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คําบรรยาย ครั้งที่ ๒
กฎหมายแรงงาน
วันเวลาทํางาน วันหยุด วันลา และคาตอบแทน
๑.วัน เวลาทํางาน และคาจาง
๑.๑ เวลาทํางานปกติและคาจาง
พระราชบัญญัติคมุ ครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ มาตรา ๒๓ ใหนายจางประกาศเวลาทํางานปกติให
ลูกจางทราบ
โดยกําหนดเวลาเริ่มตนและเวลาสิ้นสุดของการทํางานแตละวันของลูกจางไดไมเกินเวลา
ทํางานของแตละประเภทงานตามที่กําหนดในกฎกระทรวง แตวันหนึ่งตองไมเกินแปดชั่วโมง ในกรณีที่
เวลาทํางานวันใดนอยกวาแปดชั่วโมง นายจางและลูกจางจะตกลงกันใหนําเวลาทํางานสวนที่เหลือนั้นไป
รวมกับเวลาทํางานในวันทํางานปกติอื่นก็ไดแตตองไมเกินวันละเกาชั่วโมงและเมื่อรวมเวลาทํางานทั้งสิ้น
แลวสัปดาหหนึ่งตองไมเกินสี่สิบแปดชั่วโมง เวนแตงานที่อาจเปนอันตรายตอสุขภาพและความปลอดภัย
ของลูกจางตามที่กําหนดในกฎกระทรวงตองมีเวลาทํางานปกติวันหนึ่งไมเกินเจ็ดชั่วโมง และเมื่อรวมเวลา
ทํางานทั้งสิ้นแลวสัปดาหหนึ่งตองไมเกินสี่สิบสองชั่วโมง
ในกรณีที่นายจางและลูกจางตกลงกันใหนําเวลาทํางานสวนที่เหลือไปรวมกับเวลาทํางานในวัน
ทํางานปกติอื่นตามวรรคหนึ่งเกินกวาวันละแปดชั่วโมง ใหนายจางจายคาตอบแทนไมนอยกวาหนึ่งเทาครึ่ง
ของอัตราคาจางตอชั่วโมงในวันทํางานตามจํานวนชั่วโมงที่ทําเกินสําหรับลูกจางรายวันและลูกจางราย
ชั่วโมงหรือไมนอยกวาหนึ่งเทาครึ่งของอัตราคาจางตอหนวยในวันทํางานตามจํานวนผลงานที่ทําไดใน
ชั่วโมงที่ทําเกินสําหรับลูกจางซึ่งไดรับคาจางตามผลงาน
ในกรณีที่นายจางไมอาจประกาศกําหนดเวลาเริ่มตนและเวลาสิ้นสุดของการทํางานแตละวันได
เนื่องจากลักษณะหรือสภาพของงาน ใหนายจางและลูกจางตกลงกันกําหนดชั่วโมงทํางานแตละวันไมเกิน
แปดชั่วโมง และเมื่อรวมเวลาทํางานทั้งสิ้นแลวสัปดาหหนึ่งตองไมเกินสี่สิบแปดชั่วโมง
มาตรานี้กําหนดใหนายจางตองประกาศกําหนดเวลาทํางานปกติ ระบุเวลาเริ่มตนและเวลาสิ้นสุดการ
ทํางานแตละวัน โดยกําหนดวันหนึ่งไมเกิน ๘ ชั่วโมง และสัปดาหหนึ่งตองไมเกิน ๔๘ ชั่วโมง โดยนายจางและ
ลูกจางอาจตกลงกันใหนําเวลาทํางานของวันทํางานปกติวันใดที่ต่ํากวาวันละ ๘ ชั่วโมง ไปรวมกับเวลาทํางาน
ของวันทํางานปกติวันอื่นก็ไดแตเมื่อรวมกันแลวตองไมเกินวันละ ๙ ชั่วโมง และเมื่อรวมเวลาทํางานทั้งสิ้นแลว
สัปดาหหนึ่งตองไมเกินสี่สิบแปดชั่วโมง
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๘๖๔/๒๕๑๖ กําหนดเวลาทํางานสัปดาหหนึ่งตองไมเกิน ๔๘ ชั่วโมง นั้นไมได
หมายความวาลูกจางตองทํางานจนครบสัปดาหละ ๔๘ ชั่วโมง เมื่อลูกจางไดทํางานตามวันเวลาที่ตกลงจางกัน
แลว แมเวลาทํางานไมครบ ๔๘ ชั่วโมงตอสัปดาห นายจางก็มีหนาที่ตองจายคาจางใหตามอัตราที่ตกลงกัน ถา
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นายจางใหลูกจางทํางานในวันหยุดงาน นายจางก็ตองจายคาจางใหลูกจางอีกเปนพิเศษตามที่กฎหมายบังคับไว
นายจางไมมีสิทธิที่จะหักชั่วโมงทํางานในวันหยุดงานไปชดเชยชั่วโมงทํางานในวันทํางานตามปกติที่ยังไมครบ
สัปดาหละ ๔๘ ชั่วโมงใหครบ ๔๘ ชั่วโมง แมลูกจางยินยอมก็ไมมีผลบังคับ
สําหรับงานที่เปนอันตรายตอสุขภาพและความปลอดภัยของลูกจางตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.
๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ ไดแก
(๑)งานที่ตองทําใตดิน ใตน้ํา ในถ้ํา ในอุโมงค หรือในที่อับอากาศ
(๒)งานเกี่ยวกับกัมมันตภาพรังสี
(๓)งานเชื่อมโลหะ
(๔)งานขนสงวัตถุอันตราย
(๕)งานผลิตสารเคมีอันตราย
(๖)งานที่ตองทําดวยเครื่องมือหรือเครื่องจักรซึ่งผูทําไดรบั ความสั่นสะเทือนอันอาจเปนอันตราย
(๗)งานที่ตองทําเกี่ยวกับความรอนจัดหรือความเย็นจัดอันอาจเปนอันตราย
งานประเภทนี้ จะมีเวลาทํางานปกติไมเกินวันละ ๗ ชั่วโมง และสัปดาหหนึ่งไมเกิน ๔๒ ชั่วโมง

งานผลิตสารเคมีอันตรายหมายความรวมถึงงานที่ใชสารเคมีอันตรายเปนวัตถุดิบในการผลิตดวย แตหาก
ไมไดผลิตสารเคมีโดยตรง และมีการปองกันที่ดีตามมาตรฐานก็ถือไดวาไมขัดตอกฎกระทรวง
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๒๑๑๕-๑๒๑๘๐/๒๕๔๗ รัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานออกกฎกระทรวง
ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๔๑) โดยอาศัยอํานาจตามความใน พ.ร.บ.คุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖ และ
๒๓ วรรคหนึ่ง เพื่อใหความคุมครองแกลูกจางซึ่งทํางานที่อาจเปนอันตรายตอสุขภาพและความปลอดภัยของ
ลูกจางไมใหทํางานเชนวานั้นเปนระยะเวลานานเกินสมควร การกําหนดใหงานผลิตสารเคมีอันตรายเปนงานที่
อาจเปนอันตรายตอสุขภาพและความปลอดภัยของลูกจางตามกฎกระทรวงดังกลาวก็เพื่อคุมครองลูกจางที่
ทํางานเกี่ยวของกับสารเคมีไมใหไดรับหรือสัมผัสกับสารเคมีเปนระยะเวลานานเกินสมควร งานผลิตสารเคมี
อันตรายจึงหมายความรวมถึงงานที่ใชสารเคมีอันตรายเปนวัตถุดิบในการผลิตดวย แตทั้งนี้โดยสภาพของ
งานตองมีความเสี่ยงอันตรายสูงหรือมีภาวะแวดลอมในการทํางานเกินมาตรฐานความปลอดภัยที่กําหนดไวใน
กฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๑๐๓ ซึ่งไมสามารถปรับปรุงแกไขที่แหลงกําเนิดได และตองจัดใหมีการปองกัน
ที่ตวั บุคคล แตปจจุบันยังไมมีกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา ๑๐๓ ใชบังคับ จึงตองใชประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่อง ความปลอดภัยในการทํางานเกี่ยวกับภาวะแวดลอม (สารเคมี) ซึ่งออกโดยอํานาจ
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ตามความในขอ ๒(๗) แหงประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ ๑๐๓ ลงวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๑๕ บังคับ ตามที่
บัญญัติไวใน พ.ร.บ.คุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๖๖ จําเลยใหโจทกทํางานเกี่ยวกับการผลิตสินคา
ที่ตอ งใชสารเคมีอันตรายเปนวัตถุดิบ แตการผลิตเปนระบบปด โจทกไมไดสัมผัสกับสารเคมีอันตรายเปน
เวลานาน จึงมิใชกรณีที่โดยสภาพของงานมีความเสี่ยงอันตรายสูง ทั้งการตรวจวัดภาวะแวดลอมในการทํางาน
ก็ปรากฏวาเสียง แสงสวาง ความรอน ปริมาณความเขมของฝุนปนเปอนและสารเคมีในสถานประกอบกิจการ
ของจําเลยไมเกินมาตรฐานที่กําหนดในประกาศกระทรวงมหาดไทยดังกลาว และจําเลยไดจัดใหลูกจางสวม
อุปกรณปองกันภัยสวนบุคคลแลว งานที่โจทกทําจึงมิใชงานที่อาจเปนอันตรายตอสุขภาพและความปลอดภัย
ของลูกจางตาม พ.ร.บ.คุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๒๓ โจทกทํางานไมเกินวันละ ๘ ชั่วโมง จึงไมมี
สิทธิไดรับคาลวงเวลา
การผลิตสารเคมีอันตราย ยอมเปนอันตรายตอสุขภาพและความปลอดภัยของลูกจางอยูในตัวเอง จึงไม
เกี่ยวกับการปองกันที่ดีหรือเคยมีอุบัติเหตุหรือไม
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๙๕๔๘-๙๕๗๐/๒๕๓๙ คุณสมบัติของสารเฟอรฟูรัลและเฟอรฟูริลแอลกอฮอล
แมในอุณหภูมิปกติก็ระเหยเปนไอไดและเมื่อสัมผัสทางผิวหนังหรือเยื่อบุตาก็ทําใหผิวหนังหรือดวงตาไดรับ
อันตรายและหากเขาสูรางกายโดยทางหายใจหรือทางปากก็อาจเกิดอันตรายตอรางกายไดทั้งเฉียบพลันหรือ
คอยเปนคอยไปเปนระยะเวลานานทั้งนี้ขึ้นอยูกับปริมาณสารดังกลาวเขาสูรางกายมากนอยเพียงใด
สาร
ดังกลาวจึงเปนวัตถุเคมีที่เปนอันตรายในตัวของมันเอง เมื่อสารดังกลาวเปนสารที่ระเหยไดในอุณหภูมิปกติ
บุคคลที่ทํางานผลิตสารดังกลาวจึงอาจไดรบั อันตรายตลอดเวลาโจทกเปนลูกจางของจําเลยทํางานดานการผลิต
สารดังกลาว งานของโจทกจึงเปนงานที่อาจเปนอันตรายตอสุขภาพหรือรางกายตาม (๒) แหงประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่อง กําหนดงานที่อาจเปนอันตรายตอสุขภาพหรือรางกายของลูกจาง ลงวันที่ ๑๖
เมษายน ๒๕๑๕ ทั้งนี้โดยไมตองคํานึงวาจําเลยจะมีระบบปองกันอันตรายหรืออุบัติเหตุดีเพียงใดและลูกจาง
ของจําเลยเคยไดรับอันตรายหรือไม งานดังกลาวของจําเลยจึงตกอยูในบังคับประกาศกระทรวงมหาดไทย
เรื่องการคุมครองแรงงานขอ ๓ (๓) ที่จําเลยจะตองจัดใหลูกจางทํางานไมเกินสัปดาหละ ๔๒ ชั่วโมง เมื่อปรากฏ
วาจําเลยใหโจทกทํางานสัปดาหละ ๔๘ ชั่วโมงหรือเฉลี่ยวันละ ๘ ชั่วโมงโดยทํางาน ๖ วันเวลาทํางานปกติคือ ๘
ถึง ๑๗นาฬิกาพัก ๑๒ ถึง ๑๓ นาฬิกา โจทกจึงทํางานลวงเวลาวันละ ๑ ชั่วโมง ซึ่งจําเลยตองจายคาลวงเวลา
ใหแกโจทก
การไมปฏิบัติตามบทบัญญัติดังกลาวนอกจากจะไมชอบดวยกฎหมายคุมครองแรงงานแลวยังเปนการทํา
ละเมิดตอลูกจางดวย
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๑๘๕-๕๒๒๑/๒๕๕๓ โจทกเปนลูกจางของจําเลย โรงงานของจําเลยเปน
สถานที่ประกอบการที่ใหลูกจางทํางานมีสารเคมีฝุนฝายดิบฟุงกระจายสูบรรยากาศของการทํางานเกินกวา
ระดับมาตรฐานจึงเปนการฝาฝนบทบัญญัตขิ อ ๒ แหงประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง ความปลอดภัยในการ
ทํางานเกี่ยวกับภาวะแวดลอม (สารเคมี) ลงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๒๐ จําเลยมิไดดําเนินการแกไขเพื่อลด
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ความเขมขนของสารเคมีฝุนฝายดิบมิใหเกินกวาที่กฎหมายกําหนดไว โจทกทํางานในโรงงานของจําเลยมานาน
และไดรับฝุนฝายจนเปนโรคบิสสิโนซิสเสียหายแกรางกายและอนามัย
ถือวาจําเลยกระทําละเมิดตอโจทก
ตั้งแตวันที่ประกาศกระทรวงมหาดไทยฉบับดังกลาวมีผลใชบังคับคือวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๒๑ หรือวันที่โจทก
เขาทํางานหลังจากวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๒๑ ซึ่งถือเปนวันที่การละเมิดไดเกิดขึ้นและไดกระทําละเมิดตลอดมา
จนถึงวันที่โจทกออกหมายหรือจนถึงวันฟองแลวแตกรณี โรงงานของจําเลยจึงเปนแหลงกําเนิดมลพิษอันเปน
เหตุโดยตรงใหโจทกเปนโรคบิสสิโนซิสหรือไดรบั อันตรายแกกายหรือสุขภาพอนามัย เมื่อโจทกมิไดเปนเจาของ
หรือผูครอบครองแหลงกําเนิดมลพิษจึงตองถือวาเปนผูอื่นตามความหมายของมาตรา ๙๖ ดังกลาว และการ
รั่วไหลหรือการแพรกระจายของมลพิษนั้นก็ไมจําตองรั่วไหลหรือแพรกระจายออกไปนอกโรงงานของจําเลย แม
ฝุนฝายซึ่งเปนวัตถุอันตรายและเปนมลพิษจะรั่วไหลหรือแพรกระจายภายในโรงงานของจําเลยก็ถือวาเปนการ
แพรกระจายของมลพิษตามความหมายของมาตรา ๙๖ แลวเชนกัน จําเลยซึ่งเปนเจาของหรือผูครอบครอง
โรงงานซึ่งเปนแหลงกําเนิดมลพิษจึงมีหนาที่ชดใชคาเสียหายแกโจทก
สําหรับลูกจางรายวัน รายชั่วโมง และลูกจางตามผลงาน ที่ตองทํางานเกินวันละ ๘ ชั่วโมง แมวาจะได
ตกลงใหนําเวลาที่เหลือของวันทํางานปกติอื่นมารวมแลว ก็ตองไดคาตอบแทนสําหรับชั่วโมงทํางานสวนที่เกิน
กวา ๘ ชั่วโมงทํางานปกติ ในอัตราไมนอยกวาหนึ่งเทาครึ่งของคาจางปกติในวันทํางานปกติดวย
ในงานบางประเภทที่นายจางไมอาจประกาศกําหนดเวลาเริ่มตนและเวลาสิ้นสุดการทํางานแตละวันได
เพราะลักษณะหรือสภาพการทํางาน ดังนี้ นายจางกับลูกจางสามารถตกลงเวลาเริ่มทํางานแตละวันตั้งแต
เริ่มตนทํางานในวันนั้นก็ได แตตองไมเกินวันละ ๘ ชั่วโมง
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๓๙๕/๒๕๔๘ ลูกจางไมตองไปทํางาน ณ สถานที่ทําการของนายจาง แตจะ
ประจําอยูที่บาน เมื่อมีลูกคาแจงตอนายจางวามีอุบัติเหตุเกิดขึ้น นายจางจะโทรศัพทแจงลูกจางใหดาํ เนินการ
ตรวจสอบอุบัติเหตุ เมื่อดําเนินการเสร็จลูกจางจะเดินทางกลับบานเพื่อรอรับโทรศัพทแจงเหตุรายตอไป งาน
ของลูกจางจะมีขึ้นตอเมื่อมีรถยนตที่ประกันภัยไวกับนายจางเกิดอุบัติเหตุซึ่งไมแนนอนวาจะเกิดเมื่อใด จึงเปน
งานที่มีลักษณะหรือสภาพตองออกไปทํานอกสถานที่และโดยลักษณะหรือสภาพของงานไมอาจกําหนดเวลาที่
แนนอนได การที่ลูกจางอยูประจําที่บานแมจะเตรียมพรอมที่จะออกไปทํางานตรวจสอบอุบัติเหตุเมื่อไดรับแจง
จากนายจาง แตตราบใดที่ยังไมไดตรวจสอบอุบัติเหตุก็ยังถือวาทํางานใหนายจางไมได เมื่อไมปรากฏวานายจาง
กับลูกจางตกลงใหลูกจางทํางานวันละกี่ชั่วโมง จึงตองถือวามีกําหนดเวลาทํางานแตละวันไมเกิน ๘ ชั่วโมง และ
รวมเวลาสัปดาหหนึ่งไมเกิน ๔๘ ชั่วโมง ตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ มาตรา ๒๓ วรรคสอง
งานที่ใชวิชาชีพหรือวิชาการ งานดานบริหารและงานจัดการ งานเสมียนพนักงาน งานอาชีพเกี่ยวกับ
การคา งานอาชีพดานบริการ งานที่เกี่ยวกับการผลิต หรืองานที่เกี่ยวของกับงานดังกลาว นายจางและลูกจาง
อาจตกลงกันกําหนดเวลาทํางานปกติในวันหนึ่ง ๆ กี่ชั่วโมงก็ได จึงสามารถทําเกินกวาวันละ ๙ ชั่วโมง ตาม
มาตรา ๒๓ เพียงแตรวมเวลาทํางานทั้งสิ้นสัปดาหหนึ่งตองไมเกินสี่สิบแปดชั่วโมง ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๗
(พ.ศ.๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ ขอ ๒ แตหากตกลงกัน

5

กําหนดเวลาทํางานปกติเกินกวาวันละ ๘ ชั่วโมง นายจางตองจายคาตอบแทนไมนอยกวาหนึ่งเทาครึ่งของอัตรา
คาจางตอชั่วโมงในชั่วโมงที่ทําเกิน หากเปนการทํางานวันหยุดนายจางตองจายคาตอบแทนไมนอยกวาสามเทา
ของอัตราคาจางตอชั่วโมงในชั่วโมงที่ทําเกิน ทั้งนี้เปนไปตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ.๒๕๔๓) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ ขอ ๒
นอกจากนั้นงานบางประเภทอาจกําหนดเวลาทํางาน เวลาพัก และคาตอบแทนไวโดยเฉพาะโดยมี
กฎกระทรวง เชน กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน
พ.ศ.๒๕๔๑ ซึ่งแมจะไมไดออกโดยอาศัยมาตรา ๒๓ แตใชกับงานขนสงทางบก หรือกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๑
(พ.ศ.๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติคมุ ครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ ใชกับงานบรรทุกหรือขนถาย
สินคาเรือเดินทะเล เปนตน ซึ่งหากจะพิจารณาวาลูกจางที่ทํางานในงานที่มีลักษณะพิเศษกวางานทั่วไปก็ตอง
ตรวจสอบจากกฎกระทรวงฉบับตาง ๆ กอนเพื่อไมใหมีขอผิดพลาดในการวินิจฉัยปญหา เชน
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๙๙๓/๒๕๔๙ นายจางใหลูกจางขับรถขนสงเปนกะ กะละ ๒๔ ชั่วโมง แลวจัด
ใหลูกจางไดหยุดพักเพียง ๒๔ ชั่วโมงดวย แลวถือเอาวาการใหหยุดพักผอนเพียง ๒๔ ชั่วโมง นี้เทากับจัดให
ลูกจางมีวันหยุดประจําสัปดาหแลวไมนอยกวา ๑ วัน จึงเปนการไมไดกําหนดเวลาเริ่มตนและเวลาสิ้นสุดการ
ทํางานปกติของลูกจางในงานขนสงทางบกซึ่งกําหนดวันหนึ่งไมเกินแปดชั่วโมง และไมไดจัดใหลูกจางมีวันหยุด
ประจําสัปดาห สัปดาหหนึ่งไมนอยกวาหนึ่งวัน ไมชอบดวยพระราชบัญญัติคมุ ครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ มาตรา
๒๓ วรรคหนึ่ง มาตรา ๒๘ วรรคหนึ่ง และกฎกระทรวง เชน กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๔๑) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ ขอ ๒
สําหรับคาตอบแทนการทํางานของลูกจางโดยปกติจะเปนคาจาง หากมีคาตอบแทนอื่นถามิไดตอบ
แทนการทํางานโดยตรงจะไมถือเปนคาจางแตเปนเงินอื่น เชน สวัสดิการ โบนัส เปนตน

คาตอบแทนการทํางานในวันเวลาทํางานปกติ คาจาง
พระราชบัญญัติคมุ ครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ มาตรา ๕ “คาจาง” หมายความวา เงินที่นายจาง
และลูกจางตกลงกันจายเปนคาตอบแทนในการทํางานตามสัญญาจางสําหรับระยะเวลาการทํางานปกติ
เปนรายชั่วโมง รายวัน รายสัปดาห รายเดือน หรือระยะเวลาอื่น หรือจายใหโดยคํานวณตามผลงานที่
ลูกจางทําไดในเวลาทํางานปกติของวันทํางาน และใหหมายความรวมถึงเงินที่นายจางจายใหแกลูกจางใน
วันหยุดและวันลาที่ลูกจางมิไดทํางาน แตลูกจางมีสิทธิไดรับตามพระราชบัญญัตินี้
เงินใดจะเปนคาจางหรือไมนั้นมีความสําคัญเพราะหากเปนคาจางจะตองนําไปคํานวณเงินคาชดเชย
เมื่อเลิกจาง และตองนํามาเปนฐานคํานวณเงินสมทบตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.๒๕๓๓ และเงิน
สมทบกองทุนเงินทดแทนตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.๒๕๓๗ นายจางบางแหงยังนําคาจางมาเปนฐาน
ในการคํานวณโบนัสและคาตอบแทนพิเศษแกลูกจางดวย นอกจากนั้นการจายคาจางแกกันเปนปจจัยหนึ่งใน
การพิจารณาวาสัญญาระหวางสองฝายเปนสัญญาจางแรงงานหรือไมอีกดวย
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คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๔๔๑/๒๕๕๙ นายจางไมนําคาเที่ยวซึ่งเปนคาจางของลูกจางรวมเขาเปนฐาน
คํานวณเงินสมทบ จึงนําสงเงินสมทบใหแกสํานักงานประกันสังคมไมครบจํานวน นายจางจึงตองจายเงินเพิ่มใน
อัตรารอยละ ๒ ตอเดือนของเงินสมทบที่ยังขาดอยูตามพระราชบัญญัตปิ ระกันสังคม พ.ศ.๒๕๓๓ มาตรา ๔๙
องคประกอบของคาจาง
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๓๔๕/๒๕๔๙ พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ.๒๕๓๓ มาตรา ๕ บัญญัติวา
"ลูกจาง" หมายความวา ผูซึ่งทํางานใหนายจางโดยไดรับคาจางไมวาจะเรียกชื่ออยางไร "นายจาง" หมายความ
วา ผูซึ่งรับลูกจางเขาทํางานโดยจายคาจาง และ "คาจาง" หมายความวา เงินทุกประเภทที่นายจางจายใหแก
ลูกจางเปนคาตอบแทนการทํางานในวันและเวลาทํางานปกติ ไมวาจะคํานวณตามระยะเวลาหรือคํานวณตาม
ผลงานที่ลูกจางทําได และใหหมายความรวมถึงเงินที่นายจางจายใหในวันหยุดและวันลาซึ่งลูกจางไมไดทํางาน
ดวย ทั้งนี้ ไมวาจะกําหนดคํานวณ หรือจายในลักษณะใดหรือโดยวิธีการใด และไมวาจะเรียกชื่ออยางไร คํา
วา คาจางตามพระราชบัญญัตินี้จึงมีสาระสําคัญ ๖ ประการ คือ ประการแรก คาจางตองเปนเงิน ประการที่
สอง เปนเงินของนายจางที่จายใหแกลูกจาง ประการที่สาม เปนเงินที่จายใหแกลูกจาง ประการที่สี่ จายเพื่อ
ตอบแทนสําหรับระยะเวลาทํางานปกติของวันทํางาน และประการที่หา วัตถุประสงคในการจายเพื่อตอบแทน
การทํางานหรือผลงานที่ลูกจางทําได ประการที่หก ใหหมายความรวมถึง เงินที่นายจางจายใหแกลูกจางใน
วันหยุดและวันลาที่ลูกจางมิไดทํางาน แตลูกจางมีสิทธิไดรับตามพระราชบัญญัตินี้ดวย
๑.คาจางตองเปนเงิน
พ.ร.บ.คุมครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ มาตรา ๕ บัญญัตินิยามคําวา "คาจาง" หมายความวา เงินทุก
ประเภทที่นายจางจายใหแกลูกจาง ดังนี้คาจางจึงตองจายเปนเงิน จะจายเปนสิ่งของหรือทรัพยสินอื่นไมได
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๘๗๙๔/๒๕๕๐ จําเลยจัดอาหารและหอพักใหพนักงานอาศัยเปนสวัสดิการโดย
คํานวณเปนคาอาหารและคาหอพักเพื่อถือเปนรายไดเพื่อคํานวณภาษี จึงเปนเพียงสวัสดิการที่จําเลยจัดใหแก
ลูกจางเทานั้นมิใชคา จางตามความหมายของ พ.ร.บ.คุมครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ มาตรา ๕
๒.เปนเงินของนายจางที่จายใหลูกจาง
พ.ร.บ.คุมครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ มาตรา ๕ บัญญัตินิยามคําวา "คาจาง" หมายความวา เงินทุก
ประเภทที่นายจางจายใหแกลูกจาง ดังนั้น หากเปนเงินที่บุคคลอื่นที่ไมใชนายจางจายใหแกลูกจางก็ไมใช
คาจาง เวนแตผูที่กระทําการแทนนายจางเปนผูจาย
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๗๗๓๔-๗๗๓๙/๒๕๕๓ การจายคาตอบแทนการทํางานหรือสวัสดิการไมวาจะ
เปนคาจาง คาลวงเวลา เงินเบี้ยเลี้ยงหรือเงินสวัสดิการตาง ๆ แกลูกจางนั้น นายจางจะตองเปนผูจาย การที่
นายจางยินยอมใหบริษัทนําเที่ยวผูวาจางจายใหลูกจางโดยตรงก็เพื่อความสะดวกที่ลูกจางจะไดรับเงินเร็วขึ้น
โดยมีจํานวนเทาเดิมไมไดลดลง นายจางยอมมีอํานาจบริหารจัดการไดตามเหตุผลและตามสมควร
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๙๘๔/๒๕๕๗ ลักษณะงานของโจทกที่เกี่ยวกับแพทยและพยาบาลที่โจทก
จัดหาเขาไปดูแลยังสถานประกอบกิจการนั้น โจทกไมมีอํานาจสั่งการเกี่ยวกับการทํางานของแพทยและ
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พยาบาล แพทยและพยาบาลจะไปหรือไมก็ได ไมมีระเบียบเกี่ยวกับการลา เงินที่โจทกจายใหแพทยและ
พยาบาลนั้น สถานประกอบการเปนผูจายโดยจายผานโจทกซึ่งจะหักเปนคาติดตอแลวจึงจายสวนที่เหลือใหแก
แพทยและพยาบาล เงินดังกลาวจึงไมใชคาจางที่โจทกจายให นิติสัมพันธระหวางโจทกกับแพทยและพยาบาล
จึงไมใชนายจางและลูกจาง
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๘๗๙๔/๒๕๕๐ ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางระบุวาคาบริการเปนเงินที่
นายจางเรียกเก็บจากแขกผูมาใชบริการรอยละสิบแลวนํามาจายใหแกลูกจางทุกคนตั้งแตรอยละ ๗๐ ในป
๒๕๔๐ จนถึงรอยละ ๙๐ ในป ๒๕๔๓ โดยนายจางหักไวรอยละสิบของคาบริการเพื่อเปนตนทุนของสิ่งของ
เครื่องมือเครื่องใชที่แตกหักชํารุดเสียหายในแตละเดือน เมื่อถึงกําหนดจายคาจางแตละคราว จําเลยจะนําเงิน
คาบริการมาแบงเฉลี่ยแกลูกจางทุกคนคนละเทา ๆ กัน ดังนั้น การที่ลูกจางจะไดรับคาบริการมากนอยเพียงใด
จึงขึ้นอยูกับจํานวนคาใชจายของลูกคาเปนสําคัญ การที่จําเลยเรียกเก็บคาบริการจากลูกคาและเปนผูจัดแบง
ใหแกลูกจางเปนกรณีที่จําเลยทําแทนลูกจางเพื่อความสะดวกและเพื่อใหกิจการของจําเลยดําเนินไปดวยความ
เรียบรอย คาบริการจึงมิใชคาจาง
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๘๒๔๕/๒๕๖๐ โจทกไมมีสวนไดเสียกับเงินคาบริการที่เรียกเก็บจากลูกคาของ
โจทก โจทกเปนคนกลางในการเรียกเก็บเงินคาบริการจากลูกคาเพื่อนํามาคํานวณเฉลี่ยจายใหแกลูกจางเทานั้น
ทั้งลักษณะธรรมชาติของเงินคาบริการนี้มีจํานวนไมแนนอนขึ้นอยูกับจํานวนลูกคาที่เขามาใชบริการ เมื่อเงิน
คาบริการนี้มิไดจายเปนการตอบแทนการทํางานในเวลาทํางานปกติ จึงมิไดเปนคาจาง
๓. เปนเงินที่จายใหแกลูกจาง
พ.ร.บ.คุมครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ มาตรา ๕ บัญญัตินิยามคําวา "คาจาง" หมายความวา เงินทุก
ประเภทที่นายจางจายใหแกลูกจาง ดังนั้น หากนายจางจายใหแกบุคคลอื่นที่ไมใชลูกจางจึงไมใชคาจาง
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๕๗๘/๒๕๕๙ ภาษีเงินไดที่จําเลยออกใหแกโจทกเปนเงินที่จําเลยจายใหแก
สวนราชการเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายและเปนการจายใหแทนโจทก มิไดจายใหแกโจทก จึงเปนเงินประเภทอื่น
มิใชเงินที่จําเลยและโจทกตกลงจายใหแกกันเปนคาตอบแทนในการทํางานตามสัญญาจาง จึงไมใชคาจาง
๔. จายเพื่อตอบแทนสําหรับระยะเวลาการทํางานปกติ
พ.ร.บ.คุมครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ มาตรา ๕ บัญญัตินิยามคําวา "คาจาง" หมายความวา เงินที่
นายจางและลูกจางตกลงกันจายเปนคาตอบแทนในการทํางานตามสัญญาจางสําหรับระยะเวลาการทํางาน
ปกติ ดังนั้น หากจายสําหรับระยะเวลาการทํางานนอกเวลาทํางานปกติไมใชคาจาง แตอาจเปนคาลวงเวลา
หรือคาตอบแทนไมนอยกวาหนึ่งเทาครึ่งของอัตราคาจางตอชั่วโมงในวันทํางานตามจํานวนชั่วโมงที่ทําเกินตาม
มาตรา ๒๓ วรรคสอง
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๓๕๔/๒๕๓๑ เงินคาลวงเวลา และเงินคาทํางานในวันหยุดนั้น มิใชคาจาง
เพราะมิใชเงินที่นายจางจายใหแกลูกจางเปนการตอบแทนการทํางานในเวลาทํางานตามปกติของวันทํางาน
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หรือจายใหโดยคํานวณตามผลงานที่ลูกจางทําได ฉะนั้นเงินคาลวงเวลาและเงินคาทํางานในวันหยุดจึงมิใช
คาจางที่จะนํามารวมเปนฐานคํานวณคาชดเชยได
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๓๓๕/๒๕๒๓ เมื่อ บ.ลูกจางทํางานประจําอยูที่สํานักงานของโจทก เงินเดือน
ปกติที่โจทกจายใหแก บ. เปนการตอบแทนการทํางานในเวลาทํางานปกติของวันทํางานอยูแลว สวนเงินเบี้ย
เลี้ยงเดินทางที่โจทกจายให บ. เมื่อออกไปทํางานตางจังหวัดเปนครั้งคราวนั้น เปนการตอบแทนการออกไป
ทํางานในตางจังหวัดนอกเหนือจากการทํางานในเวลาปกติของวันทํางาน จึงหาใชคา จางไม
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๗๒/๒๕๒๔ เงินคาพาหนะที่จําเลยจายใหโจทกเปนรายเดือน โจทกตองออก
ทํางานนอกสถานที่ โดยไมปรากฏวาจําเลยไดชดใชใหเปนคาใชจายที่โจทกไดเสียไปโดยแทจริง โจทกจะเสีย
นอยหรือมากกวา จําเลยก็คงจายใหในอัตราเดือนละ ๑,๕๐๐ บาท แมจะเรียกวาคาพาหนะ ก็คือเงินตอบแทน
การทํางานในเวลาทํางานปกติของวันทํางานในตําแหนงหนาที่ของโจทก จึงเปนคาจาง สวนเงินคาเชาบาน ไม
ปรากฏขอเท็จจริงวาตอบแทนการทํางานในเวลาทํางานปกติของวันทํางาน ตามสภาพของเงินคาเชาบานจึงถือ
ไมไดวาเปนคาจาง
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๙๘๑-๙๙๑/๒๕๒๖ เงินสวนแบงรายไดคาโดยสารหรือเงินเปอรเซ็นตที่จําเลย
จายใหโจทกเมื่อโจทกทํางานเกินเวลาทํางานปกติคือเกินวันละ ๘ ชั่วโมง มิใชคาจางตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่องการคุมครองแรงงาน เพราะมิใชเปนเงินที่จายแกลูกจางเปนการตอบแทนการทํางาน
ในเวลาทํางานปกติของวันทํางาน จึงไมอาจนํามาเปนฐานคํานวณคาทํางานในวันหยุดได
๕.วัตถุประสงคในการจายเพื่อเปนการตอบแทนการทํางานมิใชจายเพื่อการอื่นใด
สัญญาจางแรงงานเปนสัญญาตางตอบแทน คาจางจึงเปนสิ่งตอบแทนการทํางานของลูกจาง หากจาย
เพื่อตอบแทนการกระทําอื่นจึงไมใชคาจาง
จายเพื่อจูงใจในการทํางาน
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๘๑-๔๘๒/๒๕๕๑ การจายเบี้ยเลี้ยงตอเมื่อทํางานครบจํานวนวันในงวดการ
ทํางาน ๑๕ วัน หากทํางานไมครบจํานวนวันจะไมไดรับเบี้ยเลี้ยง การจายเบี้ยเลี้ยงจึงมิใชเปนการจายเพื่อตอบ
แทนการทํางานในวันและเวลาทํางานปกติ แตเปนการจายเพื่อจูงใจใหพนักงานรายวันขยันมาทํางานทุกวัน
จึงมิใชคาจาง แตการจายเบี้ยเลี้ยงประจําวัน วันละ ๑๐ บาท เปนการจายแกพนักงานรายวันทุกวันที่มา
ทํางาน จึงเปนการจายเพื่อตอบแทนการทํางานในวันและเวลาทํางานปกติ จึงเปนคาจาง
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๔๔๕-๕๕๖๕/๒๕๔๔ ธนาคารจําเลยจายเงินโบนัสใหโจทกโดยพิจารณาจาก
การที่โจทกเปนลูกจางอยูจนถึงวันสิ้นงวดบัญชีและผลการปฏิบัติงานที่ผูบังคับบัญชาประเมินเทานั้น แมจําเลย
จะกําหนดอัตราการจายโบนัสไวโดยคํานวณจากฐานเงินเดือนของโจทกเปนจํานวนแนนอนแตก็มิใชเงินที่
จําเลยจายตอบแทนการทํางานสําหรับระยะเวลาการทํางานปกติของวันทํางานทั้งขอตกลงระหวางจําเลยกับ
สหภาพแรงงาน ธ. ระบุวา เพื่อเปนกําลังใจในการปฏิบัติภาระหนาที่ของพนักงานจําเลยตกลงใหโบนัสพิเศษแก
พนักงานจึงเปนการจายเพื่อจูงใจใหพนักงานทํางานให มิใชจายเพื่อตอบแทนการทํางาน จึงไมใชคาจาง
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จายใหเปนสวัสดิการ
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๘๗๙๔/๒๕๕๐ จําเลยจัดอาหารและหอพักใหพนักงานอาศัยเปนสวัสดิการโดย
คํานวณเปนคาอาหารและคาหอพักเพื่อถือเปนรายไดเพื่อคํานวณภาษี จึงเปนเพียงสวัสดิการที่จําเลยจัดใหแก
ลูกจางเทานั้น มิใชคา จาง
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๖๖๐/๒๕๕๖ นายจางจายคาเบี้ยกันดารและคาเชาที่พักใหลูกจางเมื่อลูกจาง
ตองไปทํางานในตางจังหวัด หากลูกจางกลับเขามาทํางานในกรุงเทพแลวนายจางไมจายให แสดงวานายจาง
จายเงินทั้งสองประเภทใหแกลูกจางเปนสวัสดิการ ไมใชจายเปนคาตอบแทนในการทํางานตามสัญญาจาง
สําหรับระยะเวลาการทํางานปกติ ไมเปนคาจาง
จายตอบแทนความดีความชอบ
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๒๖๘/๒๕๓๘ เงินบําเหน็จเปนเงินซึ่งนายจางจายตอบแทนความดีของลูกจาง
กรณีที่ลูกจางไดทํางานมาดวยดีตลอดระยะเวลาที่ทํางานอยูกับนายจางไมใชเงินซึ่งกฎหมายบังคับใหนายจาง
ตองจายแกลูกจางนายจางมีสิทธิที่จะไมจายหรือจายเปนจํานวนเทาใดก็ไดแลวแตจะเห็นสมควร ไมใชคาจาง
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๘๐๙๓/๖๐ โจทกกําหนดอัตราคานั่งเครื่องของพนักงานแคชเชียรในอัตรา
เดือนละ ๕๐๐ บาทตอคน เทากันทุกเดือน โดยมีหลักเกณฑวาหากพนักงานแคชเชียรมีความประพฤติไมดี ทํา
ความผิดหรือทํางานมีขอผิดพลาดก็จะหักคะแนนและนําไปปรับลดเงินคานั่งเครื่องตามหลักเกณฑของโจทก ใน
บางเดือนอาจมีพนักงานแคชเชียรบางคนไมไดรบั คานั่งเครื่องเลย แตการจายคานั่งเครื่องใหจริงเปนจํานวน
มากนอยหรือไมจายคานั่งเครื่องเลยยอมขึ้นอยูกับการประเมินผลในเรื่องความประพฤติปฏิบัติตนและความ
ตั้งใจในการทํางาน การจายคานั่งเครื่องดังกลาวจึงเปนการจายใหเพื่อสงเสริมใหพนักงานแคชเชียรตั้งใจทํางาน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ มีความประพฤติที่ดี ลดขอผิดพลาดในการทํางานใหนอยลง และกระตุนใหพนักงาน
ตั้งใจทํางานเปนสําคัญ ไมไดมีลักษณะเปนการตอบแทนในการทํางานในวันและเวลาทํางานปกติตาม
ความหมายของคําวาคาจาง
จายชวยเหลือทดแทนคาใชจายเกี่ยวกับรถยนต
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๐๕๖/๒๕๒๘ พนักงานบริหารของจําเลยแบงออกเปน ๓ ระดับ คือระดับตน
ระดับกลางและระดับสูง ทุกระดับตองมีรถยนตใชในการทํางานใหจําเลย จําเลยชวยเหลือในเรื่องนี้คือ ระดับ
ตนใหเงินกูซื้อรถยนต ระดับกลางเชนโจทกใหเงินคาระดับบริหารเปนการจายเหมาเกี่ยวกับคาใชจายในเรื่อง
ของรถยนตทั้งหมด โดยจายใหเปนการประจําและมีจํานวนแนนอน หากเดินทางโดยเครื่องบินหรือรถไฟก็
สามารถเบิกจากจําเลยไดตามระเบียบเปนอีกสวนหนึ่งตางหาก สวนระดับสูงจําเลยจัดรถยนตประจําตําแหนง
ใหโดยไมจายเงินคาระดับบริหารใหอีกดังนั้นประโยชนของพนักงานบริหารระดับตนและระดับสูงที่ไดรับไมเปน
ตัวเงินที่จะนํามาเปนฐานคํานวณสิทธิประโยชนที่จะไดรับตามกฎหมายแรงงานไดจึงเปนเรื่องของสวัสดิการ
อยางแนชัด สวนประโยชนที่พนักงานบริหารระดับกลางจะไดรับเปนตัวเงินเพื่อทดแทนคาใชจายเกี่ยวกับ
รถยนตนั้น ถือไดวาเปนคาชวยเหลือหรือเปนเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการใชรถยนตเพื่อทํางานใหจําเลย ไมใชเงิน
ตอบแทนการทํางานโดยตรง แตเปนการชดเชยคาใชจายเกี่ยวกับรถยนตซึ่งจายใหตามลําดับความสําคัญของ
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ตําแหนง หากถือเปนคาตอบแทนในการทํางานแลวพนักงานบริหารระดับตนและระดับสูงยอมจะเสียเปรียบ
ระดับกลางเงินคาระดับบริหารที่โจทกไดรับจึงไมใชคา จางตามกฎหมายแรงงาน ไมอาจนํามารวมกับเงินเดือน
เพื่อคํานวณเปนคาชดเชยได
จายชดเชยอัตราแลกเปลี่ยน
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๒๖๙/๒๕๔๙ เงินชดเชยอัตราแลกเปลี่ยนที่โจทกจะไดรบั ในแตละเดือนไม
ครอบคลุมถึงเงินเดือนของโจทกทั้งหมด และมีจํานวนไมแนนอนผันแปรไปตามอัตราแลกเปลี่ยนหรืออัตราซื้อ
ขายกลางในวันที่มีการปรับยอด เดือนใดที่อัตราแลกเปลี่ยนหรืออัตราซื้อขายกลางมีคาเทากับหรือนอยกวา ๒๙
บาทตอ ๑ เหรียญสหรัฐโจทกก็จะไมไดรับเงินชดเชยอัตราแลกเปลี่ยน เงินชดเชยอัตราแลกเปลี่ยนจึงไมใชเงิน
ที่จําเลยจายใหโจทกเพื่อตอบแทนการทํางานในเวลาทํางานตามปกติ สวนเงินคาเชาบานแมจะเปนเงินที่จําเลย
จายใหโจทกทุกเดือนมีจํานวนแนนอนและจายโดยไมมีเงื่อนไข แตจําเลยก็จายใหแกลูกจางของจําเลยที่เปน
ชาวตางประเทศตองเดินทางมาทํางานในประเทศไทย ทําใหตองเปลี่ยนแปลงสถานที่พักอาศัยไปจากที่เคยอยู
เดิมเชนเดียวกับโจทกทุกคน อันเปนสวัสดิการอยางหนึ่งที่จําเลยจัดใหแกลูกจางที่เปนชาวตางประเทศเพื่อเปน
ขวัญและกําลังใจในการทํางานไมใชเงินที่จายเพื่อตอบแทนการทํางานในเวลาทํางานตามปกติเชนกัน และการ
จายเงินทั้งสองประเภทดังกลาวไมมีลักษณะเปนการหลีกเลี่ยงการจายคาจาง จึงไมใชคาจาง
พิจารณาจากวัตถุประสงคที่จายเปนหลัก
๑. หากเคยจายเปนสวัสดิการ แมภายหลังจะจายเปนเงินก็ยังเปนสวัสดิการ
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๕๔๖๒/๒๕๕๘ โจทกใชรถประจําตําแหนงมาตั้งแตป ๒๕๕๔ อันเปนสิทธิ
ประโยชนและสวัสดิการในรูปที่มิใชตัวเงินที่จําเลยจัดใหเฉพาะพนักงานระดับสูง แมตอมาโจทกจะไดรับอนุมัติ
เปนกรณีพิเศษใหเปลี่ยนเปนการรับเงินชวยเหลือคารถเดือนละ ๕๐,๐๐๐ บาท และคาน้ํามันรถเดือนละ
๓,๐๐๐ บาท แทนรถประจําตําแหนงก็ตาม ก็ยังคงเปนสวัสดิการเพียงแตเปลี่ยนรูปแบบเปนตัวเงิน เงิน
ชวยเหลือคารถและคาน้ํามันรถนั้นจึงเปนการจายเพื่อเปนสวัสดิการ มิใชคา จางที่จะตองนํามารวมเปนฐานใน
การคํานวณคาชดเชย
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๙๓๔/๒๕๕๗ เดิมจําเลยจายเงินคารับรองลูกคา คาน้ํามันพาหนะ และคา
โทรศัพทใหแกลูกจางในแผนกขายซึ่งรวมถึงโจทกดวยตามยอดเงินในใบเสร็จรับเงินที่ขอเบิก ตอมาจําเลยจาย
ใหแกลูกจางเปนประจําตามอัตราที่แนนอนทุกเดือนโดยไมตองมีใบเสร็จรับเงินมาแสดงอีก แสดงวาจําเลยมี
วัตถุประสงคในการจายเงินดังกลาวใหโจทกเพื่อเปนคาใชจายในการทํางาน ไมไดจายเพื่อตอบแทนการ
ทํางานของโจทกโดยตรง การเปลี่ยนแปลงการจายเงินเปนไมตองนําใบเสร็จรับเงินมาแสดงอีกเปนเพียง
การเปลี่ยนแปลงวิธีการจายเงินใหสะดวกในการบริหารจัดการเทานั้น ไมไดเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงคของ
การจายเงิน เงินนั้นจึงไมใชคาจางตามมาตรา ๕ การที่จําเลยยายโจทกจากตําแหนงผูจัดการเขตการขายไปเปน
ผูจัดการประสานงานขายเปนเหตุใหโจทกไมไดรบั เงินดังกลาวจึงไมใชกรณีที่จําเลยลดคาจางโจทก
๒. เคยจายเปนคาจาง แมภายหลังเปลี่ยนจายเปนสวัสดิการ ก็ยังเปนคาจาง
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คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๕๓๓-๖๕๓๔/๒๕๕๖ เดิมจําเลยมีขอตกลงจายคานายหนาจากการขายให
โจทกทั้งสองในอัตรารอยละ ๑ จากยอดเงินที่เรียกเก็บจากลูกคา จึงเปนเงินที่จําเลยและโจทกทั้งสองตกลงกัน
ใหจายคานายหนาเปนคาตอบแทนในการทํางานตามสัญญาจางโดยคํานวณจากผลงานที่โจทกทั้งสองทําไดใน
เวลาทํางานปกติของวันทํางาน ตอมาจําเลยกําหนดหลักเกณฑการจายคานายหนาใหมโดยกําหนดอัตราคา
นายหนาตามระยะเวลาที่ลูกคาชําระคาสินคา และกําหนดใหโจทกที่ ๒ ไดรบั คานายหนาเมื่อมียอดขายไมต่ํา
กวารอยละ ๗๐ ของเปาหมายที่กําหนดไว แมจําเลยอางวากําหนดขึ้นเพื่อจูงใจใหพนักงานทํายอดขายใหได
ตามเปาหมายหรือติดตามทวงถามหนี้คาสินคาของลูกคาก็ตาม แตการทํายอดขายใหไดตามเปาหมายหรือการ
ติดตามทวงถามหนี้คาสินคาจากลูกคาเปนสวนหนึ่งของงานในความรับผิดชอบของพนักงานขาย คานายหนาที่
จําเลยตองจายตามหลักเกณฑที่กําหนดใหมนี้จึงเปนคาตอบแทนในการทํางานตามสัญญาจางโดยคํานวณจาก
ผลงานที่โจทกทั้งสองทําไดในเวลาทํางานปกติของวันทํางานนั่นเอง คานายหนาตามขอตกลงเดิมและตาม
หลักเกณฑที่กําหนดใหมจึงเปนคาจาง
๓.หากจายเปนประจําทํานองเดียวกับเงินเดือนโดยไมปรากฏวัตถุประสงคอื่น อาจแปลไดวาเปน
คาจาง
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๐๒๙/๒๕๒๓ การที่จําเลยจายคาครองชีพใหโจทกเปนประจําทุกเดือนมี
จํานวนแนนอนทํานองเดียวกับเงินเดือน คาครองชีพที่โจทกไดรับจึงเปนสวนหนึ่งของเงินเดือนที่จําเลยจายให
เปนการตอบแทนการทํางาน จึงเปนคาจาง
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๘๖๖๐-๑๘๖๗๗/๒๕๕๗ เงินประเภทใดจะเปนคาจางหรือไมตองเปนไปตาม
มาตรา ๕ ผูใดจะวางระเบียบหรือตกลงใหผิดไปเปนอยางอื่นไมได เมื่อตามขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง
ปรากฏวาจําเลยผูเปนนายจางตกลงจายคาครองชีพใหแกลูกจางมีกําหนดจายเปนรายเดือนทุกเดือนตลอดมา
ทํานองเดียวกับเงินเดือน ไมปรากฏชัดวาจําเลยจายคาครองชีพเกี่ยวของกับภาวะคาครองชีพโดยเฉพาะ
หรือจายเพื่อชวยเหลืออื่นใด คาครองชีพดังกลาวจึงเปนคาจาง
๔. พิจารณาจากวัตถุประสงคในการจายโดยไมพิจารณาชื่อของเงินที่จาย
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๘๗๕/๒๕๔๔ คาน้ํามันรถยนตสําหรับผูบริหารที่จําเลยจายใหแกโจทกในชื่อคา
ครองชีพ แมจะไมเรียกวาคาจาง แตก็มิใชสาระสําคัญที่จะถือวาเปนคาจางหรือไม เมื่อเปนเงินที่จําเลยซึ่งเปน
นายจางจายใหแกโจทกเปนประจําจํานวนแนนอนโดยไมตองนําใบเสร็จคาน้ํามันมาเบิก อันเปนการจายใหเปน
กรรมสิทธิ์ของโจทกและจําเลยจายใหเพื่อเปนการชดเชยคาน้ํามันรถยนตใหแกผูบริหารที่ใชรถยนตสวนตัวเพื่อ
การงานของจําเลยอันเปนการจายเพื่อตอบแทนการทํางานของโจทก คาน้ํามันรถยนตสําหรับผูบริหารที่จําเลย
จายใหแกโจทกจึงเปนคาจาง
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๓๑๔๐/๒๕๕๘ คาคอมมิสชันเปนเงินที่โจทกจะจายใหลูกจางตามยอดของ
รถยนตที่ลูกจางจําหนายได คาคอมมิสชันจะไดมากหรือนอยขึ้นอยูกับจํานวนรถยนตที่ลูกจางจะจําหนายได คา
คอมมิสชันจึงเปนเงินที่โจทกจายใหแกลูกจางเพื่อตอบแทนการทํางานในการจําหนายรถยนตของลูกจาง โดย
คํานวณจายตามผลงานการขายรถยนตแตละคันและมีกําหนดจายทุกเดือน คาคอมมิสชันจึงเปนคาจาง
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คาตอบแทนการทํางานอาจถือตามระยะเวลาทํางานหรือถือตามผลงานที่ลูกจางทําก็ได
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๖๐๐/๒๕๖๐ คาตอบแทนในการขายหรือคานายหนาเปนเงินที่จําเลยจาย
ใหแกโจทกโดยการคํานวณตามผลงานที่ลูกจางทําไดในเวลาทํางานปกติของวันทํางานจึงเปนคาจางตามมาตรา
๕ หากเดือนใดโจทกไมสามารถขายสินคาไดจําเลยไมจําตองจายคาตอบแทนในการขายหรือคานายหนาใหแก
โจทก ดังนั้นแมโจทกจะไมไดรับคาตอบแทนในการขายหรือคานายหนาเปนประจําทุกเดือนก็หาทําใหเงิน
ดังกลาวมิใชคาจางไม
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๗๘๙๑/๒๕๕๓ คานายหนาในการยึดรถเปนเงินที่นายจางตกลงจายใหแก
ลูกจาง โดยคํานวณจากจํานวนรถที่ยึดไดในอัตราแนนอนคันละ ๑,๐๐๐ บาท นอกเหนือจากคาจางรายเดือน
เดือนละ ๙,๕๐๐ บาท ที่กําหนดจายใหทุกวันที่ ๒๕ ของเดือน จึงเปนการจายใหเปนคาตอบแทนในการทํางาน
คํานวณตามผลงานที่ลูกจางทําไดในเวลาปกติของวันทํางาน ถือเปนคาจาง
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๖๓๑-๓๖๖๗/๒๕๕๒ โจทกทํางานเปนพนักงานขับรถบรรทุกสินคาตูคอน
เทนเนอรของจําเลย ทําหนาที่ขับรถยนตบรรทุกไปสงสินคาใหแกลูกคาของจําเลยทั้งในกรุงเทพและตางจังหวัด
โดยไดรับเงินเดือนและคาเที่ยว จําเลยกําหนดคาเที่ยวใหโจทกตามระยะทางเปนสําคัญโดยไมไดคํานึงถึง
ระยะเวลาในการขับรถ แสดงวาคาเที่ยวไมไดจายเพื่อตอบแทนการขับรถในสวนที่เกินเวลาทํางาน แตมี
ลักษณะเปนการตอบแทนการเดินทางไปปฏิบัติงานในเวลาทํางานปกติ ทั้งไมปรากฎวาโจทกกับจําเลยตกลงให
จายคาเที่ยวเปนการตอบแทนการทํางานเกินเวลาทํางานปกติ เงินคาเที่ยวจึงเปนเงินที่จําเลยจายเปน
คาตอบแทนการทํางานตามสัญญาจางโดยคํานวณตามผลงานที่ลูกจางทําไดในเวลาทํางานปกติของวันทํางาน
จึงเปนคาจาง
๖.คาจางหมายความรวมถึงเงินที่นายจางจายใหแกลูกจางในวันหยุดและวันลาที่ลูกจางมิได
ทํางาน แตลูกจางมีสิทธิไดรับตามพระราชบัญญัตินี้ดวย
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๕๔๐๓/๒๕๕๘ จําเลยทั้งสองทําสัญญาจางโจทกเมื่อวันที่ ๒๐ กันยายน
๒๕๔๘ แตรา นเปดดําเนินกิจการในวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๔๙ เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๔๘ โจทกและคณะ
บุคคลแมสคอตโดยจําเลยที่ ๑ ทําบันทึกขอตกลงวา โจทกจะนําสิทธิในวันหยุดพักผอน วันหยุดนักขัตฤกษ
และวันหยุดประจําสัปดาหของโจทกมาใชหยุดในระหวางที่รานปดปรับปรุง หากโจทกใชวันหยุดเกินสิทธิ คณะ
บุคคลแมสคอตขอสงวนสิทธิไมจายคาจางในวันหยุดดังกลาว และโจทกลงลายมือชื่อรับทราบและยินดีใหความ
รวมมือในเอกสารดังกลาว แตตาม พ.ร.บ.คุมครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ มาตรา ๕ ใหคําจํากัดความของคําวา
"คาจาง" ใหหมายความรวมถึงเงินที่นายจางจายใหแกลูกจางในวันหยุดและวันลาที่ลูกจางมิไดทํางาน แต
ลูกจางมีสิทธิไดรบั ตามพระราชบัญญัตินี้ ซึ่งวันหยุดตามบันทึกขอตกลงดังกลาวลวนเปนวันหยุดที่กฎหมาย
กําหนดใหนายจางตองจายคาจางใหแกลูกจางแมลูกจางจะมิไดทํางานทั้งสิ้น นอกจากนี้การมอบหมายงานหรือ
การสั่งใหลูกจางทํางานเปนสิทธิของนายจาง การที่นายจางไมอาจมอบหมายงานหรือสั่งงานใหลูกจางทํา ทั้งที่
ลูกจางมีความพรอมที่จะทํางานใหแกนายจางนั้นนายจางจึงยังตองจายคาจางใหแกลูกจางตลอดระยะเวลาที่
ตกลงจางกัน นายจางจะยกขึ้นเปนเหตุอางวาไมมีงานใหลูกจางทําจึงไมจายคาจางใหไมได เมื่อจําเลยทั้งสองให
โจทกหยุดงานในระหวางที่รา นปดปรับปรุงอันเปนกรณีที่จําเลยทั้งสองไมมีงานใหโจทกทํา มิใชโจทกไมสามารถ

13

ทํางานใหแกจําเลยทั้งสองได จําเลยทั้งสองจึงไมมีสิทธินําคาจางที่จายใหแกโจทก ในชวงวันหยุดดังกลาวมาหัก
กับคาจางที่โจทกมีสิทธิไดรับหลังจากรานเปดดําเนินการแลว

๑.๒ การทํางานลวงเวลา
พระราชบัญญัติคมุ ครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๕ “การทํางานลวงเวลา” หมายความวา
การทํางานนอกหรือเกินเวลาทํางานปกติหรือเกินชั่วโมงทํางานในแตละวันที่นายจางลูกจางตกลงกันตาม
มาตรา ๒๓ ในวันทํางานหรือวันหยุด แลวแตกรณี
“คาลวงเวลา”
ลวงเวลาในวันทํางาน

หมายความวา

เงินที่นายจางจายใหแกลูกจางเปนการตอบแทนการทํางาน

มาตรา ๒๔ หามมิใหนายจางใหลูกจางทํางานลวงเวลาในวันทํางาน เวนแตไดรับความยินยอมจาก
ลูกจางกอนเปนคราว ๆ ไป
ในกรณีที่ลักษณะหรือสภาพของงานตองทําติดตอกันไปถาหยุดจะเสียหายแกงานหรือเปนงาน
ฉุกเฉิน หรือเปนงานอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง นายจางอาจใหลูกจางทํางานลวงเวลาไดเทาที่จําเปน
มาตรา ๓๑ หามมิใหนายจางใหลูกจางทํางานลวงเวลาหรือทํางานในวันหยุดในงานที่อาจเปน
อันตรายตอสุขภาพและความปลอดภัยของลูกจางตามมาตรา ๒๓ วรรคหนึ่ง
การทํางานลวงเวลาตองเปนการทํางานนอกหรือเกินเวลาทํางานปกติหรือเกินชั่วโมงทํางานในแตละ
วันที่นายจางลูกจางตกลงกันตามมาตรา ๒๓ ในวันทํางานหรือวันหยุด
๑.เวลาทํางานปกติตามมาตรานีต้ องเปนเวลาปกติที่มีการทํางานจริง
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๕๐๖/๒๕๒๗ ลูกจางทํางานกะละ ๘ ชั่วโมง ๑๕ นาที กําหนดเวลาทํางาน
ตามปกติยอมหมายถึงเวลาทํางานอยางแทจริง ไมนับเวลาพักเขาเปนเวลาทํางาน จึงตองนําเวลาพัก ๒๐ นาที
หักออกจากชวงระยะเวลาที่ลูกจางทํางาน เวลาทํางานตามปกติของลูกจางจึงไมเกินวันละ ๘ ชั่วโมง ถือไมไดวา
ลูกจางทํางานลวงเวลา
คําพิพากษาฎีกาขางตนเปนการวินิจฉัยตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุมครองแรงงาน ซึ่ง
เปนกฎหมายที่ใชบังคับในขณะนั้น โดยประกาศ ขอ ๒ นิยามคําวา “คาลวงเวลา” หมายความวา เงินที่นายจาง
ใหแกลูกจางเปนการตอบแทนการทํางานนอกเวลาทํางานปกติ และขอ ๓๔ บัญญัติวา “ถานายจางใหลูกจาง
ทํางานเกินเวลาทํางานปกติที่นายจางประกาศกําหนดขอ ๓ ใหนายจางจายคาลวงเวลาไมนอยกวาหนึ่งเทาครึ่ง
ของอัตราคาจางตอชั่วโมงในเวลาทํางานปกติ สําหรับเวลาที่ทําเกิน” ศาลฎีกาเคยมีคําพิพากษาวาการทํางาน
เวลาพักไมถือเปนการทํางานลวงเวลา เชน
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คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๘๔๑/๒๕๓๑ แมลูกจางทํางานในชวงเวลาพักก็เปนการทํางานในเวลาทํางาน
ปกติ หาใชนอกเวลาทํางานปกติอันจะทําใหลูกจางมีสิทธิเรียกรองคาลวงเวลาไม ลูกจางจึงมีสิทธิเรียกรองไดแต
เพียงคาจางโดยคํานวณเฉลี่ยจากคาจางของแตละเดือนเทานั้น
แตเมือ่ มีการแกไขพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๕ ซึ่งใหคํานิยาม “การทํางาน
ลวงเวลา” หมายความวา การทํางานนอกหรือเกินเวลาทํางานปกติ และมาตรา ๒๗ วรรคสาม บัญญัติวา “เวลา
พักระหวางการทํางานไมใหนับรวมเปนเวลาทํางาน เวนแตเวลาพักที่รวมกันแลวในวันหนึ่งเกินสองชั่วโมง ให
นับเวลาที่เกินสองชั่วโมงนั้นเปนเวลาทํางานปกติ” ดังนั้นตามกฎหมายใหม เวลาพักสวนที่เกินสองชั่วโมงตอง
นับเปนเวลาทํางานปกติ เมื่อรวมกับเวลาทํางานปกติตามที่ตกลงกันอยูเดิมที่ไมรวมสวนของเวลาพักที่เกินสอง
ชั่วโมงดังกลาว หากเกินกวาวันละ ๘ ชั่วโมง จึงเปนกรณีที่นายจางใหลูกจางทํางานปกติเกินกวาวันละ ๘ ชั่วโมง
เวลาสวนที่เกินดังกลาวจึงเปนการทํางานลวงเวลา และหากนายจางใหลูกจางทํางานในเวลาพักสวนที่ไมเกิน
สองชั่วโมง ซึ่งกฎหมายไมไดใหเปนสวนของเวลาทํางานปกติจึงเปนการทํางานนอกเวลาทํางานปกติ ถือเปน
การทํางานลวงเวลาเชนกัน และตองถือเปนกรณีที่นายจางไมกําหนดเวลาพักใหลูกจางซึ่งเปนการโตแยงสิทธิ
ของลูกจางตลอดไปจนกวาจะกําหนดเวลาพักอีกดวย
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๗๔๙๗/๒๕๓๘ การที่นายจางมิไดจัดใหลูกจางมีเวลาพักวันละ ๑ ชั่วโมง แมจะ
ไมชอบแตก็เปนเรื่องที่ลูกจางจะฟองขอใหบังคับนายจางปฏิบัติตามกฎหมายคุมครองแรงงานหรือจายคาจางใน
เวลาพัก เมื่อจําเลยใหโจทกทํางานโดยมิไดจัดเวลาพัก ๑ ชั่วโมงตั้งแตวันที่ ๑๖ ถึงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๓๗
จําเลยตองจายคาจางในเวลาพักใหโจทกวันละหนึ่งชั่วโมง และการที่จําเลยยังไมจัดเวลาพักใหลูกจาง ตราบใดที่
จําเลยยังใหโจทกทํางานโดยมิไดจัดเวลาพักใหยอมเปนการโตแยงสิทธิของโจทกอยูตลอดไป
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๒๗๙-๒๒๘๐/๒๕๒๘ นายจางกําหนดเวลาทํางานปกติของลูกจางไวแนนอน
และกําหนดใหวันเสารและวันอาทิตยเปนวันหยุดประจําสัปดาห การที่นายจางใหลูกจางทํางานนอกเหนือจาก
กําหนดเวลาทํางานดังกลาว จึงตองนับเวลาทั้งหมดตั้งแตลูกจางเริ่มทํางานนอกเวลาจนถึงเวลาหมดหนาที่หรือ
เสร็จสิ้นการงาน แมในระหวางเวลาดังกลาวลูกจางมีหนาที่ปดเปดสวิตซเครื่องสูบถายน้ํามันซึ่งจะไดรบั แจง
คําสั่งเปนครั้งคราว
แมลูกจางมีงานทําเพียงบางครั้งบางคราวแตเวลาที่ไมมีงานทําลูกจางก็มีหนาที่ตองอยู
ประจําตามหนาที่เพื่อรอรับคําสั่ง ตองถือวาลูกจางทํางานอยางหนึ่งใหนายจาง นายจางจะจายคาลวงเวลาโดย
คิดเฉพาะระยะเวลาชวงที่ลกู จางปฏิบัติงานเทานั้นหาไดไม นายจางตองจายคาลวงเวลาเต็มตามจํานวนชั่วโมงที่
ทําเกิน
๒.ตองไดรับความยินยอมของลูกจางเปนคราวไป
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๙๗๘/๒๕๕๐ การคํานวณวานายจางจายคาลวงเวลาใหลูกจางถูกตอง
ครบถวนหรือไม ตองรูอัตราคาจางในเวลาทํางานตามปกติเสียกอน ยิ่งไปกวานั้นหากนายจางจะใหลูกจาง
ทํางานลวงเวลา นายจางจะตองไดรับความยินยอมจากลูกจางกอนเปนคราว ๆ ไป ในกรณีที่ลูกจางไมยินยอม
ทํางานลวงเวลาคราวใด นายจางอาจสั่งใหลูกจางทํางานลวงเวลาไดเฉพาะในกรณีที่ลักษณะหรือสภาพของงาน
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ตองทําติดตอกันไปถาหยุดจะเสียหายแกงานหรือในกรณีฉุกเฉิน หรือเปนงานอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
และสั่งใหลูกจางทํางานลวงเวลาไดเทาที่จําเปนเทานั้น ขอตกลงรวมคาลวงเวลาเหมาจายไปกับคาจางใน
เวลาทํางานปกติโดยไมมีการคิดคาลวงเวลาที่ทําจริง จึงเปนการเอาเปรียบลูกจางทั้งมีลักษณะเปนการผูกพัน
ใหลูกจางตองยอมทํางานลวงเวลาตลอดไปโดยไมจําเปนตองไดรับความยินยอมจากลูกจางเปนคราว ๆ ไป และ
ไมคาํ นึงถึงความจําเปนที่จะตองใหลูกจางทํางานลวงเวลาอีกดวย จึงตกเปนโมฆะ
เมื่อลูกจางไมยินยอมทํางานลวงเวลาจะถือวาลูกจางฝาฝนคําสั่งของนายจางไมได
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๘๖๘๔/๒๕๔๘ ลูกจางมีเวลาทํางานปกติตั้งแต ๘.๓๐ นาฬิกา ถึง ๑๗.๓๐
นาฬิกา การที่นายจางมีคําสั่งใหลูกจางทํางานตั้งแตเวลา ๑๘ นาฬิกา ถึง ๒๐ นาฬิกา จึงเปนการสั่งใหลูกจาง
ทํางานนอกเวลาทํางานปกติ ซึ่งถือวาสั่งใหลูกจางทํางานลวงเวลานั่นเอง เมื่อลูกจางไมยินยอมทํางานลวงเวลา
จะถือวาลูกจางฝาฝนคําสั่งของนายจางไมได
ลูกจางยอมทํางานลวงเวลาแลว แมไมเรียกรองก็ไมหมดสิทธิ
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๔๗๗/๒๕๒๕ งานขับรถประจําตําแหนงรองประธานกรรมการบริษัทไมใช
งานขนสง เมื่อลักษณะการทํางานตามปกติมีกําหนดเวลาเริ่มตนและสิ้นสุดแนนอน การทํางานนอกเหนือเวลา
ดังกลาวเปนการทํางานชั่วครั้งชั่วคราวตามที่นายจางสั่ง จึงไมใชการทํางานนอกสถานที่ซึ่งตามสภาพไมอาจ
กําหนดเวลาอันแนนอน ลูกจางจึงมีสิทธิรับคาลวงเวลา การที่ลูกจางยินยอมปฏิบัติงานเกินเวลาตลอดมาหาทํา
ใหลูกจางหมดสิทธิเรียกรองไม
๓. ถานายจางไมไดสั่งใหทํา แมลูกจางทํางานเกินเวลาทํางานปกติ ก็ไมเปนการทํางานลวงเวลา
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๙๐๑๕/๒๕๔๙ การทํางานของลูกจางที่จะเปนการทํางานลวงเวลาตองเปน
ความประสงคของนายจางที่จะใหลูกจางทํางานลวงเวลา โดยลูกจางใหความยินยอมเสียกอนเปนคราว ๆ ไป
เมื่อนายจางประสงคใหมีการทํางานลวงเวลาในชวงระยะใด นายจางตองทําความตกลงกับลูกจางโดยชัดแจง
หรือโดยปริยายใหมีสาระสําคัญครบถวนถึงกําหนดชวงระยะการเริ่มตนและการสิ้นสุดของการทํางาน
ลวงเวลาไวกอนลวงหนา
หลังจากนั้นหากนายจางจะออกคําสั่งในเรื่องการทํางานลวงเวลาอีกก็ตองให
สอดคลองกับขอตกลงดังกลาว เมื่อนายจางไมไดสั่งใหลูกจางทํางานลวงเวลา การที่ลูกจางทํางานเกินเวลา
ทํางานปกติในแตละวันจึงไมใชการทํางานลวงเวลา
ตามคําพิพากษาศาลฎีกาฉบับนี้วางหลักสําหรับการทํางานลวงเวลาเปนลําดับ ดังนี้
๑.นายจางมีความประสงคใหลูกจางทํางานลวงเวลา
๒.ลูกจางใหความยินยอมเปนคราว ๆ ไป
๓.นายจางตองทําความตกลงกับลูกจางโดยชัดแจงหรือปริยายไวลวงหนา
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๔.ขอตกลงนั้นตองกําหนดชวงระยะเวลาเริ่มตนและสิ้นสุดของการทํางาน
๕.นายจางตองออกคําสั่งใหลูกจางทํางานลวงเวลาใหสอดคลองกับความตกลง
๔. ถานายจางไมตกลงกับลูกจางใหถูกตอง แมลูกจางยินยอมก็ไมผูกพันใหตองทํางาน
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๑๒๑/๒๕๔๓ นายจางจะมีคําสั่งใหลูกจางทํางานลวงเวลาไดหรือไม เพียงใด
ตองอยูภายใตบังคับแหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ มาตรา ๒๔ คูกรณีจะทําสัญญาให
แตกตางไปจากที่กําหนดไวในบทบัญญัตินี้หาไดไม เมื่อไมปรากฏวามีขอตกลงเรื่องกําหนดชวงระยะเวลาเริ่มตน
และการสิ้นสุดของการทํางานลวงเวลาระหวางนายจางลูกจาง คําสั่งของนายจางที่ใหลูกจางทํางานลวงเวลาจึง
ไมชอบดวยมาตรา ๒๔ แมลูกจางจะลงชื่อใหความยินยอมวาจะปฏิบัติตาม ก็ไมผูกพันลูกจางใหตองทํางาน
ลวงเวลา การที่ลูกจางไมไดทํางานลวงเวลาทุกวันยังถือไมไดวาลูกจางขัดคําสั่งนายจาง
๕.งานที่มีลักษณะหรือสภาพของงานตองทําติดตอกันไป หรืองานฉุกเฉิน
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๙๘๕-๒๙๘๖/๒๕๔๓ พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ มาตรา
๒๔ วรรคสอง งานที่มีลักษณะหรือสภาพของงานตองทําติดตอกันไป ถาหยุดจะเสียหายแกงานนั้นหมายถึง
งานที่ลูกจางทําอยูในเวลาทํางานปกติมีลักษณะหรือสภาพของงานตองทําตอเนื่องกันไปจนกวางานจะ
เสร็จ หากหยุดกอนงานที่ทํานั้นเสร็จ งานที่ทํานั้นจะเสียหาย สวนงานฉุกเฉินนั้นหมายถึง งานที่เกิดขึ้นทันที
โดยไมอาจคาดหมายไดลวงหนาและงานนั้นตองทําใหเสร็จสิ้นทันที มิฉะนั้นงานที่เกิดขึ้นนั้นจะเสียหาย
งานขึ้นรูปปลาสวรรคเปนงานที่ทําเสร็จเปนชิ้น ๆ เมื่อทํางานที่รับมอบหมายในเวลาทํางานปกติเสร็จสิ้นแลวแม
ไมทํางานลวงเวลาตอไปก็ไมทําใหงานที่ทําไวเดิมตองเสียหาย จึงมิใชงานที่มีลักษณะหรือสภาพของงานตองทํา
ติดตอกันไป ถาหยุดจะเสียหายแกงานนั้น และการที่จําเลยไดรับคําสั่งซื้อปลาสวรรคจากลูกคาเพิ่มขึ้นกวา
เทาตัวก็มิใชงานที่เกิดขึ้นทันทีโดยไมอาจคาดหมายไดลวงหนา จึงไมใชงานฉุกเฉิน นายจางไมอาจสั่งใหลูกจาง
ทํางานลวงเวลาโดยไมไดรบั ความยินยอมจากลูกจางกอน
๖.งานที่เปนอันตรายตอสุขภาพและความปลอดภัยของลูกจาง นายจางจะใหลูกจางทํางานลวงเวลาไมได
แมลูกจางจะยินยอมทําก็ตาม
สําหรับงานที่เปนอันตรายตอสุขภาพและความปลอดภัยของลูกจางตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๒ (พ.ศ.
๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติคมุ ครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ ไดแก
(๑)งานที่ตองทําใตดิน ใตน้ํา ในถ้ํา ในอุโมงค หรือในที่อับอากาศ
(๒)งานเกี่ยวกับกัมมันตภาพรังสี
(๓)งานเชื่อมโลหะ
(๔)งานขนสงวัตถุอันตราย
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(๕)งานผลิตสารเคมีอันตราย
(๖)งานที่ตองทําดวยเครื่องมือหรือเครื่องจักรซึ่งผูทําไดรบั ความสั่นสะเทือนอันอาจเปนอันตราย
(๗)งานที่ตองทําเกี่ยวกับความรอนจัดหรือความเย็นจัดอันอาจเปนอันตราย
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๒๑๑๕-๑๒๑๘๐/๒๕๔๗ จําเลยซึ่งเปนนายจางใหโจทกซึ่งเปนลูกจางทํางาน
เกี่ยวกับการผลิตสินคาที่ตองใชสารเคมีอันตรายเปนวัตถุดิบ แตการผลิตเปนระบบปด โจทกไมไดสัมผัสกับ
สารเคมีอันตรายเปนเวลานาน จึงมิใชกรณีที่โดยสภาพของงานมีความเสี่ยงอันตรายสูง ทั้งการตรวจวัดภาวะ
แวดลอมในการทํางานก็ปรากฏวาเสียง แสงสวาง ความรอน ปริมาณความเขมของฝุนปนเปอนและสารเคมีใน
สถานประกอบกิจการของจําเลยไมเกินมาตรฐานที่กําหนดและจําเลยไดจัดใหลูกจางสวมอุปกรณปองกันภัย
สวนบุคคลแลว
งานที่โจทกทําจึงมิใชงานที่อาจเปนอันตรายตอสุขภาพและความปลอดภัยของลูกจางตาม
พระราชบัญญัติคมุ ครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ มาตรา ๒๓ โจทกทํางานไมเกินวันละ ๘ ชั่วโมง จึงไมมีสิทธิไดรับ
คาลวงเวลา
๗. ชั่วโมงทํางานลวงเวลาตามมาตรา ๒๔ วรรคหนึ่ง และชั่วโมงทํางานในวันหยุด (รวมชั่วโมงทํางานลวงเวลา
ในวันหยุดดวย) ตามมาตรา ๒๕ วรรคสองและวรรคสาม เมื่อรวมแลวสัปดาหหนึ่งตองไมเกินสามสิบหก
ชั่วโมง ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติคมุ ครองแรงงาน พ.ศ.
๒๕๔๑

คาลวงเวลาในวันทํางานปกติ
พระราชบัญญัติคมุ ครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ มาตรา ๖๑ ในกรณีที่นายจางใหลูกจางทํางาน
ลวงเวลาในวันทํางานใหนายจางจายคาลวงเวลาใหแกลูกจางในอัตราไมนอยกวาหนึ่งเทาครึ่งของอัตรา
คาจางตอชั่วโมงในวันทํางานตามจํานวนชั่วโมงที่ทํา หรือไมนอยกวาหนึ่งเทาครึ่งของอัตราคาจางตอ
หนวยในวันทํางานตามจํานวนผลงานที่ทําไดสําหรับลูกจางซึ่งไดรับคาจางตามผลงานโดยคํานวณเปน
หนวย
๑.คาลวงเวลาตองเปนเงินที่นายจางจายใหลูกจาง
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๗๗๓๔-๗๗๓๙/๒๕๕๓ การจายคาตอบแทนการทํางานหรือสวัสดิการไมวาจะ
เปนคาจาง คาลวงเวลา เงินเบี้ยงเลี้ยงหรือเงินสวัสดิการตาง ๆ แกลูกจางนั้น นายจางจะตองเปนผูจาย การที่
นายจางยินยอมใหบริษัทนําเที่ยวผูวาจางจายใหลูกจางโดยตรงก็เพื่อความสะดวกที่ลูกจางจะไดรับเงินเร็วขึ้น
โดยมีจํานวนเทาเดิมไมไดลดลง นายจางยอมมีอํานาจบริหารจัดการไดตามเหตุผลและตามสมควร
๒.การตกลงรวมคาจางกับคาลวงเวลาเหมาจาย ไมมีผลบังคับ
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๕๓๗/๒๕๒๕ จําเลยใหโจทกซึ่งเปนลูกจางประจําทํางานนอกเวลาทํางาน
ตามปกติโดยทําสัญญาวา การรับจางทํางานของโจทกเปนการทํางานที่มีลักษณะจางเหมา โดยมีคาจางตาม
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อัตราเงินเดือนแตไมมีคาจางทํางานลวงเวลา ดังนี้ สัญญาดังกลาวไมมีผลบังคับ จําเลยจึงตองจายคาทํางาน
ลวงเวลาใหโจทก
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๙๗๘/๒๕๕๐ การคํานวณวานายจางจายคาลวงเวลาใหลูกจางถูกตอง
ครบถวนหรือไม ตองรูอัตราคาจางในเวลาทํางานตามปกติเสียกอน ขอตกลงรวมคาลวงเวลาเหมาจายไปกับ
คาจางในเวลาทํางานตามปกติโดยไมมีการคิดคาลวงเวลาที่ทําจริง จึงเปนการเอาเปรียบลูกจางทั้งมีลักษณะ
เปนการผูกพันใหลูกจางตองยอมทํางานลวงเวลาตลอดไปโดยไมจําเปนตองยินยอมจากลูกจางเปนคราว ๆ ไป
และโดยไมคํานึงถึงความจําเปนที่จะตองใหลูกจางทํางานลวงเวลาอีกดวย ขอตกลงจึงเปนโมฆะ

ขอจํากัดการทํางานลวงเวลา
๑.ลูกจางหญิงมีครรภ
พระราชบัญญัติคมุ ครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ มาตรา ๓๙/๑ “หามมิใหนายจางใหลูกจางซึ่งเปน
หญิงมีครรภทํางานในระหวางเวลา ๒๒.๐๐ นาฬิกา ถึงเวลา ๐๖.๐๐ นาฬิกา ทํางานลวงเวลา หรือทํางาน
ในวันหยุด
ในกรณีที่ลูกจางซึ่งเปนหญิงมีครรภทํางานในตําแหนงผูบริหาร งานวิชาการ งานธุรการ รวมทั้ง
งานเกี่ยวกับการเงินหรือบัญชี นายจางอาจใหลูกจางนั้นทํางานลวงเวลาในวันทํางานไดเทาที่ไมมี
ผลกระทบตอสุขภาพของลูกจางซึ่งเปนหญิงมีครรภโดยไดรับความยินยอมจากลูกจางกอนเปนคราว ๆ
ไป”
กฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ.๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติคมุ ครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑
ขอ ๕ กําหนดวา “นายจางอาจใหลูกจางที่เปนหญิงมีครรภที่ทํางานในตําแหนงผูบริหาร งานวิชาการ งาน
ธุรการ รวมทั้งงานเกี่ยวกับการเงินหรือบัญชี ทํางานลวงเวลาในวันทํางานไดโดยไดรับความยินยอมจากลูกจาง
นั้น”

๒. ลูกจางเด็ก
พระราชบัญญัติคมุ ครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ มาตรา ๔๘ หามมิใหนายจางใหลูกจางซึ่งเปนเด็ก
อายุต่ํากวาสิบแปดปทํางานลวงเวลาหรือทํางานในวันหยุด

ลูกจางที่ไมมีสิทธิไดรับคาลวงเวลา
พระราชบัญญัติคมุ ครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ มาตรา ๖๕ ลูกจางซึ่งมีอํานาจหนาที่หรือซึ่งนายจาง
ใหทํางานอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ ไมมีสิทธิไดรับคาลวงเวลาตามมาตรา ๖๑ และคาลวงเวลาใน
วันหยุดตามมาตรา ๖๓ แตลูกจางซึ่งนายจางใหทํางานตาม (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) หรือ (๙) มีสิทธิ
ไดรับคาลวงเวลาเปนเงินเทากับอัตราคาจางตอชั่วโมงในวันทํางานตามจํานวนชั่วโมงที่ทํา
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(๑) ลูกจางซึ่งมีอํานาจหนาที่ทําการแทนนายจางสําหรับกรณีการจาง การใหบําเหน็จ หรือการ
เลิกจาง
(๒) งานเรขายหรือชักชวนซื้อสินคาซึ่งนายจางไดจายคานายหนาจากการขายสินคาใหแกลูกจาง
(๓) งานขบวนการจัดงานรถไฟ ซึ่งไดแกงานที่ทําบนขบวนรถและงานอํานวยความสะดวกแกการ
เดินรถ
(๔) งานเปดปดประตูนํา้ หรือประตูระบายน้ํา
(๕) งานอานระดับน้ําและวัดปริมาณน้ํา
(๖) งานดับเพลิงหรืองานปองกันอันตรายสาธารณะ
(๗) งานที่มีลักษณะหรือสภาพตองออกไปทํางานนอกสถานที่ และโดยลักษณะหรือสภาพของงาน
ไมอาจกําหนดเวลาทํางานที่แนนอนได
(๘) งานอยูเวรเฝาดูแลสถานที่หรือทรัพยสินอันมิใชหนาที่การทํางานปกติของลูกจาง
(๙) งานอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
ทั้งนี้ เวนแตนายจางตกลงจายคาลวงเวลาหรือคาลวงเวลาในวันหยุดใหแกลูกจาง
พระราชบัญญัติคมุ ครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ มาตรา ๖๖ ลูกจางตามมาตรา ๖๕ (๑) ไมมีสิทธิ
ไดรับคาทํางานในวันหยุดตามมาตรา ๖๒ เวนแตนายจางตกลงจายคาทํางานในวันหยุดใหแกลูกจาง
ดังนั้นลูกจางตาม (๑) และ (๒) จึงมีสทิ ธินอยกวาลูกจางตาม (๓) ถึง (๙) กลาวคือ ลูกจางซึ่งมีอํานาจ
หนาที่ทําการแทนนายจางสําหรับกรณีการจาง การใหบําเหน็จ หรือการเลิกจาง ตาม (๑) ไมมีสิทธิไดรับคา
ทํางานในวันหยุดตามมาตรา ๖๒ ไมมีสิทธิไดรับคาลวงเวลาตามมาตรา ๖๑ และไมมีสิทธิไดรับคาลวงเวลาใน
วันหยุดตามมาตรา ๖๓ สวนลูกจางในงานเรขายหรือชักชวนซื้อสินคาซึ่งนายจางไดจายคานายหนาจากการ
ขายสินคาใหแกลูกจาง ตาม (๒) ไมมีสิทธิไดรับคาลวงเวลาตามมาตรา ๖๑ และคาลวงเวลาในวันหยุดตาม
มาตรา ๖๓ และลูกจางตาม (๑) และ (๒) ยังไมมีสิทธิไดรับคาลวงเวลาเปนเงินเทากับอัตราคาจางตอชั่วโมงใน
วันทํางานตามจํานวนชั่วโมงที่ทําอีกดวย
ซึ่งตางจากลูกจางในงานตาม (๓) ถึง (๙) ที่แมจะไมมีสิทธิไดรับคาลวงเวลาตามมาตรา ๖๑ และคา
ลวงเวลาในวันหยุดตามมาตรา ๖๓ แตยังมีสิทธิไดรบั คาลวงเวลาเปนเงินเทากับอัตราคาจางตอชั่วโมงในวัน
ทํางานตามจํานวนชั่วโมงที่ทํา
อยางไรก็ตาม หากนายจางตกลงจะจายคาลวงเวลาหรือคาลวงเวลาในวันหยุดใหแกลูกจางตาม (๑)
ถึง (๙) หรือนายจางตกลงจายคาทํางานในวันหยุดใหแกลูกจางตาม (๑) ก็สามารถทําได
ลูกจางซึ่งมีอํานาจหนาที่ทําการแทนนายจางสําหรับกรณีการจาง การใหบําเหน็จ หรือการเลิกจาง
ตามมาตรา ๖๕ (๑) ตองมีอํานาจใหคุณใหโทษแกผูอยูใตบังคับบัญชาโดยเด็ดขาด เปรียบเสมือนหนึ่งเปน
นายจาง หากเปนเพียงผูเสนอเพื่อใหผูบังคับบัญชาตัดสินใจ ไมเขากรณีตามมาตรา ๖๕ (๑)
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คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๔/๒๕๔๓ ลูกจางซึ่งมีอํานาจหนาที่ทําการแทนนายจางที่ไมมีสิทธิไดรับคา
ลวงเวลาหมายถึงลูกจางซึ่งทํางานในตําแหนงบังคับบัญชา ซึ่งตองมีอํานาจใหคุณใหโทษแกผูอยูใตบังคับบัญชา
โดยเปรียบเสมือนหนึ่งเปนนายจาง ในกรณีการจาง การลดคาจาง การเลิกจาง การใหบําเหน็จ การลงโทษ
หรือการวินิจฉัยรองทุกข อยางหนึ่งอยางใด ไมมีสิทธิไดรบั คาลวงเวลา โจทกทํางานตําแหนงผูชวยหัวหนา
หนวยพยาบาลเทานั้น มิใชผูบังคับบัญชาสูงสุดของหนวย ไมสามารถใหคุณใหโทษแกผูอยูใตบังคับโดยเด็ดขาด
จึงมีสิทธิไดรับคาชวงเวลา
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๔๗๑/๒๕๒๗ โจทกมีตําแหนงเปนผูจัดการธนาคารสาขาของจําเลย การที่
โจทกมีอํานาจออกคําเตือนพนักงานผูใตบังคับบัญชาเปนหนังสือและพนักงานที่ถูกคําเตือน ๓ ครั้งจะไมไดขึ้น
เงินเดือนก็ตาม แตเมื่อหนังสือเตือนไมใชโทษ เปนเพียงมีผลใหผูถูกเตือนอยูในเกณฑที่จะไมไดรับการพิจารณา
ขึ้นเงินเดือนจากผูมีอํานาจในการนี้เทานั้น จึงถือไมไดวาโจทกมีอํานาจทําการแทนนายจางสําหรับกรณีการ
ลงโทษ และแมโจทกจะเปนผูเสนอขอเลื่อนเงินเดือน ๒ ขั้นใหแกผูใตบังคับบัญชา แตก็มิใชเปนผูมีอํานาจที่จะ
เลื่อนขั้นเงินเดือน ๒ ขั้น จึงถือไมไดวาโจทกมีอํานาจกระทําการแทนนายจางสําหรับการใหบําเหน็จ สวนกรณี
ที่จะถือวาโจทกเปนตัวแทนในการจางลูกจางนั้น โจทกตองมีอํานาจทําการแทนนายจางโดยตรง มิใชเปนกรณี
ผานการพิจารณาโดยผูมีอํานาจมากอน ซึ่งผูมีอํานาจในการรับลูกจางเขาทํางานไดแกคณะกรรมการของจําเลย
โจทกจึงไมมีอํานาจหนาที่ทําการแทนนายจางสําหรับกรณีการจาง
งานเรขายหรือชักชวนซื้อสินคาซึ่งนายจางไดจายคานายหนาจากการขายสินคาใหแกลูกจางตาม
มาตรา ๖๕ (๒)
ในกรณีที่ลูกจางทํางานในงานเรขายหรือชักชวนซื้อสินคา ถานายจางไดจายคานายหนาจากการขาย
สินคาใหแกลูกจางแลว ลูกจางสามารถขายหรือชักชวนซื้อสินคาในวันเวลาใดก็ไดโดยไดรับคานายหนา คา
นายหนานั้นจึงเปนคาตอบแทนสําหรับการทํางานลวงเวลาดังกลาวแลว ลูกจางนั้นจึงไมมีสิทธิไดรับคาลวงเวลา
ตามมาตรา ๖๑ และคาลวงเวลาในวันหยุดตามมาตรา ๖๓ เวนแตนายจางตกลงจายคาลวงเวลาหรือคา
ลวงเวลาในวันหยุดใหแกลูกจาง ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ.๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
คุมครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ ขอ ๖ และหากเปนกรณีที่นายจางไมไดจายคานายหนาจากการขายสินคาให
ลูกจาง แตใหลูกจางทํางานเกินเวลาทํางานปกติ เชนนี้ นายจางยังมีหนาที่ตองจายคาลวงเวลาหรือคาลวงเวลา
ในวันหยุดใหแกลูกจาง
งานขบวนการจัดงานรถไฟ ซึ่งไดแกงานที่ทําบนขบวนรถและงานอํานวยความสะดวกแกการเดิน
รถตามมาตรา ๖๕ (๓)
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๒๕/๒๕๓๔ โจทกเปนพนักงานตอนรับบนขบวนรถไฟดีเซลราง เริ่มเขา
ทํางานกอนที่ขบวนรถจะออก ๑ ชั่วโมง และทํางานอยูบนขบวนรถตลอดจนถึงสถานีปลายทาง สวนเที่ยวกลับ
ก็เขาทํางานในลักษณะเดียวกัน จึงเปนการทํางานปกติของโจทก เบี้ยเลี้ยงที่จําเลยจายใหโจทกแตละเที่ยวการ
เดินทางจึงเปนการจายเพื่อตอบแทนการทํางานในเวลาทํางานปกติดวยเพราะนอกจากงานตอนรับแลวโจทกไม
มีหนาที่อื่น แมเวลาทํางานบนขบวนรถจะเกินกําหนดเวลาทํางานปกติแตโจทกไดรับเงินเดือนและเบี้ยเลี้ยง
รวมกันตลอดมา แสดงวาโจทกจําเลยตกลงกันจายคาจางในลักษณะดังกลาว เบี้ยเลี้ยงจึงเปนคาจาง
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การที่จําเลยจายคาจางใหโจทกเกินกวาอัตราคาจางขั้นต่ํากวาหนึ่งเทา เมื่อพิจารณาตามลักษณะงาน
และระยะเวลาที่โจทกทํางานนับถึงวันฟองเปนเวลาเกือบ ๔ ป และโจทกไมไดโตแยงการจายคาจางในลักษณะ
ดังกลาว ถือไดวาโจทกและจําเลยตกลงกันใหสวนที่เกินอัตราคาจางขั้นต่ําเปนคาทํางานเกินเวลา
ลักษณะงานของโจทกจะตองทําตอเนื่องคาบเกี่ยวกันในวันที่ติดตอกัน ไมอาจหยุดเต็มวันในวัน
เดียวกันได จําเลยมีเวลาใหโจทกหยุดทํางานติดตอกันเกิน ๒๔ ชั่วโมง สัปดาหละ ๒ ครั้ง ถือไดวาในแตละ
สัปดาหจําเลยไดใหโจทกหยุดทํางานเกินกวาที่กําหนดตามกฎหมายแลว
งานที่มีลักษณะหรือสภาพตองออกไปทํางานนอกสถานที่ และโดยลักษณะหรือสภาพของงานไม
อาจกําหนดเวลาทํางานที่แนนอนไดตามมาตรา ๖๕ (๗)
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๓๙๕/๒๕๔๘ โจทกเปนลูกจางของจําเลยมีหนาที่ตรวจสอบอุบัติหตุรถยนตที่
ประกันภัยไวกับจําเลย จําเลยกําหนดเวลาทํางานปกติ ๘.๓๐ นาฬิกา ถึง ๑๗ นาฬิกา เวลาพักวันละ ๑ ชั่วโมง
วันทํางานปกติคอื วันจันทรถึงวันศุกร วันหยุดประจําสัปดาหคือวันเสารและวันอาทิตย วันหยุดตามประเพณีป
ละ ๑๓ วัน การทํางานของโจทกไมตองไปทํางาน ณ สถานที่ทําการของจําเลย แตจะประจําอยูที่บานโจทก
เมื่อมีลูกคาของจําเลยแจงตอจําเลยวามีอุบัติเหตุเกิดขึ้น จําเลยจะโทรศัพทแจงโจทกเพื่อใหโจทกไปดําเนินการ
ตรวจสอบอุบัติเหตุ เมื่อดําเนินการเสร็จโจทกเดินทางกลับบานเพื่อรอรับโทรศัพทแจงเหตุรายตอไป และโจทก
ตองทํารายงานอุบัติเหตุแตละครั้งสงจําเลย งานของโจทกจะมีขึ้นตอเมื่อรถยนตที่ประกันภัยไวกับจําเลยเกิด
อุบัติเหตุซึ่งไมแนนอนวาจะเกิดขึ้นเมื่อใด จึงเปนงานที่มีลักษณะหรือสภาพที่ตองออกไปทํานอกสถานที่และ
โดยลักษณะหรือโดยสภาพของงานไมอาจกําหนดเวลาที่แนนอนได
งานอยูเวรเฝาดูแลสถานที่หรือทรัพยสินอันมิใชหนาที่การทํางานปกติของลูกจางตามมาตรา ๖๕
(๘)
เดิมกฎกระทรวง ฉบับที่ ๘ (พ.ศ.๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.
๒๕๔๑ กําหนดใหงานเฝาดูแลสถานที่หรือทรัพยสินเปนงานตามมาตรา ๖๕ (๘) ที่ลูกจางไมมีสิทธิไดรบั คา
ลวงเวลาตามมาตรา ๖๑ และคาลวงเวลาในวันหยุดตามมาตรา ๖๓ แตใหมีสิทธิไดรบั คาตอบแทนเปนเงิน
เทากับอัตราคาจางตอชั่วโมงในวันทํางานตามจํานวนชั่วโมงที่ทํา แตตอมาไดมีกฎกระทรวง กําหนดงานที่
ลูกจางไมมีสิทธิไดรับคาลวงเวลาและคาลวงเวลาในวันหยุด พ.ศ. ๒๕๕๒ ยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับที่ ๘ (พ.ศ.
๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติคมุ ครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ แลวกําหนดให งานที่ลูกจางไมมีสิทธิ
ไดรบั คาลวงเวลาตามมาตรา ๖๑ และคาลวงเวลาในวันหยุดตามมาตรา ๖๓ แตมีสิทธิไดรับคาตอบแทนเปนเงิน
เทากับอัตราคาจางตอชั่วโมงในวันทํางานตามจํานวนชั่วโมงที่ทํา ไดแก งานเฝาดูแลสถานที่หรือทรัพยสินอัน
เปนหนาที่การทํางานปกติของลูกจาง ดังนั้น แมวาทั้งลูกจางที่มีหนาที่ปกติและไมมีหนาที่ปกติจะไดรับเงิน
คาตอบแทนในอัตราคาจางตอชั่วโมงเชนเดียวกัน แตมาจากฐานของสิทธิที่ตางกัน โดยหากเปนลูกจางที่ไม
มีหนาที่ปกติ จะมีสิทธิไดรับคาลวงเวลาไดรับคาลวงเวลาเปนเงินเทากับอัตราคาจางตอชั่วโมงในวันทํางาน
ตามจํานวนชั่วโมงที่ทํา โดยอาศัยบทบัญญัติมาตรา ๖๕ (๘) สวนลูกจางที่มีหนาที่ปกติ จะมีสิทธิไดรับ
คาตอบแทนเปนเงินเทากับอัตราคาจางตอชั่วโมงเปนไปตามสิทธิที่กําหนดโดยกฎกระทรวงขางตน
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คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๑๑๖/๒๕๕๖ ลูกจางที่ทํางานเฝาดูแลสถานที่หรือทรัพยสินไมมีสิทธิไดรับคา
ลวงเวลาและคาลวงเวลาในวันหยุด แตมีสิทธิไดรับคาตอบแทนเปนเงินเทากับอัตราคาจางตอชั่วโมงในวัน
ทํางานตามจํานวนชั่วโมงที่ทํา หมายความวาลูกจางที่ทํางานดังกลาวไมมีสิทธิไดรับคาลวงเวลาและคาลวงเวลา
ในวันหยุด แตมีสิทธิไดรับคาตอบแทนเปนเงินเทากับอัตราคาจางตอชั่วโมงในวันทํางาน ซึ่งวันทํางานไมได
หมายถึงวันที่นายจางกําหนดใหลูกจางทํางานตามปกติตามความหมายของคําวา “วันทํางาน”ตามมาตรา ๕
แตหมายถึงวันทํางานที่ลูกจางไดทําซึ่งมาตรา ๖๒ (๒) บัญญัติใหนายจางจายคาทํางานในวันหยุดใหลูกจางซึ่ง
ไมมีสิทธิไดรับคาจางในวันหยุดไมนอยกวา ๒ เทา ของอัตราคาจางตอชั่วโมงในวันทํางาน ดังนั้น หากลูกจาง
ทํางานลวงเวลาในวันทํางานตามปกติก็มีสิทธิไดรับคาตอบแทนเปนเงินเทากับคาจางตอชั่วโมงในวัน
ทํางานตามปกติ หากลูกจางทํางานลวงเวลาในวันหยุดก็มีสิทธิไดรับคาตอบแทนเทากับอัตราคาจางตอ
ชั่วโมงในวันทํางานในวันหยุดคือ ๒ เทา ของอัตราคาจางตอชั่วโมงในวันทํางานตามปกติ
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๘๔๘/๒๕๔๘ โจทกใหลูกจางซึ่งมีหนาที่เฝาดูแลสถานที่หรือทรัพยสินทํางาน
ทุกวันโดยไมจัดใหมีวันหยุดประจําสัปดาห โจทกจึงตองจายคาทํางานในวันหยุดใหแกลูกจางเสมือนวาโจทกสั่ง
ใหลูกจางทํางานในวันหยุด โดยลูกจางรายวันซึ่งไมมีสิทธิไดรบั คาจางในวันหยุดประจําสัปดาหตามมาตรา ๕๖
(๑) จะตองจายคาทํางานในวันหยุดใหแกลูกจางในอัตรา ๒ เทาของคาจางตามมาตรา ๖๒ (๒)
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๗๘๐/๒๕๖๒ ลูกจางที่ทํางานเฝาดูแลสถานที่หรือทรัพยสินอันเปนหนาที่การ
ทํางานปกติของลูกจาง หากทํางานลวงเวลาในวันทํางานปกติก็มิสิทธิไดรับคาตอบแทนเปนเงินเทากับอัตรา
คาจางตอชั่วโมงในวันทํางานปกติ แตหากทํางานลวงเวลาในวันหยุดก็มีสิทธิไดรับคาตอบแทนเปนเงินเทากับ
อัตราคาจางตอชั่วโมงในวันทํางานในวันหยุด คือ สองเทาของอัตราคาจางตอชั่วโมงในวันทํางานตามปกติ
ลูกจางในงานขนสงทางบก
นอกจากนั้นยังมีกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุมครอง
แรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ กําหนดใหงานขนสงทางบก มีกําหนดเวลาทํางานวันหนึ่งไมเกินแปดชั่วโมง หากลูกจาง
ยินยอมเปนหนังสือนายจางอาจใหทํางานลวงเวลาไดวันหนึ่งไมเกินสองชั่วโมง เวนแตมีความจําเปนอันเกิด
จากเหตุสุดวิสัย อุบัติเหตุ หรือปญหาการจราจร โดยคาตอบแทนการทํางานลวงเวลาไดรับเปนคาตอบแทน
เทากับอัตราคาจางตอชั่วโมงในวันทํางานตามจํานวนชั่วโมงที่ทําโดยคํานวณตามมาตรา ๖๘ เวนแตนายจางจะ
ตกลงจายคาลวงเวลาแกลูกจาง และลูกจางตองมีเวลาพักไมนอยกวาหนึ่งชั่วโมงหลังจากทํางานมาแลวไมเกินสี่
ชั่วโมง และหามนายจางใหลูกจางทําหนาที่ขับขี่ยานพาหนะเริ่มตนทํางานในวันทํางานถัดไปกอนครบ
ระยะเวลาสิบชั่วโมงหลังจากสิ้นสุดการทํางานในวันที่ลวงมาแลว
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๘๒๔๒-๘๒๔๖/๒๕๔๙ ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๔๑) ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ กําหนดใหงานขนสงทางบก หมายความวา การลําเลียง
หรือเคลื่อนยายบุคคล สัตว หรือสิ่งของดวยยานพาหนะขนสงทางบกซึ่งเดินดวยกําลังเครื่องยนต กําลังไฟฟา
หรือพลังงานอื่น ทั้งนี้ ไมรวมถึงการเคลื่อนยายบุคคลหรือสัตวที่เจ็บปวย และการขนสงในงานดับเพลิงหรืองาน
บรรเทาสาธารณภัย โจทกเปนลูกจางจําเลยในตําแหนงพนักงานขับรถใหผูบริหารของจําเลยซึ่งเปนนายจาง
ของโจทก ไมใชการขับรถสงหรือลําเลียงบุคคลทั่วไป ลักษณะงานของโจทกจึงไมใชงานขนสงทางบก
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คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๙๙๓/๒๕๔๙ การที่โจทกใหลูกจางขับรถขนสงทํางานกะละ ๒๔ ชั่วโมง แลว
หยุดในวันรุงขึ้น ๒๔ ชั่วโมง แลวถือเอาวาการใหหยุดพักผอนเพียง ๒๔ ชั่วโมงนี้เทากับจัดใหลูกจางมีวันหยุด
ประจําสัปดาหแลวไมนอยกวา ๑ วัน จึงเปนการไมไดกําหนดเวลาเริ่มตนและเวลาสิ้นสุดการทํางานปกติของ
ลูกจางในงานขนสงทางบกซึ่งกําหนดวันหนึ่งไมเกินแปดชั่วโมง และไมไดจัดใหลูกจางมีวันหยุดประจําสัปดาห
สัปดาหหนึ่งไมนอยกวาหนึ่งวัน
สําหรับคาจางของงานขนสงทางบกโดยปกติจะมีคา จางพื้นฐาน และคาเที่ยว ซึ่งจะเปนคาจางหรือไม
มีแนววินิจฉัยดังนี้
๑.คาตอบแทนตามระยะทางและจํานวนเที่ยว โดยไมคํานึงถึงระยะเวลา
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๖๓๑-๓๖๖๗/๒๕๕๒ โจทกขับรถบรรทุกสินคาไปสงแกลูกคาของจําเลยทั่ว
ประเทศ จึงเปนลูกจางในงานขนสงทางบกไดรับคาตอบแทนเปนเงินเดือนและคาเที่ยวตามระยะทางใกลไกล
คํานวณไดตามระยะทางและจํานวนเที่ยวโดยไมไดคํานึงถึงระยะเวลาในการขับรถ คาเที่ยวดังกลาวจึงไมได
จายเพื่อตอบแทนการขับรถในสวนที่เกินเวลาทํางานปกติ แตมีลักษณะเปนการตอบแทนการเดินทางไป
ปฏิบัติงานในเวลาทํางานปกติ ทั้งไมปรากฏวาเปนการจายคาเที่ยวตอบแทนการทํางานเกินเวลาทํางานปกติ
คาเที่ยวจึงเปนเงินที่จําเลยจายเปนคาตอบแทนการทํางานตามสัญญาจางโดยคํานวณตามผลงานที่ลูกจางทําได
ในเวลาทํางานปกติของวันทํางาน จึงเปนคาจาง
๒.กรณีคํานวณเปนการทํางานในเวลาทํางานปกติและนอกเวลาทํางานปกติได
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๗๒๘๗/๒๕๕๐ ลูกจางไดรบั คาตอบแทนในการทํางานเปนคาเที่ยว เที่ยวละ
๑๐๐ บาท ถึง ๖๕๐ บาท ตามระยะทางใกลไกลและความยากงายของงาน สําหรับการทํางาน ๑๘๐ วัน กอน
เลิกจาง เปนการทํางานในระหวางเวลาทํางานปกติคิดเปนรอยละ ๓๐ และเปนการคํางานปกติคิดเปนรอยละ
๗๐ ของคาเที่ยวทั้งหมด สวนที่ตอบแทนการทํางานสําหรับระยะเวลาทํางานปกติรอยละ ๓๐ จึงเปนคาจาง
แตสวนที่ตอบแทนการทํางานนอกเวลาทํางานปกติรอยละ ๗๐ ไมเปนคาจาง

๒. เวลาพัก
พระราชบัญญัติคมุ ครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ มาตรา ๒๗ ในวันที่มีการทํางาน ใหนายจางจัดให
ลูกจางมีเวลาพักระหวางการทํางานวันหนึ่งไมนอยกวาหนึ่งชั่วโมงหลังจากที่ลูกจางทํางานมาแลวไมเกิน
หาชั่วโมงติดตอกัน นายจางและลูกจางอาจตกลงกันลวงหนาใหมีเวลาพักครั้งหนึ่งนอยกวาหนึ่งชั่วโมงก็ได
แตเมื่อรวมกันแลววันหนึ่งตองไมนอยกวาหนึ่งชั่วโมง
ในกรณีที่นายจางและลูกจางตกลงกันกําหนดเวลาพักระหวางการทํางานตามวรรคหนึ่งเปนอยาง
อื่น ถาขอตกลงนั้นเปนประโยชนแกลูกจาง ใหขอตกลงนั้นใชบังคับได
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เวลาพักระหวางการทํางานไมใหนบั รวมเปนเวลาทํางาน เวนแตเวลาพักที่รวมกันแลวในวันหนึ่ง
เกินสองชั่วโมง ใหนับเวลาที่เกินสองชั่วโมงนั้นเปนเวลาทํางานปกติ
ในกรณีที่มีการทํางานลวงเวลาตอจากเวลาทํางานปกติไมนอยกวาสองชั่วโมง นายจางตองจัดให
ลูกจางมีเวลาพักไมนอยกวายี่สิบนาทีกอนที่ลูกจางเริ่มทํางานลวงเวลา
ความในวรรคหนึ่งและวรรคสี่ มิใหใชบังคับแกกรณีที่ลูกจางทํางานที่มีลักษณะหรือสภาพของงาน
ตองทําติดตอกันไปโดยไดรับความยินยอมจากลูกจางหรือเปนงานฉุกเฉิน

๑. นายจางและลูกจางตกลงกันกําหนดเวลาพักระหวางการทํางานเปนอยางอื่นได ถาขอตกลงนั้นเปน
ประโยชนแกลูกจาง
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๘๒๓๗/๒๕๕๐ การทํางานกะดึกระหวางเวลา ๒๓.๓๐ นาฬิกา ถึง ๘.๓๐
นาฬิกา นายจางไมไดกําหนดเวลาพักไวแนนอนแตในชวงเวลานี้หองอาหารของนายจางจะเปด ๒ ชวงคือ
ระหวางเวลา ๒๓.๓๐ นาฬิกา ถึง ๐๑.๓๐ นาฬิกา และเวลา ๖ นาฬิกา ถึง ๘ นาฬิกา พนักงานจะเขาไป
รับประทานอาหารชวงใดก็ไดโดยผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปและพักผอนในหองดังกลาว ถาพนักงานผูใดไมเขา
ไปรับประทานอาหารจะพักผอนที่หองทํางานก็ได ถือวานายจางไดกําหนดเวลาพักไวใหแกลูกจางแลว
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๗๔๙๗/๒๕๓๘ การที่นายจางมิไดจัดใหลูกจางมีเวลาพักวันละ ๑ ชั่วโมง แมจะ
ไมชอบแตก็เปนเรื่องที่ลูกจางจะฟองขอใหบังคับนายจางปฏิบัติตามกฎหมายคุมครองแรงงานหรือจายคาจางใน
เวลาพัก เมื่อจําเลยใหโจทกทํางานโดยมิไดจัดเวลาพัก ๑ ชั่วโมงตั้งแตวันที่ ๑๖ ถึงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๓๗
จําเลยตองจายคาจางในเวลาพักใหโจทกวันละหนึ่งชั่วโมง และการที่จําเลยยังไมจัดเวลาพักใหลูกจาง ตราบใดที่
จําเลยยังใหโจทกทํางานโดยมิไดจัดเวลาพักใหยอมเปนการโตแยงสิทธิของโจทกอยูตลอดไป
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๒๑๔-๒๒๑๘/๒๕๓๘ นายจางกําหนดเวลาพัก ๑๒ นาฬิกา ถึง ๑๒.๔๐
นาฬิกา และเวลา ๑๗.๓๐ นาฬิกา ถึง ๑๗.๕๐ นาฬิกา เมื่อนายจางกําหนดเวลาทํางานปกติ ๗.๑๕ นาฬิกา ถึง
๑๗.๕๐ นาฬิกา เวลาพักดังกลาวจึงยังอยูในเวลาทํางาน นายจางใหลูกจางไมตองทํางานในชวงเวลาดังกลาว
โดยยินยอมใหกลับบานไดกอนเวลาเลิกงานชวงเวลา ๑๗.๓๐ นาฬิกา ถึง ๑๗.๕๐ นาฬิกา รวม ๒๐ นาที ถือได
วาเปนเวลาที่นายจางจัดใหพักแลวเมื่อรวมกับเวลาพักระหวางเวลา ๑๒ นาฬิกา ถึง ๑๒.๔๐ นาฬิกา อีก ๔๐
นาที จึงครบหนึ่งชั่วโมงตามกฎหมายแลว
๒.คาจางสวนที่ทํางานในเวลาพักคํานวณเฉลี่ยจากคาจางทั้งวัน
พระราชบัญญัติคมุ ครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ มาตรา ๒๗ วรรคสาม “เวลาพักระหวางการทํางาน
ไมใหนับรวมเปนเวลาทํางาน เวนแตเวลาพักที่รวมกันแลวในวันหนึ่งเกินสองชั่วโมง ใหนบั เวลาที่เกินสอง
ชั่วโมงนั้นเปนเวลาทํางานปกติ” ดังนั้นหากนายจางใหลูกจางทํางานในชวงเวลาพักสองชั่วโมง ซึ่งไมใชเวลา
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พักสวนที่เกินสองชั่วโมงซึ่งตามมาตรานี้ถือเปนเวลาทํางานปกติ การคํานวณคาจางสวนที่ทํางานในเวลาพักสวน
ที่ไมเกินสองชั่วโมงนี้แตเดิมศาลฎีกาวินิจฉัยวาหากเปนลูกจางรายวันตองเฉลี่ยจากคาจางของแตละวันที่ลูกจาง
ทํางานใหนายจาง หรือหากเปนลูกจางรายเดือนตองคํานวณเฉลี่ยจากคาจางของแตละเดือนที่ไดรับ เชน
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๓๕๑/๒๕๓๒ เมื่อนายจางไมจัดใหลูกจางมีเวลาพัก ๑ ชั่วโมง หลังจากทํางาน
ในวันนั้นมาแลวไมเกิน ๕ ชั่วโมง ทําใหลูกจางตองทํางานเกินกวาเวลาทํางานปกติไปวันละ ๑ ชั่วโมง ลูกจางมี
สิทธิเรียกรองเปนคาจางสวนที่ทํางานเกินไปนี้จากนายจางโดยเฉลี่ยจากคาจางของแตละวันที่ลูกจางทํางานให
นายจาง (ลูกจางรายวัน)
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๘๔๑/๒๕๓๑ แมลูกจางทํางานในชวงเวลาพักก็เปนการทํางานในเวลาทํางาน
ปกติ หาใชนอกเวลาทํางานปกติอันจะทําใหลูกจางมีสิทธิเรียกรองคาลวงเวลาไม ลูกจางจึงมีสิทธิเรียกรองไดแต
เพียงคาจางโดยคํานวณเฉลี่ยจากคาจางของแตละเดือนเทานั้น (ลูกจางรายเดือน)
แตเมื่อมีการแกไขพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๕ ซึ่งใหคํานิยาม “การทํางาน
ลวงเวลา” หมายความวา การทํางานนอกหรือเกินเวลาทํางานปกติ และมาตรา ๒๗ วรรคสาม บัญญัติวา “เวลา
พักระหวางการทํางานไมใหนับรวมเปนเวลาทํางาน เวนแตเวลาพักที่รวมกันแลวในวันหนึ่งเกินสองชั่วโมง ให
นับเวลาที่เกินสองชั่วโมงนั้นเปนเวลาทํางานปกติ” ดังนั้นตามกฎหมายใหม เวลาพักสวนที่เกินสองชั่วโมงตอง
นับเปนเวลาทํางานปกติ หากนายจางใหลูกจางทํางานในเวลาพักจึงเปนการทํางานนอกเวลาทํางานปกติซึ่ง
นายจางตองจายคาลวงเวลาใหลูกจาง
งานในรานขายอาหารหรือรานขายเครื่องดื่มที่เปดจําหนายหรือใหบริการไมติดตอกันในแตละวันที่มี
การทํางาน นายจางอาจจัดใหลูกจางมีเวลาพักระหวางการทํางานวันหนึ่งเกิน ๒ ชั่วโมงก็ได ตามกฎกระทรวง
ฉบับที่ ๗ (พ.ศ.๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ขอ ๓
๓.วันหยุด
๓.๑ วันหยุดประจําสัปดาห
พระราชบัญญัติคมุ ครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ มาตรา ๒๘ ใหนายจางจัดใหลูกจางมีวันหยุดประจํา
สัปดาห สัปดาหหนึ่งไมนอ ยกวาหนึ่งวัน โดยวันหยุดประจําสัปดาหตองมีระยะหางกันไมเกินหกวัน นายจาง
และลูกจางอาจตกลงกันลวงหนากําหนดใหมีวันหยุดประจําสัปดาหวันใดก็ได
ในกรณีที่ลูกจางทํางานโรงแรม งานขนสง งานในปา งานในที่ทุรกันดาร หรืองานอื่นตามที่กําหนด
ในกฎกระทรวง นายจางและลูกจางอาจตกลงกันลวงหนาสะสมวันหยุดประจําสัปดาหและเลื่อนไปหยุด
เมื่อใดก็ได แตตองอยูในระยะเวลาสี่สัปดาหติดตอกัน
แนวคิดของวันหยุดประจําสัปดาหมาจากแนวปฏิบัติดานศาสนา
ตามกฎหมายแลวลูกจางตองมี
วันหยุดสัปดาหละอยางนอย ๑ วัน จะเปนวันใดก็ไดไมจําเปนตองเปนวันเสารหรืออาทิตย และไมจําเปนวา
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ลูกจางทุกคนตองหยุดวันเดียวกัน สวนคาทํางานในวันหยุดประจําสัปดาหสําหรับลูกจางรายเดือนจะรวมอยูใน
เงินเดือนแลว ในงานตามวรรคสอง นายจางและลูกจางอาจตกลงกันสะสมวันหยุดประจําสัปดาหไปรวมหยุด
พรอมกันคราวเดียวก็ไดแตตองอยูในระยะเวลา ๔ สัปดาหติดตอกัน ซึ่งจะเปนการทํางาน ๒๔ วันแลวหยุดงาน
๔ วัน
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๒๔๑/๒๕๓๑ เงินเดือนที่นายจางจายใหลูกจางประจํารายเดือนยอมเปน
คาจางของทุกวันตลอดทั้งเดือนซึ่งรวมถึงวันหยุดประจําสัปดาหแลว
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๒๕/๒๕๓๔ นายจางมีเวลาใหลูกจางหยุดติดตอกันเกิน ๒๔ ชั่วโมง สัปดาหละ
๒ ครั้ง ถือไดวาแตละสัปดาหนายจางใหลูกจางหยุดงานเกินกวาที่กฎหมายกําหนดแลว
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๗๖๗๐/๒๕๔๗ พ.ร.บ. คุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๒๘ วรรคหนึ่ง
บัญญัติใหนายจางจัดใหลูกจางมีวันหยุดประจําสัปดาห สัปดาหหนึ่งไมนอยกวาหนึ่งวัน นายจางกับลูกจางตก
ลงกันไวในใบสมัครงานวาลูกจาง ไมมีวันหยุดประจําสัปดาห ขอตกลงจึงขัดตอบทกฎหมายดังกลาวซึ่งเปน
กฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบรอยของประชาชน และใชบังคับไมได ลูกจาง ยอมมีสิทธิไดรบั วันหยุด
ประจําสัปดาห จําเลยที่ ๑ ไมมีอํานาจหนาที่ทําการแทนนายจางสําหรับกรณีการจาง การใหบําเหน็จ การลด
คาจางหรือการเลิกจางตาม มาตรา ๖๕(๑) ที่จะทําใหไมมีสิทธิไดรบั คาทํางานในวันหยุดตามมาตรา ๖๖ เมื่อ
จําเลยที่ ๑ ทํางานในวันหยุดประจําสัปดาห จําเลยที่ ๑ ยอมมีสิทธิไดรับคาทํางานในวันหยุดดังกลาวตาม
มาตรา ๖๒
๓.๒ วันหยุดตามประเพณี
พระราชบัญญัติคมุ ครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ มาตรา ๒๙ ใหนายจางประกาศกําหนดวันหยุดตาม
ประเพณีใหลูกจางทราบเปนการลวงหนาปหนึ่งไมนอยกวาสิบสามวันโดยรวมวันแรงงานแหงชาติตามที่
รัฐมนตรีประกาศกําหนด
ใหนายจางพิจารณากําหนดวันหยุดตามประเพณีจากวันหยุดราชการประจําป วันหยุดทางศาสนา
หรือขนบธรรมเนียมประเพณีแหงทองถิ่น
ในกรณีที่วันหยุดตามประเพณีวันใดตรงกับวันหยุดประจําสัปดาหของลูกจาง
ชดเชยวันหยุดตามประเพณีในวันทํางานถัดไป

ใหลูกจางไดหยุด

ในกรณีที่นายจางไมอาจใหลูกจางหยุดตามประเพณีได เนื่องจากลูกจางทํางานที่มีลักษณะหรือ
สภาพของงานตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ใหนายจางตกลงกับลูกจางวา จะหยุดในวันอื่นชดเชยวันหยุด
ตามประเพณีหรือนายจางจะจายคาทํางานในวันหยุดใหก็ได
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การประกาศกําหนดวันหยุดตามประเพณี อาจประกาศเปนรายปหรือกําหนดในขอบังคับเกี่ยวกับการ
ทํางาน หรือตามที่มีขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางกําหนดไวก็ได นอกจากวันแรงงานแหงชาติที่ทุกสถาน
ประกอบการตองประกาศใหเปนวันหยุดตามประเพณีแลว นายจางสามารถกําหนดวันหยุดตามประเพณีโดย
เลือกจากวันหยุดราชการประจําป วันหยุดทางศาสนา หรือตามขนบธรรมเนียมประเพณีแหงทองถิ่นก็ได แต
ตองไมนอยกวาปละ ๑๓ วัน
๑.นายจางประกาศกําหนดวันหยุดอื่นเปนวันหยุดตามประเพณีแทนวันหยุดราชการประจําป วันหยุดทาง
ศาสนา หรือขนบธรรมเนียมประเพณีแหงทองถิ่น ไมมีผลบังคับ
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๑๑๘๒/๒๕๕๓ การที่นายจางประกาศกําหนดวันหยุดอื่นเปนวันหยุดตาม
ประเพณีแทนวันหยุดราชการประจําป วันหยุดทางศาสนา หรือขนบธรรมเนียมประเพณีแหงทองถิ่น แมไมมี
กฎหมายกําหนดใหการประกาศกําหนดวันหยุดตามประเพณีของนายจางเปนโมฆะ
แตก็ถือไดวาประกาศ
กําหนดวันหยุดตามประเพณีของนายจางไมมผี ลบังคับตามกฎหมาย
และไมเปนการยกเวนวันหยุดตาม
ประเพณีตามมาตรา ๒๙ นายจางยังคงตองประกาศกําหนดวันหยุดตามประเพณีจากวันหยุดราชการประจําป
วันหยุดทางศาสนา
หรือขนบธรรมเนียมประเพณีแหงทองถิ่นใหลูกจางทราบและใหลูกจางหยุดงานในวัน
ดังกลาว หากใหลูกจางมาทํางานก็ตองจายคาทํางานในวันหยุดและคาลวงเวลาในวันหยุดตามกฎหมาย การที่
นายจางกําหนดใหวันทํางานปกติของนายจางเปนวันหยุดแทนวันหยุดตามประเพณีและจายคาจางใหแกลูกจาง
ในวันหยุดแทนวันหยุดตามประเพณีตามอัตราคาจางในวันหยุด ถือเปนการตกลงจายคาตอบแทนในการทํางาน
เกินไปกวาคาจางในวันทํางานปกติตามอําเภอใจเสมือนหนึ่งวาชําระหนี้โดยรูอยูวาตนไมมีความผูกพันตองชําระ
นายจางจะถือวาไดชําระหนี้คาทํางานในวันหยุดและคาลวงเวลาในวันหยุดใหแกลูกจางในวันหยุดตามประเพณี
แลวหาไดไม และหากนายจางใหลูกจางทํางานในวันหยุดตามประเพณีก็ตองจายคาทํางานในวันหยุดหรือคา
ลวงเวลาในวันหยุดใหแกลูกจางอีกสวนหนึ่ง
๒. การจะมีวันหยุดได ตองมีวันทํางานเสียกอน
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๘๘๘๙/๒๕๔๗ พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ มาตรา ๒๙ ให
นายจางประกาศกําหนดวันหยุดตามประเพณีใหลูกจางทราบเปนการลวงหนาปหนึ่งไมนอยกวาสิบสามวัน ก็
เพื่อใหลูกจางประกอบกิจกรรมสําคัญทางศาสนาหรือตามประเพณีนิยม ซึ่งวันหยุดดังกลาวลวนแตใหหยุดใน
ระหวางการทํางานทั้งสิ้น เมื่อลูกจางลาปวยตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๔๕ ตลอดมาจนถึงแกความตายวันที่ ๑
ตุลาคม ๒๕๔๕ โดยไมมีการทํางานใหนายจาง จึงไมมีวันหยุดตามประเพณี นายจางไมตองจายคาจางในวันหยุด
ตามประเพณีแกลูกจาง
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๒๗๔/๒๕๓๐ ในระหวางปดงาน การทํางานไดยุติลงชั่วคราวไมมีวันทํางานไม
มีวันลา และไมมีวันหยุด นายจางไมมีหนาที่ตองจายคาจางในวันทํางานตามปกติและคาจางในวันหยุดใหแก
ลูกจาง ดังนั้น เมื่อระหวางปดงานมีวันหยุดตามประเพณีอยูดวย นายจางจึงไมตองรับผิดจายคาจางในวันหยุด
ตามประเพณีใหแกโจทกลูกจาง
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๓. การกําหนดวันหยุดตามประเพณี ไมมีแบบ
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๘๕๐/๒๕๔๔ เมื่อกฎหมายคุมครองแรงงานใหอํานาจนายจางที่จะกําหนด
วันหยุดตามประเพณีไดเองปละไมนอยกวาสิบสามวัน โดยไมตองไปทําความตกลงกับลูกจาง จึงมิใชขอตกลง
เกี่ยวกับสภาพการจางตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๑๘ และมาตรา ๒๐ นายจาง
สามารถกําหนดวันหยุดตามประเพณีไดตามตัวบทกฎหมายดังกลาวแมไมมีวันที่ประกาศใชและไมมีลายมือชื่อ
กรรมการหรือผูมี่อํานาจกระทําการแทนจําเลยก็ไมทําใหประกาศกําหนดวันหยุดตามประเพณีตกเปนโมฆะ
เพราะกฎหมายมิไดกําหนดแบบไว ประกาศดังกลาวจึงมีผลผูกพันลูกจางใหตองปฏิบัติ
สําหรับงานที่มีลักษณะหรือสภาพของงานตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ.๒๕๔๑) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติคมุ ครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ ซึ่งเปนงานที่นายจางไมอาจใหลูกจางหยุดทํางานในวันหยุดตาม
ประเพณีได นายจางสามารถตกลงกับลูกจางเพื่อใหไปหยุดชดเชยในวันอื่น หรือมิฉะนั้นนายจางอาจจะให
ลูกจางทํางานในวันหยุดตามประเพณีโดยจายคาทํางานในวันหยุดใหก็ได งานตามกฎกระทรวงฉบับนี้ ไดแก
(๑) งานในกิจการโรงแรม สถานมหรสพ รานขายอาหาร รานขายเครื่องดื่ม สโมสร สมาคม
สถานพยาบาล และสถานบริการการทองเที่ยว
(๒) งานในปา งานในที่ทุรกันดาร งานขนสง และงานที่มีลักษณะหรือสภาพของงานตองทําติดตอกัน
ไปถาหยุดจะเสียหายแกงาน
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๓๒๑-๔๓๒๓/๒๕๔๘ นายจางประกาศใหนําวันหยุดในวันเสารที่ ๑๒
เมษายน ๒๕๔๖ แลกกับวันจักรี ซึ่งเปนวันอาทิตยที่ ๖ เมษายน ๒๕๔๖ โดยใหลูกจางและพนักงานทุกคนมา
ทํางานในวันหยุดชดเชยวันจักรีในวันจันทรที่ ๗ เมษายน ๒๕๔๖ เมื่องานที่ลูกจางทําไมใชงานประเภทใด
ประเภทหนึ่งตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ.๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.
๒๕๔๑ จึงไมอาจตกลงเปลี่ยนวันหยุดตามประเพณีได มีผลเทากับวันจันทรที่ ๗ เมษายน ๒๕๔๖ ยังเปนวันหยุ ด
ตามประเพณีชดเชยวันจักรี การที่ลูกจางทํางานในวันดังกลาวเพียง ๘ นาฬิกา ถึง ๑๒ นาฬิกา จะถือวาใน
ชวงเวลา ๑๓ นาฬิกา ถึง ๑๗ นาฬิกา ที่ลูกจางไมทํางานเปนการละทิ้งหนาที่โดยไมมีเหตุอันสมควรและจงใจทํา
ใหนายจางไดรบั ความเสียหายไมได
๓.๓ วันหยุดพักผอนประจําป
พระราชบัญญัติคมุ ครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ มาตรา ๓๐ ลูกจางซึ่งทํางานติดตอกันมาแลวครบ
หนึ่งปมีสิทธิหยุดพักผอนประจําปไดปหนึ่งไมนอ ยกวาหกวันทํางานโดยใหนายจางเปนผูกําหนดวันหยุด
ดังกลาวใหแกลูกจางลวงหนาหรือกําหนดใหตามที่นายจางและลูกจางตกลงกัน
ในปตอมานายจางอาจกําหนดวันหยุดพักผอนประจําปใหแกลูกจางมากกวาหกวันทํางานก็ได
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นายจางและลูกจางอาจตกลงกันลวงหนาใหสะสมและเลื่อนวันหยุดพักผอนประจําปที่ยังมิไดหยุด
ในปน้นั รวมเขากับปตอ ๆ ไปได
สําหรับลูกจางซึ่งทํางานยังไมครบหนึ่งป นายจางอาจกําหนดวันหยุดพักผอนประจําปใหแกลูกจาง
โดยคํานวณใหตามสวนก็ได
๑.สิทธิที่จะไดหยุดพักผอนประจําปจะเกิดขึ้นตอเมื่อทํางานมาแลวครบ ๑ ป จึงจะเริ่มนับ
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๗๔๘๐/๒๕๖๐ พ.ร.บ.คุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง
บัญญัติวา "ลูกจางซึ่งทํางานติดตอกันมาแลวครบหนึ่งปมีสิทธิหยุดพักผอนประจําปไดปหนึ่งไมนอยกวาหกวัน
ทํางาน..." อันเปนบทกําหนดระยะเวลาการทํางานของลูกจาง ที่ทําใหลูกจางเกิดสิทธิที่จะหยุดพักผอนประจําป
สําหรับการทํางานปแรกไดเมื่อทํางานติดตอกันมาแลวครบหนึ่งป
ในกรณีที่ลูกจางทํางานยังไมครบหนึ่งป
ลูกจางจะเกิดสิทธิหยุดพักผอนประจําปตามสวนของระยะเวลาการทํางานไดเมื่อนายจางกําหนดหรือตกลงให
ตามมาตรา ๓๐ วรรคสี่ แมขอเท็จจริงในคดีนี้จะไดความวา จําเลยที่ ๒ เลิกจางโจทกโดยโจทกไมมีความผิด แต
เมื่อโจทกทาํ งานใหแกจําเลยที่ ๒ ยังไมครบหนึ่งปในปแรกของการทํางาน ทั้งจําเลยที่ ๒ ไมไดกําหนดหรือตกลง
ใหโจทกหยุดพักผอนประจําปโดยใหคาํ นวณตามสวนของระยะเวลาการทํางาน จึงเปนกรณีที่โจทกยังไมเกิด
สิทธิที่จะหยุดพักผอนประจําป โจทกจึงไมมีวันหยุดพักผอนประจําปที่พึงมีสิทธิไดรับตามมาตรา ๓๐ ที่จะทําให
จําเลยที่ ๒ ตองจายคาจางใหแกโจทกสําหรับวันหยุดพักผอนประจําปในปที่เลิกจางตามสวนของวันหยุด
พักผอนประจําปที่โจทกพึงมีสิทธิไดรับตามมาตรา ๓๐ ตาม พ.ร.บ.คุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๗ ได
๒.นายจางมีหนาที่ตองกําหนดวันหยุดใหลูกจาง หรือใหหยุดตามที่ตกลงกัน
การกําหนดวันหยุดพักผอนประจําปแมจะเปนอํานาจของนายจางที่จะกําหนดใหลูกจางหยุดในชวง
ระยะเวลาใดก็ได แตนายจางควรกําหนดใหตามที่นายจางไดตกลงกับลูกจางหรือใหลูกจางเปนผูเสนอวันหยุดที่
ลูกจางประสงคจะหยุด
แลวนายจางก็จัดใหตามที่เสนอก็จะเปนวันหยุดที่ทุกฝายประสงคและเปนไปตาม
มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่งดวย การที่นายจางไมกําหนดวันหยุดพักผอนประจําปแลวลูกจางเสนอขอหยุดเชนนี้ มิใช
กรณีที่ลูกจางลาพักผอนหรือลาพักรอนที่ตองขออนุญาตใหนายจางอนุมัติ แตเปนกรณีที่ลูกจางเสนอกําหนด
วันหยุด ซึ่งหากนายจางไมอนุมัติอาจถือเปนกรณีที่นายจางปฏิบัติไมถูกตองตามมาตรา ๓๐ ได
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๘๑๖-๒๘๒๒/๒๕๒๙ จําเลยยื่นคํารองตอศาลแรงงานขออนุญาตเลิกจาง
โจทกซึ่งเปนกรรมการลูกจาง ระหวางพิจารณา จําเลยมีหนังสือใหโจทกหยุดพักผอนประจําปกําหนดใหหยุด
ตั้งแตวันที่กําหนดเปนตนไปโดยใหโจทกเลือกเอาวันหยุดเองตามที่สะดวกและเหมาะสม ยอมถือไดวาจําเลยซึ่ง
เปนนายจางไดกําหนดวันหยุดพักผอนประจําปลวงหนาใหแกโจทกแลว
เมื่อโจทกไมยอมหยุดตามที่จําเลย
กําหนด จําเลยจึงไมมีหนาที่ตองจายคาจางสําหรับวันหยุดพักผอนประจําปใหแกโจทก
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๐๔๕๐-๑๐๔๕๒/๒๕๕๙ ลูกจางทํางานติดตอกันมาตลอดโดยนายจางมิได
กําหนดวันหยุดพักผอนประจําปใหตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ มาตรา ๓๐ ลูกจางจึงมี
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สิทธิไดรับคาทํางานในวันหยุดพักผอนประจําปตามมาตรา ๖๔ มิใชกรณีที่ลูกจางจะมีสิทธิไดรับคาจางสําหรับ
วันหยุดพักผอนประจําปหรือไมตามมาตรา ๖๗ ที่จะตองพิจารณาประกอบดวยวานายจางเลิกจางลูกจางโดย
ลูกจางไดกระทําผิดตามมาตรา ๑๑๙ หรือไม
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๗๐๒๐-๑๗๐๒๑/๒๕๕๗ หลังจากผูแทนลูกจางทําขอตกลงเกี่ยวกับสภาพ
การจางกับลูกจางแลว
นายจางไดทยอยเรียกลูกจางที่เกี่ยวของกับขอเรียกรองเขาทํางานเปนชุดโดยวิธี
โทรศัพทแจงลูกจางเปนรายบุคคล สวนลูกจางที่ยังไมไดเรียกนายจางจะใหรออยูที่พัก ไมตองเขารายงานตัว
หรือลงเวลาที่บริษัท ไมไดมอบหมายงานให ลูกจางมีอิสระที่จะไปไหนก็ได แตถานายจางโทรศัพทแจงใหเขา
ทํางานลูกจางตองเขาทํางานตามที่แจง และนายจางยังจายคาจางและใหสวัสดิการตามระเบียบของบริษัท ถือ
ไดวานายจางมีคําสั่งเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของลูกจางในวันทํางานตามปกติ
ดังนั้นการที่นายจางกําหนด
วันหยุดพักผอนประจําปของลูกจางโดยแจงใหทราบลวงหนาในชวงที่รอเรียกตัวเขาทํางานดังกลาวอันเปนวัน
ทํางานตามปกติ จึงเปนการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ มาตรา ๓๐ วรรคหนึ่ง และ
ถือไดวานายจางไดจัดใหลูกจางหยุดพักผอนประจําปตามกฎหมายแลว
จึงไมตองจายคาทํางานในวันหยุด
พักผอนประจําปใหแกลูกจางตามมาตรา ๖๔
การหยุดตามที่ตกลงกัน
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๘๓๒๔/๒๕๔๔ ในปที่ จ. ลูกจางลาออก นายจางกําหนดวันหยุดพักผอน
ประจําปใหแกลูกจาง ๑๓ วัน และกอนลาออก จ.ขอลาหยุดพักผอนประจําป ๘ วัน นายจางอนุญาต การหยุด
พักผอนประจําปดังกลาวเปนการหยุดตามที่นายจางและลูกจางตกลงกันโดยสุจริตจึงเปนวันหยุดพักผอน
ประจําปโดยชอบของลูกจาง เมื่อลูกจางหยุดพักผอนประจําปตามสิทธิและตามวันที่ไดตกลงกับโจทกไปแลว
กอนลาออก โจทกตองจายคาจางสําหรับวันหยุดพักผอนประจําปเต็มจํานวน ๘ วัน ใหแกลูกจาง
๓.แมนายจางจะกําหนดเรื่องวันหยุดพักผอนประจําปไวในขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน
กําหนดวันหยุดพักผอนประจําปใหลูกจางไดใชสิทธิหยุดดวย

แตนายจางตอง

คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๙๔๔/๒๕๕๐ นายจางกําหนดวันหยุดวันลาประเภทตาง ๆ ไวในขอบังคับ
เกี่ยวกับการทํางาน ในกรณีที่ไมมีงานทําหรือไมไดขับรถเพราะไมมีผูวาจางใชบริการของนายจาง นายจางยัง
ยินยอมใหลูกจางขอลาหยุดปละไมนอยกวา ๓๐ วันทํางานโดยไดรับคาจาง แมนายจางจะกําหนดเรื่องวันหยุด
พักผอนประจําปไวในขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานสอดคลองกับบทบัญญัติตาง ๆ ก็ตาม แตนายจางไมไดเปนผู
กําหนดวันหยุดพักผอนประจําปใหลูกจางไดใชสิทธิหยุด
แมนายจางจะใหลูกจางสามารถลาหยุดโดยไดรับ
คาจางปละไมนอยกวา ๓๐ วัน มากกวาที่กฎหมายกําหนดอันเปนคุณแกลูกจางก็ตาม แตก็เฉพาะในกรณีที่
ลูกจางไมมีงานทําหรือไมไดขับรถเพราะไมมีผูวาจางใชบริการ ลักษณะวันหยุดดังกลาวจึงไมใชวันหยุดพักผอน
ประจําปเพราะมีเงื่อนไขวาจะลาหยุดไดเฉพาะกรณีไมมีงานทําเทานั้น ทั้งลูกจางก็มิไดระบุใหชัดเจนวาวันลา
หยุดดังกลาวเปนการลาหยุดในวันหยุดพักผอนประจําป
ถือไดวาลูกจางยังมิไดใชสิทธิหยุดสําหรับวันหยุด
พักผอนประจําป
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คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๔๙๖/๒๕๔๕ แมนายจางมีขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานกําหนดใหลูกจางตอง
ใชสิทธิหยุดพักผอนประจําปใหหมดสิ้นไปในปนั้น ๆ ไมสามารถสะสมวันหยุดพักผอนประจําปไปสมทบในป
ตอไป แตไมปรากฏวานายจางไดกําหนดวันที่จะใหลูกจางหยุดพักผอนประจําปหรือจายคาทํางานในวันหยุด
ใหแกลูกจาง ลูกจางจึงไมไดหยุดพักผอนประจําปในป ๒๕๔๓ จึงตองนํามารวมคํานวณจายเปนคาจางสําหรับ
วันหยุดพักผอนประจําปในป ๒๕๔๔ ที่นายจางเลิกจางลูกจางดวย
๔.สําหรับลูกจางซึ่งทํางานยังไมครบหนึ่งป นายจางอาจกําหนดวันหยุดพักผอนประจําปใหแกลูกจางโดย
คํานวณใหตามสวนก็ได
วิธีคํานวณคาจางตามสวน สิทธิหยุดตามกฎหมายหรือสัญญาจาง หารดวย ๑๒ แลวคูณดวยจํานวน
เดือนที่ลูกจางทํางานไปในปแรก จะไดจํานวนวันที่ลกู จางมีสิทธิไดรับคาจางสําหรับวันหยุดพักผอนประจําป
แลวเอาจํานวนวันดังกลาวคูณดวยอัตราคาจางตอวัน
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๙๗๙/๒๕๔๙ โจทกเขาทํางานเปนลูกจางจําเลยที่ ๒ ในเดือนกรกฎาคม
๒๕๓๖ การทํางานในหนึ่งปแรกจึงครบในเดือนกรกฎาคม ๒๕๓๗ และมีสิทธิลาหยุดพักผอนประจําปนับแตเมื่อ
ครบหนึ่งปนับแตเริ่มทํางานและในปถัดมาทุกป ปละหกวันทํางานตลอดมาจนถึงชวงปสุดทายคือตั้งแตเดือน
กรกฎาคม ๒๕๔๖ ถึงเดือนกรกฎาคม ๒๕๔๗ ซึ่งจําเลยที่ ๒ เลิกจางโจทก ในชวงปสุดทายนี้โจทกจึงมิสิทธิหยุด
พักผอนประจําปหกวันทํางานตามขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน แตเมื่อในป ๒๕๔๖ โจทกไมไดใชสิทธิหยุด
พักผอนประจําปและพนักงานตรวจแรงงานมีคําสั่งใหจําเลยที่
๒
จายคาจางสําหรับวันหยุดพักผอน
ประจําป ๒๕๔๖ ทั้งหกวันแกโจทกแลว นับแตตน ป ๒๕๔๗ จนถึงเดือนกรกฎาคม ๒๕๔๗ โจทกจึงมีสิทธิหยุด
พักผอนประจําปอีกเพียงสี่วันทํางาน และโจทกไดใชสิทธิหยุดพักผอนประจําปในป ๒๕๔๗ แลวสองวัน จึง
กําหนดใหจําเลยที่ ๒ จายคาจางสําหรับวันหยุดพักผอนประจําป ๒๕๔๗ แกโจทกอีกเพียงสองวันตามสวนของ
วันหยุดพักผอนประจําปที่โจทกพึงมีสิทธิตาม พ.ร.บ.คุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๗ จึงชอบแลว และ
กรณีนี้โจทกทํางานเปนลูกจางจําเลยที่ ๒ เกินกวาหนึ่งป มิใชกรณีทํางานยังไมครบหนึ่งป
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๕๑๒/๒๕๔๕ จําเลยเลิกจางโจทกเมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๔๒ ซึ่งโจทก
ทํางานไมครบป การจายคาจางสําหรับวันหยุดพักผอนประจําป ๒๕๔๒ จึงตองบังคับตาม พ.ร.บ คุมครอง
แรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๖๗ ปรากฎวา โจทกมีสิทธิหยุดพักผอนประจําป ๗ วัน แตโจทกทํางานในป
๒๕๔๒ เพียง ๖ เดือน ๑๕ วัน ซึ่งคํานวณตามสวนแลว โจทกมีสิทธิไดรบั คาจางสําหรับวันหยุดพักผอน
ประจําป ๒๕๔๒ จํานวน ๓.๗๙ วัน เมื่อรวมกับป ๒๕๔๑ แลวโจทกมีสิทธิไดรับคาจางสําหรับวันหยุดพักผอน
ประจําปรวม ๑๐.๗๙ วัน

คาจางในวันหยุด
มาตรา ๕๖ ใหนายจางจายคาจางใหแกลูกจางเทากับคาจางในวันทํางานสําหรับวันหยุดดังตอไปนี้
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(๑) วันหยุดประจําสัปดาห เวนแตลูกจางซึ่งไดรับคาจางรายวัน รายชั่วโมง หรือตามผลงานโดย
คํานวณเปนหนวย
(๒) วันหยุดตามประเพณี
(๓) วันหยุดพักผอนประจําป
ลูกจางที่ทํางานและมีสิทธิหยุดตาม (๑) ถึง (๓) ดังกลาว ตองไดรับคาจางในวันที่ไมตองมาทํางาน
เพราะเปนวันหยุดดวยในอัตราเทากับคาจางในวันทํางาน
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๘๘๘๙/๒๕๔๗ พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ มาตรา ๒๙
บัญญัติใหนายจางกําหนดใหลูกจางมีวันหยุดตามประเพณีไมนอยกวาปละ ๑๓ วัน โดยรวมวันแรงงานแหงชาติ
ก็เพื่อใหลูกจางประกอบกิจกรรมสําคัญทางศาสนาหรือตามประเพณีนิยม ซึ่งวันหยุดดังกลาวลวนแตใหหยุดใน
ระหวางการทํางานทั้งสิ้น เมื่อลูกจางลาปวยตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๔๕ ตลอดมาจนถึงแกความตายเมื่อ
วันที่ ๑ ตุลาคม ๑๕๔๕ โดยไมมีการทํางานใหแกนายจาง จึงไมมีวันหยุดตามประเพณีดังกลาว นายจางไมตอง
จายคาจางในวันหยุดตามประเพณีใหแกลูกจาง
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๒๗๔/๒๕๓๐ ในระหวางปดงาน การทํางานไดยุติลงชั่วคราวไมมีการทํางาน
ไมมีวันลาและไมมีวันหยุดตามกฎหมายคุมครองแรงงาน
นายจางไมมีหนาที่ตองจายคาจางในวันทํางาน
ตามปกติและคาจางในวันหยุดใหแกลูกจาง ดังนั้น เมื่อระหวางปดงานมีวันหยุดตามประเพณีอยูดวย นายจางจึง
ไมตองรับผิดจายคาจางในวันหยุดตามประเพณีใหแกลูกจาง
มาตรา ๒๕ หามมิใหนายจางใหลูกจางทํางานในวันหยุด เวนแตในกรณีที่ลักษณะหรือสภาพของ
งานตองทําติดตอกันไปถาหยุดจะเสียหายแกงาน หรือเปนงานฉุกเฉิน นายจางอาจใหลูกจางทํางานใน
วันหยุดไดเทาที่จําเปน
นายจางอาจใหลูกจางทํางานในวันหยุดไดสําหรับกิจการโรงแรม สถานมหรสพ งานขนสง ราน
ขายอาหาร รานขายเครื่องดื่ม สโมสร สมาคม สถานพยาบาล หรือกิจการอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
เพื่อประโยชนแกการผลิต การจําหนาย และการบริการ นายจางอาจใหลูกจางทํางานนอกจากที่
กําหนดตามวรรคหนึ่งและวรรคสองในวันหยุดเทาที่จําเปน โดยไดรับความยินยอมจากลูกจางกอนเปน
คราว ๆ ไป
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๖๘๖/๒๕๒๗ การที่โจทกมีหนาที่ตองทํางานลวงเวลาหรือทํางานในวันหยุด
กับการมีงานใหทําจริง ๆ ในชวงเวลานั้น ๆ เปนคนละกรณีกัน เมื่อโจทกตองทํางานในชวงเวลาที่จําเลยกําหนด
แตไมมีงานใหโจทกทํา ไมทําใหชวงเวลาดังกลาวไมเปนการทํางานลวงเวลาหรือทํางานในวันหยุด
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คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๘๘๘/๒๕๓๐ การที่นายจางจะใหลูกจางทํางานลวงเวลาหรือทํางานใน
วันหยุดไดตองขึ้นอยูกับความสมัครใจของลูกจาง เมื่อลูกจางไมสมัครใจมาทํางานจึงไมอาจถือไดวาลูกจางฝาฝน
คําสั่งอันชอบดวยกฎหมายของนายจาง

คาทํางานในวันหยุด
พระราชบัญญัติคมุ ครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ มาตรา ๖๒ ในกรณีที่นายจางใหลูกจางทํางานใน
วันหยุดตามมาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ หรือมาตรา ๓๐ ใหนายจางจายคาทํางานในวันหยุดใหแกลูกจางใน
อัตรา ดังตอไปนี้
(๑)สําหรับลูกจางซึ่งมีสิทธิไดรับคาจางในวันหยุด ใหจายเพิ่มขึ้นจากคาจางอีกไมนอยกวาหนึ่งเทา
ของอัตราคาจางตอชั่วโมงในวันทํางานตามจํานวนชั่วโมงที่ทําหรือไมนอยกวาหนึ่งเทาของอัตราคาจางตอ
หนวยในวันทํางานตามจํานวนผลงานที่ทําไดสําหรับลูกจางซึ่งไดรับคาจางตามผลงานโดยคํานวณเปน
หนวย
(๒)สําหรับลูกจางซึ่งไมมีสิทธิไดรับคาจางในวันหยุด ใหจายไมนอยกวาสองเทาของอัตราคาจาง
ตอชั่วโมงในวันทํางานตามจํานวนชั่วโมงที่ทํา หรือไมนอยกวาสองเทาของอัตราคาจางตอหนวยในวัน
ทํางานตามจํานวนผลงานที่ทําไดสําหรับลูกจางซึ่งไดรับคาจางตามผลงานโดยคํานวณเปนหนวย
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๘๔๘/๒๕๔๘ โจทกใหลูกจางของโจทกทาํ งานทุกวันโดยไมไดจัดใหมีวันหยุด
ประจําสัปดาห โจทกจึงตองจายคาทํางานในวันหยุดใหแกลูกจางเสมือนวาโจทกสั่งใหลูกจางทํางานในวันหยุด
โดยลูกจางรายวันซึ่งไมมีสิทธิไดรับคาจางในวันหยุดประจําสัปดาหตามพระราชบัญญัติคมุ ครองแรงงาน พ.ศ.
๒๕๔๑ มาตรา ๕๖ (๑) จะตองจายคาทํางานในวันหยุดใหแกลูกจางดังกลาวในอัตรา ๒ เทา ของคาจางในวัน
ทํางานตามมาตรา ๖๒ (๒)
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๖๐๐๗/๒๕๕๓ พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ มาตรา ๖๒
และ ๖๓ มีเจตนาเพื่อคุมครองลูกจางในเรื่องคาแรงงาน จึงกําหนดอัตราคาแรงงานไว มิใหนายจางเอาเปรียบ
ลูกจาง ถือวาเปนบทบังคับเด็ดขาดซึ่งจะตกลงเปนอยางอื่นไมได การที่จําเลยใหโจทกทํางานในวันหยุด โดย
จายคาอาหาร คาจางโดยคํานวณจากยอดขายสินคา และจัดใหลูกจางหยุดชดเชยในวันอื่น โดยไมจายคา
ทํางานในวันหยุดและคาลวงเวลาในวันหยุด จึงมีวัตถุประสงคเปนการตองหามชัดแจงขัดตอพระราชบัญญัติ
คุมครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ จึงเปนโมฆะ
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๒๐๓๙-๑๒๐๔๒/๒๕๕๓ สิทธิเรียกรองคาลวงเวลา คาทํางานในวันหยุด และ
คาลวงเวลาในวันหยุด เปนสิทธิตามพระราชบัญญัติคมุ ครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ แตเมื่อโจทกสมัครใจทํา
ขอตกลงสละสิทธิเรียกรองในเงินจํานวนดังกลาวภายหลังจากที่จําเลยเลิกจาง ซึ่งในขณะนั้นโจทกพนสภาพการ
เปนลูกจางของจําเลยและมีอิสระที่จะตัดสินใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชนตาง ๆ ของตนเองได เพราะพนพันธกรณี
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และอํานาจบังคับบัญชาจากจําเลยไปแลว ขอตกลงอันเปนสัญญาประนีประนอมยอมความระหวางโจทกกับ
จําเลยจึงมีผลสมบูรณ หาขัดตอพระราชบัญญัติคมุ ครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ อันจะสงผลใหเปนโมฆะแตอยาง
ใดไม โจทกจึงตองผูกพันและปฏิบัติตามสัญญาประนีประนอมยอมความ

คาลวงเวลาในวันหยุด
พระราชบัญญัติคมุ ครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ มาตรา ๖๓ ในกรณีที่นายจางใหลูกจางทํางาน
ลวงเวลาในวันหยุด ใหนายจางจายคาลวงเวลาในวันหยุดใหแกลูกจางในอัตราไมนอยกวาสามเทาของ
อัตราคาจางตอชั่วโมงในวันทํางานตามจํานวนชั่วโมงที่ทํา หรือไมนอยกวาสามเทาของอัตราคาจางตอ
หนวยในวันทํางานตามจํานวนผลงานที่ทําไดสําหรับลูกจางซึ่งไดรับคาจางตามผลงานโดยคํานวณเปน
หนวย
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๙๐๒-๑๙๐๙/๒๕๓๐ การทํางานตามนิยามคําวาคาลวงเวลาและคาทํางาน
ในวันหยุดยอมหมายถึงการทํางานตามปกติที่นายจางไดมอบหมายใหลูกจางกระทําในกิจการของนายจาง
เทานั้น จําเลยใหโจทกมาอยูเวร ณ สถานที่ประกอบกิจการของจําเลยหากเครื่องจักรของจําเลยเสีย ซึ่งตองทํา
การซอมแซมใหอยูในสภาพที่จะใชงานไดตอไป จําเลยก็จะมีคําสั่งหรือใบแจงงานใหโจทกซอมแซมและโจทก
ตองลงเวลาการทํางานในบัตรลงเวลา ถาเครื่องจักรไมเสียโจทกก็ไมตองทําอะไร แตไดรับเบี้ยเลี้ยงในอัตราคน
ละ ๔๐ บาท ดังนี้ การที่โจทกมาอยูเวรดังกลาว ยอมถือไมไดวาเปนการทํางานตามปกติของโจทกที่ไดรับ
มอบหมายใหทําในกิจการของจําเลยผูเปนนายจาง โจทกจึงไมมีสิทธิไดรบั คาลวงเวลา หรือคาทํางานในวันหยุด
หรือคาลวงเวลาในวันหยุด
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๘๘๐/๒๕๒๙ จําเลยใหโจทกทํางานในวันหยุดมีกําหนด ๑๒ ชั่วโมง เกินเวลา
ทํางานปกติของวันทํางานอยู ๒ ชั่วโมง จําเลยจายคาลวงเวลาเปนคาทํางานในวันหยุดสําหรับ ๒ ชั่วโมงนี้เพียง
สองเทาของคาจางปกติของวันทํางานเทานั้นจึงขาดไปหนึ่งเทา จะถือวาจําเลยจายคาลวงเวลาหนึ่งเทาที่ขาด
รวมกับเงินเดือนไปแลวก็ไมได เพราะในวันหยุดไมมีการทํางานจึงไมมีคาลวงเวลาที่กําหนดไวลวงหนา จําเลย
จึงตองจายคาลวงเวลาในวันหยุดสําหรับ ๒ ชั่วโมงที่ยังขาดใหโจทก

เงินเพื่อทดแทนกรณีที่นายจางไมไดจัดวันหยุด
พระราชบัญญัติคมุ ครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ มาตรา ๖๔ ในกรณีที่นายจางมิไดจัดใหลูกจางหยุด
งาน หรือจัดใหลูกจางหยุดงานนอยกวาที่กําหนดไวตามมาตรา ๒๘ มาตรา ๒๙ และมาตรา ๓๐ ให
นายจางจายคาทํางานในวันหยุดและคาลวงเวลาในวันหยุดใหแกลูกจางตามอัตราที่กําหนดไวในมาตรา
๖๒ และมาตรา ๖๓ เสมือนวานายจางใหลูกจางทํางานในวันหยุด
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๘๔๘/๒๕๔๘ บทบัญญัติในพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑
มาตรา ๒๘ มาตรา ๖๒ และมาตรา ๖๔ หมายความวา นายจางตองจัดใหลูกจางมีวันหยุดประจําสัปดาหไม

35

นอยกวาสัปดาหละหนึ่งวัน หากนายจางไมจัดใหลูกจางมีวันหยุดประจําสัปดาห นายจางตองจายคาทํางานใน
วันหยุดหรือคาลวงเวลาในวันหยุดใหแกลูกจางเสมือนวานายจางใหลูกจางทํางานในวันหยุด โดยจายคาทํางาน
ในวันหยุดเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเทาของคาจางในวันทํางานสําหรับลูกจางที่มีสิทธิไดคา จางในวันหยุดและจายในอัตรา
สองเทาของคาจางในวันทํางานสําหรับลูกจางที่ไมมีสิทธิไดคาจางในวันหยุด
โจทกใหลูกจางทํางานทุกวันโดยไมไดจัดใหมีวันหยุดประจําสัปดาห โจทกจึงตองจายคาทํางานใน
วันหยุดใหแกลูกจางเสมือนวาโจทกสั่งใหลูกจางทํางานในวันหยุด โดยลูกจางรายวันซึ่งไมมีสิทธิไดรับคาจางใน
วันหยุดประจําสัปดาหตามมาตรา ๕๖ (๑) จะตองจายคาทํางานในวันหยุดใหแกลูกจางดังกลาวในอัตราสอง
เทาของคาจางในวันทํางานตามมาตรา ๖๒ (๒)

ลูกจางที่ไมมีสิทธิไดรับคาทํางานในวันหยุดและคาลวงเวลาในวันหยุด
มาตรา ๖๖ ลูกจางตามมาตรา ๖๕ (๑) ไมมีสิทธิไดรับคาทํางานในวันหยุดตามมาตรา ๖๒ เวนแต
นายจางตกลงจายคาทํางานในวันหยุดใหแกลูกจาง
มาตรา ๖๕ กําหนดใหลูกจางตาม (๑) ซึ่งมีอํานาจหนาที่ทําการแทนนายจางสําหรับกรณีการจาง การ
ใหบําเหน็จ หรือการเลิกจาง ไมมีสิทธิไดรับคาลวงเวลา และคาลวงเวลาในวันหยุด และตามมาตรา ๖๖ ยัง
กําหนดใหลูกจางดังกลาวไมมีสิทธิไดรบั คาทํางานในวันหยุดอีกดวย อยางไรก็ตามหากนายจางจะใหสิทธิลูกจาง
ดังกลาวใหไดรับคาทํางานในวันหยุดตามมาตรา ๖๖ ใหนายจางตกลงจายใหก็ได และแมตามมาตรา ๖๕ จะ
ไมไดกําหนดใหนายจางอาจตกลงจายคาลวงเวลาและคาลวงเวลาในวันหยุดใหแกลูกจางดังกลาว
แตหาก
นายจางประสงคจะจายใหก็ทําไดเพราะเปนการใหสิทธิที่สูงกวากฎหมายคุมครองแรงงาน

จํานวนชั่วโมงทํางานลวงเวลาตามกฎหมาย
มาตรา ๒๖ ชั่วโมงทํางานลวงเวลาตามมาตรา ๒๔ วรรคหนึ่ง และชั่วโมงทํางานในวันหยุดตาม
มาตรา ๒๕ วรรคสองและวรรคสาม เมื่อรวมแลวจะตองไมเกินอัตราตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติคมุ ครองแรงงาน พ.ศ.
๒๕๔๑ กําหนดใหชั่วโมงทํางานลวงเวลาในวันทํางานตามมาตรา ๒๔ วรรคหนึ่ง และชั่วโมงทํางานในวันหยุด
ตามมาตรา ๒๕ วรรคสอง และวรรคสาม เมื่อรวมกันแลวสัปดาหหนึ่งตองไมเกินสามสิบหกชั่วโมง โดยชั่วโมง
ทํางานในวันหยุดใหหมายความรวมถึงชั่วโมงทํางานลวงเวลาในวันหยุดดวย ดังนั้นในสัปดาหหนึ่งนายจางจึง
สามารถใหลูกจางทํางานลวงเวลา ทํางานในวันหยุด และทํางานลวงเวลาในวันหยุด รวมกันไดไมเกิน ๓๖ ชั่วโมง
เทานั้น มิฉะนั้นจะมีโทษทางอาญาตามมาตรา ๑๔๔

๔.วันลา
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๔.๑ ลาปวย
พระราชบัญญัติคมุ ครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ มาตรา ๓๒ ใหลูกจางมีสิทธิลาปวยไดเทาที่ปวยจริง
การลาปวยตั้งแตสามวันทํางานขึ้นไป นายจางอาจใหลูกจางแสดงใบรับรองของแพทยแผนปจจุบันชั้นหนึ่ง
หรือของสถานพยาบาลของทางราชการ ในกรณีที่ลูกจางไมอาจแสดงใบรับรองของแพทยแผนปจจุบัน
ชั้นหนึ่งหรือของสถานพยาบาลของทางราชการได ใหลูกจางชี้แจงใหนายจางทราบ
ในกรณีที่นายจางจัดแพทยไว ใหแพทยนั้นเปนผูออกใบรับรอง เวนแตลูกจางไมสามารถใหแพทย
นั้นตรวจได
วันที่ลูกจางไมสามารถทํางานไดเนื่องจากประสบอันตรายหรือเจ็บปวยที่เกิดขึ้นเนื่องจากการ
ทํางาน และวันลาเพื่อคลอดบุตรตามมาตรา ๔๑ มิใหถือเปนวันลาปวยตามมาตรานี้
การลาปวยเปนสิทธิพื้นฐานและเปนสิทธิมนุษยชนที่ลูกจางสามารถลาปวยไดเทาที่ปวยจริง นายจาง
จะหามมิใหลูกจางลาปวยมิได แตลูกจางมีหนาที่ตองแสดงความสุจริตใจในการลาปวยดวยการแสดงหลักฐาน
ซึ่งนายจางสามารถขอใหลูกจางแสดงใบรับรองของแพทยแผนปจจุบันชั้นหนึ่งหรือของสถานพยาบาลของทาง
ราชการสําหรับการลาปวยตั้งแตสามวันทํางานขึ้นไป สําหรับสถานพยาบาลของทางราชการที่ลูกจางเขารับการ
ตรวจรักษาอาการปวยอาจเปนแพทย หรือหากเปนศูนยบริการสาธารณสุข สุขศาลา หรือสถานีอนามัยซึ่งไมมี
แพทยประจํา ผูรับรองอาจเปนเจาหนาที่ท่ีมีอํานาจก็ได อยางไรก็ตาม แมลูกจางจะมีสิทธิลาปวยไดเทาที่ปวย
จริง แตการปวยเปนเวลานานหรือบอยครั้งอาจเปนเหตุแสดงใหเห็นความหยอนสมรรถภาพในการทํางานได
สวนที่มาตรานี้วรรคสามบัญญัติใหวันที่ลูกจางไมสามารถทํางานไดเนื่องจากประสบอันตรายหรือ
เจ็บปวยที่เกิดขึ้นเนื่องจากการทํางาน มิใหถือเปนวันลาปวยตามมาตรานี้ เพราะตามพระราชบัญญัติเงิน
ทดแทน พ.ศ.๒๕๓๗ มาตรา ๑๓ บัญญัติให เมื่อลูกจางประสบอันตรายหรือเจ็บปวย ใหนายจางจัดใหลูกจาง
ไดรบั การรักษาพยาบาลทันทีตามความเหมาะสมแกอันตรายหรือความเจ็บปวยนั้น เปนการกําหนดหนาที่ของ
นายจางตองรักษาพยาบาลลูกจางและระหวางนั้นลูกจางมีสิทธิไดรับคาทดแทนดวย
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๕๙๘/๒๕๔๑ กฎหมายคุมครองแรงงานมิไดมีบทบัญญัติวาลูกจางตองมี
อาการปวยจนไมสามารถทํางานไดจึงมีสิทธิลาปวยได การที่โจทกปวยจริงแลวยื่นใบลาปวยจึงมิใชเปนการลา
ปวยเท็จ และเมื่อเปนสิทธิของโจทกที่จะลาได จําเลยจึงตองจายคาจางในวันลาแกโจทก
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๒๑๑/๒๕๔๕ การที่โจทกลาปวยโดยมีใบรับรองแพทยและไดรับอนุญาตใหลา
จนครบกําหนดและมาทํางานแลวก็ตาม หากจําเลยสงสัยวาโจทกปวยจริงหรือไมหรือใชสิทธิลาปวยไมสุจริต ก็
ชอบที่จะสั่งใหโจทกไปตรวจกับแพทยอื่นซึ่งจําเลยจัดใหเพื่อตรวจสอบวาโจทกปวยจริงหรือไม หากการตรวจ
ปรากฏวาโจทกปวยจริงและใชสิทธิลาปวยโดยสุจริตก็จะเปนผลดีแกโจทก คําสั่งของจําเลยจึ งมีเหตุผลชอบดวย
กฎหมายและความเปนธรรม โจทกตองปฏิบัติตาม
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คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๙๔๐/๒๕๕๘ ระเบียบขอบังคับการทํางานของจําเลยกําหนดใหพนักงานมี
สิทธิลาปวยไดเทาที่ปวยจริง การลาปวยตั้งแตสามวันทํางานขึ้นไป นายจางอาจใหแสดงใบรับรองแพทยแผน
ปจจุบันชั้นหนึ่งหรือของสถานพยาบาลของทางราชการ
แมใบรับรองแพทยที่โจทกนํามาแสดงจะมิใชของ
สถานพยาบาลของทางราชการ แตก็ออกโดยแพทยแผนปจจุบันชั้นหนึ่ง จึงเปนไปตามระเบียบขอบังคับการ
ทํางานของจําเลย
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๘๑๕/๒๕๓๓ โจทกไมมาทํางานติดตอกันระหวางวันที่ ๑๓ ถึง ๑๕ และ ๑๘
กันยายน โจทกยื่นใบลาปวย ๔ วันโดยมีใบรับรองแพทยมาแสดง แตแพทยลงความเห็นวาโจทกปวยในวันที่ ๑๕
ถึง ๑๘ กันยายน จึงมิไดรับรองการลาในวันที่ ๑๓ และ ๑๔ กันยายน ดวย จําเลยจึงมีสิทธิปฏิเสธการลาปวยที่
ไมถูกตองไดโดยไมจําเปนตองใหโจทกนําใบรับรองแพทยมาแสดงอีก
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๗๒๔/๒๕๔๙ โจทกเปนหัวหนาพนักงานขายตองควบคุมดูแลพนักงานขายใน
การจําหนายสินคาเพื่อหารายไดใหแกจําเลย แตกลับลาปวยทั้งเดือนไมไดมาทํางานเลยยอมกอใหเกิดความ
เสียหายแกจําเลย ถือวาโจทกหยอนสมรรถภาพในการทํางาน การเลิกจางโจทกจึงมิใชการเลิกจางไมเปนธรรม
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๐๔๑/๒๕๓๑ โจทกลาปวยทุกเดือนรวม ๓๘ วัน และลากิจเปนบางเดือนอีก
๒๐ วัน การที่โจทกลาปวยไมเวนเดือนและลาปวยเกินสิทธิตามขอบังคับ แสดงวาสุขภาพของโจทกไมสมบูรณ
แมเปนการลาปวยโดยไดรับอนุญาตจากจําเลยและโจทกยังสามารถทํางานตอไปได ก็ถือไดวาโจทกเจ็บปวยจน
หยอนสมรรถภาพในการทํางานอันเปนเหตุสมควรใหเลิกจางไดไมเปนการเลิกจางไมเปนธรรม
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๙๑๐/๒๕๔๖ การที่โจทกถูกจําเลยตักเตือนเปนหนังสือเนื่องจากโจทกฝาฝน
ขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานในการลากิจ
ตอมาโจทกลาปวยไมวาการลาปวยนั้นจะเปนการฝาฝนขอบังคับ
เกี่ยวกับการทํางานหรือไมก็ตาม ก็เปนคนละเรื่องกับกรณีที่โจทกเคยถูกจําเลยตักเตือน จึงถือไมไดวาโจทกฝา
ฝนขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานของจําเลยซึ่งไดตักเตือนแลว
มาตรา ๕๗ ใหนายจางจายคาจางใหแกลูกจางในวันลาปวยตามมาตรา ๓๒ เทากับอัตราคาจางใน
วันทํางานตลอดระยะเวลาที่ลา แตปหนึ่งตองไมเกินสามสิบวันทํางาน
กรณีที่ลูกจางไมสามารถทํางานไดเนื่องจากประสบอันตรายหรือเจ็บปวยที่เกิดขึ้นเนื่องจากการทํางาน
ลูกจางจะไดรบั เงินทดแทนจากนายจางหรือกองทุนเงินทดแทนตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.๒๕๓๗ จึง
ไมถือเปนการลาปวยตามมาตรา ๕๗ อีกเพื่อไมใหลูกจางไดรับคาจางสําหรับวันลาปวยซ้ําซอนกับเงินทดแทน
อีก สวนกรณีที่ลูกจางลาเพื่อคลอดบุตรซึ่งตามมาตรา ๔๑ ใหสิทธิลูกจางซึ่งเปนหญิงมีครรภมีสิทธิลาเพื่อคลอด
บุตรครรภหนึ่งไมเกินเกาสิบวัน โดยไดรับคาจางเทากับวันทํางานตลอดเวลาที่ลา แตไมเกิน ๔๕ วัน จึงมิใหถือ
เปนวันลาปวยตามมาตรานี้เพื่อมิใหเกิดความซ้ําซอนอีกเชนกัน แตถานายจางตกลงจะใหเงินแกลูกจางแมวา
ลูกจางจะประสบอันตรายหรือเจ็บปวยที่เกิดขึ้นเนื่องจากการทํางานก็สามารถทําได
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คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๔๖๒/๒๕๓๓ ลูกจางมิไดฟองเรียกเงินทดแทนจากจําเลย แตเรียกเงินคา
รักษาพยาบาลตามขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง
และเมื่อจําเลยมีขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางวากรณี
ลูกจางปวยไมวาเนื่องจากการทํางานหรือไมจําเลยก็จะจายคารักษาพยาบาลให จําเลยตองจายตามขอตกลง
เชนวานั้น
๔.๒ ลาเพื่อทําหมัน
พระราชบัญญัติคมุ ครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ มาตรา ๓๓ ใหลูกจางมีสิทธิลาเพื่อทําหมันไดและมี
สิทธิลาเนื่องจากการทําหมันตามระยะเวลาที่แพทยแผนปจจุบันชั้นหนึ่งกําหนดและออกใบรับรอง
มาตรา ๕๗ วรรคสอง ในกรณีที่ลูกจางใชสิทธิลาเพื่อทําหมันตามมาตรา ๓๓ ใหนายจางจายคาจาง
ใหแกลูกจางในวันลานั้นดวย
การลาตามมาตรานี้มีสองกรณีคอื การลาเพื่อทําหมัน กับการลาเนื่องจากการทําหมัน ซึ่งตามมาตรา
๕๗ วรรคสอง บัญญัติใหในกรณีที่ลูกจางใชสิทธิลาเพื่อทําหมันตามมาตรา ๓๓ ใหนายจางจายคาจางใหแก
ลูกจางในวันลานั้นดวย ลูกจางที่มีสิทธิลาและไดรบั คาจางตองเปนการลาเพื่อทําหมันไมรวมถึงการลาเนื่องจาก
การทําหมัน และลูกจางที่มีสิทธิลาเปนไดทั้งลูกจางชายและหญิง สวนจํานวนวันไมมีกําหนดไวซึ่งตองพิจารณา
จากความเปนจริงตามวันที่ทําจริงตามใบรับรองแพทย
๔.๓ ลาเพื่อกิจธุระอันจําเปน
พระราชบัญญัติคมุ ครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ มาตรา ๓๔ ใหลูกจางมีสิทธิลาเพื่อกิจธุระอันจํา
เปนไดปละไมนอยกวาสามวันทํางาน
มาตรา ๕๗/๑ ใหนายจางจายคาจางใหแกลูกจางในวันลาเพื่อกิจธุระอันจําเปนตามมาตรา ๓๔
เทากับคาจางในวันทํางานตลอดระยะเวลาที่ลา แตปหนึ่งตองไมเกินสามวันทํางาน
การลากิจและการจายคาจางในวันลากิจนี้เดิมกฎหมายบัญญัติใหเปนไปตามขอบังคับเกี่ยวกับการ
ทํางาน อันเปนการบัญญัติสิทธิของลูกจางไวในกฎหมายแลว แตยังมีขอโตเถียงอยูวาบทบัญญัติดังกลาวถือเปน
หนาที่ของนายจางจะตองกําหนดสิทธิของลูกจางในขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานเสมอหรือไม ตอมาจึงไดมีการ
แกไขบทบัญญัติมาตรานี้ใหลูกจางมีสิทธิลาไดปละไมนอยกวาสามวันทํางานและมีสิทธิไดรบั คาจางในระหวางที่
ลาปละไมเกินสามวันทํางานเชนกัน
นอกจากนั้นการลาตามมาตรานี้ยังเปนสิทธิที่ฝายนายจางและลูกจาง
สามารถยื่นขอเรียกรองเพื่อตกลงกันเปนขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางได ซึ่งนายจางมักจะเอาสถิติการลากิจ
มารวมคํานวณคาตอบแทนพิเศษแกลูกจาง เชน เงินโบนัส นอกจากนั้นการลากิจโดยไมรับผิดชอบยังเปนเหตุให
เปนความผิดทางวินัยไดดวย การลากิจนี้ลูกจางมีสิทธิไดรับคาจางตลอดระยะเวลาที่ลาตามจํานวนวันที่กําหนด
ในสัญญาจางแรงงาน หรือขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน หรือขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง แตจะตองไมเกิน
กวา ๓ วันทํางาน
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คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๑๙๒/๒๕๓๙ โจทกเปนผูชวยฝายบริหาร ควรจะมีความรับผิดชอบตองานใน
หนาที่ การที่โจทกลากิจโดยไมมีกําหนดเวลาแสดงใหเห็นถึงการขาดความรับผิดชอบตองานในหนาที่ และเมื่อ
โจทกยื่นใบลาแลวหยุดงานทันทีโดยไมรอฟงวาจําเลยจะอนุมัติหรือไมเปนการขัดตอขอบังคับเกี่ยวกับการ
ทํางานวาดวยการลา เมื่อจําเลยไมอนุมัติจึงถือวาโจทกขาดงาน
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๖๑๔/๒๕๓๗ ลูกจางลากิจลวงหนาเพื่อลาเกินกวา ๔ วัน เปนกรณีไมไดรับ
คาจางตามขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานซึ่งนายจางก็ไมไดอนุมัติ เมื่อผูจัดการฝายบุคคลเรียกลูกจางมาตักเตือน
ใหปรับปรุงตัว ลูกจางรับปากวาจะทําเปนครั้งสุดทาย หากมีอีกจะถือเปนการขาดงาน และลงชื่อผูจัดการไว
เปนการไมติดใจเอาโทษแกลูกจางและไมถือเปนความผิดแลว
๔.๔ ลาเพื่อรับราชการทหาร
พระราชบัญญัติคมุ ครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ มาตรา ๓๕ ใหลูกจางมีสิทธิลาเพื่อรับราชการทหาร
ในการเรียกพลเพื่อตรวจสอบ เพื่อฝกวิชาทหาร หรือเพื่อทดลองความพรั่งพรอมตามกฎหมายวาดวยการ
รับราชการทหาร
มาตรา ๕๘ ใหนายจางจายคาจางใหแกลูกจางในวันลาเพื่อรับราชการทหารตามมาตรา ๓๕
เทากับคาจางในวันทํางานตลอดระยะเวลาที่ลา แตปหนึ่งตองไมเกินหกสิบวัน
การที่ลูกจางตองลารับราชการทหารตามมาตรานี้ เปนการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร
พ.ศ.๒๔๙๗ มาตรา ๓๖ และพระราชบัญญัติกําลังพลสํารอง พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งหากกําลังพลสํารองหลีกเลี่ยงขัด
ขืนมีโทษทางอาญา การลาตามมาตรานี้นายจางจะตองจายคาจางใหลูกจางเทากับคาจางในวันทํางานตลอด
ระยะเวลาที่ลา แตปหนึ่งตองไมเกินหกสิบวัน การไมจายคาจางตามมาตรานี้นอกจากจะมีโทษปรับตามมาตรา
๑๕๖ แลว ยังมีโทษปรับตามพระราชบัญญัติกําลังพลสํารอง พ.ศ. ๒๕๕๘ มาตรา ๔๐ ดวย
สวนการรับราชการทหารตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๗ ที่กําหนดใหมีการลงบัญชี
ทหารกองเกินเพื่อตรวจเลือกเขารับราชการกองประจําการนั้น หากเปนเพียงการลาไปเพื่อเขารับการตรวจ
เลือกยังคงอยูในความหมายของการลาตามมาตรานี้ แตหากถูกเรียกเขาเปนทหารกองประจําการอันเปนการ
เขารับราชการจึงไมสามารถทํางานกับนายจางเดิมไดตอไป ดังนี้ไมถือเปนการลาตามตามมาตรานี้ตอไป เวนแต
นายจางจะมีขอตกลงหรือขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานที่เปนประโยชนแกลูกจางเปนอยางอื่น ในบางประเทศ
เชน สหรัฐอเมริกา จะมีกฎหมาย Uniformed Services Employment and Re-employment Rights Act
(USERRA)
ใหนายจางตองอนุญาตใหลูกจางไปรับราชการทหารและเมื่อลูกจางปลดประจําการแลวจะตอง
กลับมาทํางานกับนายจางได เพียงแตในระหวางนั้นลูกจางจะไมไดรับคาจางจากนายจางเทานั้น
๔.๕ ลาเพื่อการฝกอบรม
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พระราชบัญญัติคมุ ครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ มาตรา ๓๖ ใหลูกจางมีสิทธิลาเพื่อการฝกอบรมหรือ
พัฒนาความรูความสามารถตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในกฎกระทรวง
ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕ (พ.ศ.๒๕๔๑) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.
๒๕๔๑ ขอ ๑ ใหลูกจางมีสิทธิลาเพื่อการฝกอบรมหรือพัฒนาความรูความสามารถในกรณีดังตอไปนี้
(๑)เพื่อประโยชนตอการแรงงานและสวัสดิการสังคมหรือการเพิ่มทักษะความชํานาญเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการทํางานของลูกจาง
(๒)การสอบวัดผลทางการศึกษาที่ทางราชการจัดหรืออนุญาตใหจัดขึ้น
ขอ ๒ กําหนดใหลูกจางแจงเหตุที่ลาโดยชัดแจง พรอมทั้งแสดงหลักฐานที่เกี่ยวของ ถามี ใหนายจาง
ทราบลวงหนาไมนอยกวา ๗ วันกอนวันลา และขอ ๓ กําหนดใหนายจางอาจไมอนุญาตใหลาไดหากในปที่ลานั้น
ลูกจางเคยไดรับอนุญาตใหลาเพื่อการฝกอบรมหรือพัฒนาความรูความสามารถมาแลวไมนอยกวาสามสิบวัน
หรือสามครั้ง หรือนายจางไดแสดงใหเห็นวาการลาของลูกจางอาจกอใหเกิดความเสียหายหรือกระทบตอการ
ประกอบธุรกิจของนายจาง
การลาเพื่อการฝกอบรมตามมาตรานี้เปนการกําหนดสิทธิแกลูกจางที่อาจลาไดหากเขาตามหลักเกณฑ
ของกฎหมายและขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานของนายจาง ซึ่งนายจางอาจจายคาจางในระหวางการฝกอบรม
แกลูกจางก็ได แตหากเปนการฝกอบรมตามความตองการของนายจางจะขึ้นอยูกับขอตกลงระหวางนายจาง
และลูกจางซึ่งโดยปรกตินายจางจะตองจายคาจางและเสียคาใชจายในการฝกอบรม ซึ่งมีทั้งการฝกอบรมกอน
เขาทํางานและระหวางการทํางาน นายจางและลูกจางจึงอาจกําหนดสัญญาระหวางกันเปนพิเศษได
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๖๒๖/๒๕๒๖ ธนาคารโจทกมีระเบียบวาผูสอบคัดเลือกไดจะตองเขารับการ
ฝกอบรมกอนบรรจุแตงตั้ง จําเลยสอบคัดเลือกได โจทกจึงรับจําเลยเขาทําการฝกอบรมและใหจําเลยทําหนังสือ
รับรองวา ในกรณีที่ไดรับการบรรจุแตงตั้งแลว ถาจําเลยลาออกจากงานภายใน ๑๘ เดือน นับแตวันเริ่มการ
ฝกอบรมยอมชําระเบี้ยปรับแกโจทก ดังนี้ การที่โจทกใหจําเลยทําหนังสือรับรองดังกลาวแสดงวา เปนความ
ประสงคของโจทกที่จะใหมีขอตกลงอันเกี่ยวกับเงื่อนไขการจางหรือการทํางาน
หรือประโยชนของโจทก
เกี่ยวกับการจางหรือการทํางานดวย หาใชเปนการแสดงเจตนาของจําเลยฝายเดียวไม หนังสือรับรองดังกลาวจึง
เปนสวนหนึ่งของขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางระหวางโจทกจําเลย
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๒๒๐/๒๕๓๘ ระเบียบของโจทกที่กําหนดวา พนักงานที่ลาไปศึกษาเมื่อศึกษา
สําเร็จแลวจะตองกลับมาปฏิบัติงานกับโจทกเปนเวลาไมนอยกวาหาเทาของเวลาที่ไดลาไป มิฉะนั้นตองชดใช
เงินที่โจทกจายใหและความเสียหายระหวางและเนื่องจากการลา หมายถึงการไปศึกษาเพิ่มพูนความรูใหไดรับ
ปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพซึ่งสูงกวาปริญญาตรีเทานั้น จําเลยไปรับการฝกอบรมหลักสูตร Technical
power distribution of electric power network ซึ่งไมใชระดับปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพที่
ประเทศเยอรมัน โดยไดรับทุนจากรัฐบาลเยอรมัน และโจทกจายสมทบบางสวน โดยจําเลยไมไดทําสัญญา
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ผูกพันกับโจทกตามระเบียบดังกลาว จําเลยจึงไมผูกพันวาจะตองกลับมาปฏิบัติงานกับโจทกเปนเวลาไมนอย
กวาหาเทาของเวลาที่ไดลาไป มิฉะนั้นตองชดใชเงินที่โจทกจายใหและความเสียหายตามระเบียบดังกลาว
๔.๖ การลาเพื่อคลอดบุตร
พระราชบัญญัติคมุ ครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ มาตรา ๔๑ ใหลูกจางซึ่งเปนหญิงมีครรภมีสิทธิลา
เพื่อคลอดบุตรครรภหนึ่งไมเกินเกาสิบแปดวัน
วันลาเพื่อคลอดบุตรตามมาตรานี้ใหหมายความรวมถึงวันลาเพื่อตรวจครรภกอนคลอดบุตรดวย
วันลาตามวรรคหนึ่ง ใหนับรวมวันหยุดที่มีในระหวางการลาดวย
มาตรา ๕๙ ใหนายจางจายคาจางใหแกลูกจางซึ่งเปนหญิงในวันลาเพื่อคลอดบุตรตามมาตรา ๔๑
เทากับคาจางในวันทํางานตลอดระยะเวลาที่ลา แตไมเกินสี่สิบหาวัน
การลาเพื่อคลอดบุตรตามอนุสัญญาองคการแรงงานระหวางประเทศ ฉบับที่ ๑๐๓ หรือ Maternity
Protection Convention (Revised) 1992 (No.103) มาตรา ๓ ใหมีกําหนดอยางนอย ๑๒ สัปดาห โดยรวม
ระยะเวลาที่ตองนอนพักหลังคลอดบุตรดวย และตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.๒๕๓๓ มาตรา ๕ นิยาม
คําวา “การคลอดบุตร” หมายความวา การที่ทารกออกจากครรภมารดา ซึ่งมีระยะเวลาตั้งครรภไมนอยกวา
ยี่สิบแปดสัปดาหไมวาทารกจะมีชีวิตรอดหรือไม ดังนั้นการลาคลอดจึงควรเปนกรณีที่ลูกจางหญิงนั้นมีครรภ
มาแลวไมนอยกวา ๒๘ สัปดาห และไมวาจะคลอดโดยทารกมีชีวิตหรือไม หากเปนการลาที่ทารกคลอดโดยมี
ชีวิตแมวาลูกจางหญิงนั้นมีครรภมาแลวนอยกวา ๒๘ สัปดาห ก็นาจะถือวาเปนการลาคลอดตามมาตรานี้
เชนกัน สวนการลาที่เกี่ยวเนื่องกันไมวาจะลาไปพบแพทยเพื่อตรวจครรภ การลาเพราะมีอาการแพทอง โดย
ลูกจางหญิงนั้นมีครรภมาแลวนอยกวา ๒๘ สัปดาห ถือเปนการลาเพื่อคลอดบุตรตามมาตรานี้ดวย สวนการลา
เพราะแทงบุตรจะเปนกรณีของการลากิจหรือลาปวย สําหรับระยะเวลาการลาเพื่อคลอดบุตรควรจะมีกําหนด
อยางนอย ๑๒ สัปดาห โดยรวมระยะเวลาที่ตองนอนพักหลังคลอดบุตรโดยรวมวันหยุดที่มีในระหวางการลา
ดวย ลูกจางหญิงที่ลาคลอดบุตรนี้มีสิทธิไดรับคาจางเทากับคาจางในวันทํางานตลอดระยะเวลาที่ลา แตไมเกิน
๔๕ วัน ตอการลาครรภหนึ่ง
๔.๗ ลูกจางเด็กลาเพื่อพัฒนาความรู
มาตรา ๕๒ เพื่อประโยชนในการพัฒนาและสงเสริมคุณภาพชีวิตและการทํางานของเด็กใหลูกจาง
ซึ่งเปนเด็กอายุต่ํากวาสิบแปดป มีสิทธิลาเพื่อเขาประชุม สัมมนา รับการอบรม รับการฝกหรือลาเพื่อการ
อื่น ซึ่งจัดโดยสถานศึกษาหรือหนวยงานของรัฐหรือเอกชนที่อธิบดีเห็นชอบ โดยใหลูกจางซึ่งเปนเด็กแจง
ใหนายจางทราบลวงหนาถึงเหตุที่ลาโดยชัดแจง พรอมทั้งแสดงหลักเฐานที่เกี่ยวของถามี และใหนายจาง
จายคาจางใหแกลูกจางซึ่งเปนเด็กเทากับคาจางในวันทํางานตลอดระยะเวลาที่ลา แตปหนึ่งตองไมเกิน
สามสิบวัน
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ตามอนุสัญญาองคการแรงงานระหวางประเทศวาดวยอายุขั้นต่ําในการทํางาน หรือ Convention
concerning Minimum Age for Admission to Employment 1973 (No.138) มาตรา ๗ ไดกําหนดเปน
หนาที่ของประเทศสมาชิกตองมีกฎหมายภายในกําหนดใหลูกจางเด็กมีโอกาสไดศกึ ษาอบรมเพื่อพัฒนาความรู
ซึ่งตรงกับที่บัญญัติในอนุสัญญาองคการสหประชาชาติวาดวยสิทธิเด็ก หรือ The UN Convention on the
Rights of the Child ซึ่งประเทศไทยใหสัตยาบันแลวเมื่อป 1992 ไดกําหนดใหเด็กมีสิทธิทีจะมีชีวิตรอด มีสิทธิ
ที่จะไดรับการพัฒนาความรู มีสิทธิที่จะไดรบั ความคุมครองจากการทารุณทุกรูปแบบ และมีสิทธิในการมีสวน
รวมแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่มีผลกระทบกับเด็ก พระราชบัญญัติคมุ ครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ มาตรา ๕๒
จึงไดกําหนดใหเด็กมีสิทธิลาเพื่อเขาประชุม สัมมนา รับการอบรม รับการฝกหรือลาเพื่อการอื่น ซึ่งจัดโดย
สถานศึกษาหรือหนวยงานของรัฐหรือเอกชนที่อธิบดีเห็นชอบ โดยเด็กตองแจงใหนายจางทราบลวงหนาถึงเหตุ
ที่ลาโดยชัดแจง พรอมทั้งแสดงหลักเฐานที่เกี่ยวของถามี หากเขาหลักเกณฑนี้แลวนายจางตองอนุญาตใหเด็ก
ลาโดยไดรับคาจางในระหวางการลาดวย และเด็กสามารถลาไดตามความจําเปนแตไมเกินปละสามสิบวัน
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