
พระราชบัญญตั ิ

คุมครองแรงงาน (ฉบับที ่๓) 

พ.ศ. ๒๕๕๑ 

                        

  

ภูมิพลอดุลยเดช ป.ร. 

ใหไว ณ วันที่ ๑๕ กุมภาพนัธ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

เปนปที่ ๖๓ ในรัชกาลปจจบุัน 

  

พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มพีระบรมราชโองการโปรด

เกลาฯ ใหประกาศวา 

  

โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน 

  

พระราชบัญญตัินี้มบีทบัญญตัิบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธแิละเสรีภาพของ

บุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บญัญตัิให

กระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบญัญตัแิหงกฎหมาย 

  

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญตัิข้ึนไวโดยคาํแนะนาํและ

ยินยอมของสภานิตบิัญญัตแิหงชาติ ดังตอไปนี ้

  

มาตรา ๑  พระราชบัญญตันิี้เรียกวา “พระราชบัญญตัคิุมครองแรงงาน (ฉบบัที่ 

๓) พ.ศ. ๒๕๕๑” 

  



มาตรา ๒  พระราชบัญญตัินี้ใหใชบังคบัตั้งแตวันถดัจากวันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเปนตนไป 

  

มาตรา ๓  ใหยกเลิกบทนิยามคําวา “อัตราคาจางข้ันต่ําพ้ืนฐาน” ในมาตรา ๕ 

แหงพระราชบัญญัตคิุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ 

  

มาตรา ๔  ใหเพ่ิมบทนิยามคําวา “อัตราคาจางตามมาตรฐานฝมือ” ระหวางบท

นิยามคาํวา “อัตราคาจางข้ันต่ํา” และคําวา “การทํางานลวงเวลา” ในมาตรา ๕ แหง

พระราชบัญญตัิคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ 

““อัตราคาจางตามมาตรฐานฝมือ” หมายความวา อัตราคาจางที่คณะกรรมการ

คาจางกําหนดขึ้นในแตละสาขาอาชีพตามมาตรฐานฝมอื” 

  

มาตรา ๕  ใหยกเลิกความในมาตรา ๗๙ แหงพระราชบัญญตัิคุมครองแรงงาน 

พ.ศ. ๒๕๔๑ และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา ๗๙  คณะกรรมการคาจางมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี ้

(๑) เสนอความเห็นและใหคําปรึกษาแนะนาํตอคณะรัฐมนตรีเก่ียวกับนโยบาย

และการพัฒนาคาจางและรายได 

(๒) กําหนดแนวทางในการพิจารณาของนายจางในการปรับคาจางตามภาวะ

เศรษฐกิจและสังคม 

(๓) กําหนดอตัราคาจางข้ันต่ํา 

(๔) กําหนดอตัราคาจางตามมาตรฐานฝมือ 

(๕) ใหคําแนะนาํดานวิชาการและแนวทางการประสานประโยชนแกหนวยงาน

ตางๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนทั่วไป 

(๖) ปฏิบัติการอืน่ใดตามที่กฎหมายกําหนดหรือตามที่คณะรัฐมนตรีหรือ

รัฐมนตรีมอบหมาย 



ในการเสนอความเห็นตอคณะรัฐมนตรี คณะกรรมการคาจางจะมีขอสังเกต

เก่ียวกับการพัฒนาระบบรายไดของประเทศดวยก็ได” 

  

มาตรา ๖  ใหยกเลิกความในมาตรา ๘๒ แหงพระราชบัญญัตคิุมครองแรงงาน 

พ.ศ. ๒๕๔๑ และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา ๘๒  การประชุมคณะกรรมการคาจางตองมีกรรมการเขาประชุมไมนอย
กวาก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด โดยมีกรรมการฝายนายจางและฝายลูกจางอยางนอยฝาย

ละหนึ่งคนจึงจะเปนองคประชุม 

ในการประชุมเพื่อพิจารณากําหนดอตัราคาจางข้ันต่าํหรืออัตราคาจางตาม

มาตรฐานฝมอืตามมาตรา ๗๙ จะตองมีกรรมการเขาประชุมไมนอยกวาสองในสามของจํานวน

กรรมการทั้งหมดโดยมีกรรมการฝายนายจางและฝายลกูจางอยางนอยฝายละสองคนจึงจะเปน

องคประชุม และตองไดมตอิยางนอยสองในสามของกรรมการที่เขาประชุม 

ในการประชุมเพื่อพิจารณากําหนดอตัราคาจางข้ันตํา่หรืออัตราคาจางตาม

มาตรฐานฝมอืคราวใดถาไมไดองคประชุมตามที่กําหนดไวในวรรคสอง ใหจัดใหมีการประชุมอีก

ครั้งหนึ่งภายในสิบหาวนันบัแตวันทีน่ัดประชุมครั้งแรก การประชุมครั้งหลังนี้แมจะไมมีกรรมการ

ซึ่งมาจากฝายนายจางหรือฝายลูกจางเขารวมประชุม ถามีกรรมการมาประชุมไมนอยกวาสองใน

สามของจํานวนกรรมการทั้งหมดก็ใหถือเปนองคประชมุ และตองไดมติอยางนอยสองในสามของ

กรรมการที่เขาประชุม” 

  

มาตรา ๗  ใหยกเลิกความในมาตรา ๘๔ แหงพระราชบัญญตัิคุมครองแรงงาน 

พ.ศ. ๒๕๔๑ และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา ๘๔  ใหคณะกรรมการคาจางมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อ
พิจารณาหรือปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดตามที่คณะกรรมการคาจางมอบหมายได 

ใหคณะกรรมการคาจางกําหนดองคประชุมและวิธีการดําเนนิงานของ

คณะอนุกรรมการไดตามความเหมาะสม” 

  



มาตรา ๘  ใหเพ่ิมความตอไปนี้เปนมาตรา ๘๔/๑ แหงพระราชบัญญัตคิุมครอง

แรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ 

“มาตรา ๘๔/๑  ใหคณะกรรมการคาจางมีอํานาจแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิจํานวนไม
เกินหาคนเปนที่ปรึกษาคณะกรรมการคาจาง ซึ่งในจาํนวนนี้อยางนอยตองเปนผูทรงคุณวุฒิดาน

แรงงานการบริหารคาจางและเงินเดือน เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม หรือกฎหมาย 

วาระการดาํรงตําแหนงและการพนจากตําแหนงของที่ปรึกษาซึ่งคณะกรรมการ

คาจางแตงตั้งตามวรรคหนึ่ง ใหนาํความในมาตรา ๘๐ และมาตรา ๘๑ มาใชบังคับโดยอนโุลม” 

  

มาตรา ๙  ใหยกเลิกความในมาตรา ๘๗ มาตรา ๘๘ มาตรา ๘๙ มาตรา ๙๐ 

และมาตรา ๙๑ แหงพระราชบัญญตัิคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา ๘๗  ในการพิจารณากําหนดอตัราคาจางข้ันต่ําใหคณะกรรมการคาจาง
ศึกษาและพิจารณาขอเท็จจริงเกี่ยวกับอัตราคาจางที่ลูกจางไดรับอยูประกอบกับขอเท็จจริงอ่ืนโดย

คํานึงถึงดัชนคีาครองชีพ อัตราเงินเฟอ มาตรฐานการครองชีพ ตนทุนการผลติ ราคาของสินคา

และบริการความสามารถของธุรกิจ ผลิตภาพแรงงาน ผลิตภณัฑมวลรวมของประเทศ และสภาพ

ทางเศรษฐกิจและสังคม 

การพิจารณากาํหนดอตัราคาจางข้ันต่าํจะกาํหนดใหใชเฉพาะกิจการ งานหรือ

สาขาอาชีพประเภทใด เพียงใด ในทองถ่ินใดกไ็ด 

ในการพิจารณากําหนดอตัราคาจางตามมาตรฐานฝมือ ใหคณะกรรมการคาจาง

ศึกษาและพิจารณาขอเท็จจริงเกี่ยวกับอัตราคาจางที่ลูกจางไดรับในแตละอาชีพตามมาตรฐานฝมือ

ที่กําหนดไวโดยวัดคาทักษะฝมือ ความรู และความสามารถ แตตองไมต่ํากวาอัตราคาจางข้ันต่าํที่

คณะกรรมการคาจางกําหนด 

มาตรา ๘๘  เม่ือไดศกึษาขอมูลและพิจารณาขอเท็จจริงตามที่กําหนดไวใน
มาตรา ๘๗ แลวใหคณะกรรมการคาจางประกาศกําหนดอตัราคาจางข้ันต่าํหรืออัตราคาจางตาม

มาตรฐานฝมอืโดยเสนอตอคณะรัฐมนตรเีพ่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๘๙  ประกาศกาํหนดอตัราคาจางข้ันต่าํหรืออัตราคาจางตามมาตรฐาน
ฝมือตามมาตรา ๘๘ ใหใชบังคับแกนายจางและลูกจางทุกคนโดยไมเลือกปฏิบัต ิ



มาตรา ๙๐  เม่ือประกาศกําหนดอัตราคาจางข้ันต่าํหรืออัตราคาจางตาม

มาตรฐานฝมอืมีผลใชบังคบัแลว หามมใิหนายจางจายคาจางใหแกลูกจางนอยกวาอัตราคาจางข้ัน

ต่ําหรืออัตราคาจางตามมาตรฐานฝมือที่กําหนด 

ใหพนักงานตรวจแรงงานสงประกาศกาํหนดอตัราคาจางข้ันต่ําหรืออัตราคาจาง

ตามมาตรฐานฝมือใหแกนายจางที่อยูในขายบังคบั และใหนายจางนัน้ปดประกาศดังกลาวไวในที่

เปดเผย เพ่ือใหลูกจางไดทราบ ณ สถานที่ทํางานของลูกจางตลอดระยะเวลาที่ประกาศดังกลาวมี

ผลใชบังคบั 

มาตรา ๙๑  ใหมีสํานักงานคณะกรรมการคาจางในกระทรวงแรงงานมีอํานาจ
หนาที่ ดังตอไปนี ้

(๑) จัดทําแผนพฒันาระบบคาจางและรายไดของประเทศเสนอตอ

คณะกรรมการคาจาง 

(๒) จัดทําแผนงานโครงการเสนอตอคณะกรรมการคาจางและคณะอนุกรรมการ 

(๓) ประสานแผนและการดาํเนนิการของคณะกรรมการคาจางและ

คณะอนุกรรมการ 

(๔) รวบรวม ศึกษา วจิัย วิเคราะห และประเมินผลสถานการณเศรษฐกิจ 

แรงงานภาวะการครองชีพ การขยายตัวของตลาดแรงงาน ผลติภาพแรงงาน การลงทุน การยายถิ่น 

และขอมูลอ่ืนที่เก่ียวของ เพ่ือใชในการวางแผนพฒันาระบบคาจางและรายไดของประเทศและเปน

ขอมูลประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการคาจางและคณะอนุกรรมการ 

(๕) เสนอแนะผลการศกึษา และผลการพิจารณาขอมูลทางวิชาการ และ

มาตรการเสริมอื่นตอกระทรวงแรงงาน และหนวยงานที่เก่ียวของ เพ่ือประโยชนในการพฒันา

ระบบคาจางและรายได 

(๖) ตดิตามและประเมินผลแผนพฒันาระบบคาจางและรายไดของประเทศ และ

การปฏิบัติงานตามมติของคณะกรรมการคาจาง 

(๗) ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่คณะกรรมการคาจางและคณะอนุกรรมการมอบหมาย” 

  

มาตรา ๑๐  บรรดาระเบียบ ประกาศ หรือคําส่ังที่ออกตามความในมาตรา ๗๙ 

มาตรา ๘๔ และมาตรา ๘๘ แหงพระราชบัญญตัิคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งใชบังคับอยู



กอนวันที่พระราชบัญญตัินีม้ีผลใชบังคบั ใหคงใชบังคับไดตอไปเทาทีไ่มขัดหรือแยงกับ

พระราชบัญญตัินี้ จนกวาจะมีระเบียบ ประกาศ หรือคาํส่ังที่ออกตามมาตรา ๗๙ มาตรา ๘๔ และ

มาตรา ๘๘ แหงพระราชบัญญัตคิุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย

พระราชบัญญตัินี ้

  

มาตรา ๑๑  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานรักษาการตามพระราชบัญญัตนิี ้

  

  

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 

พลเอก สุรยุทธ  จุลานนท 

นายกรัฐมนตรี 



หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากบทบญัญตัิในหมวด ๖ 

แหงพระราชบัญญัตคิุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ไมสอดคลองกับสภาพการณในปจจุบนั จึงควร

แกไขเพิ่มเติมอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการคาจาง โดยเพิ่มอํานาจในการกาํหนดอตัราคาจาง

ตามมาตรฐานฝมือและอํานาจในการแตงตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการคาจาง กําหนดให

คณะกรรมการคาจางเสนออัตราคาจางทีกํ่าหนดตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

รวมทั้งกําหนดใหสํานักงานคณะกรรมการคาจางมีอํานาจหนาที่ในการจัดทําแผนพฒันาระบบ

คาจางและรายไดของประเทศเสนอตอคณะกรรมการคาจาง และติดตามประเมินผลแผนพัฒนา

ดังกลาว ทั้งนี้ เพ่ือใหการกําหนดอตัราคาจางของคณะกรรมการคาจางมีประสิทธภิาพและเปน

ธรรมตอลูกจาง  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญตัินี ้

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

วัชศักดิ์/ผูจดัทํา 

๔ มีนาคม ๒๕๕๑ 

  

ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๕/ตอนที่ ๓๙ ก/หนา ๑๘/๒๗ กุมภาพันธ ๒๕๕๑ 
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