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บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่..)
พ.ศ. ....
หลักการ
แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑
เหตุผล
เนื่องจากพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันมีบทบัญญัติ
บางประการทีไ่ ม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ปัจจุบันและไม่เอื้อประโยชน์ต่อการดาเนินการเพื่อให้ความคุ้มครองลูกจ้าง
จึ งสมควรแก้ไขเพิ่ มเติมนิ ยามคาว่าค่ าตอบแทน ให้ นายจ้างเสี ยดอกเบี้ยร้อยละสิ บห้ าต่อปี กรณี นายจ้ างผิ ดนั ด
การจ่ายค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าและค่าตอบแทน กาหนดเวลาการจ่ายค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า
และค่าตอบแทน แก้ไขบทบั ญญั ติเกี่ยวกับการเปลี่ ยนแปลงตัว นายจ้าง แก้ไขเพิ่ม เติมให้ นายจ้างจ่ายค่าจ้าง
ในงานที่มีคุณค่าเท่ากันให้ได้รับค่าจ้างเท่าเทียมกันทั้งลูกจ้างชายหรือหญิง กาหนดวันลาขั้นต่าให้ลูกจ้างมีสิทธิ
ลากิจธุระอันจาเป็นโดยได้รับค่าจ้าง ให้ลูกจ้างสามารถลาเพื่อตรวจครรภ์ก่อนคลอดบุตร อัตราค่าชดเชย การย้าย
สถานประกอบกิจการให้มีความชัดเจน แก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการระงับคดีอาญาในชั้นพนักงานตรวจแรงงาน
และชั้นศาล แก้ไขบทบั ญญัติเกี่ยวกับการดาเนินคดีนายจ้างกรณี ไม่ยื่นหรือไม่แจ้งแบบแสดงสภาพการจ้าง
และการทางานโดยไม่ต้องมีหนังสือแจ้งเตือน จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

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

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ เ พิ่ ม บทนิ ย ามค าว่ า “ค่ า ตอบแทน” ระหว่ า งบทนิ ย ามค าว่ า “ค่ า จ้ า ง
ในวันทางาน” และคาว่า “อัตราค่าจ้างขั้นต่า” ในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑
““ค่าตอบแทน” หมายความว่า เงินที่นายจ้างจ่ายให้ แก่ ลูกจ้างเป็นค่าตอบแทนการทางาน
ตามพระราชบัญญัตินี้ นอกจากค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทางานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุด”
มาตรา ๔ ให้ ย กเลิ ก ความในมาตรา ๙ วรรคหนึ่ ง แห่ งพระราชบั ญ ญั ติคุ้ ม ครองแรงงาน
พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่ งแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม โดยพระราชบั ญ ญั ติ คุ้ ม ครองแรงงาน (ฉบั บ ที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ ใช้
ความต่อไปนี้แทน
“ในกรณีที่นายจ้างไม่คืนหลักประกันที่เป็นเงินตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง ไม่จ่ายค่าจ้างแทน
การบอกกล่าวล่วงหน้าตามมาตรา ๑๗ วรรคสี่ หรือไม่จ่ายค่าจ้าง ค่าตอบแทน ค่าล่วงเวลา ค่าทางานในวันหยุด
และค่ าล่ ว งเวลาในวัน หยุ ดภายในเวลาที่ กาหนดตามมาตรา ๗๐ หรือ ไม่จ่า ยเงิน กรณี นายจ้างหยุดกิจการ
ตามมาตรา ๗๕ หรือค่าชดเชยตามมาตรา ๑๑๘ ค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าหรือค่าชดเชยพิเศษ
ตามมาตรา ๑๒๐ มาตรา ๑๒๑ และมาตรา ๑๒๒ ให้นายจ้างเสียดอกเบี้ยให้แก่ลูกจ้างในระหว่างเวลาผิดนัด
ร้อยละสิบห้าต่อปี”
มาตรา ๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๓ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ และให้ใช้
ความต่อไปนี้แทน
“ในกรณี ที่ กิจ การใดมี การเปลี่ ยนแปลงตั ว นายจ้างจะต้อ งได้รับ ความยิ นยอมจากลู กจ้ าง
และให้นายจ้างใหม่รับไปทั้งสิทธิและหน้าที่ที่มีอยู่กับนายจ้างเดิมอันเกี่ยวกับลูกจ้างทุกประการ”

-๒มาตรา ๖ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๗ วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน
พ.ศ. ๒๕๔๑
“ในกรณีที่นายจ้างบอกเลิกสัญญาจ้างโดยไม่บอกกล่าวล่วงหน้าให้ลูกจ้างทราบตามวรรคสอง
ให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าให้แก่ลูกจ้างเมื่อเลิกสัญญาจ้าง”
มาตรา ๗ ให้ ย กเลิ ก ความในมาตรา ๓๔ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ คุ้ ม ครองแรงงาน
พ.ศ. ๒๕๔๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๓๔ ให้ลูกจ้างมีสิทธิลาเพื่อกิจธุระอันจาเป็น ตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทางานหรือ
ตามที่ตกลงกันแต่ไม่น้อยกว่าสามวันทางานในแต่ละปี
นายจ้างอาจกาหนดหรือตกลงวันลาเพื่อกิจธุระอันจาเป็นให้แก่ลูกจ้างมากกว่าสามวันทางาน
ในแต่ละปีก็ได้”
มาตรา ๘ ให้ ยกเลิกความในมาตรา ๔๑ วรรคหนึ่ง แห่ งพระราชบัญ ญั ติคุ้มครองแรงงาน
พ.ศ. ๒๕๔๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๔๑ ให้ลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงมีครรภ์มีสิทธิลาเพื่อตรวจครรภ์ก่อนคลอดบุตรและเพื่อ
คลอดบุตรครรภ์หนึ่งไม่เกินเก้าสิบวัน”
มาตรา ๙ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๕๓ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๕๓ ในกรณี ที่ ง านมี ลั ก ษณะ คุ ณ ภาพและปริ ม าณเท่ า กั น หรื อ งานที่ มี คุ ณ ค่ า
อย่ างเดี ย วกัน ให้ น ายจ้ างก าหนดค่ าจ้ าง ค่าตอบแทน ค่ าล่ วงเวลา ค่ าท างานในวัน หยุ ด และค่าล่ ว งเวลา
ในวันหยุด ให้แก่ลูกจ้างเท่าเทียมกันไม่ว่าลูกจ้างนั้นจะเป็นชายหรือหญิง”
มาตรา ๑๐ ให้ เพิ่ มความต่ อไปนี้ เป็ นมาตรา ๕๕/๑ แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ คุ้ มครองแรงงาน
พ.ศ. ๒๕๔๑
“มาตรา ๕๕/๑ ให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างในวันลาเพื่อกิจธุระอันจาเป็นเท่ากับค่าจ้าง
ในวันทางานตลอดระยะเวลาที่ลาปีหนึ่งไม่น้อยกว่าสามวันทางาน”
มาตรา ๑๑ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๕๙ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๕๙ ให้ น ายจ้ างจ่ายค่าจ้างให้ แก่ลู กจ้างซึ่งเป็นหญิ งในวันลาเพื่ อ ตรวจครรภ์ ก่อน
คลอดบุตรและเพื่อคลอดบุตรเท่ากับค่าจ้างในวันทางานตลอดระยะเวลาที่ลา แต่ไม่เกินสี่สิบห้าวัน”

-๓มาตรา ๑๒ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๗๐ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๗๐ ให้ น ายจ้ างจ่ายค่ าจ้าง ค่าตอบแทน ค่าล่ ว งเวลา ค่าท างานในวัน หยุด และ
ค่าล่วงเวลาในวันหยุด ให้ถูกต้องและตามกาหนดเวลาดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณี ที่ มี ก ารค านวณค่ า จ้ าง ค่ าตอบแทน เป็ น รายเดื อ น รายวั น รายชั่ ว โมงหรื อ
เป็ น ระยะเวลาอย่างอื่นที่ไม่เกินหนึ่ งเดือน หรือตามผลงานโดยคานวณเป็นหน่ วย ให้จ่ายเดือนหนึ่งไม่น้อยกว่า
หนึ่งครั้ง เว้นแต่จะมีการตกลงกันเป็นอย่างอื่นที่เป็นประโยชน์แก่ลูกจ้าง
(๒) ในกรณี ที่ มีก ารค านวณค่ าจ้าง ค่ าตอบแทน นอกจาก (๑) ให้ จ่ายตามกาหนดเวลาที่
นายจ้างและลูกจ้างตกลงกัน
(๓) ค่าล่วงเวลา ค่าตอบแทน ค่าทางานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุด ให้จ่ายเดือนหนึ่ง
ไม่น้อยกว่าหนึ่งครั้ง
ในกรณี ที่ น ายจ้ า งเลิ ก จ้ า งลู ก จ้ า ง ให้ น ายจ้ า งจ่ า ยค่ า จ้ า ง ค่ า ตอบแทน ค่ า ล่ ว งเวลา
ค่าทางานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุด ตามที่ลูกจ้างมีสิทธิได้รับให้แก่ลูกจ้างภายในสามวันนับแต่วันที่
เลิกจ้าง”
มาตรา ๑๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๗๕ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน
พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน
“ในกรณี ที่ น ายจ้ า งมี ค วามจ าเป็ น โดยเหตุ ห นึ่ ง เหตุ ใ ดที่ ส าคั ญ อั น มี ผ ลกระทบต่ อ
การประกอบกิจการของนายจ้างจนทาให้นายจ้างไม่สามารถประกอบกิจการได้ตามปกติซึ่งมิใช่เหตุสุดวิสัยต้อง
หยุดกิจการทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นการชั่วคราว ให้นายจ้างจ่ายเงินให้แก่ลูกจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละเจ็ดสิบห้า
ของค่าจ้าง ในวันทางานที่ลูกจ้า งได้รับก่อนนายจ้างหยุดกิจการตลอดระยะเวลาที่นายจ้างไม่ได้ให้ลูกจ้างทางาน
ณ สถานที่จ่ายเงินตามมาตรา ๕๕ ภายในกาหนดเวลาการจ่ายเงินตามมาตรา ๗๐ (๑)”
มาตรา ๑๔ ให้แก้ไขเพิ่มเติม ความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๑๘ วรรคหนึ่ง (๕) และ (๖) แห่ ง
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑
“(๕) ลู กจ้ างซึ่งท างานติดต่อกัน ครบสิ บปี แต่ไม่ ครบยี่สิ บปี ให้ จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตรา
สุดท้ายสามร้อยวัน หรือไม่น้อยกว่าค่าจ้างของการทางานสามร้อยวันสุดท้ายสาหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างตาม
ผลงานโดยคานวณเป็นหน่วย”
(๖) ลูกจ้างซึ่งทางานติดต่อกันครบยี่สิบปีขึ้นไปให้จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้ายสี่ร้อยวัน
หรือไม่น้อยกว่าค่าจ้างของการทางานสี่ร้อยวันสุดท้ายสาหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคานวณเป็นหน่วย”

-๔มาตรา ๑๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๒๐ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน
พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้ มครองแรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน
“ในกรณีที่นายจ้างย้ายสถานประกอบกิจการไม่ว่าสถานประกอบกิจการที่ ย้ายไปจะมีอยู่แล้ว
หรือไม่ก็ตาม และการย้ายสถานประกอบกิจการมีผลกระทบสาคัญต่อการดารงชี วิตตามปกติของลูกจ้างหรือ
ครอบครัว นายจ้า งต้อ งแจ้งให้ลูก จ้างทราบกาหนดการย้า ยสถานประกอบกิจการตามแบบที่อธิบดีกาหนด
โดยต้องแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามสิบวันก่อนวันย้ายสถานประกอบกิจการ ในการนี้ ถ้าลูกจ้างไม่ประสงค์จะ
ไปทางานด้วยให้ลูกจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาจ้างได้ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากนายจ้าง กรณีที่
นายจ้างได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าแล้ว แต่ไม่สามารถย้ายได้ตามกาหนดการที่แจ้งไว้ ลูกจ้างที่ยังไม่บอกเลิก
สัญญาจ้างมีสิทธิบ อกเลิก สัญ ญาจ้า งได้ ภ ายในสามสิบ วัน นับ แต่วัน ที่น ายจ้า งได้มีก ารย้ายสถานประกอบ
กิ จ การ กรณี ที่ นายจ้างไม่แจ้งให้ลูกจ้างทราบล่วงหน้าให้ลูกจ้างบอกเลิกสัญญาจ้างได้ภายในสามสิบ วันนับ
แต่วัน ที ่น ายจ้า งย้า ยสถานประกอบกิจ การ โดยลูก จ้า งมีส ิท ธิไ ด้รับ ค่า ชดเชยพิเ ศษไม่น ้อ ยกว่า อัต รา
ค่าชดเชยที่ลูกจ้ างพึงมีสิทธิได้รับตามมาตรา ๑๑๘”
มาตรา ๑๖ ให้ยกเลิกความในมาตรา ๑๒๐ วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน
พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน
“ให้นายจ้างจ่ายค่าชดเชยพิเศษ หรือค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าให้แก่ลูกจ้าง
ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่สัญญาจ้างสิ้นสุด”
มาตรา ๑๗ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๒๐/๑ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน
พ.ศ. ๒๕๔๑
“มาตรา ๑๒๐/๑ ในกรณีที่นายจ้างปฏิบัติตามคาสั่งของคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานตาม
มาตรา ๑๒๐ ภายในระยะเวลาที่กาหนด การดาเนินคดีอาญาต่อนายจ้างให้เป็นอันระงับไป
ในกรณี ที่ น ายจ้ างได้ อุ ท ธรณ์ ค าสั่ งของคณะกรรมการสวั ส ดิ ก ารแรงงานไปสู่ ศ าลภายใน
ระยะเวลาที่ ก าหนดตามมาตรา ๑๒๐ วรรคแปด และได้ ป ฏิ บั ติ ต ามค าพิ พ ากษาหรื อ ค าสั่ งของศาลแล้ ว
การดาเนินคดีอาญาต่อนายจ้างให้เป็นอันระงับไป”
มาตรา ๑๘ ให้ ย กเลิ ก ความในมาตรา ๑๒๔/๑ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ คุ้ ม ครองแรงงาน
พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๑๒๔/๑ ในกรณีที่นายจ้างปฏิบัติตามคาสั่งของพนักงานตรวจแรงงานตามมาตรา ๑๒๔
ภายในระยะเวลาที่กาหนด การดาเนินคดีอาญาต่อนายจ้างให้เป็นอันระงับไป”
มาตรา ๑๙ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา ๑๒๕/๑ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน
พ.ศ. ๒๕๔๑
“มาตรา ๑๒๕/๑ ในกรณีที่นายจ้างได้นาคดีไปสู่ศาลภายในระยะเวลาที่กาหนดตามมาตรา ๑๒๕
และได้ปฏิบัติตามคาพิพากษาหรือคาสั่งของศาลแล้ว การดาเนินคดีอาญาต่อนายจ้างให้เป็นอันระงับ”

-๕มาตรา ๒๐ ให้ ย กเลิกความในมาตรา ๑๔๔ วรรคหนึ่ง (๑) แห่ งพระราชบัญ ญั ติคุ้มครอง
แรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้ม ครองแรงงาน (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 ให้ ย กเลิ ก ความในมาตรา ๑๔๕ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ คุ้ ม ครองแรงงาน
พ.ศ. ๒๕๔๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๑๔๕ นายจ้างผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง หรือวรรคสาม ต้องระวางโทษ
ปรับไม่เกินห้าพันบาท”
มาตรา ๒๒ ให้ ย กเลิ ก ความในมาตรา ๑๕๕/๑ แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ คุ้ ม ครองแรงงาน
พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
“มาตรา ๑๕๕/๑ นายจ้ า งผู้ ใ ดไม่ ยื่ น หรื อ ไม่ แ จ้ ง แบบแสดงสภาพการจ้ า ง และสภาพ
การทางานตามมาตรา ๑๑๕/๑ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท”
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
---------------------------------นายกรัฐมนตรี

สาระสาคัญของร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่..) พ.ศ. ....
๑. เพิ่มเติมนิยามคาว่า “ค่าตอบแทน” ในมาตรา ๕ หมายถึงเงินที่นายจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้าง
เป็ น ค่าตอบแทนการทางาน นอกจากค่าจ้าง ค่าล่ ว งเวลา ค่าท างานในวั น หยุด และค่ าล่ วงเวลาในวันหยุ ด
เนื่องจากมีการเพิ่มเติมคาในมาตรา ๕๓ และมาตรา ๗๐ (ร่างฯ มาตรา ๓)
๒. แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม มาตรา ๙ วรรคหนึ่ ง ก าหนดอั ต ราดอกเบี้ ย ในอั ต ราร้ อ ยละ ๑๕
ของค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าตอบแทน และเงินกรณีนายจ้างหยุดกิจการ เพื่อให้ลูกจ้างมีสิทธิได้รับ
ดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๑๕ (ร่างฯ มาตรา ๔)
๓. แก้ไขมาตรา ๑๓ กาหนดให้การเปลี่ยนตัวนายจ้างต้องได้รับความยินยอมจากลูกจ้างและ
ให้นายจ้างใหม่รับไปทั้งสิทธิหน้าที่ (ร่างฯ มาตรา ๕)
๔. เพิ่มมาตรา ๑๗ วรรคสี่ ให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้ าให้ลูกจ้างเมื่อ
เลิกจ้าง (ร่างฯ มาตรา ๖)
๕. แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๓๔ กาหนดให้ลูกจ้างมีสิทธิลากิจธุระอันจาเป็นปีหนึ่งไม่น้อยกว่า ๓
วันทางาน (ร่างฯ มาตรา ๗)
๖. แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๔๑ กาหนดให้ลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงมีครรภ์มีสิทธิลาเพื่อตรวจครรภ์ใน
ระหว่างตั้งครรภ์ได้ เพื่อให้เกิดความชัดเจน (ร่างฯ มาตรา ๘)
๗ . แ ก้ ไข เพิ่ ม เติ ม ม าต รา ๕ ๓ ก าห น ด ให้ น ายจ้ างก าห น ด ค่ าจ้ าง ค่ าล่ วงเว ล า
ค่าทางานในวันหยุด ค่าล่วงเวลาในวันหยุดและค่าตอบแทนให้เท่าเทียมกันทั้งลูกจ้างชายและหญิง ในงานที่มี
ลักษณะ คุณภาพและปริมาณเท่ากัน หรืองานที่มีคุณค่าอย่างเดียวกัน (ร่างฯ มาตรา ๙)
๘. เพิ่ ม มาตรา ๕๕/๑ ก าหนดให้ นายจ้ างจ่ ายค่ าจ้ างให้ แ ก่ ลู ก จ้ างในวั น ลาเพื่ อกิ จ ธุ ระ
อันจาเป็นปีหนึ่งไม่น้อยกว่าสามวันทางานให้สอดคล้องกับการบัญญัติสิทธิลากิจ (ร่างฯ มาตรา ๑๐)
๙. แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๕๙ กาหนดให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงในวันลาเพื่อตรวจ
ครรภ์ให้สอดคล้องกับการบัญญัติสิทธิเพิ่มเติมกรณีลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงมีครรภ์ (ร่างฯ มาตรา ๑๑)
๑๐. แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๗๐ โดยกาหนดเวลาจ่ายค่าตอบแทนอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง
เช่นเดียวกับการจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลาเพื่อความชัดเจน (ร่างฯ มาตรา ๑๒)
๑๑. แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๗๕ วรรคหนึ่ง กาหนดเวลาการจ่ายเงิน กรณีหยุด กิจการทั้งหมด
หรือบางส่วนเป็นการชั่วคราว และกาหนดสถานที่จ่ายเงินให้ชัดเจน (ร่างฯ มาตรา ๑๓)
๑๒. แก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม มาตรา ๑๑๘ โดยก าหนดอั ต ราค่ า ชดเชยเพิ่ ม เติ ม กรณี น ายจ้ า ง
เลิกจ้างสาหรับลูกจ้างซึ่งทางานติดต่อกันครบ ๒๐ ปีขึ้นไปให้มีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย
๔๐๐ วันสุดท้ายสาหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคานวณเป็นหน่วย (ร่างฯ มาตรา ๑๔)
๑๓. แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๒๐ วรรคหนึ่ง โดยกาหนดแก้ไขเพิ่ม เติมการย้ายสถานประกอบ
กิจการให้รวมถึงการย้ายไปที่ซึ่งนายจ้างมีสถานประกอบกิจการอยู่แล้วด้วย ให้นายจ้างแจ้งกาหนดการย้าย
สถานประกอบกิจการให้ลูกจ้างทราบตามแบบที่อธิบดีกาหนด (ร่างฯ มาตรา ๑๕)
๑๔. แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๒๐ วรรคสาม กาหนดเวลาการจ่ายค่าชดเชยพิเศษหรือค่าชดเชย
พิเศษแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าให้แก่ลูกจ้างโดยเริ่มนับตั้งแต่วันที่สัญญาจ้างสิ้นสุด (ร่างฯ มาตรา ๑๖)
๑๕. เพิ่ ม เติ ม มาตรา ๑๒๐/๑ โดยก าหนดให้ ก ารด าเนิ น คดี อ าญาต่ อ นายจ้ า งเป็ น
อันระงับไปหากนายจ้างปฏิบัติตามคาสั่งของคณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน หรือกรณีนายจ้างนาคดีไปสู่ศาล
และได้ปฏิบัติตามคาพิพากษาหรือคาสั่งของศาลแล้ว (ร่างฯ มาตรา ๑๗)

-๒๑๖. แก้ไขมาตรา ๑๒๔/๑ โดยกาหนดให้ การดาเนิน คดีอาญาต่อนายจ้างเป็ นอันระงับไป
กรณีที่นายจ้างปฏิบัติตามคาสั่งพนักงานตรวจแรงงาน ภายในระยะเวลาที่กาหนด (ร่างฯ มาตรา ๑๘)
๑๗. เพิ่มเติมมาตรา ๑๒๕/๑ โดยกาหนดให้การดาเนินคดีอาญาต่อนายจ้างเป็นอันระงับไป
กรณีที่นายจ้างนาคดีไปสู่ศาล และได้ปฏิบัติตามคาพิพากษาหรือคาสั่งของศาลแล้ว (ร่างฯ มาตรา ๑๙)
๑๘. แก้ไขเพิ่มเติมบทกาหนดโทษมาตรา ๑๔๔ วรรคหนึ่ง (๑) โดยกาหนดบทบัญญัติกาหนดโทษ
ให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๗ วรรคสี่ มาตรา ๒๓ วรรคสอง มาตรา ๕๕/๑ (ร่างฯ มาตรา ๒๐)
๑๙. แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม บทก าหนดโทษมาตรา ๑๔๕ โดยก าหนดบทบั ญ ญั ติ ก าหนดโทษให้
สอดคล้องกับการปฏิบัติตามกรณีมาตรา ๒๓ วรรคหนึ่งหรือวรรคสาม (ร่างฯ มาตรา ๒๑)
๒๐. แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา ๑๕๕/๑ โดยกาหนดลดขั้นตอนในการให้พนักงานตรวจแรงงาน
มีหนังสือแจ้งเตือนนายจ้างกรณีไม่ยื่นหรือไม่แจ้งแบบแสดงสภาพการจ้างและการทางาน เพื่อให้ เจ้าหน้าที่
สามารถดาเนินการดาเนินคดีได้รวดเร็วขึ้น (ร่างฯ มาตรา ๒๒)

กองนิติการ
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
มีนาคม ๒๕๖๐

