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พระราชบัญญัติ 

คุ้มครองแรงงาน  (ฉบับที่  ๖) 
พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

 
 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๒๗  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

เป็นปีที่  ๒  ในรัชกาลปัจจุบัน 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ   

ให้ประกาศว่า 
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองแรงงาน 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของ 

สภานติิบัญญัติแห่งชาติทําหน้าที่รัฐสภา  ดังต่อไปนี้ 
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า  “พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน  (ฉบับที่  ๖)  ๒๕๖๐” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เป็นต้นไป 
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๘๗  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๔๑  

ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๕๑  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน 
“มาตรา ๘๗ ในการพิจารณากําหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ําให้คณะกรรมการค่าจ้างศึกษา 

และพิจารณาข้อเท็จจริงเก่ียวกับอัตราค่าจ้างที่ลูกจ้างได้รับอยู่ประกอบกับข้อเท็จจริงอื่นโดยคํานึงถึง 
ดัชนีค่าครองชีพ  อัตราเงินเฟ้อ  มาตรฐานการครองชีพ  ต้นทุนการผลิต  ราคาของสินค้าและบริการ   
ความสามารถของธุรกิจ  ผลิตภาพแรงงาน  ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ  และสภาพทางเศรษฐกิจ 
และสังคม 

การพิจารณากําหนดอัตราค่าจ้างข้ันต่ําจะกําหนดให้ใช้เฉพาะกิจการ  งานหรือสาขาอาชีพ
ประเภทใด  เพยีงใด  ในท้องถิ่นใดก็ได้ 
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เพื่อเป็นการส่งเสริมการจ้างงานและการคุ้มครองแรงงานสําหรับลูกจ้างบางกลุ่มหรือบางประเภท  
คณะกรรมการค่าจ้างอาจพิจารณากําหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ําที่แตกต่างจากที่พิจารณากําหนดในวรรคสอง  
เพื่อใช้สําหรับลูกจ้างกลุ่มนั้นหรือประเภทนั้นในกิจการ  งานหรือสาขาอาชีพประเภทใด  เพียงใด   
ในท้องถิ่นใดก็ได้  ทั้งนี้  ค่าจ้างดังกล่าวต้องไม่ต่ํากว่าอัตราค่าจ้างข้ันต่ําที่คณะกรรมการค่าจ้างกําหนด 
ตามวรรคสอง   

ในการพิจารณากําหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ  ให้คณะกรรมการค่าจ้างศึกษา 
และพิจารณาข้อเท็จจริงเก่ียวกับอัตราค่าจ้างที่ลูกจ้างได้รับในแต่ละอาชีพตามมาตรฐานฝีมือที่กําหนดไว้
โดยวัดค่าทักษะฝีมือ  ความรู้  และความสามารถ  แต่ต้องไม่ต่ํากว่าอัตราค่าจ้างขั้นต่ําที่คณะกรรมการ
ค่าจ้างกําหนด” 

มาตรา ๔ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๑๐๘  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๔๑  
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๒๑/๒๕๖๐  เร่ือง  การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย
เพื่ออํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ  ลงวันที่  ๔  เมษายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๐  และให้ใช้ความ 
ต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๑๐๘ ให้นายจ้างซึ่งมีลูกจ้างรวมกันตั้งแต่สิบคนข้ึนไป  จัดให้มีข้อบังคับเก่ียวกับ 
การทํางานเป็นภาษาไทย  และข้อบังคับนั้นอย่างน้อยต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับรายการ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) วันทํางาน  เวลาทํางานปกติ  และเวลาพัก 
(๒) วันหยุดและหลักเกณฑ์การหยุด 
(๓) หลักเกณฑ์การทํางานล่วงเวลาและการทํางานในวันหยุด 
(๔) วันและสถานที่จ่ายค่าจ้าง  ค่าล่วงเวลา  ค่าทํางานในวันหยุดและค่าล่วงเวลาในวันหยุด 
(๕) วันลาและหลักเกณฑ์การลา 
(๖) วินัยและโทษทางวนิัย 
(๗) การร้องทุกข์ 
(๘) การเลิกจ้าง  ค่าชดเชย  และค่าชดเชยพิเศษ 
ให้นายจ้างประกาศใช้ข้อบังคับเก่ียวกับการทํางานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่นายจ้างมีลูกจ้าง

รวมกันตั้งแต่สิบคนข้ึนไป  และให้นายจ้างจัดเก็บสําเนาข้อบังคับนั้นไว้  ณ  สถานประกอบกิจการ   
หรือสํานักงานของนายจ้างตลอดเวลา   

ให้นายจ้างเผยแพร่และปิดประกาศข้อบังคับเก่ียวกับการทํางานโดยเปิดเผย  ณ  สถานที่ทํางาน
ของลูกจ้าง  หรือเพิ่มเติมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วยก็ได้  เพื่อให้ลูกจ้างได้ทราบและเข้าถึงได้
โดยสะดวก” 
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มาตรา ๕ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๑๑๐  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๔๑  
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยคําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที่  ๒๑/๒๕๖๐  เร่ือง  การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย
เพื่ออํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ  ลงวันที่  ๔  เมษายน  พุทธศักราช  ๒๕๖๐  และให้ใช้ความ
ต่อไปนี้แทน 

“มาตรา ๑๑๐ การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับเก่ียวกับการทํางานที่นายจ้างประกาศใช้ตามมาตรา  ๑๐๘  
ให้นายจ้างประกาศข้อบังคับที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมนั้น  และให้นํามาตรา  ๑๐๘  วรรคสองและวรรคสาม  
มาใช้บังคับโดยอนุโลม” 

มาตรา ๖ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นมาตรา  ๑๑๘/๑  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน  
พ.ศ.  ๒๕๔๑   

“มาตรา ๑๑๘/๑ การเกษียณอายุตามที่นายจ้างและลูกจ้างตกลงกันหรือตามที่นายจ้างกําหนดไว้
ให้ถือว่าเป็นการเลิกจ้างตามมาตรา  ๑๑๘  วรรคสอง 

ในกรณีที่ มิได้ มีการตกลงหรือกําหนดการเกษียณอายุไว้  หรือมีการตกลงหรือกําหนด 
การเกษียณอายุไว้เกินกว่าหกสิบปี  ให้ลูกจ้างที่มีอายุครบหกสิบปีขึ้นไปมีสิทธิแสดงเจตนาเกษียณอายุได้  
โดยให้แสดงเจตนาต่อนายจ้างและให้มีผลเมื่อครบสามสิบวันนับแต่วันแสดงเจตนา  และให้นายจ้าง 
จ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างที่เกษียณอายุนั้น  ตามมาตรา  ๑๑๘  วรรคหน่ึง” 

มาตรา ๗ ให้ยกเลิกความใน  (๑)  ของมาตรา  ๑๔๔  แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครอง
แรงงาน  พ.ศ.  ๒๕๔๑  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน  (ฉบับที่  ๕)  พ.ศ.  ๒๕๖๐  
และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน   

“(๑)  มาตรา  ๑๐  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  ๕๑  
มาตรา  ๖๑  มาตรา  ๖๒  มาตรา  ๖๓  มาตรา  ๖๔  มาตรา  ๖๗  มาตรา  ๗๐  มาตรา  ๗๑  มาตรา  ๗๒  
มาตรา  ๗๖  มาตรา  ๙๐  วรรคหน่ึง  มาตรา  ๑๑๘  วรรคหน่ึง  หรือมาตรา  ๑๑๘/๑  วรรคสอง” 

 
ผู้รับสนองพระราชโองการ 

พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้  คือ  โดยที่พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน   
พ.ศ.  ๒๕๔๑  ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน  และมีบทบัญญัติบางประการที่ไม่เหมาะสมกับสภาพการณ์ 
ที่เปลี่ยนแปลงไป  สมควรเพ่ิมบทบัญญัติเก่ียวกับการกําหนดอัตราค่าจ้างขั้นตํ่าสําหรับลูกจ้างบางกลุ่ม 
หรือบางประเภท  เช่น  นักเรียน  นักศึกษา  คนพิการ  และผู้สูงอายุ  เพื่อให้มีการส่งเสริมการจ้างงาน 
และคุ้มครองแรงงานสําหรับลูกจ้างบางกลุ่มหรือบางประเภทดังกล่าว  ซึ่งอาจมีลักษณะการทํางาน 
ที่แตกต่างจากลูกจ้างทั่วไป  ปรับปรุงบทบัญญัติเร่ืองข้อบังคับเก่ียวกับการทํางานเพื่อลดภาระของนายจ้าง
ในการส่งสําเนาข้อบังคับดังกล่าว  ปรับปรุงบทบัญญัติเก่ียวกับการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับเก่ียวกับ 
การทํางานให้สอดคล้องกันและเหมาะสมยิ่งขึ้น  และเพิ่มบทบัญญัติเก่ียวกับการเกษียณอายุและการจ่าย
ค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างกรณีเกษียณอายุเพื่อคุ้มครองลูกจ้างกรณีเกษียณอายุ  และเพื่อให้เกิดความชัดเจน
ในการบังคับใช้กฎหมาย  รวมทั้งเพิ่มบทกําหนดโทษกรณีนายจ้างไม่จ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้าง 
กรณเีกษียณอายุ  จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน้ี 


