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คําชีแจงกฎกระทรวง
กําหนดสถานทีทีห้ ามนายจ้ างให้ ลูกจ้ างซึงเป็ นเด็กอายุตากว่
ํ าสิบแปดปี ทํางาน
พ.ศ.๒๕๕๙

๑.หลักการและเจตนารมณ์ของกฎหมาย
กฎกระทรวงกําหนดสถานทีทีห้ ามนายจ้ างให้ ลกู จ้ างซึงเป็ นเด็กอายุตํากว่าสิบแปดปี ทํางาน พ.ศ.๒๕๕๙
เป็ นกฎหมายลําดับรองออกตามความในมาตรา ๖ และมาตรา ๕๐ (๔) แห่งพระราชบัญญัติค้ มุ ครองแรงงาน
พ.ศ.๒๕๔๑ ซึงแก้ ไขเพิมเติมโดยพระราชบัญญัติค้ มุ ครองแรงงาน (ฉบับที ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ มีผลใช้ บงั คับเป็ น
กฎหมายตังแต่
< วัน ที ๑๔ มกราคม ๒๕๕๙ หากนายจ้ างผู้ใ ดฝ่ าฝื นย่อมได้ รั บโทษตามมาตรา ๑๔๔ โดยต้ อง
ระวางโทษจําคุกไม่เกินหกเดือน หรื อปรับไม่เกินหนึงแสนบาท หรื อทังจํ
< าทังปรั
< บ และหากเป็ นเหตุให้ ลกู จ้ างได้ รับ
อันตรายแก่กาย หรื อจิตใจ หรื อถึงแก่ความตาย ต้ องระวางโทษจําคุกไม่เกินหนึงปี หรื อปรับไม่เกินสองแสนบาท
หรื อทังจํ
< าทังปรั
< บตามมาตร ๑๔๔ วรรคสอง
เจตนารมณ์ ข องกฎกระทรวงฯ เพื อให้ การคุ้ม ครองลูกจ้ างซึงเป็ นแรงงานเด็กที มี อายุตํากว่า ๑๘ ปี
รวมทังเพื
< อป้องกันและแก้ ไขปั ญหาการค้ ามนุษย์ด้านแรงงานซึงเป็ นนโยบายทีสําคัญและเร่ งด่วนของรัฐบาลโดย
ห้ ามนายจ้ างให้ ลกู จ้ างซึงเป็ นเด็ก อายุตํากว่า ๑๘ ปี ทํางานในสถานที ได้ แก่ โรงงานประกอบกิจการเกียวกับสัตว์
นํ <า ตามกฎหมายว่าด้ วยโรงงาน และสถานประกอบกิจการทีประกอบกิจการเกียวกับการแปรรู ปสัตว์นํ <าตามพระ
ราชกําหนดการประมง พ.ศ.๒๕๕๘ เนืองจากสถานทีดังกล่าวมีสภาพแวดล้ อมทีไม่เหมาะสมกับแรงงานเด็ก โดย
สภาพการทํางานอาจมีพื <นทีทีถูกจํากัด มีการใช้ เครื องจักร อุปกรณ์ และเครื องมือต่างๆ หากลูกจ้ างซึงเป็ นเด็กที
ทํางานในสถานทีดังกล่าว แม้ จะมิได้ ทํางานที ต้ องห้ ามตามที กฎหมายกํ าหนดแต่ก็อาจต้ องสัมผัสกับสารเคมี
วัต ถุ หรื อ กระบวนการทํ า งานที อาจเป็ นอัน ตรายในบริ เ วณนัน< หรื อ อยู่ใ นอุณ หภู มิ ระดับ เสี ย ง หรื อ ความ
สันสะเทือนทีทําลายต่อสุขภาพและความปลอดภัยของเด็ก รวมทังสุ
< ่มเสียงทีจะนําไปสู่การใช้ แรงงานเด็กทีผิด
กฎหมาย และนําแรงงานเข้ าสู่สภาพการทํางานในรู ปแบบทีเลวร้ ายตามทีกํ าหนดไว้ ในอนุสญ
ั ญาขององค์การ
แรงงานระหว่างประเทศฉบับที ๑๘๒ ซึงประเทศไทยได้ ให้ สตั ยาบันเมือวันที ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๔
๒. สถานทีทีห้ ามนายจ้ างให้ ลกู จ้ างซึงเป็ นเด็กอายุตํากว่า ๑๘ ปี ทํางาน
๑.โรงานประกอบกิ จ การเกี ยวกับสัต ว์ นํา< ตามกฎหมายว่ าด้ ว ยโรงงาน เพื อให้ ส อดรั บ กับ พระราช
กํ าหนดการประมง พ.ศ.๒๕๕๘ มาตรา ๑๑ ที กํ าหนดห้ ามมิให้ โรงงานตามกฎหมายว่าด้ วยโรงงานทีประกอบ
กิจการเกียวกับสัตว์นํ <าจ้ างลูกจ้ างโดยฝ่ าฝื นกฎหมายว่าด้ วยการคุ้มครองแรงงาน หรื อจ้ างคนต่างด้ าวทีไม่ได้ รับ
อนุญาตตามกฎหมายว่าด้ วยการทํางานของคนต่างด้ าว โดยพระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. ๒๕๓๕ กําหนดนิยาม
“โรงงาน” หมายความว่า อาคาร สถานที หรื อยานพาหนะทีใช้ เครื องจักรมีกําลังรวมตังแต่
< ๕ แรงม้ า หรื อกําลัง
เทียบเท่าตังแต่
< ๕ แรงม้ าขึ <นไป หรื อใช้ คนงานตังแต่
< ๗ คนขึ <นไปโดยใช้ เครื องจักรหรื อไม่ก็ตาม สําหรับทํา ผลิต
ประกอบ บรรจุ ซ่อม ซ่อมบํารุ ง ทดสอบ ปรับปรุ ง แปรสภาพ ลําเลียง เก็ บรักษา หรื อทําลายสิงใดๆ ทังนี
< < ตาม
ประเภทหรื อ ชนิ ด ของโรงงานที กํ าหนดในกฎกระทรวง โดยกฎกระทรวง (พ.ศ.๒๕๓๕) ออกตามความใน
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พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.๒๕๓๕ ข้ อ ๑ กํ าหนดให้ โรงงานประกอบกิจการเกียวกับสัตว์นํ <าอย่างใดอย่างหนึง
หรื อหลายอย่าง ดังต่อไปนี <
(๑) การทําอาหารจากสัตว์นํ <าและบรรจุในภาชนะทีผนึกและอากาศเข้ าไม่ได้
(๒) การถนอมสัตว์ นํ <าโดยวิธีอบ รมควัน ใส่เกลื อ ดอง ตากแห้ ง หรื อทํ าให้ เยื อกแข็งโดยฉับพลันหรื อ
เหือดแห้ ง
(๓) การทําผลิตภัณฑ์อาหารสําเร็ จรูปจากสัตว์นํ <า หนังหรื อไขมัน สัตว์นํ <า
(๔) การสกัดนํ <ามันหรื อไขมันทีเป็ นอาหารจากสัตว์นํ <าหรื อการทํานํ <ามันหรื อไขมันทีเป็ นอาหารจากสัตว์
นํ <าให้ บริ สทุ ธิI
(๕) การล้ าง ชําแหละ แกะ ต้ ม นึง ทอด หรื อบด สัตว์นํ <า
ดังนัน< โรงงานประกอบกิจการเกียวกับสัตว์นํ <า ตามกฎหมายว่าด้ วยโรงงานทีห้ ามนายจ้ างให้ ลกู จ้ างซึง
เป็ นเด็กอายุตํากว่า ๑๘ ปี ทํางาน ได้ แก่ โรงงานทีใช้ เครื องจักรมีกําลังรวมตังแต่
< ๕ แรงม้ า หรื อกํ าลังเทียบเท่า
ตังแต่
< ๕ แรงม้ าขึ <นไป หรื อใช้ คนงานตังแต่
< ๗ คนขึ <นไปโดยใช้ เครื องจักรหรื อไม่ก็ตาม เช่น โรงงานผลิตปรากระ
ป๋ อง โรงงานนํ <าปลา หรื อโรงงานแปรรูปสัตว์นํ <าประเภทอืน เป็ นต้ น
๒. สถานประกอบกิจการทีประกอบกิจการเกียวกับการแปรรู ปสัตว์นํ <า ตามประราชกํ าหนดการประมง
พ.ศ.๒๕๕๘ เจตนารมณ์เพือใช้ บงั คับกับสถานประกอบกิจการทีไม่อยูใ่ นข่ายโรงงานประกอบกิจการเกียวกับสัตว์
นํ <า ตามกฎหมายว่าด้ วยโรงงาน ทังนี
< < มาตรา ๔ พระราชกํ าหนดการประมง พ.ศ. ๒๕๕๘ ได้ กําหนดให้ “สัตว์
นํ <า” หมายความว่า สัตว์ทีอาศัยอยู่ในนํ <าเป็ นปกติ สัตว์จําพวกสะเทินนํ <าสะเทินบก สัตว์ทีอาศัยอยู่ในบริ เวณนํ <า
ท่วมถึง สัตว์ทีมีการดํารงชีวิตส่วนหนึงอยูใ่ นนํ <า สัตว์ทีมีวงจรชีวิตช่วงหนึงทีอาศัยอยูใ่ นนํ <า เฉพาะช่วงชีวิตทีอาศัย
อยู่ในนํ <า รวมทังไข่
< และนํ <าเชื <อของสัตว์นํ <า และสาหร่ ายทะเล ซากหรื อส่วนหนึงส่วนใดของสัตว์นํ <าเหล่านัน< และ
ให้ หมายความรวมถึงพันธุ์ไม้ นํ <าตามทีรัฐมนตรี ประกาศกําหนดและซากหรื อส่วนหนึงส่วนใดของพันธุ์ไม้ นํ <านัน<
ด้ วย และกําหนดให้ “การแปรรู ปสัตว์นํ <า” หมายความว่า การกระทําใดๆ ทีเป็ นการเปลียสภาพสัตว์นํ <าสําหรับ
ใช้ เพือการอุปโภคหรื อบริ โภค แต่ไม่รวมถึงการบรรจุหีบห่อสัตว์นํ <าโดยไม่มีการเปลียนแปลงสภาพของสัตว์นํา<
หรื อการเปลี ยนสภาพสัตว์ นํา< เพื อการบริ โภคสัตว์ นํา< เพื อบริ การให้ แก่ผ้ ูบริ โภคโดยตรง เช่น ล้ งกุ้ง ล้ งปลาที มี
ลูกจ้ างตังแต่
< ๑-๖ คน ถือว่าเป็ นสถานประกอบกิจการทีประกอบกิจการทีห้ ามนายจ้ างให้ ลกู จ้ างซึงเป็ นเด็กอายุ
ตํากว่า ๑๘ ปี ทํางาน เป็ นต้ น
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
กองนิติการ
มกราคม ๒๕๕๙

