ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับจาก
ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
--------------------------นางพงษ์ ส วาท กายอรุณ สุ ท ธิ์ โฆษกส านั ก งานคณะกรรมการกฤษฎี กา รายงานความส าคั ญ และ
ประโยชน์ ที่ ป ระชาชนจะได้ รั บ จากร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ คุ้ ม ครองแรงงาน (ฉบั บ ที่ ..) พ.ศ. .... ที่ ส านั ก งาน
คณะกรรมการกฤษฎี ก าได้ ต รวจพิ จ ารณาร่า งกฎหมายแล้ ว เสร็ จ โดยมี ส าระส าคั ญ เป็ น การแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม
บทกาหนดโทษสาหรับนายจ้างที่ฝ่าฝืนพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน ดังนี้
๑. กาหนดโทษจ าคุกไม่เกิน ๖ เดื อน หรือปรับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้ งจาทั้ งปรับ ในกรณี
ความผิดเกี่ยวกับการเรียกเงินประกัน การให้ลูกจ้างทางานล่วงเวลาหรือทางานในวันหยุด การจัดให้มีเวลาพัก
ระหว่างวัน การจ้ างและกาหนดเวลาในการทางานของลูกจ้างหญิง หญิ งมีครรภ์ และลูกจ้างเด็ก การจ่ายค่า
ล่วงเวลาหรือทางานในวันหยุด การกาหนดให้มีวันหยุด การเลิกจ้าง การให้ลูกจ้างไปทางานในถิ่นอื่น การหัก
ค่าจ้างการทางานล่วงเวลา การจ่ายค่าจ้างต่ากว่ากฎหมายกาหนด รวมถึงการจ่ายค่าชดเชย
๒. กาหนดโทษจาคุกไม่เกิน ๑ ปี หรือปรับไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ ในกรณีความผิด
เกี่ยวกับการให้ลูกจ้างทางาน แบก หาม ลาก จูง ทูน เกินน้าหนักที่กาหนด ให้ลูกจ้างหญิงตั้งครรภ์ทางานระหว่าง
เวลา ๒๔.๐๐ - ๐๖.๐๐ น. หรื อ ให้ งานที่ ไม่ เหมาะสม ให้ ลู ก จ้ างเด็ ก อายุ ต่ ากว่ า ๑๘ ปี ท างานตั้ งแต่ เวลา
๒๒.๐๐ - ๐๖.๐๐ น. หรือให้ทางานในวันหยุด
๓. กาหนดโทษจาคุกไม่เกิน ๑ ปี หรือปรับไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ ในกรณีให้ลูกจ้าง
ทางานล่วงเวลา หรือทางานในวันหยุดที่อาจเป็นอันตรายหรือความปลอดภัยของลูกจ้าง
๔. กาหนดโทษปรับตั้งแต่ ๔๐๐,๐๐๐ ถึง ๘๐๐,๐๐๐ บาท ต่อลูกจ้าง ๑ คน หรือจาคุกไม่เกิน ๒ ปี หรือ
ทั้งปรับทั้งจา ในกรณีจ้างเด็กอายุต่ากว่า ๑๕ ปี เป็นลูกจ้าง
๕. กาหนดโทษปรับตั้งแต่ ๔๐๐,๐๐๐ ถึง ๘๐๐,๐๐๐ บาท ต่อลูกจ้าง ๑ คน หรือจาคุกไม่เกิน ๒ ปี หรือ
ทั้งปรับทั้งจา ในกรณีให้ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กอายุต่ากว่า ๑๘ ปี ทางานตามประเภทของงานและสถานที่ที่กฎหมาย
ห้าม หากการให้งานนั้นเป็นเหตุให้ลูกจ้างได้รับอันตรายแก่ กายหรือจิตใจ หรือถึงแก่ความตาย ต้องระวางโทษ
ปรับตั้งแต่ ๘๐๐,๐๐๐ บาท ถึง ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ต่อลูกจ้าง ๑ คน หรือจาคุกไม่เกิน ๔ ปี หรือทั้งปรับทั้งจา
โดยประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ คือ การแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑
เกี่ยวกับบทกาหนดโทษในความผิ ดต่อแรงงานเด็ก โดยการเพิ่มอัตราโทษในกรณีที่นายจ้างให้ลูกจ้างซึ่งเป็นเด็ก
อายุ ต่ ากว่ า สิ บ แปดปี ท างานตามประเภทของงานตามมาตรา ๔๙ หรือ ให้ ท างานในสถานที่ ต้ อ งห้ า มตาม
มาตรา ๕๐ และกรณี ที่ น ายจ้ า งจ้ า งเด็ ก อายุ ต่ ากว่ า สิ บ ห้ า ปี เป็ น ลู ก จ้ า งในงานทั่ ว ไปตามมาตรา ๔๔ หรื อ
กฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๒๒ เป็ นการดาเนินการที่สอดคล้องตามคาแถลงนโยบายของรัฐบาล ข้อ ๓.๒
นโยบายป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ซึ่งจะส่งผลดีต่อประชาชน สังคม และประเทศ เพราะเป็นการ
ยกระดับมาตรการในการป้องกัน ยับยั้งมิให้นายจ้างกระทาความผิดเกี่ยวกับการใช้แรงงานเด็ก ช่วยขจัดปัญหา
การค้ามนุ ษย์ด้านแรงงานอัน เป็ น นโยบายที่ส าคัญ และเร่งด่วนของรัฐบาล และทาให้ เกิดภาพลักษณ์ ที่ดีของ
ประเทศในการให้ความสาคัญและมุ่งมั่นแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน รวมทั้งจะส่งผลทางอ้อมต่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจ การค้าระหว่างประเทศ โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยวและการลงทุนจากต่างประเทศให้ดียิ่งขึ้น.
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