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จรรยาบรรณทางการค้าและความรับผิดชอบต่อสัง

คม  

การแก้ไขปรับปรุงข้อบัญญัต ิ 

เร่ืองช่ัวโมงการท างาน 

 

การตีความ: หมายความว่าอย่างไร? 
 

 

 

 

จรรยาบรรณทางการค้าและความรับผดิชอบต่อสังคม 

  การปฏิบติัดว้ยความเคารพต่อผูใ้ชแ้รงงานทัว่โลก 
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บทน า 

 วตัถปุระสงค์ของเอกสารฉบบันีค้อืเพื่อจดัเตรียมแนวทางในการตคีวามจรรยาบรรณทางการค้าและความรับผิดช

อบตอ่สงัคม (ETI Base Code) ข้อ 6 ในเร่ืองชัว่โมงการท างาน 

ซึง่ฉบบัท่ีมีการปรับปรุงแก้ไขนีเ้ร่ิมมีผลบงัคบัใช้เมื่อวนัท่ี 1 เมษายน 2557 

หวัข้อนีเ้ป็นหนึง่ในหวัข้อทีย่ากทีส่ดุในการบญัญตัิหลกัปฏิบตัิเพื่อตีความและเป็นเร่ืองซึง่บอ่ยครัง้จะต้องน ากฎห

มายภายในประเทศ ข้อตกลงร่วมกนัและบทบญัญตัิอื่นที่มคีวามเก่ียวข้องมาพจิารณา  

 จดุประสงค์หลกัของ ข้อ 6 

ของหลกัปฏิบตัินีค้ือเพื่อสร้างความมัน่ใจวา่แรงงานจะต้องไม่ท างานเกินกว่าชั่วโมงที่ก าหนด 

และมีวันหยดุอย่างน้อยหน่ึงวนัต่อสัปดาห์ และการท างานล่วงเวลาจะเป็นไปโดยความสมัครใจ 

และได้รับค่าชดเชยที่เหมาะสม  

 หลกัการดัง้เดมิของหลกัปฏิบตัินีค้ือ 

การดูแลรักษาสุขภาพและความปลอดภยัในสถานที่ท างานของแรงงาน   

 ข้อ 6.1 

ระบไุว้อยา่งชดัเจนวา่เกณฑ์มาตรฐานท่ีส าคญัที่สดุในการก าหนดชัว่โมงการท างานคือกฎหมายภายในประเทศ 

ข้อตกลงร่วมกนั และมาตรฐานท่ีก าหนดไว้ในข้อ 6.2 ถงึ 6.6 ของหลกัปฏิบตัิ – 

ซึง่ก าหนดมาตรการปกป้องสทิธิของแรงงานอย่างกว้างขวาง 

ดงันัน้จงึมีความส าคญัอยา่งยิง่ในการพิจารณามาตรฐานท่ีเหมาะสมซึง่ก าหนดไว้ในหลกัปฏิบตัิตา่งๆ 

นีเ้มื่อประเมินถึงข้อปฏิบตัใินสถานท่ีท างานเก่ียวกบัชัว่โมงการท างาน 

 มาตรฐานซึง่ก าหนดไว้ในข้อ 6.2 ถึง 6.6 อยูบ่นพืน้ฐานของจ านวนมาตรฐานแรงงานนานาชาติ 

ซึง่มาตรฐานท่ีมคีวามเก่ียวข้องมากที่สดุได้แสดงรายการไว้ใน ภาคผนวก B 

 ข้อชีแ้นะนีส้ ารวจองค์ประกอบทีแ่ตกตา่งซึง่หลกัปฏิบตัิ ข้อ 6 ได้ระบไุว้ ได้แก่  

o ข้อจ ากดัในชัว่โมงการท างานปกติ; 

o พฤติการณ์อนัเป็นกรณีพเิศษซึ่งชัว่โมงการท างานอาจมีการเพิ่มเติม; 

o ข้อบงัคบัเร่ืองการท างานลว่งเวลาโดยสมคัรใจ และ 

o ช่วงเวลาพกัผอ่นของสปัดาห์  

 หลกัปฏิบตัิในจรรยาบรรณทางการค้าและความรับผิดชอบตอ่สงัคมในเร่ืองชัว่โมงการท างาน 

ต้องได้รับการพิจารณาร่วมกนัในมมุมองตา่งๆ ของหลกัปฏิบตัิ รวมถึงหลกัปฏิบตัิตา่งๆ 
ที่เก่ียวเนื่องกบัคา่แรงและอิสระภาพในการเข้ามามีสว่นร่วม   
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 จรรยาบรรณทางการค้าและความรับผิดชอบตอ่สงัคมนีน้ ามาใช้กบัแรงงานทกุประเภท 
รวมถงึแรงงานบางประเภทซึง่กฎหมายแรงงานในประเทศไมส่ามารถน ามาบงัคบัใช้ได้ (ยกตวัอยา่ง เช่น 
แรงงานเกษตรกรรม)   
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ช่ัวโมงการท างาน 

จรรยาบรรณทางการค้าและความรับผิดชอบต่อสังคมมีการด าเนินการในเร่ืองอะไร?  

6. ชั่วโมงการท างานไม่เกนิที่ก าหนด  

6.1 ชัว่โมงการท างานจะต้องสอดคล้องกบักฎหมายแรงงานแหง่ชาติ ข้อตกลงร่วมกนัและข้อปฏิบตัิที่ระบไุว้ใน 6.2 ถึง 6.6 
ตามรายละเอยีดด้านลา่ง ซึง่สามารถให้การคุ้มครองผู้ใช้แรงงานได้อยา่งกว้างขวาง ส าหรับข้อยอ่ย 6.2 ถึง 6.6 
อยูบ่นพืน้ฐานของมาตรฐานแรงงานนานาชาติ  

6.2 ชัว่โมงการท างาน ไมร่วมการท างานลว่งเวลา จะต้องมีการให้ค าจ ากดัความในสญัญา และไมค่วรเกิน 48 
ชัว่โมงตอ่สปัดาห์* 

6.3 การท างานลว่งเวลาทัง้หมดให้เป็นไปโดยความสมคัรใจ การท างานลว่งเวลาจะต้องน ามาใช้อยา่งมีความรับผิดชอบ 
พิจารณาถึงปัจจยัตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี ้ขอบเขตระยะเวลา 
ความถ่ีและชัว่โมงการท างานในแตล่ะบคุคลและแรงงานท่ีมีโดยพิจารณารวมกนัทัง้หมด  
การท างานลว่งเวลาจะต้องไมน่ ามาทดแทนการจ้างงานปกติ 
การท างานลว่งเวลาจะต้องได้รับคา่ตอบแทนในอตัราพิเศษเสมอซึง่เสนอแนะให้ไมต่ า่กวา่ 125% ของอตัราคา่จ้างปกต ิ

6.4 ชัว่โมงการท างานทัง้หมดในระยะเวลาเจ็ดวนัใด ๆ จะต้องไมเ่กินกวา่ 60 ชัว่โมง, ยกเว้นกรณีอยูภ่ายใต้ข้อบญัญตัิ 6.5 
ด้านลา่งนี ้  

6.5 ชัว่โมงการท างานอาจเกินกวา่ 60 ชัว่โมงได้ในระยะเวลาเจ็ดวนัใดๆ 
ตอ่เมื่อมีเหตกุารณ์ยกเว้นเฉพาะซึง่ตรงตามปัจจยัทัง้หมดตอ่ไปนี:้  

• ได้รับอนญุาตจากกฎหมายภายในประเทศ 
• ได้รับอนญุาตตามข้อตกลงร่วมกนัซึง่มกีารเจรจาอยา่งอิสระกบัผู้จดัการแรงงานโดยแสดงถึงสดัสว่นแรงงานท่ีส าคญั  
• มีการใช้เคร่ืองป้องกนัท่ีเหมาะสมเพื่อดแูลสขุภาพและความปลอดภยัของแรงงาน และ  
• นายจ้างสามารถแสดงให้เห็นวา่เหตกุารณ์แวดล้อมทีย่กเว้นได้ถกูน ามาใช้ เช่น 

กรณีที่ต้องการผลผลติโดยไมไ่ด้คาดการณ์ไว้ในปริมาณสงูสดุ เกิดอบุตัิเหตหุรือเกิดเหตฉุกุเฉิน   

6.6 
แรงงานจะต้องได้รับการจดัสรรวนัหยดุอยา่งน้อยหนึง่วนัภายในระยะเวลาทกุเจ็ดวนัหรือได้รับอนญุาตโดยกฎหมายภายใน
ประเทศเป็นสองววนัในการหยดุงานของทกุๆ ระยะเวลา 14 วนั 

* มาตรฐานสากลเสนอแนะการลดชัว่โมงการท างานปกตติามความเหมาะสมเป็นจ านวน  40 ชัว่โมงตอ่สปัดาห์, 
โดยไมต้่องลดคา่แรงตามชัว่โมงที่ลดลง  
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เหตุใดสิ่งนีจ้งึมีความส าคัญ?   

 ข้อจ ากัดทางกฎหมาย 
ในเร่ืองชัว่โมงการท างานและการท างานลว่งเวลามีขึน้เ
พื่อรักษาสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดขีองแรงงานโด
ยการป้องกนัไมใ่ห้มีการท างานท่ีมีชั่วโมงการท างานเกิ
นเวลา   

 การท างานท่ีมชีัว่โมงการท างานเกินก าหนดสามารถสง่
ผลให้เป็นอนัตรายตอ่สขุภาพของแรงงานและเพิม่ความ
เสี่ยงของอุบัตเิหตุที่อาจเกิดขึน้ในสถานที่ปฏิบัตงิา
น ที่เกิดจากความเหน่ือยล้า  
มีรายงานวา่ความเสีย่งของการบาดเจ็บในการประกอบ
อาชีพจะเพิ่มขึน้สองเทา่เมื่อพนกังานท างานมากกวา่  
12 ชัว่โมงตอ่วนัและเพิ่มขึน้ 40% เมื่อท างานเกินกวา่ 

10 ชัว่โมงในหนึง่วนั (ซลัมิเนน, 2010) 

ชัว่โมงการท างานท่ียาวนานถกูเช่ือมเข้ากบัการลางาน
บ่อยและผลผลิตที่ได้น้อยกว่าอีกด้วยซึง่เป็นผลจากป
ระเด็นเร่ืองที่เก่ียวกบัสขุภาพ (บีดบับลวิ, 2011). 

 อยา่งไรก็ตามแม้วา่ชัว่โมงการท างานท่ียาวนานกวา่มแี
นวโน้มที่จะเพิม่ผลงานทัง้หมดที่ได้ตอ่แรงงานหนึง่หนว่
ย 
แตน่ัน่ก็ไมไ่ด้จ าเป็นวา่จะมีการเพิ่มอตัราผลผลิตแรงงา
นที่ได้รับตอ่ชัว่โมง (ไอโล, 2011) 

อนัท่ีจริงแล้วการมีชั่วโมงการท างานที่ยาวนานกว่าดเู
หมือนจะสง่ผลให้มอีัตราผลผลติแรงงานที่ได้รับต ่าก
ว่าหรือผลงานตอ่ชัว่โมงที่ต ่ากวา่ 

ผลการศกึษาซึง่เก็บรวบรวมจากโรงงานการผลติ 18 

แหง่ในสหรัฐอเมริกาในปี 2000 แสดงให้เห็นถึงการเพิ่มขึน้ของการท างานล่วงเวลา 10% 

ซึง่สง่ผลให้มคีา่เฉลีย่ที่ลดลง 2.4% ของผลผลิตที่ได้ (เชพเพิร์ดและคลฟิตนั, 2000) 

เร่ืองนีค้วรได้รับการตีความว่าอย่างไร?  

ชั่วโมงการท างาน 

6.1 ชัว่โมงการท างานจะต้องสอดคล้องกบักฎหมายภายในประเทศ ข้อตกลงร่วมกนั และบทบญัญตัิที่แสดงไว้ในข้อ 6.2 ถึง 

6.6 ด้านลา่งซึง่ให้ความคุ้มครองแรงงานมากขึน้ ข้อยอ่ย 6.2 ถึง 6.6 นีอ้ยูบ่นพืน้ฐานของมาตรฐานแรงงานสากล 

6.2 ชัว่โมงการท างาน, ไมร่วมการท างานลว่งเวลาจะต้องมีการก าหนดไว้ในสญัญาและจะต้องไมเ่กินกวา่ 48 

ชัว่โมงตอ่สปัดาห์* 

กรณีธุรกิจเพื่อหลีกเล่ียงช่ัวโมงท างานท่ีมากเกินไป 

 ผลผลิตท่ีได้รับเพิ่มขึน้: 

แรงงานท างานได้ดีขึน้เม่ือพวกเขาได้รับการพักผ่อน
อย่างเพยีงพอ 
มีความกระตือรือร้นและพอใจในสภาพการท างาน 
การลดชัว่โมงท างานสามารถปรับปรุงความเป็นอยู่ท่ีดีของ
แรงงานได้ซึง่จะช่วยปรับปรุงศกัยภาพการท างานและผลผ
ลติท่ีได้เป็นการตอบแทน  

 ลดอัตราอุบัตเิหตุ  
ซึง่เป็นผลมาจากความกระตือรือร้นของแรงงานท่ีมีมากขึน้
สง่ผลให้มีแนวโน้มการบาดเจ็บในสถานท่ีท างานลดน้อยล
ง   

 ลดอัตราการเปล่ียนงานของสต๊าฟ 

เป็นผลมาจากความพอใจในการปรับปรุงแรงงานและควา
มสมดลุย์ทีเ่ข้มแข็งระหว่างการท างาน-ชีวิตสว่นตวั   

 ประหยัดค่าใช้จ่าย 

เก่ียวเน่ืองกบัการปรับลดสิง่ที่ไม่จ าเป็นออกสง่ผลให้มีกระ
บวนการการผลติท่ีมีประสทิธิภาพมากยิ่งขึน้ 
ลดคา่จ่ายในการท างานลว่งเวลา 
ลดคา่ใช้จ่ายในการจ้างงานและคา่ฝึกอบรมเพ่ือทดแทนแร
งงานท่ีได้รับบาดเจ็บหรือออกจากธุรกิจข้อผิดพลาด
เลก็น้อยและความเสียหายในผลิตภณัฑ์และอื่นๆ    
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การท างานล่วงเวลา 

 

6.3 การท างานลว่งเวลาทัง้หมดควรเป็นไปโดยความสมคัรใจ 
การท างานลว่งเวลาจะต้องน ามาใช้อยา่งมีความรับผิดชอบโดยพจิารณาถึงปัจจยัตา่งๆ ตอ่ไปนี ้

ขอบเขตระยะเวลา ความถ่ีและชัว่โมงที่มกีารท างานโดยแรงงานแตล่ะบคุคลและแรงงานทัง้หมด 
และจะต้องไมน่ ามาใช้ทดแทนการจ้างงานปกติ 
การท างานลว่งเวลาจะต้องได้รับคา่ตอบแทนในอตัราพิเศษเสมอซึง่แนะน าให้ไมค่วรน้อยกวา่ 125% 

ของอตัราคา่จ้างปกติ  
 

 

การปฏบิัตติามกฎหมายภายในประเทศ ข้อตกลงร่วมกันหรือหลักปฏบิัติ 

 หลกัปฏิบตัิสร้างความชดัเจนเก่ียวกบัชัว่โมงการท างานวา่จะต้องสอดคล้องกบักฎหมายภายในประเทศ 
ข้อตกลงร่วมกนัหรือข้อก าหนดทีม่ีไว้ในหลกัปฏิบตัิเป็นอยา่งน้อย หากมีข้อขดัแย้งใดๆ 
มีการก าหนดไว้วา่ให้ค านงึถึงแรงงานก่อนเป็นส าคญั 

หากมีข้อตกลงดัง้เดิมร่วมกนัโดยสหภาพการค้าซึง่เข้าร่วมอยา่งอสิระซึง่เป็นตวัแทนในนามของแรงงาน 
จะต้องมีข้อสนันิษฐานวา่อยูบ่นเง่ือนไขที่ค านงึถึงแรงงานมากกวา่ 
เช่นนัน้แล้วข้อตกลงดัง้เดิมร่วมกนัจึงควรมีความส าคญัพเิศษเหนือข้อก าหนดทีม่ีความขดัแย้งของหลกัปฏิบตัิ 

ชั่วโมงการท างานที่ก าหนดไว้ตามสัญญา 

 ชั่วโมงการท างานตามสัญญา คือชัว่โมงการท างานซึง่ก าหนดให้ลกูจ้างต้องท างาน 
โดยไมร่วมการท างานลว่งเวลา(ซึง่จะต้องเป็นไปโดยความสมคัรใจ)ตามที่ระบไุว้ในสญัญาการจ้างงาน 
โดยปกติสญัญาการจ้างงานจะก าหนดให้มีจ านวนชั่วโมงการท างานที่แน่นอนตอ่สปัดาห์ 
ซึง่ในกรณีนีช้ัว่โมงการท างานตามสญัญาจะระบไุว้ชดัเจน  

 สญัญาซึง่ก าหนดให้สามารถมีการเปลีย่นแปลงได้เก่ียวกบั
ชัว่โมงการท างานอาจเป็นสิง่ที่ได้รับการยอมรรับ 
หากกฎหมายภายในประเทศอนญุาตให้ด าเนินการได้และ
สญัญาแรงงานและก าหนดไว้วา่จ านวนชัว่โมงการท างานสู
งสดุจะต้องไมเ่กินกวา่ 48 ชัว่โมงตอ่สปัดาห์  

 ที่ใดก็ตามซึง่สญัญาการจ้างงานอนญุาตให้มีการแก้ไขเป
ลี่ยนแปลงจ านวนชัว่โมงการท างานตอ่สปัดาห์ 
อาจอ้างองิไปยงัข้อที่กลา่วถึงค่าเฉลี่ยชั่วโมงการท างานที่
เก่ียวข้อง 
หากมกีารก าหนดไว้โดยกฎหมายภายในประเทศและข้อตก
ลงตอ่รองร่วมกนัใดๆ ที่น ามาประยกุต์ใช้ได้   

 

การใช้ค่าเฉลี่ย 

 ตามกลา่วข้างต้นการท างานตามสญัญาเป็นเวลา 48 ชั่วโมงต่อสปัดาห์ 
สามารถเฉลี่ยได้ในระยะเวลาที่อ้างถงึหนึง่ชว่งเวลา 

ซึง่การท างานลกัษณะนีไ้ด้รับการอนญุาตภายใต้กฎหมายภายในประเทศและข้อตกลงที่สามารถ 

น ามาใช้ร่วมกนัใดๆ ในบางประเทศ (ดตูารางการปฏิบตัิในแตล่ะประเทศใน ภาคผนวก ก) 

กฎหมายภายในประเทศอาจระบวุา่ชัว่โมงการท างานในสปัดาห์สามารถค านวณได้ผา่นระยะเวลาที่อ้างถงึหลาย
สปัดาห์ซึง่ก าหนดไว้วา่คา่เฉลีย่เป็นสปัดาห์ในจ านวนชัว่โมงการท างานในกรอบเวลาดงักลา่วจะต้องไมเ่กินก าหน
ดซึง่ก าหนดไว้โดยกฎหมายและข้อบญัญตัิในจรรยาบรรณทางการค้าและความรับผิดชอบตอ่สงัคม 

 

การจัดประเภทของลูกจ้างที่ไม่ได้รวมอยู่ในกฎหมาย

ภายในประเทศ  

กฎหมายแรงงานภายในประเทศอาจไมค่รอบคลมุถึงลกูจ้

างบางประเภท เช่นคนงานเกษตรกรรมตามฤดกูาล 

หรือลกูจ้างท่ีอยู่ในธุรกิจขนาดเลก็ อย่างไรก็ตาม 

จรรยาบรรณฯ 

นีก้ าหนดให้ชัว่โมงท างานน าไปใช้ได้กบัแรงงานทกุประเภ

ทรวมถึงลกูจ้างชัว่คราว 

คนงานเชิงเกษตรกรและคนงานท่ีรับอตัราค่าจ้างเป็นรายชิ ้

นตอ่เงินจ้าง  
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ค าจ ากดัความของการท างานล่วงเวลา 

 ส าหรับแรงงานท่ีท างานเต็มเวลา 
การท างานลว่งเวลายอ่มหมายถงึชั่วโมงการท างานทัง้หมดที่เกนิจากจ านวนชั่วโมงการท างานสูงสุดซ่ึงระ
บุไว้ในสัญญา จ านวนสงูสดุของการท างานลว่งเวลาตอ่วนั ตอ่รายสปัดาห์ 
รายเดือนและหรือรายปีถกูจ ากดัไว้โดยกฎหมายภายในประเทศและ/หรือโดยข้อตกลงตอ่รองร่วมกนั 

 ส าหรับแรงงานนอกเวลา การท างานลว่งเวลา (และข้อก าหนดพเิศษใดๆ ที่แนบมาพร้อมกนันี)้ 

อาจได้รับค าจ ากดัความวา่เป็นอยา่งใดอยา่งหนึง่ระหวา่งชัว่โมงการท างานท่ีเกินกวา่ชัว่โมงการท างานที่ก าหนดไ
ว้สญัญาหรือชัว่โมงการท างานทีเ่กินกวา่ชัว่โมงการท างานปกติของแรงงานนอกเวลา 
ซึง่อยา่งใดอยา่งหนึง่นีส้ามารถน ามาประยกุต์ใช้ได้โดยขึน้อยูก่บักฎหมายภายในประเทศ 
สญัญาของแรงงานหรือข้อตกลงร่วมกนัใดๆ 

ธรรมาติของการสมัครใจในการท างานล่วงเวลา 

 ประเด็นหลกัของการท างานลว่งเวลาคือการท างานลว่งเวลาจะต้องเป็นไปโดยความสมัครใจ 

หมายถึงลกูจ้างควรจะรู้สกึมีอิสระในการเลอืกท างานโดยมีชัว่โมงเพิ่มขึน้ 
โดยปราศจากการขม่ขู่วา่พวกเขาจะเสยีผลประโยชน์ 
โอกาสในการท างานลว่งเวลาในอนาคตหรือการไลอ่อกจา
กต าแหนง่เมื่อมีการเสนอให้ท างานลว่งเวลาใดๆ  

 สรุปยอ่คือการท างานลว่งเวลาควรจะได้รับการร้องขอมา
กกวา่เป็นความต้องการหรือความจ าเป็นและลกูจ้างควรมี
อิสระในการออกจากพืน้ท่ีท างานเมื่อจบสิน้วนัท างานปก
ตแิล้วหากเลอืกทีจ่ะท าเช่นนัน้  

การใช้การท างานล่วงเวลาอย่างมีความรับผิดชอบ  

 การท างานลว่งเวลาควรจะใช้อย่างรับผิดชอบและไมค่ว
รยดึอยูก่บัพืน้ฐานปกต ิ

เพื่อให้ได้รับอปุสงค์การผลติเดียวกนั 
หมายความวา่ลกูจ้างไมค่วรจะวางแผนการผลติปกติโดย
อยูบ่นพืน้ฐานของระดบัท่ีจ ายอมในการท างานลว่งเวลาห
รือเพื่อทดแทนการจ้างงานปกต ิ(ยกตวัอยา่ง การจ้างสต๊าฟพเิศษหรือการให้มชี่วงเวลาท างานพิเศษ) 

 ในการตดัสนิวา่การท างานลว่งเวลาได้ถกูน ามาใช้อยา่งมีความรับผิดชอบหรือไมน่ัน้ 
ให้พิจารณาจากเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้

o ขอบเขตระยะเวลา: อตัราสว่นของแรงงานท่ีท างานลว่งเวลาตลอดทัง้ในสถานท่ีท างานแหง่หนึง่ 
o ความถ่ี: 

การท างานแตล่ะรายบคุคลในการท างานลว่งเวลาหรือการใช้การท างานลว่งเวลาของสถานท่ีท างานแห่
งหนึง่เกิดขึน้บอ่ยแคไ่หน  

o ชัว่โมง: จ านวนชัว่โมงการท างานลว่งเวลาเป็นรายบคุคลหรือตอ่สถานท่ีท างานแหง่หนึง่ และ  

o แรงงานได้มีการปรึกษาอยา่งสม า่เสมอเก่ียวกบัการใช้การท างานลว่งเวลาหรือไมแ่ละมีข้อตกลงหรือระ
บบที่โปร่งใสซึง่ระบวุา่เหตกุารณ์แวดล้อมใดที่การท างานลว่งเวลาจะถกูน ามาใช้และแรงงานจะได้รับค่
าจ้างชัว่โมงพเิศษหรือไม ่

การท างานล่วงเวลาและค่าจ้าง 

การท างานลว่งเวลาบอ่ยครัง้จะถกูน าไปโยงกบัค่าจ้างต ่า 

เพราะแรงงานท่ีมีค่าแรงไมเ่พียงพอจะท างานลว่งเวลาเพ่ือให้สามารถ

ทดแทนรายรับปกติให้เพียงพอ 

การลดค่าแรงชัว่โมงการท างานลว่งเวลาจึงสามารถลดรายรับของลกู

จ้างได้อยา่งมาก 

ซพัพลายเออร์จึงค่อยๆลดจ านวนชัว่โมงลงและค้นหาทางเลือกอ่ืนเพื่อ

รักษาค่าแรงไว้ท่ีระดบัเดียวกนั เช่น 

โบนสัจากผลงานการปฏิบติังานหรือเพิ่มอตัราค่าแรง    
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การจ่ายอัตราพิเศษส าหรับการท างานล่วงเวลา 

 ชัว่โมงการท างานลว่งเวลาทัง้หมดของแรงงานท่ีท างานเต็มเวลา (นัน่คือ 

ชัว่โมงทีเ่กินกวา่ชัว่โมงการท างานตามก าหนดไว้ในสญัญา ตามทีร่ะบไุว้ในกฎหมายภายในประเทศ) 

จะต้องได้รับคา่ชดเชยในอตัราพเิศษ   อตัราพิเศษนีเ้ป็นเงินจ านวนท่ีมีการจา่ยเพิ่ม 

โดยปกติจะจ่ายเป็นรายตอ่ชัว่โมงส าหรับการท างานลว่งเวลา 

ซึง่ควรจะมีการก าหนดโดยกฎหมายภายในประเทศ สญัญาหรือข้อตกลงตอ่รองร่วมกนั ยกตวัอยา่ง 

ในประเทศจีน อตัราคา่ท างานลว่งเวลาจะเทา่กบั 150% 

ของอตัราพืน้ฐานส าหรับในแตล่ะชัว่โมงของการท างานลว่งเวลาแตล่ะครัง้ในวนัท างานปกติ และจะเทา่กบั 

200% ในแตล่ะชัว่โมงของการท างานลว่งเวลาแต่ละครัง้ในวนัหยดุ และจะเทา่กบั 300% 

ส าหรับชัว่โมงในการท างานลว่งเวลาในแตล่ะครัง้ในวนัหยดุตามกฎหมาย (ดตูารางในภาคผนวก ก 

ส าหรับตวัอยา่งของประเทศตา่งๆ ) 

 ในกรณีที่กฎหมายภายในประเทศ 

ข้อตกลงตามสญัญาหรือข้อตกลงร่วมกนัไมไ่ด้ก าหนดอตัราพเิศ

ษของการท างานลว่งเวลาไว้ 

จรรยาบรรณทางการค้าและความรับผิดชอบตอ่สงัคมขอเสนอ

แนะ 

ให้นายจ้างจา่ยคา่ชัว่โมงลว่งเวลาที่อตัราตอ่ชัว่โมงอยา่งน้อยที่  

125% ของอตัราปกตติอ่ชัว่โมงของแรงงาน  

 อตัราพิเศษในการท างานลว่งเวลาของลกูจ้างหนึง่คนจะต้องอยู่

บนพืน้ฐานของค่าแรงปกติต่อชั่วโมง 

หากลกูจ้างได้รับการจา่ยเงินบนพืน้ฐานของอัตราต่อชิน้งาน  

อตัราพิเศษในการท างานของพวกเขาจะค านวณปกติอยูบ่นพืน้

ฐานของคา่เฉลีย่รายวนัหรือที่ท าได้รายชัว่โมงระหวา่งชว่งเวลาก่

อนหน้านี ้ตามก าหนดไว้ในกฎหมายภายในประเทศ ข้อตกลงสญัญาหรือข้อตกลงร่วมกนั  

 รูปแบบอื่นของการจ่ายคา่ชดเชย (ยกตวัอยา่ง เงินโบนสัส าหรับการท างานภาคกลางคืน) 

และเวลาหยดุพกัแทนท่ี จะไมน่ ามาทดแทนอตัราพิเศษในการท างานลว่งเวลาแตส่ามารถก าหนดไว้เพิ่มเติมได้  

การท างานเกนิ 60 ชั่วโมง  

6.4 ชัว่โมงทัง้หมดในการท างานในระยะเวลาเจ็ดวนัใดๆ จะต้องไมเ่กินกวา่  60 ชัว่โมง ยกเว้นกรณีที่คุ้มครองโดยข้อ 6.5 

ด้านลา่ง   
6.5 ชัว่โมงการท างานสามารถเกินกวา่ 60 ชัว่โมงในระยะเวลาเจ็ดวนัใดๆ 

ข้อตกลงร่วมกันและชั่วโมงท างาน 

ข้อตกลงร่วมกันจดัท าขึน้ผา่นกระบวนการในการเจรจ

าตอ่รองระหวา่งหนึ่งในองค์การของแรงงานหรือมากกว่

านัน้และนายจ้างหรือกลุม่ของนายจ้าง 

ข้อตกลงร่วมกนันีจ้ะก าหนดเง่ือนไขของสมัพนัธภาพกา

รจ้างงาน(ด ูอภิธานศพัท์ส าหรับค าจ ากดัความ) 

เพื่อให้ตรงตามข้อก าหนดในข้อ 6.5 ของหลกัปฏิบติั 

ข้อตกลงร่วมกนัควรจะมีความ “เป็นอิสระ” 

ในการเจรจาตอ่รองกบัองค์การของแรงงานท่ีแสดงถึง 

“สดัสว่นส าคญั” ของแรงงาน 

เพื่อให้มีการเจรจาตอ่รองอย่างอิสระ 

ข้อตกลงจะต้องได้รับการยอมรับกบัแรงงานและเป็นหลั

กฐานกระบวนการท่ีน าไปสูข้่อตกลงมากกวา่เป็นกระบว

นการการวางข้อก าหนดของนายจ้าง  
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ได้ตอ่เมื่อมีเหตกุารณ์แวดล้อมทีย่กเว้นซึง่ต้องตรงตามเกณฑ์ดงัตอ่ไปนี ้   

• ได้รับอนญุาตจากกฎหมายภายในประเทศ  

• ได้รับอนญุาตจากข้อตกลงร่วมกนัซึง่ได้ผา่นการเจรจาตอ่รองอย่างอิสระกบัตวัแทนองค์การแรงงานซึง่เป็นตวัแทนสดั
สว่นท่ีส าคญัของแรงงานแล้ว   

• มีการใช้เคร่ืองป้องกนัท่ีเหมาะสมเพื่อดแูลสขุภาพและความปลอดภยัของแรงงาน และ  

• นายจ้างสามารถแสดงให้เห็นวา่เหตกุารณ์แวดล้อมทีย่กเว้นได้ถกูน ามาใช้ เช่น 
กรณีที่ต้องการผลผลติโดยไมไ่ด้คาดการณ์ไว้ในปริมาณสงูสดุ เกิดอบุตัิเหตหุรือเกิดเหตฉุกุเฉิน   

 

 

การให้ค าจ ากัดความชั่วโมงการท างานต่อสัปดาห์สูงสุด 

 จ ากดัเวลาทัง้หมดที่ 60 ชั่วโมง รวมถงึชัว่โมงการท างานตามสญัญา และการท างานลว่งเวลาใดๆ 
สามารถเกินกวา่ทีก่ าหนดได้ในเหตกุารณ์ยกเว้นเป็นกรณีพเิศษตามรายละเอียดในข้อ 6.5 

และตามอธิบายด้านลา่ง 
กฎหมายภายในประเทศและข้อตกลงร่วมกนั  

 ประการแรก ต้องได้รับอนญุาตจากกฎหมายภายในประเทศและข้อตกลงร่วมกัน 
กฎหมายภายในประเทศตามปกติแล้วจะวางข้อจ ากดัจ านวนทัง้หมดในชัว่โมงการท างานในแตล่ะสปัดาห์ 

อยา่งไรก็ตาม บางครัง้กฎหมายจะอนญุาตให้มีชัว่โมงเพิ่มในแตล่ะสปัดาห์ในเหตกุารณ์แวดล้อม เช่น 

เหตฉุกุเฉินหรือ เหตสุดุวิสยั ทัง้นีช้ัว่โมงเฉลีย่ขึน้อยูก่บัข้อตกลงเป็นรายบคุคล 

 นอกจากนี ้รูปแบบการท างานจะต้องอยูภ่ายใต้เง่ือนไขข้อตกลงร่วมกนัท่ีผา่นการเจรจาต่อรองอย่างอิสระ 

กบัองค์การแรงงานท่ีแสดงถงึ ‘สดัสว่นท่ีส าคญั’ ของแรงงาน 

ข้อตกลงร่วมกนัจะต้องด าเนินการร่วมกบัองค์กาดัง้เดมิที่ได้รับคดัเลอืกจากแรงงานโดยปราศจากการแทรกแซงก
ารจดัการ1 

 กรณีที่ไมม่ีข้อตกลงดงักลา่ว แรงงานไมส่ามารถท างานได้เกินกวา่ 60 ชัว่โมงในระยะเวลาเจ็ดวนัใดๆ  

การดูแลป้องกนัความปลอดภยั 

 นายจ้างจะต้องจดัเตรียมเคร่ืองป้องกนัที่เหมาะสมเพื่อดแูลและป้องกนัสขุภาพและความปลอดภยัของแรงงาน
หมายถึงมาตรการท่ีเหมาะสมควรน ามาผา่นการประเมิน บรรเทา 
และตรวจสอบอนัตรายในสถานที่ท างานและลดความเสีย่งของการบาดเจ็บของแรงงานโดยเฉพาะที่มีความเก่ียว
ข้องกบัชัว่โมงการท างานที่ยาวนาน   

 สิง่นีอ้าจรวมถงึการประเมินความเสี่ยง 

ของงานบางประเภทท่ีมีอนัตรายเมื่อแรงงานต้องเหน็ดเหน่ือยจากการท างานเป็นเวลานานและการแนะน าให้มีช่

                                                           

 

1
 ด ุจรรยาบรรณทางการค้าและความรับผิดชอบตอ่สงัคม, Freedom of association in company supply chains: a practical 

guide, 2013, หน้า.6.  
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วงหยดุพกัเพิม่เติม หรือมีการจดัหาพาหนะเดินทางกลบับ้าน 

ให้ในเวลากลางคืนส าหรับการท างานช่วงกลางดกึที่ไมไ่ด้คาดการณ์ไว้ลว่งหน้า (โดยเฉพาะส าหรับสภุาพสตรี)  
เหตุการณ์ยกเว้นเป็นกรณีพิเศษ 

 สดุท้าย นายจ้างจะต้องสามารถแสดงให้เห็นถึงความพเิศษเฉพาะของเหตกุารณ์ที่น ามาใช้ 
เหตุการณ์ยกเว้นเป็นกรณีพิเศษอ้างถงึเหตกุารณ์ที่ไมส่ามารถคาดการณ์ได้รวมถงึกรณีตอ่ไปนีแ้ตไ่มไ่ด้จ ากดัไ
ว้เฉพาะ ดงันี ้ 

o เหตุฉุกเฉิน: 

งานดว่นซึง่หากไมส่ าเร็จอาจสง่ผลเสยีตอ่สขุภาพและความปลอดภยัของลกูจ้างและ/หรือก่อให้เกิดกา
รขดัข้องในการปฏิบตักิารอยา่งรุนแรง (ยกตวัอยา่ง เคร่ืองจกัรเสยีหาย อบุตัิเหตตุา่งๆ) และ  

o ความต้องผลการผลิตสูงสุดโดยไม่ได้คาดการณ์ไว้  

ลกัษณะเฉพาะนีเ้ก่ียวเนื่องกบัการเปลีย่นแปลงค าสัง่ซือ้ในนาทีสดุท้ายหรือการเพิ่มขึน้ซึง่อยูเ่หนือการ
ควบคมุของซพัพลายเออร์แตไ่มร่วมถงึความต้องการผลผลติสงูสดุตามฤดกูาลที่สามารถคาดการณ์ได้    

 

 

 

 ทัง้นี ้

รายการข้างต้นยงัไมไ่ด้ลงรายละเอียดปลกียอ่ยและนายจ้างควรจะมีการสาธิตแสดงให้เห็นวา่เหตใุดเหตกุารณ์เ

ช่นนัน้จึงเป็นกรณีพิเศษเพื่อรองรับแรงงานท่ีท างานมากกวา่ 60 ชัว่โมงตอ่สปัดาห์ อยา่งไรก็ตาม 

ไมไ่ด้หมายความวา่ในแตล่ะสปัดาห์จะต้องมคีวามต้องการให้ท างานลว่งเวลา 

การท างานลว่งเวลาควรพิจารณาเป็นรายพิเศษ หากมเีหตกุารณ์ปกติที่ต้องการการท างานลว่งเวลา 

เร่ืองดงักลา่วจะไมถื่อวา่เป็นกรณีพิเศษ    

วันพกั/วนัหยุดประจ าสัปดาห์ 

6.6 แรงงานจะต้องได้รับวนัหยดุอยา่งน้อยหนึง่วนัในระยะเวลาทกุๆเจ็ดวนัหรือตามที่ 

กฎหมายภายในประเทศก าหนดไว้ ให้หยดุสองวนัในทกุๆระยะเวลา 14 วนั 

 

บททั่วไป 

 วนัหยดุหนึง่วนัในทกุๆเจ็ดวนัหมายถงึอยา่งน้อยของการท างาน 24 ชั่วโมงต่อเน่ืองกันต่อสัปดาห์ 

ทัง้นีไ้มร่วมถงึวนัหยดุประจ าชาตหิรือสทิธิการลาหยดุสว่นตวั  

 เมื่อพิจารณาการจดัสรรวนัหยดุพกั 

ในระยะเวลาเจ็ดวนันัน้ควรจะใช้ระยะเวลาอ้างอิงเป็นสปัดาห์ซึง่จะขึน้อยูก่บัจารีตของแตล่ะประเทศและบทบญั
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ญตัิกฎหมายหรือตารางการผลติ/ช่วงเวลาการท างาน  (นัน่คือ วนัจนัทร์-วนัอาทิตย์ วนัอาทิตย์-วนัเสาร์) 

เมื่อได้ก าหนดแล้ว ควรน ามาประยกุต์ใช้อยา่งสม า่เสมอ 

 การพักผ่อนประจ าสัปดาห์ของแรงงาน โดยปกตจิะก าหนดขึน้โดยกฎหมายภายในประเทศ 

สญัญาหรือข้อตกลงตอ่รองร่วมกนั ในบางกรณี 

กฎหมายภายในประเทศอาจอนญุาตให้แรงงานท างานเป็นเวลาเจ็ดวนั 

โดยไมม่ีวนัหยดุพกัตราบใดที่แรงงานได้รับการจดัสรร วันหยุดทดแทน (a day off in lieu) 

ในระหวา่งสปัดาห์ถดัไป 

ดงันีจ้ะได้รับการยอมรับตามหลกัข้อบญัญตัิซึง่ก าหนดให้แรงงานได้รับวันหยุดสองวนัในเวลา 14 

วันเป็นอย่างต ่า ตราบใดที่ได้รับอนญุาตโดยกฎหมาย  

 กฎหมายภายในประเทศ สญัญา หรือข้อตกลงตอ่รองร่วมกนัอาจก าหนด 

เวลาพกัและเวลาอาหารระหวา่งวนัไว้ด้วย  

ข้อก าหนดระดบัประเทศอาจก าหนดเง่ือนไขจ านวนชัว่โมงขัน้ต า่ของเวลาพกัระหวง่สองวนัท าการไว้ด้วย 

(ดตูารางในภาคผนวก ก เป็นตวัอยา่ง) โดยหลกัการแล้ว 

วนัหยดุพกัประจ าสปัดาห์ควรจะมีขึน้ทนัทีภายหลงัหรือก่อนระยะเวลาดงักลา่วของการพกัประจ าวนั  
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ค าถามที่พบบ่อย 

1. อะไรคือชั่วโมงที่ก าหนดขัน้สูงสุดตามสัญญาหรือชั่วโมงที่ก าหนดภายใต้ข้อบัญญัติจรรยาบรรณทางการค้าแ
ละความรับผิดชอบต่อสังคม? 

ชัว่โมงท างานตามสญัญาอ้างถึงจ านวนชัว่โมงที่นายจ้างก าหนดให้แรงงานหนึง่คนท างานตอ่สปัดาห์  
สิง่นีจ้ะได้รับการแก้ไขโดยปกติทีไ่มม่ากวา่ 48 ชัว่โมงตอ่สปัดาห์ 
เว้นแตว่า่ตวัเลขน้อยกวา่นีถ้กูก าหนดโดยกฎหมายภายในประเทศหรือข้อตกลงร่วมกนั ในขณะอนญุาตให้มีคา่เฉลีย่ได้ 
อาจมคีวามผนัแปรบางประการในชัว่โมงท างานท่ีก าหนดซึง่มเีง่ือนไขวา่ชัว่โมงโดยเฉลีย่ที่ก าหนด จะต้องไมเ่กินกวา่ 

48 ชัว่โมงตอ่สปัดาห์และจ านวนทัง้หมดของชัว่โมงที่ท างานจริงจะต้องไมเ่กินกวา่ 60 ชัว่โมงตอ่สปัดาห์ 
ยกเว้นมีเหตกุารณ์ที่ได้รับการยกเว้นเป็นกรณีพิเศษ  ได้รับอนญุาตจากกฎหมายภายในประเทศ 
ได้รับการคุ้มครองภายใต้ข้อตกลงร่วมกนัและการป้องกนัดแูลความปลอดภยัที่เหมาะสมจะได้น ามาใช้แทนที ่
 

2. มาตรฐานใดที่ควรน ามาประยุกต์ใช้หากชั่วโมงการท างานที่ก าหนดไว้ 60 
ชั่วโมงต่อสัปดาห์ในจรรยาบรรณทางการค้าและความรับผิดชอบต่อสังคมมีความเข้มงวดมากกว่ากฎหมาย
ของประเทศ? 

บทก าหนดชัว่โมงการท างาน 60 

ชัว่โมงตอ่สปัดาห์นัน้ก าหนดโดยข้อบญัญตัิจรรยาบรรณทางการค้าและความรับผิดชอบตอ่สงัคมมีความเข้มงวดมากก
วา่กฎหมายภายในประเทศในบางกรณี (ยกตวัอยา่ง 
กฎหมายภายในประเทศอาจไมไ่ด้ก าหนดจ านวนสงูสดุของชัว่โมงการท างานตอ่สปัดาห์ไว้) ในกรณีนี ้
ควรน าการจ ากดัชัว่โมงที่ 60-ชัว่โมงมาประยกุต์ใช้ 
ควรพิจารณาด้วยวา่การก าหนดนีร้วมถงึการท างานลว่งเวลาทัง้หมดด้วย 
ซึง่จะต้องเป็นไปโดยความสมคัรใจและใช้ให้สอดคล้องกบัข้อบญัญตัิ  
 

การจ ากดัชัว่โมงท างาน 60-ชัว่โมง อาจเกินกวา่นีไ้ด้เมื่ออยูภ่ายใต้เง่ือนไขทกุข้อในข้อ 6.5 ดงัตอ่ไปนีเ้ทา่นัน้: 

 ได้รับอนญุาตจากกฎหมายภายในประเทศ  

 ได้รับอนญุาตจากข้อตกลงร่วมกนัซึง่ได้ผา่นการเจรจาตอ่รองอยา่งอิสระกบัตวัแทนองค์การแรงงานซึง่เป็นตวั
แทนสดัสว่นท่ีส าคญัของแรงงานแล้ว   

 มีการใช้เคร่ืองป้องกนัท่ีเหมาะสมเพื่อดแูลสขุภาพและความปลอดภยัของแรงงาน และ  

 นายจ้างสามารถแสดงให้เห็นวา่เหตกุารณ์แวดล้อมทีย่กเว้นได้ถกูน ามาใช้ เช่น 
กรณีที่ต้องการผลผลติโดยไมไ่ด้คาดการณ์ไว้ในปริมาณสงูสดุ เกิดอบุตัิเหตหุรือเกิดเหตฉุกุเฉิน   

 

3. ปัจจัยใดที่พิจารณาว่าเป็น “สดัส่วนที่ส าคัญของแรงงาน”?  

สิง่นีข้ึน้อยูก่บัเหตกุารณ์แวดล้อม 
กฎหมายภายในประเทศจะมีข้อก าหนดเฉพาะที่เก่ียวเนื่องกบัข้อตกลงร่วมกนัในเร่ืองชัว่โมงการท างานหรือการตอ่รองโ
ดยทัว่ไป 
ซึง่อาจรวมถึงข้อก าหนดที่ก าหนดวา่สิง่ใดคือข้อก าหนดเชิงกระบวนการส าหรับข้อตกลงซึง่มีให้ส าหรับการทบทวนยกเ
ลกิจากกฎเร่ืองเวลาท างาน (ยกตวัอยา่ง กฎข้อบงัคบั 23 ของกฎข้อบงัคบัเร่ืองชัว่โมงการท างาน 1998 

ซึง่ครอบคลมุชัว่โมงการท างานในสหราชอาณาจกัร) ในขณะท่ี ปัจจบุนันี ้
กฎเหลา่นีค้วรด าเนินการตามที่ได้ก าหนดไว้ในหวัข้อนี ้หากไมม่ีกฎที่เก่ียวเนื่อง จงึน าข้อก าหนดนีม้าตคีวาม 

ข้อเท็จจริงวา่สิง่นีม้จีดุประสงค์เพือ่สร้างความมัน่ใจวา่ข้อตกลงร่วมกบัองค์การจะเป็นตวัแทนคนงานสว่นน้อยที่ไมถ่อด
ข้อป้องกนัจากแรงงานทัง้หมด ซึง่ไมค่วรน ามาใช้ลดทอนความเป็นดัง้เดิมของข้อตกลงร่วมกนั  
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4. เราสามารถท างานเกินชั่วโมงการท างาน 60-

ชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่ก าหนดไว้ในงานประเภทตามฤดกูาลได้หรือไม่?  

ไมไ่ด้ งานตามฤดกูาลไมส่ามารถน ามาพจิารณาอยูใ่นเหตกุารณ์ยกเว้นเป็นกรณีพิเศษ ตามระบไุว้ในข้อ 6.5 

ของจรรยาบรรณทางการค้าและความรับผิดชอบตอ่สงัคม เหตผุลคือ งานนี ้ในขณะที่ที่ไมใ่ช่งานปกติ 
จะต้องเป็นงานที่คาดการณ์ได้และเป็นงานท่ีอยูใ่นความคาดหมายทัง้หมด  

5. คนงานสามารถท างานมากกว่า 60 

ชั่วโมงต่อสัปดาห์โดยท างานเฉลี่ยชั่วโมงในช่วงระยะเวลาหน่ึงๆได้หรือไม่  

แตกตา่งจากข้อก าหนด 48-ชัว่โมง มีความเป็นไปไม่ได้ในการใช้ชั่วโมงเฉลี่ยที่ก าหนดไว้ประมาณ 60-ชัว่โมง 
ทัง้นีข้้อบญัญตัิมคีวามชดัเจน คนงานไมส่ามารถท างานเกินกวา่ 60 ชัว่โมงได้ในหนึง่สปัดาห์ใดๆ 
เว้นเสยีแตว่า่ไมม่เีหตกุารณ์แวดล้อมยกเว้นเป็นกรณีพเิศษที่ได้รับอนญุาตจากกฎหมายภายในประเทศ 
คุ้มครองโดยข้อตกลงร่วมกนัและมีการป้องกนัดแูลความปลอดภยัที่เหมาะสมน ามาใช้ 
ลกัษณะนีเ้ป็นการจ ากดัตอ่สปัดาห์ ตอ่ชัว่โมง 

6. บริษัทจะสามารถแน่ใจได้อย่างไรว่าการท างานล่วงเวลาเป็นไปโดยสมัครใจ ? 

เมื่อนายจ้างก าหนดให้ลกูจ้างท างานลว่งเวลา 
นายจ้างควรจะสือ่สารอยา่งชดัเจนให้ลกูจ้างทราบวา่พวกเขามีอิสระที่จะปฏิเสธและจะไมม่ีสิง่สะท้อนในแง่ลบจากการ
ปฏิเสธของลกูจ้าง เพื่อหลกีเลีย่งการบงัคบั นายจ้างควรมัน่ใจในประเด็นต่อไปนี:้ 

 กรณีมียานพาหนะจดัเตรียมให้ 
ควรมเีมื่อสิน้สดุวนัท างานปกติหรือช่วงเวลาท างานเพื่อทีค่นงานท่ีเลอืกไมท่ างานลว่งเวลาสามารถเดินทางอ
อกไปได้  

 ไมค่วรลอ็คประตโูรงงานเพื่ออนญุาตให้คนงานสามารถกลบัออกไปได้เมื่อสิน้สดุวนัท างาน 

 กรณีที่เป้าหมายการผลติตอ่วนัน ามาใช้ 
จะต้องท าให้บรรลผุลภายในชัว่โมงเวลาการท างานมาตรฐานเพื่อที่ลกูจ้างจะได้ไมรู้่สกึกดดนัให้ท างานลว่งเว
ลาเพื่อท่ีจะบรรลเุป้าหมายดงักลา่ว  

 การร้องขอให้ท างานลว่งเวลาจะต้องไมพุ่ง่เป้าไปท่ีคนงานคนเดมิเสมอ 

 นโยบายภายในของบริษัทระบไุว้อยา่งชดัเจนวา่คนงานมีอิสระในการปฏิเสธการท างานลว่งเวลา 

 คนงานได้รับการแจ้งให้ทราบอยา่งเพยีงพอในการท างานลว่งเวลาเพื่อท่ีจะได้มีการจดัการทางเลอืกได้หากค
นงานไมส่ามารถรับท างานลว่งเวลาได้ และ 

 ข้อตกลงของแรงงานในการท างานลว่งเวลาจะต้องจดัท าเป็นเอกสารเสมอ 
 

7. อะไรคือ “ค่าเฉลี่ย” ในบริบทกฎหมายของสหราชอาณาจกัร  ?  

ข้อบังคับเร่ืองเวลาการท างานของสหราชอาณาจักร อนญุาตให้มีข้อจ ากดัชัว่โมงการท างานตามกฎหมายสูงสุดที ่
48 ชัว่โมงตอ่สปัดาห์และสามารถเกินจากนีไ้ด้ในหนึง่สปัดาห์ใดๆ ตราบใดทีจ่ านวนชัว่โมงเฉลีย่ 17 สปัดาห์ 
(ระยะเวลาอ้างองิ) ไมเ่กินกวา่ 48 ชัว่โมงตอ่สปัดาห์         

 

8. หากแรงงานได้เซ็นสัญญาเลือกไม่ปฏิบัตติามข้อก าหนดการท างาน 48-

ชั่วโมงต่อสัปดาห์ในสหราชอาณาจักร การท างานล่วงเวลาใดๆ 
สามารถพิจารณาว่าเป็นไปโดยความสมัครใจได้หรือไม่ ?  
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แรงงานท่ีมีอายเุกินกวา่ 18 ปี สามารถเลอืกที่จะไมป่ฏิบตัิตามข้อจ ากดัการท างาน  48-

ชัว่โมงส าหรับช่วงเวลาใดเวลาหนึง่หรือตลอดไปได้ 
สญัญานีจ้ะต้องท าขึน้โดยความสมคัรใจและเป็นลายลกัษณ์อกัษรโดยลกูจ้าง 
ทัง้นีส้ญัญานีส้ามารถยกเลกิได้โดยลกูจ้างเองโดยการแจ้งให้ทราบลว่งหน้าเจ็ดวนั 

อยา่งไรก็ตาม การเซ็นสญัญาเลอืกที่จะไมป่ฏิบตัิตามข้อจ ากดันีไ้มไ่ด้รวมถงึการปฏิเสธไมท่ างานมากกวา่ 48 

ชัว่โมงตอ่สปัดาห์ ชัว่โมงการท างานใดๆ ท่ีเกินกวา่ 48-ชัว่โมงตอ่สปัดาห์ระบไุว้แนน่อนหรือตามเหน็เหมาะสม  
ชัว่โมงการท างานเฉลีย่ตามกฎหมายจะต้องเป็นไปโดยความสมคัรใจ 

และหลกัปฏิบตัิจรรยาบรรณทางการค้าและความรับผิดชอบตอ่สงัคมจะต้องน ามาใช้ก่อนสญัญาเลอืกไมป่ฏิบตัและแร
งงานจะต้องไมท่ างานเกินกวา่ 60-ชัว่โมงในสัปดาห์ใดๆ 

เว้นแตว่า่มีเหตกุารณ์ยกเว้นเป็นกรณีพิเศษซึง่ก าหนดไว้โดยกฎหมายภายในประเทศ 
ข้อก าหนดเร่ืองความปลอดภยัน ามาใช้แทนที่และอยูภ่ายใต้ข้อตกลงร่วมกนั ยิ่งไปกวา่นี ้
อตัราคา่แรงพเิศษจะต้องจา่ยให้แก่แรงงานเพื่อให้สอดคล้องกบัการท างานลว่งเวลาใดๆ   
 

9. เมื่อใดที่แรงงานที่มีสัญญาท างานนอกเวลาหรือแรงงานที่มชีั่วโมงการท างานยดืหยุ่นมสีิทธิได้รับการจ่ายค่า
ล่วงเวลาในอัตราพิเศษ?  

การตดัสนิวา่เมื่อใดที่แรงงานนอกเวลาหรือแรงงานท่ีมชีัว่โมงการท างานยืดหยุน่จะมีสิทธิได้รับการจ่ายคา่จ้างในอตัรา
พิเศษจ าต้องมกีารอ้างองิจากสญัญาจ้างงานของพวกเขา ข้อตกลงร่วมกนัและกฎหมายภายในประเทศ 
ซึง่จะระบวุา่เร่ิมจ่ายคา่จ้างลว่งเวลาเมื่อไหร่  ในบางประเทศหรือบางสถานการณ์ 
แรงงานท างานนอกเวลาจะได้รับคา่จ้างการท างานลว่งเวลาอตัราพิเศษเมื่อพวกเขาท างานมากกวา่ชัว่โมงการท างานเ
ต็มปกติ ปัจจยัส าคญัคือต้องประเมินด้านกฎหมายภายในประเทศ สญัญาจ้างของแรงงาน และข้อตกลงร่วมกนัใดๆ 
เพื่อระบปุระเด็นที่กลา่วถึงวา่การท างานลว่งเวลาควรจะเร่ิมขึน้เมือ่ไหร่  
หากกฎหมายและสญัญาอนญุาตให้แรงงานไมไ่ด้รับคา่จ้างท างานลว่งเวลาอตัราพิเศษจนกระทัง่หลงัจากเทา่กบัชัว่โม
งท างานเต็มเวลา จงึควรชีแ้จงให้ชดัเจนในข้อมลูที่ระบไุว้ให้แรงงานทราบในเร่ืองการเร่ิมต้นการจ้างงาน  
 

10. ข้อก าหนดวันพักผ่อนต่อสัปดาห์ที่น ามาใช้ในบริบทระบบชั่วโมงท างานคอมพรีเฮนซีฟ (CWHS) 

ในประเทศจีน ใช้อย่างไร  

จรรยาบรรณทางการค้าและความรับผิดชอบตอ่สงัคมระบไุว้ชดัเจนวา่แรงงานจะต้องได้รับวนัหยดุเต็มวนัภายในระยะเ
วลาทกุๆ เจ็ดวนัหรือตามอนญุาตไว้ภายใต้กฎหมายภายในประเทศ  วนัหยดุสองวนัภายใน 14 วนั 
ระยะเวลาพกันีเ้พิม่เติมจากวนัหยดุประจ าปีใดๆ 
หรือวนัหยดุราชการท่ีก าหนดไว้ภายใต้ข้อปฏิบตัิและกฎหมายภายในประเทศ  

กฎหมายจีนไมไ่ด้ระบอุยา่งชดัเจนถึงประเด็นวา่วนัหยดุสองวนัในทกุๆ 14 วนันัน้จะได้รับการอนญุาต 
แตส่ิง่นีจ้ะต้องเป็นพืน้ฐานขัน้ต ่าในการหยดุพกัตอ่สปัดาห์    
 

11. แรงงานได้รับอนุญาตให้ท างานมากกว่าเจ็ดวันโดยไม่มีวนัหยุดพักใช่หรือไม่ ? 

เร่ืองนีข้ึน้อยูก่บัข้อกฎหมาย จรรยาบรรณทางการค้าและความรับผิดชอบตอ่สงัคมระบไุว้วา่ หากกฏหมายอนญุาต 
แรงงานอาจไมม่ีวนัพกัในแตล่ะชว่งระยะเวลาเจ็ดวนั แตแ่รงงานจะต้องมวีนัหยดุพกัสองวนัเตม็ในระยะเวลาทกุๆ 14 
วนั   
 

12. มีการจ ากัดในการท างานประจ าวันหรือไม่? 

จรรยาบรรณทางการค้าและความรับผิดชอบตอ่สงัคมไมไ่ด้ก าหนดข้อบงัคบัท่ีชดัเจนในเร่ืองจ านวนชัว่โมงตอ่วนัท่ีสาม
ารถท างานได้ 
อยา่งไรก็ตามนายจ้างควรจะหาทางหลกีเลีย่งเวลาการท างานท่ียาวนานเนื่องจากเสีย่งตอ่สขุภาพของแรงงาน 
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ทัง้นีม้ีหน้าทีใ่นข้อบญัญตัิและกฎหมายภายในประเทศที่จดัเตรียมระบบความปลอดภยัในการท างาน 
ซึง่จะต้องป้องกนัชว่งเวลาท างานที่ยาวเกินไปหรือการท างานตอ่เนื่อง 
เนื่องจากเสีย่งตอ่สขุภาพและความปลอดภยัที่อาจเกิดขึน้ได้จากการท างานเกินเวลา 
ในหลายประเทศกฎหมายภายในประเทศจะมีข้อก าหนดเก่ียวเนือ่งกบัชัว่โมงการท างานท่ีสงูสดุตอ่วนั 
จ านวนชัว่โมงขัน้ต า่ที่ให้พกัประจ าวนัและวนัพกัผอ่น ทัง้นีค้วรระลกึวา่การประชมุไอแอลโอคอนเวนชัน่ (ILO 

Convention) ครัง้ที่ 1 (1919) เรียกร้องให้มีเวลาการท างานสงูสดุตอ่วนัท่ี 8-ชัว่โมง 
 

 

 

 
 

13. ใครเป็นผู้รับผิดชอบจ่ายเงนิค่าท างานล่วงเวลาอัตราพิเศษแก่ตวัแทนแรงงานในสหราชอาณาจักร? 

ตามกฎทัว่ไป ผู้ที่รับผิดชอบในการจ่ายเงินแกแรงงานคือผู้ที่มีการท าสญัญาจ้างงานตอ่กนั ดงันัน้ 
หากแรงงานได้รับการวา่จ้างโดยตวัแทนซึง่มกีารท าสญัญากบัแรงงาน ที่จะใช้บริการให้แก่บริษัท 
ตวัแทนจะต้องรับผิดชอบในการจ่ายเงินคา่จ้างลว่งเวลาในอตัราพิเศษแก่แรงงาน 
อยา่งไรก็ตามบริษัทท่ีใช้บริการตวัแทนควรจะตรวจสอบก่อนวา่แรงงานได้รับคา่จ้างการท างานลว่งเวลาอตัราพิเศษแล
ะชัว่โมงการท างานได้รับการจดัการอยา่งเพยีงพอ 
บริษัทท่ีรับผิดชอบในการปฏิบตัติามจรรยาบรรณทางการค้าและความรับผิดชอบทางสงัคมจะได้รับความนบัถือในเร่ือ
งความสมัพนัธ์กบัแรงงานท่ีเก่ียวข้องกบัการผลติสนิค้าหรือให้บริการท่ีครอบคลมุโดยข้อบญัญตัิ 
ไมว่า่บริษัทนัน้จะเป็นลกูจ้างทางตรงหรือทางอ้อม (ตวัแทนแรงงาน) 
ปัจจยันีค้วรจะเก่ียวข้องในการประเมินวา่อตัราคา่ธรรมเนียมที่พวกเขาจ่ายให้กบัตวัแทนนัน้เพียงพอที่จะท าให้สามารถ
น าไปจ่ายเป็นคา่การท างานลว่งเวลาในอตัราพเิศษหรือไม ่  
 

14. หากการท างานล่วงเวลามีระบบร้องขอการท างานล่วงเวลาจากแรงงานคนเดิม สิ่งนีเ้ป็นปัญหาหรือไม่? 

มีแนวโน้มวา่จะเป็นปัญหา ยกตวัอยา่ง ในโรงงานบางแหง่ 
นายจ้างอาจเสนอการท างานลว่งเวลาเป็นการเฉพาะให้กบัแรงงานตา่งถ่ินเนื่องจากมีแนวคิดวา่กลุม่แรงงนีต้้องการเวล
าวา่งน้อยกวา่กลุม่แรงงานท้องถ่ิน (เพราะวา่พวกเขาอยูไ่กลจากญาติพี่น้อง พวกเขาต้องการเก็บเงินและสง่กลบับ้าน 
และเหตผุลอื่นๆ) 
อยา่งไรก็ตามแรงงานท้องถ่ินอาจมีมมุมองวา่การกระท าดงักลา่วเป็นการเลอืกปฏิบตัิเพราะท าให้พวกเขาไมไ่ด้โอกาสใ
นการท างานลว่งเวลาและหารายได้เพิ่ม ดงันัน้ 
นายจ้างจึงควรมัน่ใจวา่ลกูจ้างทกุคนได้รับโอกาสในการท างานลว่งเวลา และเช่นเกียวกนั 
การท างานลว่งเวลาไมค่วรจะมอบให้แรงงานกลุม่ทีเ่คยท างานลว่งเวลามาก่อนเพราะสิง่นีอ้าจท าให้เกิดการตคีวามวา่เ
ป็นการบงัคบัให้ท างานลว่งเวลาเพื่อท่ีจะได้รับโอกาสในการท างานลว่งเวลาอีกในอนาคต  

 

15. ข้อความในข้อ 6.2 ที่มีการปรับปรุงแก้ไขมีเชิงอรรถอ้างถงึการแนะน าให้มีชั่วโมงท างาน 40 
ชั่วโมงต่อสัปดาห์ของ ILO: 

สมาชิกของข้อบัญญตัิจรรยาบรรณทางการค้าและความรับผิดชอบต่อสังคมถกูคาดหวังว่าควรสร้างความม่ั
นใจว่าซพัพลายเออร์ของตนเองแสดงความสนใจในการลดชั่วโมงการท างานเหลือ 40 

ชั่วโมงต่อสัปดาห์ใช่หรือไม่ ? 

สมาชิกจรรยาบรรณไมไ่ด้คาดหวงัวา่ซพัพลายเออร์ของพวกเขาจะลดสปัาดห์การท างาน 
แม้วา่สมาชิกต้องการกระตุ้นให้ซพัพลายเออร์กระท าเช่นนัน้ก็ตาม และให้ความส าคญัแกซ่พัพลายเออร์ที่ด านเนิการ 
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ยกตวัอยา่ง เจรจาตอ่รองสปัดาห์การท างานท่ีสัน้ขึน้ด้วยแรงงานท่ีตนมี 
สมาชิกจรรยาบรรณทางการค้าและความรับผิดชอบทางสมัคมได้ก าหนดชัว่โมงการท างานท่ีบงัคับไว้ต ่ากวา่ 48 ชัว่โมง 
ส าหรับสมาชิกที่ไมไ่ด้ด าเนินการ ค าแนะน าคือให้ด าเนินการใช้กบัลกูจ้างที่อยูใ่นการปฏิบตัิการของตนเอง 
มาตรฐานสากล (อนสุญัญาองค์การแรงงานระหวา่งประเทศ) (ILO Conventions) 

ซึง่มุง่มัน่ท่ีจะจดัตัง้ให้ข้อบญัญตักิ าหนดให้ 48 ชัว่โมงเป็นระยะเวลาสงูสดุของสารท างานปกตใินสปัดาห์ 
แตย่งัค านงึถึงความส าคญัในแงข่องสขุภาพและความเป็นอยูด่ีของแรงงาน ด าเนินการให้มีสปัดาห์การท างานท่ีสัน้ขึน้ 
การท างานลว่งเวลาเป็นไปอยา่งเหมาะสมและประสบความส าเร็จในบริบทระดบัประเทศ 
สิง่นีอ้าจดเูป็นเร่ืองที่ปฏิบตัิไมไ่ด้ในหลายประเทศ และท าให้ชัว่โมงการท างานลดลงเหลอื 48 ชัว่โมง 
มาตรฐานจะด าเนินตอ่ไปโดยเป็นสิง่ที่สมาชิกหลายประเทศของข้อบญัญตัิจรรยบรรณทางการค้าและความรับผิดชอบ
ตอ่สงัคมให้ความส าคญัเป็นล าดบัต้น  

 

16. การตรวจสอบเชิงจริยธรรมคาดว่าจะครอบคลุมเชิงอรรถนีห้รือไม่? 

ไม ่เชิงอรรถนีค้ือการแนะน ามากกวา่ทีจ่ะเป็นข้อบงัคบัและหากไมส่ามารถด าเนินการตามมาตรฐานนีไ้ด้ 

จะไมถื่อวา่เป็นการไมด่ าเนินการสอดคล้องกบัข้อบญัญตัิจรรยาบรรณฯ อยา่งไรก็ตาม 

ระยะความยาวของสปัดาห์ท างานปกติควรจะมกีารบนัทกึไว้วา่เป็นสว่นหนึง่ของการตรวจสอบและคาดวา่นายจ้างจะตรว

จสอบทางเลอืกตา่งๆ เพื่อปรับปรุงอยา่งตอ่เนื่องเพื่อให้สามารถด าเนินการตามนีใ้ห้ส าเร็จได้ 

นายจ้างได้รับสง่เสริมให้หารือโอกาสส าหรับลดสปัดาห์การท างานกบัลกูจ้างของพวกเขาโดยเป็นสว่นหนึง่ของการเจรจาต่

อรองปกตใินเร่ืองเง่ือนไขตา่งๆ และหารือกบับริษัทท่ีเป็นสมาชิกข้อบญัญตัิจรรยาบรรณฯ ที่เป็นซพัพลายเออร์ให้   

อภธิานศัพท์ 

• องค์การแรงงาน Workers’ organisation: ในบริบทนี ้
ตามทีก่ าหนดไว้ในอนสุญัญาองค์การแรงงานระหวา่งประเทศ 87, 98 และ 135 ค าวา่ “องค์การ” 

หมายถึงองค์การใดๆ ของแรงงานหรือของนายจ้างที่ดแูลและปกป้องผลประโยชน์ให้แรงงานหรือของนายจ้าง2  

• ข้อตกลงร่วมกนั Collective agreement:  
ข้อตกลงเป็นลายลกัษณ์อกัษรเก่ียวกบัสภาพการท างานและเง่ือนไขการจ้างงานท่ีสรุปรวมด้วยกนัระหวา่งนายจ้าง 
กลุม่นายจ้าง หรือองค์การของนายจ้าง 
ฝ่ายหนึง่และองค์การตวัแทนแรงงานหนึง่หรือตวัแทนองค์การแรงงานองค์การหนื่งหรือมากกวา่หรือหากไมม่ีองค์การดั
งกลา่ว ตวัแทนของแรงงานท่ีได้รับการเลอืกตัง้และมีอ านาจที่เป็นไปตามกฎหมายภายในประเทศและข้อก าหนด 
เป็นอีกฝ่ายหนึง่ (ไอแอลโอ, ข้อเสนอแนะข้อตกลงร่วมกนั, 1951 (ข้อ.91)) 

                                                           

 

2 C087 อนสุญัญาวา่ด้วยเร่ืองเสรีภาพในการรวมตวัเป็นสมาคมและการคุ้มครองสิทธิในการจดัตัง้ (Freedom of Association and Protection of the 

Right to Organise Convention), ค.ศ. 1948 (ข้อ 87); C098 

อนสุญัญาวา่ด้วยการปฏิบตัติามหลกัการแหง่สิทธิในการรวมตวักนัและการเจรจาตอ่รองร่วม (Right to Organise and Collective Bargaining 

Convention), ค.ศ. 1949 (ข้อ 98);  C135 อนสุญัญาวา่ด้วยการเป็นตวัแทนแรงงาน (Workers’ Representatives Convention), ค.ศ.1971 (ข้อ 135). 
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• การท างานล่วงเวลา: ชัว่โมงท างานทัง้หมดซึง่เกินกวา่ที่ก าหนดไว้ในสญัญา  

• ค่าท างานล่วงเวลาอตัราพิเศษ: เงินท่ีจา่ยเพิ่ม ปกติจะจ่ายตอ่ชัว่โมงเก่ียวกบังานท่ีท าในชว่งการท างานลว่งเวลา 

• สัญญาการจ้างงาน: 

สญัญาการจ้างงานเป็นข้อตกลงระหวา่งนายจ้างและลกูจ้างและเป็นพืน้ฐานของสมัพนัธภาพการจ้างงาน 

กฎหมายภายในประเทศจะระบลุกัษณะโดยทัว่ไปของสญัญาการจ้างงานวา่คืออะไรและควรจะท าเป็นลายลกัษณ์อกั
ษรหรือไม ่(ขึน้อยูก่บักฎหมายภายในประเทศ 
สญัญาไมจ่ าเป็นต้องมีการเขยีนเป็นลายลกัษณ์อกัษรเพือ่ที่จะใช้ได้ในทางกฎหมาย  

• เหตุฉุกเฉิน: สภาพการณ์ที่ไมไ่ด้คาดการณ์ซึง่ต้องการการตอบรับในทนัทีและโดยดว่น 

• วันหยุด: ระยะเวลาหยดุงาน 24 ชัว่โมงตอ่เนื่องกนั 
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ภาคผนวก ก: ตารางปฏบิัตขิองแต่ละประเทศ 

 

ประเ

ทศ 

ช่ัวโมงท างานตามสัญญาสูงสุดต่

อสัปดาห์ 

ค่าเฉลี่ย การจ ากัดการท างานล่วงเวลา ค่าตอบแทนพเิศษส าหรับการท างานล่ว

งเวลา 

ระยะเวลาพักผ่อนต่อสั

ปดาห์ 

บังคล

าเทศ 

48 ชัว่โมง คนงานอาจท างานได้มากกวา่ 60 

ชัว่โมงในสปัดาห์ใดๆและเฉลี่ย 56 

ชัว่โมงตอ่สปัดาห์ในปีใดๆ 

โดยมีเง่ือนไขวา่คนงานจะได้รับเงินคา่จ้างเ

ป็นไปตามข้อก าหนดเร่ืองการท างานลว่งเว

ลา 

สองชัว่โมงในหนึ่งวนัใดๆ 12 

ชัว่โมงในหนึ่งสปัดาห์ใดๆ 

และแปดชัว่โมงตอ่สปัดาห์เฉลี่ยมากก

วา่หนึ่งปี 

สองเท่าของคา่แรงพืน้ฐานปกติและค่าเบีย้เ

ลีย้งอตัราสงู 

(อตัราเวลาอาจคงท่ีโดยนายจ้าง-

โดยหารือกบัตวัแทนแรงงาน – 

ส าหรับแรงงานท่ีจ่ายคา่แรงบนพืน้ฐานตอ่ชิ ้

นงาน) 

วนัหยดุทดแทนส าหรับการท างานในวนัหยดุ

พกั 

หนึ่งหรือ 1.5 วนั 

ขึน้อยู่กบัอตุสาหกรรม 

หนึ่งวนัส าหรับแรงงานท่ีว่

าจ้างในโรงงานหรือสถาน

ท่ีท าการ  

บราซิ

ล 

44 ชัว่โมง ข้อตกลงร่วมกนัอาจก าหนดวา่ชัว่โมงท างา

นปกติเกินกวา่หนึ่งวนัและจะลดลงในวนัอื่น 

เวลาท างานปกติตอ่สปัดาห์คิดเป็นค่าเฉล่ีย

มากกวา่หนึ่งปีและเวลาการท างานในวนัใด

ๆ จะไมเ่กินกวา่ 10 ชัว่โมง 

สองชัว่โมงตอ่วนั เพิ่มขึน้ 50% 

หรือตามตกลงระหวา่งนายจ้างและแรงงานโ

ดยชดเชยเวลาหยดุพกั 

แรงงานมีสิทธิได้รับระยะเ

วลาหยดุพกัตอ่สปัดาห์อย่

างน้อย 24 

ชัว่โมงตอ่เน่ืองกนัตามกฎ

ทัว่ไปควรสอดคล้องกนัหรื

อบางสว่นในวนัอาทิตย์ 
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กัมพู

ชา 

48 

ชัว่โมงตอ่สปัดาห์และแปดชัว่โมงต่

อวนั 

รัฐมนตรีกระทรวงแรงงานอาจบญัญัติพระร

าชบญัญัติ 

จดัสรรให้มีเวลาท างานภายในระยะเวลาหนึ่

งมากกวา่เป็นสปัดาห์ 

โดยมีเง่ือนไขวา่ช่วงความนานของเวลาท าง

านเฉลี่ยค านวณโดยจ านวนสปัดาห์จะต้องไ

มเ่กิน 48 ชัว่โมงตอ่สปัดาห์  

สองชัว่โมงตอ่วนัหรือไมม่ากกวา่จ านว

นทัง้หมด 10 ชัว่โมงในหนึ่งวนั 60 

ชัว่โมงเป็นจ านวนท างานสงูสดุตอ่สปั

ดาห์   

เพิ่มขึน้ 50% 

ส าหรับการท างานลว่งเวลาและ 100% 

หากมีการท างานลว่งเวลาช่วงกลางคนื 

วนัอาทิตย์หรือวนัหยดุ 

ระยะเวลาพกัผอ่นตอ่สปัด

าห์อย่างน้อย 24 

ชัว่โมงจะต้องมีการจดัให้

หลงัจากการท างาน 6 วนั 

และโดยหลกัการวนัหยดุนี ้

ควรเป็นวนัอาทิตย์ 

การสลบัหมนุเวียนวนัหยุ

ดอาจอนญุาตให้ท าได้ใน

อตุสาหกรรมบางประเภท  

จีน 40 

ชัว่โมงตอ่สปัดาห์และแปดชัว่โมงต่

อวนั 

ผู้ประกอบการอาจน าชัว่โมงท่ีแปรผนัในการ

ท างานมาปรับใช้หรือ 

รวมจ านวนชัว่โมงมาค านวณเป็นกลุม่ของชั่

วโมงการท างานระหวา่งสปัดาห์ เดือน 

ฤดกูาลหรือปี อย่างไรก็ตาม ค่าเฉล่ียตอ่วนั 

คา่เฉล่ียตอ่สปัดาห์ 

ชัว่โมงการท างานควรเป็นพืน้ฐานเดียวกนักั

บการประยกุต์ใช้ระบบชัว่โมงการท างานปก

ติ  

หนึ่งชัว่โมงตอ่วนั 

หรือในเหตกุารณ์พิเศษจะได้พกัสามชั่

วโมงตอ่วนั รวมทัง้หมด 

36ชัว่โมงในหนึ่งเดือน 

เพิ่มขึน้ 50% ในวนัท างาน เพิ่มขึน้ 100% 

ในวนัหยดุและเพิ่มขึน้ 200% 

ในวนัหยดุราชการหรือวนัหยดุพกัผอ่น 

อย่างน้อยหนึ่งวนัตอ่สปัด

าห์ 

อนิเดี 48 ไมไ่ด้อ้างถึงชัว่โมงการท างานเฉลี่ย หนึ่งชัว่โมงตอ่วนั เพิ่มขึน้ 100% หนึ่งวนัตอ่สปัดาห์การท าง
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ย ชัว่โมงตอ่สปัดาห์และเก้าชัว่โมงตอ่

วนั 

อาจเพิ่มเป็นสองชัว่โมงตอ่วนัเมื่อมีห

นงัสืออนญุาตเป็นลายลกัษณ์อกัษรข

องผู้บญัชาการผู้ตรวจสอบแรงงาน        

ส าหรับการท างานท่ีเกินกวา่เก้าชัว่โมงตอ่ห

นึ่งวนัหรือ 48 ชัว่โมงตอ่สปัดาห์ 

แรงงานในการจ้างงานเกษตรกรรมได้รับเพิ่ม

ขึน้  50% ส าหรับการท างานลว่งเวลา 

าน 

ซึง่หนึง่วนันีส้ามารถมีการ

ทดแทนให้ได้ตราบใดท่ีแร

งงานไมท่ างานมากกวา่ 

10 วนัโดยไมม่ีวนัหยดุพกั  

อติาลี 40 ชัว่โมงตอ่สปัดาห์ 

(มีข้อยกเว้นของงานอตุสาหกรรมท่ี

จะเกินก าหนดเน่ืองจากความต้องก

ารทางเทคนิคหรือตามฤดกูาล) 

ข้อตกลงร่วมก าหนดให้มีการจ ากดัท่ีต ่ากวา่

และอนญุาตให้การจ ากดัเป็นการเฉลี่ยบนพื ้

นฐานตอ่ปี จ านวนชัว่โมงสงูสดุ 

(รวมการท างานลว่งเวลา)ก าหนดโดยข้อตก

ลงร่วมวา่จะต้องไมเ่กินกวา่คา่เฉลี่ย 48 

ชัว่โมง 

ค านวณด้วยระยะเวลาอ้างอิงจะต้องไมเ่กิน 

4 เดือน 

250 ชัว่โมงตอ่ปี  เพิ่มขึน้ 10% 

(น ามาใช้กบัคา่ตอบแทนทกุรูปแบบ 

ได้แก่คา่จ้างปกติบวกโบนสัและคา่เลีย้งด)ู 

ชัว่โมงท่ีเพิ่มขึน้จากการท างานลว่งเวลาก่อน

ท่ีจะถึงก าหนดชัว่โมงการท างานเตม็เวลาป

กติของแรงงานได้รับคา่จ้างท่ีอตัราปกติ 

หนึ่งวนั 

ชัว่โมงขัน้ต ่าของท่ีเหลือส า

หรับการท างานบางช่วงเว

ลาจะต้องไมต่ ่ากวา่ 77 

ชัว่โมงในระยะเวลาเจ็ดวนั

ใดๆ  

เคนย่

า 

52 ชัว่โมงในหกวนั ระยะเวลาท่ีอ้างอิงจ ากดัท่ีหกวนัท างานตอ่สั

ปดาห์ 

การท างานลว่งเวลาบวกกบัชัว่โมงท า

งานปกติตอ่สปัดาห์จะต้องไมเ่กินกวา่ 

116 

ชัว่โมงทัง้หมดในระยะเวลาสองสปัดา

ห์ท่ีตอ่เน่ืองกนั 

มากกวา่ 50% ส าหรับงานท่ีท าในวนัท างาน 

มากกวา่ 100%  

ส าหรับงานท่ีท าในวนัหยดุและวนัหยดุราชก

าร 

อย่างน้อยหนึ่งวนัในทกุๆ 

ระยะเวลาเจ็ดวนั 
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แอฟริ

กาใต้ 

45 ชัว่โมง ข้อตกลงเป็นลายลกัษณ์อกัษรอาจจ าเป็นต้

องมีหรืออนญุาตให้ลกูจ้างท างานได้มากกว่

า 12 ชัว่โมงในหนึ่งวนั 

รวมหยดุพกัรับประทานอาหาร 

โดยไมไ่ด้รับเงินคา่ท างานลว่งเวลา 

ข้อตกลงร่วมสามารถก าหนดวา่ชัว่โมงท างา

นปกติและการท างานลว่งเวลาสามารถเฉลี่

ยได้มากกวา่ระยะเวลามากกวา่สี่เดือน 

ชัว่โมงเฉลี่ยอยู่ใน  45 

ชัว่โมงตอ่สปัดาห์หรือเฉลี่ยท่ีห้าชัว่โมงของก

ารท างานลว่งเวลาตอ่สปัดาห์  

3 ชัว่โมงตอ่วนัและ 10 

ชัว่โมงตอ่สปัดาห์ 

การท างานลว่งเวลาไมส่ามารถขยายไ

ปมากกวา่ 12 ชัว่โมง 

ข้อตกลงร่วมสามารถเพิ่มจ านวนจ ากั

ดตอ่สปัดาห์เป็น 15 

นายจ้างไมส่ามารถบงัคบัหรืออนญุา

ตให้แรงงานท างานลว่งเวลาได้เว้นแต่

วา่เป็นไปตามข้อตกลง  

เพิ่มขึน้อย่างน้อย 50%  

(หรือได้รับการชดเชยเวลาให้โดยการตกลงกั

นระหวา่งนายจ้างและลกูจ้าง) เพิ่มขึน้ 

100% ส าหรับงานท่ีท าในวนัอาทิตย์ 

(วนัหยดุพกัผอ่น) หรือ 50% 

ส าหรับแรงงานท่ีท างานในวนัอาทิตย์เป็นปก

ติ  

36 hours. The 

employer and 

employee may agree 

in writing to provide 

a rest period of at 

least 60 consecutive 

hours every two 

weeks, or an 

employee’s weekly 

rest period to be 

reduced by up to 

eight hours in any 

week if the rest 

period in the 

following week is 

extended 

equivalently. 

ตุรก ี 45 

ชัว่โมงตอ่สปัดาห์(มากกวา่หกวนั) 
กรณีท่ีชัว่โมงการท างานผนัแปรได้รับการต

กลงร่วมกนัระหวา่งแตล่ะฝ่าย 

ชัว่โมงท างานเฉลี่ยตอ่สปัดาห์อาจไม่เกินกว่

า 45 

ชัว่โมงในระยะเวลาสองเดือนและเวลาท างา

นในวนัใดๆ จะต้องไมเ่กินกวา่ 11 ชัว่โมง 

ระยะเวลานีส้ามารถเพิ่มขึน้ได้มากถึงสี่เดือ

270 ชัว่โมงตอ่ปี ขึน้อยู่กบัเวลาท างานปกติระหวา่ง 125% 

และ150%ของคา่จ้างหรือเวลาหยดุงานท่ีได้

ชดเชย 

24 

ชัว่โมงในทกุๆระยะเวลาเจ็

ดวนั  
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นด้วยข้อตกลงร่วมกนั 

สหรา

ชอา

ณาจั

กร 

48 

ชัว่โมงทัง้หมดรวมการท างานลว่งเว

ลาแล้ว(สามารถเพิ่มได้ด้วยการใช้ข้

อตกลงเป็นลายลกัษณ์อกัษร) 

คา่เบีย้เลีย้ง 48 

ชัว่โมงสามารถเฉลี่ยมากกวา่ระยะเวลา 17 

สปัดาห์  

48 ชัว่โมงตอ่สปัดาห์ 

(รวมชัว่โมงการท างานลว่งเวลาแล้ว) 

ไมม่ีการก าหนดในการจ่ายคา่ลว่งเวลาตาม

กฎหมาย 

หนึ่งวนัในเจ็ดวนั 

อาจจะทดแทนได้ส าหรับร

ะยะเวลาพกัสองช่วง 

แตล่ะช่วงต้องไมน้่อยกวา่ 

24 ชัว่โมง ในแตล่ะ 14 วนั 

หรือหนึ่งช่วงเวลาพกัผอ่น

ท่ีไมต่ ่ากวา่ 48 

ชัว่โมงในระยะเวลาแตล่ะ 

14 วนั ตอ่เน่ือง 11 ชัว่โมง 

ในแตล่ะช่วงเวลาพกั 24 

ชัว่โมง  

เวียด

นาม 

48 

ชัว่โมงตอ่สปัดาห์และแปดชัว่โมงต่

อวนั 

   สี่ชัว่โมงตอ่วนั, 200 ชัว่โมงตอ่หนึงปี เพิ่มขึน้150% ส าหรับวนัท างานปกติ  

200% ในวนัพกัผอ่นประจ าสปัดาห์ 

วนัหยดุราชการหรือวนัลาพกัผอ่นประจ าปี 

หนึ่งวนัในเจ็ด (24 ชัว่โมง) 

12 

ชัว่โมงตอ่วนัส าหรับการพั

กในการเข้างานเป็นช่วงเว

ลา 
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ภาคผนวก ข: มาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศที่เก่ียวข้อง 

C1 – อนสุญัญาก าหนดชัว่โมงท างานของอตุสาหกรรม ค.ศ.1919  
C30 – อนสุญัญาก าหนดชัว่โมงท างานของการพาณิชย์และส านกังาน ค.ศ. 1930 
C14 – อนสุญัญาวา่ด้วยการหยดุพกัผอ่นประจ าสปัดาห์ของอตุสาหกรรม ค.ศ. 1921  
C106 – อนสุญัญาวา่ด้วยการหยดุพกัผอ่นประจ าสปัดาห์ของการพาณิชย์และส านกังาน ค.ศ.1957 
C175 – อนสุญัญาวา่ด้วยการท างานบางชว่งเวลา ค.ศ. 1994  
C182 – ข้อแนะการท างานบางชว่งเวลา ค.ศ. 1994 
C47 – อนสุญัญาวา่ด้วยการท างานสีส่บิชัว่โมงตอ่สปัดาห์ ค.ศ. 1935 
R116 – ข้อแนะการลดจ านวนชัว่โมงการท างาน ค.ศ. 1962 (ฉบบัที่ 116)   
C87 – อนสุญัญาวา่ด้วยเร่ืองเสรีภาพในการรวมตวัเป็นสมาคมและการคุ้มครองสทิธิในการจดัตัง้ ค.ศ. 1948 
C98 – อนสุญัญาวา่ด้วยการปฏิบตัิตามหลกัการแหง่สทิธิในการรวมตวักนัและการเจรจาตอ่รองร่วม ค.ศ. 1949 

แสดงรายการฉบับเต็มของอนุสัญญา ILOและข้อแนะเกี่ยวกับเวลาการท างาน  

 C001 – อนสุญัญาก าหนดชัว่โมงท างานของอตุสาหกรรม ค.ศ. 1919 (ฉบบัท่ี. 1) 

 C004 – อนสุญัญาก าหนดชัว่โมงท างานกลางคืน (ผู้หญิง) ค.ศ. 1919 (ฉบบัท่ี. 4) 

 C014 – อนสุญัญาวา่ด้วยการหยดุพกัผอ่นประจ าสปัดาห์ของอตุสาหกรรม ค.ศ. 1921 (ฉบบัท่ี. 14) 

 C020 – อนสุญัญาก าหนดชัว่โมงท างานกลางคืน (เบเกอร่ี) ค.ศ. 1925 (ฉบบัท่ี. 20) 

 C030 – อนสุญัญาก าหนดชัว่โมงท างานของการพาณิชย์และส านกังาน ค.ศ. 1930 (ฉบบัท่ี. 30) 

 C031 – อนสุญัญาก าหนดชัว่โมงการท างานเหมืองแร่ ค.ศ. 1931 (ฉบบัท่ี. 31) 

 C041 – อนสุญัญาก าหนดชัว่โมงท างานกลางคืน (ผู้หญิง)(ฉบบัปรับปรุง) ค.ศ. 1934 (ฉบบัท่ี. 41) 

 C043 – อนสุญัญาวา่ด้วยการท างาน อตุสาหกรรมแผน่แก้ว ค.ศ.1934 (ฉบบัท่ี. 43) 

 C046 – อนสุญัญาก าหนดชัว่โมงการท างานเหมืองแร่ (ฉบบัปรับปรุง) ค.ศ. 1935 (ฉบบัท่ี 46) 

 C047 – อนสุญัญาวา่ด้วยการท างานสีส่บิชัว่โมงตอ่สปัดาห์ ค.ศ. 1935 (ฉบบัท่ี. 47) 

 C049 – อนสุญัญาวา่ด้วยการลดชัว่โมงท างานของงานขวดแก้ว ค.ศ. 1935 (ฉบบัท่ี. 49) 

 C051 – อนสุญัญาวา่ด้วยการลดชัว่โมงท างานของงานสาธารณะ ค.ศ. 1936 (ฉบบัท่ี. 51) 

 C052 – อนสุญัญาวา่ด้วยวนัหยดุที่ได้คา่จ้าง ค.ศ. 1936 (ฉบบัท่ี. 52) 

 C061 – อนสุญัญาวา่ด้วยการลดชัว่โมงการท างาน (สิง่ทอ) ค.ศ. 1937 (ฉบบัท่ี. 61) 

 C067 -อนสุญัญาวา่ด้วยชัว่โมงการท างานและระยะเวลาพกั (การคมนาคมบนถนน) ค.ศ. 1939 (ฉบบัท่ี. 67) 

 C089 – อนสุญัญาวา่ด้วยการท างานกลางคืน (ผู้หญิง) (ฉบบัปรับปรุง) ค.ศ. 1948 (ฉบบัท่ี 89) 

 C101 – อนสุญัญาวา่ด้วยวนัหยดุที่ได้คา่จ้าง (งานเกษตรกรรม)ค.ศ. 1952 (ฉบบัท่ี 101) 

http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312146:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312175:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312159:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312251:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312320:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312520:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312192:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312454:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312232:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312243:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312146:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312149:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312159:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312165:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312175:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312176:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312186:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312188:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312191:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312192:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312194:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312196:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312197:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312206:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312212:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312234:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312246:NO
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 C106 – อนสุญัญาวา่ด้วยการหยดุพกัผอ่นประจ าสปัดาห์ของการพาณิชย์และส านกังาน ค.ศ. 1957 

(ฉบบัท่ี. 106) 

 C132 – อนสุญัญาวา่ด้วยวนัหยดุที่ได้คา่จ้าง (ฉบบัปรับปรุง) ค.ศ. 1970 (ฉบบัท่ี. 132) 

 C153 – อนสุญัญาวา่ด้วยชัว่โมงท างานและระยะเวลาพกัผอ่น (การคมนาคมบนถนน)ค.ศ. 1979 

(ฉบบัท่ี. 153) 

 C171 – อนสุญัญาวา่ด้วยการท างานกลางคืน ค.ศ. 1990 (ฉบบัที่ 171) 

 P089 – พิธีสาร 1990 และอนสุญัญาวา่ด้วยการท างานกลางคืน (ผู้หญิง) (ฉบบัปรับปรุง) ค.ศ. 1948 

 R013 – ข้อแนะชัว่โมงท างานของผู้หญิง (เกษตรกรรม) ค.ศ. 1921 (ฉบบัท่ี. 13) 

 R018 – ข้อแนะการพกัผอ่นประจ าสปัดาห์ (การพาณิชย์)ค.ศ. 1921 (ฉบบัท่ี. 18) 

 R021 – ข้อแนะการใช้เวลาวา่ง ค.ศ. 1924 (ฉบบัท่ี. 21) 

 R037 – ข้อแนะชัว่โมงท างาน (โรงแรมและอื่นๆ) ค.ศ. 1930 (ฉบบัท่ี 37) 

 R038 – ข้อแนะชัว่โมงท างาน (โรงภาพยนตร์และอื่นๆ) ค.ศ. 1930 (ฉบบัท่ี. 38) 

 R039 – ข้อแนะชัว่โมงท างาน (โรงพยาบาลและอื่นๆ) ค.ศ. 1930 (ฉบบัท่ี. 39) 

 R047 – ข้อแนะวนัหยดุพกัร้อนท่ีได้รับเงิน ค.ศ. 1936 (ฉบบัท่ี. 47) 

 R063 – ข้อแนะคูม่ือการบงัคบัการ (การคมนาคมบนถนน) ค.ศ. 1939 (ฉบบัท่ี. 63) 

 R064 – ข้อแนะการท างานกลางคืน (การคมนาคมบนถนน) ค.ศ. 1939 (ฉบบัท่ี. 64) 

 R065 – ข้อแนะวิธีควบคมุชัว่โมง (การคมนาคมบนถนน) ค.ศ. 1939 (ฉบบัท่ี 65) 

 R066 – ข้อแนะระยะเวลาหยดุพกั (พนกังานขบัรถสว่นตวั) ค.ศ. 1939 (ฉบบัท่ี 66) 

 R093 – ข้อแนะวนัหยดุที่ได้รับคา่จ้าง (การเกษตรกรรม) ค.ศ. 1952 (ฉบบัท่ี. 93) 

 R098 – ข้อแนะวนัหยดุที่ได้รับคา่จ้าง ค.ศ. 1954 (ฉบบัท่ี. 98) 
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