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คณะรฐัมนตรีม ีมติอนุมตัิ

หลกัการ (ร ่าง) 

พระราชบญัญตัิค ุ้มครอง

แรงงาน 
 

เมื�อวนัที� � สงิหาคม ��� คณะรฐัมนตรมีมีตอินุมตัหิลกัการรา่งพระราชบญัญตัคิุม้ครอง
แรงงาน (“รา่งพ.ร.บ.ฯ”) ตามที�กระทรวงแรงงานนําเสนอ ซึ�งแกไ้ขเพิ�มเตมิ พระราชบญัญตัิ
คุม้ครองแรงงาน พ.ศ. �2� โดยรา่งพ.ร.บ.ฯ ดงักล่าวนี6จะถกูพจิารณาโดยสาํนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎกีา และเสนอสภานติบิญัญตัแิหง่ชาตติ่อไป สาระสาํคญัของรา่งพ.ร.บ.ฯ 
ฉบบันี6สามารถสรปุไดด้งัต่อไปนี6 

• เพิ�มคาํนิยามคาํวา่ “คา่ตอบแทน” ซึ�งหมายถงึ “เงนิ” ที�นายจา้งจา่ยใหแ้ก่ลกูจา้งเป็น
คา่ตอบแทนการทาํงานนอกจากคา่จา้ง คา่ล่วงเวลา คา่ทาํงานในวนัหยดุ และคา่
ล่วงเวลาในวนัหยุด  

• กาํหนดใหลู้กจา้งมสีทิธลิากจิโดยไดร้บัคา่จา้งเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 วนั ต่อปี 
• กาํหนดใหลู้กจา้งหญงิซึ�งตั 6งครรภม์สีทิธลิาเพื�อตรวจครรภใ์นระหวา่งที�ตั 6งครรภไ์ด ้

โดยเมื�อรวมกบัการลาเพื�อคลอดบุตรแลว้ไมเ่กนิ 90 วนั 
• เพื�อความชดัเจนในกรณกีารเปลี�ยนตวันายจา้งจะตอ้งไดร้บัความยนิยอมจากลูกจา้ง 

และนายจา้งใหมต่อ้งรบัไปทั 6งสทิธแิละหน้าที�อนัเกี�ยวกบัลกูจา้งนั 6นทกุประการแลว้ 



กรณลีกูจา้งทาํงานเป็นระยะเวลา 20 ปีขึ6นไป หากถูกเลกิจา้งโดยไมม่คีวามผดิ มี
สทิธไิดร้บัเงนิชดเชยในอตัราคา่จา้งสดุทา้ย เป็นระยะเวลา 400 วนั 

ทั 6งนี6 คาดวา่รา่ง พ .ร.บ.ฯ จะถกูพจิารณาแลว้เสรจ็ภายในตน้ปีหน้า 
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