
 
 
 
 
 
 
 

 ร่าง พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... เสนอโดยคณะรัฐมนตรี ชุดที่มี  
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ต่อประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  เมื่อวันที่  
๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๑ เพ่ือให้สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พิจารณาตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย  

  ร่างพระราชบัญญัตคิุ้มครองแรงงาน (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... มีหลักการและเหตุผล ดังน้ี 

๑.๑ หลักการ 
        แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ดังต่อไปนี้ 
       (๑) แก้ไขเพ่ิมเติมให้นายจ้างเสียดอกเบี้ยให้แก่ลูกจ้างในระหว่างผิดนัดร้อยละ 
สิบห้าต่อปี ในกรณีที่นายจ้างไม่จ่ายเงินกรณีที่นายจ้างบอกเลิกสัญญาจ้างโดยไม่บอกกล่าวล่วงหน้า 
หรือไม่จ่ายเงินในกรณีนายจ้างหยุดกิจการ หรือเงินที่นายจ้างมีหน้าที่ต้องจ่ายตามพระราชบัญญัตินี้ 
(แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง) 
                   (๒ ) แก้ ไขเพ่ิมเติมบทบัญญั ติ กรณี การเปลี่ยนแปลงตัวนายจ้างต้องได้รับ 
ความยินยอมจากลูกจ้าง (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๑๓) 
        (๓ ) เพ่ิมบทบัญญัติ ให้นายจ้างจ่ายเงินแก่ ลูกจ้างกรณีบอกเลิกสัญญาจ้าง  
โดยไม่บอกกล่าวล่วงหน้า (เพิ่มมาตรา ๑๗/๑) 
         (๔) แก้ไขเพ่ิมเติมให้ลูกจ้างมีสิทธิลาเพ่ือกิจธุระอันจ าเป็น ได้ปีละไม่น้อยกว่า 
สามวันท างาน (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๓๔) 
                   (๕) แก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับการให้ลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงมีครรภ์มีสิทธิลา 
เพื่อตรวจครรภ์ก่อนคลอดบุตร โดยให้ถือเป็นวันลาเพ่ือคลอดบุตร (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๔๑) 
 
 
 

ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... 
(คณะรัฐมนตรี เป็นผูเ้สนอ) 



๒ 

  
          (๖) แก้ไขเพ่ิมเติมให้นายจ้างก าหนดค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าท างานในวันหยุด 
และค่าล่วงเวลาในวันหยุดในอัตราเท่ากันทั้งลูกจ้างชายและหญิง ในงานที่มีค่าเท่าเทียมกัน  
(แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๕๓) 
  (๗) เพ่ิมบทบัญญัติให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างในวันลาเพ่ือกิจธุระอันจ าเป็น 
และแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับการให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงในวันลา 
เพื่อตรวจครรภ์ก่อนคลอดบุตร (เพิ่มมาตรา ๕๗/๑ และแก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๕๙) 
 (๘) แก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติ เรื่องก าหนดเวลาการจ่ายค่าจ้าง  ค่าล่วงเวลา  
ค่าท างานในวันหยุด ค่าล่วงเวลาในวันหยุด และเงินที่นายจ้างมีหน้าที่ต้องจ่ายตามพระราชบัญญัตินี้ 
(แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๗๐) 
        (๙) แก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับการจ่ายเงินกรณีที่นายจ้างต้องหยุดกิจการ
ทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นการชั่วคราว โดยให้จ่าย ณ สถานที่จ่ายเงินและภายในก าหนดเวลา  
(แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๗๕ วรรคหนึ่ง) 
     (๑๐) แก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับการจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างโดยก าหนด
ค่าชดเชยกรณีลูกจ้างซึ่งท างานติดต่อกันครบสิบปี แต่ไม่ครบยี่สิบปี และเพ่ิมบทบัญญัติเกี่ยวกับ 
การจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างซึ่งท างานติดต่อกันครบยี่สิบปีขึ้นไป (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๑๑๘ (๕)  
และเพิ่มมาตรา ๑๑๘ (๖)) 
 (๑๑) แก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับการย้ายสถานประกอบกิจการ การจ่ายค่าชดเชย
พิเศษแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าหรือค่าชดเชยพิเศษ และเพ่ิมบทบัญญัติเกี่ยวกับการพิจารณาค าร้อง 
และการมีค าสั่ งของคณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน  รวมทั้ งแก้ ไขบทบัญญั ติที่ เกี่ ยวกับ 
การออกค าสั่งของคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานให้สอดคล้องกับมาตราที่เพ่ิมเติม (แก้ไขเพ่ิมเติม 
มาตรา ๙๓ (๕) มาตรา ๑๒๐ และเพิ่มมาตรา ๑๒๐/๑) 
 (๑๒) แก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติให้การด าเนินคดีอาญาต่อนายจ้างระงับไป 
เมื่อนายจ้างได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กฎหมายก าหนด (เพ่ิมมาตรา ๑๒๐/๒ และมาตรา ๑๒๕/๑  
และแก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๑๒๔/๑) 
 (๑๓) แก้ไขเพ่ิมเติมบทก าหนดโทษให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติ 
ที่เกี่ยวข้อง และยกเลิกขั้นตอนในการให้พนักงานตรวจแรงงานมีหนังสือแจ้งเตือนนายจ้างซึ่งไม่ยื่น
หรือไม่แจ้งแบบแสดงสภาพการจ้างและสภาพการท างาน (แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๑๔๔ (๑) และ (๒) 
มาตรา ๑๔๕ มาตรา ๑๔๖ มาตรา ๑๕๑ วรรคสอง และมาตรา ๑๕๕/๑) 
 



๓ 

 

  ๑.๒ เหตุผล 
              เนื่องจากพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ใช้บังคับมาเป็น
เวลานานท าให้บทบัญญัติบางประการไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบันและไม่เอื้อประโยชน์ 
ต่อการด าเนินการเพื่อให้ความคุ้มครองลูกจ้าง  สมควรแก้ไขเพ่ิมเติมโดยก าหนดให้การเปลี่ยนแปลง
ตัวนายจ้างต้องได้รับความยินยอมจากลูกจ้าง ก าหนดให้ลูกจ้างมีสิทธิลาเพื่อกิจธุระอันจ าเป็นปีหนึ่ง
ไม่น้อยกว่าสามวนัท างาน ก าหนดให้ลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงมีครรภ์สามารถลาเพ่ือตรวจครรภ์ก่อนคลอด
บุตรได้โดยให้ถือเป็นวันลาเพ่ือคลอดบุตร เพ่ิมอัตราค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างซึ่งท างานติดต่อกัน 
ครบยี่สิบปีขึ้นไป ก าหนดให้การย้ายสถานประกอบกิจการ ให้รวมทั้งการย้ายสถานประกอบกิจการ 
ไปตั้ง ณ สถานที่ใหม่ หรือสถานที่อื่นของนายจ้าง และแก้ไขให้นายจ้างก าหนดค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา 
ค่ าท างานในวันหยุด  และค่ าล่วงเวลา ในวันหยุดในอัตราเท่ ากันทั้ งลูกจ้ างชายและหญิ ง 
ในงานที่มีค่าเท่าเทียมกันเพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

  ๑.๓ ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... มีเน้ือหารวม 
จ านวน ๒๕ มาตรา สรุปสาระส าคัญได้ดังน้ี 
 ๑.๓.๑ แก้ไขเพ่ิมเติมให้นายจ้างเสียดอกเบี้ยให้แก่ลูกจ้างในระหว่างผิดนัด
ร้อยละสิบห้าต่อปี ในกรณีที่นายจ้างไม่จ่ายเงินส าหรับกรณีนายจ้างบอกเลิกสัญญาจ้างโดยไม่บอก
กล่าวล่วงหน้า ตามมาตรา ๑๗/๑  หรือเงินที่นายจ้างมีหน้าที่ต้องจ่ายตามพระราชบัญญัตินี้ 
ภายในเวลาที่ก าหนดตามมาตรา ๗๐ หรือไม่จ่ายเงินกรณีนายจ้างหยุดกิจการตามมาตรา ๗๕  
หรือไม่จ่ายค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าหรือค่าชดเชยพิเศษตามมาตรา ๑๒๐/๑   
(ร่างมาตรา ๓ แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๙ วรรคหน่ึง) 
        ๑.๓.๒ แก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงตัวนายจ้างที่มีผลท า
ให้ลูกจ้างไปเป็นลูกจ้างของนายจ้างใหม่ ต้องได้รับความยินยอมจากลูกจ้าง  (ร่างมาตรา ๔  
แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๑๓) 
 ๑.๓.๓ เพ่ิมบทบัญญัติให้นายจ้างต้องจ่ายเงินให้แก่ลูกจ้าง ส าหรับกรณีท่ี
นายจ้างบอกเลิกสัญญาจ้างที่ไม่มีก าหนดระยะเวลา โดยไม่บอกกล่าวล่วงหน้าให้ลูกจ้างทราบ 
ตามมาตรา ๑๗ วรรคสอง (ร่างมาตรา ๕ เพ่ิมมาตรา ๑๗/๑) 
      ๑.๓.๔ แก้ไขเพ่ิมเติมให้ลูกจ้างมีสิทธิลาเพ่ือกิจธุระอันจ าเป็นได้ปีละไม่น้อย
กว่าสามวันท างาน (ร่างมาตรา ๖ แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๓๔) 
 



๔ 

 
  ๑.๓.๕ แก้ไขเพ่ิมเติมให้ลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงมีครรภ์มีสิทธิลาเพ่ือคลอดบุตร 
ครรภ์หนึ่งไม่เกนิเกา้สิบแปดวัน ซึ่งเพ่ิมจากเดิมที่ลาไดไ้ม่เกินเก้าสิบวัน โดยการลาเพ่ือคลอดดังกล่าว 
ให้รวมถึงการลาเพื่อตรวจครรภ์ก่อนคลอดบุตรด้วย (ร่างมาตรา ๗ แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๔๑) 
    ๑.๓.๖ แก้ไขเพ่ิมเติมให้นายจ้างก าหนดค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าท างาน 
ในวันหยุดและคา่ล่วงเวลาในวนัหยุดในอัตราเท่ากันทั้งลูกจ้างชายและหญิง ส าหรับงานอันมีลักษณะ 
คุณภาพและปริมาณเท่ากัน หรืองานที่มีค่าเท่าเทียมกัน (ร่างมาตรา ๘ แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๕๓) 
  ๑.๓.๗ เพ่ิมบทบัญญัติให้นายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างในวันลา 
เพ่ือกิจธุระอันจ าเป็นตามมาตรา ๓๔ เป็นจ านวนเท่ากับค่าจ้างในวันท างานตลอดระยะเวลาที่ลา  
แต่ปีหนึ่งต้องไม่เกินสามวันท างาน (ร่างมาตรา ๙ เพ่ิมมาตรา ๕๗/๑) 
  ๑.๓.๘ แก้ไขเพ่ิมเติมให้นายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างซึ่งเป็นหญิง 
มีครรภ ์ในวันลาเพ่ือตรวจครรภ์ก่อนคลอดบุตร (ร่างมาตรา ๑๐ แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๕๙) 
  ๑.๓.๙ แก้ไขเพิ่มเติมเพื่อก าหนดเวลาการจ่ายเงินที่นายจ้างมีหน้าที่ต้องจ่าย 
ตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ โดยให้จ่ายเดือนหนึ่งไม่น้อยกว่าหนึ่งครั้ง และในกรณีที่นายจ้างเลิกจ้างลูกจ้าง 
ให้นายจ้างจ่ายเงินที่นายจ้างมีหน้าที่ต้องจ่ายตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ ให้แก่ลูกจ้างภายในสามวัน 
นับแต่วันที่เลิกจ้าง (ร่างมาตรา ๑๑ แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๗๐) 
      ๑.๓.๑๐ แก้ไขเพ่ิมเติมเกี่ยวกับเงื่อนไขการจ่ายเงิน กรณีที่นายจ้างต้องหยุด
กิจการทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นการชั่วคราว มิใชจ่ากเหตุสุดวิสัย โดยก าหนดให้นายจ้างต้องจ่ายเงิน  
ณ สถานที่ท างานของลูกจ้าง หรือหากเป็นสถานที่อื่นหรือด้วยวิธีอื่นต้องได้รับความยินยอมจากลูกจ้าง 
เป็นไปตามมาตรา ๕๕ และภายในเวลาที่ก าหนดการจ่ายเงินตามมาตรา ๗๐ (๑) ซึ่งให้จ่ายเดือนหนึ่ง
ไม่น้อยกว่าหนึ่งครั้ง เว้นแต่จะมีการตกลงกันเป็นอย่างอื่นที่ เป็นประโยชน์แก่ลูกจ้าง (ร่างมาตรา ๑๒ 
แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๗๕ วรรคหน่ึง) 
   ๑.๓.๑๑ แก้ไขเพ่ิมเติมอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน 
ในส่วนของเลขมาตราให้สอดคล้องกับการเพ่ิมบทบัญญัติในมาตรา ๑๒๐/๑ (ร่างมาตรา ๑๓ แก้ไข
เพ่ิมเติมมาตรา ๙๓ (๕))  
 
 
 
 
 



๕ 

 
    ๑.๓.๑๒ แก้ไขเพ่ิมเติมเกี่ยวกับระยะเวลาการท างานของลูกจ้าง ส าหรับ 
การจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้าง เมื่อนายจ้างเลิกจ้าง โดยที่ลูกจ้างต้องท างานติดต่อกันครบสิบปี  
แต่ไม่ครบยี่สิบปี  ให้นายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้ายสามร้อยวัน  
หรือไม่น้อยกว่าค่าจ้างของการท างานสามร้อยวันสุดท้ายส าหรับลูกจ้าง ซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงาน
โดยค านวณเป็นหน่วย (ร่างมาตรา ๑๔ แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๑๑๘ (๕)) 

   ๑.๓.๑๓ เพิ่มบทบัญญัติเกี่ยวกับการจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้าง ส าหรับลูกจ้าง 
ซึ่งท างานติดต่อกันครบยี่สิบปีขึ้นไป โดยให้นายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างไม่น้อยกว่าค่าจ้าง 
อัตราสุดท้ายสี่ร้อยวัน หรือไม่น้อยกว่าค่าจ้างของการท างานสี่ร้อยวันสุดท้ายส าหรับลูกจ้างซึ่งได้รับ
ค่าจ้างตามผลงานโดยค านวณเป็นหน่วย (ร่างมาตรา ๑๕ เพ่ิมมาตรา ๑๑๘ (๖)) 
    ๑.๓.๑๔ แก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับการย้ายสถานประกอบกิจการ 
และการจ่ายค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า หรือค่าชดเชยพิเศษ โดยให้นายจ้าง 
ท่ีประสงค์จะย้ายสถานประกอบกิจการไปตั้ง ณ สถานที่ใหม่ หรือย้ายไปยังสถานที่อื่นของนายจ้าง
ต้องปิดประกาศแจ้งการย้ายให้ลูกจ้างทราบล่วงหน้า ถ้าหากไม่ปิดประกาศแจ้งการย้ายให้ลูกจ้าง
ทราบล่วงหน้าให้นายจ้างจ่ายค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าแก่ลูกจ้างที่ ไม่ประสงค์ 
จะไปท างาน ณ สถานประกอบกิจการแห่งใหม่เท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้ายสามสิบวัน หรือเท่ากับ
ค่าจ้างของการท างานสามสิบวันสุดท้ายส าหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยค านวณ 
เป็นหน่วย และหากลูกจ้างคนใดเห็นว่าการย้ายสถานประกอบกิจการดังกล่าวมีผลกระทบส าคัญ  
ต่อการด ารงชีวิตตามปกติของลูกจ้างหรือครอบครัวของลูกจ้าง และไม่ประสงค์จะไปท างาน  
ณ สถานประกอบกิจการแห่งใหม่ ต้องแจ้งให้นายจ้างทราบเป็นหนังสือภายในสามสิบวันนับแต่วัน ท่ี
ปดิประกาศ หรือนับแต่วันที่ย้ายสถานประกอบกิจการในกรณีที่นายจ้างมิได้ปิดประกาศ และให้ถือว่า
สัญญาจ้างสิ้นสุดลงในวันที่นายจ้างย้ายสถานประกอบกิจการ โดยลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่าชดเชยพิเศษ 
ไม่น้อยกว่าอัตราค่าชดเชยที่ลูกจ้างพึงมีสิทธิได้รับตามมาตรา ๑๑๘ นอกจากนั้น ให้นายจ้างมีสิทธิ
ยื่นค าร้องต่อคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือ 
จากลูกจ้างที่ว่าการย้ายสถานประกอบกิจการมีผลกระทบส าคัญต่อการด ารงชีวติตามปกติของลูกจ้าง
หรือครอบครัวของลูกจ้าง หากนายจ้างไม่เห็นด้วยกับเหตุผลดังกล่าว (ร่างมาตรา ๑๖ แก้ไขเพ่ิมเติม
มาตรา ๑๒๐) 
 
 
 



๖ 

 
              ๑.๓.๑๕ แก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติเกี่ยวกับการพิจารณาค าร้องและการมีค าสั่ง 
ของคณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน เกี่ยวกับการจ่ายค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า 
หรือค่าชดเชยพิเศษ กรณีที่นายจ้างไม่เห็นด้วยกับเหตุผลของลูกจ้างที่ว่าการย้ายสถานประกอบ
กิจการมีผลกระทบส าคัญต่อการด ารงชีวิตตามปกติ ของลูกจ้างหรือครอบครัวของลูกจ้าง 
ตามมาตรา ๑๒๐ วรรคห้า โดยแยกบทบัญญัติดังกล่าวนี้ ออกเป็นอีกมาตราหนึ่ง และเพิ่มบทบัญญัติ
ให้การด าเนินคดีอาญาต่อนายจ้างเป็นอันระงับไป หากนายจ้างอุทธรณ์ค าสั่งของคณะกรรมการ
สวัสดิการแรงงานไปสู่ศาลภายในระยะเวลาที่ก าหนด และได้ปฏิบัติตามค าพิพากษาหรือค าสั่ง  
ของศาลแล้ว (ร่างมาตรา ๑๗ เพ่ิมมาตรา ๑๒๐/๑ และมาตรา ๑๒๐/๒) 
    ๑.๓.๑๖ แก้ไขเพ่ิมเติมให้การด าเนินคดีอาญาต่อนายจ้างเป็นอันระงับไป  
หากนายจ้างได้ปฏิบัติตามค าสั่งของพนักงานตรวจแรงงานเกี่ยวกับสิทธิได้รับเงินของลูกจ้างภายใน
ระยะเวลาที่ก าหนด โดยไม่ต้องรอให้มีการปฏิบัติตามค าพิพากษาหรือค าสั่งของศาล (ร่างมาตรา ๑๘ 
แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๑๒๔/๑) 

  ๑.๓.๑๗ เพ่ิมบทบัญญัติให้การด าเนินคดีอาญาต่อนายจ้างเป็นอันระงับไป 
หากนายจ้างน าคดีไปสู่ศาลภายในระยะเวลาที่ก าหนด และได้ปฏิบัติตามค าพิพากษาหรือค าสั่ง 
ของศาลเกี่ยวกับสิทธิได้รับเงินของลูกจ้างแล้ว (ร่างมาตรา ๑๙ เพ่ิมมาตรา ๑๒๕/๑) 
  ๑.๓.๑๘ ปรับปรุงบทก าหนดโทษ โดยเพ่ิมกรณีที่นายจ้างฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ 
ตามมาตรา ๑๗/๑ และมาตรา ๒๓ วรรคสอง เพ่ือให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติที่เกี่ยวข้อง  
(ร่างมาตรา ๒๐ แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรามาตรา ๑๔๔ (๑)) 
    ๑.๓.๑๙ ปรับปรุงบทก าหนดโทษ โดยเพ่ิมกรณีที่นายจ้างฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ 
ตามมาตรา ๑๒๐/๑ เพ่ือให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติที่เกี่ยวข้อง  (ร่างมาตรา ๒๑ 
แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรามาตรา ๑๔๔ (๒) ) 
     ๑.๓.๒๐ ปรับปรุงบทก าหนดโทษ โดยเพ่ิมกรณีที่นายจ้างไม่ปฏิบัติตาม 
มาตรา ๒๓ วรรคหนึ่งหรือวรรคสาม เพ่ือให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติที่เกี่ยวข้อง  
(ร่างมาตรา ๒๒ แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๑๔๕) 
    ๑.๓.๒๑ ปรับปรุงบทก าหนดโทษ โดยยกเลิกกรณีที่นายจ้างไม่ปฏิบัติตาม 
มาตรา ๑๒๐ เพ่ือให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพ่ิมเติมบทบัญญัติที่เกี่ยวข้อง(ร่างมาตรา ๒๓ แก้ไข
เพ่ิมเติมมาตรา ๑๔๖) 
 
 



๗ 

 
  ๑.๓.๒๒ ปรับปรุงบทก าหนดโทษ โดยยกเลิกกรณีที่ ไม่ปฏิบัติตามค าสั่ง 
ของคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานที่สั่งตามมาตรา ๑๒๐ เพ่ือให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพ่ิมเติม
บทบัญญัติที่เกี่ยวข้อง (ร่างมาตรา ๒๔ แก้ไขเพ่ิมเติมมาตรา ๑๕๑) 
 ๑.๓.๒๓ ยกเลิกขั้นตอนในการให้พนักงานตรวจแรงงานมีหนังสือแจ้งเตือน
นายจ้างซึ่งไม่ยื่นหรือไม่แจ้งแบบแสดงสภาพการจ้างและสภาพการท างาน (ร่างมาตรา ๒๕ แก้ไข
เพ่ิมเติมมาตรา ๑๕๕/๑)   
    ๑.๔ บทวิเคราะห์ข้อดีและข้อสังเกตของร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน  
(ฉบับที่ ..)  พ.ศ. ....   

      ข้อด ี
     เนื่องจากพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ได้ใช้บังคับมาเป็นระยะเวลา 
หนึ่งแล้ว แต่ปรากฏว่ามีบทบัญญัติบางประการไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบันและไม่เอื้อประโยชน์ 
ต่อการด าเนินการ เพ่ือให้ความคุ้มครองลูกจ้าง จึงได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมโดยก าหนดให้การเปลี่ยนแปลง
ตัวนายจ้างต้องได้รับความยินยอมจากลูกจ้าง ก าหนดให้ลูกจ้างมีสิทธิลาเพื่อกิจธุระอันจ าเป็นปีหนึ่ง
ไม่น้อยกว่า ๓ วันท างาน ก าหนดให้ลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงมีครรภ์สามารถลาเพ่ือตรวจครรภ์ก่อนคลอด
บุตรได้ โดยให้ถือเป็นวันลาเพ่ือคลอดบุตร เพ่ิมอัตราค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างซึ่งท างานติดต่อกัน  
ครบ ๒๐ ปีขึ้นไป ก าหนดให้การย้ายสถานประกอบกิจการให้รวมทั้งการย้ายสถานประกอบกิจการ
ไปตั้ง ณ สถานที่ใหม่ หรือสถานที่อื่นของนายจ้าง และแก้ไขให้นายจ้างก าหนดค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา 
ค่าท างานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุดในอัตราเท่ากันทั้งลูกจ้างชายและลูกจ้างหญิง 
ในงานที่มีค่าเท่าเทียมกัน เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล ซึ่งสามารถสรุปข้อดีได้ดังนี้ 
        ๑.๔.๑ เพ่ือยกระดับมาตรฐานการคุ้มครองแรงงานซึ่งเป็นมาตรฐานขั้นต่ า 
ในการจ้างงานท าให้ลูกจ้างได้รับสิทธิประโยชน์ในการจ้างงาน เสริมสร้างความมั่นคงและคุณภาพชีวิต 
ที่ดีแก่ลูกจ้าง อันจะเป็นการลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม และสร้างโอกาสการเข้าถึงการบริการ 
ของภาครัฐตามนโยบายของรัฐบาลส่งผลให้เกิดขวัญและก าลังใจในการท างาน 
        ๑.๔.๒ เพ่ือให้เกิดแรงงานสัมพันธ์ที่ดี มีกฎ มีระเบียบในการปฏิบัติร่วมกัน 
ที่เหมาะสมและเป็นธรรม ลดปัญหาขัดแย้งหรือข้อพิพาทด้านแรงงาน ก่อให้เกิดความสงบสุขในสังคม 
และอุตสาหกรรมแรงงาน แก้ปัญหาการปิดงานหรือนั ดหยุดงานท าให้ผลิตผลด้านแรงงาน 
ของประเทศเพิ่มขึ้น 
 
 



๘ 

 
         ๑.๔.๓ เพ่ือช่วยลดปัญหาการขาดแคลนแรงงานและอัตราการว่างงานของลูกจ้าง 
ในประเทศ จูงใจให้ประชากรที่อยู่นอกตลาดแรงงานเข้ามาในระบบตลาดแรงงานมากขึ้น 
             ๑.๔.๔ เพ่ือให้การบังคับใช้กฎหมายคุ้มครองแรงงานส่งผลดีต่อความมั่นคง 
ด้านแรงงาน เศรษฐกิจและสังคมของประเทศยิ่งขึ้น 
         ๑.๕ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานได้ท าการรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่..) พ.ศ. .... ตามมาตรา ๗๗ วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทย ท้ังนี้  จากการตรวจสอบเอกสารและหลักฐานที่ เสนอมาพร้อมกับ 
ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..)  พ.ศ. .... แล้ว เห็นว่าได้มีการด าเนินการให้เป็นไป 
ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๗๗ วรรคสอง แล้ว  
         

     
 
 


