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คําบรรยาย ครั้งที่ ๓
กฎหมายแรงงาน
หนาที่ของนายจางและผูตองรับผิดเสมือนนายจาง
ก. นายจาง
๑.หนาที่ของนายจาง
นายจางเปนผูลงทุนลงแรงในกิจการจึงเปนผูมีอํานาจหนาที่ทั้งหมดในงานตามหลัก
managerial
prerogative ซึ่งดุลพินิจในการบริหารงานของนายจางภายใตหลัก good faith จะไดรับการคุมครองจากศาล
ตามหลัก business judgment rule โดยมีขอยกเวนบางอยางเทานั้น นอกจากนั้นตามกฎหมายวาดวยสัญญา
จางแรงงานโดยทั่วไปจะกําหนดสิทธิและหนาที่ระหวางนายจางและลูกจางไว ซึ่งหากไมมีกําหนดเปนหนังสือก็
สามารถพิจารณาจากสิทธิและหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนด หรือจากประเพณีปฏิบัติ แนวทางการทํางาน
ระหวางกันได นอกจากสิทธิและหนาที่ที่กําหนดไวอยางชัดเจนแลว ทั้งนายจางและลูกจางยังมีหนาที่ตองปฏิบัติ
ตอกันโดยปริยาย (implied term of the contract) อีกดวย เชน หนาที่ตองปฏิบัติตอกันอยางเชื่อถือไววางใจ
หรือ Duty of trust and confidence ในสวนของนายจางที่ตอ งปฏิบัติตอลูกจางนั้น นายจางตองปฏิบัติตอ
ลูกจางอยางที่นายจางที่ดีควรทํา ไมกระทําการใหลูกจางไมอาจทนทํางานตอไปได หรือไมกระทําการใดที่
ปราศจากเหตุผลสมควรหรือขาดเหตุอันเหมาะสม (reasonable or proper cause) อันเปนเหตุทําลาย
ความสัมพันธในการทํางานรวมกัน เชน ตองไมกลั่นแกลง (bullying) ไมตําหนิหรือดูหมิ่นเกินสมควร
(derogatory comments or insulting remarks) มีคําเตือนโดยไมเปนธรรม (unjustified disciplinary
warning) เปนตน นอกจากนั้นนายจางยังมีหนาที่สําคัญอีกประการคือ หนาที่ดานสุขอนามัยและความ
ปลอดภัยในการทํางาน หรือ Duty of Care ซึ่งเปนหนาที่ของนายจางที่ตองปฏิบัติตามหลักเกณฑความ
ปลอดภัยในการทํางาน เชน พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน
พ.ศ. ๒๕๕๔ และกฎกระทรวงกําหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดําเนินการดานความปลอดภัย อา
ชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางานเกี่ยวกับการปองกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ หรือ
กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการตรวจสุขภาพของลูกจางและสงผลการตรวจแกพนักงานตรวจ
แรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๗ กฎกระทรวงกําหนดอัตราน้ําหนักที่นายจางใหลูกจางทํางานได พ.ศ. ๒๕๔๗ เปนตน

๑.๑ หนาที่โดยทั่วไป
๑.๑.๑ หนาที่ตามกฎหมายแพงและพาณิชย
มาตรา ๑๔ ให นายจางปฏิบัติต อลูกจางใหถูกต องตามสิท ธิและหน าที่ ที่กําหนดไว ใ นประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย เวนแตพระราชบัญญัติน้กี ําหนดไวเปนอยางอื่น
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มาตรานี้กําหนดใหนอกจากนายจางลูกจางตองปฏิบัติตอกันตามกฎหมายคุมครองแรงงานแลวยังตอง
ปฏิบัติใหถูกตองตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย เรื่องจางแรงงาน อีกดวย เชน
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๕๗๖ บัญญัติวา ถาตามพฤติการณไมอาจคาดหมาย
ไดวางานนั้นจะพึงทําใหเปลาไซร ทานยอมถือเอาโดยปริยายวามีคํามั่นจะใหสินจาง
มาตรา ๕๘๐ บัญญัติวา ถาไมมีกําหนดโดยสัญญาหรือจารีตประเพณีวาจะพึงจายสินจางเมื่อไร
ทานวาพึงจายเมื่องานไดทําแลวเสร็จ ถาการจายสินจางนั้นไดกําหนดไวเปนระยะเวลา ก็ใหพึงจายเมื่อสุด
ระยะเวลาเชนนั้นทุกคราวไป
บทบัญญัติมาตรา ๕๗๖ นี้เพียงแตกําหนดหนาที่ของนายจางที่จะตองใหคาจางแกผูที่ทํางานให แต
นายจางมิไดมีหนาที่ตองมอบหมายงานใหลูกจาง สวนคาจางนั้นปกติตองจายตามพระราชบัญญัติคุมครอง
แรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ มาตรา ๗๐ (๑) ประกอบประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๕๘๐ สําหรับกรณีที่
มีการคํานวณคาจางเปนรายเดือนหรือระยะเวลาอื่นที่ไมเกินหนึ่งเดือน ใหจายเดือนละไมนอยกวาหนึ่งครั้ง
และหากไมมีกําหนดโดยสัญญาหรือจารีตประเพณีก็ใหจายเมื่อสุดระยะเวลาคือวันสิ้นเดือนตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๕๘๐ หากเปนการคํานวณคาจางตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.
๒๕๔๑ มาตรา ๗๐ (๒) คือการคํานวณคาจางนอกจาก (๑) และไมมีขอตกลงใหจายกันเมื่อใดก็ใหจายเมื่องาน
ไดทําเสร็จ หรือเมื่อสุดระยะเวลาตามที่กําหนดไวทุกคราว เชน การกําหนดคาจางรายปก็ตอ งจายเมื่อมีการ
ทํางานมาครบหนึ่งปแลว เปนตน
๑.นายจางมีหนาที่จายคาจาง แตไมมีหนาที่ตองมอบหมายงาน
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๘๕๐/๒๕๒๕ ไมมีบทบัญญัติของกฎหมายกําหนดใหนายจางมีหนาที่ตอง
มอบหมายงานใหลูกจางทําและเมื่อไมปรากฏวาสัญญาจางไดกําหนดใหนายจางมีหนาที่เชนนั้น ดังนั้น การที่
นายจางจะมอบหมายงานใหลูกจางทําหรือไมจึงเปนสิทธิของนายจาง เมื่อนายจางจายคาจางใหลูกจางแลวก็
ถือไมไดวามีขอโตแยงเกี่ยวกับสิทธิหนาที่อของลูกจาง ลูกจางหามีอํานาจฟองขอใหศาลพิพากษาใหนายจาง
มอบหมายงานใหลูกจางทําไม
๒.การไมมอบหมายงานตองไมทําใหลูกจางเสียหาย
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๔๖๒/๒๕๕๕ การไมมอบหมายงานของนายจาง จะตองไมเปนการทําให
เสียหายแกลูกจางดวย

ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๕๗๘ บัญญัติวา ถาลูกจางรับรองโดยแสดงออกชัด
หรือโดยปริยายวาตนเปนผูมีฝมือพิเศษ หากมาปรากฏวาไรฝมือเชนนั้นไซร ทานวานายจางชอบที่จะบอก
เลิกสัญญาเสียได
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กรณีตามมาตรานี้เปนการแสดงเจตนาของนายจางที่รับลูกจางเขาทํางานโดยสําคัญผิดในคุณสมบัติ
ของบุคคลซึ่งมีผลเปนโมฆียะ กลาวคือคุณสมบัติของลูกจางที่เปนผูมีฝมือพิเศษถือไดวาเปนความสําคัญผิดใน
คุณสมบัติซึ่งตามปกติถือเปนสาระสําคัญแหงนิติกรรมตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๕๗ ซึ่ง
หากมิไดมีความสําคัญผิดดังกลาว การอันเปนโมฆียะนั้นคงจะมิไดกระทําขึ้นจึงจะเขากรณีตามมาตรานี้ หาก
เปนเพียงความสําคัญผิดแตไมมีผลถึงความสามารถของบุคคลจะไมเปนกรณีนี้ เชน
คุณวุฒิการศึกษาเปนสิ่งแสดงความรู แตไมใชสาระสําคัญของความรูพเิ ศษ
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๐๗๕/๒๕๔๙ จําเลยทั้งสามติดตอและตกลงรับโจทกเขาทํางานกับจําเลยที่
๑ เพราะเห็นวาโจทกเปนผูมีความรูความสามารถและประสบการณสามารถทําหนาที่บริหารดูแลงานทรัพยสิน
ทางปญญาอันเปนสาระสําคัญของสัญญาจางงาน การเปนเนติบัณฑิตมลรัฐแคลิฟอรเนีย หาใชสาระสําคัญของ
สัญญาจางงานไม เพียงแตทําใหโจทกดูมีคุณสมบัติเดนเปนพิเศษ มีความนาเชื่อถือและนาไววางใจในการดูแล
และบริหารงานมากยิ่งขึ้นเทานั้น การที่โจทกระบุในใบสมัครงานวาเปนเนติบัณฑิตมลรัฐแคลิฟอรเนียอันเปน
การเท็จ สัญญาจางระหวางโจทกและจําเลยที่ ๑ จึงไมเปนโมฆียกรรม
สําหรับกรณีการแสดงคุณสมบัติโดยทั่วไปอันเปนเท็จนั้น แมจะไมเขากรณีตามมาตรานี้แตก็มีผลให
นายจางสามารถเลิกจางไดหากพบวาคุณสมบัติที่แสดงไวนั้นไมเปนความจริง โดยเฉพาะหากเปนนายจางใน
กิจการที่จําเปนตองอาศัยความถูกตองแทจริงของประสบการณการทํางานเดิมที่ลูกจางเคยทํามากอน เชน
กรณีนายจางเปนกิจการรับขนสงคนโดยสารซึ่งจําเปนตองไดคนขับรถยนตโดยสารที่มีประสบการณและมีความ
รับผิดชอบตอคนโดยสาร ก็จําเปนตองไดลูกจางที่ทําหนาที่คนขับรถยนตโดยสารที่มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต
โดยสารสาธารณะและไมใชผูที่ละเมิดกฎจราจรอยูเปนนิจ เปนตน
การทํางานดานการเงิน ความซื่อสัตยเปนคุณสมบัติสําคัญ
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๐๖๘/๒๕๒๙ จําเลยเปนธนาคารซึ่งดําเนินกิจการและธุรกิจดานการเงิน
กิจการของจําเลยจะดําเนินไปดวยความราบรื่น มั่นคง หรืออยูในความเลื่อมใสศรัทธาของประชาชนหรือลูกคา
นั้น ยอมขึ้นอยูกับความซื่อสัตยสุจริตและความประพฤติของพนักงานเปนสําคัญ การที่จําเลยกําหนดใหผูยื่นใบ
สมัครเขาทํางานกับจําเลยแสดงรายการในใบสมัครเขาทํางานวาเคยตองคดีใด ๆ มากอนหรือไม ก็เพื่อจะได
คัดเลือกผูที่มีความซื่อสัตยสุจริตหรือไมมีประวัติดางพรอยมากอนใหเขาทํางานกับจําเลย เมื่อลูกจางยื่นใบ
สมัครเขาทํางานกับจําเลยโดยแสดงขอความอันเปนเท็จ ทําใหจําเลยหลงเชื่อในคุณสมบัติของลูกจางและ
ยอมรับใหเขาทํางานนั้น อาจทําใหกิจการของจําเลยไดรับความเสียหาย การที่จําเลยทราบความจริงใน
ภายหลัง จําเลยยอมมีสิทธิเลิกจางโจทกได
ขอมูลการถูกเลิกจางจากนายจางเดิม เปนเรื่องสําคัญที่ตองไมแสดงเท็จ
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๔๕๘/๒๕๓๑ การที่ลูกจางยื่นใบสมัครงานแจงขอความอันเปนเท็จวาได
ลาออกจากบริษัทเดิม แตความจริงถูกเลิกจางเพราะขาดงานเกินสามวันโดยไมมีเหตุอันควรนั้น เปนการแสดง
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คุณสมบัติอันเปนเท็จเปนเหตุใหนายจางหลงเชื่อในคุณสมบัติของลูกจางและยอมรับใหเปนลูกจาง ดังนี้ อาจทํา
ใหกิจการของนายจางไดรบั ความเสียหายนายจางยอมมีสิทธิเลิกจางตามขอกําหนดในใบสมัครงานนั้นไดโดยไม
จําตองเกิดความเสียหายรายแรงตอนายจางเสียกอน

๑.๑.๒ หนาที่เกี่ยวกับเอกสารของลูกจาง
๑. หนาที่จัดใหมีขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน ทะเบียนลูกจาง และเอกสารเกี่ยวกับการจายคาจาง
มาตรา ๑๐๘ ใหนายจางซึ่งมีลูกจางรวมกันตั้งแตสิบคนขึ้นไป จัดใหมีขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน
เปนภาษาไทย และขอบังคับนั้นอยางนอยตองมีรายละเอียดเกี่ยวกับรายการดังตอไปนี้
(๑) วันทํางาน เวลาทํางานปกติ และเวลาพัก
(๒) วันหยุดและหลักเกณฑการหยุด
(๓) หลักเกณฑการทํางานลวงเวลาและการทํางานในวันหยุด
(๔) วันและสถานที่จายคาจาง คาลวงเวลา คาทํางานในวันหยุดและคาลวงเวลาในวันหยุด
(๕) วันลาและหลักเกณฑการลา
(๖) วินัยและโทษทางวินัย
(๗) การรองทุกข
(๘) การเลิกจาง คาชดเชย และคาชดเชยพิเศษ
ใหนายจางประกาศใชขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานภายในสิบหาวันนับแตวันที่นายจางมีลูกจาง
รวมกันตั้งแตสิบคนขึ้นไป และใหนายจางจัดเก็บสําเนาขอบังคับนั้นไว ณ สถานประกอบกิจการหรือ
สํานักงานของนายจางตลอดเวลา
ใหนายจางเผยแพรและปดประกาศขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานโดยเปดเผย ณ สถานที่ทํางาน
ของลูกจาง หรือเพิ่มเติมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสดวยก็ได เพื่อใหลูกจางไดทราบและเขาถึงได
โดยสะดวก
บทบัญญัติมาตรานี้กําหนดหนาที่ของนายจางที่มีลูกจางครบสิบคนขึ้นไปตองมีขอบังคับเกี่ยวกับการ
ทํางานโดยมีรายละเอียดเบื้องตนตาม (๑) ถึง (๘) แตหากนายจางประสงคจะใหมีรายละเอียดอื่นมากกวานี้ก็
สามารถเพิ่มได แตในสวนของการองทุกขตองเปนไปตามมาตรา ๑๐๘ ซึ่งตองระบุขอบเขตขั้นตอนการรองทุกข
การสอบสวน การยุติเรื่องและการคุมครองผูรองทุกขและผูเกี่ยวของไวดวย ขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานนี้
นอกจากจะเปนกติกาในลักษณะเชนเดียวกันกับขอตกลงตามสัญญาจางแรงงานแลวยังถือเปนขอตกลงเกี่ยวกับ
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สภาพการจางตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๑๐ วรรคสาม ดวย ดังนั้นหากมีการ
ประกาศใชแลว แมวาตอมาจํานวนลูกจางจะลดลงต่ํากวาสิบคน นายจางยังคงมีหนาที่ตองปฏิบัติตามอยูตอไป
ตามมาตรา ๑๑๑
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๔๘๑/๒๕๕๒ พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๑๐
วรรคสาม บัญญัติใหในกรณีเปนที่สงสัยวาในสถานประกอบกิจการมีขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางหรือไม ให
ถือวาขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานที่นายจางตองจัดใหมีตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานเปนขอตกลง
เกี่ยวกับสภาพการจาง ดังนั้น หากผูรองประสงคจะแกไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกขอบังคับเกี่ยวกับการ
ทํางานซึ่งเปนขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางโดยไมแจงขอเรียกรองตอลูกจางในทางที่ไมเปนคุณแกลูกจาง ผู
รองตองไดรับความยินยอมจากลูกจางหรือมิฉะนั้นผูรองจะตองแจงขอเรียกรองตอลูกจางตามพระราชบัญญัติ
แรงงานสัมพันธ พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๑๓ จนมีการเจรจาตกลงกันหรือหากไมสามารถตกลงกันไดก็ตองปฏิบัติ
ใหถูกตองตามขั้นตอนของพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. ๒๕๑๘ ตอไป
คําพิพากษาศาลฎีกาดังกลาววางหลักการใหเห็นวิธีการแกไขเพิ่มเติมขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน และ
เมื่อแกไขเพิ่มเติมแลวใหดําเนินการตามมาตรา ๑๐๘ วรรคสอง หรือวรรคสามตอไป ตามที่บัญญัติไวในมาตรา
๑๑๐
กรณีนายจางไดเปรียบลูกจางเกินสมควร
พระราชบัญญัติคมุ ครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ มาตรา ๑๔/๑ สัญญาจางระหวางนายจางกับลูกจาง
ขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน ระเบียบ หรือคําสั่งของนายจางที่ทําใหนายจางไดเปรียบลูกจางเกิน
สมควร ใหศาลมีอาํ นาจสั่งใหสัญญาจาง ขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน ระเบียบ หรือคําสั่งนั้นมีผลใชบังคับ
เพียงเทาที่เปนธรรมพอสมควรแกกรณี
การที่ศาลจะสั่งตามมาตรานี้ตองปรากฏกอนวาสัญญาจางขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน ระเบียบ หรือ
คําสัง่ ของนายจางดังกลาวไมเปนโมฆะ เพียงแตไมเปนธรรมตอลูกจาง โดยศาลจะพิจารณาวาสัญญานั้นเปน
สัญญาตางตอบแทนที่รักษาสิทธิและประโยชนของคูกรณีที่เปนไปโดยชอบหรือไม เปนการเกินสมควรหรือเอา
เปรียบกันเกินกวาจะพึงคาดหมายไดหรือไม หากเปนสัญญาจํากัดสิทธิในการแขงขันจะพิจารณาจากพื้นที่และ
ระยะเวลาที่จํากัด
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๙๐๕๐/๒๕๕๙ สัญญาระหวางโจทกซึ่งเปนลูกจางกับจําเลยซึ่งเปนนายจาง
สมัครใจผูกพันกันตามโครงการจายเงินโบนัสในรูปแบบหุนสามัญ
ซึ่งจําเลยจัดทําโครงการนี้ขึ้นเพื่อเปน
สวัสดิการสงเสริมและจูงใจใหลูกจางจงรักภักดีตอองคกรเปนสัญญาจางแรงงาน โดยสัญญามีขอตกลงใหใน
กรณีที่การจางแรงงานของพนักงานสิ้นสุดลง พนักงานจะไมมีสิทธิจองซื้อหุน โดยไมไดกําหนดถึงกรณีลูกจาง
ลาออก ทั้งยังกําหนดเงื่อนไขลอย ๆ ไมชัดแจงวาสาเหตุที่ไมไดจองซื้อหุนหรือยกเลิกสิทธิการจองซื้อหุนเกิดจาก
การกระทําหรือความผิดของฝายใด ทั้งไมมีขอกําหนดอัตราคาปรับหรือริบเงินโบนัสตามพฤติการณการกระทํา
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ที่เปนเหตุใหไมไดจองซื้อหุน เมื่อพิจารณาสภาพการทํางาน ภาวะคาครองชีพ ความเดือดรอนของโจทก ระดับ
คาจาง หรือสิทธิประโยชนอื่นของโจทก ฐานะแหงกิจการของจําเลย สภาพเศรษฐกิจและสังคมทั่วไป และสภาพ
ขอบังคับโครงการประกอบกันแลว ขอบังคับโครงการดังกลาวของจําเลย ทําใหจําเลยในฐานะนายจางไดเปรียบ
โจทกซึ่งเปนลูกจางเกินสมควร ศาลแรงงานกลางจึงมีอํานาจสั่งใหขอตกลงตามสัญญาจางแรงงานดังกลาวมีผล
ใชบังคับเทาที่เปนธรรมและพอสมควรแกกรณีตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ มาตรา ๑๔/๑
โดยใหจําเลยจายคืนเงินโบนัสสวนที่ยังไมไดนําไปซื้อหุนพรอมดอกเบี้ยแกโจทก
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๘๖๑-๖๘๙๘/๒๕๕๔ จําเลยมอบอํานาจใหไตเรือเปนตัวแทนกําหนดคาจาง
ลูกจางตําแหนงตาง ๆ ตามอัตราทั่วไป โดยประมาณใหลูกจางแตละคนทราบเมื่อแรกเขาทํางาน หลังจากออก
เรือทํางานไปสองเที่ยวเรือแลวจึงจะกําหนดคาจางที่แทจริงใหลูกจางทราบ การที่จําเลยจะมากําหนดอัตรา
คาจางในภายหลังโดยลดคาจางเมื่อเรือกลับเขาฝงโดยอางวาปรึกษาหารือกับไตเรือเทากับเปนการกําหนด
คาจางตามอําเภอใจ ยอมไมเปนธรรมตอลูกจางและถือวาเปนสัญญาจางที่ทําใหนายจางไดเปรียบลูกจางเกิน
สมควร ศาลแรงงานกลางยอมมีอํานาจสั่งใหสัญญาจางมีผลบังคับเพียงเทาที่เปนธรรมและพอสมควรแกกรณี
ตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ มาตรา ๑๔/๑
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๗๕๗๐/๒๕๕๙ คูมือสําหรับพนักงานขาย ที่กําหนดใหพนักงานขายตอง
รับผิดชอบบัญชีขายทุกรายการที่ตนเองขาย เชน รานคาเก็บเงินไมได เช็คคืน เปนตน เปนการตกลงประกันการ
กอใหเกิดความเสียหายไวลวงหนาวาลูกจางที่มีสวนไดรบั คาตอบแทนการขายจะตองรับผิดชดใชความเสียหาย
จากการตัดสินใจขายสินคาใหแกลูกคาของนายจาง อันมีลักษณะเปนสัญญาตางตอบแทนสิทธิและผลประโยชน
ระหวางนายจางกับลูกจาง จึงไมมีผลเปนการขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน แตการ
ที่จําเลยซึ่งเปนนายจางกําหนดระเบียบใหโจทกซึ่งเปนลูกจางที่ปฏิบัติหนาที่ตามสัญญาจางแรงงานโดยชอบ
และสุจริตแลวยังจะตองรับผิดชอบชดใชความเสียหายที่ตนมิไดกอใหเกิดขึ้นดวย
ยอมเปนระเบียบที่ทําให
นายจางไดเปรียบลูกจางเกินสมควรและไมเปนธรรมแกลูกจาง คูมือสําหรับพนักงานขายดังกลาวคงมีผลบังคับ
ใชใหโจทกรับผิดชําระคาสินคาแทนลูกคาของจําเลยไดเฉพาะกรณีที่โจทกตัดสินใจขายสินคาและรับชําระคา
สินคาดวยเช็คจากลูกคาโดยไมถูกตองและไมสุจริตอันเปนผลใหไมสามารถเก็บเงินคาสินคาใหแกจําเลยได
เทานั้น
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๙๐/๒๕๕๒ ขอตกลงในสัญญาใหทุนฝกอบรมตางประเทศที่กําหนดใหจําเลย
ตองกลับมาทํางานกับโจทกเปนเวลา ๓ ป มิฉะนั้นตองเสียเบี้ยปรับ ๓ เทา ของจํานวนคาใชจายที่จําเลยจะตอง
ชดใชคืนพรอมดวยดอกเบี้ยอัตรารอยละ ๑๕ ตอป นั้น จําเลยสามารถจะเลือกเอาไดวาจะกลับมาทํางานกับโจทก
หรือชดใชคาใชจายในการฝกอบรมคืนโจทกพรอมทั้งเสียเบี้ยปรับ ๓ เทาของจํานวนเงินที่จะตองชดใชคืน
ขอกําหนดเบี้ยปรับ ๓ เทา จึงไมเปนขอกําหนดที่ทําใหจําเลยตองรับภาระมากกวาที่จะพึงคาดหมายได
ตามปกติ
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คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๒๗๕/๒๕๔๓ ขอตกลงระหวางโจทกกับจําเลยที่กําหนดวาในระหวางการ
จางงานหรือภายใน ๕ ปนับแตสัญญาจางสิ้นสุดลง จําเลยจะตองไมทํางานใหแกบริษัทคูแขงทางการคาของ
โจทกหรือมีหุนในบริษัทคูแขงทางการคาของโจทกซึ่งครอบคลุมถึงประเทศไทย ประเทศสาธารณรัฐ
เวียดนาม ประเทศกัมพูชาประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และประเทศเมียนมาร
(พมา) เกี่ยวกับกิจการขนยายของตามบานฯ เปนเพียงขอจํากัดหามการประกอบอาชีพแขงขันกับโจทกโดย
จํากัดประเภทของธุรกิจไวอยางชัดเจนมิไดหามประกอบอาชีพปดทางทํามาหาไดของจําเลยอยางเด็ดขาดและ
จําเลยสามารถประกอบอาชีพหรือทํางานในบริษัทประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการขายสินคาหรือบริการอื่น ๆ ที่อยู
นอกเหนือขอตกลงไดขอบเขตพื้นที่ก็หามเฉพาะในกลุมประเทศในแหลมอินโดจีนมิไดรวมถึงประเทศใกลเคียง
อื่น ๆ ดวย ลักษณะของขอตกลงเชนนี้ไมใชเปนการตัดการประกอบอาชีพของจําเลยทั้งหมดทีเดียว เพียงแต
เปนการหามประกอบอาชีพบางอยางที่แขงขันกับโจทกในระยะเวลาหนึ่งเทานั้น เปนสัญญาตางตอบแทนที่
รักษาสิทธิและประโยชนของคูกรณีที่ชอบในเชิงของธุรกิจ ไมเปนการปดการทํามาหาไดของฝายใดโดยเด็ดขาด
จนไมอาจดํารงอยูได จึงไมขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ไมเปนโมฆะ
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๕๔๘/๒๕๓๓ สัญญาที่บริษัทโจทกทํากับจําเลยทั้งสองซึ่ง เปนลูกจางวา
ภายในกําหนดเวลา ๒๔ เดือน นับแตสัญญาจางสิ้นสุดลง ลูกจางจะไมเขาไปเกี่ยวของหรือดําเนินการไมวาจะ
เปนโดยตรงหรือโดยออมกับการพัฒนา ทํา ผลิต หรือจําหนาย (สุดแต จะพึงปรับได กับกรณีของ
ลูกจาง) ซึ่ง ผลิตภัณฑอันเปนการแขงขันกับผลิตภัณฑของบริษัทโจทกที่ตนได เคยมีสวนเกี่ยวของอยูดวย ใน
ระหวางที่ทํางานกับบริษัทโจทก โดย ไมไดรับความยินยอมจากบริษัทโจทก สัญญาดังกลาวไมไดหามจําเลยทั้ง
สองไมใหกระทําโดยเด็ดขาด คงหามจําเลยเฉพาะสิ่งที่เปนการแขงขันกับงานของบริษัทโจทก และในสวนของ
งานที่จําเลยเคยทํากับบริษัทโจทก ทั้งเปนการหามเพียงตาม กําหนดระยะเวลาดังกลาวขางตนเทานั้น ไมเปน
การตัดการประกอบอาชีพของจําเลยทั้งหมดเสียทีเดียว จึงเปนสัญญาตางตอบแทนที่รักษาสิทธิและประโยชน
ของคูกรณีในเชิง การประกอบธุรกิจโดยชอบไมขัดตอ ความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ไม
เปนโมฆะ.
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๐๗๕/๒๕๔๙ ตามใบสมัครงานตอนทายมีขอสรุปไววา "นอกจากนี้ ขาพเจา
ยินยอมที่จะไมทํางานเพื่อหรือทําประโยชนใหกับสํานักงานกฎหมายอื่นในกรุงเทพมหานครเปนเวลา ๒ ป ใน
กรณีที่ขาพเจาไดออกจากการทํางานที่ ติลลิกี แอนด กิบบินส ไมวาดวยเหตุผลใดก็ตาม (ประโยคขางตน
ดังกลาวมิใหนํามาใชกับทนายซึ่งทํางานใหกับบริษัท)" โดยขอความในวงเล็บของตนฉบับที่เปนภาษาอังกฤษ
ระบุวา "(The preceding sentence dose not apply to lawyers engaged with the firm.)" คําใน
วงเล็บคําวา "lawyers" นั้น ยอมหมายถึงทนายความผูทําหนาที่วาความหรือใหคําปรึกษาเปนการเฉพาะ
เทานั้น โจทกเขาทํางานตําแหนงหัวหนางานทรัพยสินทางปญญาและตําแหนงสุดทายเปนผูอํานวยการฝายงาน
ทรัพยสินทางปญญาอันเปนตําแหนงที่สามารถลวงรูความลับในทางการคาและขอมูลการคาของจําเลย
ได ขอตกลงดังกลาวเปนสัญญาตางตอบแทนที่รักษาสิทธิและประโยชนของคูกรณีในกิจการประกอบธุรกิจโดย
ชอบ ไมขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ไมเปนโมฆะ
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๒.หนาที่จัดทําทะเบียนลูกจาง
มาตรา ๑๑๒ ใหนายจางซึ่งมีลูกจางตั้งแตสิบคนขึ้นไปจัดทําทะเบียนลูกจางเปนภาษาไทย และ
เก็บไว ณ สถานประกอบกิจการหรือสํานักงานของนายจาง พรอมที่จะใหพนักงานตรวจแรงงานตรวจไดใน
เวลาทําการ
การจัดทําทะเบียนลูกจางตามวรรคหนึ่ง ใหนายจางจัดทําภายในสิบหาวันนับแตวันที่รับลูกจาง
เขาทํางาน
ทะเบียนลูกจางตามมาตรานี้เปนสิ่งจําเปนที่นายจางซึ่งมีลูกจางตั้งแตสิบคนขึ้นไปตองจัดใหมีเพื่อเปน
หลักฐานยืนยันการทํางานของลูกจางโดยตองมีรายการตาง ๆ ตามมาตรา ๑๑๓ อันเปนรายละเอียดที่สําคัญ
เมื่อเกิดกรณีพิพาทขึ้นสามารถใชเปนประโยชนในทางคดีได
๓.หนาที่จัดใหมีเอกสารเกี่ยวกับการจายคาตอบแทนการทํางาน
มาตรา ๑๑๔ ใหนายจางซึ่งมีลูกจางตั้งแตสิบคนขึ้นไปจัดใหมีเอกสารเกี่ยวกับการจายคาจาง คา
ลวงเวลา คาทํางานในวันหยุด และคาลวงเวลาในวันหยุด ซึ่งอยางนอยตองมีรายการ ดังตอไปนี้
(๑) วันและเวลาทํางาน
(๒) ผลงานที่ทําไดสําหรับลูกจางซี่งไดรับคาจางตามผลงานโดยคํานวณเปนหนวย
(๓) อัตราและจํานวนคาจาง คาลวงเวลา คาทํางานในวันหยุด และคาลวงเวลาในวันหยุดที่
ลูกจางแตละคนไดรับ
เมื่อมีการจายคาจาง คาลวงเวลา คาทํางานในวันหยุด และคาลวงเวลาในวันหยุดใหแกลูกจาง
โดยการโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากในธนาคารพาณิชย หรือสถาบันการเงินอื่นใหถือวาหลักฐานการโอนเงิน
เขาบัญชีเงินฝากของลูกจางเปนเอกสารเกี่ยวกับการจายเงินดังกลาว
เอกสารเกี่ยวกับการจายคาจางตามมาตรานี้ นายจางจะตองเก็บไวไมนอยกวาสองปนับแตวันจายเงิน
และตองเก็บรักษาทะเบียนลูกจางไมนอยกวาสองปนับแตสิ้นสุดการจาง และหากมีขอพิพาทแรงงานหรือการ
ฟองรองคดีแรงงานนายจางตองเก็บรักษาไวจนกวาจะมีคําสั่งหรือคําพิพากษาถึงที่สุดตามมาตรา ๑๑๕ และ
นายจางยังมีหนาที่ตองแสดงสภาพการจางและการทํางานตออธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานหรือผูที่
อธิบดีมอบหมายทุกเดือนมกราคมของแตละปดวยตามมาตรา ๑๑๕/๑
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๘๖๑-๖๘๙๘/๒๕๕๔ พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ บัญญัติ
ไวในหมวดที่ ๙ วาดวยเรื่องการควบคุม มาตรา ๑๑๒ และมาตรา ๑๑๓ ใหนายจางซึ่งมีลูกจางตั้งแตสิบคนขึ้น
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ไปจัดทําทะเบียนลูกจาง ซึ่งตองมีรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อตัวและชื่อสกุล อัตราคาจาง ประโยชนตอบแทนอยาง
อื่นที่จายใหแกลูกจาง เอกสารการจายคาจาง หากนายจางไมสามารถแสดงทะเบียนลูกจางและเอกสารการ
จายคาจางกับคาตอบแทนอยางอื่น หรือแสดงไดไมสมบูรณครบถวน เมื่อมีขอสงสัยฝายนายจางก็ตองรับผิดตอ
ลูกจางในประเด็นดังกลาวเพราะมีหนาที่จัดทําเอกสารนั้นโดยตรง
พระราชบั ญ ญั ติคุ ม ครองข อ มูล ส ว นบุ ค คล พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๖ นิ ย าม “ข อมู ล ส ว นบุ ค คล”
หมายความวา “ขอมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทําใหสามารถระบุตัวบุคคลนั้นไดไมวาทางตรงหรื อทางออม แตไม
รวมถึงขอมูลของผูถึงแกกรรมโดยเฉพาะ” และ “ผูควบคุมขอมูลสวนบุคคล” หมายความวา “บุคคลหรือนิติ
บุคคลซึ่งมีอํานาจหนาที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บรวมรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคล” ทั้งนี้ตามมาตรา
๑๙ กําหนดใหผูควบคุมขอมูลสวนบุคคลจะกระทําการเก็บรวมรวม ใช หรือเปดเผยขอมูลสวนบุคคลไมไดหาก
เจาของขอมูลสวนบุคคลไมไดใหความยินยอมไวกอนหรือในขณะนั้น และเจาของขอมูลสวนบุคคลจะถอนความ
ยินยอมเมื่อใดก็ไดโดยไมกระทบตอการใชหรือเปดเผยขอมูลที่เคยใหความยินยอมไปแลวโดยชอบ และตองเก็บ
รวมรวม ใช หรื อเป ดเผยขอ มูลสว นบุคคลใหเ ปน ไปตามวัต ถุป ระสงคที่ไ ด แจง เจ าของข อมู ล สวนบุ คคลไว
ดังกลาว เวนแตจะไดรับความยินยอมหรือเปนไปตามบทบัญญัติของกฎหมายใหกระทําไดตามมาตรา ๒๑ และ
มาตรา ๒๓ ทั้งนี้ตองคํานึงถึงขอมูลที่หามไวตามมาตรา ๒๖ เชน ขอมูลเกี่ยวกับสหภาพแรงงาน และขอยกเวน
ตามมาตรานี้โดยเฉพาะใน (๕) (ค) สําหรับการคุมครองแรงงาน การประกันสังคม เปนตน

๑.๒ หนาที่จายคาตอบแทนอื่นแกลูกจาง
๑.๒.๑ เงินกรณีลูกจางเดินทางไปทํางาน
พระราชบัญญัติคมุ ครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ มาตรา ๗๑ ในกรณีที่นายจางใหลูกจางเดินทางไป
ทํางานในทองที่อื่น นอกจากทองที่สําหรับการทํางานปกติในวันหยุด ใหนายจางจายคาจางเทากับคาจาง
ในวันหยุดตามมาตรา ๕๖(๑)
มาตรา ๗๒ ในกรณีที่นายจางใหลูกจางเดินทางไปทํางานในทองที่อื่น นอกจากทองที่สําหรับการ
ทํางานปกติ ลูกจางไมมีสิทธิไดรับคาลวงเวลาตามมาตรา ๖๑ และคาลวงเวลาในวันหยุดตามมาตรา ๖๓
ในระหวางเดินทาง แตสําหรับการเดินทางในวันหยุดใหนายจางจายคาจางเทากับคาจางในวันทํางานใหแก
ลูกจางซึ่งไมมีสิทธิไดรับคาจางในวันหยุดตามมาตรา ๕๖(๑) ดวย เวนแตนายจางตกลงจายคาลวงเวลา
หรือคาลวงเวลาในวันหยุดใหแกลูกจาง
มาตรา ๗๓ ใหนายจางออกคาใชจายสําหรับการเดินทางตามมาตรา ๗๑ และมาตรา ๗๒
บทบัญญัติสามมาตรานี้เปนการกําหนดหนาที่ของนายจางที่จะตองออกคาใชจายในการเดินทางให
ลูกจางสําหรับกรณีที่นายจางใหลูกจางเดินทางไปทํางานในทองที่อื่นตามระเบียบและขอบังคับเกี่ยวกับการ
ทํางาน หากเปนการเดินทางในวันหยุดนายจางตองจายคาจางเทากับคาจางในวันหยุดใหลูกจางดวย แต
ระหวางการเดินทางไปทํางานนอกทองที่สําหรับการทํางานปกติ ลูกจางไมมีสทิ ธิไดรับคาลวงเวลาตามมาตรา
๖๑ และคาลวงเวลาในวันหยุดตามมาตรา ๖๓
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๑.๒.๒ เงินกรณีที่นายจางหยุดกิจการ
พระราชบัญญัติคมุ ครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ มาตรา ๗๕ ในกรณีที่นายจางมีความจําเปนตอง
หยุดกิจการทั้งหมดหรือบางสวนเปนการชั่วคราว ดวยเหตุหนึ่งเหตุใดที่สําคัญอันมีผลกระทบตอการ
ประกอบกิจการของนายจาง จนทําใหนายจางไมสามารถประกอบกิจการไดตามปกติซึ่งมิใชเหตุสุดวิสัย ให
นายจางจายเงินใหแกลูกจางไมนอยกวารอยละเจ็ดสิบหาของคาจางในวันทํางานที่ลูกจางไดรับกอน
นายจางหยุดกิจการตลอดระยะเวลาที่นายจางไมไดใหลูกจางทํางาน ณ สถานที่จายเงินตามมาตรา ๕๕
และภายในกําหนดเวลาการจายเงินตามมาตรา ๗๐ (๑)
ใหนายจางแจงใหลูกจางและพนักงานตรวจแรงงานทราบลวงหนาเปนหนังสือกอนวันเริ่มหยุด
กิจการตามวรรคหนึ่งไมนอ ยกวาสามวันทําการ
วัตถุประสงคของมาตรานี้ตามแนวคําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๐๗๘-๖๑๙๙/๒๕๔๙ คือ
๑.ตองการคุมครองนายจางที่ประสบปญหาในการดําเนินกิจการ มีความจําเปนตองหยุดกิจการ
ทั้งหมดหรือบางสวนเปนการชั่วคราว โดยนายจางยังมีความประสงคจะประกอบกิจการของตนตอไปอีกเพื่อ
บรรเทาคาใชจายของนายจาง จึงใหนายจางรับภาระจายเงินใหแกลูกจางในระหวางการหยุดงานเพียงไมนอย
กวารอยละเจ็ดสิบหาของคาจางในวันทํางานที่ลูกจางไดรับกอนนายจางหยุดกิจการ
๒.ตองการคุมครองลูกจางมิใหนายจางตองรับภาระคาใชจายดานแรงงานทั้งหมดในระหวางประสบ
ปญหาในการดําเนินกิจการ มิใหนายจางอางเปนเหตุใหเลิกจางลูกจาง
๓.แมกฎหมายจะใหสิทธินายจางหยุดกิจการชั่วคราวเพื่อแกไขวิกฤตการณได แตหากปรากฎใน
ภายหลังวานายจางกลาวอางยกเหตุจําเปนตองหยุดกิจการตามมาตรา ๗๕ เปนความเท็จเพื่อเอาเปรียบลูกจาง
ลูกจางชอบที่จะใชสิทธิฟองเรียกคาเสียหายรวมทั้งสิทธิประโยชนตาง ๆ หากมี ตามสัญญาจางหรือขอตกลง
เกี่ยวกับสภาพการจางจากนายจางได (คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๘๘๘๐-๘๘๘๖/๒๕๔๒)
๔. ในป ๒๕๖๒ ไดมีการแกไขเพิ่มเติมมาตรานี้โดยกําหนดสถานที่จายเงิน ณ สถานที่ทํางานตาม
มาตรา ๕๕ โดยตองจายอยางนอยเดือนละครั้งตามมาตรา ๗๐ (๑) นอกจากนั้นยังกําหนดใหหากนายจางผิด
นัดไมจายเงินในระหวางหยุดกิจการชั่วคราว จะตองรับผิดเสียดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๑๕ ตอป ตามมาตรา ๙
วรรคหนึ่ง ดวย

หลักการ
๑.เหตุจําเปนที่สําคัญ ไมจําเปนตองเกิดจากการขาดทุนเทานั้น
การจาย “เงินกรณีนายจางหยุดกิจการ” ตามมาตรานี้ เปนกรณีเพียงแตนายจางมี “เหตุจําเปนที่
สําคัญ” เทานั้นซึ่งตองพิจารณาจากเหตุเปนกรณี ๆ ไป หาใชวาจะตองมาจากสาเหตุที่นายจางประสบปญหา
การขาดทุนเพียงประการเดียวไม (คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๐๗๘-๖๑๙๙/๒๕๔๙)
๒.นายจางตองมีกําหนดเวลาที่แนนอนในการแกไขเหตุดังกลาว
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ตองมีความจําเปนอยางมากทําใหนายจางไมสามารถประกอบกิจการตามปกติได มิใชเปนแตเพียง
ความจําเปนทั่ว ๆ ไป เล็ก ๆ นอย ๆ ซึ่งไมสงผลกระทบตอการประกอบกิจการของนายจางมากนัก อีกทั้ง
ระยะเวลาในการแกไขเหตุแหงความจําเปนดังกลาวจะตองมีกําหนดเวลาที่แนนอนติดตอกันอยางพอสมควร
ดวย (คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๘๑๓๑/๒๕๕๓)
๓.เหตุดังกลาวตองมีผลกระทบโดยตรงตอกิจการ
น้ําทวม
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๘๕๐๙/๒๕๕๙ พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ มาตรา ๗๕
ไมไดบัญญัติวาเหตุสุดวิสัยที่เปนเหตุใหนายจางตองหยุดกิจการนั้นจะตองเปนเหตุรุนแรงถึงขนาดใหนายจางไม
สามารถประกอบกิจการตามปกติไดโดยสิ้นเชิงเทานั้น เพียงแตบัญญัติวาในกรณีที่นายจางมีเหตุจําเปนโดยเหตุ
สําคัญอันมีผลกระทบตอการประกอบกิจการของนายจางจนไมสามารถประกอบกิจการไดตามปกติ นายจาง
อาจหยุดกิจการทั้งหมดหรือบางสวนเปนการชั่วคราวได การที่โจทกหยุดกิจการชั่วคราวเฉพาะลูกจางในแผนก
ผลิตเครื่องเสียงติดรถยนตดวยเหตุโรงงานผลิตชิ้นสวนที่โจทกตองสั่งซื้อเพื่อนํามาประกอบการผลิตเครื่องเสียง
ติดรถยนตประสบอุทกภัยน้ําทวมจนไมสามารถประกอบกิจการผลิตชิ้นสวนนําสงโจทกได ซึ่งเปนเหตุที่มี
ผลกระทบโดยตรงตอวิกฤตทางเศรษฐกิจในกิจการของโจทก ถือวาโจทกมีเหตุจําเปนตองหยุดกิจการบางสวน
เปนการชั่วคราวตามมาตรา ๗๕
ตองผลิตตามคําสั่งซื้อและอาศัยวัตถุดิบจากผูสั่งซื้อเทานั้น
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๐๗๘-๖๑๙๙/๒๕๔๙ การที่กิจการของจําเลยซึ่งผลิตเครื่องหนังโดยมี
เครื่องหมายการคาของผูสั่งซื้อจากตางประเทศตองผลิตตามคําสั่งซื้อตามความประสงคของผูสั่งซื้อโดยไมอาจ
เตรียมไวลวงหนา เมื่อมีคําสั่งซื้อสินคานอยลงและขาดชวง เพราะตองรอวัตถุดิบจากตางประเทศ ทําใหเกิด
ชวงเวลาที่ตองรอวัตถุดิบในการผลิต จําเลยจึงตองปดโรงงานผลิตไปบางสวน และหยุดกิจการบางสวนโดย
ไมไดเลือกปฏิบัติ อันเปนความจําเปนที่มีผลกระทบตอการประกอบกิจการของจําเลยอยางมาก จําเลยยอม
หยุดกิจการบางสวนเปนการชั่วคราวไดตามมาตรา ๗๕ นี้
ขาดเทคโนโลยีทําใหสินคาถูกยกเลิก
การที่นายจางไดรบั คําสั่งซื้อจากลูกคาลดลงอยางมากและนายจางขาดเทคโนโลยีในการพัฒนาสินคา
ใหดีขึ้นจึงตองลดการผลิตลง ถือเปนเหตุจําเปนตามมาตรา ๗๕ (คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๙๑๒๘/๒๕๔๗)
อยูระหวางฟนฟูกิจการ
นายจางที่อยูระหวางการฟนฟูกิจการและถูกยกเลิกการสั่งซื้อสินคาจากลูกคาจํานวนมาก ก็ถือเปน
เหตุจําเปนตามมาตรา ๗๕ (คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๙๖๖-๒๔๐๖/๒๕๔๖)
ขาดทุนสะสม ไมมีคําสั่งซื้อ
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คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๙๔๙/๒๕๕๐ โจทกขาดทุนสะสม ๑๑๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท เกินกวาทุนจด
ทะเบียนที่มีเพียง ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ไมมีคําสั่งซื้อและสินคาที่ผลิตจําหนายไมไดจนโจทกตองหาทางขาย
กิจการเพื่อนํามาจายคืนใหเจาหนี้ จึงเปนกรณีโจทกมีความจําเปนตองหยุดกิจการผลิตทั้งหมดหรือบางสวน
เปนการชั่วคราวโดยเหตุที่มิใชเหตุสุดวิสัยตามมาตรา ๗๕ วรรคหนึ่ง
๔. หากปญหาที่มีผลกระทบตอการประกอบกิจการของนายจางเกิดจากการบริหารจัดการของนายจาง
การไมวางแผนงานที่ดี ดังนี้ไมใชกรณีตามมาตรา ๗๕
ความไมแนนอนปกติทางการคา
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๘๑๓๑/๒๕๕๓ ระหวางวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๔๗ ถึงวันที่ ๒๑ มิถุนายน
๒๕๔๗ โจทกสั่งใหลูกจางรวม ๗๓ คน หยุดทํางานชั่วคราวเปนบางวันเปนระยะ ๆ การหยุดทํางานชั่วคราว
ดังกลาวโจทกแจงใหลูกจางทราบลวงหนาเพียงหนึ่งหรือสองวันเทานั้น และสาเหตุที่โจทกใหลูกจางหยุดงาน
เนื่องจากลูกคาสั่งซื้อสินคาลดลง ลักษณะการสั่งใหลูกจางหยุดงานชั่วคราวของโจทกดังกลาวเปนการหยุดงาน
เปนบางวันเปนระยะ ๆ ตามที่โจทกอางวาโจทกประสบปญหาการสั่งซื้อสินคาจากลูกคาลดลงซึ่งไมมีความ
แนนอน แมโจทกจะอางวาลูกคาจะสั่งซื้อสินคาเปนรายสัปดาห โจทกจะทราบการสั่งซื้อลวงหนาเพียง ๓ ถึง ๕
วัน ก็ตาม ก็เปนเรื่องปกติของการคาที่อาจมีความไมแนนอนบาง โจทกควรจะตองวางแผนการบริหารกิจการ
ของโจทกลวงหนา มิใชนําสาเหตุดังกลาวมาสั่งใหลูกจางหยุดทํางานชั่วคราวเปนบางวันเปนระยะ ๆ เชนนี้ จึง
มิใชเหตุจําเปนถึงขนาดตองหยุดกิจการทั้งหมดหรือบางสวนเปนการชั่วคราวตามมาตรา ๗๕
ไมกักตุนวัตถุดิบใหเพียงพอ
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๙๖๐/๒๕๔๘ การที่นายจางใหลูกจาง ๔๔๔ คน หยุดงานเปนระยะ ๆ
จํานวน ๑๗ ครั้ง ครั้งหนึ่งไมเกิน ๒ วัน รวม ๓๑ วัน ในระหวางวันที่ ๑ กันยายน ๒๕๔๕ ถึงวันที่ ๓๐
พฤศจิกายน ๒๕๔๕ แมโจทกจะอางวายอดสั่งซื้อสินคาลดลงก็ตาม ลักษณะการสั่งใหหยุดงานชั่วคราวของ
โจทกเปนการหยุดงานตามที่โจทกคาดหมายวาจะประสบปญหาการสั่งซื้อสินคาของลูกคาซึ่งไมมีความแนนอน
ประกอบกับโจทกมีปญหาดานแรงงานกับลูกจางและบางครั้งโจทกขาดวัตถุดิบเนื่องจากไมไดกักตุนวัตถุดิบไว
ความจําเปนในการหยุดงานชั่วคราวของโจทกจึงเปนผลสืบเนื่องมาจากการบริหารจัดการของโจทกเองที่ขาด
การวางแผนงานที่ดีและมีปญหาดานแรงงาน มิใชเปนเหตุจําเปนถึงขนาดตองหยุดกิจการทั้งหมดหรือบางสวน
เปนการชั่วคราวตามมาตรา ๗๕
๕. หากการหยุดกิจการของนายจางตามมาตรานี้เกิดจากเหตุสุดวิสัย บางกรณีอาจถือวาการชําระหนี้ตก
เปนพนวิสัยเพราะเหตุอยางใดอยางหนึ่งอันจะโทษฝายหนึ่งฝายใดไมได ตามหลักสัญญาตางตอบแทน
เชนนี้นายจางไมตองจายเงินตามมาตรา ๗๕ แกลูกจาง แตบางกรณีไมถือเปนการพนวิสัยที่จะชําระคาจาง
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๑๘/๒๕๒๕ น้ําทวมบริเวณโรงงานแตมิไดทวมโรงงานจนนายจางตองปด
โรงงาน ประกอบกับลูกจางพรอมที่จะทํางานใหนายจาง จึงไมถือเปนเหตุใหการชําระหนี้คาจางของนายจาง
กลายเปนพนวิสัย
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คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๘๘๙๑-๑๘๘๙๖/๒๕๕๗ ชวงเวลาที่ศูนยเครื่องจักรที่โจทกทํางานรวมทั้ง
บานพักอาศัยและบริเวณรอบบานพักอาศัยถูกน้ําทวมที่ศูนยราชการถนนแจงวัฒนะ นายจางมีศูนยบัญชาการ
สั่งงานและใหลูกจางมารวมตัวกันทีหมูบานสรานนทปากเกร็ด แมลูกจางไมไดเขาพักอาศัยในที่พักชั่วคราวที่
นายจางจัดใหก็ยังมีหนาที่ตองไปรวมตัวหรือทํางานตามคําสั่งนายจาง เมื่อลูกจางไมไปทํางานโดยไมแจงสาเหตุ
ใหนายจางทราบเปนเวลา ๓ วันทํางานติดตอกัน แสดงวาลูกจางคํานึงถึงความจําเปนของตนเปนประการ
สําคัญโดยไมสนใจงานที่ตองทําหรือความเดือดรอนของนายจางที่มีสาเหตุจากน้ําทวมใหญเชนเดียวกัน จึงเปน
การละทิ้งหนาที่เปนเวลา ๓ วันทํางานติดตอกันโดยไมมีเหตุอันสมควรตามมาตรา ๑๑๙ (๕)
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๔๗๙/๒๕๒๖ การที่จําเลยหยุดกิจการเพื่อซอมแซมโรงงานที่ถูกเพลิงไหมมิได
เปนเหตุขัดขวางอยางใดที่จะทําใหจําเลยจายสินจางไมได เพราะยังไมพนวิสัยที่จะชําระหนี้จายสินจางแกโจทก
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๓๗๑/๒๕๒๔ สัญญาจางเฝารักษาไมของกลางมีขอความวา ผูรับจางยอมรับ
เฝารักษาไมของกลางโดยคิดคาจางเฝารักษาเปนรายเดือนตามจํานวนปริมาตรของไม ถาไมที่รับจางเฝารักษา
ขาดหายหรือเปนอันตรายยอมใหผูจางปรับไหมตามชนิดและปริมาตรของไมที่สูญหายหรือเปนอันตรายไป ใน
ระหวางที่ผูรับจางเฝารักษาไมตามสัญญา ผูรับจางอาจขนไมของกลางทั้งหมดหรือบางสวนปากที่เดิมในเวลาใด
ก็ได ไมที่นําไปแลวเปนอันพนจากความรับผิดของผูรับจาง สัญญาเชนนี้ตองถือวาเปนสัญญาจางแรงงาน
เพราะอํานาจการครอบครองไมอยูแกผูจาง ผูรับจางเพียงแตเฝารักษามิใหไมสูญหายหรือเปนอันตรายไป การที่
เกิดฝนตกผิดปกติติดตอกันหลายวันทําใหน้ําในคลองไหลเชี่ยวจนสามารถพัดพาไมที่ผูกรวมเปนแพอยูในคลอง
ออกไปสูแมน้ําตามหาไมพบนั้น เปนกรณีที่ไมหลุดลอยหายไปเนื่องจากภัยธรรมชาติเหลือวิสัยที่จะปองกันได
นับเปนเหตุสุดวิสัย
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๑๙๐-๒๑๙๓/๒๕๔๕ พ.ร.บ.คุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๑๘ ,
๑๑๙ มิไดมีขอยกเวนวานายจางไมตองจายคาชดเชยเมื่อเลิกจางลูกจางเพราะเหตุสุดวิสัย และ ป.พ.พ. มาตรา
๕๘๓ ก็มิไดบัญญัติยกเวนไมตองจายสินจางแทนการบอกกลาวลวงหนาในกรณีเลิกจางเพราะเหตุสุดวิสัย
เชนเดียวกัน จําเลยเลิกจางโจทกโดยโจทกมิไดกระทําผิดจึงตองจายคาชดเชยและสินจางแทนการบอกกลาว
ลวงหนาแกโจทก
๖. การที่นายจางจะหยุดกิจการตามมาตรา ๗๕ ตองแจงใหลูกจางที่เกี่ยวของและพนักงานตรวจแรงงาน
ทราบลวงหนาเปนหนังสือกอนวันเริ่มหยุดกิจการตามวรรคหนึ่งไมนอยกวาสามวันทําการดวย
สําหรับกรณีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ นั้น คณะรัฐมนตรี
นอกจากจะมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงแรงงานเสนอขอทบทวนอัตราเงินสมทบที่จัดเก็บสําหรับผูประกันตน
ตามมาตรา ๓๙ แหงพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. ๒๕๓๓ แลว คณะรัฐมนตรียังเห็นชอบตามที่กระทรวง
แรงงานเสนอทบทวนอัตราและระยะเวลาการไดรับประโยชนทดแทนในกรณีวางงานตามรางกฎกระทรวงการ
ไดรบั ประโยชนทดแทนในกรณีวางงานเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัย พ.ศ... ตอมาไดออกเปนกฎกระทรวงการไดรับ
ประโยชนทดแทนในกรณีวางงานเนื่องจากมีเหตุสุดวิสัย อันเกิดจากการระบาดของโรคติดตออันตรายตาม
กฎหมายวาดวยโรคติดตอ พ.ศ. ๒๕๖๓ ถือไดวาคณะรัฐมนตรีไดรบั รองวาการวางงานเพราะเหตุตาม
กฎกระทรวงเปนเหตุสุดวิสัย โดยนิยามคําวา “เหตุสุดวิสัย” หมายความวา ภัยอันเกิดจากการระบาดของโรค
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ติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคติดตออันตรายอื่นตามกฎหมายวาดวยโรคติดตอซึ่งมีผลกระทบตอ
สาธารณชน และถึงขนาดผูประกันตนไมสามารถทํางานไดหรือนายจางไมสามารถประกอบกิจการไดตามปกติ
และไดกําหนดให กรณีหนวยงานภาครัฐมีคําสั่งใหนายจางหยุดประกอบกิจการ เพื่อปองกันความเสี่ยงตอการ
แพรระบาดของโรค ใหลูกจางซึ่งเปนผูประกันตนที่ไมไดรบั คาจางมีสิทธิไดรับประโยชนทดแทนในกรณีวางงาน
ดังนั้นหากเปนกรณีหนวยงานภาครัฐมีคําสั่งใหนายจางหยุดประกอบกิจการ ตองถือเปนเหตุสุดวิสัย แตหาก
ไมใชกิจการดังกลาวแลวนายจางเห็นวาเศรษฐกิจไมดีจึงปดงานเองชั่วคราวไมถือเปนเหตุสุดวิสัย แตอาจเขา
กรณีมีเหตุจําเปนที่สําคัญและนายจางตองปฏิบัติตอลูกจางตามมาตรา ๗๕ นี้

๑.๓ หนาที่จายคาตอบแทนใหถูกตอง
๑.๓.๑ การคํานวณคาจางของลูกจางที่ไดรับคาจางตามผลงาน
พระราชบัญญัติคมุ ครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ มาตรา ๖๐ เพื่อประโยชนในการจายคาจางตาม
มาตรา ๕๖ มาตรา ๕๗ มาตรา ๕๘ มาตรา ๕๙ มาตรา ๗๑ และมาตรา ๗๒ ในกรณีที่ลูกจางไดรับคาจาง
ตามผลงานโดยคํานวณเปนหนวย ใหนายจางจายคาจางในวันหยุดหรือวันลาเทากับคาจางโดยเฉลี่ยในวัน
ทํางานที่ลูกจางไดรับในงวดการจายคาจางกอนวันหยุดหรือวันลานั้น
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๙๒๑/๒๕๒๘ โจทกมิใชลกู จางที่ไดรบั คาจางตามผลงานโดยคํานวณเปน
หนวยแตโจทกเปนลูกจางประจําของจําเลย ไดรับคาจางอัตราสุดทายวันนละ ๗๕ บาท คาครองชีพเดือนละ
๔๐๐ บาท การคิดคาชดเชยจึงตองนําคาจางรายวันมาคูณดวยหนึ่งรอยแปดสิบวันและคาจางรายเดือนมาคูณ
ดวยหก จะเปนคาชดเชยที่โจทกจะพึงไดรบั สวนการที่โจทกจะไมไดรับคาจางในวันลากิจและในวันหยุดประจํา
สัปดาห เปนเพียงการคํานวณจายคาจางของจําเลยไมมีผลมาถึงการคํานวณจายคาชดเชยซึ่งกฎหมายได
บัญญัติไวโดยเฉพาะ
๑.๓.๒ การคํานวนอัตราคาจางตอชั่วโมง
พระราชบัญญัติคมุ ครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ มาตรา ๖๘ เพื่อประโยชนแกการคํานวณคา
ลวงเวลา คาทํางานในวันหยุด และคาลวงเวลาในวันหยุด ในกรณีที่ลูกจางไดรับคาจางเปนรายเดือน
อัตราคาจางตอชั่วโมงในวันทํางาน หมายถึงคาจางหารดวยผลคูณของสามสิบและจํานวนชั่วโมงทํางานใน
วันทํางานตอวันโดยเฉลี่ย
ในกรณีที่ลูกจางทํางานโดยมีเวลาทํางานปกติเทากันทุกวัน เชน ทํางานวันจันทรถึงวันเสาร วันละ ๗
ชั่วโมง จะนํา ๓๐ หารคาจางรายเดือนเปนคาจางรายวัน แลวเอาคาจางรายวันหาร ๗ ชั่วโมง จะไดคาจางตอ
ชั่วโมง
สวนกรณีที่ลกู จางทํางานโดยมีเวลาทํางานปกติไมเทากันในแตละวัน เชน ทํางานวันจันทรถึงวันศุกร
วันละ ๘ ชั่วโมง และวันเสารอีก ๕ ชั่วโมง จะนําจํานวนชั่วโมงทั้งหมดที่ทํารวมกันเปน ๔๕ ชั่วโมง หารจํานวน
วันที่ทํางานคือ ๖ วัน จะไดชั่วโมงทํางานและคาจางเฉลี่ยตอวัน
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๑.๓.๓ การคํานวณระยะเวลาทํางาน
มาตรา ๑๙ เพื่อประโยชนในการคํานวณระยะเวลาทํางานของลูกจางตามพระราชบัญญัตินี้ ให
นับวันหยุด วันลา วันที่นายจางอนุญาตใหหยุดงานเพื่อประโยชนของลูกจางและวันที่นายจางสั่งใหลูกจาง
หยุดงานเพื่อประโยชนของนายจาง รวมเปนระยะเวลาทํางานของลูกจางดวย
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๒๐๓๗/๒๕๕๓ พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ มาตรา ๑๙
บัญญัติวา เพื่อประโยชนในการคํานวณระยะเวลาทํางานของลูกจางตามพระราชบัญญัตินี้ ใหนับวันหยุด วันลา
วันที่นายจางอนุญาตใหหยุดงานเพื่อประโยชนของลูกจางและวันที่นายจางสั่งใหลูกจางหยุดงานเพื่อประโยชน
ของนายจาง รวมเปนระยะเวลาทํางานของลูกจางดวย ซึ่งวันหยุดและวันลาดังกลาว ตามมาตรา ๕ ใหคําจํากัด
ความวา วันหยุด หมายความวา วันที่กําหนดใหลูกจางหยุดประจําสัปดาห หยุดตามประเพณี หรือหยุดพักผอน
ประจําป วันลาหมายความวา วันที่ลูกจางลาปวย ลาเพื่อทําหมัน ลาเพื่อกิจธุระอันจําเปน ลาเพื่อรับราชการ
ทหาร ลาเพื่อฝกอบรมหรือพัฒนาความรู ความสามารถ หรือลาเพื่อคลอดบุตร จึงเห็นไดวา การที่โจทกขาด
งานไปโดยมิไดลา ทั้งมิใชวันที่นายจางสั่งใหลูกจางหยุดงานเพื่อประโยชนของนายจาง จึงไมอาจนําเวลาที่ขาด
งานซึ่งนายจางไมไดประโยชนจากการทํางานของลูกจางมารวมเปนระยะเวลาทํางานของลูกจางได เมื่อโจทก
ขาดงานไปโดยมิไดลาใหถูกตองตามระเบียบ โจทกจึงไมไดทํางานติดตอกันครบสามปที่จะมีสิทธิไดรับคาชดเชย
ไมนอยกวาหนึ่งรอยแปดสิบวันแตอยางใด เพียงแตมีสิทธิไดรับคาชดเชยไมนอยกวาอัตราคาจางสุดทายเกาสิบ
วัน
๑.๓.๔ หนาที่จายใหถูกตองตามกําหนดเวลาจายคาตอบแทน
พระราชบัญญัติคมุ ครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ มาตรา ๗๐ ใหนายจางจายคาจาง คาลวงเวลา คา
ทํางานในวันหยุด และคาลวงเวลาในวันหยุด และเงินที่นายจางมีหนาที่ตองจายตามพระราชบัญญัตินี้ให
ถูกตองและตามกําหนดเวลา ดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีที่มีการคํานวณคาจางเปนรายเดือน รายวัน รายชั่วโมง หรือเปนระยะเวลาอยางอื่นที่
ไมเกินหนึ่งเดือน หรือตามผลงานโดยคํานวณเปนหนวย ใหจายเดือนหนึ่งไมนอยกวาหนึ่งครั้ง เวนแตจะมี
การตกลงกันเปนอยางอื่นที่เปนประโยชนแกลูกจาง
(๒) ในกรณีที่มีการคํานวณคาจาง นอกจาก (๑) ใหจายตามกําหนดเวลาที่นายจางและลูกจางตก
ลงกัน
(๓) คาลวงเวลา คาทํางานในวันหยุด และคาลวงเวลาในวันหยุด และเงินที่นายจางมีหนาที่ตอง
จายตามพระราชบัญญัตินี้ใหจายเดือนหนึ่งไมนอ ยกวาหนึ่งครั้ง
ในกรณีที่นายจางเลิกจางลูกจาง ใหนายจางจายคาจาง คาลวงเวลา คาทํางานในวันหยุด และคา
ลวงเวลาในวันหยุด และเงินที่นายจางมีหนาที่ตองจายตามพระราชบัญญัติน้ี ตามที่ลูกจางมีสิทธิไดรับ
ใหแกลูกจางภายในสามวันนับแตวันที่เลิกจาง

16

การจายคาจาง ที่มีการคํานวณคาจางไมเกินหนึ่งเดือน ใหจายเดือนหนึ่งไมนอยกวาหนึ่งครั้ง หากไมได
กําหนดวาตองจายเมื่อใด ตองจายในวันสิ้นเดือนตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๕๘๐ ซึ่ง
บัญญัติวา “ถาไมมีกําหนดโดยสัญญาหรือจารีตประเพณีวาจะพึงจายสินจางเมื่อไร ทานวาพึงจายเมื่องานไดทํา
แลวเสร็จ ถาการจายสินจางนั้นไดกําหนดกันไวเปนระยะเวลา ก็ใหพึงจายเมื่อสุดระยะเวลาเชนนั้นทุกคราวไป”
แตหากมีการคํานวณคาจาง นอกจาก (๑) เชนคาจางรายป รายหกเดือน ใหจายตามกําหนดเวลาที่นายจางและ
ลูกจางตกลงกัน สวนคาลวงเวลา คาทํางานในวันหยุด และคาลวงเวลาในวันหยุด ไมวาจะอยางไรก็ตองจาย
เดือนหนึ่งไมนอยกวาหนึ่งครั้งเสมอ
ในกรณีที่นายจางเลิกจางลูกจาง ใหนายจางจายคาจาง คาลวงเวลา คาทํางานในวันหยุด และคา
ลวงเวลาในวันหยุด ตามที่ลูกจางมีสิทธิไดรับ ใหแกลูกจางภายในสามวันนับแตวันที่เลิกจาง
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๑๒๙/๒๕๕๘ วันผิดนัดอันเปนวันเริ่มคิดดอกเบี้ยผิดนัดสําหรับคาชดเชยคิด
ไดนับแตวันเลิกจางตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ มาตรา ๑๑๘ สวนคาจางสําหรับวันหยุด
พักผอนประจําป นายจางตองจายภายในสามวันนับแตวันลิกจางตามมาตรา ๗๐ วรรคทาย และสินจางแทน
การบอกกลาวลวงหนา นายจางตองจายนับแตวันทวงถาม (ปจจุบันตองจายในวันที่ใหลูกจางออกจากงาน ตาม
มาตรา ๑๗/๑)

๑.๓.๕ หนาที่จายคาตอบแทนการทํางานใหถูกตองตามสถานที่จาย
พระราชบัญญัติคมุ ครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ มาตรา ๕๔ ใหนายจางจายคาจาง คาลวงเวลา คา
ทํางานในวันหยุด คาลวงเวลาในวันหยุด และเงินผลประโยชนอื่นเนื่องในการจาง บรรดาที่จายเปนเงิน
ตองจายเงินตราไทย เวนแตไดรับความยินยอมจากลูกจางใหจายเปนตั๋วเงินหรือเงินตราตางประเทศ
มาตรา ๕๕ ใหนายจางจายคาจาง คาลวงเวลา คาทํางานในวันหยุด คาลวงเวลาในวันหยุดและ
เงินผลประโยชนอื่นอันเนื่องในการจาง ณ สถานที่ทํางานของลูกจาง ถาจะจาย ณ สถานที่อื่นหรือวิธีอ่นื
ตองไดรับความยินยอมจากลูกจาง
มาตรา ๗๗ ในกรณีที่นายจางตองไดรับความยินยอมจากลูกจาง หรือมีขอตกลงกับลูกจางเกี่ยวกับ
การจายเงินตามมาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ หรือการหักเงินตามมาตรา ๗๖ นายจางตองจัดทําเปนหนังสือและ
ใหลูกจางลงลายมือชื่อในการใหความยินยอมหรือมีขอตกลงกันไวใหชัดเจนเปนการเฉพาะ
บทบัญญัติมาตรา ๕๔ และมาตรา ๕๕ เปนการคุมครองลูกจางที่จะตองไดรบั คาจางเปนเงินตราไทย
เพื่อมิใหเกิดความยากลําบากแกลูกจางในการนําเงินตราตางประเทศใชจายในประเทศไทย ทั้งยังอาจเกิด
ปญหาขอพิพาทตามมาในอัตราแลกเปลี่ยน และตองจายใหลูกจาง ณ สถานที่ทํางานของลูกจาง การที่ลูกจาง
ยินยอมใหจายเปนตั๋วเงินหรือเงินตราตางประเทศ หรือจาย ณ สถานที่อื่นหรือดวยวิธีอื่น เชน การนําเงินเขา
บัญชีธนาคารเพื่อใหลูกจางใชบัตรเบิกจากตูจายเงินดวนเอง ตองไดรบั ความยินยอมเปนหนังสือลงลายมือชื่อ
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ลูกจางดวยหรือทําความตกลงสองฝายระหวางกันเปนการเฉพาะก็ได แตนายจางตองจายใหแกลูกจางโดยไม
หักเงินของลูกจางไปชําระคาธรรมเนียมธนาคาร
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๕๑๒/๒๕๔๔ โจทกฟองขอใหจําเลยชําระคาชดเชย สินจางแทนการบอก
กลาวลวงหนา และตั๋วเครื่องบินเปนเงินดอลลารสหรัฐ และตามสัญญาจางระบุการจายคาจางเปนเงินดอลลาร
สหรัฐ จําเลยจึงมีความผูกพันตามสัญญาจางที่ตองจายเงินใหแกโจทกเปนเงินดอลลารสหรัฐ ซึ่งเปนหนี้เงินที่
กําหนดไวเปนเงินตราตางประเทศ แตจําเลยอาจชําระเปนเงินไทยก็ไดโดยคิดอัตราแลกเปลี่ยน ณ สถานที่และ
เวลาที่ใชเงินตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๑๙๖ ซึ่งเปนสิทธิของลูกหนี้ที่จะเลือกปฏิบัติการ
ชําระหนี้ ศาลแรงงานกลางไมมีอํานาจที่จะเปลี่ยนแปลงสิทธิของลูกหนี้ไดโดยลําพัง ที่ศาลแรงงานกลาง
พิพากษาใหจําเลยชําระเงินดังกลาวเปนเงินไทยจึงไมชอบ
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๔๕๔๑-๑๔๕๕๑/๒๕๕๗ นายจางไมมีสิทธิหักคาจางของลูกจางเพราะเหตุ
ขาดงาน จึงตองคืนคาจางที่หักไวแกลูกจาง เมื่อนายจางมีหนาที่จายคาจางใหแกลูกจาง ณ สถานที่ทํางานของ
ลูกจางตามมาตรา ๕๕ การที่นายจางหักคาจางบางสวนของลูกจางไวทุกเดือนแลวนําไปชําระคาธรรมเนียมแก
ธนาคารในการโอนคาจางเขาบัญชีเงินฝากของลูกจางจึงไมใชหนี้ที่เปนไปเพื่อสวัสดิการอันเปนประโยชนแก
ลูกจางแตฝายเดียว นายจางจึงตองคืนคาจางที่หักไวพรอมดอกเบี้ยอัตรารอยละ ๑๕ ตอป แกลูกจาง

๑.๓.๖ หนาที่ปฏิบัติใหถูกตองหากมีการหักคาตอบแทนในการทํางาน
พระราชบัญญัติคมุ ครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ มาตรา ๗๖ หามมิใหนายจางหักคาจาง คาลวงเวลา
คาทํางานในวันหยุด และคาลวงเวลาในวันหยุด เวนแตเปนการหักเพื่อ
(๑) ชําระภาษีเงินไดตามจํานวนที่ลูกจางตองจายหรือชําระเงินอื่นตามที่มีกฎหมายบัญญัติไว
(๒) ชําระคาบํารุงสหภาพแรงงานตามขอบังคับของสหภาพแรงงาน
(๓) ชําระหนี้สินสหกรณออมทรัพย หรือสหกรณอื่นที่มีลักษณะเดียวกันกับสหกรณออมทรัพยหรือ
หนี้ที่เปนไปเพื่อสวัสดิการที่เปนประโยชนแกลูกจางฝายเดียว โดยไดรับความยินยอมลวงหนา
จากลูกจาง
(๔) เปนเงินประกันตามมาตรา ๑๐ หรือชดใชคาเสียหายใหแกนายจาง ซึ่งลูกจางไดกระทําโดยจง
ใจหรือประมาทเลินเลออยางรายแรง โดยไดรับความยินยอมจากลูกจาง
(๕) เปนเงินสะสมตามขอตกลงเกี่ยวกับกองทุนเงินสะสม
การหักตาม (๒) (๓) (๔) และ (๕) ในแตละกรณีหามมิใหหักเกินรอยละสิบและจะหักรวมกันไดไม
เกินหนึ่งในหาของเงินที่ลูกจางมีสิทธิไดรับตามกําหนดเวลาการจายตามมาตรา ๗๐ เวนแตไดรับความ
ยินยอมจากลูกจาง
๑.การหักคาตอบแทนตามมาตรานี้ใชเฉพาะการหักคาจาง คาลวงเวลา คาทํางานในวันหยุด และ
คาลวงเวลาในวันหยุด ไมรวมถึงคาตอบแทนอื่น ๆ เชน โบนัส คาชดเชย สินจางแทนการบอกกลาว
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ลวงหนา เปนตน และการหักดวยเหตุอื่นนอกจาก (๑) ถึง (๕) นี้ จะตองคืนเงินที่หักแกลูกจางพรอม
ดอกเบี้ย
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๗๗๙/๒๕๔๑ โจทกตกลงใหนําคาชดเชย สินจางแทนการบอกกลาวลวงหนา
และคาจางสําหรับวันหยุดพักผอนประจําป ซึ่งเปนเงินที่จําเลยตองจายใหแกโจทกหลังจากโจทกพนสภาพการ
เปนลูกจางของจําเลยแลวเนื่องจากถูกเลิกจางมาชําระหนี้เงินกูสวัสดิการของโจทกตามขอตกลงจึงไมตองหาม
ตามกฎหมาย
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๔๕๔๑-๑๔๕๕๑/๒๕๕๗ นายจางไมมีสิทธิหักคาจางของลูกจางเพราะเหตุ
ขาดงานตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ มาตรา ๗๖ วรรคหนึ่ง จึงตองคืนคาจางที่หักไวแก
ลูกจางพรอมดอกเบี้ยในระหวางผิดนัดในอัตรารอยละ ๑๕ ตามมาตรา ๙ วรรคหนึ่ง
๒.การหักคาตอบแทนตามมาตรานี้ใชเฉพาะคูสัญญายังคงมีสภาพเปนนายจางและลูกจางกัน
เทานั้น
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๙๕๓/๒๕๕๐ การหามหักคาจาง คาลวงเวลา คาทํางานในวันหยุด และคา
ลวงเวลาในวันหยุด ใชบังคับเฉพาะในกรณีที่คูสัญญายังคงมีสภาพเปนนายจางและลูกจางกันอยูเทานั้น เมื่อ
จําเลยเลิกจางโจทกไปกอนแลว จึงจะนําบทบัญญัติดังกลาวมาปรับใชอางเปนเหตุใหโจทกไมตองรับผิดตอ
จําเลยไมได
๓.การหักคาตอบแทนในระหวางนัดหยุดงานตามหลัก no work no pay ไมใชกรณีตามมาตรานี้
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๔๕๑-๓๔๕๒/๒๕๔๙ นายจางหักคาจางลูกจางที่ชุมนุมกันโดยไมแจงขอ
เรียกรองแตตอมาสามารถตกลงกันทําขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางกันได และหักคาจางลูกจางที่เขาทํางาน
ในวันชุมนุมเกินไปจากเวลาทํางานปกติเทากับคาจางคนละ ๑ ชั่วโมง โดยไมมีการเอาโทษทางวินัยอีก นายจาง
ยอมกระทําได
๔.การหักคาเสียหายตามหลักการคํานวณเงินคาตอบแทนกอนจายทําได
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๑๙๖-๑๒๑๘/๒๕๔๖ โจทกเปนหัวหนาพนักงานขาย มีสิทธิไดรับคานายหนา
จากการขายตามหลักเกณฑการจายคาตอบแทนใหแกเจาหนาที่การตลาด ซึ่งระบุวา ความผิดพลาดที่ทําใหเกิด
ความเสียหายของเจาหนาที่การตลาด จะนํามาหักออกจากคาตอบแทนของหัวหนาสวนที่ไดรับจากทีม ดังนั้น
จําเลยจึงมีสิทธินําคาเสียหายที่เกิดจากความผิดพลาดในสวนความรับผิดชอบของโจทกมาหักออกจากคานาย
หนาที่โจทกมีสิทธิไดรับตามหลักเกณฑดังกลาว มิใชเปนการนําคาจางที่โจทกไดรับมาหักเพื่อชําระหนี้ที่โจทก
เปนหนี้จําเลย จึงไมขัดตอพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ มาตรา ๗๖
๕.การหักเปนการลดโทษจากที่ตองลงโทษสถานอื่นที่หนักกวาทําได
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๑๐๙/๒๕๓๕ โดยทั่วไปสิ่งใดที่กลาวยกขึ้นเปนตัวอยางไว สิ่งนั้นยอมเปนสิ่งที่
สามารถทําไดหรือตองละเวนไมกระทําตามแตขอความกอนมีการยกตัวอยางไดระบุไว คําวา "ตัดคาจาง ถูกพัก

19

งาน ถูกภาคทัณฑ"เปนขอความในขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานของจําเลยในหัวขอระเบียบวินัยและโทษทาง
วินัย จึงเปนโทษทางวินัยอยางหนึ่ง แตการกระทําผิดทางวินัยในความผิดประเภทตาง ๆ ไดมีกําหนดโทษที่จะ
ลงแกผูกระทําผิดไวเปนการเฉพาะแลว ดังนั้น โทษดังที่กลาวขางตนซึ่งมิไดระบุถึงในโทษที่กําหนดไวเปนการ
เฉพาะนี้ จําเลยจึงนํามาลงโทษไดเฉพาะเมื่อประสงคจะลงโทษที่เบากวาโทษที่กําหนดไวเปนการเฉพาะแลว
เทานั้น จําเลยมาทํางานสายเปนครั้งที่ ๔ ซึ่งโทษที่กําหนดไวเปนการเฉพาะคือปลดออกจากงาน การที่จําเลย
ลงโทษเพียงพักงานโจทก ซึ่งเปนโทษที่เบากวาการปลดออกจากงานจึงชอบดวยระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับการ
ทํางานของจําเลยแลว และเมื่อการลงโทษพักงานชอบดวยระเบียบ จําเลยก็มีสิทธิหักคาจางโจทกในวันที่พัก
งานได
- ชําระภาษีเงินไดพึงประเมินภาษีตามจํานวนที่ลูกจางตองจายหรือชําระเงินอื่นตามที่มีกฎหมาย
บัญญัติไว
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๖๘๑-๑๖๘๓/๒๕๔๘ นายจางผูจายคาจางอันเปนเงินไดพึงประเมินตาม
ประมวลรัษฎากร มาตรา ๔๐(๑) ใหแกลูกจาง จึงมีหนาที่ตองหักภาษีเงินได ณ ที่จายไวทุกครั้งตามจํานวนที่
กําหนดในมาตรา ๕๐(๑) แลวนําสงกรมสรรพากรภายใน ๗ วัน นับแตวันที่จายเงินตามมาตรา ๕๒
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๙๖๖/๒๕๕๙ นายจางมีหนาที่หักคาจางของลูกจางนําสงเปนเงินสมทบใน
สวนของลูกจางและนําเงินสมทบในสวนของนายจางสงใหแกสํานักงานประกันสังคมตามพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม พ.ศ.๒๕๓๓ มาตรา ๔๖ และมาตรา ๔๗
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๔๘๗๓-๑๔๘๘๙ พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.๒๕๓๓ กําหนดให
นายจางมีหนาที่หักคาจางที่จายแกลูกจางสงเปนเงินสมทบกองทุนประกันสังคม และนายจางมีหนาที่ตองนําสง
เงินสมทบแกสํานักงานประกันสังคมภายในกําหนดเวลา มิฉะนั้นตองรับผิดชําระเงินเพิ่มกับมีโทษตามกฎหมาย
เมื่อจําเลยซึ่งเปนนายจางหักคาจางของลูกจางเปนเงินสมทบแลวไมนําสงเงินสมทบจนกระทั่งถูกสํานักงาน
ประกันสังคมเขตพื้นที่ ๑๐ ติดตามทวงถาม และมีการทําสัญญารับสภาพหนี้กันไว จึงเปนการบังคับใหจําเลย
ชําระหนี้แกสํานักงานประกันสังคมพื้นที่ ๑๐ แลว จําเลยจึงไมมีหนาที่ตองคืนเงินคาจางที่หักเปนเงินสมทบแลว
ใหแกลูกจาง
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๔๕๘/๒๕๔๘ คําวาหนี้อื่นตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑
มาตรา ๗๖ วรรคหนึ่ง (๑) หมายถึงหนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติไว เชน การชําระภาษีเงินไดของลูกจาง หรือการ
ชําระเงินสะสมกองทุนสงเคราะหลูกจาง เปนตน ซึ่งเกิดจากกฎหมายกําหนดหรือบัญญัติไว แตกรณีที่สามี
โจทกซึ่งเปนลูกจางจําเลยเชนเดียวกับโจทกเปนผูทําละเมิดกอใหเกิดความเสียหายแกจําเลย มิใชหนี้อื่น ๆ ตาม
บทบัญญัติดังกลาว จําเลยจึงตองคืนคาจางใหโจทก
- ชําระหนี้สินสหกรณออมทรัพย หรือสหกรณอื่นที่มีลักษณะเดียวกันกับสหกรณออมทรัพยหรือ
หนี้ที่เปนไปเพื่อสวัสดิการที่เปนประโยชนแกลูกจางฝายเดียว โดยไดรับความยินยอมลวงหนาจากลูกจาง
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๔๐๔๗/๒๕๕๘ ลูกจางประสงคเชารถยนตมาใชเอง แตใหนายจางทําสัญญา
เชาแทน โดยลูกจางชําระคาเชารถยนต ดังนี้ มิใชกรณีที่นายจางจัดสวัสดิการใหแกลูกจางแตเปนกรณีที่
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นายจางและลูกจางมีขอตกลงพิเศษเปนการเฉพาะในลักษณะที่นายจางเปนเพียงตัวแทนลูกจางในการทํา
สัญญาเชาและเปนผูนําคาเชารถยนตไปชําระใหแกผูใหเชาแทนลูกจาง จึงมิใชขอตกลงหักคาจางเพื่อชําระหนี้ที่
เปนสวัสดิการที่จําตองมีหลักฐานเปนหนังสือวาลูกจางยินยอมใหนายจางหักคาเชารถยนตออกจากคาจางของ
ลูกจางตามมาตรา ๗๖ (๓) และมาตรา ๗๗ แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ นายจางจึงมีสิทธิ
หักคาเชารถยนตออกจากคาจางของลูกจางได
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๔๕๔๑-๑๔๕๕๑ การที่นายจางหักคาจางบางสวนของลูกจางไวทุกเดือนแลว
นําไปชําระคาธรรมเนียมแกธนาคารในการโอนคาจางเขาบัญชีเงินฝากของลูกจาง ไมใชหนี้ที่เปนไปเพื่อ
สวัสดิการอันเปนประโยชนแกลูกจางแตฝายเดียวตามพระราชบัญญัติคมุ ครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ มาตรา ๗๖
วรรคหนึ่ง (๓)
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๙๔๙๑/๒๕๕๖ โจทกทําสัญญาค้ําประกันการกูยืมเงินของ ส.ตอสหกรณออม
ทรัพย พ. โดยตกลงวา หาก ส. ผิดนัดไมชําระหนี้คืนสหกรณออมทรัพย พ. โจทกยินยอมใหจําเลยผูเปน
นายจางหักเงินไดสงใหสหกรณออมทรัพย พ. เพื่อชําระหนี้แทน ส. เมื่อ ส. ผิดนัดไมชําระหนี้ จําเลยจึงหัก
คาจางของโจทกซึ่งไมเกินรอยละ ๑๐ ชําระหนี้แกสหกรณออมทรัพย พ. ไดตามพระราชบัญญัติคุมครอง
แรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ มาตรา ๗๖ วรรคหนึ่ง (๓) และวรรคสอง
- เปนเงินประกันตามมาตรา ๑๐ หรือชดใชคาเสียหายใหแกนายจาง ซึ่งลูกจางไดกระทําโดยจงใจ
หรือประมาทเลินเลออยางรายแรง โดยไดรับความยินยอมจากลูกจาง
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๒๖๒๐/๒๕๕๘ แมโจทกยินยอมใหจําเลยหักเงินหลักประกันการทํางานของ
โจทกไปชําระคาประกันอุบัติเหตุสวนบุคคลของโจทก ซึ่งเปนการยินยอมใหจําเลยไมตองคืนเงินหลักประกัน
ใหแกโจทกทั้งที่ไมใชหนี้คาเสียหายจากการทํางานใหแกจําเลยจึงขัดตอพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.
๒๕๔๑ มาตรา ๑๐ ขอตกลงเปนโมฆะ
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๐๓๙/๒๕๕๐ ลูกจางเปนชางซอมบํารุง ไมไดรับผิดชอบเกี่ยวกับการเงินหรือ
ทรัพยสินของนายจาง การที่นายจางหักคาจางรอยละ ๕ ไวเปนเงินประกันหรือเงินสะสมโดยไมไดรับความ
ยินยอมจากลูกจางเปนการฝาฝนพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ มาตรา ๑๐ และมาตรา ๗๖
ดังนั้นนายจางยอมไมอาจอางการกระทําผิดขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานของลูกจางเพื่อปฏิเสธที่จะคืนเงิน
คาจางของลูกจางที่นายจางหักไวได
- เปนเงินสะสมตามขอตกลงเกี่ยวกับกองทุนเงินสะสม
การไดรบั ความยินยอมลวงหนาจากลูกจางตามมาตรา ๗๖ (๓) หรือการไดรับความยินยอมจากลูกจาง
ตามมาตรา ๗๖ (๔) และการไดรับความยินยอมการหักเงินตามมาตรา ๗๖ วรรคสอง จะตองเปนไปตามมาตรา
๗๗ ดวย
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พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ มาตรา ๗๗ ในกรณีที่นายจางตองไดรับความ
ยินยอมจากลูกจาง หรือมีขอตกลงกับลูกจางเกี่ยวกับการจายเงินตามมาตรา ๕๔ มาตรา ๕๕ หรือการหัก
เงินตามมาตรา ๗๖ นายจางตองจัดทําเปนหนังสือและใหลูกจางลงลายมือชื่อในการใหความยินยอมหรือมี
ขอตกลงกันไวใหชัดเจนเปนการเฉพาะ
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๔๕๘/๒๕๔๘ พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ มาตรา ๗๖ ที่
หามมิใหนายจางหักคาตอบแทนในการทํางานของลูกจางเพื่อเปนเงินประกันตามมาตรา ๑๐ หรือชดใช
คาเสียหายใหแกนายจาง ซึ่งลูกจางไดกระทําโดยจงใจหรือประมาทเลินเลออยางรายแรง โดยไดรบั ความ
ยินยอมจากลูกจางนั้น มุงหมายตัวลูกจางโดยตรงเปนผูกระทําใหเกิดหนี้หรือความเสียหายแกนายจางและ
ลูกจางไดใหความยินยอมแลว จึงหักคาจางลูกจางได แตโจทกเปนเพียงภริยาของ อ. ซึ่งเปนลูกจางของจําเลย
เชนเดียวกับโจทก มิไดเปนผูกอหนี้หรือความเสียหายแกจําเลย ยอมไมตองดวยขอยกเวนตามบทกฎหมาย
ดังกลาว แมโจทกจะทําหนังสือยินยอมใหหักคาจางได จําเลยก็ไมอาจหักคาจางของโจทก

ความรับผิดสําหรับนายจางที่ไมปฏิบัติใหถูกตองตองจายดอกเบี้ยและเงินเพิ่ม
พระราชบัญญัติคมุ ครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๙ ในกรณีที่นายจางไมคืนหลักประกันที่เปน
เงินตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง ไมจายเงินกรณีนายจางบอกเลิกสัญญาจางโดยไมบอกกลาวลวงหนาตาม
มาตรา ๑๗/๑ หรือไมจายคาจาง คาลวงเวลา คาทํางานในวันหยุด คาลวงเวลาในวันหยุด และเงินที่
นายจางมีหนาที่ตองจายตามพระราชบัญญัติน้ี ภายในเวลาที่กําหนดตามมาตรา ๗๐ หรือไมจายเงินกรณี
นายจางหยุดกิจการตามมาตรา ๗๕ หรือคาชดเชยตามมาตรา ๑๑๘ คาชดเชยพิเศษแทนการบอกกลาว
ลวงหนาหรือคาชดเชยพิเศษตามมาตรา ๑๒๐ มาตรา ๑๒๐/๑ มาตรา ๑๒๑ และมาตรา ๑๒๒ ใหนายจาง
เสียดอกเบี้ยใหแกลูกจางในระหวางเวลาผิดนัดรอยละสิบหาตอป
ในกรณีที่นายจางจงใจไมคนื หรือไมจายเงินตามวรรคหนึ่งโดยปราศจากเหตุผลอันสมควร เมื่อพน
กําหนดเวลาเจ็ดวันนับแตวันที่ถึงกําหนดคืนหรือจาย ใหนายจางเสียเงินเพิ่มใหแกลูกจางรอยละสิบหาของ
เงินที่คางจายทุกระยะเวลาเจ็ดวัน
ในกรณีที่นายจางพรอมที่จะคืนหรือจายเงินตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง และไดนําเงินไปมอบไว
แกอธิบดีหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายเพื่อจายใหแกลูกจาง นายจางไมตองเสียดอกเบี้ยหรือเงินเพิ่มตั้งแตวันที่
นายจางนําเงินนั้นไปมอบไว

๑.ดอกเบี้ยและเงินเพิ่มตามมาตรา ๙ นี้ เปนการกําหนดดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๑๕ ตอป นับแต
วันที่ถึงกําหนดตองคืนหรือจายเงินซึ่งสูงกวาอัตราดอกเบี้ยตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา
๗ และมาตรา ๒๒๔ ที่แกไขโดยพระราชกําหนด แกไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย พ.ศ.
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๒๕๖๔ โดยมาตรา ๗ กําหนดให “ถาจะตองเสียดอกเบี้ยแกกันและมิไดกําหนดอัตราดอกเบี้ยไวโดยนิติกรรม
หรือโดยบทกฎหมายโดยชัดแจง ใหใชอัตรารอยละสามตอป” และมาตรา ๒๒๔ กําหนดให “หนี้เงินนั้น ใหคิด
ดอกเบี้ยในระหวางเวลาผิดนัดในอัตราที่กําหนดตามมาตรา ๗ บวกดวยอัตราเพิ่มรอยละสองตอป ถาเจาหนี้
อาจจะเรียกดอกเบี้ยไดสูงกวานั้นโดยอาศัยเหตุอยางอื่นอันชอบดวยกฎหมาย ก็ใหคงสงดอกเบี้ยตอไปตามนั้น”
ดังนั้นอัตราดอกเบี้ยในปจจุบัน (ตั้งแตวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๔) คือรอยละ ๕ ตอป
และถามีพฤติการณที่แสดงวานายจางจงใจไมจายโดยปราศจากเหตุผลอันสมควร เมื่อพนกําหนดเวลา
๗ วันนับแตวันที่ถึงกําหนดที่ตองคืนหรือจายจะตองเสียเงินเพิ่มอีกในอัตรารอยละ ๑๕ ทุกระยะเวลา ๗ วัน
๒.เงินที่ตองจายตามมาตรานี้ ไดแก
๒.๑ หลักประกันที่เปนเงิน ตองคืนภายใน ๗ วัน นับแตวันที่นายจางเลิกจางหรือวันที่ลูกจาง
ลาออก หรือวันที่สัญญาประกันสิ้นอายุตามมาตรา ๑๐ วรรคสอง
๒.๒ คาจาง คาลวงเวลา คาทํางานในวันหยุด และคาลวงเวลาในวันหยุด ในกรณียังมี
ความสัมพันธตามสัญญาจางแรงงานกันอยูตองจายในวันที่ตกลงกันหรือตามที่กําหนดไวในขอบังคับเกี่ยวกับ
การทํางาน หรือหากมีกรณีเลิกจาง ก็ตองจายภายใน ๓ วันนับแตวันที่เลิกจาง ตามมาตรา ๓๐ และมาตรา ๗๐
๒.๓ คาชดเชย ตองจายภายในวันที่เลิกจางตามมาตรา ๑๑๘
๒.๔ คาชดเชยพิเศษแทนการบอกกลาวลวงหนา หรือคาชดเชยพิเศษ ตองจายภายใน ๗ วัน
นับแตวันที่สัญญาจางสิ้นสุดตามมาตรา ๑๒๐ และมาตรา ๑๒๐/๑ หรือในวันที่นายจางเลิกจางตามมาตรา
๑๒๑ และมาตรา ๑๒๒
๒.๕ คาจางแทนการบอกกลาวลวงหนา ตองจายในวันที่ใหลูกจางออกจากงานตามมาตรา
๑๗/๑
๒.๖ เงินกรณีหยุดกิจการชั่วคราว ตองจายเดือนหนึ่งไมนอยกวาหนึ่งครั้ง เวนแตจะมีการตก
ลงกันเปนอยางอื่นที่เปนประโยชนแกลูกจาง ตามมาตรา ๗๐ (๑) และมาตรา ๗๕
๒.๗ เงินที่นายจางมีหนาที่จายตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ หมายถึง
เงินที่นายจางตองจายในลักษณะเดียวกับคาจาง คาลวงเวลา คาทํางานในวันหยุด และคาลวงเวลาในวันหยุด
แตเรียกชื่ออยางอื่น เชน คาตอบแทนการทํางานตามมาตรา ๒๓ วรรคสอง คาตอบแทนการทํางานเกินหรือ
นอกเวลาทํางานปกติตามมาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง คาตอบแทนเปนเงินเทากับคาจางตอชั่วโมงแกลูกจางที่ทํา
หนาที่ขับขี่ยานพาหนะในงานขนสงทางบก ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ.๒๕๔๑) หรือคาตอบแทนเปน
เงินเทากับคาจางตอชั่วโมงแกลูกจางที่ไมไดรับคาจางเปนรายเดือนที่ทําหนาที่ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๗ (พ.ศ.
๒๕๔๑) ขอ ๒ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๓ (พ.ศ.๒๕๔๓) เปนตน เดิมเคยมีคําพิพากษาศาล
ฎีกาที่ ๓๐๘๗-๓๐๙๕/๒๕๔๕ วินิจฉัยวา คาตอบแทนการทํางานลวงเวลาตามกฎกระทรวงฉบับนี้ไมใชคา
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ลวงเวลา จึงไมสามารถคิดดอกเบี้ยในระหวางผิดนัดในอัตรารอยละ ๑๕ ตอปตามมาตรา ๙ แหง
พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ แตเปนหนี้เงินที่มีสิทธิคิดดอกเบี้ยในระหวางผิดนั ดไดรอยละ ๗.๕
ตอป ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๒๒๔ วรรคหนึ่ง เทานั้น แตปจจุบันเมื่อแกไขกฎหมาย
คุมครองแรงงานใหครอบคลุมถึงเงินดังกลาว เจาหนี้จึงสามารถคิดดอกเบี้ยไดในอัตรารอยละ ๑๕ ตอป

๓.การจายดอกเบี้ยหรือเงินเพิ่มตามมาตรานี้ เปนการกําหนดคาเสียหายเชิงลงโทษ ซึ่งหากเปนกรณี
ผิดนัดตามปกตินายจางจะตองเสียดอกเบี้ยอัตรารอยละ ๑๕ ตอป กรณีที่นายจางจงใจไมคืนหรือไมจายเงิน
ดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควรตองจายเงินเพิ่มแกลูกจางดวย
การพิจารณาจะเปนไปตามหลัก
reasonableness วามีเหตุใหนายจางเชื่อไดหรือไมวาไมตองจายคืนหรือจายเงินตามมาตรา ๙ ใหแกโจทก
โดยไมไดพจิ ารณาจากความรูสึกของวิญูชน (reasonable person) ตามหลัก objective test แตจะ
พิจารณาจากความเชื่อความเขาใจและความจําเปนของนายจางนั้นโดยตรงตามหลัก subjective test ซึ่งหาก
นายจางมีขอแกตัวที่พอฟงได ศาลจะไมกําหนดเงินเพิ่มให นอกจากนั้นการฟองเรียกรองเงินดังกลาวตามมาตรา
นี้จะตองเปนกรณีที่ถึงกําหนดจายตามกฎหมายแลว หากลูกจางฟองคดีกอนถึงกําหนดจายถือไมไดวานายจาง
จงใจไมจายให เชน
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๓๓๑/๒๕๕๐ โจทกฟองคดีนี้เพื่อเรียกเงินประกันการทํางานคืนกอนครบ
กําหนดเจ็ดวันนับแตวันที่โจทกลาออก ยังถือไมไดวาเปนกรณีที่จําเลยจงใจไมจายเงินประกันการทํางานใหแก
โจทกหรือไมจายเงินดังกลาวโดยปราศจากเหตุผลอันสมควร จําเลยจึงไมตองรับผิดเสียเงินเพิ่มใหแกโจทก
จายเงินอื่นใหแลวแตเขาใจวาไมตองจายคาชดเชย เมื่อศาลแนะนําก็จายใหโดยดี
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๒๖๙/๒๕๔๙ จําเลยเลิกจางโจทกโดยจายเงินอื่นที่โจทกมีสิทธิไดรับไปแลว
เมื่อจําเลยเลิกจาง แมในที่สุดศาลแรงงานกลางจะวินิจฉัยวาไมตองดวยขอยกเวนไมตองจายคาชดเชยเมื่อเลิก
จางก็มีเหตุที่จําเลยจะเขาใจวาจําเลยไมตองจายคาชดเชยเมื่อเลิกจาง เพราะเมื่อจําเลยไดทราบจากการชี้แนะ
ของศาลในระหวางการพิจารณาคดี จําเลยก็ไดนําคาชดเชยที่โจทกมีสิทธิไดรับตามกฎหมายมาวางไวตอศาล
และขอใหโจทกรับไป พฤติการณดังกลาวถือไมไดวาจําเลยจงใจไมจายคาชดเชยใหแกโจทกโดยปราศจาก
เหตุผลอันสมควร อันจะทําใหจําเลยตองเสียเงินเพิ่มใหแกโจทก
ไมจายคาชดเชยใหเพราะไมมีเงินจาย
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๑๑๑/๒๕๔๔ บริษัทจําเลยมีโจทกเปนลูกจางเพียงคนเดียว มีโครงการสวน
พฤกษชาติแตตองระงับโครงการจึงเลิกจางโจทก การที่จําเลยไมจายคาจางคางจาย คาจางสําหรับวันหยุด
พักผอนประจําป และคาชดเชยใหแกโจทกเนื่องจากจําเลยไมมีเงินจาย จึงยังถือไมไดวาเปนการจงใจไมจายเงิน
ดังกลาวใหแกโจทกโดยปราศจากเหตุอันสมควร จึงไมตองเสียเงินเพิ่มใหแกโจทก
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มีขอโตแยงวาที่ไมคืนเงินประกันเพราะลูกจางยังไมคืนเอกสาร
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๖๗๘/๒๕๕๘ จําเลยใหการตอสูวา จําเลยไมคืนเงินประกันการทํางานเพราะ
โจทกยังไมคืนเอกสารสัญญาค้ําประกันการทํางานและยังไมสามารถเรียกเก็บบิลที่พนักงานขายรับผิดชอบได
ทั้งหมด จึงยังมีขอโตแยงกันอยูระหวางโจทกกับจําเลย การที่จําเลยไมคืนเงินประกันการทํางานในสวนที่ขาด
ใหแกโจทก จึงถือไมไดวาจําเลยจงใจไมคืนเงินประกันการทํางานใหแกโจทกโดยปราศจากเหตุผลอันสมควร
มีขอโตแยงอยูวานายจางตองปรับเงินคาจางใหหรือไม
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๔๖๖-๕๔๖๗/๒๕๔๕ คาจางที่ลูกจางเรียกรองจากนายจางนั้น เปนเงินสวนที่
ลูกจางอางวานายจางตองปรับเพิ่มใหเดือนละ ๒๐,๐๐๐ บาท ตามสัญญาจาง แตนายจางยังมีขอโตแยงกันอยู
วามีหนาที่ตองจายหรือไม การที่นายจางยังไมจายใหจึงมีเหตุอาง ยังถือไมไดวานายจางจงใจไมจายให
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๙๖๖-๒๙๖๘/๒๕๔๘ ขออางของนายจางที่วา นายจางไมตองปรับขึ้นคาจาง
และไมจายคาครองชีพให เนื่องจากลูกจางเปนพนักงานระดับบังคับบัญชาไมมีสิทธิไดปรับขึ้นคาจาง เปนขอ
ตอสูท่มี ีเหตุอันสมควร มิใชการจงใจไมจายโดยปราศจากเหตุผลอันสมควร
มีขอโตแยงวาไมตองจาย
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๕๔๘/๒๕๕๑ เมื่อกรณียังมีขอโตเถียงวานายจางตองจายคาชดเชยและคาครอง
ชีพหรือไม ถือไมไดวานายจางจงใจไมจายเงินดังกลาวโดยปราศจากเหตุผลอันสมควร
๔. หากเปนกรณีที่นายจางจงใจไมคืนหรือไมจายเงินดังกลาวโดยไมมีเหตุอันสมควร นอกจากจะตองเสีย
ดอกเบี้ยกรณีผิดนัดตามปกติแลวจะตองเสียเงินเพิ่มในอัตรารอยละ ๑๕ ทุกระยะเวลา ๗ วัน อีกดวย มิใช
เสียเฉพาะเงินเพิ่ม ซึ่งตองพิจารณาจากขอเท็จจริงวานายจางมีเจตนาที่แทจริงเชนใด เชน
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๖๐๐๖/๒๕๕๓ นายจางเลิกจางลูกจางและใหลูกจางลงชื่อรับเงินคาจางซึ่งมี
ขอความวา ลูกจางจะไมมีสิทธิไดรับเงินอื่นโดยเฉพาะคาชดเชย ลูกจางไมยอมลงชื่อ เมื่อนายจางกําหนดเงื่อนไข
ใหลูกจางปฏิบัติกอนรับเงินโดยมิชอบเชนนี้ จึงถือไดวาเปนการจงใจไมจายคาจางใหแกลูกจางโดยปราศจาก
เหตุผลอันสมควร นายจางตองจายเงินเพิ่มใหแกลูกจาง
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๘๓๙๕/๒๕๕๐ พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ มาตรา ๙
กําหนดใหในกรณีที่นายจางจงใจไมคืนหรือไมจายเงินประกัน คาจาง คาลวงเวลา คาทํางานในวันหยุด คา
ลวงเวลาในวันหยุด คาชดเชย หรือคาชดเชยพิเศษ โดยปราศจากเหตุผลอันสมควร เมื่อพนกําหนดเวลาเจ็ดวัน
นับแตวันที่ถึงกําหนดคืนหรือจายใหนายจางเสียเงินเพิ่มใหแกลูกจางรอยละสิบหาของเงินที่คางจายทุก
ระยะเวลาเจ็ดวัน นอกเหนือจากที่ตองเสียดอกเบี้ยใหแกลูกจางในระหวางเวลาผิดนัดที่กําหนดใหตองเสียรอย
ละสิบหาตอปอีกดวย เมื่อคาจางและคาชดเชยที่จําเลยไมไดจายแกโจทกยังมีขอโตแยงระหวางโจทกกับจําเลย
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วาจําเลยตองจายใหโจทกหรือไม และจะนําไปหักกลบลบหนี้ตามหนังสือรับสภาพหนี้ไดหรือไม จึงยังถือไมได
วาจําเลยเปนนายจางจงใจไมจายเงินดังกลาวแกโจทกโดยปราศจากเหตุอันสมควร จําเลยจึงไมตองเสียเงินเพิ่ม
ใหแกโจทก
๕. นอกจากเงินที่ตองจายตามมาตรานี้ หากเปนเงินที่ตองจายตามมาตราอื่น หรือเปนเงินตาม
ขอตกลงอื่น เชน โบนัส คาคอมมิชชั่น หรือแมแตเงินสะสมที่หักจากคาจางไปแลวจึงทําใหพนจากสภาพ
การเปนคาจางอีกตอไปแลว นายจางจะเสียดอกเบี้ยเพียงรอยละ ๕ ตอป ตามประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย มาตรา ๒๒๔ และไมตองเสียเงินเพิ่ม
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๕๗๒-๕๒๒๘/๒๕๔๔ เงินโบนัสเปนเงินที่นายจางจายใหแกลูกจางเปนรางวัล
ในการปฏิบัติงานเทานั้น มิใชเงินที่นายจางจายเปนการตอบแทนการทํางานตามสัญญาจาง มิใชคาจาง การที่
นายจางไมจายเงินโบนัสใหแกลูกจางจึงมิใชกรณีที่นายจางจงใจไมจายคาจางใหแกลูกจาง อันจะทําใหเสียเงิน
เพิ่ม
๖. หากลูกจางฟองเรียกเงินเพิ่มแตไมฟองเรียกดอกเบี้ยมาดวย แมจะปรากฏวาลูกจางไมมีสิทธิได
เงินเพิ่ม ศาลอาจใหจายดอกเบี้ยก็ได
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๘๙/๒๕๔๘ โจทกมีคําขอทายฟองขอใหบังคับจําเลยจายเงินเพิ่มในอัตรารอย
ละ ๑๕ ทุกระยะเวลา ๗ วัน ของเงินคาจางคางจาย เมื่อจําเลยยอมจายเงินจํานวนทั้งหมดใหแกโจทกแลว แต
โจทกไมยอมรับ จึงไมถือวาจําเลยจงใจไมจายเงินใหแกโจทกโดยปราศจากเหตุอันสมควร จําเลยไมตองรับผิด
จายเงินเพิ่มใหแกโจทก แตพออนุโลมไดวาโจทกขอใหจายดอกเบี้ยระหวางผิดนัดมาดวย เพื่อความเปนธรรมแก
คูความ ศาลฎีกาเห็นสมควรพิพากษาใหจําเลยจายดอกเบี้ยอัตรารอยละ ๑๕ ตอป นับแตวันฟองจนกวาจะ
ชําระเสร็จแกโจทก
๗.หากเปนกรณีที่นายจางไมอาจคืนหรือจายเงินตามมาตรา ๙ แกลูกจางได เนื่องจากไมพบตัว
ลูกจางหรือดวยเหตุผลอื่นใด
นายจางสามารถนําเงินดังกลาวมอบแกอธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครอง
แรงงานหรือผูซึ่งอธิบดีมอบหมายเพื่อจายใหแกลูกจาง นายจางก็ไมตองเสียดอกเบี้ยหรือเงินเพิ่มนับแตวัน
ดังกลาว

๑.๔ หนาที่ปฏิบัติตอลูกจางชายและหญิงโดยเทาเทียมกัน
๑.ลูกจางชายและหญิงตองไดรับคาตอบแทนการทํางานที่เทาเทียมกัน
พระราชบัญญัติคมุ ครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ มาตรา ๑๕ ใหนายจางปฏิบัติตอลูกจางชายและหญิง
โดยเทาเทียมกันในการจางงาน เวนแตลักษณะหรือสภาพของงานไมอาจปฏิบัติเชนนั้นได
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มาตรา ๕๓ ใหนายจางกําหนดคาจาง คาลวงเวลา คาทํางานในวันหยุด และคาลวงเวลาในวันหยุด
ใหแกลูกจางที่ทํางานอันมีลักษณะ คุณภาพ และปริมาณเทากัน หรืองานที่มีคาเทาเทียมกันในอัตราเทากัน
ไมวาลูกจางนั้นจะเปนชายหรือหญิง
งานที่ลูกจางชายหรือหญิงทําแลวจะตองไดรบั การปฏิบัติที่เทาเทียมกันโดยนายจางตองไมมี glass
ceiling ในใจสําหรับการปฏิบัติเวนแตลักษณะหรือสภาพของงานไมอาจปฏิบัติได อาจเพราะความแตกตางทาง
กายภาพทําใหตองแยกประเภทของนักกีฬาอาชีพ การฝกรบของทหาร การแสดง หรือเปนความจําเปนอยาง
แทจริงในงาน (genuine occupational requirement) เชน งานที่เกี่ยวของกับการศาสนาบางศาสนา
หรือการปฏิบัติที่จําเปนตองแยกกัน เชน การคนตัว การใชหองน้ํา เปนตน
นอกจากนั้นลูกจางชายและหญิงตองไดรับคาตอบแทนการทํางานเทาเทียมกันสําหรับงานที่มีลักษณะ
ดังนี้
๑.งานอยางเดียวกัน (Like work) หมายถึง งานที่ลูกจางชายและหญิงทําตองเปนงานที่ทําเหมือนกัน
หรือสวนใหญจะคลายคลึงกัน (broadly similar) แมงานทั้งสองประเภทอาจมีความแตกตางกันบาง แตไมเปน
การแตกตางในทางปฏิบัติที่เปนสาระสําคัญเมื่อคํานึงถึงเงื่อนไขของงาน (terms of work)
๒.คุณภาพ (Quality) ที่ไดเปนอยางเดียวกัน หมายถึง ลักษณะที่ดีเดนของงานที่ทาํ ได อาจจะมองที่
ลักษณะ ประโยชนใชสอย ความทนทาน ความสวยงาม หรือประสิทธิภาพในการใชงาน
๓.ปริมาณ (rated) หรือระดับเทากัน ซึ่งหมายถึงจํานวนรวมผลของงานที่เห็นชัดแจง หรือที่ตองผาน
การประเมินระดับคุณคาของงานกอน
๔.งานที่มีคาเทาเทียม (value) พิจารณาจาก ๔ ปจจัย คือ ๑.คุณภาพลักษณะ (Qualifications) มี
ปจจัยยอยคือ การใชทักษะในการปฏิสัมพันธระหวางผูรวมงาน การสื่อสารภายในและภายนอก ทักษะทางกาย
๒.ความอุตสาหะพยายาม (Effort) มีปจจัยยอยคือ ความพยายามทางความรูสึก ทางจิตใจ และทางรางกาย
๓.ความรับผิดชอบในงาน (Responsibility) มีปจจัยยอยคือ ความรับผิดชอบตอบุคคล ตอทรัพยากรบุคคล
ตอความลับ ความรับผิดชอบทางการเงิน และตอทรัพยากร และ ๔.สภาพของงาน (working conditions) มี
ปจจัยยอยคือ สภาพแวดลอมทางกาย และสภาวะทางจิตใจ แมงานที่ทําของลูกจางชายและหญิงอาจจะมี
ลักษณะที่แตกตางกันบาง แตหากเปรียบเทียบกันแลวจะเห็นไดวาเปนงานที่ตองใหความรูพิเศษ ทักษะ การ
ฝกฝนอบรม ความพยายาม และความรับผิดชอบในงานที่ไมแตกตางกัน เชนนี้ ถือไดวาเปนงานที่มีคาเทาเทียม
กัน
สําหรับขอตอสูเพื่อใหเห็นวาแมจะเขากรณีที่งานมีลักษณะ คุณภาพอยางเดียวกัน และปริมาณเทากัน
หรือมีคางานเทาเทียมกันแตนายจางอาจจะจายคาตอบแทนการทํางานไมเทากันระหวางลูกจางชายและหญิง
เรียกวา ปจจัยสําคัญที่เปนจริง หรือ Material factor ไดแก
๑.ความตองการลูกจางมีฝมือในตลาดแรงงาน (Market factors)
๒.อัตราคาจางขั้นต่ําและคาครองชีพที่แตกตางกันในแตละทองที่ (Geographical variations)
๓.สมรรถภาพการทํางานที่สัมพันธกับคาตอบแทนการทํางาน (Performance-related pay)
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๔.ผลตอบแทนในรูปโบนัสจากผลิตภาพ (productivity bonuses)
๕.คาตอบแทนพิเศษสําหรับการทํางานเปนกะ (shift-work compensation rates)
๖.ประสบการณ แ ละระยะเวลาทํ า งานที่ แ ตกต า งกั น ของลู ก จ า ง (Experience and length of
service)
๗.กิจการถูกลดขนาดองคกรและลูกจางบางคนทําสัญญาคุมครองคาจางกับนายจาง (pay protection
schemes)
บทบัญญัติทั้งสองมาตรานี้มีวัตถุประสงคใหลูกจางชายและหญิงไดรับการปฏิบัติอยางเทาเทียมกันโดย
ไมมีการเลือกปฏิบัติจากนายจางเพราะเหตุความแตกตางทางเพศ
นอกจากนี้ยังมีกฎหมายที่บัญญัติไว
โดยเฉพาะคือ พระราชบัญญัติความเทาเทียมระหวางเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งแมกฎหมายฉบับนี้จะบัญญัติขึ้น
เพื่อใหเกิดความเปนธรรมระหวางเพศโดยทั่วไปไมไดเจาะจงเฉพาะในการทํางาน แตทั้งบทบัญญัติในกฎหมาย
คุมครองแรงงานและกฎหมายความเทาเทียมระหวางเพศลวนแตมีวัตถุประสงคในการคุมครองผูถูกเลือกปฏิบัติ
ระหวางเพศเชนกัน ในสวนที่กฎหมายคุมครองแรงงานไมไดใหความชัดเจนไวจึงนาจะนําหลักการจากกฎหมาย
ความเทาเทียมระหวางเพศมาปรับใชไดเทาที่ไมขัดตอเจตนารมณของกฎหมายคุมครองแรงงาน ตามกฎหมาย
ความเทาเทียมระหวางเพศ นิยามของคําวา “การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมระหวางเพศ” หมายความวา
“การกระทําหรือไมกระทําการใดอันเปนการแบงแยก กีดกัน หรือจํากัดสิทธิประโยชนใด ๆ ไมวาทางตรงหรือ
ทางออม โดยปราศจากความชอบธรรม เพราะเหตุที่บุคคลนั้นเปนเพศชายหรือเพศหญิง หรือมีการแสดงออกที่
แตกตางจากเพศกําเนิด”
ดังนั้นหากมีการกระทําดังกลาวในการทํางานหรือจายคาตอบแทนการทํางานจะ
แสดงใหเห็นถึงการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมระหวางเพศซึ่งกอใหเกิดความไมเทาเทียมกันได
ดังนั้นแมตามกฎหมายคุมครองแรงงานจะบัญญัติคุมครองเฉพาะการปฏิบัติตอลูกจางชายและหญิง
โดยไมเทาเทียมกัน แตการตีความตองนําคําวา “มีการแสดงออกที่แตกตางจากเพศกําเนิด”มาประกอบ จึงควร
จะใหความเปนธรรมตอเพศที่เกิดจากทางเลือก (sex orientation) ที่ไมควรถูกเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม
ในการทํางานดวย โดยขยายการตีความคําวาชายและหญิงไมเพียงแตเปนความแตกตางของเพศกําเนิด
(sex) แตตองรวมไปถึงเพศจากการแสดงออกและทางเลือก (Gender) และหากพิจารณามาตรา ๑๘ แหง
พระราชบัญญัติความเทาเทียมระหวางเพศ พ.ศ. ๒๕๕๘ ใหสิทธิแกบุคคลใดที่เห็นวาตนไดรบั หรือจะไดรับความ
เสียหายจากการกระทําในลักษณะที่เปนการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมระหวางเพศสามารถฟองเรียก
คาเสียหายฐานละเมิดตอศาลที่มีเขตอํานาจได เชนเดียวกับลูกจางที่เปนคนพิการซึ่งพระราชบัญญัติสงเสริม
และพัฒนาคุณภาพคนพิการ พ.ศ.๒๕๕๐ ซึ่งจะบัญญัติไวในมาตรา ๑๖ บทบัญญัติดังกลาวสามารถเปนบทเสริม
สําหรับลูกจางชาย หญิง หรือลูกจางเพศทางเลือก ไมวาจะเปนลูกจางทั่วไปหรือลูกจางที่เปนคนพิการหากไดรับ
การปฏิบัติที่ไมเทาเทียมในการทํางานไมวาจะเปนกรณีตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน
พ.ศ.๒๕๔๑
มาตรา ๑๕ และมาตรา ๑๘ หรือไม หรือเปนการเลือกปฏิบัติในการทํางานกรณีอื่นใดนาจะสามารถดําเนินการ
ฟองเรียกคาเสียหายเพิ่มเติมโดยอาศัยกฎหมายเฉพาะไดอีกตอศาลแรงงาน นอกจากนั้นหากมีการเลือกปฏิบัติ
ตั้งแตในชั้นสมัครงานหรือสัมภาษณงานก็นาจะถือไดวาเปนสวนหนึ่งของการเขาสูกระบวนการแรงงาน
แลว โดยศาลแรงงานควรพิจารณาวากรณีดังกลาวแมจะยังไมใชนายจางและลูกจางกันแตสามารถตีความ
ขยายพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๘ (๕) ใหขยายไป

28

ถึงกรณีนี้ได ทํานองเดียวกับการที่ลูกจางแสดงคุณสมบัติในการสมัครงานอันเปนเท็จที่แมจะทํากอนเปนลูกจาง
ก็มีผลเปนการฝาฝนขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานได เชน
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๐๗๕/๒๕๔๙ จําเลยทั้งสามติดตอและตกลงรับโจทกเขาทํางานกับจําเลยที่
๑ เพราะเห็นวาโจทกเปนผูมีความรูความสามารถและประสบการณสามารถทําหนาที่บริหารดูแลงานทรัพยสิน
ทางปญญาอันเปนสาระสําคัญของสัญญาจางงาน การเปนเนติบัณฑิตมลรัฐแคลิฟอรเนีย หาใชสาระสําคัญของ
สัญญาจางงานไม เพียงแตทําใหโจทกดูมีคุณสมบัติเดนเปนพิเศษ มีความนาเชื่อถือและนาไววางใจในการดูแล
และบริหารงานมากยิ่งขึ้นเทานั้น การที่โจทกระบุในใบสมัครงานวาเปนเนติบัณฑิตมลรัฐแคลิฟอรเนียอันเปน
การเท็จ สัญญาจางระหวางโจทกและจําเลยที่ ๑ จึงไมเปนโมฆียกรรม แมขณะที่โจทกยื่นใบสมัครเขาทํางาน
กับจําเลยที่ ๑ เปนเหตุที่เกิดขึ้นกอนที่จําเลยที่ ๑ จะรับโจทกเขาทํางาน ความสัมพันธระหวางโจทกกับจําเลยที่
๑ ยังมิไดเปนลูกจางนายจางกัน กฎและมาตรฐานความประพฤติของจําเลยที่ ๑ ยังไมมีผลบังคับโจทก จะถือ
วาโจทกฝาฝนขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานหรือระเบียบหรือคําสั่งของนายจางกรณีกรอกขอความในใบสมัคร
อันเปนเท็จไมไดก็ตาม แตเมื่อโจทกเขาทํางานกับจําเลยที่ ๑ แลว การที่จําเลยที่ ๑ ทําประวัติขอมูลการศึกษา
และประวัติการทํางานของโจทกโดยระบุวาโจทกเปนเนติบัณฑิตมลรัฐแคลิฟอรเนียตามที่โจทกระบุไวในใบ
สมัครอันเปนเท็จซึ่งโจทกตรวจแลวรับรองวาถูกตองนั้น ยอมเปนการกระทําผิดขอบังคับและมาตรฐานความ
ประพฤติของพนักงาน และขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน
สําหรับการคุมครองลูกจางชายและหญิงในสองมาตรานี้ ไมไดแยกวาจะคุมครองเฉพาะลูกจางโดยตรง
ของนายจางเทานั้นจึงตองรวมถึงลูกจางรับเหมาแรงงาน ลูกจางฝกงาน และลูกจางเด็กที่ตองไมไดรับความ
แตกตางกันระหวางลูกจางเด็กชายหรือเด็กหญิงดวย สําหรับการเลือกปฏิบัติตอลูกจางหญิงใหดอยกวาลูกจาง
ชายนั้น ไมเพียงแตคมุ ครองลูกจางหญิงในภาวะทั่วไป แตรวมไปถึงกรณีที่หญิงถูกเลือกปฏิบัติเพราะ
สถานภาพการสมรส หรือหากลูกจางหญิงอยูในภาวะมีครรภ หากนายจางปฏิบัติแตกตางไปจากลูกจางชาย
ในทางดอยสิทธิก็เขากรณีนี้เชนกัน เวนแตเปนกรณีที่นายจางดําเนินการตามมาตรา ๓๘ ถึงมาตรา ๔๓ ที่ใหการ
คุมครองลูกจางหญิงมีครรภไวตางหากแลว
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๔๘๖๓/๒๕๕๗ แมการทําขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางตาม
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ.๒๕๑๘ จะเกิดขึ้นจากเสรีภาพในการเจรจาตอรอง แตขอตกลงเกี่ยวกับ
สภาพการจางตองไมขัดตอกฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบรอย เมื่อพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.
๒๕๔๑ มาตรา ๑๕ บัญญัติใหนายจางปฏิบัติตอลูกจางชายและหญิงโดยเทาเทียมกันในการจางงาน เวนแต
ลักษณะหรือสภาพของงานไมอาจปฏิบัติเชนนั้นได ดังนั้น แมผูคัดคานจะเปนตัวแทนของสหภาพแรงงานทอผา
ม. เขารวมเจรจาและทําบันทึกขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางดวย แตเมื่อขอตกลงสวนที่กําหนดใหพนักงาน
หญิงเกษียณอายุเมื่ออายุครบ ๔๗ ป แตกตางจากกําหนดเกษียณอายุของพนักงานชายเมื่ออายุครบ ๕๕ ป
โดยไมปรากฏวาลักษณะหรือสภาพของงานแตกตางกัน จึงเปนการปฏิบัติตอลูกจางชายและหญิงโดยไมเทา
เทียมกัน ขอตกลงดังกลาวจึงตกเปนโมฆะ จึงตองใหลูกจางหญิงเกษียณอายุเมื่ออายุครบ ๕๕ ป เทาเทียมกับ
ลูกจางชาย (คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๘๖๕/๒๕๔๘ และที่ ๖๐๑๑-๖๐๑๗/๒๕๔๕ วินิจฉัยทํานองเดียวกัน)

29

แตหากการปฏิบัติที่ไมเทาเทียมกันนั้นไมไดเกิดจากการเลือกปฏิบัติแตเปนกรณีที่อาศัยความสามารถ
หรือตําแหนงหนาที่ ดังนี้สามารถกระทําได
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๕๖๒/๒๕๔๘ คําสั่งของนายจางที่ใหลูกจางเกษียณอายุแตกตางกัน โดย
พนักงานคนงานชายและหญิงเกษียณอายุ ๕๐ ปบริบูรณ พนักงานโฟรแมนชายและหญิงเกษียณอายุ ๕๕ ป
บริบูรณ และพนักงานหัวหนาโฟรแมนชายและหญิงเกษียณอายุ ๕๗ ปบริบูรณ เปนการกําหนดโดยอาศัย
ตําแหนงงานของลูกจางวาลูกจางดํารงตําแหนงใดจะเกษียณอายุเมื่อใด หาใชเอาขอแตกตางในเรื่องเพศมาเปน
ขอกําหนดไม ลูกจางในตําแหนงเดียวกันไมวาชายหรือหญิงยังตองเกษียณอายุโดยอาศัยหลักเกณฑเดียวกัน จึง
ไมขัดตอพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ มาตรา ๑๕
การเลือกปฏิบัติทางเพศในการทํางานนี้ ในทางสากลจะแบงเปน ๔ กรณี คือ
๑.การเลือกปฏิบัติโดยตรง (Direct discrimination) เปนการเลือกปฏิบัติตอเพศตรงขามกับเพศ
ของตนเอง หรือของผูที่เกี่ยวของกับตนเองไมวาจะเปนเพื่อน ญาติ หรือผูรว มงาน หรือแมแตแสดงความรูสึกวา
เลือกปฏิบัติกับอีกเพศหนึ่งไมวาจะเปนอีกเพศหนึ่งตามที่ตนเองรูสึกหรือไมก็ตาม โดยการกระทําโดยตรงตอ
บุคคลไมวาจะเปนการเลือกจางงาน หรือเลิกจาง การเลื่อนตําแหนง การใหการอบรมเพิ่มเติม ฯลฯ โดยมี
ขอยกเวนใหสามารถกระทําไดหากลักษณะของงานนั้นจําเปนตองใชลูกจางชายหรือหญิงเทานั้น
(occupational requirement)
๒.การเลือกปฏิบัติโดยออม (Indirect discrimination) เปนกรณีที่นายจางไมไดเลือกปฏิบัติตอ
บุคคลใดโดยเฉพาะเจาะจง แตนายจางอาจออกขอปฏิบัติ นโยบาย หรือขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน ซึ่งมีผลให
ลูกจางเพศใดไมไดรับความเทาเทียมกับอีกเพศหนึ่ง เชน หางสรรพสินคาแหงหนึ่งมีนโยบายที่จะใหเฉพาะ
ลูกจางหญิงทําหนาที่พนักงานขายเครื่องสําอาง ดังนี้ถือเปนการเลือกปฏิบัติทางออมตอลูกจางชายได นายจาง
สามารถแกตางในทางกฎหมายไดหากพิสูจนไดวา
ทางปฏิบัติดังกลาวไดสัดสวนตามความประสงคของ
กฎหมาย (Proportionate means of achieving a legitimate aim)
๓.การเปนเหยื่อกลั่นแกลง (Victimisation) เปนกรณีที่นายจางไมไดเลือกปฏิบัติเพราะความ
แตกตางทางเพศตอผูที่ถูกเปนเหยื่อโดยตรง แตเลือกที่จะกลั่นแกลงในการทํางานตอผูท่รี องเรียนวาไมไดรับ
ความเปนธรรมในการทํางานเพราะความแตกตางทางเพศ หรือผูที่สนับสนุนขอรองเรียน หรือผูที่เขาเปนพยาน
หรือมอบหลักฐานวามีการกระทําดังกลาว
๔.การคุกคามทางเพศ (Sexual Harassment) รายละเอียดจะกลาวตอไปในหัวขอที่ ๒
๒. ลูกจางชายหรือหญิงตองไมถูกคุกคามทางเพศซึ่งถือเปนการเลือกปฏิบัติประเภทหนึ่ง
พระราชบัญญัติคมุ ครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ มาตรา ๑๖ หามมิใหนายจาง หัวหนางาน ผูควบคุม
งาน หรือผูตรวจงาน กระทําการลวงเกิน คุกคาม หรือกอความเดือดรอนรําคาญทางเพศตอลูกจาง
การคุกคามทางเพศจะตองเปนการกระทําที่ไมพงึ ประสงคทางเพศ (unwanted conduct of a
sexual nature) อาจเกิดไดกับลูกจางไมวาจะเปนเพศใด และไมจํากัดวาเพศใดเปนผูคุกคาม และแมจะเกิดใน
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สถานประกอบกิจการแตอาจเกิดจากแรงจูงใจสวนตัวที่ไมเกี่ยวของกับการทํางานก็ได ดังนั้นสิ่งที่แบงใหเห็นวา
เปนการคุกคามทางเพศที่เกี่ยวกับการทํางานซึ่งนายจางจะตองรวมรับผิดชอบตอการกระทําของลูกจางที่
กระทําจึงตองเปนการกระทําหรืองดเวนการทําหนาที่ของนายจางหรือผูที่มีอํานาจหนาที่ทํานองเดียวกับ
นายจางที่มีอทิ ธิพลตอการทํางานของลูกจาง ซึ่งการกระทําดังกลาวอาจแบงไดเปน ๒ ลักษณะ คือ
๑.การเสนอขอแลกเปลี่ยน (Quid Pro Quo) เปนกรณีท่นี ายจางหรือผูบังคับบัญชาในระดับหัวหนา
งาน ผูควบคุมงาน ผูตรวจงาน ยื่นขอเสนอเลื่อนตําแหนงหนาที่หรือคาจางคาตอบแทนการทํางานโดยลูกจาง
จะตองมีขอแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวของกับการกระทําทางเพศเปนการตอบแทน หรืออาจเปนกรณีที่นายจางหรือ
ผูบังคับบัญชายื่นขอเสนอในทางตรงขามโดยขมขูวาจะลดตําแหนงหรือคาจางคาตอบแทนหากลูกจางปฏิเสธ
การกระทําทางเพศเปนการตอบแทน หากไมใชกรณีดังกลาวก็ไมใชการลวงเกินทางเพศในการทํางาน แตอาจ
เปนการลวงเกินทางเพศกรณีทั่วไปซึ่งไมใชการละเมิดในการทํางาน
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๒๙๓๙/๒๕๕๘ การที่โจทกมีเพศสัมพันธกับจําเลยเปนไปโดยความสมัครใจ
เปนการสวนตัว ทั้งที่โจทกมีสามีและบุตรแลวเพื่อแลกเปลี่ยนกับเงินที่จําเลยสั่งจายเช็คเพื่อชวยชําระหนี้ ไมได
มี ความเกี่ ย วข อ งกั บ การที่จํ า เลยใชอํ า นาจบั ง คั บบั ญ ชาบี บ บั งคั บโจทก ในหน า ที่ ก ารงานให ต องจํ า ยอมมี
เพศสัมพันธแตประการใด การกระทําของจําเลยจึงหาใชเปนการลวงเกินทางเพศตอโจทกตามความหมายใน
พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๖ ไม
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๘๓๗๙/๒๕๕๐ โจทกเปนลูกจางของบริษัท ซ. ตอมาบริ ษัท ซ. ไดโอนย าย
โจทกไปเปนลูกจางของจําเลยที่ ๑ โดยโจทกยินยอม โจทกจึงเปนลูกจางของจําเลยที่ ๑ โดยจําเลยที่ ๒ เปน
กรรมการผู มีอํา นาจกระทํา การแทนจํา เลยที่ ๑ และเปนผูบังคับบัญชาของโจทก จําเลยที่ ๒ และโจทกมี
เพศสัมพันธโดยที่โจทกอยูในสภาวะที่ไมอาจหลีกเลี่ยงได หลังจากนั้นจําเลยที่ ๒ เรียกโจทกไปมีความสัมพันธ
ตามที่มีโอกาสซึ่งหากโจทกไมยินยอมโจทกกลัววาจะไดรับผลกระทบในการทํางาน ตอมาโจทกลาออก โจทก
เห็นวาการกระทําดังกลาวของจําเลยที่ ๒ ซึ่งเปนนายจางและหัวหนางานกระทําการลวงเกินทางเพศ ทําให
โจทกไมอาจทนทํางานอยูไดจําตองลาออกจึงฟองขอเรียกคาเสียหายจากการลวงเกินทางเพศของจําเลยที่ ๒
ดังนี้เห็นไดวา โจทกเสนอขอหาตอศาลแรงงานกลางอางวาโจทกเปนลูกจางของจําเลยที่ ๑ จําเลยที่ ๒ เปนผูมี
อํานาจกระทําการแทนจําเลยที่ ๑ และเปนผูบังคับบัญชาของโจทก โดยโจทกเปนลูกจา งของจํา เลยทั้งสอง
ภายหลังจาก พ.ร.บ.คุมครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ มีผลใชบังคับแลว ในระหวางที่โจทกเปนลูกจางจําเลยทั้งสอง
จําเลยที่ ๒ ในฐานะนายจางและผูบังคับบัญชาโจทกไดกระทําการลวงเกินทางเพศตอโจทกซึ่งเปนลูกจาง อัน
เปนขอหามตามที่บัญญัติไวใน พ.ร.บ.คุมครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ มาตรา ๑๖ ทําใหโจทกไมสามารถทํางาน
ตอไปไดจึงตองลาออก จึงฟองใหจําเลยทั้งสองจายคาเสียหายจากการลวงเกินทางเพศของจําเลยที่ ๒ แกโจทก
ซึ่งหากจําเลยที่ ๒ ในฐานะนายจา งกระทําการลวงเกินทางเพศตอโจทกซึ่งเปน ลูกจางจริง การกระทํ าของ
จําเลยที่ ๒ นอกจากเปนการทําตอโจทกโดยผิดกฎหมายใหโจทกเสียหายอันเปนการทําละเมิดตอโจทกแลวยัง
ถือวาเปนการผิดสัญญาจางแรงงานดวย เมื่อการกระทํากอใหเกิดความเสียหายแกโจทก โจทกยอมตองเรียก
คาเสียหายจากจําเลยทั้งสองฐานผิดสัญญาจางแรงงานไดอีกฐานหนึ่ง
๒.การสรางบรรยากาศปรปกษ (Hostile Environment) เปนกรณีที่ไมวาจะเปนนายจาง หรือ
ผูบังคับบัญชาในระดับหัวหนางาน ผูควบคุมงาน ผูตรวจงาน ไดแสดงการลวงเกิน คุกคาม หรือกอความ
เดือดรอนรําคาญทางเพศ ไมวาจะดวยการแสดงออกทางกาย ทางวาจา หรือสัญลักษณใด เปนผลใหลูกจางรูสึก
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ถูกดูหมิ่น เหยียดหยาม หวาดกลัว เปนทุกข กังวล ไมสบายใจ แมวาการแสดงการลวงเกิน คุกคาม กอความ
เดือดรอนรําคาญทางเพศจะไมไดเกิดจากการกระทําของเปนนายจางหรือผูบังคับบัญชาในระดับหัวหนางาน ผู
ควบคุมงาน ผูตรวจงาน แตเปนการกระทําของเพื่อนรวมงานแตหากนายจางและผูบังคับบัญชาซึ่งมีหนาที่ดูแล
ไมปกปองคุมครองลูกจางที่อยูในบรรยากาศปรปกษดังกลาวก็เขาลักษณะตามมาตรา ๑๖ เชนกัน
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๓๗๒/๒๕๔๕ โจทกเปนผูมีอํานาจใหความเห็นวาพนักงานทดลองงานจะผาน
การทดลองงานหรือไม การที่โจทกอาศัยอํานาจหนาที่ชักชวนพนักงานหญิงที่อยูภายใตบังคับบัญชาออกไป
เที่ยวเตรกับโจทกในเวลาค่ําคืนนอกเวลางาน หากไมไป โจทกจะเสนอความเห็นไมยอมใหผานการทดลองงาน
หรือโจทกชักชวนใหผูสมัครงานหญิงไปรับประทานอาหารและฟงเพลงในชวงเวลาที่จะรับบุคคลดังกลาวเขา
ทํางาน แสดงวาโจทกประสงคที่จะลวงเกินทางเพศนั่นเอง

ผูตองรับผิดในฐานะนายจาง
การจางเหมาคาแรง
พระราชบัญญัติคมุ ครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ มาตรา ๑๑/๑ ในกรณีที่ผูประกอบกิจการมอบหมาย
ใหบุคคลหนึ่งบุคคลใดเปนผูจัดหาคนมาทํางานอันมิใชการประกอบธุรกิจจัดหางาน โดยการทํางานนั้นเปน
สวนหนึ่งสวนใดในกระบวนการผลิตหรือธุรกิจในความรับผิดชอบของผูประกอบกิจการ และโดยบุคคลนั้น
จะเปนผูควบคุมดูแลการทํางานหรือรับผิดชอบในการจายคาจางใหแกคนที่มาทํางานนั้นหรือไมก็ตาม ให
ถือวาผูประกอบกิจการเปนนายจางของคนที่มาทํางานดังกลาว
ใหผูประกอบกิจการดําเนินการใหลูกจางรับเหมาคาแรงที่ทํางานในลักษณะเดียวกันกับลูกจางตาม
สัญญาจางโดยตรง ไดรับสิทธิประโยชนและสวัสดิการที่เปนธรรมโดยไมเลือกปฏิบัติ
๑.บทบัญญัติมาตรานี้มีผูเกี่ยวของสามฝาย คือ ตามวรรคหนึ่งจะประกอบดวย ผูประกอบกิจการ คน
ที่มาทํางาน และผูจัดหาคนมาทํางาน และวรรคสองจะประกอบดวยผูประกอบกิจการ ลูกจางรับเหมาคาแรง
และผูรับเหมาคาแรง ซึ่งเปนบทบัญญัติที่วิวัฒนตามลักษณะการทํางานในปจจุบันที่สัญญาจางแรงงานไมเปน
เพียงความสัมพันธสองฝาย (bipartite relationship) ระหวางนายจางกับลูกจางเสมอไป แตอาจเปน
ความสัมพันธสามฝาย (tripartite relationship) ก็ได ซึ่งเปนหลักการที่มีที่มาจากการคุมครอง agency
workers ในระบบกฎหมายแรงงานสากล โดยมีขอควรพิจารณา ดังนี้
๑.๑ คนกลาง ซึ่งทําหนาที่จัดหาคนที่มาทํางาน หรือ Temporary Work Agency ซึ่งไมใชผู
ประกอบธุรกิจจัดหางาน อาจจะเปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ได อาจจะไดรบั ประโยชนตอบแทนหรือไมก็
ได ผูประกอบกิจการอาจมอบหมายใหคนกลางที่ ๑ (master vendor) ดําเนินกระบวนการคัดเลือกคนเขา
ทํางาน คนกลางที่ ๑ อาจมอบหมายใหคนกลางที่ ๒ (second tier supppliers) จัดหาคนเขาทํางานใหอีกตอ
หนึ่ง ดังนี้ถือไดวาคนกลางที่ ๑ และที่ ๒ เขาลักษณะการเปนคนกลางตามมาตรานี้ นอกจากนั้นผูประกอบ
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กิจการอาจตั้งบริษัทคัดเลือกคนเขาทํางาน (neutral vendor) เพื่อดําเนินการคัดเลือกคนสงเขาทํางานใหผู
ประกอบกิจการก็เขาลักษณะคนกลางตามมาตรานี้เชนกัน หากผูประกอบกิจการมอบหมายใหผูประกอบธุรกิจ
จัดหางานหาคนมาทํางานจะไมใชกรณีตามวรรคหนึ่งของมาตรานี้ เพราะผูประกอบกิจการจะกลับกลายเปนมี
นิติสัมพันธกับคนหางานที่เขาทํางานเปนลูกจางในฐานะนายจางและลูกจางโดยตรง สวนผูประกอบธุรกิจจัดหา
งานก็ตองมีหนาที่ความรับผิดชอบตอคนหางานตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครอง
คนหางาน พ.ศ.๒๕๒๘ โดยเฉพาะหากเปนการจัดหางานในตางประเทศ บริษัทจัดหางานอาจตองรับผิดตอ
คนหางานในฐานะเปนตัวแทนของนายจางในตางประเทศ
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๕๐๒๕/๒๕๕๘ จําเลยเปนบริษัทจัดหางานไดรวมกับบริษัท ว.ตัวการซึ่งอยูที่
ตางประเทศในการทําสัญญาจางกับโจทก การที่จําเลยใหโจทกลงลายมือชื่อในสัญญาจางดังกลาวกับนายจางผู
เปนตัวการโดยจําเลยมิไดลงลายมือชื่อในสัญญาจางดวยตนเองแทนนายจางผูเปนตัวการ ก็เห็นไดวาจําเลย
ประสงคจะหลีกเลี่ยงวิธีปฏิบัติตามขั้นตอนของผูจัดหางานที่จะตองตรวจสอบและลงนามในสัญญาจางดังที่
บัญญัติไวในพระราชบัญญัติจัดหางานและคุมครองคนหางาน พ.ศ.๒๕๒๘ จึงตองถือวาจําเลยเปนตัวแทนทํา
สัญญาจางแทนนายจางผูเปนตัวการซึ่งอยูตางประเทศและมีภูมิลําเนาในตางประเทศ จําเลยจึงตองรับผิดตาม
สัญญาจางแตโดยลําพังแมชื่อของตัวการจะไดเปดเผยแลวตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๘๒๔
๑.๒ คนที่มาทํางานและลูกจางรับเหมาคาแรง (agency workers) คือผูที่ทําสัญญาจาง
แรงงานกับคนกลางเพื่อไปทํางานกับผูประกอบกิจการซึ่งอาจไดรับคาจางจากคนกลางหรือจากผูประกอบ
กิจการก็ได สิ่งสําคัญคือตองทํางานเพียงชั่วคราว เพราะหากเปนการไปทํางานโดยไมมีกําหนดเวลาแลวจะเขา
กรณีของการเปนลูกจางโดยตรงของผูประกอบกิจการ และตองทํางานภายใตการควบคุมบังคับบัญชาของผู
ประกอบกิจการ มิใชของคนกลาง มิฉะนั้นอาจเขากรณีการจางเหมางานแทน นอกจากนั้นคนที่มาทํางานและ
ลูกจางรับเหมาคาแรงตองมิใชผูเขาไปทํางานในฐานะผูประกอบวิชาชีพหรือธุรกิจของตนเอง
เพราะจะ
กลายเปนวาเปนการติดตอธุรกิจหรืองานในอาชีพของตนโดยตรง มิใชในฐานะที่จะเขาไปทํางานเปนลูกจาง
๑.๓.ผูประกอบกิจการ (end-user or hirer) อาจเปนบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ได ซึ่ง
ประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจไมวาจะแสวงหากําไรหรือไม และเปนผูมอบใหคนกลางจัดหาคนที่มาทํางานให
และผูประกอบกิจการเปนผูควบคุมดูแลการทํางาน การบังคับบัญชาตอคนที่มาทํางานในกิจการของตน ทั้งนี้ผู
ประกอบกิจการจะตองใหคนที่มาทํางานทํางานเพียงชั่วคราว
๒.หลักการของทั้งสองวรรคตามมาตรานี้เคยเปนสวนหนึ่งของนิยามคําวา
นายจาง
ตาม
พระราชบัญญัติคมุ ครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ มาตรา ๕ (๓) วา “ในกรณีที่ผูประกอบกิจการไดวาจางดวยวิธี
เหมาคาแรง โดยมอบใหบุคคลหนึ่งบุคคลใดรับชวงไปควบคุมดูแลการทํางานและรับผิดชอบจายคาจางใหแก
ลูกจางอีกทอดหนึ่งก็ดี มอบหมายใหบุคคลหนึ่งบุคคลใดเปนผูจัดหาลูกจางมาทํางานอันมิใชการประกอบธุรกิจ
จัดหางานก็ดี
โดยการทํางานนั้นเปนสวนหนึ่งสวนใดหรือทั้งหมดในกระบวนการผลิตหรือธุรกิจในความ
รับผิดชอบของผูประกอบกิจการ ใหถือวาผูประกอบกิจการเปนนายจางของลูกจางดังกลาวดวย” ตอมาถูก
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ยกเลิกไปและนําหลักการมาบัญญัติเพิ่มเปนมาตรา ๑๑/๑ โดยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.
๒๕๕๑ ดังนั้นหลักกฎหมายจากคําพิพากษาศาลฎีกาที่วินิจฉัยไวเดิมที่ไมขัดกับสวนที่แกไขใหมจึงยังนํามาใชได
ในบางสวน แตสําหรับคําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๙๗-๑๙๙/๒๕๕๐ ที่จะกลาวถึงตอไปนี้นาจะนํามาใชไมได
เพราะมาตรา ๑๑/๑ เปลี่ยนแปลงหลักการของมาตรา ๕ (๓) เดิม ที่เปนเรื่องเฉพาะการจางดวยวิธีเหมาคาแรง
ซึ่งโดยปกติลูกจางจะเปนลูกจางของผูรับเหมาคาแรง ซึ่งจะแตกตางจากมาตรา ๑๑/๑ ที่คนที่มาทํางานอาจจะ
เปนหรือไมเปนลูกจางของคนกลางก็ได และกฎหมายไดยกระดับการดูแลสิทธิของคนที่มาทํางานใหไดรับสิทธิ
เทาเทียมกันกับลูกจางโดยตรงของผูประกอบกิจการแลว
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๙๗-๑๙๙/๒๕๕๐ พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ มาตรา ๕ (๓)
มีผลวา หากผูรบั เหมาคาแรงมีนิติสัมพันธตอลูกจางตามสัญญาจางแรงงานเทาใด ผูประกอบกิจการก็ตองรับผิด
ตอลูกจางนั้นตามสัญญาที่นายจางผูรับเหมาคาแรงทําไวกับลูกจางเทานั้น เนื่องดวยกฎหมายมุงคุมครองลูกจาง
ใหไดรับสิทธิพึงมีพึงไดตามสัญญาจางแรงงานที่ผูรับเหมาคาแรงมีตอลูกจาง แตจะขอใหบังคับผูประกอบกิจการ
รับผิดและใหผูกพันดังเชนลูกจางของผูประกอบกิจการที่ไดจางลูกจางนั้นโดยตรงหาไดไม เพราะลูกจางของ
ผูรบั เหมาคาแรงไมใชลกู จางของผูประกอบกิจการนั้นโดยตรงตามสัญญาจางแรงงาน แตมาตรา ๕ (๓) ใหถือวา
ผูประกอบกิจการนั้นเปนนายจางของลูกจางนั้นดวยเทานั้น ดังนั้นจําเลยซึ่งเปนผูประกอบกิจการจึงไมตองรับ
ผิดตอโจทกทั้งสามเกินกวาที่นายจางของโจทกทั้งสามซึ่งเปนผูรับเหมาคาแรงตองรับผิดตอโจทก และเมื่อ
โจทกทั้งสามไดใชสิทธิหยุดพักผอนประจําป ปละ ๖ วันทํางาน ตามระเบียบขอบังคับของนายจางผูรบั เหมา
คาแรงแลว จึงไมมีสิทธิที่จะบังคับใหจําเลยจัดใหโจทกทั้งสามไดหยุดพักผอนประจําปหรือไดรบั คาจางสําหรับ
วันหยุดพักผอนประจําปไดมากกวานี้อีก
ขอเท็จจริงในคดีนี้ โจทกที่ ๑ และที่ ๒ เปนลูกจางของบริษัท พ. สวนโจทกที่ ๓ เปนลูกจางของบริษัท
บ.
โจทกทั้งสามและลูกจางอื่นไดถูกนายจางสงไปทํางานใหแกจําเลยซึ่งเปนผูประกอบกิจการที่ไดวาจาง
นายจางของโจทกทั้งสาม ซึ่งการจางลักษณะนี้ศาลฎีกาเห็นวาเปนการวาจางดวยวิธีเหมาคาแรง ซึ่งตรงตามคํา
นิยามตามกฎหมายเดิมคือพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ มาตรา ๕ (๓) และพระราชบัญญัติเงิน
ทดแทน พ.ศ.๒๕๓๗ มาตรา ๑๑ และตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.๒๕๓๓ มาตรา ๓๕ ที่บัญญัติ
ลักษณะของการวาจางโดยวิธีเหมาคาแรงในทํานองเดียวกัน แตพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.๒๕๓๓
มาตรา ๓๕ จะบัญญัติลักษณะสําคัญเพิ่มอีกคือ งานที่ลูกจางรับเหมาคาแรงกระทําตองกระทําในสถานประกอบ
กิจการหรือสถานที่ทํางานของผูประกอบกิจการ และเครื่องมือที่สําคัญสําหรับใชทํางานนั้น ผูประกอบกิจการ
เปนผูจัดหา ซึ่งศาลฎีกาไดวางหลักตามแนวกฎหมายดังกลาววา
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๑๙๘/๒๕๔๖ การที่จะถือวาผูประกอบกิจการอยูในฐานะนายจางของลูกจาง
ของผูรับเหมาคาแรงตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.๒๕๓๓ มาตรา ๓๕ และมีหนาที่ตองยื่นแบบ
รายการตามมาตรา ๓๔ และจายเงินสมทบสําหรับลูกจางของผูรับเหมาคาแรงตอสํานักงานประกันสังคม
คนงานที่มาทํางานใหแกผูประกอบกิจการจะตองเปนลูกจางของผูรับเหมาคาแรง
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ตามที่กลาวขางตนแลววาหลักการตามแนวคําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๙๗-๑๙๙/๒๕๕๐ นาจะเปลี่ยนไป
แลวโดยควรจะพิจารณาแนวทางใหมตามคําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๙๘๗-๒๐๒๖/๒๕๕๘ ที่วางแนวทางใหผู
ประกอบกิจการสําหรับการดําเนินการตามมาตรา ๑๑/๑ วรรคสอง ใหลูกจางรับเหมาคาแรงไดรับสิทธิ
ประโยชนและสวัสดิการที่เปนธรรมเทากับลูกจางโดยตรงโดยไมเลือกปฏิบัติ
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๙๘๗-๒๐๒๖/๒๕๕๘ ผูประกอบกิจการตองดําเนินการใหลูกจางรับเหมา
คาแรงที่ทํางานในลักษณะเดียวกันกับลูกจางตามสัญญาจางโดยตรงไดรบั สิทธิประโยชนและสวัสดิการ
เชนเดียวกัน และการกําหนดวันเวลาทํางานอันมีผลกระทบตอการไดรับเงินตอบแทนถือเปนสิทธิประโยชนท่ผี ู
ประกอบกิจการจะเลือกปฏิบัติไมได มาตรา ๑๑/๑ วรรคสอง บัญญัติใหเฉพาะผูประกอบกิจการเทานั้นที่ตอง
ดําเนินการใหลกู จางรับเหมาคาแรงไดรับสิทธิประโยชนและสวัสดิการที่เปนธรรมโดยไมเลือกปฏิบัติ ดังนั้น
เฉพาะจําเลยที่ ๑ ซึ่งเปนผูประกอบกิจการเทานั้นที่ตองดําเนินการตามมาตรา ๑๑/๑ วรรคสอง จําเลยที่ ๒ ซึ่ง
เปนนายจางโดยตรงของโจทกซึ่งเปนลูกจางรับเหมาคาแรง และเปนผูไดรับมอบหมายจากจําเลยที่ ๑ ใหจัดหา
โจทกดังกลาวมาทํางานในธุรกิจในความรับผิดชอบของจําเลยที่ ๑ ไมตองรวมรับผิดดวย
เมื่อพิจารณาประกอบกันทั้งหมดแลวจะเห็นลักษณะสําคัญของการเหมาคาแรงวาเปนการรับจางนํา
คนเขาไปทํางานของผูประกอบกิจการซึ่งจะเปนการเหมาคน ไมใชการนําคนเขาไปทํางานของผูรับจางเองที่
รับเหมาภายใตการควบคุมบังคับบัญชาการทํางานของลูกจางเหลานั้นดวยตนเองเพื่อดําเนินการใดใหแกผู
ประกอบกิจการเปนงาน ๆ ไป ซึ่งไมใชการเหมาคาแรง แตเปนการเหมาบริการจัดการ (Managed Service
Contracts) ซึ่งเปนการเหมางานที่ไมอยูในความหมายของมาตรานี้ที่เปนเรื่องของ agency workers แต
อาจจะไปเขากรณี Transfer of undertaking ก็ไดแลวแตขอเท็จจริงของแตละคดี ฐานะของคนกลางตาม
มาตรานี้จึงอาจเปนไดทั้งผูไดรับมอบหมายจากผูประกอบกิจการใหหาคนที่มาทํางานโดยคนกลางโดยไมไดเปน
ผูที่ไดรับประโยชนตอบแทนใดในฐานะคูสัญญาระหวางผูรับจางเหมาคาแรงกับผูประกอบกิจการ หรือเปนผู
ประกอบธุรกิจในการรับจางเหมาคาแรงทําสัญญาจางเหมาคาแรงกับผูประกอบกิจการโดยไดรบั คาตอบแทน
ตามสัญญาซึ่งลูกจางรับเหมาคาแรงจะเปนลูกจางของผูรับเหมาคาแรงโดยตรงก็ได
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๙๐๑๖-๙๐๔๓/๒๕๔๙ เมื่อจําเลยที่ ๒ จางบริษัท ค. ใหจัดหาคนงานหรือ
ลูกจางในตําแหนงตาง ๆ ตามที่จําเลยที่ ๒ กําหนด เพื่อไปทํางานของจําเลยที่ ๒ บนเรือทานตะวันเอ็กซพลอ
เรอร และงานดังกลาวจําเลยที่ ๒ รับจางจากบริษัท ช. ใหดําเนินการเรื่องเรือเพื่อการผลิต การขนถาย และ
จัดเก็บปโตรเลียมที่ผลิตไดเพื่อเตรียมจําหนาย จึงเปนกรณีที่จําเลยที่ ๒ ซึ่งเปนผูประกอบกิจการ ไดวาจางดวย
วิธีเหมาคาแรง โดยมอบหมายใหบริษัท ค. จัดหาลูกจางมาทํางานอันมิใชการประกอบธุรกิจจัดหางาน โดยงาน
นั้นเปนสวนหนึ่งของธุรกิจในความรับผิดชอบของจําเลยที่ ๒ จึงตองถือวาจําเลยที่ ๒ เปนนายจางของลูกจาง
ดังกลาวดวย
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๓.การทํางานของคนที่มาทํางานจะตองเปนสวนหนึ่งสวนใดในกระบวนการผลิตหรือธุรกิจในความ
รับผิดชอบของผูประกอบกิจการ การทํางานที่จะเปนสวนหนึ่งสวนใดในกระบวนการผลิตหรือธุรกิจในความ
รับผิดชอบของผูประกอบกิจการตามมาตรานี้ จะตองเปนสวนที่อยูในกระบวนการดังกลาวโดยตรง โดย
พิจารณาจากลักษณะหรือสภาพของธุรกิจประเภทนั้น
คําพิพากษาศาลอุทธรณคดีชํานัญพิเศษที่ ๑๖๕ - ๑๖๘/๒๕๖๑ จําเลยที่ ๑ ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ
การสํารวจ ผลิต และจําหนายปโตรเลียม โดยเปนผูรับสัมปทานการสํารวจและผลิตปโตรเลียมภายใตบังคับ
พระราชบัญญัติปโตรเลียม พ.ศ. ๒๕๑๔ ซึ่งมาตรา ๔ ใหคํานิยามคําวา “กิจการปโตรเลียม” หมายความ
วา การสํารวจ ผลิต เก็บรักษา ขนสง ขาย หรือจําหนายปโตรเลียม ยอมเห็นไดวางานกระบวนการผลิต
หรือธุรกิจของจําเลยที่ ๑ ตองเกี่ยวกับกิจการปโตรเลียมตามความหมายดังกลาวโดยตรง ไมใชวางานที่ทําทุก
งานในสถานประกอบการธุรกิจของจําเลยที่ ๑ จะเปนสวนหนึ่งสวนใดในกระบวนการผลิตหรือธุรกิจในความ
รับผิดชอบของจําเลยที่ ๑ ดวยเหตุเพราะตางเปนงานที่เกื้อกูลสนับสนุนกัน คดีนี้ขอเท็จจริงไดความวา โจทก
ทั้งสี่ทําหนาที่ขับรถใหแกพนักงานของจําเลยที่ ๑ ที่ไดรับสวัสดิการเปนการสวนตัวและครอบครัวของพนักงาน
ดังกลาวและบางกรณีหนาที่ของโจทกทั้งสี่อาจเปนเรื่องที่นอกเหนือจากการขับรถดวย โดยลักษณะงานเปนการ
ทําหนาที่ใหบริการและอํานวยความสะดวกแกพนักงานของจําเลยที่ ๑ และครอบครัว ไมไดอยูในความหมาย
ของการสํารวจ ผลิต เก็บรักษา ขนสง ขาย หรือจําหนายปโตรเลียม อันเปนงานหลักของจําเลยที่ ๑ งาน
ขับรถของโจทกทั้งสี่จึงไมใชสวนหนึ่งสวนใดในกระบวนการผลิตหรือธุรกิจในความรับผิดชอบของจําเลยที่ ๑ ผู
ประกอบกิจการ กรณีถือไมไดวาจําเลยที่ ๑ เปนนายจางของโจทกทั้งสี่ตามพระราชบัญญัติคุมครอง
แรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๑/๑ วรรคหนึ่ง
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๖๕๙-๓๖๗๕/๒๕๖๑ เมื่อการผลิตรถยนตมีกระบวนการตั้งแตการขึ้นรูป
ตัวถัง การผลิตชิ้นสวนอุปกรณ การประกอบ จนเปนรถยนตสําเร็จรูป การที่ลูกจางทําหนาที่ลางรถ เคลือบฟลม
กันกระแทก ขับรถเขาเก็บในโกดังสินคา ตรวจสอบคุณภาพภายนอกดวยสายตาและบันทึกการตรวจสอบ
คุณภาพรถยนตจึงถือเปนขั้นตอนอันเปนสวนหนึ่งของกระบวนการผลิตรถยนตตามพระราชบัญญัติคุมครอง
แรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๑/๑ วรรคหนึ่ง
๔. เมื่อกฎหมายใหถือวาผูประกอบกิจการเปนนายจางของคนที่มาทํางานดังกลาว ผูประกอบกิจการ
จึงตองรับผิดตอลูกจางสําหรับกรณีการจายคาตอบแทนการทํางาน
และเงินอันเนื่องมาจากการเลิกจางได
ทํานองเดียวกันกับนายจาง
สวนวรรคสองใหผูประกอบกิจการดําเนินการใหลูกจางรับเหมาคาแรงที่ทํางานในลักษณะเดียวกัน
กับลูกจางตามสัญญาจางโดยตรง ไดรับสิทธิประโยชนและสวัสดิการที่เปนธรรมโดยไมเลือกปฏิบัติ
การทํางานในลักษณะเดียวกันพิจารณาจากลักษณะงาน ตําแหนงงาน หนาที่การงาน หรืออํานาจ
หนาที่ สวนสิทธิประโยชนและสวัสดิการตามมาตรานี้รวมทั้งสิ่งที่เปนตัวเงินและไมใชตัวเงิน การจะเลือกปฏิบัติ
ไดตองมีการเปรียบเทียบกับลูกจางโดยตรงของผูประกอบกิจการ
ดังนั้นสิ่งสําคัญที่ตองพิจารณาคือตัว
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เปรียบเทียบ (comparator) ซึ่งหมายถึงลูกจางโดยตรงของผูประกอบกิจการที่ทํางานที่ตองใชทักษะ (skills)
หรือคุณลักษณะ (Qualifications) เหมือนกันกับลูกจางรับเหมาคาแรง โดยหลังจากที่ผูประกอบกิจการใหคน
กลางจัดหาลูกจางรับเหมาคาแรงเขาทํางานในสถานประกอบกิจการแลว หากลูกจางรับเหมาคาแรงทํางานใน
ลักษณะเดียวกันกับลูกจางตามสัญญาจางโดยตรง
ลูกจางรับเหมาคาแรงจะตองไดรบั สิทธิประโยชน และ
สวัสดิการที่เปนธรรมโดยไมเลือกปฏิบัติ กลาวคือ นับแตวันแรกที่เขาทํางาน ลูกจางรับเหมาคาแรงมีสิทธิ
รับทราบขอมูลและใชสิ่งอํานวยความสะดวกสบาย (access to facilities and amenities) ที่เปนสวัสดิการซึ่ง
ลูกจางทั้งหมดใชรวมกันไดเชนเดียวกับลูกจางโดยตรงของผูประกอบกิจการ เชน การรับประทานอาหารในโรง
อาหาร ใชรถรับสงพนักงาน หองน้ํา หองพักผอน หองดูแลเด็ก หองสวดมนต ลานจอดรถ เปนตน โดยผู
ประกอบกิจการตองไมเลือกปฏิบัติตอลูกจางรับเหมาคาแรงใหไดรับการปฏิบัติที่ดอยกวา (less favourable
treatment) การที่ผูประกอบกิจการไมปฏิบัติใหเทาเทียมกันจะอางแตเพียงคาใชจายที่เพิ่มขึ้นไมได แตจะตอง
ประกอบดวยเหตุผลอื่นเพื่อใหเห็นความชอบธรรมที่จะปฏิบัติใหแตกตางเชนนั้นตามหลัก
objective
standards test
หลังจากนั้น ผูประกอบกิจการตองจัดใหลูกจางรับเหมาคาแรงไดรับสิทธิประโยชนที่เปนสภาพการจาง
พื้นฐาน (basic working and employment condition) ที่เปนธรรมโดยไมเลือกปฏิบัติ ซึ่งหมายถึงปฏิบัติตอ
ลูกจางรับเหมาคาแรงในสวนของสภาพการจางพื้นฐานเสมือนกับเปนลูกจางโดยตรง ทั้งที่ระบุไวในสัญญาจาง
แรงงาน โครงสรางคาจาง ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางที่เกี่ยวของกับสภาพการจางพื้นฐาน และคูมือ
ปฏิบัติงาน
สภาพการจางพื้นฐาน ไดแก
๑.คาตอบแทนการทํางานโดยตรง เชน คาจาง คาลวงเวลา คากะ คาเสี่ยงภัย คาจางสําหรับวันหยุด
พักผอนประจําป คาคอมมิชชั่น โบนัสที่คํานวณจากผลงาน เปนตน แตไมรวมถึงเงินที่ไมไดตอบแทนการทํางาน
โดยตรง เชน บําเหน็จบํานาญ เงินคาตอบแทนเมื่อเลิกจางตามขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน โบนัสตายตัวที่ไมได
คํานวณจากผลงาน เปนตน
๒.วันเวลาทํางาน เวลาพัก และวันหยุด
นอกจากนั้นลูกจางรับเหมาคาแรงตองทํางานในลักษณะเดียวกันกับลูกจางตามสัญญาจางโดยตรงของ
ผูประกอบกิจการเพื่อเปรียบเทียบใหเห็นการเลือกปฏิบัติ ซึ่งตองพิจารณาจากลักษณะงานที่ใกลเคียงกัน การ
ทํางานในสถานที่เดียวกัน หรือสถานประกอบการของนายจางเดียวกันที่ตั้งคนละแหง หากไมมีตัวเปรียบเทียบ
(comparable workers) ก็ไมสามารถแสดงไดวานายจางเลือกปฏิบัติ
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๒๓๒๖-๒๒๔๐๔/๒๕๕๕ จําเลยซึ่งเปนผูประกอบกิจการตองดําเนินการให
โจทกทั้งเจ็ดสิบเกาซึ่งเปนลูกจางรับเหมาคาแรงไดรบั สิทธิประโยชนและสวัสดิการในคาครองชีพ คาอาหาร คา
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รถ เงินโบนัส ใหถูกตองตามที่จําเลยจัดใหแกลูกจางตามสัญญาจางโดยตรง โดยใชหลักเกณฑเดียวกันกับที่
จําเลยจัดใหแกลูกจางตามสัญญาจางโดยตรง

ผูร ับเหมาชวง ผูรับเหมาชั้นตน
พระราชบัญญัติคมุ ครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ มาตรา ๑๒ ในกรณีที่นายจางเปนผูรับเหมาชวง ให
ผูรับเหมาชวงถัดขึ้นไป หากมีตลอดสายจนถึงผูรับเหมาชั้นตนรวมรับผิดกับผูรับเหมาชวงซึ่งเปนนายจาง
ในคาจาง คาลวงเวลา คาทํางานในวันหยุด คาลวงเวลาในวันหยุด คาชดเชย คาชดเชยพิเศษ เงินสะสม
เงินสมทบ หรือเงินเพิ่ม
ใหผูรับเหมาชั้นตนหรือผูรับเหมาชวงตามวรรคแรก มีสิทธิไลเบี้ยเงินที่ไดจายไปแลวตามวรรคหนึ่ง
คืนจากผูรับเหมาชวงที่เปนนายจาง
บทบัญญัติมาตรานี้กําหนดเพื่อคุมครองลูกจางของผูรบั เหมาชวงที่อาจไมไดรับเงินตาง ๆ ไมวาจะ
เพราะผูรับเหมาชวงประสบปญหาทางการเงิน หรือเพราะเหตุอื่นใด โดยกฎหมายพิจารณาจาก “งาน” ที่
ลูกจางนั้นทําวาเปน “งาน” ที่ผูรับเหมาชวงถัดขึ้นไปจนถึงผูรับเหมาชั้นตนไดรับประโยชนจากการทํางานของ
ลูกจางนั้นจึงตองรวมรับผิดกับผูรับเหมาชวงซึ่งเปนนายจางตอลูกจางดวยเชนกัน จากนั้นผูรับเหมาชวงขึ้นไป
ตลอดสายจนถึงผูรบั เหมาชั้นตนมีสิทธิไลเบี้ยคืนจากผูรับเหมาชวงที่เปนนายจางเองโดยไมใหกระทบสิทธิในเงิน
ตาง ๆ ของลูกจางที่ควรไดรับจากการทํางานนั้น โดยกฎหมายไมประสงคใหผูวาจางซึ่งเปนเพียงคูสัญญาอีกฝาย
หนึ่งกับผูรับเหมาชั้นตนตองมารวมรับผิดดวยเพราะความสัมพันธระหวางกันเปนเพียงผูจางทําของกับผูรับจาง
ทําของ ซึ่งแตกตางจากผูรับเหมาชั้นตนหรือผูรบั เหมาชวงกับลูกจางของตน อีกทั้งผูรับเหมาชั้นตนและ
ผูรบั เหมาชวงชั้นบนกวาผูรับเหมาที่เปนนายจางมีหนาที่นําลูกจางของตนปฏิบัติงานใหแลวเสร็จแกผูวาจาง
การเลือกที่จะใหมีผูรับเหมาชวงงานจึงเปนความรับผิดของตนเองโดยไมเกี่ยวกับผูวาจาง และผูรับเหมาดังกลาว
ยังมีสวนในการเลือกผูรบั เหมาชวงในชั้นถัดลงมาจึงตองรับผิดตอลูกจางของผูรับเหมาชวงที่ผิดสัญญากับลูกจาง
นอกจากนั้นเหตุผลที่กฎหมายไมประสงคใหผูรับเหมาชวงถัดลงมาจากผูรับเหมาชวงที่เปนนายจางตองรวมกับ
ผิดดวยอีกประการหนึ่งนอกจากจะเพราะผูรับเหมาชวงถัดลงมาจากผูรบั เหมาชวงที่เปนนายจางไมไดมีสวนใน
การเลือกจางผูรับเหมาชวงที่ผิดสัญญากับลูกจางแลว
การใหผูรับเหมาชวงถัดลงไปตองรับผิดอาจจะเปน
ชองทางใหผูรับเหมาที่เปนนายจางถายเทความรับผิดใหแกผูรับเหมาชวงถัดลงไปได
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๕๑๘๖-๑๕๑๙๒/๒๕๕๗ จําเลยที่ ๒ ตกลงรับจางกอสรางสะพานทาเทียบเรือ
ใหแก อ.ผูวาจาง จําเลยที่ ๒ จึงเปนผูซึ่งตกลงรับจะดําเนินงานทั้งหมดหรือแตบางสวนของงานกอสรางดังกลาว
จนสําเร็จประโยชนของผูวาจาง และจําเลยที่ ๑ เปนผูซึ่งทําสัญญาจางเหมาคาแรงงานพรอมแบบหลอคอนกรีต
กับจําเลยที่ ๒ โดยรับจะดําเนินงานแตบางสวนของงานดังกลาวอันเปนงานในความรับผิดชอบของจําเลยที่ ๒
เพื่อประโยชนแกผูวาจาง จําเลยที่ ๒ จึงเปนผูรับเหมาชั้นตน และจําเลยที่ ๑ เปนผูรบั เหมาชวง ตามบทนิยาม
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ในพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ มาตรา ๕ ดังนั้น หากโจทกเขาทํางานแลวจําเลยที่ ๑ ไมจาย
คาจาง จําเลยที่ ๒ ก็ตองรวมรับผิดกับจําเลยที่ ๑ ในเงินคาจางที่คางจายดวยตามมาตรา ๑๒ วรรคหนึ่ง และมี
สิทธิไลเบี้ยเงินคาจางที่จายใหโจทกคืนไดจากจําเลยที่ ๑ ตามมาตรา ๑๒
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๗๘๙๖-๘๒๕๖/๒๕๕๒ จําเลยที่ ๒ ตกลงรับผลิตรองเทาจนสําเร็จประโยชนใน
การใหคุณภาพของรองเทาที่จําเลยที่ ๒ ผลิตมีมาตรฐานเดียวกับรองเทาของบริษัท น. ทั่วโลก จําเลยที่ ๒ จึง
เปนผูรับเหมาชั้นตนของบริษัท น. ซึ่งเปนผูวาจางผลิตรองเทาตามความหมายของคําวา “ผูรับเหมาชั้นตน” ใน
พระราชบัญญัติคมุ ครองแรงงาน พ.ศ.๒๕๔๑ มาตรา ๕ และเมื่อจําเลยที่ ๒ วาจางจําเลยที่ ๑ ผลิตชิ้นสวน
รองเทาดานบนตามแบบที่กําหนดในความรับผิดชอบของจําเลยที่ ๒ เพื่อประโยชนแกผูวาจาง จําเลยที่ ๑ จึง
เปนผูรับเหมาชวง จําเลยที่ ๒ จึงตองรวมรับผิดกับจําเลยที่ ๑ ซึ่งเปนนายจางของโจทกในคาชดเชยตามมาตรา
๑๒ วรรคหนึ่ง
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๕๓๕/๒๕๔๐ จําเลยรับเหมางานทุบรื้อถอนและซอมบํารุงถนนจากกรมทาง
หลวง ถือเปนสัญญาจางทําของระหวางจําเลยกับกรมทางหลวง และตอมาจําเลยไดวาจาง ส. รับเหมาชวงให
ทํางานทุบ รื้อถอน และซอมบํารุงถนนคอนกรีต ก็เปนกรณีจางทําของเชนเดียวกัน เชนนี้จําเลยและ ส. ยอมเปน
ผูรบั เหมาชั้นตนและผูรับเหมาชวงตามลําดับ จําเลยจึงตองรวมรับผิดกับ ส. อยางลูกหนี้รวมตอโจทกซึ่งเปน
ลูกจาง ส. ดังนั้นแมจําเลยไดจายเงินคาจางใหแก ส. แต ส. มิไดจายใหแกโจทกไมวาดวยเหตุใดก็ตาม จําเลยก็
คงตองมีความรับผิดตามบทกฎหมายดังกลาวตอโจทกอยูเชนเดิม กรณีหาใชจําเลยพนความรับผิดเพราะเหตุ
สัญญาระหวางจําเลยกับ ส. มิใชเปนสัญญาจางแรงงานไม (คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๓๖-๑๔๖/๒๕๒๙ วินิจฉัย
ทํานองเดียวกัน)
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๖๒๘/๒๕๒๗ จําเลยที่ ๑ กับจําเลยที่ ๒ ทําสัญญาจางกันวาจําเลยที่ ๑ จะตอง
เปนผูจัดหาลูกจางเพื่อปฏิบัติงานตามที่จําเลยที่ ๒ จะสั่งใหปฏิบัติ จําเลยที่ ๒ จึงเปนผูวาจางจําเลยที่ ๑ มิใช
เปนผูรับเหมาชั้นตนในอันที่จะตองรับผิดรวมกับจําเลยที่ ๑ ในการจายคาชดเชยใหแกลูกจางที่จําเลยที่ ๑ จาง
มาแตประการใด

๒. หนาที่ของลูกจาง
๒.๑ หน า ที่ ต อ งเชื่ อ ฟ ง และปฏิ บั ติ ง านร ว มกั บ นายจ า ง (Duty of obedience and cooperation)
ในการทํางานระหวางนายจางและลูกจางนั้น
สิ่งที่แสดงใหเปนอํานาจบังคับบัญชาของนายจางที่
ชัดเจนคือคําสั่ง ไมวาจะเปนวาจาหรือหนังสือเพื่อใหลูกจางปฏิบัติตาม ซึ่งพระราชบัญญัติคมุ ครองแรงงาน พ.ศ.
๒๕๔๑ มาตรา ๑๑๙ บัญญัติวา นายจางไมตองจายคาชดเชยใหแกลูกจางซึ่งเลิกจางในกรณีหนึ่งกรณีใด
ดังตอไปนี้ (๔) ฝาฝนขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน ระเบียบ หรือคําสั่งของนายจางอันชอบดวยกฎหมายและเปน
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ธรรม และนายจางไดตักเตือนเปนหนังสือแลว เวนแตกรณีที่รายแรง นายจางไมจําเปนตองตักเตือน และตาม
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา ๕๘๓ ก็ไดบัญญัติวา ถาลูกจางจงใจขัดคําสั่งของนายจางอันชอบ
ดวยกฎหมายก็ดี หรือละเลยไมนําพาตอคําสั่งเชนวานั้นเปนอาจิณก็ดี ละทิ้งการงานไปเสียก็ดี กระทําความผิด
อยางรายแรงก็ดี หรือทําประการอื่นอันไมสมแกการปฏิบัติหนาที่ของตนใหลุลวงไปโดยถูกตองและสุจริตก็ดี
ทานวานายจางจะไลออกโดยมิพักตองบอกกลาวลวงหนาหรือใหสินไหมทดแทนก็ได ทั้งสองบทบัญญัตินี้เปน
เพียงสวนหนึ่งที่มีบัญญัติไวในกฎหมายแรงงานที่แสดงอํานาจบังคับบัญชาซึ่งหากลูกจางไมปฏิบัติตามมีโทษ
ทางวินัยสูงสุดคือการไลออกโดยไมไดรับคาชดเชยและสินจางแทนการบอกกลาวลวงหนา ทั้งยังเปนเหตุให
นายจางสามารถเลิกจางไดโดยมีเหตุผลสมควรเพียงพอที่ลูกจางจะไมไดรับคาเสียหายจากการเลิกจางไมเปน
ธรรมตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.๒๕๒๒ มาตรา ๔๙ อีกดวย สวน
หนาที่ของลูกจางที่ตอง co-operation กับนายจางนั้น จะระบุไวในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา
๕๘๓ ชวงทายที่วา “ทําประการอื่นอันไมสมแกการปฏิบัติหนาที่ของตนใหลุลวงไปโดยถูกตองและสุจริต” ซึ่ง
หมายถึงลูกจางไมปฏิบัติหนาที่ใหสมแกตําแหนงหนาที่ของตนที่ตองทํารวมกับนายจางซึ่งรวมถึงการไมรักษา
ประโยชนของนายจางในกรณีตาง ๆ ดวย
๒.๒ หนาที่ตองซื่อสัตยตอนายจาง ( Duty of Fidelity)
ลูกจางมีหนาที่ตองทํางานกับนายจางโดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุดในการทํางานใหแกนายจาง ลูกจาง
จึงตองไมกระทําการใดอันเปนการทําใหประโยชนสวนตัวของลูกจางขัดกับประโยชนของนายจาง ซึ่งโดยปกติ
นายจางจะระบุขอหามไวในสัญญาจางแรงงานดวย เชน
๒.๒.๑ หนาที่รักษาความลับของนายจาง (Duty of confidentiality)
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๐๒๑๗/๒๕๕๓ ตามนิยาม “ความลับทางการคา” และ “ผูควบคุมความลับ
ทางการคา” ในมาตรา ๓ แหงพระราชบัญญัติความลับทางการคา พ.ศ.๒๕๔๕ ขอมูลทางการคาซึ่งเปนความลับ
ทางการคาตองเปนขอมูลที่เจาของหรือผูควบคุมความลับทางการคาไดใชมาตรการที่เหมาะสมเพื่อรักษาไว
เปนความลับ
การที่มีขอตกลงในสัญญาจางแรงงานระหวางนายจางกับลูกจางที่หามมิใหลูกจางนําขอมูล
ความลับของบริษัทนายจางไปเปดเผยแกบุคคลภายนอกซึ่งหากฝาฝนอาจถูกลงโทษไดนั้น ไมเพียงพอที่จะถือ
วาเปนมาตรการที่เหมาะสมในการรักษาขอมูลดังกลาวไวเปนความลับตามเจตนารมณของบทบัญญัติแหง
กฎหมายนี้
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๐๙๗๑/๒๕๕๕ จําเลยซึ่งเปนนายจางมีขอมูลเกี่ยวกับตนทุนในการวางระบบ
และอุปกรณเปนความลับทางการคา โจทกเปนหัวหนาฝายปฏิบัติการรานสะดวกซื้อ มีหนาที่จัดวางระบบ
จัดเตรียมอุปกรณและรานใหลูกคา ซึ่งเปนงานดูแลโครงสรางรานคาของลูกคา โจทกมีโอกาสทราบความลับ
ทางการคาของจําเลย และในการติตตอลูกคาใหเปดรานแฟรนไชสตองใชเวลาดําเนินการระยะหนึ่ง เมื่อ
คํานึงถึงทางไดเสียทุกอยางแลว การจํากัดสิทธิในการประกอบอาชีพของโจทกอันเปนการแขงขันกับจําเลยเปน
เวลาไมนอยกวา ๑๑ เดือน นับจากพนสภาพการเปนลูกจางจึงไมทําใหโจทกรับภาระมากกวาจะพึงคาดหมาย
ไดตามปกติ
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แมนายจางจะไมไดกําหนดการหามเปดเผยความลับไวในสัญญา แตหากระบุไวในขอบังคับเกี่ยวกับ
การทํางานก็ถือเปนหนาที่ของลูกจางที่ตองไมเปดเผยหรือกระทําการใดใหความลับตองถูกเปดเผยเชนกัน
คํ า พิ พากษาศาลฎีกาที่ ๒๘๗๔/๒๕๓๐ จําเลยเปนธนาคารพาณิช ย ดําเนิน การธุ รกิจ การค า ด า น
การเงิ น ดั ง นั้ น บั ญ ชี เ งิ น ฝากหรื อ ฐานะการเงิ น ของลู ก ค า ต อ งถื อ ว า เป น เรื่ อ งสํ า คั ญ ไม พึ ง เป ด เผยต อ
บุคคลภายนอกและตองถือวาเปนความลับ การที่โจทกเปดเผยบัญชีเงินฝากของลูกคาหรือฐานะการเงินของ
ลูกคา ยอมทําใหลูกคาของจําเลยสิ้นความไววางใจจําเลย มีผลกระทบกระเทือนตอการดําเนินธุรกิจการคาของ
จําเลย เปนการกระทําผิดวินัยอยางรายแรงตามขอบังคับการทํางานของจําเลย
๒.๒.๒ หนาที่ไมแขงขันทางการคากับนายจาง (Non-competition restraints)
สัญญาหามแขงขันกับนายจางจะตองมีกําหนดเวลาและขอบเขตพื้นที่ที่ไมเกินสมควร โดยพิจารณาวา
ผลของสัญญาดังกลาวเปนการตัดการประกอบอาชีพของลูกจางโดยเด็ดขาดหรือไม
หากเปนการตัดโดย
เด็ดขาดจะมีผลใหสัญญาดังกลาวเปนโมฆะ แตหากไมถึงขนาดเปนโมฆะแตทาํ ใหนายจางไดเปรียบลูกจางเกิน
สมควร ศาลแรงงานอาจมีคําสั่งใหสัญญานั้นมีผลใชบังคับเทาที่เปนธรรมและพอสมควรแกกรณีได ตาม
พระราชบัญญัติคมุ ครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๑๔/๑
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๒๗๕/๒๕๔๓ สัญญาที่ระบุขอตกลงวาในระหวางการจางงานหรือภายใน ๕ ป
นับแตสัญญาจางสิ้นสุดลง จําเลยจะตองไมทํางานใหแกบริษัทคูแขงทางการคาของโจทกหรือมีหุนในบริษัท
คูแขงทางการคาของโจทก หากจําเลยไมปฏิบัติตามจะตองชําระคาเสียหายแกโจทก ขอตกลงดังกลาวเปนเพียง
ขอจํากัดหามการประกอบอาชีพอันเปนการแขงขันกับโจทก และระบุจํากัดประเภทของธุรกิจไวอยางชัดเจน
มิไดเปนการหามจําเลยประกอบอาชีพอันเปนทางปดทางทํามาหาไดอยางเด็ดขาด และจําเลยสามารถที่จะ
ประกอบอาชีพหรือทํางานในบริษัทประกอบธุรกิจที่อยูนอกเหนือขอตกลงและนอกขอบเขตพื้นที่ที่หาม
ลักษณะของขอตกลงที่กอใหเกิดหนี้ในการงดเวนการกระทําตามที่กําหนดโดยความสมัครใจของคูกรณีเชนนี้ไม
เปนการตัดการประกอบอาชีพของจําเลยทั้งหมดเสียทีเดียว เพียงแตเปนการหามประกอบอาชีพบางอยางที่
เปนการแขงขันกับโจทกในระยะเวลาหนึ่งเทานั้น จึงเปนสัญญาตางตอบแทนที่รักษาสิทธิและประโยชนของ
คูกรณีที่เปนไปโดยชอบในเชิงของการประกอบธุรกิจ ไมเปนการปดทางทํามาหาไดของฝายใดโดยเด็ดขาดจนไม
อาจดํารงอยูได ยอมมีผลใชบังคับได ไมเปนการขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
การดําเนินการใดของลูกจางในขณะที่ยังคงเปนลูกจางอยูที่เปนการแขงขันทางการคากับนายจาง ไม
วาจะเปดกิจการเองหรือไปรวมกิจการกับนายจางอื่น ไมวาจะมีขอตกลงหามไวชัดเจนหรือไมก็ถือเปนการทํา
ผิดหนาที่ของลูกจาง
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๑๐๙๖/๒๕๕๖ โจทกเปนลูกจางของจําเลยตําแหนงผูจัดการทั่วไป มีหนาที่
ดูแลดานการขาย การตลาด และลูกคาสัมพันธ ในเวลาเดียวกันโจทกไปดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท อ. ซึ่งมี
วัตถุประสงคเชนเดียวกันและมีลักษณะเปนการประกอบกิจการแขงขันกับจําเลย บริษัท อ. ยอมตองดําเนิน
กิจการใหบริการแกลูกคากลุมเดียวกันกับจําเลย ยอมมีผลกระทบตอรายไดของจําเลย ทําใหจําเลยเสียหาย จึง
เปนกรณีที่โจทกกระทําการเปนปฏิปกษตอทางการคาของจําเลยผูเปนนายจางและจงใจทําใหนายจางเสียหาย
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จากการที่โจทกไมสงเสริมการคาขายของจําเลย จําเลยจึงเลิกจางไดโดยไมตองจายคาชดเชย สินจางแทนการ
บอกกลาวลวงหนา และคาเสียหายจากการเลิกจางไมเปนธรรม
แตหากเปนการหามการดําเนินการใดของลูกจางหลังจากพนสภาพการเปนลูกจางแลวจะตองมี
ขอตกลงหามไวชัดเจน ลําพังเพียงแตการลงชื่อรับทราบประกาศของนายจางไมถือวาเปนการตกลง
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๒๘๘๘-๑๒๘๙๓/๒๕๕๓ การที่ลูกจางเพียงแตลงลายมือชื่อรับทราบประกาศ
ของนายจางซึ่งหามมิใหพนักงานทั่วไปลาออกจากงานแลวไปประกอบกิจการอยางหนึ่งอยางใดอันมีสภาพเปน
อยางเดียวกันและเปนการแขงขันกับกิจการของนายจางหรือเขาทํางานกับบุคคลใดที่มีสภาพการดําเนินธุรกิจ
เปนอยางเดียวกันและเปนการแขงขันกับกิจการของนายจางภายในระยะเวลา ๒ เดือน โดยไมมีขอความสวน
ใดในประกาศฉบับดังกลาวที่แสดงใหเห็นวาลูกจางยินยอมที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกลาว การลงลายมือชื่อ
ลักษณะนี้ยังถือไมไดวาเปนการแสดงเจตนาใหความยินยอมของลูกจาง จึงไมมีผลใหลูกจางตองปฏิบัติตาม
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๔๗๗๗/๒๕๔๙ โจทกประกอบธุรกิจผลิต นําเขา ขายผลิตภัณฑเกี่ยวกับการ
บริการบนเครื่องบิน โจทกจดทะเบียนเปนนิติบุคคลในประเทศไทย มีสํานักงานใหญตั้งอยูในประเทศไทย และ
โจทกไมมสี าขาหรือประกอบธุรกิจอยูที่ฮองกง แมบริษัท ด. ซึ่งประกอบธุรกิจอยูที่ฮองกงจะเปนบริษัทในเครือ
ของโจทกแตเปนคนละนิติบุคคลแยกตางหากจากโจทกเปนเอกเทศ ถือไมไดวาธุรกิจของบริษัท ด. เปนธุรกิจ
ของโจทก และไมปรากฏวาบริษัท ด. ประกอบธุรกิจโดยนําผลิตภัณฑของโจทกไปจําหนาย แมจะมีผูประกอบ
ธุรกิจแขงขันกับบริษัท ด. ก็ไมมีผลกระทบถึงธุรกิจของโจทก การที่จําเลยเขาทํางานกับโจทกโดยที่มีขอตกลงวา
ภายใน ๑ ป นับแตวันที่ลาออก จําเลยจะไมเขารวมทํางานในบริษัทหรือในกิจการอื่นใดที่เปนการแขงขันโดย
ทางตรงหรือทางออมกับโจทก แตตอมาโจทกลาออกไปทํางานกับบริษัท ด. แลวเขาทํางานกับบริษัท ว.ซึ่ง
ประกอบธุรกิจนําเขา สงออกวัสดุเกี่ยวกับบริการดานอาหารที่ฮองกงภายใน ๑ ป นับแตที่ลาออกจากบริษัท
โจทก จึงไมเปนการเขาทํางานกับบริษัทอื่นที่เปนการแขงขันกับธุรกิจของโจทก การกระทําของจําเลยไมเปน
การผิดขอตกลงดังกลาว
หากกระทําการแขงขันกับนายจางแลว ไมวาจะมีลูกคาไปใชบริการหรือแยงลูกคาของนายจางหรือไมก็
ตาม ก็เปนการผิดสัญญาแลว
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๓๙/๒๕๔๕ โจทกเปนลูกจางของบริษัท อ. ตําแหนงสุดทายเปนที่ปรึกษา
อาวุโส ระหวางทํางานโจทกจดทะเบียนตั้งบริษัท ค. ซึ่งมีวัตถุประสงคเชนเดียวกับนายจาง อันมีลักษณะเปน
การแขงขันกับกิจการของนายจาง แมไมปรากฏวาบริษัทที่โจทกตั้งขึ้นไดแยงลูกคาของนายจางหรือมีลูกคาไป
ใชบริการบริษัทโจทกก็ตาม ก็ถือเปนการจงใจทําใหนายจางไดรบั ความเสียหายแลว
การประกอบธุรกิจที่เปนการแขงขันกับนายจางตองมีลักษณะที่เปนการแขงขันอยางแทจริง
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๒๕๙๒/๒๕๔๓ โจทกนํารถยนตกระบะสวนตัวของโจทกรับแขกซึ่งเปนลูกคา
ของจําเลยออกจากโรงแรมของจําเลยไปสงที่นอกโรงแรม ๒ ครั้ง แมโจทกจะไดรับคาตอบแทนเปนเงิน ก็มี
ลักษณะเปนคาทิปหรือสินน้ําใจจากแขกที่อาศัยรถยนตของโจทกเทานั้น โจทกมิไดประกอบธุรกิจการคาหรือ
มุงหวังจะรับแขกของจําเลยโดยเรียกคาบริการแตอยางใด การกระทําของโจทกมิไดมีลักษณะเปนการแขงขัน
กับธุรกิจบริการของจําเลย การรับสงแขกดังกลาวโจทกก็มิไดแอบอางวาเปนธุรกิจของจําเลย จึงไมสงผล
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กระทบตอชื่อเสียงในธุรกิจของจําเลย การกระทําของโจทกยังถือไมไดวาเปนการฝาฝนตอระเบียบขอบังคับ
เกี่ยวกับการทํางานของจําเลยกรณีรา ยแรง
๒.๒.๓ หนาที่ไมชักชวนลูกจางอื่นของนายจางไปทํางานที่อื่นหรือชักชวนลูกคาของนายจางไปใช
บริการกิจการผูอื่น (Non-solicitation restraints or Non-poaching restraints)
การจะเปนการกระทําผิดหนาที่ของลูกจางตองเปนกรณีที่ลูกจางมีเจตนาที่จะกระทําอยางแทจริง
คําพิพากษาศาลฎีกาที่ ๑๓๗๘/๒๕๓๕ การที่โจทกชักชวนพนักงานของจําเลยใหไปทํางานที่สถาน
ประกอบการอื่นที่ประกอบกิจการอยางเดียวกับจําเลย โดยกลาวลอย ๆ ไมมีขอเสนอที่แนนอน ผูที่ถูกชักชวนก็
มิไดลาออกไปทํางานที่สถานประกอบการอื่น และไมปรากฏวาจําเลยเสียหายจากการกระทําของโจทก จึงไมถึง
ขั้นเปนการสนทนาใหรายเปนผลใหเกิดความเสียหายตอธุรกิจของจําเลยหรือดําเนินการแขงขันกับจําเลยซึ่งถือ
วาเปนการปฏิบัติตนเปนปฏิปกษตอจําเลย มิใชการฝาฝนระเบียบขอบังคับของจําเลยกรณีรายแรงและไมถือวา
เปนการกระทําอันไมสมแกการปฏิบัติหนาที่ใหลุลวงไปโดยถูกตองและสุจริตดวย

