
การใชแรงงานเด็ก 
 

คําวา “การใชแรงงานเด็ก” ตาม พ.ร.บ.คุมครองแรงงานฯ หมายถึง การจางเด็กที่มีอายุต่ํากวา 18 
ปบริบูรณ (ม.45) แตมีอายุไมต่ํากวา 15 ปบริบูรณทํางาน (ม.44)   

 
การจางแรงงานเด็กทํางาน 

ตาม พ.ร.บ.คุมครองแรงงานฯ ม. 45 เปนแนวทางปฏิบัติสําหรับนายจางที่ตองการใชแรงงานเด็ก 
o แจงการจางลูกจางที่เปนเด็กนั้นตอพนักงานตรวจแรงงานภายใน 15 วันนับแตวันที่เด็กเขาทํางาน  
o จัดทําบันทึกการเปลี่ยนแปลงสภาพการจางกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เก็บไว ณ สถาน

ประกอบการหรือสํานักงานของนายจาง พรอมที่จะใหพนักงานตรวจแรงงานตรวจไดในเวลาทําการ  
o แจงการสิ้นสุดการจางลูกจางที่เปนเด็กนั้นตอพนักงานตรวจแรงงานภายใน 7 วันนับจากวันที่เด็ก

นั้นออกจากงาน 
 

งานที่นายจางไมสามารถใชแรงงานเด็ก 
ลักษณะงานที่หามนายจางจางลูกจางเด็กทํางาน รายละเอียดตามกฎกระทรวงฉบับที่ 6(พ.ศ.

2541) ลว.10 สิงหาคม 2541 
o งานหลอม เปา หลอ หรือรีดโลหะ  
o งานปมโลหะ  
o งานเกี่ยวกับความรอน ความเย็น ความสั่นสะเทือน เสียง และแสงที่มีระดับแตกตางจากปกติ อัน

อาจเปนอันตราย  
o งานเกี่ยวกับสารเคมีที่เปนอันตราย  
o งานเกี่ยวกับจุลชีวันเปนพิษซึ่งอาจเปนเชื้อไวรัส แบคทีเรีย รา หรือเชื้ออื่น  
o งานเกี่ยวกับวัตถุมีพิษ วัตถุระเบิด หรือวัตถุไวไฟ เวนแตงานในสถานบริการน้ํามันเชื้อเพลิง  
o งานขับหรือบังคับรถยกหรือปนจั่น  
o งานที่ใชเลื่อยเดินดวยพลังงานไฟฟา หรือเครื่องยนต  
o งานที่ตองทําใตดิน ใตน้ํา ในถ้ํา อุโมงค หรือปลองในภูเขา  
o งานที่เกี่ยวกับกัมมันตภาพรังสี  
o งานทําความสะอาดเครื่องจ ักรหรือเครื่องยนตขณะที่เครื่องจักรหรือเครื่องยนตกําลังทํางาน  
o งานที่ตองทําบนนั่งรานที่สูงกวาพื้นดินตั้งแตสิบเมตรขึ้นไป  
o งานอื่นๆที่กําหนดไว 
 

สถานที่หามลูกจางเด็กทํางาน 
ตาม พ.ร.บ.ม.50 ไดกําหนดามนายจางใหลูกจางเด็กอายุต่ํากวา 18 ปบริบูรณทํางานในสถานที่

ดังตอไปนี้ 
o โรงฆาสัตว  
o สถานที่เลนการพนัน  
o สถานเตนรํา รําวงหรือรองเง็ง  
o สถานที่มีอาหาร สุรา น้ําชา หรือเครื่องดื่มอยางอื่นจําหนาย และบริการโดยมีผ ูบําเรอสําหรับ

ปรนนิบัติลูกคา หรือโดยมีที่สําหรับพักผอนหลับนอนหรือมีบริการนวดใหแกลูกคา  
o สถานที่ตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวง 
 
แมวาลูกจางสมัครใจจะทํางานในสถานที่ดังกลาว  นายจางก็ไมสามารถจะจางใหทําได  กรณีที่

นายจางฝาฝนใหลูกจางทํางานในสถานที่ดังกลาว  นายจางจะตองรับโทษ ตาม ม.144 คือระวางโทษ
จําคุกไมเกิน 6 เดือน หรือปรับไมเกิน หนึ่งแสนบาท หรือทั้งปรับและจํา 

 
 
 
 
 
 
 
 



เงินประกันการทํางาน 
ตาม พ.ร.บ.คุมครองแรงงาน ม. 52 ว.2 หามนายจางเรียกหรือรับเงินประกันเพื่อการใดๆจากฝาย

ลูกจางซึ่งเปนเด็ก 
 กรณีเชนนี้ กฎหมายหามเฉพาะการเรียก “เงิน”ประกันการทํางานเทานั้น มิไดหามเรียกประกันดวย
ทรัพยสินหรือบุคคลอื่น 
 กรณีที่นายจางฝาฝนเรียกหรือรับเงินประกันจากเด็กหรือผูปกครองเด็ก  นายจางจะมีความผิดตอง
ระวางโทษจําคุกไมเกิน 6 เดือน หรือปรับไมเกิน หนึ่งแสน บาท หรือทั้งจําและปรับ ตาม ม.144 
 
เวลาทํางาน 

ตาม พ.ร.บ.คุมครองแรงงานฯไมไดกําหนดเวลาทํางานของลูกจางเด็กไว  จึงใหใชขอกําหนดของ
การใชแรงงานทั่วไปคือ ไมเกินวันละ 8 ชั่วโมง และสัปดาหหนึ่งไมเกิน 48 ชั่วโมง 
 
เวลาพัก 

o ตาม พ.ร.บ.คุมครองแรงงานฯ ม.48 ไดกําหนดใหนายจางจัดเวลาพักใหแกลูกจางเด็กไมนอยกวา
วันละ 1 ชั่วโมงติดตอกันหลังจากลูกจางทํางานมาแลวไมเกิน 4 ชั่วโมง และใน 4  ชั่วโมงนั้นให
ลูกจางไดมีเวลาพักตามที่นายจางกําหนดดวย  

o กฎหมายกําหนดใหนายจางตองจัดใหมีเวลาพักอยางนอย 1 ชั่วโมงติดตอกัน จะหยุดหลายคราว
หรือเปนระยะไมได  

o การทํางาน 4 ชั่วโมงติดตอกันแลวจึงหยุดพักนั้น   ในระหวาง 4 ชั่วโมงทํางานนั้น นายจางก็ตอง
จัดพักยอยใหลูกจางเด็กไดพักตามสมควรดวย 

 
การทํางานลวงเวลาและการทํางานในวันหยุด 
ตาม พ.ร.บ.คุมครองแรงงานฯ ม.48 หามนายจางไมใหลูกจางเด็กซึ่งมีอายุต่ํากวา 18 ปทํางานลวงเวลา
หรือทํางานในวันหยุด 
 การหามนี้เปนการหามโดยเด็ดขาด  แมวาลูกจางจะยินยอมหรือสมัครใจจะทํา  นายจางก็ไม
สามารถใหลูกจางเด็กทํางานลวงเวลาหรือทํางานในวันหยุดได 
 
การทํางานในเวลากลางคืน 

ตาม พ.ร.บ.คุมครองแรงงานฯ ม.47 หามนายจางใหลูกจางเด็กที่มีอายุต่ํากวา 18 ปทํางานใน
ระหวางเวลา  22.00 น.  ถึงเวลา 06.00 น.  เวนแตจะไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากอธิบดีหรือผูซึ่ง
อธิบดีมอบหมาย  ซึ่งเมื่ออธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายอนุญาตเปนหนังสือแลว  นายจางจึงจะใหลูกจาง
เด็กทํางานในชวงเวลาดังกลาวได 
 กรณีเชนนี้ หากเปนงานแสดงภาพยนตร ละคร หรือการแสดงอยางอื่นที่คลายคลึงกัน  นายจางก็
สามารถใหลูกจางเด็กทําได  แตตองจัดใหมีเวลาพักผอนตามสมควร 
 
การจายคาจาง 

เพื่อเปนการคุมครองเด็ก  กฎหมายจึงกําหนดใหจายคาจางใหแกตัวลูกจางเด็กนั้นเองเทานั้น 
ตาม พ.ร.บ.คุมครองแรงงานฯ ม.51 หามมิใหนายจางจายคาจางของลูกจางที่เปนเด็กแก บุคคลอื่น   ใน
กรณีที่นายจางจายคาจางแก บิดามารดา หรือผูปกครองของลูกจางซึ่งเปนเด็กหรือจายประโยชนตอบแทน
ใดๆเปนการลวงหนากอนมีการจางขณะแรกจางหรือกอนถึงงวดการจายคาจางที่จะตองจายใหแกลูกจางซึ่ง
เปนเด็กในแตละคราว มิใหถือวาเปนการจายนั้นมิใชการจายคาจางสําหรับลูกจางซึ่งเปนเด็กนั้น และหามมิ
ใหนายจางนําเงินหรือประโยชนตอบแทนดังกลาวมาหักจากคาจางซึ่งจะตองจายใหแกลูกจางซึ่งเปนเด็ก
ตามกําหนดเวลา 

หากนายจางจายใหแกบุคคลอื่น เชน บิดามารดาหรือผูปกครองไปเปนการลวงหนา แลวมาหัก
คาจางที่จะตองจายใหแกเด็กเมื่อถึงงวดการจายคาจางไมได   การที่นายจางจายใหแกบุคคลอื่นไปเปน
การลวงหนานั้น  ไมถือวาเงินที่จายนั้นเปนการจายคาจางแกลูกจางเด็กไปแลว 
 
 
 
 
 
 



สิทธิของลูกจางเด็กในการลาไปประชุมสัมมนา 
ตาม พ.ร.บ.คุมครองแรงงานฯ ม.52 ไดกําหนดวา เพื่อประโยชนในการพัฒนาและสงเสริมคุณภาพ

ชีวิตและการทํางานของเด็ก ใหลูกจางซึ่งเปนเด็กอาย ุต่ํากวา 18 ป มีสิทธิลาเพื่อเขาประชุมสัมมนา รับการ
อบรม รับการฝกหรือลาเพื่อการอื่น ซึ่งจัดโดยสถานศึกษาหรือหนวยงานของรัฐ หรือเอกชนที่อธิบดี
เห็นชอบ   โดยใหลูกจางซึ่งเปนเด็กแจงใหนายจางทราบลวงหนาถึงเหตุที่ลาโดยชัดแจง พรอมทั้งแสดง
หลักฐานที่เกี่ยวของถามี และใหนายจางจายคาจางใหแกลูกจางซึ่งเปนเด็กเทากับคาจางในวันทํางาน
ตลอดระยะเวลาที่ลา แตปหนึ่งตองไมเกิน 30 วัน 
จะเห็นวา กฎหมายไมไดกําหนดจํานวนวันลาไว   ดังนั้นลูกจางสามารถลาไดตามระยะเวลาที่หนวยงานที่
จัดใหมีการฝกอบรมนั้น 

o ตองเปนการลาของลูกจางเด็กที่มีอายุต่ํากวา 18 ปเทานั้น จึงจะเปนสิทธิตาม ม. 52 นี ้ 
o การลานั้น จะตองเปนการเพื่อเขารวมประชุม  สัมมนา รับการฝกอบรมที่จัดโดยสถานศึกษาหรือ

หนวยงานของรัฐหรือหนวยงานเอกชนที่อธิบดีฯเห็นของใหเขารวมฝกอบรมได  
o ลูกจางตองแจงการลาตอนายจางเปนการลวงหนา  โดยระบุสาเหตุที่ตองลาไปอบรมโดยชัดแจง  

หากไมแจงลวงหนา นายจางอาจไมอนุญาตก็ได  
o การลากี่ครั้งหรือกี่วันขึ้นอยูกับที่หนวยงานที่จัดฝกอบรมกําหนด  

นายจางจะรับผิดชอบคาจางระหวางที่ลูกจางเด็กลาไปเพื่อฝกอบรมฯ  ทั้งนี้ ปหนึ่งไมเกิน 30 วันทํางาน 


