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พรเทพ ทวีกาญจน์

ผู้บริหารสำานักทรัพยากรบุคคล 

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำากัด (มหาชน)

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน

เป็น
ที่ทราบกันดีว่า พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่ 

6) พ.ศ.2560 ได้ประกาศใช้บังคับให้มีผลนับแต่วันที่ 1 

กันยายน 2560 เป็นต้นไป ซึ่งสาระส�าคัญของการแก้ไขครั้งนี้ มีการ

แก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอยู่สามเรื่องใหญ่ๆ คือ เร่ืองที่หน่ึง การ

ก�าหนดอัตราค่าจ้างขั้นต�่าส�าหรับลูกจ้างบางกลุ่มหรือบางประเภท

เพือ่ส่งเสริมการจ้างงาน เรือ่งทีส่อง ปรบัปรงุบทบญัญตัเิรือ่งข้อบงัคับ

เกี่ยวกับการท�างานเพื่อลดภาระของนายจ้างในการน�าส่งส�าเนา 

ข้อบังคับดังกล่าว เรื่องที่สาม เป็นการเพิ่มบทบัญญัติเกี่ยวกับการ

เกษยีณอาย ุและการจ่ายค่าชดเชยเพือ่คุม้ครองลกูจ้าง กรณีเกษียณ

อายุ เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ให้นายจ้าง ลูกจ้าง ประชาชนทั่วไป 

และผูท้ีเ่กีย่วข้องได้เข้าถงึตวับทกฎหมายได้โดยสะดวก และสามารถ

เข้าใจกฎหมายได้ง่ายขึ้น อันเป็นส่งเสริมให้ปฏิบัติตามกฎหมายได้

อย่างถูกต้อง

ส�าหรับบทความที่จะกล่าวในวันนี้ ได้รับข้อมูลจากค�าชี้แจง

จากกระทรวงแรงงาน น�ามาถ่ายทอดให้ผู้ที่สนใจได้ศึกษา และ

ท�าความเข้า โดยจะขอกล่าวเพยีงสองเรือ่ง คอื เรือ่งการก�าหนดอัตรา

ค่าจ้างขัน้ต�า่ส�าหรบัลกูจ้างบางกลุม่  บางประเภท และเรือ่งทีส่องการ

ปรบัปรุงบทบญัญัตเิร่ืองข้อบงัคบัเก่ียวกับการท�างาน เพือ่เป็นการลด

ภาระของนายจ้างในการจัดส่งส�าเนาข้อบังคับ ส่วนเรื่องที่สามนั้นไว้

กล่าวในคราวหน้าหรือในโอกาสถัดไป        

เรื่องแรก ที่ได้ท�าการแก้ไข ในมาตรา 87 ก�าหนดอัตรา 

ค่าจ้างขั้นต�่าส�าหรับลูกจ้างบางกลุ่มหรือบางประเภท ในวรรคหนึ่ง 

วรรคสอง และวรรคสี่ ที่แก้ไขเพิ่มเติมยังคงมีเนื้อหาเช่นเดียวกับ

มาตรา 87 ที่ถูกยกเลิกไปไม่ได้มีการแก้ไขแต่อย่างใด โดยวางกรอบ

ให้คณะกรรมการค่าจ้าง ซึ่งเป็นองค์กรไตรภาคีในการพิจารณา

สาระส�าคัญของ

(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2560ที่แก้ไขใหม่

กำาหนดอัตราค่าจ้างขั้นตำ่าที่จะต้องศึกษา และพิจารณาข้อเท็จจริง 

และปัจจัยต่างๆ เช่น ค่าจ้างที่ลูกจ้างได้รับ ดัชนีค่าครองชีพ อัตรา

เงินเฟ้อ เป็นต้น

การก�าหนดอตัราค่าจ้างขัน้ต�า่อาจก�าหนดเฉพาะกจิการงาน

หรือสาขาอาชีพ ประเภทใด เพียงใด ในท้องถิ่นใดก็ได้ ส่วนการ

ก�าหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือกฎหมายยังคงหลักการเดิม 

ให้คณะกรรมการค่าจ้างพจิารณาจากข้อเทจ็จรงิเกีย่วกบัอตัราค่าจ้าง

ที่ลูกจ้างได้รับในแต่ละอาชีพตามมาตรฐานฝีมือ โดยวัดค่าทักษะ

ฝีมอื ความรู ้และความสามารถ ซึง่อตัราค่าจ้างขัน้ต�า่ทัว่ไป และอตัรา

ค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ 

ส่วนในวรรคสามที่เพิ่มเติมมีเจตนารมณ์ เพ่ือเป็นการส่ง

เสรมิการจ้าง และการคุม้ครองแรงงานสำาหรบัลกูจ้างบางกลุม่หรอื

บางประเภท เนื่องจากอาจมีลักษณะการทำางานที่แตกต่างจาก

ลูกจ้างหรือกิจการทั่วไป ประกอบกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และ

ระบบการจ้างงานของประเทศทีเ่ปลีย่นแปลงไป การก�าหนดอตัราค่า

จ้างขั้นต�่าโดยทั่วไปตามมาตรา 87 วรรคสองยังขาดความยืดหยุ่น 
และไม่ส่งเสริมให้มีการจ้างงานในลูกจ้างบางกลุ่ม บางประเภท เช่น 

นกัเรยีน นสิติ นกัศกึษาทีม่อีายตุัง้แต่ 15 ปีขึน้ไป ทีป่ระสงค์จะท�างาน

เพื่อหารายได้ระหว่างเรียน ขณะที่กลุ่มผู้สูงอายุ หรือคนพิการ มีข้อ

จ�ากัดด้านสุขภาพหรืออาจจะท�างานได้ไม่เต็มเวลา หากให้นายจ้าง

จ่ายค่าจ้างข้ันตำ่าตามประกาศคณะกรรมการค่าจ้างซึ่งใช้บังคับแก่

นายจ้างทุกประเภททุกกิจการ ก็อาจไม่เป็นธรรมกับนายจ้าง 
เนื่องจากประกาศคณะกรรมการค่าจ้างก�าหนดอัตราค่าจ้างขั้นต�่า

เป็นวัน โดย “วัน” หมายถึง เวลาท�างานปกติของลูกจ้างไม่เกิน 8 

ชั่วโมง แม้นายจ้างจะกำาหนดหรือให้ลูกจ้างทำางานน้อยกว่าเวลา
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ทำางานปกติเพียงใดก็ตาม ลูกจ้างย่อมมีสิทธิได้รับค่าจ้างไม่ตำ่ากว่า

อัตราค่าจ้างขั้นตำ่าตามที่คณะกรรมการค่าจ้างกำาหนด นายจ้างจะ

คำานวณจ่ายตามส่วนหรือโดยเฉลี่ยไม่ได้ (ฎีกาที่ 8681/2548) การ

ใช้ค่าจ้างขัน้ต�า่ดงักล่าวกบัลกูจ้างทกุกลุม่ทกุกจิการจงึไม่เอือ้ให้เกดิ

การส่งเสริมการจ้างงานของลูกจ้างบางกลุ่มหรือบางประเภท 
ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมการจ้างงานในกลุ่มลูกจ้างบาง

กลุม่บางประเภท จงึเพิม่เตมิบทบญัญตัมิาตรา 87 วรรคสาม ให้คณะ

กรรมการค่าจ้างมอี�านาจพจิารณาก�าหนดอัตราค่าจ้างขัน้ต�า่ในกลุม่

ลูกจ้างบางกลุ่มบางประเภท แต่ทั้งนี้อัตราค่าจ้างขั้นตำ่าที่ใช้บังคับ

สำาหรับกลุ่มลูกจ้างบางกลุ่มบางประเภทนั้น ต้องไม่ตำ่ากว่าอัตรา 

ค่าจ้างขั้นตำ่าที่คณะกรรมการค่าจ้างก�าหนด เพื่อเป็นหลักประกันแก่

ลูกจ้างกลุ่มนี้ว่า จะได้รับค่าจ้างขั้นต�่าโดยเฉลี่ยต่อชั่วโมงจะต้องไม่

ต�า่อตัราค่าจ้างขัน้ต�า่ทัว่ไป ทีเ่ฉลีย่ต่อชัว่โมง เช่น ค่าจ้างขัน้ต�า่ทัว่ไป

ของกรุงเทพมหานคร 310 บาท หาร 8 ชั่วโมง เท่ากับ 38.75 บาท 

เป็นต้น 

เรื่องที่สอง การส่งส�าเนา และแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ 

เกี่ยวกับการท�างาน เดิมมาตรา 108 และมาตรา 110 ถูกยกเลิกโดย

ค�าสัง่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาต ิที ่21/2560 เรือ่งการแก้ไข

เพ่ิมเติมกฎหมายเพื่ออ�านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ซึ่ง

ได้ประกาศและมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันท่ี 4 เมษายน 2560 โดยมี

เจตนารมณ์เพื่อลดภาระ และอำานวยความสะดวกให้แก่นายจ้าง  

ผู้ประกอบกิจการ และลดขั้นตอนการประกอบธุรกิจ (Doing Busi-

ness) ให้สอดคล้องกบัสภาพการลงทนุ เศรษฐกจิ ให้สอดคล้องกบั

สภาพการณ์ลงทนุ เศรษฐกจิ และสงัคมของประเทศทีเ่ปลีย่นแปลง

ไป และเม่ือมีการเสนอร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับ

ที่...) พ.ศ. ... ได้น�าเน้ือหาตามค�าส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบ 

แห่งชาติ (คสช.) มาบรรจุไว้ในร่างด้วย เพื่อให้เน้ือหาของกฎหมาย

อยู่ในรูปของพระราชบัญญัติดังท่ีปรากฏในพระราชบัญญัตินี้ โดย 

ยังคงหลักการตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานฉบับเดิม และตาม 

ค�าสั่งหัวหน้า คสช. กล่าวคือ นายจ้างซึ่งมีลูกจ้างรวมกันตั้งแต่ 10 

คนขึน้ไป มหีน้าทีต้่องจดัให้มี และประกาศใช้ข้อบงัคบัเกีย่วกบัการ

ทำางานภายใน 15 วันนับแต่วันที่นายจ้างมีลูกจ้างรวมกันตั้งแต่ 10 

คนข้ึนไป ในการจัดท�าข้อบังคับเก่ียวกับการท�างานนั้นต้องมีราย

ละเอยีดเกีย่วกบัรายการอย่างน้อย 8 รายการ ตามทีก่ฎหมายก�าหนด 

นายจ้างต้องจดัเกบ็สำาเนาข้อบงัคบันัน้ไว้ ณ สถานประกอบกจิการ

หรือสำานักงานของนายจ้างตลอดเวลา และต้องเผยแพร่ และปิด

ประกาศข้อบงัคบัเกีย่วกบัการทำางานโดยเปิดเผย ณ สถานทีท่ำางาน

ของลูกจ้าง 

นอกจากนี้เพื่อให้ลูกจ้างได้ทราบ และเข้าถึงข้อบังคับเกี่ยว

กับการท�างานได้โดยสะดวก นายจ้างอาจเผยแพร่ข้อบังคับเกี่ยวกับ

การท�างานให้ลูกจ้างได้ทราบโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วยก็ได้ 

หมายความว่า ในการเผยแพร่ข้อบงัคบัเกีย่วกบัการทำางาน นายจ้าง

ยังคงมีหน้าท่ีต้องปิดประกาศข้อบังคับ โดยเปิดเผย ณ สถานที่

ทำางานของลูกจ้าง ส่วนการเผยแพร่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

เป็นการเพิ่มทางเลือกหนึ่ง ให้นายจ้างโดยการเผยแพร่เพิ่มเติมเพื่อ

ให้ลูกจ้างได้ทราบ และดูข้อบังคับได้โดยสะดวกขึ้น ในกรณีที่มีการ

แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับเกี่ยวกับการท�างานนายจ้างก็ต้องด�าเนินการ

ตามวิธีการดังกล่าวข้างต้นด้วย ตามมาตรา 110 

ส่วนการที่กฎหมายแก้ไขให้นายจ้างไม่ต้องส่งส�าเนาข้อ

บังคับเก่ียวกับการท�างานให้แก่อธิบดีกรมสวัสดิการ และคุ้มครอง

แรงงานหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย (ตามาตรา 108 วรรคสองเดิม) ก็

มไิด้ท�าให้สิทธขิองลูกจ้างทีม่อียู่ตามกฎหมายลดลง เนือ่งจากการส่ง

ส�าเนาข้อบังคับเป็นเรื่องระหว่างนายจ้างกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ สิทธิ

ต่างๆ ตามกฎหมาย เช่น สทิธเิกีย่วกบัการลา วนัหยดุ ค่าจ้าง นายจ้าง

ยังคงต้องปฏบิติัต่อลกูจ้างไม่น้อยไปกว่าทีก่ฎหมายคุ้มครองแรงงาน

ก�าหนด การทีน่ายจ้างแก้ไขเพิม่เติมข้อบงัคบัทีไ่ม่เป็นคณุแก่ลกูจ้าง

หากมิได้ดำาเนินการให้ถูกต้องตามขั้นตอนที่กฎหมายกำาหนด ย่อม

ไม่ผูกพันต่อลูกจ้าง และถ้าข้อบังคับที่กำาหนดขึ้นขัดต่อกฎหมาย

ย่อมไม่มีผลใช้บังคับ และเป็นโมฆะ ดังเช่น นายจ้างเปลี่ยนแปลง

สภาพการจ้างจากข้อตกลงเดมิเป็นให้ลกูจ้างท�างานเป็นผลดัหรอืเป็น

กะโดยลูกจ้างไม่ยินยอมไม่ได้ เพราะการท�างานเป็นผลัดนั้นไม่เป็น

คุณแก่ลูกจ้าง จึงขัดต่อบทบัญญัติของกฎหมาย การที่ลูกจ้างไม่ได้

โต้แย้งจะถือว่ายินยอมแล้วยังไม่ได้ การประกาศข้อบังคับเกี่ยวกับ

การทำางานฉบับนี้จึงเป็นการกระทำาหรือเจตนาของนายจ้างฝ่าย

เดียวไม่มีผลให้ลูกจ้างต้องปฏิบัติตาม (ค�าพิพากษาฎีกาที่ 2019 
-2022/2523)

                                                                              


