สาระส�ำคัญของ

พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน
(ฉบับที่ 6) พ.ศ.2560ที่แก้ไขใหม่
พรเทพ ทวีกาญจน์

ผู้บริหารสำ�นักทรัพยากรบุคคล
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำ�กัด (มหาชน)

เป็น

ที่ทราบกันดีว่า พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับที่
6) พ.ศ.2560 ได้ประกาศใช้บังคับให้มีผลนับแต่วันที่ 1
กันยายน 2560 เป็นต้นไป ซึ่งสาระส�ำคัญของการแก้ไขครั้งนี้ มีการ
แก้ไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับการอยู่สามเรื่องใหญ่ๆ คือ เรื่องที่หนึ่ง การ
ก�ำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต�่ำส�ำหรับลูกจ้างบางกลุ่มหรือบางประเภท
เพือ่ ส่งเสริมการจ้างงาน เรือ่ งทีส่ อง ปรับปรุงบทบัญญัตเิ รือ่ งข้อบังคับ
เกี่ยวกับการท�ำงานเพื่อลดภาระของนายจ้างในการน�ำส่งส�ำเนา
ข้อบังคับดังกล่าว เรื่องที่สาม เป็นการเพิ่มบทบัญญัติเกี่ยวกับการ
เกษียณอายุ และการจ่ายค่าชดเชยเพือ่ คุม้ ครองลูกจ้าง กรณีเกษียณ
อายุ เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ให้นายจ้าง ลูกจ้าง ประชาชนทั่วไป
และผูท้ เี่ กีย่ วข้องได้เข้าถึงตัวบทกฎหมายได้โดยสะดวก และสามารถ
เข้าใจกฎหมายได้ง่ายขึ้น อันเป็นส่งเสริมให้ปฏิบัติตามกฎหมายได้
อย่างถูกต้อง
ส�ำหรับบทความที่จะกล่าวในวันนี้ ได้รับข้อมูลจากค�ำชี้แจง
จากกระทรวงแรงงาน น�ำมาถ่ายทอดให้ผู้ที่สนใจได้ศึกษา และ
ท�ำความเข้า โดยจะขอกล่าวเพียงสองเรือ่ ง คือ เรือ่ งการก�ำหนดอัตรา
ค่าจ้างขัน้ ต�ำ่ ส�ำหรับลูกจ้างบางกลุม่ บางประเภท และเรือ่ งทีส่ องการ
ปรับปรุงบทบัญญัตเิ รือ่ งข้อบังคับเกีย่ วกับการท�ำงาน เพือ่ เป็นการลด
ภาระของนายจ้างในการจัดส่งส�ำเนาข้อบังคับ ส่วนเรื่องที่สามนั้นไว้
กล่าวในคราวหน้าหรือในโอกาสถัดไป
เรื่องแรก ที่ได้ท�ำการแก้ไข ในมาตรา 87 ก�ำหนดอัตรา
ค่าจ้างขั้นต�่ำส�ำหรับลูกจ้างบางกลุ่มหรือบางประเภท ในวรรคหนึ่ง
วรรคสอง และวรรคสี่ ที่แก้ไขเพิ่มเติมยังคงมีเนื้อหาเช่นเดียวกับ
มาตรา 87 ที่ถูกยกเลิกไปไม่ได้มีการแก้ไขแต่อย่างใด โดยวางกรอบ
ให้คณะกรรมการค่าจ้าง ซึ่งเป็นองค์กรไตรภาคีในการพิจารณา

15

บ้านทนาย

TPA news
บ้านทนาย

ก�ำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต�่ำที่จะต้องศึกษา และพิจารณาข้อเท็จจริง
และปัจจัยต่างๆ เช่น ค่าจ้างที่ลูกจ้างได้รับ ดัชนีค่าครองชีพ อัตรา
เงินเฟ้อ เป็นต้น
การก�ำหนดอัตราค่าจ้างขัน้ ต�ำ่ อาจก�ำหนดเฉพาะกิจการงาน
หรือสาขาอาชีพ ประเภทใด เพียงใด ในท้องถิ่นใดก็ได้ ส่วนการ
ก�ำหนดอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือกฎหมายยังคงหลักการเดิม
ให้คณะกรรมการค่าจ้างพิจารณาจากข้อเท็จจริงเกีย่ วกับอัตราค่าจ้าง
ที่ลูกจ้างได้รับในแต่ละอาชีพตามมาตรฐานฝีมือ โดยวัดค่าทักษะ
ฝีมอื ความรู้ และความสามารถ ซึง่ อัตราค่าจ้างขัน้ ต�ำ่ ทัว่ ไป และอัตรา
ค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ
ส่วนในวรรคสามที่เพิ่มเติมมีเจตนารมณ์ เพื่อเป็นการส่ง
เสริมการจ้าง และการคุม้ ครองแรงงานส�ำหรับลูกจ้างบางกลุม่ หรือ
บางประเภท เนื่องจากอาจมีลักษณะการท�ำงานที่แตกต่างจาก
ลูกจ้างหรือกิจการทั่วไป ประกอบกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และ
ระบบการจ้างงานของประเทศทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป การก�ำหนดอัตราค่า
จ้างขั้นต�่ำโดยทั่วไปตามมาตรา 87 วรรคสองยังขาดความยืดหยุ่น
และไม่ส่งเสริมให้มีการจ้างงานในลูกจ้างบางกลุ่ม บางประเภท เช่น
นักเรียน นิสติ นักศึกษาทีม่ อี ายุตงั้ แต่ 15 ปีขนึ้ ไป ทีป่ ระสงค์จะท�ำงาน
เพื่อหารายได้ระหว่างเรียน ขณะที่กลุ่มผู้สูงอายุ หรือคนพิการ มีข้อ
จ�ำกัดด้านสุขภาพหรืออาจจะท�ำงานได้ไม่เต็มเวลา หากให้นายจ้าง
จ่ายค่าจ้างขั้นต�่ำตามประกาศคณะกรรมการค่าจ้างซึ่งใช้บังคับแก่
นายจ้ า งทุ ก ประเภททุ ก กิ จ การ ก็ อ าจไม่ เ ป็ น ธรรมกั บ นายจ้ า ง
เนื่องจากประกาศคณะกรรมการค่าจ้างก�ำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต�่ำ
เป็นวัน โดย “วัน” หมายถึง เวลาท�ำงานปกติของลูกจ้างไม่เกิน 8
ชั่วโมง แม้นายจ้างจะก�ำหนดหรือให้ลูกจ้างท�ำงานน้อยกว่าเวลา
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ท�ำงานปกติเพียงใดก็ตาม ลูกจ้างย่อมมีสิทธิได้รับค่าจ้างไม่ต�่ำกว่า
อัตราค่าจ้างขั้นต�่ำตามที่คณะกรรมการค่าจ้างก�ำหนด นายจ้างจะ
ค�ำนวณจ่ายตามส่วนหรือโดยเฉลี่ยไม่ได้ (ฎีกาที่ 8681/2548) การ
ใช้คา่ จ้างขัน้ ต�ำ่ ดังกล่าวกับลูกจ้างทุกกลุม่ ทุกกิจการจึงไม่เอือ้ ให้เกิด
การส่งเสริมการจ้างงานของลูกจ้างบางกลุ่มหรือบางประเภท
ดังนั้นเพื่อเป็นการส่งเสริมการจ้างงานในกลุ่มลูกจ้างบาง
กลุม่ บางประเภท จึงเพิม่ เติมบทบัญญัตมิ าตรา 87 วรรคสาม ให้คณะ
กรรมการค่าจ้างมีอำ� นาจพิจารณาก�ำหนดอัตราค่าจ้างขัน้ ต�ำ่ ในกลุม่
ลูกจ้างบางกลุ่มบางประเภท แต่ทั้งนี้อัตราค่าจ้างขั้นต�่ำที่ใช้บังคับ
ส�ำหรับกลุ่มลูกจ้างบางกลุ่มบางประเภทนั้น ต้องไม่ต�่ำกว่าอัตรา
ค่าจ้างขั้นต�่ำที่คณะกรรมการค่าจ้างก�ำหนด เพื่อเป็นหลักประกันแก่
ลูกจ้างกลุ่มนี้ว่า จะได้รับค่าจ้างขั้นต�่ำโดยเฉลี่ยต่อชั่วโมงจะต้องไม่
ต�ำ่ อัตราค่าจ้างขัน้ ต�ำ่ ทัว่ ไป ทีเ่ ฉลีย่ ต่อชัว่ โมง เช่น ค่าจ้างขัน้ ต�ำ่ ทัว่ ไป
ของกรุงเทพมหานคร 310 บาท หาร 8 ชั่วโมง เท่ากับ 38.75 บาท
เป็นต้น
เรื่ อ งที่ ส อง การส่ ง ส� ำ เนา และแก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม ข้ อ บั ง คั บ
เกี่ยวกับการท�ำงาน เดิมมาตรา 108 และมาตรา 110 ถูกยกเลิกโดย
ค�ำสัง่ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรือ่ งการแก้ไข
เพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออ�ำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ซึ่ง
ได้ประกาศและมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2560 โดยมี
เจตนารมณ์เพื่อลดภาระ และอ�ำนวยความสะดวกให้แก่นายจ้าง
ผู้ประกอบกิจการ และลดขั้นตอนการประกอบธุรกิจ (Doing Business) ให้สอดคล้องกับสภาพการลงทุน เศรษฐกิจ ให้สอดคล้องกับ
สภาพการณ์ลงทุน เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศทีเ่ ปลีย่ นแปลง
ไป และเมื่อมีการเสนอร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน (ฉบับ
ที่...) พ.ศ. ... ได้น�ำเนื้อหาตามค�ำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ (คสช.) มาบรรจุไว้ในร่างด้วย เพื่อให้เนื้อหาของกฎหมาย
อยู่ในรูปของพระราชบัญญัติดังที่ปรากฏในพระราชบัญญัตินี้ โดย
ยังคงหลักการตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานฉบับเดิม และตาม
ค�ำสั่งหัวหน้า คสช. กล่าวคือ นายจ้างซึ่งมีลูกจ้างรวมกันตั้งแต่ 10
คนขึน้ ไป มีหน้าทีต่ อ้ งจัดให้มี และประกาศใช้ขอ้ บังคับเกีย่ วกับการ
ท�ำงานภายใน 15 วันนับแต่วันที่นายจ้างมีลูกจ้างรวมกันตั้งแต่ 10
คนขึ้นไป ในการจัดท�ำข้อบังคับเกี่ยวกับการท�ำงานนั้นต้องมีราย
ละเอียดเกีย่ วกับรายการอย่างน้อย 8 รายการ ตามทีก่ ฎหมายก�ำหนด
นายจ้างต้องจัดเก็บส�ำเนาข้อบังคับนัน้ ไว้ ณ สถานประกอบกิจการ
หรือส�ำนักงานของนายจ้างตลอดเวลา และต้องเผยแพร่ และปิด
ประกาศข้อบังคับเกีย่ วกับการท�ำงานโดยเปิดเผย ณ สถานทีท่ �ำงาน
ของลูกจ้าง
นอกจากนี้เพื่อให้ลูกจ้างได้ทราบ และเข้าถึงข้อบังคับเกี่ยว
กับการท�ำงานได้โดยสะดวก นายจ้างอาจเผยแพร่ข้อบังคับเกี่ยวกับ
การท�ำงานให้ลูกจ้างได้ทราบโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วยก็ได้
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หมายความว่า ในการเผยแพร่ขอ้ บังคับเกีย่ วกับการท�ำงาน นายจ้าง
ยังคงมีหน้าที่ต้องปิดประกาศข้อบังคับ โดยเปิดเผย ณ สถานที่
ท�ำงานของลูกจ้าง ส่วนการเผยแพร่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
เป็นการเพิ่มทางเลือกหนึ่ง ให้นายจ้างโดยการเผยแพร่เพิ่มเติมเพื่อ
ให้ลูกจ้างได้ทราบ และดูข้อบังคับได้โดยสะดวกขึ้น ในกรณีที่มีการ
แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับเกี่ยวกับการท�ำงานนายจ้างก็ต้องด�ำเนินการ
ตามวิธีการดังกล่าวข้างต้นด้วย ตามมาตรา 110
ส่วนการที่กฎหมายแก้ไขให้นายจ้างไม่ต้องส่งส�ำเนาข้อ
บังคับเกี่ยวกับการท�ำงานให้แก่อธิบดีกรมสวัสดิการ และคุ้มครอง
แรงงานหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย (ตามาตรา 108 วรรคสองเดิม) ก็
มิได้ทำ� ให้สทิ ธิของลูกจ้างทีม่ อี ยูต่ ามกฎหมายลดลง เนือ่ งจากการส่ง
ส�ำเนาข้อบังคับเป็นเรื่องระหว่างนายจ้างกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ สิทธิ
ต่างๆ ตามกฎหมาย เช่น สิทธิเกีย่ วกับการลา วันหยุด ค่าจ้าง นายจ้าง
ยังคงต้องปฏิบตั ติ อ่ ลูกจ้างไม่นอ้ ยไปกว่าทีก่ ฎหมายคุม้ ครองแรงงาน
ก�ำหนด การทีน่ ายจ้างแก้ไขเพิม่ เติมข้อบังคับทีไ่ ม่เป็นคุณแก่ลกู จ้าง
หากมิได้ด�ำเนินการให้ถูกต้องตามขั้นตอนที่กฎหมายก�ำหนด ย่อม
ไม่ผูกพันต่อลูกจ้าง และถ้าข้อบังคับที่ก�ำหนดขึ้นขัดต่อกฎหมาย
ย่อมไม่มีผลใช้บังคับ และเป็นโมฆะ ดังเช่น นายจ้างเปลี่ยนแปลง
สภาพการจ้างจากข้อตกลงเดิมเป็นให้ลกู จ้างท�ำงานเป็นผลัดหรือเป็น
กะโดยลูกจ้างไม่ยินยอมไม่ได้ เพราะการท�ำงานเป็นผลัดนั้นไม่เป็น
คุณแก่ลูกจ้าง จึงขัดต่อบทบัญญัติของกฎหมาย การที่ลูกจ้างไม่ได้
โต้แย้งจะถือว่ายินยอมแล้วยังไม่ได้ การประกาศข้อบังคับเกี่ยวกับ
การท�ำงานฉบับนี้จึงเป็นการกระท�ำหรือเจตนาของนายจ้างฝ่าย
เดียวไม่มีผลให้ลูกจ้างต้องปฏิบัติตาม (ค�ำพิพากษาฎีกาที่ 2019
-2022/2523) TPA
news

