
 
 
 
 
 
 
 
 

วารสารกฎหมายแรงงาน  
บริษัท สมบัติ ลีกัล จํากัด 

 
ฉบับที่ 2 ปที ่1 ประจําเดือน พฤษภาคม  2550 

 
(สําหรับสมาชิก) 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
• ผูบังคับบัญชาที่มีอํานาจลงโทษทางวนิัย ดวยการลดคาจาง แตทําไมมสิีทธิไดรับคา

ลวงเวลา ?  
• การชี้ขาดขอพพิาทแรงงานของคณะกรรมการแรงงานสมัพันธในปญหาขอเท็จจริง กับ

ปญหาขอกฎหมาย ตางกนัอยางไร ? 
• พนกังานตรวจแรงงานสั่งใหจายสนิจางแทนการบอกกลาวลวงหนา 153,900 บาท ศาล

แรงงานสั่งใหจาย 156,000 บาท ศาลฎีกาสั่งใหจาย 156,600 บาท เกดิอะไรขึ้น? 

 



 

คํานํา 
 
 ในเลมนี้บริษัทไดคัดยอรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนดานแรงงานมา
ใหทานไดศึกษา เพื่อใหทานไดทราบวา แมรายงานการตรวจสอบจะมีเปาหมายที่การละเมิดสิทธิ
มนุษยชนเพียงประการเดียว ซึ่งนาจะเกี่ยวของกับปญหาขอเท็จจริงเทานั้น ไมนาจะเกี่ยวของกับ
ปญหาขอกฎหมายแตอยางใด แตในความเปนจริงหาไดเปนเชนนั้นไม ความเห็นของคณะกรรมการ
สิทธิมนุษยชนก็ยังนําปญหาขอกฎหมายแรงงานมาเปนเครื่องนําทางเพื่อชี้ขาดปญหาขอเท็จจริง วา 
มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนหรือไม ? 
 
 ในฉบับตอๆไปบริษัทจะคัดยอรายงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวกับดาน
แรงงานและเกี่ยวพันกับกฎหมายแรงาน หรือการบริหารงานบุคคลมาใหทานไดศึกษาเพิ่มเติมตาม
ความเหมาะสม 
 
 บริษัทหวังเปนอยางยิ่งวา วารสารกฎหมายแรงงานฉบับนี้จะมีพัฒนาการที่ดีข้ึน เพื่อใหได
ประโยชนตามสมควรเมื่อทานไดเปดอาน 
 
 
  
                 นายสมบัติ กระแสรญาณ 

                    พฤษภาคม 2550 
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สถานการณดานแรงงานสัมพันธป 2549 
 
 
การกระทําอันไมเปนธรรม 
 ในป  2549 มีเ ร่ืองรองกลาวหาเรื่องการกระทําอันไมเปนธรรม  ภาคเอกชน  ตาม
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 จํานวน 684 เร่ือง 684 คน รวมยอดยกมา 178 เร่ือง 
รวม 862 ในจํานวนนี้ไดดําเนินการเสร็จส้ิน จํานวน  529 เ ร่ือง  529 คน  จําแนกเปน  การ
ประนีประนอม จํานวน 235 เร่ือง  235 คน โดยผูกลาวหาไดรับเงินชวยเหลือจํานวน 3,703,571 
บาท และการวินิจฉัยชี้ขาด จํานวน 294 เร่ือง 294 คน โดยมีคําสั่งใหยกคํารอง 107 เร่ือง 107 คน 
ส่ังใหรับเขาทํางาน 161 เร่ือง 161 คน และส่ังใหจายคาเสียหาย 26 เ ร่ือง 26 คน เปนเงิน 
3,424,522 บาท 
 เมื่อเปรียบเทียบการรองกลาวหาเรื่องการกระทําอันไมเปนธรรมในป 2549 กับป 2548 
พบวาจํานวนการรองกลาวหาเรื่องการกระทําอันไมเปนธรรมเพิ่มข้ึนรอยละ 18.57 ของการกระทํา
อันไมเปนธรรม กลาวคือป 2548 มีการรองกลาวหาเรื่องการกระทําอันไมเปนธรรม จํานวน 557 
เร่ือง 557 คน 
 
การฟองเพิกถอนคําสั่งคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ 

ผลคดี ป 
 

จํานวนทีฟ่อง
เพิกถอน 

(ราย) 
ประนีประนอม 

(ราย) 
ยกฟอง 
(ราย) 

เพิกถอน 
(ราย) 

อยูระหวาง
พิจารณา 

(ราย) 
2545 18 8 8 2 - 
2546 19 10 7 - 2 
2547 16 8 7 1 - 
2548 17 4 3 5 5 
2549 13 2 1 - 10 
รวม 83 32 26 8 17 

 
ที่มา    กลุมงานคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ 
หมายเหตุ     ขอมูล ณ ธันวาคม 2549 
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สถานการณการจัดต้ังองคการนายจางและองคการลูกจางทั่วประเทศ 
 ในป 2549 มีจํานวนองคการทั้งหมด 1,813 แหง โดยจําแนกเปนองคการนายจาง จํานวน 
428 แหง คิดเปนรอยละ 23.61 ขององคการทั้งหมด และองคการลูกจาง จํานวน 1,385 แหง คิด
เปนรอยละ 76.39 ขององคการทั้งหมด (รายละเอียดปรากฏตามตาราง) 
 
ขอมูลองคการแรงงานป 2548 – 2549  
องคการแรงงาน ป 2548 ป 2549 จํานวนสมาชกิ 
องคการนายจาง 
สมาคมนายจาง 
สหพันธนายจาง 
สภาองคการนายจาง 
องคการลูกจาง 
สหภาพแรงงานเอกชน 
สหภาพแรงงาน
รัฐวิสาหกิจ 
สหพนัธแรงงาน
รัฐวิสาหกิจ 
สหพนัธแรงงาน 
สภาองคการลกูจาง 
 

435 
420 

3 
12 

1,442 
1,369 

45 
- 

18 
10 
 

428 
413 
3 
12 

1,385 
1,313 

45 
1 
15 
11 
 

- 
- 
- 
- 
- 

335,661 
180,500 

- 
- 
- 

รวม 1,877 1,813  
 
ที่มา     กลุมงานทะเบียนกลาง 
หมายเหตุ    ขอมูล ณ ธันวาคม 2549 
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แนวโนมสถานการณดานแรงงานสัมพันธป 2550  
 สถานการณดานแรงงานสัมพันธมีสวนสัมพันธภาวะเศรษฐกิจ ซึ่งเมื่อพิจารณาจากขอมูล
ยอนหลัง 3 ป ( ป 2547 – 2549 ) พบวาสถานการณความขัดแยงมีจํานวนลดลงจากป 2547 ทั้งนี้
อาจเนื่องมาจากในชวงเวลาดังกลาวเปนชวงที่ประเทศตองประสบปญหาการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจในทิศทางชะลอตัวอันเนื่องมาจากราคาน้ํามัน ภัยพิบัติทางธรรมชาติ ปญหาการกอการ
ราย เปนตน 
 สําหรับในป 2550 มีการคาดการณวา ภาวะเศรษฐกิจของประเทศยังคงเติบโตอยาง
ตอเนื่องและใกลเคียงกับป 2549 ซึ่งจากการคาดการณคาดวาจะอยูที่รอยละ 40 – 50 เทียบกับที่
ขยายตัวรอยละ 5.0 ในป 2549 ดังนั้น ในภาคอุตสาหกรรมสภาพการณตอรองรับกับกระแสการ
แขงขันทางดานการคาถือเปนปจจัยที่สําคัญประการหนึ่งซึ่งนําไปสูปญหาความขัดแยงดานแรงงาน 
และเปนปญหาความขัดแยงที่เกิดขึ้นก็คงจะเปนความขัดแยงเกี่ยวกับผลประโยชนเปนหลัก เชน 
การปรับคาจาง และโบนัส เปนตน ซึ่งแนวความคิดของทั้งสองฝายไดถูกปรับเปลี่ยนเพราะทั้งสอง
ฝายตางมีความรูความเขาใจตอสถานการณมากขึ้น 
 สถานการณความขัดแยงดานแรงงานสัมพันธในป 2550 คงจะเกิดขึ้นไมมากนักและเปนไป
ในระดับที่ใกลเคียงกับป 2549 แตอยางไรก็ตามภาวะความเสี่ยงของเศรษฐกิจที่ประเทศไทยจะตอง
เผชิญก็คือ การชะลอตัวของภาวะเศรษฐกิจชั้นนําของโลก มาตรการทางการคาและการลงทุนของ
ประเทศคูคาที่ลดตนทุนโดยการยายการลงทุนไปยังประเทศที่ตนทุนต่ํากวา ปญหาความไมสงบทั้ง
ภายในและภายนอกประเทศ ปญหาราคาน้ํามันที่มีการปรับเปล่ียนตามราคาตลาด นโยบายดาน
การลงทุนตลอดจนกฎหมายทางการคาภายในแระเทศ และสถานการณความไมแนนอนทางดาน
การเมือง ซึ่งอาจจะสงผลใหอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจประเทศได แตทั้งนี้ทั้งนั้นคงตองขึ้นอยูกับ
นโยบายดานตางๆ ของรัฐและภาคเอกชนที่จะเขามาชวยใหระบบเศรษฐกิจของประเทศเติบโตและ
แขงขันกับนานาประเทศได 
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รายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน 
โดย  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

รายงานผลการตรวจสอบที่ 96/2549 
 
เรื่อง การลงชื่อในขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง 
 
 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2547 ตัวแทนเจรจาฝายนายจางยอมรับในบันทึกการไกลเกลี่ยวา 
การเจรจาขอเรียกรองตกลงกันไดและจะใหกรรมการผูจัดการลงนามในขอตกลงในวันที่ 30 
สิงหาคม 2547 ขอตกลงเชนนี้ผูกพันนายจางหรือไม ? 
 
 สหภาพแรงงาน อ.ไดรองเรียนตอคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ เมื่อวันที่ 15 
ตุลาคม 2547 อางวาบริษัท อ. จํากัด ละเมิดสิทธิสหภาพแรงงาน 
 
 สหภาพแรงงานไดยื่นขอเรียกรอง เพื่อจัดทําขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง เมื่อวันที่ 10 
พฤษภาคม 2547 เจาพนักงานไดไกลเกลี่ยขอพิพาทแรงงาน และสามารถตกลงกันไดในเดือน
สิงหาคม 2547 แตคร้ันถึงวันนัดหมายเพื่อลงนามในขอตกลงฯ ผูถูกรองกลับไมยอมลงนาม        
เจาพนักงานไดไกลเกลี่ยแตผูรองไมยินยอม 
 
 นอกจากนี้ ผูถูกรองยังไดยื่นขอเรียกรองตอผูรอง ตอมาผูถูกรองใชสิทธิปดงานและละเมิด
สิทธินัดหยุดงาน เชน การจางเหมาคาแรงในระหวางปดงาน เปนตน 
 

ผูรองประสงคจะใหคณะอนุกรรมการพิจารณาตรวจสอบหรือแกไขปญหาในเฉพาะเรื่องที่ผู
ถูกรองไมยอมลงลายมือชื่อในขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง และการละเมิดสิทธิสหภาพแรงงาน
ในระหวางที่มีขอพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไมไดเทานั้น 

 
ขอเท็จจริงฝายผูรอง 
 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2547 ผูรองไดยื่นขอเรียกรองตอผูถูกรอง เพื่อจัดทําขอตกลง
เกี่ยวกับสภาพการจาง เชน ขอปรับคาจางประจําป เงินโบนัส เบี้ยขยัน เปนตน 

  
เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2547 ผูถูกรองไดยื่นขอเรียกรองตอผูรอง 
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    สําหรับขอเรียกรองของผูรองนั้น ผูถูกรองไมยอมรับขอเรียกรอง พนักงานประนอมขอพิพาท
แรงงานไดไกลเกลี่ยรวม 9 คร้ัง จึงสามารถตกลงกันได แตตัวแทนเจรจาขอเรียกรองฝายผูถูกรองไม
ยอมลงลายมือช่ือ แจงวากรรมการผูมีอํานาจของผูถูกรองจะมาลงนามในขอตกลงเกี่ยวกับสภาพ
การจางในวันที่ 30 สิงหาคม 2547  คร้ันถึงกําหนดเวลาดังกลาวกรรมการของผูถูกรองไมยอมลง
ลายมือชื่อ 
 
 ผูรองไดแจงนัดหยุดงานในวันที่ 6 กันยายน 2547 โดยเริ่มหยุดงานในวันที่ 7 กันยายน 
2547  ผูถูกรองก็ใชสิทธิปดงาน เฉพาะลูกจางที่รวมหยุดงาน ต้ังแตวันที่ 7 กันยายน 2547 โดยจะ
เปดทําการในวันที่ 13 กันยายน 2547 สวนจะปดงานตอไปหรือไม จะแจงใหผูรองทราบตอไป 

 
ขอเท็จจริงฝายผูถูกรอง 
 ผูถูกรองไดยื่นขอเรียกรองตอผูรอง มีสาระสําคัญคือ ใหลูกจางประกันความเสียหายใน
กระบวนการผลิตไมเกินรอยละสาม ตองทํางานใหไดตามเปาหมายของผูถูกรอง ใหยอมรับระบบ
คาจางรายชิ้น ผูรองจะตองชวยผูถูกรองในเรื่องการปฏิบัติตามคําสั่งหรือระเบียบของผูถูกรองการไม
ใชเวลาทํางานหรือทรัพยสินของผูถูกรองที่ไมเกี่ยวกับงาน 

 
 นอกจากนี้ ผูถูกรองไมยอมรับขอเรียกรองของผูรอง และไดใชสิทธิปดงานเชนกัน 

 
 เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2547 ตามบันทึกการไกลเกลี่ยขอพิพาทแรงงานของเจาพนักงาน
ดังกลาวระบุวา “ผลการไกลเกลี่ยทั้งสองฝายตกลงกันได ตามขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางฉบับ
ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2547 แตกรรมการผูมีอํานาจของบริษัทผูถูกรองจะมาลงนามในขอตกลงวันที่ 
30 สิงหาคม 2547”  และมีขอความวา “ทั้งสองฝายไดอานขอตกลงดังกลาวเปนที่เขาใจถูกตองแลว 
และตรงตามเจตนารมณของทั้งสองฝายทุกประการ จึงลงลายมือชื่อไวเปนหลักฐาน” 
 
 ตอนทายบันทึกดังกลาว มีลายมือช่ือของผูแทนเจรจาฝายผูถูกรองและที่ปรึกษา จํานวน 3 
คน ผูแทนเจรจาฝายผูรอง จํานวน 7 คน และพนักงานประนอมขอพิพาทแรงงาน 
 
 แตในขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง ฉบับลงวันที่ 28 สิงหาคม 2547 ยังไมมีฝายใดลง
ลายมือชื่อ 
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ความเห็นของคณะอนุกรรมการสิทธิแรงงาน 
 เห็นวา พนักงานประนอมขอพิพาทแรงงานไดใชเวลาในการไกลเกลี่ยขอพิพาทแรงงาน 
ต้ังแตเวลา 10.00 น. ถึง 20.30 น. จนทั้งสองฝายสามารถตกลงกันได และเจาพนักงานไดจัดทํา
ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางระหวางผูรองกับผูถูกรองไวเปนหนังสือ รอแตเพียงตัวแทนของผูรอง
กับตัวแทนของผูถูกรองลงลายมือช่ือในขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง เพื่อใหถูกตองครบถวนตาม
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 ปรากฏตามบันทึกเจรจาไกลเกลี่ยขอพิพาทแรงงาน
ระหวางผูรองกับผูถูกรอง ฉบับลงวันที่ 28 สิงหาคม 2547 
 
 แสดงใหเห็นวา ตัวแทนเจรจาของผูรองกับตัวแทนเจรจาของผูถูกรอง ไดขอยุติเกี่ยวกับ
สภาพการจางตามขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางที่ทั้งสองฝายยังมิไดลงลายมือชื่อแลว โดยได
แสดงเจตนาตอหนาเจาพนักงาน จึงผูกพันผูรองและผูถูกรอง 
 
 ดังนั้น ผูถูกรองจึงมีหนาที่ตองลงลายมือชื่อในขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางที่เจา
พนักงานไดบันทึกไว เพื่อใหเปนไปตามขั้นตอนการเจรจาตอรอง เพื่อทําขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการ
จาง ตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 ซึ่งตามขั้นตอนตอไปผูถูกรองจะตองนํา
ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางไปจดทะเบียนตามกฎหมาย 
 
 คณะอนุกรรมการสิทธิแรงงานไดพิจารณาพฤติการณของผูถูกรอง ต้ังแตการไมยอมรับขอ
เรียกรองของผูรอง การยื่นขอเรียกรองสวนทางเมื่อผูรองไดยื่นขอเรียกรองตอผูถูกรอง การประกาศ
ปดงานโดยระบุวา หากลูกจางเขาทํางานในระหวางที่ผูรองใชสิทธินัดหยุดงาน ผูถูกรองจะถือเปน
การทําความดีตอผูถูกรอง และผูถูกรองจะนําไปพิจารณาความดีความชอบในอนาคต ตลอดจนการ
ไมยอมลงลายมือชื่อในขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง ที่ผูถูกรองไดตกลงกับผูรองตอหนาเจา
พนักงาน เห็นไดวาผูถูกรองขาดความจริงใจ และใชสิทธิโดยไมสุจริตในกระบวนการเจรจาตอรอง 
ทั้งๆที่กระบวนการดังกลาวเปนเครื่องมือที่สําคัญในระบบแรงงานสัมพันธ 

 
ความเห็นของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 
 เห็นวา ผูถูกรองมีเจตนาไมสุจริต กลาวคือ ไมปฏิบัติใหถูกตองตามพระราชบัญญัติแรงงาน
สัมพันธ พ.ศ. 2518 และอาศัยขั้นตอนของกฎหมายทําใหเกิดความยุงยากซับซอนในระบบแรงงาน
สัมพันธ ตลอดจนละเมิดสิทธิของลูกจางในระหวางการเจรจาตอรอง อันเปนการละเมิดสิทธิ
มนุษยชน 
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หมายเหตุ 
 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติมีหนาที่จัดทํารายงานการละเมิดสิทธิมนุษยชน ใน
การจัดทํารายงานนั้น คณะกรรมการอาจมีความเห็นเกี่ยวกับปญหาขอกฎหมายไดเชนกัน แต
ความเห็นในขอกฎหมายนั้น มิไดมีเจตนามุงที่จะชี้ขาดขอพิพาททางกฎหมาย หากแตมีเจตนาให
ความเห็นขอกฎหมายนําไปสูการวินิจฉัยขอรองเรียนที่วา มีการละเมิดสิทธิมนุษยชนจริงหรือไม  ซึ่ง
คดีนี้คณะกรรมการก็ไดมีความเห็นแลววา นายจางละเมิดสิทธิของลูกจางในระหวางการเจรจา
ตอรอง อันเปนการละเมิดสิทธิมนุษยชน  
 

แตดวยขอกฎหมายที่คณะกรรมการกลาวถึงนั้น นาสนใจ จึงไดนํามาคัดยอใหทานไดศึกษา 
ในประเด็นที่วา ตัวแทนเจรจาทําบันทึกในช้ันไกลเกลี่ยยอมรับที่จะทําขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการ
จางแลว แตไมลงนามในขอตกลง โดยอางวา นายจางจะเปนผูลงนามดวยตนเอง กรณีเชนนี้ ผล
ทางกฎหมายจะเปนประการใด ? 

 
 ฝายสหภาพจะอาศัยบันทึกการไกลเกลี่ยมาฟองบังคับใหนายจางลงนามในขอตกลงได
หรือไม ? ความนาสนใจจึงอยูที่ตรงนี้ ขอใหทานทั้งหลายลองพิจารณาดูสักหนอยวา จะบังคับให
นายจางตองลงนามในขอตกลงไดหรือไม ? 
 

คําตอบเรื่องนี้อยูในกฎหมายแพง วาดวยบททั่วไป นิติกรรม สัญญา ตัวการ ตัวแทน  
 

สมบัติ ลีกัล 
 

............................................................................................................... 
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เร่ือง หักเงินเดือนเพื่อการผอนชําระเงินกูใหกับธนาคารอาคารสงเคราะห 
ตามเงื่อนไขในโครงการบาน สปส-ธอส 
ตามหนังสือกองนิติการ ที่ รง 0504/0635  วันที่ 29 เมษายน 2548 
 
นายจางหักเงินเดือนลูกจาง เพื่อการผอนชําระเงินกูใหกับธนาคารอาคารสงเคราะหตาม

เงื่อนไขในโครงการบาน สปส.-ธอส.  ขัดกับมาตรา 76 แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน       
พ.ศ. 2541 หรือไม ? 
  
  
ขอเท็จจริง 

โครงการบาน สปส.-ธอส. ซึ่งเปนโครงการที่สํานักงานประกันสังคมรวมกับธนาคารอาคาร
สงเคราะหใหสินเชื่อที่อยูอาศัยแกผูประกันตนในอัตราดอกเบี้ยต่ํากวาตลาด โดยมีเงื่อนไขดังนี้ 
 
1. ผูกูขอใชสิทธิการกูเงินจากโครงการบาน สปส.-ธอส. เพื่อที่อยูอาศัยของผูประกันตน 
2. ผูกูใชหลักประกันในการกูเงิน ซึ่งไดแกโฉนดที่ดิน หรือ นส.3 ก หรือหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์หอง
ชุด 
 3. ผูกูตองมีคุณสมบัติดังนี้ 

3.1 เปนผูประกันตนตามมาตร  33 แหงพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 อยางนอย 5  
ป และสถานประกอบกิจการตองขึ้นทะเบียนกองทุนประกันสังคมและไมมีประวัติผิดนัดการสงเงิน
สมทบโดยตรวจสอบประวัติการสงเงินยอนหลัง 5 ป ซึ่งแสดงใหเห็นวาผูที่มีคุณสมบัติเขารวม
โครงการบาน สปส.-ธอส. ทั้งฝายนายจางและลูกจางตองมีวินัยทางการเงิน และผูกูตองมีรายได
สม่ําเสมอ 

3.2 เปนผูประกันที่ทํางานในสถานประกอบกิจการ ที่ข้ึนทะเบียนกองทุนประกันสังคม และไมมี 
ประวัติผิดนัดชําระเงินสมทบเขากองทุนยอนหลัง 3 ป  
4. วงเงินใหกูตามเกณฑรายไดตองวดตองไมเกิน 1 ใน 3 ของเงินเดือนสุทธิ และตามเกณฑ

หลักประกัน โดยกําหนดอัตราดอกเบี้ยเงินกูคงที่ 5 ป 
5. การชําระเงินกู 

5.1   หนวยงานตนสังกัดของผูกูทําขอตกลงกับธนาคาร และทําหนาที่หักเงินเดือนของผูขอกู
นําสงชําระหนี้ โดยมีหนังสือรับรองยินยอมใหหักเงินเดือนชําระหนี้เงินกู 

5.2 ผูกูตองมีหนังสือแสดงความยินยอมใหหักเงินเดือนชําระหนี้เงินกู 
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6 การหมดสิทธิการกูเงินตามโครงการ 
6.1 กรณีมีงวดคาง (หนี้ขาดสภาพคลอง) ตามเกณฑธนาคารแหงประเทศไทยตั้งแต 3 งวดขึ้น

ไปขอธนาคารจะยกเลิกการใชสิทธิและเปลี่ยนดอกเบี้ยเงินกูเปนอัตราดอกเบี้ยเงินกูลอยตัว 
สําหรับลูกคาทั่วไปของธนาคาร 

6.2 กรณีพนสภาพการเปนผูประกันตนตามมาตรา 33 แหงพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 
2533 ธนาคารจะยกเลิกการใชสิทธิและเปลี่ยนดอกเบี้ยเงินกูเปนอัตราดอกเบี้ยลอยตัว 
สําหรับลูกคาทั่วไปของธนาคารตั้งแตวันพนสภาพการเปนผูประกันตน 

 
แนวคําตอบ 

กรณีปญหาการที่นายจางหักเงินเดือนเพื่อการผอนชําระเงินกูใหกับธนาคารอาคาร 
สงเคราะหตามเงื่อนไขในโครงการบาน สปส.-ธอส. จะกระทําไดหรือไม และจะขัดกับมาตรา 76 
แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 หรือไม อยางไร นั้น เห็นวา โครงการบาน สปส.-
ธอส. เปนโครงการที่สํานักงานประกันสังคมรวมกับธนาคารอาคารสงเคราะหใหสินเชื่อที่อยูอาศัย
แกผูประกันตนในอัตราดอกเบี้ยต่ํากวาตลาด โดยหนวยงานตนสังกัด (นายจาง) ของผูขอกู ทํา
ขอตกลงกับธนาคารฯ และทําหนาที่หักเงินเดือนของผูขอกู (ลูกจางซึ่งเปนผูประกันตน) นําสงชําระ
หนี้ โดยมีหนังสือรับรองยินยอมหักเงินเดือนชําระหนี้เงินกู และผูขอกู (ลูกจางผูประกันตน) ยอมถือ
ไดวานายจางที่เขารวมโครงการมีสวนในโครงการดังกลาวอันเปนสวัสดิการที่เปนประโยชนแก
ลูกจางฝายเดียว เมื่อลูกจางผูประกันตนไดรับการพิจารณาใหกูเงินจากโครงการดังกลาวแลว 
ลูกจางผูประกันตนก็มีหนาที่ตองชําระเงินกูซึ่งเปนหนี้อันเกิดจากการจัดสวัสดิการที่เปนประโยชน
แกลูกจางผูประกันตน การที่นายจางหักเงินเดือนของลูกจางเพื่อผอนชําระหนี้เงินกูใหธนาคาร
อาคารสงเคราะหโดยลูกจางใหความยินยอมในการหักเงินเดือนจึงสามารถกระทําไดและไมขัดกับ
มาตรา 76(3) แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 12วารสารกฎหมายแรงงาน บริษัท สมบัติ ลีกัล จํากัด ฉบับที่ 2 ปที่ 1 ประจําเดือนพฤษภาคม  2550 
 



 

เร่ือง สิทธิไดรับคาลวงเวลาของพนักงานระดับบังคับบัญชาที่นายจางใหอํานาจลงโทษโดย      
การ ลดคาจาง 
ตามหนังสือกองนิติการ ที่ รง 0504/1002 วันที่ 28 มิถุนายน 2548 

 
พนักงานระดับบังคับบัญชา ต้ังแตระดับผูชวยหัวหนาแผนกขึ้นไปที่นายจางใหอํานาจ

ลงโทษโดยการลดคาจางมีสิทธิไดรับคาลวงเวลาหรือไม ? 
 

ขอเท็จจริง 
ขอบังเกี่ยวกับการทํางานของบริษัทฯ กําหนดอํานาจหนาที่ผูบังคับบัญชาในการลงโทษ

พนักงานที่กระทําผิดวินัย ดังนี้ 
1. ผูบังคับบัญชาระดับผูชวยหัวหนาแผนก วิศวกร ถึงหัวหนาสวนมีอํานาจในการลงโทษ

ผูใตบังคับบัญชาซึ่งไดกระทําความผิดวินัย ดังนี้ 
 1.1  ตักเตือนดวยวาจา 
 1.2 ตักเตือนเปนลายลักษณอักษร 
 1.3 พักงานโดยไมไดรับคาจางในวันทํางาน 
 1.4 หากมีความเห็นวา การกระทําความผิดนั้นสมควรไดรับการลงโทษสูงขึ้นไปอีก

ใหรายงานความรับผิดนั้นใหผูชวยผูจัดการฝายขึ้นไปเปนผูพิจารณาลงโทษ 
2 .  ผู บั งคับ บัญชาระดับ ผู ช วยผู จั ดการขึ้ น ไปมี อํานาจในการลงโทษพนักงาน

ผูใตบังคับบัญชาซึ่งไดกระทําผิดวินัย ดังนี้ 
 2.1 ตักเตือนดวยวาจา 
 2.2 ตักเตือนเปนลายลักษณอักษร 
 2.3 พักงานโดยไมไดรับคาจางในวันทํางาน 
 2.4 ใหออก หรือไลออก โดยคณะกรรมการซึ่งประกอบดวย ผูบังคับบัญชาโดยตรง 

ผูจัดการฝาย และผูจัดการฝายบุคคล-ธุรการ รวมพิจารณา 
 
ตอมา บริษัทไดมีประกาศฉบับที่ 22/2543 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2543 เพิ่มอํานาจ

หนาที่ และความรับผิดชอบของพนักงานระดับบังคับบัญชา ดังนี้ 
1. ผูบังคับบัญชาตั้งแตระดับผูชวยหัวหนาแผนก วิศวกรถึงหัวหนาสวนมีอํานาจ 

เด็ดขาดในการลงโทษพนักงานผูใตบังคับบัญชาโดยตรง ซึ่งไดกระทําผิดระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับ
การทํางานของบริษัทฯ ดวยการลดคาจาง 
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2. ผูบังคับบัญชาตั้งแตระดับผูชวยผูจัดการฝายขึ้นไป มีอํานาจเด็ดขาดในการลงโทษ 
พนักงานผูใตบังคับบัญชาโดยตรง ซึ่งไดกระทําผิดระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานของบริษัทฯ 
ดวยการลดคาจาง และยังใหอํานาจหนาที่ในการสรรหา คัดเลือก และจางงานพนักงานในสังกัด
ของตนได 

บริษัทฯไมเคยมีการลงโทษพนักงานโดยการลดคาจางมากอน หากมีพนักงานกระทําผิดที่
ตองถูกลงโทษโดยการลดคาจาง การพิจารณาดําเนินการก็จะดําเนินการเชนเดียวกับการพิจารณา
ลงโทษตักเตือนเปนลายลักษณอักษร กลาวคือ หากพนักงานระดับบังคับบัญชาเห็นควรลงโทษ
ต้ังแตการตักเตือนเปนลายลักษณอักษรขึ้นไป ผูบังคับบัญชาชั้นตนคือผูชวยหัวหนาแผนกขึ้นไปกับ
ฝายทรัพยากรบุคคลจะตองทําการสอบสวน โดยผูชวยหัวหนาแผนกกําหนดโทษสงเรื่องไปให
ผูจัดการหรือผูบังคับบัญชาสูงสุด คือหัวหนาฝายรับทราบและเสนอความเห็น สงเรื่องไปใหฝาย
ทรัพยากรบุคคลเพื่อทราบและดําเนินการบันทึกในทะเบียนประวัติของพนักงาน และแจงให
พนักงานทราบ 
 
แนวคําตอบ 
 มาตรา 65(1) แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 กําหนดใหลูกจางซึ่งมี
อํานาจหนาที่ทําการแทนนายจางสําหรับกรณีการจาง การใหบําเหน็จ การลดคาจาง หรือการเลิก
จาง ไมมีสิทธิไดรับคาลวงเวลาตามมาตรา 61 และคาลวงเวลาในวันหยุดตามมาตรา 63 ดังนั้น ขอ
หารือวาพนักงานระดับบังคับบัญชาตั้งแตระดับหัวหนาแผนกขึ้นไปที่นายจางใหอํานาจลงโทษโดย
การลดคาจางมีสิทธิไดรับคาลวงเวลาหรือไมนั้น มีความเห็นวา นอกจากอํานาจลงโทษโดยการลด
คาจางแลวตองพิจารณาอํานาจหนาที่ทําการแทนนายจางสําหรับกรณีการจาง และการเลิกจาง
ดวย ดังนี้ 

1. เมื่อขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานของบริษัทกําหนดอํานาจหนาที่ของผูบังคับบัญชาในการ
ลงโทษพนักงานกระทําผิดวินัย ดังนี้ 

1) ผูบังคับบัญชาระดับผูชวยหัวหนาแผนก  วิศวกร ถึงหัวหนาสวนมีอํานาจในการ 
ลงโทษผูใตบังคับบัญชาซึ่งไดกระทําผิดวินัย ดังนี้ 

1.1) ตักเตือนดวยวาจา 
1.2) ตักเตือนเปนลายลักษณอักษร 
1.3) พักงานโดยไมไดรับคาจางในวันทํางาน 
1.4) หากมีความเห็นวา การกระทําผิดนั้นสมควรไดรับการลงโทษสูงขึ้นไปอีก 

ใหรายงานความผิดนั้นใหผูชวยผูจัดการฝายขึ้นไปเปนผูพิจารณาลงโทษ 
2) ผูบังคับบัญชาระดับผูชวยผูจัดการขึ้นไปมีอํานาจในการลงโทษพนักงาน 
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ผูใตบังคับบัญชาซึ่งไดกระทําผิดวินัย ดังนี้ 
2.1) ตักเตือนดวยวาจา 
2.2) ตักเตือนเปนลายลักษณอักษร 
2.3) พักงานโดยไมไดรับคาจางในวันทํางาน 
2.4) ใหออก หรือไลออก โดยคณะกรรมการซึ่งประกอบดวยผูบังคับบัญชา 

โดยตรง ผูจัดการฝาย และผูจัดการฝายบุคคล-ธุรการ รวมพิจารณา 
 เห็นไดวาพนักงานระดับบังคับบัญชาดังกลาวไมมีอํานาจหนาที่ทําการแทนนายจางสําหรับ
กรณีการเลิกจางไดโดยตรง หากแตตองผานการพิจารณาของบุคคลหรือคณะบุคคลอื่นอีกจึงไมเขา
ขอยกเวนในการจายคาลวงเวลา ตามมาตรา 65(1) แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงานฯ 
เทียบเคียงคําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2571/2527 และที่ 543/2545 แมตอมาบริษัทฯ ไดมีประกาศ
ฉบับที่ 22/2543 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2543 เพิ่มอํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบของ
พนักงานระดับบังคับบัญชา ดังนี้ 

1) ผูบังคับบัญชาตั้งแตระดับผูชวยหัวหนาแผนก วิศวกร ถึงหัวหนาสวนมี 
อํานาจเด็ดขาดในการลงโทษพนักงานผูใตบังคับบัญชาโดยตรง ซึ่งไดกระทําผิดระเบียบขอบังคับ
เกี่ยวกับการทํางานของบริษัทฯ ดวยการลดคาจาง 

2) ผูบังคับบัญชาตั้งแตระดับผูชวยผูจัดการฝายขึ้นไป มีอํานาจเด็ดขาด 
ในการลงโทษพนักงานผูใตบังคับบัญชาโดยตรง ซึ่งไดกระทําผิดระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับการ
ทํางานของบริษัทฯดวยการลดคาจาง และยังใหอํานาจหนาที่ในการสรรหาร คัดเลือกและการจาง
พนักงานในสังกัดของตนไดโดยตรง 
 เห็นไดวาการที่บริษัทฯ ใหอํานาจเด็ดขาดแกพนักงานระดับบังคับบัญชาดังกลาวลงโทษ
พนักงานผูใตบังคับบัญชาโดยตรง ซึ่งไดกระทําผิดระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานของบริษัทฯ 
ดวยการลดคาจางนั้น เห็นวามาตรา 70 และมาตรา 76แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงานฯ มี
เจตนาเพื่อใหการคุมครองแกลูกจางใหไดรับคาจาง คาลวงเวลา คาทํางานวันหยุด และคาลวงเวลา
ในวันหยุด อันเปนคาตอบแทนจากการทํางาน โดยใหนายจางจายอยางถูกตองครบถวนตรงตาม
กําหนดเวลาการจาย และหามมิใหหักเงินดังกลาวเวนแตกรณีตามมาตรา 76(1) –(5) เทานั้น และ
กรณีตาม (1) –(5) ไมมีกรณีการลงโทษทางวินัย การตีความบทบัญญัติดังกลาวจึงตองตคีวามอยาง
เครงครัด กลาวคือ นายจางจะหักหรือตัดคาจาง คาลวงเวลา คาทํางานในวันหยุด และคาลวงเวลา
ในวันหยุดไมไดไมวากรณีใดๆ นอกจากการหักเพื่อกรณีตามมาตรา 76(1) –(5) เทานั้น ดังนั้นการ
กําหนดโทษโดยการตัดเงินเดือนหรือการตัดคาจางจึงไมอาจกระทําได ทั้งนี้ ตามคําวินิจฉัยอุทธรณ
ของปลัดกระทรวงแรงงาน ที่ 6/2542 ลงวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2542 เร่ืองอุทธรณคําสั่งแกไข
ขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน 
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2. สําหรับผูบังคับบัญชาตั้งแตระดับผูชวยผูจัดการฝายขึ้นไปซึ่งบริษัทฯ ไดมีประกาศฉบับที่  
22/2543 ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2543 ใหอํานาจหนาที่ในการสรรหา คัดเลือก และจางงาน
พนักงานในสังกัดของตนไดตรงนั้น เห็นวาหากมีขอเท็จจริงวาในการจางงานโดยไมตองผานการ
พิจารณาของบุคคลหรือคณะบุคคลอื่นอีก จงึจะเขาขอยกเวนในการจายคาลวงเวลาตามมาตรา 61 
และคาลวงเวลาในวันหยุดตามมาตรา 63 เวนแตนายจางตกลงจายคาลวงเวลาหรือคาลวงเวลาใน
วันหยุดใหแกลูกจางตามมาตรา 65(1) แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงานฯ  
 
หมายเหตุ 
 เร่ืองนี้เปนเรื่องที่ตองเลือกระหวางประโยชนของลูกจางที่ทํางานแลวควรไดคาลวงเวลา แต
กลับไมได กับ ประโยชนของนายจางที่ไดงานจากลูกจาง โดยไมตองจายคาลวงเวลา ทั้งๆที่ควรจะ
จาย จะเลือกอยางไรดี ? ในเมื่อกฎหมายบอกวา ลูกจางที่นายจางใหทําหนาที่แทนนายจางสําหรับ
การจาง การใหบําเหน็จ การลดคาจาง หรือการเลิกจาง ไมมีสิทธิไดรับคาลวงเวลา ถาเชนนี้อีก
หนอยหากนายจางไมตองการใหลูกจางคนใดไดรับคาลวงเวลา โดยเฉพาะลูกจางที่มีคาจางสูงๆก็
แคออกคําสั่งเพิ่มอํานาจใหลูกจางผูนั้นสามารถลงโทษผูใตบังคับบัญชาดวยการลดคาจางได แคนีก้็
ไมตองจายคาลวงเวลาแลว ประหยัดไดไมนอยเลย มันจะยุติธรรมหรือ ? 
 

 เร่ืองนี้ผูตอบจึงอยูในสภาวะลําบากใจ แตในที่สุดผูตอบก็เลือกผลประโยชนของลูกจางเปน
ที่ต้ัง คําตอบจึงออกมาวา จะดูแตเพียงวา ลูกจางมีอํานาจลดคาจางไดแคนั้นไมพอ ตองดูดวยวา 
ลูกจางมีอํานาจในการจาง และการเลิกจางแทนนายจางดวยหรือไม หากมี จึงจะไมมีสิทธิไดรับคา
ลวงเวลา  

 
ปญหาเรื่องลูกจางที่ไมมีสิทธิไดรับคาลวงเวลานั้น ตองมีคุณสมบัติครบถวนทั้งการจาง การ

ลดคาจาง และการเลิกจางดวย หรือมีคุณสมบัติเพียงเรื่องใดเรื่องหนึ่งก็ถือวาถูกตองแลว จึงเปน
เร่ืองใหคบคิดกัน ทานทั้งหลายลองคิดดูสักหนอยซิวา มาตรา 65 (1) นั้น แปลความหมายวา
อยางไร ? ลําพังเพียงแคแปลความมาตรา 65 (1) เพียงมาตราเดียวก็เพียงพอที่จะตอบไดแลววา 
ลูกจางที่นายจางใหมีอํานาจในการลดคาจางนั้น มีสิทธิไดรับคาลวงเวลาหรือไม ? โดยไมจําตองนํา
มาตรา 70 เร่ือง กําหนดเวลาจายคาจางมาอางเพราะไมเกี่ยวกัน  กับมาตรา 76 เร่ือง การหกัคาจาง
มาอางวา การลดคาจางเพราะลงโทษทางวินัยไมอยูในขอยกเวนจึงทําไมได ทํานองวา การมอบให
ผูบังคับบัญชามีอํานาจลดคาจางไมชอบ ถาเชนนั้น การลดคาจางในมาตรา 65(1) หมายความวา ?  
 

สมบัติ ลีกัล 
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เร่ือง การออกคําสั่งของพนักงานตรวจแรงงานตามมาตรา 139 (3) แหงพระราชบัญญัติคุมครอง
แรงงาน พ.ศ. 2541 
ตามหนังสือนิติการ ที่ รง 0507/0779 วันที่ 27 พฤษภาคม 2548 

 
 คําสั่งพนักงานตรวจแรงงาน สามารถบังคับครอบคลุมคาจางคางจายเดือนอื่นๆ นอกจาก
เดือนที่ออกคําสั่งไดหรือไม ?  
 
ขอเท็จจริง 

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2547 ลูกจางบริษัท ส. จํากัด รองวา นายจางติดคางคาจางรวม 4 
เดือน และจายคาจางไมตรงกําหนด 
 

พนักงานตรวจแรงงานออกคําสั่ง ที่ 14/2547 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2547 ใหบริษัท ส. จํากัด 
จายคาจาง คาลวงเวลา คาทํางานในวันหยุด และคาลวงเวลาในวันหยุด ใหถูกตองและตรงตาม
กําหนดตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 70 ภายใน 30 วัน นับต้ังแตวัน
รับทราบคําสั่งเปนตนไป 
 
 ตอมามีคํารองเรียนในเดือนพฤศจิกายน 2547 และเดือนตอๆมาอีกวา นายจางติดคาง
คาจางในเดือนดังกลาว 
 

1. ประเด็นขอหารือวาคําสั่งพนักงานตรวจแรงงานที่ 14/2547 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2547  
สามารถครอบคลุมคาจางคางจายเดือนอื่นๆ นอกเหนือจากเดือนที่ออกคําสั่งไดหรือไม ?  
 
 
แนวคําตอบ 

คําสั่งพนักงานตรวจแรงงานที่ 14/2547 สามารถครอบคลุมคาจางคางจายในเดือนอื่นๆ
นอกจากเดือนที่ออกคําสั่งไดหรือไมนั้น  เห็นวา คําสั่งพนักงานตรวจแรงงานซึ่งออกตามมาตรา 
139(3) โดยคําสั่งใหนายจางปฏิบัติใหถูกตองตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 เปน
คําสั่งทางปกครองตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 ซึ่งในคําสั่ง
ดังกลาวตองจัดใหมีเหตุผลไวดวย และเหตุผลนั้นอยางนอยตองประกอบดวยขอเท็จจริงอันเปน
สาระสําคัญ ขอกฎหมายที่อางอิง ขอพิจารณา และขอสนับสนุนในการใชดุลยพินิจตามมาตรา 37 
วรรคหนึ่ง แหงพระราชาบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฯ เมื่อขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญ
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พบวาบริษัท ส. จํากัด  นายจางคางจายคาจางและจายคาจางไมตรงตามกําหนดโดยทยอยจายใน
แตละเดือนเปนจํานวนเทากันโดยไมคํานึงถึงอัตราคาจางของลูกจางแตละคนวาจะมากหรือนอย 
โดยจะจายหนึ่งสัปดาหถึงสองสัปดาหตอคร้ัง และขอเท็จจริงที่ปรากฏจากเอกสารตารางการจาย
เงินเดือนประจําป 2547 ของบริษัทฯ ซึ่งไดสงมอบพนักงานตรวจแรงงาน ปรากฏขอเท็จจริงตรงกัน
วานายจางคางจายคาจางจริงตั้งแตเดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายน 2547 ดังนั้น คําสั่งดังกลาวจึง
ครอบคลุมกรณีที่นายจางคางจายคาจางระหวางเดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายน 2547 ตาม
ขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญซึ่งเปนเหตุผลในการออกคําสั่ง 

2. ประเด็นขอหารือวา เนื่องจากมีคํารองเรียนเดือนพฤศจิกายน 2547 และเดือนตอๆ มา 
อีกคําสั่งพนักงานตรวจแรงงานที่ 14/2547 ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2547 สามารถบังคับตอไปไดหรือไม 
หรือตองออกคําสั่งใหมนั้น เห็นวา การคางจายคาจางเดือนพฤศจิกายน 2547 และเดือนตอๆ มา 
มิไดเปนขอเท็จจริงอันเปนสาระสําคัญซึ่งเปนเหตุผลในการออกคําสั่งพนักงานตรวจแรงงาน
ดังกลาว จึงไมอาจใชมาตรการทางปกครองบังคับตามคําสั่งดังกลาวแกการคางจายคาจางในเดือน
พฤศจิกายน 2547 และเดือนตอๆ มาไดเนื่องจากเปนขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นภายหลังจากการมีคําสั่ง
ดังกลาวแลว ดังนั้น พนักงานตรวจแรงงานจึงตองออกคําสั่งใหม 
 
หมายเหตุ 
 คําสั่งพนักงานตรวจแรงงานไมอาจบังคับใชกับขอเท็จจริงที่เกิดขึ้นภายหลังจากไดออก
คําสั่งแลวถือวาถูกตองในหลักการ แตมิไดหมายความวา พนักงานตรวจแรงงานตองออกคําสั่งใน
เร่ืองเดียวกันซ้ําๆเชนนี้ทุกๆเดือนที่นายจางคางจายคาจาง หากตองสั่งเชนนี้ทุกเดือนก็ดูจะไม
คลองตัว การออกคําสั่งใหมีผลผูกพันเหตุการณในอนาคตที่เปนขอเท็จจริงเดียวกันและดําเนิน
ตอเนื่องจากขอเท็จจริงขณะออกคําสั่ง  จึงไมนาขัดตอกฎหมายหรือไมมีเหตุผลประกอบแตอยางใด    
                                     
                                                                   สมบัติ ลีกัล 
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เร่ือง การจายคาจางวันหยุดประจําสัปดาหและวันหยุดตามประเพณี 
 ตามหนังสือกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน ที่ รง 0504/005058 วันที่ 30 กรกฎาคม  

2548 
 
 ลาปวย ลาคลอดเกินสิทธิในชวงที่ลาเกินสิทธิ ลูกจางมีสิทธิไดรับคาจางในวันหยุดประจํา
สัปดาห วันหยุดตามประเพณีหรือไม ? 
 เลิกจางเพราะเหตุละทิ้งหนาที่ 3 วันทํางานติดตอกันโดยไมมีเหตุอันสมควร มีผลเมื่อใด ? 
  
ขอเท็จจริง 

1. พนักงานรายเดือนประสบอุบัติเหตุนอกเวลาทํางานขณะเดินทางกลับบานพนักงานได 
ลาปวยเปนเวลา 90 วัน ตามกําหนดระยะเวลาที่แพทยใหหยุดรักษาตัวเปนเวลา 3 เดือน บริษัทได
จายคาจางในวันลาปวยเปนเวลา 30 วันแลว บริษัทตองจายคาจางสําหรับวันหยุดประจําสัปดาห
และวันหยุดตามประเพณีในชวงวันลาปวยที่เกินกวา 30 วันหรือไม 

2.พนักงานลาคลอดเกิน 90 วัน วันลาคลอดตั้งแตวันที่ 91 เปนตนไป บริษัทตองจาย 
คาจางในวันหยุดประจําสัปดาหและวันหยุดตามประเพณีหรือไม 

3. พนักงานสํานักงานมีวันที่ 1 มกราคม 2548 วันขึ้นปใหมเปนวันหยุดตามประเพณี วัน 
อาทิตยที่ 2 มกราคม 2548 เปนวันหยุดประจําสัปดาห ลูกจางไดละทิ้งหนาที่ 3 วัน ทํางานติดตอกัน 
คือ วันที่ 30 ธันวาคม 2547 วันที่ 3 และวันที่ 4 มกราคม 2548 โดยมีวันหยุดตามประเพณีและ
วันหยุดประจําสัปดาหดังกลาวในระหวางที่ละทิ้งหนาที่ บริษัทจึงไดมีหนังสือเลิกจางตั้งแตวันที่ 5 
มกราคม 2548 ดังนี้ นายจางตองจายคาจางในวันที่ 1 มกราคม 2548 ซึ่งเปน วันหยุดตามประเพณี
และคาจางวันที่ 2 มกราคม 2548 ซึ่งเปนวันหยุดประจําสัปดาหหรือไม 
 
แนวคําตอบ 

1. ตามปญหาขอหารือ ลูกจางปวยจริงเกินกวา 30 วันทํางานและลาปวยตอเนื่องไปอีก  
ลูกจางจะมีสิทธิไดรับคาจางในวันหยุดประจําสัปดาหและวันหยุดตามประเพณีในระหวางลาปวยที่
เกินกวา 30 วันทํางานหรือไมนั้น เห็นวา โดยเจตนารมณตามมาตรา 57 แหงพระราชบัญญัติ
คุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ใหการคุมครองสิทธิของลูกจางใหไดรับคาจางในระหวางวันลาปวย
เพียง 30 วันทํางานเทานั้น ดังนั้นสิทธิลูกจางจะไดรับคาจางในวันหยุดประจําสัปดาหและหรือ
วันหยุดตามประเพณียอมไดรับการคุมครองในระยะเวลาเชนเดียวกับสิทธิไดรับคาจางในระหวาง
วันลาปวย เมื่อลูกจางมีสิทธิลาปวยโดยไดรับคาจางในวันลาปวยจํานวน 30 วันทํางานและไดลา
ปวยตอเนื่องไปอีกลูกจางยอมไมมีสิทธิไดรับคาจางในวันหยุดประจําสัปดาหและวันหยุดตาม
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ประเพณีภายหลังจากวันลาปวยพนระยะเวลา 30 วันทํางานดังกลาว โดยอาจถือไดวาสิทธิไดรับ
คาจางในวันหยุดประจําสัปดาหและวันหยุดตามประเพณีที่มีภายหลังวันลาปวย 30 วันทํางานนั้น
ไดเกลื่อนกลืนไปในวันลาปวยของลูกจางที่ลาปวยโดยไมมีสิทธิไดรับคาจางแตอยางใด ทั้งนี้ เวนแต
ขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานของนายจางกําหนดใหจาย 
   2.ตามปญหาขอหารือบริษัทอนุญาตใหพนักงานลาเพื่อลาคลอดบุตรเกินกวา 90 วัน วันลา
เพื่อคลอดบุตรตั้งแตวันที่ 91 เปนตนไปบริษัทตองจายคาจางในวันหยุดประจําสัปดาหและวันหยุด
ตามประเพณีหรือไมนั้น เห็นวา ตามมาตรา 41 แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงานฯ ใหสิทธิ
ลูกจางลาเพื่อคลอดบุตรครรภหนึ่งไมเกิน 90 วัน โดยนับรวมวันหยุด ดังนั้นวันหยุดในระหวางวันลา
เพื่อคลอดบุตรตลอดระยะเวลาที่ลาแตไมเกิน 45 วัน  ตามมาตรา 59 แหงพระราชบัญญัติคุมครอง
แรงงานฯ การจายคาจางในวันหยุด ตามมาตรา 56 แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงานฯ จึงได
เกลื่อนกลืนไปในการจายคาจางในวันลาเพื่อคลอดบุตรดังกลาวดวย ดังนี้ การที่นายจางอนุญาตให
ลูกจางซึ่งเปนหญิงลาเพื่อคลอดบุตรตั้งแตวันที่ 91 เปนตนไปซึ่งเกินกวาสิทธิที่กฎหมายกําหนด
ดังกลาว ลูกจางยอมไดรับการคุมครองสิทธิไดรับคาจางในทํานองเดียวกันกับวันลาเพื่อคลอดบุตร
ตามสิทธิที่กฎหมายกําหนดซึ่งเจตนารมณของกฎหมายใหการคุมครองสิทธิลูกจางใหไดรับคาจาง
ในวันลาเพื่อคลอดบุตรไมเกิน 45 วัน โดยนับรวมวันหยุดในระหวางวันลาเพื่อคลอดบุตรดังกลาว 
นายจางจึงไมมีหนาที่ตองจายคาจางในวันหยุดประจําสัปดาห และวันหยุดตามประเพณทีีไ่ดเกลือ่น
กลืนไปในระหวางวันลาเพื่อคลอดบุตรดวย ทั้งนี้เวนแตขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานของนายจาง
กําหนดใหจาย 

3.ตามปญหาขอหารือเร่ืองพนักงานละทิ้งหนาที่ 3 วันทํางานติดตอกันโดยมีวันหยุดตาม 
ประเพณีและวันหยุดประจําสัปดาหระหวางการละทิ้งหนาที่ นายจางตองจายคาจางในวันหยุดตาม
ประเพณีและวันหยุดประจําสัปดาหหรือไมนั้น เห็นวา ตามมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติคุมครอง
แรงงานฯ ไดให คํานิยามไววา “วันทํางาน” หมายความวา วันที่นายจางกําหนดใหลูกจางทํางาน
ตามปกติ และใหคํานิยาม “วันหยุด” หมายความวา วันที่กําหนดใหลูกจางหยุดประจําสัปดาห หยุด
ตามประเพณี หรือหยุดพักผอนประจําป ดังนั้น เมื่อนายจางไดกําหนดวันที่ 1 มกราคม 2548 เปน
วันหยุดตามประเพณี และวันที่ 2 มกราคม 2548 เปนวันหยุดประจําสัปดาห วันดังกลาวจึงไมใชวัน
ทํางานที่จะถือไดวาลูกจางละทิ้งหนาที่ นายจางจึงมีหนาที่ตองจายคาจางในวันหยุดประจําสัปดาห 
เวนแตลูกจางซึ่งไดรับคาจางรายวัน รายชั่วโมงหรือตามผลงานโดยคํานวณเปนหนวย ตามมาตรา 
56(1) แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงานฯ และมีหนาที่ตองจายคาจางในวันหยุดตามประเพณี 
ตามมาตร 56(2) แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงานฯ การที่ลูกจางละทิ้งหนาที่ในวันทํางานใน
วันที่ 30 ธันวาคม 2547 วันที่ 3 และวันที่ 4 มกราคม 2548 ก็ไมเกี่ยวกับหนาที่การจายคาจางใน
วันหยุดดังกลาว การที่นายจางมีหนังสือเลิกจางลูกในวันที่ 5 มกราคม 2548 เพราะเหตุลูกจาง    
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ละทิ้งหนาที่ 3 วันทํางาน ดังกลาวนายจางยังคงมีนิติสัมพันธตามสัญญาจางจนถึงวันที่เลิกจางและ
มีหนาที่ตองจายคาจางในวันหยุดตามประเพณีและวันหยุดประจําสัปดาหใหลูกจางดังกลาว 
 
หมายเหตุ 

คําตอบในขอหารือขอ 1-2 ที่วานายจางไมตองจายคาจางในวันหยุดประจําสัปดาห วันหยุด
ตามประเพณีใหลูกจางที่ลาปวย ลาคลอดเกินสิทธิตามที่กฎหมายกําหนดไว โดยใหเหตุผลวา สิทธิ
ในการไดรับคาจางในวันหยุดประจําสัปดาห วันหยุดตามประเพณีในชวงที่ใชสิทธิหยุดเกินกวาที่
กฎหมายกําหนดนั้น ไดเกลื่อนกลืนไปกับวันลาในสวนที่เกินกวากฎหมายกําหนดไปแลวนั้น ดูจะ
เขาใจยากสักหนอย แลวฟงดูไมคอยจะมีหลักกฎหมายประกอบ 

 คําตอบเรื่องนี้หากจะใหเขาใจงายๆ เพียงตอบวา กฎหมายกําหนดสิทธิในการไดรับคาจางใน
วันลาปวย ลาคลอดไวแลววาลูกจางมีสิทธิเพียงใด ยอมหมายความวา วันลาในสวนที่เกินจากสิทธิ
ที่กฎหมายกําหนด ลูกจางยอมไมมีสิทธิไดรับคาจางอยูในตัว เงินที่จายใหกับลูกจางในวันหยุด
ประจําสัปดาห วันหยุดตามประเพณีนั้นเปนเงินคาจางตามความในพระราชบัญญัติคุมครอง
แรงงาน มาตรา 56 ดังนั้น ลูกจางจงึไมมีสิทธิไดรับคาจางในวันหยุดดังกลาว 

 คําตอบในขอ 3. ก็นาสนใจ การจะวินิจฉัยวา ลูกจางมีสิทธิไดรับคาจางในวันหยุดประจํา
สัปดาห วันหยุดตามประเพณีที่มีอยูในระหวางวันที่ลูกจางละทิ้งหนาที่กอนนายจางบอกเลิกสัญญา
จางหรือไมนั้น หากผูตอบจะใชหลักนิติสัมพันธมาชวยในการตอบก็ไดไมเปนไร ซึ่งคําตอบก็ควร
ออกมาวา นายจางบอกเลิกจางในวันที่ 5 มกราคม 2548 นิติสัมพันธความเปนนายจางลูกจางจึง
ส้ินสุดในวันดังกลาว นายจางจึงมีหนาที่ตองจายคาจางในวันหยุดประจําสัปดาห วันหยุดตาม
ประเพณีที่มีอยูในระหวางวันที่ลูกจางละทิ้งหนาที่กอนนิติสัมพันธจะสิ้นสุดดวย 

 คําตอบในขอ 1-3 หากตอบอยางนี้นาจะเขาใจงายกวา และมีหลักกฎหมายประกอบที่
ตรงไปตรงมา 

 
สมบัติ ลีกัล 
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คําวินิจฉัยของคณะกรรมการแรงงานสัมพนัธ 
ที่ 5/2548 

วันที่ 29 ธนัวาคม 2548 
 
เร่ือง ขอพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไมได 
 
สหภาพแรงงาน อ. ไดยื่นขอเรียกรองตอบริษัท อ. จํากัด ดังนี้  

1. ขอใหบริษัทจายเงินคาเปอรเซ็นต ในการเก็บคาโดยสารใหกับพนักงานทุกคนโดยใหจาย 
เพิ่มจากเดิม ดังนี้  

 
สําหรับพนักงานที่มีอายุงาน 3 ปข้ึนไป 

อัตราเปอรเซ็นต รายได 
จํานวน(บาท) พนกังานขับรถ พนกังานเก็บคาโดยสาร 
0001 – 4,000 เดิม 2.00% เพิ่ม 3.00% เดิม 1.00% เพิ่ม 2.00% 
4,001 – 5,500 เดิม 4.00% เพิ่ม 5.00% เดิม 2.00% เพิ่ม 3.00% 
4,501 – 5,000 เดิม 5.00% เพิ่ม 6.00% เดิม 3.00% เพิ่ม 4.00% 
5,001 – 5,500 เดิม 6.00% เพิ่ม 7.00% เดิม 4.00% เพิ่ม 5.00% 
5,501 -  6,000 เดิม 7.50% เพิ่ม 9.00% เดิม 5.00% เพิ่ม 6.00% 
6,001 ข้ึนไป เดิม 8.50% เพิ่ม 10.00% เดิม 6.50% เพิ่ม 8.00% 

 
 

2. ในกรณีที่รัฐบาลประกาศใหมีการปรับอัตราคาโดยสารใหมต้ังแตเดือนมกราคม 2549 เปน 
ตนไป ใหบริษัทนําอัตราคาโดยสารที่ปรับเพิ่มมารวมเปนฐานในการคํานวณเปอรเซ็นตรายไดของ
พนักงานดวย  
 
 ในการเจรจาไมอาจตกลงกันได พนักงานประนอมขอพิพาทเห็นวา นายจางประกอบกจิการ
ขนสงจึงไดสงเรื่องใหคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ พิจารณาวินิจฉัย ตามมาตรา 23 แหง
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 
  

คณะกรรมการแรงงานสัมพันธไดพิจารณาขอเรียกรอง คําชี้แจง และตรวจสอบเอกสารแลว
พิจารณาวินิจฉัยขอพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไมได ดังนี้ 
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1. เร่ือง ปรับเพิ่มอัตราเงินคาเปอรเซ็นตจากการเก็บเงินคาโดยสาร สหภาพไมติดใจให

วินิจฉัย คงติดใจใหวินิจฉัยเฉพาะ ขอ 2.เร่ืองการนําอัตราคาโดยสารที่ปรับเพิ่ม รวมเขากับฐาน
รายไดในการคํานวณเงินคาเปอรเซ็นตจากการเก็บคาโดยสาร 
 
 ผูแทนสหภาพแรงงานชี้แจงวา ตามขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางฉบับลงวันที่ 17 
พฤศจิกายน 2547 บริษัทฯ ไดตกลงจายเงินคาเปอรเซ็นจากการเก็บเงินคาโดยสารใหแกพนักงาน
โดยนําราคาหนาตั๋วมาเปนฐานรายไดในการคํานวณเงินคาเปอรเซ็นต ตอมาในป 2548 รัฐบาลได
ประกาศปรับอัตราคาโดยสารเพิ่มข้ึน 2 บาท สหภาพแรงงานฯ และบริษัทฯ จึงไดเจรจาตกลงกันวา
จะไมนําอัตราคาโดยสารที่เพิ่มข้ึนมารวมเปนฐานรายไดในการคํานวณเงินคาเปอรเซ็นตในการเก็บ
คาโดยสาร เพื่อลดภาระคาใชจายของบริษัทฯ จากการที่ราคาน้ํามันปรับสูงขึ้น โดยใหเงื่อนไข
ดังกลาวมีผลถึงสิ้นป 2548 ดังนั้น พนระยะเวลาดังกลาวแลว สหภาพแรงงานจึงตองการใหบริษัทฯ 
นําอัตราคาโดยสารตามราคาหนาตั๋วที่มีการปรับเพิ่มมารวมเปนฐานรายไดในการคํานวณเงินคา
เปอรเซ็นตในการเก็บคาโดยสารตอไป 
 
 ผูแทนบริษัทฯชี้แจงวา เนื่องจากปจจุบันบริษัทฯประสบปญหาการขาดทุน และการดําเนิน
ธุรกิจอยูในภาวะเสี่ยงจากการที่ราคาน้ํามันมีแนวโนมสูงขึ้นเรื่อยๆ อีกทั้งรัฐบาลไดประกาศลอยตัว
น้ํามันโซลาทําใหคาใชจายของบริษัทสูงขึ้นอยางมาก ซึ่งขณะทําขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง
ฉบับลงวันที่ 17  พฤศจิกายน 2547 นอกจากรัฐบาลจะไดพยุงราคาน้ํามันโซลาไว รัฐบาลยังได
ประกาศเพิ่มอัตราคาโดยสารอีก 2 บาท เพื่อลดภาระตนทุนน้ํามันที่มีราคาสูงแกผูประกอบการเดิน
รถโดยสาร ซึ่งก็ไมอาจทําใหบริษัทสามารถดําเนินธุรกิจคุมทุนไดอยูแลว การที่น้ํามันมีราคาสูงยัง
สงผลใหอะไหลรถยนตปรับราคาเพิ่มข้ึนดวย บริษัทฯจึงเกิดวิกฤตดานการเงินและประกาศขาย
กิจการอยูในขณะนี้ บริษัทจึงไมอาจนําคาโดยสารที่ปรับเพิ่มข้ึน 2 บาท มาเปนฐานในการคํานวณ
เปอรเซ็นตใหกับพนักงานได 
 
 คณะกรรมการแรงงานสัมพันธพิจารณาแลว เห็นวา การปรับเพิ่มราคาคาโดยสารทําให
บริษัทฯมีรายไดจากการจัดเก็บคาโดยสารเพิ่มข้ึนและเปนการชดเชยตนทุนราคาน้ํามันที่สูงขึ้น 
ดังนั้น เมื่อเงื่อนไขการไมนําเงินที่ปรับเพิ่มราคาคาโดยสารมารวมเปนฐานรายไดในการคํานวณเงิน
คาเปอรเซ็นตในการเก็บคาโดยสารสิ้นสุดลงในป 2548 จึงเปนการสมควรที่บริษัทฯ จะตองปฏิบัติ
ใหเปนไปตามขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางซึ่งทั้งสองฝายไดทําไวตอกัน แตเพื่อบรรเทาความ
เสี่ยงตอภาวะราคาน้ํามันในอนาคตซึ่งมีแนวโนมที่จะมีการปรับราคาสูงขึ้น จึงควรปรับเพิ่มฐาน
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รายไดในการคํานวณเงินคาเปอรเซ็นตในการเก็บคาโดยสาร เพื่อใหผูประกอบการสามารถบริหาร
กิจการตอไปได ซึ่งอัตราฐานรายไดที่ปรับเพิ่มพิจารณาจากอัตราเฉลี่ยของการจําหนายตั๋วโดยสาร 
อัตราคาจางขั้นต่ําที่ปรับใหมในวันที่ 1 มกราคม 2549 และรายไดเฉลี่ยของพนักงาน 
 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 41(1) แหงพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ.2518 
วินิจฉัยขอพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไมไดระหวาง สหภาพแรงงาน อ. ผูยื่นขอเรียกรอง กับ บริษัท อ. 
จํากัด ผูรับขอเรียกรอง โดยใหนายจางนําคาโดยสารตามราคาหนาตั๋วมาเปนฐานรายไดในการ
คํานวณเงินคาเปอรเซ็นตรายไดพนักงานจากการเก็บคาโดยสารตามตาราง ดังนี้ 
 

อัตราเปอรเซ็นต รายได 
จํานวน(บาท) พนกังานขับรถ พนกังานเก็บคาโดยสาร 
0001 – 4,700 2.00% 1.00% 
4,701 – 5,200 4.00% 2.00% 
4,201 – 5,700 5.00% 3.00% 
5,701 – 6,200 6.00% 4.00% 
6,201 -  6,700 7.50% 5.00% 
6,701 ข้ึนไป 8.50% 6.50% 

 
หมายเหตุ 
 การชี้ขาดขอพิพาทแรงงานของคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ  ตามมาตรา  23 
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธนั้น มักจะเปนการชี้ขาดในปญหาขอเท็จจริง เชน คาจางควรเพิ่มข้ึน
หรือไม เพียงใด โบนัสควรจายหรือไม เพียงใด เปนตน การวินิจฉัยในปญหาขอเท็จจริงเชนนี้ มีผล
ผูกพันเฉพาะคูกรณีเทานั้น ไมอาจนํามาเปนบรรทัดฐานเพื่อใชกับสถานประกอบการอื่นได จึงไม
จําเปนตองนํามาศึกษา แตการชี้ขาดเรื่องนี้ มีประเด็นนาสนใจ คือ ประเด็นที่คณะกรรมการตองชี้
ขาดตามขอ 2. ที่กําหนดไววา การนําอัตราคาโดยสารที่ปรับเพิ่มรวมเขากับฐานรายไดในการ
คํานวณเงินเปอรเซ็นตจากการเก็บคาโดยสารนั้น เปนการชี้ขาดในปญหาขอเท็จจริง หรือขอ
กฎหมายกันแน ?  
 

 เมื่อพิจารณาคําชี้แจงของสหภาพที่ชี้แจงวา เมื่อป 2547 มีการทําขอตกลงกันใหนําราคา
หนาตั๋วมาเปนฐานในการคํานวณเปอรเซ็นตใหกับพนักงาน ตอมาในป 2548 มีการปรับราคาหนา
ต๋ัวเพิ่มข้ึนอีก 2 บาท แตมีขอตกลงรวมกันมิใหนําเงิน 2 บาทที่เพิ่มข้ึนมาเปนฐานในการคํานวณ
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เปอรเซ็นต โดยใหมีผลถึงสิ้นป 2548 จึงขอใหนายจางนําราคาหนาตั๋วมาเปนฐานในการคํานวณ
เปอรเซ็นตใหพนักงานดวย กรณีเชนนี้ หากขอเท็จจริงฟงไดวา ขอตกลงเมื่อป 2547 ยังมีผลบังคับ
ตอไปในป 2549 แลว ก็ยอมหมายความวา เงินหนาตั๋วที่เพิ่มข้ึนจํานวน 2 บาท เมื่อป 2548 
นายจางควรนํามาเปนฐานในการคํานวณเปอรเซ็นตใหพนักงานตามขอตกลง และยอมรวมถึงเงิน
หนาตั๋วที่อาจปรับเพิ่มข้ึนในป 2549 ดวย (ถามี) ดังนั้น ขอเรียกรองของสหภาพที่ใหนายจางนําเงิน
ในการปรับเพิ่มราคาหนาตั๋วตั้งแตเดือนมกราคม 2549 เปนตนไป มาเปนฐานในการคํานวณ
เปอรเซ็นตใหกับพนักงานดวย จึงเปนการเรียกใหนายจางปฏิบัติตามขอตกลงเดิมในป 2547 นั้นเอง 

 
การที่คณะกรรมการจะตองชี้ขาดวา นายจางจะตองปฏิบัติตามขอเรียกรองขอ 2. นี้ หรือไม 

จึงเทากับตองชี้ขาดวา นายจางตองปฏิบัติตามขอตกลงป 2547 หรือไมนั้นเอง ประเด็นที่ตองชี้ขาด
เชนนี้ถือวาเปนการชี้ขาดในปญหาขอกฎหมาย   

 
การที่สหภาพนําปญหาขอกฎหมายมายื่นเปนขอเรียกรองโดยที่ตนเองก็ไมรูวาขอเรียกรอง

ของตนนั้นเปนปญหาขอกฎหมาย ไมจําเปนตองยื่นก็ได นายจางเองก็ไมรูวาขอเรียกรองขอนี้ เปน
ปญหาขอกฎหมายเชนกัน โดยดูจากคําชี้แจงของนายจางที่นําปญหาการขาดทุน ปญหาน้ํามันขึ้น
ราคามาเปนขอตอสูถึงเหตุที่ไมนําราคาหนาตั๋วมาเปนฐานในการคํานวณเปอรเซนตตามขอตกลง 
ซึ่งการชี้แจงอยางนี้เปนการชี้แจงเพื่อตอสูในปญหาขอเท็จจริง มิใชชี้แจงเพื่อตอสูในปญหาขอ
กฎหมาย แมตางฝายตางไมรูวาขอเรียกรองขอ 2. เปนปญหาขอกฎหมาย ก็มิไดทําใหขอเรียกรองที่
เปนปญหาขอกฎหมายกลายเปนขอเรียกรองที่เปนปญหาขอเท็จจริงไปแตอยางใดไม ขอเรียกรอง
ของลูกจางเรื่องนี้ก็ยังคงเปนปญหาขอกฎหมายอยูเชนเดิม ไมวาราคาหนาตั๋วที่ปรับเพิ่มข้ึน 2 บาท 
เมื่อป 2548 หรืออาจเปนราคาใหมที่จะปรับในป 2549 จะตองนํามาเปนฐานในการคํานวณ
เปอรเซ็นตใหพนักงานหรือไมก็ตาม การชี้ขาดเรื่องนี้ก็ตองอาศัยการแปลความขอตกลงที่ทํากันไว
เมื่อป 2547 วา มีความหมายอยางไร ?  หากคณะกรรมการเห็นวา สหภาพไมมีสิทธินาํราคาหนาตัว๋
ที่เพิ่มข้ึนมาเปนฐานในการคํานวณเปอรเซ็นต ก็ตองชี้ขาดดวยการยกขอเรียกรองของสหภาพขอนี้
เสีย หรือหากเห็นวา สหภาพมีสิทธินําราคาหนาตั๋วมาเปนฐานในการคํานวณก็ตองชี้ขาดใหนายจาง
ปฏิบัติตามขอเรียกรองเสีย คณะกรรมการหาอาจใชดุลพินิจปรับแกไขตารางในขอตกลงเดิมใหเปน
อ่ืนเสมือนหนึ่งเปนการวินิจฉัยปญหาขอเท็จจริงไดไม  

 
สมบัติ ลีกัล 
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คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 812/2548  
 
เร่ือง เปนลูกจางหรือไม ? 
 
 การที่นายจางหักเงินจากลูกจางนําสงสํานักงานประกันสังคม โดยแจงวา เปนเงินคาจาง 
กรณีเชนนี้ ถือวา ผูถูกหักเงินเปนลูกจางหรือไม ?  
 

ขอเท็จจริงฟงไดวาโจทกเขาไปบริหารงานของจําเลยในฐานะผูถือหุนการทํางานมีอิสระไม
ตองมาทํางานทุกวันไมอยูภายใตการบังคับบัญชาของผูใด แมโจทกจะไดรับคาตอบแทนจากจําเลย
เปนเงินเดือนก็มิใชคาจางตามสัญญาจางแรงงาน เมื่อโจทกมิใชลูกจางจําเลยจึงไมตองหักเงิน
สมทบสงสํานักงานประกันสังคม การหักเงินสมทบสงสํานักงานประกันสังคมก็ไมมีผลทําใหโจทก
กลับมีฐานะกลายเปนลูกจางของจําเลย 
           

................................................................... 
 โจทกฟองวา โจทกตกลงทํางานกับจําเลยในตําแหนงที่ปรึกษาดานการตลาด 

เงินเดือนสุดทาย 40,000 บาท จําเลยไดเลิกจางโจทกโดยไมบอกกลาวลวงหนา  โจทกมีสิทธิ์ไดรับ
คาชดเชย ขอใหบังคับจําเลยชําระเงินตางๆ ดังกลาวแกโจทก 

 
 จําเลยใหการวา จําเลย ประกอบธุรกิจดานอาหาร โจทกเขาเปนหุนสวนกับจําเลย ตอมา 
โจทกตกลงออกจากการเปนหุนสวนและผูบริหารของจําเลยโดยตกลงขายหุนของจําเลยในสวนของ
โจทกทั้งหมดใหแกนาย ด. กรรมการผูมีอํานาจของจําเลยดวยความสมัครใจ มีการตกลงชําระเงิน
บางสวนและสวนที่เหลือใหผอนชําระ ในระหวางผอนชําระนั้นโจทกขอใหจําเลยชวยตอใบอนุญาต
การทํางานใหโจทก เพื่อโจทกจะไดสิทธิทํางานในประเทศไทย โจทกมิไดเปนพนักงานของจําเลย
ตามที่กลาวอาง ขอใหยกฟอง 
 
 ศาลแรงงานกลางพิพากษายกฟอง 
 
 โจทกอุทธรณตอศาลฎีกา 
 คดีมีปญหาตองวินิจฉัยตามอุทธรณของโจทกวา โจทกเปนลูกจางของจําเลยหรือไม และ
จําเลยตองรับผิดจายเงินคาชดเชย สินจางแทนการบอกกลาวลวงหนา และคาเสียหายที่เกิดจาการ
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เลิกจางที่ไมเปนธรรมใหแกโจทกหรือไม เพียงใด เห็นวา ขอเท็จจริงฟงไดวาโจทกเขาไปบริหารงาน
ของจําเลยในฐานะผูถือหุนการทํางานมีอิสระไมตองมาทํางานทุกวันไมอยูภายใตการบังคับบัญชา
ของผูใดในบริษัทจําเลยตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 5 แมโจทกจะไดรับ
คาตอบแทนจากจําเลยเปนเงินเดือนก็มิใชคาจางตามสัญญาจางแรงงาน เมื่อโจทกมิใชลูกจาง
จําเลยจึงไมตองหักเงินสมทบสงสํานักงานประกันสังคม  การหักเงินสมทบสงสํานักงาน
ประกันสังคมก็ไมมีผลทําใหโจทกกลับมีฐานะกลายเปนลูกจางของจําเลย อีกทั้งศาลแรงงานกลาง
รับฟงขอเท็จจริงวา โจทกไมไดทํางานกับจําเลยตอไปเนื่องจากโจทกขายหุนของจําเลยในสวนของ
โจทกใหแกนาย ด. โดยที่จําเลยไมไดเลิกจางโจทก จําเลยจึงไมตองจายคาชดเชย สินจางแทนการ
บอกกลาวลวงหนาและคาเสียหายจากการเลิกจางไมเปนธรรมใหแกโจทก ที่ศาลแรงงานกลาง
พิพากษายกฟองโจทกมานั้นชอบแลว อุทธรณของโจทกฟงไมข้ึน 
 พิพากษายืน 
 
หมายเหตุ 
 ในการตอสูคดีกันในศาลลูกจางมักหยิบยกเรื่องที่นายจางหักเงินสงสํานักงานประกันสังคม
มาใชประโยชนเสมอ เชน อางวา เงินที่สงสํานักงานประกันสังคมเปนคาจาง หรืออางวา ตนเองเปน
ลูกจาง เนื่องจากมีการหักเงินสงสํานักงานประกันสังคม อยางคดีนี้ เปนตน ซึ่งขออางของลูกจางใช
วาจะฟงไมไดเสียทีเดียว เพราะกฎหมายกําหนดใหนายจางหักเงินคาจางเพื่อนําสงสํานักงาน
ประกันสังคม ดังนั้น เงินที่นายจางนําสงสํานักงานประกันสังคมก็ควรฟงวาเปนคาจางดวยเชนกัน 
ซึ่งโดยหลักการก็ควรเปนเชนนั้น 
 

 แตในการพิจารณาคดีในศาลนั้น ศาลจะรับฟงขอเท็จจริงตามประเด็นพิพาท เชน หาก
ประเด็นพิพาทมีวา เงินคาครองชีพเปนคาจางหรือไม ? ศาลก็จะชั่งน้ําหนักพยานหลักฐานจากทั้ง
สองฝายแลวเลือกที่จะเชื่อฝายใด ฝายนั้นก็จะชนะคดี ดังนั้น หากนายจางไดหักเงินคาครองชีพ
นําสงสํานักงานประกันสังคมดวย ก็เปนขอเท็จจริงหนึ่งที่เปนประโยชนตอลูกจาง ที่จะพิสูจนใหเห็น
วา เงินดังกลาวเปนคาจาง หรือในคดีนี้ซึ่งมีประเด็นพิพาทวา โจทกเปนลูกจางจําเลยหรือไม การที่
จําเลยหักเงินโจทกนําสงสํานักงานประกันสังคม ก็เปนขอเท็จจริงที่เปนประโยชนตอลูกจาง ควรทีจ่ะ
นําสืบใหศาลเห็นเชนกัน หากศาลเชื่อลูกจางก็จะชนะคดี  แตก็มิไดหมายความวา นายจางจะไมมี
สิทธิพิสูจนใหเห็นวา เงินดังกลาวแมจะนําสงสํานักงานประกันสังคมก็ไมใชคาจาง หากนายจางมี
ขอพิสูจนที่ดีกวา นายจางก็อาจชนะคดีไดเหมือนเชนคดีนี้ 

 
สมบัติ ลีกัล 
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คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 861-864/2548 
เร่ือง การขอรับประโยชนทดแทน กรณีคลอดบุตร 
  

การใชสิทธิในการขอรับประโยชนทดแทนกรณีคลอดบุตร ภายใน 1 ป นับแตวันที่มีสิทธิ วัน
ใดที่ถือวาเริ่มมีสิทธิ ? 

 
   ขอเท็จจริงปรากฏวา ภายในระยะเวลา 1 ป นับแตวันที่โจทกทั้งสี่คลอดบุตรโจทกทั้งสี่ยังไม
อาจใชสิทธิขอรับประโยชนทดแทนกรณีคลอดบุตรจากจําเลยได เนื่องจากมีกรณีพิพาทเกี่ยวกับการ
สงเงินสมทบระหวาง อ. ซึ่งเปนนายจางของโจทกทั้งสี่กับจําเลยวา จะตองสงเงินสมทบกรณีคลอด
บุตรและตายเพียงใด ตอมาหลังจากศาลฎีกามีคําพิพากษาแลว อ. นายจางโจทก เพิ่งสงเงินสมทบ
ยอนหลังกรณีคลอดบุตรและตายนับต้ังแตเดือนเมษายน 2538 จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2543 
ใหแกจําเลย เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2543 ฉะนั้น โจทกทั้งสี่จึงอยูในฐานะที่อาจใชสิทธิขอรับ
ประโยชนทดแทนกรณีคลอดบุตรตอจําเลยได นับแตวันที่ 20 กรกฎาคม 2543 เปนตนไป 
 

…………………………………………… 
 

คดีนี้แมขอเท็จจริงจะปรากฏวาโจทกทั้งสี่ไมไดยื่นคําขอรับประโยชนทดแทนกรณีคลอด
บุตรตอจําเลยภายใน  1 ป นับแตวันที่โจทกทั้งสี่คลอดบุตรก็ตาม แตตามพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม พ.ศ. 2533 มาตรา 56 วรรคหนึ่ง ไมไดบัญญัติตัดสิทธิผูยื่นคําขอไวโดยเด็ดขาด กรณี
ที่ผูยื่นคําขอมีเหตุผลอันสมควรหรือความจําเปนที่ตองใชสิทธิลาชา หากผูยื่นคําขอมีเหตุผลอัน
สมควรหรือความจําเปนที่ตองใชสิทธิลาชาก็จะนําระยะเวลาดังกลาวมาตัดสิทธิผูยื่นคําขอเสีย
ทีเดียวหาไดไม ขอเท็จจริงในคดีนี้เมื่อปรากฏวา ภายในระยะเวลา 1 ป ดังกลาวเปนกรณีที่โจทกทั้ง
ส่ียังไมอาจใชสิทธิขอรับประโยชนทดแทนกรณีคลอดบุตรจําจําเลยได เนื่องจากมีกรณีพิพาท
เกี่ยวกับการสงเงินสมทบระหวาง อ. ซึ่งเปนนายจางของโจทกทั้งสี่กับจําเลยวา จะตองสงเงินสมทบ
กรณีคลอดบุตรและตายเพียงใด ตอมาหลังจากศาลฎีกามีคําพิพากษาแลว อ. นายจางโจทก เพิง่สง
เงินสมทบยอนหลังกรณีคลอดบุตรและตายนับต้ังแตเดือนเมษายน 2538 จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 
2543 ใหแกจําเลย เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2543 ฉะนั้น โจทกทั้งสี่จึงอยูในฐานะที่อาจใชสิทธิขอรับ
ประโยชนทดแทนกรณีคลอดบุตรตอจําเลยได นับแตวันที่ 20 กรกฎาคม 2543 เปนตนไป การขอรับ
ประโยชนทดแทนกรณีคลอดบุตรของโจทกทั้งสี่ตอจําเลย ในกรณีนี้ถือวาเปนการยื่นคําขอรับ
ประโยชนทดแทนในกําหนดเวลา ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 มาตรา 56 วรรค
หนึ่ง แลวคําสั่งของจําเลยที่วาโจทกทั้งสี่ไมมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนกรณีคลอดบุตรจึงไมชอบ
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ดวยกฎหมาย ที่ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยวาโจทกทั้งสี่ยื่นคําขอรับประโยชนทดแทนภายในกําหนด 
1 ป นับแตวันที่มีสิทธิขอรับประโยชนทดแทนตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 มาตรา 
56 วรรคหนึ่ง ศาลฎีกาเห็นพองดวย อุทธรณของจําเลยฟงไมข้ึน 
 พิพากษายืน 
 
หมายเหตุ 
 กฎหมายกําหนดใหผูประกันตนตองยื่นคําขอรับประโยชนทดแทนตอสํานักงานภายใน 1 ป 
นับแตวันที่มีสิทธิขอรับประโยชนทดแทนนั้น ปญหาสําคัญที่ตองพิจารณา คือ วันใดเลาที่ถือเปน
วันที่ลูกจางมีสิทธิ ? ในกรณีใชสิทธิคลอดบุตร สิทธิควรจะเกิดเมื่อลูกจางไดคลอดบุตรแลว ลูกจางก็
ควรใชสิทธิภายใน 1 ป นับแตวันคลอดบุตร สวนปญหาที่วา นายจางสงเงินสมทบครบถวนถูกตอง
แลวหรือไม ยอมเปนเรื่องระหวางนายจางกับสํานักงานประกันสังคมจะวากลาวกันเอง หาก
นายจางสงไมครบจริงก็ตองรับผิดในเงินเพิ่มตามที่กฎหมายกําหนด หรือรับผิดอะไรตอมิอะไรก็
แลวแต การที่นายจางสงเงินสมทบไมครบถวน ไมควรทําใหสิทธิในการขอรับประโยชนทดแทนของ
ลูกจางตองเลื่อนออกไป แตการแปลความกฎหมายมิใชตองแปลความตามตัวอักษรโดยเครงครัด 
การแปลความตองคํานึงถึงเจตนารมณของกฎหมายประกอบดวย ดังนั้น การแปลความจึงมี
องคประกอบในการพิจารณาหลายประการ โดยเฉพาะ เร่ืองความเปนธรรมในสังคม มีความสําคัญ
ในระดับตนๆ คดีนี้หากจะนําเหตุพิพาทระหวางนายจางกับสํานักงานประกันสังคมมาเปนเหตุให
สิทธิการขอรับประโยชนทดแทนของลูกจางตองสดุดหยุดลงสักระยะหนึ่ง ทั้งนายจางและสํานักงาน
ประกันสังคมตางก็มิไดเสียหายอะไร ลูกจางเองก็ยังไดประโยชนอยู การที่ศาลจะพิพากษาให
ลูกจางมีสิทธิยื่นเรื่องขอรับประโยชนทดแทนภายใน 1 ป หลังจากขอพิพาทระหวางนายจางกับ
สํานักงานประกันสังคมยุติ จึงเปนการแปลความกฎหมายเพื่อประโยชนแหงความเปนธรรมของ
สังคมนั้นเอง 
 
                                                                  สมบัติ ลีกัล 
 
                   
 

 
บริษัท สมบัติ ลีกัล จํากัด 

 
ที่ปรึกษาการเจรจาขอเรียกรอง 

วิเคราะหขอเรียกรอง/เตรียมแผนรับการหยุดงาน 
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คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 867/2548 
เร่ือง  สิทธิการขอรับเงินทดแทนของลูกจาง 
 

คณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนวินิจฉัยวา ลูกจางไมมีสิทธิไดรับเงินทดแทน นายจางไม
อุทธรณ แตลูกจางอุทธรณ ลูกจางมีสิทธินําคดีข้ึนสูศาลหรือไม ? 
 
 ตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 มาตรา 25 นั้น บัญญัติใหสิทธิแกนายจางที่ได
ทดรองจายเงินทดแทนใหแกลูกจางผูมีสิทธิไดรับเงินทดแทนแลวขอรับเงินทดแทนคืนจากสํานักงาน
ประกันสังคมได หาใชบทบัญญัติที่จะตัดสิทธิของโจทกซึ่งเปนลูกจางผูประสบอันตรายตามมาตรา 
49 แตประการใด เมื่อกรณีนี้เปนกรณีที่โจทกซึ่งเปนลูกจางผูประสบอันตรายไดยื่นคํารองขอรับเงิน
ทดแทนจากจําเลยตามมาตรา 49  และบริษัท ส.จํากัด นายจางไดแจงการประสบอันตรายของ
โจทกตอจําเลย มาตรา 48 แลว เมื่อจําเลยแจงมติของคณะอนุกรรมการตามมาตรา 52 และโจทก
ไดอุทธรณตอคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนแลวอันเปนการใชสิทธิตามมาตรา 52 ดังกลาว เมื่อ
โจทกไมพอใจคําวินิจฉัยของคณะกรรมการกองทุนเงินทดแทนโจทกยอมมีสิทธินําคดีไปสูศาล
แรงงานได ตามมาตรา 53 เปนกรณีมีขอโตแยงสิทธิเกิดขึ้นตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ
แพง มาตรา 45 ประกอบพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 
มาตรา 31 โจทกจึงมีอํานาจฟอง อุทธรณของโจทกฟงขึ้น 
 
 พิพากษายกคําพิพากษาของศาลแรงงานกลาง ใหศาลแรงงานกลางฟงขอเท็จจริงแลว
พิพากษาคดีใหม ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 
มาตรา 56 
 
 

 
 
 
 

บริษัท สมบัติ ลีกัล จํากัด 
ที่ปรึกษากฎหมายแรงงาน ภายใตการกํากับของฝายบริหารทรัพยากรบุคคล 
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คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 877/2548 
เร่ือง สินจางแทนการบอกกลาวลวงหนา 
 
 พนักงานตรวจแรงงานสั่งใหนายจางจายสินจางแทนการบอกกลาวลวงหนาใหลูกจาง
จํานวน 153,900 บาท ศาลแรงงานกลางพิพากษาใหนายจางจาย 156,000 บาท ศาลฎีกา
พิพากษาใหนายจางจาย 156,600 บาท ? 
 
  

เมื่อศาลแรงงานกลางพิจารณาแลวเห็นวาจําเลยกําหนดจํานวนสินจางแทนการบอกกลาว
ลวงหนาที่ใหโจทกจายใหแกนาย พ. ขาดจํานวนไป  ศาลแรงงานกลางยอมมีอํานาจตาม
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 52 กําหนดจํานวน
สินจางแทนการบอกกลาวลวงหนาตามจํานวนที่ถูกตองแทจริงใหโจทกจายใหแกนาย พ.ได เพื่อ
ความเปนธรรมแกนาย พ 

 
........................................................... 

  
โจทก (นายจาง) ฟองวา โจทกไดจายเงินคาบอกลาวลวงหนาใหนาย พ. แลว 81,000 บาท 

ซึ่งคํานวณไดเทากับคาจาง 1 เดือน โดยโจทกเรียกวาเงินชวยเหลือพิเศษหลังเลิกจาง ตามสภาพ
การจางหรือขอบังคับของโจทกมิไดกําหนดใหจายแกลูกจาง จําเลย (พนักงานตรวจแรงงาน) ส่ังให
โจทกจายสินจางแทนการบอกกลาวลวงหนาใหลูกจาง จํานวน 153,900 บาท จึงไมชอบ ขอใหศาล
เพิกถอนคําสั่งจําเลย 
  

จําเลยใหการวา คําสั่งของจําเลยชอบดวยกฎหมายแลว 
 
 ศาลแรงงานกลางพิพากษาใหแกคําสั่งของจําเลยในสวนเงินสินจางแทนการบอกกลาว
ลวงหนาของนาย พ. โดยใหโจทกจายสินจางแทนการบอกกลาวลวงหนาแกนาย พ. 156,000 บาท 
และใหหักเงินที่นาย พ. ไดรับไปกอนแลว 81,000 บาท ออกจากเงินสินจางแทนการบอกกลาว
ลวงหนา 
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โจทกอุทธรณตอศาลฎีกา 
 
 คดีมีปญหาตองวินิจฉัยตามอุทธรณของโจทกวา คําพิพากษาของศาลแรงงานกลางที่
กําหนดใหโจทกจายสินจางแทนการบอกกลาวลวงหนาใหแกนาย พ. 156,600 บาท ชอบดวย
กฎหมายหรือไม ขอเท็จจริงฟงยุติการคําวินิจฉัยของศาลแรงงานกลางวาจําเลยมีคําสั่งใหโจทกจาย
สินจางแทนการบอกกลาวลวงหนาใหนาย พ. จํานวน 153,900 บาท แตนาย พ. มีสิทธิไดรับสินจาง
แทนการบอกกลาวลวงหนานับต้ังแตวันที่ 4 พฤษภาคม 2545 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2545 จํานวน 
58 วัน เปนเงิน 156,600 บาท เห็นวา แมนาย พ. จะมิไดโตแยงคําสั่งของจําเลยดวยการนําคดีไป
ฟองตอศาลก็ตาม แตเมื่อโจทกไมพอใจคําสั่งของจําเลยโดยอางวาโจทกไดจายสินจางแทนการบอก
กลาวลวงหนาใหแกนาย พ. เทากับคาจาง 1 เดือน เปนเงิน 81,000 บาทครบถวนแลว และนาํคดมีา
ฟองตอศาลแรงงานกลางขอใหเพิกถอนคําสั่งของจําเลย จึงมีประเด็นขอพิพาทที่ศาลแรงงานกลาง
จะตองวินิจฉัยวานาย พ. มีสิทธิ์ไดรับสินจางแทนการบอกกลาวลวงหนาเพียงใด และโจทกไดจาย
สินจางแทนการบอกกลาวลวงหนาใหแกนาย พ. ครบถวนหรือไม และเมื่อศาลแรงงานกลาง
พิจารณาแลวเห็นวาจําเลยกําหนดจํานวนสินจางแทนการบอกกลาวลวงหนาที่ใหโจทกจายใหแก
นาย พ. ขาดจํานวนไป ศาลแรงงานกลางยอมมีอํานาจตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและ
วิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 52 กําหนดจํานวนสินจางแทนการบอกกลาวลวงหนา
ตามจํานวนที่ถูกตองแทจริงใหโจทกจายใหแกนาย พ.ได เพื่อความเปนธรรมแกนาย พ.  คํา
พิพากษาของศาลแรงงานกลางชอบดวยกฎหมายแลว อุทธรณของโจทกขอนี้ฟงไมข้ึน อยางไรก็
ตามที่ศาลแรงงานกลางพิพากษาใหโจทกจายสินจางแทนการบอกกลาวลวงหนาแกนาย พ.เปนเงิน 
156,000 บาท เห็นไดวาเปนขอผิดพลาดเล็กนอย ศาลฎีกาเห็นสมควรแกไขเสียใหถูกตอง 
 
 พิพากษาใหโจทกจายสินจางแทนการบอกกลาวลวงหนาแกนาย พ. 156,600 บาท โดยหัก
เงินที่นาย พ. รับไปกอน 81,000 บาท ออก 
 
หมายเหตุ 
 คดีนี้นายจางยอมรับวา ลูกจางมีสิทธิไดรับสินจางแทนการบอกกลาวลวงหนา จึงไดจายให
ลูกจางไปจํานวน 1 เดือน เทากับ 81,000 บาท  แตพอลูกจางไปรองตอพนักงานตรวจแรงงาน 
พนักงานตรวจแรงงานจึงมีคําสั่งใหนายจางจายสินจางแทนการบอกกลาวลวงหนาจํานวน 58 วัน 
จํานวน 153,900 บาท นายจางจึงนําคดีข้ึนสูศาลโดยอางวา ระเบียบของตนมิไดกําหนดใหตองจาย
สินจางใหลูกจาง จําเลยจึงไมมีอํานาจสั่งใหจาย  ปญหาวา นายจางตองจายสินจางแทนการบอก
กลาวลวงหนาเพียงใด เปนปญหาขอกฎหมายที่พิจารณาจากตัวบทก็พอที่จะทําความเขาใจไดไม
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ยากนัก อีกทั้ง ยังมีคําพิพากษาฎีกาเปนบรรทัดฐานจํานวนมาก คดีนี้นายจางเดินขึ้นศาลโดยไม
เขาใจวิธีการจายสินจางแทนการบอกกลาวลวงหนาที่ถูกตองนั้น ตองจายอยางไร ? นอกจากนี้
นายจางยังไมรูอีกวา ระเบียบของตนที่มิไดกําหนดใหจายสินจางใหลูกจางนั้น ไมอาจนาํมาบงัคบัใช
เหนือกวากฎหมายที่กําหนดใหนายจางตองจายสินจางได นายจางจึงตองแพคดี ต้ังแตยังไมไดสูคดี 
 

สมบัติ ลีกัล 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

บริษัท สมบัติ ลีกัล จํากัด 
     รับมอบอาํนาจแกขอกลาวหาในชั้นคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ 
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