
 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

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

(นายอนุทิน  ชาญวีรกูล กับคณะ เป็นผู้เสนอ) 
 
 
 

อ.พ.(ร) ๖/๒๕๖๕ 



 
ค ำน ำ 

 
เอกสารประกอบการพิจารณาเบื้องต้นของร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..)  

พ.ศ. .... เสนอโดย นายอนุทิน  ชาญวีรกูล กับคณะ ต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน 
๒๕๖๒ และได้เข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒๗ (สมัยสามัญ
ประจ าปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕  

เอกสารประกอบการพิจารณาเบื้องต้นของร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นข้อมูล
ส าหรับประกอบการพิจารณาของสมาชิกวุฒิสภาในเบื้องต้น ทั้งนี้ ก่อนที่สภาผู้แทนราษฎรจะลงมติเห็นชอบด้วย
กับร่างพระราชบัญญัตคิุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และเสนอให้วุฒิสภาพิจารณาต่อไปตามบทบัญญัติ 
ของรัฐธรรมนูญ 
 
 

ส ำนักกฎหมำย 
ส ำนักงำนเลขำธกิำรวุฒิสภำ 

มิถุนำยน ๒๕๖๕ 
 
 

 

 

เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำเบื้องต้น 

จัดท ำโดย 
 นางสาวนภาภรณ์  ใจสัจจะ เลขาธกิารวฒุิสภา 

 นายทศพร  แยม้วงษ ์ รองเลขาธกิารวุฒิสภา 
 นายบุญสงค ์ ทองอินทร์ ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานกฎหมาย ๑ 
 นายอมร  สวุรรณโรจน์ นิติกรช านาญการ 

 นางพวงผกา  วรศิลป ์ เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส  
 นางสาวบุษบา  เสือแป้น เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 

 นางภสพร  อัครนาวิน เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
กลุ่มงานกฎหมาย ๑  ส านักกฎหมาย  ส านักงานเลขาธกิารวฒุิสภา  โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๒๘๘  

 

 
 



๑ 
 

 
ร่างพระราชบญัญตัิคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

(นายอนุทิน  ชาญวีรกูล กับคณะ เป็นผู้เสนอ) 

   

ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
(นายอนุทิน  ชาญวีรกูล กับคณะ เป็นผู้เสนอ) 

 
ประเด็นส าคัญจากการอภิปรายของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในวาระที่หน่ึง ขั้นรับหลักการ๑ 

๑. เหตุผลที่จ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน้ี 

๑.๑ การเสนอร่างพระราชบัญญัติ 

ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... เสนอโดย นายอนุทิน  ชาญวีรกูล 
กับคณะ ต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร เมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒ และได้เข้าสู่การพิจารณาของ 
ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๒๗ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันพุธที่  
๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 

๑.๒ สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ 

นางสาวมัลลิกา  จิระพันธุ์วาณิช สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดลพบุรี ซึ่งได้รับ
มอบหมายจาก นายอนุทิน  ชาญวีรกูล กับคณะ ผู้เสนอร่างพระราชบัญญัติ ได้แถลงถึงหลักการ 
และเหตุผล พร้อมทั้งได้กล่าวถึงสาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 
สรุปได้ดังนี้ 

หลักการของร่างพระราชบัญญัติน้ีคือ แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน 
พ.ศ. ๒๕๔๑ โดยก าหนดให้นายจ้างและลูกจ้างสามารถตกลงในสัญญาจ้างให้ลูกจ้างสามารถน างาน 
ไปท าที่บ้าน หรือ ณ ที่อยู่อาศัยของลูกจ้างได้ (เพ่ิมเติม มาตรา ๒๓/๑) 

เหตุผลของร่างพระราชบัญญัติน้ีคือ โดยที่พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ 
ใช้บังคับมาเป็นเวลานานและมีบทบัญญัติบางประการที่ไม่เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 
สมควรเพ่ิมบทบัญญัติเกี่ยวกับการสร้างทางเลือกส าหรับนายจ้างและลูกจ้างในการจ้างแรงงาน 
ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ เพ่ือเป็นการสร้างทางเลือกส าหรับนายจ้างและ
ลูกจ้างในการจ้างแรงงาน และเป็นการแก้ไขปัญหาการจราจร ลดปัญหาการใช้พลังงาน และเชื้อเพลิง 
ในอัตราที่สูงเกินไป  จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

                                        
 ๑ สามารถสืบค้นเอกสารแนบระเบียบวาระ เอกสารประกอบการพิจารณา และบันทึกการประชุมในวาระที่หนึ่ง  
ขั้นรับหลักการ ได้จากเว็บไซต์ E-Library ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ ส านักวิชาการ ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
https://library2.parliament.go.th/library/home.html หรือสแกนข้อมูลผ่าน QR CODE  หมายเลข ๑ ถึง ๓ ในหน้าที่ ๔ 



๒ 
 

 
ร่างพระราชบญัญตัิคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

(นายอนุทิน  ชาญวีรกูล กับคณะ เป็นผู้เสนอ) 

   

สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ มีดังนี ้
ให้แก้ไขเพ่ิมเติมความในมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑  

โดยก าหนดให้นายจ้างและลูกจ้างสามารถตกลงในสัญญาจ้างให้ลูกจ้างสามารถน างานในทางการที่จ้าง
หรือที่ได้ตกลงไว้กับนายจ้างไปท าที่บ้านหรือ ณ ที่อยู่อาศัยของลูกจ้างได้ (เพ่ิมเติมมาตรา ๒๓/๑) 

๑.๓ ความเป็นมาและเหตุผลความจ าเป็นของร่างพระราชบัญญัติ 
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในปัจจุบัน  

จึงมีความจ าเป็นที่ต้องใช้มาตรการต่าง ๆ เพ่ือลดอัตราการแพร่ระบาด ซึ่งการท างานที่บ้าน (work 
from home) ก็เป็นมาตรการหนึ่งที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ การท างานที่บ้านยังช่วยลดปัญหาการจราจรที่ติดขัด
และยังช่วยลดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) ได้ นอกจากนี้ ในปัจจุบันได้มีการขึ้นราคาสินค้า
เป็นจ านวนมากซึ่งไม่สอดคล้องกับค่าแรงขั้นต่ าของประชาชน การท างานที่บ้านอาจเป็นทางออกหนึ่งท่ีจะ 
ท าให้สามารถประหยัดค่าอาหาร ค่าเดินทาง และเวลาในการเดินทางได้ จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ 

๒. การอภิปรายของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
หลังจากที่ผู้เสนอร่างพระราชบัญญัติได้แถลงถึงความเป็นมาและเหตุผลความจ าเป็นของ  

ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่  ..) พ.ศ. .... ต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรแล้ว  
ได้มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอภิปรายแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว  
สรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ 

๑) ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติมให้นายจ้างและลูกจ้างสามารถตกลง
สัญญาการจ้างโดยให้ลูกจ้างสามารถน างานในทางการที่จ้างหรือที่ได้ตกลงไว้กับนายจ้างไปท าที่บ้านหรือ 
ณ ที่อยู่อาศัยของลูกจ้างได้ไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ ๘ ชั่วโมง ซึ่งในความเป็นจริงในการจ้างงานนั้น  
บางกรณีจะไม่สามารถปฏิบัติงานตามช่วงเวลาปกติได้ โดยอาจมีการท างานตลอด ๒๔ ชั่วโมง ซึ่งหาก
บังคับใช้ตามกฎหมายที่ก าหนดให้ท างานวันละ ๘ ชั่วโมง ลูกจ้างก็อาจไม่ได้รับค่าจ้างที่เพียงพอ จึงต้อง
ท างานล่วงเวลา ซึ่งกรณีเช่นนี้ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้จะคุ้มครองด้วยหรือไม่ นอกจากนี้ ขอให้รัฐบาล
ได้ควบคุมราคาสินค้าและปรับเพ่ิมค่าแรงขั้นต่ าให้สอดคล้องกับค่าครองชีพในปัจจุบัน รวมถึง  
การคุ้มครองสิทธิในการจัดตั้งสหภาพแรงงาน ตามอนุสัญญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศ  
ฉบับที่ ๘๗ และฉบับที่ ๙๘ ว่าด้วยเรื่องสิทธิการรวมตัวเป็นองค์กรสหภาพแรงงานด้วย  

๒) เจตนารมณ์ในการเสนอกฎหมายฉบับนี้คือการเปิดโอกาสให้นายจ้างและลูกจ้างสามารถ
ตกลงกันให้ลูกจ้างนั้นสามารถท างานที่บ้าน (work from home) ได้ ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีต่อประชาชน ทั้งนี้ 
ในการเสนอแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายนั้น ต้องค านึงถึงเหตุผล ๒ ประการส าคัญได้แก่ ๑) กฎหมาย 
ที่เสนอแก้ไขเพ่ิมเติมนั้นเป็นประโยชน์กับประชาชน ๒) กฎหมายฉบับนั้นหน่วยงานของรัฐที่ก ากับดูแล



๓ 
 

 
ร่างพระราชบญัญตัิคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

(นายอนุทิน  ชาญวีรกูล กับคณะ เป็นผู้เสนอ) 

   

สามารถน าไปปฏิบัติหรือบังคับใช้ได้หรือไม่ ซึ่งเห็นได้ว่ากฎหมายฉบับนี้เป็นประโยชน์ต่อประชาชนและ
หน่วยงานของรัฐที่ก ากับดูแลสามารถน าไปปฏิบัติหรือบังคับใช้ได้ โดยการแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายฉบับนี้  
ทางรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องก็เห็นด้วยในหลักการและควรตั้งคณะกรรมาธิการเพ่ือร่วมกันพิจารณา 

๓) พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ได้ก าหนดเกี่ยวกับสัญญาจ้างหรือ 
สภาพการจ้างที่มีระยะเวลาที่ชัดเจน การแก้ไขเพ่ิมเติมดังกล่าวโดยก าหนดให้ท างานได้ ไม่น้อยกว่า
สัปดาห์ละ ๘ ชั่วโมง อาจท าให้พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ถูกตีความให้แคบลงได้ 
เนื่องจากพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ก าหนดให้นายจ้างและลูกจ้างสามารถตกลง 
จ้างงานกันตามสภาพของงานได้ยืดหยุ่นกว่า โดยไม่จ าเป็นต้องก าหนดว่า “สามารถน างานในทางการ 
ที่จ้างหรือที่ได้ตกลงไว้กับนายจ้างไปท าที่บ้านหรือ ณ ที่อยู่อาศัยของลูกจ้างได้ไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ  
๘ ชั่วโมง” ทั้งนี้ควรก าหนดอย่างกว้าง โดยอาจก าหนดให้นายจ้างและลูกจ้างสามารถตกลงกันเกี่ยวกับ
ระยะเวลาในการท างานได้ รวมถึงสหภาพแรงงานก็อาจเจรจาต่อรองได้อีกทางหนึ่ง 

๔) พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๕ ได้ก าหนดเกี่ยวกับ “สัญญาจ้าง”  
ไว้โดยให้นายจ้างและลูกจ้างสามารถท าข้อตกลงเกี่ยวกับการท างาน ค่าจ้าง และเวลาการท า งานได้  
ซึ่งสามารถตกลงให้มีการท างานที่บ้านและได้รับค่าจ้างได้และยังสามารถได้รับความคุ้มครองตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ด้วย ดังนั้น จึงไม่มีความจ าเป็นที่จะต้องแก้ไขเพ่ิมเติม
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ในเรื่องการท างานที่บ้าน (work from home) ทั้งนี้  
การจ้างแรงงานปัจจุบันอาจมีจ านวนลดลงเนื่องจากมีการใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) มากขึ้น การจ้างแรงงาน 
จึงต้องเป็นการจ้างอย่างมีประสิทธิภาพหรือสามารถยืดหยุ่นได้ 

๕) สถานการณ์การแพร่ระบาดของของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในปัจจุบัน ท าให้มี 
การเปลี่ยนแปลงวิถีการด ารงชีวิตเริ่มจากการปฏิบัติตนในครอบครัวจนถึงการปฏิบัติในที่ท างาน  
โดยหลายสถานประกอบการก็มีการมอบหมายงานให้ลูกจ้างไปท าที่บ้าน การแก้ไขเพ่ิมเติม
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ นี้เป็นการแก้ไขให้กฎหมายมีความทันสมัยเหมาะสมกับ
เหตุการณ์ในปัจจุบัน ซึ่งเจตนารมณ์ของผู้เสนอร่างพระราชบัญญัติก็ประสงค์ที่จะส่งเสริมให้มีการท างาน
ที่บ้าน (work from home) อย่างน้อยสัปดาห์ละ ๑ วัน เพื่อส่งเสริมกิจกรรมในครอบครัว โดยสามารถ
ดูแลครอบครัวไปด้วยและท างานไปด้วยได้ ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการควรมีการพิจารณาปรับปรุงแก้ไข 
ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ให้มีความยืดหยุ่นให้นายจ้างและลูกจ้างสามารถท าความตกลงกันได้  
ตามสภาพการงาน โดยในสถานการณ์ที่รัฐบาลประกาศขอ้ก าหนดตา่ง ๆ ภาคเอกชนก็จะต้องปฏิบัติตาม
ซึ่งถือว่าเป็นข้อก าหนดที่ทางราชการประกาศบังคับให้ต้องปฏิบัติตามเพื่อการควบคุมโรค 



๔ 
 

 
ร่างพระราชบญัญตัิคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

(นายอนุทิน  ชาญวีรกูล กับคณะ เป็นผู้เสนอ) 

   

๖) ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้มีความเหมาะสม แต่อาจไม่ทันต่อสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ซึ่งก็เนื่องมาจากกระบวนการในการเสนอกฎหมายมีขั้นตอนและ 
ต้องใช้เวลานาน จึงจะสามารถเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรได้ แต่อย่างไรก็ตาม ร่างกฎหมายฉบับนี้ก็ยังเป็น
ประโยชน์ต่อประชาชนที่จะสามารถท างานที่บ้าน (work from home) เมื่อเกิดสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ 

 ๓. ผลการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรในวาระที่หน่ึง ขั้นรับหลักการ 

มติ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติในวาระที่หนึ่งรับหลักการแห่งร่างพระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ด้วยคะแนนเสียง ๒๖๓ เสียง ไม่รับหลักการ ๓๑ เสียง งดออกเสียง 
๑ เสียง และไม่ลงคะแนนเสียง ๒ เสียง และมีมติใหต้ัง้คณะกรรมาธิการวิสามัญ จ านวน ๒๕ คน เพ่ือพิจารณา
ในวาระที่สองขั้นคณะกรรมาธิการ มีก าหนดแปรญัตติภายใน ๗ วัน 

 

๑. เอกสารประกอบการพิจารณา ในคราวประชุมสภาผูแ้ทนราษฎร 
ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที ่๒๗ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง)  
วันพุธที ่๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕  
(อ.พ. ๒๒/๒๕๖๔ (สมัยสามญัประจ าปคีรัง้ที่สอง)) 
https://dl.parliament.go.th/handle/lirt/589813 

 

๒. บนัทึกการประชมุ ในคราวประชุมสภาผูแ้ทนราษฎร  
ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที ่๒๗ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง)  
วันพุธที ่๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕   
https://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_
report/main_warehouse_dll_x.php?aid=10192&mid=4376 

 

๓. บันทึกการออกเสียงลงคะแนนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
ในคราวประชุมสภาผูแ้ทนราษฎร ชดุที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครัง้ที่ ๒๗  
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันพุธที ่๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕  
https://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_r
eport/main_warehouse_dll_x.php?aid=10193&mid=4376 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

    

 
 
 
 

 

ร่าง 
พระราชบญัญตั ิ

คุ้มครองแรงงาน (ฉบบัที่ ..)  
พ.ศ. ....  

(นายอนุทิน  ชาญวีรกูล กับคณะ เป็นผู้เสนอ) 
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