ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
(คณะรัฐมนตรี เป็นผูเ้ สนอ)

ร่าง พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เสนอโดยคณะรัฐมนตรี ชุดที่มี
พลเอก ประยุ ทธ์ จั นทร์ โอชา เป็ นนายกรั ฐมนตรี ต่ อประธานสภานิ ติ บั ญญั ติ แห่ งชาติ เมื่ อวั นที่
๒๘ สิ งหาคม ๒๕๖๑ เพื่ อให้ สภานิ ติ บั ญญั ติ แห่ งชาติ พิ จารณาตามบทบั ญญั ติ ของรั ฐธรรมนู ญ
แห่งราชอาณาจักรไทย
ร่างพระราชบัญญัตคิ ุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีหลักการและเหตุผล ดังนี้
๑.๑ หลักการ
แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ดังต่อไปนี้
(๑) แก้ ไขเพิ่ มเติ มให้ นายจ้ างเสี ยดอกเบี้ ยให้ แก่ ลู กจ้ างในระหว่ างผิ ดนั ด ร้ อยละ
สิบห้าต่อปี ในกรณีที่นายจ้างไม่จ่ายเงินกรณีที่นายจ้างบอกเลิกสัญญาจ้างโดยไม่บอกกล่าวล่วงหน้า
หรือไม่จ่ายเงินในกรณีนายจ้างหยุดกิจการ หรือเงินที่นายจ้างมีหน้าที่ต้องจ่ายตามพระราชบัญญัตินี้
(แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง)
(๒) แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม บทบั ญ ญั ติ ก รณี ก ารเปลี่ ย นแปลงตั ว นายจ้ า งต้ อ งได้ รั บ
ความยินยอมจากลูกจ้าง (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๓)
(๓) เพิ่ ม บทบั ญ ญั ติ ใ ห้ น ายจ้ า งจ่ า ยเงิ น แก่ ลู ก จ้ า งกรณี บ อกเลิ ก สั ญ ญาจ้ า ง
โดยไม่บอกกล่าวล่วงหน้า (เพิ่มมาตรา ๑๗/๑)
(๔) แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม ให้ ลู ก จ้ างมี สิ ท ธิ ล าเพื่ อ กิ จ ธุ ระอั น จ าเป็ น ได้ ปี ล ะไม่ น้ อ ยกว่ า
สามวันทางาน (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๓๔)
(๕) แก้ไขเพิ่ มเติม บทบัญ ญั ติเกี่ยวกับการให้ ลูกจ้างซึ่งเป็นหญิ งมี ครรภ์มีสิทธิลา
เพื่อตรวจครรภ์ก่อนคลอดบุตร โดยให้ถือเป็นวันลาเพื่อคลอดบุตร (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๔๑)

๒

(๖) แก้ ไขเพิ่ มเติ ม ให้ น ายจ้ า งก าหนดค่ า จ้ าง ค่ า ล่ ว งเวลา ค่ า ท างานในวั น หยุ ด
และค่ า ล่ ว งเวลาในวั น หยุ ด ในอั ต ราเท่ ากั น ทั้ งลู กจ้ างชายและหญิ ง ในงานที่ มี ค่ าเท่ า เที ย มกั น
(แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๕๓)
(๗) เพิ่มบทบัญญัติให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างในวันลาเพื่อกิจธุระอันจาเป็น
และแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับการให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงในวันลา
เพื่อตรวจครรภ์ก่อนคลอดบุตร (เพิ่มมาตรา ๕๗/๑ และแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๕๙)
(๘) แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม บทบั ญ ญั ติ เรื่ อ งก าหนดเวลาการจ่ า ยค่ า จ้ า ง ค่ า ล่ ว งเวลา
ค่าทางานในวันหยุด ค่าล่วงเวลาในวันหยุด และเงินที่นายจ้างมีหน้าที่ต้องจ่ายตามพระราชบัญญัตินี้
(แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๗๐)
(๙) แก้ไขเพิ่มเติม บทบัญญัติเกี่ยวกับ การจ่ายเงินกรณีที่นายจ้างต้องหยุดกิจการ
ทั้ งหมดหรือ บางส่ ว นเป็ น การชั่ ว คราว โดยให้ จ่ าย ณ สถานที่ จ่ ายเงิน และภายในก าหนดเวลา
(แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๗๕ วรรคหนึ่ง)
(๑๐) แก้ไขเพิ่มเติม บทบัญญั ติเกี่ยวกับการจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างโดยกาหนด
ค่าชดเชยกรณี ลูกจ้างซึ่งทางานติดต่อกันครบสิบปี แต่ไม่ครบยี่สิบปี และเพิ่มบทบัญญัติเกี่ยวกับ
การจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างซึ่งทางานติดต่อกันครบยี่สิบปีขึ้นไป (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๑๘ (๕)
และเพิ่มมาตรา ๑๑๘ (๖))
(๑๑) แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับการย้ายสถานประกอบกิจการ การจ่ายค่าชดเชย
พิเศษแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าหรือค่าชดเชยพิเศษ และเพิ่มบทบัญญัติเกี่ยวกับการพิจารณาคาร้อง
และการมี ค าสั่ ง ของคณะกรรมการสวั ส ดิ ก ารแรงงาน รวมทั้ ง แก้ ไขบทบั ญ ญั ติ ที่ เกี่ ย วกั บ
การออกคาสั่งของคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานให้สอดคล้องกับมาตราที่เพิ่มเติม (แก้ไขเพิ่มเติม
มาตรา ๙๓ (๕) มาตรา ๑๒๐ และเพิ่มมาตรา ๑๒๐/๑)
(๑๒) แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม บทบั ญ ญั ติ ใ ห้ ก ารด าเนิ น คดี อ าญาต่ อ นายจ้ า งระงั บ ไป
เมื่อนายจ้างได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กฎหมายกาหนด (เพิ่มมาตรา ๑๒๐/๒ และมาตรา ๑๒๕/๑
และแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๒๔/๑)
(๑๓) แก้ไขเพิ่มเติมบทกาหนดโทษให้ส อดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติ
ที่เกี่ยวข้อง และยกเลิกขั้นตอนในการให้พนักงานตรวจแรงงานมีหนังสือแจ้งเตือนนายจ้างซึ่งไม่ยื่น
หรือไม่แจ้งแบบแสดงสภาพการจ้างและสภาพการทางาน (แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๔๔ (๑) และ (๒)
มาตรา ๑๔๕ มาตรา ๑๔๖ มาตรา ๑๕๑ วรรคสอง และมาตรา ๑๕๕/๑)

๓

๑.๒ เหตุผล
เนื่ อ งจากพระราชบั ญ ญั ติ คุ้ ม ครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ใช้ บั งคั บ มาเป็ น
เวลานานท าให้ บทบั ญญั ติ บางประการไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ ปั จจุบั นและไม่ เอื้ อประโยชน์
ต่อการดาเนินการเพื่อให้ความคุ้มครองลูกจ้าง สมควรแก้ไขเพิ่มเติมโดยกาหนดให้การเปลี่ยนแปลง
ตัวนายจ้างต้องได้รับความยินยอมจากลูกจ้าง กาหนดให้ลูกจ้างมีสิทธิลาเพื่อกิจธุระอันจาเป็นปีหนึ่ง
ไม่น้อยกว่าสามวันทางาน กาหนดให้ลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงมีครรภ์สามารถลาเพื่อตรวจครรภ์ก่อนคลอด
บุต รได้ โดยให้ ถือ เป็ น วัน ลาเพื่ อ คลอดบุ ต ร เพิ่ ม อัต ราค่ าชดเชยให้ แก่ ลูกจ้ างซึ่ งท างานติด ต่ อกั น
ครบยี่สิบปีขึ้นไป กาหนดให้การย้ายสถานประกอบกิจการ ให้รวมทั้งการย้ายสถานประกอบกิจการ
ไปตั้ง ณ สถานที่ใหม่ หรือสถานที่อื่น ของนายจ้าง และแก้ไขให้นายจ้างกาหนดค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา
ค่ า ท างานในวั น หยุ ด และค่ า ล่ ว งเวลาในวั น หยุ ด ในอั ต ราเท่ า กั น ทั้ ง ลู ก จ้ า งชายและหญิ ง
ในงานที่มีค่าเท่าเทียมกันเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
๑.๓ ร่างพระราชบัญ ญั ติ คุ้มครองแรงงาน (ฉบับ ที่ ..) พ.ศ. .... มีเนื้ อหารวม
จานวน ๒๕ มาตรา สรุปสาระสาคัญได้ดังนี้
๑.๓.๑ แก้ไขเพิ่มเติมให้นายจ้างเสียดอกเบี้ยให้แก่ลูกจ้างในระหว่างผิดนั ด
ร้อยละสิบห้าต่อปี ในกรณีที่นายจ้างไม่จ่ายเงินสาหรับ กรณีนายจ้างบอกเลิกสัญญาจ้างโดยไม่บอก
กล่ าวล่ ว งหน้ า ตามมาตรา ๑๗/๑ หรือ เงิน ที่ น ายจ้ า งมี ห น้ าที่ ต้ อ งจ่ ายตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้
ภายในเวลาที่ ก าหนดตามมาตรา ๗๐ หรื อไม่ จ่ ายเงิ นกรณี นายจ้ างหยุ ด กิ จการตามมาตรา ๗๕
หรือไม่จ่ายค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าหรือค่าชดเชยพิเศษตามมาตรา ๑๒๐/๑
(ร่างมาตรา ๓ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง)
๑.๓.๒ แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงตัวนายจ้างที่มีผลทา
ให้ ลู ก จ้ า งไปเป็ น ลู ก จ้ า งของนายจ้ า งใหม่ ต้ อ งได้ รั บ ความยิ น ยอมจากลู ก จ้ าง (ร่ า งมาตรา ๔
แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๓)
๑.๓.๓ เพิ่ มบทบั ญ ญั ติให้ นายจ้างต้องจ่ายเงิน ให้แก่ลูกจ้าง สาหรับ กรณี ท่ี
นายจ้างบอกเลิกสั ญ ญาจ้างที่ไม่มี กาหนดระยะเวลา โดยไม่บ อกกล่าวล่วงหน้ า ให้ลูกจ้างทราบ
ตามมาตรา ๑๗ วรรคสอง (ร่างมาตรา ๕ เพิ่มมาตรา ๑๗/๑)
๑.๓.๔ แก้ไขเพิ่มเติมให้ลูกจ้างมีสิทธิลาเพื่อกิจธุระอันจาเป็น ได้ปีละไม่น้อย
กว่าสามวันทางาน (ร่างมาตรา ๖ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๓๔)

๔

๑.๓.๕ แก้ไขเพิ่มเติม ให้ลูกจ้างซึ่งเป็นหญิ งมีครรภ์มีสิทธิลาเพื่อคลอดบุต ร
ครรภ์หนึ่งไม่เกินเก้าสิบแปดวัน ซึ่งเพิ่มจากเดิมที่ลาได้ไม่เกินเก้าสิบวัน โดยการลาเพื่อคลอดดังกล่าว
ให้รวมถึงการลาเพื่อตรวจครรภ์ก่อนคลอดบุตรด้วย (ร่างมาตรา ๗ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๔๑)
๑.๓.๖ แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ให้ น ายจ้ า งก าหนดค่ า จ้ า ง ค่ า ล่ ว งเวลา ค่ า ท างาน
ในวันหยุดและค่าล่วงเวลาในวันหยุดในอัตราเท่ากันทั้งลูกจ้างชายและหญิง สาหรับงานอันมีลักษณะ
คุณภาพและปริมาณเท่ากัน หรืองานที่มีค่าเท่าเทียมกัน (ร่างมาตรา ๘ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๕๓)
๑.๓.๗ เพิ่ ม บทบั ญ ญั ติ ให้ น ายจ้ า งต้ อ งจ่ า ยค่ า จ้ า งให้ แ ก่ ลู ก จ้ า งในวั น ลา
เพื่ อกิ จธุระอั น จ าเป็ น ตามมาตรา ๓๔ เป็ นจานวนเท่ ากั บค่ าจ้ างในวันท างานตลอดระยะเวลาที่ ลา
แต่ปีหนึ่งต้องไม่เกินสามวันทางาน (ร่างมาตรา ๙ เพิ่มมาตรา ๕๗/๑)
๑.๓.๘ แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม ให้ น ายจ้ างต้ อ งจ่ายค่ าจ้ างให้ แ ก่ ลู ก จ้างซึ่ งเป็ น หญิ ง
มีครรภ์ ในวันลาเพื่อตรวจครรภ์ก่อนคลอดบุตร (ร่างมาตรา ๑๐ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๕๙)
๑.๓.๙ แก้ไขเพิ่มเติมเพื่อกาหนดเวลาการจ่ายเงินที่นายจ้างมีหน้าที่ต้องจ่าย
ตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ โดยให้จ่ายเดือนหนึ่งไม่น้อยกว่าหนึ่งครั้ง และในกรณีที่นายจ้างเลิกจ้างลูกจ้าง
ให้นายจ้างจ่ายเงินที่นายจ้างมีหน้าที่ต้องจ่ายตามพระราชบั ญญัติฉบับนี้ ให้แก่ลูกจ้างภายในสามวัน
นับแต่วันที่เลิกจ้าง (ร่างมาตรา ๑๑ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๗๐)
๑.๓.๑๐ แก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงื่อนไขการจ่ายเงิน กรณีที่นายจ้างต้องหยุด
กิจการทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นการชั่วคราว มิใช่จากเหตุสุดวิสัย โดยกาหนดให้นายจ้างต้องจ่ายเงิน
ณ สถานที่ทางานของลูกจ้าง หรือหากเป็นสถานที่อื่นหรือด้วยวิธีอื่นต้องได้รับความยินยอมจากลูกจ้าง
เป็นไปตามมาตรา ๕๕ และภายในเวลาที่กาหนดการจ่ายเงินตามมาตรา ๗๐ (๑) ซึ่งให้จ่ายเดือนหนึ่ง
ไม่น้ อยกว่าหนึ่งครั้ง เว้นแต่จะมีการตกลงกันเป็นอย่างอื่นที่ เป็นประโยชน์แก่ลูกจ้าง (ร่างมาตรา ๑๒
แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๗๕ วรรคหนึ่ง)
๑.๓.๑๑ แก้ไขเพิ่มเติมอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน
ในส่วนของเลขมาตราให้สอดคล้องกับการเพิ่มบทบัญญัติในมาตรา ๑๒๐/๑ (ร่างมาตรา ๑๓ แก้ไข
เพิ่มเติมมาตรา ๙๓ (๕))

๕

๑.๓.๑๒ แก้ไขเพิ่ ม เติม เกี่ยวกับ ระยะเวลาการทางานของลูกจ้าง สาหรับ
การจ่ายค่าชดเชยให้ แ ก่ ลูกจ้าง เมื่ อนายจ้างเลิก จ้าง โดยที่ ลูกจ้างต้ องท างานติ ดต่อกันครบสิบปี
แต่ ไม่ ครบยี่ สิ บ ปี ให้ น ายจ้ า งต้ อ งจ่ า ยค่ า ชดเชยไม่ น้ อ ยกว่ า ค่ า จ้ า งอั ต ราสุ ด ท้ า ยสามร้ อ ยวั น
หรือไม่น้อยกว่าค่าจ้างของการทางานสามร้อยวันสุดท้ายสาหรับลูกจ้าง ซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงาน
โดยคานวณเป็นหน่วย (ร่างมาตรา ๑๔ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๑๘ (๕))
๑.๓.๑๓ เพิ่มบทบัญญัติเกี่ยวกับการจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้าง สาหรับลูกจ้าง
ซึ่งทางานติดต่อกันครบยี่สิบปีขึ้นไป โดยให้นายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างไม่น้อยกว่าค่าจ้าง
อัตราสุดท้ายสี่ร้อยวัน หรือไม่น้อยกว่าค่าจ้างของการทางานสี่ร้อยวันสุดท้ายสาหรับลูกจ้างซึ่งได้รับ
ค่าจ้างตามผลงานโดยคานวณเป็นหน่วย (ร่างมาตรา ๑๕ เพิ่มมาตรา ๑๑๘ (๖))
๑.๓.๑๔ แก้ ไขเพิ่ ม เติ มบทบั ญ ญั ติ เกี่ ยวกับ การย้ายสถานประกอบกิจการ
และการจ่ ายค่ าชดเชยพิ เศษแทนการบอกกล่าวล่ วงหน้ า หรือ ค่ าชดเชยพิ เศษ โดยให้ น ายจ้ าง
ที่ประสงค์จะย้ายสถานประกอบกิจการไปตั้ง ณ สถานที่ใหม่ หรือย้ายไปยังสถานที่อื่นของนายจ้าง
ต้องปิดประกาศแจ้งการย้ายให้ลูกจ้างทราบล่วงหน้า ถ้าหากไม่ปิดประกาศแจ้งการย้ายให้ลูกจ้าง
ทราบล่วงหน้าให้นายจ้างจ่ายค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าแก่ลูกจ้างที่ ไม่ประสงค์
จะไปทางาน ณ สถานประกอบกิจการแห่งใหม่ เท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้ายสามสิบวัน หรือเท่ากับ
ค่าจ้ างของการท างานสามสิ บ วัน สุ ด ท้ ายสาหรับ ลูก จ้ างซึ่ งได้รับ ค่ าจ้ างตามผลงานโดยค านวณ
เป็นหน่วย และหากลูกจ้างคนใดเห็นว่าการย้ายสถานประกอบกิจการดังกล่าวมีผลกระทบสาคัญ
ต่ อ การด ารงชี วิ ต ตามปกติ ข องลู ก จ้ างหรื อ ครอบครัว ของลู ก จ้ าง และไม่ ป ระสงค์ จ ะไปท างาน
ณ สถานประกอบกิจการแห่งใหม่ ต้องแจ้งให้นายจ้างทราบเป็นหนังสือภายในสามสิบวันนับแต่วัน ที่
ปิดประกาศ หรือนับแต่วันที่ย้ายสถานประกอบกิจการในกรณีที่นายจ้างมิได้ปิดประกาศ และให้ถือว่า
สัญญาจ้างสิ้นสุดลงในวันที่นายจ้างย้ายสถานประกอบกิจการ โดยลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่าชดเชยพิเศษ
ไม่น้อยกว่าอัตราค่าชดเชยที่ลูกจ้างพึงมีสิทธิได้รับ ตามมาตรา ๑๑๘ นอกจากนั้น ให้นายจ้างมีสิทธิ
ยื่นคาร้องต่อ คณะกรรมการสวัสดิการแรงงานภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือ
จากลูกจ้างที่ว่าการย้ายสถานประกอบกิจการมีผลกระทบสาคัญต่อการดารงชีวติ ตามปกติของลูกจ้าง
หรือครอบครัวของลูกจ้าง หากนายจ้างไม่เห็นด้วยกับเหตุผลดังกล่าว (ร่างมาตรา ๑๖ แก้ไขเพิ่มเติม
มาตรา ๑๒๐)

๖

๑.๓.๑๕ แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับการพิจารณาคาร้องและการมีคาสั่ง
ของคณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน เกี่ยวกับการจ่ายค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า
หรือค่าชดเชยพิ เศษ กรณี ที่น ายจ้างไม่เห็นด้วยกับเหตุผลของลูกจ้างที่ว่าการย้ายสถานประกอบ
กิ จ การมี ผ ลกระทบส าคั ญ ต่ อ การด ารงชี วิ ต ตามปกติ ของลู กจ้ างหรื อ ครอบครั ว ของลู กจ้ าง
ตามมาตรา ๑๒๐ วรรคห้า โดยแยกบทบัญญัติดังกล่าวนี้ ออกเป็นอีกมาตราหนึ่ง และเพิ่มบทบัญญัติ
ให้การดาเนินคดีอาญาต่อนายจ้างเป็นอันระงับไป หากนายจ้างอุทธรณ์คาสั่งของคณะกรรมการ
สวัสดิการแรงงานไปสู่ศาลภายในระยะเวลาที่กาหนด และได้ปฏิบัติต ามคาพิ พากษาหรือคาสั่ง
ของศาลแล้ว (ร่างมาตรา ๑๗ เพิ่มมาตรา ๑๒๐/๑ และมาตรา ๑๒๐/๒)
๑.๓.๑๖ แก้ไขเพิ่ มเติมให้ การดาเนินคดีอาญาต่อนายจ้างเป็ นอันระงับไป
หากนายจ้างได้ปฏิบัติตามคาสั่งของพนักงานตรวจแรงงานเกี่ยวกับสิทธิได้รับเงินของลูกจ้างภายใน
ระยะเวลาที่กาหนด โดยไม่ต้องรอให้มีการปฏิบัติตามคาพิพากษาหรือคาสั่งของศาล (ร่างมาตรา ๑๘
แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๒๔/๑)
๑.๓.๑๗ เพิ่มบทบัญญัติให้การดาเนินคดีอาญาต่อนายจ้างเป็นอันระงับไป
หากนายจ้างนาคดี ไปสู่ศาลภายในระยะเวลาที่กาหนด และได้ปฏิบัติตามคาพิพากษาหรือ คาสั่ง
ของศาลเกี่ยวกับสิทธิได้รับเงินของลูกจ้างแล้ว (ร่างมาตรา ๑๙ เพิ่มมาตรา ๑๒๕/๑)
๑.๓.๑๘ ปรับปรุงบทกาหนดโทษ โดยเพิ่มกรณี ที่นายจ้างฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบั ติ
ตามมาตรา ๑๗/๑ และมาตรา ๒๓ วรรคสอง เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติที่เกี่ยวข้อง
(ร่างมาตรา ๒๐ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรามาตรา ๑๔๔ (๑))
๑.๓.๑๙ ปรับปรุงบทกาหนดโทษ โดยเพิ่มกรณี ที่นายจ้างฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบั ติ
ตามมาตรา ๑๒๐/๑ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติที่เกี่ยวข้อง (ร่างมาตรา ๒๑
แก้ไขเพิ่มเติมมาตรามาตรา ๑๔๔ (๒) )
๑.๓.๒๐ ปรั บ ปรุ งบทก าหนดโทษ โดยเพิ่ ม กรณี ที่ น ายจ้ างไม่ ป ฏิ บั ติ ต าม
มาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ งหรือวรรคสาม เพื่ อให้ สอดคล้ องกั บการแก้ ไขเพิ่ มเติ มบทบั ญญั ติ ที่ เกี่ ยวข้ อง
(ร่างมาตรา ๒๒ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๔๕)
๑.๓.๒๑ ปรั บปรุ งบทก าหนดโทษ โดยยกเลิ กกรณี ที่ นายจ้ างไม่ ปฏิ บั ติ ตาม
มาตรา ๑๒๐ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติที่เกี่ยวข้อง(ร่างมาตรา ๒๓ แก้ไข
เพิ่มเติมมาตรา ๑๔๖)

๗

๑.๓.๒๒ ปรั บ ปรุ งบทก าหนดโทษ โดยยกเลิ ก กรณี ที่ ไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามค าสั่ ง
ของคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานที่สั่งตามมาตรา ๑๒๐ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติม
บทบัญญัติที่เกี่ยวข้อง (ร่างมาตรา ๒๔ แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๕๑)
๑.๓.๒๓ ยกเลิกขั้นตอนในการให้พนักงานตรวจแรงงานมีหนังสือแจ้งเตือน
นายจ้างซึ่งไม่ยื่นหรือไม่แจ้งแบบแสดงสภาพการจ้างและสภาพการทางาน (ร่างมาตรา ๒๕ แก้ไข
เพิ่มเติมมาตรา ๑๕๕/๑)
๑.๔ บทวิเคราะห์ ข้อดี และข้อสังเกตของร่างพระราชบัญญั ติ คุ้มครองแรงงาน
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ข้อดี
เนื่ องจากพระราชบั ญญั ติ คุ้ มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ได้ ใช้ บั งคับมาเป็ นระยะเวลา
หนึ่งแล้ว แต่ปรากฏว่ามีบทบัญญัติบางประการไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบันและไม่เอื้อประโยชน์
ต่อการดาเนินการ เพื่อให้ความคุ้มครองลูกจ้าง จึงได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมโดยกาหนดให้การเปลี่ยนแปลง
ตัวนายจ้างต้องได้รับความยินยอมจากลูกจ้าง กาหนดให้ลูกจ้างมีสิทธิลาเพื่อกิจธุระอันจาเป็นปีหนึ่ง
ไม่น้อยกว่า ๓ วันทางาน กาหนดให้ลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงมีครรภ์สามารถลาเพื่อตรวจครรภ์ก่อนคลอด
บุตรได้ โดยให้ ถือเป็น วัน ลาเพื่ อคลอดบุต ร เพิ่มอัตราค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างซึ่งทางานติดต่อกัน
ครบ ๒๐ ปีขึ้นไป กาหนดให้การย้ายสถานประกอบกิจการให้รวมทั้งการย้ายสถานประกอบกิจการ
ไปตั้ง ณ สถานที่ใหม่ หรือสถานที่อื่นของนายจ้าง และแก้ไขให้นายจ้างกาหนดค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา
ค่ าท างานในวัน หยุ ด และค่ าล่ ว งเวลาในวั น หยุ ด ในอั ตราเท่ ากั นทั้ งลู กจ้ างชายและลู กจ้ างหญิ ง
ในงานที่มีค่าเท่าเทียมกัน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ซึ่งสามารถสรุปข้อดีได้ดังนี้
๑.๔.๑ เพื่ อยกระดั บมาตรฐานการคุ้ มครองแรงงานซึ่ งเป็ นมาตรฐานขั้ นต่ า
ในการจ้างงานทาให้ลูกจ้างได้รับสิทธิประโยชน์ในการจ้างงาน เสริมสร้างความมั่นคงและคุณภาพชีวิต
ที่ดีแก่ลูกจ้าง อันจะเป็นการลดความเหลื่อมล้าทางสังคม และสร้างโอกาสการเข้าถึงการบริการ
ของภาครัฐตามนโยบายของรัฐบาลส่งผลให้เกิดขวัญและกาลังใจในการทางาน
๑.๔.๒ เพื่ อให้ เกิ ดแรงงานสั มพั นธ์ ที่ ดี มี กฎ มี ระเบี ยบในการปฏิ บั ติ ร่วมกั น
ที่เหมาะสมและเป็นธรรม ลดปัญหาขัดแย้งหรือข้อพิพาทด้านแรงงาน ก่อให้เกิดความสงบสุขในสังคม
และอุ ต สาหกรรมแรงงาน แก้ ปั ญ หาการปิ ด งานหรื อ นั ด หยุ ด งานท าให้ ผ ลิ ต ผลด้ า นแรงงาน
ของประเทศเพิ่มขึ้น

๘

๑.๔.๓ เพื่อช่วยลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานและอัตราการว่างงานของลูกจ้าง
ในประเทศ จูงใจให้ประชากรที่อยู่นอกตลาดแรงงานเข้ามาในระบบตลาดแรงงานมากขึ้น
๑.๔.๔ เพื่ อให้ การบั งคั บใช้ กฎหมายคุ้ มครองแรงงานส่ งผลดี ต่ อความมั่ นคง
ด้านแรงงาน เศรษฐกิจและสังคมของประเทศยิ่งขึ้น
๑.๕ กรมสวั สดิ การและคุ้ มครองแรงงานได้ ท าการรั บฟั งความคิ ดเห็ นเกี่ ยวกั บ
ร่างพระราชบั ญญั ติ คุ้มครองแรงงาน (ฉบั บที่ ..) พ.ศ. .... ตามมาตรา ๗๗ วรรคสอง ของรัฐธรรมนู ญ
แห่ งราชอาณาจั กรไทย ทั้ งนี้ จากการตรวจสอบเอกสารและหลั ก ฐานที่ เ สนอมาพร้ อ มกั บ
ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... แล้ว เห็นว่าได้มีการดาเนินการให้เป็นไป
ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๗๗ วรรคสอง แล้ว

