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พระราชบัญญัติ
คุมครองแรงงาน (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. ๒๕๕๑

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร.
ใหไว ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๑
เปนปที่ ๖๓ ในรัชกาลปจจุบัน
พระบาทสมเด็จ พระปรมิน ทรมหาภู มิพลอดุล ยเดช มีพ ระบรมราชโองการโปรดเกล า ฯ
ใหประกาศวา
โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน
พระราชบัญ ญัตินี้ มีบ ทบัญ ญัติ บางประการเกี่ยวกับ การจํา กัดสิ ทธิ แ ละเสรีภาพของบุ คคล
ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติใหกระทําได
โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ ใหตราพระราชบัญญัติขึ้นไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแหงชาติ ดังตอไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา “พระราชบัญญัติคมุ ครองแรงงาน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๑”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เปนตนไป
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มาตรา ๓ ใหยกเลิกบทนิยามคําวา “อัตราคาจางขั้นต่ําพื้นฐาน” ในมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติ
คุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑
มาตรา ๔ ใหเพิ่มบทนิยามคําวา “อัตราคาจางตามมาตรฐานฝมือ” ระหวางบทนิยามคําวา
“อัตราคาจางขั้นต่ํา” และคําวา “การทํางานลวงเวลา” ในมาตรา ๕ แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน
พ.ศ. ๒๕๔๑
““อัตราคาจางตามมาตรฐานฝมือ” หมายความวา อัตราคาจางที่คณะกรรมการคาจางกําหนดขึ้น
ในแตละสาขาอาชีพตามมาตรฐานฝมือ”
มาตรา ๕ ใหยกเลิกความในมาตรา ๗๙ แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑
และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๗๙ คณะกรรมการคาจางมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) เสนอความเห็นและใหคําปรึกษาแนะนําตอคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายและการพัฒนา
คาจางและรายได
(๒) กําหนดแนวทางในการพิจารณาของนายจางในการปรับคาจางตามภาวะเศรษฐกิจและสังคม
(๓) กําหนดอัตราคาจางขั้นต่ํา
(๔) กําหนดอัตราคาจางตามมาตรฐานฝมือ
(๕) ใหคําแนะนําดานวิชาการและแนวทางการประสานประโยชนแกหนวยงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐ
เอกชน และประชาชนทั่วไป
(๖) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดหรือตามที่คณะรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีมอบหมาย
ในการเสนอความเห็นตอคณะรัฐมนตรี คณะกรรมการคาจางจะมีขอสังเกตเกี่ยวกับการพัฒนา
ระบบรายไดของประเทศดวยก็ได”
มาตรา ๖ ใหยกเลิกความในมาตรา ๘๒ แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑
และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๘๒ การประชุมคณะกรรมการคาจางตองมีกรรมการเขาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนกรรมการทั้งหมด โดยมีกรรมการฝายนายจางและฝายลูกจางอยางนอยฝายละหนึ่งคน
จึงจะเปนองคประชุม
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ในการประชุม เพื่อพิจ ารณากําหนดอัต ราค าจางขั้น ต่ํ าหรือ อัตราคาจ างตามมาตรฐานฝมื อ
ตามมาตรา ๗๙ จะตองมีกรรมการเขาประชุม ไมนอยกวาสองในสามของจํานวนกรรมการทั้งหมด
โดยมีกรรมการฝายนายจางและฝายลูกจางอยางนอยฝายละสองคนจึงจะเปนองคประชุม และตองไดมติ
อยางนอยสองในสามของกรรมการที่เขาประชุม
ในการประชุมเพื่อพิจารณากําหนดอัตราคาจางขั้นต่ําหรืออัตราคาจางตามมาตรฐานฝมือคราวใด
ถาไมไดองคประชุมตามที่กําหนดไวในวรรคสอง ใหจัดใหมีการประชุมอีกครั้งหนึ่งภายในสิบหาวัน
นับแตวัน ที่นัดประชุมครั้งแรก การประชุม ครั้งหลังนี้แมจะไมมีกรรมการซึ่งมาจากฝายนายจางหรือ
ฝายลูกจางเขารวมประชุม ถามีกรรมการมาประชุมไมนอยกวาสองในสามของจํานวนกรรมการทั้งหมด
ก็ใหถือเปนองคประชุม และตองไดมติอยางนอยสองในสามของกรรมการที่เขาประชุม”
มาตรา ๗ ใหยกเลิกความในมาตรา ๘๔ แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑
และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๘๔ ใหคณะกรรมการคาจางมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือ
ปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดตามที่คณะกรรมการคาจางมอบหมายได
ใหคณะกรรมการค าจา งกํา หนดองคป ระชุ ม และวิธี การดําเนิ น งานของคณะอนุ กรรมการ
ไดตามความเหมาะสม”
มาตรา ๘ ใหเพิ่ม ความตอไปนี้เปน มาตรา ๘๔/๑ แหงพระราชบัญญัติคุม ครองแรงงาน
พ.ศ. ๒๕๔๑
“มาตรา ๘๔/๑ ใหคณะกรรมการคาจางมีอํานาจแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิจํานวนไมเกิน หาคน
เป น ที่ ป รึ ก ษาคณะกรรมการค า จ า ง ซึ่ ง ในจํ า นวนนี้ อ ย า งน อ ยต อ งเป น ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ด า นแรงงาน
การบริหารคาจางและเงินเดือน เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม หรือกฎหมาย
วาระการดํารงตําแหนงและการพนจากตําแหนงของที่ปรึกษาซึ่งคณะกรรมการคาจางแตงตั้ง
ตามวรรคหนึ่ง ใหนําความในมาตรา ๘๐ และมาตรา ๘๑ มาใชบังคับโดยอนุโลม”
มาตรา ๙ ใหยกเลิกความในมาตรา ๘๗ มาตรา ๘๘ มาตรา ๘๙ มาตรา ๙๐ และมาตรา ๙๑
แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ และใหใชความตอไปนี้แทน
“มาตรา ๘๗ ในการพิจารณากําหนดอัตราคาจางขั้น ต่ําใหคณะกรรมการคาจางศึกษาและ
พิจารณาขอเท็จจริงเกี่ยวกับอัตราคาจางที่ลูกจางไดรับอยูประกอบกับขอเท็จจริงอื่น โดยคํานึงถึงดัช นี
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คา ครองชี พ อัต ราเงิ น เฟ อ มาตรฐานการครองชี พ ต น ทุน การผลิ ต ราคาของสิน ค า และบริ ก าร
ความสามารถของธุรกิจ ผลิตภาพแรงงาน ผลิตภัณฑมวลรวมของประเทศ และสภาพทางเศรษฐกิจและสังคม
การพิจารณากําหนดอัตราคาจางขั้น ต่ําจะกําหนดใหใ ชเฉพาะกิจการ งานหรือสาขาอาชีพ
ประเภทใด เพียงใด ในทองถิ่นใดก็ได
ในการพิจารณากําหนดอัตราคาจางตามมาตรฐานฝมือ ใหคณะกรรมการคาจางศึกษาและ
พิจารณาขอเท็จจริงเกี่ยวกับอัตราคาจางที่ลูกจางไดรับ ในแตละอาชีพตามมาตรฐานฝมือที่กําหนดไว
โดยวัดคาทักษะฝมือ ความรู และความสามารถ แตตองไมต่ํากวาอัตราคาจางขั้นต่ําที่คณะกรรมการ
คาจางกําหนด
มาตรา ๘๘ เมื่อไดศึกษาขอมูลและพิจารณาขอเท็จจริงตามที่กําหนดไวในมาตรา ๘๗ แลว
ใหคณะกรรมการคาจางประกาศกําหนดอัตราคาจางขั้นต่ําหรืออัตราคาจางตามมาตรฐานฝมือโดยเสนอตอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๘๙ ประกาศกําหนดอัตราคาจางขั้นต่ําหรืออัตราคาจางตามมาตรฐานฝมือตามมาตรา ๘๘
ใหใชบังคับแกนายจางและลูกจางทุกคนโดยไมเลือกปฏิบัติ
มาตรา ๙๐ เมื่อประกาศกําหนดอัตราคาจางขั้น ต่ําหรืออัตราคาจางตามมาตรฐานฝมือมีผ ล
ใชบังคับ แลว หามมิใ หน ายจางจายค าจางใหแ ก ลูกจางนอยกวาอัตราคาจ างขั้น ต่ําหรือ อัตราคาจา ง
ตามมาตรฐานฝมือที่กําหนด
ใหพนักงานตรวจแรงงานสงประกาศกําหนดอัตราคาจางขั้นต่ําหรืออัตราคาจางตามมาตรฐานฝมือ
ใหแกนายจางที่อยูในขายบังคับ และใหนายจางนั้นปดประกาศดังกลาวไวในที่เปดเผย เพื่อใหลูกจาง
ไดทราบ ณ สถานที่ทํางานของลูกจางตลอดระยะเวลาที่ประกาศดังกลาวมีผลใชบังคับ
มาตรา ๙๑ ใหมีสํานักงานคณะกรรมการคาจางในกระทรวงแรงงานมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) จัดทําแผนพัฒนาระบบคาจางและรายไดของประเทศเสนอตอคณะกรรมการคาจาง
(๒) จัดทําแผนงานโครงการเสนอตอคณะกรรมการคาจางและคณะอนุกรรมการ
(๓) ประสานแผนและการดําเนินการของคณะกรรมการคาจางและคณะอนุกรรมการ
(๔) รวบรวม ศึ ก ษา วิ จั ย วิ เ คราะห และประเมิ น ผลสถานการณ เ ศรษฐกิ จ แรงงาน
ภาวะการครองชีพ การขยายตัวของตลาดแรงงาน ผลิตภาพแรงงาน การลงทุน การยายถิ่น และขอมูลอื่น
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ที่เกี่ยวของ เพื่อใชในการวางแผนพัฒนาระบบคาจางและรายไดของประเทศและเปนขอมูลประกอบ
การพิจารณาของคณะกรรมการคาจางและคณะอนุกรรมการ
(๕) เสนอแนะผลการศึกษา และผลการพิจารณาขอมูลทางวิชาการ และมาตรการเสริมอื่นตอ
กระทรวงแรงงาน และหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อประโยชนในการพัฒนาระบบคาจางและรายได
(๖) ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาระบบคาจางและรายไดของประเทศ และการปฏิบัติงาน
ตามมติของคณะกรรมการคาจาง
(๗) ปฏิบัติงานอื่นตามที่คณะกรรมการคาจางและคณะอนุกรรมการมอบหมาย”
มาตรา ๑๐ บรรดาระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งที่ออกตามความในมาตรา ๗๙ มาตรา ๘๔
และมาตรา ๘๘ แห งพระราชบั ญ ญัติ คุ ม ครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่ ง ใช บั งคั บ อยู ก อนวั น ที่
พระราชบัญญัตินี้มีผลใชบังคับ ใหคงใชบังคับไดตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัตินี้ จนกวา
จะมีระเบียบ ประกาศ หรือคําสั่งที่ออกตามมาตรา ๗๙ มาตรา ๘๔ และมาตรา ๘๘ แหงพระราชบัญญัติ
คุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๑๑ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ
พลเอก สุรยุทธ จุลานนท
นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุ ผลในการประกาศใช พระราชบั ญ ญั ติ ฉ บั บนี้ คื อ เนื่ องจากบทบั ญ ญั ติ ใ นหมวด ๖
แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ไมสอดคลองกับสภาพการณในปจจุบัน จึงควรแกไขเพิ่มเติม
อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการคาจาง โดยเพิ่มอํานาจในการกําหนดอัตราคาจางตามมาตรฐานฝมือและอํานาจ
ในการแตงตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการคาจาง กําหนดใหคณะกรรมการคาจางเสนออัตราคาจางที่กําหนดตอ
คณะรัฐมนตรีเพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา รวมทั้งกําหนดใหสํานักงานคณะกรรมการคาจางมีอํานาจหนาที่
ในการจัดทําแผนพัฒนาระบบคาจางและรายไดของประเทศเสนอตอคณะกรรมการคาจาง และติดตามประเมินผล
แผนพัฒนาดังกลาว ทั้งนี้ เพื่อใหการกําหนดอัตราคาจางของคณะกรรมการคาจางมีประสิทธิภาพและเปนธรรม
ตอลูกจาง จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้

