
       รา่งฯ ที่ สคก. ตรวจพิจารณาแล้ว 
         เรื่องเสร็จที่ ๓๔๐/๒๕๖๐ 

 
บันทึกหลักการและเหตุผล 

ประกอบร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. .... 

   
 

หลักการ 
 

  แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ดังต่อไปนี้  
  (๑) เพ่ิมบทบัญญัติเกี่ยวกับการก่าหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่่าส่าหรับลูกจ้างบางกลุ่ม 
หรือบางประเภท เพ่ือส่งเสริมการจ้างงานและการคุ้มครองแรงงาน (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๘๗)  
  (๒) ปรับปรุงบทบัญญัติเรื่องข้อบังคับเกี่ยวกับการท่างานเพ่ือลดภาระของนายจ้าง 
ในการส่งส่าเนาข้อบังคับดังกล่าว รวมทัง้ปรับปรุงบทบัญญัติเกี่ยวกับการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับเกี่ยวกับ 
การท่างาน (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๑๐๘ และมาตรา ๑๑๐)  
  (๓) เพ่ิมบทบัญญัติเกี่ยวกับการเกษียณอายุและการจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้าง 
กรณเีกษียณอายุ (เพ่ิมมาตรา ๑๑๘/๑)  
  (๔) เพ่ิมบทก่าหนดโทษกรณีนายจ้างไม่จ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างกรณีเกษียณอายุ 
(แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๑๔๔ (๑)) 
 

เหตุผล 
 

 โดยที่พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน 
และมีบทบัญญัติบางประการที่ไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป สมควรเพ่ิมบทบัญญัติ
เกี่ยวกับการก่าหนดอัตราค่าจ้างข้ันต่่าส่าหรับลูกจ้างบางกลุ่มหรือบางประเภท เช่น นักเรียน นักศึกษา 
คนพิการ และผู้สูงอายุ เพ่ือให้มีการส่งเสริมการจ้างงานและคุ้มครองแรงงานส่าหรับลูกจ้างบางกลุ่ม 
หรือบางประเภทดังกล่าว ซึ่งอาจมีลักษณะการท่างานที่แตกต่างจากลูกจ้างท่ัวไป ปรับปรุงบทบัญญัติ
เรื่องข้อบังคับเกี่ยวกับการท่างานเพ่ือลดภาระของนายจ้างในการส่งส่าเนาข้อบังคับดังกล่าว  
ปรับปรุงบทบัญญัตเิกี่ยวกับการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับเกี่ยวกับการท่างานใหส้อดคล้องกันและเหมาะสมยิ่งขึ้น
และเพ่ิมบทบัญญัติเกี่ยวกับการเกษียณอายุและการจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างกรณเีกษียณอายุ 
เพ่ือคุ้มครองลูกจ้างกรณีเกษียณอายุ และเพ่ือให้เกิดความชัดเจนในการบังคับใช้กฎหมาย 
รวมทั้งเพ่ิมบทก่าหนดโทษกรณีนายจ้างไม่จ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างกรณเีกษียณอายุ 
จึงจ่าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้  

 



ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. …. 

   
 

……………………………………… 
……………………………………… 
……………………………………… 

 
  ………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………….... 
 
  โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน 
 
  ………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………. 
 
  มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. ….” 
 
  มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
เป็นต้นไป 
 

มาตรา ๓  ให้ยกเลิกความในมาตรา ๘๗ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน  
พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้
ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๘๗  ในการพิจารณาก่าหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่่าให้คณะกรรมการค่าจ้างศึกษา
และพิจารณาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างที่ลูกจ้างได้รับอยู่ประกอบกับข้อเท็จจริงอ่ืนโดยค่านึงถึง
ดัชนีค่าครองชีพ อัตราเงินเฟ้อ มาตรฐานการครองชีพ ต้นทุนการผลิต ราคาของสินค้าและบริการ 
ความสามารถของธุรกิจ ผลิตภาพแรงงาน ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ และสภาพทางเศรษฐกิจ  
และสังคม 

การพิจารณาก่าหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่่าจะก่าหนดให้ใช้เฉพาะกิจการ งานหรือสาขา
อาชีพประเภทใด เพียงใด ในท้องถิ่นใดก็ได้ 

เพ่ือเป็นการส่งเสริมการจ้างงานและการคุ้มครองแรงงานส่าหรับลูกจ้างบางกลุ่ม  
หรือบางประเภท คณะกรรมการค่าจ้างอาจพิจารณาก่าหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่่าที่แตกต่างจากที่พิจารณา
ก่าหนดในวรรคสอง เพ่ือใช้ส่าหรับลูกจ้างกลุ่มนั้นหรือประเภทนั้นในกิจการ งานหรือสาขาอาชีพ
ประเภทใด เพียงใด ในท้องถิ่นใดก็ได้ 

 



 
๒ 
 

ในการพิจารณาก่าหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ ให้คณะกรรมการค่าจ้างศึกษา
และพิจารณาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับอัตราค่าจ้างที่ลูกจ้างได้รับในแต่ละอาชีพตามมาตรฐานฝีมือที่ก่าหนดไว้
โดยวัดค่าทักษะฝีมือ ความรู้ และความสามารถ แต่ต้องไม่ต่่ากว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่่าที่คณะกรรมการ
ค่าจ้างก่าหนด” 
 
  มาตรา ๔  ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๐๘ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน  
พ.ศ. ๒๕๔๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๑๐๘  ให้นายจ้างซึ่งมีลูกจ้างรวมกันตั้งแต่สิบคนขึ้นไป จัดให้มีข้อบังคับ
เกี่ยวกับการท่างานเป็นภาษาไทย และข้อบังคับนั้นอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับรายการ 
ดังต่อไปนี้ 

 (๑) วันท่างาน เวลาท่างานปกติ และเวลาพัก 
   (๒) วันหยุดและหลักเกณฑ์การหยุด 
   (๓) หลักเกณฑ์การท่างานล่วงเวลาและการท่างานในวันหยุด 
   (๔ ) วั น แ ล ะ ส ถ า น ที่ จ่ า ย ค่ า จ้ า ง  ค่ า ล่ ว ง เว ล า  ค่ า ท่ า ง า น ใน วั น ห ยุ ด  
และค่าล่วงเวลาในวันหยุด 
   (๕) วันลาและหลักเกณฑ์การลา 
   (๖) วินัยและโทษทางวินัย 
   (๗) การร้องทุกข์ 
   (๘) การเลิกจ้าง ค่าชดเชย และค่าชดเชยพิเศษ 
   ให้นายจ้างประกาศใช้ข้อบังคับเกี่ยวกับการท่างานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่นายจ้าง
มีลูกจ้างรวมกันตั้งแต่สิบคนขึ้นไป และให้นายจ้างจัดเก็บส่าเนาข้อบังคับนั้นไว้ ณ สถานประกอบกิจการ 
หรือส่านักงานของนายจ้างตลอดเวลา  
   ให้นายจ้างเผยแพร่และปิดประกาศข้อบังคับเกี่ยวกับการท่างานโดยเปิดเผย  
ณ สถานที่ท่างานของลูกจ้าง เพ่ือให้ลูกจ้างได้ทราบและดูได้โดยสะดวก” 
 
  มาตรา ๕  ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๑๐ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน  
พ.ศ. ๒๕๔๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
  “มาตรา ๑๑๐  การแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับเกี่ยวกับการท่างานที่นายจ้างประกาศใช้
ตามมาตรา ๑๐๘ ให้นายจ้างประกาศข้อบังคับที่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมนั้น และให้น่ามาตรา ๑๐๘  
วรรคสองและวรรคสาม มาใช้บังคับโดยอนุโลม” 
 
  มาตรา ๖  ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๑๘/๑ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน 
พ.ศ. ๒๕๔๑  
  “มาตรา ๑๑๘/๑  การเกษียณอายุตามที่นายจ้างและลูกจ้างตกลงกันหรือตามที่
น า ย จ้ า ง ก่ า ห น ด ไ ว้ ใ ห้ ถื อ ว่ า เ ป็ น ก า ร เ ลิ ก จ้ า ง ต า ม ม า ต ร า  ๑ ๑ ๘  ว ร ร ค ส อ ง 
   ในกรณี ที่ มิ ได้ มี การตกลงหรือก่าหนดการเกษี ยณ อายุ ไว้  หรือมี การตกลง 
หรือก่าหนดการเกษียณอายุไว้เกินกว่าหกสิบปี ให้ลูกจ้างที่มีอายุครบหกสิบปีขึ้นไปมีสิทธิแสดงเจตนา
เกษียณอายุได้ โดยให้แสดงเจตนาต่อนายจ้างและให้มีผลเมื่อครบสามสิบวันนับแต่วันแสดงเจตนา  
และให้นายจ้างจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างท่ีเกษียณอายุนั้น ตามมาตรา ๑๑๘ วรรคหนึ่ง” 
 



 
๓ 
 

  มาตรา ๗  ให้ยกเลิกความใน (๑) ของมาตรา ๑๔๔ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครอง
แรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๐  
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน  

“(๑) มาตรา ๑๐ มาตรา ๒๔ มาตรา ๒๕ มาตรา ๒๖ มาตรา ๓๗ มาตรา ๓๘  
มาตรา ๓๙ มาตรา ๓๙/๑ มาตรา ๔๐ มาตรา ๔๒ มาตรา ๔๓ มาตรา ๔๖ มาตรา ๔๗ มาตรา ๔๘ 
มาตรา ๕๑ มาตรา ๖๑ มาตรา ๖๒ มาตรา ๖๓ มาตรา ๖๔ มาตรา ๖๗ มาตรา ๗๐ มาตรา ๗๑  
มาตรา ๗๒ มาตรา ๗๖ มาตรา ๙๐ วรรคหนึ่ง มาตรา ๑๑๘ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๑๑๘/๑ วรรคสอง” 
 
 
ผู้รับสนองพระราชโองการ 
 
 
 ....................................... 
      นายกรัฐมนตรี 






