงาน เปนตน    
เพื่อเปนหลักประกันวาหากลูกจางไมอาจทํางานได เพราะเหตุการณ             
อันไมคาดคิดมากอน เชน การบาดเจ็บจากการทํางาน การถูกใหออกจากงาน
เพราะนายจางปดกิจการหรือเลิกกิจการ ลูกจางยังคงไดรับการชวยเหลือและ
ดูแลตามความจําเปนและสมควรในขณะที่ตกอยูในภาวะยากลําบากดังกลาว 

(3) การคุมครองเกี่ยวกับความเปนอยู (social insurance) ไดแก การคุมครอง
ลูกจางเมื่อทํางานไปจนถึงชวงสูงวัยและภายหลังจากเกษียณอายุงาน            
ใหสามารถดํารงชีพอยูไดและหากเจ็บปวยก็ควรไดรับการดูแลรักษาพยาบาล
ภายหลังจากที่ไดทํางานมาเปนระยะเวลายาวนานและมีสวนในการสราง   
ความเจริญเติบโตและกําไรใหแกกิจการของนายจาง ตลอดจนไดมีสวน       
ในการสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เชน      
การจายภาษีเงินไดระหวางการทํางานเพื่อนําเงินภาษีไปพัฒนาประเทศ 

ในการใหความคุมครองทางสังคมแกแรงงานเพื่อเปนหลักประกันพื้นฐานในดานตาง  ๆที่กลาวมา
ขางตนถือไดวาเปนสวัสดิการในการทํางานที่จําเปนแกลูกจางและ /หรือคนทํางานในทุก           
สถานประกอบกิจการ โดยแตละประเทศมีแนวคิด รูปแบบและขอกําหนดการใหสิทธิประโยชน
และความชวยเหลือแกลูกจางและ/หรือคนทํางานเหมือนคลายหรือแตกตางกันออกไปบาง          
ตามความเหมาะสมของสภาพเศรษฐกิจ สังคม การแขงขันทางธุรกิจ สภาพการจางงาน และภาวะ
ตลาดแรงงานในแตละประเทศ แตก็ยังคงยึดถือหลักการและแนวทางการคุมครองแรงงานตามที่ได
กลาวไวขางตน 

 การจัดสวัสดิการแรงงานขั้นพื้นฐานและจําเปนเพื่อการคุมครองที่เกี่ยวของกับการทํางาน 
(work-related protection) การคุมครองเกี่ยวกับความมั่นคงในการทํางาน (employment insurance 
หรือ labor insurance) และการคุมครองเกี่ยวกับความเปนอยู (social insurance) ของแตละประเทศ
มักกําหนดไวในลักษณะบังคับ (mandatory basis) หากเปนการคุมครองโดยใหสิทธิประโยชนและ/
หรือความชวยเหลือที่เปนตัวเงิน (in cash) จะมีการกําหนดตัวบุคคลหรือแหลงที่มาของเงินทุนสนับสนุน
การใหความคุมครองหรือความชวยเหลือดังกลาวจะมาจากที่ใด โดยทั่วไปจะมีที่มาจากผูที่เกี่ยวของ 
คือ นายจาง ลูกจาง และ/หรือรัฐบาล ทั้งนี้ขึ้นอยูกับประเภทหรือความเสี่ยงที่ไดรับการคุมครอง 
สวนไดเสียและผลประโยชนที่ไดรับจากการคุมครอง เปนตน  
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การใหความคุมครองเกี่ยวกับความมั่นคงในการทํางาน (employment insurance หรือ labor 
insurance) ของแตละประเทศมักจะมุงเนนไปที่กลุมผูที่วางงาน โดยแตละประเทศพยายาม             
ใหความชวยเหลือเกี่ยวกับการใหขอมูลเกี่ยวกับงาน การใหการฝกอบรม และการเสริมสรางโอกาส   
ในการหาประสบการณทํางานจากแหลงงานที่จัดหาให เพื่อพัฒนาศักยภาพในการทํางานของ         
ผูวางงานใหสามารถหางานทําและแขงขันไดในตลาดแรงงาน (มิไดมุงหมายที่จะสรางตําแหนงงาน
ใหแกผูวางงาน) สหรัฐอเมริกามีแนวทางในการกําหนดมาตรการชวยเหลือผูวางงานในลักษณะ
ลงโทษผูวางงานที่ไมตองการทํางานหรือที่เรียกวา “Workfare” ตามแนวคิดพื้นฐานที่วาผูวางงาน         
มีทางเลือกที่จะสามารถทํางานได สําหรับประเทศในยุโรปมีการแบงออกเปน 2 กลุม คือ กลุมแรก       
มีแนวทางในการสงเสริมผูวางงานใหเขาไปมีสวนรวมในตลาดแรงงานโดยการชักจูงใหทํางานและ
พัฒนาฝมือทํางานของผูวางงาน หรือที่เรียกวา “Activation” ซ่ึงมีเดนมารกเปนผูนําการใชแนวทางนี ้
กลุมที่สองใชแนวทางในการรวมมือกันทางสังคมโดยการทําความตกลงกันระหวางผูวางงานกับ
ชุมชนในการชวยเหลือกันเพื่อใหผูวางงานไดกลับมีโอกาสในการทํางานอีกครั้ง หรือที่เรียกวา 
“Insertion” หรือ “Social Inclusion” โดยมีแบบอยางมาจากฝรั่งเศส5  

นอกจากนี้ หลายประเทศมีการใชมาตรการจูงใจเพื่อสงเสริมและสนับสนุนนายจางในการจัด
สวัสดิการแรงงานใหแกลูกจางและ/หรือคนทํางานโดยสมัครใจ (voluntary welfare) นอกเหนือจาก
สวัสดิการแรงงานแบบบังคับ ไดแก การจัดสวัสดิการดานที่พักอาศัย อาหาร เครื่องแบบการทํางาน 
สถานที่ดูแลบุตรใหแกลูกจางที่เรียกกันวา fringe benefits หรือ perks หรือ สิทธิประโยชนที่นายจาง
จัดใหแกลูกจางที่มิใชคาจาง ซ่ึงมักเปนสิทธิประโยชนหรือความชวยเหลือที่มิใชตัวเงิน (in kind)           
โดยนายจางไดรับสิทธิประโยชนในทางภาษีอากรจากการจัดสวัสดิการดังกลาวใหแกลูกจางเปนการตอบแทน 
เพราะการดําเนินการดังกลาวของนายจางสามารถชวยลดภาระงบประมาณ คาใชจาย และบุคลากร
ของภาครัฐในการดูแลสวัสดิภาพและความเปนอยูของลูกจางและ/หรือคนทํางานไดในระดับหนึ่ง 

ในยุคการแขงขันเสรีทางการคา ผูประกอบการภาคเอกชน (ไมวาในประเทศพัฒนาแลว
หรือประเทศกําลังพัฒนาก็ตาม) จําเปนตองมีแรงงานที่มีฝมือและมีคุณภาพซึ่งเปนปจจัยสําคัญที่จะ
ทําใหเกิดประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตและเสริมสรางศักยภาพในการแขงขันกับคูแขงทางการคา          
การที่ ผูประกอบการจัดใหมีสวัสดิการแรงงานใดๆ โดยสมัครใจ (นอกจากสวัสดิการบังคับ            
ตามกฎหมาย) เพื่อตอบสนองความตองการของลูกจางหรือสงเสริมใหลูกจางมีความเปนอยูที่ดีและ
สะดวกสบายยิ่งขึ้นในการทํางาน เปนปจจัยสําคัญประการหนึ่งในการสรางแรงจูงใจแกลูกจาง           
ในการทํางานเพื่อสรางผลผลิตที่ดีและกําไรใหแกนายจางในระยะยาว 

                                                 
5 ขอมูลจาก An Introduction to Social Policy จาก http://www2.rgu.ac.uk/publicpolicy/introduction/socialsecurity.htm  

(จากการสืบคน  ณ วันที่ 1 เมษายน 2550) 
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4.1  สหรัฐอเมริกา 
 
 สหรัฐอเมริกามีกฎหมายคุมครองแรงงานที่ออกโดยรัฐบาลกลาง (federal law) และ           

ที่กําหนดบังคับใชโดยแตละรัฐ (state law) ซ่ึงมีแนวทางและหลักเกณฑการคุมครองแรงงานทั่วไป
และการจัดสวัสดิการแรงงานใหแกลูกจางเหมือนหรือแตกตางกันออกไปบางตามความเหมาะสม
แกสภาพการวาจางงานในตลาดแรงงาน และสภาพเศรษฐกิจและสังคมในแตละรัฐ  

สหรัฐอเมริกาใชระบบความรวมมือกัน (partnership) ในระหวางภาคเอกชน ลูกจางและ
รัฐบาลในการจัดใหสิทธิประโยชนและสวัสดิการแรงงานใหแกลูกจางในสถานประกอบกิจการ 
รูปแบบสวัสดิการแรงงานดังกลาวที่เปนแบบบังคับ (mandatory form) ที่สําคัญ ไดแก หลักประกันสังคม 
(social security) หลักประกันสําหรับการวางงาน (unemployment insurance) หลักประกันสําหรับ
การไดรับบาดเจ็บจากการทํางาน (workers’ compensation) หลักประกันในการลาปวยและการลา              
ที่เกี่ยวกับครอบครัว (family and medical leave) เปนตน สําหรับรูปแบบสวัสดิการที่ใหเนื่องจาก       
การวาจางงานโดยสมัครใจจากนายจาง (voluntary form) สวนใหญมักจะเปนในรูปของการจัดทํา
ประกันสุขภาพและสิทธิประโยชนเกี่ยวกับเงินเลี้ยงชีพและหลักประกันเกี่ยวกับสุขภาพ (pensions 
and health insurance) ใหแกลูกจางโดยรัฐบาลใหการสนับสนุนในรูปแบบของการให                
สิทธิประโยชนทางภาษีเปนพิเศษสําหรับการจัดสวัสดิการแรงงานดังกลาวแกนายจาง  

กฎหมาย The Fair Labor Standards Act of 1938 (FLSA)  เปนกฎหมายแรงงานหลักที่ออกโดย
รัฐบาลกลาง (federal law) ที่มีผลบังคับใชแกแรงงานจํานวนมากที่ทํางานในภาคธุรกิจเอกชนและ      
ในภาครัฐกวา 100 ลานคน แตมีบทบัญญัติที่สําคัญกําหนดการคุมครองแรงงานไวเกี่ยวกับคาจางขั้นต่ํา 
ช่ัวโมงการทํางาน การจายคาทํางานลวงเวลา การจัดเก็บบันทึกขอมูล และมาตรฐานแรงงานเด็ก
เทานั้น  

สําหรับสวัสดิการแรงงานที่ เกี่ยวกับการทํางาน  เชน  การลาหยุดพักผอนประจําป             
การลาปวย การลาคลอดบุตร การลาเกี่ยวกับครอบครัว การลาเพื่องานพิธีศพ การลาเกี่ยวกับงาน
สมรส การลาเพื่อบุตรเกิดใหม การลาเพื่อดูแลบุตรผูเยาว การลาของบิดามารดา (parental leave)            
จะถูกกําหนดไวในกฎหมายแรงงานที่ออกโดยแตละรัฐ (state law)  
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ในการศึกษาวิจัย ผูวิจัยไดเลือกศึกษากฎหมายแรงงานของรัฐแคลิฟอรเนีย6 เพื่อเปน
ตัวอยางในการศึกษากฎหมายสวัสดิการแรงงานในระดับทองถ่ินของสหรัฐอเมริกา  

 
1)  การคุมครองเกี่ยวกับวันหยุด วันลา และสวัสดิการแรงงานพื้นฐานเกี่ยวกับการทํางาน 

มาตรฐานการคุมครองแรงงานและการจัดสวัสดิการแรงงานใหแก ลูกจ าง                         
ในรัฐแคลิฟอรเนียในสวนที่เกี่ยวกับวันหยุดและวันลาตางๆ ที่จําเปนตอการพักผอนในระหวาง    
การทํางานและจําเปนตอการดูแลครอบครัวของลูกจาง (โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงการตั้งครรภและ
การเลี้ยงดูบุตรทารก) การใหความชวยเหลือลูกจางที่มีปญหาดานการอานเขียนหนังสือ (เนื่องจาก   
มีผูอพยพจากประเทศตางๆ เขามาอยูในรัฐแคลิฟอรเนียมากเปนอันดับ 1 ของสหรัฐอเมริกา) รวมถึง   
การควบคุมการหักคาใชจายคาอาหารและคาที่พักอาศัยที่นายจางจัดใหแกลูกจาง โดยนายจาง      
ตองเปนผูจัดสวัสดิการแรงงานดังกลาวใหแก ลูกจางตามที่กําหนดไวในกฎหมาย  ไดแก                
The California Labor Code7 และ The Fair Employment and Housing Act8 พอสรุปหลักการและ
สาระสําคัญตามที่ปรากฏในตารางที่ 4-1 

 
ตารางที่ 4-1 สวัสดิการแรงงานตามกฎหมายของรัฐแคลิฟอรเนีย สหรัฐอเมริกา – สําหรับลูกจางทั่วไป 

สวัสดิการ หลักการและสาระสําคัญ 
เวลาพัก • มีเวลาพักรับประทานอาหารอยางนอย 30 นาทีกรณีมีการทํางานเกิน   

5 ช่ัวโมงตอวัน แตหากรวมระยะเวลาการทํางานของลูกจางไมเกิน   
6 ช่ัวโมงตอวัน อาจมีการตกลงระหวางนายจางและลูกจางเพื่อยกเวน
การปฏิบัติตามขอกําหนดในเรื่องเวลาพักรับประทานอาหารก็ได 

 
 

                                                 
6 รัฐแคลิฟอรเนียของสหรัฐอเมริกาเปนรัฐที่มีประชากรสูงสุดและมีกําลังแรงงานมากที่สุดในสหรัฐอเมริกา และมีจํานวนผูอพยพ      
เขาไปพํานักอาศัยมากกวารัฐใดๆ ในสหรัฐอเมริกา จํานวนประชากรเกือบรอยละ 50 ของรัฐเปนผูอพยพและบุตรหลานของผูที่อพยพ
เขามาอยูอาศัย (ขอมูลจาก America’s Career InfoNet - State Profile จาก http://www.acinet.org/acinet/state1.asp?stfips=06 และ 
National Geographic - People & Places จาก  http://www3.nationalgeographic.com/places/index.html จากการสืบคน  ณ วันที่ 1 
เมษายน 2550) ดังนั้น การเลือกศึกษาระบบสวัสดิการแรงงานตามกฎหมายของรัฐแคลิฟอรเนียซึ่งเปนรัฐที่มีประชากรและแรงงานที่
มากที่สุด และมีผูอพยพแขาไปอยูมากที่สุด อันแสดงถึงความหลากหลายของกลุมแรงงาน จะเปนประโยชนในการศึกษาวิจัยเชิง
เปรียบเทียบกับการจัดรูปแบบสวัสดิการแรงงานในประเทศไทย  
7 กฎหมาย The California Labor Code จาก http://www.leginfo.ca.gov/cgi-bin/calawquery?codesection=lab&codebody=&hits=20 

(จากการสืบคน  ณ วันที่ 1 เมษายน 2550) 
8 กฎหมาย The California Fair Employment and Housing Act จาก http://www.dfeh.ca.gov/Statutes/FEHA%202005.pdf  (จากการสืบคน  ณ 

วันที่ 1 เมษายน 2550) 
 



รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ (Final Report)  
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด     หนาที่ 4-17 

ตารางที่ 4-1 สวัสดิการแรงงานตามกฎหมายของรัฐแคลิฟอรเนีย สหรัฐอเมริกา – สําหรับลูกจางทั่วไป (ตอ) 

สวัสดิการ หลักการและสาระสําคัญ 
เวลาพัก (ตอ) • ในกรณีมีการทํางานเกิน 10 ช่ัวโมงตอวัน ตองมีเวลาพักรับประทานอาหาร 

2 ครั้งๆ ละอยางนอย 30 นาที อาจมีการตกลงระหวางนายจางและลูกจาง
เพื่อยกเวนการปฏิบัติตามขอกําหนดในเรื่องเวลาพักรับประทานอาหาร   
ครั้งที่สองก็ได 

วันหยุดประจําสัปดาห มีวันหยุด 1 วันตอสัปดาห  
การลาคลอดบุตร 
(maternity leave) 

• ในสถานประกอบกิจการที่มีการวาจางลูกจางตั้งแต 5 คน ลูกจางหญิง   
ที่ต้ังครรภมีสิทธิลาเกี่ยวกับการคลอดบุตรได 4 เดือนโดยสามารถเลือก
ลากอนหรือหลังการคลอดบุตรอยางไรก็ได ระยะเวลาดังกลาวรวมถึง
การลาเพราะอาการแพทอง แพทยสั่งใหมีการพักการทํางาน การพักฟน
ภายหลังคลอด หรือเพื่อการรักษาใดๆ เกี่ยวเนื่องกับการคลอดบุตร  

• ในสถานประกอบกิจการที่มีการวาจางลูกจางตั้งแต 15 คน นายจางตองจัด
ใหมีการทําประกันเพื่อสุขภาพโดยมีการคุมครองถึงกรณีคลอดบุตรของ   
ลูกจางหญิงดวย 

การลาเพื่อครอบครัว             
(family leave) 

• สําหรับสถานประกอบกิจการที่มีการวาจางลูกจางเกิน 50 คนในระยะรัศมี 75 
ไมลจากสถานประกอบกิจการ 

• ลูกจางที่ทํางานมาแลว 1,250 ช่ัวโมงในชวงระยะเวลา 1 ปที่ผานมา   
มีสิทธิลาเพื่อดูแลคูสมรส บุตรและบิดามารดาในกรณีเจ็บปวย คลอดบุตร 
หรือรับบุตรบุญธรรม 12 สัปดาหโดยไมไดรับคาจาง (โดยลูกจาง   
จะไดรับการชวยเหลือจากระบบประกันความไมสามารถในการทํางาน
ในชวงระยะการลาดังกลาวเปนเวลา 6 สัปดาห) 

การจัดสถานที่สําหรับใหนมบุตรทารก • จัดใหมีเวลาพักสําหรับการใหนมแกบุตรทารกของลูกจาง และหากเปนไปได   
ควรจัดใหมีเวลาพักควบคูกันกับเวลาพักอื่นๆ ที่ลูกจางไดรับในระหวาง
ทํางาน 

• จัดใหมีหองหรือสถานที่มิดชิดเปนสวนตัวในสถานที่ทํางาน (ที่ไมใชบริเวณ
หองสุขา) สําหรับลูกจางในการเตรียมน้ํานมใหแกบุตรทารกของลูกจาง   
ซึ่งอาจเปนหองทํางานของลูกจางก็ไดหากมีความมิดชิดเปนสวนตัวเพียงพอ 
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ตารางที่ 4-1 สวัสดิการแรงงานตามกฎหมายของรัฐแคลิฟอรเนีย สหรัฐอเมริกา – สําหรับลูกจางทั่วไป (ตอ) 

สวัสดิการ หลักการและสาระสําคัญ 
การชวยเหลือดานการศึกษา สถานประกอบกิจการที่มีการวาจางลูกจางตั้งแต 25 คนขึ้นไปตองจัดใหมี   

การชวยเหลือลูกจางที่มีปญหาดานการอานและเขียนหนังสือและไดรองขอ
ความชวยเหลือในการเขาเรียนหลักสูตรการเรียนสําหรับผูใหญ เชน   
การใหรายช่ือสถานที่ที่มีหลักสูตรการเรียนสําหรับผูใหญในทองถิ่นของตน 
การจัดใหผูดําเนินการสอนมาใหขอมูลแกลูกจางในสถานที่ทํางาน   
โดยนายจางตองเก็บรักษาความลับเกี่ยวกับปญหาดานการอานออกเขียนได
ของลูกจาง แตทั้งนี้การใหความชวยเหลือดังกลาวจะไมกอใหเกิดความ
ยากลําบากแกนายจางจนเกินไป และนายจางไมตองรับภาระการชวยเหลือ
ถึงขนาดใหมีการใหหยุดงานโดยไดรับคาจางในการเขาเรียนดังกลาว 

การกําหนดอัตราคาอาหารและที่พัก
ของลูกจางที่นายจางสามารถหักได 

มีการกําหนดอัตราสูงสุดสําหรับคาอาหารและที่พักอาศัยที่นายจางสามารถ
หักคาใชจายจากคาจางของลูกจางได นายจางไมสามารถหักคาใชจาย
ดังกลาวกรณีลูกจางไดรับคาจางในอัตราคาจางขั้นต่ําตามที่กฎหมายกําหนด 
เวนแตมีขอตกลงเปนลายลักษณอักษรระหวางนายจางกับลูกจาง 

 
2) การคุมครองเกี่ยวกับสุขอนามัยพื้นฐานในสถานประกอบกิจการ 

กฎหมาย California Occupational Safety and Health Regulations ของรัฐแคลิฟอรเนีย           
ไดกําหนดถึงการจัดสวัสดิการแรงงานดานสุขอนามัยที่สําคัญเกี่ยวกับการจัดหาน้ําดื่มและน้ําใช          
สถานที่รับประทานอาหาร หองสุขา หองอาบน้ํา และหองเปลี่ยนเส้ือผาสําหรับสถานประกอบกิจการ           
ทุกแหงที่มีการวาจางงานลูกจาง (employee) พอสรุปหลักการและสาระสําคัญ9 ตามที่ปรากฏใน     
ตารางที่ 4-2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

9 กฎหมาย California Occupational Safety and Health Regulations, Chapter 4. Division of Industrial Safety , Subchapter 7. 

General Industry Safety Orders, Group 2. Safe Practices and Personal Protection, Article 9. Sanitation §3360-3368 จาก California 
Department of Industrial Relations จาก http://www.dir.ca.gov/samples/search/query.htm (จากการสืบคน  ณ วันที่ 1 เมษายน 2550) 
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สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด     หนาที่ 4-19 

ตารางที่ 4-2 สวัสดิการแรงงานดานสุขอนามัยตามกฎหมายของรัฐแคลิฟอรเนีย 

สวัสดิการ หลักการและสาระสําคัญ 
น้ําดื่มและน้ําใช • จัดใหมีน้ําดื่มที่สะอาดและถูกสุขลักษณะ ตูกดน้ํา (drinking fountain) หรือ

อุปกรณจายน้ําดื่ม และตองไมติดตั้งไวในหองสุขา 

• จัดใหมีน้ํ าใชสํ าหรับประกอบอาหาร  ทําความสะอาดอุปกรณที่ ใช   
ในการรับประทานอาหาร อาบ และใชเพื่อความจําเปนสวนบุคคล  

หองสุขา • จัดใหมีหองสุขา (toilet facilities) ใหเพียงพอโดยแยกสําหรับชายและหญิง   
โดยมีจํานวนชุดเครื่องสุขภัณฑ (water closet) อยางนอย ดังนี้ 

ลูกจาง  จํานวนชุดเครื่องสุขภัณฑ (water closet) 
 1-15 คน 1 
16-35 คน 2 
36-55 คน 3 
56-80 คน 4 
81-110 คน 5 

111-150 คน 6 
เกิน 150 คน เพิ่มอีก 1 สําหรับลูกจางทุกจํานวน 40 คน 

หรือเศษของจํานวนดังกลาว 
• อาจจัดใหมีโถปสสาวะ (urinal) สําหรับชายแทนการใชชุดเครื่องสุขภัณฑ 

(water closet) ก็ได แตทั้งนี้จํานวนชุดเครื่องสุขภัณฑ (water closet) ตองไม
นอยกวา 2/3 ของจํานวนหองสุขาที่กําหนด 

• หากมีลูกจางนอยกวา 5 คน สามารถจัดหองน้ําที่มีชุดเครื่องสุขภัณฑ (water 
closet) อยางนอย 1 ชุดและสามารถปดล็อคหองน้ําได แทนการจัดแยกหองน้ํา
สําหรับชายและหญิงก็ได 

• หองสุขาตองสะอาดและดูแลรักษาใหอยูในสภาพที่ดีเหมาะสมแกการใชงาน
และสามารถใชงานไดตลอดเวลา หองสุขาไมควรจะอยูไกลเกิน 200 ฟุตจาก
สถานที่ทํางานตามปกติของลูกจางและไมควรตองเดินทางบันไดเกินกวา 1 ช้ัน
จากพื้นที่ทํางาน 

• ตองจัดใหมีกระดาษชําระ (toilet paper) เพื่อใชสําหรับแตละชุดเครื่องสุขภัณฑ   
(water closet) 

• ชุดเครื่องสุขภัณฑ (water closet) ในหองสุขาตองมีการแบงกั้นอยางเปน
สัดสวนโดยมีผนังกั้นหองหรืออุปกรณแบงกั้นหอง (partition) มีประตูและ
กลอนปดล็อคเพื่อความเปนสวนตัวในการใชงาน 
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สวัสดิการ หลักการและสาระสําคัญ 
อุปกรณอํานวยความสะดวก   
ในการทําความสะอาด 

• ตองจัดใหมีอุปกรณในการทําความสะอาดในสถานประกอบกิจการทุกแหง   
ที่ มี การว าจ า งงาน  โดยลูกจ า งสามารถใชอุปกรณอํ านวยความสะดวก   
ในการทําความสะอาดไดอยางสะดวก 

• มีการดูแลรักษาอุปกรณอํานวยความสะดวกในการทําความสะอาดใหอยูในสภาพ  
ที่ดีเหมาะสมแกการใชงานและถูกสุขลักษณะ 

• ตองจัดใหมีอางลางสุขภัณฑ สําหรับการทําความสะอาดมือ หนาและผม (รวมถึง   
ที่ติดตั้งในหองสุขา) อยางนอยตามเกณฑที่กําหนด ดังนี้ 

ประเภทการวาจางงาน ลูกจาง จํานวนอางลางสุขภัณฑ 
1-15 คน 1 

16-35 คน 2 
36-60 คน 3 
61-90 คน 4 

91-125 คน 5 

สถานประกอบกิจการที่มิใชกิจการ
อุตสาหกรรมในอาคารสํานักงาน
และอาคารสาธารณะ  และสถาน
ประกอบกิจการอื่ นที่ มีลั กษณะ
คลายคลึงกัน 

เกิน 125 คน เพิ่มอีก 1 สําหรับลูกจาง 
ทุกจํานวน 45  คน หรือ 
เศษของจํานวนดังกลาว 

1-100 คน 1 สําหรับลูกจาง 10 คน สถานประกอบกิจการที่เปนโรงงาน
อุตสาหกรรม อาคารเก็บสินคา และ
สถ านป ร ะกอบกิ จ ก า ร อื่ น ที่ มี
ลักษณะคลายคลึงกัน 

เกิน 100 คน เพิ่มอีก 1 สําหรับลูกจางทุก
จํานวน 15 คน หรือ เศษของ
จํานวนดังกลาว 

• การใชอางลางสุขภัณฑ ตองจัดใหมีน้ําที่สามารถชะลางและน้ํายาสําหรับทําความ
สะอาดดวย โดยน้ํามีอุณหภูมิอยางนอย 85 องศาฟาเรนไฮน 

• ตองจัดใหมีผาเช็ดมือหรือกระดาษเช็ดมือที่สะอาด หรือเครื่องเปาแหง 

• หากลูกจางตองอาบน้ําทําความสะอาดรางกายตามที่นายจางกําหนดหรือตามกฎขอบังคับ
ตามกฎหมาย ตองจัดใหมี (1) หองอาบน้ําโดยแยกหองอาบน้ําสําหรับชายและหญิง   
และมีการติดตั้งอุปกรณสําหรับอาบน้ําที่มีทั้งน้ําเย็นและน้ํารอน 1 ชุดตอลูกจาง 10 คน
หรือเศษของจํานวนดังกลาว (2) สบูหรือสารทําความสะอาดสําหรับการอาบน้ํา 
และ (3) ผาเช็ดตัวที่สะอาดสําหรับลูกจางแตละคน  
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สวัสดิการ หลักการและสาระสําคัญ 
หองเปลี่ยนเสื้อผา • หากลูกจางตองเปลี่ยนเสื้อผาชุดปองกันในการทํางานตามที่กําหนด ตองจัดให

มีหองเปลี่ยนเสื้อผาที่มีอุปกรณในการเก็บเสื้อผาโดยมีการแยกการเก็บเสื้อผา   
ที่สวมใสตามปกติและเสื้อผาชุดปองกันออกจากกัน 

• สําหรับเสื้อผาที่ใชในการทํางานที่นายจางจัดหาใหโดยผลัดเปลี่ยนการใชงานในแต
ละกะ ตองมีการทําความสะอาดและทําใหอยูในสภาพที่แหงเพื่อการใชงานในกะ
ตอไป 

การรับประทานอาหาร ในกรณีที่ลูกจางไดรับอนุญาตใหสามารถรับประทานอาหารหรือเครื่องดืม หรือ   
ทั้งอาหารและเครื่องดื่มไดในสถานที่ทํางานตองปฏิบัติดังนี้ 

• หามมิใหมีการเก็บอาหารหรือรับประทานอาหารและ/หรือเครื่องดื่มในหอง
สุขาหรือพ้ืนที่ใดที่เสี่ยงตอสารพิษ 

• จัดใหมีที่ทิ้งขยะและของเสียที่งายในการกําจัดทิ้งและทําความสะอาด โดยมี
จํานวน ขนาด และตั้งวางไวอยางเหมาะสมตอการใชงาน มีการกําจัดขยะและ
ของเสียทิ้งอยางนอยวันละครั้งและมีการดูแลรักษาใหอยูในสภาพที่สะอาด
และถูกสุขลักษณะ โดยมีฝาปดที่พอดี เวนแตลักษณะและสภาพการณสามารถใช
งานโดยไมตองมีฝาปดได  

• การจัดอุปกรณในการดูแลรักษาอาหารและ/หรือเครื่องดื่มสําหรับลูกจางตอง
เปนไปอยางถูกสุขลักษณะ ในการจัดเก็บอาหารตองกระทําอยางเหมาะสมเพื่อมิให
อาหารบูดเสีย 

 

การจัดสวัสดิการดานสุขภาพอนามัยดังกลาวขางตนบังคับใชกับสถานประกอบกิจการ        
ที่มีการวาจางทุกแหง (ไมคํานึงถึงจํานวนลูกจางแตประการใด) แตไมใชบังคับสําหรับการวาจางงาน
ลูกจางที่มีลักษณะเปลี่ยนหรือยายสถานที่ทํางานไปเรื่อยๆ หรือการวาจางงานที่มีลักษณะตามปกติ     
ไมตองเขามาทํางานในสถานที่ทํางาน อยางไรก็ดี ตองมีการจัดหาน้ําดื่มเตรียมพรอมไว และมกีารจดัเตรยีม
หองสุขาและหองน้ําในบริเวณใกลเคียงโดยมีการตระเตรียมการรับ-สงไปยังสถานที่ดังกลาวดวย 

นอกจากกําหนดมาตรฐานการใหความคุมครองแรงงานในดานสวัสดิการแรงงาน       
ที่สําคัญและจําเปนตอลูกจางตามที่กลาวขางตนแลว รัฐแคลิฟอรเนียไดกําหนดบังคับใหนายจาง      
มีหนาที่ตามกฎหมายในการติดประกาศสิทธิของลูกจางในการไดรับสวัสดิการในเรื่องตางๆ            
ที่เกี่ยวของตามกฎหมายในสถานประกอบกิจการใหลูกจางทราบดวย โดยสามารถขอรับประกาศ 
ดังกลาวซึ่งไดมีการจัดทําและแจกจายจากหนวยงานรัฐที่เกี่ยวของโดยมีลักษณะเปนขอมูลสรุปยอ
ในแตละเรื่องโดยใชภาษาที่เขาใจไดงายสําหรับลูกจาง ทําใหลูกจางไดมีโอกาสไดรับทราบขอมูล
และเรียนรู เกี่ยวกับสิทธิของตนเอง  รวมถึงวิ ธีการและขั้นตอนในการใชสิทธิหรือขอรับ              
สิทธิประโยชนใดๆ จากสวัสดิการแรงงานที่ตนเองมีสิทธิไดรับดวย 
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นอกจากสวัสดิการแรงงานที่ลูกจางไดรับในระหวางทํางานในสวนเกี่ยวกับวันหยุด
และวันลาตางๆ ที่กลาวขางตน ลูกจางที่ทํางานในรัฐแคลิฟอรเนียยังไดรับสวัสดิการแรงงาน          
ในสวนที่ใหความคุมครองลูกจางเมื่อวางงานตามกฎหมาย The Social Security Act และ             
The Federal Unemployment Tax Act และโครงการใหความชวยเหลือลูกจางที่วางงานที่สนับสนุน
จากภาครัฐ การคุมครองเมื่อลูกจางเกษียณอายุทํางานตามกฎหมาย The Employee Retirement 
Income Security Act เปนตน    

 
3)   สวัสดิการแรงงานของภาคเอกชน 

ในการศึกษาสวัสดิการแรงงานภาคเอกชนของสหรัฐอเมริกา ผูวิจัยไดเลือก 4 บริษัท
ตัวอยางจาก 100 บริษัทที่ดีที่สุดที่นาทํางานดวยของสหรัฐอเมริกาในป 2550 ซ่ึงไดรับการจัดอันดับ
โดย Fortune (Fortune 100 Best Companies to Work For)10 ตามตารางที่ 4-3  
 
ตารางที่ 4-3 รายช่ือกลุมตัวอยางบริษัทเอกชนของสหรัฐอเมริกา 

การจัดอันดับ ชื่อ ประเภทธุรกิจ ลูกจาง (คน)* 
ป 2550 ป 2549 ป 2548 

Wegmans Food Markets11 กิจการรานคาปลีกอาหารและยา 35,000 3 2 1 
W. L. Gore & Associates12 กิ จก ารผลิ ต วัสดุ ส ายไฟและ

สวนประกอบที่ใชในอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส 

7,300 10 5 2 

Vision Service Plan13 กิจการเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพตา  1,915 23 7 10 
Quicken Loans14 กิจการบริการทางการเงิน 2,951 17 13 12 
หมายเหตุ *ขอมูล ณ ป 2548 

 

                                                 
10 ดูรายช่ือ 100 บริษัทของสหรัฐอเมริกาที่นาทํางานดวยจากการจัดอันดับของ Fortune  หรือ Fortune 100 Best Companies to Work For สําหรับป 

2550 จาก http://money.cnn.com/magazines/fortune/bestcompanies/2007/index.html (จากการสืบคน ณ วันที่ 1 เมษายน 2550) 
11 Wegmans Food Markets – About Us จาก  (1) http://www.wegmans.com/about/ และ(2) http://www.smartbrief.com/news/ctia/ 

companyData.jsp?companyId=3414  (จากการสืบคน ณ วันที่ 1 เมษายน 2550) 
12 W. L. Gore & Associates – About Us จาก (1) http://www.gore.com/en_xx/aboutus/index.html และ (2) http://www.smartbrief.com/                     

news/ctia/companyData.jsp?companyId=3416  (จากการสืบคน ณ วันที่ 1 เมษายน 2550) 
13 Vision Service Plan – About VSP จาก (1) http://www.vsp.com/about/html/facts.jsp และ (2) http://www.smartbrief.com/news/                   

ctia/ companyData.jsp?companyId=8151 (จากการสืบคน ณ วันที่ 1 เมษายน 2550) 
14 Quicken Loans – About Us จาก (1) http://www.quickenloans.com/about/index.html?lid=16 และ (2) http://www.smartbrief.com/news/ 
ctia/companyData.jsp?companyId=8805 (จากการสืบคน ณ วันที่ 1 เมษายน 2550) 
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 ขอมูลสวัสดิการแรงงานของบริษัทเอกชนที่กลาวขางตนไดนํามาจากการคนควาทาง
อิเล็กทรอนิกส (on-line search) ตามที่ปรากฏในเวบไซต (website) ของแตละบริษัทซึ่งจัดทําเพื่อเผยแพร      
ตอสาธารณะและเพื่อเปนขอมูลเบื้องตนสําหรับผูที่สนใจทํางานกับบริษัท (ไมอาจสรุปวาบริษัทมี
การจัดสวัสดิการแรงงานใหแกลูกจางหรือคนทํางานของตนเพียงเทาที่ปราฏใน website เทานั้น) 
และเพื่อใชเปนแนวทางในการศึกษาตามที่ปรากฏในตารางที่ 4-4  
 

ตารางที่ 4-4 สวัสดิการแรงงานของกลุมตัวอยางบริษัทเอกชนของสหรัฐอเมริกา  
สวัสดิการแรงงาน Wegmans Food Markets15 W. L. Gore & Associates16 Vision Service Plan17 Quicken 

Loans18 
การประกันชีวิต 
การประกันสุขภาพ  
การประกันอุบัติเหตุ 

• ประกันสุขภาพของ 
BlueCross/BlueShield 
Medical Insurance 

• การรักษาพยาบาล
(Prescription Plan) 

• ประกันชีวิต และ
อุบัติเหตุ 

• ประกันอุบัติเหตุจาก
การเดินทาง วงเงิน
200,000 ดอลลาร สรอ.  
(ประมาณ 7  ลานบาท) 

• การรักษาพยาบาล 
ทันตกรรม 

• การรักษาพยาบาล
สําหรับผูที่อยู       
ในความดูแล 

• เลือกประกันชีวิตเพิ่มได
• การประกันชีวิต        
คูสมรสและบุตร 

• การคุมครอง     
ความไมสามารถ
ทํางานได 
(disability) 

 

• ประกันสุขภาพมใีหเลือก  4  แบบ 
โดย  2  แบบลูกจางไมตองเสีย
คาใชจายใด  ๆและอาจเลือก
คุมครองถึงคูสมรส 

• ประกันชีวิตวงเงิน 3 เทาของคาจาง
รายปแตไมเกิน 500,000 ดอลลาร 
สรอ. (ประมาณ 17 ลานบาท) 

• ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 3 เทา
ของคาจางรายป แตไมเกิน 
500,000 ดอลลาร สรอ. (ประมาณ 
17 ลานบาท) 

• หากทําใหไมสามารถทํางานได 
(disability) เปนเวลาไมนาน 
คุมครองรอยละ 60-70 ของคาจาง 

• หากทําใหไมสามารถทํางานได 
(disability) เปนเวลานาน 
คุมครองรอยละ 50-67 ของคาจาง 

• ประกันอุบัติเหตุจากการเดินทาง
วงเงิน 35,000 - 200,000 ดอลลาร 
สรอ. (ประมาณ 1-7  ลานบาท) 
ขึ้นอยูกับฐานคาจาง 

คุมครองเกี่ยวกับ 
การรักษาพยาบาล        
ทันตกรรม และ
จักษุ 

                                                 
15 Wegmans Food Markets – About Us (Employment : Benefits) จาก http://www.wegmans.com/about/jobs/benefits.asp (จากการสืบคน 

ณ วันที่ 1 เมษายน 2550) 
16 W. L. Gore & Associates – Careers: Benefits จาก http://www.gore.com/en_xx/careers/benefits/benefits.html (จากการสืบคน ณ วนัที ่

1 เมษายน 2550) 
17 Vision Service Plan – Careers: Benefits จาก http://www.vsp.com/careers/html/benefits.jsp#wellness (จากการสืบคน ณ วันที่            

1 เมษายน 2550) 
18 Quicken Loans – Careers: Benefits & Perks จาก https://www.quickenloanscareers.com/web/benefits.aspx (จากการสืบคน ณ วันที่ 

1 เมษายน 2550) 
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กองทุนเพื่อการ 
เกษียณอายุ 

• Gore401KRetirement 
Savings Plan* 

• Wegmans 
Retirement Plan 

• Gore401KRetirement 
Savings Plan* 

• กองทุนบํานาญจาก
ประกันสังคม (Social 
Security Pension) 

ประกันรายไดเมื่อเกษียณ   
รอยละ 5 ของคาจางรายป 
และเพิ่มอีกรอยละ 10 
ของเงินสมทบซึ่งคํานวณ
ตามผลประกอบการของ
บริษัท 

• Gore401K  
Retirement Savings 
Plan* 

เงินโบนัส   เงินโบนัสและวันหยุด     
ปกติเมื่อคํานวณแลวจะ
ไมนอยกวารอยละ 4   
ของคาจาง 

 

สวนแบงจากกําไร                        
(Profit Sharing) 

       √   

การไดรับหุนหรือซื้อหุน       
ในกิจการ   

       √   

การใหสวนลดแกลูกจาง       √         √ 
ลาปวย   1 สัปดาห/ป   
วันหยุด (Holiday)  11 วัน/ป • 8 วันตามปฏิทิน (ไดรับ

คาจาง) 
• 3 วัน/ปภายหลังจากทํางาน 

6 เดือน 

 

วันหยุดพักผอน 
(Vacation) 

 • 5 วัน กรณีทํางานไมถึง 
1 ป 

• 10 วัน/ปในปที่ 1-4 
• 15 วัน/ปในปที่ 5-9 
• 20 วัน/ปในปที่ 10-19 
• 25 วัน/ปต้ังแตปที่ 20 
 

• 2 สัปดาห/ปในชวง       
5 ปแรก 

• 3 สัปดาห/ปในชวง       
5 ปตอมา 

• 4 สัปดาห/ปในชวงหลัง  
ปที่ 10 

• หลังทํางาน 6 เดือน 
หยุดได 40 ช่ัวโมง
ในชวงถัดจากวันที่       
1 มกราคม 

 

เงินสําหรับวันหยุด  • เงินสําหรับวันหยุด 
(Holiday Pay)  

• เงินสําหรับวันหยุด
พักผอน (Vacation 
Pay)  

 • อาจเลือกวันหยุดเพื่อ
ทํางานบริการชุมชน        
1 วัน/ป (ไดรับคาจาง) 

• ทํางานปแรกสามารถหยุด
ไดมากกวา  4 สัปดาห/ป 
(ไดรับคาจาง) ซึ่งไมรวม
วันหยุดพักผอน 
(vacation) 

 

* กองทุนเพื่อการเกษียณอายุ 
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การสนับสนุนและ
ชวยเหลือทางการศึกษา 

การขอรบัทุนการศกึษา 
(Scholarship 
Competition)       

 ชวยเหลือคาเลาเรียน        
คาหนังสือ คาจอดรถ และ
คาหองทดลอง ไมเกิน 
2,500 ดอลลาร สรอ./ป
สําหรับหลักสูตรที่ไดรับ
อนุมัติ สําหรับระดับ
ปริญญาโทบริหาร (MBA) 
ชวยเหลือคาเลาเรียน
รอยละ 50 ของสวนที่
เกินจากที่กําหนด
ดังกลาว 

ชวยเหลือคาเลาเรียน      

การชวยเหลือครอบครัว
ของลูกจาง 

• เงินชวยเหลือในการ
ดูแลผูอยูในความดูแล
ของลูกจาง 
(Dependent Care 
Reimbursement 
Account) 

• การชวยเหลือในการ
รับบุตรบุญธรรม
(Adoption 
Assistance) 

ทํางานแลว 1 ปไดรับ
เงินชวยเหลือ ไมเกิน 
5,000 ดอลลาร สรอ.  
(170,000 บาท)   

 การชวยเหลือในการ
รับบุตรบุญธรรม
(Adoption Assistance) 

การชวยเหลือและให
คําปรึกษาแกลูกจาง 
(Employee Assistance 
Program) 

      √ • การใหคําปรึกษา
ลูกจางและครอบครัว 

• การใหคําปรึกษา
ดานสุขภาพและการ
รักษาพยาบาล 

การชวยเหลือลูกจาง     
ดานทันตกรรม และจักษุ 
โดยไมคิดคาใชจาย  
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การฝกอบรม    • 250 ช่ัวโมง เกี่ยวกับ  
การใหสินเชื่อที่อยูอาศัย 

• ธุรกิจการใหสินเชื่อ
และการจํานอง
อสังหาริมทรัพย 

• คอมพิวเตอร 
สันทนาการ   • การสังสรรคประจําป

กับลูกจางและ
ครอบครัว 

• การรับประทาน
อาหารและเตนรํา
ประจําป 

• การบริหารโยคะ (yoga) 

• ดนตรีในที่ประชุม
ประจําเดือน 

• บัตรชมการแสดง 
• งานสังสรรควันหยุด 
• การเลนกอลฟ
ประจําป 

• สังสรรคบาบีคิว 
• กีฬา Softball 

การใหสิทธิประโยชน
ใดๆ เพิ่มเติม  

 • การหยุดพักผอน
เพิ่มเติม 1-5 วัน/ป 

• ทํางานมาแลว          
3 เดือน หากไมอาจ
ทํางานไดเพราะ
เจ็บปวยหรือ
บาดเจ็บมีการจายให
ตอเนื่อง (Pay 
Continuation) 

• คาใชจายสําหรับ
คอนแทคเลนสหรือ
แวนตา 

• บริการสวนบุคคล 
เชน ไปรษณีย ATM 
บริการลางรถ ฯลฯ 

• เงินตอบแทนพิเศษ
จากการแนะนํา
เพื่อนในการหา      
ที่อยูอาศัย 

• สวนลดในการจัดหา  
ที่อยูอาศัยหรือ
ซอมแซมการใช
บริการโทรศัพท 
เคลื่อนที่และ
อุปกรณเทคโนโลยี 
บัตรชมการแสดง 
ฯลฯ 

• เงินกูซื้อ
คอมพิวเตอรโดย   
ไมมีดอกเบี้ย 

• คาใชจายในการ
ติดตอทาง Internet 
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สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด     หนาที่ 4-27 

สํานักงานสถิติแรงงานของสหรัฐอเมริกา หรือ U.S. Bureau of labor Statistics ซ่ึงเปน
หนวยงานในสังกัดของกรมแรงงานของสหรัฐอเมริกา หรือ U.S. Department of Labor มีการสํารวจ
สวัสดิการแรงงานที่ลูกจางไดรับจากการทํางานจากนายจางและสถานประกอบการภาคเอกชนเปน
รายป เรียกวา National Compensation Survey: Employee Benefits in Private Industry in the 
United States ในป 2549 มีการสํารวจขอมูลจากสถานประกอบการ 10,370 แหง และลูกจางจํานวน 
105 ลานคน ปรากฎผลสํารวจที่นาสนใจเกี่ยวกับสวัสดิการแรงงานภาคเอกชน19 ดังนี้  

 

(1) การลาหยุดโดยไดรับคาจาง (paid leave) เปนสวัสดิการแรงงานที่นายจางในภาคเอกชน
จัดใหแกลูกจางของตนมากที่สุด โดยลูกจางไดรับวันหยุดพักผอนประจําปและวันหยุด
ประจําสัปดาหมากที่สุด รอยละ 77 และ 76 ตามลําดับ (ดูตารางที่ 4-5)  

 

ตารางที่ 4-5 ผลสํารวจสวัสดิการแรงงานภาคเอกชนของสหรัฐอเมริกา - การลาโดยไดรับคาจาง 

ประเภท รอยละ ประเภท รอยละ 

วันหยุดพักผอนประจําป 77 ลาปวย 57 
วันหยุดประจําสัปดาห 76 ลาเกี่ยวกับการฝกทหาร 48 
ลาเพื่อปฏิบัติหนาที่ลูกขุน (jury duty) 70 ลากิจสวนตัว 37 
ลาเพื่องานศพ 68 ลาเกี่ยวกับครอบครัว* 8 

               * การลาเกี่ยวกับครอบครัว (โดยไมไดรับคาจาง) สูงถึงรอยละ 82 
 

(2) ลูกจางไดรับสวัสดิการแรงงานที่นายจางจัดใหโดยสมัครใจ ไดแก การสงเสริมดาน
การศึกษา และการสงเสริมสุขภาพที่ดีเพื่อการทํางานอยางมีประสิทธิภาพใหแกลูกจาง   
สูงพอสมควร  ในขณะที่การจัดสวัสดิการแรงงานเพื่อการสงเสริมคุณภาพชีวิต ไดแก 
การใหความชวยเหลือในการดูแลบุตร ความชวยเหลือในการรับบุตรบุญธรรม      
ความยืดหยุนในการทํางาน การจัดคอมพิวเตอรเพื่อใชทํางานที่บาน การชวยเหลือ     
ในการเดินทางไป-กลับที่ทํางาน เปนตน ปรากฎวายังมีการจัดสวัสดิการแรงงาน
ประเภทนี้ใหแกลูกจางไมสูงมากนัก  (ดูตารางที่ 4-6) 

 
 
 
 
 

                                                 
19 National Compensation Survey, Employee Benefits in Private Industry in the United States, March 2006 จาก  

http://www.bls.gov/ncs/ (จากการสืบคนขอมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2550)  
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ตารางที่ 4-6 ผลสํารวจการจัดสวัสดิการแรงงานแบบสมัครใจของภาคเอกชนของสหรัฐอเมริกา 

ประเภท รอยละ ประเภท รอยละ 

การชวยเหลือดานการศึกษา (เกี่ยวกับงาน) 49 การชวยเหลือในการจัดหาบุคคลและการจัดหา
สถานดูแลบุตร   

11 

การชวยเหลือและคําปรึกษาดานสุขภาพ
แกลูกจาง 

40 การชวยเหลือเกี่ยวกับการรับบุตรบุญธรรม 
(adoption assistance)  

10 

โครงการเกี่ยวกับสุขภาพ 23 การชวยเหลือในการจัดสถานดูแลบุตร   
(ในและนอกสถานที่ทํางาน) 

5 

การประกันอุบัติเหตุจากการเดินทางไปทํางาน 22 การชวยเหลือในการเดินทางไป-กลับที่ทํางาน 5 
การชวยเหลือดานการศึกษา (ไมเกี่ยวกับงาน) 14 การยืดหยุนในการทํางาน (flexible workplace) 4 
การจัดสถานออกกําลัง 13 การจัดเงินทุนชวยเหลือในการดูแลบุตร 3 
การประกันสุขภาพระยะยาว (long term care 
insurance) 

12 การจัดคอมพิวเตอรสําหรับใชทํางานที่บาน 1 

 
(3) จากการเปรียบเทียบการจัดสวัสดิการแรงงานแบบสมัครใจของสถานประกอบการขนาดเล็ก

(มีลูกจางไมถึง 100 คน) และสถานประกอบการขนาดใหญ (มีลูกจางตั้งแต 100 คน) 
ผลปรากฎวาสถานประกอบการขนาดใหญมีการจัดสวัสดิการแรงงานแบบสมัครใจ
ใหแกลูกจางของตนในอัตราที่สูงกวามาก  (ดูตารางที่ 4-7) 

 

ตารางที่ 4-7 ผลสํารวจสวัสดิการแรงงานแบบสมัครใจตามขนาดสถานประกอบการของสหรัฐอเมริกา 

ขนาดกิจการ 
(รอยละ) 

ขนาดกิจการ 
 (รอยละ) 

 
ประเภท 

ใหญ เล็ก 

 
ประเภท 

ใหญ เล็ก 
การชวยเหลือดานการศึกษา (เกี่ยวกับงาน) 67 33 การชวยเหลือในการจัดหาบุคคลและการหา

สถานดูแลบุตร   
19 3 

การชวยเหลือและคําปรึกษาดาน
สุขภาพแกลูกจาง 

63 20 การชวยเหลือเกี่ยวกับการรับ บุตรบุญธรรม 
(adoption assistance)  

17 4 

โครงการเกี่ยวกับสุขภาพ 40 9 การชวยเหลือในการจัดสถานดูแลบุตร    
(ในและนอกสถานที่ทํางาน) 

9 2 

การประกันอุบัติเหตุการเดินทางไปทํางาน 34 11 การชวยเหลือในการเดินทางไป-กลับที่ทํางาน 8 2 
การชวยเหลือดานการศึกษา (ไมเกี่ยวกับงาน) 23 6 การยืดหยุนในการทํางาน (flexible workplace) 5 3 
การจัดสถานออกกําลัง 22 4 การจัดเงินทุนชวยเหลือในการดูแลบุตร 5 1 
การประกันสุขภาพระยะยาว (long 
term care insurance) 

20 5 การจัดคอมพิวเตอรสําหรับใชทํางานที่บาน 4 1 
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4.2 แคนาดา 
 

แคนาดามีกฎหมายคุมครองแรงงานใชบังคับทั้งในระดับสหพันธรัฐ (federal level) และ  
ในระดับทองถ่ิน (provincial level) รัฐบาลของสหพันธรัฐมีอํานาจในการประกาศมาตรการ
คุมครองแรงงานสําหรับการทํางานของบุคคลซึ่งทํางานใหแกสหพันธรัฐหรืองานที่ถือวาเปนงาน
ของสหพันธรัฐ (federal work)  ไดแก การขนสง การธนาคาร การวิทยุกระจายเสียง เปนตน         
ในขณะเดียวกันแตละรัฐบาลทองถ่ิน (จํานวน 10 มณฑล และ 3 เขตปกครอง) มีอํานาจในการดูแล      
การคุมครองแรงงานในสถานประกอบกิจการของภาคเอกชนที่อยูในทองถ่ินของตน ปจจุบัน
กฎหมายแรงงานของสหพันธรัฐใชบังคับแกคนทํางานจํานวนเพียงรอยละ 10 ของแรงงาน           
ทั่วประเทศ ในขณะที่แรงงานอีกรอยละ 90 ของประเทศอยูภายใตการบังคับของกฎหมายแรงงาน
ทองถ่ิน (provincial level)20  

แคนาดามีแนวทางการใหความคุมครองการทํางานและการจัดใหมีสวัสดิการแรงงานแบบ
บังคับ (mandatory welfare) แกลูกจางโดยตระหนักถึงและใหความสําคัญตอการรักษา
ความสัมพันธอันดีและการชวยเหลือเกื้อกูลภายในครอบครัวของลูกจางและตอบุคคลใกลชิดภายใน
ครอบครัวควบคูไปกับชีวิตการทํางานของลูกจางดวย ทั้งนี้ไมวาจะเปนการจัดสวัสดิการแรงงาน   
ในระดับสหพันธรัฐ (federal level) หรือในระดับทองถ่ิน (provincial level) ก็ตาม  

ในการศึกษาและการวิเคราะหเชิงเปรียบเทียบ ผูวิจัยจะศึกษาการจัดสวัสดิการแรงงานของ
ประเทศแคนาดาทั้งในระดับสหพันธรัฐ (federal level) และระดับทองถ่ิน (provincial level) 
สําหรับการศึกษาในระดับทองถ่ิน ผูวิจัยขอเลือกศึกษาการจัดสวัสดิการแรงงานของมณฑลควิเบค 
(Quebec)21  เพื่อประโยชนในการศึกษาเปรียบเทียบเกี่ยวกับรูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงาน            
ที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทยตอไป 

 
 
 

                                                 
20 htpp://www.labourrelations.org/LabourLawCanada/LabourLawCanada.html (จากการสืบคนขอมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2550) 
21 มณฑลควิเบคของแคนาดาเปนมณฑลที่ใหญที่สุดและเกาแกที่สุดของแคนาดา และมีบทบาทสําคัญตอเศรษฐกิจของประเทศ       

โดยเปนแหลงผลิตสินคาถึงรอยละ 21 ของการผลิตสินคาของประเทศ นอกจากนี้ยังมีทรัพยากรธรรมชาติแหลงใหญของประเทศ 
ไดแก เหล็ก ทองแดง แรใยหิน ปาไม เปนตน (ขอมูลจาก National Geographic - People & Places จาก 
http://www3.nationalgeographic.com/places/index.html จากการสืบคน ณ วันที่ 1 เมษายน 2550) ดังนั้น การเลือกศึกษาระบบ
สวัสดิการแรงงานตามกฎหมายของมณฑลควิเบคซึ่งเปนมณฑลที่ใหญที่สุดและมีบทบาทสําคัญทางเศรษฐกิจของแคนาดา             
จะสามารถสะทอนมาตรฐานการจัดสวัสดิการแรงงานใหแกลูกจางของแคนาดาไดอยางดี อันจะเปนประโยชนในการศึกษาวิจัย         
เชิงเปรียบเทียบกับการจัดรูปแบบสวัสดิการแรงงานในประเทศไทย    
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สวัสดิการแรงงานในระดับสหพันธรัฐ (federal level) 
แคนาดามี The Canada Labour Code22 เปนกฎหมายแรงงานหลักที่สําคัญและใชบังคับ      

ในระดับสหพันธรัฐ (federal level) โดยมีการกําหนดใหความคุมครองการทํางานและกําหนด     
การจัดใหมีสวัสดิการแรงงานแกลูกจางที่ทํางานเกี่ยวกับบริการสาธารณะ (federal work) ไดแก  

(1) งานบริการระหวางรัฐและระหวางประเทศ เชน กิจการรถไฟ การขนสงทางเรือและ   
ทางหลวง โทรศัพท โทรเลขและเคเบิ้ล ประปา 

(2) งานการสื่อสารทางวิทยุ โทรทัศนและเคเบิ้ล 
(3) งานขนสงทางอากาศ 
(4) งานธนาคาร 
การคุมครองแรงงานและการจัดใหสวัสดกิารแรงงานแกลูกจางของประเทศแคนาดาภายใต

กฎหมาย The Canada Labour Code จะไมรวมถึงลูกจางที่เปนผูจัดการ ผูควบคุมดแูลการทํางาน 
และผูซ่ึงมีอํานาจในการบริหารจัดการ และบุคคลในวิชาชีพ ไดแก สถาปนิก แพทยและทันตแพทย 
วิศวกร ทนายความ 

รูปแบบของสวัสดิการแรงงานที่กําหนดไวใน The Canada Labour Code ไดแก วันหยุด
และวันหยุดพักผอนประจําป การลาปวย การลาคลอด การลาเพื่องานพิธีศพบุคคลในครอบครัว     
ซ่ึงมีรูปแบบและสิทธิประโยชนที่คลายคลึงกับสวัสดิการแรงงานที่กําหนดบังคับในแตละมณฑล   

นอกจากการใหสวัสดิการแกลูกจางตามที่กลาวขางตนแลว แคนาดาโดยรัฐบาลสหพันธรัฐ 
(federal level) กําหนดใหมีสวัสดิการเพื่อเปนหลักประกันความมั่นคงในการดํารงชีพของลูกจาง
ภายหลังเกษียณการทํางาน หรือในกรณีที่ไมสามารถทํางานได โดยรวมการคุมครองไปถึงบุคคล    
ที่ตองพึ่งพาลูกจางและไดรับความเดือดรอนหากลูกจางเสียชีวิตไปภายใตกองทุน Canada Pension 
Plan ดวย แตละรัฐบาลทองถ่ิน (provincial level) สามารถเลือกที่จะไมปฏิบัติตามขอกําหนดของ
กองทุน Canada Pension Plan โดยการกําหนดรูปแบบของสวัสดิการเพื่อเปนหลักประกัน         
ความมั่นคงในการดํารงชีพของลูกจางผูสูงอายุ หรือในกรณีไมสามารถทํางานได และผูที่ตองพึ่งพา
และไดรับความเดือดรอนหากลูกจางเสียชีวิตที่แตกตางออกไปก็ได มณฑลควิเบคไดมีการจัด
สวัสดิการแรงงานดังกลาวภายใตกองทุน Quebec Pension Plan ของตนเอง 

 
สวัสดิการแรงงานในระดับทองถิ่น (provincial level) 
การจัดสวัสดิการแรงงานสําหรับลูกจางที่ทํางานในมณฑลควิเบคอยูภายใตบทบัญญัติ

กฎหมายหลายฉบับ และมีการกําหนดหลักเกณฑในการจัดสวัสดิการแรงงานไวคอนขางละเอียด
เพื่อใหนายจางใชเปนแนวทางปฏิบัติไดอยางเหมาะสมและเสมอภาคกัน  
                                                 
22 กฎหมาย The Canada Labour Code จาก http://laws.justice.gc.ca/en/ShowTdm/cs/L-2 (จากการสืบคน ณ วันที่ 1 เมษายน 2550) 
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1) การคุมครองเกี่ยวกับวันหยุด วันลา และสวัสดิการแรงงานพื้นฐานเกี่ยวกับการทํางาน 
กฎหมาย Quebec Labour Standards Law (หรือ The Act respecting Labour Standards23) ของ

มณฑลควิเบค (Quebec) กําหนดแนวทางการคุมครองแรงงานโดยกําหนดใหมีสวัสดิการแรงงานแก
ลูกจางที่สําคัญ ไดแก การหยุดพักผอนประจําป การลาปวย และการลาประเภทตางๆ ในโอกาสและ
วาระสําคัญตางๆ โดยคํานึงถึงความจําเปนและการสงเสริมความสัมพันธอันดีภายในครอบครัวและ
บุคคลที่ใกลชิดของลูกจาง รวมไปถึงการใชชุดเครื่องแบบและอุปกรณในการทํางานดวย พอสรุป
หลักการและสาระสําคัญไดตามที่ปรากฎในตารางที่ 4-8  

 
ตารางที่ 4-8 สวัสดิการแรงงานตามกฎหมายของมณฑลควิเบค  – สําหรับลูกจางทั่วไป 

สวัสดิการ หลักการและสาระสําคัญ 
เวลาพัก ทํางาน 5 ช่ัวโมงติดตอกันสามารถหยุด 30 นาทีเพื่อรับประทานอาหาร 

(โดยไมไดรับคาจาง)  
วันหยุดประจําสัปดาห มีเวลาพักอยางนอย 32 ช่ัวโมงติดตอกันตอสัปดาห 
วันหยุดตามกฎหมาย             
(statutory general holidays) 

• มีวันหยุดตามกฎหมาย 7 วันโดยไดคาตอบแทน (Indemnity) 1/20 ของ
คาจางที่ไดรับในชวง 4 สัปดาหกอนวันหยุด แตตองไมหยุดงานกอน
หรือหลังวันหยุดดังกลาวโดยไมไดรับความยินยอมจากนายจาง       

• ลูกจางมีสิทธิหยุดในวันหยุดตามประเพณี (national holiday)ไดอีก   
วันหยุดพักผอนประจําป        
(annual leave) 

• มีสิทธิหยุดพักผอนประจําปเริ่มตน 1 พฤษภาคม ถึง 30 เมษายนของแตละป
โดยไดรับคาจางและคาตอบแทน (Indemnity) ตามที่กําหนด  

• มีสิทธิลาหยุด 1 - 3 สัปดาหขึ้นอยูกับระยะเวลาการทํางาน ดังนี้   
     เวลาทํางาน            จํานวนวันหยุด 
     นอยกวา 1 ป       1 วัน/เดือนที่ทํางานแตไมเกิน 2 สัปดาห 
     ต้ังแต 1 ป            2 สัปดาหแตขอลาเพิ่มโดยไมไดรับคาจางอีกเปน 3 สัปดาห  
     ต้ังแต 5 ป            3 สัปดาห 

• คาตอบแทน (Indemnity) ระหวางการลาขึ้นอยูกับระยะเวลาการทํางาน ดังนี้ 
โดยจายการการลาหยุด 
เวลาทํางาน            คาตอบแทน (Indemnity)  

     นอยกวา 1 ป       รอยละ 4 ของคาจางรวมในปที่ใชสิทธิลา 
     ต้ังแต 1 ป            รอยละ 4 ของคาจางรวมในปที่ใชสิทธิลา      
     ต้ังแต 5 ป            รอยละ 6 ของคาจางรวมในปที่ใชสิทธิลา 

 
 

                                                 
23 กฎหมาย Quebec Labour Standards Law จาก http://www.canlii.org/qc/laws/sta/n-1.1/20040323/whole.html (จากการสืบคน     
ณ วันที่ 1 เมษายน 2550) 
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ตารางที่ 4-8 สวัสดิการแรงงานตามกฎหมายของมณฑลควิเบค  – สําหรับลูกจางทั่วไป (ตอ) 

สวัสดิการ หลักการและสาระสําคัญ 

การลาปวย   
(sick leave) 

ลูกจางที่ทํางานมาแลว 3 เดือนมีสิทธิลางานโดยไมไดรับคาจางเปนเวลา   
ไมเกิน 26 สัปดาหตอปเพราะเหตุเจ็บปวยหรือไดรับอุบัติเหตุ (ไมใชเพราะ
เหตุจากการทํางาน) 

การลาคลอดบุตร 
(maternity leave) 

• ลูกจางหญิงมีสิทธิลาคลอดบุตร 18 สัปดาหโดยกําหนดไดเองวาจะลา
กอนหรือหลังคลอดบุตรเมื่อใดโดยไมไดรับคาจาง หากคลอดบุตร
ภายหลังวันที่คาดหมายไวมีสิทธิลาไดเปนเวลาอยางนอย 2 สัปดาห
ภายหลังคลอด    

• หากมีความจําเปนตองหยุดงานเพราะมีความเสี่ยงเกี่ยวกับการแทงบุตร
หรือ เปนอันตรายตอสุขภาพของมารดาหรือทารกในครรภอัน
เนื่องมาจากการตั้งครรภ มีสิทธิลาหยุดไดเปนกรณีพิเศษโดยไมไดรับ
คาจางตามระยะเวลาที่แพทยกําหนดในใบรับรองแพทย  

• หากแทงบุตรในชวงกอนสัปดาหที่ 12 กอนครบกําหนดคลอด ลูกจาง
หญิงมีสิทธลิาหยุดไดเปนกรณีพิเศษโดยไมไดรับคาจางเปนเวลา 3 สัปดาห 
เวนแตมีการกําหนดใหหยุดเกินระยะเวลาดังกลาวตามใบรับรองแพทย 

การลาเพื่อตรวจครรภ มีสิทธิลาเพื่อการตรวจครรภโดยไมไดรับคาจาง 
การลาของบิดามารดา         
(parental leave)  

• ลูกจางที่เปนบิดามารดาของบุตรแรกเกิดหรือบุตรบุญธรรมมีสิทธิลา   
เพื่อทําหนาที่ดูแลบุตรเปนเวลา 52 สัปดาหโดยไมไดรับคาจาง (ไมใช
บังคับกรณีการรับบุตรของคูสมรสเปนบุตรบุญธรรม) โดยตองลา  
ในชวงเวลา 100 สัปดาหนับแตคลอดหรือรับบุตรบุญธรรม  

• ลูกจางสามารถขอกลับเขาทํางานแบบไมเต็มเวลา (part-time basis) หรือ
เขาทํางานเปนชวงๆ ก็ไดหากไดรับความยนิยอมจากนายจาง  

การลาเพื่อบุตรเกิดใหมและ           
บุตรผูเยาว 

• ลูกจางที่เปนบิดามารดามีสิทธิลาได 5 วันสําหรับกรณีมีบุตรเกิดใหม   
การรับบุตรบุญธรรม หรือการแทงบุตรในชวงขณะหรือหลัง 12 สัปดาห
ของการตั้งครรภ โดยไดรับคาจาง 2 วันแรกหากทํางานมาแลว 60 วัน 

• ลูกจางที่เปนบิดามารดามีสิทธิลาได 5 วันโดยไมไดรับคาจางเพื่อดูแล   
บุตรที่เกิดใหมในชวงไมเกิน 52 สัปดาหนับแตเกิด  

การลาเกี่ยวกับครอบครัว • ลูกจางมีสิทธิลาโดยไมไดรับคาจางเปนเวลา 10 วันตอปเพื่อการเลี้ยงดู 
การศึกษา และสุขภาพของบุตรของตน หรือบุตรของคูสมรส หรือ   
เพื่อดูแลสุขภาพของคูสมรส บิดามารดา พ่ีนอง หรือปูยาตายาย  

• ลูกจางที่ทํางานแลว 3 เดือนสามารถลาโดยไมไดรับคาจางเปนเวลาไมเกิน 
12 สัปดาหเพื่ออยูดูแลบุตรของตน หรือบุตรของคูสมรส คูสมรส บิดา
มารดา พ่ีนอง หรือปูยาตายาย เพราะเหตุเจ็บปวยหรือไดรับอุบัติเหตุ
อยางรายแรง ในกรณีบุตรผูเยาวเจ็บปวยอยางรายแรง โดยมีใบรับรองแพทย
มีสิทธิลาไดถึง 104 สัปดาหนับแตมีเหตุเจ็บปวย 
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ตารางที่ 4-8 สวัสดิการแรงงานตามกฎหมายของมณฑลควิเบค  – สําหรับลูกจางทั่วไป (ตอ) 

สวัสดิการ หลักการและสาระสําคัญ 
การลาเพื่องานพิธีศพ • ลูกจางมีสิทธิลาได 1 วันโดยไดรับคาจางสําหรับงานพิธีศพของคูสมรส   

บุตรของลูกจาง บุตรของคูสมรส บิดามารดาหรือพ่ีนองของลูกจาง และ
สามารถขอลาเพิ่มไดอีก 4 วันในแตละคราวโดยไมไดรับคาจาง 

• ลูกจางมีสิทธิลาได 1 วันโดยไมไดรับคาจางสําหรับงานพิธีศพของบุตรเขย 
บุตรสะใภ ปูยาตายาย หรือหลานของลูกจาง บิดามารดาหรือพ่ีนองของคูสมรส 

การลาเกี่ยวกับงานสมรส • มีสิทธิลาได 1 วันโดยไดรับคาจางสําหรับงานสมรสของตนเองหรืองาน
ชุมนุมสังสรรค (civil union)  

• มีสิทธิลาโดยไมไดรับคาจางสําหรับงานสมรสหรืองานชุมนุมสังสรรค
ของบุตรของตนเอง บุตรของคูสมรสบิดามารดา หรือพ่ีนอง 

การกําหนดอัตราคาอาหารและที่พัก
ของลูกจางที่นายจางสามารถหักได 

• มีการกําหนดอัตราสูงสุดสําหรับคาอาหารและที่พักอาศัยที่นายจาง
สามารถเรียกคาใชจายจากลูกจางได  

• นายจางไมสามารถเรียกคาใชจายสําหรับอาหารและที่ พักอาศัย   
จากคนทํางานบานที่พักอาศัยและรับประทานอาหารในบานของนายจาง 

คาเดินทางและการฝกอบรมงาน นายจางตองจายคาใชจายใหแกลูกจางตามความเหมาะสมกรณีสั่งใหลูกจาง
เดินทางหรือเขารับการฝกอบรมใดๆ  

ชุดเครื่องแบบ หากนายจางกําหนดใหลูกจางสวมใสชุดเครื่องแบบในการทํางาน นายจาง
ตองจัดหาใหโดยไมคิดค าใชจ ายจากลูกจ างที่ ได รับค าจ างขั้นต่ํ า   
ตามกฎหมาย  และไมอาจ กําหนดให ลูกจ างต องจ าย เ งินซื้ อหรื อ   
ออกคาใชจายในการดูแลชุดเครื่องแบบหากทําใหลูกจางไดรับคาจางต่ํากวา
อัตราคาจางขั้นต่ํ า นายจางไมอาจบังคับให ลูกจางจายคาเครื่องแบบ   
ที่มีเครื่องหมายหรือสิ่งใดแสดงถึงการเปนลูกจางของสถานประกอบกิจการ
ของนายจาง และไมอาจกําหนดใหลูกจางตองซื้อเครื่องแบบจากแหลงขายของ
นายจาง 

อุปกรณใชสอย หากนายจางกําหนดใหลูกจางใชอุปกรณ เครื่องมือใชสอย วัตถุดิบหรือ
สินคาใดในการทํางาน นายจางตองจัดหาใหโดยไมคิดคาใชจายใดๆ จาก
ลูกจางที่ไดรับคาจางขั้นต่ําตามกฎหมาย และไมอาจใหลูกจางจายคาสิ่งของ
ดังกลาวหากทําใหลูกจางไดรับคาจางต่ํากวาอัตราคาจางขั้นต่ํา  

 

สวัสดิการแรงงานตามกฎหมายเกี่ยวกับวันหยุดและวันลาตางๆ ที่กลาวขางตนบังคับใชแก
สถานประกอบกิจการทุกประเภทที่มีการวาจางงานลูกจาง (employee) ซ่ึงมีความหมายคอนขาง
กวางโดยกําหนดใหหมายความถึง บุคคลซึ่งทํางานใหแกนายจาง (employer) โดยมีสิทธิไดรับ
คาจาง (wage) และรวมถึงคนทํางาน (worker) ซ่ึงเปนคูสัญญา (ก) ในการรับทํางานตามที่กําหนด
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ใหแกบุคคลอื่นตามขอบเขตและวิธีการที่กําหนดโดยบุคคลดังกลาวดวย (ข) ในการรับทํางานโดยมี
การจัดหาวัสดุ อุปกรณ เครื่องมือ วัตถุดิบหรือสินคาตามที่บุคคลนั้นนั้นไดเลือกกําหนดและใช
ส่ิงของดังกลาวในการทํางานตามที่ตนเองกําหนด และ (ค) ไดรับคาตอบแทนการทํางานตามจาํนวน
ที่กําหนดในสัญญาภายหลังจากหักคาใชจายที่เกี่ยวของในการทํางานแลว    

 
2)  การคุมครองเกี่ยวกับสุขอนามัยพื้นฐานในสถานประกอบกิจการ 

กฎหมาย Act Respecting Occupational Health and Safety ของมณฑลควิเบค ไดกําหนดถึง        
การจัดสวัสดิการแรงงานดานสุขอนามัยที่สําคัญเกี่ยวกับพื้นที่ทํางาน การจัดหาน้ําดื่มและน้ําใช สถานที่
รับประทานอาหาร หองสุขา หองอาบน้ํา และหองเปลี่ยนเสื้อผา โดยใชบังคับแกสถานประกอบกิจการ      
ทุกแหงที่มีการวาจางคนทํางาน (worker) โดยกําหนดหลักเกณฑในรายละเอียดที่สําคัญไวใน 
Regulation respecting Occupational Health and Safety ของมณฑลควิเบคพอสรุปหลักการและ
สาระสําคัญ24 ตามที่ปรากฏในตารางที่ 4-9 

 
ตารางที่ 4-9 สวัสดิการแรงงานดานสุขอนามัยตามกฎหมายของมณฑลควิเบค 

สวัสดิการ หลักการและสาระสําคัญ 
พ้ืนที่ทํางาน (work station) จัดใหมีพ้ืนที่ทํางาน (work station)  อยางเหมาะสมแกคนทํางานโดยมีพ้ืนที่วาง

หางจากเครื่องจักร อุปกรณและเครื่องใชในการทํางานไมนอยกวา 600 มิลลิเมตร 
อุปกรณปองกัน จัดใหมีอุปกรณปองกันอันตรายในการทํางานที่อยูในสภาพที่ดีใหแกคนทํางาน 

โดยเก็บรักษาไวในสถานที่สะอาดและตองมีการทําความสะอาดฆาเชื้อโรค   
กอนนําไปใหคนทํางานอื่นใช และนายจางตองจัดการตรวจสอบสภาพของอุปกรณ    
อยางนอยเดือนละครั้ง  

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
24 กฎหมาย Act Respecting Occupational Health and Safety ของมณฑลควิเบค จาก http://www.canlii.org/qc/laws/sta/                           
s-2.1/20070117/whole.html และ Regulation respecting Occupational Health and Safety ของมณฑลควิเบค จาก 
http://www.canlii.org/qc/laws/regu/s-2.1r.19.01/20070117/whole.html (จากการสืบคน ณ วันที่ 1 เมษายน 2550) 
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สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด     หนาที่ 4-35 

ตารางที่ 4-9 สวัสดิการแรงงานดานสุขอนามัยตามกฎหมายของมณฑลควิเบค (ตอ) 

สวัสดิการ หลักการและสาระสําคัญ 
น้ําดื่ม 
 

• จัดใหมีน้ําดื่มที่สะอาดและไดมาตรฐานน้ําดื่มตามที่กําหนดไวในกฎหมายคุณภาพ
สิ่งแวดลอม และจัดใหมีปริมาณน้ําดื่มในแตละวันสําหรับคนทํางาน ดังนี้ 

ประเภท ลักษณะ ปริมาณน้ําดื่ม  (ลิตร) 
สํานักงาน -- 55 

   ถาวร 190 สถานที่พักแรม (camp) 
   ชั่วคราว 95 

โรงเรียน -- 55 
   ไมมีหองอาบน้ํา 55 โรงงาน 
   มีหองอาบน้ํา 130 

• จัดใหมีอุปกรณจายน้ําดื่ม (drinking water distributor) อยางนอย 1 ตัวตอ    
กลุมคนทํางาน 75 คน   

• จัดใหมีการแจงใหทราบถึงทอน้ําใดที่ไมปลอดภัยสําหรับการดื่ม 

• จัดใหมีภาชนะสําหรับดื่มน้ําแบบใชแลวทิ้งสําหรับคนทํางานแตละคน เวนแต     
มีการจัด ตูกดน้ําสําหรับดื่ม (drinking fountain) ไว และหามการใชภาชนะสําหรับดื่ม
น้ํารวมกันระหวางคนทํางาน หากจัดถวยกระดาษไวใหแกคนทํางาน ตองติดตั้งที่เก็บ
ภาชนะดังกลาวไวหางไมเกิน 2 เมตรจากอุปกรณจายน้ําดื่ม (drinking water 
distributor) 

• จัดใหมีน้ํ าใชสํ าหรับประกอบอาหาร  ทําความสะอาดอุปกรณที่ ใช   
ในการรับประทานอาหาร อาบ และใชเพื่อความจําเปนสวนบุคคล  

หองอาหาร จัดใหมีหองรับประทานอาหารสําหรับคนทํางานในสถานประกอบกิจการ   

• มีพ้ืนที่อยางนอย 1.1 ตารางเมตร/คน และมีจํานวนโตะและที่นั่งสําหรับคนทํางาน   
ทุกคน (คํานวณจากคนทํางานที่รับประทานอาหารพรอมกันในชวงเวลาพัก)   

• มีการแยกหองรับประทานอาหารออกจากพื้นที่ทํางาน 

• มีการทําความสะอาดภายหลังใชสถานที่รับประทานอาหารในแตละชวงเวลาพัก 
ยกเวนสวนที่ไมมกีารใชสอย และมีการทําความสะอาดฆาเชื้อโรคทุกวัน 

• มีการจัดภาชนะสําหรับทิ้งขยะที่มีฝาปดมิดชิดและทําความสะอาดภาชนะดังกลาว    
ทุกวัน 

• มีการรักษาอุณหภูมิของหองไวไมตํ่ากวา 20 องศาเซลเซียส  

• หามใชเปนสถานที่เก็บของ 
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สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด     หนาที่ 4-36 

ตารางที่ 4-9 สวัสดิการแรงงานดานสุขอนามัยตามกฎหมายของมณฑลควิเบค (ตอ) 

สวัสดิการ หลักการและสาระสําคัญ 
หองน้ํา • จัดใหมีหองน้ําแยกระหวางชายและหญิงในทุกสถานประกอบกิจการโดยมีสุขภัณฑ 

ดังนี้ 
หองน้ํา                   

(มีชุดเครื่องสุขภัณฑ -water  closet) 
อางลางสุขภัณฑ สถานประกอบกิจการ 

(แยกชาย-หญิง) ชาย หญิง ชาย หญิง 
อาคารสํานักงาน 
มีลูกจาง 1 - 15 คน 
              16 - 35 คน 
              36 - 60 คน 
              61 - 80 คน 
              81 - 90 คน 
              91 - 110 คน 
              111 - 125 คน 
              ตั้งแต 126 คน  

 
1 
2 
3 
4 
5 
5 
6 

เพิ่ม 1/50 คน 

 
1 
2 
3 
4 
5 
5 
6 

   เ พิ่ม   1/50   คน 

 
1 
2 
2 
3 
3 
4 
4 

     เพิ่ม 1/60   คน 

 
1 
2 
2 
3 
3 
4 
4 

เพิ่ม 1/60 คน 
โรงงาน   
มีลูกจาง 1 - 10 คน 
               11 - 25 คน 
              26 - 50 คน 
              51 - 75 คน 
              76 - 100 คน 
               ตั้งแต 101 คน 

 
1 
2 
3 
4 
5 

เพิ่ม 1/50 คน 

 
1 
2 
3 
4 
5 

    เพิ่ม 1/50 คน 

 
      1 และ    
เพิ่ม  1/10  คน 
 
 
เพิ่ม 1/15 คน 

 
        1 และ     
เพิ่ม 1/10 คน 
 
เพิ่ม 1/15 คน 

       หมายเหตุ 1. อาคารสํานักงาน –รอยละ 50 ของหองสุขาชายที่กําหนด อาจจัดใหมีการติดตั้ง    
โถปสสาวะชาย (urinal) แทนชุดเครื่องสุขภัณฑ (water closet) ก็ได 

                                     2. โรงงาน – เพิ่มการติดตั้งโถปสสาวะชาย (urinal) แกลกูจางชาย มจีาํนวนดงันี ้   
ลูกจาง 11-25 คน 1 ชุด ลูกจาง 26-50 คน 2 ชุด ลูกจาง 51-75 คน 2 ชุด    
ลูกจาง 76-100 คน 3 ชุด และลูกจางตั้งแต 101 คน ใหเพิ่มอีก 1/90 คน        

• จัดใหมีกระดาษชําระ สบูหรือสารทําความสะอาด กระดาษเช็ดมือหรือเครื่องเปาแหง 
(hand dryer) ไวในหองน้ํา 

• ดูแลรักษาใหสะอาดและถูกสุขลักษณะ สามารถใชงานไดโดยไมมีสิ่งกีดขวางใด  ๆ 

• จัดใหมีการทําความสะอาดกอนการใชงานของคนทํางานในแตละกะ เวนแตไมม ี   
การใชงาน และมีการทําความสะอาดฆาเชื้อโรคหองน้ําทุกวัน  
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สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด     หนาที่ 4-37 

 
ตารางที่ 4-9 สวัสดิการแรงงานดานสุขอนามัยตามกฎหมายของมณฑลควิเบค (ตอ) 

สวัสดิการ หลักการและสาระสําคัญ 
ห อ ง เปลี่ ย น เสื้ อ ผ า แล ะ   
หองอาบน้ํา 

• หากคนทํางานตองเปลี่ยนเสื้อผาชุดปองกันในการทํางานตามที่กําหนด ตองจัดใหมี
หองเปลี่ยนเสื้อผาที่มีอุปกรณในการเก็บเสื้อผาโดยมีการแยกหองสําหรับ   
เก็บเสื้อผาที่สวมใสตามปกติและเสื้อผาชุดปองกันออกจากกัน พ้ืนที่สําหรับ
เก็บเสื้อผาของคนทํางานตองมีขนาดความจุไมนอยกวา 0.14 ลูกบาศกเมตร 
และมี พ้ืนที่วางบริ เวณดานหนาตู เก็บเสื้อผาแตละแถวไมนอยกวา  600 
มิลลิเมตร โดยมีหองอาบน้ําตั้งอยูระหวางหองเปลี่ยนเสื้อผาดังกลาว ซึ่งมีการติดตั้ง
ทั้งน้ํารอนและน้ําเย็น และมีจํานวนหองอาบน้ํา 1 หองตอคนทํางาน 15 คน 
(คํานวณจากคนทํางานที่ทํางานเสร็จพรอมกันในแตละกะ) 

• สําหรับเสื้อผาที่ใชในการทํางานที่นายจางจัดหาใหโดยผลัดเปลี่ยนการใชงานในแตละกะ 
ตองมีการทําความสะอาดและทําใหอยูในสภาพที่แหงเพื่อการใชงานในกะตอไป 

• หองเปลี่ยนเสื้อผาตองมีอุณหภูมิไมนอยกวา 20 องศาเซลเซียส 

 
นอกจากสวัสดิการแรงงานที่กําหนดใหสอดคลองกับการทํางานและความจําเปน            

ทางครอบครัวของลูกจางที่กลาวขางตนแลว มณฑลควิเบคมีการจัดสวัสดิการแรงงานเพื่อคุมครอง
ลูกจางภายหลังเกษียณการทํางาน หรือในกรณีที่ลูกจางไมสามารถทํางานได ในลักษณะที่มี         
การคุมครองโดยตรงตอลูกจางและคุมครองบุคคลที่ตองพึ่งพาลูกจางซึ่งจะไดรับความเดือดรอน    
ในกรณีที่ลูกจางเสียชีวิตดวย ภายใตกองทุน Quebec Pension Plan ของตนเอง  
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สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด     หนาที่ 4-38 

 
 3)   สวัสดิการแรงงานภาคเอกชน 

ในการศึกษาสวัสดิการแรงงานภาคเอกชนของแคนาดา ผูวิจัยไดเลือก 4 บริษัทตัวอยาง
จากกลุม 100 บริษัทนายจางที่ดีของแคนาดาป 2549 (Canada’s Top 100 Employers 2006)25        
ตามตารางที่ 4-10  

 
 ตารางที่ 4-10 รายช่ือกลุมตัวอยางบริษัทเอกชนของแคนาดา 

ชื่อ ประเภทธุรกิจ ลูกจาง (คน)* 
DALSA Corporation26 กิจการผลิตและจําหนายอุปกรณอิเล็กทรอนิกส

และเซมิคอนดักเตอร 
1,000 

Cascades Inc.27 กิจการผลิตและจําหนายกลองบรรจุภัณฑ และ
ผลิตภัณฑกระดาษ 

N/A 
 

ZENON Membrane 
Solutions28 

กิจการผลิตและใหบริการเทคโนโลยีเกี่ยวกับ
สิ่งแวดลอมทางน้ําและอุปกรณที่เกี่ยวของ 

1,486 

Sierra Wireless, Inc.29 กิจการใหบริการระบบขอมูลสารสนเทศและ
อุปกรณสื่อสาร  

224 

หมายเหตุ  *ขอมูล ณ ป 2548 

 

ขอมูลสวัสดิการแรงงานของบริษัทเอกชนที่กลาวขางตนไดนํามาจากการคนควาทาง
อิเล็กทรอนิกส (on-line search) ตามที่ปรากฏในเวบไซต (website) ของแตละบริษัทซึ่งจัดทําเพื่อเผยแพร      
ตอสาธารณะและเพื่อเปนขอมูลเบื้องตนสําหรับผูที่สนใจทํางานกับบริษัทเทานั้น (ไมอาจสรุปวา
บริษัทมีการจัดสวัสดิการแรงงานใหแกลูกจางหรือคนทํางานของตนเพียงเทาที่ปราฏใน website 
เทานั้น) และเพื่อใชเปนแนวทางในการศึกษาตามที่ปรากฏในตารางที่ 4-11  
 
                                                 
25 รายช่ือ Canada’s Top 100 Employers 2006 จาก https://www.core-outsourcing.org/PDF/Top100Employers.pdf (จากการสืบคน ณ 

วันที่ 1 เมษายน 2550)  
26 DALSA Corporation – Corporate Profile  จาก http://www.dalsa.com/corp/profile.asp และ 

http://www.smartbrief.com/news/ctia/companyData.jsp?companyId= (จากการสืบคน ณ วันที่ 1 เมษายน 2550)  
27 Cascades Inc. – Profile จาก http://www.cascades.com/cas/en/2_0/2_0.jsp และ http://www.smartbrief.com/news/ctia/ 

companyData.jsp?companyId=4614  (จากการสืบคน ณ วันที่ 1 เมษายน 2550)      
28 ZENON Membrane – About Zenon Membrance Solutions จาก http://www.zenon.com/about และ 

http://www.smartbrief.com/news/ctia/companyData.jsp?companyId=15930 (จากการสืบคน ณ วันที่ 1 เมษายน 2550)  
29 Sierra Wireless, Inc. – About Sierra Wireless  จาก http://www.sierrawireless.com/corporate/ และ   

http://www.smartbrief.com/news/ctia/companyData.jsp?companyId=12841Sierrawireless (จากการสืบคน ณ วันที่ 1 เมษายน 2550)  
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ตารางที่ 4-11 สวัสดิการแรงงานของกลุมตัวอยางบริษัทเอกชนของแคนาดา 
สวัสดิการแรงงาน DALSA30 Cascades Inc.31 ZENON 32 Sierra Wireless33 

การประกันชีวิต 
การประกันสุขภาพ  
การประกันอุบัติเหตุ 

ทางเลือกประกันสขุภาพ
และทันตกรรมหลาย
รูปแบบ 

การประกันชีวิต 
การประกันสุขภาพ  
การประกันอุบัติเหตุ 

√ ทางเลือกประกันสขุภาพ
ทันตกรรมและจักษุ
หลายรูปแบบ 

กองทุนเพื่อการ
เกษียณอายุ 

√  √ √ 

การไดรับหุนหรือซื้อหุน
ในกิจการ   

√ √ √ √ 

สวนแบงจากกําไร              
(Profit Sharing) 

√ √   

โบนัส   √  
วันหยุดประจําป  √   
การชวยเหลือเกี่ยวกับ   
การทํางานและการใช
ชีวิตครอบครัว 

  การปรับเวลาทํางาน 
ใหยึดหยุนได 
  

การปรับเวลาทํางาน
ใหยึดหยุนได 

การปรับเวลาทํางาน
ใหยึดหยุนได 

 

√ 

การฝกอบรม  √ √ 
 

√ 

การสนับสนุนและ
ชวยเหลือทางการศึกษา 

 √ 
• การขอรบัทุนการศกึษา 
• การศึกษาตอในระดับ 

MBA 

√ 
 

√ 

การชวยเหลือครอบครัว
ของลูกจาง 

 การขอรบัทุนการศกึษา
บุตรของลูกจาง 

  

สันทนาการ √ 
 

√ 
 

• สถานที่ออกกําลังกาย
และสันทนาการ 

• สถานที่ออกกําลังกาย
และสันทนาการ 

• งานสังสรรคประจาํป 
การใหสิทธิประโยชนใดๆ 
เพิ่มเติม  

การชวยเหลือสําหรับ  
การยายที่อยู 

 • รางวัลการทํางาน
ดีเดนและรางวัลการ
ทํางานเปนเวลานาน 

• การเปนสมาชิก
สโมสร 

• รางวัลสําหรับ     
การประดิษฐคิดคน 
(Patent Award) 

• หองอาหารภายใน       
ที่ทํางาน 

 

                                                 
30 DALSA – Careers จาก http://www.dalsasemi.com/careers/careers.asp (จากการสืบคน ณ วันที่ 1 เมษายน 2550)  
31 Cascades Inc. – Career จาก http://www.cascades.cvmanager.com (จากการสืบคน ณ วันที่ 1 เมษายน 2550)  
32 ZENON Membrance Solutions – Employee Benefit Program จาก http://www.zenon.com/careers/benefits.shtml (จากการสืบคน ณ 
วันที่ 1 เมษายน 2550)  
33 Sierra Wireless – Careers at Sierra Wireless จาก http://www.sierrawireless.com/careers/benefits.aspx (จากการสืบคน ณ วันที่         

1 เมษายน 2550)  
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4.3  อังกฤษ 
 

อังกฤษมีกฎหมายเพื่อคุมครองแรงงานและกําหนดใหนายจางจัดใหมีสวัสดิการแรงงานแกลูกจาง 
(employee) ทั่วไปของกิจการ โดยมีนโยบายมุงเนนการชวยเหลือลูกจางใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งในชีวิต
การทํางานและการดําเนินชีวิตครอบครัว โดยมีการกําหนดสวัสดิการแรงงานแบบบังคับ (statutory 
welfare) ไวในกฎหมายที่เกี่ยวของหลายฉบับ  

 

1) การคุมครองเกี่ยวกับวันหยุด วันลา และสวัสดิการแรงงานพื้นฐานเกี่ยวกับการทํางาน 
สวัสดิการแรงงานตามกฎหมายในสวนที่เกี่ยวกับวันหยุดและวันลาสําหรับลูกจาง 

(employee) ปรากฏในกฎหมายหลายฉบับ ไดแก กฎหมาย (1) The Employment Rights Act 1996 
(2) The Working Time Regulations 1998 (3) The Maternity and Parental Leave etc Regulations 
1999 (4) The Maternity and Parental Leave (Amendment) Regulations 2002 (5) The Employment Act 
2002 (6) Work and Families Acts 200634 เปนตน กฎหมายดังกลาวไดกําหนดการคุมครองสวัสดิการ
เกี่ยวกับเวลาพัก วันหยุดและวันลาตางๆ โดยคํานึงถึงความเปนอยูที่ดีในชีวิตการทํางานและ
ความสัมพันธที่ดีในครอบครัวของลูกจาง (employee) ควบคูกันไป รวมถึงการปรับเปลี่ยนการทํางาน
ใหมีความยืดหยุนเพื่อใหสามารถทํางานไดอยางสอดคลองกับความจําเปนทางครอบครัวของลูกจาง 
(employee)  โดยเฉพาะอยางยิ่งในระหวางการตั้งครรภและการเลี้ยงดูบุตรทั้งนี้ไมวาจะเปนบุตรที่
เกิดจากตนเองหรือบุตรบุญธรรมก็ตาม พอสรุปหลักการและสาระสําคัญไดตามตารางที่ 4-1235  

 
ตารางที่ 4-12 สวัสดิการแรงงานตามกฎหมายของอังกฤษ – สําหรับลูกจางทั่วไป 

สวัสดิการ หลักการและสาระสําคัญ 
เวลาพัก ทํางานเกิน 6 ช่ัวโมงตอวัน สามารถหยุดพัก 1 ครั้งอยางนอย 20 นาที และ

หยุดพักอยางนอย 11 ช่ัวโมงติดตอกันในแตละชวงเวลา 24 ช่ัวโมง   
วันหยุดประจําสัปดาห อยางนอย 1 วันตอสัปดาห 
วันหยุดตามประเพณี             
(national holidays) 

ขึ้นอยูกับการตกลงระหวางนายจางกับลูกจางวาจะใหนับการหยุดงาน   
ตามวันหยุดธนาคารเพิ่มขึ้นอีกหรือใหนับรวมไวในวันหยุดพักผอนประจําป   
ที่ลูกจางมีสิทธิลา 4 สัปดาหตอป  

                                                 
34 ศึกษาตัวบทกฎหมาย The Employment Rights Act 1996  The Working Time Regulations 1998 The Maternity and Parental Leave 

etc Regulations 1999  The Maternity and Parental Leave (Amendment) Regulations 2002  The Employment Act 2002 และกฎหมายอื่นๆ 
ที่ เ กี่ ย วข องได จ าก  http://www.dti.gov.uk/employment/employment-legislation/workandfamiliesact/legislation/page20610.html  
(จากการสืบคน ณ วันที่ 1 เมษายน 2550) 
35 ขอมูลจาก Department of Trade and Industry (DTI), United Kingdom จาก http://www.dti.gov.uk – Employment Matters (จาก

การสืบคน ณ วันที่ 1 เมษายน 2550) 
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ตารางที่ 4-12 สวัสดิการแรงงานตามกฎหมายของอังกฤษ – สําหรับลูกจางทั่วไป (ตอ) 

สวัสดิการ หลักการและสาระสําคัญ 
วันหยุดพักผอนประจําป        
(annual leave) 

มีสิทธิหยุดพักผอนประจําปภายหลังจากไดทํางานมาแลว 13 สัปดาห   
โดยมีสิทธิลาหยุด 4 สัปดาหตอป โดยไดรับคาจาง และไมอาจขอเปนเงิน   
แทนการลาหยุด              

การลาปวย   
(sick leave) 

มีสิทธิลาโดยไดรับคาจางสูงสุดไมเกิน 28 สัปดาห โดยมีเงื่อนไขการไดรับ
คาจางวาเจ็บปวยติดตอกันอยางนอย 4 วัน (นับรวมวันหยุดประจําสัปดาห
และวันหยุดธนาคาร)     

การลาคลอดบุตร 
(maternity leave) 

ลูกจางหญิงที่ ต้ังครรภมีสิทธิลา 26 สัปดาหสําหรับการคลอดบุตร แตหาก   
ไดทํางานมาแลว 26 สัปดาหในขณะสัปดาหที่ 15 กอนการคลอดบุตร [หรือ
ประมาณ 10 เดือนกอนการคลอดบุตร] มีสิทธิลาหยุดเพิ่มอีก 26 สัปดาห 
รวมเปน 52 สัปดาห ลูกจางที่ทํางานมาแลว 26 สัปดาหดังกลาวมีสิทธิไดรับ
คาจางเปนเวลา 39 สัปดาหจากนายจาง  [ลูกจางที่ไมมีสิทธิไดรับคาจาง   
ในระหวางการลาจะไดรับคาเลี้ยงดูบุตร (maternity allowance) จากระบบ
ประกันสังคม] โดย 6 สัปดาหแรกไดรับในอัตรารอยละ 90 ของคาจาง และ
ในชวง 33 สัปดาหไดรับในอัตรารอยละ 90 ของคาจาง หรือ 112.75 ปอนด
ตอสัปดาห แลวแตจํานวนใดจะนอยกวากัน  

การลาเพื่อตรวจครรภ มีสิทธิลาเพื่อการตรวจครรภไดตามที่แพทยนัดหมายโดยไดรับคาจาง 
การชวย เหลือ ลูกจ างหญิงที่ อยู
ในชวงการใหนมบุตร 

นายจางจะจัดลักษณะงาน ช่ัวโมงการทํางาน และ/หรือสภาพการทํางานที่
เหมาะสมเปนการชั่วคราวสําหรับลูกจางที่กลับเขามาทํางานภายหลังคลอด
บุตรและยังอยูในชวงการใหนมบุตร 

การลาของบิดามารดา         
(parental leave)  

ลูกจางที่เปนบิดามารดาของบุตรที่ทํางานมาแลว 1 ปมีสิทธิลาเพื่อทําหนาที่
ของบิดามารดาเปนเวลา 13 สัปดาหสําหรับบุตรแรกเกิดหรือบุตรบุญธรรม
แตละคน โดยไมไดรับคาจาง โดยลาไดต้ังแตเด็กเกิดหรือรับเปนบุตรบุญธรรม
จนถึงอายุ 5 ปหรือ 5 ปหลังจากรับบุตรบุญธรรม และในกรณีของบุตร   
ที่ทุพพลภาพ สามารถลาได 18  สัปดาหจนกวาบุตรจะมีอายุ 18 ป 

การลาเพื่อเลี้ยงดูบุตรของบิดา 
(paternity leave)  

ลูกจางที่เปนบิดาซึ่งที่ทํางานมาแลว 41 สัปดาหในเวลาที่มีบุตรแรกเกิด   
มีสิทธิลาเพื่อเลี้ยงดูบุตรและชวยเหลือมารดาของบุตรภายหลังคลอด   
เปนเวลา 2 สัปดาห โดยตองลาใหครบภายในชวง 56 วันหลังการคลอด 
โดยได รับค าจ า ง  [หลักการดั งกล าวใชสํ าหรับการลา เพื่ อ เลี้ ย งดู   
บุตรบุญธรรมดวย ยกเวนเงื่อนไขการทํางานตองทํางานมาแลว 26 สัปดาห
ในเวลาที่ไดมีการรับบุตรบุญธรรม] 
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ตารางที่ 4-12 สวัสดิการแรงงานตามกฎหมายของอังกฤษ – สําหรับลูกจางทั่วไป (ตอ) 

สวัสดิการ หลักการและสาระสําคัญ 
การลากรณีมีเหตุฉุกเฉิน ลูกจางมีสิทธิขอลากรณีมีเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้นแกบุคคลที่อยูในความดูแล 

ไดแก คูสมรสหรือหุนสวนชีวิต บุตร บิดามารดา  และบุคคลที่อยูใน   
ความอุปการะเลี้ยงดูของลูกจาง เนื่องจากเจ็บปวย ไดรับอุบัติเหตุหรือ   
มีเหตุจําเปนใดๆ ทําใหตองไดรับการดูแลอยางกระทันหันจากลูกจาง หรือ
ตายและตองจัดงานหรือไปงานพิธีศพ (จะไดรับคาจางหรือไมขึ้นอยูกับ
ขอตกลงระหวางนายจางกับลูกจาง) 

การขอใหมีการยืดหยุนเวลาในการทํางาน ลูกจางที่เปนบิดามารดาซึ่งมีบุตรอายุไมเกิน 6 ป หรือบุตรที่ทุพพลภาพอายุ
ไมเกิน 18 ป โดยมีภาระตองดูแลบุตรดังกลาว และไดทํางานมาแลว 26 
สัปดาห สามารถขอทํางานแบบยืดหยุนเวลาในการทํางานได ไดแก   
การทํางานแบบไมเต็มเวลา (part-time work) การทํางานตามเวลาของ
โรงเรียน การทํางานกะ การทํางานที่บาน เปนตน  

การลาเพื่อปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมาย มีสิทธิลาเพ่ือปฏิบัติหนาที่ตามกฎหมายหรือปฏิบัติหนาที่ในฐานะสมาชิก
องคกรแรงงาน โดยไมไดรับคาจาง 

การลาเพื่อการศึกษาและการฝกอบรม ลูกจางอายุ 16 – 17 ป มีสิทธิลาเพื่อการศึกษาหรือฝกอบรมโดยไดรับคาจาง  

  
ปจจุบันอังกฤษมีการกําหนดนโยบายและหลักการที่จะสงเสริมทางเลือกและความยืดหยุน

ระหวางการทํางานและการดําเนินชีวิตครอบครัวของลูกจาง (Work and Families: Choice and 
Flexibility) เพิ่มสิทธิประโยชนและสวัสดิการใหแกลูกจางที่มีบุตร (โดยเฉพาะอยางยิ่งลูกจางชาย) 
ในการทําหนาที่ของบิดามารดาเพื่อเล้ียงดูบุตรใหมากยิ่งขึ้น และการดูแลบุคคลในครอบครัวที่มี
ความจําเปนตองไดรับการดูแลโดยมีนโยบายที่สําคัญ36 ไดแก  

(1) การขยายระยะเวลาในการมีสิทธิไดรับเงินในระหวางการลาคลอดบุตร 
(maternity leave) และการลาเพื่อรับบุตรบุญธรรม (adoption leave)             
เปนระยะเวลา 12 เดือน  

(2) สิทธิของลูกจางชายที่มีบุตรในการลาเพื่อเล้ียงดูบุตร (paternity leave)           
จะไดรับการขยายจากที่กําหนดไวในปจจุบัน 2 สัปดาหหลังการคลอดโดยเพิ่ม
เปนสามารถลาไดถึง 26 สัปดาห (ซ่ึงสอดคลองกับระยะเวลาในการลาคลอด
บุตรของลูกจางหญิง) หากมารดาเด็กซึ่งเปนลูกจางกลับไปทํางานภายหลัง    
การลาคลอดแลว ทําใหบิดาของบุตรสามารถเลี้ยงดูบุตรและชวยเหลือมารดา

                                                 
36 Department of Trade and Industry, UK, Employment Policy & Legislation จาก http://www.dti.gov.uk/employment/ 

employment-legislation/workandfamiliesact/index.html (จากการสืบคน ณ วันที่ 1 เมษายน 2550) 
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ของบุตรภายหลังคลอดไดอยางเต็มที่ โดยไดรับการจายคาจางจํานวนหนึ่งใน
ระหวางการลาดังกลาว  

(3) การขยายสิทธิของลูกจางในการขอทํางานแบบยืดหยุน (flexible working)   
ในกรณีที่มีความจําเปนตองดูแลบุคคลในครอบครัวที่เปนผูใหญหรือผูสูงวัย 

(4) สนับสนุนใหผูประกอบกิจการอนุญาตใหลูกจางชายลาหยุดงานเพื่อพาภรรยา
ไปตรวจครรภไดตามที่แพทยนัดหมาย  

 
2)  การคุมครองเกี่ยวกับสุขอนามัยพื้นฐานในสถานประกอบกิจการ 

กฎหมาย The Workplace (Health, Safety and Welfare) Regulation 1992 ของอังกฤษ             
ไดกําหนดถึงการจัดสวัสดิการแรงงานดานสุขอนามัยที่สําคัญเกี่ยวกับการจัดหาน้ําดื่มและน้ําใช          
สถานที่รับประทานอาหาร หองสุขา หองอาบน้ํา และหองเปลี่ยนเสื้อผาสําหรับคนทํางาน พอสรุป
หลักการและสาระสําคัญ37 ตามที่ปรากฏในตารางที่ 4-13 

 
ตารางที่ 4-13 สวัสดิการแรงงานดานสุขอนามัยตามกฎหมายของอังกฤษ 

สวัสดิการ หลักการและสาระสําคัญ 
พ้ืนที่ทํางาน  
(work station) 

• จัดใหมีพ้ืนที่ทํางาน (work station)  อยางเหมาะสมแกคนทํางาน 

• สําหรับพื้นที่ทํางานที่อยูภายนอกอาคาร (outdoor) ตองจัดใหมีสิ่งปองกัน   
ตอสภาพอากาศ การเคลื่อนยายในกรณีฉุกเฉินไดอยางรวดเร็ว และไมเสี่ยง   
ตอการลื่นหกลม 

• จัดใหมีที่นั่งที่เหมาะสมสําหรับคนทํางานทุกคนและสําหรับงานที่ทํา โดยมีที่พักขา 
(footrest) ตามความเหมาะสม  

น้ําดื่ม • จัดใหมีน้ําดื่มที่สะอาดแกคนทํางานทุกคนโดยจัดไวในสถานที่เหมาะสมและสะดวก
สําหรับคนทํางานและมีปายแสดงอยางเหมาะสมเกี่ยวกับขอจํากัดดานสุขภาพหรือ    
ความปลอดภัย 

• จัดใหมีถวยหรืออุปกรณสําหรับดื่มน้ําอยางเพียงพอ เวนแตมีการติดตั้งอุปกรณ   
น้ําดื่มแบบพนน้ํา (a jet) ที่สามารถดื่มน้ําไดทันที   

 
 
 

                                                 
37 กฎหมาย The Workplace (Health, Safety and Welfare) Regulations 1992 จาก http://www.opsi.gov.uk/SI/si1992/ 

Uksi_19923004_en_1.htm (จากการสืบคน ณ วันที่ 1 เมษายน 2550) 
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ตารางที่ 4-13 สวัสดิการแรงงานดานสุขอนามัยตามกฎหมายของอังกฤษ (ตอ) 

สวัสดิการ หลักการและสาระสําคัญ 
หองสุขาและสถานที่อาบน้ํา • จัดใหมีสิ่งอํานวยความสะดวกดานสุขอนามัย (sanitary conveniences) ที่เหมาะสม

และเพียงพอโดยแยกสําหรับชายและหญิง โดยมีจํานวนชุดเครื่องสุขภัณฑ (water 
closet) และพื้นที่ลางทําความสะอาด (wash station) ซึ่งรวมถึงการอาบน้ํา   
ในบริเวณใกลเคียงกันอยางนอยสําหรับลูกจางหญิง38 ดังนี้ 

ลูกจาง  ชุดเครื่องสุขภัณฑ 
 (water closet) 

พื้นที่ลางทําความสะอาด   
(wash station) 

 1-5 คน 1 1 
6-25 คน 2 2 
26-50 คน 3 3 
51-75 คน 4 4 

76-100 คน 5 5 
 

• สําหรับลูกจางชายอาจเลือกจัดใหมีชุดเครื่องสุขภัณฑและโถปสสาวะไวแทน   
จากที่กําหนดในตารางขางตน ดังนี้ 
ลูกจางชาย  ชุดเครื่องสุขภัณฑ  

(water closet) 
    โถปสสาวะชาย 

(urinal) 
พื้นท่ีลางทําความสะอาด   

(wash station) 
 1-15 คน 1 1 1 
16-30 คน 2 1 2 
31-45 คน 2 2 2 
46-60 คน 3 2 3 
61-75 คน 3 3 3 
76-90 คน 4 3 4 
91-100 คน 4 4 4 

• ในกรณีที่มีคนทํางานในสถานประกอบกิจการไมมาก หากจําเปนไมอาจจัดแยก
หองน้ําและพื้นที่ลางทําความสะอาดระหวางชายและหญิง สามารถจัดหองสุขา    
ที่มีการปดล็อคภายในและใชไดเพียงลําพังคนเดียวในแตละขณะแทนก็ได   

• พ้ืนที่สําหรับลางทําความสะอาดรวมถึงการอาบน้ําตองอยูใกลกับหองสุขาและ
หองเปลี่ยนเสื้อผา และอยูในสภาพสะอาดและเปนระเบียบเรียบรอย   

• ตองจัดใหมีน้ําสะอาด (ทั้งน้ํารอนและน้ําเย็น) ผาเช็ดตัวหรืออุปกรณในการทําใหแหง 
และสบูหรือสารทําความสะอาดเพื่อใชในพื้นที่สําหรับลางทําความสะอาดรวมถึง
การอาบน้ํา 

 

                                                 
38 ขอมูลเกี่ยวกับสวัสดิการแรงงานเกี่ยวกับหองน้ําสําหรับลูกจางของอังกฤษสวนหนึ่งจาก Bedford Borough Council, 

Business Practice and Regulation – Employee Welfare จาก http://www.bedford.gov.uk/Default.aspx/ Web/EmployeeWelfare (จาก
การสืบคน ณ วันที่ 1 เมษายน 2550) 
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สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด     หนาที่ 4-45 

ตารางที่ 4-13 สวัสดิการแรงงานดานสุขอนามัยตามกฎหมายของอังกฤษ (ตอ) 

สวัสดิการ หลักการและสาระสําคัญ 
หองเปลี่ยนเสื้อผา • ในกรณีที่ตองมีการสวมใสเสื้อผาที่จัดไวเฉพาะในการทํางาน ตองจัดใหมี

สถานที่สําหรับเปลี่ยนเสื้อผาที่เหมาะสมและเพียงพอ โดยแยกระหวางชายและหญิง 

• จัดใหมีที่เก็บเสื้อผาที่เหมาะสมและเพียงพอสําหรับเก็บรักษาเสื้อผาที่ไมไดใส
ระหวางการทํางานและเสื้อผาที่ใสในการทํางานแตมิไดนํากลับไปบาน โดยมีการ
แยกการจัดเก็บเสื้อผาดังกลาวตามความเหมาะสม 

สถานที่พักจากการทํางาน
และรับประทานอาหาร 

• จัดใหมีสถานที่พักที่เหมาะสมและเพียงพอสําหรับคนทํางาน โดยอาจจัดอยูใน   
หองเดียวหรือหลายหองหรือหลายพื้นที่ก็ได และมีอุปกรณสําหรับรับประทานอาหาร
และปองกันมิใหอาหารบูดเสีย 

• จัดใหมีการปองกันการรบกวนจากการสูบบุหรี่สําหรับผูที่ไมสูบบุหรี่ 
• จัดใหมีการอํานวยความสะดวกที่เหมาะสมและเพียงพอแกคนทํางานหญิง   
ที่ต้ังครรภหรือการดูแลพักผอนแกคนทํางานหญิงที่อยูในภาวะมารดาที่กําลังใหนมบุตร 

• จัดใหมีอุปกรณอํานวยความสะดวกที่เหมาะสมและเพียงพอสําหรับคนทํางาน   
ในการรับประทานอาหารในกรณีที่มีการรับประทานอาหารเปนประจํา   
ในสถานประกอบกิจการ 

 
การจัดสวัสดิการแรงงานดานสุขภาพอนามัยตามกฎหมาย Workplace (Health, Safety and 

Welfare) Regulation 1992 ดังกลาวขางตนมีผลบังคับใชในวันที่ 1 มกราคม 2536 กับสถานประกอบ
กิจการ  ที่มีการวาจางทุกแหง (ไมคํานึงถึงจํานวนลูกจางแตประการใด) ยกเวนสถานประกอบกิจการ
บางประเภท ไดแก สถานประกอบกิจการที่อยูบนหรือในเรือ สถานที่กอสราง เหมืองแร สถานที่ที่มี      
การทํางานชั่วคราว (temporary work site) สถานที่ทํางานเกี่ยวกับงานขนสง และสถานที่ทํางานเกี่ยวกับ      
งานเกษตรกรรมและปาไม (สําหรับงานกลางแจงที่มิใชการทํางานในอาคาร) สําหรับสถานประกอบกิจการ
ซ่ึงอยูภายใตบังคับของกฎหมายที่เปดดําเนินการและมีการวาจางงานอยูแลวในวันที่กฎหมาย               
มีผลบังคับใชมีเวลาในการตระเตรียมการดําเนินการเพื่อปฏิบัติใหถูกตองตามกฎหมายดังกลาวเปนเวลา     
3 ป ทําใหกฎหมายดังกลาวมีผลบังคับใชครอบคลุมถึงสถานประกอบกิจการทุกแหง (ยกเวน          
สถานประกอบกิจการที่ไดกําหนดไวโดยเฉพาะ) ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2539 เปนตนมา อยางไรก็ตาม 
สําหรับสถานที่ที่มีการทํางานชั่วคราว (temporary work site) นายจางตองพยายามจัดสวัสดิการแรงงาน
ดานสุขอนามัยในสวนที่เกี่ยวกับน้ําดื่ม หองสุขาและสถานที่อาบน้ํา หองเปลี่ยนเสื้อผา สถานทีพ่กัและ
รับประทานอาหารใหแกคนทํางานตามที่กําหนดขางตนเทาที่จะสามารถกระทําได   
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อังกฤษมีการจัดสวัสดิการเพื่อชวยเหลือผูวางงานโดยมีมาตรการและความชวยเหลือ       
ในการฝกอบรมการทํางาน การใหขอมูลเกี่ยวกับตําแหนงงาน และการใหความชวยเหลือทางการเงิน     
ในระหวางวางงานเพื่อใหผูวางงานสามารถมีความเปนอยูตามความจําเปนพื้นฐานไดในระดับหนึ่ง 
นอกจากนี้ยังมีการจัดสวัสดิการเพื่อเปนหลักประกันความมั่นคงของลูกจางในการดํารงชีวิต        
เมื่อเปนผูสูงอายุหรือเกษียณการทํางานแลว หรือตกเปนผูที่ไมสามารถทํางานได โดยมีการใหความ
คุมครองและดูแลไปถึงผูที่ตองพึ่งพาอาศัยคนทํางานที่เสียชีวิตดวย  
 

3)   สวัสดิการแรงงานภาคเอกชน 
ในการศึกษาสวัสดิการแรงงานภาคเอกชนของอังกฤษ ผูวิจัยไดเลือก 4 บริษัทตัวอยาง

จาก 100 บริษัทที่ดีที่สุดที่นาทํางานดวย (100 Best Companies to Work For) ของอังกฤษประจําป 
2550 ซ่ึงไดรับการสํารวจและจัดอันดับโดย The Sunday Times39 ตามตารางที่ 4-14  
 
ตารางที่ 4-14 รายช่ือกลุมตัวอยางบริษัทเอกชนของอังกฤษ 

การจัดอันดับ ชื่อ ประเภทธุรกิจ ลูกจาง (คน)* 
ป 2550 ป 2549 ป 2548 

Beaverbrooks the Jewellers40 กิจการรานคาปลีก
เครื่องประดับ 

674 4 4 3 

Data Connection41 กิจการใหบริการเกี่ยวกับ
โปรแกรม   การใชงาน
คอมพิวเตอร (computer 
software) 

286 7 5 5 

Bacardi-Martini42 กิจการผลิตเครื่องดื่ม 454 23 15 9 
Boehringer Ingelheim43 กิจการผลิตยาและเวชภัณฑยา 869 -- 40 19 

หมายเหตุ  *ขอมูลป 2549  
 

                                                 
39

 ดูรายชื่อ 100 บริษัที่ดีที่สุดที่นาทํางานดวยของอังกฤษ (100 Best Companies to Work For) ประจําป 2549 จากการจัดอันดับของ       

The Sunday Time จาก http://www.timesonline.co.uk/tol/life_and_style/career_and_jobs/best_100_companies/  (จากการสืบคน ณ วันที่       
1 เมษายน 2550) 
40 Beaverbrooks the Jewellers – About Us จาก http://www.beaverbrooks.co.uk/index.cfm?event=showAboutUs และ 

http://www.smartbrief.com/news/ctia/companyData.jsp?companyId=37853 (จากการสืบคน ณ วันที่ 1 เมษายน 2550) 
41 Data Connection – Company Overview จาก http://www.dataconnection.com/company/default.htm และ 
http://www.smartbrief.com/news/ ctia/companyData.jsp?companyId=29711 (จากการสืบคน ณ วันที่ 1 เมษายน 2550) 
42 Bacardi-Martini – Company Overview จาก http://www.bacardi-martini.co.uk/home.html (จากการสืบคน ณ วันที่ 1 เมษายน 2550) 
43 Boehringer Ingelheim – Company Profile จาก http://www.boehringer-ingelheim.co.uk/company_profile/profile.html และ 

http://www.smartbrief.com/news/aaaa/companyData.jsp?companyId=955823 (จากการสืบคน ณ วันที่ 1 เมษายน 2550) 



รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ (Final Report)  
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด     หนาที่ 4-47 

ขอมูลสวัสดิการแรงงานของบริษัทเอกชนที่กลาวขางตนไดนํามาจากการคนควาทาง
อิเล็กทรอนิกส (on-line search) ตามที่ปรากฏในเวบไซต (website) ของแตละบริษัทซึ่งจัดทําเพื่อเผยแพร      
ตอสาธารณะและเพื่อเปนขอมูลเบื้องตนสําหรับผูที่สนใจทํางานกับบริษัทเทานั้น (ไมอาจสรุปวา
บริษัทมีการจัดสวัสดิการแรงงานใหแกลูกจางหรือคนทํางานของตนเพียงเทาที่ปราฏใน website 
เทานั้น) และเพื่อใชเปนแนวทางในการศึกษาตามที่ปรากฏในตารางที่ 4-15   
 
ตารางที่ 4-15 สวัสดิการแรงงานของกลุมตัวอยางบริษัทเอกชนของอังกฤษ 
สวัสดิการแรงงาน   Beaverbrooks  the Jewellers44 Data Connection45 Bacardi-Martini46  Boehringer Ingelheim47

การประกันชีวิต 
การประกันสุขภาพ  
การประกันอุบัติเหตุ 

ประกันชีวิตและสุขภาพ ประกันชีวิต สุขภาพ   
และการรักษาพยาบาล 

ประกันสุขภาพ
สําหรับลูกจางและ
ครอบครัว 

• ประกันชีวิต       
โดยลูกจางไมตอง
จายเงิน 

• ประกันสุขภาพ 
กองทุน 
เพื่อการเกษียณอายุ 

√ √ 
แบบลูกจางไมตอง
จายเงินสมทบ     
(non-contributory 
pension) 

√ 
แบบลูกจางไมตอง
จายเงินสมทบ     
(non-contributory 
pension) 

√ 
แบบลูกจางไมตอง
จายเงินสมทบ     
(non-contributory 
pension) 

การไดรับหุนหรือ     
ซื้อหุนในกิจการ   

 เจาของบริษัท 
(100%) คือ ทรัสท  
ซึ่งมาจากเงินและ
สิทธิประโยชน        
ที่ใหแกลูกจาง (โดย
ไมมีบุคคลภายนอก
เปนผูถือหุน) 

  

สวนแบงจากกําไร                       
(Profit Sharing) 

 √ √  

โบนัส   √ √ 
 
 
 
 

                                                 
44 Beaverbrooks the Jewellers – Careers จาก http://www.beaverbrooks.co.uk/index.cfm?event=careers.showHome (จากการสืบคน ณ วันที ่                

1 เมษายน 2550) 
45 Data Connection – Careers (Graduate Careers – Rewards & Benefits) จาก http://www.dataconnection.com/careers/grads/benefits.htm           

(จากการสืบคน ณ วันที่ 1 เมษายน 2550) 
46 Bacardi-Martini – Valuing Our People จาก http://www.bacardi-martini.co.uk/home.html (จากการสืบคน ณ วันที่ 1 เมษายน 2550) 
47 Boehringer Ingelheim – Careeers จาก http://www.boehringer-ingelheim.co.uk/careers/great_place.html (จากการสืบคน ณ วันที่ 1 เมษายน 2550) 



รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ (Final Report)  
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด     หนาที่ 4-48 

ตารางที่ 4-15 สวัสดิการแรงงานของกลุมตัวอยางบริษัทเอกชนของอังกฤษ (ตอ) 
สวัสดิการแรงงาน Beaverbrooks  the Jewellers Data Connection Bacardi-Martini  Boehringer Ingelheim 

รางวัลการทํางาน • การทํางานระยะยาว 
• รางวัลรายเดือน 
• ยอดสูงสุดของสาขา
ประจําป 500 ปอนด 
(ประมาณ 34,000 บาท) 

• ยอดสูงสุดของภูมิภาค
ประจําป 500 ปอนด  

• ยอดสูงสุดของบริษัท
ประจําป 500 ปอนด 

• ผูจัดการดีเดนของภูมิภาค
ประจําป 1,000 ปอนด 
(ประมาณ 68,000 บาท) 

• ผูจัดการดีเดนของบริษัท
ประจําป 5,000 ปอนด 

   

การใหสวนลดแกลูกจาง √ 
 

   

วันหยุด  • 4 สัปดาห/ป (ไดรับ
คาจาง) ในปแรก 

• 5 สัปดาห/ป (ไดรับ
คาจาง) ต้ังแตปที่ 2 

  25 วัน/ปสําหรับ     
การทํางานแ บบ       
37 ช่ัวโมง/สัปดาห 

 

การชวยเหลือสําหรับ
คลอดบุตรและการ
ดูแลบุตร 

• จายเงินระหวางการลา
คลอดรอยละ 50 ของ
คาจางภายหลังทํางาน 
2 ป 

• เงินโบนัส 6 สัปดาห
เมื่อกลับมาทํางาน 

  • ทํางานเกิน 1 ป
ไดรับสิทธิในการ
ชวยเหลือการคลอด
บุตรเปนพิเศษ 
(maternity leave) 

• สิทธิในการเลี้ยงดู
บุตรของบิดาเปน
กรณีพิเศษ 
(paternity leave) 

การชวยเหลือเกี่ยวกับ
การทํางานและการใช
ชีวิตครอบครัว 

  • การปรับเวลาทํางาน
ใหยึดหยุนได 

การฝกอบรม √ √   
การชวยเหลือ
ครอบครัวของลูกจาง 

• สิทธิพิเศษเกี่ยวกับ   
การดูแลบุตร (child 
care voucher) 

  • สิทธิพิเศษเกี่ยวกับ   
การดูแลบุตร (child 
care voucher) 

 
 
 



รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ (Final Report)  
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด     หนาที่ 4-49 

ตารางที่ 4-15 สวัสดิการแรงงานของกลุมตัวอยางบริษัทเอกชนของอังกฤษ (ตอ) 
สวัสดิการแรงงาน Beaverbrooks  the Jewellers Data Connection Bacardi-Martini  Boehringer Ingelheim 
การชวยเหลือและ    
ใหคําปรึกษาแกลูกจาง  

√ 
    สําหรับลูกจางและ
ครอบครัว 

  √ 
    สําหรับลูกจางและ
ครอบครัว 

สันทนาการ √ • งานเลี้ยงสังสรรค 
• การทองเที่ยว 

  

การใหสิทธิประโยชนใดๆ  
เพิ่มเติม  

• เครื่องแบบทํางาน 
• การสมทบเงินบริจาค
โดยนายจาง 

• บานพักของบริษัท 
• เงินกูเพื่อซื้อรถ 

(หลังทํางาน 9  เดือน) 
• สถานออกกําลังกาย 
และกีฬา 

 • การใชรถยนตของ
บริษัท 

• ซื้อคอมพิวเตอร   
ในราคาลดพิเศษ 

• รานอาหารและกาแฟ
ที่สํานักงานใหญ 

• การชวยเหลือเพื่อให
มีการดํารงชีวิตที่ดี 

 

 ในป 2549 บริษัทวิจัยของอังกฤษ คือ TNS ไดทําการสํารวจขอมูลเกี่ยวกับสวัสดิการแรงงาน
ของลูกจางในประเทศอังกฤษจากกลุมตัวแทนลูกจาง 784 คน มีอายุตั้งแต 16 ปขึ้นไปซึ่งทํางาน     
ใน ภาคอุตหกรรมและธุรกิจตางๆ ทั้งกิจการขนาดเล็กและขนาดใหญในประเทศอังกฤษ ในชวงระหวาง             
30 สิงหาคม ถึง 3 กันยายน 2549 ปรากฏผลการสํารวจที่นาสนใจเกี่ยวกับสวัสดิการแรงงาน             
ของลูกจาง48 ตามตารางที่ 4-16 ถึงตารางที่ 4-18 
 

ตารางที่ 4-16 ผลการสํารวจ “สวัสดิการที่ลูกจางไดรับจากนายจาง (What Benefits do employees receive)” 
ประเภทสวัสดิการ รอยละ ประเภทสวัสดิการ รอยละ 

วันหยุดตั้งแต 21 วันขึ้นไป 53 การประกันชีวิต 13 
เงินจากการเกษียณอายุ (จากฐานเงินคาจาง
ครั้งสุดทาย) 

35 การประกันคารักษาพยาบาล 12 

โบนัส 26 สิทธิในการซื้อหุนหรือไดรับหุนของกิจการ 12 
การทํางานแบบยืดหยุน (flexible working) 26 การตรวจรักษาตา 11 
สวนลดการซื้อสินคา (product discount) 19 การประกันอุบัติเหตุสวนบุคคล 10 

การตรวจสุขภาพ 9 การใชรถบริษัท/เบี้ยเลี้ยงคาพาหนะ/ 
การเชาซื้อรถ 

18 
 การประกันสําหรับโรครายแรง 8 

บริการที่ปรึกษา (counseling) 14 การคุมครองสุขภาพโดยไดรับเงินจากการคุมครอง 7 
การเปนสมาชิกสโมสร/กีฬา 14 คูปองซื้อสินคา 6 
เงินบํานาญจากการเกษียณอายุในรูปแบบอื่น 
(ไมใชจากฐานเงินคาจางครั้งสุดทาย) 

14 เงินกู 5 

                                                 
48 ผลการสํารวจขอมูลมีการเผยแพรทาง website ดูรายละเอยีดไดที่ http://www.employeebenefits.co.uk/item/1810/23/316/3 (จาก

การสืบคน ณ วันที่ 1 เมษายน 2550) 



รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ (Final Report)  
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด     หนาที่ 4-50 

ตารางที่ 4-17 ผลการสํารวจ “สวัสดิการที่ลูกจางชอบมากที่สุด (What are employees favourite benefits?)”  
ประเภทสวัสดิการ รอยละ ประเภทสวัสดิการ รอยละ 

เงินจากการเกษียณอายุ (จากฐานเงินคาจาง
ครั้งสุดทาย) 

41 คาดูแลบุตร(childcare payment) 11 

การทํางานแบบยืดหยุน (flexible working) 31 การคุมครองสุขภาพโดยไดรับเงินจากการคุมครอง 10 
วันหยุดตั้งแต 21 วันขึ้นไป 38 เงินกู 6 
โบนัส 36 คูปองซื้อสินคา 4 

การตรวจสุขภาพ 4 การใชรถบริษัท/เบี้ยเลี้ยงคาพาหนะ/ 
การเชาซื้อรถ 

30 
การประกันชีวิต 3 

สวนลดการซื้อสินคา (product discount) 21 บริการที่ปรึกษา (counseling) 3 
การตรวจรักษาตา 3 เงินบํานาญจากการเกษียณอายุในรูปแบบอื่น 

(ไมใชจากฐานเงินคาจางครั้งสุดทาย) 
21 

การเปนสมาชิกสโมสร/กีฬา 3 
การประกันคารักษาพยาบาลสวนบุคคล 19 การคุมครองรายได 3 
สิทธิในการซื้อหุนหรือไดรับหุนของกิจการ 13 การประกันอุบัติเหตุสวนบุคคล 2 
 
ตารางที่ 4-18 ผลการสํารวจ “สวัสดิการที่ลูกจางปรารถนาจะไดรับมากที่สุด     

      (Employees’s preferences for benefits in a ideal worked)” 

ประเภทสวัสดิการ รอยละ ประเภทสวัสดิการ รอยละ 
วันหยุด 6 สัปดาหโดยไดรับคาจาง 43 การเลือกทํางานที่บาน 13 
การลาพักงาน (sabbatical) โดยขอลาพักงาน 
6 เดือนภายหลังทํางานแลว 5 ป  

27 ต๋ัวชมการแสดงที่ยิ่งใหญ 12 

สวนแบงกําไรของกิจการ (profit share) 23 สถานออกกําลังกายภายในที่ทํางาน (ไม เสีย
คาใชจาย) 

11 

การจั ดรถบริ ษั ท เป นแบบ  “รถสปอร ต   
(sports car)”  

15 หองอาหารภายในที่ ทํ า ง าน  (ไม เ สี ย
คาใชจาย) 

11 

การจัดกลุมทองเที่ยวตางประเทศ 14 สถานดูแลเด็กภายในที่ทํางาน (ไมเสียคาใชจาย) 7 
วันหยุดพักผอนที่บานเพราะไมตองการ
ทํางาน (Duvet Days) 

13 สถานบันเทิงภายในที่ทํ างาน  (ไม เสีย
คาใชจาย) 

7 

 
จากขอมูลการสํารวจขางตนปรากฎขอมูลที่นาสนใจเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการแรงงาน

ประเภทวันหยุดของลูกจาง กลาวคือ ลูกจางสวนใหญเปนจํานวนถึงรอยละ 53 ไดรับสวัสดิการ
วันหยุดประจําปเกินกวาที่กฎหมายกําหนดไว คือ 20 วัน หรือ 4 สัปดาห อยางไรก็ดี ผลสํารวจ
ปรากฎวา ลูกจางปรารถนาจะไดรับสวัสดิการวันหยุดประจําป 6 สัปดาหโดยไดรับคาจางเปนจํานวน
มากเปนอันดับ 1 คือ รอยละ 43 (และลูกจางปรารถนาจะไดรับสิทธิในการขอลาพักงานได 6 เดือน
ภายหลังทํางานมาแลว 5 ป สูงเปนอันดับ 2 คือ รอยละ 27) ในขณะที่การไดรับวันหยุดประจําป          
เกิน 20 วันเปนสวัสดิการแรงงานที่ลูกจางชอบมากที่สุดถึงรอยละ 38  ทําใหสะทอนถึงวัฒนธรรม  
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การทํางานของชาวอังกฤษที่มีช่ัวโมงการทํางานที่ยาวนาน (กฎหมายแรงงานของอังกฤษกําหนดให
มีเวลาพักอยางนอย 20 นาที  ในกรณีมีทํางานเกิน 6 ช่ัวโมงตอวัน) ทําใหลูกจางตองการการหยุด
พักผอนจากการทํางานเปนเวลานานดังกลาว ผลการสํารวจดังกลาวสอดคลองกับขอมูลที่ไดรับจาก
การศึกษากลุมตัวอยางบริษัทเอกชนของอังกฤษ คือ บริษัท Data Connection และ บริษัท Bacardi-
Martini ไดกําหนดสวัสดิการแรงงานเกี่ยวกับวันหยุดพักผอนประจําปไวเกินกวาจํานวนวันหยุด          
ที่กฎหมายกําหนดไวเพื่อใหลูกจางไดรับสิทธิประโยชนเกี่ยวกับวันหยุดพักผอนประจําปไดมากขึ้น
และเปนสวัสดิการแรงงานที่บริษัทจัดใหโดยสมัครใจที่คอนขางจะตรงกับความตองการของลูกจาง 
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4.4  สวีเดน 
  

สวีเดนเปนประเทศที่ไดรับการยอมรับวามีการจัดสวัสดิการแรงงานที่ดีที่สุดประเทศหนึ่ง
ในโลกเพื่อคุมครองแรงงานและสงเสริมคุณภาพชีวิตในการทํางานและชีวิตครอบครัวของลูกจาง  

สวัสดิการแรงงานของสวีเดนถูกกําหนดโดยมุงใหความคุมครองและการชวยเหลือ         
ทางการเงิน (financial security) ในชวงเวลาตางๆ ของชีวิตของลูกจางทั้งในสวนที่เกี่ยวกับ          
การทํางานและในสวนที่เกี่ยวกับชีวิตครอบครัว โดยการใหความชวยเหลือบนพื้นฐานความเทาเทียมกัน
เมื่อลูกจางคนใดตองเผชิญความสูญเสียหรือเหตุการณที่ทําใหตกอยูในฐานะลําบากกวาปกติ       
โดยไมคํานึงวาลูกจางมีฐานะเปนอยางไร หลักการและแนวทางในการจัดสวัสดิการแรงงานแบบบังคับโดย
มีการคุมครองและชวยเหลือทางการเงินใหแกลูกจางปรากฏอยูในกฎหมายหลายฉบับ ไดแก         
(1) The Working Hours Act  (2) The Employment Protection Act  (3) The Parental Leave Act  (4) The Sick 
Pay Act (5) The Unemployment Insurance Act และกฎหมายเกี่ยวกับการใหหลักประกันทางสังคมอื่น  ๆ
นอกจากนี้ สวีเดนเปนประเทศหนึ่งที่มีระบบการใหความชวยเหลือที่ดีแกผูวางงานใหสามารถ
กลับมาทํางานไดในเวลาอันรวดเร็วเพื่อปองกันการวางงานเปนเวลานาน พอสรุปหลักการและ
สาระสําคญัในการจัดสวัสดิการเพื่อคุมครองแรงงานไดดังนี้  

 
1) การคุมครองเกี่ยวกับวันหยดุ วันลา และสวัสดิการแรงงานพื้นฐานเกี่ยวกับการทํางาน  

กฎหมาย The Working Hours Act กฎหมาย The Parental Leave Act และกฎหมาย The Sick 
Pay Act ของสวีเดนกําหนดการคุมครองสวัสดิการแรงงานเกีย่วกับเวลาพัก วันหยดุและวนัลาตางๆ 
โดยคํานึงถึงความเปนอยูที่ดีในชีวิตการทํางานและความสัมพันธที่ดีในครอบครัวของลูกจาง (employee) 
ควบคูกันไป พอสรุปหลักการและสาระสําคัญตามที่ปรากฏในตารางที่ 4-19 

 
ตารางที่ 4-19 สวัสดิการแรงงานตามกฎหมายของสวีเดน – สําหรับลูกจางทั่วไป 

สวัสดิการ หลักการและสาระสําคัญ 
เวลาพักงาน มีเวลาพักตามระยะเวลาที่นายจางกําหนดใหสอดคลองกับสภาพการทํางาน 

แตทั้งนี้หามการทํางานติดตอกันเกิน  5 ช่ัวโมงโดยไมมีเวลาพัก โดยอาจจัด
เวลาพักในชวงรับประทานอาหารก็ได เวลาพักดังกลาวถูกนับรวมไวใน   
ช่ัวโมงการทํางานของลูกจางดวย   

วันหยุดประจําสัปดาห มีเวลาพักอยางนอย 36 ช่ัวโมงติดตอกันตอสัปดาห โดยไมรวมเวลา   
ที่ลูกจางไดรับอนุญาตใหออกไปจากสถานที่ทํางานแตตองพรอมที่จะ   
ถูกเรียกใหทํางานในสถานที่ทํางานของนายจาง (stand-by)  ชวงเวลาพัก
ดังกลาวตองพยายามจัดใหตรงชวงวันหยุดสุดสัปดาห 
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ตารางที่ 4-19 สวัสดิการแรงงานตามกฎหมายของสวีเดน – สําหรับลูกจางทั่วไป (ตอ) 

สวัสดิการ หลักการและสาระสําคัญ 
วันหยุดตามประเพณี              มีวันหยุดตามประเพณี 12 วันตอป   
วันหยุดพักผอนประจําป        
(annual leave) 

มีสิทธิหยุดพักผอนประจําป (โดยไดรับคาจาง) อยางนอย 25 วัน สําหรับลูกจาง
ที่ทํางานเกี่ยวของกับการบริหารจัดการซึ่งไมไดรับคาทํางานลวงเวลามีสิทธิ
หยุดพักผอนประจําปเพิ่มอีก 5 วัน            

การลาปวย   
(sick leave) 

มีสิทธิลาปวยโดยไดรับคาจางจากนายจางในอัตรารอยละ 80 ของคาจาง  
ในชวงเวลา 3 สัปดาหแรกของการลาปวยแตละครั้ง (ไมมีการจายสําหรับ
การลาในวันแรก)  [ภายหลังจาก 3 สัปดาหจะไดรับการจายระบบประกัน
สําหรับการเจ็บปวย) หากนายจางมีการทําขอตกลงแรงงานไว ตองจาย
คาชดเชยบางสวนเพิ่มขึ้นจากที่จายจากระบบประกันสําหรับการลาปวย   
ในระหวางการลาปวยวันที่ 22 ถึงวันที่ 90 

การลาคลอดบุตร 
(maternity leave) 

ลูกจางหญิงที่ต้ังครรภมีสิทธิลา 7 สัปดาหกอนและหลังการคลอดบุตร รวม 
14 สัปดาห หากไมใชสิทธิลาไมวาดวยเหตุใดใหถือเปนการบังคับใหมี   
การลา 2 สัปดาหกอนและหลังการคลอดบุตร รวม 4 สัปดาห และมีสิทธิลา   
เพื่อใหนมบุตรที่อยูในชวงการเลี้ยงบุตรทารก   

การลาของบิดามารดา        
(parental leave) 

ลูกจางที่ทํางานมาแลว 6 เดือน หรือ เปนเวลา 12 เดือนในชวง 2 ปของการวาจาง  
มีสิทธิลา ดังนี้  

• ลูกจางที่มีบุตรเกิดใหมมีสิทธิลาเพื่อดูแลบุตรไดจนบุตรอายุ 18 เดือน   
ในกรณีที่ลูกจางรับเด็กเปนบุตรบุญธรรมมีสิทธิลาได 18 เดือนเพื่อดูแลเด็ก
เชนเดียวกัน 

• ลูกจางที่มีบุตรอายุไมเกิน 8 ป มีสิทธิขอลาไดถึง 480 วัน (นับรวมวันลาของ
ลูกจางชายและหญิงที่เปนบิดามารดาเขาดวยกัน โดยตองมีการแบงวันลากัน
คนละอยางนอย 60 วัน หากไมใชวันลาดังกลาวจะไมไดรับการคืนวันลา   
ใหแตประการใด)  ลูกจางไดรับคาจางในระหวางการลาเปนเวลา 450 วัน   
จากระบบประกันสําหรับการดูแลครอบครัว [ในทางปฏิบัตินายจางจะชวย
ลูกจางโดยการจายสวนตางของเงินที่ลูกจางไดรับจากหนวยงานรัฐกับคาจาง    
ที่ลูกจางเคยไดรับจริงจากนายจาง]   

• ลูกจางที่มีบุตรมีสิทธิขอลดชั่วโมงการทํางานไดถึงรอยละ 25 (หรือทํางาน
เพียง 6 ช่ัวโมงตอวัน) โดยไดรับคาจางตามสวน (prorated pay)   
เพื่อดูแลบุตรจนบุตรมีอายุถึง 8 ป 

• ลูกจางที่มีบุตรมีสิทธิขอลาเพื่อดูแลบุตรที่ปวยไดถึง 60 วันตอปสําหรับบุตร
แตละคน  [โดยไดรับเงินรอยละ 80 ของคาจางจากระบบประกันสําหรับ   
การดูแลครอบครัว] 
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ตารางที่ 4-19 สวัสดิการแรงงานตามกฎหมายของสวีเดน – สําหรับลูกจางทั่วไป (ตอ) 

สวัสดิการ หลักการและสาระสําคัญ 
การลาเพื่อดูแลบุคคลในครอบครัว 
(family care leave) 

ลูกจางมีสิทธิขอลาเพื่อดูแลบุคคลในครอบครัว (ไดแก คูสมรส บุตร บิดา
มารดา ปูยาตายาย) ที่อยูในภาวะตองการการดูแลอยางตอเนื่องและเต็มเวลา
เปนเวลาไม เกิน  3 เดือน  และสามารถใชสิทธิลาในการดูแลบุคคล   
ในครอบครัวไดครั้งละ 1 คน โดยไมไดรับคาจาง 

 
สวัสดิการแรงงานตามกฎหมายเกี่ยวกับวันหยุดและวันลาตางๆ ที่กลาวขางตนบังคับใชแก

สถานประกอบกิจการทุกประเภทที่มีการวาจางงานลูกจางใหทํางาน แตทั้งนี้ไมรวมถึงการทํางาน   
ที่ทําในบานของนายจาง หรือสถานที่ อ่ืนใดที่นายจางไมอาจควบคุมดูแลใหมีการปฏิบัติงาน       
ตามคําสั่งของนายจางได การทํางานของลูกจางที่อยูในตําแหนงและการทํางานเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการ การทํางานเกี่ยวกับการดูแลความเปนอยูของนายจางและครอบครัว และการทํางานในเรือ  

 
2) การคุมครองทางการเงินสําหรับครอบครัวและบุตร 

การใหความคุมครองแกลูกจางในสวนทีเ่กีย่วกับครอบครัว ไดแก  
(1) ลูกจางหญิงที่กําลังจะคลอดบุตรมีสิทธิได รับเงินชวยเหลือเพื่อเตรียม          

การคลอดบุตรในชวงระหวาง 60 วันและ 10 วันกอนการคลอดบุตร 
(2) ลูกจางที่มีบุตรสามารถเลือกที่จะหยุดงานเพื่อดูแลบุตรโดยไดรับเงินชวยเหลือ

เปนเวลา 450 วัน ในชวงระหวาง 390 วันแรกจะไดรับเงินชวยเหลือในอัตรารอยละ 
80 ของคาจางของลูกจาง แตสูงสูดไมเกิน 289,500 โครนาสวีเดนตอป(ประมาณ
1,470,000 บาท) (อัตราที่กําหนดไวในป 2546) [สําหรับผูที่ไมมีรายไดจะไดรับเงิน
ชวยเหลือจํานวน 180 โครนาสวีเดนตอวัน (ประมาณ 900 บาท) ในชวงเวลา 390 วัน
ดังกลาว)  ในชวงการลาอีก 90 วัน จะไดรับวันละ 60 โครนาสวีเดน (ประมาณ 300 บาท)  
ลูกจางสามารถเลือกขอรับเงินชวยเหลือเต็มจํานวนในครั้งเดียวหรือแบงขอรับ   
เปนสวน  ๆก็ได 

(3) ลูกจางที่มีบุตรสามารถเลือกที่จะหยุดงานเพื่อดูแลบุตรอายุไมเกิน 12 ป          
ที่เจ็บปวย หรือบุตรอายุไมเกิน 16 ปซ่ึงทุพพลภาพ รวมถึงการพาไปพบแพทย
หรือไปสถานพยาบาล โดยไดรับเงินชวยเหลือเปนเวลาไมเกิน 60 วันตอป     
ตอบุตรแตละคน โดยไดรับเงินชวยเหลือรอยละ 80 ของคาจางในระหวางการลา 

(4) ลูกจางที่มีบุตรจะไดรับเงินชวยเหลือในการเลี้ยงดูบุตรจนถึงอายุ 16 ป        
จํานวน 1,050 โครนาสวีเดน ตอเดือน (ประมาณ 5,000 บาท) (อัตราตั้งแตเดือน
ตุลาคม 2548) หากมีบุตรตั้งแต 2 คนขึ้นไปจะไดรับเงินเพิ่มอีกในการชวยเลี้ยงดูบุตร 



รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ (Final Report)  
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด     หนาที่ 4-55 

ภายหลังจากอายุ 16 ปแลวจะไดรับเงินชวยเหลือตอไปอีกหากบุตรดังกลาว  
ยังอยูในระหวางการศึกษาเลาเรียน สําหรับบุตรที่อยูกับบิดาหรือมารดา         
ที่แยกกันอยู จะไดรับเงินชวยเหลือเพิ่มอีกไมเกิน 1,173 โครนาสวีเดนตอเดือน
(ประมาณ 6,000 บาท) โดยจายใหแกบิดาหรือมารดาที่เล้ียงดูบุตร โดยบิดาหรือ
มารดาที่ไมไดเล้ียงดูบุตรตองจายคืนเงินดังกลาวทั้งหมดหรือบางสวนใหแกรัฐ 

(5) ลูกจางที่มีบุตรสามารถเลือกที่จะหยุดงานเพื่อดูแลบุตรที่เจ็บปวยหรือพิการ
โดยไดรับเงินชวยเหลือ 

(6) ลูกจางที่มีบุตรอายุไมเกิน 19 ป (เกณฑอายุดังกลาวสามารถขยายออกไปได 
กรณีบุตรอยูในระหวางการศึกษาเลาเรียน) พักอาศัยอยูดวย และลูกจางที่มีอายุ
ไมเกิน 28 ปซ่ึงไมมีบุตร สามารถขอความชวยเหลือทางการเงินเพื่อที่อยูอาศัยได  

 
3) การคุมครองทางการเงินในระหวางการทํางาน 

การใหความคุมครองแกลูกจางเพราะไมสามารถทํางานไดอันเนื่องมาจากการเจ็บปวย 
การไมสามารถทํางานได หรือบาดเจ็บในระหวางการทาํงาน  ไดแก  

(1) การคุมครองกรณีเจ็บปวย  ลูกจางจะไดรับเงินชวยเหลือจาการสูญเสีย
ความสามารถในการทํางาน รวมถึงคารักษาพยาบาลหรือคาฟนฟูสภาพรางกาย
เพื่อการปองกันโรค ในอัตรารอยละ 77.6 ของคาจางแตไมเกิน 7.5 เทาของ
จํานวนเงิน (base amount) ที่กําหนดไว (ในป 2546 มีการกําหนดจํานวน base 
amount ไวที่ 38,600 โครนาสวีเดน) (ประมาณ 200,000 บาท)] นับแตวันที่ 22 ถึง
วันที่ 90 ของการลาปวย และสามารถไดรับการชวยเหลือเพิ่มเติมสําหรับ
คาใชจายในการเดินทางไปและกลับในการทํางาน  

(2) การคุมครองจากการเจ็บปวย บาดเจ็บและตายจากการทํางาน  
(3) การคุมครองกรณีไมสามารถทํางานได  สําหรับบุคคลอายุระหวาง 16 ถึง 64 ป

ที่สูญเสียความสามารถในการทํางานเพราะความเจ็บปวยหรือการเสื่อมสภาพ
ทางรางกายหรือจิตใจสามารถขอรับเงินเพื่อการเลี้ยงชีพจากการไมสามารถทํางาน
แบบชั่วคราวหรือถาวรได 

(4) การคุมครองกรณีวางงาน ลูกจางที่เปนสมาชิกสหภาพแรงงานจะไดรับ      
การชวยเหลือในอัตรารอยละ 80 ของคาจางที่ไดรับในปกอนการวางงาน 
สูงสุดไมเกินวันละ 680 โครนาสวีเดน (ประมาณ 3,500 บาท) โดยจะไดรับวันละ 
730 โครนาสวีเดน (ประมาณ 3,700 บาท) ในชวง 100 วันแรกของการวางงาน 
(อัตราที่ใชในป 2546) การใหความชวยเหลือกรณีวางงานมีกําหนดไมเกิน 300 วัน 
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แตสําหรับผูวางงานที่มีอายุเกิน 57 ปมีกําหนดเวลาการใหความชวยเหลือไมเกิน 
450 วัน [สําหรับลูกจางที่มิไดเปนสมาชิกสหภาพแรงงานไดรับการชวยเหลือ
โดยการจัดระบบการประกันแยกตางหากขึ้นในภายหลังเพื่อคุมครองสําหรับ
การสูญเสียรายไดจากการทํางานเพราะการวางงานดวยเชนเดียวกัน] โดย
นายจางและรัฐบาลรวมกันจายเงินเพื่อสนับสนุนการคุมครองการวางงานของลูกจาง  

            
4)  การคุมครองทางการเงนิเมื่อสูงวัย 

ลูกจางจะไดรับเงินชวยเหลือหรือเงินบํานาญเมื่อเกษียณอายุ อายุในการเกษียณ         
การทํางานกําหนดไวในลักษณะยืดหยุน คือ ตั้งแต 61 ป เปนตนไป โดยตองจายเงินสมทบในอัตรา
รอยละ 18.5 ของรายได คือ คาจางและรายไดอ่ืนที่ไดรับและตองชําระภาษีเงินได ไดแก เงินชวยเหลือ       
ที่ไดรับกรณีเจ็บปวย เงินชวยเหลือสําหรับการดูแลบุตร เงินชวยเหลือกรณีวางงาน เปนตน แตไมเกิน
จํานวนสูงสุดที่กําหนดไว โดยนายจางและลูกจางรวมกันจายเงินสมทบในอัตราเทาๆ กัน  
 

5)  การใหความชวยเหลือผูวางงาน49 
สวีเดนมีการดําเนินโครงการภาครัฐหลายโครงการเพื่อใหความชวยเหลือแกผูวางงาน 

โดยรวมมาตรการฝกอบรมการทํางานและการชวยหางานใหแกผูวางงานไวดวย ผูวางงานที่เขารวม
โครงการฝกอบรมและการหางานของภาครัฐจะไดรับเงินชวยเหลือเพื่อการทํางาน (employment  
allowance) จากภาครัฐเปนจํานวนเทากับเงินชวยเหลือที่ผูวางงานไดรับจากระบบประกันสําหรับ   
การวางงาน ในการใหความชวยเหลือแกผูวางงานไดมีการแบงกลุมผูวางงานออกเปน 2 กลุม คือ 

(1) กลุมผูทํางานที่ใชแรงงาน (labor strand) การใหความชวยเหลือจะมุงไปที่   
การใชมาตรการบังคับที่ใหความสําคัญกับการฝกอบรมเพื่อเสริมสราง
ความสามารถและศักยภาพในการทํางานไมใชแต เพียงใหความชวย           
ทางการเงินเทานั้น  

(2) กลุมผูทํางานที่มีความรูความชํานาญงาน (skill strand) การใหความชวยเหลือ
จะมุงไปยังผูที่เผชิญกับปญหาในการหางานทําโดยการจัดการฝกอบรมเฉพาะดาน
เพื่อเสริมสรางความชํานาญงานตามที่ตองการเพื่อชวยใหหางานทําไดงายขึ้น 

 
 

                                                 
49 Sweden Employment Policy Programmes จาก http://www.eurofound.eu.int/emire/SWEDEN/ANCHOR-ARBETSR-Auml-TT-

SE.html (จากการสบืคน ณ วันที่ 1 เมษายน 2550) 
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โครงการการชวยเหลือผูวางงานใหมีงานทําโดยความรวมมือกันระหวางภาครัฐและ
ภาคเอกชนที่สําคัญ ไดแก  

(1) การจัดใหผูวางงานทํางานเพื่อสรางประสบการณในการทํางาน  (work-
experience placement) ในบริษัทหรือหนวยงานภาครัฐเปนเวลาที่กําหนด 
(โดยทั่วไปเปนเวลา 6 เดือน) ผูที่รับผูวางงานไวในการทํางานมักจะจายเงินสมทบ
รายเดือนในอัตรา  3,000 โครนาสวีเดนตอคน  (ประมาณ 15,000 บาท)            
เพื่อชวยเหลือคาใชจายของภาครัฐในการฝกอบรมการทํางาน ในการดําเนินการ
ดังกลาวมีการปรึกษาหารือกับสหภาพแรงงานดวยเนื่องจากมีความเสี่ยงวา     
การจัดใหผูวางงานทํางานในลักษณะดังกลาวอาจสงผลกระทบในลักษณะเปน
การเขาทํางานแทนที่หรือแยงงานจากการทํางานตามปกติของลูกจางทั่วไป 
การทํางานในลักษณะนี้ ไมถือวาผูวางงานเปนลูกจางของกิจการที่รับไว แตจะ
ไดรับการปฏิบัติและการดูแลในเรื่องสุขภาพและความปลอดภัยในการทํางาน
เชนเดียวกับลูกจางทั่วไปของกิจการ 

(2) การดําเนินโครงการสรางภูมิความรู (Knowledge Boost) ใหแกผูวางงานและ
บุคคลทั่วไปที่มีอายุระหวาง 25 ถึง 55 ป เพื่อใหมีพื้นฐานการศึกษาและความรู
ในระดับที่สูงกวามัธยมศึกษาตอนปลาย ผูเขารวมโครงการจะไดรับเงิน
ชวยเหลือในระหวางการเรียนรูเปนจํานวนเทากับที่ไดรับจากระบบประกัน
สําหรับการวางงาน ในป 2542 มีผูเขารวมโครงการคิดเปนรอยละ 2 ของ   
กําลังแรงงานทั้งหมดของประเทศ 

(3) การดําเนินโครงการสนับสนุนใหผูวางงานเปนเวลานานกลับเขาทํางาน
ตามปกติ โดยนายจางที่วาจางผูวางงานเปนเวลานานเขาทํางานและใหการฝกอบรม
ในการทํางานควบคูกันไปเพื่อใหสามารถทํางานไดจะไดรับเงินสนับสนุน 
การสรางงาน (job creation subsidy) จากรัฐบาลเปนจํานวนรอยละ 50 ของ
คาจางที่จายใหแกบุคคลดังกลาว สูงสุดไมเกิน 350 โครนาสวีเดนตอวัน 
(ประมาณ 1,800 บาท) การทํางานดังกลาวถือวาเปนลูกจางของกิจการและไดรับ
คาจ างในอัตราที่กํ าหนดไว สําหรับการทํางานในแตละอุตสาหกรรม                
เงินสนับสนุนจากภาครัฐจะจายใหโดยใชวิธีการหักจากเงินภาษีเงินไดของ
กิจการนายจาง โดยภาครัฐจะใหการสนับสนุนการวาจางงานเปนเวลาไมเกิน     
6 เดือน การสนับสนุนของภาครัฐดังกลาวจะไมใชกับกิจการที่มีการเลิกจางงาน
ลูกจ างด วย เหตุผลเพื่ อลดจํ านวนลูกจ างที่ มีมากเกินไป  (redundancy)                 
แตประการใด 
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(4) การดําเนินโครงการเตรียมตัวเพื่อการทํางาน (employment preparation 
guarantee) เพื่อปองกันการวางงานแบบถาวร โดยมีการพิจารณาแผนการ     
การเตรียมตัวเพื่อการทํางานแบบเต็มเวลา (full time participation) สําหรับ     
ผูวางงานแตละคนเพื่อทําใหสามารถสรางโอกาสในการกลับเขาทํางานไดดียิ่งขึ้น  

นายจางในสวีเดนมีหนาที่ตองรายงานตําแหนงงานที่วางลงของกิจการและตองการ   
ใหมีการวาจางงานในตําแหนงดังกลาวใหหนวยงานภาครัฐทราบ เปนผลทําใหภาครัฐไดทราบ
ขอมูล 2 ดาน กลาวคือ ตําแหนงงานที่มีอยูและวางลงจากฝายนายจางและจํานวนผูตองการทํางาน
จากฝายผูว างงาน  และสามารถดําเนินโครงการชวยเหลือผูวางงานใหมีงานทําไดอยาง 
มีประสิทธิภาพและสอดคลองกับความตองการของนายจาง 
 

6) สวัสดิการแรงงานภาคเอกชน 
 

ในการศึกษาสวัสดิการแรงงานภาคเอกชนของสวีเดน ผูวิจัยไดเลือก 4 บริษัทตัวอยาง       
ตามตารางที่ 4- 20  

 
ตารางที่ 4-20 รายช่ือกลุมตัวอยางบริษัทเอกชนของสวีเดน 

ชื่อ ประเภทธุรกิจ ลูกจาง (คน)* 

Volvo Cars50 กิจการผลิตและจําหนายรถยนต 19,844 
TeliaSonea51 กิจการโทรคมนาคม 28,175 
Tektronix52 กิจการบริการทดสอบ ติดตามและตรวจสอบสินคา

และอุปกรณเทคโนโลยี่ 
4,334 

Intel Sweden53 กิจการผลิตและจําหนายอุปกรณอิเลก็ทรอนิกส N/A 
 หมายเหตุ *ขอมูล ณ ป 2548 

 
 

                                                 
50

 Volvo Cars – About Volvo Cars จาก http://www.volvocars.com/corporation/default.htm และ http://www.volvocars.com/ 

corporation/ Sustainability/GRI/Profile.htm (จากการสืบคน ณ วันที่ 1 เมษายน 2550) 
51 TeliaSonea – About TeliaSonea จาก http://www.teliasonera.com/channelfront1/0,2855,l-en_h-12437,00.html และ 

http://www.smartbrief.com/news/ctia/companyData.jsp?companyId=5137  (จากการสืบคน ณ วนัที่ 1 เมษายน 2550) 
52 Tektronix จาก http://www.tek.com และ http://www.smartbrief.com/news/ctia/companyData.jsp?companyId=716 (จากการ

สืบคน ณ วันที่ 1 เมษายน 2550) 
53 Intel – About Intel จาก http://www.intel.com (จากการสืบคน ณ วันที่ 1 เมษายน 2550) 
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ขอมูลสวัสดิการแรงงานของบริษัทเอกชนที่กลาวขางตนไดนํามาจากการคนควาทาง
อิเล็กทรอนิกส (on-line search) ตามที่ปรากฏในเวบไซต (website) ของแตละบริษัทซึ่งจัดทําเพื่อเผยแพร      
ตอสาธารณะและเพื่อเปนขอมูลเบื้องตนสําหรับผูที่สนใจทํางานกับบริษัทเทานั้น (ไมอาจสรุปวา
บริษัทมีการจัดสวัสดิการแรงงานใหแกลูกจางหรือคนทํางานของตนเพียงเทาที่ปราฏใน website 
เทานั้น) และเพื่อใชเปนแนวทางในการศึกษาตามที่ปรากฏในตารางที่ 4-21  
 

ตารางที่ 4-21 สวัสดิการแรงงานของกลุมตัวอยางบริษัทเอกชนของสวีเดน 
สวัสดิการแรงงาน Volvo Cars54 TeliaSonea55 Tektronix56 Intel Sweden57 
การประกันชีวิต 
การประกันสุขภาพ  
การประกันอุบัติเหตุ 

√   √ 

กองทุน                      
เพื่อการเกษียณอายุ 

√    

การไดรับหุนหรือ
ซื้อหุนในกิจการ   

   √ 

สวนแบงจากกําไร              
(Profit Sharing) 

√   √ 

เงินโบนัส √   √ 
วันหยุดพักผอน 
(vacation) 

√ 
ลูกจางเขาทํางานใหม อาจไดรับ
วันหยุดพักผอนในปแรกแมวา
จะทํางานไมครบตามกําหนด 

√ อยางนอย 25 วัน/ป 
 

ลาไดไมเกิน 30 วัน/ป 
ขึ้นอยูกับระยะเวลา
ทํางาน   

 
ลาปวย √ √ √ √ 
ลาอื่นๆ • ลาแตงงานโดยไดรับคาจาง 

• ลาในโอกาสครบรอบวันเกิด 
50 ปโดยไดรับคาจาง 

• ลาเพื่อพบแพทยหรือ
ทันตแพทยเปนการฉุกเฉิน
โดยไดรับคาจางในวันแรกที่
ลา 

• ลาเพื่องานศพของบุคคล
ใกลชิดในครอบครัว  
โดยไดรับคาจาง 

• ลาเพื่อขนของยายที่อยู โดย

   

                                                 
54 Volvo Cars – Benefits for Employees of Volvo Cars in Sweden   
55 TeliaSonea Corporate Social Responsibility Report 2004 และ 2005 
56

 Tektronix Sweden จาก http://www.tek.com/careers/locations/sweden.html (จากการสืบคน ณ วนัที่ 1 เมษายน 2550) 
57 Intel Sweden จาก http://www.intel.com/jobs/sweden/bencomp/compensation.htm (จากการสืบคน ณ วนัที่ 1 เมษายน 2550) 



รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ (Final Report)  
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด     หนาที่ 4-60 

ไดรับคาจาง 
ตารางที่ 4-21 สวัสดิการแรงงานของกลุมตัวอยางบริษัทเอกชนของสวีเดน (ตอ) 
สวัสดิการแรงงาน Volvo Cars TeliaSonea Tektronix Intel Sweden 
การชวยเหลือสําหรับ   
คลอดบุตรและการดแูล
บุตร 

√ 
• จายเงินพิเศษเพื่อ
ชวยเหลือลูกจางใน
ระหวางลาดูแลบุตร 

√ • การชวยเหลือในการ
คลอดบุตร 

• การชวยเหลือดาน
การเลี้ยงดูบุตร 

 

การชวยเหลือ
เกี่ยวกับการทํางาน
และการใชชีวิต
ครอบครัว 

• การปรับเวลาทํางาน
ใหยึดหยุนได 

• ขอเพิ่มและลดเวลา
ทํางานได 

• สถานพักผอนใหกับ
ลูกจางและครอบครัว 

• การลาเพื่อดูแลครอบครัว 

• การปรับเวลาทํางานให
ยึดหยุนได 

• การไมจํากัดเวลาทํางาน
และสถานที่ทํางาน 

• การติดตอและทํางาน
ทางไกล 

• การลาเพื่อดูแลครอบครัว  

√  

รางวัลการทํางาน • รางวัลการทํางาน
ครบ 25 35 45 และ 
50 ปตามลําดับ 

√   

การฝกอบรม √ 
• เงินทุนการศึกษา
สําหรับลูกจาง 

√ 
• มีโรงเรียน TeliaSonea 

Business School สําหรับ
การฝกอบรมผูบริหาร
และผูชํานาญงาน  

 √ 
• มีสถานอบรม Intel 

University เพื่อใชอบรม
พนักงานทั่วโลก 

• เงินทุนการศึกษา
สําหรับลูกจาง 

การใหสิทธปิระโยชน
ใด  ๆเพิ่มเติม  

• บริการอาหารและ
เครื่องดื่มแกลูกจาง 

• สิทธิใชรถยนตร
ประจําตําแหนงหรือ
ในระหวางทํางาน 

• สวนลดในการซื้อ
รถยนตรของบริษัท 

• เชาซื้อรถยนตรโดย
หักคาเชาซื้อจากคาจาง 

• สวนลดคาน้ํามันรถ 
• สวัสดิการเงินกูซื้อ
รถยนตร 

• การลางและทําความ
สะอาดรถในราคาพิเศษ 

• สวัสดิการตรวจวดั
สายตาและไดรับ
แวนตา สําหรับลูกจาง
ที่ตองทํางานใช
คอมพิวเตอรวันละ
อยางนอย 1 ช่ัวโมง 

• สถานออกกําลังกาย 
และการเขาอบรม
การออกกําลังกาย 

• สโมสรและสถานที่

• การขอเปลี่ยนหรือยาย
งานตามความเหมาะสม
โดยมีการจัดขอมูล
ตําแหนงงานใหทราบ 

• การชวยเหลือเพื่อ
สุขภาพ เชน การออก
กําลังกาย การงดสูบ
บุหรี่ การลดอัตราการ
ลาเจ็บปวย  

• การอบรมเพื่อผอนคลาย
ความเครยีดจากการ
ทํางาน 

• คูปองรับประทาน
อาหาร (meal voucher) 
โดยบริษัทชวยเหลือ
คาอาหารรอยละ 40 
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4.5 ญ่ีปุน 
 

ญ่ีปุนเปนประเทศหนึ่งในเอเซียที่มีการจัดสวัสดิการแรงงานเพื่อคุมครองคนทํางาน (worker) 
ในแตละชวงชีวิตการทํางานจนถึงการเกษียณอายุ โดยมีแนวทางในการจัดสวัสดกิารแรงงานทีค่าํนงึถึง
สภาพความเปนอยูที่ดีของลูกจางและใหการสนับสนุนการจัดสวัสดิการแรงงานที่สงเสริมการดูแล
บุตรในครอบครัวของลูกจางเชนเดียวกับแนวทางการจัดสวัสดิการแรงงานของประเทศตะวันตก เชน 
สหรัฐอเมริกา แคนาดา อังกฤษ และสวีเดน 

 

การใหความคุมครองแรงงานในการจัดใหมีสวัสดิการแรงงานแกคนทํางาน (worker) ของ
ญ่ีปุนมีแนวทางและหลักการที่สําคัญดังนี้  

 

1) การคุมครองเกี่ยวกับวันหยดุและวันลา และสวัสดิการแรงงานเกี่ยวกับการทํางาน 
ญ่ีปุนมีกฎหมาย The Labour Standards Law58 และ The Child Care and Family Care 

Leave Act เปนกฎหมายแรงงานหลักของประเทศที่กําหนดมาตรการคุมครองแรงงานและ
กําหนดใหนายจางจัดใหมีสวัสดิการแรงงานแกลูกจางและครอบครัว พอสรุปหลักการและ
สาระสําคัญตามที่ปรากฏในตารางที่ 4-22  

 
ตารางที่ 4-22 สวัสดิการแรงงานตามกฎหมายของญี่ปุน – สําหรับลูกจางทั่วไป 

สวัสดิการ หลักการและสาระสําคัญ 
เวลาพัก มีเวลาพักอยางนอย 45 นาทีกรณีมีการทํางานเกิน 6 ช่ัวโมง/วัน และมีเวลา

พักอยางนอย 60 นาทีกรณีมีการทํางานเกิน 8 ช่ัวโมง/วัน  
วันหยุดประจําสัปดาห มีวันหยุด 1 วันตอสัปดาห หรือ 4 วันในชวงเวลา 4 สัปดาห 
วันหยุดตามประเพณี             
(national holidays) 

มีวันหยุดตามประเพณี 14 วัน แตไมบังคับใชแกคนทํางานของภาคเอกชน   
ขึ้นอยูกับการตกลงกันระหวางนายจางและคนทํางาน 

วันหยุดพักผอนประจําป        
(annual leave) 

มีสิทธิหยุดพักผอนประจําปภายหลังจากไดทํางานมาแลวรอยละ 80 ของ 
วันทํางานทั้งหมดในแตละป จํานวนวันหยุดพักผอนประจําป (โดยไดรับ
คาจาง) จะขึ้นอยูกับระยะเวลาในการทํางาน คือ ภายหลังจากทํางานมาแลว 
6 เดือนสามารถลาหยุดได 10 วัน และภายหลังจากทํางานมาแลว 1.5 ป   
จะไดรับวันหยุดเพิ่มอีกปละ 1 วัน แตทั้งนี้หยุดไดไมเกิน 20 วัน    

 
 
 
 

                                                 
58 กฎหมาย The Labour Standards Law จาก http://natlex.ilo.org/txt/E95JP01.htm (จากการสืบคน ณ วันที่ 1 เมษายน 2550) 
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ตารางที่ 4-22 สวัสดิการแรงงานตามกฎหมายของญี่ปุน – สําหรับลูกจางทั่วไป (ตอ) 

สวัสดิการ หลักการและสาระสําคัญ 
การลาปวย   
(sick leave) 

ไมมีการกําหนดจํานวนวันลาปวย  ขึ้นอยูกับการตกลงระหวางนายจางและ
คนทํางาน    

การลาคลอดบุตร 
(maternity leave) 

คนทํางานหญิงที่ ต้ั งครรภมีสิทธิลา  6  สัปดาหกอนการคลอดบุตร 
(14 สัปดาหกรณีต้ังครรภบุตรแฝด) และ 8 สัปดาหภายหลังการคลอดบุตร 
[กฎหมายไมไดกําหนดใหนายจางจายคาจางในระหวางการลา ขึ้นอยูกับ
การตกลงระหวางนายจางกับลูกจาง หากลูกจางไมไดรับคาจางระหวาง   
การลาคลอดจากนายจาง จะไดรับเงินชวยเหลือรอยละ 60 ของคาจางจาก
ระบบประกัน (National Health Insurance Scheme) และรัฐบาลใหเงินชวยเหลือ
ในการเลี้ยงดูบุตรผานระบบประกันจํานวน 300,000 เยน (ประมาณ 88,000 บาท) 
สําหรับการคลอดในแตละครั้ง]  

การลาเพื่อดูแลบุตร                 
(child care break & child care leave) 

• คนทํางานหญิงที่อยูในชวงการเลี้ยงบุตรอายุไมเกิน 1 ป มีสิทธิลาพัก   
เพื่อเลี้ยงดูบุตร ( เชน  การใหนมบุตร) วันละ  2 ครั้งๆ  ละ  30 นาที 
(นอกเหนือจากเวลาพักทํางานในแตละวัน) 

• คนทํางานชายและหญิงมีสิทธิลาเพ่ือดูแลบุตร (child care leave) กรณี
บุตรอายุไมเกิน 1 ป [ไมไดรับคาจางจากนายจาง แตอาจไดรับเงินชวยเหลือ
จากระบบประกัน (National Health Insurance Scheme)] 

• คนทํางานมีสิทธิลา 5 วันตอปเพื่อดูแลบุตรกอนวัยเรียนที่เจ็บปวยหรือ
บาดเจ็บ (กฎหมายไมไดกําหนดใหนายจางจายคาจางระหวางลา) 

การจัดสวัสดิการเกี่ยวกับการเลี้ยงดู
บุตรของลูกจาง 

• สถานประกอบการที่มีลูกจางเกิน 300 คน ตองจัดใหมีสวัสดิการเกี่ยวกับการ
เลี้ยงดูบุตรของลูกจาง เชน การลาพักงานชั่วคราว การจัดสถานดรับดูแลเด็ก
ในสถานประกอบการ เปนตน 

การลาในชวงมีประจําเดือน  
(monthly menstrual leave) 

คนทํางานหญิงที่มีปญหาการทํางานในชวงมีประจําเดือน มีสิทธิขอลา   
ไมทํางานในชวงเวลาดังกลาวได โดยไมจําเปนตองมีใบรับรองแพทย 

การลาเพื่อดูแลบุคคลในครอบครัว 
(family care leave) 

คนทํางานมีสิทธิขอลาเพื่อดูแลบุคคลในครอบครัว (ไดแก คูสมรส บุตร 
บิดามารดา ปูยาตายาย) ที่อยูในภาวะตองการการดูแลอยางตอเนื่องและ   
เต็มเวลาเปนเวลาไมเกิน 3 เดือน และสามารถใชสิทธิลาในการดูแลบุคคล   
ในครอบครัวไดครั้งละ 1 คน โดยไมไดรับคาจาง 

การจายคาจางกรณีฉุกเฉิน คนทํางานสามารถรองขอใหนายจางจายคาจางสําหรับงานที่ไดทําไปแลว
กอนวันจายคาจางตามปกติเพื่อนําไปใชเปนคาใชจายยามฉุกเฉินสําหรับ
การคลอดบุตร การเจ็บปวย อุบัติหตุ หรือเหตุฉุกเฉินอื่น 

การจายคาเดินทางกลับภูมิลําเนา คนทํางานที่เปนเด็กอายุตํ่ากวา 18 ปมีสิทธิไดรับคาเดินทางกลับภูมิลําเนา
จากนายจาง หากประสงคจะเดินทางกลับภูมิลําเนาภายใน 14 วันภายหลัง
ถูกเลิกจางโดยมิใชความผิดของคนทํางาน 



รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ (Final Report)  
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด     หนาที่ 4-64 

ตารางที่ 4-22 สวัสดิการแรงงานตามกฎหมายของญี่ปุน – สําหรับลูกจางทั่วไป (ตอ) 

สวัสดิการ หลักการและสาระสําคัญ 
การตรวจสุขภาพ 
(medical checkup) 

คนทํางานจะไดรับการตรวจสุขภาพตามปกติในแตละป สําหรับคนทํางาน   
ที่ทํางานในบางประเภทกิจการและลูกจางที่ทํางานกลางคืนจะไดรับ   
การตรวจสุขภาพทุก 6 เดือนโดยนายจางเปนผูรับผิดชอบคาใชจาย 

สถานที่พักอาศัย หากนายจางจัดหอพักหรือสถานที่พักอาศัยสําหรับคนทํางาน จะตองมี
ขอกําหนดเกี่ยวกับการพักอาศัยซึ่งไดรับการยอมรับจากลูกจางสวนใหญ 
และนายจ างไมสามารถเข าไปแทรกแซงเสรีภาพของคนทํ างาน   
ในการพักอาศัยในหอพักดังกลาว 

 
สวัสดิการแรงงานตามกฎหมายเกี่ยวกับวันหยุดและวันลาตางๆ ที่กลาวขางตนบังคับใชแก

สถานประกอบกิจการทุกประเภทที่มีการวาจางงานคนทํางาน (worker) ใหทํางานโดยไดรับคาจาง 
(wage) ตอบแทนการทํางาน โดยไมคํานึงวาเปนการทํางานประเภทใด  

 
2) การคุมครองเกี่ยวกับสุขอนามัยพื้นฐานในสถานประกอบกิจการ 

กฎหมาย The Industrial Safety and Health Law ของญี่ปุนไดกําหนดถึงการจัด
สวัสดิการแรงงานดานสุขอนามัยที่สําคัญเกี่ยวกับการจัดหาน้ําดื่มและน้ําใช หองสุขา หองน้ํา สถานที่
รับประทานอาหาร  สถานที่พัก หอพัก และแพทยสําหรับคนทํางานในทุกสถานประกอบกิจการ     
โดยกําหนดหลักเกณฑในรายละเอียดที่สําคัญไวในคําสั่งที่เรียกวา Ordinance on Industrial Safety and 
Health พอสรุปหลักการและสาระสําคัญ59 ตามที่ปรากฏในตารางที่ 4-23 

 

ตารางที่ 4-23 สวัสดิการแรงงานดานสุขอนามัยตามกฎหมายของญี่ปุน 

สวัสดิการ หลักการและสาระสําคัญ 
น้ําดื่ม • จัดใหมีน้ําดื่มในปริมาณที่เพียงพอสําหรับคนทํางานและไดมาตรฐานน้ําดื่ม   

ตามที่กฎหมายกําหนด 

• สําหรับสถานประกอบกิจการที่มีการเสียเหงื่อมากในการทํางาน ตองจัดเตรียม
น้ําและเกลือไวสําหรับคนทํางานดวย 

หองสุขา หองน้ํา และ 
หองเปลี่ยนเสื้อผา  

• จัดใหมีหองสุขาโดยแบงแยกระหวางหญิงและชาย โดยมีอุปกรณอํานวย   
ความสะดวกอยางเหมาะสมอยางนอยดังนี้ 

 

                                                 
59 กฎหมาย The Industrial Safety and Health Law ของญี่ปุน จาก http://www.jicosh.gr.jp/english/ 

law/IndustrialSafetyHealth_Law/index.htm และคําสั่ง Ordinance on Industrial Safety and Health จาก 
http:www.jicosh.gr.jp/English/law/IndustrialSafetyHealth_Ordinance/index.html  (จากการสืบคน ณ วันที่ 1 เมษายน 2550) 
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สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด     หนาที่ 4-65 

ตารางที่ 4-23 สวัสดิการแรงงานดานสุขอนามัยตามกฎหมายของญี่ปุน (ตอ) 

สวัสดิการ หลักการและสาระสําคัญ 

  

อุปกรณอํานวยความสะดวก จํานวนคนทํางาน 
หองสวม 1 หองสําหรับคนทํางานชายทุก 60 คน 

1 หองสําหรับคนทํางานหญิง 20 คน 
โถปสสาวะชาย 1 ชุดสําหรับคนทํางานชายทุก 30 คน 

• จัดใหมีน้ําสะอาดในถังเก็บสําหรับทําความสะอาดในปริมาณที่เพียงพอ 

• ดูแลรักษาหองสุขาและเครื่องสุขภัณฑในหองสุขาใหอยูในสภาพที่สะอาดและ   
มีวิธีการกําจัดสิ่งปฏิกูลอยางเหมาะสม 

• หากมีการทํางานที่กอใหเกิดความสกปรกตอรางกายหรือเสื้อผา ตองจัดใหมี
สถานที่อาบน้ําทําความสะอาดรางกาย สถานที่เปลี่ยนเสื้อผา หรือสถานที่ซักลาง
สิ่งสกปรกจากเสื้อผาในระหวางทํางาน โดยนายจางตองจัดหาสิ่งอํานวย   
ความสะดวกที่จําเปนใหแกคนทํางาน 

สถานที่พักจากการทํางาน • จัดใหมีสถานที่พักจากการทํางานที่เหมาะสม 

• สําหรับการทํางานที่ตองยืนติดตอกันเปนเวลานาน ตองจัดใหคนทํางานมีโอกาส
ไดพักนั่งอยางสม่ําเสมอและจัดหาเกาอี้นั่งที่เหมาะสมให 

• จัดใหมีการจัดสถานที่สําหรับนอนหลับพักผอนสําหรับการทํางานตอนกลางคืน
หรือนอนพักระหวางทํางานตามที่ไดรับอนุญาตโดยแบงแยกระหวางชายและ
หญิง และมีการจัดหาเตียงนอนและอุปกรณที่เหมาะสมให โดยมีมาตรการ   
ปองกันเชื้อโรคในสถานที่นอนพักดวย 

อุปกรณอบเสื้อผาทํางาน • สําหรับการทํางานในสถานประกอบกิจการที่ทําใหเกิดความชื้นสูงกับเสื้อผา 
นายจางตองจัดใหมีอุปกรณและสิ่งอํานวยความสะดวกในการอบเสื้อผาใหแหง 

สถานที่รับประทานอาหาร • จัดใหมีสถานที่รับประทานอาหารแกคนทํางานนอกพื้นที่ทํางาน  เวนแต
คนทํางานไมรับประทานอาหารในสถานประกอบกิจการ 

• สถานที่รับประทานอาหารและครัวตองอยูหางจากหองสุขาพอสมควร 

• จัดใหมีอุปกรณที่ใชในการรับประทานอาหารที่มีการทําความสะอาดฆาเชื้อโรค 

• จัดใหมีอุปกรณในการจัดเก็บอาหาร อุปกรณที่ใชในการรับประทานอาหาร และ
เครื่องปรุงรส และอุปกรณปองกันแมลง หนู เปนตน 

• จัดใหมีน้ําสะอาดอยางเพียงพอสําหรับใชดื่มและทําความสะอาด 

• จัดใหมีการกําจัดขยะอยางเหมาะสม 

• จัดใหมีหองสุขาเฉพาะสําหรับคนทํางานในหองครัว 

• หามคนทํางานครัวที่มีโรคติดตอซึ่งไมเหมาะสมในการทํางานเกี่ยวกับการปรุงอาหาร 

• คนทํางานครัวตองสวมเสื้อผาเฉพาะสําหรับการปรุงอาหารและสะอาด และสวม
รองเทาเฉพาะสําหรับการทํางานในครัวโดยไมสวมรองเทาของตนเขามาในหองครัว 
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โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด     หนาที่ 4-66 

ตารางที่ 4-23 สวัสดิการแรงงานดานสุขอนามัยตามกฎหมายของญี่ปุน (ตอ) 

สวัสดิการ หลักการและสาระสําคัญ 
อาหารสําหรับคนทํางาน • หากมีการจัดอาหารใหแกคนทํางานในสถานประกอบกิจการ นายจางตอง

พยายามจัดอาหารที่มีคุณประโยชนทางโภชนาการใหแกคนทํางาน 

• หากสถานประกอบกิจการใดมีการจัดอาหารตั้งแต 100 ชุดในแตละคราว หรือ
ต้ังแต 250 ชุดในแตละวัน นายจางตองวาจางนักโภชนาการเพื่อดูแลเกี่ยวกับ  
การจัดอาหารใหแกคนทํางาน 

อุปกรณปฐมพยาบาล • จัดใหมีอุปกรณและเครื่องมือปฐมพยาบาลที่จําเปนในการรักษาพยาบาล
คนทํางานที่ไดรับบาดเจ็บ โดยเก็บไวในสถานที่ที่คนทํางานทุกคนที่เกี่ยวของ
ทราบ และดูแลรักษาใหสะอาดอยูตลอดเวลา 

หอพัก60 • ในกรณีที่นายจางจัดหอพักใหแกคนทํางาน ตองมีการแบงแยกอาคารสถานที่พัก
ระหวางชายและหญิง เวนแตมีการแบงกั้นผนังและแยกทางเขา-ออกระหวางชาย
และหญิงออกจากกัน 

• พ้ืนที่พักอาศัยสําหรับคนงานแตละคนไมนอยกวา 2.5 ตารางเมตร และไมควรมี   
ผูพักอาศัยเกิน 16 คนตอหอง และมีความสูงของเพดานไมนอยกวา 2.1 เมตร 

• จัดใหมีเตียงนอนไวเฉพาะสําหรับคนทํางานแตละคน และดูแลรักษาใหอยูในสภาพที่สะอาด 

• หากมีผูพักอาศัยต้ังแต 30 คน ควรจัดใหมีหองรับประทานอาหาร ยกเวนมีการจัด
หองรับประทานอาหารไวในสถานที่ทํางานที่อยูใกลเคียงกันไวแลว 

• หากไมมีสถานที่อาบน้ําตั้งอยูในบริเวณใกลเคียงกับหอพัก ควรจัดใหมีหองอาบน้ํา
ในหอพักโดยแบงแยกระหวางชายและหญิง 

• จัดใหมีหองสุขาแยกระหวางชายและหญิงอยางเพียงพอ โดยอยูในพื้นที่แยกตางหาก
จากหองรับประทานอาหารและครัว 

• จัดใหมีน้ําใชจากทอที่ผานการตรวจสอบคุณภาพแลว 

• มีการจัดระบบแสงสวาง การถายเทของอากาศ และระบบความเย็นของอากาศ   
อยางเหมาะสม  

• หากมีผูพักอาศัยตามปกติต้ังแต 50 คน ควรมีการแตงตั้งผูที่ดูแลรับผิดชอบ
เกี่ยวกับสุขอนามัยในหอพัก 

การจัดใหมีแพทยและ   
การหามคนทํางาน          
ที่เจ็บปวยทํางาน 

• จัดใหมีแพทยสําหรับสถานประกอบกิจการในกรณีที่มีการวาจางคนทํางาน
ตามปกติไมนอยกวา 50 คน 

 

 

                                                 
60 หมายถึง หอพักที่จัดใหแกคนทํางานที่ทํางานในสถานประกอบกิจการทั่วไป (ไมรวมถึงหอพักที่จัดใหแกคนทํางานที่ทํางาน

กอสรางซึ่งมีการกอสรางหอพักเปนการชั่วคราวสําหรับคนทํางาน) ขอมูลจาก http://www.jicosh.gr.jp/english/osh/outline/40.html 
(จากการสืบคน ณ วันที่ 1 เมษายน 2550) 
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สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด     หนาที่ 4-67 

ตารางที่ 4-23 สวัสดิการแรงงานดานสุขอนามัยตามกฎหมายของญี่ปุน (ตอ) 

สวัสดิการ หลักการและสาระสําคัญ 
การจัดใหมีแพทยและ   
การหามคนทํางาน          
ที่เจ็บปวยทํางาน (ตอ) 

• จัดใหมีแพทยประจําเฉพาะสถานประกอบกิจการทั่วไปที่มีคนทํางานตามปกติ 
1,000 คน หรือแพทยประจําเฉพาะสถานประกอบกิจการดังตอไปนี้ซึ่งมี
คนทํางานตามปกติ 500 คน  
1)  การทํางานในสถานที่ที่มีความรอนสูงหรือที่เกี่ยวของกับความรอนสูง 
2)  การทํางานในสถานที่ที่มีความเย็นจัดหรือที่เกี่ยวของกับความเย็นจัด 
3)  การทํางานที่เสี่ยงอันตรายจากกัมมันตภาพรังสี หรือการติดเชื้อโรค 
4)  การทํางานที่มีฝุนละออง ดิน ทราย ขนสัตว เปนตน  
5)  การทํางานที่มีความดันบรรยากาศแตกตางจากปกติอยางมาก 
6)  การทํางานที่เกี่ยวของกับการยกหรือขนถายของที่มีน้ําหนักมาก 
7)  การทํางานที่เกี่ยวของการการสั่นสะเทือนอยางมาก เชน การขุดเจาะหิน เปนตน 
8)  การทํางานในหลมุ 
9)  การทํางานที่ตองทํางานถึงเที่ยงคืน 
10) การทํางานที่เกี่ยวของกับสารเคมีอันตราย 
11) การทํางานในสถานที่ซึ่งมีการปลอยสารอันตราย 
12) งานอื่นๆ ตามที่รัฐมนตรีสาธาณสุข แรงงาน และสวัสดิการกําหนด 

• นายจางมีหนาที่ดูแลและหามมิใหบุคคลตอไปนี้ทํางาน 
1)  คนทํางานที่เปนโรคติดตอทํางาน เวนแตไดจัดมาตรการปองกันการติดตอ
และแพรเช้ือโรค 

2) คนทํางานที่มีโรคภัยเกี่ยวกับหัวใจ ตับ และปอดซึ่งคาดการณไดวาจะทําให
สุขภาพแยลงเพราะการทํางาน 

 
3)  การคุมครองเกี่ยวกับอุบัติเหตุและการเจ็บปวยจากการทาํงาน61 

ลูกจางทุกคนในสถานประกอบกิจการ  (ไมวาจะสัญชาติใดและไมวาจะเปน              
สถานประกอบกิจการขนาดใด มีจํานวนลูกจางเทาใด) จะไดรับการคุมครองกรณีบาดเจ็บหรือ
เจ็บปวยจากการทํางานหรือในระหวางการเดินทางไปและกลับจากการทํางานตามกฎหมาย            
Workers’ Accident compensation Insurance โดยนายจางเปนผูจายเบี้ยประกันแตเพียงผูเดียว      
เพื่อคุมครองใหมีการดูแลในดานการรักษาพยาบาลและมีสิทธิไดรับการจายชดเชยในกรณีที่ลูกจาง
เจ็บปวย บาดเจ็บ ขาดความสามารถในการทํางาน หรือตายเนื่องจากการทํางานใหแกลูกจาง             

                                                 
61 Japan External Trade Organization (JETRO), Investing in Japan Section 4 Human Resource management 4.9.2 Workers’ 

Compensation Insurance จาก http://www.jetro.go.jp/en/invest/setting_up/section4/reference.html (จากการสืบคน ณ วันที่ 1 เมษายน 
2550) 
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เบี้ยประกันที่นายจางตองจายจะคํานวณจากคาจางของลูกจาง อัตราเบี้ยประกันแตกตางกัน          
ตามประเภทธุรกิจ สําหรับอัตราเบี้ยประกันที่ใชบังคับในเดือนเมษายน 2549 กําหนดอัตราสูงสุดไวที่
รอยละ  11 .8  สําหรับกิจการที่มีความเสี่ ยงสูงที่ ลูกจ างอาจเกิดอันตรายจากการทํางาน                   
(เชน งานกอสรางโรงงานผลิตไฟฟาพลังน้ํา หรืองานกอสรางอุโมงค เปนตน) และอัตราต่ําสุดไวที่     
รอยละ 0.45 สําหรับธุรกิจการเงินและโทรคมนาคม เปนตน    

 
4) การคุมครองกรณีวางงาน 

ญ่ีปุนยังมีการใหสวัสดิการคุมครองลูกจางในระหวางการวางงานตามกฎหมาย        
The Employment Insurance Law โดยลูกจางที่วางงานภายหลังเขาโครงการประกันการวางงานแลว 
6 เดือนกอนการวางงานจะไดรับการคุมครองโดยไดรับการดูแลและสิทธิประโยชนที่จําเปนใน
ระหวางการวางงาน สําหรับเบี้ยประกันจะคํานวณจากคาจางของลูกจาง อัตราเบี้ยประกันที่กําหนด
ใชบังคับในเดือนเมษายน 2549 คือ รอยละ 1.95 ของคาจางของลูกจาง โดยนายจางตองจายรอยละ 
1.15 และลูกจางตองจายรอยละ 0.8  
 

5) การคุมครองเกี่ยวกับสุขภาพ62 
ญ่ีปุนมีการใหการคุมครองเพื่อเปนหลักประกันดานการรักษาพยาบาลตามกฎหมาย     

The Health Insurance Law เพื่อใหหลักประกันดานการรักษาพยาบาลแกกลุมบุคคลที่เปนลูกจางและ
มิใชลูกจาง ทําใหชาวญ่ีปุนทุกคนที่อาศัยอยูในประเทศไดรับการคุมครองทางการรักษาพยาบาล  

สําหรับลูกจางจะไดรับการคุมครองจากระบบประกันสุขภาพของลูกจาง (Employees’ 
Health Insurance) ซ่ึงใหความชวยเหลือทางการเงินแกคนทํางานที่ไดรับคาจางประจําจากนายจาง 
(salaried workers) และบุคคลในครอบครัวที่อยูในความดูแลของคนทํางานในกรณีเจ็บปวย บาดเจบ็ 
คลอดบุตร และตาย แลวแตกรณี ระบบประกันสุขภาพดังกลาวมีทั้งที่ดําเนินการบริหารจัดการ    
โดยภาคเอกชนและโดยภาครัฐ ในการจัดการระบบประกันสุขภาพของภาคเอกชนมีการกําหนด      
สิทธิประโยชนและการจายเงินสมทบแตกตางกันออกไป แตทั้งนี้ตองปฏิบัติตามกฎหมายที่ควบคุม
การจัดการระบบประกันสุขภาพ 

ระบบประกันสุขภาพของลูกจาง (Employees’ Health Insurance) ใหความคุมครองแก
ลูกจางที่ทํางานในสถานประกอบกิจการที่มีลูกจางตั้งแต 5 คนขึ้นไป รวมถึงคนทํางานแบบไมเต็มเวลา 
(part-time worker) ที่ทํางานมากกวา 3/4 ของชั่วโมงการทํางานของคนทํางานตามปกติ นอกจากนี้

                                                 
62 ขอมูลจากหนวยงาน Social Insurance Agency ซึ่งเปนองคกรของกระทรวงสุขภาพ แรงงานและสวัสดิการ (The Ministry of 

Health, Labor and Welfare) ของญี่ปุน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดจาก http://www.sia.go.jp/e/ehi.html (จากการสืบคน ณ วันที่ 1 เมษายน 
2550) 
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ยังใหความคุมครองแกสมาชิกในครอบครัวของคนทํางานที่มีความสัมพันธอยูภายใน 3 ระดับชั้น 
เนื่องจากบุคคลดังกลาวตองไดรับการสนับสนุนทางการเงินจากคนทํางาน หากสมาชิกในครอบครวั
ดังกลาวมีรายได ตองพํานักอาศัยกับคนทํางานและมีจํานวนรายไดไมเกินเกณฑจํานวนรายได        
ที่กําหนดจึงไดรับการคุมครองจากระบบประกันสุขภาพ  

สําหรับสิทธิประโยชนตางๆ จะไดรับในอัตราหรือจํานวนที่กําหนด [บางกรณี
กําหนดใหมีสวนรวมในการจายเงิน (cost-sharing) ตามสัดสวนที่กําหนด] จากระบบประกัน
สุขภาพของภาครัฐมีดังนี้ 

(1) คารักษาพยาบาลจากการเจ็บปวยหรือบาดเจ็บที่ไมไดเกิดจากการทํางาน 
(2) คาใชจายสําหรับอาหารในระหวางการรักษาพยาบาล 
(3) คาพาหนะในการเดินทางเมื่อเจ็บปวยหรือบาดเจ็บไมสามารถเดินได 
(4) เบี้ยเล้ียงสําหรับการขาดรายไดจากการทํางานในระหวางเจ็บปวยหรือบาดเจ็บ 
(5) เบี้ยเล้ียงสําหรับการขาดรายไดจากการทํางานในระหวางการคลอดบุตร 
(6) คาใชจายในการคลอดภายหลังการตั้งครรภ 4 เดือน รวมถึงกรณีแทงบุตร 
(7) คาใชจายในงานพิธีศพ 

สําหรับอัตราเงินสบทบที่กําหนดไวในเดือนมีนาคม 2549 ของระบบประกันสุขภาพ   
ที่บริหารจัดการโดยรัฐกําหนดไวที่รอยละ 8.2 ของคาจางมาตรฐานรายเดือนของลูกจาง (สูงสุด 
980,000 เยน) (ประมาณ 290,000 บาท) และเงินโบนัสมาตรฐาน (สูงสุด 2 ลานเยน) (ประมาณ 600,000 บาท) 
โดยนายจางและลูกจางรวมกันจายเงินสมทบดังกลาวในอัตราเทาๆ กัน สําหรับอัตราเงินสมทบของ
ระบบประกันสุขภาพที่บริหารจัดการโดยภาคเอกชนขึ้นอยูกับการกําหนดของแตละองคกรที่เปน
ผูจัดการระบบประกันสุขภาพ 
 

6) การคุมครองกรณีเกษียณอายุ63 
ญ่ีปุนมีการใหสวัสดิการในการเลี้ยงดูเมื่อเกษียณอายุแลวตามกฎหมาย The National 

Pension Act กําหนดใหบุคคลอายุระหวาง 20 ถึง 60 ปที่อยูในญี่ปุนตองจายเงินสมทบในกองทุน
เพื่อการเกษียณอายุแหงชาติ (National Pension Scheme) โดยมีการแบงการคุมครองและ               
การใหสิทธิประโยชนเปน 2 ระดับ คือ  

 
 
 

                                                 
63 ขอมูลจากหนวยงาน Social Insurance Agency ของญี่ปุน ดูรายละเอียดเพิ่มเตมิไดจาก http://www.sia.go.jp/e/np.html (จากการ
สืบคน ณ วันที่ 1 เมษายน 2550) 
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(1)  มาตรฐานการคุมครองทั่วไป (standard plan หรือ basic plan หรือ kokumin 
nenkin) และ  

(2) มาตรฐานการคุมครองเฉพาะเพื่อเปนหลักประกันสําหรับลูกจาง (employee’s 
pension insurance plan หรือ kousei nenkin)  

ผูที่ตองจายเงินสมทบเขากองทุนเพื่อการเกษียณอายุแบงเปน 3 กลุม คือ  
(1) ผูที่ทํางานของตนเอง (self-employed people) คนทํางานในภาคเกษตรกรรม ปาไม

และประมง และนักเรียน รวมถึงคูสมรสของบุคคลดังกลาวที่มีอายุตั้งแต 20 ป     
แตไมเกิน 60 ป ตองจายเงินสมทบรายเดือนจํานวน 13,580 เยน (ประมาณ 4,000 บาท) 
(อัตราที่กําหนดไวในเดือนเมษายน 2548 และมีการปรับเพิ่มขึ้นในเดือนเมษายนของทุกป)  

(2) คนทํางานที่ไดรับคาจางประจําจากนายจาง (salaried workers) และนายจาง        
ไดจดทะเบียนเขารวมกองทุนสําหรับการเกษียณอายุของลูกจาง (Employees’ 
Pension Insurance System) และขาราชการ ตองจายเงินสมทบในอัตราที่กําหนด 
ของคาจางมาตรฐานรายเดือนโดยเฉลี่ย (average monthly standard salary)         
ซ่ึงไมรวมเงินโบนัส โดยนายจางและลูกจางตองจายสมทบในอัตรา 50:50  

(3) คูสมรสของกลุมบุคคลที่ (2) ที่มีอายุตั้งแต 20 ปแตนอยกวา 60 ป ใหถือวา         
เขารวมกองทุนดวยโดยอัตโนมัติโดยไมตองจายเงินสมทบ 

ผูเขารวมกองทุนเพื่อการเกษียณอายุจะไดรับสิทธิประโยชนจากกองทุนเมื่อมีอายุถึง
เกณฑเกษียณการทํางาน  คือ 60 ป  และไดจายเงินสมทบมาแลว 25 ป  สําหรับผูที่ เขารวม              
กองทุนเพื่อการเกษียณอายุภายหลังอายุ 35 ปแลวสามารถจายเงินสมทบตอไปไดจนถึงอายุ 65 ป 
(สําหรับบุคคลในกลุม 1) หรือ 70 ป (สําหรับบุคคลในกลุม 2) เพื่อสามารถขอรับสิทธิประโยชน
ตามเงื่อนไขและขอกําหนดเกี่ยวกับระยะเวลาในการจายเงินสมทบ คือ อยางนอย 25 ป นอกจากนี้
คนญี่ปุนที่มีอายุตั้งแต 20 ปแตไมเกิน 65 ปซ่ึงทํางานอยูในตางประเทศสามารถขอเขารวม          
กองทุนเพื่อการเกษียณอายุไดเชนเดียวกัน 

สําหรับสิทธิประโยชนตางๆ ที่จะไดรับจากกองทุนเพื่อการเกษียณอายุจากกองทุน 
National Pension System มีดังนี้  

(1) เงินบํานาญ [จํานวน 794,500 เยนตอป (ประมาณ 230,000 บาท) กรณีจายสมทบ
เปนเวลา 40 ป] เมื่ออายุ 65 ป แตสามารถเลือกรับบํานาญกอนเมื่ออายุ 60 ป
หรือภายหลังอายุ 65 ปก็ไดโดยการคิดสวนลดหรือสวนเพิ่มในการขอรับเงิน
บํานาญกอนหรือหลังอายุ 65 ป 

(2) เงินบํานาญกรณีไมสามารถทํางานไดเพราะเจ็บปวยหรือบาดเจ็บในระหวาง
ไดรับการคุมครองจากกองทุนเพื่อการเกษียณอายุแหงชาติ (National Pension) 
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(3) เงินบํานาญสําหรับทายาท ในกรณีที่ผูประกันตนตายในระหวางการจายเงิน
สมทบเขากองทุนเพื่อการเกษียณอายุ ภรรยาท่ีรับภาระเลี้ยงดูบุตร และบุตร
สามารถขอรับเงินบํานาญไดตามหลักเกณฑ เงื่อนไขและจํานวนเงินบํานาญ  
ที่กําหนด 

(4) เงินบํานาญสําหรับภรรยาหมาย 
(5) สิทธิประโยชนที่จายเปนเงินกอน (lump-sum) ในกรณีตาย 

ชาวตางประเทศที่จายเงินสมทบเขากองทุนเพื่อการเกษียณอายุอยางนอย 6 เดือน        
แตไมถึง 25 ปทําใหไมสามารถไดรับสิทธิประโยชนจากกองทุนเพื่อการเกษียณอายุตามที่กําหนดไว 
เพราะตองเดินทางออกจากญี่ปุน สามารถขอใหมีการจายเงินสมทบที่จายไปแลวคืนไดบางสวน  
ตามอัตราที่กําหนดภายในเวลา 2 ปนับแตเดินทางออกจากญี่ปุน 

สิทธิประโยชนต างๆ  ของลูกจ างที่ จะได รับจากกองทุนเพื่อการเกษียณอายุ               
จากกองทุน Employees’ Pension Insurance Plan มีลักษณะคลายคลึงกับสิทธิประโยชนที่ไดรับ        
การคุมครองจากกองทุนเพื่อการเกษียณอายุ National Pension Plan ที่กลาวถึงขางตน แตลูกจางจะ
ไดรับจํานวนเงินหรือสิทธิประโยชนเพิ่มมากขึ้นอีกจากที่กําหนดไวใน National Pension Plan   
อัตราเงินสมทบที่กําหนดไวในเดือนกันยายน 2548 คือ รอยละ 14.288 ของคาจางมาตรฐานรายเดือน   
ของลูกจาง (สูงสุด 620,000 เยน) (ประมาณ 180,000 บาท)  และเงินโบนัสมาตรฐาน (สูงสุด 1.5 ลานเยน) 
(ประมาณ 440,000 บาท) โดยนายจางและลูกจางรวมกันจายเงินสมทบดังกลาวในอัตราเทาๆ กัน 

อยางไรก็ดี ปจจุบันญี่ปุนกําลังเผชิญกับปญหาอัตราคนทํางานที่เกษียณอายุการทํางานแลว
มีจํานวนเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ลูกจางเหลานี้จะไดรับดูแลจากกองทุนบํานาญ มีการคาดการณวาจํานวน
คนทํางาน (worker) ที่กําลังจะไดรับสิทธิประโยชนและการดูแลภายใตกองทุนบํานาญเมื่อรวมกับ       
ผูที่ไดรับการดูแลจากกองทุนบํานาญอยูแลวในปจจุบันอาจกอปญหาทางการเงินใหแกกองทุนบํานาญได 
ทําใหตองมีการพิจารณาลดสิทธิประโยชนของคนทํางาน (worker) ที่จะไดรับจากกองทุนบํานาญ    
เพื่อมิใหสรางภาระแกกองทุนบํานาญจนเกินไป 

 
7) การคุมครองเพื่อใหไดรับการดูแลเปนเวลานาน 

เนื่องจากมีลูกจางที่อยูในวัยสูงอายุเปนจํานวนมากในญี่ปุนตองไดรับการดูแล            
ในสถานดูแล (nursing home) และสถานพยาบาล (care center) เปนระยะเวลายาวนานเพราะปญหา
สุขภาพและความชราภาพ ผูสูงวัยบางรายอยูในสภาพที่ตองนอนอยูบนเตียงเทานั้น ในป 2540    
ญ่ีปุนออกกฎหมาย The Long-Term Care Insurance Law เพื่อจัดใหมีการประกันเพื่อคุมครอง        
การไดรับการดูแลในระยะยาว (Long-Term Care Insurance System) โดยกําหนดใหมีผลบังคับใช
ในป 2543 โดยคุมครองการดูแลบุคคลที่มีอายุตั้งแต 40 ปเมื่อตกอยูในภาวะที่จําเปนตองไดรับ     
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การดูแลเปนเวลานานในสถานดูแลหรือสถานพยาบาลเพราะปญหาสุขภาพหรือการชราภาพ       
โดยแบงเปน 2 กลุม คือ  

(1) กลุมที่ 1 สําหรับบุคคลที่มีอายุตั้งแต 65 ป เงินสมทบในอัตราที่กําหนด           
จะหักจากเงินบํานาญของลูกจางที่ไดรับจากกองทุนเพื่อการเกษียณอายุ         

(2) กลุมที่ 2 สําหรับลูกจางที่มีอายุตั้งแต 40 ปถึง 64 ปซ่ึงอยูในระบบประกันสุขภาพ
อยูแลว โดยตองจายเงินสมทบเพื่อไดรับการดูแลเปนเวลานานพรอมกับ           
การจายเงินสมทบเพื่อประกันสุขภาพในอัตราที่กําหนด สําหรับระบบประกัน
สุขภาพที่บริหารจัดการโดยภาครัฐไดกําหนดอัตราเงินสมทบไวที่รอยละ 1.23 
ของคาจางของลูกจาง (อัตราที่ใชบังคับในเดือนมีนาคม 2549) โดยนายจาง
และลูกจางรวมกันจายเงินสมทบดังกลาวในอัตราเทาๆ กัน 

 
8)   สวัสดิการแรงงานภาคเอกชน 
 

ในการศึกษาสวัสดิการแรงงานภาคเอกชนของญี่ปุน ผูวิจัยไดเลือก 4 บริษัทตัวอยาง 
ตามตารางที่ 4-24  

 
ตารางที่ 4-24 รายช่ือกลุมตัวอยางบริษัทเอกชนของญี่ปุน 

ชื่อ ประเภทธุรกิจ ลูกจาง (คน) 
Eisai Co., Ltd64  กิจการผลิตและจําหนายยาและเวชภัณฑ 4,090 
Nippon Telegraph and 
Telephone Corporation 
(NTT)65 

กิจการโทรคมนาคม 2,728 

Mitsue-Links Co. Ltd.66 กิจการใหบริการดานเทคโนโลยีและขอมูล
สารสนเทศ 

230 

IMS67   กิจการใหบริการที่ปรึกษา จัดเก็บขอมูลและ
การตรวจสอบ (audit) ดานยา 

200 

 

                                                 
64 Eisai Co., Ltd – Corporate Profile จาก http://nabolin.com/ecompany/eprofile/eprofile.html (จากการสืบคน ณ วันที่ 1 เมษายน 2550) 
65 Nippon Telegraph and Telephone Corporation (NTT) – Corporate Data จาก http://www.ntt.co.jp/about_e/corporatedata.html  (จากการ
สืบคน  ณ วันที่ 1 เมษายน 2550) 
66

 Mitsue –   Company Information จาก http://www.mitsue.co.jp/english/company/ และ http://www.mitsue.co.jp/english/company/ company.html 

(จากการสืบคน ณ วันที่ 1 เมษายน 2550) 
67 IMS – Company Information จาก http://www.ims-japan.co.jp/about_company_information.php (จากการสืบคน ณ วันที่ 1 เมษายน 2550) 
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ขอมูลสวัสดิการแรงงานของบริษัทเอกชนที่กลาวขางตนไดนํามาจากการคนควาทาง
อิเล็กทรอนิกส (on-line search) ตามที่ปรากฏในเวบไซต (website) ของแตละบริษัทซึ่งจัดทําเพื่อเผยแพร      
ตอสาธารณะและเพื่อเปนขอมูลเบื้องตนสําหรับผูที่สนใจทํางานกับบริษัทเทานั้น (ไมอาจสรุปวา
บริษัทมีการจัดสวัสดิการแรงงานใหแกลูกจางหรือคนทํางานของตนเพียงเทาที่ปราฏใน website 
เทานั้น) และเพื่อใชเปนแนวทางในการศึกษาวิจัย ตามที่ปรากฏในตารางที่ 4-25  
 

ตารางที่ 4-25 สวัสดิการแรงงานของกลุมตัวอยางบริษัทเอกชนของญี่ปุน 

สวัสดิการแรงงาน Eisai Co., Ltd68 
Nippon Telegraph and 
Telephone Corporation 

(NTT)69 
Mitsue-Links70 IMS71 

กองทุน                            
เพื่อการเกษียณอาย ุ

   √ 
กองทุนสะสมเงินได
ของลูกจาง (Employee 
Saving Plan) 

โบนัส √  √ 
มีโบนัสพิเศษสําหรับ
ลูกจางทํางานครบ 6 ป 

√ 

วันหยุดพักผอน การเพิ่มวันหยุด
พักผอน 

√ √ 
มีวันหยุดพิเศษสําหรับ
ลูกจางทํางานครบ 6 ป 

√ 

วันลา • ลางานเพื่อบริจาคไข
กระดูกสามารถหยุด
พักงานไดหลายวัน 

• ลาเพื่อเขารวม
กิจกรรมสาธารณะ
สามารถขอชดเชย
วันหยุดพักผอน 

√  √ 
รวมวันลาตางๆ เชน
วันหยุดพักผอนประจําป 
ลาเพื่อดูแลบุตร ลาเพื่อ
แสดงความยินดีหรือ
ความเสียใจ ฯลฯ 
ประมาณ 120 วัน/ป 

การชวยเหลือสําหรับ
คลอดบุตรและการดูแล
บุตร 

• การลางานเพื่อดูแล
บุตรจนถึงอายุ 3 ป 

• การลางานเพื่อดูแล
บุตรจนถึงชวงเขา
โรงเรียนคือ อายุ 6 ป 

• ลาเพื่อดูแลบุตร       
5 วัน/ป 

• การลางานเพื่อดูแล
บุตรจนถึงอายุ 3 ป 

• การขอลดชั่วโมง
ทํางานเพื่อดูแล
บุตรจนถึงชวงเขา
โรงเรียนคือ อายุ    
6 ป 

  

                                                 
68 Eisai Co., Ltd – Employee  Skill Development จาก http://nabolin.com/pft/esocial/epdf200618es.pdf (จากการสืบคน ณ วันที ่1 เมษายน 

2550) 
69 Nippon Telegraph and Telephone Corporation (NTT) – CSR of NTT Group จาก http://www.ntt.co.jp/csr_e/social/06.html  (จากการสืบคน ณ 

วันที่ 1 เมษายน 2550) 
70 Mitsue-Links – Careers จาก http://www.mitsue.co.jp/english/recruit/career.html และ http://www.mitsue.co.jp/english/recruit/benefit/html       

(จากการสืบคน ณ วนัที่ 1 เมษายน 2550) 
71 IMS – Working a IMS Japan จาก http://www.ims-japan.co.jp/careers_job_working_at_ims.php (จากการสืบคน ณ วันที ่1 เมษายน 2550) 
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ตารางที่ 4-25 สวัสดิการแรงงานของกลุมตัวอยางบริษัทเอกชนของญี่ปุน (ตอ) 

 สวัสดิการแรงงาน Eisai Co., Ltd Nippon Telegraph 
and Telephone 

Corporation (NTT) 
Mitsue-Links IMS 

การชวยเหลือ
เกี่ยวกับการทํางาน
และการใชชีวิต
ครอบครัว 

• การลดจํานวน
ช่ัวโมงทํางาน       
เพื่อดูแลบุคคล       
ในครอบครัว 

• การลางานเพื่อดูแล
บุคคลในครอบครัว 

 

• การลาเพื่อคนพิการ
ในครอบครัว    
เปนเวลา ไมเกิน 
18 เดือน 

• การขอลดชั่วโมง
ทํางานเพื่อดูแลคน
พิการในครอบครัว
เปนเวลาไมเกิน     
3 ป 

• การใชบริการ
ติดตอสื่อสาร
ระหวาง ที่ทํางาน
กับบานเพื่อลดการ
เดินทางมาทํางาน 

  

การฝกอบรม √ 
มีการจัดอบรม
หลากหลายโครงการ
สําหรับลูกจางในแตละ
ระดับการทํางาน 

√ 
มีการจัดอบรม
หลากหลายโครงการ
สําหรับลูกจางในแต
ละระดับการทํางาน 

√ 
มีสถานฝกอบรม Mitsue 
BusinessCollege สําหรับ 
ลูกจาง 

√ 

การสนับสนุนและ
ชวยเหลือทางการศึกษา 

√ 
มีโครงการศึกษาตอ
ระดับ MBA           
ในตางประเทศ 

  การชวยเหลือ            
ในการเรียนภาษา 

การชวยเหลือและให
คําปรึกษาแกลูกจาง  

การบริการเกี่ยวกับ
การลงทุนใน
ทรัพยสิน 

การชวยเหลือและ
คําปรึกษาเกี่ยวกับ
งานชีวิตครอบครัว 
และสุขภาพ 

การวัดผลและทดสอบ
ความเครียดจากการ
ทํางานและการ
ชวยเหลือใหคําปรึกษา 

 

การใหสิทธิประโยชน
ใดๆ เพิ่มเติม  

• บานพักของบริษัท
สําหรับลูกจางและ
ครอบครัวเมื่อยาย    
ที่ทํางาน 

• บานพักของบริษัท
สําหรับคูแตงงาน
ใหมไมเกิน 5 ป 

• หอพักชาย (อายุ    
ไมเกิน 35 ป) 

• การจัดอาหารกลางวัน    
ในหองอาหารภายใน
บริษัท 

• การวาจางลูกจาง
เกษียณอายุให
ทํางานตอ 

• สนับสนุนการ
วาจางงานสําหรับ
คนพิการเพื่อ
ชวยเหลือและให
โอกาสในการ
ทํางาน 

 

• ลูกจางทํางานครบ     
1 ป สามารถขอโอน
เปลี่ยนยายงานได 

• สิทธิในการใชสโมสร
กีฬาโดยเสียคาใชจาย
ในอัตราตํ่า 

• งานเลี้ยงสังสรรค    
ใน  แตละไตรมาส 

 

• การจายเงินเพิ่ม       
เมื่อไดรับใบอนุญาต
หรือใบรับรองทําใหมี
คุณสมบัติในการ
ทํางาน 

• การจายเงินเพราะ
เผชิญเหตุที่นาเสียใจ 

• การจายเงินพิเศษกรณี
พิการรายแรง 

• การเบิกคาใชจายใน
การเดินทาง 
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ตารางที่ 4-25 สวัสดิการแรงงานของกลุมตัวอยางบริษัทเอกชนของญี่ปุน (ตอ) 

 สวัสดิการแรงงาน Eisai Co., Ltd Nippon Telegraph 
and Telephone 

Corporation (NTT) 
Mitsue-Links IMS 

การใหสิทธิประโยชนใดๆ  
เพิ่มเติม (ตอ) 

• สถานออกกําลังกาย
และกิจกรรม 

• การใหขอมูลและ
ความรูแกลูกจาง   
ที่อยูในระหวางลา
เพื่อทําใหสามารถ
ปรับตัวทัน       
เมื่อกลับมาทํางาน 

• การจัดอาหารกลางวัน
ในหองอาหาร
ภายในบริษัท
ตามที่ลูกจางเลือก 

• งานเลี้ยงสังสรรค     
ใน  แตละไตรมาส 

• คาใชจายในการขน
ของยายที่อยูจาก        
ที่หางไกลมายัง
สถานที่ใกลที่ทํางาน 
สําหรับลูกจาง          
ที่ทํางานมาแลว 2 ป 

• การใชบริการที่พัก
ของโรงแรมในอัตรา
พิเศษ 

• การตรวจสุขภาพ
ประจําป 

• การเลนกีฬาฟุตบอล 
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4.6  สิงคโปร 
 

รัฐบาลสิงคโปรโดยกระทรวงกําลังแรงงาน   (The Ministry of Manpower) มีอํานาจหนาที่
และความรับผิดชอบโดยตรงในการจัดการ ควบคุมและคุมครองการจางแรงงานไดคํานึงถึง       
สภาพการจางงานและการแขงขันในตลาดแรงงานของสิงคโปรซ่ึงทั้งฝายนายจางและลูกจางตางก็มี
อํานาจในการเจรจาตอรองเกี่ยวกับสภาพการวาจาง คาตอบแทน สิทธิประโยชนและสวัสดิการตาง  ๆ      
ที่จะไดรับจากการทํางาน รัฐบาลสิงคโปรจึงมุงเปาหมายการคุมครองดานสวัสดิการแรงงานไปยัง
กลุมลูกจาง (employee) ที่มีรายไดนอยและ/หรือคนทํางาน (worker) ที่ตองใชกําลังในการทํางาน      
ซ่ึงไดรับคาตอบแทนในการทํางานไมสูงนัก เพื่อใหกลุมลูกจางและคนทํางานดังกลาวซึ่งเปนกลุมแรงงาน
ที่มีอํานาจตอรองนอยในตลาดแรงงานไดรับความมั่นคงและมีหลักประกันพอสมควรในระหวาง  
การทํางานหรือในชวงไมมีงานทํา เพื่อทําใหลูกจางและ/หรือคนทํางานและครอบครัวสามารถดํารงชีพ
ตามความจําเปนพื้นฐาน และใหการสนับสนุนและชวยเหลือลูกจางที่มีบุตรเพื่อวัตถุประสงค          
ในการเพิ่มประชากรของประเทศ  

 

การใหความคุมครองแรงงานในการจัดใหมีสวัสดิการแรงงานแกลูกจางและคนทํางานของ
สิงคโปร มีแนวทางและหลักการที่สําคัญดังนี้  

 

1) การคุมครองเกี่ยวกับวันหยดุ วันลา และสวัสดิการแรงงานพื้นฐานเกี่ยวกับการทํางาน  
กฎหมาย The Employment Act72 ของสิงคโปรออกมาใชบังคับในป 2511                   

มีการกําหนดมาตรการคุมครองแรงงานโดยทั่วไปและกําหนดใหนายจางจัดใหมีสวัสดิการแรงงาน
แกลูกจาง (employee) ของกิจการ รวมถึงคนทํางาน (worker) ซ่ึงทํางานใหตามสัญญาวาจาง          
ใหทํางาน (contract of service) ที่มีอยูกับนายจางดวย แตไมรวมถึง (1) บุคคลที่ถูกวาจางใหทํางาน
ในตําแหนงงานที่เกี่ยวกับการจัดการ และการบริหาร หรือการรักษาความลับ (2) คนทํางานประมง       
(3) คนทํางานบาน และ (4) บุคคลที่ถูกวาจางโดยรัฐบาลหรือคณะบริหารที่จัดตั้งตามบทบัญญัติ        
แหงกฎหมาย อยางไรก็ดี สวัสดิการแรงงานพื้นฐานที่นายจางตองจัดใหแกลูกจางและ/หรือ
คนทํางานตามกฎหมาย The Employment Act ไดแก วันหยุดประจําสัปดาห วันหยุดพักผอน
ประจําป การลาปวย   การลาคลอดบุตร การจัดใหมีน้ําสะอาด หองน้ําและสิ่งอํานวยความสะดวก  
ที่จําเปน การจายสิทธิประโยชนกรณีปดกิจการ เปนตน มิไดใชบังคับกับลูกจางทุกคน แตบังคับใช
กับกรณี (1) การวาจางคนทํางาน (worker) [ผูซ่ึงทํางานโดยใชกําลังในการทํางาน] ทุกคนโดยไมคํานึงวา
ไดรับคาจางเทาใดในแตละเดือน และ (2) การวาจางลูกจาง (employee) ซ่ึงไดรับคาจางไมเกิน 
1,600 ดอลลารสิงคโปรตอเดือน (ประมาณ 37,000 บาท)  เทานั้น สําหรับลูกจางที่ไดรับคาจางสูงกวา 

                                                 
72 กฎหมาย The Employment Act จาก http://natlex.ilo.org/txt/E81SGP01.htm (จากการสืบคน ณ วันที่ 1 เมษายน 2550) 
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1,600 ดอลลารสิงคโปรตอเดือน กฎหมายไมไดกําหนดบังคับใหนายจางตองจัดสวัสดิการแรงงานดังกลาว         
แตขึ้นอยูกับการเจรจาและตกลงกันระหวางนายจางกับลูกจาง พอสรุปหลักการและสาระสําคัญได
ตามที่ปรากฏในตารางที่ 4-26 และตารางที่ 4-27 

 
ตารางที่ 4-26 สวัสดิการแรงงานตามกฎหมายของสิงคโปร – สําหรับลูกจางที่มีรายไดนอยและคนทํางานทุกประเภท 

สวัสดิการ หลักการและสาระสําคัญ 
เวลาพัก • ทํางานเกิน 6 ช่ัวโมง/วันมีเวลาพัก 1 ครั้ง 

• หากตองทํางานตอเนื่อง 8 ช่ัวโมงตองมีเวลาพักอยางนอย 45 นาที   
เพื่อรับประทานอาหาร 

วันหยุดประจําสัปดาห มีวันหยุด 1 วันตอสัปดาห (โดยไมไดรับคาจาง) 
วันหยุดตามกฎหมาย             
(public holidays) 

มีวันหยุดตามกฎหมาย 11 วัน โดยไดรับคาจางแตตองไมมีการหยุดงาน
แบบตอเนื่องกอนหรือหลังวันหยุดตามกฎหมาย เวนแตไดรับความยินยอม
จากนายจางหรือมีเหตุอันสมควร 

วันหยุดพักผอนประจําป        
(annual leave) 

มีสิทธิหยุดพักผอนประจําปภายหลังจากทํางานมาแลว 3 เดือน โดยไดรับ
คาจาง ทั้งนี้จํานวนวันลาขึ้นอยูกับระยะเวลาการทํางาน คือ 
         ระยะเวลาการทํางาน                     จํานวนวันลา 
                  ปที่ 1                                           7 
                  ปที่ 2                                           8 
                  ปที่ 3                                           9 
                  ปที่ 4                                          10 
                  ปที่ 5                                          11 
                  ปที่ 6                                          12 
                  ปที่ 7                                          13 
                  ปที่ 8 และปตอไป                       14 

การลาปวย   
(sick leave) 

มีสิทธิลาปวยโดยไดรับคาจางหาก (1) ทํางานมาแลว 6 เดือน (2) แจงให
นายจางทราบภายใน 48 ช่ัวโมงถึงการลาปวย และ (3) มีใบรับรองแพทย
ตามที่ กําหนด และนายจางเปนผูรับภาระจายคาตรวจทางการแพทย 
(medical examination fee) [สําหรับคารักษาพยาบาลและอื่นๆขึ้นอยูกับ  
การตกลงระหวางนายจางและลูกจาง] โดยมีกําหนดวันลาปวย ดังนี้ 

• 14 วันทํางานตอปกรณีไมตองพักรักษาตัวในโรงพยาบาล 

• 60 วันทํางานตอปกรณีจําเปนตองพักรักษาตัวในโรงพยาบาล  
สิทธิประโยชนที่จายกรณีปดกิจการ 
(retrenchment benefit) 

ลูกจางที่ทํางานมาแลว 3 ปแตไมเกิน 5 ปมีสิทธิเรียกสิทธิประโยชนจากการเลิกจาง
เพื่อตัดทอนรายจายของกิจการหรือปรับโครงสรางองคกร (กฎหมายไมได
กําหนดจํานวนไววาเทาใด ขึ้นอยูกับการตกลงกันระหวางนายจางและลูกจาง)   
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ตารางที่ 4-26 สวัสดิการแรงงานตามกฎหมายของสิงคโปร – สําหรับลูกจางที่มีรายไดนอยและคนทํางานทุกประเภท (ตอ)  

สวัสดิการ หลักการและสาระสําคัญ 
สิทธิประโยชนกรณีเกษียณอายุ 
(retirement benefit) 

ลูกจางที่ทํางานมาแลว 5 ปมีสิทธิไดรับสิทธิประโยชนกรณีเกษียณอายุ   
(กฎหมายไมไดกําหนดจํานวนไววาเทาใด ขึ้นอยูกับการตกลงกันระหวาง
นายจ างและลูกจาง)  นอกเหนือจากที่ กําหนดใหจ ายตามกฎหมาย   
กองทุนเลี้ยงชีพแหงชาติ (The Central Provident Fund Act) 

การจายเงินเพิ่มประจําป           
(annual wage supplement) 

ลูกจางหรือสหภาพแรงงานสามารถขอเจรจาใหนายจางมีการจายเงินเพิ่ม
ประจําปไดไมเกิน 1 เดือนของคาจาง (มีผลบังคับตั้งแต 26 สิงหาคม 2531) 
แตนายจางอาจขอเจรจาจายนอยกวาจํานวนเงินเพิ่มประจําปที่ตกลงกันใน
บางป หากปรากฏวาผลประกอบการของนายจางในปใดไมดี  

 

ตารางที่ 4-27 สวัสดิการแรงงานตามกฎหมายของสิงคโปร – สําหรับลูกจางทั่วไป  

สวัสดิการ หลักการและสาระสําคัญ 
การลาคลอดบุตร  
(maternity leave) 

• ลูกจางหญิงทุกคนมีสิทธิลาคลอดได 12 สัปดาห  (4 สัปดาหกอน   
การคลอดบุตรและ 8 สัปดาหหลังการคลอดบุตร) 

• ลูกจางที่ทํางานมาแลว 180 วันกอนวันคลอด และไดแจงใหนายจาง
ทราบอยางนอย 1 สัปดาหกอนการลาเพื่อคลอดบุตร และมีบุตรนอยกวา 
2 คนในเวลาคลอด (ยกเวนมีบุตรแฝดในครั้งแรก) นายจางตองจาย
คาจางในชวงการลาคลอดเปนเวลา 8 สัปดาห [สําหรับ 4 สัปดาหหลัง 
ขึ้นอยูกับการตกลงระหวางนายจางกับลูกจาง] 

• ลูกจางหญิงที่คลอดบุตรมีสิทธิไดรับเงินชวยเหลือการเลี้ยงดูบุตร   
จากภาครัฐอีกตามกฎหมาย The Children Development Co-Savings Act   

การลาเพื่อดูแลบุตร  
(childcare leave) 

• ลูกจางที่มีบุตร (รวมบุตรบุญธรรม และบุตรของคูสมรส) อายุไมเกิน   
7 ป และทํางานมาแลว 3 เดือน มีสิทธิลาเพ่ือดูแลบุตรได 2 วันตอป   
โดยไดรับคาจาง โดยไมคํานึงวามีบุตรกี่คน อยางไรก็ตาม เมื่อนับรวม
วันลาทั้งหมดแลวตองไมเกิน 14 วันสําหรับบุตรแตละคน 

 

 
2)  การคุมครองเกี่ยวกับสุขอนามัยพื้นฐานในสถานประกอบกิจการ 

กฎหมาย  The Employment Act ของสิงคโปรไดกําหนดถึงการจัดสวัสดิการแรงงาน
ในสวนที่เกี่ยวกับสุขอนามัยพื้นฐาน เชน สถานที่รับประทานอาหาร หองสุขา หองน้ํา ที่พักอาศัย 
อุปกรณปฐมพยาบาล เปนตน ใหแกลูกจาง พอสรุปหลักการและสาระสําคัญไดตามตารางที่ 4-28 
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ตารางที่ 4-28 สวัสดิการแรงงานดานสุขอนามัยตามกฎหมายของสิงคโปร – สําหรับลูกจางทั่วไป 

สวัสดิการ หลักการและสาระสําคัญ 
สถานที่สําหรับรับประทานอาหาร 
ที่พักอาศัย หองสุขา หองน้ํา น้ํา 
และสิ่งอํานวยความสะดวก 

• นายจางที่จัดหาสถานที่อยูและสถานที่สําหรับปรุงอาหาร รับประทาน
อาหาร อาบน้ํา และหองสวมใหแกคนทํางาน ตองดําเนินการจัดใหมี   
สิ่งอํานวยความสะดวกดังตอไปนี้แกคนทํางาน [รวมถึงผูที่อยูในความดูแล
ของคนทํางาน (dependant)] 
1. จัดใหมีสถานที่พัก สถานที่ปรุงอาหาร รับประทานอาหาร อาบน้ํา
และหองสวมอยางเหมาะสมและเพียงพอ 

2. จัดใหมีน้ําสะอาดอยางเพียงพอ 
3. จัดใหมีสิ่ งอํานวยความสะดวกเกี่ยวกับระบบสุขาภิบาลอยาง
เหมาะสมและเพียงพอ  

• ตองมีการกอสรางสถานที่พักและสถานที่ที่ใชสําหรับคนทํางานดังกลาว
ขางตนอยางถูกตองตามกฎหมาย และมีการดูแลรักษาใหอยูในสภาพ   
ที่ถูกสุขลักษณะตามกฎหมาย 

อุปกรณปฐมพยาบาล นายจางตองจัดใหมีอุปกรณสําหรับการปฐมพยาบาลตามที่กฎหมายกําหนด
ในทุกสถานประกอบกิจการที่มีคนทํางานอยู 

 
3) การคุมครองแรงงานหญิงเก่ียวกับการมีบุตร 

ในป 2547 รัฐบาลสิงคโปรไดกําหนดใหสวัสดิการแรงงานเปนพิเศษที่เอื้อประโยชน       
แกลูกจางหญิงในการมีบุตร73 โดยมีการแกไขกฎหมาย The Children Development Co-Savings Act   
เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2547 เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายการสงเสริมใหมีการเพิ่มจํานวนประชากร
ของประเทศ โดยการขยายระยะเวลาการลาคลอดบุตรและการใหเงินชวยเหลือการคลอดบุตรและ
การเลี้ยงดูบุตร ภายใตหลักเกณฑและขอกําหนดที่สําคัญ ดังนี้ 

(1) มีการขยายระยะเวลาการลาคลอดของลูกจางหญิงจากเดิมที่กําหนดไว 8 สัปดาห
เปน 12 สัปดาห 

(2) รัฐบาลจะจายเงินเพื่อชวยเหลือการตั้งครรภและเลี้ยงดูบุตรสําหรับการลาคลอด   
ในสัปดาหที่ 9 ถึงสัปดาหที่ 12 ใหแกลูกจาง แตไมเกิน 10,000 ดอลลารสิงคโปร
(ประมาณ 230,000 บาท) ตอการคลอดบุตร สําหรับการคลอดบุตรคนที่ 1 และ 2  
(ในระหวางสัปดาหที่ 1 ถึงสัปดาหที่ 8 นายจางเปนผูจายเงินระหวางการลาคลอดตาม
กฎหมาย  The Employment Act)  

                                                 
73

 ขอมูลจาก http://www.mom/gov/sg/NR/rdonlyres/72ECBED8-96E1-4AB6-8C9B-02BBOCA/3001/2EmployEESEng.pdf (จากการ

สืบคน ณ วันที่ 1 เมษายน 2550) 
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(3) รัฐบาลจะจายเงินเพื่อชวยเหลือการตั้งครรภและเลี้ยงดูบุตรสําหรับการลาคลอด
เปนระยะเวลา 12 สัปดาห แตไมเกิน 30,000 ดอลลารสิงคโปร (ประมาณ 690,000 บาท) 
ตอการคลอดบุตร สําหรับการคลอดบุตรคนที่ 3 และ 4  

(4) การใหความชวยเหลือเพื่อสนับสนุนการเลี้ยงดูบุตรจากทางรัฐดังกลาวมีเงื่อนไขวา 
(4.1) ตองเปนบุตรที่ชอบดวยกฎหมายและเปนพลเมืองสิงคโปรโดยการเกิด 
(4.2) ตองเปนบุตรของลูกจางที่เกิดจํานวน 4 คนแรกติดตอกัน และ 
(4.3) ลูกจางไดทํางานใหแกนายจางติดตอกันมาแลวไมนอยกวา 180 วันกอน                   

การคลอดบุตร 
 

4) การคุมครองลูกจางกรณีเกษียณอายุงาน 
สิงคโปรมีการกําหนดอายุในการเกษียณการทํางานของลูกจางไวที่ 62 ป มีผลใชบังคับ

ในวันที่ 1 มกราคม 2542 (จากเดิมกําหนดไวที่อายุ 60 ป) ตามกฎหมาย The Retirement Age Act 
โดยกําหนดหามนายจางเลิกจางลูกจางกอนถึงอายุเกษียณงานเนื่องจากเหตุเพราะอายุของลูกจาง    
แตนายจางที่วาจางลูกจางอายุเกิน 60 ปใหทํางานตอไปสามารถลดคาจางในการวาจางไดแตไมเกิน
รอยละ 10 กฎหมายไมไดหามการวาจางลูกจางที่อายุเกิน 62 ปใหทํางาน ดังนั้น หากนายจาง
ประสงคจะวาจางลูกจางใหทํางานตอไปภายหลังอายุ 62 ปหรือจะเปลี่ยนรูปแบบการวาจาง        
เปนแบบมีระยะเวลากําหนดตามสัญญา (on contract or tenure basis) ก็สามารถทําได ขอกําหนด
ดังกลาวใชบังคับสําหรับการวาจางลูกจางที่เปนชาวสิงคโปรและผูไดรับอนุญาตใหมีถ่ินที่อยู        
ในสิงคโปรอยางถาวร (permanent resident) รวมถึงลูกจางที่ทํางานในตําแหนงเกี่ยวกับการจัดการ
และบริหาร แตไมรวมลูกจางที่ทํางานในโครงการเฉพาะโดยมีกําหนดระยะเวลาการวาจางงาน        
ที่แนนอน (fixed term employee) ลูกจางทํางานตั้งแต 5 ปภายหลังเกษียณอายุแลวจะมีสิทธิไดรับ
สิทธิประโยชนจากการเกษียณอายุ (retirement benefit) จากกองทุนเลี้ยงชีพแหงชาติ (Central 
Provident Fund)  ที่นายจางและลูกจางรวมกันจายเงินสมทบเขากองทุนในขณะที่ลูกจางทํางาน
ใหแกนายจาง 
 

5)  การคุมครองและใหความชวยเหลือลูกจางผูมีรายไดต่ํา 
กระทรวงกําลังแรงงาน (The Ministry of Manpower) ของสิงคโปรมีนโยบาย              

ในการชวยเหลือกลุมผูมีรายไดนอยใหสามารถดํารงชีพและเลี้ยงดูครอบครัวไดอยางเพียงพอ      
ตามความจําเปนทางเศรษฐกิจในลักษณะการกระตุนใหมีความพยายามที่จะทํางานเพื่อชวยเหลือ
ตนเอง มิใชรอแตเพียงการพึ่งพาจากภาครัฐเทานั้น โดยจะไมดําเนินโครงการใดในลักษณะที่เปน
การพึ่งพาอยางถาวรและจําเปนตองคํานึงถึงวินัยทางการเงินของประเทศโดยจะตองแนใจวา  
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ประเทศมีงบประมาณเพียงพอ สามารถดําเนินการไดอยางแทจริงและไมกระทบตอภาระหนี้ ภาวะเงินเฟอ
หรือความผันผวนในอัตราแลกเปลี่ยนของประเทศ แนวทางที่สําคัญในการดําเนินการดังกลาว คือ 
การทํางานเพื่อใหอยูได หรือ “Workfare” มิใชการพึ่งพาจากผูอ่ืน หรือ “Welfare” การชวยเหลือจาก
ภาครัฐควรขึ้นอยูกับความพยายามในการทํางานหรือมีงานทําของลูกจางหรือคนทํางานที่มีรายไดนอย  
โครงการใหความชวยเหลือของภาครัฐสําหรับผูมีรายไดนอยที่สําคัญ ไดแก 
 
  5.1) โครงการ Workfare Bonus Scheme 

รัฐบาลสิงคโปรไดจัดงบประมาณ 400 ลานดอลลารสิงคโปร (ประมาณ 9,300 
ลานบาท) ซ่ึงมาจากงบประมาณเกินดุลของประเทศที่เกิดจากภาวะการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของ
ประเทศในชวงที่ผานมาในการใหความชวยเหลือแกคนทํางานชาวสิงคโปรที่มีอายุตั้งแต 40 ปขึ้นไป 
(สําหรับคนทํางานอายุนอยยอมมีโอกาสมากกวาและสามารถแขงขันในการสรางรายไดใหแกตวัเอง
และครอบครัว) ซ่ึงมีรายไดนอยกวา 1,500 ดอลลารสิงคโปรตอเดือน (ประมาณ 35,000 บาท) และ 
พักอาศัยในสถานที่ซ่ึงมีมูลคาทรัพยสินตอป (annual value) ไมเกิน 10,000 ดอลลารสิงคโปร 
(ประมาณ 230,000 บาท)  [มูลคาดังกลาวใชเปนฐานในการคํานวณภาษีทรัพยสินในแตละป] คาดวามีอยู
ประมาณ 400,000 คน คิดเปนรอยละ 20 ของกลุมผูมีรายไดนอยในระดับลาง โดยมีการใหรางวัล
ตอบแทนที่เรียกวา workfare bonus แบงการจายรางวัลออกเปน 2 สวน คือ สําหรับคนทํางานที่มี
รายไดแตยังพยายามชวยเหลือตนเองในการทํางานไมวาจะทํางานในลักษณะเปนลูกจางหรือทํางาน
แบบวาจางตนเอง (self-employed) โดยมีการทํางานติดตอกันอยางนอย 6 เดือนในป 2548 จะไดรับ
รางวัลสวนแรกในวันที่  1 พฤษภาคม 2549 และหากยังมีการทํางานตอเนื่องเปนเวลาอยางนอย 6 เดือน
ติดตอกันในป 2549 จะไดรับรางวัลสวนที่สองในวันที่ 1 พฤษภาคม 2550 สําหรับรางวัลที่จะได       
ในแตละปขึ้นอยูกับรายไดเฉลี่ยในแตละเดือนในชวงการทํางานในแตละปที่กําหนด ตามตารางที่ 4-29  
 
 ตารางที่ 4-29 โครงการ Workfare Bonus Scheme ของสิงคโปร 

รายไดเฉล่ียตอเดือน รางวัล 
ตํ่ากวา 400 ดอลลารสิงคโปร 
(ประมาณ 9,000 บาท) 

1.5 เทาของรายไดตอเดือน หรือ 75 ดอลลารสิงคโปร
(ประมาณ 1,700 บาท) แลวแตจํานวนใดจะสูงกวา 

400 - 900 ดอลลารสิงคโปร
(ประมาณ 9,000 - 20,000 บาท) 

600 ดอลลารสิงคโปร (ประมาณ 14,000 บาท) 

เกิน 900 - 1,200 ดอลลารสิงคโปร 
(เกิน 20,000 - 27,000 บาท) 

400 ดอลลารสิงคโปร (ประมาณ 9,300 บาท) 

เกิน 1,200 - 1,500 ดอลลารสิงคโปร 
(เกิน 27,000 - 35,000 บาท) 

200 ดอลลารสิงคโปร (ประมาณ 4,600 บาท) 
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ในการจายรางวัลในแตละคราวมีการกําหนดจายรอยละ 90 เปนเงินสด       
โดยผานธนาคารหรือโดยเช็ค สวนที่เหลือรอยละ 10 จะจายในรูปแบบการนําสงเขาบัญชีการออม
เพื่อการรักษาพยาบาลในกองทุนสํารองเล้ียงชีพแหงชาติ (CPF Medisave) ของลูกจางเพื่อสะสมเงินออม
สําหรับการดูแลสุขภาพของลูกจาง  

การสนับสนุน เงินรางวัลจากภาครัฐ เพื่ อกระตุนให ผู มี ร ายไดนอย                    
มีความพยายามในการทํางานแทนการพึ่งพาจากภาครัฐ หากปรากฏวามีการทุจริตในการขอรับเงินรางวัล
ดังกลาว ถือเปนความผิดทางอาญาและมีโทษจําคุกสูงสุดถึง 7 ป 
 

  5.2) โครงการสนับสนุนการมีท่ีอยูอาศัย 
รัฐบาลสิงคโปรไดจัดโครงการสนับสนุนการมีที่อยูอาศัย (home ownership 

scheme) ใหแกผูมีรายไดนอยในการซื้อที่อยูอาศัยคร้ังแรกเพื่อสนับสนุนใหสามารถเปนเจาของ     
ที่อยูอาศัยได โดยภาครัฐใหใหเงินสนับสนุน 5,000 - 20,000 ดอลลารสิงคโปร (ประมาณ 116,000 -
464,000 บาท) สําหรับครอบครัวที่มีรายไดนอยไมเกิน 3,000 ดอลลารสิงคโปรตอเดือน (ประมาณ 
70,000 บาท) ตามตารางที่ 4-30  
 

ตารางที่ 4-30 โครงการสนับสนุนการมีที่อยูอาศัยของสิงคโปร 

รายไดครัวเรือนตอเดือน เงินสนับสนุน 
1,500 ดอลลารสิงคโปร (ประมาณ 35,000 บาท)
หรือตํ่ากวา 

20,000 ดอลลารสิงคโปร (ประมาณ 464,000 บาท) 

1,501 -  2,000 ดอลลารสิงคโปร            
(ประมาณ 35,000 - 46,400 บาท) 

15,000 ดอลลารสิงคโปร (ประมาณ 348,000 บาท) 

2,001 - 2,500 ดอลลารสิงคโปร 
(ประมาณ 46,423 - 58,000 บาท) 

10,000 ดอลลารสิงคโปร (ประมาณ 232,000 บาท) 

2,501 - 3,000 ดอลลารสิงคโปร 
(ประมาณ 58,023 - 70,000 บาท) 

5,000 ดอลลารสิงคโปร (ประมาณ 116,000 บาท) 

 

การสนับสนุนการเปนเจาของอยูอาศัยจากภาครัฐ  คาดวาจะสามารถ            
ชวยเหลือผูมีรายไดนอยที่จะซื้อบานหรือที่อยูอาศัยหลังแรกไดถึงรอยละ 40 ของผูที่ตองการซื้อที่อยูอาศัย
เปนครั้งแรก หรือประมาณ 6,000 ครัวเรือนตอป โดยรัฐบาลไดตั้งงบประมาณสนับสนุนไว 75 ลานดอลลาร
สิงคโปรตอป (ประมาณ 1,740 ลานบาท) อยางไรก็ตาม ผูมีรายไดนอยที่วางแผนจะซื้อที่อยูอาศัยหลังแรก
จําเปนตองวางแผนในการทํางานระยะยาวเพื่อมีรายไดสําหรับการผอนสงที่อยูอาศัยที่จะซื้อดวย 
เนื่องจากเงินสนับสนุนจากภาครัฐดังกลาวสามารถใชในการจายคาที่อยูอาศัยไดเพียงบางสวน
เทานั้น 
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สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด     หนาที่ 4-83 

6)    สวัสดิการแรงงานภาคเอกชน 
 

ในการศึกษาสวัสดิการแรงงานภาคเอกชนของสิงคโปร ผูวิจัยไดเลือก 4 บริษัทตัวอยาง 
ตามตารางที่ 4-31  

 
ตารางที่ 4-31 รายช่ือกลุมตัวอยางบริษัทเอกชนของสิงคโปร 

ชื่อ ประเภทธุรกิจ ลูกจาง (คน) 
DBS74 กิจการบริการทางการเงิน 12,728 
Singapore Technologies 
Aerospace (ST Aerospace)75 

กิจการซอมบํารุงเครื่องบิน 6,000 

Brinks Singapore Pte Ltd76 กิจการบริการขนสงและความปลอดภัย N/A 
Singapore Management 
University (SMU)77 

กิจการดานการศึกษา N/A 

 
 

ขอมูลสวัสดิการแรงงานของบริษัทเอกชนที่กลาวขางตนไดนํามาจากการคนควาทาง
อิเล็กทรอนิกส (on-line search) ตามที่ปรากฏในเวบไซต (website) ของแตละบริษัทซึ่งจัดทําเพื่อเผยแพร      
ตอสาธารณะและเพื่อเปนขอมูลเบื้องตนสําหรับผูที่สนใจทํางานกับบริษัทเทานั้น (ไมอาจสรุปวา
บริษัทมีการจัดสวัสดิการแรงงานใหแกลูกจางหรือคนทํางานของตนเพียงเทาที่ปราฏใน website 
เทานั้น) และเพื่อใชเปนแนวทางในการศึกษาตามที่ปรากฏในตารางที่ 4-32  
 
 
 
 

                                                 
74 DBS – About DBS Group จาก http://www.dbs.com และ http://www.smartbrief.com/news/ctia/companyData.jsp?companyId=10588 

(จากการสืบคน ณ วนัที่ 1 เมษายน 2550) 
75 Singapore Technologies Aerospace (ST Aerospace) – The Company จาก http://www.staero.aero/www/company.asp (จากการสืบคน 

ณ วันที่ 1 เมษายน 2550) 
76 Brinks, Singapore Pte Ltd – About Us จาก จาก http://www.brinkssingapore.com.sg/about_brinks/index.html (จากการสืบคน ณ วันที่ 1 

เมษายน 2550) 
77 Singapore Management University (SMU) – About SMU จาก http://www.smu.edu.sg/about_smu/index.asp (จากการสืบคน ณ วันที่ 1 

เมษายน 2550) 
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ตารางที่ 4-32 สวัสดิการแรงงานของกลุมตัวอยางบริษัทเอกชนของสิงคโปร 

สวัสดิการแรงงาน DBS78 ST Aerospace79 Brinks80 SMU81 
ประกันชีวิต 
ประกันสุขภาพ 
ประกันอุบัติเหตุ 
 

ประกันการรักษาพยาบาล    
และทันตกรรม  

ประกันชีวิตและ
สุขภาพรวมถึง      
การรักษาพยาบาล  
ทันตกรรม และ  
ความไมสามารถ
ทํางานได (disability) 

• ประกันชีวิตลูกจาง
และผูอยูในความดูแล 

• ประกันการรักษา 
พยาบาล ทันตกรรม 
และจักษุ  

• ประกันรายได   
กรณีไ มสามารถ
ทํางานได   
(disability) 

• ประกันอุบัติเหตุ 

• ประกันชีวิตและ
การไ มสามารถ
ทํางานได 
(disability)           
แกลูกจางและ          
ผูอยูในความดูแล 

• ประกันการรักษา 
พยาบาล และ       
ทันตกรรมสําหรับ
ลูกจางและผูอยูใน
ความดูแล รวมทั้ง
การพักและไมตอง
พักรักษาตัว           
ในโรงพยาบาล  

กองทุนเพื่อการ
เกษียณอายุ 

  √  

การไดรับหุนหรือซื้อ
หุนในกิจการ   

√ 
DBS ชวยสนับสนุนสมทบ
รอยละ 50 

√ √  

สวนแบงจากกําไร                       
(Profit Sharing) 

  √  

โบนัส √   √ 
เงินรางวัล สําหรับผูบริหาร          

ที่ทํางานเปนเวลานาน
และมีผลงาน 

สําหรับผูที่ทํางาน
เปนเวลานาน 

รางวัลในการแนะนํา
ลูกคา 

 

                                                 
78 DBS – Careers (Rewarding Performance & Benefits) จาก http://www.dbs.com/careers/compensation/ และ http://www.dbs.com/careers/benefits/ 
(จากการสืบคน ณ วันที่ 1 เมษายน 2550)  
79 Singapore Technologies Aerospace (ST Aerospace) จาก http://www.staero.aero/www/careers_benefits.asp (จากการสืบคน ณ วันที่ 1 เมษายน 

2550) 
80 Brinks, Singapore Pte Ltd – Work at Brink’s จาก http://www.brinkssingapore.com.sg/careers/benefits.html (จากการสืบคน ณ วันที ่1 เมษายน 

2550) 
81 Singapore Management University (SMU) – Benefits & Welfare จาก http://www.smu.edu.sg/careers/job_benefits.asp (จากการสืบคน ณ วันที่ 1 

เมษายน 2550) 
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ตารางที่ 4-32 สวัสดิการแรงงานของกลุมตัวอยางบริษัทเอกชนของสิงคโปร (ตอ) 

สวัสดิการแรงงาน DBS ST Aerospace Brinks SMU 
การใหสวนลด  ส ว น ล ด สํ า ห รั บ

พนักงานวิศวกร (เชน  
น้ํามันรถ) 

√  

วันหยุดพักผอน   √  
วันลา วันลาหลายรูปแบบ          

เพื่อสนับสนุนชีวิต           
การทํางานและ
ครอบครัว 

 √ • ลาปวย 60 วัน       
(30 วันกรณีไมตอง
พักรักษาตัว และ     
60 วันกรณีรักษาตัว
ในโรงพยาบาล) 

• ลาพักผอนประจําป     
2-4 สัปดาห ขึ้นกับ
ระยะเวลาทํางาน
และระดับการทํางาน 

• วันลาอื่นๆ เกี่ยวกับ     
การดูแลบุคคล
ครอบครัว และ    
การลาสอบ 

การชวยเหลือเกี่ยวกับ
การทํางานและ        
การใชชีวิตครอบครัว 

 การชวยเหลือ
ครอบครัวลูกจาง
สําหรับ การรักษา 
พยาบาลและ         
การรักษาตัว           
ในโรงพยาบาล 

 • มีความยืดหยุน
เกี่ยวกับช่ัวโมง    
การทํางานและ
สถานที่ทํางาน 

การฝกอบรม √    
การสนับสนุนและ
ชวยเหลือทางการศึกษา 

  • เงินชวยเหลือ          
คาเลาเรียน 

• ทุนการศึกษาใน
ระดับวิทยาลัย 

 

สันทนาการ • ชมรมสันทนาการและ
อุปกรณอํานวยความ
สะดวก 

• งานสังสรรค 

กีฬา สันทนาการและ
อุปกรณอํานวยความ
สะดวก 

 

 ชมรมสันทนาการและ
กิจกรรมตางๆ สําหรับ
ลูกจางและครอบครัว 
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สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
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ตารางที่ 4-32 สวัสดิการแรงงานของกลุมตัวอยางบริษัทเอกชนของสิงคโปร (ตอ) 

สวัสดิการแรงงาน DBS ST Aerospace Brinks SMU 
การใหสิทธิประโยชนใดๆ  
เพิ่มเติม  

• สวัสดิการเงินกู         
ในอัตราดอกเบี้ยตํ่า 

• สิทธิไดรับบริการทาง
การเงินโดยไดรับ
ยกเวนคาธรรมเนียม 

• รางวัลการผานการ
ทดสอบที่กําหนดไว 

• สถานพักผอนในชวง
วันหยุดในและ
ตางประเทศ 

• สวัสดิการเงินกู 
• สถานพักผอน       
ในชวงวันหยุด 

• การทดสอบสุขภาพ
รางกาย 

• การชวยเหลือยาย     
ที่อยู 

• สวัสดิการเงินกู 
• การใหของขวัญ 
• การประกันบานและ
รถยนต 

• การจํานองที่อยูอาศัย 
 

• สวัสดิการเงินกู
สําหรับที่อยูอาศัย 
รถยนต การซอมแซม 
การใชจายสวนบุคคล 

• บริการบัตรเครดิต 

 
กรมวิจัยและสถิติดานแรงงานของสิงคโปร หรือ Manpower Research and Statistics 

Department ซ่ึงเปนหนวยงานในสังกัดของกระทรวงกําลังงานของสิงคโปร หรือ Ministry of 
Manpower มีการสํารวจสวัสดิการแรงงานที่ลูกจางไดรับจากการทํางานใหแกนายจางหรือ        
สถานประกอบการภาคเอกชนเปนระยะ ในป 2546 มีการสํารวจขอมูลจากสถานประกอบการที่มี
การวาจางงานลูกจางอยางนอย 25 คน จํานวน 2,570 แหง และลูกจางจํานวน 638,238 คน ปรากฎ
ผลสํารวจที่นาสนใจเกี่ยวกับสวัสดิการแรงงานภาคเอกชน82 ดังนี้ 

 

(1) จากสวัสดิการแรงงานที่นายจางจัดใหลูกจางโดยสมัครใจ ปรากฎวาในป 2546 การลา
เพราะเหตุการตายของบุคคลในครอบครัวโดยไดรับคาจาง (paid compassionate leave) เปน
สวัสดิการแรงงานที่ลูกจางไดรับจากนายจางจํานวนมากที่สุดถึงรอยละ 89 สําหรับสวัสดิการแรงงาน    
ที่นายจางจัดใหโดยสมัครใจที่มิใชวันลา ในขณะที่ลูกจางไดรับสวัสดิการเกี่ยวกับการลาหยุดพักงาน 
(sabbatical leave) นอยที่สุดเพียงรอยละ 1 เทานั้น โดยผลการจัดลําดับสวัสดิการแรงงานเกี่ยวกับ   
วันลาดังกลาวยังคงสอดคลองกับผลสํารวจสวัสดิการวันลาที่ลูกจางไดรับในป 2544 และ 2542      
แตโดยเฉล่ียทั่วไปมีแนวโนมวาจะไดรับสวัสดิการในประเภทเดียวกันสูงขึ้นๆ ในแตละป               
ตามตารางที่ 4-33 

 
 
 
 
 

                                                 
82 Manpower Research and Statistics Department, Ministry of Manpower Singapore, Staff Leave and Welfare Benefits 2003, December 

2003 จาก http://www.mom.gov.sg หัวขอ publications (จากการสืบคน ณ วนัที่ 1 เมษายน 2550) 
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สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด     หนาที่ 4-87 

ตารางที่ 4-33 ผลสํารวจการจัดสวัสดิการแรงงานเกี่ยวกับวันลาของภาคเอกชนของสิงคโปร 
ป (รอยละ) สวัสดิการแรงงาน - การลา 

2546 2544 2542 
 ลาเกี่ยวกับงานศพบุคคลในครอบครัว 
 ลาสมรส 
 ลาเพื่อเลี้ยงดูบุตรของบิดา (paternity leave) 
 ลาเพื่อการสอบโดยไดรับคาจาง (ไมเกิน 3 เดือน) 
 ลาเพื่อการสอบโดยไมไดรับคาจาง (ไมเกิน 3 เดือน) 
 ลาเพื่อการศึกษาโดยไมไดรับคาจาง (ไมเกิน 3 เดือน) 
 ลาเกี่ยวกับครอบครัวโดยไมไดรับคาจาง (ไมเกิน 3 เดือน) 
 ลาเพื่อดูแลบุตรที่ปวยโดยไดรับคาจาง (สําหรับมารดา) 
 ลาเพื่อการศึกษาโดยไดรับคาจาง (ไมเกิน 3 เดือน) 
 ลากิจสวนตัวโดยไดรับคาจาง/ไมไดรับคาจาง (ไมเกิน 3 เดือน) 
 ลาเพื่อดูแลบุตรที่ปวยโดยไดรับคาจาง (สําหรับบิดา) 
 ลาเพื่อดูแลผูสูงอายุที่ปวยโดยไดรับคาจาง 
 ลาเพื่อดูแลคูสมรสที่ปวยโดยไดรับคาจาง 
 ลาพักงานโดยไดรับคาจาง/ไมไดรับคาจาง (sabbatical leave)    

(เกิน 3 เดือน) 

89.2 
75.1 
47.1 
35.2 
17.2 
15.6 
13.9 
8.5 
8.2 
6.6 
6.4 
4.5 
3.8 
1.0 

 

88.0 
76.6 
45.3 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

85.2 
73.1 
45.5 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
 

  - หมายถึงไมมีขอมูล 

 

(2) สําหรับสวัสดิการแรงงานที่นายจางจัดใหโดยสมัครใจที่มิใชวันลา ปรากฎวาในป 2546
ลูกจางไดรับสิทธิประโยชนและการชวยเหลือในการเดินทางไป-กลับที่ทํางานจากนายจางมากที่สุด
จํานวนรอยละ 58 ในขณะที่ลูกจางไดรับสวัสดิการเกี่ยวกับการดูแลบุตรนอยที่สุดเพียงรอยละ 1.5 
โดยผลการจัดลําดับสวัสดิการแรงงานที่มิใชวันลาดังกลาวยังคงสอดคลองกับผลสํารวจสวัสดิการ
วันลาที่ลูกจางไดรับในป 2544 และ 2542 ยกเวนสวัสดิการแรงงานในลําดับทายที่มีการเปลี่ยนแปลง
ลําดับบางเล็กนอย โดยเฉลี่ยทั่วไปมีแนวโนมวาการไดรับสวัสดิการในประเภทเดียวกันจากนายจางจะ
ไมคอยมีการเปลี่ยนแปลงมากนักในแตละป นอกจากสวัสดิการเกี่ยวกับการเดินทางไป-กลับทีท่าํงาน
ที่มีแนวโนมสูงมาโดยตลอดนับแตป 2542 ตามตารางที่ 4-34 
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ตารางที่ 4-34 ผลสํารวจการจัดสวัสดิการแรงงานประเภทอื่นๆ (ที่มิใชวันลา) ของภาคเอกชนของสิงคโปร 

ป (รอยละ) สวัสดิการแรงงาน (ท่ีมิใชวันลา) 
2546 2544 2542 

 การเดินทาง 
 ที่พักอาศัย 
 อาหาร 
 การเดินทางทองเที่ยววันหยุดและรางวัลการเดินทาง 
 การกูเงินเพื่อซื้อรถยนตร 
 สิทธิในการซื้อหุนกิจการ 
 การเปนสมาชิกสโมสร 
 การกูเงินเพื่อซื้อที่อยูอาศัย 
 การกูเงินเพื่อการศึกษา 
 การชวยเหลือในการยายที่อยูของลูกจางและครอบครัว 
 การคุมครองสิทธิประโยชนที่ใหเลือกไดตามความเหมาะสม 
 การดูแลบุตร 

58.7 
30.0 
25.3 
9.2 
9.2 
9.1 
8.0 
5.2 
5.0 
4.5 
1.8 
1.5 

54.1 
30.7 
24.3 
9.4 

11.9 
6.8 
9.0 
7.2 
5.3 
- 

1.3 
1.7 

49.5 
- 

29.2 
10.3 
15.0 
5.2 
9.1 
9.4 
5.7 
- 

0.8 
1.4 

- หมายถึงไมมีขอมูล 
 
 (3)  จากการสํารวจในป 2546 ปรากฎผลสํารวจอยางชัดเจนวาสถานประกอบการขนาดใหญ       
มีการจัดสวัสดิการแรงงานใหแกลูกจางมากกวาสถานประกอบการขนาดเล็ก โดยเฉพาะอยางยิ่ง  
เมื่อพิจารณาถึงการจัดสวัสดิการแรงงานที่มิใชสวัสดิการแรงงานทั่วไปไดแก การลาปวย การดูแลบุตร 
การเปนสมาชิกสโมสร สิทธิในการซื้อหุน เปนตน ตามตารางที่ 4-35 
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ตารางที่ 4-35 ผลสํารวจสวัสดิการแรงงานภาคเอกชนของสิงคโปร (ตามขนาดสถานประกอบการ) (รอยละ) 

ขนาดกิจการ (จํานวนลูกจาง) สวัสดิการแรงงาน รวม 
25-49 50-99 100-249 250-549 ≥ 550 

 ลาเกี่ยวกับงานศพบุคคลในครอบครัว 
 ลาสมรส 
 ลาเพื่อเลี้ยงดูบุตรของบิดา (paternity leave) 
 ลาเกี่ยวกับการดูแลบุคคลในครอบครัว 

 ลาเพื่อดูแลบุตรที่ปวยโดยไดรับคาจาง (สําหรับมารดา) 
 ลาเพื่อดูแลบุตรที่ปวยโดยไดรับคาจาง (สําหรับบิดา) 
 ลาเพื่อดูแลผูสูงอายุที่ปวยโดยไดรับคาจาง 
 ลาเพื่อดูแลคูสมรสที่ปวยโดยไดรับคาจาง 

 ลาเกี่ยวกับการศึกษา/การสอบ (ไมเกิน 3 เดือน) 
 ลาเพื่อการสอบโดยไดรับคาจาง  
 ลาเพื่อการสอบโดยไมไดรับคาจาง  
 ลาเพื่อการศึกษาโดยไมไดรับคาจาง  
 ลาเพื่อการศึกษาโดยไดรับคาจาง  

 ลาหยุด (มากกวา 3 เดือน) 
 ลาเกี่ยวกับครอบครัวโดยไมไดรับคาจาง 
 ลากิจสวนตัวโดยไดรับคาจาง/ไมไดรับคาจาง  
 ลาพักงานโดยไดรับคาจาง/ไมไดรับคาจาง (sabbatical leave)   

 การเดินทาง 
 ที่พักอาศัย 
 อาหาร 
 การดูแลบุตร 
 การเดินทางทองเที่ยววันหยุดและรางวัลการเดินทาง 
 สิทธิในการซื้อหุนกิจการ 
 การเปนสมาชิกสโมสร 
 การชวยเหลือในการยายที่อยูของลูกจางและครอบครัว 
 เงินกู 

 การกูเงินเพื่อซื้อรถยนตร 
 การกูเงินเพื่อซื้อที่อยูอาศัย 
 การกูเงินเพื่อการศึกษา 

 การคุมครองสิทธิประโยชนที่ใหเลือกไดตามความเหมาะสม 

89.2 
75.1 
47.1 

 
8.5 
6.4 
4.5 
3.8 

 
35.2 
17.2 
15.6 
28.2 

 
13.9 
6.6 
1.0 
58.7 
30.0 
25.3 
1.5 
9.2 
9.1 
8.0 
4.5 

 
9.2 
5.2 
5.0 
1.8 

84.3 
67.7 
38.1 

 
6.4 
4.9 
3.5 
2.9 

 
25.8 
15.9 
14.2 
6.9 

 
11.0 
4.8 
1.0 

51.4 
24.2 
22.7 
0.7 
7.3 
5.4 
5.1 
2.4 

 
5.5 
2.0 
3.3 
1.1 

91.9 
79.0 
48.9 

 
8.8 
7.0 
5.0 
4.2 

 
36.0 
19.1 
16.3 
9.4 

 
14.8 
6.7 
0.2 

61.1 
34.4 
22.7 
1.1 
9.5 
9.4 
8.4 
4.8 

 
7.5 
5.9 
4.7 
2.0 

95.6 
84.3 
58.9 

 
9.5 
6.9 
4.4 
4.1 

 
46.5 
18.0 
17.8 
8.9 

 
15.5 
7.2 
1.1 

72.2 
35.8 
32.1 
2.2 

10.7 
11.7 
11.7 
6.4 

 
13.8 
7.4 
7.6 
1.5 

97.5 
88.7 
71.2 

 
17.8 
12.4 
8.1 
7.2 

 
65.5 
15.1 
15.8 
10.8 

 
22.3 
12.8 
3.4 

70.3 
39.0 
37.8 
4.3 

16.2 
21.8 
13.3 
9.2 

 
25.5 
14.4 
9.2 
5.0 

99.5 
92.7 
79.5 

 
21.0 
12.7 
9.3 
9.3 

 
77.6 
22.0 
21.5 
12.2 

 
34.6 
24.4 
5.4 
71.2 
42.0 
36.6 
10.2 
18.0 
37.1 
25.4 
18.0 

 
28.8 
36.1 
14.6 
10.2 
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4.7  ไตหวัน 
  

ไตหวันมีการกําหนดมาตรการคุมครองแรงงานและสวัสดิการแรงงานแกคนทํางาน 
(worker) ของกิจการเพื่อคุมครองและเปนหลักประกันแกคนทํางาน (worker)83 และ/หรือผูที่อยูใน
ความดูแลของคนทํางาน (worker) ไมวาจะเปนการคุมครองในระหวางการทํางาน การคุมครองและ
ชวยเหลือในชวงการวางงาน การคุมครองและชวยเหลือเมื่อเกษียณอายุ การคุมครองและชวยเหลือ
กรณีเจ็บปวยหรือบาดเจ็บ เปนตน เพื่อทําใหคนทํางาน (worker) ไดรับหลักประกันในการทํางาน
และมีความมั่นคงในการดํารงชีพตามความจําเปนพื้นฐาน ในขณะเดียวกัน  The Council of Labor 
Affairs ของไตหวันเปนหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบโดยตรงในการดูแลและ
กําหนดแนวทางการคุมครองแรงงานรวมถึงการจัดสวัสดิการเพื่อเปนหลักประกันใหแกคนทํางาน 
(worker)  โดยตระหนักถึงการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาหลักการและแนวทางการกําหนดมาตรการ
คุมครองแรงงานและสวัสดิการแรงงานใหมีความยืดหยุนและสอดคลองกับสภาพการทํางานและ
ความตองการของนายจางและคนทํางาน (worker) ในยุคการแขงขันทางการคาแบบเสรี ดังนี้84  
 

1)  การคุมครองเกี่ยวกับวันหยุด วันลา และสวัสดิการแรงงานพื้นฐานเกี่ยวกับการทํางาน  
กฎหมาย The Labour Standards Law 1984 ของไตหวันเปนกฎหมายหลัก                   

ที่กําหนดการคุมครองแกคนทํางาน (worker) เกี่ยวกับการจัดใหมีสวัสดิการแรงงานในเรื่องวันหยุด
และการลาประเภทตางๆ ของคนทํางาน (worker) และกฎหมาย The Gender Equality in 
Employment Act ของไตหวันกําหนดการคุมครองเกี่ยวกับการลาคลอดบุตร (maternity leave) การลา
ของบิดามารดา (parental leave)   การลาเพื่อดูแลชวยเหลือคูสมรสในการคลอดบุตร (fraternity leave) และ
การพักงานเพื่อใหนมบุตร พอสรุปหลักการและสาระสําคัญไดตามตารางที่ 4-36  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
83 คนทํางาน (worker) หมายความถึง บุคคลที่นายจาง (employer) วาจางใหทํางานโดยไดรับคาจาง (wage) ตามที่กําหนดไวในมาตรา 2   

ของกฎหมาย The Labor Standards Law ของไตหวัน 
84 รวบรวมขอมูลจาก (1) Council of Labor Affairs, Executive Yuan, Taiwan จาก http://www.cla.gov.tw (2) Bureau of Labor Insurance 

จาก http://www.bli.gov.tw/english/ และ (3) Department of Investment Services, Ministry of Economic Affairs, Invest in Taiwan จาก 
http://investintaiwan.nat.gov.tw/en/env/employee_ compensation/ annual_bonus.html (จากการสืบคน ณ วันที่ 1 เมษายน 2550) 
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ตารางที่ 4-36 สวัสดิการแรงงานพื้นฐานตามกฎหมายของไตหวัน – สําหรับลูกจางทั่วไป 

สวัสดิการ หลักการและสาระสําคัญ 
เวลาพัก มีเวลาพักอยางนอย 30 นาทีหลังจากทํางานติดตอกัน 4 ช่ัวโมง 
วันหยุดประจําสัปดาห มีวันหยุด 1 วันตอสัปดาห  
วันหยุดตามกฎหมาย มีวันหยุดตามกฎหมาย 19 วัน แตนายจางและลูกจางสามารถตกลงเลื่อน

วันหยุดที่กําหนดไวเปนวันอื่นไดตามความเหมาะสม  
วันหยุดพักผอนประจําป มีสิทธิหยุดพักผอนประจําปภายหลังจากทํางานมาแลว 1 ป โดยไดรับ

คาจาง ทั้งนี้จํานวนวันลาขึ้นอยูกับระยะเวลาการทํางาน คือ 
         ระยะเวลาการทํางาน           จํานวนวันลา 
       เกิน 1ป แตไมเกิน 3 ป                  7 
       ต้ังแต 3 ป แตไมเกิน 5 ป             10 
       ต้ังแต 5 ป แตไมเกิน 10 ป           14 
       ต้ังแต 10 ปเปนตนไป                  14 และเพิ่มอีก 1 วันในแตละปทํางาน 
                                                         (สูงสุดไมเกิน 30 วัน) 

การลาปวย กรณีเจ็บปวย (ไมใชจากการทํางาน) มีสิทธิลาไดดังนี้ 

• กรณีไมตองเขารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล – ไมเกิน 30 วันตอป 

• กรณีตองเขารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล –ไมเกิน 1 ป 

• รวมทั้ง 2 กรณีขางตน ลาไดไมเกิน 1 ป 

• ในกรณีลาปวยรวมไมเกิน 30 ปตอป จะไดรับเงินรอยละ 50 ของคาจาง 

• ในกรณีที่ไดรับการจายเงินจากประกันการทํางาน (labor insurance payment)    
ไมถึงรอยละ 50 ของคาจาง นายจางตองจายเงินสมทบในสวนที่ขาดไปใหแก
คนทํางาน 

• ภายหลังการลากรณีไมตองเขารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลเกินกวา
จํานวนวันลาที่กําหนดไวขางตน และยังไมหายเปนปกติ สามารถขอ   
พักงานไดเปนเวลาไมเกิน 1 ปโดยไมไดรับคาจาง 

การลากิจสวนตัว  มีสิทธิลากิจสวนตัวไดไมเกิน 14 วันตอปโดยไมไดรับคาจาง 
การลากิจสาธารณะ (public leave) มีสิทธิลากิจสาธารณะตามที่กฎหมายกําหนดและตามจํานวนวันที่กําหนดไว

โดยไดรับคาจาง  
การลาคลอดบุตร(maternity leave) • ลูกจางหญิงมีสิทธิลาคลอดได 8 สัปดาห  

• ในกรณีแทงบุตรมีสิทธิลาได 5 วันถึง 4 สัปดาหขึ้นอยูกับระยะเวลา
ต้ังครรภ ดังนี้ 

          ระยะเวลาตั้งครรภ                          จํานวนวันลา  
          ไมเกิน 2 เดือน                                    5 วัน       
           เกิน 2 เดือนแตไมเกิน 3 เดือน             1 สัปดาห 
           เกิน 3 เดือน                                       4 สัปดาห 
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ตารางที่ 4-36 สวัสดิการแรงงานพื้นฐานตามกฎหมายของไตหวัน – สําหรับลูกจางทั่วไป (ตอ) 

สวัสดิการ หลักการและสาระสําคัญ 
การลาคลอดบุตร(maternity leave) 

(ตอ) 
• ลูกจางที่ทํางานมาแลว 6 เดือนจะไดรับคาจางเต็มจํานวนในระหวาง  

การลาคลอดบุตร สําหรับลูกจางที่ทํางานมาแลวนอยกวา 6 เดือน   
จะไดรับคาจางครึ่งหนึ่งในระหวางการลาคลอด   

การลาเพื่อดูแลชวยเหลือคูสมรส 
ในการคลอดบุตร (fraternity leave)  

ในกรณีคูสมรสอยูในระหวางการคลอดบุตร สามารถลาเพื่อชวยเหลือดูแล
คูสมรสในการคลอดบุตรได 2 วันโดยไดรับคาจาง โดยเลือกวันลาได   
ในระหวาง 2 วันกอนหรือหลังวันคลอดหรือวันคลอดก็ได 

การหยุดพักงานเพื่อใหนมหรือ
อาหารแกบุตร 

คนทํางานที่จําเปนตองใหนมหรืออาหารแกบุตรที่อายุไมเกิน 1 ปดวย
ตนเอง สามารถหยุดพักงานไดวันละ 2 ครั้งๆ ละ 30 นาที นอกเหนือจาก
เวลาพักงานตามปกติ เวลาหยุดพักงานดังกลาวถือเปนเวลาทํางานตามปกติ 

การจัดสถานรับดูแลบุตรของลูกจาง สถานประกอบการที่มีลูกจางตั้งแต 250 คนตองจัดใหมีสถานรับดูแลบุตร
ของลูกจางในหรือนอกสถานประกอบการก็ได (โดยหนวยงานภาครัฐ   
ใหความชวยเหลือทางการเงินแกนายจางในการดําเนินการดังกลาว) 

การลาของบิดามารดา (parental 
leave) 

บังคับใชสําหรับสถานประกอบกิจการที่มีคนทํางานเกิน 30 คน                   

• หากคนทํางานไดทํางานมาแลว 1 ป สามารถลาเพื่อเลี้ยงดูบุตรโดยไมได
รับคาจาง จนกวาบุตรอายุ 3 ป แตระยะเวลาในการลาตองไมเกิน 2 ป 
หากมีการเลี้ยงดูบุตรอายุเกิน 2 ปในขณะเดียวกันใหนับระยะเวลา   
ในการลารวมเขาดวยกัน โดยสามารถลาไดสูงสุดไมเกิน 2 ปนับแตวันที่
เลี้ยงดูบุตรคนเล็ก 

• ในระหวางการลาเพื่อเลี้ยงดูบุตรโดยไมไดรับคาจาง ลูกจางสามารถ   
เขารวมประกันสังคมอยางตอเนื่องได โดยนายจางไดรับยกเวนไมตอง
จายเงินสมทบตามที่ เคยจายและคนทํางานสามารถขอเลื่อนเวลา   
ในการจายเงินสมทบไดเปนเวลา 3 ป 

การลากรณีบุคคลในครอบครัวเสียชีวิต มีสิทธิลาได 3-8 วันขึ้นอยูกับความสัมพันธของลูกจางกับผูที่ เสียชีวิต   
โดยไดรับคาจาง ดังนี้ 

• กรณีบิดามารดา บิดามารดาบุญธรรม บิดามารดาเลี้ยง และคูสมรส   
ลาได 8 วัน 

• กรณีปูยาตายาย ปูยาตายายของคูสมรส บิดามารดาของคูสมรส บิดา
มารดาเลี้ยงของคูสมรส และบุตร ลาได 6 วัน  

• กรณีพ่ีนอง ลาได 3 วัน 
การลากรณีสมรส มีสิทธิลาได 8 วันโดยไดรับคาจาง 
การจายเงินพิเศษกรณีมาทํางาน
โดยไมขาดงาน 

หามนายจางหักเงินพิเศษกรณีทํางานโดยไมขาดงาน (full-attendance bonus 
payment) ที่กําหนดจายใหแกคนทํางาน ในกรณีที่คนทํางานลาเพื่อการสมรส 
บุคคลในครอบครัวเสียชีวิต เจ็บปวยจากการทํางาน หรือลากิจสาธารณะ  
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2) การคุมครองเกี่ยวกับความยืดหยุนในการทํางาน 
ไตหวันไดมีการเปลี่ยนแปลงเวลาการทํางานเพื่อใหมีความยืดหยุนและสอดคลองกับ

ความตองการของนายจางในการดําเนินธุรกิจ และคุณภาพชีวิตในการทํางานและการมีเวลาใหกับ
ครอบครัวของลูกจางมากขึ้น ดังนี้  

2.1) มีการเปลี่ยนแปลงการกําหนดชั่วโมงการทํางานจากเดิมไมเกิน 48 ช่ัวโมงตอสัปดาห
เปนไมเกิน 84 ช่ัวโมงตอ 2 สัปดาห ทําใหลูกจางมีกําหนดเวลาทํางาน         
ตามกฎหมายไมเกินวันละ 8 ช่ัวโมงและไมเกิน 84 ช่ัวโมงในชวงเวลา 2 สัปดาห 
โดยมีผลบังคับใชตั้งแต 1 มกราคม 2544 

2.2) ตอมาเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2545 ไดมีการเพิ่มชวงเวลาในการปรับเปลี่ยนวัน
และ/หรือเวลาทํางานจากที่กําหนดไวสําหรับชวงเวลาสั้นๆ เพียง 2 สัปดาห 
เปนระยะเวลาที่ยาวขึ้น คือ 8 สัปดาหเพื่อลดปญหาของนายจางและลูกจางใน
การวางแผนการปรับเปลี่ยนวันและ/หรือเวลาทํางานไดดียิ่งขึ้น (เนื่องจากเดิม
กฎหมายกําหนดใหสามารถปรับเปล่ียนวันทํางานไดไมเกิน 2 วันทํางาน
เพื่อใหลูกจางทํางานในวันอื่นแทนไดภายในเวลา 2 สัปดาห และสามารถ
ปรับเปล่ียนเวลาทํางานเพื่อใหมีการทํางานแทนในวันทํางานอื่นไดไมเกิน 2 
ช่ัวโมง แตเมื่อรวมเวลาทํางานแลวตองไมเกิน 48 ช่ัวโมงตอสัปดาห) การกาํหนด
เพิ่มชวงเวลาในการปรับเปลี่ยนวันและ/หรือเวลาทํางานไดในชวงเวลา 8 
สัปดาหมีขอจํากัดเพียงการเลื่อนวันและ/หรือเวลาทํางานตองไมทําใหลูกจาง
ทํางานเกิน 8 ช่ัวโมงตอวัน และไมเกิน 48 ช่ัวโมงตอสัปดาห กิจการประเภทใดบาง
ที่สามารถปรับเปลี่ยนวันและ/หรือเวลาทํางานของลูกจางไดมีการกําหนดไวเฉพาะ 
ไดแก การกอสราง การผลิตการขนสงผูโดยสาร การขนสงทางอากาศ การขนสง
ทางเรือ การสงพัสดุทางไปรษณีย  การใหบริการถายเอกสาร การใหบริการ     
ซักรีดและทําความสะอาดเสื้อผา การใหบริการเสริมสวย การใหบริการ
ซอมแซมรถจักรยานยนต เปนตน และนายจางตองไดรับความยินยอมจาก   
สหภาพแรงงานหรือจากที่ประชุมการจัดการแรงงานในกรณีที่ไมมีสหภาพแรงงาน 

2.3) นายจางและลูกจางในไตหวันไดเรียกรองใหมีการขยายชั่วโมงการทํางาน
ตามปกติตอวันจากที่กําหนดหามไวอยางคอนขางเขมงวดและมีการจํากัด
จํานวนชั่วโมง การทํางานที่เพิ่มขึ้นสําหรับลูกจางชายและหญิงไวแตกตางกัน
ตามกฎหมาย The Labor Standards Act เพื่อตอบสนองไตหวันไดมีการกําหนด    
ใหมีการขยายเวลาการทํางานตามปกติเปนไมเกินวันละ 12 ช่ัวโมง (นับรวม
ช่ัวโมงการทํางานตามปกติและชั่วโมงการทํางานที่มีการขยายเพิ่มเติม)        
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แตทั้งนี้จํานวนชั่วโมงการทํางานที่มีการขยายใหมีการทํางานเพิ่มตองไมเกิน 
46 ช่ัวโมงตอเดือนโดยไมคํานึงวาจะเปนลูกจางชายหรือหญิงก็ตาม เพื่อให
สอดคลองกับหลักการปฏิบัติตอลูกจางทุกคนอยางเทาเทียมกันในการทํางาน 
โดยนายจางตองไดรับความยินยอมจากสหภาพแรงงานหรือจากที่ประชุมการจัดการแรงงาน              
ในกรณีที่ไมมีสหภาพแรงงาน   

2.4) การเปลี่ยนแปลงขอกําหนดการทํางานในเวลากลางคืนของคนทํางานหญิง        
ตามกฎหมาย The Labor Standards Act จากที่กําหนดหามทํางานกลางคืน    
ในชวงเวลา 10.00 - 6.00 นาฬิกา ใหมีความยืดหยุนมากขึ้นในกรณีที่ประสงค
จะใหลูกจางหญิงทํางานกลางคืนโดยนายจางตองไดรับความยินยอมจาก    
สหภาพแรงงานหรือจากที่ประชุมการจัดการแรงงานในกรณีที่ไมมีสหภาพแรงงาน 
และตองจัดการดูแลเกี่ยวกับพาหนะในการเดินทางกลับที่พักหรือจัดสถานที่พัก
ใหแกลูกจางหญิงที่ทํางานกลางคืน และจัดการใหมีส่ิงอํานวยความสะดวกและ
สภาพแวดลอมในการทํางานที่ดีและปลอดภัยในการทํางานตามมาตรฐาน            
ที่กฎหมายกําหนด เชน หามการล็อคทางออกฉุกเฉิน มีแสงสวางและการระบายอากาศ
อยางเพียงพอในการทํางาน หามวางสิ่งของเกะกะทางเดิน เปนตน อยางไรก็ตาม 
แมวาลูกจางหญิงจะตกลงยอมรับการทํางานกลางคืน แตลูกจางหญิงยังมีสิทธิที่จะ
ปฏิเสธไมทํางานกลางคืนได หากมีเหตุผลเกี่ยวกับสุขภาพหรือเหตุผลอ่ืน         
ที่เหมาะสม และหามมิใหลูกจางหญิงที่อยูในชวงระหวางการตั้งครรภหรือการใหนมบุตร
ทํางานกลางคืนอยางเด็ดขาด เพื่อใหความคุมครองแกการตั้งครรภและการเลี้ยงดู
บุตรของหญิงตามเจตนารมณแหงรัฐธรรมนูญ    

 
3) การคุมครองดานการรักษาพยาบาล 

ลูกจ างของไตหวันได รับการคุมครองด านการรักษาพยาบาลตามกฎหมาย                
The National Health Insurance Law ซ่ึงใหการคุมครองดานการรักษาพยาบาลแกลูกจางและ          
ผูที่อยูในการดูแลของลูกจางสําหรับการคลอดบุตร การเจ็บปวย หรือการบาดเจ็บ เปนตน           
โดยลูกจาง นายจาง และรัฐบาลรวมกันจายเงินสบทบเปนรายเดือนใหแกกองทุนประกันสุขภาพ
แหงชาติในอัตราสวน 30:60:10 และมีวิธีการคํานวณเงินสมทบในแตละเดือนของแตละฝาย ดังนี้ 

ลูกจาง  = คาจาง X 4.55% X 30% X (1 + จํานวนผูที่อยูในการดูแลของลูกจาง) 
นายจาง = คาจาง X 4.55% X 60% X (1 + จํานวนผูที่อยูในการดูแลของลูกจาง) 
รัฐบาล = คาจาง X 4.55% X 10% X (1 + จํานวนผูที่อยูในการดูแลของลูกจาง) 
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4) การคุมครองเพื่อเปนหลักประกันการทํางาน 
กฎหมาย The Labor Insurance Act ของไตหวันกําหนดใหการคุมครองคนทํางาน     

ในภาคเอกชน  รวมถึงคนทํางานในงานอุตสาหกรรม  ลูกจางในองคกรที่ไมแสวงหากําไร 
ชาวประมง คนฝกหัดงานกับองคกรที่ขึ้นทะเบียนไวกับรัฐบาล สมาชิกสหภาพแรงงาน ครูและ
ลูกจางที่ทํางานในหนวยงานรัฐบาล (ซ่ึงไมอยูภายใตการคุมครองเพื่อเปนหลักประกันการทํางาน
ของขาราชการและครู) โดยมีรูปแบบการใหหลักประกัน 2 แบบ คือ (1) การคุมครองทั่วไป 
(ordinary labor insurance) ซ่ึงครอบคลุมการคุมครองคนทํางานและ/หรือผูที่อยูในความดูแลของ
คนทํางาน 6 กรณี คือ (ก) การคลอดบุตร (ข) การบาดเจ็บและเจ็บปวย (ค) การทุพพลภาพ (ง) กรณีตาย       
(จ) กรณีลูกจางเปนผูสูงอายุ  และ (ฉ) กรณีวางงาน และ (2) การคุมครองกรณีบาดเจ็บจากการทํางาน 
(occupational injury insurance) ซ่ึงครอบคลุมการคุมครอง 4 กรณี คือ (ก) การบาดเจ็บ                 
(ข) การเจ็บปวย (ค) การทุพพลภาพ และ (ง) การตาย   

ในการจายเบี้ยประกัน (premium) เพื่อการคุมครองแบบทั่วไป (ordinary labor 
insurance) เปนหนาที่ของลูกจาง นายจางและรัฐบาลรวมกันโดยแบงจายในอัตราสวน 2:7:1          
ในป 2543 ไดมีการกําหนดอัตราเบี้ยประกันไวที่รอยละ 6.12 ของคาจางรายเดือนที่ไดรับ            
การคุมครองของลูกจ างทั้ งนี้ไม เกิน  1 ,345 ดอลลารสหรัฐ  สําหรับการจาย เบี้ ยประกัน                   
เพื่อการคุมครองกรณีบาดเจ็บจากการทํางาน (occupational injury insurance) เปนหนาที่ของ
นายจางโดยจายในอัตราที่แตกตางกันออกไปขึ้นอยูกับประเภทของกิจการซึ่งมีการกําหนดอัตราเบี้ย
ประกันไวระหวางรอยละ 0.08 -3.00 ของคาจางรายเดือนของลูกจาง โดยเฉล่ียทั่วไปนายจางจายเบี้ย
ประกันในอัตรารอยละ 0.34    

 
5) การคุมครองกรณีวางงาน 

ไตหวันมีการประกาศใชบังคับกฎหมาย The Employment Insurance Law ในป 2545 
และมีผลใชบังคับในวันที่ 1 มกราคม 2546 เพื่อกําหนดใหหลักประกันในการคุมครองลูกจาง               
โดยการจัดการฝกอบรมและการจายคา เลี้ ยงดูใหแกคนทํางานในระหวางการวางงาน                    
โดยมีหนวยงาน The Bureau of Labor Insurance ของไตหวันเปนผูดูแลในการบริหารจัดการ              
สิทธิประโยชนที่คนทํางานจะไดรับ ไดแก (1) สิทธิประโยชนที่จายใหในระหวางการวางงาน               
(2) สิทธิการไดรับการคัดเลือกใหกลับไปทํางานกอนผูอ่ืน (3) เบี้ยเล้ียงเพื่อใชจายในการยังชีพและ
การฝกอบรมเพื่อการทํางาน และ (4) การจายคาเบี้ยประกันสุขภาพแกผูเอาประกันเมื่อวางงาน 
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6) การคุมครองกรณีเกษียณอายุ 
ลูกจางที่ทํางานมานานแลวสามารถเลือกที่จะเกษียณและออกจากงานโดยสมัครใจได 

(voluntary retirement) ตามกฎหมาย The Labor Standards Act โดยแบงเปน 2 กรณี คือ (1) ลูกจาง
ไดทํางานจนถึงอายุ 55 ปและไดทํางานมาแลว 15 ป หรือ (2) ลูกจางที่ทํางานมาแลว 25 ป (โดยไมคํานึงวา
อายุเทาใด) แตเนื่องจากกิจการสวนใหญของไตหวันเปนกิจการขนาดกลางและขนาดเล็ก ซ่ึงมีอายุ
การประกอบกิจการโดยเฉลี่ยไมยาวนานมากนักและมีอัตราการเขาและออกจากงานของลูกจาง      
ที่คอนขางสูง  ทําใหลูกจางแทบจะไมมีโอกาสได รับสิทธิประโยชนใดๆ  จากขอกําหนด              
ตามกฎหมายดังกลาว นอกจากนี้นายจางซึ่งมีหนาที่ตองจายเงินบํานาญใหแกลูกจางเพราะ                  
การเกษียณอายุงานไมอาจคาดการณไดวาจํานวนเงินบํานาญที่จะตองจายมีจํานวนเทาใด และมักจะ
หลีกเลี่ยงการจายเงินบํานาญโดยการเลิกจางหรือใหลูกจางออกจากงานโดยไมมีเหตุอันสมควร 
หรือไมวาจางงานลูกจางวัยกลางคนหรือสูงอายุ ทําใหเกิดขอพิพาทแรงงานเกี่ยวกับการเลิกจาง   
อยางไมเปนธรรมและปญหาการเลือกปฏิบัติในการวาจางงาน  จากปญหาดังกลาวนําไปสู             
การเรียกรองจากลูกจางและสาธารณชนใหมีการแกไขระบบการจายเงินบํานาญเมื่อเกษียณอายุของ
ลูกจาง    

ไตหวันไดมีการออกกฎหมาย The Labor Pension Act ในเดือนมิถุนายน 2547         
โดยมีผลบังคับใชในวันที่ 1 กรกฎาคม 2548 เพื่อแทนที่ระบบการจัดใหหลักประกันแกคนทํางาน
ในชวงเกษียณอายุที่กําหนดไวในกฎหมาย The Labor Standards Act โดยมีหลักการและแนวทาง  
ในการคุมครองความเปนอยูของคนทํางานภายหลังเกษียณอายุใหมากขึ้น การที่ลูกจางเปลี่ยนงาน
หรือออกจากงานเมื่อนายจางปดกิจการจะไมมีผลกระทบตอสิทธิในการไดรับเงินบํานาญ             
เมื่อเกษียณอายุ  โดยมีหนวยงาน The Bureau of Labor Insurance ของไตหวันเปนผูดูแลในการบริหารจัดการ
กองทุนเงินบํานาญเมื่อเกษียณอายุของลูกจาง โดยแบงเปน 2 ระบบ คือ  

(1) ระบบบัญชีเงินบํานาญสวนบุคคลของลูกจาง ลูกจางตองเปดบัญชีเงินบํานาญไวกับ 
The Bureau of Labor Insurance เพื่อใหนายจางจายเงินสมทบรายเดือนในอัตราไมนอยกวารอยละ 6 
ของคาจางรายเดือนของลูกจางเขาบัญชีของลูกจางดังกลาว ลูกจางสามารถเลือกจายเงินสมทบ    
รายเดือนโดยสมัครใจไมเกินรอยละ 6 ของคาจางรายเดือนก็ได (ลูกจางจะไดรับประโยชน            
โดยสามารถหักคาใชจายเงินสมทบในการคํานวณภาษีเงินไดของตนเอง) ลูกจางสามารถเบิกถอนเงิน
จากบัญชีดังกลาวไดเมื่ออายุ 60 ป และทํางานมาแลว 15 ปสามารถขอเบิกเงินบํานาญรายเดือน 
(monthly pension payment) แตหากทํางานไมถึง 15 ปสามารถขอรับเงินกอนก็ได (lump sum 
pension payment) อายุงานดังกลาวคํานวณจากชวงเวลาที่ไดมีการจายเงินสมทบเขาบัญชีเงินบํานาญ
ของลูกจาง แตหากลูกจางตายกอนสิทธิในเงินบาํนาญจะตกแกทายาทของลูกจางตอไป 
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(2) ระบบการซื้อประกันเพื่อเปนหลักประกันการเกษียณอายุของลูกจาง นายจางที่มี
การวาจางลูกจางตั้งแต 200 คนสามารถเลือกวิธีการจายเงินซื้อประกันใหแกบริษัทประกัน          
เพื่อคุมครองการจายเงินบํานาญเมื่อลูกจางเกษียณอายุ (annuity insurance scheme) โดยเบี้ยประกัน
ที่นายจางจายจะตองไมนอยกวารอยละ 6 ของเงินคาจางรายเดือนของลูกจาง (มีบทลงโทษ          
ตามกฎหมายหากนายจางไมจายเบี้ยประกัน) เมื่อลูกจางออกจากงาน ลูกจางมีสิทธิเลือกโอนสิทธิ       
ในเงินบํานาญของตนไปยังระบบบัญชีเงินบํานาญสวนบุคคลของลูกจาง หรือเลือกใหนายจาง     
รายใหมจายเบี้ยประกันเพื่อคุมครองการจายเงินบํานาญเมื่อเกษียณอายุตอก็ได สําหรับสิทธิ           
ในการไดรับเงินบํานาญของลูกจางขึ้นอยูกับเงื่อนไขและขอตกลงในการประกันที่ไดเลือกทําไวกับ
บริษัทประกัน ระบบการซื้อประกันเพื่อเปนหลักประกันการเกษียณอายุของลูกจางอยูภายใต        
การดูแลของ The Bureau of Labor Insurance เชนเดียวกัน 

 
7) การคุมครองในการไดรับสวัสดิการจากกองทุนสงเคราะหลูกจาง (Employees’ Welfare Fund) 

กองทุนสงเคราะหลูกจาง (Employees’ Welfare Fund)85 จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย          
The Employees’ Welfare Fund Act โดยกําหนดใหนายจางสําหรับสถานประกอบกิจการประเภทโรงงาน 
เหมืองแร บริษัท ธนาคาร สํานักงาน ฟารม ประมง และทุงเลี้ยงสัตวที่ปกติมีการวาจางงานตั้งแต 50 คน  
มีหนาที่จายสมทบเงินกองทุนในอัตราที่กําหนดไว ดังนี้ 

(1) รอยละ 1-5 ของทุนจดทะเบียนเมื่อจัดตั้งบริษัท  
(2) รอยละ 0.05-0.15 ของรายไดรายเดือนทั้งหมดของกิจการ 
(3) รอยละ 0.5 ของคาจางรายเดือนของลูกจางแตละคน และ 
(4) รอยละ 20-40 ของรายไดจากการขายของที่ไมใชแลวของกิจการ  
สําหรับคนทํางานที่ไมมีนายจางที่แนนอน สหภาพแรงงานสําหรับคนทํางานกลุมดังกลาว

จะตองจายเงินสมทบเขากองทุนในอัตรารอยละ 30 ของจํานวนคาสมาชิกสหภาพแรงงานทั้งหมด 
หากจําเปนอาจขอเงินสนับสนุนจากหนวยงานราชการที่เกี่ยวของ 

หากนายจางหรือสหภาพแรงงานที่มีหนาที่ตองจายเงินสมทบไมจายเงินดังกลาวหรือ
จายไมครบถวน มีโทษปรับไมเกิน 1,000 หยวน และตองถูกบังคับใหจายใหครบถวน 

คณะกรรมการสวัสดิการลูกจาง (Employee Welfare Committee) ซ่ึงมาจากผูแทนจาก
สหภาพแรงงานหรือฝายลูกจางและฝายนายจางเปนผูบริหารจัดการกองทุนดังกลาว ทั้งนี้ตองมีผูแทนจาก
สหภาพแรงงานหรือฝายลูกจางเปนจํานวนไมนอยกวา 2/3 ในคณะกรรมการสวัสดิการลูกจาง โดยมี

                                                 
85 Council of Labor Affairs, Executive Yuan, Taiwan, Employee Welfare Measures จาก http://www.cla.gov.tw.cgi-bin/SM_theme?          

page= 434c8472 (จากการสืบคนขอมูล ณ วันที่ 1 เมษายน 2550) 
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กรรมการจํานวน 7-21 คน หากเปนกิจการที่มีลูกจางตั้งแต 1,000 คนมีจํานวนกรรมการไดไมเกิน 31 คน  
ทั้งนี้ สถานประกอบกิจการตั้งแต 2 แหงสามารถรวมกันเพื่อจัดตั้งคณะกรรมการสวัสดิการลูกจางก็ได 

ลูกจางมีสิทธิไดรับสวัสดิการดานตางๆ จากกองทุนดังนี้ 
(1) สวัสดิการทั่วไป เชน การแตงงาน พิธีศพ การชวยเหลือกรณีบาดเจ็บและเจ็บปวย 

เงินชวยเหลือกรณีฉุกเฉินและเงินกู การชวยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติ เปนตน 
(2) การชวยเหลือดานการศึกษา เชน การใหทุนการศึกษาแกบุตรของลูกจาง  
(3) การจัดกิจกรรมพักผอน เชน กิจกรรมเพื่อสุขภาพและวัฒนธรรม การทองเที่ยว    

งานสังสรรคร่ืนเริง เปนตน 
(4)  รูปแบบสวัสดิการอื่นๆ  เชน  การชวยเหลือบุตรและคูสมรสของลูกจ าง                

การชวยเหลือเกี่ยวกับดอกเบี้ยเงินกูซ้ือที่อยูอาศัย เปนตน  
คณะกรรมการสวัสดิการลูกจาง (Employee Welfare Committee) อาจนําเงินกองทุน  

ไปจัดตั้งสหกรณเพื่อเปนสวัสดิการแกลูกจางในเรื่องตางๆ ไดแก การจัดใหมีหองอาหาร หอพัก
หรือที่พักอาศัย การใหบริการตัดผม การใหบริการรับดูแลบุตรของลูกจาง การใหบริการซักและ                
ทําความสะอาดเสื้อผา หองสมุด กิจกรรมสันทนาการ เปนตน ทั้งนี้จํากัดการใหบริการและสวัสดิการ
เฉพาะแกลูกจางและครอบครัวเทานั้น 

 
8) การคุมครองในดานทีพ่ักอาศัย 

คนทํางานสามารถขอรับความชวยเหลือดานเงินกูเพื่อซ้ือหรือสรางบาน รวมถึงการขอกูเงิน
เพื่อซอมแซมบานจาก The Council of Labor Affairs ซ่ึงเปนสวัสดิการที่จะชวยทําใหคนทํางานที่มี
รายไดนอยมีโอกาสเปนเจาของบานหรือที่พักอาศัยได ในการพิจารณาใหความชวยเหลือเงินกู   
เพื่อที่อยูอาศัยแกคนทํางานจะคํานึงถึงรายไดตอปของคนทํางาน จํานวนสมาชิกในครอบครัว    
ความเดือดรอนจากปญหาที่อยูอาศัยของคนทํางาน เปนตน  

 
9) การคุมครองในดานการศึกษาและการเรียนรู 
 

9.1) การจัดใหมีสถานรับดูแลบุตรหรือกําหนดมาตรการในการดแูลบุตรของลูกจาง 
นายจางที่มีการวาจางลูกจางตั้งแต  250 คนตองจัดใหมีสถานรับดูแลบุตร           

ของลูกจาง(Child Care Facilities) ตามกฎหมาย The Gender Equality in Employment Act หรือ   
อาจเลือกใชมาตรการอื่นที่ เหมาะสมในการดูแลบุตรของลูกจางก็ได เชน การตกลงวาจาง          
สถานรับดูแลเด็กในการใหบริการดูแลบุตรของลูกจาง โดยหนวยงานรัฐที่ เกี่ยวของจะให          
ความชวยเหลือทางการเงินแกนายจางในการดําเนินการดังกลาว ทั้งนี้ การดําเนินการในการจัดใหมี
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สถานรับดูแลเด็กหรือการวาจางสถานดูแลเด็กตองปฏิบัติตามกฎหมายและขอกําหนดเกี่ยวกับ     
การใหบริการรับดูแลเด็ก หรือเลือกวาจางสถานดูแลเด็กที่มีการจดทะเบียนการใหบริการรับดูแลเด็ก
อยางถูกตองตามกฎหมายดวย 

 
9.2) การสนับสนุนการศึกษาแกบุตรของคนทํางานที่วางงานโดยไมสมคัรใจ 

บุตรของคนทํางานที่มีรายไดนอยซ่ึงวางงานโดยไมสมัครใจเนื่องจากถูกเลิกจาง
อันมีสาเหตุจากการระงับการดําเนินกิจการ การปดกิจการ หรือการลมละลายของนายจาง และ   
กําลังศึกษาในระดับมัธยมศึกษาหรือมหาวิทยาลัย [ไมรวมการศึกษาระดับปริญญาโท การฝกอบรม
การทํางาน การศึกษาในมหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัยเปด (open university/college) โรงเรียนแพทย] 
โดยไมไดรับสิทธิในการขอลดหรือยกเวนคาเลาเรียน และไมไดเปนผูขอกูเงินเพื่อการศึกษาสําหรับ
ผูมีรายไดนอย และไมไดรับการสนับสนุนทางการศึกษาใดๆ จากเงินสนับสนุนทางการศึกษา
สําหรับขาราชการ ครู ชาวประมง เกษตรกร หากคนทํางานซึ่งเปนบิดาหรือมารดาตกอยูในภาวะ
วางงานอยางนอย 6 เดือนติดตอกันและมีรายไดครัวเรือนไมถึงเกณฑตามที่กําหนดและไมมี      
แหลงเงินสนับสนุนทางอื่นอีก  บุตรของคนทํางานที่วางงานโดยไมสมัครใจดังกลาวจะไดรับ      
การสนับสนุนทางการศึกษาจากหนวยงานรัฐที่เกี่ยวของ 

 
9.3) ระบบเครอืขายการเรียนรูสําหรับคนทํางาน  

  ไตหวันมีนโยบายในการพัฒนาคน คือ การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและการศึกษาเรียนรู
ตลอดชีวิต (life-long education and human resource development) The Council of Labor Affairs 
ของไตหวันไดดําเนินโครงการเครือขายการเรียนรูสําหรับคนทํางาน (Labor Educational Learning 
Network) เพื่อเปนแหลงการเรียนรู (all-rounded portal) โดยมีการรวบรวมขอมูลและการอบรม
ตางๆ เกี่ยวกับสิทธิแรงงาน ระบบการเรียนรูดังกลาวจะทําใหคนทํางานและผูประกอบการจํานวน
มากสามารถเรียนรูและรับการฝกอบรมแบบไรพรมแดนผานสื่อการเรียนการสอนทางอินเตอรเนต 
(http://hilearning.clag.ov.tw) การใชบริการดังกลาวของภาครัฐไมตองจายคาสมัครเปนสมาชิก    
เพื่อการเรียนรูและฝกอบรมตางๆ แตประการใด ปจจุบัน The Council of Labor Affairs ไดจัดทํา
หลักสูตรการอบรมในเรื่องตางๆ  ที่ เปนประโยชนกับคนทํางานและผูประกอบการไวใน           
ระบบเครือขายการเรียนรูดังกลาว ไดแก หลักประกันการทํางาน สภาพการทํางาน แรงงานสัมพันธ 
สวัสดิการแรงงาน การตรวจแรงงาน สุขภาพและความปลอดภัยในการทํางาน เปนตน 
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10)  สวัสดิการแรงงานภาคเอกชน 
 
ในการศึกษาสวัสดิการแรงงานภาคเอกชนของไตหวัน ผูวิจัยไดเลือก 4 บริษัทตัวอยาง 

ตามตารางที่ 4-37  
 
ตารางที่ 4-37 รายช่ือกลุมตัวอยางบริษัทเอกชนของไตหวัน 

ชื่อ ประเภทธุรกิจ ลูกจาง (คน) 
Taiwan Telecommunication 
Industry Co., Ltd. (TTIC)86 

กิจการผลิตสินคาและอุปกรณโทรคมนาคม
และคอมพิวเตอร 

230 

Continental Engineering 
Corporation (CEC)87 

กิจการกอสรางและพัฒนาอสังหาริมทรัพย 664 

Gigabyte Technology Co., Ltd.88 กิจการบริการดานเทคโนโลยี การสื่อสาร
และคอมพิวเตอร 

3,125 

TÜV Rheinland Taiwan89 กิจการใหบริการดานตรวจสอบคุณภาพ
และความปลอดภัยสินคาและบริการ 

250 

 
ขอมูลสวัสดิการแรงงานของบริษัทเอกชนที่กลาวขางตนไดนํามาจากการคนควาทาง

อิเล็กทรอนิกส (on-line search) ตามที่ปรากฏในเวบไซต (website) ของแตละบริษัทซึ่งจัดทําเพื่อเผยแพร      
ตอสาธารณะและเพื่อเปนขอมูลเบื้องตนสําหรับผูที่สนใจทํางานกับบริษัทเทานั้น (ไมอาจสรุปวา
บริษัทมีการจัดสวัสดิการแรงงานใหแกลูกจางหรือคนทํางานของตนเพียงเทาที่ปราฏใน website 
เทานั้น) และเพื่อใชเปนแนวทางในการศึกษาตามที่ปรากฏในตารางที่ 4-38  

 
 
 
 

                                                 
86 Taiwan Telecommunication Industry Co., Ltd. (TTIC) – About TTIC จาก http://www.ttic.com.tw/english/introduce.htm (จากการ

สืบคน ณ วันที่ 1 เมษายน 2550) 
87 Continental Engineering Corporation (CEC) – Profile จาก http://www.cec.com.tw/english/page.php?cat_id=56 และ 

http://www.cec.com.tw/english/page.php?cat_id=118 (จากการสืบคน ณ วันที่ 1 เมษายน 2550) 
88 Gigabyte Technology – Corporate Profile จาก http://www.gigabyte.com.tw/Company/CompanyList.aspx?CompanyWebPageID=1 และ 

http://www.gigabyte.com.tw/Company/CompanyList.aspx?CompanyWebPageID=33 (จากการสืบคน ณ วนัที่ 1 เมษายน 2550) 
89

 TÜV Rheinland Taiwan – About Us จาก http://www.twn.tuv.com/English/About%20us/index.htm และ http://www.twn.tuv.com/ 

english/Career/index.htm (จากการสืบคน ณ วนัที่ 1 เมษายน 2550) 
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ตารางที่ 4-38 สวัสดิการแรงงานของกลุมตัวอยางบริษัทเอกชนของไตหวัน 

สวัสดิการแรงงาน TTIC90 CEC91 Gigabyte92 TÜV Rheinland 
Taiwan93 

ประกันชีวิต 
ประกันสุขภาพ 
ประกันอุบัติเหตุ 
 

• ประกันสุขภาพของ
บริษัท 

• ประกันชีวิต 
• ประกันสุขภาพสําหรับ  
การรักษาพยาบาลและ
มะเร็ง 

• ประกันอุบัติเหตุ 

• ประกันชีวิต 
• ประกันสุขภาพสําหรับ
การรักษาพยาบาลและ
มะเร็ง 

• ประกันอุบัติเหตุ 

ประกันภัยกลุม       
โดยลูกจางไมตองเสีย
คาใชจายใดๆ  

กองทุน                   
เพื่อการเกษียณอายุ 

การจายเงินเมื่อ
เกษียณอายุ 

√ √ √ 

การไดรับหุนหรือซื้อ
หุนในกิจการ   

√ √   

สวนแบงจากกําไร          
(Profit Sharing) 

  รอยละ 6-10 ของรายได
กันไวแบงใหลูกจาง 

 

โบนัส √  √  
เงินรางวัล   √  
วันหยุด    เพิ่มจากวันหยุด   

ตามกฎหมายและ 15 
วันสําหรับปแรก        
ที่ทํางาน 

การฝกอบรม √ √ √  
การสนับสนุนและ
ชวยเหลือทางการศึกษา 

√ √ √  

สันทนาการ √ 
งานเลี้ยงสังสรรค 

√ 
งานเลี้ยงสังสรรค 

√ 
งานเลี้ยงสังสรรค 

√ 
งานเลี้ยงสังสรรค 

 
 
 
 
 
                                                 
90 Taiwan Telecommunication Industry Co., Ltd. (TTIC) – Human Resource (Benefits) จาก 

http://www.ttic.com.tw/english/welfare.htm (จากการสืบคน ณ วนัที่ 1 เมษายน 2550) 
91 Continental Engineering Corporation (CEC) – Careers (Benefits) จาก http://www.cec.com.tw/english/page.php?cat_id=56 (จากการ

สืบคน ณ วันที่ 1 เมษายน 2550) 
92 Gigabyte – Annual Report 2004 (Labor Management ) จาก http://www.gigabyte.com.tw/Company/CompanyList.aspx?Company 

WebPageID=35  (จากการสืบคน ณ วันที่ 1 เมษายน 2550) 
93

 TÜV Rheinland Taiwan – Employment (Our Benefits) จาก http://www.twn.tuv.com/English/Career/benefits.htm  (จากการสืบคน ณ วันที่       

1 เมษายน 2550) 
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ตารางที่ 4-38 สวัสดิการแรงงานของกลุมตัวอยางบริษัทเอกชนของไตหวัน (ตอ) 

สวัสดิการแรงงาน TTIC CEC Gigabyte TÜV Rheinland Taiwan 

การใหสิทธิประโยชนใดๆ  
เพิ่มเติม  

• การตรวจสุขภาพตาม
ระยะเวลาที่กําหนด 

• การชวยเหลือ            
ในโอกาสตางๆ เชน
งานแตงงาน งานศพ 
และการคลอดบุตร 

• บัตรกํานัลวันเกิด 
• การเดินทางในประเทศ 

• การตรวจสุขภาพตาม
ระยะเวลาที่กําหนด 

• บัตรกํานัลหรือเงิน
ชวยเหลือในโอกาส  
วันเกิด การคลอดบุตร 
และงานศพ 

• การสนับสนุน
การศึกษาของบุตร
ลูกจาง 

• การทองเที่ยวและ  
ทัศนศึกษา 

• เงินเพื่อการเดินทาง
ทองเที่ยวและพักผอน 
ขึ้นอยูกับระยะเวลา
ทํางาน 

• บัตรกํานัลหรือเงิน
ชวยเหลือในโอกาส        
วันเกิด การคลอดบุตร 
และงานศพ 

• การสนับสนุน
การศึกษาของบุตร
ลูกจาง 

• สินคาลดราคาจาก
รานคา 

• การอบรมดานภาษา 

• การตรวจสุขภาพ
ตามระยะเวลา         
ที่กําหนด 

• คาพาหนะรายเดือน 
• เบี้ยเลี้ยงอาหาร 
• การทองเที่ยวและ
ทัศนศึกษา 
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สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
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4.8  การศึกษาดูงานการจัดสวัสดิการแรงงานในตางประเทศ 
 
 ในระหวางการทํางานวิจัย คณะผูบริหารและเจาหนาที่ของกระทรวงแรงงาน รวมถึง
ผูบริหารและเจาหนาที่ เกี่ยวของกับการจัดสวัสดิการแรงงานในสถานประกอบกิจการและ          
คณะนักวิจัยไดมีโอกาสเดินทางไปศึกษาและดูงานดานสวัสดิการแรงงานของกรมแรงงานและ
ประกันสังคมมณฑลยูนนาน (Yunnan Labor and Social Security Department) ประเทศจีน และ      
เขาเยี่ยมชมกิจการโรงงานผลิตยาของบริษัท คุนหมิง จิดา ฟารมาซูติคอล จํากัด (Kunming Jida 
Pharmaceutical Co., Ltd.) ตั้งอยู ณ เมืองคุนหมิง มณฑลยูนนาน ประเทศจีน เพื่อสงเสริมความรู     
ความเขาใจและเสริมสรางวิสัยทัศนเกี่ยวกับการบริหารจัดการดานสวัสดิการแรงงานของภาครัฐ 
และการจัดสวัสดิการแรงงานของสถานประกอบการของภาคเอกชนในตางประเทศ ในระหวาง
วันที่ 9-10 กุมภาพันธ 2550  

ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน (People's Republic of China) หรือที่เรียกสั้นๆ วา 
“ประเทศจีน” เปนประเทศที่มีพื้นที่ใหญอันดับ 3 ของโลก (รองจากรัสเซียและแคนาดา) แตเปน
ประเทศที่มีประชากรอาศัยอยูมากที่สุดในโลก (ขอมูล ณ เดือนกรกฎาคม 2549 มีประชากร 
ประมาณ 1.31 พันลานคน) และมีกําลังแรงงานประมาณ 798 ลานคน (ขอมูลป 2549) คิดเปน
แรงงานที่ทํางานอยูในภาคเกษตรกรรมรอยละ 45 ภาคอุตสาหกรรมรอยละ 24 และภาคบริการ    
รอยละ 31 ประเทศจีนแบงเขตปกครองออกเปน 23 มณฑล (province) 5 เขตปกครองตนเอง
(autonomous region) และ 4 เมืองปกครองตนเอง (municipalities) ในป 2549 ประเทศจีนมีผลิตภัณฑ
มวลรวม (GDP) สูงมากประมาณ 2.512 พันลานดอลลาร สรอ. มีรายไดตอหัว (GDP per capita) 
ประมาณ 7,600 ดอลลาร สรอ.  คิดเปนรายไดจากภาคเกษตรกรรมรอยละ 11.9 ภาคอุตสาหกรรม 
(รวมการกอสราง)รอยละ 48.1 และภาคบริการรอยละ 40 และมีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ที่สูงมากถึงรอยละ 10.594     

จากการศึกษาดูงานที่กรมแรงงานและประกันสังคมมณฑลยูนนาน ซ่ึงมีภารกิจหลัก         
ในการตรวจแรงงานตามกฎหมาย การคุมครองคาจางและสวัสดิการแรงงาน การฝกอบรมการทํางาน
และฝมือแรงงาน การประกันสังคมและการวางงานโดยมีการจัดแบงระบบการบริหารจัดการ      
ดานแรงงานออกเปนสวนๆ เชนเดียวกับการบริหารงานดานแรงงานของประเทศไทย ไดแก        
งานดานสวัสดิการแรงงาน งานดานขอพพิาทแรงงาน งานดานการฝกอบรมแรงงาน เปนตน ผลจาก
การดูงานที่ควรนํามาพิจารณาและพัฒนาการบริหารจัดการดานแรงงานและสวัสดิการแรงงานของไทย 
คือ การจัดจุดรับการติดตอเกี่ยวกับแรงงานในทุกเรื่องรวมถึงปญหาตางๆ เกี่ยวกับแรงงาน              
                                                 
94 The World Factbook – China จาก https://www.cia.gov/cia/publications/factbook/geos/ch.html  และ China in Brief จาก 

http://www.china.org.cn/e-china/index.htm (จากการสืบคน ณ วันที่ 1 เมษายน 2550) 



รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ (Final Report)  
โครงการศึกษาวิจัย เร่ือง รูปแบบการจัดสวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมสําหรับประเทศไทย 

 

สํานักวิจัยกฎหมายและแรงงาน 
บริษัท เอ็กเซลเลนท บิสเนส แมเนจเมนท จํากัด     หนาที่ 4-104 

ไวที่เดียวกัน (one stop service) ทําใหลูกจางและ/หรือบุคคลที่มาติดตอไดรับความสะดวกอยางยิ่ง 
โดยเจาหนาที่ของกรมแรงงานและประกันสังคมมณฑลยูนนาน ที่รับเรื่องไวจะดําเนินการและ
ประสานงานภายในกับหนวยงานที่เกี่ยวของของกรมแรงงานและประกันสังคมมณฑลยูนนานเอง 
รวมถึงการใหบริการและ/หรือตอบคําถามหรือขอสงสัยตาง  ๆใหลูกจางและ/หรือบุคคลที่เกี่ยวของทราบ     

สําหรับการดูงานกิจการโรงงานผลิตยากันเชื้อราซ่ึงเปนยาปฏิชีวนะสําหรับสตรีใชภายหลัง
การคลอดบุตรและยารักษาโรคกระดูกของบริษัท คุนหมิง จิดา ฟารมาซูติคอล จํากัด (Khunming Jida 
Pharmaceutical Co., Ltd.) ซ่ึงเปนกิจการรวมทุนระหวางนักลงทุนของฮองกงรอยละ 70 และ           
นักลงทุนของยูนนานรอยละ 30 มีลูกจาง 390 คน (โดยมีลูกจางที่ทํางานในโรงงานจํานวน 146 คน) 
และมีการแบงการทํางานออกเปน 3 สวน คือ งานผลิต งานสํานักงาน และงานวิจัย บริษัทมีการจาย
คาตอบแทนการทํางานในอัตราที่สูงกวาเงินเดือนเฉลี่ยของลูกจางทั่วไปในยูนนาน และมีการจัด
สวัสดิการแรงงานใหแกลูกจางของบริษัทตามที่กฎหมายกําหนด พอสรุปไดดังนี้  

1. สวัสดิการจากประกันสังคม  
2. สวัสดิการเกี่ยวกับการเกษียณอายุ โดยรวมถึงการซื้อที่อยูอาศัย และการรักษาพยาบาล 
3. สวัสดิการเกี่ยวกับการบาดเจ็บและเจ็บปวยจากการทํางาน 
4. สวัสดิการเกี่ยวกับการคลอดบุตร 
5. สวัสดิการเกี่ยวกับอุบัติเหตุ 
6. สวัสดิการเกี่ยวกับการวางงาน 
นอกจากสวัสดิการแรงงานตามกฎหมายขางตน บริษัทไดจัดสวัสดิการแรงงานที่เห็นวา

จําเปนตอชีวิตและความเปนอยูของลูกจางในระหวางการทํางาน คือ การจัดสวัสดิการอาหาร         
ในระหวางทํางานและที่พักอาศัยใหแกลูกจางโดยไมคิดคาใชจายใดๆ ซ่ึงเปนประโยชนอยางยิ่ง
สําหรับลูกจางที่อยูหางไกลจากสถานที่ทํางาน ทําใหไมตองเสียเวลาและคาใชจายในการเดินทาง 
และชวยประหยัดคาใชจายใหแกลูกจางไดอยางมาก นอกจากนี้ บริษัทไดมีการจัดระบบการควบคุม
กระบวนการผลิตและการตรวจสอบคุณภาพยาอยางเขมงวดเพื่อรักษามาตรฐานความปลอดภัยและ
คุณภาพในกระบวนการผลิต พนักงานที่ทํางานมีการใสเสื้อผาชุดปองกันในระหวางทํางาน รวมถึง
ผูเขาเยี่ยมชมสถานที่ผลิตก็ตองปฏิบัติเชนเดียวกันอยางเครงครัด จากการที่บริษัทมีการบริหาร
จัดการที่ดีทําใหไดรับรางวัลตางๆ หลายรางวัลจากหนวยงานราชการที่เกี่ยวของและใหความ
รวมมือที่ดีกับภาครัฐในการดูแลดานสวัสดิการแรงงานตามที่ภาครัฐกําหนด  อยางไรก็ดี รัฐบาลของ
ประเทศจีนมีบทบาทสําคัญอยางยิ่งในการสงเสริมการจัดสวัสดิการแรงงานในสถานประกอบ
กิจการ โดยการใหเงินทุนสนับสนุนบางสวนแกสถานประกอบกิจการในการดําเนินการจัด
สวัสดิการแรงงานที่เหมาะสมใหแกลูกจาง เชน การจัดรถรับสง การจัดตั้งโรงเรียนสําหรับบุตรของ
ลูกจางของสถานประกอบกิจการ  เปนตน 
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