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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 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ   

ใหประกาศวา 

โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน 

พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล   

ซ่ึงมาตรา  ๒๙  ประกอบกับมาตรา  ๔๓  ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  บัญญัติใหกระทําได

โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย 

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  ใหตราพระราชบัญญัติข้ึนไวโดยคําแนะนําและยินยอมของ 

สภานิติบัญญัติแหงชาติ  ดังตอไปนี้ 

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกวา  “พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๑” 

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เปนตนไป 
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มาตรา ๓ ใหยกเลิกบทนิยามคําวา  “อัตราคาจางข้ันตํ่าพื้นฐาน”  ในมาตรา  ๕  แหงพระราชบัญญัติ

คุมครองแรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๔๑ 

มาตรา ๔ ใหเพิ่มบทนิยามคําวา  “อัตราคาจางตามมาตรฐานฝมือ”  ระหวางบทนิยามคําวา  

“อัตราคาจางข้ันตํ่า”  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) กําหนดอัตราคาจางข้ันตํ่า  

(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 



หนา   ๒๐ 
เลม   ๑๒๕   ตอนที ่  ๓๙   ก   ราชกิจจานุเบกษา   ๒๗   กุมภาพันธ   ๒๕๕๑ 
 

 

ในการประชุมเพื่อพิจารณากําหนดอัตราคาจางข้ันตํ่าหรืออัตราคาจางตามมาตรฐานฝมือ 

ตามมาตรา  ๗๙  จะตองมีกรรมการเขาประชุมไมนอยกวาสองในสามของจํานวนกรรมการทั้งหมด   

โดยมีกรรมการฝายนายจางและฝายลูกจางอยางนอยฝายละสองคนจึงจะเปนองคประชุม  และตองไดมติ

อยางนอยสองในสามของกรรมการที่เขาประชุม 

ในการประชุมเพื่อพิจารณากําหนดอัตราคาจางข้ันตํ่าหรืออัตราคาจางตามมาตรฐานฝมือคราวใด   

ถาไมไดองคประชุมตามที่กําหนดไวในวรรคสอง  ใหจัดใหมีการประชุมอีกคร้ังหนึ่งภายในสิบหาวัน 

นับแตวันที่นัดประชุมคร้ังแรก  การประชุมคร้ังหลังนี้แมจะไมมีกรรมการซึ่งมาจากฝายนายจางหรือ 

ฝายลูกจางเขารวมประชุม  ถามีกรรมการมาประชุมไมนอยกวาสองในสามของจํานวนกรรมการทั้งหมด  

ก็ใหถือเปนองคประชุม  และตองไดมติอยางนอยสองในสามของกรรมการที่เขาประชุม” 

มาตรา ๗ ใหยกเลิกความในมาตรา  ๘๔  แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๔๑  

และใหใชความตอไปนี้แทน 

“มาตรา  ๘๔  ใหคณะกรรมการคาจางมีอํานาจแตงต้ังคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาหรือ

ปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดตามที่คณะกรรมการคาจางมอบหมายได 

ใหคณะกรรมการคาจางกําหนดองคประชุมและวิธีการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการ 

ไดตามความเหมาะสม” 

มาตรา ๘ ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนมาตรา  ๘๔/๑  แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน  

พ.ศ.  ๒๕๔๑ 

“มาตรา  ๘๔/๑  ใหคณะกรรมการคาจางมีอํานาจแตงต้ังผูทรงคุณวุฒิจํานวนไมเกินหาคน 

เปนที่ปรึกษาคณะกรรมการคาจาง  ซ่ึงในจํานวนนี้อยางนอยตองเปนผูทรงคุณวุฒิดานแรงงาน   

การบริหารคาจางและเงินเดือน  เศรษฐกิจ  อุตสาหกรรม  หรือกฎหมาย  

วาระการดํารงตําแหนงและการพนจากตําแหนงของที่ปรึกษาซึ่งคณะกรรมการคาจางแตงต้ัง

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  ในการพิจารณากําหนดอัตราคาจางข้ันตํ่าใหคณะกรรมการคาจางศึกษาและ

พิจารณาขอเท็จจริงเกี่ยวกับอัตราคาจางที่ลูกจางไดรับอยูประกอบกับขอเท็จจริงอื่นโดยคํานึงถึงดัชนี 
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คาครองชีพ  อัตราเงินเฟอ  มาตรฐานการครองชีพ  ตนทุนการผลิต  ราคาของสินคาและบริการ  

ความสามารถของธุรกิจ  ผลิตภาพแรงงาน  ผลิตภัณฑมวลรวมของประเทศ  และสภาพทางเศรษฐกิจและสังคม 

การพิจารณากําหนดอัตราคาจางข้ันตํ่าจะกําหนดใหใชเฉพาะกิจการ  งานหรือสาขาอาชีพ

ประเภทใด  เพียงใด  ในทองถิ่นใดก็ได 

ในการพิจารณากําหนดอัตราคาจางตามมาตรฐานฝมือ  ใหคณะกรรมการคาจางศึกษาและ

พิจารณาขอเท็จจริงเกี่ยวกับอัตราคาจางที่ลูกจางไดรับในแตละอาชีพตามมาตรฐานฝมือที่กําหนดไว 

โดยวัดคาทักษะฝมือ  ความรู  และความสามารถ  แตตองไมตํ่ากวาอัตราคาจางข้ันตํ่าที่คณะกรรมการ

คาจางกําหนด 

มาตรา  ๘๘  เมื่อไดศึกษาขอมูลและพิจารณาขอเท็จจริงตามที่กําหนดไวในมาตรา  ๘๗  แลว  

ใหคณะกรรมการคาจางประกาศกําหนดอัตราคาจางข้ันตํ่าหรืออัตราคาจางตามมาตรฐานฝมือโดยเสนอตอ

คณะรัฐมนตรีเพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

มาตรา  ๘๙  ประกาศกําหนดอัตราคาจางข้ันตํ่าหรืออัตราคาจางตามมาตรฐานฝมือตามมาตรา  ๘๘  

ใหใชบังคับแกนายจางและลูกจางทุกคนโดยไมเลือกปฏิบัติ 

มาตรา  ๙๐  เมื่อประกาศกําหนดอัตราคาจางข้ันตํ่าหรืออัตราคาจางตามมาตรฐานฝมือมีผล 

ใชบังคับแลว  หามมิใหนายจางจายคาจางใหแกลูกจางนอยกวาอัตราคาจางข้ันตํ่าหรืออัตราคาจาง 

ตามมาตรฐานฝมือที่กําหนด 

ใหพนักงานตรวจแรงงานสงประกาศกําหนดอัตราคาจางข้ันตํ่าหรืออัตราคาจางตามมาตรฐานฝมือ

ใหแกนายจางที่อยูในขายบังคับ  และใหนายจางนั้นปดประกาศดังกลาวไวในที่เปดเผย  เพื่อใหลูกจาง 

ไดทราบ  ณ  สถานที่ทํางานของลูกจางตลอดระยะเวลาที่ประกาศดังกลาวมีผลใชบังคับ 

มาตรา  ๙๑  ใหมีสํานักงานคณะกรรมการคาจางในกระทรวงแรงงานมีอํานาจหนาที่   ดังตอไปนี้ 

(๑) จัดทําแผนพัฒนาระบบคาจางและรายไดของประเทศเสนอตอคณะกรรมการคาจาง 

(๒) จัดทําแผนงานโครงการเสนอตอคณะกรรมการคาจางและคณะอนุกรรมการ 

(๓) ประสานแผนและการดําเนินการของคณะกรรมการคาจางและคณะอนุกรรมการ 

(๔) รวบรวม  ศึกษา  วิจัย  วิเคราะห  และประเมินผลสถานการณเศรษฐกิจ  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  หรือคําส่ังที่ออกตามความในมาตรา  ๗๙  มาตรา  ๘๔  

และมาตรา  ๘๘  แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๔๑  ซ่ึงใชบังคับอยูกอนวันที่

พระราชบัญญัตินี้มีผลใชบังคับ  ใหคงใชบังคับไดตอไปเทาที่ไมขัดหรือแยงกับพระราชบัญญัตินี้  จนกวา

จะมีระเบียบ  ประกาศ  หรือคําส่ังที่ออกตามมาตรา  ๗๙  มาตรา  ๘๔  และมาตรา  ๘๘  แหงพระราชบัญญัติ

คุมครองแรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๔๑  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ 

มาตรา ๑๑ ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก  สุรยุทธ  จุลานนท 

นายกรัฐมนตรี 
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หมายเหตุ   :-  เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้   คือ  เนื่ องจากบทบัญญัติในหมวด  ๖   

แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๔๑  ไมสอดคลองกับสภาพการณในปจจุบัน  จึงควรแกไขเพิ่มเติม

อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการคาจาง  โดยเพิ่มอํานาจในการกําหนดอัตราคาจางตามมาตรฐานฝมือและอํานาจ

ในการแตงตั้งท่ีปรึกษาคณะกรรมการคาจาง กําหนดใหคณะกรรมการคาจางเสนออัตราคาจางที่กําหนดตอ

คณะรัฐมนตรีเพ่ือประกาศในราชกิจจานุเบกษา  รวมทั้งกําหนดใหสํานักงานคณะกรรมการคาจางมีอํานาจหนาท่ี

ในการจัดทําแผนพัฒนาระบบคาจางและรายไดของประเทศเสนอตอคณะกรรมการคาจาง  และติดตามประเมินผล

แผนพัฒนาดังกลาว  ท้ังนี้  เพ่ือใหการกําหนดอัตราคาจางของคณะกรรมการคาจางมีประสิทธิภาพและเปนธรรม

ตอลูกจาง  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 


