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หลักการ 
แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ 

 
เหตุผล 

  เนื่องจากพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันมีบทบัญญัติ 
บางประการทีไ่ม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบันและไม่เอ้ือประโยชน์ต่อการด าเนินการเพ่ือให้ความคุ้มครองลูกจ้าง 
จึงสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมนิยามค าว่าค่าตอบแทน ให้นายจ้างเสียดอกเบี้ยร้อยละสิบห้าต่อปีกรณีนายจ้างผิดนัด 
การจ่ายค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าและค่าตอบแทน ก าหนดเวลาการจ่ายค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า 
และค่าตอบแทน แก้ไขบทบัญญัติเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงตัวนายจ้าง แก้ไขเพ่ิมเติมให้นายจ้างจ่ายค่าจ้าง 
ในงานที่มีคุณค่าเท่ากันให้ได้รับค่าจ้างเท่าเทียมกันทั้งลูกจ้างชายหรือหญิง ก าหนดวันลาขั้นต่ าให้ลูกจ้างมีสิทธิ 
ลากิจธุระอันจ าเป็นโดยได้รับค่าจ้าง ให้ลูกจ้างสามารถลาเพ่ือตรวจครรภ์ก่อนคลอดบุตร อัตราค่าชดเชย การย้าย 
สถานประกอบกิจการให้มีความชัดเจน แก้ไขเพ่ิมเติมเกี่ยวกับการระงับคดีอาญาในชั้นพนักงานตรวจแรงงาน  
และชั้นศาล แก้ไขบทบัญญัติเกี่ยวกับการด าเนินคดีนายจ้างกรณีไม่ยื่นหรือไม่แจ้งแบบแสดงสภาพการจ้าง  
และการท างานโดยไม่ต้องมีหนังสือแจ้งเตือน จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 



 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) 
พ.ศ. ….  

    
 

    
    

 
            
      
  โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน 
            
      

  มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….” 

 

  มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

 

  มาตรา ๓  ให้ เพ่ิมบทนิยามค าว่า “ค่าตอบแทน” ระหว่างบทนิยามค าว่า “ค่าจ้าง 
ในวันท างาน” และค าว่า “อัตราค่าจ้างขั้นต่ า” ในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ 

  ““ค่าตอบแทน” หมายความว่า เงินที่นายจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้างเป็นค่าตอบแทนการท างาน 
ตามพระราชบัญญัตินี้ นอกจากค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าท างานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุด”  

 

  มาตรา ๔ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน 
พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ 
ความต่อไปนี้แทน 
  “ในกรณีที่นายจ้างไม่คืนหลักประกันที่เป็นเงินตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง ไม่จ่ายค่าจ้างแทน
การบอกกล่าวล่วงหน้าตามมาตรา ๑๗ วรรคสี่ หรือไม่จ่ายค่าจ้าง ค่าตอบแทน ค่าล่วงเวลา ค่าท างานในวันหยุด 
และค่าล่วงเวลาในวันหยุดภายในเวลาที่ก าหนดตามมาตรา ๗๐ หรือไม่จ่ายเงินกรณีนายจ้างหยุดกิจการ 
ตามมาตรา ๗๕ หรือค่าชดเชยตามมาตรา ๑๑๘ ค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าหรือค่าชดเชยพิเศษ 
ตามมาตรา ๑๒๐ มาตรา ๑๒๑ และมาตรา ๑๒๒ ให้นายจ้างเสียดอกเบี้ยให้แก่ลูกจ้างในระหว่างเวลาผิดนัด
ร้อยละสิบห้าต่อป”ี 
   
  มาตรา ๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ และให้ใช้
ความต่อไปนี้แทน 
  “ในกรณีที่กิจการใดมีการเปลี่ยนแปลงตัวนายจ้างจะต้องได้รับความยินยอมจากลูกจ้าง 
และให้นายจ้างใหม่รับไปท้ังสิทธิและหน้าที่ที่มีอยู่กับนายจ้างเดิมอันเกี่ยวกับลูกจ้างทุกประการ” 
 

 



 

-๒- 
 

  มาตรา ๖ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๗ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน 
พ.ศ. ๒๕๔๑ 
  “ในกรณีที่นายจ้างบอกเลิกสัญญาจ้างโดยไม่บอกกล่าวล่วงหน้าให้ลูกจ้างทราบตามวรรคสอง 
ให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าให้แก่ลูกจ้างเมื่อเลิกสัญญาจ้าง” 
 
  มาตรา ๗  ให้ ยกเลิ กความในมาตรา ๓๔  แห่ งพระราชบัญ ญั ติ คุ้ มครองแรงงาน  
พ.ศ. ๒๕๔๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
  “มาตรา ๓๔ ให้ลูกจ้างมีสิทธิลาเพ่ือกิจธุระอันจ าเป็นตามข้อบังคับเกี่ยวกับการท างานหรือ
ตามท่ีตกลงกันแตไ่ม่น้อยกว่าสามวันท างานในแต่ละปี 
   นายจ้างอาจก าหนดหรือตกลงวันลาเพ่ือกิจธุระอันจ าเป็นให้แก่ลูกจ้างมากกว่าสามวันท างาน
ในแต่ละปกี็ได้” 
 
  มาตรา ๘ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๔๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน  
พ.ศ. ๒๕๔๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
  “มาตรา ๔๑ ให้ลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงมีครรภ์มีสิทธิลาเพ่ือตรวจครรภ์ก่อนคลอดบุตรและเพ่ือ
คลอดบุตรครรภ์หนึ่งไม่เกินเก้าสิบวัน” 
   
  มาตรา ๙ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ 
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
  “มาตรา ๕๓ ในกรณีที่งานมีลักษณะ คุณภาพและปริมาณเท่ากัน หรืองานที่มีคุณค่า 
อย่างเดียวกัน ให้นายจ้างก าหนดค่าจ้าง ค่าตอบแทน ค่าล่วงเวลา ค่าท างานในวันหยุด และค่าล่วงเวลา 
ในวันหยุด ให้แก่ลูกจ้างเท่าเทียมกันไม่ว่าลูกจ้างนั้นจะเป็นชายหรือหญิง” 
   
  มาตรา ๑๐ ให้ เพ่ิมความต่อไปนี้ เป็นมาตรา ๕๕/๑ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน 
พ.ศ. ๒๕๔๑ 
  “มาตรา ๕๕/๑ ให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างในวันลาเพ่ือกิจธุระอันจ าเป็นเท่ากับค่าจ้าง
ในวันท างานตลอดระยะเวลาที่ลาปีหนึ่งไม่น้อยกว่าสามวันท างาน” 

  
  มาตรา ๑๑ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๕๙ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ 
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
  “มาตรา ๕๙ ให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงในวันลาเพ่ือตรวจครรภ์ก่อน 
คลอดบุตรและเพ่ือคลอดบุตรเท่ากับค่าจ้างในวันท างานตลอดระยะเวลาที่ลา แต่ไม่เกินสี่สิบห้าวัน” 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

-๓- 
 

  มาตรา ๑๒ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๗๐ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ 
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
  “มาตรา ๗๐ ให้นายจ้างจ่ายค่าจ้าง ค่าตอบแทน ค่าล่วงเวลา ค่าท างานในวันหยุด และ 
ค่าล่วงเวลาในวันหยุด ให้ถูกต้องและตามก าหนดเวลาดังต่อไปนี้ 
  (๑) ในกรณีที่มีการค านวณค่าจ้าง ค่าตอบแทน เป็นรายเดือน รายวัน รายชั่วโมงหรือ 
เป็นระยะเวลาอย่างอ่ืนที่ไม่เกินหนึ่งเดือน หรือตามผลงานโดยค านวณเป็นหน่วย ให้จ่ายเดือนหนึ่งไม่น้อยกว่า 
หนึ่งครั้ง เว้นแต่จะมีการตกลงกันเป็นอย่างอ่ืนที่เป็นประโยชน์แก่ลูกจ้าง 
  (๒) ในกรณีที่มีการค านวณค่าจ้าง ค่าตอบแทน นอกจาก (๑) ให้จ่ายตามก าหนดเวลาที่
นายจ้างและลูกจ้างตกลงกัน 
  (๓) ค่าล่วงเวลา ค่าตอบแทน ค่าท างานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุด ให้จ่ายเดือนหนึ่ง
ไม่น้อยกว่าหนึ่งครั้ง 
  ในกรณีที่นายจ้างเลิกจ้างลูกจ้าง ให้นายจ้างจ่ายค่าจ้าง ค่าตอบแทน ค่าล่วงเวลา  
ค่าท างานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุด ตามที่ลูกจ้างมีสิทธิได้รับให้แก่ลูกจ้างภายในสามวันนับแต่วันที่
เลิกจ้าง” 

 
  มาตรา ๑๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๗๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน 
พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน 
  “ในกรณี ที่ น ายจ้ างมีความจ าเป็ น โดยเหตุหนึ่ งเหตุ ใดที่ ส าคัญ อันมีผลกระทบต่อ 
การประกอบกิจการของนายจ้างจนท าให้นายจ้างไม่สามารถประกอบกิจการได้ตามปกติซึ่งมิใช่เหตุสุดวิสัยต้อง
หยุดกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นการชั่วคราว ให้นายจ้างจ่ายเงินให้แก่ลูกจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบห้า
ของค่าจ้าง ในวันท างานที่ลูกจ้างได้รับก่อนนายจ้างหยุดกิจการตลอดระยะเวลาที่นายจ้างไม่ได้ให้ลูกจ้างท างาน 
ณ สถานที่จ่ายเงินตามมาตรา ๕๕ ภายในก าหนดเวลาการจ่ายเงินตามมาตรา ๗๐ (๑)” 
   

  มาตรา ๑๔ ให้แก้ไขเพ่ิมเติมความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๑๘ วรรคหนึ่ง (๕) และ (๖) แห่ง
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ 
  “(๕) ลูกจ้างซึ่งท างานติดต่อกันครบสิบปีแต่ไม่ครบยี่สิบปีให้จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตรา
สุดท้ายสามร้อยวัน หรือไม่น้อยกว่าค่าจ้างของการท างานสามร้อยวันสุดท้ายส าหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างตาม
ผลงานโดยค านวณเป็นหน่วย” 
    (๖) ลูกจ้างซึ่งท างานติดต่อกันครบยี่สิบปีขึ้นไปให้จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้ายสี่ร้อยวัน 
หรือไม่น้อยกว่าค่าจ้างของการท างานสี่ร้อยวันสุดท้ายส าหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยค านวณเป็นหน่วย” 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

-๔- 
 

  มาตรา ๑๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๒๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน 
พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน 
  “ในกรณีที่นายจ้างย้ายสถานประกอบกิจการไม่ว่าสถานประกอบกิจการที่ย้ายไปจะมีอยู่แล้ว
หรือไม่ก็ตาม และการย้ายสถานประกอบกิจการมีผลกระทบส าคัญต่อการด ารงชีวิตตามปกติของลูกจ้างหรือ
ครอบครัว นายจ้างต้องแจ้งให้ลูกจ้างทราบก าหนดการย้ายสถานประกอบกิจการตามแบบที่อธิบดีก าหนด 
โดยต้องแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามสิบวันก่อนวันย้ายสถานประกอบกิจการ ในการนี้  ถ้าลูกจ้างไม่ประสงค์จะ
ไปท างานด้วยให้ลูกจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาจ้างได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากนายจ้าง  กรณีที่
นายจ้างได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าแล้ว แต่ไม่สามารถย้ายได้ตามก าหนดการที่แจ้งไว้ ลูกจ้างที่ยังไม่บอกเลิก
สัญญาจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาจ้างได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่นายจ้างได้มีการย้ายสถานประกอบ
กิจการ กรณีที่นายจ้างไม่แจ้งให้ลูกจ้างทราบล่วงหน้าให้ลูกจ้างบอกเลิกสัญญาจ้างได้ภายในสามสิบวันนับ
แต่วันที ่นายจ้างย้ายสถานประกอบกิจการ  โดยลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่าชดเชยพิเศษไม่น้อยกว่าอัตรา
ค่าชดเชยที่ลูกจ้างพึงมีสิทธิได้รับตามมาตรา ๑๑๘” 

 
  มาตรา ๑๖ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๒๐ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน 
พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน 
  “ให้นายจ้างจ่ายค่าชดเชยพิเศษ หรือค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าให้แก่ลูกจ้าง
ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่สัญญาจ้างสิ้นสุด” 

   
 

  มาตรา ๑๗ ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๒๐/๑ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน 
พ.ศ. ๒๕๔๑ 
  “มาตรา ๑๒๐/๑ ในกรณีที่นายจ้างปฏิบัติตามค าสั่งของคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานตาม
มาตรา ๑๒๐ ภายในระยะเวลาที่ก าหนด การด าเนินคดีอาญาต่อนายจ้างให้เป็นอันระงับไป 
  ในกรณีที่นายจ้างได้อุทธรณ์ค าสั่งของคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานไปสู่ศาลภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนดตามมาตรา ๑๒๐ วรรคแปด และได้ปฏิบัติตามค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลแล้ว                      
การด าเนินคดีอาญาต่อนายจ้างให้เป็นอันระงับไป” 

 
มาตรา ๑๘ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๒๔/๑ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน  

พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
  “มาตรา ๑๒๔/๑ ในกรณีที่นายจ้างปฏิบัติตามค าสั่งของพนักงานตรวจแรงงานตามมาตรา ๑๒๔ 
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด การด าเนินคดีอาญาต่อนายจ้างให้เป็นอันระงับไป” 
   
  มาตรา ๑๙  ให้เพ่ิมความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๒๕/๑ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน 
พ.ศ. ๒๕๔๑ 
  “มาตรา ๑๒๕/๑ ในกรณีที่นายจ้างได้น าคดีไปสู่ศาลภายในระยะเวลาที่ก าหนดตามมาตรา ๑๒๕ 
และได้ปฏิบัติตามค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลแล้ว การด าเนินคดีอาญาต่อนายจ้างให้เป็นอันระงับ” 
   

 



 

-๕- 
 

  มาตรา ๒๐ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๔๔ วรรคหนึ่ง (๑) แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครอง
แรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๐ และให้ใช้
ความต่อไปนี้แทน 
  “(๑) มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๗ วรรคสี่ มาตรา ๒๒ มาตรา ๒๓ วรรคสอง 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 ๔๙ มาตรา ๕๐ มาตรา ๕๑ มาตรา ๕๕/๑ มาตรา ๖๑ มาตรา ๖๒ 
มาตรา ๖๓ มาตรา ๖๔ มาตรา ๖๗ มาตรา ๗๐ มาตรา ๗๑ มาตรา ๗๒ มาตรา ๗๖ มาตรา ๙๐ วรรคหนึ่ง 
กฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๙๕ มาตรา ๑๑๘ วรรคหนึ่ง หรือมาตรา ๑๑๘/๑ วรรคสอง” 

   

  มาตรา ๒๑  ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๔๕ แห่ งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน 
พ.ศ. ๒๕๔๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
  “มาตรา ๑๔๕ นายจ้างผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง หรือวรรคสาม ต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกินห้าพันบาท”   
   
  มาตรา ๒๒ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๕๕/๑ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน 
พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
  “มาตรา ๑๕๕/๑ นายจ้างผู้ใดไม่ยื่นหรือไม่แจ้งแบบแสดงสภาพการจ้าง และสภาพ 
การท างานตามมาตรา ๑๑๕/๑ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท” 
   
 
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 
---------------------------------- 
        นายกรัฐมนตรี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับท่ี..) พ.ศ. .... 
 
  ๑. เพ่ิมเติมนิยามค าว่า “ค่าตอบแทน” ในมาตรา ๕ หมายถึงเงินที่นายจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้าง
เป็นค่าตอบแทนการท างาน นอกจากค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าท างานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุด 
เนื่องจากมีการเพ่ิมเติมค าในมาตรา ๕๓ และมาตรา ๗๐  (ร่างฯ มาตรา ๓) 
  ๒. แก้ ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๙  วรรคหนึ่ ง ก าหนดอัตราดอกเบี้ ย ในอัตราร้อยละ ๑๕ 
ของค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าตอบแทน และเงินกรณีนายจ้างหยุดกิจการ เพ่ือให้ลูกจ้างมีสิทธิได้รับ
ดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๑๕  (ร่างฯ มาตรา ๔)  
  ๓. แก้ไขมาตรา ๑๓  ก าหนดให้การเปลี่ยนตัวนายจ้างต้องได้รับความยินยอมจากลูกจ้างและ
ให้นายจ้างใหม่รับไปทั้งสิทธิหน้าที่  (ร่างฯ มาตรา ๕) 
  ๔. เพ่ิมมาตรา ๑๗ วรรคสี่ ให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าให้ลูกจ้างเมื่อ 
เลิกจ้าง (ร่างฯ มาตรา ๖) 
  ๕. แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๓๔ ก าหนดให้ลูกจ้างมีสิทธิลากิจธุระอันจ าเป็นปีหนึ่งไม่น้อยกว่า ๓ 
วันท างาน (ร่างฯ มาตรา ๗) 
  ๖. แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๔๑ ก าหนดให้ลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงมีครรภ์มีสิทธิลาเพ่ือตรวจครรภ์ใน
ระหว่างตั้งครรภ์ได้ เพ่ือให้เกิดความชัดเจน (ร่างฯ มาตรา ๘) 
  ๗ . แก้ ไข เพ่ิ ม เติ ม ม าต รา  ๕ ๓  ก าห น ด ให้ น ายจ้ างก าห น ด ค่ าจ้ า ง  ค่ าล่ ว ง เว ล า 
ค่าท างานในวันหยุด ค่าล่วงเวลาในวันหยุดและค่าตอบแทนให้เท่าเทียมกันทั้งลูกจ้างชายและหญิง ในงานที่มี
ลักษณะ คุณภาพและปริมาณเท่ากัน หรืองานที่มีคุณค่าอย่างเดียวกัน  (ร่างฯ มาตรา ๙) 
  ๘. เพ่ิ มมาตรา ๕๕/๑ ก าหนดให้ นายจ้ างจ่ ายค่ าจ้ างให้ แก่ ลู กจ้ างในวันลาเพ่ื อกิ จธุ ระ 
อันจ าเป็นปีหนึ่งไม่น้อยกว่าสามวันท างานให้สอดคล้องกับการบัญญัติสิทธิลากิจ (ร่างฯ มาตรา ๑๐) 
  ๙. แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๕๙  ก าหนดให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงในวันลาเพ่ือตรวจ
ครรภ์ให้สอดคล้องกับการบัญญัติสิทธิเพ่ิมเติมกรณีลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงมีครรภ์ (ร่างฯ มาตรา ๑๑) 
   ๑๐. แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๗๐ โดยก าหนดเวลาจ่ายค่าตอบแทนอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง
เช่นเดียวกับการจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลาเพ่ือความชัดเจน (ร่างฯ มาตรา ๑๒) 
  ๑๑. แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๗๕ วรรคหนึ่ง ก าหนดเวลาการจ่ายเงินกรณีหยุดกิจการทั้งหมด
หรือบางส่วนเป็นการชั่วคราว และก าหนดสถานที่จ่ายเงินให้ชัดเจน (ร่างฯ มาตรา ๑๓) 
  ๑๒. แก้ ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๑๑๘ โดยก าหนดอัตราค่าชดเชยเพ่ิมเติมกรณีนายจ้า ง 
เลิกจ้างส าหรับลูกจ้างซึ่งท างานติดต่อกันครบ ๒๐ ปีขึ้นไปให้มีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 
๔๐๐ วันสุดท้ายส าหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยค านวณเป็นหน่วย (ร่างฯ มาตรา ๑๔) 
  ๑๓. แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๑๒๐ วรรคหนึ่ง โดยก าหนดแก้ไขเพ่ิมเติมการย้ายสถานประกอบ
กิจการให้รวมถึงการย้ายไปที่ซึ่งนายจ้างมีสถานประกอบกิจการอยู่แล้วด้วย ให้นายจ้างแจ้งก าหนดการย้าย
สถานประกอบกิจการให้ลูกจ้างทราบตามแบบที่อธิบดีก าหนด (ร่างฯ มาตรา ๑๕)  
  ๑๔. แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๑๒๐ วรรคสาม ก าหนดเวลาการจ่ายค่าชดเชยพิเศษหรือค่าชดเชย
พิเศษแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าให้แก่ลูกจ้างโดยเริ่มนับตั้งแต่วันที่สัญญาจ้างสิ้นสุด (ร่างฯ มาตรา ๑๖) 
  ๑๕. เพ่ิมเติมมาตรา ๑๒๐/๑ โดยก าหนดให้การด าเนินคดีอาญาต่อนายจ้ างเป็น 
อันระงับไปหากนายจ้างปฏิบัติตามค าสั่งของคณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน หรือกรณีนายจ้างน าคดีไปสู่ศาล 
และได้ปฏิบัติตามค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลแล้ว (ร่างฯ มาตรา ๑๗) 
 
 
 



 

-๒- 
 

  ๑๖. แก้ไขมาตรา ๑๒๔/๑ โดยก าหนดให้การด าเนินคดีอาญาต่อนายจ้างเป็นอันระงับไป 
กรณีท่ีนายจ้างปฏิบัติตามค าสั่งพนักงานตรวจแรงงาน ภายในระยะเวลาที่ก าหนด (ร่างฯ มาตรา ๑๘)  
  ๑๗. เพ่ิมเติมมาตรา ๑๒๕/๑ โดยก าหนดให้การด าเนินคดีอาญาต่อนายจ้างเป็นอันระงับไป 
กรณีท่ีนายจ้างน าคดีไปสู่ศาล และได้ปฏิบัติตามค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาลแล้ว (ร่างฯ มาตรา ๑๙) 
  ๑๘. แก้ไขเพ่ิมเติมบทก าหนดโทษมาตรา ๑๔๔ วรรคหนึ่ง (๑) โดยก าหนดบทบัญญัติก าหนดโทษ 
ให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๑๗ วรรคสี่ มาตรา ๒๓ วรรคสอง มาตรา ๕๕/๑ (ร่างฯ มาตรา ๒๐) 
  ๑๙. แก้ไขเพ่ิมเติมบทก าหนดโทษมาตรา ๑๔๕ โดยก าหนดบทบัญญัติก าหนดโทษให้
สอดคล้องกับการปฏิบัติตามกรณีมาตรา ๒๓ วรรคหนึ่งหรือวรรคสาม (ร่างฯ มาตรา ๒๑) 
  ๒๐. แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๑๕๕/๑ โดยก าหนดลดขั้นตอนในการให้พนักงานตรวจแรงงาน 
มีหนังสือแจ้งเตือนนายจ้างกรณีไม่ยื่นหรือไม่แจ้งแบบแสดงสภาพการจ้างและการท างาน เพ่ือให้เจ้าหน้าที่
สามารถด าเนินการด าเนินคดีได้รวดเร็วขึ้น (ร่างฯ มาตรา ๒๒) 
 
 
 

กองนิติการ 
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 

มีนาคม ๒๕๖๐ 
 


