ข้อหารื อกฎหมายแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน (Department of Labour Protection and Welfare)
ข้อหารือ

การจ่ายค่าจ้างรายชั่วโมงสาหรับนักเรียน นิสิต และนักศึกษา

หน่วยงานที่หารือ

บริษัทจากัด

หน่วยงานที่ตอบ

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ประเด็นข้อหารือ
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจ่ายค่าจ้างให้แก่นักเรียน นิสิต และนักศึกษาในประเด็น
หารือว่าการจ่ายค่าจ้างให้กับลูกจ้างที่เป็นนักศึกษา บริษัทจากัดจะต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง
เรื่อง อัตราค่าจ้างรายชั่วโมง สาหรับนักเรียน นิสิต และนักศึกษา (ฉบับที่ ๒) หรือต้องจ่ายตามอัตราค่าจ้างขั้นต่า
ข้อเท็จจริง

๑. บริษัทจากัดประกอบกิจการจาหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม
๒. บริษัทจากัดจะต้องมีแนวทางปฏิบัติอย่างไรเพื่อให้ถูกต้องและเป็นไปตามกฎหมาย

ข้อกฎหมาย

๑. พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)
มาตรา ๕ ในพระราชบัญญัตินี้
“ค่า จ้า งในวัน ทางาน” หมายความว่า ค่า จ้า งที่จ่ายสาหรับ การทางานเต็ม เวลา

การทางานปกติ
“อัตราค่าจ้างขั้นต่า” หมายความว่า อัตราค่าจ้างที่คณะกรรมการค่าจ้างกาหนด
ตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๗๙ คณะกรรมการค่าจ้างมีอานาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
ฯลฯ
(๓) กาหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่า
ฯลฯ
มาตรา ๙๐ เมื่อประกาศกาหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่าหรืออัตราค่าจ้า งตามมาตรฐาน
ฝีมือมีผลใช้บังคับ แล้ว ห้ามมิให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างแก่ลูกจ้างน้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่าหรืออัตราค่าจ้าง
ตามมาตรฐานฝีมือที่กาหนด
ฯลฯ
๒. ประกาศคณะกรรมการค่า จ้า ง ลงวัน ที ่ ๓๑ ตุล าคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เรื ่อ ง
อัตราค่าจ้างขั้นต่า (ฉบับที่ ๘)
ข้อ ๒ ให้ก าหนดอัต ราค่า จ้า งขั ้น ต่ าเป็น วัน ละสามร้อ ยสิบ บาท ในท้อ งที่
กรุงเทพมหานคร จังหวัดนครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี ภูเก็ต สมุทรปราการ และสมุทรสาคร
ข้อ ๖ เพื่อประโยชน์ตามข้อ ๒ ถึงข้อ ๕ คาว่า “วัน ” หมายถึง เวลาทางานปกติ
ของลูก จ้า งซึ่ง ไม่เกิน ชั่ว โมงทางานดังต่อ ไปนี้ แม้น ายจ้า งจะให้ล ูก จ้า งทางานน้อ ยกว่า เวลาทางานปกติ
เพียงใดก็ตาม
๑

ข้อหารื อกฎหมายแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน (Department of Labour Protection and Welfare)
(๑) เจ็ดชั่วโมง สาหรับงานที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัยของลูกจ้าง
ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑
(๒) แปดชั่วโมง สาหรับงานอื่นซึ่งไม่ใช่งานตาม (๑)
ข้อ ๗ ห้ามมิให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างเป็นเงินแก่ลูกจ้างน้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่า
ข้อ ๘ ประกาศคณะกรรมการค่ าจ้างฉบั บนี้ ให้ มี ผลใช้ บั งคั บตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม
๒๕๖๐ เป็นต้นไป
๓. คาชี้แจงประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างขั้นต่า (ฉบับที่ ๘)
๗. อัต ราค่าจ้างขั้น ต่าตามประกาศฉบับ นี้ไม่มีผ ลบังคับ ใช้กับ ราชการส่ว นกลาง
ราชการส่ว นภูมิภ าค ราชการส่ว นท้อ งถิ่น รัฐ วิส าหกิจ ตามกฎหมายว่า ด้ว ยแรงงานรัฐ วิส าหกิจ สัม พัน ธ์
นายจ้างที่จ้างลูกจ้างทางานเกี่ยวกับงานบ้านอันมิได้มีการประกอบธุรกิจรวมอยู่ด้วย นายจ้างซึ่งจ้างลูกจ้า ง
ทางานที่มิได้แสวงหากาไรทางเศรษฐกิจ นายจ้า งที่จ้างลูก จ้างในงานประมงทะเล นายจ้างที่จ้างลูก จ้า ง
ในงานบรรทุกหรือขนถ่ายสินค้าเรือเดินทะเล นายจ้างที่ตกลงจ้างผู้รับงานไปทาที่บ้าน นายจ้างที่จ้างลูกจ้าง
ในงานเกษตรกรรมซึ ่ง มิไ ด้จ ้า งลูก จ้า งท างานตลอดปี หรือ มิไ ด้ใ ห้ล ูก จ้า งท างานในลัก ษณะที ่เ ป็น งาน
อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากงานเกษตรกรรม ดังกล่าว
๔. ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างรายชั่วโมง สาหรับนักเรียน
นิสิตและนักศึกษา (ฉบับที่ ๒)
ข้อ ๓ ก าหนดอัต ราค่า จ้า งรายชั ่ว โมง ส าหรับ นัก เรีย น นิส ิต และนัก ศึก ษา
ชั่ว โมงละ ๔๐ บาท โดยมีเงื่อนไขการจ้างงาน ลักษณะงาน และสถานที่ทางานที่ห้ามมิให้นัก เรียน นิสิต
และนักศึกษาทางาน ดังนี้
ข้อ ๔ อัตราค่าจ้างรายชั่วโมง สาหรับนักเรียน นิสิต และนักศึกษา เป็นข้อแนะนา
ให้กับสถานประกอบกิจการได้ใช้เป็นแนวทางในการจ่ายค่าจ้างให้กับนักเรียน นิสิต และนักศึกษาที่ทางาน
ประเภทไม่เต็มเวลา โดยจะไม่ครอบคลุมถึงนักเรียน นิสิต และนักศึกษาที่ฝึกงานในสถานประกอบกิจการ
ที่เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการเรียนการสอนที่สถาบันกาหนดไว้ รวมทั้งที่ทางานประจา (พนักงานทั่วไป)
ข้อ ๕ ประกาศคณะกรรมการค่าจ้างฉบับนี้ ให้สถานประกอบกิจการใช้เป็นข้อแนะนา
ในการจ่ายค่าจ้างให้กับนักเรียน นิสิต และนักศึกษา ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป
ตอบข้อหารือ
ประเด็น ข้อ หารือ แล้ว มีค วามเห็น ดัง นี ้ ประกาศคณะกรรมการค่า จ้า ง เรื่อ ง
อัตราค่าจ้างรายชั่วโมง สาหรับ นักเรียน นิสิต และนักศึกษา (ฉบับที่ ๒) ซึ่งกาหนดอัตราค่าจ้างรายชั่วโมง
สาหรับนักเรียน นิสิต และนักศึกษา ชั่วโมงละ ๔๐ บาท นั้น ไม่มีสภาพเป็นกฎหมายใช้บังคับ แต่เป็นเพียง
ข้อแนะนาให้สถานประกอบกิจการได้ใช้ เป็นแนวทางในการจ่ายค่าจ้างให้กับนักเรียน นิสิต และนักศึกษาที่ทางาน
ประเภทไม่ เต็ มเวลา ซึ่ ง สถานประกอบกิ จ การต้อ งป ฏ ิบ ัต ิต า ม เงื ่อ น ไข ที ่ก าห น ด ใน ป ร ะ ก าศ นี้
๒

ข้อหารื อกฎหมายแรงงาน
กรมสวัสดิการและคุม้ ครองแรงงาน (Department of Labour Protection and Welfare)
ในส่ว นของมาตรา ๙๐ แห่ง พระราชบัญ ญัต ิคุ ้ม ครอง พ.ศ. ๒๕๔๑ ก าหนดว่ า เมื่ อ ประกาศก าหนด
อัตราค่าจ้างขั้นต่าหรืออัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือมีผลใช้บังคับแล้ว ห้ามมิให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างแก่ลูกจ้าง
น้อยกว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่าหรืออัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือที่กาหนด ซึ่งปัจจุบันประกาศคณะกรรมการ
ค่ า จ้ า ง ลงวัน ที ่ ๓๑ ตุล าคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เรื่ อ ง อั ต ราค่ า จ้ า งขั้ น ต่ า (ฉบั บ ที่ ๘) ได้ ย กเว้ น ไม่ ใช้ บั งคั บ
กับงานบางประเภท เช่น งานเกี่ยวกับงานบ้านอันมิได้มีการประกอบธุรกิจรวมอยู่ด้วย งานเกษตรกรรม ฯลฯ
แต่ มิ ได้ ย กเว้น มิ ให้ ใช้ บั งคั บ กั บ การจ้ างงานนั ก เรี ย น นิ สิ ต และนั ก ศึ ก ษาที่ ท างานประเภทไม่ เต็ มเวลาด้ วย
ซึ่ งข้ อ ๖ ในประกาศฯ ก าหนดไว้ ว่ า “วั น ” หมายถึ ง เวลาท างานปกติ ของลู กจ้ างซึ่ ง ไม่ เกิ น ชั่ ว โมงท างาน
ดังต่อไปนี้ แม้น ายจ้างจะให้ลู กจ้างทางานน้อยกว่าเวลาทางานปกติเพียงใดก็ตามการที่น ายจ้า งให้ลูก จ้า ง
ทางานน้อยกว่าวันละแปดชั่วโมงสาหรับงานทั่วไปหรือเจ็ดชั่วโมงสาหรับงานที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพฯ
ลูก จ้า งทุก ประเภทก็ต ้อ งได้รั บ ค่า จ้า งไม่ต่ ากว่า อัต ราค่า จ้า งขั้น ต่ าในหนึ่ง วัน จะคานวณโดยเฉลี ่ย จ่า ย
เป็นรายชั่วโมงมิได้ เพราะจะทาให้ลูกจ้างได้รับค่าจ้างต่ากว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่าตามประกาศคณะกรรมการ
ค่า จ้า งก าหนด ดัง นั ้น การที ่บ ริษ ัท จ ากัด จ่า ยค่า จ้า งแก่ นั ก เรี ย น นิ สิ ต และนั ก ศึ ก ษาในอั ต ราค่ าจ้ า ง
ชั่ ว โมงละ ๔๐ บาท ประกาศคณะกรรมการค่ าจ้ าง เรื่ อ ง อั ต ราค่ าจ้ างรายชั่ ว โมง ส าหรั บ นั ก เรี ยน นิ สิ ต
และนักศึกษา (ฉบับที่ ๒) หรือจ่ายค่าจ้างโดยคานวณเฉลี่ยเป็นรายชั่วโมง แต่เมื่อรวมค่าจ้างต่อวันที่ลูกจ้างได้รับ
แล้ว น้อ ยกว่า อัต ราค่า จ้า งขั้น ต่าตามประกาศคณะกรรมการค่ า จ้า ง ลงวัน ที่ ๓๑ ตุล าคม พ.ศ. ๒๕๕๙
เรื่อ ง อัตราค่าจ้างขั้น ต่า (ฉบับ ที่ ๘) จึงเป็น การปฏิบัติไม่ส อดคล้องกับ มาตรา ๙๐ แห่ง พระราชบัญ ญัติ
คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑

หมายเหตุ อ้างอิงข้อหารือกองนิติการ ที่ รง ๐๕๐๕/๑๐๐๓ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๐
-------------------------------------------------สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่

กลุ่มงานที่ปรึกษากฎหมาย นิติกรรมและสัญญา
กองนิติการ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
อาคารกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานชั้น ๑๒
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