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Deloitte Legal – Representing tomorrow

คณะรัฐ มนตรีม ีม ติ อ นุม ตั ิ
หลัก การ (ร่าง)
พระราชบัญญัติ ค ้มุ ครอง
แรงงาน
เมือวันที สิงหาคม
คณะรัฐมนตรีมมี ติอนุมตั หิ ลักการร่างพระราชบัญญัตคิ ุม้ ครอง
แรงงาน (“ร่างพ.ร.บ.ฯ”) ตามทีกระทรวงแรงงานนําเสนอ ซึงแก้ไขเพิมเติม พระราชบัญญัติ
คุม้ ครองแรงงาน พ.ศ. 2 โดยร่างพ.ร.บ.ฯ ดังกล่าวนี6จะถูกพิจารณาโดยสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา และเสนอสภานิตบิ ญ
ั ญัตแิ ห่งชาติต่อไป สาระสําคัญของร่างพ.ร.บ.ฯ
ฉบับนี6สามารถสรุปได้ดงั ต่อไปนี6
• เพิมคํานิยามคําว่า “ค่าตอบแทน” ซึงหมายถึง “เงิน” ทีนายจ้างจ่ายให้แก่ลกู จ้างเป็ น
ค่าตอบแทนการทํางานนอกจากค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทํางานในวันหยุด และค่า
ล่วงเวลาในวันหยุด
• กําหนดให้ลูกจ้างมีสทิ ธิลากิจโดยได้รบั ค่าจ้างเป็ นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 วัน ต่อปี
• กําหนดให้ลูกจ้างหญิงซึงตัง6 ครรภ์มสี ทิ ธิลาเพือตรวจครรภ์ในระหว่างทีตัง6 ครรภ์ได้
โดยเมือรวมกับการลาเพือคลอดบุตรแล้วไม่เกิน 90 วัน
• เพือความชัดเจนในกรณีการเปลียนตัวนายจ้างจะต้องได้รบั ความยินยอมจากลูกจ้าง
และนายจ้างใหม่ตอ้ งรับไปทัง6 สิทธิและหน้าทีอันเกียวกับลูกจ้างนัน6 ทุกประการแล้ว

กรณีลกู จ้างทํางานเป็ นระยะเวลา 20 ปี ขน6ึ ไป หากถูกเลิกจ้างโดยไม่มคี วามผิด มี
สิทธิได้รบั เงินชดเชยในอัตราค่าจ้างสุดท้าย เป็ นระยะเวลา 400 วัน
ทัง6 นี6 คาดว่าร่าง พ ฯ.บ.ร.จะถูกพิจารณาแล้วเสร็จภายในต้นปี หน้า
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