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บทคัดยอ 
 

วิทยานิพนธฉบับนี้  มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการคุมครองการจายคาจางของประเทศ
ไทย ซ่ึงยังคงเกิดปญหาในกระบวนการทางกฎหมาย เนื่องจากปญหาท่ีเกิดข้ึน ไมมีกฎหมายรองรับ
และปญหาบางประการแมวาจะมีกฎหมายรองรับไวแลวก็ตาม  แตยังคงเปนปญหาในทาง
ปฏิบัติการศึกษาวิจัยเร่ืองนี้เปนการวิจัยทางเอกสาร โดยศึกษากฎหมายแรงงานที่เกี่ยวของกับการ
คุมครองการจายคาจางของประเทศเกาหลีใต ประเทศญ่ีปุน  ประเทศฟลิปปนส  และประเทศ
มาเลเซีย มาใชเปนแนวทางในการวิเคราะหศึกษาเปรียบเทียบกับการคุมครองการจายคาจางตาม
กฎหมายแรงงานของประเทศไทย 

จากการวิเคราะหศึกษาพบวา  การคุมครองการจายคาจางตามพระราชบัญญัติคุมครอง
แรงงาน พ.ศ. 2541  และตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 3 ลักษณะ 6  ยังคงขาด
หลักการเร่ืองการคุมครองการจายคาจางกรณีลูกจางมีเหตุฉุกเฉิน   การกําหนดใหนายจางจัดทํา
บัญชีแยกเงินสวัสดิการท่ีนายจางจายออกจากเงินคาจางอยางชัดเจน    การคุมครองลูกจางในกรณี
การจายคาจางตามผลงานโดยคํานวณเปนหนวย หรือโดยคํานวณจากผลงานท่ีลูกจางทําได  
กอใหเกิดปญหาทางกฎหมาย เปนชองวางท่ีทําใหนายจางสามารถเอารัดเอาเปรียบลูกจางได  
ตลอดจนเปนเหตุใหมีคดีความขึ้นสูศาล  เม่ือไดทําการวิเคราะหศึกษาเปรียบเทียบการคุมครองการ
จายคาจางกับกฎหมายแรงงานตางประเทศ พบวาประเทศญี่ปุนไดมีการบัญญัติกฎหมายการจาย
คาจางในกรณีลูกจางมีเหตุฉุกเฉิน และการคุมครองการจายคาจางตามผลงานโดยคํานวณเปนหนวย 
หรือโดยคํานวณจากผลงานท่ีลูกจางทําได   สวนประเทศเกาหลีใตมีบทบัญญัติในการจัดทําบัญชี
แยกเงินสวัสดิการที่นายจางจายออกจากเงินคาจางอยางชัดเจน และการจายคาจางกรณีลูกจางมีเหตุ
ฉุกเฉินเชนกัน 

วิทยานิพนธฉบับนี้ จึงเสนอแนะใหมีการปรับปรุงแกไขกฎหมายโดยมีการเพิ่มเติม
บทบัญญัติ 3 ประการไดแก  ประการท่ี 1  การคุมครองการจายคาจางกรณีลูกจางมีเหตุฉุกเฉิน 
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เพื่อใหความคุมครองเปนพิเศษในการท่ีลูกจางสามารถเรียกรองคาจางในสวนท่ีตนเองไดทํางานไป
แลว กอนถึงกําหนดชําระคาจาง  ประการท่ี 2  เพิ่มบทบัญญัติทางกฎหมายใหนายจางจัดทําบัญชี
แยกเงินสวัสดิการท่ีนายจางจายออกจากเงินคาจางอยางชัดเจน  ประการท่ี 3 เพิ่มบทบัญญัติทาง
กฎหมายในการคุมครองลูกจางในกรณีการจายคาจางตามผลงานโดยคํานวณเปนหนวย หรือโดย
คํานวณจากผลงานท่ีลูกจางทําได 
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ABSTRACT 

 
 This thesis  is exclusively  aimed to study  about  wage protection for employees in 
Thais labour law.  There are some  problems in terms of  legal  procedure  caused  by  
inestablished  law.   Others  problems are caused by ineffective practice   even though  such laws 
are already established.   The thesis  is documentary research. Moreover, it is comparative study  
focused on  labour laws  which are  involved in  wage protection of  South Korea,  Japan,  The 
Philippines,  Malaysia  and Thailand.   
 The findings of this thesis  are  elaborated.   The Labour  Protection Act B.E. 2541  
and The Civil and Commercial Code Book III  Title VI. Hire of Services, are lack of the 
protection to pay wage when emergency cases happen  to  employees,  the enforcement  for  
employers to carry out  ledgers  which are clearly  separated wage from other welfare payment,  
also  the protection to employees who receive  wage calculated from  pieces of  works or due to  
their work results.   These cause  problems which are  holes in legal procedure.  Employers can 
take  advantages  of   their employees.  In additions,  such problems can bring  cases to the court. 
When  deeply analyzing  and  studying  in wage protection of  Thai labour law compared with 
foreign labour  laws, it  is discovered that Japan establishes  law on wage protection in case of  
emergency situations occur to employees,  wage protection in pieces of work system or 
employees’ work results.   In addition,  South Korea  establishes  law to enforce employers  to 
carry out  ledgers which  clearly  separated  wage  payment from other welfare payment, also 
wage protection when  emergency situations occur to employees. 

จ 

DPU



 The thesis  is proposed for  amendment in Thais labour law by adding  3 measures.  
First, it is proposed to add a measure about wage protection  in case of emergency situation 
occurred to employees.  This measure shall be  a special protection  for employees to claim their 
wage in the proportion of  work done, before the due date of wage payment.  Second, it is 
proposed  to enforce employers  to carry out  ledgers which  clearly  separated  wage  payment 
from other welfare payment.   Third, it is proposed to add a measure about  wage protection in 
pieces of work  system or employees’ work result. 
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บทที่  1 
บทนํา 

 
1.1  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 

คาจาง เปนประเด็นสําคัญประการหนึ่งในทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ มี
อิทธิพลตอลูกจาง นายจางและรัฐบาล  คาจางเปนหัวใจสําคัญของการจางแรงงาน เนื่องจากลูกจาง
ตองการไดคาจางเพ่ือใชในการดํารงชีพของตน คาจางยังเปนเคร่ืองแสดงถึงฐานะและการเปนท่ี
ยอมรับท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน  โอกาสในการปรับอัตราและขนาดไดทันกับภาวะท่ี
เปล่ียนแปลงในดานการครองชีพตางๆ  สําหรับนายจาง คาจางท่ีจายใหแกลูกจางนั้น เปนตนทุน
ของการดําเนินธุรกิจ  ดังนั้นการเปล่ียนแปลงเกี่ยวกับอัตราคาจาง อาจเปนผลใหตนทุนในการผลิต
และราคาสินคาเปล่ียนแปลงดวย โดยเฉพาะในธุรกิจหรือหนวยงานท่ีไมสามารถท่ีจะใชส่ิงอ่ืนมา
ทดแทนแรงงานได  สําหรับรัฐบาล จําเปนตองพิจารณากําหนดนโยบาย และการบัญญัติกฎหมาย 
ระเบียบปฏิบัติเพื่อใหระบบคาจาง และการคุมครองการจายคาจาง เปนไปในทางท่ีถูกตอง ใหความ
เปนธรรมแกทุกฝาย 

ความเปนมาของการจายคาจางในประเทศไทย  จากหลักฐานทางประวัติศาสตร  การ
ใชแรงงานโดยการจายคาจาง  เร่ิมมีในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว ซ่ึงมีการติดตอ
คาขายกับตางประเทศมากข้ึน  ชาวตางประเทศ โดยเฉพาะชาวจีนอพยพเขามาในประเทศไทยเปน
จํานวนมาก และมีกลุมหนึ่งท่ีเปนคนงานรับจาง ทํางานขุดลอกคู  สรางเข่ือน    ลูกจางชาวจีนใน
ระยะแรก ไดรับคาตอบแทนไมมาก  ในป พ.ศ. 2365 ไดรับคาจางวันละ 1.25 สตางค 1  

คาจางแรงงานท่ีมิไดเปนขาราชการ ไมมีการกําหนดกฎเกณฑทางกฎหมายมาจนถึง
ชวงสงครามโลกคร้ังท่ี 2  การกําหนดคาจางโดยท่ัวไปจึงเปนการปลอยใหลูกจางและนายจางตกลง
หรือตอรองกันเองโดยลําพัง ซ่ึงลูกจางจะอยูในฐานะเสียเปรียบเปนสวนใหญ จนถึง พ.ศ. 2499 รัฐ
ไดมีการออกพระราชบัญญัติแรงงาน ควบคุมการกําหนดอัตราคาจางใหเปนธรรมข้ึน  อยางไรก็ตาม 
พ.ร.บ. ฉบับนี้ถูกยกเลิกไปในป พ.ศ. 2501  แตบทบัญญัติสวนท่ีเกี่ยวกับการคุมครองแรงงานได
นํามาบัญญัติใหมไวในประกาศของกระทรวงมหาดไทย  ในระยะนั้น คาจางตามประกาศของ

                                                 
1 ธีระ หงสเจริญ. (2524). คาจางตามกฎหมายแรงงาน. หนา 14.  
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กระทรวงมหาดไทย มีความหมายวา เงิน  หรือ เงินและส่ิงของท่ีนายจางจายใหแกลูกจางเปนการ
ตอบแทนการทํางาน  ซ่ึงคาจางท่ีนายจางจายเปนส่ิงของนั้นในทางปฏิบัติกอใหเกิดปญหาไม
เหมาะสมตอสภาพการดํารงชีพของลูกจาง  จึงมีแนวคิดวาคาจางจะตองจายเปนเงินเทานั้น  ซ่ึง
หลักการจายคาจางดวยเงินสดไดบัญญัติไวในพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน  พ.ศ. 2541 ท่ีใชอยู
ในปจจุบัน 

อยางไรก็ตาม เม่ือพิจารณาศักยภาพระหวางนายจางและลูกจาง   นายจางยอมมีความ
ไดเปรียบมากกวาลูกจาง  ดังนั้นในการจายคาจาง นายจางสามารถเอาเปรียบลูกจางไดหลายประการ 
เชน การเอาเปรียบในเร่ืองของระยะเวลาการทํางาน  การเอาเปรียบในเร่ืองของการจายคาจาง  
อาจจะจายคาจางลดลง  อาจจะจายคาจางไมตรงวัน ซ่ึงผูใชแรงงานทุกคน ทํางานก็โดยหวังวาจะ
ไดรับคาตอบแทนแรงงานหรือผลตอบแทนท่ีไดกระทําไป โดยมีความเชื่อม่ันวาคาตอบแทนหรือ
ผลตอบแทนท่ีไดรับน้ันก็ควรจะตองมีคุณคาท่ีเหมาะสมกับผลงานหรือแรงงานท่ีไดกระทําไปดวย  

สภาพปญหาท่ีเกิดข้ึนในกรณีท่ีลูกจางมีความจําเปนเรงดวนท่ีตองใชเงินกอนถึง
กําหนดวันท่ีไดรับคาจาง ลูกจางควรจะมีสิทธิท่ีจะเบิกคาจางในสวนงานที่ตนไดทํามาแลว  โดย
ปกติ นายจางจะจายคาจางตามรอบท่ีกําหนด เชน จายคาจางทุก 7 วัน ทุก 15 วัน หรือส้ินเดือน เปน
ตน  แตหากลูกจางมีเหตุจําเปนเรงดวนตองใชเงิน  ในปจจุบันลูกจางไมสามารถเบิกเงินคาจางกอน
ถึงรอบท่ีนายจางกําหนดจะชําระคาจางท้ังๆ ท่ีเปนเงินคาจางในสวนท่ีลูกจางไดทํางานมาแลว
เพียงแตยังไมถึงรอบท่ีกําหนดจายเทานั้น  เนื่องจากประเทศไทยยังไมมีกฎหมายบัญญัติไวในการ
ใหความคุมครองแกลูกจางท่ีมีเหตุฉุกเฉินจําเปนตองใชเงินคาจางกอนถึงรอบ  โดยท่ัวไปก็จะใช
วิธีการขอเบิกคาจางลวงหนา ซ่ึงเปนการตกลงกันเองระหวางลูกจางกับนายจาง โดยจะตกลงกันดวย
วาจา หรือเปนขอสัญญาหน่ึงในสัญญาจางแรงงาน  หรือเปนระเบียบขอหนึ่งของบริษัทนายจาง ซ่ึง
ถือเปนกรณีท่ีนายจางใหความอนุเคราะหลูกจาง  หากลูกจางไมไดตกลงกับนายจางไว  ลูกจางก็ตอง
รองขอกับนายจางโดยตรง   การท่ีนายจางจะทําตามท่ีลูกจางรองขอหรือไมนั้น ข้ึนอยูกับความพอใจ
ของนายจางเอง โดยท่ีไมไดมีการคุมครองการจายคาจางในประเด็นดังกลาวตามกฎหมายคุมครอง
แรงงานของประเทศไทย  ดังนั้นลูกจางอาจไดรับความเดือดรอนในกรณีท่ีมีเหตุฉุกเฉินเรงดวน
จําเปนตองใชเงิน  เม่ือไมสามารถรองขอกับนายจางได อาจตองไปกูยืมเงินจากบุคคล หรือ
หนวยงาน   หากเปนการกูเงินนอกระบบ  ลูกจางอาจตองจายดอกเบ้ียท่ีสูงกวาท่ีควรจะเปน  

ในการจางงานตามผลงานโดยคํานวณเปนหนวยหรือจายใหโดยคํานวณจากผลงานท่ี
ลูกจางทําได นายจางจะคิดและจายคาจางตามจํานวนช้ินงานท่ีลูกจางทําไดเทานั้น  หากทํางาน
ผิดพลาด เสียหาย ลาชา โดยท่ีไมใชความบกพรองของลูกจางก็ตาม ลูกจางจะไมไดรับคาจาง และ
เวลาท่ีสูญเสียไปในการทํางาน  ไมวาจะเกิดจากสาเหตุอะไรก็ไมนําไปคิดคาจาง   ตาม
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พระราชบัญญัติคุมครองแรงงานฉบับท่ีใชในปจจุบัน ยังไมมีบทบัญญัติการคุมครองลูกจางในกรณี
การจายคาจางตามผลงานโดยคํานวณเปนหนวย  กลาวคือ ลูกจางไดลงมือทํางานแลว แตเกิดเหตุทํา
ใหลูกจางไมไดผลงานออกมาท่ีจะนํามาคํานวณเปนคาจางได โดยท่ีเหตุนั้นไมไดเปนความผิดของ
ลูกจาง เชน ลูกจางท่ีทํางานในโรงงานตัดเย็บเส้ือผา ไดรับคาจางตามจํานวนช้ินเส้ือผาท่ีสําเร็จ
เรียบรอย แตเกิดเหตุไมมีวัตถุดิบเขามา  ลูกจางไมสามารถทํางานได ระยะเวลาท่ีลูกจางสูญเปลาไป
นี้  ไมใชความผิดของลูกจาง แตลูกจางไมมีขอตอรองท่ีจะขอรับคาจาง เนื่องจากไมมีกฎหมาย
คุมครอง  เปนผลใหลูกจางตองขาดรายไดท่ีควรจะไดรับ 

ในสถานประกอบการตางๆ  ยังไมมีบทบัญญัติทางกฎหมายในการกําหนดใหนายจาง
ตองจัดทําบัญชีแยกเงินสวัสดิการท่ีนายจางจายออกจากเงินคาจางอยางชัดเจน   เพื่อแยกแยะให
ชัดเจนวาเงินประเภทใดท่ีถือเปนคาจางท่ีเปนผลตอบแทนการทํางาน  และเงินประเภทใดท่ีเปนเงิน
ท่ีนายจางจายใหเพื่อเปนการชวยเหลือ หรือเปนเงินสวัสดิการใหแกลูกจางและครอบครัว   ทําให
เกิดเปนปญหาในการตีความวาเงินประเภทใดจะเปนคาจาง หรือประเภทใดไมใชคาจาง แตเปนเงิน
สวัสดิการ เงินชวยเหลือ หรือเงินท่ีใหลูกจางเปนกรณีพิเศษ  เม่ือลูกจางถูกเลิกจาง  คาจางจะถูก
นําไปเปนฐานในการคํานวณเงินคาชดเชย   จึงเกิดขอถกเถียงโตแยงระหวางฝายนายจางและลูกจาง 
วาเงินประเภทใดเปนคาจาง เงินประเภทใดเปนเงินสวัสดิการ เปนเหตุใหตองนําคดีข้ึนสูศาลเปน
จํานวนมาก  ในการพิจารณาของศาลฎีกา มีหลักการวาถานายจางมุงหมายใหเปนเงินสวัสดิการ  จะ
ยึดถือวาเงินประเภทนั้นๆ เปนเงินสวัสดิการ  ท้ังนี้จะพิจารณาดวยวานายจางเอาเปรียบลูกจาง
หรือไม ดวยการจายเงินเดือนในอัตราตํ่า  แตมีเงินสวัสดิการตางๆ เพ่ือหลีกเล่ียงการจายเงินคาจาง 
และเพื่อลดปริมาณเงินชดเชยท่ีนายจางจะตองจายใหลูกจางเม่ือออกจากงาน  เชนนี้ เงินสวัสดิการที่
นายจางจายถือเปนคาจาง  อยางไรก็ตาม ถาเปนเงินสวัสดิการที่นายจางจายโดยมีเจตนาเพื่อเปนการ
ชวยเหลือลูกจางอยางแทจริง นอกเหนือจากคาจางที่ไดรับ  อาทิ คาเชาบาน  คารถประจําตําแหนง 
คาอาหารกรณีลูกจางไปปฏิบัติงานตางทองถ่ิน   ถือวาเปนเงินสวัสดิการชัดเจน 

จะเห็นไดวาขอขัดแยงและกรณีพิพาทระหวางนายจางและลูกจางมักจะเกิดจากปญหา
คาตอบแทนในการทํางานเปนสวนใหญ และบางคร้ังอาจจะลุกลามไปจนในท่ีสุดกอใหเกิดผล
เสียหายอยางกวางขวางไดจึงเปนหนาท่ีของรัฐท่ีจะตองเขามาควบคุมดูแล และใหความคุมครอง
เกี่ยวกับเร่ืองการคาตอบแทนแรงงาน นั่นหมายความวารัฐจะตองกําหนดมาตรการเพื่อท่ีจะใหผูใช
แรงงานท้ังหลายไดรับความเปนธรรมในการไดรับคาตอบแทนแรงงานของเขา2 

                                                 
2 สุดาศิริ วศวงศ. (2548). กฎหมายเก่ียวกับการคุมครองแรงงาน.  หนา 135. 
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การจายคาจางจึงเปนสาระสําคัญในการจางแรงงานซ่ึงมีความสําคัญตอท้ังนายจางและ
ลูกจางโดยเฉพาะอยางยิ่งตอรัฐบาลท่ีจะตองหาวิธีดําเนินการกําหนดมาตรฐานตางๆ เกี่ยวกับคาจาง 
พรอมท้ังหาทางปองกันและแกไขปญหาตางๆ เกี่ยวกับคาจางท่ีจะเกิดข้ึนหรือเกิดข้ึนแลว ซ่ึงมี
ความสําคัญตอระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ3  ดังนั้นจึงจําเปนตองมีการบัญญัติกฎหมาย
ในการคุมครองการจายคาจาง ใหรัดกุมและเปนธรรมท่ีสุดท้ังกับนายจางและลูกจาง 

กฎหมายคุมครองแรงงานเปนกฎหมายท่ีบทบัญญัติถึงสิทธิและหนาท่ีระหวาง นายจาง
และลูกจางโดยกําหนดมาตรฐานขั้นตํ่าในการใชแรงงานและการจายคาตอบแทน ในการทํางาน
เพื่อใหลูกจางทํางานดวยความปลอดภัย มีสุขภาพอนามัยอันดี ไดรับคาตอบแทนและสวัสดิการตาม
สมควร และมีหลักเกณฑการจางงานท่ีเปนธรรม เพื่อยกระดับมาตรฐานแรงงานไทยใหทัดเทียมกับ
มาตรฐานสากล 

แมในปจจุบันตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541  จะมีการประนอม
ประโยชนระหวางนายจางและลูกจางมากข้ึน  แตบทบัญญัติกฎหมายในการคุมครองคาจางก็ยังมี
ปญหาอยูอีกหลายประการไมวาจะเปนเร่ือง  นโยบายการจายคาจาง การบริหารแรงงาน หรือ นิยาม
คําวา “คาจาง”  ซ่ึงถือเปนส่ิงสําคัญเพราะใชเปนฐานในการคํานวณการจายเงินประเภทอื่นๆ เชน คา
ลวงเวลา คาทํางานในวันหยุด คาชดเชยเม่ือเลิกจาง หรือผลประโยชนอ่ืนๆ รวมท้ังการท่ีไมสามารถ
เบิกเงินคาจางในสวนท่ีตนไดทํามาแลวกรณีมีเหตุฉุกเฉิน การคุมครองลูกจางในกรณีการจายคาจาง
ตามผลงานโดยคํานวณเปนหนวยหรือโดยคํานวณจากผลงานท่ีลูกจางทําได และการจัดทําบัญชีแยก
เงินสวัสดิการที่นายจางจายออกจากเงินคาจางอยางชัดเจน จึงเปนเหตุใหคํานึงวาการบัญญัติ
กฎหมายซ่ึงเปนเคร่ืองมือในการควบคุมทางดานแรงงานเกี่ยวกับการจายคาจางเพียงพอหรือไม  จึง
ควรศึกษาวิเคราะหกฎหมายแรงงานเกี่ยวกับการคุมครองการจายคาจางของประเทศไทยกับ
ตางประเทศ ซ่ึงในแตละประเทศอาจแตกตางกัน  เพื่อเปนแนวทางในการแกไขกฎหมายตอไป  

ดวยความสําคัญของประเด็นดังกลาวขางตน ผูเขียนจึงมีแนวคิดในการศึกษาวิเคราะห
บทบัญญัติกฎหมายเกี่ยวกับการคุมครองคาจางของประเทศไทย เปรียบเทียบกับบทบัญญัติกฎหมาย
คุมครองการจายคาจางของตางประเทศ โดยเฉพาะประเทศในภูมิภาคเอเซีย ท่ีมีความเจริญทาง
เศรษฐกิจและมีวิวัฒนาการกาวหนาทางดานกฎหมาย ไดแก  ประเทศเกาหลีใต  ญ่ีปุน ฟลิปปนส 
และมาเลเซีย 
 
1.2  สมมุติฐานของการศึกษา 

                                                 
3 สุดาศิริ วศวงศ. แหลงเดิม.หนา 135-136. 
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ตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ไดมีการกําหนดเกี่ยวกับการคุมครอง
การจายคาจางไวหลายประเภท อาทิเชน การจายคาจางโดยเสมอภาค  การจายคาจางดวยเงินสด การ
จายเต็มจํานวน  ระยะเวลาในการจายคาจาง การจายคาจางข้ันตํ่า  เปนตน  แตหลักการที่เกี่ยวกับการ
จายคาจางบางประเภทไมไดมีบทบัญญัติไว ซ่ึงวิทยานิพนธฉบับนี้มุงศึกษา มี 3 ประการ ไดแก การ
จายคาจางกรณีลูกจางมีเหตุฉุกเฉิน  การจัดทําบัญชีแยกเงินสวัสดิการท่ีนายจางจายออกจากเงิน
คาจางอยางชัดเจน  การคุมครองลูกจางในกรณีการจายคาจางตามผลงานโดยคํานวณเปนหนวยหรือ
โดยคํานวณจากผลงานท่ีลูกจางทําได ซ่ึงกอใหเกิดปญหาความไมเหมาะสมกับสภาพการจางงานใน
ปจจุบัน และความไมเปนธรรมตอลูกจาง จึงจําเปนตองมีการแกไขกฎหมายคุมครองแรงงาน
เกี่ยวกับการจายคาจางใหแกลูกจางใหเหมาะสมยิ่งข้ึน  
 
1.3  วัตถุประสงคของการศึกษา 

1.3.1 เพื่อศึกษาความเปนมาและความสําคัญของปญหาเกี่ยวกับการคุมครองการจายคาจาง 
ใหแกลูกจาง 

1.3.2 เพื่อศึกษาทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับคาจาง  ความหมาย  และสัญญาจางแรงงาน 
1.3.3 เพ่ือศึกษาวิเคราะหมาตรการทางกฎหมายในการคุมครองการจายคาจางแกลูกจาง  โดย

ศึกษาเปรียบเทียบกับกฎหมายของตางประเทศบางประเทศกับกฎหมายไทย 
1.3.4 เพื่อศึกษาและคนหามาตรการทางกฎหมายท่ีเหมาะสมและเปนธรรมท้ังตอนายจางและ

ลูกจางในการคุมครองการจายคาจางแกลูกจาง โดยมุงเนนการคุมครองการจายคาจางกรณีลูกจางมี
เหตุฉุกเฉิน  การจัดทําบัญชีแยกเงินสวัสดิการท่ีนายจางจายออกจากเงินคาจางอยางชัดเจน  การ
คุมครองลูกจางในกรณีการจายคาจางตามผลงานโดยคํานวณเปนหนวยหรือโดยคํานวณจากผลงาน
ท่ีลูกจางทําได 
 
1.4  ขอบเขตของการศึกษา 

วิทยานิพนธฉบับนี้มุงศึกษาคนควากฎหมายท่ีเกี่ยวของในการคุมครองการจายคาจาง
ใหแกลูกจาง  ตลอดจนศึกษาวิเคราะหหลักการและเงื่อนไขการจายคาจางใหแกลูกจาง  โดยศึกษา
วิเคราะหกฎหมายการคุมครองการจายคาจางในตางประเทศบางประเทศ เพื่อเปนขอเสนอแนะ และ
เปนแนวทางในการปรับปรุงแกไขกฎหมาย ตลอดจนประยุกตใชในประเทศไทย โดยมีขอบเขตของ
การศึกษาดังตอไปนี้ 

1.4.1 ศึกษาทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ ความหมาย แนวคิดเกี่ยวกับสัญญาจางแรงงาน ท้ังใน
ตางประเทศและประเทศไทย 
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1.4.2 ศึกษาพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541  มาตราท่ีเกี่ยวของกับการคุมครองการ
จายคาจาง 

1.4.3 ศึกษาประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย พ.ศ. 2472 บรรพ 3  ลักษณะ 6 วาดวยลักษณะ
จางแรงงาน มาตรา 575-586 

1.4.4 ศึกษากฎหมายคุมครองแรงงานในตางประเทศ ไดแก ประเทศเกาหลีใต ประเทศญ่ีปุน 
ประเทศฟลิปปนส  และประเทศมาเลเซีย 

1.4.5 วิเคราะหเปรียบเทียบหลักกฎหมายการคุมครองการจายคาจางของตางประเทศ ไดแก  
ประเทศเกาหลีใต ประเทศญ่ีปุน ประเทศฟลิปปนส  และประเทศมาเลเซีย 

1.4.6 ศึกษาหลักและแนวทางกฎหมาย ในการคุมครองการจายคาจางกรณีลูกจางมีเหตุฉุกเฉิน
การจัดทําบัญชีแยกเงินสวัสดิการที่นายจางจายออกจากเงินคาจางอยางชัดเจน  การคุมครองลูกจาง
ในกรณีการจายคาจางตามผลงานโดยคํานวณเปนหนวยหรือโดยคํานวณจากผลงานท่ีลูกจางทําได 
เพื่อการประยุกตใชในการแกไขปญหาการคุมครองการจายคาจางแกลูกจางของประเทศไทย 

 
1.5  วิธีดําเนินการศึกษา  

วิทยานิพนธฉบับนี้ เปนการศึกษาวิจัยเอกสาร (Documentary Research)  โดยศึกษา
และวิเคราะหจากขอมูลดังตอไปนี้ 

1. พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 
2. ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย พ.ศ. 2472 บรรพ 3 ลักษณะ 6 
3. กฎหมายคุมครองแรงงานของประเทศเกาหลีใต  ประเทศญ่ีปุน  ประเทศฟลิปปนส

และประเทศมาเลเซีย 
4. ตํารากฎหมายท้ังภาษาไทย และภาษาตางประเทศ  
5. เอกสาร วารสาร บทความทางวิชาการที่ เกี่ยวกับการคุมครองแรงงานของ

ตางประเทศ  และประเทศไทย  
6. วิทยานิพนธ  และรายงานการวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการคุมครองแรงงาน 
7. ขอมูลทางอินเตอรเน็ตท้ังของตางประเทศ และประเทศไทย 

 
1.6  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการศึกษา 

ผลการศึกษาคนควาในคร้ังนี้ คาดวาจะไดรับประโยชน ดังตอไปนี้ 
1.6.1 ทําใหทราบถึงความเปนมาและความสําคัญของปญหาเกี่ยวกับการคุมครองการจาย

คาจางใหแกลูกจาง 
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1.6.2 ทําใหทราบถึง ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ ความหมาย  และแนวคิดเกี่ยวกับสัญญาจางแรงงาน ท้ัง
ในตางประเทศ และประเทศไทย 

1.6.3 ทําใหทราบถึงมาตรการทางกฎหมายของตางประเทศในการคุมครอง การจายคาจางแก
ลูกจาง   

1.6.4 ทําใหทราบผลการวิเคราะหมาตรการทางกฎหมายท่ีเปนธรรมและเหมาะสมในการให
ความคุมครองการจายคาจางใหแกลูกจางโดยเฉพาะ การคุมครองการจายคาจางกรณี  ลูกจางมีเหตุ
ฉุกเฉิน  การจัดทําบัญชีแยกเงินสวัสดิการท่ีนายจางจายออกจากเงินคาจางอยางชัดเจน  การคุมครอง
ลูกจางในกรณีการจายคาจางตามผลงานโดยคํานวณเปนหนวยหรือโดยคํานวณจากผลงานท่ีลูกจาง
ทําไดท่ีไดจากการศึกษาวิจัยมาใชเปนแนวทางในการปรับปรุงแกไขกฎหมายท่ีเกี่ยวของในการ
คุมครองการจายคาจางแกลูกจาง   และเปนประโยชนในการบัญญัติกฎหมายของไทยในอนาคต 
 DPU



 

บทที่ 2 
ทฤษฎีที่เกี่ยวของ  ความหมาย  และสัญญาจางแรงงาน 

 
การจางแรงงานเปนขอตกลงระหวางนายจางและลูกจาง  ส่ิงท่ีลูกจางตองการท่ีสุด คือ 

คาตอบแทนในการทํางาน นั่นก็คือ คาจาง  และหนาท่ีของนายจางท่ีสําคัญท่ีสุด คือ การจายคาจาง
ใหแกลูกจาง  ซ่ึงในบทนี้ จะไดกลาวถึง ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ ความหมายของคาจาง และสัญญาจาง
แรงงาน   เพื่อเปนพื้นฐานในการวิเคราะหในบทตอไป 
 
2.1  ทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 

ในการศึกษาวิจัยทางวิชาการจําเปนตองศึกษาทฤษฎีเปนพื้นฐาน ในลําดับตอไปนี้ จะได
กลาวถึงทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ  2 ประเภทหลัก ไดแก   

 
 2.1.1  ทฤษฎีเก่ียวกับคาจาง 

คาจางเปนส่ิงท่ีมีความสําคัญตอเศรษฐกิจ ของทุกประเทศมานานแลว ดังนั้นจึงมี
แนวคิดทฤษฎีคาจางท่ีคิดโดยนักเศรษฐศาสตรมากมายท่ีอธิบายถึงปจจัยตางๆ ท่ีมีอิทธิพลตอการ
กําหนดคาจางท่ีควรจะเปน ซ่ึงในที่นี้จะกลาวถึงแตเพียงบางทฤษฎีท่ีมีความสําคัญ ซ่ึงพอจะ
ประมวลไดดังนี้ 

(1)  ทฤษฎีคาจางยุติธรรม (The Just price Theory) 
ทฤษฎีคาจางยุติธรรมนี้มีช่ือเรียกส้ันๆ วา “Just Wage” ซ่ึงหมายถึงแนวคิดท่ีวา 

คาจางสามารถชวยใหผูทํางานดํารงชีวิตอยูไดอยางเหมาะสมใกลเคียงกับลักษณะของงานท่ีทําอยู 
หรืออยูในระดับเดียวกันกับระดับช้ันฐานะท่ีเขาดํารงชีพอยู ดังนั้น ตามแนวทางนี้หากบุคคลใดได
ทํางานในตําแหนงสําคัญข้ึน คาจางท่ียุติธรรมของเขาก็จะตองสูงข้ึนเทาเทียมกันดวย4 

ทฤษฎีคาจางยุติธรรมนี้ ถือไดวาเปนทฤษฎีเกาแกท่ีมีมาชานานแลวในสังคม
เศรษฐกิจต้ังแตยุคโบราณจนกระทั้งมาถึงยุคกลางท่ีมีการจางแรงงานมากขึ้น การตองมีวิธีกําหนด
คาแรงงานจึงมีความสําคัญในสมัยนั้น แตระดับการจายในระยะแรกสวนมากยังอยูในระดับตํ่า โดย
คาจางจะถูกกําหนดขึ้น ณ ระดับท่ีคาดวาจะทําใหแรงงานฝมือเสรีสามารถดํารงชีวิตอยูและเล้ียงดู

                                                           
4 จีรพงษ  ตรงวานิชนาม. (2547). การกําหนดอัตราคาจางข้ันต่ํา และคาจางของงานท่ีจางไมเต็มเวลา. หนา 10. 
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ครอบครัวโดยท่ีสามารถคงบริการการผลิตของตนเอาไวไดตอไป ซ่ึงในปจจุบันแนวคิดดังกลาวนี้ก็
ยังมีอิทธิพลอยูบาง ดังจะเห็นไดจากนโยบายและการปฏิบัติเกี่ยวกับคาจางโดยรัฐบาลท่ีสําคัญคือ 
การพิจารณากําหนดคาจางข้ันตํ่าตามกฎหมาย เปนตน5 

สําหรับหลักเกณฑท่ีใชเปนเคร่ืองช้ีวัดความยุติธรรมนี้ไดมีการยึดถือเปน 2 
แนวทางดวยกัน คือ6 

(ก) ความยุติธรรมในแงของประโยชนตางตอบแทนกัน (Commuta-tive 
Justice) หมายถึง การถือตามประโยชนของนายจางและลูกจางท่ีแลกเปล่ียนกันเปนหลัก วิธีนี้ถือวา
แรงงานเปนปจจัยการผลิตอยางหนึ่งท่ีเขามาชวยในการผลิต และมีคุณคาทางเศรษฐกิจหรือมีคุณคา
ราคาอยูในตัว ดังนั้น การมาทํางานจึงควรตองมีการใหผล ตอบแทนกลับเปนการแลกเปล่ียนกัน 
หลักการกําหนดคาจางท่ีเปนธรรมในแงนี้จึงมีช่ือเรียกอีกอยางหนึ่งวา หลักของการแลกเปล่ียนท่ี
เปนธรรม (Exchange Justice) 

(ข) ความยุติธรรมในทางสังคม (Social Justice) ทฤษฎีนี้มองความเปนธรรม
ในวงกวาง กลาวคือ ถือวาเม่ือสังคมไดรับประโยชนจากลูกจางในการผลิต ดังนั้น สังคมจึงตองตอบ
แทนใหลูกจางสามารถดํารงชีพอยูได ท้ังนี้โดยยึดถือวาคาจางท่ีจะชวยใหดํารงชีพอยูได ควรตอง
เปนคาจางท่ีทําใหครอบครัวของลูกจางซ่ึงมีบุตร 2 คน สามารถมีมาตรฐานการครองชีพข้ันตํ่า
จํานวนหน่ึงท่ีเพียงพอ 

(2)  ทฤษฎีคาจางระดับพอประทังชีพ(The Subsistence Wage Theory)7 
ทฤษฎีนี้เกิดข้ึนเม่ือประมาณคริสตศตวรรษที่ 18 เปนชวงท่ีอุตสาหกรรมเร่ิม

ขยายตัวในยุโรปเปนแบบระบบโรงงาน และเปนชวงท่ีมีแนวคิดทางเศรษฐกิจเปนแบบเสรีนิยม ซ่ึง
ในระยะนั้นนักเศรษฐศาสตรเร่ิมเห็นถึงความสําคัญของตนทุนดานแรงงานวาเปนปจจัยการผลิตท่ีมี
ความสําคัญมากข้ึน ทําใหนักเศรษฐศาสตรในสมัยนี้ไดพยายามคิดทฤษฎีท่ีจะอธิบายการจายคาจาง
ท่ีดีข้ึนกวาแบบเดิม 

โดยทฤษฎีนี้ไดอธิบายวา คาจางแรงงานในสังคมอุตสาหกรรมมี  แนวโนมท่ีจะ
อยูในระดับไมตางไปจากระดับพอประทังชีพเสมอ คือ มีแนวโนมจะไดรับ  คาจางเพียงจํานวน
เทาท่ีจําเปนจะเล้ียงดูตัวเอง  และครอบครัวใหสามารถมีลูกหลานสําหรับเปนกําลังแรงงานท่ี
เพียงพอแกสังคมในอนาคตเทานั้น  เม่ือใดท่ีคาจางสูงกวาระดับพอประทังชีพขนาดครอบครัวจะ
ขยายออกไปชนชั้นแรงงานจะเพิ่มข้ึน ทําใหปริมาณการเสนอขายแรงงานมีมากข้ึน และคอยๆ ดึง

                                                           
5 สุณี ฉัตราคม. (2528). คาจางและทฤษฎีคาจาง. หนา 16. 
6 จีรพงษ ตรงวานิชนาม. เลมเดิม. หนา 10-11. 
7 จีรพงษ ตรงวานิชนาม. เลมเดิม. หนา 11. 
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เอาคาจางลงมาสูระดับพอประทังชีพเชนเดิม ตรงกันขามถาคาจางเกิดตํ่ากวาระดับพอประทังชีพ 
ปริมาณการเสนอขาย แรงงานจะลดลงดวยโรคภัยไขเจ็บ การขาดอาหาร และอัตราการเกิดท่ีต่ําจน
อัตราคาจางคอยๆ สูงข้ึนมาถึงระดับพอประทังชีพ8 

ในสวนนักเศรษฐศาสตรชาวอังกฤษคนสําคัญช่ือ อดัม สมิท (Adam Smith) 
เห็นวาอัตราคาจางจะลดลงเขาสูระดับพอประทังชีพก็ตอเม่ือเศรษฐกิจของประเทศอยูในภาวะชะงัก
งัน (Stationary State) เปนเวลานานเทานั้น โดยเห็นวาคาจางข้ึนอยูกับการเสนอซ้ือ (Demand) และ
การเสนอขาย (Supply) ของแรงงานในระบบเศรษฐกิจ และนายจางจะมีบทบาทสําคัญในการ
กําหนดคาจางมากกวาสหภาพแรงงาน เนื่องจากมีการจัดองคการและมีอํานาจตอรองท่ีดีกวาลูกจาง
เสมอ9 

สําหรับนักเศรษฐศาสตรชาวอังกฤษท่ีสําคัญอีกคนหนึ่งช่ือ เดวิด  ริคาร-โด 
(David Ricardo) ไดอธิบายโดยพยายามเช่ือมโยงคาจางใหสัมพันธกับประชากร จํานวนแรงงาน 
และการอยูรอด ซ่ึงเขาเห็นวาในระยะยาวแลวคาจางจะตองปรับตัวตามธรรมชาติจนอยูในระดับท่ี
จะชวยใหแรงงานอยูรอดได (Subsistence Level) นั่นคือ  คาจางจะพอเพียงสําหรับการจัดหาอาหาร 
เคร่ืองนุงหม และท่ีอยูอาศัย เพราะตนทุนของส่ิงเหลานี้นั้นเองท่ีทําใหแรงงานตางๆ สามารถดํารง
อยูตอเนื่องตลอดไปเปนวัฎจักร ซ่ึงเม่ือแรงงานนอย คาจางสูง ก็จะเปนการจูงใจใหมีการผลิต
แรงงานเพ่ิมเขามา และจะมีผลใหคาแรงงานตกต่ําลงอีกหมุนเวียนกันไป โดยทฤษฎีนี้จะมีใชบาง
เฉพาะในสังคมท่ีมีการพัฒนานอยมากเทานั้น10 

(3)  ทฤษฎีกองทุนคาจาง (Wage Fund Theory) 11 
ทฤษฎีกองทุนคาจางถือวาอัตราคาจางโดยเฉล่ีย ถูกกําหนดโดยการเสนอซ้ือ 

(Demand) และการเสนอขาย (Supply) ทฤษฎีนี้มุงอธิบายเกี่ยวกับการเปล่ียนแปลงของระดับคาจาง
ท่ัวไปในระยะส้ันตอป ซ่ึงตางไปจากทฤษฎีคาจางระดับพอประทังชีพท่ีมุงอธิบายเกี่ยวกับการ
เปล่ียนแปลงของระดับคาจางในระยะยาวและเนนหนักในดานของการเสนอขาย (Supply) 

ทฤษฎีกองทุนคาจางนี้เกิดข้ึนในตนคริสตศตวรรษท่ี 19 โดยนักเศรษฐ-ศาสตร
ชาวอังกฤษคนสําคัญท่ีมีบทบาทมากในการเสนอทฤษฎีนี้ช่ือ จอหน สจวต มิลล (John Stuart Mill) 
ซ่ึงไดอธิบายวา นายจางจะมีกองทุนจํานวนหน่ึงสําหรับเพื่อจายคาจางและสวนแบงของลูกจางแต

                                                           
8 กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม. (2545). คาจาง รายได และช่ัวโมง

การทํางาน พ.ศ.2543. 2545, หนา 5. 
9 สุณี ฉัตราคม.  เลมเดิม. หนา 16. 
10 จีรพงษ ตรงวานิชนาม. เลมเดิม. หนา 12. 
11 จีรพงษ ตรงวานิชนาม. เลมเดิม. หนา 13 
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ละคน สวนจะมีเทาใดนั้นจะกระทําโดยการแบงเฉล่ียออกตามจํานวนของลูกจาง ดังนั้นคาจางจึงข้ึน
ลงตามการขยายตัวของลูกจาง หรือตามขนาดของกองทุน หรือท้ังสองกรณีรวมกัน 

ทฤษฎีกองทุนคาจางนี้ไมเปนท่ียอมรับ เพราะการแบงเฉล่ียเทากันโดยไมมีการ
คํานึงถึงปจจัยอ่ืนๆ ท่ีควรจะมีผลตอการกําหนดคาจางท่ีลูกจางควรไดรับ เชน ประสิทธิภาพการ
ทํางาน ความอาวุโส ความยากงายของงาน ซ่ึงนับวาเปนส่ิงท่ีขัดกับหลักความเปนจริง และเปนส่ิงท่ี
ไมถูกตอง ยิ่งลูกจางมาก คาจางของแตละคนจะถูกกระทบโดยจะไดรับลดลงตลอดเวลา ในทาง
ตรงกันขาม การท่ีลูกจางจะไดรับคาจางเพ่ิมข้ึนนั้นจะตองมีการลดคนทํางานใหนอยลง ซ่ึงหลักการ
และเหตุผลของทฤษฎีท่ีขัดตอความเปนจริง ทําใหทฤษฎีคาจางนี้ไมเปนท่ียอมรับโดยปริยาย 

(4)  ทฤษฎีคาจางตามผลผลิต (Productivity Theory)12 
ทฤษฎีคาจางตามผลผลิตนี้ไดวางหลักเกณฑการกําหนดคาจางจะตองพิจารณา

ถึงความสัมพันธระหวางคาจาง ผลผลิต  และการจางงานเปนสําคัญ  โดยเนนไปที่ประสิทธิภาพ 
ผลผลิตแรงงาน (Productivity of labor) เปนหลัก โดยการจะจายคาจางมากนอยเพียงใดข้ึนอยูกับ
ความสัมพันธกันระหวางประสิทธิภาพ และผลผลิตแรงงาน ซ่ึงทฤษฎีนี้แบงออกเปน 2 ทฤษฎียอย 
คือ 

(ก)  ทฤษฎีคาจางตามผลผลิตสุดทาย (Marginal Productivity Theory) ตาม
ทฤษฎีนี้คาจางท่ีจายใหลูกจางจะเทากับมูลคาของผลผลิตท่ีเพิ่มเติมข้ึนมาจากผลผลิตรวมตามปกติท่ี
ทําได ท้ังนี้โดยถือวาผลผลิตจากปจจัยอ่ืนๆ ลวนคงที่ และมูลคาของผลผลิตท่ีคนงานทําไดนั้น การ
พิจารณาจะทําโดยพิจารณาจากผล  ตอบแทนท่ีนายจางไดรับมาอันเนื่องจากผลผลิตของคนงานท่ี
สูงข้ึน สภาพการจางงานในท่ีนี้จะเปนไปดังนี้ คือ การจางลูกจางเขามาแตละคนนั้นจะทําใหผลผลิต
เพิ่มสูงข้ึนจน กระท้ังถึงจุดหนึ่งท่ีผลไดจะลดตํ่าลง ซ่ึง ณ จุดดังกลาวนี้ผลผลิตตอคนงานจะเร่ิม
ลดลงตามสภาพเชนนี้นายจางจะยังคงสามารถจางคนงานไดเร่ือยๆ ตราบใดท่ีคาจางท่ีจายยังคงนอย
กวารายไดท่ีไดรับจากการขายผลผลิตท่ีผลิตเพิ่มข้ึน อยางไรก็ตามนายจางจะยังคงจางเชนนี้เร่ือยไป
จนถึงจุดท่ีคาจางท่ีจายเทากับผลผลิตท่ีไดพอดี ซ่ึงลูกจางท่ีจางนี้จะเปนคนสุดทายและผลผลิตก็จะ
เปนผลผลิตสุดทาย 

กลาวโดยสรุป คาจางตามทฤษฎีนี้จะเทากับมูลคาผลผลิตท่ีเขาทําได และคาจาง
ของลูกจางคนหน่ึงก็จะเปนการกําหนดคาจางของลูกจางท้ังหมด ท้ังนี้เพราะทุกคนตางทํางานท่ี
เหมือนกัน จึงเทากับตางมีประสิทธิภาพการทํางานเทากันดวย 

                                                           
12 จีรพงษ ตรงวานิชนาม. เลมเดิม. หนา 13. 
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(ข)  ทฤษฎีประสิทธิภาพผลผลิต (Productive Efficiency Theory) ทฤษฎีนี้
นับเปนการปรุงแตงจากทฤษฎีแรก  นั่นคือ  การยอมเปดโอกาสใหลูกจางแตละคนแสดง
ความสามารถเพ่ิม (หรือลด) คาจางของตนตาม  ประสิทธิภาพผลผลิตท่ีตนทําได  ทฤษฎีนี้มีขอ
สมมุติฐานวาเม่ือใดท่ีคนงานไดรับโอกาสใหทําการเพิ่มผลผลิตใหสูงกวาผลงานมาตรฐานท่ีตั้งไว
แลว รายไดของตนนั้นจะสูงเพิ่มตามไปดวย ในทางตรงกันขาม ถาหากผลงานที่ทําไดมีระดับ
มาตรฐานตํ่ากวามาตรฐานแลวรายไดของคนๆ นั้น จะคงระดับเดิมหรือลดตํ่ากวาระดับถัวเฉล่ีย 

กลาวไดวา ทฤษฎีคาจางตามผลผลิตนี้มุงพยายามที่จะอธิบายความสัมพันธ
ระหวางคาจางใหเปนไปตามผลผลิตท่ีทําไดเปนสําคัญ 

(5)  ทฤษฎีการตอรองคาจาง (Bargaining Theory of Wage) 
ทฤษฎีนี้อธิบายถึงการกําหนดคาจางโดยกระบวนการตอรองรวม (Collective 

Bargaining) ระหวางนายจางกับลูกจางในตลาดแรงงานของทศวรรษ 1920 ถาท้ังฝายนายจางและ
ลูกจางมีการแขงขันโดยเสรีแลว อัตราคาจางจะถูกกําหนดได  แนนอนท่ีจุดใดจุดหนึ่ง กลาวคือ ถา
ลูกจางคนใดเรียกรองมากกวาอัตราคาจางท่ีกําหนดนั้น นายจางก็จะไมจางและรับลูกจางคนอ่ืนมา
ทํางานแทน ในทางตรงกันขามถานายจางคนใดจายคาจางนอยกวาอัตราที่กําหนดดังกลาว ลูกจางก็
จะไมทํางานดวยและไปหา  นายจางคนใหมแทน อยางไรก็ตามถาอัตราคาจางไมไดถูกกําหนดข้ึน
โดยการแขงขันอยางเสรี แตถูกกําหนดโดยการตอรองระหวางสมาคมของนายจางและลูกจาง อัตรา
คาจางจึงไมอาจท่ีจะถูกกําหนดใหแนนอนท่ีอัตราใดอัตราเดียว เพราะ ณ อัตราคาจางใดๆ นั้น ฝาย
ลูกจางตองการไดอัตราที่สูงกวานั้น ในขณะท่ีฝายนายจางตองการจายในอัตราท่ีต่ํากวา นัก
เศรษฐศาสตรผูมีบทบาทสําคัญในการสรางทฤษฎีนี้ไดแก เบียทริกส เวบส (Betrice Webbs) ซ่ึงเปน
ชาวอังกฤษ และนักเศรษฐศาสตรชาวอเมริกันช่ือ จอหน เบทส คลาก (John Bates Clark)13 

(6)  ทฤษฎีวาดวยอํานาจในการซ้ือ (Purchasing Power Theory of Wages) 
ทฤษฎีนี้ช้ีใหเห็นวาคาจางมิใชเปนเพียงตนทุนการผลิตสินคาเทานั้น แตเปน

สวนประกอบท่ีสําคัญของอุปสงคของสินคาและบริการอีกดวย  ผลิตผลสวนใหญของอุตสาหกรรม
นั้นคนงานเปนผูบริโภค ถาคาจางสูงคนงานยอมตองมีอํานาจซ้ือสินคามาก  แตถาคาจางหรืออํานาจ
ซ้ือของคนงานตํ่า  สินคาก็จะขายไมหมด นายจางตองลดการผลิตลงเปนผลใหเกิดภาวะการณ

                                                           
13 กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม. (2542). คาจาง สวัสดิการและ

ช่ัวโมงทํางาน พ.ศ.2540. (รายงานงานผลการสํารวจ). หนา 11. 
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วางงานตามมา  ทฤษฎีนี้แพรหลายออกไปมากกลายเปนสวนชวยสนับสนุนใหคาจางไมสามารถ
ลดลงมาไดในเวลาท่ีเศรษฐกิจตกตํ่า14 

 
(7)  ทฤษฎีผูมีสิทธิไดสวนท่ีเหลือ ( Residual Claimant Theory) 

ทฤษฎีนี้ Francis A.Walker ซ่ึงเปนชาวอเมริกัน มีแนวความคิดวา คาจาง ควร
จะเปนสวนท่ีเหลือจากการจายใหปจจัยการผลิตอ่ืน ๆ แลว กลาวคือหักจาก คาเชา กําไร และ
ดอกเบ้ียแลว  ดังนั้นลูกจางจะไดรับคาจางในอัตราเทากับปริมาณผลผลิตของอุตสาหกรรมสวนท่ี
เหลือเฉล่ียตามจํานวนลูกจาง และลูกจางจะไดคาจางเพ่ิมข้ึน โดยการปรับปรุงประสิทธิภาพของตน
ในการผลิตสูงข้ึนโดยไมจําเปนตองเพิ่มปจจัยการผลิต15 

(8)  ทฤษฎีมูลคาสวนเกินและการเอารัดเอาเปรียบแรงงาน     (Surplus Value and 
Exploitation  Theory  of  Wages) 

ทฤษฎีนี้เห็นวามูลคาท่ีแทจริงของสินคาทุกชนิดก็คือตนทุนแรงงานท่ีใชในการ
ผลิตสินคาข้ึนมา โดยไดอธิบายวาในการกําหนดคาจางนั้น ผูประกอบการจะรวมเอามูลคาท่ี
กอใหเกิดข้ึนโดยแรงงานเขาไว  แตจะจายใหแรงงานนอยกวามูลคาของสินคาท่ีแรงงานกอใหเกิด
ข้ึน คือจายใหเพียงระดับท่ีแรงงานพอประทังชีพอยูไดเทานั้น มูลคาผลผลิตสวนท่ีเหลือจากการจาย
ใหแกแรงงานนั้นเรียกวา “มูลคาสวนเกิน” ซ่ึงจะถูกนําไปแบงปนคาเชา ,ดอกเบ้ียและกําไร ท้ังๆท่ี
มูลคาสวนเกินนี้เปนมูลคาท่ีแรงงานกอใหเกิดข้ึน การท่ีผูประกอบการเอามูลคาสวนเกินนี้ไปจึงเปน
การเอารัดเอาเปรียบ(Exploitation)  กลาวคือเนื่องจากในระบบทุนนิยม แรงงานตองข้ึนกับนายทุน
ในเร่ืองการกําหนดคาจางและการจางงาน เนื่องจากนายทุนเปนเจาของปจจัยการผลิต  ทําใหมี
อํานาจตอรองมากกวาแรงงานมากและอยูในฐานะท่ีจะสามารถจายอัตราคาจางแกคนงานตํ่ากวา
มูลคาของผลผลิตท่ีแรงงานกอใหเกิดข้ึนได16  
 

2.1.2  ทฤษฎีเก่ียวกับกฎหมายแรงงาน 
คําวา “กฎหมายแรงงาน”  ไดมีผูวางทฤษฎีไวหลายแนวดวยกัน  โดยมุงเนนในความ

เปนอิสรเสรีในการทําสัญญาเปนหลัก และเปนเร่ืองความตกลงรวมกันระหวางนายจางกับลูกจาง 
ซ่ึงบางคร้ังอาจตกลงกันโดยปากเปลามิตองทําเปนสัญญาจางแรงงาน แตอยางใดก็เปนการจาง

                                                           
14 วิภาวี ศรีเพียร. (2539). การสรางปจจัยเพ่ือใชกําหนดอัตราคาจางข้ันต่ําท่ีเหมาะสมสําหรับประเทศไทย. หนา 

21. 
15 สุนทร  ศรชัย. เลมเดิม. หนา 12.  
16 กรรณิการ  ตรีภักดีตระกูล. (2539). คาจางข้ันต่ํากับภาวะเงินเฟอในประเทศไทย. หนา32. 
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แรงงานไดเชนกัน  เชน โครงการพัฒนาชนบทของ ร.พ.ช. จางชาวบานมาชวยขุดคลองหรือทําถนน
โดยจายคาจางให และมิไดทําสัญญาเปนลายลักษณอักษรแตอยางใด  ถือวาชาวบานเหลานี้เปน
ลูกจางของ ร.พ.ช.  นอกจากนี้ ยังมีผูใหทฤษฎีเกี่ยวกับแรงงานท่ีนาสนใจอีกหลายทาน อาทิ เชน  แฮ
โรลด  เอส. โรเบิรตส (Harold S. Roberts) แหงมหาวิทยาลัยฮาวาย  สหรัฐอเมริกา  ไดนิยามคําวา 
กฎหมายแรงงานไววา “กฎหมายท่ีคุมครองหรือปรับปรุงสภาพความเปนอยูของคนงาน ตลอดจน
กลาวถึงสิทธิของสมาคมนายจาง องคกรของฝายลูกจางและประชาชนสวนรวม” 

สวน   Encyclopedia  Americana ไดนิยามกฎหมายแรงงานไววา  ใหรวมถึงกฎหมายทุก
อยางซ่ึงกลาวถึง “นโยบายรัฐบาลเก่ียวกับคนงาน” 

ศาสตราจารย  ออเตอร  คาลฟรอเอน (Auter Carles Frown) แหงมหาวิทยาลัยออกฟอรด  
ประเทศอังกฤษ กลาววา “กฎหมายแรงงานเปนเร่ืองเก่ียวกับอํานาจทางสังคม โดยวางขอกําหนด
เกี่ยวกับอํานาจของฝายจัดการในองคการของลูกจาง” 

จากทฤษฎีดังกลาว สรุปไดวา กฎหมายแรงงานเปนกฎหมายของรัฐท่ีไดกําหนด
นโยบายเพ่ือมุงเนนใหความคุมครองและปรับสภาพการทํางานของคนงานหรือลูกจางเพ่ือใหเกิด
ความมั่นคง  ในการทํางาน  และวางแนวปฏิบัติระหวางนายจางกับลูกจางเพื่อสรางเสริม
ความสัมพันธอันดีของท้ัง 2 ฝาย 17 
 

2.1.3  ทฤษฎีเก่ียวกับการจูงใจ 
ทฤษฎีเกี่ยวกับการจูงใจเปนทฤษฎีท่ีมุงจะอธิบายถึงความตองการของมนุษยซ่ึงในกรณี

ของลูกจางคือ ส่ิงท่ีจะสามารถมาบําบัดความตองการของลูกจางนั่นเอง ดังนั้นคาจางหรือ
คาตอบแทนท่ี  ลูกจางไดรับจึงถือเปนส่ิงจูงใจอยางหนึ่ง ท่ีลูกจางมีความตองการจากองคกร ที่ตนได
ทํางานใหเปนส่ิงสําคัญสําหรับการบริหารคาจาง และคาตอบแทน ท้ังนี้เพื่อนํามาใชในการพิจารณา
กําหนดคาจาง และคาตอบแทน ทฤษฎีเกี่ยวกับการจูงใจท่ีสําคัญ ๆ ไดแก 

ทฤษฎี 2 ปจจัย เฟรดเดอริก เฮอรซเบิรก (Frederick Herzberg) กลาววาปจจัยท่ีกอใหเกิด
พฤติกรรมของมนุษยมี 2 อยาง คือ 

(1) ปจจัยสุขภาพอนามัย หรือ Hygine Factor ปจจัยเหลานี้เปนปจจัยท่ีจําเปนตองมีใน
องคการหากไมมีจะทําใหลูกจางหรือพนักงานเกิดความไมพอใจในการทํางาน ไดแกเงินเดือน การ
ควบคุมการบังคับบัญชา สภาพแวดลอมขององคกร และความม่ันคงในงานเปนตน หากขาดการ

                                                           
17 ธีระ  ศรีธรรมรักษ.  เลมเดิม. หนา 3. 
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กําหนดส่ิงเหลานี้ไดแกลูกจางหรือคนงานอยางเหมาะสมอาจเปนส่ิงท่ีทําใหลูกจางท้ิงงานหรือเลิก
งานได 

(2) ปจจัยจูงใจ หรือ Motivation Factor ปจจัยจูงใจน้ีเปนปจจัยท่ีกอใหเกิดการจูงใจใน
การทํางานอยางแทจริง ไดแกความรับผิดชอบในงาน การเล่ือนข้ัน เล่ือนตําแหนง การยอมรับนับ
ถือ และโอกาสท่ีจะกาวหนาในการทํางาน 

ตามแนวความคิดของเฟรดเดอริก เฮอซเบิรก จะเห็นไดวา “คาจาง” เปนส่ิงท่ีสามารถใช
ในการเปล่ียนพฤติกรรมในการทํางานคนงานได หากการกําหนดคาจางไมเปนตามอยางเหมาะสม
หรือยุติธรรมจะทําใหเกิดความพอใจในการทํางานได แตคาจางก็ไมใชเปนส่ิงเดียวท่ีจะทําใหคน
เต็มใจทํางานจําเปนตองมีปจจัยอ่ืนๆประกอบดวย เชน โอกาสที่จะกาวหนา ความรับผิดชอบ การ
เล่ือนข้ันเล่ือนตําแหนง เปนตน 

ทฤษฎีการจูงใจน้ีมีสวนในการกําหนดคาจาง และคาตอบแทน และใหแนวทางในการ
บริหารคาจางและคาตอบแทน โดยนําไปสูวิธีการใหคาจางและคาตอบแทนเปนส่ิงจูงใจในการ
ทํางานเชน การจายคาจางเปนรายช้ิน การจายคาจางเปนช้ินท่ีแตกตางกันตามผลผลิต การจายโบนัส 
รวมท้ังการปูนบําเหน็จความดีความชอบ18 

การจายคาจางเปนปญหาของสถานประกอบการท่ีมีความแตกตางกันซ่ึงเปนปญหาท่ีมัก
พบบอยมากในสถานประกอบการ ดังนั้นผูบริหารหรือฝายจัดการจะตองรอบรู ในปญหาของแตละ
สถานประกอบการเพื่อจะเขาสูปญหาในการแกปญหาเร่ืองคาจาง เงินเดือนใหไดเพราะในทาง
ปฏิบัตินั้น ความเหล่ือมลํ้าของลักษณะงาน ตําแหนงงาน และการเปรียบเทียบคาจางของลูกจาง
ดวยกันเอง ก็มีผลทําใหลูกจางท่ีรับเงินไมเทากันมีความรูสึกไมพอใจ ผลก็คือทําใหขวัญ และ
กําลังใจในการทํางานตกตํ่าลง ทําใหลูกจางขาดความเช่ือถือตอโครงสรางคาจางหรือระบบการจาย
คาจางซ่ึงปญหาท่ีมักเกิดกับการจายคาจางหรือคาตอบแทนจะมีเหตุมาจากสภาพการบริหารของ
สถานประกอบการ เชน  

(1)  ปญหาท่ีเปนหลักเกณฑ ระเบียบตาง ๆ ของบริษัทท่ีเปนอุปสรรคท่ีทําใหไมสามารถ
จายคาตอบแทนได 

(2) ปญหาในการส่ือสารขอมูลใหเกิดการยอมรับในโครงสรางคาจางระหวางฝายจัดการ
กับลูกจาง (ระดับลาง) 

(3)  ปญหาเกี่ยวกับสัดสวนโครงสรางของคาตอบแทนแรงงานซ่ึงประกอบดวย 3 สวน
คือ 

                                                           
18 สุนทร  ศรชัย. เลมเดิม. หนา 12.  
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- สวนท่ีเปนคาจาง และเงินเดือน (Base Pay) 
- สวนท่ีเปนคาตอบแทนเพ่ือจูงใจ (Incentive Pay) 
- สวนท่ีเปน Fringe Benefit ซ่ึงเปนคาตอบแทนในรูปแบบอ่ืน ๆ 

(4)  ปญหาในการเก็บขอมูล เพื่อใชในการตัดสินใจ สําหรับการบริหารคาจาง 
(5)  ปญหาเร่ืองขอกฎหมาย 
(6)  ปญหาในเร่ืองการแขงขันกับกิจการอ่ืน ๆ 
การบริหารคาจางหรือคาตอบแทนน้ัน จะตองใหเกิดการพัฒนาในธุรกิจ และจะตอง

กอใหเกิดแรงกระตุนหรือยั่วยุใหเกิดงาน และบรรลุเปาหมายท่ีวางไวในท่ีสุด เชน 
(1)  การขึ้นเงินเดือน โดยการปรับอยางมีเหตุผล และเปนธรรมตามภาวการณครองชีพ

ในสังคม 
(2)  การใหเงิน โบนัส เพื่อเปนการสราง “Financial Incentive Reward” เพื่อกระตุนหรือ

จูงใจใหพยายามทํางานใหมากข้ึน19  
ดังนั้นเพื่อใหการพัฒนาองคกรเปนไปอยางราบรื่น การบริหารคาตอบแทนแรงงาน ก็

คือ โครงสรางคาจางและระบบการจายคาตอบแทนแรงงานอันจะตองสงผลใหเกิดการพัฒนา
องคกรดวย ตลอดท้ังจะทําใหผูบริหารสามารถแยกแยะประเภทของลูกจางท่ีทํางานดีมาก หรือดี
ปานกลาง หรือไมดี เพื่อนํามาใชเปนขอมูลในการตัดสินใจ โยกยาย เล่ือนข้ัน เล่ือนตําแหนง และ
พัฒนาคนในองคกรไดถูกตอง และชวยใหเกิดการเปล่ียนแปลงโครงสรางตาง ๆ ขององคกรไปใน
แนวทางที่ดีและเปนประโยชนตอไป 
 
2.2  ความหมายของคาจาง 

คาจาง โดยทั่วไปหมายถึง ผลตอบแทนในการทํางาน ซ่ึงเปนแหลงรายไดท่ีสําคัญของ
ลูกจาง เปนทรัพยากรในการดํารงชีพ  ความหมายของคาจางท่ีจะกลาวตอไปน้ี จะแบงเปน 2 
ชวงเวลา ไดแก 

 
2.2.1  ความหมายของคาจางท่ีใชในประเทศไทยกอนการจัดตั้งพระราชบัญญัติคุมครอง

แรงงาน พ.ศ. 2541  
แตเดิมคาจางตามกฎหมายแรงงานเคยกําหนดคํานิยามไวมีอยูดวยกัน  3 

ความหมาย คือ20 

                                                           
19 กรรณิการ  นิยมศิลป. (2536). การบริหารคาจางและผลตอบแทนในธุรกิจ.  หนา 49-60. 
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(1)  คาจางหมายถึง เงินซ่ึงนายจางตกลงจะจายใหแกลูกจาง ไมวาจะเปนการจาย
เปนรายป รายเดือน รายปกษ รายสัปดาห รายวัน หรือรายช่ัวโมง หรือจายตามผลของงานท่ีลูกจาง
ทําใหแกนายจาง เปนการตอบแทนการทํางานของลูกจาง21  คาจางในความหมายนี้เห็นไดชัดวาเปน
การกําหนดนิยามอยางกวางครอบคลุมคาตอบแทนการทํางานทุกประเภท โดยยอมรับเฉพาะคาจาง
ท่ีจายเปนเงินเทานั้น ซ่ึงมิไดหมายความวานายจางจะจายหรือจัดส่ิงของใหแกลูกจางไมได แต
ส่ิงของหรือประโยชนอ่ืนท่ีนายจางใหแกลูกจาง กฎหมายไมยอมรับนํามาคิดเปนคาจางดวย 

(2)  คาจาง หมายถึง  สินจางท่ีนายจางจายใหแกลูกจางเปนการตอบแทนการ
ทํางานของลูกจาง ไมวาสินจางนั้นจะเรียกช่ือ กําหนด คํานวณหรือจายอยางไร ก็ตามแตไมรวมคา
ลวงเวลา คาลวงเวลาในวันหยุด โบนัสหรือผลประโยชนอยางอ่ืนทีมีลักษณะเปนการสงเคราะห
ลูกจาง22 คาจางในความหมายนี้ เนื่องมาจากปญหาการตีความวา “เปนการตอบแทนการทํางานของ
ลูกจาง” ซ่ึงโดยทั่วไปถาพิจารณาจากบทบัญญัติในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 575 ท่ี
บัญญัติวา “.........นายจางตกลงจะใหสินจางตลอดเวลาท่ีทํางานให” ประกอบกับการกําหนดนิยาม
คาจางในกฎหมายแรงานของตางประเทศแลว คําวาเปนการตอบแทนการทํางานของลูกจางนาจะมี
ความหมายทํานองวา “เนื่องมาจากการจางแรงงาน” หรือ “เนื่องจากการทํางาน” ฉะนั้น เพ่ือการ
แกไขปญหาดังกลาวและปญหาในเร่ืองวิธีการบริหารงานของนายจางในการชวยเหลือและจูงใจ
ลูกจาง จึงไดมีการนําคําวา “สินจาง” มาบัญญัติไวและกําหนดคําวิเคราะหศัพทไวอยางชัดแจง ให
เห็นถึงวัตถุประสงคของกฎหมายท่ียอมรับเฉพาะคาจางท่ีเกิดจากการทํางานโดยตรงเทานั้น การ
สงเคราะหชวยเหลือและจูงใจลูกจางท่ีทําใหลูกจางไดรับประโยชนจากการทํางานเพิ่มข้ึน 
นอกเหนือจากคาจางท่ีไดรับจึงไมเปนคาจางในความหมายน้ี และดวยเหตุท่ีกฎหมายกําหนด
ขอบเขตความหมายของคําวาคาจางใหแคบลง เพ่ือประโยชนในการคํานวณการจายเงินประเภทอื่น
ท่ีบัญญัติเพ่ิมข้ึนเชนคาลวงเวลา คาลวงเวลาในวันหยุด กฎหมายจึงไดผอนคลายและยอมรับคาจาง
ในสวนท่ีตกลงจายเปนส่ิงของ โดยยอมรับเฉพาะในงานบางอยางท่ีมีประเพณีนิยมและเพื่อ
ประโยชนของลูกจาง แตส่ิงของนั้นจะตองมีจํานวนไมเกินสมควรและเปนประโยชนในการอุปโภค

                                                                                                                                                                      
20  ธีระ หงส เจริญ.  เลมเดิม. หนา 49. 
21 พระราชบัญญัติแรงงาน พ.ศ. 2499 มาตรา 3. (2499, 7 พฤศจิกายน). ราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ. เลมที่ 73, 

ตอนที่ 92. 
22 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ืองกําหนดเวลาทํางาน วันหยุดงานของลูกจาง การใชแรงงานหญิงและเด็ก การ

จายคาจางและการจัดใหมีสวัสดิการเพื่อสุขภาพอนามัยของลูกจาง ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2501 ขอ 3. (2501, 30  ธันวาคม) 
ราชกิจจานุเบกษา. เลมที่ 75, ตอนที่ 112.  
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หรือบริโภคของลูกจางและครอบครัวลูกจาง23 ท้ังนี้เพื่อใหสอดคลองกันสภาพการจางแรงงาน
ภายในประเทศดวย 

(3)  คาจาง หมายถึง  เงินหรือส่ิงของท่ีนายจางจายใหแกลูกจางเปนการตอบแทน
การทํางานในเวลาทํางานปกติของวันทํางาน หรือจายใหโดยคํานวณตามผลงานท่ีลูกจางทําได และ
หมายรวมถึงเงินหรือเงินและส่ิงของท่ีจายใหในวันหยุด ซ่ึงลูกจางไดไดทํางานและในวันลาดวย 
ท้ังนี้ไมวาจะกําหนด คํานวณ หรือจายเปนการตอบแทนในวิธีอยางไร และไมวาจะเรียกช่ืออยางไร24 
คาจางในความหมายท่ี (3)  แตกตางจากความหมายท่ี (1)  เนื่องจาก คาจางในความหมายนี้ เปนการ
กําหนดครอบคลุมคาตอบแทน ท้ังท่ีเปนเงิน  หรือเปนส่ิงของ  ดังนั้นส่ิงของหรือประโยชนอ่ืนท่ี
นายจางใหแกลูกจาง กฎหมายไดยอมรับนํามาคิดเปนคาจางดวย    
 
กรณีตัวอยาง / ศึกษา 

คําพิพากษาฎีกาท่ี ๙๘/๒๔๘๘ 
ตกลงสัญญาชําระคาจางดวยเงิน คูสัญญาตกลงกันภายหลังรับชําระคาจางดวยส่ิงของได 
โจทกฟองวาจําเลยผิดสัญญาไมจายคาจาง จําเลยตอสูวาไดจายส่ิงของแทนคาจางแลว 

จําเลยยอมมีสิทธินําพยานบุคคลมาสืบได แมในสัญญาจะไดระบุวาชําระหนี้ดวยเงิน  ก็ไมเปนการ
สืบเพิ่มเติมตัดทอนเปล่ียนแปลงแกไขเอกสารและเม่ือฝายจําเลยไดถามคานพยานโจทกในขอนี้แลว 
การท่ีศาลยอมใหจําเลยสืบพยาน จึงไมเปนการเสียเปรียบ 

 
คดีเร่ืองนี้  ลูกจางทํางานในโรงพิมพ  ตกลงสัญญาชําระคาจางดวยเงิน  ไดฟองรองตอ

ศาลวา นายจางไมจายคาจาง  ปญหาคือวาส่ิงของท่ีลูกจางไดรับจากนายจาง ถือเปนคาจาง หรือไม  

นายจางฟองวาไดทําสัญญาจาง นาย ท. พิมพหนังสือรายวัน แตลูกจางผิดสัญญา ลูกจาง
ตอสูคดีวานายจางไมชําระคาจางแตวันท่ี 3 พฤศจิกายน  2484 เปนตนมา ลูกจางจึงไดหยุดการพิมพ
คดีนี้ตอสูกันต้ังแต ศาลชั้นตน  ศาลอุทธรณ  จนถึงศาลฎีกา ซ่ึงมีคําพิพากษา ในทางเดียวกันวา  
ลูกจางไดรับคาจางจากนายจาง เปนตัวพิมพเครซ  ที่ใสตัวพิมพ  ติดเรียงพิมพ ตะไกรตัดกระดาษ
และทองเหลือง  นายจางจึงสืบหักลางขอตอสูของลูกจาง  ซ่ึงนายจางไดเอาส่ิงของใชหนี้แลว  ศาล
เห็นวาสืบไดเพราะเปนการอธิบายถึงการใชชําระหนี้ซ่ึง ลูกจางรับไปแลว  ไมเปนการตองหามตาม

                                                           
23 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ืองกําหนดเวลาทํางาน วันหยุดงานของลูกจาง การใชแรงงานหญิงและเด็ก การ

จายคาจางและการจัดใหมีสวัสดิการเพื่อสุขภาพอนามัยของลูกจาง ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2501 ,ขอ20 
24 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ืองการคุมครองแรงงาน ลงวันที่ 16 เมษายน 2515 ขอ 2. 

DPU



 19 

ประมวลวิธีพิจารณาความแพง มาตรา 44 และ 94 (ข)  ลูกจางจึงไมเสียเปรียบ ไดพิพากษาใหลูกจาง
แพคดี  

จะเห็นไดวา เดิมกฎหมายคุมครองแรงงาน  ใหตกลงจายคาจางเปนเงินหรือจะจายเปน
เงินและส่ิงของก็ได เชน นายจางกับลูกจางตกลงกันวาใหลูกจางพักบานพักของนายจางได โดยคิด
คาเชาเปนสวนหนึ่งของคาจาง หรือใหรับประทานอาหารโดยคิดคาอาหารเปนสวนหน่ึงของคาจาง 
หรือจะมอบเคร่ืองแบบใหคิดเปนสวนหนึ่งของคาจาง มอบสินคา ส่ิงของใหโดยตีราคาเงินเปน
คาจางก็ได25 

 
2.2.2  ความหมายของคาจางท่ีใชในประเทศไทย หลังการจัดตั้งพระราชบัญญัติคุมครอง

แรงงาน พ.ศ. 2541 
ตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541  ไดบัญญัติไววา  “คาจาง 

หมายความวา เงินท่ีนายจางและลูกจางตกลงกันจาย เปนคาตอบแทนในการทํางานตามสัญญาจาง
สําหรับระยะเวลาการทํา งานปกติเปนรายช่ัวโมง รายวัน รายสัปดาห รายเดือน หรือระยะ เวลาอ่ืน 
หรือจายใหโดยคํานวณตามผลงานท่ีลูกจางทําไดในเวลาทํา งานปกติของวันทํางาน และให
หมายความรวมถึงเงินท่ีนายจางใหแก ลูกจางในวันหยุดและวันลาท่ีลูกจางมิไดทํางาน แตลูกจางมี
สิทธ์ิไดรับ ตามพระราชบัญญัตินี้” 

ความหมายของคาจางตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 นี้แตกตาง
จากความหมายของคาจางตามกฎหมายท่ีใชมาแตเดิม  โดยความหมายตามพระราชบัญญัติคุมครอง
แรงงาน พ.ศ.2541 กําหนดใหคาจางหมายถึงเงินเพียงอยางเดียว ฉะนั้นจึงจะนําเอาส่ิงของมาตีราคา
รวมเปนคาจางดังเชน ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง การคุมครองแรงงาน ไมได นอกจากนี้
แลวยังจะตองเปนเงินท่ีนายจางและลูกจางตกลงกันใหเปนคาจาง เงินไหนท่ีไมไดตกลงกันวาให
เปนคาจางก็จะไมเปนคาจางและเงินเพียงอยางเดียวท่ีนายจางจายใหนั้นตองจายเพ่ือเปนการตอบ
แทนการทํางานของลูกจาง    เฉพาะในชวงเวลาท่ีกําหนดไววาเปนเวลาทํางานปกติของลูกจางในวัน
ทํางานของลูกจาง ซ่ึงคงจะเปนการตีความคําวา “เปนการตอบแทนการทํางานของ  ลูกจาง” อันเปน
การแสดงใหเห็นถึงวัตถุประสงคของกฎหมายท่ียอมรับเฉพาะคาจางท่ีเกิดจากการทํางานโดยตรง
เทานั้น  การสงเคราะหชวยเหลือและจูงใจลูกจางท่ีทําใหไดรับประโยชนจากการทํางานเพ่ิมข้ึน 
นอกเหนือจากคาจางท่ีไดรับจึงไมเปนคาจาง สวนท่ีบัญญัติวา “ท่ีลูกจางทําไดในเวลาทํางานปกติ

                                                           
25 รุงโรจน ร่ืนเริงวงศ. (2544).  หลากหลายแรงงาน.  หนา179.  
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ของวันทํางาน” เปนเพียงการบัญญัติเพื่อแยกคาลวงเวลา คาทํางานในวันหยุด และคาลวงเวลาใน
วันหยุดไวตางหาก 

คาจางยังมีความหมายรวมไปถึงเงินท่ีนายจางไดจายใหแกลูกจางในวันหยุดและ
วันลาท่ีลูกจางไมไดทํางานดวย หมายความวาในวันหยุดและวันลาท่ีกฎหมายกําหนดไวใหเปนสิทธิ
ท่ีลูกจางจะหยุดและลาไดโดยไดรับคาจาง แมลูกจางจะไมตองมาทํางานนายจางยังตองมีหนาท่ี
จายเงินใหตามที่ไดตกลงกําหนดกันเอาไว โดยเงินท่ีลูกจางไดรับในวันหยุดและวันลาท่ีไมมา
ทํางานนั้นก็เรียกวาเปนคาจางดวย ซ่ึงตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 ไดกําหนดให
นายจางมีหนาท่ีตองจายคาจางในวันทํางานสําหรับวันหยุดประจําสัปดาห เวนแตลูกจางซ่ึงไดรับ
คาจางรายวัน รายช่ัวโมง  หรือตามผลงานโดยคํานวณเปนหนวย และวันหยุดตามประเพณี รวมท้ัง
วันหยุดพักผอนประจําปใหแกลูกจาง  สวนการลาท่ีลูกจางมีสิทธิไดรับคาจางตามที่กําหนดไวใน
พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 คือการลาปวย ลาเพื่อทําหมันและเนื่องจากการทําหมัน 
ลาเพื่อรับราชการทหารในการเรียกพลเพ่ือตรวจสอบ เพ่ือฝกวิชาทหาร หรือเพื่อทดลองความพร่ัง
พรอมตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร ลาเพ่ือคลอดบุตร แตจะไดรับคาจางจํานวนกี่วันนั้น
กฎหมายกําหนดไวแตกตางกันในแตละประเภทการลา เชน ลูกจางมีสิทธิลาปวยไดเทาท่ีปวยจริง
โดยใหนายจางจายคาจางใหแกลูกจางในวันลาปวยเทากับอัตราคาจาง ในวันทํางานตลอดระยะเวลา
ท่ีลา แตปหนึ่งตองไมเกินสามสิบวันทํางาน เปนตน 

ส่ิงท่ีควรจะสังเกตก็คือคาจางนั้นตองมีลักษณะท่ีเปนการจายใหเปนประจําและ
ลูกจางไดรับเหมือนกันหมด ถาเปนการจายเปนบางคร้ังบางคราวและเฉพาะลูกจางบางกลุมก็ไมเปน
คาจาง 

สําหรับหลักการอีกประการหนึ่ง ท่ีสําคัญของคาจางตามท่ีบัญญัติไวใน  
พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ก็คือ คาจางเทากัน โดยถือวางานท่ีมีลักษณะและ
คุณภาพอยางเดียวกันและปริมาณเทากัน ใหนายจางกําหนดคาจางใหลูกจางเทาเทียมกันไมวาลูกจาง
นั้นจะเปนชายหรือหญิง หลักการเร่ืองคาจางเทากันนี้เปนหลักการที่     ยึดถือติดตอกันตลอดมา ซ่ึง
เหตุผลใหญก็เพื่อตัดปญหาดานสังคมลง ตลอดจนการประกันความเสมอภาคทางดานแรงงาน
นั่นเอง26 

นอกจากนี้  ความหมายของ คาจาง ตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 
2541  วินิจฉัยไดวา ส่ิงท่ีถือเปนคาจางตองมีองคประกอบ 5 ประการ คือ  

                                                           
26 จีรพงษ  ตรงวานิชนาม. (2547). การกําหนดอัตราคาจางข้ันต่ํา และคาจางของงานท่ีจางไมเต็มเวลา. หนา  8-9. 
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(1)  เปนเงินท่ีนายจางจายตามท่ีไดตกลงกับลูกจาง หมายความวา เงินท่ีจายใหแก
ลูกจางนั้น ตองเปนเงินท่ีจายตามหนาท่ีของนายจาง เพราะหนาท่ีในการจายเงินนั้นเปนของนายจาง
ถาเงินนั้นไมใชเปนเงินท่ีนายจางจาย หรือถาบุคคลอ่ืนจายคาจางโดยไมเปนการจายแทนนายจาง
แลว  เงินนั้นไมใชคาจาง 

(2)  เปนเงินท่ีจายใหแกลูกจาง หมายความวา จายเปนรายไดของลูกจาง แตถาจาย
เพียงแตผานมือของลูกจางเพ่ือใหลูกจางนําไปเปนคาใชจายในการทํางานอีกทอดหนึ่ง ไมถือวาเปน
เงินท่ีนายจางจายใหแกลูกจาง  

(3)  เปนการตอบแทนการทํางาน  เงินท่ีนายจางจายตองเปนการจายตอบแทนการ
ทํางาน จึงจะถือวาเปนคาจาง 

(4)  ตอบแทนการทํางานในเวลาทํางานปกติของวันทํางาน  คาจางตองจาย
สําหรับเวลาทํางานปกติเทานั้น  จึงไมรวมถึงคาลวงเวลา  คาทํางานในวันหยุด  คาลวงเวลาใน
วันหยุด หรือโบนัสดวย 

(5)  ตามสัญญาจางแรงงาน  การจายคาจางตองเปนไปตามสัญญาจางแรงงาน คือ 
มีการตกลงจางแรงงาน และตกลงกันจายคาจาง  ถาไมมีการจางแรงงาน ก็ไมถือเปนการจายคาจาง27 
 
2.3  ความหมายของเงินอ่ืนท่ีไมเรียกวาเปนคาจาง 

ตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มีเงินท่ีนายจางจายใหลูกจางท่ีมี
ลักษณะใกลเคียงกับเงินคาจาง  แตไมเรียกวาเปนคาจาง  เปนการใหตอบแทนการทํางาน ปรากฏ
ตามมาตรา 65  ลูกจางซ่ึงทํางานหรือมีอํานาจหนาท่ีตามท่ีนายจางกําหนดตาม  (2) – (8)  ของมาตรา 
65 นี้  ไมมีสิทธิไดรับคาลวงเวลา หรือคาลวงเวลาในวันหยุด  แตมีสิทธิไดรับคาตอบแทนเปนเงิน
เทากับอัตราคาจางตอช่ัวโมงในวันทํางานตามชั่วโมงท่ีทํานั้น หรือเงินที่ใหเหมือนเปนคาตอบแทน
ในการทํางาน ในกรณีท่ีลูกจางไมไดทํางานจริง ปรากฏตามมาตรา 75 นายจางตองจายเงินใหแก
ลูกจางไมนอยกวารอยละ 50 ของคาจางในวันทํางานท่ีลูกจางไดรับกอนนายจางหยุดกิจการ  ตลอด
ระยะเวลาท่ีนายจางไมไดใหลูกจางทํางาน  ในกรณีท่ีนายจางมีความจําเปนตองหยุดกิจการท้ังหมด
หรือบางสวนเปนการช่ัวคราว โดยท่ีไมใชเหตุสุดวิสัย หรือกรณีท่ีนายจางจายเงินใหแกลูกจาง
เนื่องจากพนักงานตรวจแรงงานส่ังใหนายจางหยุดการใชเคร่ืองจักรหรืออุปกรณ ปรากฏตามมาตรา 
104 และมาตรา 105 หรือเงินท่ีนายจางตองจายใหแกลูกจาง หากถูกพักงานตาม มาตรา 116 เปน

                                                           
27 วิชัย โถสุวรรณจินดา. (2544).  คําอธิบายพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541. หนา 70-72. 
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กรณีท่ีลูกจางไมไดทํางานจริง แตปกติลูกจางควรท่ีจะไดทําและพรอมท่ีจะทํา แตนายจางเองไม
สามารถมอบหมายงานใหทําได 

นอกจากเงินท่ีนายจางจายใหเปนการตอบแทนการทํางานท่ีไมใชคาจางท่ีกลาวมา
ขางตนนี้แลว ยังมีเงินอีกประเภทหนึ่งท่ีนายจางจายใหแกลูกจางเพ่ืออํานวยความสะดวกในการ
ทํางาน หรือเพื่อใหลูกจางนําไปใชจายเกี่ยวกับการทํางาน และจายเพ่ือใหลูกจางมีแรงจูงใจในการ
ทํางาน เชน เบ้ียขยัน เงินโบนัส เงินตางๆ เหลานี้ เรียกไดวาเปนเงินสวัสดิการ  ไมใชเงินคาจาง
เชนกัน  

 
2.4  คําพิพากษาศาลฎีกาของประเทศไทยท่ีวินิจฉัยเก่ียวกับเงินท่ีเรียกวาเปนคาจาง  และเงินท่ีไม
เรียกวาเปนคาจาง 

การท่ีจะตีความวาเงินประเภทใดเปนคาจาง เงินประเภทใดไมเรียกวาเปนคาจาง 
จําเปนตองศึกษาจากแนวคําพิพากษาของศาลท่ีตัดสินไว ซ่ึงจะชวยใหเขาใจความแตกตางระหวาง
คาจาง และเงินท่ีไมเรียกวาเปนคาจาง  ดังนี้ 

2.4.1  คําพิพากษาศาลฎีกาสําคัญท่ีวินิจฉัยเงินท่ีเรียกวาเปนคาจาง 
คําพิพากษาท่ีศาลฎีกาไดวินิจฉัยวาเปนคาจาง ท่ีสําคัญ ไดแก 
(1)  เบี้ยเลี้ยง  เบ้ียเล้ียงชีพท่ีนายจางจายใหลูกจางมีจํานวนแนนอน  และจายใหเปน

การประจํารายเดือนเชนเดียวกับเงินเดือน จึงเปนการจายเพ่ือ ตอบแทนการทํางานในเวลาปกติของ
วันทํางานถือเปนสวนหนึ่งของคาจาง 28 

(2)  เงินคาครองชีพ เงินคาครองชีพซ่ึงจายเปนรายเดือนมีลักษณะเปนการจายประจํา
และแนนอน  เพื่อตอบแทนการทํางานในเวลาทํางานปกติของวันทํางานเชนเดียวกับคาจาง แมจะ
จายเปนการชวยเหลือในภาวะเศรษฐกิจท่ีมีคา     ครองชีพสูงก็ตามถือเปนคาจาง29 

(3)  คาพาหนะ ลูกจางเปนพนักงานขายและเก็บเงินตางจังหวัด ไดรับคาตอบแทน
เปนเงินเดือน เดือนละ 2,000 บาท คาพาหนะและคาท่ีพักซ่ึงตองไปทํางานตางจังหวัดอีกเดือนละ 25 
วัน เปนเงินเดือนละ 9,000 บาท เปนการเหมาจาย ดังนี้ ลักษณะการทํางานของลูกจางตองทํางาน
ตางจังหวัดทุกเดือน เดือนละ 25 วัน เวลาทํางานของลูกจางอยูตางจังหวัด เงินคาพาหนะและคาท่ีพัก
ท่ีนายจางจายใหแกลูกจางเปนการจายเพ่ือตอบแทนการทํางานในเวลาทํางานปกติของวันทํางาน
ของลูกจาง จึงเปนคาจาง30 
                                                           

28 คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 3223/2525, ที่ 1328/2527 และที่ 2526/2529 วินิจฉัยทํานองเดียวกัน  
29 คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 509/2525 และที ่2819/2532 
30 คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2386/2527 
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(4)  เงินเพิ่มสูรบ เงินเพิ่มพิเศษสําหรับการสูรบเปนเงินท่ีนายจางจายพรอมเงินเดือน
ถือไดวา เปนเงินท่ีนายจางจายตอบแทนการทํางานของลูกจาง จึงเปนคาจาง31 

(5)  คาน้ํามันรถ นายจางจายคาน้ํามันรถเปนการเหมาจายเปน รายเดือน เดือนละ
เทาๆ กัน โดยไมคํานึงวาลูกจางจะไดใชเปนคาน้ํามันรถหรือไม หรือวาไดใชจายไปเปนจํานวนมาก
นอยเพียงใด จึงเปนการใหเปนการประจํา จํานวนแนนอนเชนเดียวกับเงินเดือนจึงเปนคาจาง32 

(6)  คานายหนา คานายหนาท่ีนายจางจายใหแกลูกจางเปนรายเดือน  แมจะเปนการ
จูงใจใหขายสินคาใหมากข้ึนก็ตาม  แตขณะเดียวกันก็คือเงินท่ีนายจางจายใหเปนการตอบแทนการ
ทํางานตามผลงานท่ีลูกจางทําไดโดยตรงนั่นเอง  สวนท่ีนายจางไดกําหนดหลักเกณฑและวิธีการ
จายเงินอยางไร รวมท้ังจะมีการเรียกช่ือเปนอยางอ่ืนก็ไมใชขอสําคัญ เม่ือวิธีการจายคานายหนา อาจ
ปรับไดกับความหมายของคําวา  “คาจาง”  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง การคุมครอง
แรงงานดังกลาวมาแลว จึงถือวาคานายหนาเปนคาจาง33 

(7)  คาตอบแทนการขาย (คาคอมมิชชั่น)  ลูกจางทํางานในตําแหนงพนักงานขาย
ของมีหนาท่ีขายสินคา นอกจากจะไดรับเงินเดือนเปนคาจางประจําแลว หากโจทกขายสินคาไดเอง
โจทกยังมีสิทธิไดรับคาตอบแทนการขายในอัตรารอยละ 1.5 ของยอดขายดวย คาตอบแทนการขาย
นี้ลูกจางจะไดรับมากหรือนอยเพียงใดข้ึนอยูกับจํานวนยอดขายที่สามารถขายได คาตอบแทนการ
ขายจึงเปนเงินสวนหนึ่งท่ีนายจางจายใหแกลูกจางเปนการตอบแทนการทํางาน โดยคํานวณตาม
ผลงานท่ีลูกจางทําไดและมีกําหนดงวดเวลาจายไวแนนอนเงินคาตอบแทนการขายจึงเปนคาจางตาม
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง การคุมครองแรงงาน34 

(8)  เงินคาเล้ียงรับรอง ลูกจางทํางานในตําแหนงผูอํานวยการฝายการตลาดและการ
โฆษณา นอกจากไดรับเงินเดือนแลว ยังมีสิทธิไดรับคาเล้ียงรับรองและคาน้ํามันรถอีกเดือนละ 
20,000 บาท โดยแบงจายทุกวันท่ี 15 และวันส้ินเดือน งวดละ 10,000 บาท แมเงินดังกลาวจะเรียกวา 
คาเล้ียงรับรองและคาน้ํามันรถ แตนายจางจายใหแกลูกจางแนนอนทุกเดือน จึงเปนเงินตอบแทน
การทํางานในเวลาทํางานปกติของวันทํางานในตําแหนงหนาท่ีของลูกจาง เปนคาจาง35 

(9)  คาบริการ  คาบริการเปนเงินท่ีจําเลยเรียกเก็บจากลูกคาท่ีมาใชบริการในอัตรา
รอยละ 10  แลวจําเลยรวบรวมไวเพื่อแบงเฉล่ียใหแกลูกจางทุกคนเทาๆ กันทุกเดือน ไมต่ํากวาเดือน

                                                           
31 คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 3928/2527  
32 คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 3173/2528 
33 คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 3724/2537 และที ่4309-4310/2541 
34 คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1181/2540 
35 คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1292/2540    
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ละ 1,250 บาท ถือไดวาเปนเงินท่ีนายจางจายตอบแทนการทํางานในเวลาปกติของวันทํางาน จึงเปน
คาจาง36 

(10)  คาตอบแทนการใชรถ จําเลยตกลงจายเงินเดือน เดือนละ 65,000 บาท และเงิน
ผลตอบแทนอีกเดือนละ 15,000 บาท ใหแกโจทกโดยจําเลยไมจัดรถยนตและคาใชจายใดทาง
รถยนตใหโจทก แตเงินผลตอบแทนดังกลาวตองนํารวมเขาเสมือนเปนรายไดท่ีรับเพิ่มในแตละ
เดือน เงินที่จําเลยจายใหโจทกอีกเดือนละ 15,000 บาท จึงเปนเงินท่ีจําเลยจายเพื่อตอบแทนการ
ทํางานในเวลาทํางานปกติของวันทํางานของโจทกในอัตราท่ีแนนอนเทากันทุกเดือนทํานอง
เดียวกับเงินเดือน เงินผลตอบแทนท่ีจําเลยจายแกโจทกดังกลาวจึงเปนคาจาง37 

(11)  คาอาหาร คาอาหารเดือนละ 15,000 บาท ท่ีจําเลยซ่ึงเปนนายจางจายใหแก
โจทก เนื่องจากโจทกตองไปทํางานท่ีโครงการวางทอกาซท่ีจังหวัดราชบุรี เปนประจําทุกเดือน มี
จํานวนแนนอนเชนเดียวกับคาจางหรือเงินเดือนโดยโจทกไมตองนําหลักฐานมาเบิก  และไมวา
โจทกจะทํางานเดือนละกี่วัน  เงินดังกลาวจึงเปนคาตอบแทนในการไปทํางานในโครงการ ถือไดวา
เปนคาจาง38 

(12)  คาน้ํามันรถ คาน้ํามันรถท่ีจายใหผูบริหาร แตใชช่ือวาคาครองชีพ โดยไมเรียก
คาจางก็ไมใชสาระสําคัญ การท่ีนายจางจายเปนประจําแนนอน โดยไมตองนําใบเสร็จมาเบิกอันเปน
การจายใหเปนกรรมสิทธ์ิ และนายจางจายเพื่อชดเชยใหแกผูบริหารท่ีใชรถสวนตัว เพื่อการงานของ
จําเลย เปนคาจาง39 

(13)  คาน้ํามันรถและคาโทรศัพทเหมาจาย จําเลยจายคาน้ํามันรถและคาโทรศัพท
เหมาจายเปนรายเดือนเทากันทุกเดือน โดยไมคํานึงวาจะใชจริงหรือไม หรือจายไปมากนอยเทาใด 
ไมตองแสดงใบเสร็จจึงเปนคาจาง40 

2.4.2  คําพิพากษาศาลฎีกาสําคัญท่ีวินิจฉัยเงินท่ีไมเรียกวาเปนคาจาง 
คําพิพากษาท่ีศาลฎีกาไดวินิจฉัยเงินท่ีไมเรียกวาเปนคาจาง ท่ีสําคัญ ไดแก 
(1)  คาเบี้ยเล้ียงตางจังหวัด คาเบ้ียเล้ียงตางจังหวัดท่ีนายจางจายใหแกลูกจางเม่ือ

ออกไปทํางานตางจังหวัดเม่ือผูบังคับบัญชาส่ังเปนคร้ังคราว โดยลูกจางทํางานประจําอยู ท่ี

                                                           
36 คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 6349/2541 
37 คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 6689/2542 
38 คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 5498/2543 
39 คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 875/2544 
40 คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 7402-7403/2544 
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สํานักงานของนายจาง เปนการจายเพื่อตอบแทนการออกไปทํางานตางจังหวัดนอกเหนือไปจากการ
ทํางานในเวลาทํางานปกติของวันทํางาน จึงไมเปน  คาจาง41 

(2)  คาเชาบาน เงินชวยเหลือคาเชาบานท่ีนายจางจายตาม ขอบังคับการทํางาน 
เนื่องจากนายจางไมสามารถจัดท่ีพักอาศัยใหลูกจางได ถือเปนสวัสดิการมิใชจายเพื่อตอบแทนการ
ทํางานในเวลาทํางานปกติของวันทํางานแมจะจายเงินจํานวนท่ีแนนอนเทาๆ กันทุกเดือน ก็มิใช
คาจาง42 

(3)  เงินเพิ่มจูงใจ เงินเพิ่มจูงใจเปนเงินท่ีนายจางจายใหเปนกําลังใจในการทํางาน 
เปนรางวัลตอบแทนความดีของลูกจาง  ไมมีลักษณะเปนคาจาง  จึงไมอาจนํามารวมกับเงินคาจาง
และคาครองชีพเพื่อเฉล่ียเปนคาจางในวันหยุดใหโจทกได43  

(4)  เงินเพิ่มตามวุฒิ เงินเพิ่มตามวุฒิและคาครองชีพท่ีกระทรวงศึกษาธิการจายใหแก
ครูของโรงเรียนเอกชนนั้น มิใชเงินท่ีนายจางจายใหแก ลูกจาง จึงมิใชคาจาง44 

(5)  คาทิป เงินคาทิปท่ีลูกคาของนายจางจายใหพนักงานบริการโดยตรง นายจาง
ไมไดมีสวนเกี่ยวของดวย ไมใชเงินท่ีนายจางจายใหแกลูกจางเปนการตอบแทนการทํางาน จึงมิใช
คาจาง45 

(6)  คาน้ํามันรถ  เงินคาน้ํามันรถท่ีลูกจางจะเบิกจายไดตองมีใบเสร็จไปแสดงและ
เบิกไดไมเกินที่นายจางกําหนดไว เปนคาใชจายในการทํางาน หาใชจายเพ่ือตอบแทนการทํางานไม 
คาน้ํามันรถจึงไมใชสวนหนึ่งของคาจาง46 

คาน้ํามันรถที่นายจางจายใหแกลูกจาง แมจะเปนการจายโดยไมตองมีใบเสร็จ
มาแสดง แตจํานวนที่ลูกจางไดรับไมแนนอนแลวแตวาลูกจางไปทํางานกี่วัน ซ่ึงในวันหยุดประจํา
สัปดาห วันท่ีลูกจางขาดงานหรือลางานก็จะไมไดรับ การจายคาน้ํามันในลักษณะนี้เปนการจายเพ่ือ
ชวยเหลือการปฏิบัติงานของลูกจาง ไมใชจายเพื่อตอบแทนการทํางานจึงไมใชคาจาง47 

                                                           
41 คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2335/2523    
42 คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1437/2524 
43 คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 3728/2524 
44 คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 4032/2524 
45 คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1659-1660/2525 
46 คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2601/2526 
47 คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 994/2529 
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(7)  เบี้ยขยัน เบ้ียขยันท่ีนายจางจายเพ่ิมแกลูกจางท่ีไมขาดงานเลย  ในเดือนหนึ่งๆ  
ถาขาดงานบางก็จะลดลงตามสวน เปนเงินท่ีจายตอบแทนความขยัน  ไมใชตอบแทนการทํางาน
โดยตรง ไมใชคาจาง48 

(8)  เงินรางวัลประจําป  เปนเงินท่ีนายจางจายใหแกลูกจางเฉพาะท่ีเปนพนักงาน
ประจําซ่ึงต้ังใจมาปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถและสมํ่าเสมอ ไมขาด ลา สาย หรือกลับกอน
เวลาเลิกงาน ตามระเบียบท่ีกําหนดไว โดยมีวัตถุประสงคเพื่อเปนขวัญและกําลังใจแกลูกจางประจํา
ท่ีมีความขยันหม่ันเพียรเปนพิเศษ จึงไมใชเงินท่ีนายจางจายใหแกลูกจางเปนการตอบแทนการ
ทํางานในเวลาทํางานปกติของวันทํางาน ไมใชคาจาง49 

(9)  คาอาหาร  เงินคาอาหารท่ีนายจางจายใหแกลูกจางซ่ึงประจําอยูท่ีสํานักงานใหญ
ท่ีกรุงเทพมหานคร เนื่องจากสํานักงานใหญไมไดจัดอาหารเล้ียงลูกจาง ดังเชน    ลูกจางท่ีโรงงาน
อําเภอสีค้ิว การจายคาอาหารจึงเปนการใหความสงเคราะหแกลูกจางอันมีลักษณะเปนการให
สวัสดิการ มิใชจายเปนการตอบแทนการทํางานในเวลาทํางานปกติ จึงไมเปนคาจาง50 

คาอาหารท่ีนายจางจายใหแกพนักงานเฉพาะท่ีอยูบนเรือทุกคนโดยกําหนด
จํานวนไวแตละคน แตมิไดเหมาจายเปนเงินโดยตรง พนักงานจะไดรับสวนแบงเฉพาะกรณีท่ีใช
เปนคาอาหารไมหมดเทานั้น เปนการจายสวัสดิการเฉพาะกรณีพนักงานอยูบนเรือเทานั้น มิใช
คาจาง51 

เงินชวยเหลือคาอาหารท่ีนายจางจายใหแกลูกจางในอัตราช่ัวโมงละ 5 บาท 
สําหรับลูกจางท่ีมาทํางานในกะดึกเนื่องจากนายจางมิไดจัดอาหารราคาถูกใหกับลูกจาง เหมือน
ลูกจางท่ีทํางานกะเชาและกะกลางคืน โดยมีเจตนาจายใหเปน    สวัสดิการแกลูกจางโดยแท  แมจะ
เปนการจายประจํา และมีจํานวนแนนอน  ตามจํานวนช่ัวโมงที่ทํางานจริง ก็ไมถือเปนการจายเพื่อ
ตอบแทนการทํางาน จึงมิใชคาจาง52 

(10)  คาเปอรเซ็นตการขาย ลูกจางไมมีเวลาทํางานปกติ จะทําวันใดหรือไมก็ได การ
ท่ีลูกจางขายสินคาแตละช้ินแลวไดเปอรเซ็นตนั้น มิใชเปนการคํานวณคาจางตามผลงาน เงิน
เปอรเซ็นตท่ีลูกจางไดรับจึงมิใชเงินท่ีนายจางจายเปนการตอบแทนการทํางาน มิใชคาจาง53 

                                                           
48 คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 985-971/2527 
49 คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 3189/2529 
50 คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1717/2530  
51 คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 6232-6234/2533 
52 คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1180/2540 
53 คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 289/2531 
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(11)  เงินชวยเหลือบุตร เงินชวยเหลือบุตรเปนเงินท่ีนายจางจายใหเฉพาะลูกจางท่ีมี
บุตรอันมีลักษณะเปนการใหสวัสดิการแกลูกจาง มิใชเงินท่ีนายจางจายใหแกลูกจางเพ่ือเปนการ
ตอบแทนการทํางานในเวลาปกติของวันทํางาน หรือจายใหโดยคํานวณตามผลงานท่ีลูกจางทําได 
จึงมิใชคาจาง54 

(12)  คาภาษี เงินคาภาษีเงินไดท่ีนายจางออกใหแกกรมสรรพากรแทนลูกจางโดย
มิไดหักออกจากเงินเดือนของลูกจาง เปนเพียงสวัสดิการ มิใชเงินท่ีนายจางจายใหแกลูกจางเพื่อตอบ
แทนการทํางาน จึงมิใชคาจาง55 

(13)  คาสาธารณูปโภค  นายจางจายคาเชาบานใหเดือนละ 3,000 บาท  คา
สาธารณูปโภคไดแก  คาไฟฟา  คาประปา  และคาโทรศัพทเดือนละ 3,000 บาท  ใหแกลูกจาง
เทากันทุกเดือนพรอมเงินเดือนโดยไมตองมีใบเสร็จมาแสดงก็ตาม แตเม่ือเงิน ดังกลาวเปนเพียง
สวัสดิการท่ีนายจางจายใหลูกจาง มิใชเปนการตอบแทนการทํางาน จึงมิใชคาจาง56 

(14)  คาตอบแทนบริหารงาน โจทกกับจําเลยไดทําบันทึกขอตกลงโดยระบุวาจําเลย
จะจายคาตอบแทนแกโจทกท่ีชวยบริหารงาน  และกิจการของจําเลย 50,000 บาท โดยแบงจายทุก
ส้ินเดือน 20,000 บาท สวนท่ีเหลืออีก 30,000 บาท จะจายคืนใหเม่ือครบ 3 ปแลว ขอตกลงดังกลาว
เปนสัญญาจางแรงงานท่ีจําเลยตกลงจายใหโจทก 20,000 บาท ทุกส้ินเดือนนั้นถือวาเปนคาจาง แต
เงินอีก 30,000 บาท เปนการจายตามเง่ือนไข จึงไมใชคาจาง เม่ือโจทกทํางานไมครบ 3 ปตาม
เง่ือนไขในขอตกลงนั้นโจทกจึงไมมีสิทธิไดรับเงินดังกลาว57 

(15)  สินจางแทนการบอกกลาวลวงหนา  จําเลยไมใหโจทกทํางานต้ังแตวันท่ี 31 
กรกฎาคม 2541 และไมจายคาจางใหตั้งแตวันดังกลาวคงจายเฉพาะสินจางแทนการบอกกลาว
ลวงหนาใหแกโจทกเทานั้น เงินสินจางแทนการบอกกลาวลวงหนาดังกลาวนี้ มิใชเงินท่ีจําเลยจาย
ใหโจทกเปนการตอบแทนการทํางานในเวลาทํางานปกติของวันทํางาน หรือในวันหยุดหรือวันลา 
ซ่ึงโจทกไมไดทํางาน จึงไมเปนคาจาง58 

                                                           
54 คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 1982/2531 
55 คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 7061/2540 
56 คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2607/2541 
57 คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 5612/2543 
58 คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 7330/2543 
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(16)  คาเชารถ  นายจางตกลงวาจะหารถประจําตําแหนงใหแตถาหาไมได ก็จะจาย
คาเชารถใหเปนรายเดือน หลักของขอตกลงคือหารถให ถาหารถไมไดก็จะจายคารถให หากหารถ
ไดเม่ือใดก็จะไมจายคาเชา คาเชารถรายเดือนถือเปนสวัสดิการ มิใชคาจาง59 

จากคําพิพากษาท่ีศาลฎีกาไดวินิจฉัยเงินท่ีเปนคาจาง และเงินท่ีไมเรียกวาเปนคาจาง จะ
เห็นความแตกตางท่ีสําคัญ คือ คาจาง จะเปนเงินท่ีนายจางจายโดยมีจุดมุงหมายเพื่อตอบแทนการ
ทํางาน  สวนเงินท่ีไมเรียกวาเปนคาจางนั้น  จะเปนเงินท่ีจายเพ่ือวัตถุประสงคอ่ืนๆ เชน จายเพ่ือเปน
เงินชวยเหลือสวัสดิการ   จายเพื่อเปนการจูงใจในการทํางาน เปนตน   
 
2.5  ประวัติแนวความคิดเก่ียวกับสัญญาจางแรงงาน 

แนวคิดและหลักการในการจายคาจาง มาจากหลักท่ีเรียกวา “No Work, No Pay”  
กลาวคือ โดยปกติถาลูกจางทํางานให นายจางก็ตองจายคาจาง แตถาลูกจางไมทํางานให นายจางก็
ไมตองจายคาจาง60   การจายคาจางจึงตองมีการจางแรงงานเปนอันดับแรกเสียกอน  การจางแรงงาน
ทําใหเกิดสัญญาจางแรงงานข้ึน 

2.5.1  ประวัติแนวความคิดเก่ียวกับสัญญาจางแรงงานของตางประเทศ 
ประวัติแนวความคิดของสัญญาจางแรงงานตางประเทศ แบงไดเปน 3 ยุค ดังนี้ 
(1)  แนวความคิดในยุคโรมัน 

ในสมัยโรมัน นักกฎหมายโรมันรูจักเพียงสัญญาเชา (Locatio  Conductio) 
เทานั้น  คูสัญญามี 2 ฝาย คือ  Locator และ  Conductor Locator  คือ บุคคลผูมอบส่ิงของบางส่ิง
บางอยางให (Locare หมายถึง มอบให) กลาวคือเปนผูอนุญาตใหบุคคลอ่ืนมีอํานาจใชสอยหรือใช
ประโยชนในส่ิงของของตน   ในกรณีการเชาทรัพย เขาก็ยินยอมใหบุคคลอ่ืนมีอํานาจใชสอยหรือใช
ประโยชนในทรัพยของเขา  ในกรณีการเชาการทํางาน เขาก็ไดมอบการทํางานของเขาให และใน
กรณีการเชาเพื่อผลงาน เขาก็มอบผลงานท่ีทําสําเร็จของเขาให  ขณะท่ี Conductor คือ บุคคลผูรับเอา
ส่ิงของท่ีเขาใหเชา  ซ่ึงก็คือ บุคคลผูมีอํานาจใชสอยหรือใชประโยชนในส่ิงของของบุคคลอ่ืนไมวา
เปนทรัพย การทํางานให หรือผลงานท่ีทําสําเร็จ61 

                                                           
59 คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 8690/2544 
60 เกษมสันต  วิลาวรรณ. (2536). สัญญาจางแรงงาน. หนา 45.  
61 วินัย ลูวิโรจน. (2546). หลักวินิจฉัยลักษณะสําคัญของสัญญาจางแรงงาน. หนา6. 
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หลักเกณฑท่ีสําคัญเกี่ยวกับสัญญาเชาการทํางานในสมัยโรมัน ไดแก 
1.  หากผูใหเชาการทํางานพรอมจะทํางานให ผูเชาการทํางานจะตองจาย

คาตอบแทนเต็มตามจํานวนท่ีตกลงกันไว  ไมวาผูเชาการทํางานจะไดใหผูใหเชาการทํางาน  ทํางาน
หรือไมก็ตาม 

2.  ถามีเหตุทําใหผูใหเชาการทํางาน ไมตองทํางาน โดยไมใชเปนความผิดของ
เขาเอง ผูใหเชาการทํางานยังมีสิทธิไดรับคาตอบแทน เวนแตเขามีงานอ่ืน 

3.  ผูใหเชาการทํางาน จะตองรับผิดชอบในผลท่ีเกิดตามมาอันเนื่องมาจากความ
ประมาทหรือความผิดของตนเอง 

4.  คาตอบแทนจะตองจายใหวันตอวัน  ดังนั้นหากขอเท็จจริงปรากฏวาทาส
ทํางานใหผูเชาการทํางานแลว  ทาสถูกขายไปยังเจาของทาสคนอ่ืน  เจาของทาสคนใหมมีสิทธิใน
คาตอบแทนท่ีผูเชาการทํางานคางจายแกทาสนับจากวันท่ีมีการซ้ือขายทาส แตดวยเหตุท่ีทาสเปน
คูสัญญาในสัญญาใหเชาการทํางานกับผูเชาการทํางาน ดังนั้นทาสเทานั้นจึงมีสิทธิฟองรองคดีได แต
ทาสก็ตองรับผิดตอเจาของทาสคนใหมตามขบวนการฟองคดี 

5.  ความสัมพันธตามสัญญาเชาการทํางานจะยุติลงเม่ือผูใหเชาการทํางาน ทํางาน
เสร็จส้ินและไดรับคาตอบแทนครบถวน หรือเปนไปไมไดท่ีจะทํางานตอไปได หรือผูใหเชาการ
ทํางานตาย หรือผูเชาการทํางานตาย และการเชาการทํางานนั้นเปนการทํางานใหเปนการเฉพาะสวน
บุคคล62 

(2)  แนวความคิดในยุคกลาง 
ในยุคกลาง ยังไมมีแนวความคิดเกี่ยวกับสัญญาจางแรงงานและสัญญาจางทําของ

อยางท่ีเปนในปจจุบัน แตไดเร่ิมมีการพัฒนาอยางชาๆ ข้ึนในยุโรป  โดยในชวงตอนตนของยุคกลาง
มีหลักฐานท่ีแสดงวามีการทําสัญญาท้ัง 2 ประเภทดังกลาว ในชวงยุคกฎหมายชาวบาน (Folk – laws 
หรือ Folk   Reacht) มีแรงงานเสรี (Free Servant) ท่ีรับจางทํางานอยางอิสระเกิดข้ึนคลายผูรับจางใน
สัญญาจางทําของในปจจุบัน  ในยุคนั้นมีแรงงานรับจางอิสระในหลายรูปแบบ เชน ชางฝมือ 
(Handicraft) ซ่ึงเปนแรงงานท่ีผลิตสินคาออกจําหนาย  ชางผลิต (Job Work) ซ่ึงเปนแรงงานท่ีผลิต
สินคาตามความตองการของผูวาจางเปนรายๆ การที่ชางผลิตจะไดรับคาตอบแทนจากโดยคํานวณ
ตามผลงานท่ีทําท้ังหมดหรือคํานวณเปนคาจางตามระยะเวลาไมถือวาเปนส่ิงสําคัญ เพราะไมวาจะ
คํานวณโดยวิธีใดตางถือเปนสัญญาจางทําของท้ังส้ิน  ซ่ึงแตกตางจากสัญญาจางแรงงานท่ีในยุค
กลางถือวา  คือ สัญญาท่ีคนงานไมอาจทํางานไดอยางอิสระ แตตองทํางานอยูภายใตการชี้นําหรือ

                                                           
62 วินัย ลูวิโรจน. แหลงเดิม. หนา 9. 
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ตามความตองการของนายจาง  นอกจากนี้ตามสัญญาจางแรงงาน คนงานจะไมตองรับผิดชอบใน
ผลสําเร็จและคุณภาพของงาน  นายจางตองผูกพันท่ีจะควบคุมการทํางานของคนงานเอง จึงเห็นได
วาสัญญาแรงงานแตกตางจากสัญญาจางทําของ ตรงท่ีมีความเปนอิสระอยูในสัญญาน้ันเอง63 

(3)  แนวความคิดในยุคการปฏิวัติฝรั่งเศส 
การปฏิวัติในประเทศฝรั่งเศส ป ค.ศ. 1789 สงผลใหมีการยกเลิกอภิสิทธิของ

บุคคลในสังคมทั้งหมด และไดวางหลักการใหมในการกําหนดความสัมพันธระหวางพลเมืองข้ึน
โดยปราศจากการคํานึงถึงชนช้ันหรือสถานะทางสังคม   ไดมีการออกคําประกาศเกี่ยวกับสิทธิของ
มนุษยและของพลเมือง (Declaration of the Rights of Man and Citizen) เม่ือวันท่ี 26 สิงหาคม 1789 
ซ่ึงรับรองวามนุษยทุกคนเกิดมาโดยมีเสรีภาพและความเสมอภาคกันตามกฎหมาย และมี
แนวความคิดท่ีจะยกรางประมวลกฎหมายข้ึนเพ่ือเปนการรับรองชัยชนะของลัทธิปจเจกนิยม 
(Individualism) และเสรีภาพในการทําสัญญา (Freedom of Contract) เพื่อยกยองหลักมนุษยธรรม 
(Humanity) เพื่อสรางสังคมใหมท่ีไมมีชนช้ันข้ึน 

กฎหมายท่ีบัญญัติถึงสัญญาจางแรงงาน คือ พระราชบัญญัติวาดวยสัญญาชาง
ฝกหัดงาน ออกเม่ือวันท่ี 22 กุมภาพันธ ค.ศ. 1851  บัญญัติวาสัญญาชางฝกหัดงาน คือ สัญญาท่ี
ชางฝมือ หัวหนางานหรือคนงานผูกพันตนเองท่ีจะสอนวิชาชีพของตนหรือความรูทางการคา หรือ
ความรูอ่ืนๆ แกชางฝกหัดงาน ซ่ึงผูกพันตนเองท่ีจะทํางานใหตามเง่ือนไขและตามระยะเวลาท่ีตกลง
กันไว  ตามสัญญาชางฝกหัดงานนี้ นายจางผูฝกสอนมีหนาท่ีตองสอนชางฝกหัดงานใหมีความรู
ความสามารถท่ีจะทํางานได  และตองใหเอกสารรับรองภายหลังจากครบกําหนดระยะเวลาฝกสอน
แลว และชางฝกหัดงานมีหนาท่ีตองซ่ือสัตยเช่ือฟงและปฏิบัติตอนายจางดวยความนับถือ ตอง
ทํางานใหอยางเต็มกําลังความสามารถ 

ประมวลกฎหมายแพงฝร่ังเศส มีบทบัญญัติเกี่ยวกับสัญญาจางแรงงานเพียงการ
ใหความหมายของสัญญาจางแรงงานในมาตรา 1780 วา คือ สัญญาซ่ึงคูสัญญาฝายหนึ่งผูกพัน
ตนเองที่จะทํางานบางส่ิงบางอยางใหคูสัญญาอีกฝายหนึ่ง เพื่อใหไดคาจางตามท่ีตกลงกันไวใน
ระหวางคูสัญญา  เห็นไดวา ฐานะของลูกจางไดรับการยอมรับในระบบกฎหมายแพง โดยมีการแยก
สัญญาจางแรงงานออกจากสัญญาประเภทอื่นๆ สถานะของลูกจางตามความเปนจริงกลายเปน
สถานะของลูกจางตามสัญญา และลูกจางเปนบุคคลท่ีมีเสรีภาพในการทําสัญญาจางแรงงานไดอยาง
เสรีเชนเดียวกับคูสัญญาในสัญญาประเภทอ่ืน 64  

2.5.2  ประวัติแนวความคิดเก่ียวกับสัญญาจางแรงงานของประเทศไทย 
                                                           

63 วินัย ลูวิโรจน. แหลงเดิม. หนา12-13. 
64  วินัย  ลูวิโรจน.  แหลงเดิม. หนา 15-18. 
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แนวความคิดเกี่ยวกับสัญญาจางแรงงานของประเทศไทย แบงไดเปน 2 ชวง ดังนี้ 
(1) แนวความคิดในชวงกอนการประกาศใชประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย

บรรพ 3 
ในสมัยกรุงศรีอยุธยาและตลอดจนสมัยกรุงรัตนโกสินทรรัชกาลท่ี 1 -4  สัญญา

จางแรงงาน หรือสมัยนั้นเรียกวาสัญญาจาง เปนสัญญาท่ีใชกันนอย  ท้ังนี้เปนเพราะในยุคนั้นมีทาส
หรือบาวไพร  ไมมีความจําเปนท่ีจะตองจางบุคคลอ่ืน  สัญญาจางยุคนั้นจึงเปนสัญญาซ่ึงโดยมากมัก
ทําข้ึนสําหรับชวงระยะเวลาส้ันๆ และเพ่ือกิจการเฉพาะส่ิง จึงเปนเหตุใหในสมัยโบราณมี
บทบัญญัติในเร่ืองสัญญาจางแรงงานนอยและไมชัดเจน  สัญญาจางเกิดจากการสงมอบทรัพย
เชนเดียวกับสัญญาฝาก สัญญาเชา สัญญายืม เปนตน  โดยทรัพยท่ีสงมอบ คือ คนซ่ึงอาจเปนทาส
หรือไมใชทาสก็ตาม แตโดยมากลูกจางจะเปนทาสหรือไพรซ่ึงไดรับอนุญาตจากผูเปนนายใหไป
ทํางานกับผูวาจางช่ัวคราว สัญญาจางจึงมีลักษณะคลายกับสัญญาเชาหรือสัญญายืม แตมีวัตถุแหง
สัญญาเปนคน คาจางเทียบไดกับคาเชา 

ในสมัยนั้นมีกฎหมายท่ีเรียกวา พระอัยการเบ็ดเสร็จ ไดบัญญัติถึงสัญญาจาง ไว
หลายประการ คือ ถาลูกจางเปนผูตกอยูในอํานาจของผูอ่ืน คือเปนบาว ไพร บุตรหรือทาส  สัญญา
จางจะตองกระทําตอผูเปนมูลนาย พอแม หรือนายของผูนั้น มิฉะนั้นผูวาจางจะตองรับผิดชอบใน
การตายหรือหนีหายของลูกจางซ่ึงตนไดจางมา ไมวาจะเสียคาจางหรือไมก็ตาม (พระอัยการ
เบ็ดเสร็จบทท่ี 106)  แตหากสัญญาจางกระทําโดยถูกตอง ผูวาจางไมตองรับผิดในการตายหรือหนี
หายของลูกจาง แมการตายจะเกิดจากงานท่ีตองเส่ียงภัยอยางรายแรงก็ตาม (พระอัยการเบ็ดเสร็จบท
ท่ี 103  106 และ 109)  ผูวาจางเพียงเสียคาจางเทานั้น มีขอยกเวนเพียงขอเดียว คือ กรณีจางคนไปดํา
น้ําหาของท่ีตกหาย  หากลูกจางจมน้ําตายแตไดของท่ีสูญหายคืนมา ผูเปนเจาของทรัพยท่ีตกหาย 
นอกจากจะตองจายคาจางตามท่ีตกลงแลว ยังตองจายบําเหน็จใหแกผูเปนนายจางของลูกจางอีก1ใน 
4 ของราคาท่ีไดคืนมาฐานเปนคาปลงศพผูตายดวย (พระอัยการเบ็ดเสร็จบทที่ 104)  คาจาง จะ
เกิดข้ึนตอเม่ือเปนสัญญาจาง และผูวาจางตองชําระใหแกผูท่ีทําสัญญาดวย คือ ชําระแกผูเปนมูลนาย 
พอแมหรือนายของลูกจางแลวแตกรณี คาจางจะตองชําระตามท่ีสัญญาไวเสมอ แมวากิจการซ่ึงผู
รับจางมีหนาท่ีตองกระทํานั้น จะไมกอใหเกิดกําไรแกผูจางดั่งท่ีไดคาดหมายไวก็ตาม (พระอัยการ
เบ็ดเสร็จบทท่ี 102)  

เม่ือมีการเลิกทาสในสมัยรัชกาลท่ี 5 การจางคนท่ีไมใชทาส มีมากข้ึนทุกที 
บทบัญญัติในพระอัยการเบ็ดเสร็จที่เกี่ยวกับสัญญาจางจึงไมอาจใชบังคับไดเพียงพอ ท้ังมีบทบัญญัติ
หลายบทท่ีใชบังคับไมได  อยางไรก็ตาม บทบัญญัติเหลานี้ยังคงเปนกฎหมายใชบังคับกับสัญญาจาง
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แรงงานอยู และไดถูกยกเลิกโดยส้ินเชิงเม่ือมีการประกาศใชประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
บรรพ 365 

(2) แนวความคิดในชวงเมื่อมีการประกาศใชประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
บรรพ 3 

ประเทศไทยไดประสบกับอิทธิพลของตะวันตกเชนเดียวกับประเทศอี่นใน
เอเซีย จนในท่ีสุดก็ตองยอมรับความคิดและระบบกฎหมายของตะวันตกเขามาใช   โดยในระยะแรก
ไดรับหลักกฎหมายและหลักปฏิบัติของอังกฤษเขามาใชในการตัดสินคดีในศาล และในการสอนใน
โรงเรียนสอนกฎหมายในสมัยรัชกาลท่ี 5 จนถึงรัชกาลท่ี 6 

ในปลายสมัยรัชกาลท่ี 6 ไดมีการยกเลิกกฎหมายไทยด้ังเดิม และไดมีการยกราง
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยบรรพท่ี 1 และบรรพท่ี 2 โดยที่ปรึกษาชาวฝร่ังเศสในป พ.ศ. 
2466   ในสมัยรัชกาลท่ี 7 ป พ.ศ. 2468 ไดมีการประกาศใชประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยบรรพ
ท่ี 1 และบรรพท่ี 2 ฉบับใหมแทนฉบับเดิมท่ียกเลิกไป   ในป พ.ศ. 2471 และ 2473 ไดมีการ
ประกาศใชประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยบรรพท่ี 3  และบรรพท่ี 4  ตามลําดับ   สวนบรรพท่ี 5 
และบรรพท่ี 6 ประกาศใชในสมัยรัชกาลท่ี 8 ในป พ.ศ. 2477  

สําหรับประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพท่ี 3 ลักษณะ 6 สัญญาจาง
แรงงานนั้น พระยามานวราชเสวี อดึตกรรมการรางกฎหมาย กรมรางกฎหมาย ในชวงป พ.ศ. 2466  
-2467 ไดอธิบายไวใน Index of Civil Code ถึงท่ีมาของกฎหมายในประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย บรรพท่ี 1 – 5 วา สัญญาจางแรงงานในมาตรา 575 มีท่ีมาจากประมวลกฎหมายแพงของ
ประเทศตางๆ หลายประเทศดวยกัน คือ ประมวลกฎหมายแพงฝร่ังเศส มาตรา 1780  ประมวล
กฎหมายแพงเยอรมัน มาตรา 611 ประมวลกฎหมายแพงสวิส มาตรา 238 และประมวลกฎหมาย
แพงญ่ีปุน มาตรา 623 66 
 
2.6  สัญญาจางแรงงานของตางประเทศ 

ในการศึกษาสัญญาจางแรงงานของตางประเทศ จะศึกษาจากแนวความคิดท้ังของระบบ
ซีวิลลอว (Civil Law) และระบบคอมมอนลอว (Common Law) ดังนี้ 

2.6.1  ลักษณะสําคัญของสัญญาจางแรงงานของระบบซีวิลลอว (Civil Law) 

                                                           
65 วินัย  ลูวิโรจน.  แหลงเดิม. หนา 19-21. 
66 วินัย  ลูวิโรจน.  แหลงเดิม. หนา  22-23. 
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นักกฎหมายในระบบซีวิลลอว ไดกําหนดหลักวินิจฉัยลักษณะสําคัญของสัญญาจาง
แรงงาน โดยพิจารณาถึงองคประกอบดังตอไปนี้ 

(1)  คาจาง 
นักกฎหมายในระบบซีวิลลอว ท่ีวางหลักวินิจฉัยลักษณะสําคัญของสัญญาจาง

แรงงานโดยใหความสําคัญในเร่ือง “คาจาง”  คือ Planiol ซ่ึงมีความเห็นวาสัญญาจางแรงงานตาม
ประมวลกฎหมายแพงฝร่ังเศสน้ัน เม่ือคูสัญญาฝายหนึ่งทํางานในชวงระยะเวลาท่ีแนนอนใหแก
คูสัญญาอีกฝายหนึ่งแลว คูสัญญาอีกฝายหน่ึงจึงตอบแทนการทํางานโดยการจายคาจางซ่ึงมีวิธีการ
คํานวณโดยคิดเปนสัดสวนตามระยะเวลาในการทํางาน   สัญญาจางแรงงานจึงมีลักษณะสําคัญท่ี
แตกตางไปจากสัญญาประเภทอ่ืนๆ ท่ีมี “การทํางาน” เปนวัตถุแหงหนี้    สัญญาท่ีมีความคลายคลึง
กับสัญญาจางแรงงานอยางยิ่ง คือ สัญญาจางทําของ ซ่ึง  Plainol ไดใหความหมายวา คือสัญญาท่ี
บุคคลหน่ึงตกลงท่ีจะทํางานอยางหนึ่งจนสําเร็จใหแกบุคคลอ่ืนเพื่อรับคาจางท่ีคํานวณตาม 
“ความสําคัญของงาน”  จึงเห็นไดวาในทัศนะของ Planiol สัญญาจางทําของแตกตางจากสัญญาจาง
แรงงาน ตรงที่คาจางท่ีคนงานไดรับถูกกําหนดตาม “ความสําคัญของงาน” แทนที่จะคํานวณตาม 
“ระยะเวลาในการทํางาน” 

Planiol มีความเห็นวา เนื่องจากสัญญาจางแรงงานมีการจายคาตอบแทนการทํางาน
โดยคิดเปนสัดสวนตามระยะเวลา ดังนั้นจํานวนคาจางจะไดรับการประกันการเปล่ียนแปลงหรือ
สูญเสียจากนายจางดวย คาจางจะไมตองแปรไปตามผลการดําเนินกิจการของนายจาง67 

(2)  ลักษณะของงาน 
นักกฎหมายในระบบซีวิลลอวทีเห็นวา “ลักษณะของงาน” เปนลักษณะสําคัญ

ประการหน่ึงของสัญญาจางแรงงาน ไดแก Schuster แล Cohn ซ่ึงเปนผูอธิบายสัญญาจางแรงงาน
ตามประมวลกฎหมายแพงเยอรมัน กับ de Becker ซ่ึงเปนผูอธิบายสัญญาจางแรงงานตามประมวล
กฎหมายแพงญ่ีปุน  

ตามประมวลกฎหมายแพงเยอรมัน มาตรา 611 บัญญัติวา “โดยสัญญาจางแรงงาน 
บุคคลผูสัญญาจะทํางานใหถูกผูกพันใหทํางานตามสัญญาท่ีใหไว และคูสัญญาอีกฝายหนึ่งถูก
ผูกพันท่ีจะจายคาตอบแทนตามท่ีไดตกลงกันไว  การทํางานทุกชนิดอาจถือเปนวัตถุของสัญญาจาง
แรงงานได” ซ่ึง Schuste สรุปวา “สัญญาจางแรงงาน คือ สัญญาใดๆ ก็ตามท่ีคูสัญญาฝายหน่ึงสัญญา
จะทํางานเพื่อรับคาตอบแทนท่ีจายโดยคูสัญญาอีกฝายหนึ่งนั้นเอง”    จึงเห็นไดวาสัญญาจาง
แรงงานมีลักษณะใกลเคียงกับสัญญาจางทําของอยางยิ่ง เพราะตามกฎหมายแพงเยอรมัน มาตรา 631 

                                                           
67 วินัย  ลูวิโรจน.  แหลงเดิม. หนา  24-26. 
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บัญญัติวา “ โดยสัญญาจางทําของ ผูรับจางถูกผูกพันท่ีจะผลิตผลงานตามสัญญา  และผูวาจางถูก
ผูกพันท่ีจะจายคาตอบแทนตามท่ีตกลงกันไว  วัตถุของสัญญาจางทําของอาจเปนไดท้ังการทําข้ึน 
หรือเปล่ียนสภาพของส่ิงของ หรือผลงานอ่ืนๆ ที่กอข้ึนโดยแรงงานหรือการทํางาน”  Schuster มี
ความเห็นวาสัญญาท้ังสองประเภทนี้มีลักษณะสําคัญท่ีแตกตางกัน คือ สัญญาจางทําของเปนสัญญา
ท่ีผูรับจางตกลงรับทําผลงานท่ีสําเร็จอยางหนึ่งใหและผูวาจางตกลงจายคาตอบแทนตามท่ีตกลงไว  
ขณะท่ีสัญญาจางแรงงานเปนสัญญาที่ลูกจางตกลงทํางานใหเทานั้น   ซ่ึง Cohn มีความเห็น
เชนเดียวกัน  โดยเห็นวาสัญญญาจางทําของนั้น ผูรับจางสัญญาจะทํางานจนสําเร็จ  ขณะท่ีลูกจาง
ตามสัญญาจางแรงงานเพียงสัญญาวาจะทํางานใหเทานั้น 

ประมวลกฎหมายแพงญ่ีปุน มาตรา 623 บัญญัติวา “สัญญาจางแรงงานเกิดมีผลข้ึน
เม่ือคูสัญญาฝายหนึ่งตกลงท่ีจะทํางานใหแกคูสัญญาอีกฝายหน่ึง และคูสัญญาฝายหลังตกลงท่ีจะให
คาตอบแทน”  de Becker อธิบายวาการทํางานตามสัญญาจางแรงงานตามประมวลกฎหมายแพง
ญ่ีปุนนั้น ไมจํากัดเฉพาะการใชแรงงาน แตหมายความรวมถึงการทํางานทุกประเภท เชน การ
ทํางานที่ใชสมอง การประพันธหรือการแสดงละคร เปนตน แมวาสัญญาจางแรงงานจะมีลักษณะ
ใกลเคียงกับสัญญาจางทําของ ซ่ึงตามประมวลกฎหมายแพงญ่ีปุน มาตรา 623 ใหความหมายวา 
“สัญญาจางทําของเกิดมีผลข้ึนเม่ือคูสัญญาฝายหนึ่งตกลงท่ีจะทํางานท่ีแนนอนอยางหนึ่งจนสําเร็จ 
และคูสัญญาฝายหลักตกลงจะจายคาตอบแทนสําหรับผลของงานน้ัน”   de Becker มีความเห็นวา
สัญญาจางแรงงานมีลักษณะสําคัญท่ีแตกตางจากสัญญาจางทําของ คือ “ผลสําเร็จของงาน” กลาวคือ 
สัญญาจางแรงงานเปนสัญญาท่ีบุคคลหน่ึงตกลงจะทํางานให  ขณะท่ีสัญญาจางทําของเปนสัญญาท่ี
เกี่ยวกับผลของการทํางาน  คือ เกี่ยวกับการรับจะทํางานอยางหนึ่งท่ีแนนอนจนสําเร็จ68 

(3)  อํานาจในการควบคุมบังคับบัญชาของนายจาง (Control) 
นักกฎหมายในระบบซีวิลลอว ตางยอมรับวาอํานาจในการควบคุมบังคับบัญชา

ของนายจางเปนลักษณะสําคัญยิ่งของสัญญาจางแรงงาน ซ่ึงแสดงใหเห็นถึงการไดรับอิทธิพลทาง
ความคิดเร่ืองความสัมพันธระหวางนายกับบาวจากยุคกลาง  Cohn อธิบายวา หลักวินิจฉัยท่ีสําคัญ
ในการพิจารณาแยกสัญญาจางแรงงานออกจากสัญญาจางทําของ คือ ตามสัญญาจางแรงงาน ลูกจาง
ตองอยูภายใตอํานาจในการควบคุมบังคับบัญชาของนายจาง แตตามสัญญาจางทําของ ผูรับจางไม
ตองอยูภายใตอํานาจในการควบคุมบังคับบัญชาใดๆของผูวาจาง 69 
 

2.6.2 ลักษณะสําคัญของสัญญาจางแรงงานของระบบคอมมอนลอว (Common Law) 
                                                           

68 วินัย  ลูวิโรจน.  แหลงเดิม. หนา  26-28. 
69 วินัย  ลูวิโรจน.  แหลงเดิม. หนา  29. 
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ประเทศอังกฤษ ไมไดมีกฎหมายบัญญัติความหมายของ สัญญาจางแรงงาน หรือ 
ลูกจาง หรือ นายจาง  ไวเปนการท่ัวไปเม่ือระบบซีวิลลอว  ดังนั้นการศึกษาลักษณะสําคัญของ
สัญญาจางแรงงานจึงตองศึกษาจากคําพิพากษาของศาลคอมมอนลอว  โดยหลักวินิจฉัยลักษณะ
สําคัญของสัญญาจางแรงงาน มี 3 ประการ คือ 

(1) อํานาจในการควบคุมบังคับบัญชาของนายจาง (Control Test) 
หลักท่ัวไป คือ ลูกจางทํางานอยูภายใตการควบคุมของบุคคลอ่ืน ไมเพียงแต

ควบคุมวาลูกจางจะตองทํางานอะไร แตรวมถึงทํางานอยางไร และทํางานเม่ือไร 
หลักวินิจฉัยนี้ มีขอสันนิษฐานท่ีวา นายจางเปนท้ังผูจัดการและชางผูชํานาญ

งาน  ซ่ึงสามารถสะทอนใหเห็นลักษณะของสังคมอุตสาหกรรมท่ีวา นายจางจะถูกคาดหมายใหเปน
ผูแนะนําลูกจางในทักษะและความรูในการทํางาน 

ศาลคอมมอนลอว ไดพัฒนาหลักวินิจฉัยลักษณะสําคัญของสัญญาจางแรงงาน
จากการพิจารณาถึงอํานาจในการควบคุมบังคับบัญชาของนายจาง  คือ  

 
(1.1) นายจางมีอํานาจควบคุมใหลูกจางทํางานอะไรไดหรือไม 
(1.2) นายจางมีอํานาจควบคุมใหลูกจางทํางานอยางไร ใชวิธีการใด ไดหรือไม 
(1.3) นายจางมีอํานาจควบคุมใหลูกจางทํางานเม่ือใด  ไดหรือไม 
(1.4) นายจางมีสิทธิข้ันสุดทายในการควบคุมลูกจางใหกระทําการตาม 3 

ประการขางตน ไดหรือไม70 
(2) ลักษณะการทํางานรวมในองคการ (Integration of Organization Test) 

หลักท่ัวไป คือ งานท่ีลูกจางทําถือวาเปนสวนประกอบท่ีเปนอันหนึ่งอัน
เดียวกันกับองคกร หรือเปนเพียงสวนเสริมหรือชวยองคกรเทานั้น 

หลักวินิจฉัยนี้ มีท่ีมาจากหลักการพิจารณาความรับผิดชอบเพ่ือละเมิดในการ
กระทําของบุคคลอ่ืน (Vicarious Liability)  โดยเฉพาะกรณีความรับผิดชอบของโรงพยาบาลตอการ
กระทําโดยประมาทของแพทยหรือพยาบาลที่โรงพยาบาลวาจางใหมาทํางานเปนผูรับจางอิสระ  
หลักวินิจฉัยนี้มีขอจํากัด คือ ไมอาจนําไปใชในทุกสภาพการณ  โดยเฉพาะในกรณีการจางแรงงานท่ี
ลูกจางเปนผูจัดหาเคร่ืองมือเคร่ืองใชมาเอง หรือ กรณีการจางแรงงานท่ีมีลักษณะการทํางานท่ี
คํานวณคาจางตามผลงาน71 

(3) ขอเท็จจริงอ่ืนๆ ท้ังหมดท่ีแสดงวาเปนสัญญาจางแรงงาน (Multiples Test) 
                                                           

70 วินัย  ลูวิโรจน.  แหลงเดิม. หนา  34-41. 
71 วินัย  ลูวิโรจน.  แหลงเดิม. หนา  42-44. 
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หลักท่ัวไป คือ สัญญาน้ันเปนสัญญาจางแรงงานตามความหมายท่ีบุคคล
ธรรมดาท่ัวไปจะพึงพิจารณาหรือไม  

หลักวินิจฉัยนี้ ศาลคอมมอนลอวจะนําเอาขอเท็จจริงทุกประการของสัญญาท่ี
แสดงวาเปนสัญญาจางแรงงานมาพิจารณาประกอบการวินิจฉัยวาเปนสัญญาจางแรงงานหรือไม 
โดยพิจารณาขอเท็จจริงใน 2 ระดับ คือ 

(3.1) มีการควบคุมบังคับบัญชาของนายจาง ซ่ึงรวมท้ังสิทธิในการควบคุม
บังคับบัญชาของนายจางดวย 

(3.2) มีขอกําหนดหรืออธรรมเนียมปฏิบัติในสัญญาท่ีมี  ลักษณะเปนสัญญาจาง
แรงงานหรือไม  หรืออีกนัยหนึ่ง คือมีส่ิงบงช้ีอะไรบางวาคนงานไมไดเปนผูรับจางอิสระ แตเปน
ลูกจาง72 
 
 
 
2.7  สัญญาจางแรงงานของประเทศไทย 

สัญญาจางแรงงาน เปนสัญญาในทางแพงชนิดหนึ่ง โดยถือวาลูกจางกับนายจางนั้น ได
ตกลงยินยอมพรอมใจท่ีจะปฏิบัติตอกันตามท่ีตกลงกันไว     และตามท่ีกฎหมายกําหนดดวย       
เนื่องจากมีการแสดงเจตนาโดยคําเสนอและคําสนองตองตรงกันท่ีจะผูกนิติสัมพันธตอกัน (มาตรา 
149 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย)73 

2.7.1 การเกิดของสัญญา 
การเกิดของสัญญาจางแรงงาน เกิดข้ึนได 3 รูปแบบ ไดแก 
(1) การเกิดสัญญาจางแรงงานโดยชัดเจนหรือชัดแจง  อาศัยหลักท่ัวไปแหงกฎหมาย

เกี่ยวกับนิติกรรมและสัญญา คือ มีคําเสนอและคําสนองท่ีตองตรงกัน มุงโดยตรงตอการผูกนิติ
สัมพันธตอกันตามมาตรา 149 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

(2) การเกิดสัญญาจางแรงงานโดยปริยาย  ท้ังนี้เพราะกฎหมายแพงมิไดบังในเร่ือง
แบบของสัญญาจางแรงงาน   สัญญาจางแรงงานอาจเกิดข้ึนโดยปริยายได โดยมีการทํางานให
นายจาง ซ่ึงพฤติการณนั้นไมอาจคาดหมายไดวางานนั้นเปนงานท่ีทําใหเปลา ตองถือวานายจางมี
คําม่ันจะใหสินจาง (มาตรา 576 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย)  

                                                           
72 วินัย  ลูวิโรจน.  แหลงเดิม. หนา  44-45. 
73  วิจิตรา (ฟุงลัดดา) วิเชียรชม. (2543). สัญญาจางแรงงาน (พิมพคร้ังที่ 2 ปรับปรุงใหม).  หนา  16. 
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(3) การเกิดสัญญาจางแรงงานโดยผลของกฎหมาย  ถาไดทําสัญญากันโดยมีกําหนด
ระยะเวลาการจางแนนอน เม่ือระยะเวลาส้ินสุดโดยลูกจางยังคงทํางานอยูตอไปและนายจางก็รูแต
ไมทักทวง   กฎหมายใหสันนิษฐานไวกอนวาคูสัญญาไดทําสัญญากันใหมโดยความอยางเดียวกับ
สัญญาเดิม (มาตรา 581 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย) 

สัญญาจางแรงงานท่ีเกิดข้ึน ตองมีสาระสําคัญคือ การกําหนดตําแหนงหรือหนาท่ีการ
งาน  และการกําหนดคาจางเงินเดือนของลูกจาง หรือโดยกฎหมายใหถือเอาโดยปริยายวา นายจางมี
คําส่ังจะใหสินจางหรือคาจาง (มาตรา 576 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย)74 

2.7.2 บุคคลผูผูกพันตามสัญญา 
คูสัญญาตามสัญญาจางแรงงานมี 2 ฝาย คือ นายจางฝายหนึ่งซ่ึงอาจใชสิทธิหรืออํานาจ

ความเปนนายจางโดยผานตัวแทน หรือโดยมอบหมายใหฝายบริหารเปนผูใชอํานาจแทน  และ
ลูกจางอีกฝายหนึ่ง 

ลูกจางตามสัญญาจางแรงงานในบางตําแหนงอาจมีฐานะเปนไดท้ังลูกจางและนายจาง
ดวย จึงเกิดปญหาวาเม่ือใดจึงจะมีฐานะเปนลูกจาง และเม่ือใดจึงจะมีฐานะเปนนายจาง  ตอง
พิจารณาเกี่ยวกับการใชสิทธิของลูกจางนั้นวาใชสิทธิตอใคร  กรณีท่ีลูกจางใชสิทธิตอเจาของสถาน
ประกอบกิจการ หรือตอนายจางผูมอบหมายอํานาจ ก็จะมีฐานะเปนลูกจาง  แตถาใชสิทธิตอ
พนักงานหรือลูกจางอ่ืน ก็มีฐานะเปนนายจาง75 

2.7.3 ขอบเขตของสัญญา 
การทําสัญญาจางแรงงาน จะตองอยูในกรอบหรือขอบเขตของกฎหมาย 5 ประการ คือ 
(1) ตองไมขัดตอหลักสุจริต (มาตรา 5 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย) 
(2) ตองมีวัตถุท่ีประสงคของสัญญาไมเปนการตองหามชัดแจงโดยกฎหมาย ไมเปน

การพนวิสัยท่ีจะปฏิบัติ  ไมขัดขวางตอความสงบเรียบรอย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน (มาตรา 
150 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย) 

(3) ตองไมเปนสัญญาท่ีเกิดขึ้นจากการสําคัญผิดในสาระสําคัญของสัญญา (มาตรา 156 
แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย) 

(4) ตองไมขัดตอกฎหมายคุมครองแรงงาน เนื่องจากเปนกฎหมายเครงครัด (lex 
strictum) เพราะเปนกฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบรอยของประชาชน มีเจตนารมณเพื่อคุมครอง
สิทธิของลูกจาง ตองไมขัดหรือแยงกับขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางซ่ึงมีผลใชบังคับอยู เวนแตจะ

                                                           
74  วิจิตรา (ฟุงลัดดา) วิเชียรชม. แหลงเดิม. หนา 17-18. 
75  วิจิตรา (ฟุงลัดดา) วิเชียรชม. แหลงเดิม. หนา 19. 
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เปนคุณแกลูกจางยิ่งกวา  ตามมาตรา 20 แหงพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ และตามหลักสัญญา
ตองเปนสัญญา (Pacta Sunt Servanda)76 

2.7.4 ความบกพรองของการแสดงเจตนา 
สัญญาจางแรงงานอาจเกิดข้ึนโดยมีเหตุท่ีทําใหการแสดงเจตนาเขาทําสัญญาจางแรงงาน

หรือขอตกลงในสัญญาจางแรงงานมีความบกพรองหรือไมสมบูรณ 
(1) กรณีท่ีทําใหสัญญาจางแรงงานเปนโมฆะ 

(1.1)  เหตุของความบกพรองของการแสดงเจตนา  เกิดข้ึนจากเหตุท่ีมีการแสดง
เจตนาเกินกรอบหรือขอบเขตของของการแสดงเจตนา เชน การจางหญิงหรือซ้ือเด็กหญิงมาขาย
บริการทางเพศ  การจางลูกจางทํางานโดยตกลงจายคาจางนอยกวาอัตราคาจางข้ันตํ่า   เปนตน   แต
หากมีกรณีท่ีพึงสันนิษฐานไดโดยพฤติการณแหงกรณีวา คูกรณีไดเจตนาจะใหสวนท่ีสมบูรณนั้น
แยกออกจากสวนท่ีไมสมบูรณไดความเปนโมฆะก็จะเกิดข้ึนเฉพาะสวนท่ีเกินกรอบหรือขอบเขต
ของการแสดงเจตนา (มาตรา 173 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย) 

(1.2)  ผลของสัญญาท่ีเปนโมฆะ  ถือวาไมมีสัญญาหรือขอตกลงสวนนั้นมาต้ังแต
แรก สัญญาหรือขอตกลงนั้นเปนอันเสียเปลามาต้ังแตเม่ือเร่ิมเขาทําสัญญา  ซ่ึงบุคคลผูมีสวนไดเสีย
คนหน่ึงคนใดจะกลาวอางข้ึนก็ได (มาตรา 172)  

(2) กรณีท่ีทําใหสัญญาจางแรงงานเปนโมฆียะ 

(2.1)  เหตุของความบกพรองของการแสดงเจตนา  เกิดข้ึนจากเหตุดังตอไปนี้ 
(1) การสําคัญผิดในคุณสมบัติของบุคคล  (มาตรา 157) 
(2) การถูกกลฉอฉล (มาตรา 159) หรือถูกขมขู  (มาตรา 164) 
(3) ความบกพรองในเรื่องความสามารถของบุคคลตามมาตรา 19-36(

มาตรา 153) 
(2.2)  ผลของสัญญาท่ีเปนโมฆียะ      อาจสงผลประการใดประการหน่ึงใน 2 

ประการ กลาวคือ 
 (1)  การเปนโมฆะมาแตเร่ิมแรก  เม่ือมีการกลาวอางความบกพรองของ

การแสดงเจตนาท่ีทําใหสัญญาจางแรงงานเปนโมฆียะ หรือบอกลางโมฆียกรรม ก็จะทําใหสัญญา
นั้นเปนโมฆะมาแตเร่ิมแรกท่ีเขาทําสัญญา 

                                                           
76  วิจิตรา (ฟุงลัดดา) วิเชียรชม. แหลงเดิม. หนา 20-22. 
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 (2)  การสมบูรณมาแตเร่ิมแรก สัญญาจางแรงงานท่ีเปนโมฆียะนั้น อาจมี
ผลสมบูรณยอนหลังไปต้ังแตเ ร่ิมแรกเขาทําสัญญา  โดยไมกระทบกระเทือนถึงสิทธิของ
บุคคลภายนอก 77   

2.7.5 ลักษณะเฉพาะของสัญญาจางแรงงาน 
จากการศึกษาแนวคิดพ้ืนฐานของการเกิดสัญญาจางแรงงาน ทําใหเห็นและสรุปไดวา

สัญญาจางแรงงานมีลักษณะเฉพาะ 4 ประการ คือ 
(1)  เปนสัญญาไมมีแบบ   กฎหมายไมไดกําหนดแบบของสัญญาจางแรงงานหรือบังคับ

ใหการทําสัญญาจางแรงงานตองทําตามแบบ 
(2)  เปนสัญญาตางตอบแทน  คูสัญญาตางมีฐานะเปนลูกหนี้และเจาหนี้ซ่ึงกันและกัน

ในการปฏิบัติและใชสิทธิตามสัญญาจางแรงงาน 
(3)  สาระสําคัญอยูท่ีตัวบุคคลผูเปนคูสัญญา  กฎหมายบัญญัติใหนายจางตองใชสิทธิ

ความเปนนายจางดวยตนเอง ถาจะโอนความเปนนายจางไปยังบุคคลภายนอก ก็จะตองไดรับความ
ยินยอมจากลูกจาง และลูกจางก็ตองทํางานดวยตนเอง ถาจะใหบุคคลภายนอกทํางานแทนตนก็
จะตองไดรับความยินยอมจากนายจาง  กรณีมีการฝาฝนก็ทําใหอีกฝายหน่ึงมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได 
(มาตรา 577)  กรณีการจางแรงงานท่ีมีสาระสําคัญอยูท่ีตัวบุคคลผูเปนนายจาง สัญญาจางแรงงาน
ยอมระงับดวยมรณะแหงนายจาง (มาตรา 584)   

(4) มีความสัมพันธพิเศษของคูสัญญา คือนายจางมีอํานาจบังคับบัญชาและมีหนาท่ีดูแล
ความปลอดภัยในการทํางานของลูกจาง รวมท้ังในการรักษาพยาบาลตามกฎหมายดวย   สวนลูกจาง
มีหนาท่ีดูแลรักษาผลประโยชนของนายจางอยางเต็มท่ี78 

2.7.6 สิทธิและหนาท่ีของคูสัญญา 
เม่ือเกิดสัญญาจางแรงงานท่ีสมบูรณ ไมมีความบกพรองของสัญญา ก็ทําใหคูสัญญามี

สิทธิและหนาท่ีท่ีจะเรียกรองและปฏิบัติตอกันในลักษณะของสัญญาตางตอบแทน 
(1)  สิทธิและหนาท่ีของนายจาง    นายจางตามสัญญาจางแรงงาน จะมีสิทธิและหนาท่ี 

ดังนี้ 
(1.1) สิทธิของนายจาง     

                                                           
77 วิจิตรา (ฟุงลัดดา) วิเชียรชม. แหลงเดิม. หนา 23-25. 
78 วิจิตรา (ฟุงลัดดา) วิเชียรชม. แหลงเดิม. หนา 25-28. 
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(1.1.1)  นายจางจะไดรับแรงงานหรือผลงานจากลูกจางท่ีตองทํางานอยาง
เต็มท่ีและถูกตองตรงตามท่ีตกลงกันไวในสัญญา (มาตรา 215 และ 575) หรืออยางเต็มฝมือตรง
ตามท่ีรับรองโดยแสดงออกชัดหรือโดยปริยาย (มาตรา 578)  

(1.1.2)  ใชอํานาจบังคับบัญชา โดยออกคําส่ังหรือระเบียบขอบังคับ หรือ
กําหนดวินัยในการทํางาน และลงโทษไดเม่ือมีการฝาฝน (มาตรา 583)  แตคําส่ังหรือระเบียบนั้น
จะตองเกี่ยวกับการทํางาน ไมขัดตอสัญญาจางแรงงาน หรือขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง  และ
ชอบดวยกฎหมาย 

(1.1.3)  โอนความเปนนายจางไปยังบุคคลภายนอกไดดวยความยินยอม
ของลูกจาง (มาตรา 577) 

(1.1.4)  เรียกคาเสียหายจากลูกจาง เม่ือทํางานไมถูกตองหรือบกพรอง 
หรือไมยอมทํางาน (มาตรา 215 หรือ 213)  หรือเม่ือลูกจางจงใจหรือประมาทเลินเลอทําใหเกิดความ
เสียหายแกนายจาง (มาตรา 420) หรือการท่ีลูกจางลาออกโดยไมไดบอกกลาวลวงหนา (มาตรา 582) 
หรือการท่ีลูกจางกระทําการเปนตัวแทนโดยประมาทเลินเลอ หรือไมทําการเปนตัวแทน หรือทําการ
โดยปราศจากอํานาจหรือนอกเหนืออํานาจ แลวทําใหเกิดความเสียหายข้ึน (มาตรา 812) 

(1.1.5)  ไลเบ้ียโดยเรียกชดใชคืนคาเสียหายเอาจากที่ลูกจางท่ีไปกระทํา
ละเมิดในทางการที่จางตอบุคคลภายนอก (มาตรา 426) ซ่ึงนายจางไดจายคาเสียหายแทนลูกจาง
ใหแกบุคคลดังกลาวไป (มาตรา 425) 

(1.1.6)  บอกเลิกสัญญาหรือเลิกจาง (มาตรา 387,389,577,578, 582,583) 
นอกจากนี้ นายจางยังมีสิทธิอ่ืนๆ  ตามกฎหมายแรงงาน  เชน สิทธิปดงาน 

(มาตรา 22 วรรคทาย)  เปนตน 
(1.2) หนาท่ีของนายจาง  นายจางมีหนาท่ีหลักตามสัญญาจางแรงงาน คือ จาย

คาจางตอบแทนการทํางานของลูกจาง  (มาตรา 575)   ในเร่ืองการจายคาจางนี้ อาจมีปญหาตอไปได
วา นายจางใหลูกจางมาทํางานและไมมีงานใหทํา นายจางจะตองจายใหแกลูกจางหรือไม กรณีเชนนี้
ตองเปนไปตามหลักของอังกฤษท่ีวา “No Work No Pay” ซ่ึงหมายถึงนาจางใหลูกจางมาทํางานแต
ลูกจางไมยอมทํา เชนนี้นายจางมีสิทธิไมจายคาจางได แตในทางกลับกัน ถานายจางใหลูกจางมา
ทํางานแตนายจางไมมีงานใหทํา นายจางก็ตองจายคาจางให เวนแตกรณีไมมาทํางานโดยเหตุจําเปน 
เชน ปวยและมีใบรับรองแพทย และไมเกิน 30 วัน ใน 1 ป และเปนลูกจางประจํา นายจางยังตอง
ผูกพันท่ีจะตองจายคาจางให79   นอกจากนี้ หากมีเหตุของการท่ีลูกจางไมสามารถทํางานได  มาจาก

                                                           
79  ธีระ  ศรีธรรมรักษ. (2548). กฎหมายแรงงานกับปญหาแรงงาน. หนา 13. 
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ฝายนายจาง  หรือมีกฎหมายพิเศษกําหนดใหนายจางตองจายคาจางแมลูกจางจะไมไดทํางานก็ตาม
กฎหมายพิเศษดังกลาว ไดแก กฎหมายคุมครองแรงงาน ซ่ึงกําหนดใหนายจางตองจายคาจางสําหรับ
วันหยุดและวันลาของลูกจางตามกฎหมายคุมครองแรงงาน รวมทั้งวันอ่ืนท่ีลูกจางไมไดทํางานโดย
กฎหมายกําหนดใหนายจางตองจายคาจางดวย  และกฎหมายแรงงานสัมพันธ ซ่ึงกําหนดใหสิทธิ
กรรมการสหภาพแรงงานลาไปเพ่ือดําเนินกิจการของสหภาพแรงงานในการเจรจา ไกลเกล่ีย หรือ ช้ี
ขาดขอพิพาทแรงงาน หรือเพื่อเขารวมประชุมของทางราชการโดยถือเปนวันทํางาน (มาตรา  102 
แหงพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ.2518)  อันทําใหนายจางตองจายคาจางสําหรับวันลา
ดังกลาวใหแกลูกจางท่ีเปนกรรมการสหภาพแรงงานนั้นดวย 
 ท้ังนี้ นายจางยังมีหนาท่ีอ่ืนๆ ตามกฎหมาย เชน  สงมอบงานใหแกลูกจาง 
(มาตรา 575 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย)   จายคาจางแทนการบอกกลาวลวงหนา 
(มาตรา 17 วรรค 4 แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541)   จายเงินทดแทน (มาตรา 13, 
15, 16 และ 18 แหงพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537)   ยื่นแบบรายการแสดงบัญชีรายช่ือ
ลูกจาง (มาตรา 34 และ 44 แหงพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ.2533)  เปนตน    

(1.3) การบังคับเม่ือมีการผิดหนาท่ี 
(1.3.1)  ความรับผิดในดอกเบ้ีย  เม่ือนายจางไมจายคาจางเงินเดือนตามเวลา

ท่ีกําหนด ถือวานายจางผิดนัดชําระหนี้ (มาตรา 204 วรรค 2 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย) 
ซ่ึงลูกจางสามารถกําหนดระยะเวลาพอสมควรใหนายจางชําระหนี้หากยังไมชําระหนี้ ลูกจางชอบท่ี
จะบอกเลิกสัญญาได (มาตรา 387) และนายจางยังตองรับผิดในดอกเบ้ียตามอัตราท่ีกฎหมายกําหนด 
(มาตรา 224 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย และ มาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติคุมครอง
แรงงาน พ.ศ. 2541) 

(1.3.2)  กําหนดใหสิทธิพิเศษแกลูกจาง   กฎหมายแพงกําหนดใหลูกจางเปน
เจาหนี้บุริมสิทธิ (มาตรา 253 (3) แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย) เพื่อคุมครองผูท่ีออนแอ
กวาในทางเศรษฐกิจใหไดรับชําระคาจางเงินเดือนกอนเจาหนี้อ่ืน โดยเปนเจาหนี้บุริมสิทธิสามัญ 
(มาตรา 257) หรือ เจาหนี้บุริมสิทธิพิเศษ (มาตรา 259 (7) หรือ 272)  แลวแตกรณี 

(1.3.3)  ความรับผิดในคาเสียหาย  ลูกจางสามารถเรียกคาเสียหายจาก
นายจางไดในฐานท่ีชําระหนี้ไมตรงตามความประสงคอันแทจริงแหงมูลหนี้ (มาตรา 215) หรืออาจ
เรียกคาเสียหายอันเกิดแตพฤติการณพิเศษ (มาตรา 222 วรรค 2)  และยังอาจเรียกคาเสียหายอันเกิด
จากการละเมิดของนายจาง (มาตรา 420, 434, 437) 

(1.3.4)  การบังคับใหรับลูกจางกลับเขาทํางานหรือจายคาเสียหายแทน  คณ
แรงงานสัมพันธมีอํานาจส่ังใหนายจางรับลูกจางกลับเขาทํางาน หรือใหจายคาเสียหาย กรณีนายจาง
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เลิกจางในลักษณะท่ีเปนไมเปนธรรม (มาตรา 41 (4) แหงพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ) และศาล
แรงงาน มีอํานาจบังคับใหนายจางรับลูกจางกลับเขาทํางานโดยจายคาจางเงินเดือนเทากับท่ีลูกจาง
เคยไดรับ หรือใหจายคาเสียหาย กรณีนายจางเลิกจางในลักษณะท่ีไมเปนธรรม (มาตรา 49 แหง
พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน) 

(1.3.5)  การเลิกสัญญา  ลูกจางอาจใชสิทธิเลิกสัญญาไดเม่ือนายจางกระทํา
ผิดหนาท่ี โดยอาศัยหลักกฎหมายแพงท่ัวไป หรือพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน  

(2)  สิทธิและหนาท่ีของลูกจาง 
(2.1) สิทธิของลูกจาง 

(2.1.1) ไดรับสินจางหรือคาจางเงินเดือนเปนการตอบแทนการทํางาน 
(มาตรา 575 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย)  โดยไดรับความคุมครองในบุริมสิทธิสามัญ 
(มาตรา 257) และบุริมสิทธิพิเศษ (มาตรา 259 (7) หรือ 272) รวมทั้งดอกเบี้ยในอัตราท่ีกฎหมาย
กําหนด (มาตรา 224 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย และ มาตรา 9 แหงพระราชบัญญัติ
คุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541) 

(2.1.2)  ไดรับการดูแลความปลอดภัยในการทํางานตามหลักกฎหมายแพง 
และสวัสดิการตามสัญญา 

(2.1.3)  ไดรับการปฏิบัติอยางเสมอภาคเทาเทียม ตามหลักสุจริต และตาม
กฎหมายคุมครองแรงงาน 

(2.1.4)   ไดรับหนังสือสําคัญรับรองการทํางานเม่ือสัญญาจางแรงงานส้ินสุด 
(มาตรา 585)  

(2.1.5)   ไดรับคาเดินทางขากลับไปยังทองถ่ินของลูกจาง เม่ือสัญญาจาง
แรงงานส้ินสุด  สําหรับลูกจางตางถ่ินซ่ึงนายจางออกคาเดินทางขามา  โดยสัญญานั้นตองมิไดเลิก
หรือระงับเพราะการกระทําหรือความผิดของลูกจาง และลูกจางนั้นจะตองกลับไปยังถ่ินของตน
ภายในระยะเวลาอันสมควร (มาตรา 586) 

(2.1.6)  สิทธิอ่ืน ๆ ตามกฎหมาย เชน ลูกจางไดรับความคุมครองเกี่ยวกับ
คาเสียหายในมูลหนี้ หรือจากการผิดสัญญา (มาตรา 215 หรือ 222 แหงประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย)  เกี่ยวกับกําหนดเวลาทํางาน (มาตรา 23 แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน)  เกี่ยวกับ
การรวมตัวเปนองคกรฝายลูกจาง (มาตรา 86, 113 และ 120 แหงพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ ) 
เปนตน 

(2.2)  หนาท่ีของลูกจาง  ลูกจางมีหนาท่ีหลักตามสัญญาจางแรงงาน คือ ตองทํางาน
ใหนายจาง โดยมีลักษณะการทํางานดวยตนเอง (มาตรา 277 วรรค 2)  ทํางานอยางเต็มกําลัง
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ความสามารถ (มาตรา 215)  ทํางานใหตรงตามท่ีกําหนดหรือรับรองไว (มาตรา 578)  และลูกจางยัง
มีหนาท่ีประกอบอ่ืนๆ ไดแก ปฏิบัติตามและเช่ือฟงคําส่ังบังคับบัญชา โดยคําส่ังอันชอบดวย
กฎหมาย (มาตรา 583) ปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ่ือสัตยสุจริต (มาตรา 583)   รักษาความลับของ
นายจาง (มาตรา 583)  ละเวนกระทําการในการแขงขันกับนายจาง  (มาตรา 583)    จายเงินสมทบเขา
กองทุนสงเคราะหลูกจาง ตามท่ีกฎหมายกําหนด (มาตรา 130 และ 131)  และจายเงินสมทบเขา
กองทุนประกันสังคม (มาตรา 46 แหงพระราชบัญญัติประกันสังคม)  

(2.3)  การบังคับเม่ือมีการผิดหนาท่ี 
(2.3.1)  ความรับผิดในคาเสียหาย  เม่ือลูกจางกระทําความผิดตอนายจาง ก็

ตองรับผิดจายคาเสียหายใหนายจาง   และกรณีกระทําผิดตอบุคคลภายนอกโดยกระทําละเมิดตอ
บุคคลอ่ืนในการปฏิบัติหนาท่ีหรือในทางการท่ีจาง  ลูกจางตองชดใชคาเสียหายตามกฎหมายแพง 

(2.3.2)  การเลิกจาง  กรณีท่ีลูกจางกระทําความผิดอันเขาลักษณะรายแรง  
นายจางมีสิทธิเลิกจางไดทันที (มาตรา 583) และมีสิทธิเรียกคาเสียหายจากลูกจาง  (มาตรา 213 
วรรคทาย, มาตรา 215 หรือ 222 แลวแตกรณี)    กรณีท่ีสัญญาจางแรงงานไมมีกําหนดระยะเวลาการ
จางแนนอน และลูกจางกระทําผิดหนาท่ีโดยไมเขาลักษณะรายแรง แตนายจางประสงคท่ีจะเลิกจาง 
ก็สามารถกระทําไดโดยการบอกกลาวลวงหนา (มาตรา 582 วรรค 1 แหงประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย, มาตรา 17  แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน) 

(2.3.3)  การบังคับตามขอกําหนดในสัญญาจางแรงงาน หรือ ขอตกลง
เกี่ยวกับสภาพการจางหรือระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน เชน ขอกําหนดหรือขอปฏิบัติใน
การลงโทษ เปนตน80 

2.7.7 การโอนความสัมพันธตามสัญญา 
สัญญาจางแรงงานเปนสัญญาตางตอบแทน  ซ่ึงคูสัญญาเปนท้ังเจาหนี้และลูกหนี้ซ่ึงกัน

และกัน  ทําใหคูสัญญาแตละฝายมีสิทธิและหนาท่ีตอกันอันเปนความ สัมพันธตามสัญญาจาง
แรงงาน  แตคูสัญญาอาจโอนความสัมพันธดังกลาวไปยังบุคคลภายนอกได โดยจะตองเปนไปตาม
เง่ือนไขหรือตามกรณีท่ีกฎหมายกําหนด81   

 
2.7.8 ความสิ้นสุดของสัญญา 

ความสัมพันธตามสัญญาจางแรงงานระหวางนายจางกับลูกจางอาจส้ินสุดไดตามกรณี
ดังตอไปนี้ 
                                                           

80 วิจิตรา (ฟุงลัดดา) วิเชียรชม. แหลงเดิม. หนา 28-50. 
81 วิจิตรา (ฟุงลัดดา) วิเชียรชม. แหลงเดิม. หนา 50. 
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(1) กรณีปกติ 
(1.1) สัญญาจางแรงงานท่ีมีกําหนดระยะเวลาการจางแนนอน  ความส้ินสุดของ

สัญญา จะส้ินสุดตามระยะเวลาท่ีจาง  ส้ินสุดเม่ือเง่ือนไขสําเร็จหรือถึงเวลาท่ีกําหนดเปนเง่ือนเวลา  
และส้ินสุดเม่ือตกลงกันเลิกสัญญา 

(1.2) สัญญาจางแรงงานท่ีไมมีกําหนดระยะเวลาการจางแนนอน ความส้ินสุดของ
สัญญา จะส้ินสุดเม่ืองานเสร็จ   ส้ินสุดเม่ือถึงกําหนดจายสินจางหรือคาจางคราวถัดไป  และส้ินสุด
เม่ือตกลงกันเลิกสัญญา 

(2) กรณีพิเศษ 
(2.1) ลักษณะท่ีไมมีความผิดของคูสัญญาฝายใดฝายหน่ึง  สัญญาจางแรงงานอาจ

ส้ินสุดไดโดยมีเหตุจากความตายของคูสัญญา   ส้ินสุดจากการทํางานของลูกจางตกเปนพนวิสัยโดย
ลูกจางนั้นไมตองรับผิด จากเหตุดังนี้ การขาดคุณสมบัติท่ีจะทํางาน และการเจ็บปวยจนเปน
อุปสรรคตอการทํางาน  ส้ินสุดจากการชําระหนี้สงมอบงานของนายจางกลายเปนพนวิสัยโดย
นายจางไมตองรับผิด จากเหตุดังนี้ งานท่ีจะสงมอบกลายเปนส่ิงที่ผิดกฎหมาย  วัตถุแหงสัญญาไมมี
อยูอีกตอไป  การหมดสัมปทาน  การประสบปญหาเศรษฐกิจเพราะถูกผลกระทบจากาวะเศรษฐกิจ
ของประเทศตกตํ่า  อุบัติภัยหรือภัยธรรมชาติ 

(2.2) ลักษณะที่มีความผิดของคูสัญญาฝายใดฝายหน่ึง  สัญญาจางแรงงานอาจ
ส้ินสุดลงดวยเหตุท่ีคูสัญญาฝายใดฝายหน่ึงกระทําความผิด  กลาวคือ ฝายนายจาง มีเหตุดังนี้ การ
ชําระหนี้สงมอบงานของนายจางตกเปนพนวิสัยโดยนายจางตองรับผิด เชน นายจางประสบความ
ลมเหลวในการบริหารงานจนกิจการของนายจางไมสามารถดําเนินตอไปได หรือนายจางถูกฟอง
ลมละลาย (มาตรา 218, 389 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย) เปนตน การโอนความเปน
นายจางไปยังบุคคลภายนอกโดยไมไดรับความยินยอมจากลูกจาง  การที่นายจางเปล่ียนแปลงสภาพ
การจางในสาระสําคัญ  การที่นายจางขมขูในลูกจางลาออก  และการกระทําความผิดอันเขาลักษณะ
รายแรงของนายจาง  ฝายลูกจาง เหตุท่ีเกิดจากการกระทําผิดของลูกจาง อันทําใหนายจางมีสิทธิเลิก
จาง ไดแก  การทํางานของลูกจางกลายเปนพนวิสัยโดยลูกจางนั้นตองรับผิด เชน ลูกจางขับรถยนต
โดยประมาทเลินเลอเปนเหตุใหตนเองประสบอุบัติเหตุตองสูญเสียแขนหรือขาจนไมสามารถ
ทํางานไดอีกตอไป เปนตน  การเปนลูกจางไรฝมือ  การโอนหนาท่ีในการทํางานใหบุคคลภายนอก
โดยไมไดรับความยินยอมจากนายจาง  และการกระทําความผิดอันเขาลักษณะรายแรงของลูกจาง 82     

2.7.9 ความสัมพันธภายหลังสัญญาส้ินสุด 

                                                           
82 วิจิตรา (ฟุงลัดดา) วิเชียรชม. แหลงเดิม. หนา 54-82. 
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เม่ือสัญญาจางแรงงานส้ินสุดลง คูสัญญายังตองมีหนาท่ีหรือสิทธิบางประการตอกันอยู
อันเปนผลสืบเนื่องภายหลังสัญญาระงับหรือส้ินสุดลง กลาวคือ นายจางยังมีหนาท่ี  ตามท่ีกฎหมาย
กําหนด เชน ออกหนังสือหรือใบสําคัญรับรองการทํางานของลูกจาง (มาตรา 585 แหงประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย)  จายคาจางสําหรับวันหยุดพักผอนประจําปในปท่ีเลิกจางตามสวนท่ี
ลูกจางพึงมีสิทธิ (มาตรา 67 แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541)  เปนตน  สวนสิทธิ
ของนายจางนั้น อาจไดแก สิทธิในการเรียกคาเสียหายฐานผิดสัญญาหรือฐานละเมิดจากลูกจาง 
(มาตรา 215 หรือ 222 หรือ 420 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย) 

ผลแหงความส้ินสุดของสัญญาจางแรงงาน ทําใหลูกจางมีหนาท่ีคือ รักษาความลับของ
นายจาง  ละเวนกระทําการในทางแขงขันกับนายจาง และจายคาเสียหายตามท่ีกฎหมายกําหนด  
สวนสิทธิของลูกจางตามท่ีกฎหมายกําหนด เชน เรียกรองใหนายจางจายสินจางแทนการบอกกลาว
ลวงหนา (มาตรา 582 วรรค 2 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย)   เรียกรองใหนายจางจาย
คาจางแทนการบอกกลาวลวงหนา(มาตรา 17 วรรค 1 แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน 
พ.ศ.2541)   สิทธิในการรวมประชุมหารือกับนายจาง กรณีเปนกรรมการลูกจาง (มาตรา 50 แหง
พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518)   เปนตน  

กรณีมีขอกําหนดกันไวระหวางนายจางกับลูกจาง โดยกําหนดในสัญญาจางแรงงาน 
หรือในขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง หรือมีขอกําหนดในระเบียบขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานท่ี
กําหนดใหฝายใดฝายหน่ึงตองมีหนาท่ีปฏิบัติอยางไรภายหลังสัญญาส้ินสุด ฝายนั้นก็จะตองมีความ
ผูกพันปฏิบัติตามท่ีกําหนดไว83 

จะเห็นไดวาสัญญาจางแรงงานในภาคเอกชนน้ัน จะอยูในการบังคับใชของประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย อันจะนําไปสูการบังคับกฎหมายแรงงานในสวนอ่ืนๆตอไป 
 

                                                           
83 วิจิตรา (ฟุงลัดดา) วิเชียรชม. แหลงเดิม. หนา 83-88. 
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บทที่  3 
มาตรการทางกฎหมายในการคุมครองการจายคาจางของตางประเทศ 

และประเทศไทย 
 

 การคุมครองการจายคาจางใหแกลูกจางในบทนี้ เปนการ กลาวถึงการคุมครองการจาย
คาจางใหแกลูกจางของตางประเทศ   มาตรการทางกฎหมายในการคุมครองการจายคาจางของ
ตางประเทศ ไดแก ประเทศเกาหลีใต  ประเทศญ่ีปุน  ประเทศฟลิปปนส  และประเทศมาเลเซีย   
รวมถึงประเทศไทย ดังนี้ 
 
3.1  มาตรการทางกฎหมายในการคุมครองการจายคาจางใหแกลูกจางของตางประเทศ 

การคุมครองการจายคาจางของตางประเทศในท่ีนี้ ไดทําการศึกษา ประเทศเกาหลีใต
ประเทศญ่ีปุน ประเทศฟลิปปนส และประเทศมาเลเซีย  โดยลําดับ 

3.1.1  ประเทศเกาหลีใต 
ประเทศเกาหลีใตไดมีบทบัญญัติเพื่อคุมครองการจายคาจาง แกลูกจางตามกฎหมาย

แรงงาน  ดังตอไปนี้ 
(1)  การจายคาจางโดยเสมอภาค 

ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานแรงงาน (The Labor Standards Act) ของประเทศ
เกาหลีใต มีบทบัญญัติท่ีระบุชัดเจนในการปฏิบัติท่ีเทาเทียมกัน โดยนายจางตองไมเลือกปฏิบัติตอ
ลูกจางเนื่องมาจาก เช้ือชาติ ศาสนา สถานะทางสังคม หรือ เพศ 84 หากมีการฝาฝน กฎหมายกําหนด
บทลงโทษใหมีการปรับไมเกิน 5 Million Won85  นอกจากนี้ในพระราชบัญญัติการจางงานโดย
เสมอภาค  (The Equal Employment Act)  ไดขยายความถึงความเสมอภาคในการจางงาน คาจาง
และสถานภาพการทํางาน มีหลักการจายการจางโดยเสมอภาค ในงานท่ีมีลักษณะงาน และธุรกิจ
ประเภทเดียวกัน รวมท้ังปริมาณท่ีเทากัน นายจางจะตองจายคาจางใหลูกจางชายและหญิงโดยเทา
เทียมกัน86 

            
                                                           

84 Labor Standards Act of  Korea, Article 5. 
85 Labor Standards Act of Korea, Article 111.   
86 Equal Employment Act of Korea, Article 6. 
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(2)  รูปแบบของคาจาง 
ในการจายคาจางใหแกลูกจาง พระราชบัญญัติมาตรฐานแรงงานของประเทศ

เกาหลีใต บัญญัติใหการจายคาจางตองเปนเงินสด อยางไรก็ตาม หากมีบทบัญญัติพิเศษ หรือ
กฤษฎีกา หรือ ขอตกลงรวมกัน คาจางอาจจายในรูปแบบอ่ืน นอกเหนือจากเงินสดได87 เม่ือพิจารณา
ขอบเขตของคาจางตามพระราชบัญญัติมาตรฐานแรงงาน คาจางหมายถึง คาจาง เงินเดือน และการ
จายอ่ืนๆ ใหแกลูกจางเพื่อเปนการตอบแทนในการทํางาน ไมวาจะเรียกช่ือเปนอยางใด 88 ดังนั้น 
คาจางไมเพียงแตเปนการจายเพ่ือตอบแทนการทํางานโดยท่ัวไปเทานั้น แตยังหมายรวมถึง เงินหรือ
ส่ิงมีคา ท่ีจายเพื่อวัตถุประสงคอ่ืน เชน เงินชวยเหลือ เงินประจําตําแหนง  โบนัส ฯลฯ   ท้ังนี้
สวัสดิการไมถือเปนคาจาง เชน  เงินอุดหนุนเพ่ือการศึกษา89 

(3)  การจายคาจางใหโดยตรง  
ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานแรงงานของประเทศเกาหลีใต กําหนดใหนายจาง

จะตองจายคาจางใหโดยตรงกับลูกจาง90 เพื่อคุมครองสภาพความเปนอยูของลูกจางใหไดรับคาจาง
จากการทํางานท่ีแนนอน ดังนั้นการจายคาจางผานไปยังสหภาพแรงงานจึงถือวาเปนการฝาฝน
บทบัญญัติดังกลาว สําหรับวิธีการจายคาจาง ไมไดมีบทบัญญัติในกฎหมายดานแรงงาน ดังนั้นจึง
ข้ึนอยูกับความตกลงระหวางนายจางกับลูกจาง   เชน 

(3.1)  การจายคาจางผานบัญชีธนาคาร (Payment through a Bank Account)  
หากลูกจางมีความประสงคใหนายจางจายคาจางผานบัญชีธนาคาร  ถือวามีผลเหมือนกับการจาย
ใหกับลูกจางโดยตรง 

(3.2)  การจายคาจางใหตัวแทนและผูแทน (Delegation and Representative)  การ
จายคาจางใหแกตัวแทนของลูกจางซ่ึงเปนบุคคลท่ีเกี่ยวพันในฐานะบิดา มารดา หรือเปนผูแทนตาม
กฎหมายอ่ืนๆ ถือวาเปนการจายคาจางใหโดยตรง 

 (3.3) การจายคาจางผานพนักงานสงเอกสาร (Payment to a Messenger)  ใน
กรณีท่ีลูกจางเจ็บปวยหรืออยูในสถานการณท่ีไมอาจมารับคาจางโดยตรงได การจายคาจางพนักงาน
สงเอกสารถือวาไมฝาฝนกฎหมาย  ท้ังนี้คูสมรส หรือบุตรของลูกจางอาจไดรับคาจางทางไปรษณีย
ประทับตราลงทะเบียน อยางไรก็ตาม การจายคาจางโดยวิธีการนี้ ควรใชอยางจํากัด เฉพาะกรณีท่ี

                                                           
87  Labor Standards Act of Korea, Article 42 (1). 
88 Labor Standards Act of Korea, Article 18. 
89  Korea International Labour Foundation. (1999). Korea’s Wage System A Practical Guide. p.14. 
90  Labor Standards Act of Korea, Article 42. 
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นายจางแนใจไดวาลูกจางจะไดรับคาจางอยางแนนอน  หากพนักงานสงเอกสารมีการยักยอกเงิน
คาจางโดยไมนําสงใหกับลูกจาง นายจางจะตองรับผิดชอบจายคาจางใหกับลูกจางเอง 

(3.4)  การโอนสิทธิในการรับคาจางและการอายัดคาจาง (Transfer of Claim 
Right for Wage and Seizure of Wage) แมวาลูกจางไดโอนสิทธิในการรับคาจางของตนไปให
บุคคลท่ีสาม  ก็ตาม นายจางจะตองจายคาจางโดยตรงใหแกลูกจาง  ยกเวน ในกรณีท่ีมีการอายัด
สิทธิในการรับคาจาง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงของประเทศเกาหลีใต หรือการ
อายัดคาจางโดยหนวยงานของรัฐ ตามกฎหมายเกี่ยวกับภาษี  นายจางจะจายคาจางใหแกลูกจางภาย
หลังจากมีการหักเงินจํานวนนั้นแลว 

(3.5)  การไมรูท่ีอยูของลูกจาง (Unknown Residence of a Worker)   หากนายจาง
ประสบปญหาในการจายคาจางเนื่องจากท่ีอยูของลูกจางไมชัดเจน  ในกรณีนี้จะถือวานายจาง
กระทําถูกตองตามกฎหมาย หากนายจางเตรียมท่ีจะจายคาจาง และออกเอกสารการรับเงินคาจางเพ่ือ
เปนหลักฐานไวแลว91 

(4)  การจายคาจางเต็มจํานวน  
พระราชบัญญัติมาตรฐานแรงงานของประเทศเกาหลีใต  กําหนดใหนายจางตอง

จายคาจางใหแกลูกจางเต็มจํานวน  อยางไรก็ตามหากการบัญญัติไวเปนการเฉพาะในกฎหมาย  
กฤษฎีกา หรือขอตกลงรวมกัน   นายจางสามารถหักคาจางไดบางสวน92  การหักเงินตามท่ีกฎหมาย
บัญญัติ เชน ภาษีเงินได   เงินประกันสังคม ตามท่ีกฎหมายบัญญัติไว เปนตน การหักเงินตาม
ขอตกลงรวมกัน เชนการหักเงินกูเพื่อซ้ือ / สราง บานท่ีพนักงานกูยืมจากบริษัท  การหักเงินคา
สมาชิกสหภาพแรงงาน อยางไรก็ตาม หากลูกจางคนนั้นไดลาออกจากการเปนสมาชิกสหภาพ
แรงงานแลว นายจางไมสามารถหักคาสมาชิกสหภาพไดอีก ถาลูกจางแจงความประสงคใหมีการ
จายคาจางเพื่อเปนเงินสะสมในบัญชีธนาคาร  หรือเพื่อจายเงินกู  การหักคาจางบางสวนถือเปน
คาบริการใหแกลูกจาง 

นอกจากนี้ พระราชบัญญัติมาตรฐานแรงงานของประเทศเกาหลีใต มีบทบัญญัติท่ี
หามไมใหนายจางทําสัญญาจางงาน โดยมีขอกําหนดในการหักคาจางเพ่ือเปนคาปรับจากการท่ี
ลูกจางทําผิดสัญญาจาง หรือคาชดใชสําหรับความเสียหายท่ีอาจจะเกิดข้ึน93  และหามไมใหนายจาง
หักคาจางสําหรับเงินท่ีลูกจางไดเบิกลวงหนาหรือเงินกูยืมอ่ืนๆ ซ่ึงไดกําหนดเง่ือนไขไวแลวในเวลา

                                                           
91 Korea International Labour Foundation. lbid. pp. 25-27. 
92 Labor Standards Act of Korea, Article 42 (1). 
93 Labor Standards Act of Korea, Article 27. 
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ท่ีลูกจางสมัครทํางาน94  รวมท้ังหามไมใหนายจางหักคาจางเพ่ือบังคับจายเงินออมซ่ึงกฎหมายไมได
กําหนดไว  ยกเวนเฉพาะกรณีท่ีลูกจางยินยอมใหนายจางสามารถดูแลเงินออมของตน  โดยมี
เง่ือนไขวา ประเภท  ระยะเวลาการออมเงิน   และสถาบันการเงิน ลูกจางจะตองเปนผูกําหนด  บัญชี
เงินออมจะตองเปนช่ือลูกจาง  หากลูกจางรองขอใหมีการแสดงเอกสารท่ีเกี่ยวของ นายจางจะตอง
ดําเนินการใหทันที95  

(5)  ระยะเวลาในการจายคาจาง 
พระราชบัญญัติมาตรฐานแรงงาน มีบทบัญญัติใหคาจางตองจายมากกวา 1 คร้ังตอ

เดือน ตามวันท่ีกําหนด  อยางไรก็ตามบทบัญญัตินี้ ไมใชบังคับกับคาจางพิเศษ  เงินชวยเหลือ หรือ
การจายอ่ืนๆ ที่กําหนดโดยกฤษฎีกา96  

เดือน  ตามกฎหมายนี้ หมายถึงระยะเวลาโดยนับจากวันแรกจนถึงวันสุดทายของ
เดือน 

วันท่ีกําหนด หมายถึงวันท่ีถูกกําหนดไวแนนอน เพื่อการจายคาจางและไดมีการ
จายคาจางในวันนั้นเปนประจํา 

กฏหมายนี้มีวัตถุประสงคเพื่อท่ีจะสรางความมั่นคงในชีวิตความเปนอยูใหกับ
ลูกจาง โดยการปองกันมิใหลูกจางถูกเอาเปรียบดวยระยะเวลาการจายคาจางท่ียาวนานเกินไปและ
ไมมีกําหนดวันจายคาจางท่ีแนนอน  แตไมใชบังคับสําหรับการจายคาจาง และเงินชวยเหลือท่ีจาย
ใหเปนคร้ังคราว 

นอกจากนี้ กฎหมายไดเปดโอกาสใหนายจางไมตองรับผิดในการจายคาจางลาชา  
กรณีท่ีนายจางประสบปญหาทางการเงินอันเนื่องมาจากสภาพธุรกิจ  โดยนายจางตองไดรับความ
ยินยอมจากลูกจางในการเปล่ียนกําหนดวันจายคาจาง97 

(6)  การจายคาจางในธุรกิจรับเหมาชวง (Subcontract Business) 
ลูกจางในธุรกิจรับเหมาชวง หรือธุรกิจอ่ืนท่ีใกลเคียงกัน ยอมไดรับการคุมครอง

การจายคาจางเชนกัน นายจางจะตองรับประกันคาจางจํานวนท่ีแนนอนใหแกลูกจางตามสัดสวน
ช่ัวโมงการทํางานที่แทจริง98 

                                                           
94 Labor Standards Act of Korea, Article 28. 
95 Labor Standards Act of Korea, Article 29. 
96 Labor Standards Act of Korea, Article 42 (2). 
97 Korea International Labour Foundation. lbid. p. 30. 
98 Labor Standards Act of Korea, Article 46. 
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ในธุรกิจรับเหมาชวง ซ่ึงมีการรับเหมาจางงานตอเนื่องกันเปนชวงๆ หากมี
ผูรับเหมาชวงรายหนึ่งรายใดท่ีเปนนายจางไมสามารถจายคาจางใหแกลูกจางไดโดยมีสาเหตุมาจาก
ผูรับเหมาชวงถัดข้ึนไป พระราชบัญญัติมาตรฐานแรงงานของประเทศเกาหลีใต ไดกําหนดให
ผูรับเหมาชวงรายถัดข้ึนไปกอนรายน้ันตองรับผิดชอบรวมกับผูรับเหมาชวงท่ีเกี่ยวของเปนนายจาง
ดวย99 

กฏหมายนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อคุมครองการจายคาจางในงานที่มีการรับเหมาชวง 
ซ่ึงมีความเปนไปไดสูงท่ีผูรับเหมาชวงอาจจะไมสามารถจายคาจางไดเนื่องจากตองรับคาจางจาก
ผูรับเหมาหรือผูรับเหมาชวงถัดข้ึนไป และอาจมีกําไรนอย 

กฤษฎีกาบังคับใชสําหรับพระราชบัญญัติมาตรฐานแรงงาน(The Enforcement 
Decree of the LSA)  กําหนดขอบเขตของ “สาเหตุมาจากผูรับเหมาชวงถัดข้ึนไป” ดังนี้ 

1. ในกรณีท่ีนายจางไมสามารถจายเงินตามสัญญาในวันท่ีท่ีกําหนดไวในสัญญา
โดยไมมีเหตุผลอันสมควร  

2.  ในกรณีท่ีนายจางลมเหลวหรือลาชาในการจัดหาส่ิงของ อุปกรณตามท่ีกําหนด
ไวในสัญญาโดยไมมีเหตุผลอันสมควร  

3.  ในกรณีท่ีมีการขัดขวางการปฏิบัติงานตามปกติของผูรับเหมาชวง โดยไมปฏิบัติ
ตามขอกําหนดในสัญญา โดยไมมีเหตุผลอันสมควร100 

(7)  การจายคาจางในกรณีลูกจางมีเหตุฉุกเฉิน (Emergency Payment) 
พระราชบัญญัติมาตรฐานแรงงานของประเทศเกาหลีใต ไดมีบทบัญญัติเพื่อการ

คุมครองการจายคาจางในกรณีลูกจางมีเหตุฉุกเฉิน  โดยกําหนดให นายจางตองจายคาจางลวงหนา
บางสวนใหแกลูกจาง ตามปริมาณงานท่ีทําไปแลว แมวาจะเปนการจายกอนถึงกําหนดวันจายคาจาง  
ในกรณีท่ีมีการรองขอจากลูกจาง เพ่ือท่ีลูกจางจะนําไปเปนคาใชจายสําหรับ คาคลอดบุตร คารักษา
โรค  คาใชจายเม่ือเกิดภัยพิบัติ  หรือในกรณีฉุกเฉินอ่ืนๆ ท่ีไดกําหนดไวในกฤษฎีกา101 

ความหมายของกรณีฉุกเฉิน 
กรณีฉุกเฉิน ตามท่ีบัญญัติไวในกฤษฎีกา หมายถึงกรณีดังตอไปนี้ 
1.  การคลอดบุตร ความเจ็บปวย หรือเกิดอุบัติเหตุ 

                                                           
99 Labor Standards Act of Korea, Article 43 (1). 
100 Korea International Labour Foundation. lbid. pp. 35-36. 
101 Labor Standards Act of Korea, Article 44. 
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2.  ความ เจ็บปวย หมายถึงความเจ็บปวยอันเนื่องมาจากการทํางาน หรือสาเหตุ อ่ืน
ท่ีไมเกี่ยวของกับการทํางาน  รวมถึงอุบัติเหตุจากการเกิดอัคคีภัย น้ําทวม ความหายนะท่ีเกิดจากภัย
ธรรมชาติ หรือภัยพิบัติอ่ืนๆ 

3.  การแตงงาน หรือเสียชีวิต 
4.  ลูกจางมีความจําเปนตองเดินกลับไปยังภูมิลําเนาเปนเวลาหนึ่งสัปดาหหรือนาน

กวานั้น 
กรณีฉุกเฉิน ดังกลาวขางตนนี้ ตองเปนกรณีท่ีเกิดข้ึนกับตัวลูกจางเอง หรือบุคคลท่ี

เปนเครือญาติเกี่ยวพันกับลูกจาง  หากลูกจางมีภาระผูกพันท่ีจะตองรับผิดชอบชวยเหลือญาติมิตร
หรือบุคคลอื่นท่ีอาศัยอยูกับลูกจาง  เม่ือเกิดเหตุฉุกเฉินข้ึนกับคนเหลานี้  ตามกฎหมายลูกจาง
สามารถใชสิทธิขอรับคาจางตามท่ีกําหนดในกรณีฉุกเฉินได 

เม่ือลูกจางรองขอเพื่อรับคาจางในกรณีฉุกเฉิน นายจางจะตองจายคาจางใหโดยไม
ชักชา และจํานวนคาจางท่ีจายนี้ เปนคาจางสําหรับงานท่ีลูกจางไดทํามาแลว ท้ังนี้นายจางไมตองจาย
คาจางใหแกลูกจางในสวนของงานท่ีลูกจางยังไมไดทํา102 

(8)  การจายคาจางสําหรับธุรกิจท่ีหยุดกิจการชั่วคราว (Pay for Suspension Business) 
หากธุรกิจตองหยุดชงักเนื่องจากสาเหตุตางๆ อาทิเชน ขาดวัตถุดิบทําใหลูกจางไม

สามารถทํางานได   ในกรณีนี้ พระราชบัญญัติมาตรฐานแรงงานของประเทศเกาหลีใต มีบทบัญญัติ
เพื่อคุมครองการจายคาจาง ดังน้ี 

(1)  หากธุรกิจใดๆ ตองหยุดดําเนินการช่ัวคราว โดยมีสาเหตุมาจากนายจาง  ให
นายจางจายคาจางใหแกลูกจางท่ีเกี่ยวของ  เปนจํานวนเงินมากกวารอยละ 70 ของคาจางเฉล่ีย ใน
ระหวางท่ีหยุดกิจการช่ัวคราว  ถาจํานวนเงินท่ีเทากับรอยละ 70 ของคาจางเฉล่ีย เกินกวาคาจาง
ตามปกติ   ในกรณีนี้นายจางอาจจายคาจางตามปกติสําหรับการหยุดกิจการช่ัวคราวได  

(2)  โดยไมคํานึงถึงบทบัญญัติใน (1) นายจางท่ีไมสามารถดําเนินกิจการไปได
อยางตอเนื่อง อันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย นายจางนั้นอาจยื่นคํารองตอคณะกรรมการแรงงาน
สัมพันธ (The Labor Relations Commission) เพื่อขออนุมัติในการจายคาจางนอยกวาท่ีกําหนดไวใน
วงเล็บหนึ่ง สําหรับการหยุดกิจการช่ัวคราวได103 

โดยท่ัวไปธุรกิจท่ีตองหยุดชงักช่ัวคราว มีสาเหตุมาจากตัวลูกจาง นายจาง หรือจาก
บุคคลอ่ืน อยางไรก็ตามสัญญาจางแรงงานเปนสัญญาตางตอบแทน  ซ่ึงลูกจางจะทํางานแลกกับ
คาจาง  ดังนั้นตามประมวลกฎหมายแพง มีหลักการวานายจางไมจําเปนตองจายคาจางใหแกลูกจาง 
                                                           

102 Korea International Labour Foundation. lbid. p. 32. 
103 Labor Standards Act of Korea, Article 45. 
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ในกรณีท่ีสาเหตุมาจากลูกจาง หรือบุคคลอ่ืน  เวนเสียแตวาไดบทบัญญัติพิเศษในขอบังคับเกี่ยวกับ
การทํางาน แตถาหากเปนสาเหตุท่ีมาจากนายจางแลว ลูกจางไมเสียสิทธิท่ีจะเรียกรองคาจาง 

สาเหตุของการหยุดกิจการช่ัวคราวตามท่ีบัญญัติไวท้ังประมวลกฎหมายแพง และ
พระราชบัญญัติมาตรฐานแรงงาน ไดแก การตรวจสอบเคร่ืองจักร การขาดแคลนวัตถุดิบ การขาด
แคลนพลังงาน เคร่ืองจักรเกิดความเสียหาย การลดขนาดกิจการ  ลูกคาส่ังสินคาลดลง และปญหา
การบริหารจัดการภายใน   

สาเหตุของการหยุดกิจการช่ัวคราวท่ีบัญญัติไวเฉพาะพระราชบัญญัติมาตรฐาน
แรงงาน ไดแก  มีหนังสือจากรัฐบาลใหลดขนาดกิจการ  เกิดความไมม่ันคงทางการเงินและทาง
วัตถุดิบเนื่องจากสถานการณรายแรงทางธุรกิจของบริษัทแม  อยางไรก็ตามหากธุรกิจตองหยุดชงัก
เนื่องจากลูกจางนัดประทวงหยุดงาน กรณีนี้เปนประเด็นทางกฎหมายวานายจางจะตองรับผิดชอบ
ในการจายคาจางหรือไม ข้ึนอยูกับสาเหตุและสถานการณท่ีทําใหเกิดการประทวงนัดหยุดงาน 

การจางคาจางสําหรับธุรกิจที่หยุดกิจการช่ัวคราวจะไดรับการคุมครองการจาย
คาจางมากกวารอยละ 70 ของคาจางเฉล่ีย  แตหากธุรกิจท่ีตองหยุดชงักเนื่องจากเหตุสุดวิสัย เชน ภัย
ธรรมชาติ  หรือสงคราม  กรณีเชนนี้นายจางอาจจายคาจางนอยกวา  รอยละ 70 ของคาจางเฉล่ียได 
หากไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ104 

(9)  บัญชีแยกเงินสวัสดิการท่ีนายจางจายออกจากเงินคาจางอยางชัดเจน 
พระราชบัญญัติมาตรฐานแรงงานของประเทศเกาหลีใต กําหนดใหนายจางจัดทํา

บัญชีแยกประเภทเงินสวัสดิการและคาจางในสถานประกอบการของตน โดยแยกประเภทคาจาง
พื้นฐาน   เงินชวยเหลือครอบครัว  จํานวนเงินคาจางและสาระสําคัญอ่ืนๆ ตามท่ีกําหนดไวใน
กฤษฎีกา ในเวลาท่ีจายคาจางแตละคร้ัง105  วัตถุประสงคของบทบัญญัตินี้เพื่อท่ีจะแยกไดวาเงิน
จํานวนเทาไรคือคาจางท่ีเปนผลตอบแทนการทํางาน และเงินจํานวนเทาไร ท่ีเปนเงินท่ีนายจางจาย
ในลักษณะท่ีเปนการชวยเหลือลูกจางและครอบครัว 

(10)  การจายคาจางขั้นต่ํา 
ระบบคาจางข้ันต่ํา หมายถึงระบบท่ีคุมครองลูกจางผูมีรายไดนอย โดยรัฐบาลจะ

เขาแทรกแซงในกระบวนการกําหนดอัตราคาจางข้ันต่ํา  ท้ังนี้ประเทศเกาหลีใตไดจัดตั้ ง  
พระราชบัญญัติคาจางข้ันตํ่า (The Minimum Wage Act)  มีวัตถุประสงคเพื่อใหลูกจางสามารถดํารง

                                                           
104 Korea International Labour Foundation. lbid. pp. 36-38. 
105 Labor Standards Act of Korea, Article 47. 
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ชีพไดอยางม่ันคง และพัฒนาคุณภาพชีวิตได โดยการประกันคาจางข้ันตํ่าในระดับหนึ่ง เพื่อใหการ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเปนไปดวยดี106  

คณะกรรมาธิการคาจางข้ันตํ่า (The Minimum Wage  Council) จะเปนหนวยงานท่ี
พิจารณาตราคาจางข้ันตํ่า  ตามท่ีบัญญัติไวในกฤษฎีกา และนําเสนอตอรัฐมนตรีกระทรวงแรงงาน  

พระราชบัญญัติคาจางข้ันตํ่าของประเทศเกาหลีใต เดิมมีผลบังคับใชเฉพาะใน
สถานประกอบการท่ีมีลูกจางต้ังแต 10 คนข้ึนไปเทานั้น   ดังนั้นในสถานประกอบการท่ีเปนธุรกิจ
ขนาดเล็กท่ีมีลูกจางนอยกวา 10 คนลงมา  ลูกจางยังไมไดรับการคุมครองตามพระราชบัญญัตินี้ และ
แมวาสถานประกอบการน้ันจะมีลูกจางมากกวา 10 คนก็ตาม หากลูกจางเปนเครือญาติของนายจาง 
และอาศัยอยูกับนายจาง  ลูกจางกลุมนี้ก็ไมไดรับการคุมครองตามพระราชบัญญัตินี้เชนกัน107   

ตอมา ไดมีการแกไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติคาจางข้ันตํ่า เม่ือวันท่ี 8 ตุลาคม พ.ศ. 
2543  และมีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2543 ซ่ึงกําหนดใหใชบังคับ
พระราชบัญญัติคาจางข้ันต่ํา กับธุรกิจหรือสถานประกอบการท่ีมีการจางลูกจางเขาทํางานต้ังแต 1 
คนข้ึนไป  ยกเวนสถานประกอบการท่ีเปนธุรกิจภายในครอบครัว และงานที่รับไปทําท่ีบานรวมถึง
งานประมงซ่ึงกําหนดโดย พระราชบัญญัติการประมง หรือเจาของเรือซ่ึงทํางานเชนเดียวกับ
ชาวประมง108 

พระราชบัญญัติคาจางข้ันตํ่าของประเทศเกาหลีใต ในปจจุบันมีผลบังคับใชกับ
ลูกจางทุกประเภท และสถานประกอบการท่ีมีการจางลูกจางตั้งแต 1 คนข้ึนไป  ไมเพียงลูกจางเต็ม
เวลาเทานั้น  แตรวมถึงลูกจางช่ัวคราว  ลูกจางรายวัน และลูกจางไมเต็มเวลาดวย พระราชบัญญัติ
คาจางข้ันตํ่าของประเทศเกาหลีใต ไดบัญญัติความหมายของลูกจางท่ีจางไมเต็มเวลาวา หมายถึง
ลูกจางซ่ึงช่ัวโมงการทํางานตอสัปดาหนอยกวาลูกจางท่ีทํางานเต็มเวลา  แตจะไดรับความคุมครอง
แตกตางไปจากลูกจางเต็มเวลาบาง โดยไมนําพระราชบัญญัติมาตรฐานแรงงานบางชวงมาใชบังคับ 
เชน ตามมาตรา 34 ระบบแยกการจายเงิน  มาตรา 54 วันพักผอนประจําสัปดาห  มาตรา 57 การ
จายเงินในวันหยุดรายเดือน  มาตรา 59 การกําหนดวันจายเงินในวันหยุดเอง109 

อัตราคาจางข้ันตํ่าของประเทศเกาหลีใต จะถูกกําหนดอยูบนฐานเปนรายช่ัวโมง 
และรายวัน  และใชบังคับกับการจางงานของธุรกิจ หรือสถานประกอบการท่ีมีการจางลูกจางต้ังแต 

                                                           
106 Korea International Labour Foundation. lbid. pp. 115-116. 
107 Korea International Labour Foundation. lbid. p. 117.  
108  จีรพงษ   ตรงวานิชนาม. เลมเดิม. หนา 84. 
109  จีรพงษ   ตรงวานิชนาม. เลมเดิม. หนา 94. 
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1 คนข้ึน  ซ่ึงเปนลูกจางท่ีมีการจางเต็มเวลา รวมถึงลูกจางช่ัวคราว ลูกจางรายวัน และลูกจางท่ีไม
เต็มเวลาดวย 

(11)  อายุความเกี่ยวกับคาจาง (Prescription of Wage) 
พระราชบัญญัติมาตรฐานแรงงานของประเทศเกาหลีใต  มีบทบัญญัติสิทธิในการ

เรียกรองคาจาง ไววา การใชสิทธิเรียกรองตามพระราชบัญญัตินี้ ตองใชสิทธิเรียกรองภายใน
ระยะเวลา 3 ป มิฉะนั้นถือวาขาดอายุความ110 

 

3.1.2  ประเทศญ่ีปุน 
ประเทศญ่ีปุนไดมีบทบัญญัติเพื่อคุมครองการจายคาจางแกลูกจางตามกฎหมายแรงงาน 

ดังตอไปนี้ 
(1)  การจายคาจางโดยเสมอภาค  

กฎหมายมาตรฐานแรงงาน  (The Labour Standards Law) ของประเทศญี่ปุน มี
บทบัญญัติกําหนดใหนายจางตองไมเลือกปฏิบัติ ในการการจายคาจาง ช่ัวโมงการทํางาน หรือ
เง่ือนไขอ่ืนๆ ในการทํางาน ดวยเหตุผลทางเช้ือชาติ ศาสนา สถานะทางสังคมของลูกจาง111 

นอกจากนี้ นายจางตองไมเลือกปฏิบัติตอลูกจางดวยเหตุผลทางเพศ ซ่ึงกฎหมาย
กําหนดวานายจางจะตองไมเลือกปฏิบัติตอลูกจางหญิงโดยเปรียบเทียบกับลูกจางชายในเร่ืองคาจาง 
เนื่องดวยลูกจางนั้นเปนหญิง112    บทบัญญัตินี้พิจารณาไดวา    นายจางตองจายคาจางใหลูกจางชาย
และหญิงเปนจํานวนท่ีเทากัน หากงานนั้นมีลักษณะสภาพการทํางาน ตลอดจนปริมาณงานท่ีเทากัน 

ประเทศญ่ีปุนไดจัดต้ังสํานักงานการจางงานโดยเสมอภาค  เด็ก และครอบครัว 
(Equal Employment, Children and Families Bureau) ซ่ึงเปนหนวยงานที่ข้ึนตรงกับกระทรวง
สาธารณสุข  แรงงาน และสวัสดิการ  (Ministry of  Health, Labour and Welfare)  เพื่อใหคําแนะนํา
แกบริษัทตางๆ เกี่ยวกับการจางงาน และหาแนวทางในการประนีประนอม ยุติขอพิพาทระหวาง
ลูกจางหญิงกับนายจางดวยวิธีอนุญาโตตุลาการ (Arbitration) โดยคณะกรรมการไกลเกล่ียการจาง
งานโดยเสมอภาค (The Equal Employment Mediation Committee)   เพื่อใหลูกจางชายและหญิง
ไดรับการปฏิบัติอยางเทาเทียมกันในการเล่ือนตําแหนง  การลาออก หรือเร่ืองอ่ืนๆ  ซ่ึงรวมไปถึง
การจายคาจางเชนกัน  

(2)  รูปแบบของคาจาง 

                                                           
110 Labor Standards Act of Korea, Article 48. 
111 Labour Standards Law of Japan, Article 3. 
112 Labour Standards Law of Japan, Article 4. 
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กฎหมายมาตรฐานแรงงานของประเทศญ่ีปุน มีขอกําหนดใหคาจางตองจายเปน
เงินสดอยางไรก็ตาม การจายคาจางในรูปแบบอ่ืนท่ีนอกเหนือจากเงินสดสามารถกระทําไดตาม
เง่ือนไขท่ีกําหนดโดยกฎหมาย  คําส่ัง หรือ ขอตกลงรวมกัน หรือในกรณีท่ีวิธีการจายคาจางท่ี
เช่ือถือไดถูกกําหนดโดยกฎกระทรวงสาธารณสุข  แรงงาน และสวัสดิการ113 

(3)  การจายคาจางใหโดยตรง   
กฎหมายมาตรฐานแรงงาน ของประเทศญ่ีปุน บัญญัติใหนายจางตองจายคาจาง

ใหแกลูกจางโดยตรง114  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อกําจัดการเอารัดเอาเปรียบลูกจาง  เชน การ ตักตวง
ผลประโยชนของหัวหนางาน โดยวางตัวเปนผูแทนในการรับคาจาง  เปนตน   นอกจากนี้ ยังมีขอ
ควรพิจารณาดังตอไปนี้ 

(3.1)  การจายคาจางใหแกผูแทน (Pay to a Representative)  ประเทศญ่ีปุน ถือ
เปนการฝาฝนกฎหมาย หากนายจางจายคาจางใหแกผูปกครองของลูกจาง หรือผูแทนตามกฎหมาย 
หรือแมแตผูแทนท่ีลูกจางแตงตั้งใหรับคาจางโดยความสมัครใจของลูกจางเอง  ท้ังนี้สัญญาซ่ึง
ลูกจางไดกระทําข้ึนเพื่อใหผูแทนมีสิทธิในการรับคาจางของตน ถือเปนโมฆะ  

(3.2)  การจายคาจางใหแกผูรับมอบอํานาจ (Payment to an Envoy)   ประเทศ
ญ่ีปุนถือเปนเร่ืองท่ีถูกตองตามกฎหมาย หาก  ในกรณีเชน ลูกจางสงเลขานุการ ใหไปรับคาจางแทน 
หรือลูกจางมอบหมายใหภรรยาไปรับคาจางของลูกจาง ในขณะท่ีลูกจางกําลังนอนปวยอยู  

(3.3)  การโอนสิทธิเรียกรองในคาจาง (Assignment of Wage Claims)   ประเทศ
ญ่ีปุนถือวาเปนการฝาฝนกฎหมาย ในการโอนสิทธิรับคาจาง  เชน ลูกจางโอนสิทธิในการรับเงิน
เกษียณอายุของตนใหแกบุคคลที่สาม เพื่อเปนการชดใชคาเสียหายในการทะเลาะวิวาท ทําราย
รางกาย อยางไรก็ตาม ถา หากมีขอกําหนดไวอยางชัดเจนในขอตกลงท่ีทําไวกับสหภาพแรงงาน ท่ี
เกิดจากการรวมตัวกันของลูกจางสวนใหญหรือกับผูท่ีเปนตัวแทนของลูกจางสวนใหญ  การหักเงิน
เกษียณอายุบางสวนสามารถกระทําไดตามกฎหมาย115 

(4)  การจายคาจางเต็มจํานวน 
กฎหมายมาตรฐานแรงงานของประเทศญ่ีปุน กําหนดให คาจางตองจายเต็มจํานวน 

อยางไรก็ตาม นายจางสามารถหักเงินคาจางบางสวนไดในกรณีท่ีมีกฎหมายหรือคําส่ังท่ีกําหนดโดย
กระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวัสดิการ หรือ ในกรณีท่ีมีขอตกลงรวมกันเปนลายลักษณอักษร 
ท่ีจัดทําโดยสหภาพแรงงานซ่ึงมีสมาชิกสวนใหญเปนลูกจางของสถานประกอบการน้ัน หรือ ท่ี
                                                           

113 Labour Standards Law of Japan, Article 24. 
114 Labour Standards Law of Japan, Article 24. 
115 Kazuo Sugeno. (Translated by Leo Kanowitz). (1995). Japanese Labor Law (2 nd ed.) pp. 182-183. 
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จัดทําไวกับตัวแทนของลูกจางท่ีมีเสียงขางมาก ในกรณีท่ีสถานประกอบการนั้นไมมี สหภาพ
แรงงาน116 

การหักคาจางบางสวนท่ีถือวาถูกตองตามกฎหมาย  อาทิเชน การหักเงินจางเพื่อจาย
คาภาษีเงินได  การหักเงินคาประกันสังคม การหักเงินสะสมตามท่ีมีกฎหมายบัญญัติไว และการหัก
อ่ืนๆ ท่ีมีลักษณะที่คลายกัน 

การหักคาจางบางสวนท่ีถือวาเปนการฝาฝนกฎหมาย อาทิเชน การท่ีนายจางหัก
คาจางรายเดือนของลูกจางไวบางสวนในนามเงินกองทุนสะสม หรือเงินออม117 

(5)  ระยะเวลาในการจายคาจาง 
กฎหมายมาตรฐานแรงงานของประเทศญ่ีปุน กําหนดใหการจายคาจางอยางนอย

เดือนละ 1 คร้ัง ในวันท่ีกําหนด อยางไรก็ตามขอกําหนดนี้ไมใชบังคับกับการจายคาจางพิเศษ โบนัส 
หรือเงินอ่ืนๆ ซ่ึงกําหนดโดยกฎกระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการ118  

การบัญญัติกฎหมายนี้มีไวเพื่อปองกันความไมม่ันคงในการดํารงชีพของลูกจาง 
อันเปนผลมาจากการจายคาจางแตละคร้ังมีชวงระยะเวลาท่ียาวนานเกินไป หรือนายจางไมไดมีการ
กําหนดวันจายคาจางไว นอกจากนี้ ตามกฎหมายแรงงานของประเทศญ่ีปุน  การกําหนดวันจาย
เงินเดือน เชน วันอาทิตยท่ี 2 ของเดือน ไมถือเปนวันท่ีกําหนดในการจายคาจาง  เนื่องจากในชวง
ระยะเวลา 1 ป วันดังกลาวอาจขยับข้ึนหรือลงไดไมมีความแนนอน119 

(6)  การจายคาจางในกรณีลูกจางมีเหตุฉุกเฉิน (Emergency Payment) 
กฎหมายมาตรฐานแรงงานของประเทศญ่ีปุน มีบทบัญญัติเพื่อคุมครองการจาย

คาจางในกรณีฉุกเฉิน ดังนี้  ในเหตุการณใดๆ ท่ีลูกจางไดรองขอใหมีการจายคาจาง เพื่อนําไปใชจาย
ฉุกเฉิน  สําหรับคาคลอดบุตร  คารักษาพยาบาลจากความเจ็บปวย  อุบัติเหตุ หรือเหตุฉุกเฉินอ่ืนๆ 
ซ่ึงไดกําหนดไวกฎกระทรวงสาธารณสุข  แรงงานและสวัสดิการ  นายจางก็ตองจายคาจางตาม
สัดสวนงานท่ีลูกจางไดทํามาแลว แมวาจะเปนการจายกอนถึงกําหนดวันท่ีจายคาจางตามปกติ120  

ความหมายของกรณีฉุกเฉิน 
“กรณีฉุกเฉิน” หมายถึง ลูกจาง หรือบุคคลท่ีอยูในอุปการะของลูกจาง  ประสบกับ

กรณีดังตอไปนี้ 

                                                           
116 Labour Standards Law of Japan, Article 24.  
117 Kazuo Sugeno. lbid. p. 183. 
118 Labour Standards Law of Japan, Article 24. 
119 Kazuo Sugeno. lbid. p. 186. 
120 Labour Standards Law of Japan, Article 25. 
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1.  คลอดบุตร   เจ็บปวย หรือประสบอุบัติเหตุ 
2.  แตงงานหรือเสียชีวิต  
3.  มีความจําเปนตองเดินทางกลับไปยังภูมิลําเนาในเขตหางไกลเปนเวลาอยางนอย

หนึ่งสัปดาห 121 

(7) เงินชวยเหลือสําหรับธุรกิจท่ีหยุดกิจการชั่วคราว (Allowance for Suspension 
Business) 

ในกรณีท่ีธุรกิจเกิดเหตุตองหยุดดําเนินการช่ัวคราว โดยมีสาเหตุมาจากตัวนายจาง
เอง นายจางนั้นตองจายเงินชวยเหลือ เปนจํานวนไมนอยกวารอยละ 60 ของคาจางโดยเฉล่ีย ใหแก
ลูกจางท่ีเกี่ยวของ ในระหวางท่ีธุรกิจตองหยุดกิจการช่ัวคราว122  วัตถุประสงคของกฎหมายนี้เพื่อ
ความเปนธรรมท้ังสองฝาย   สําหรับตัวลูกจาง กฎหมายนี้จะชวยประกันความมั่นคงในการดํารงชีพ
ข้ันตํ่าของลูกจาง ในการไดรับเงินชวยเหลือในกรณีท่ีธุรกิจตองหยุดชะงักลงโดยมิไดมีสาเหตุจาก
ลูกจาง  สําหรับนายจาง  กฎหมายนี้จํากัดใหนายจางรับผิดชอบในกรณีท่ีสาเหตุท่ีธุรกิจตอง
หยุดชะงักนั้น มาจากตัวนายจางเทานั้น   นายจางไมตองรับผิดชอบหากธุรกิจหยุดชะงักดวยเหตุ
สุดวิสัย หรือสาเหตุท่ีไมไดมาจากนายจาง 

การหยุดชะงักของธุรกิจ (Business Interruptions) หมายถึง การท่ีลูกจางไมสามารถ
ปฏิบัติงานในระยะเวลาท่ีกําหนดไวในสัญญาจางงาน ซ่ึงงานนั้นอาจจะเปนงานของทั้งกลุม หรือ
เปนงานของลูกจางคนหน่ึงคนใดก็ได การหยุดชะงักของธุรกิจมีผลครอบคลุมท้ังกรณีท่ีเปนการ
หยุดงานตลอดท้ังวัน หรือหยุดงานในบางชวงของวันทํางาน    ท้ังนี้สาเหตุโดยทั่วไปที่ทําใหธุรกิจ
ตองหยุดชะงักโดยนายจางตองจายเงินชวยเหลือ  ไดแก  การทดสอบสภาพเคร่ืองจักร-อุปกรณ  การ
ขาดแคลนวัตถุดิบ หรือทรัพยากรตางๆ ท่ีเกิดจากความบกพรองในระบบงานของนายจางเอง การ
หยุดดําเนินงานตามคําแนะนําของนวยงานของรัฐ และการขาดเงินทุนและทรัพยากรตางๆ อันเปน
ผลมาจากการบริหารจัดการของบริษัทแม123 

8) การคุมครองลูกจางในกรณีการจายคาจางตามผลงานโดยคํานวณเปนหนวย 
(Guaranteed  Payment under  Piece  Work  System) 

                                                           
121 Kazuo Sugeno. lbid. p. 186. 
122 Labour Standards Law of Japan, Article 26. 
123 Kazuo Sugeno. lbid. pp. 186-187. 
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กฎหมายมาตรฐานแรงงานของประเทศญ่ีปุน มีบทบัญญัติเพื่อคุมครองการจาย
คาจางใหแกลูกจางท่ีอยูในระบบชิ้นงาน หรือระบบรับเหมาชวงอ่ืนๆ    นายจางตองประกันรายได
ในจํานวนท่ีแนนอน ตามสัดสวนของชั่วโมงทํางาน124 

บทบัญญัติดังกลาวนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อชวยปองกันมิใหรายไดท่ีแทจริงของ
ลูกจางตองลดลง  โดยสาเหตุไมไดเกิดจากตัวลูกจาง  เชน จํานวนลูกคาลดลง วัตถุดิบดอยคุณภาพ 
หรืออ่ืนๆ ในทํานองเดียวกัน  ดังนั้น การประกันคาจางตามกฎหมายนี้  ลูกจางจะไดรับคาจางเทากับ
จํานวนท่ีเคยไดรับในสถานการณปกติ125  

(9)  การจายคาจางขั้นต่ําคาจางขั้นต่ํา  
ถือเปนสวนสําคัญสวนหนึ่งในสถานภาพการทํางาน มาตรฐานข้ันตํ่าของคาจาง 

ในประเทศญ่ีปุน บัญญัติไวเฉพาะในกฎหมายคาจางข้ันตํ่า (The Minimum Wage Law)   ท้ังนี้คาจาง
ข้ันตํ่า แบงไดเปน 2 ประเภทหลัก ไดแก  

1. คาจางข้ันตํ่าตามภูมิภาค (Minimum Wages by Region)   
2. คาจางข้ันตํ่าตามอุตสาหกรรม (Minimum Wages by Industry)  
 
องคกรหลักท่ีรับผิดชอบในการกําหนดอัตราคาจางข้ันตํ่าในประเทศญ่ีปุน 

ประกอบดวย คณะกรรมการท่ีปรึกษากลางเกี่ยวกับคาจางข้ันตํ่า  (The Central Advisory Committee 
on Minimum Wages)  สภาคาจางข้ันตํ่าในเขตภูมิภาค (The Prefectural Minimum Wage Councils)  
และ คณะกรรมการเฉพาะกิจคาจางอุตสาหกรรม  (The Ad-Hoc Industrial Wage Committees)  

ตามกฎหมายคาจางข้ันตํ่าของประเทศญ่ีปุน คาจางข้ันตํ่าท่ีกําหนดจะใชบังคับกับ
ธุรกิจหรือสถานประกอบที่กฎหมายมาตรฐานแรงงานใชบังคับ และมีผลบังคับใชกับลูกจางทุก
ประเภท  แตคาจางข้ันต่ําท่ีกําหนดเปนรายวัน จะไมบังคับใชกับลูกจางท่ีมีความสามารถจํากัดใน
การทํางานอันเนื่องมาจากความบกพรองของสภาพจิตใจหรือรางกาย   ลูกจางท่ีอยูในระหวาง
ทดลองงาน  ลูกจางท่ีไดรับการฝกฝนอาชีพ  ลูกจางท่ีมีช่ัวโมงการทํางานนอย (ลูกจางท่ีไมเต็มเวลา)   
ลูกจางท่ีมีการวาจางในงานท่ีเล็กนอย และลูกจางท่ีมีการวาจางไมสมํ่าเสมอ 

ตามนโยบายของการงานท่ีจางไมเต็มเวลา (Policies on Part-Time Work) ของ
กระทรวงแรงงานญ่ีปุน  ไดใหความหมายของลูกจางท่ีทํางานไมเต็มเวลา หมายถึง “บุคคลซ่ึง
ช่ัวโมงการทํางานในระยะเวลาท่ีกําหนดเปนวัน สัปดาห หรือเดือน นอยกวาลูกจางประจําท่ีทํางาน

                                                           
124 Labour Standards Law of Japan, Article 27. 
125 Kazuo Sugeno. lbid. p. 188. 
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ในลักษณะเหมือนกันภายในสถานประกอบการเดียวกัน”  แตอยางไรก็ตามลูกจางท่ีทํางานไมเต็ม
เวลาก็จะไดรับความคุมครองเหมือนลูกจางประจํา ยกเวนบางเร่ือง เชน การกําหนดคาจางข้ันตํ่า
แตกตางจากลูกจางประจํา หรือลูกจางท่ีทํางานเต็มเวลา 

คาจางข้ันตํ่าของประเทศญ่ีปุน ท่ีใชบังคับกับลูกจางท่ีมีการจางไมเต็มเวลา คือ
คาจางข้ันตํ่ารายชั่วโมง  สวนคาจางข้ันตํ่ารายวันจะใชบังคับกับลูกจางท่ีมีการจายคาจางเปนรายวัน 
หรือรายเดือน ซ่ึงไดแกลูกจางประจํา หรือลูกจางท่ีมีการจางเต็มเวลา126 

(10)  อายุความเกี่ยวกับคาจาง (Prescription of Wage) 
กฎหมายมาตรฐานแรงงานของประเทศญ่ีปุน มีบทบัญญัติเกี่ยวกับอายุความ ใน

สวนท่ีเกี่ยวของกับสิทธิการเรียกรองคาจางตลอดจนสิทธิเรียกรองในเร่ืองอ่ืนๆ ตาม ถาไมไดบังคับ
ภายในกําหนด 2 ป สิทธิเรียกรองนั้นเปนอันขาดอายุความ127 และในเร่ืองคาจางนั้น ไดมีบทบัญญัติ
พิเศษแกไขใหระยะเวลาในเร่ืองอายุความส้ันลงเหลือเพียง 1 ป ท้ังนี้ ตามท่ีไดบัญญัติไวในประมวล
กฎหมายแพง (The Civil Code) สวนเร่ือง อายุความในสิทธิเรียกรองเร่ืองเงินเกษียณอายุ กําหนดให
มีอายุความ 5 ป128 

 
3.1.3  ประเทศฟลิปปนส 

ประเทศฟลิปปนสไดบัญญัติกฎหมายเพื่อคุมครองการจายคาจาง ดังตอไปนี้ 
(1)  การจายคาจางโดยเสมอภาค 

ตามกฎหมายแรงงานของประเทศฟลิปปนส ไมไดมีบทบัญญัติวา การจายคาจาง
จะตองเสมอภาค ไมเลือกเพศชาย หญิง  อยางไรก็ตาม ในรัฐธรรมนูญซ่ึงถือเปนกฎหมายสูงสุดของ
ประเทศ มีบทบัญญัติเกี่ยวกับแรงงานไววา รัฐจะตองใหการคุมครองแรงงานอยางเต็มความสามารถ
พยายาม ท้ังท่ีเปนแรงงานในประเทศ และแรงงานในตางประเทศ  ท้ังท่ีเปนองคกร หรือไมไดเปน
องคกร และสงเสริมใหมีการจางงานอยางเสมอภาคเทาเทียมกัน129   บทบัญญัติดังกลาวครอบคลุมถึง
สถานภาพในการจางงานและคาจางในการดํารงชีพ 

(2)  รูปแบบของคาจาง   
ในการจายคาจางตามกฎหมายแรงงานของประเทศฟลิปปนส ไดมีขอหามนายจาง

มิใหจายคาจางในรูปของต๋ัวสัญญาใชเงิน (Promissory Notes) , ใบสําคัญคูจาย (Vouchers),  บัตร

                                                           
126 จีรพงษ  ตรงวานชินาม. เลมเดิม. หนา 85-86. 
127 Labour Standards Law of Japan, Article 115. 
128 Kazuo Sugeno. lbid. p. 188. 
129 Constitution of the Republic of the Philippines, Article XIII, Section 3.  
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ควบ (Coupon), ใบรายการท่ีแสดงวาไดจายคาจาง (Tokens),    ตั๋ว (Tickets), ใบสําคัญหลักฐานการ
จาย (Chits)  เวนเสียแตวาจะไดรับการยินยอมจากลูกจาง 

การจายคาจางในรูปแบบของเช็ค (Cheque) หรือ หนังสือคําส่ังในการจาย (Money 
Order) สามารถกระทําไดในสถานการณท่ีจําเปน หรือเปนกรณีๆ ไปตามระเบียบที่ออกโดยอธิบดี
กรมแรงงาน  หรือบัญญัติไวในขอสัญญาของสหภาพแรงงาน 130  

(3)  การจายคาจางใหโดยตรง  
กฏหมายแรงงานของประเทศฟลิปปนส ระบุไวอยางชัดเจนวา คาจางจะตองจาย

ใหแกลูกจางโดยตรง เวนเสียแตในกรณีดังตอไปนี้ 
(1) ภาวะสุดวิสัย ท่ีเปนเหตุใหการจายคาจางโดยตรงไมอาจกระทําได  หรือ

สถานการณบางประการท่ีกรมแรงงานไดออกระเบียบไว  ในกรณีนี้ คาจางสามารถจายใหบุคคลอ่ืน
ท่ีไดรับการยินยอมจากลูกจางนั้นๆ เปนลายลักษณอักษร 

(2) กรณีท่ีลูกจางเสียชีวิต  นายจางสามารถจายคาจางใหแกทายาทของลูกจางท่ี
เสียชีวิตนั้น  โดยไมจําเปนตองมีหนังสือพินัยกรรมของผูตาย อยางไรก็ตาม จะตองมีหนังสือหรือ
พยานหลักฐานท่ีบงบอกวา บุคคลท่ีรับคาจางแทนผูตายมีความสัมพันธเปนทายาทของผูตายจริง131   

สถานท่ีในการจายคาจางโดยท่ัวไปคือสถานท่ีทํางาน หรือสถานท่ีใกลเคียงกับ
สถานท่ีทํางาน   อยางไรก็ตาม การจายคาจางในสถานท่ีอ่ืน สามารถกระทําไดในสถานการณ
ดังตอไปนี้ 

(1)  เม่ือเกิดเหตุการณไมสงบ  สถานการณความรุนแรง จนเปนสาเหตุ ใหการจาย
คาจาง ณ สถานท่ีทํางาน หรือสถานท่ีใกลเคียง ไมสามารถกระทําได 

(2)  เม่ือนายจางยินยอมจัดหาพาหนะเพื่อการรับสงลูกจาง โดย  ไมคิดคาใชจาย 
(3)  เวลาท่ีลูกจางใชในการรับคาจาง ถือเปนช่ัวโมงการทํางาน   
สถานท่ีตองหามในการจายคาจาง อาทิเชน  สถานบันเทิงในยามคํ่าคืน (บาร,  

ไนตคลับ)   หองเตนรํา หรือสถานท่ีอ่ืนท่ีมีลักษณะดังกลาว  เวนเสียแตวาลูกจางไดทํางานใน
สถานท่ีดังกลาว 132 

(4)  การจายคาจางเต็มจํานวน  
กฎหมายแรงงานของประเทศฟลิปปนส กําหนดใหนายจางจายคาจางแกลูกจาง

โดยไมมีการหักลบใดๆ   เวนเสียแตในกรณีดังตอไปนี้ 

                                                           
130 The Labor Code of The Philippines, Art.102. 
131 The Labor Code of The Philippines, Art.105. 
132 Ramon R. Manalac. (2003). Philippine Labor Laws and Jurisprudence (6 th ed.) p.72. 

DPU



 61 

(1) ในกรณีท่ีนายจางทําประกันใหแกลูกจาง โดยความยินยอมของลูกจาง  การ
หักลบคาจางดังกลาวเพื่อใหนายจางนําไปจายเปนคาเบ้ียประกันภัยของลูกจาง 

(2) เพ่ือจายใหแกสหภาพท่ีลูกจางเปนสมาชิก โดยตองมีหนังสือยินยอมเปนลาย
ลักษณอักษรจากลูกจาง  

(3) ในกรณีท่ีกรมแรงงานไดออกกฎ ระเบียบ คําส่ัง ใหนายจางมีอํานาจในการหัก
ลบคาจาง133 

(5)  ระยะเวลาในการจายคาจาง  
กฏหมายแรงงานของประเทศฟลิปปนส กําหนดใหนายจางตองการจายคาจางอยาง

นอยทุกๆ 2 สัปดาห หรือ เดือนละ 2 คร้ัง  โดยมีชวงวันท่ีกําหนดจายคาจางหางกันไมเกิน 16 วัน  
ในกรณีมีเหตุสุดวิสัย หรือสถานการณท่ีเปนเหตุใหนายจางไมสามารถจายคาจางในเวลาที่กําหนด
ได  นายจางจะตองจายคาจางทันทีท่ีเหตุสุดวิสัย หรือสถานการณนั้นๆ ไดส้ินสุดลง   หามมิให
นายจางจายคาจางนอยกวาเดือนละ 1 คร้ัง134 

(6)  การจายคาจางในกรณีหยุดกิจการ 
หากเกิดเหตุการณท่ีบริษัท หรือกิจการของนายจาง ลมละลาย หรือยุบลง กฎหมาย

แรงงานของประเทศฟลิปปนส กําหนดให ลูกจางไดรับการคุมครองสิทธ์ิเปนอันดับแรก ในการรับ
คาจางท่ียังคงคาง และเงินชวยเหลืออ่ืนๆ ท่ีเรียกรองตามสิทธ์ิ 135  โดยคาจางและเงินชวยเหลือ
ดังกลาว นายจางจะตองจายเต็มจํานวน 

กรณีท่ีธุรกิจจําเปนตองหยุดกิจการช่ัวคราว เชน การตรวจสอบปริมาณสินคาคง
คลัง  การปดซอมบํารุงรักษาเคร่ืองจักรและอุปกรณ  เปนตน ลูกจางมีสิทธิไดรับคาจางตามปกติ
ในชวงระยะเวลาที่หยุดกิจการ 

หากการหยุดกิจการมาจากสาเหตุความลมเหลวทางธุรกิจ และไดรับอนุมัติโดย
กรมแรงงาน นายจางอาจไมตองจายคาจางได 

ลูกจางท่ีทํางานเปนฤดูกาล (Seasonal Employees)  และไมไดทํางานในชวงนอก
ฤดูกาล  ไมมีสิทธิไดรับคาจางในชวงนอกฤดูกาล  แตหากเปนลูกจางสําคัญท่ีถือเปนกระดูกสันหลัง
ของแรงงาน (Skeleton Crews) และทํางานในชวงนอกฤดูกาล มีสิทธิไดรับคาจาง136 

 

                                                           
133 The Labor Code of The Philippines, Art.113. 
134 The Labor Code of The Philippines, Art.103. 
135   The Labor Code of The Philippines, Art.110.  
136  Ramon R. Manalac. Ibid. p 65. 

DPU



 62 

(7)  การจายคาจางในธุรกิจรับเหมา หรือรับเหมาชวง  

ในธุรกิจรับเหมา หรือรับเหมาชวง  ลูกจางจะไดรับการคุมครองการจายคาจางตาม
กฎหมายแรงงานอยางเทาเทียมกัน  หากเกิดเหตุการณท่ีผูรับเหมา หรือผูรับเหมาชวงไมสามารถจาย
คาจางได  ผูวาจาง  ผูรับเหมา หรือผูรับเหมาชวง จะตองรวมรับผิดชอบในการจายคาจางใหแก
ลูกจางท่ีทํางานใหแกผูรับเหมา หรือผูรับเหมาชวง อยางเทาเทียมเชนเดียวกับลูกจางท่ีผูวาจางไดจาง
โดยตรง137 

นอกจากนี้ สัญญาการจางงานจะแยกแยะวาเปนการจางเฉพาะแรงงาน (Labor-
Only Contract)  และการจางงาน (Job Contract)  เพื่อใหสามารถแบงไดชัดเจนวาฝายใดควรเปน
นายจางท่ีตองรับผิดชอบตามกฎหมายดังกลาวนี้ และเพื่อปองกันมิใหเกิดชองโหวทางกฎหมายเปน
เหตุใหนายจางเอาเปรียบลูกจางได 

(8)  การจายคาจางขั้นต่ํา 
กฎหมายแรงงานของประเทศฟลิปปนส บัญญัติเกี่ยวกับอัตราคาจางข้ันตํ่า โดย

แบงเปนลูกจางในภาคเกษตรกรรม  และลูกจางนอกภาคเกษตรกรรม ตามประกาศคาจางฉบับ
ปจจุบัน138   ลูกจางในภาคเกษตรกรรม จะไดรับคาจางข้ันตํ่า 250 Peso และลูกจางนอกภาค
เกษตรกรรมจะไดรับคาจางข้ันตํ่า 213 Peso  อยางไรก็ตาม ในพ้ืนท่ีหางไกล หรือเขตทุรกันดาร   
กฎหมายแรงงานไดระบุใหนายจางสามารถจายคาจางต่ํากวาคาจางข้ันตํ่าได แตไมต่ํากวารอยละ 50 
ของอัตราคาจางข้ันตํ่าท่ีกําหนด139   ท้ังนี้เพื่อสงเสริมใหมีการจางงานในเขตดังกลาว สวนสภาพการ
ทํางานและสวัสดิการของลูกจางยังคงไดรับการคุมครองตามกฎหมาย 

สําหรับการจางงานท่ีไมเต็มเวลา กระทรวงแรงงานและการจางงานของฟลิปปนส
ไดใหความหมายลูกจางท่ีทํางานไมเต็มเวลา คือ ลูกจางท่ีทํางานโดยมีจํานวนช่ัวโมงการทํางานนอย
กวาจํานวนช่ัวโมงทํางานปกติ  ทั้งนี้ลูกจางท่ีทํางานไมเต็มเวลา ไดรับการคุมครองทางกฎหมายเทา
เทียมกับลูกจางท่ีทํางานเต็มเวลา ในประเด็นท่ีเกี่ยวกับความม่ันคงในการจาง  การจายเงินสวัสดิการ 
และเงินชดเชยเม่ือถูกเลิกจาง140 

 
 

                                                           
137  The Labor Code of The Philippines, Art.106. 
138 Wage Order No. NCR10,  Republic of the Philippines. 
139 The Labor Code of The Philippines, Art.99. 
140 Department of Labor and Employment, Manila, Philippines. (2005, February).  “Statistics on Part-Time 

Workers in Non-Agricultural Establishments with 20 or More Workers : 2003.” Labstat Updates,9,6.  p.1. 
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(9)  อายุความเกี่ยวกับคาจาง (Prescription of Wage) 
ในประมวลกฎหมายแพงของประเทศฟลิปปนส มีการบัญญัติเกี่ยวกับอายุความ ไว

ในหมวดท่ี 5  การกระทําใดๆ หากไดทําเปนสัญญาลายลักษณอักษร มีอายุความภายใน 10 ป นับ
จากวันท่ีไดกระทํา141   หากเปนสัญญาโดยวาจา จะมีอายุความภายใน 6 ป142  บทบัญญัติดังกลาว 
สามารถนํามาบังคับใชในการเรียกรองคาจาง ซ่ึงกฎหมายกําหนดใหนายจางตองทําสัญญาจางงาน
กับลูกจาง  

 
 3.1.4  ประเทศมาเลเซีย  

ประเทศมาเลเซียไดบัญญัติกฎหมายเพ่ือคุมครองการจายคาจาง ดังตอไปนี้ 
(1)  การจายคาจางโดยเสมอภาค 

ตามพระราชบัญญัติการจางงานของประเทศมาเลเซีย ไมไดกําหนดเกี่ยวกับการจาย
คาจางโดยเสมอภาคไวอยางชัดเจน  อยางไรก็ตาม ในรัฐธรรมนูญ มีการบัญญัติหลักเสรีภาพ
พื้นฐาน โดยกลาวไววา  ประชาชนทุกคนมีความเสมอภาคเทาเทียมกันตามกฎหมาย และไดรับการ
คุมครองตามกฎหมายอยางเทาเทียมกัน  ไมมีการเลือกปฏิบัติทางศาสนา  เช้ือชาติ  สถานท่ีกําเนิด
ทรัพยสิน  การคา ธุรกิจ อาชีพ หรือการจางงาน143  ดังนั้นจึงถือไดวาบทบัญญัติรัฐธรรมนูญดังกลาว
คุมครองการจายคาจางใหแกลูกจางโดยเสมอภาคเชนเดียวกัน 

(2)  รูปแบบของคาจาง   
ในการจางงานของประเทศมาเลเซีย นายจางตองจายคาจางใหแกลูกจางเปนเงินสด 

โดยกําหนดในบทท่ัวไปวา คาจาง  หมายถึงคาจางพ้ืนฐาน และการจายอ่ืนๆ ในรูปเงินสด โดยไม
หมายรวมถึงทรัพยสิน ส่ิงของตางๆ144 เพื่อมิใหนายจางเอาเปรียบลูกจาง และเกิดความไมสะดวกใน
การตีราคามูลคาทรัพยสิน ส่ิงของนั้นๆ 

(3)  การจายคาจางใหโดยตรง  
พระราชบัญญัติการจางงานของประเทศมาเลเซีย กําหนดใหนายจางตองจายคาจาง

ใหลูกจางโดยตรง  อยางไรก็ตามหากลูกจางทําหนังสือยินยอมเปนลายลักษณอักษร นายจาง
สามารถจายคาจางได 2 วิธีดังตอไปนี้ 

                                                           
141 The Civil Code of The Philippines,  Art.1144. 
142 The Civil Code of The Philippines,  Art.1145. 
143 Constitution of Malaysia, Part  II, Article number 8. 
144 Malaysia Employment Act, 1955, Part I. 
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(1) การจ า ยผ าน บัญชีธนาคาร  หรือบ ริษัทการ เ งิน ท่ี จดทะ เ บียนตาม
พระราชบัญญัติธนาคารและสถาบันการเงิน (The Banking and Financial  Institutions Act, 1989) 
โดยช่ือบัญชีจะตองเปนช่ือของลูกจาง หรือช่ือของลูกจางรวมกับบุคคลอ่ืน 

(2)  การจายดวยเช็คส่ังจายในนามของลูกจาง 
ท้ังนี้ ลูกจางสามารถยกเลิกหนังสือยินยอมดังกลาวขางตนได โดยจะมีผลบังคับใช

ภายในระยะเวลาไมเกิน 4 สัปดาห นับต้ังแตวันท่ีลูกจางไดยื่นบันทึกเพื่อแจงยกเลิกหนังสือยินยอม
ใหจายคาจางผานบัญชีธนาคาร หรือเช็ค145 

สถานท่ีในการจายคาจางนั้น มีขอหามไมใหนายจางจายคาจางในรานขายสุรา หรือ
สถานท่ีเริงรมย  หรือรานคาปลีก  ยกเวนในกรณีท่ีลูกจางทํางานในสถานท่ีดังกลาวนั้น 146 

(4)  การจายคาจางเต็มจํานวน  
แมวาพระราชบัญญัติการจางงานของประเทศมาเลเซีย จะกําหนดใหนายจางตอง

จายคาจางใหลูกจางเต็มจํานวน ก็ตาม  แตกฎหมายไดใหสิทธิแกนายจางในการหักคาจางในกรณี
ดังตอไปนี้ 

(1) เปนการหักคาจาง ในกรณีท่ีนายจางจายคาจางเกินจํานวนแกลูกจาง ใน
ระยะเวลา 3 เดือนท่ีผานมา 

(2) เปนการหักคาจาง เพื่อชดใชคาเสียหายในกรณีเลิกจาง 
(3) เปนการหักคาจางเต็มจํานวนเงินท่ีลูกจางไดเบิกคาจางไปแลวลวงหนา โดย

นายจางตองไมคํานวณดอกเบ้ียของคาจางท่ีไดเบิกลวงหนา 
(4) เปนการหักคาจาง ตามประกาศ คําส่ังของกฎหมาย147  
การหักลบคาจางในกรณีดังตอไปนี้ นายจางสามารถกระทําไดตอเม่ือลูกจางมี

หนังสือรองขอเปนลายลักษณอักษรเทานั้น 
(1) ลูกจางตองการชําระเพ่ือเปนคาแรกเขา คาสมาชิก  เงินกู หรืออ่ืนๆ ใหแก 

สหภาพแรงงานท่ีมีการจดทะเบียน  สหกรณออมทรัพย   สมาคม 
(2) ลูกจางตองการชําระเพื่อเปนคาหุนในธุรกิจของนายจาง ซ่ึงนายจางเปนผู

เสนอขาย และลูกจางเปนผูซ้ือ148 

                                                           
145 Malaysia Employment Act, 1955, Section 25A. 
146 Malaysia Employment Act, 1955, Section 28. 
147 Malaysia Employment Act, 1955, Section 24 (2). 
148 Malaysia Employment Act, 1955, Section 24 (3). 
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การหักลบคาจางในกรณีดังตอไปนี้ นายจางสามารถกระทําไดตอเม่ือลูกจางมี
หนังสือรองขอเปนลายลักษณอักษร และตองไดรับอนุมัติจากกรมแรงงานเปนลายลักษณอักษร
เชนกัน 

(1) ลูกจางตองการชําระในโครงการบําเหน็จบํานาญเม่ือเกษียณอายุงาน  กองทุน
สํารองเล้ียงชีพ   สวัสดิการตางๆ  หรือคาประกันภัยท่ีเปนประโยชนแกตัวลูกจางเอง 

(2) เปนการผอนชําระคาจางท่ีไดเบิกไปลวงหนา ซ่ึงมีการคํานวณดอกเบ้ีย 
(3) เปนการชําระใหแกบุคคลท่ี 3 ท่ีลูกจางไดมีหนังสือยินยอม 
(4) เปนการชําระคาสินคาท่ีมาจากธุรกิจของนายจาง  ท้ังนี้นายจางไดเสนอขาย 

และลูกจางเปนผูซ้ือ 
(5) เปนการชําระคาเชาท่ีพักอาศัย  คาบริการ   อาหาร ท่ีนายจางเปนผูจัดหาใหแก

ลูกจาง  ตามคํารองขอจากลูกจาง  โดยมีขอตกลงในสัญญาจางงาน149 
หากลูกจางซ้ืออาหาร ส่ิงของ เคร่ืองอุปโภค บริโภคตางๆ ดวยระบบสินเช่ือจาก

รานคาท่ีดําเนินงานโดยสหกรณ ซ่ึงจดทะเบียนตามพระราชบัญญัติสมาคมสหกรณ (The Co-
operative Societies Act 1993)   ลูกจางสามารถจัดทําหนังสือโดยไดรับความยินยอมจากผูจัดการ
รานคาสหกรณนั้น รองขอใหนายจางหักคาจาง เพื่อชําระหนี้ดังกลาวของลูกจางได 150 

ท้ังนี้จํานวนเงินคาจางท่ีถูกหักตามกฎหมายนี้ จะตองไมเกินกวารอยละ 50 ของ
คาจางท่ีลูกจางไดรับในเดือนนั้นๆ 151  วัตถุประสงคของกฎหมายน้ี พิจารณาไดวาเพื่อไมใหลูกจาง
ประสบความเดือดรอนในการดํารงชีพ  และยังคงมีเงินคาจางเหลือเพียงพอที่จะนําไปใชจายอ่ืนๆ 
ในชีวิตประจําวันได 

(5)  ระยะเวลาในการจายคาจาง  
ในสัญญาการจางงาน ตามกฎหมายของประเทศมาเลเซีย นายจางจะตองกําหนด

ระยะเวลาในการจายคาจางไมนอยกวาเดือนละ 1 คร้ัง ท้ังนี้  นายจางสามารถจายคาจางในชวงเวลาท่ี
ส้ันกวานี้ได เชน จายคาจางทุกๆ สัปดาห  หรือทุกๆ 2 สัปดาห  หากสัญญาการจางงานไมไดระบุ
ระยะเวลาการจายคาจาง ใหถือวาระยะเวลาจายคาจางกําหนดภายใน 1 เดือน152 

 
 

                                                           
149 Malaysia Employment Act, 1955, Section 24 (4). 
150 Malaysia Employment Act, 1955, Section 24 (6). 
151 Malaysia Employment Act, 1955, Section 24 (8). 
152 Malaysia Employment Act, 1955, Section 18. 
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(6)  การจายคาจางในธุรกิจรับเหมาชวง 
การจายคาจางในธุรกิจรับเหมา หรือรับเหมาชวง  พระราชบัญญัติการจางงานของ

ประเทศมาเลเซีย กําหนดให ผูวาจาง (Principal)  ผูรับเหมา (Contractor) และผูรับเหมาชวง (Sub-
Contractor)  รวมกันรับผิดชอบในการจายคาจางใหแกลูกจาง    อยางไรก็ตาม มีขอกําหนดปลีกยอย
ดังตอไปนี้ 

(1) ในธุรกิจการกอสราง  ผูวาจางไมตองรับผิดชอบคาจาง ถาหากผูวาจางนั้น
ไมใช  ผูรับเหมากอสราง หรือบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย   

(2) ผูวาจาง ผูรับเหมา และผูรับเหมาชวง ไมตองจายคาจางเกินความรับผิดชอบ
ของตน 

(3) ลูกจางสามารถยื่นคํารองขอรับคาจาง กับผูวาจาง  ตอกรมแรงงานภายใน 90 
วัน  นับต้ังแตวันท่ีครบกําหนดชําระคาจาง153 

(7)  การเบิกคาจางลวงหนา 
พระราชบัญญัติการจางงานของประเทศมาเลเซีย ไดเปดโอกาสใหลูกจางสามารถ

เบิกคาจางลวงหนาได   แตมีขอจํากัดเฉพาะกรณีดังตอไปนี้ 
(1) เพื่อใหลูกจางสามารถซ้ือบาน  สรางบาน หรือปรับปรุงบาน 
(2) เพื่อใหลูกจางสามารถซ้ือท่ีดิ 
(3) เพื่อใหลูกจางสามารถซ้ือปศุสัตว 
(4) เพื่อใหลูกจางสามารถซ้ือรถยนต  รถจักรยานยนต  หรือรถจักรยาน 
(5) เพื่อใหลูกจางสามารถซ้ือหุนในธุรกิจของนายจาง ซ่ึงนายจางเปนผูเสนอขาย 
(6) เพื่อวัตถุประสงคอ่ืนๆ  โดยมีหลักเกณฑดังตอไปนี้  

(ก) นายจางไดยื่นคํารองตอกรมแรงงาน   
(ข) กรมแรงงาน พิจารณาแลวเห็นวาเปนประโยชนแกลูกจาง 
(ค) ไดรับอนุมัติเปนลายลักษณอักษรจากกรมแรงงาน ซ่ึงอาจมีปรับปรุง

แกไข ตามท่ีกรมแรงงานเห็นวาเหมาะสม 
(7) เพื่อวัตถุประสงคตามที่กระทรวงทรัพยากรมนุษย (Ministry of Human 

Resources) ไดออกประกาศ คําส่ัง เปนการเฉพาะ ใหมีผลบังคับใชตอลูกจางท้ังหมด หรือลูกจาง
บางกลุม154 

 
                                                           

153 Malaysia Employment Act, 1955, Section 33. 
154 Malaysia Employment Act, 1955, Section 22. 
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(8)  การไมชําระคาจาง 
นายจางไดรับยกเวนไมตองจายคาจางตามพระราชบัญญัติการจางงานของประเทศ

มาเลเซีย ในกรณีท่ีลูกจางถูกตัดสินจําคุก155  โดยกฎหมายไดครอบคลุมถึงระยะเวลาท่ีลูกจางถูก
จําคุก  รวมถึงระยะเวลาที่ลูกจางเดินทางจากสถานท่ีอ่ืนไปยังเรือนจํา หรือออกจากเรือนจําเพื่อไปยัง
ศาล  ยกเวนวาลูกจางเดินทางไปยังศาลเพ่ือเปนพยานใหแกนายจาง 

(9)  การจายคาจางขั้นต่ํา 
พระราชบัญญัติการจางงานของประเทศมาเลเซียไมไดมีบทบัญญัติเกี่ยวกับคาจาง

ข้ันตํ่า เนื่องจากรัฐบาลตองการใหการกําหนดอัตราคาจางเปนไปตามกลไกของตลาด  ดังนั้นอัตรา
คาจางจึงข้ึนอยูกับการเจรจาตอรองระหวางนายจางกับลูกจาง   อยางไรก็ตาม ประเทศมาเลเซียไดมี
พระราชบัญญัติกรรมาธิการคาจาง (The Wage Councils Act) เพื่อพิจารณาคาจางข้ันตํ่าสําหรับงาน
บางกลุม หรือบางภูมิภาคท่ีขอมูลอัตราคาจางในตลาดมีไมเพียงพอ  ลูกจางกลุมใดท่ีเห็นวาตนเอง
ควรไดรับการคุมครองเกี่ยวกับคาจางข้ันต่ํา สามารถรองขอตอกรรมาธิการคาจางเพื่อใหพิจารณา
และกําหนดคาจางข้ันตํ่าได  ท่ีผานมา กรรมาธิการคาจางไดกําหนดอัตราคาจางข้ันตํ่าสําหรับลูกจาง
ท่ีทํางานดานการบริการ เชน โรงแรม  การจัดเล้ียง  รานคา มหรสพ เปนตน และลูกจางท่ีทํางาน
เกี่ยวกับการขนสงสินคาทางเรือ156 

ในการพิจารณาคดีของศาลอุตสาหกรรม (Industrial Court) ท่ีเกี่ยวกับคาจาง ศาล
ไดพิจารณาเห็นวาการกําหนดระดับคาจาง นายจางควรกระทําดังนี้ 

(1)  เปรียบเทียบระดับคาจางในอุตสาหกรรมท่ีคลายคลึงกัน 
(2)  ระดับคาจางควรจะเพียงพอตอการดํารงชีพ 
(3)  พิจารณาจากสถานภาพทางการเงินของบริษัท 
ในการพิจารณาคดีของศาลอนุญาโตตุลาการอุตสาหกรรม (Industrial Arbitration 

Tribunal)  มีความเห็นวา การกําหนดคาจางควรพิจารณาจากปจจัยดังนี้ 
(1) คาครองชีพ 
(2) ลักษณะงานท่ีคลายคลึงกันในภูมิภาคเดียวกัน 
(3) โครงสรางคาจางของบริษัท 
(4) สถานภาพทางการเงินของบริษัท157 

                                                           
155 Malaysia Employment Act, 1955, Section 23. 
156 U.S. Department of Labor. Foreign Labor Trends- Malaysia,  www.dol.gov/ilab,  1 สิงหาคม 2548. 
157 Rohayu Abd.Ghani, and others. Salary and Wages in Malaysia. Retrieved April 25,2005,from 

www.lib.ung.ca, 25 เมษายน 2548 
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(10)  อายุความเกี่ยวกับคาจาง (Prescription of Wage) 
พระราชบัญญัติการจางงานของประเทศมาเลเซีย หมวดท่ี 15 เปนบทบัญญัติการ

รองเรียนของคาจาง  ลูกจางสามารถยื่นคํารองตอกรมแรงงานภายใน 60 วัน   หากคําตัดสินของกรม
แรงงานไมไดรับการปฏิบัติ   กรมแรงงานจะยื่นเร่ืองตอศาลสถิตยุติธรรม ใหมีคําส่ังบังคับตอไป   
ท้ังนี้พระราชบัญญัติอายุความ (Limitation Act)  สวนท่ี 2 หมวดท่ี 6 วาดวยอายุความเก่ียวกับสัญญา 
และการละเมิด และการกระทําบางประเภท กําหนดใหมีอายุความ 6 ป นับต้ังแตการกระทํานั้นได
เกิดข้ึน158   เนื่องดวยการทํางานถือเปนสัญญาตางตอบแทนระหวางนายจางกับลูกจาง ดังนั้นเม่ือ
พิจารณาตามกฎหมายนี้ อายุความเกี่ยวกับคาจางในช้ันศาล มีอายุความ 6 ป เชนกัน 

 
3.2  มาตรการทางกฎหมายในการคุมครองการจายคาจางใหแกลูกจางของประเทศไทย 

ประเทศไทยไดมีการบัญญัติกฎหมายเพ่ือการคุมครองการจายคาจาง พิจารณาตาม
หลักการได ดังตอไปนี้ 

(1) การจายคาจางโดยเสมอภาค  
ตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ไดกําหนดไววางานท่ีมีลักษณะ

และคุณภาพอยางเดียวกันและปริมาณเทากัน  นายจางจะตองกําหนดอัตราคาจางไวโดยเทาเทียมกัน
ไมวาลูกจางนั้นจะเปนชายหรือหญิง159  เปนการรักษาความเทาเทียมกันในการปฏิบัติของนายจางท่ี
กระทําตอลูกจาง โดยไมใหมีขอแตกตางกันในเร่ืองเพศ  ดังนั้น แมกฎหมายแรงงานของประเทศ
ไทย จะไมไดกําหนดไวแนนอนวางานอะไรตองจายคาตอบแทนเทาไร และไมไดกําหนดแยกจาย
ตามประเภทของงาน  การจะจายคาตอบแทนในรูปคาจางในอัตราเทาใด ข้ึนอยูกับความตกลง
ระหวางนายจางกับลูกจาง ตามสัญญาจางแรงงานท่ีไดกระทําตอกันโดยอัตรายอมจะแตกตางกันไป
ตามประเภทและชนิดของงาน  ท้ังนี้การจายคาจางใหไมวาลูกจางชายหรือหญิง ถาไดทํางานท่ีมี
ลักษณะคุณภาพและปริมาณอยางเดียวกัน ลูกจางก็ควรจะไดรับคาจางเทากันเปนการจายในลักษณะ 

                                                           
158 Limitation Act of Malaysia, Part II Actions of Contract and Tort and Certain Other Actions, Section 6 

Article 1. 
159 พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541, มาตรา 53.   

DPU



 69 

“Equal Pay for Equal  Work”160  หรือเรียกไดวาเปนการปฏิบัติโดยเทาเทียมกันท้ังนี้ รัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ยังไดรับรองสิทธิความเสมอภาคไวดวยเชนกัน161 

นอกจากนี้ กระทรวงแรงงานไดออกกฎกระทรวง กําหนดอัตราน้ําหนักท่ีนายจาง
ใหลูกจางทํางานได ลงวันท่ี 23 เมษายน พ.ศ. 2547   ใหนายจางใชลูกจางทํางานยก แบก หาม  หาบ 
ทูน ลาก หรือ เข็นของหนัก  สําหรับลูกจางหญิงไมเกินน้ําหนัก 25 กิโลกรัม  สําหรับลูกจางชายไม
เกินน้ําหนัก 55 กิโลกรัม   ซ่ึงเม่ือพิจารณาหลักกฎหมาย ลูกจางหญิงท่ีทํางานยก แบก หาม หาบ ทูน 
ลาก หรือเข็นของหนัก ไดถึง 25 กิโลกรัม นับวาทํางานเต็ม 100% ของกําลังความสามารถของเพศ
หญิง  เชนเดียวกับลูกจางชายท่ีทํางานยก แบก หาม หาบ ทูน ลาก หรือเข็นของหนัก ไดถึง 55 
กิโลกรัม ถือเปนการทํางานเต็ม 100% ของกําลังความสามารถของเพศชาย    ดังนั้นในการพิจารณา
ตามหลักรัฐธรรมนูญ และหลักกฎหมายแรงงาน จึงเปนการสมควรท่ีลูกจางหญิงจะไดรับคาจาง
อยางเสมอภาคเทาเทียมกับลูกจางชาย 

อยางไรก็ตามในทางปฏิบัติพบวา เพศ  เปนปจจัยท่ีสําคัญประการหนึ่งในการ
กําหนดคาจางท่ีไมเสมอภาค  โดยเฉพาะลูกจางท่ีทํางานเกี่ยวกับกิจการขาวสาร  นายจางจะจายตาม
จํานวนขาวสารที่แบกได  ซ่ึงลูกจางหญิงไมสามารถแบกขาวสารไดน้ําหนักเทากับลูกจางชาย จาก
ปจจัยทางสรีระกายภาพท่ีแตกตางกัน  เปนผลใหการจายคาจางไมเสมอภาคกัน เชน ลูกจางชายแบก
ขาวสารได 15 กระสอบ ไดรับคาจาง 150 บาท  ขณะท่ีลูกจางหญิงแบกขาวสารได 10 กระสอบ ได
คาจาง 100 บาท แมวาจะทํางานในลักษณะเดียวกันเต็ม 100% ของความสามารถ  นอกจากนี้ใน
อุตสาหกรรมการกอสราง พบวา  ลูกจางหญิงไมไดรับความเสมอภาคในทางปฏิบัติ ท้ังนี้  การจาง
งานโอกาสท่ีนายจางจะรับเขาทํางาน  ความกาวหนา  สวัสดิการของลูกจางหญิงไมเทาเทียมกับ
สวัสดิการของลูกจางชาย   แมวาลักษณะงาน คุณภาพ และปริมาณงานระหวางลูกจางหญิงและ
ลูกจางชายจะเหมือนกัน 

ปญหาท่ีสําคัญท่ีควรพิจารณาในทางกฎหมาย คือ เปนเร่ืองยากในการพิสูจนความ
เทาเทียมกันในการทํางานท่ีมีลักษณะ คุณภาพ และปริมาณระหวางลูกจางชายและลูกจางหญิง   การ
คุมครองทางกฎหมายในประเด็นการจายคาจางโดยเสมอภาคสําหรับลูกจางหญิงจึงไมไดรับการ
คุมครองเทาท่ีควร ดังนั้น ลูกจางหญิงมักไดรับคาจางนอยกวาลูกจางชาย   

 

                                                           
160 พงษรัตน เครือกลิ่น. (2545). คําอธิบายกฎหมายแรงงานเพ่ือการบริหารทรัพยากรมนุษย. หนา 208. 
161 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา30 บัญญัติไววา “บุคคลยอมเสมอภาคกันในกฎหมาย 

และไดรับการคุมครองตามกฎหมายเทาเทียมกัน ชายและหญิงมีสิทธิเทาเทียมกัน การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอ
บุคคล เพราะความแตกตางในเรื่องเพศ ฯลฯ จะกระทํามิได" 
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(2)  รูปแบบของคาจาง 
ตาม พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 นายจางจะตองจายคาจางใหแก

ลูกจางเปนเงินเทานั้น จะจายคาจางโดยใชบัตรหรือส่ิงของแทนเงินไมได  และเงินท่ีจายดังกลาว
ตองเปนเงินตราไทย   หากลูกจางยินยอม นายจางจะจายคาจางเปนต๋ัวเงิน เชน เช็ค  ตั๋วสัญญาใชเงิน 
หรือจายเปนเงินตราตางประเทศก็ได  โดยความยินยอม 
ของลูกจางดังกลาว  นายจางตองจัดทําเปนหนังสือ และใหลูกจางลงลายมือช่ือในการใหความ
ยินยอมใหไวชัดเจนเปนการเฉพาะดวย162 

(3)  การจายคาจางใหโดยตรง  
หลักการจายใหโดยตรง หมายถึง การจายคาจางใหแกลูกจางโดยตรง ไมผานบุคคล

อ่ืน ท้ังนี้เพื่อท่ีจะคุมครองสภาพความเปนอยูของลูกจางใหไดรับคาจางจากการทํางานท่ีแนนอน 
และเปนการปองกันการเอารัดเอาเปรียบลูกจาง 

ตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 ไมไดบัญญัติคุมครองหลักการจาย
ใหโดยตรงนี้ไวในหมวดเกี่ยวกับการใชจางงานท่ัวไป แตไดมีการบัญญัติคุมครองไวในหมวด 4 
การใชแรงงานเด็ก ตามมาตรา 51  โดยหามมิใหนายจางจาย  คาจางของลูกจางซ่ึงเปนเด็กใหแก
บุคคลอ่ืน ในกรณีท่ีนายจาง ลูกจางซ่ึงเปนเด็ก บิดา มารดาหรือผูปกครองของลูกจางซ่ึงเปนเด็กจาย
หรือรับเงินหรือประโยชนตอบแทนใดๆ เปนการลวงหนากอนมีการจาง ขณะแรกจางหรือกอนถึง
งวดการจายคาจางใหแกลูกจางซ่ึงเปนเด็กในแตละคราว มิใหถือวาเปนการจายหรือรับคาจาง
สําหรับลูกจางซ่ึงเปนเด็กนั้น และหามมิใหนายจางนําเงินหรือประโยชนตอบแทนดังกลาวมาหัก
จากคาจาง ซ่ึงตองจายใหแกลูกจางซ่ึงเปนเด็กตามกําหนดเวลา  

หลักเกณฑโดยยอ คือ 
(1)  หามนายจางจายคาจางของลูกจางเด็กใหแกบุคคลอ่ืน 
(2)  หามนายจางเรียกหรือรับเงินประกนัการทํางานของลูกจางเด็ก 
(3)  หามจายคาจางของลูกจางเด็กลวงหนา 
(4)  หามนายจางหักหนี้จากคาจางของลูกจางเด็ก  
พิจารณาตามความขางตนนี้ จึงเห็นไดวา มีเพียงแตการจายคาจางใหแกลูกจางเด็ก

เทานั้นท่ีเทียบเคียงไดกับหลักการจายใหโดยตรง  ดังนั้นหากมีการจางลูกจางท่ีมิใชเปนแรงงานเด็ก 
ลูกจางอาจตกลงกับนายจางวา ใหนายจางจายคาจางของลูกจางใหแกบิดา หรือมารดา หรือคูสมรส

                                                           
162 พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541, มาตรา 77. 
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ของลูกจาง หรือบุคคลอ่ืนท่ีลูกจางไววางใจใหรับเงินคาจางแทนได โดยไมถือวาเปนการกระทําท่ี
ผิดกฎหมาย 

สําหรับสถานท่ีจายคาจางนั้น ไดมีการบัญญัติไวในกรณีการจายคาจางโดยปกติ
จะตองจาย ณ สถานท่ีทํางานของลูกจาง ถาจะจายใหแกลูกจาง ณ สถานท่ีอ่ืนหรือดวยวิธีอ่ืน เชน
โอนเขาบัญชีธนาคารแลวใหลูกจางไปเบิกจากธนาคารเอง เปนตน ตองไดรับความยินยอมจาก
ลูกจาง163ความยินยอมดังกลาวนายจางตองจัดทําเปนหนังสือ และใหลูกจางลงลายมือช่ือไวในการ
ใหความยินยอมหรือมีขอตกลงกันใหไว ชัดเจนเปนการเฉพาะ 164 ซ่ึงการกําหนดใหจายคาจาง ณ 
สถานท่ีทํางานของลูกจางดังกลาว จึงไมอาจกลาวไดวาเปนการคุมครองตามหลักการจายใหโดยตรง 
ท้ังนี้เนื่องจากนายจางยังอาจจายคาจางใหกับคนท่ีลูกจางตกลงใหมารับแทนได โดยไมผิดกฎหมาย 

(4)  การจายคาจางเต็มจํานวน 
ตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ไดมีบทบัญญัติการคุมครองการ

จายคาจาง ในมาตรา 76 ไวโดยการกําหนดหามมิใหนําหนี้สินอ่ืนใดมาหักออกจากการจายคาจางท่ี
นายจางตองจายใหแกลูกจาง ซ่ึงมีวัตถุประสงคเพ่ือท่ีจะคุมครองลูกจางใหไดรับเงินเต็มจํานวนไม
ตองถูกหักมากมายจนเหลือเงินเปนจํานวนนอย อันมีผลกอใหเกิดความเดือดรอนแกการดํารงชีพ
ของลูกจางได 165 

อยางไรก็ตาม หากนายจางเรียกเก็บเงินจากคาจางของลูกจางเพ่ือชําระภาษีเงินได
นั้น ถือวาเปนส่ิงถูกตองตามกฎหมาย เปนหนาท่ีของพลเมืองไทยทุกคนท่ีจะตองเสียภาษีอยูแลว 
หรือเงินตามกฎหมายอ่ืนท่ีลูกจางมีหนา ท่ีตองชําระตามกฎหมายเชนเ งินสมทบกองทุน
ประกันสังคม  หรือเงินตามโครงการสวัสดิการตางๆ ท่ีเปนประโยชนตอลูกจางฝายเดียวและลูกจาง
สมัครใจท่ีจะรวมโครงการนั้นๆ แลวก็หักไดเพราะเปนประโยชนและหนาท่ีท่ีลูกจางจะตองปฏิบัติ 
เจตนารมณของกฎหมายท่ีกําหนดหามมิใหนายจางหักคาจางของลูกจางนั้น ก็มุงเพ่ือจะคุมครอง
ลูกจางมิใหนายจางหักเงินของลูกจางเพื่อประโยชนแกนายจางหรือบุคคลอื่นซ่ึงจะทําใหลูกจาง
ไดรับความเดือดรอน แตถาเปนการกระทําไปเพื่อประโยชนของลูกจางหรือเปนหนาท่ีของลูกจางก็
สมควรท่ีจะกระทําได166 

หนี้ท่ีนายจางหักไดตามกฎหมายแรงงานไทยมี 5 ประเภท  

                                                           
163 พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541, มาตรา 55. 
164 พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541, มาตรา 77. 
165 จีรพงษ  ตรงวานิชนาม. (2547). การกําหนดอัตราคาจางและคาจางของงานท่ีจางไมเต็มเวลา. หนา 45. 
166 สุดาศิริ วศวงศ. (2545). คําอธิบายกฎหมายคุมครองแรงงาน. หนา 149. 
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(1) ชําระหนี้ภาษีเงินไดตามจํานวนที่ลูกจางตองจาย หรือชําระเงินอ่ืนตามท่ีมี
กฎหมายบัญญัติไว 

(2) ชําระคาบํารุงสหภาพแรงงานตามขอบังคับของสหภาพแรงงาน 
(3) ชําระหนี้สินสหกรณออมทรัพย  หรือสหกรณอ่ืนท่ีมีลักษณะเดียวกัน กับ

สหกรณ ออมทรัพย หรือหน้ีท่ีเปนไปเพื่อสวัสดิการที่เปนประโยชนแกลูกจางฝายเดียว โดยไดรับ
ความยินยอมลวงหนาจากลูกจาง 

(4) เปนเงินประกันการทํางาน  หรือเงินประกันความเสียหายในการทํางานของ
ลูกจาง หรือชดใชคาเสียหายใหแกนายจาง  ซ่ึงลูกจางไดกระทําโดยจงใจหรือประมาทเลินเลออยาง
รายแรง โดยไดรับความยินยอมจากลูกจาง 

(5) เปนเงินสะสมตามขอตกลงตามขอตกลงเกี่ยวกับกองทุนเงินสะสม 
ดังนั้น เงินคาจางของลูกจางท่ีกฎหมายอนุญาตใหนายจางหักได จะเปนไปเพื่อการ

ชําระหนี้ภาษีเงินได หรือชําระเงินอ่ืนตามท่ีกฎหมายบัญญัติไว เชนเงินประกันสังคม  คาบํารุง
สหภาพแรงงาน หนี้สหกรณออมทรัพยหรือสหกรณอ่ืน หรือหนี้ท่ีเปนไปเพื่อประโยชนแกลูกจาง
ฝายเดียวที่ลูกจางยินยอมลวงหนาใหหัก เงินประกัน  เ งินชดใชค า  เ สียหาย   เ งินสะสม
กองทุนเงินสะสม แตนายจางจะหักไดไมเกินเพดานท่ีกฎหมายกําหนด คือ 

- หักคาจางเพื่อหนี้ประเภทเดียว ไมเกินรอยละ 10 
- หักคาจางเพื่อหนี้หลายประเภท รวมแลว ไมเกินรอยละ 20 ของเงินท่ีลูกจางมี

สิทธิไดรับตามกําหนดเวลาการจาย167 
ยกเวนในกรณีท่ีเปนภาษีเงินไดหรือเงินอ่ืนตามท่ีกฎหมายบัญญัติไวใหเปนหนาท่ี

ท่ีลูกจางจะตองชําระ  จะตองหักไวตามจํานวนท่ีลูกจางตองจาย แตถาจะหักเกินเพดานท่ีกฎหมาย
กําหนด ก็สามารถกระทําได หากลูกจางยินยอม ซ่ึงความยินยอมดังกลาวนายจางตองจัดทําเปน
หนังสือ และใหลูกจางลงลายมือช่ือไวในการใหความยินยอมหรือมีขอตกลงกันใหไวชัดเจนเปน
การเฉพาะ168 

ประเด็นท่ีนาสนใจในเร่ืองหลักการจายคาจางเต็มจํานวน คือ การนําคาจางมาหัก
กลบลบหนี้กับหนี้ท่ีลูกจางมีตอนายจางสามารถกระทําไดหรือไม  

ตามกฎหมายคุมครองแรงงานไทยกําหนดใหนายจางมีสิทธิหักคาจาง คาลวงเวลา 
คาทํางานในวันหยุด และคาลวงเวลาเพื่อเปนเงินประกันการทํางานหรือเงินประกันความเสียหาย 
หรือชดใชคาเสียหายใหแกนายจาง ซ่ึงลูกจางไดกระทําโดยจงใจหรือประมาทเลินเลออยางรายแรง 
                                                           

167 พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541, มาตรา 76. 
168 พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541, มาตรา 77. 
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เม่ือไดรับความยินยอมจากลูกจาง169  นายจางจะนําไปหักกับหนี้อ่ืนมิได ในเร่ืองการหักหนี้จากการ
จายคาจาง ไดมีคําพิพากษาฎีกาเกี่ยวกับการตีความความหมายของคําวา “หนี้อ่ืน” ตามท่ีกําหนดไว
ในประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง การคุมครองแรงงาน ลงวันท่ี 16 เมษายน พ.ศ. 2515 ขอ 30 170 
ซ่ึงพอเทียบเคียงกับเร่ืองนี้ไดดังนี้ 

คําพิพากษาฎีกาท่ี ๓๕๔๖-๓๕๔๗/๒๕๒๔ 
คําวา “หนี้อ่ืน” ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ืองการคุมครองแรงงาน ขอ ๓๐ 

หมายถึง หนี้อ่ืนๆท่ีไมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามสัญญาจาง หนี้ท่ีโจทกท้ังสองตองรับผิดชดใช
ใหแกจําเลยเน่ืองจากการปฏิบัติงานตามสัญญาจางจึงมิใชหนี้อ่ืน ซ่ึงนายจางจะนํามาหักจากคาจาง
มิได 

คดีเร่ืองนี้ ลูกจางทํางานในรัฐวิสาหกิจแหงหนึ่ง มีหนาท่ีปดเปดประตูหนาตางโรง
ซอมรถจักรดีเซล ตอมามีคนรายโจรกรรมทรัพยสินของโรงซอมรถจักรดีเซลระหวางท่ีลูกจางทํา
หนาท่ีปดเปดประตูหนาตาง  นายจางเห็นวาลูกจางประมาทเลินเลอบกพรองตอหนาท่ี จึงไดส่ังให
ลูกจางรับผิดชดใชเงิน โดยหักจากคาจางของลูกจางรายเดือนและตัดคาจาง ปญหาที่เกี่ยวของกับ
หลักการจายเต็มจํานวน คือ นายจางมีสิทธิหักคาจางของลูกจางเพื่อชดใชทรัพยสินท่ีถูกลักหรือไม 

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยวา ประกาศกระทรวงมหาดไทยเร่ือง การ
คุมครองแรงงาน ลงวันท่ี ๑๖ เมษายน ๒๕๑๕ ขอ ๓๐ ท่ีกําหนดไววา"ในการจายคาจาง คาลวงเวลา 
และคาทํางานในวันหยุด นายจางจะนําหนี้อ่ืนมาหักมิได "นั้น มีเจตนารมณเพื่อคุมครองลูกจางใน
เร่ืองคาแรงงานมิใหนายจางเอาเปรียบลูกจาง ถือวาเปนขอกําหนดเกี่ยวกับความสงบเรียบรอยของ
ประชาชนเพราะการปลอยใหนายจางเอาเปรียบกดข่ีขมเหงลูกจางยอมจะกอใหเกิดความ
ระสํ่าระสายและกระทบกระเทือนความสงบเรียบรอยในบานเมือง ในทางกลับกัน ถาปลอยให
ลูกจางประมาทเลินเลอและมีความบกพรองในการทํางานหรือกอใหเกิดความเสียหายแกนายจาง
อยางไรก็ได โดยนายจางไมมีสิทธิท่ีจะออกคําส่ังหรือวางระเบียบหรือทําขอตกลงใด ๆ เพื่อปองกัน
ความเสียหายนั้น ความสงบเรียบรอยของประชาชนก็ยอมจะถูกทําลายเชนเดียวกัน ดังนั้น ประกาศ
กระทรวง มหาดไทยดังกลาว จึงมิไดมีเจตนารมณท่ีจะใหความเปนธรรมแกลูกจางหรือนายจางฝาย
หนึ่งฝายใดแตเพียงฝายเดียว คําวา "หนี้อ่ืน" ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเร่ือง การคุมครอง
แรงงาน ลงวันท่ี 16 เมษายน 2515 ขอ 30 หมายถึงหนี้ชนิดใดพิเคราะหขอความที่วา "ในการจาย
คาจางคาลวงเวลาและคาทํางานในวันหยุดนายจางจะนําหนี้อ่ืนมาหักมิได" แลวตีความกลับกันไดวา 

                                                           
169 พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541,มาตรา 76(4). 
170 สุดาศิริ วศวงศ.  เลมเดิม. หนา 156. 
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ถาไมใช "หนี้อ่ืน"แตเปนหนี้เกี่ยวของกับตัวคาจาง คาลวงเวลาและคาทํางานในวันหยุดนั้นเองก็
ยอมจะหักได  กรณีนี้เปนหนี้ท่ีลูกจางตองรับผิดชดใชแกนายจางเนื่องจากการปฏิบัติงานตามสัญญา
จางจึงเห็นวา นายจางจึงมีสิทธิหักคาจางของลูกจางชดใชความเสียหายสําหรับทรัพยสินของจําเลยท่ี
ถูกโจรกรรมได  

นอกจากน้ี หนี้อ่ืนท่ีนายจางจะนํามาหักจากคาจาง คาลวงเวลา และคาทํางานใน
วันหยุดไมไดนั้น หมายถึง หนี้กับบุคคลอ่ืนๆ เชน ลูกจางกูยืมกัน เปนหนี้รานคา ฯลฯ ซ่ึงไมเกี่ยวกับ
คาจาง ในกรณีท่ีนายจางจัดสวัสดิการเงินกูซ่ึงถือเปนสวนหนึ่งของสภาพการจาง ยอมหักคาจาง
ชําระหนี้ไดตามสัญญาท่ีลูกจางผูกูยืมไดใหไว171 

โดยสรุปกฎหมายคุมครองแรงงานของประเทศไทยยอมใหนายจางหักกลบลบหนี้
ของนายจางกับเงินคาจางไดในกรณีชดใชคาเสียหายใหแกนายจาง ท่ีลูกจางไดกระทําโดยจงใจหรือ
ประมาทเลินเลอ รวมถึงหนี้ท่ีเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามสัญญาจาง 

(5)  ระยะเวลาในการจายคาจาง 
ตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ไดกําหนดหลักเกณฑซ่ึงทําให

นายจางในประเทศไทยกําหนดเกี่ยวกับระยะเวลาการจายคาจางตามระยะเวลาท่ีใชในการคํานวณ
คาจาง เชนคํานวณคาจางเปนเดือน ก็จะจายคาจางเดือนละ 1 คร้ัง หรือในกรณีคํานวณคาจางเปน
รายวัน รายช่ัวโมง รายสัปดาห หรือจายทุก 15 วัน ก็จะคํานวณระยะเวลาการจายคาจางส้ันลงอีก 
เชน จายทุกวัน  ทุกสัปดาห ทุก 15 วัน แตอยางไรก็ตามสวนใหญจะตกลงกันจายไมนอยกวาเดือน
ละ1 คร้ัง  ซ่ึงหลักเกณฑดังกลาว มีดังนี้ 

(1)  ในกรณีท่ีมีการคํานวณคาจางเปนรายเดือน รายวัน รายช่ัวโมง หรือระยะเวลา
อยางอ่ืนท่ีไมเกิน 1 เดือน หรือตามผลงานโดยคํานวณเปนหนวย ใหจายเดือนหนึ่งไมนอยกวาเดือน
ละ 1 คร้ัง เวนแตจะมีการตกลงกันเปนอยางอ่ืนท่ีเปนประโยชนแกลูกจาง 

(2)  ในกรณีท่ีมีการคํานวณคาจาง นอกจาก (1) ใหจายตามกําหนดเวลาท่ีนายจาง
และลูกจางตกลงกัน172 

ในกรณีท่ีมีการเลิกจางนายจางจะตองจายคาจางท่ีลูกจางมีสิทธิไดรับใหแกลูกจาง
ภายใน 3 วันนับแตวันท่ีเลิกจาง173 

                                                           
171 เกษมสันต วิลาวรรณ, อรรถพล มนัสไพบูลยและสุภชัย มนัสไพบูลย. (2544). ปุจฉา-วิสัชนา กฎหมาย

แรงงานและปญหาในทางปฏิบัติ, การริหารงานบุคคลและแรงงานสัมพันธ. หนา 256. 
172 พระราชบัญญัติ คุมครองแรงงาน พ.ศ.2541, มาตรา 70. 
173 พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541, มาตรา 70 วรรคสอง 
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ในกรณีสัญญาจางส้ินสุดเนื่องจากลูกจางลาออก กฎหมายไมไดกําหนดเวลาการ
จายเงินคาจางหรือเงินอ่ืนๆ ไวเปนการเฉพาะ ดังนั้น กําหนดการจายสําหรับกรณีลาออกตองเปนไป
ตามระเบียบขอบังคับหรือขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางเปนสําคัญ174 

(6)  การจายเงินกรณีนายจางมีความจําเปนตองหยุดกิจการชั่วคราว 
ตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ไดบัญญัติรับรองในเร่ืองการ

จายเงินกรณีนายจางมีความจําเปนตองหยุดกิจการช่ัวคราว มีหลักเกณฑดังนี้ 
“ในกรณีท่ีนายจางมีความจําเปนตองหยุด กิจการท้ังหมดหรือบางสวนเปนการ

ช่ัวคราวโดยเหตุหนึ่งเหตุใด ท่ีมิใชเหตุสุดวิสัย ใหนายจางจายเงินใหแกลูกจางไมนอยกวา รอยละหา
สิบของคาจางในวันทํางานท่ีลูกจางไดรับกอนนายจาง หยุดกิจการตลอดระยะเวลาท่ีนายจางไมได
ใหลูกจางทํางานใหนายจางแจงใหลูกจางและพนักงานตรวจแรงงานทราบ ลวงหนากอนวันเร่ิมหยุด
กิจการตามวรรคหน่ึง” 175  

วัตถุประสงคของบทบัญญัตินี้ก็เพื่อใหโอกาสนายจางท่ีจะหยุด  กิจการท้ังหมด
หรือบางสวนเปนการช่ัวคราวโดยไมตองเลิกจางลูกจาง ในกรณีท่ีมีจําเปนจากเหตุหนึ่งเหตุใดอัน
เกิดจากตัวของนายจางเองซ่ึงมิใชเหตุสุดวิสัย เชนการขาดแคลนวัตถุดิบ ยอดส่ังซ้ือสินคาลดลง 
เคร่ืองจักรเกิดความเสียหาย หรือเกิดการขาดสภาพคลองทางการเงิน เปนตน ขณะเดียวกันก็เพื่อให
ความคุมครองลูกจางไมใหไดรับความเดือดรอนเกินควรในขณะท่ีนายจางหยุดกิจการ โดยการ
กําหนดใหนายจางจายเงินใหแกลูกจางไมนอยกวารอยละ 50ของคาจางในวันทํางานท่ีลูกจางไดรับ
กอนนายจางหยุดกิจการตลอดระยะเวลาท่ีนายจางไมไดใหลูกจางทํางาน ซ่ึงการหยุดช่ัวคราวตาม
มาตราน้ีหากครบเง่ือนไขตามท่ีบัญญัติไวแลวถือวาเปนสิทธิของนายจางท่ีจะหยุดงานช่ัวคราวได
เลย โดยไมคํานึงถึงวาลูกจางท่ีหยุดงานนั้นจะเปนกรรมการลูกจางหรือไม176 

ตามมาตรา 75 แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541  หากเปนการหยุด
การประกอบกิจการเน่ืองจากเหตุสุดวิสัย177 นายจางไมมีหนาท่ีตองจายคาจางใหแกลูกจาง  มี
ประเด็นท่ีควรพิจารณาวาลูกจางมีสิทธิไดรับคาจางหรือไมในกรณีท่ีเกิดเหตุสุดวิสัยข้ึน  ท้ังนี้  ไมมี

                                                           
174 พงษรัตน  เครือกลิ่น.  เลมเดิม. หนา 210. 
175 พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541, มาตรา 75. 
176 คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 8880-8886/2542 
177 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 8 “ เหตุสุดวิสัย” หมายความวา เหตุใดๆ อันจะเกิดข้ึนก็ดี จะใหผล

พิบัติก็ดี เปนเหตุที่ไมอาจปองกันไดแมทั้งบุคคลผูตองประสบหรือใกลจะตองประสบเหตุนั้น จะไดจัดการระมัดระวังตาม
สมควรอันพึงคาดหมายไดจากบุคคลในฐานะและภาวะเชนนั้น 
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กฎหมายท่ีบัญญัติไวเปนพิเศษเกี่ยวกับเหตุสุดวิสัย  ดังนั้น จึงตองพิจารณาโดยใชหลักกฎหมายแพง  
ดังนี้ 

(1)  นายจางมีหนาท่ีหลักตามสัญญาจางแรงงาน คือ จายคาจางตอบแทนการทํางาน
ของลูกจาง  (มาตรา 575 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย)    ดังนั้น ในกรณีท่ีลูกจางพรอมท่ี
จะทํางาน แตนายจางไมมีงานท่ีจะสงมอบให  นายจางยังคงมีหนาท่ีจายคาจางตามสัญญาจาง
แรงงาน ตราบใดท่ีหนาท่ีนั้นยังไมเปนการพนวิสัย   รวมท้ังความสัมพันธทางกฎหมายระหวาง
นายจางและลูกจางยังคงมีอยู  

(2)  ในลักษณะการชําระหนี้ตามกฎหมายแพง  ลูกจางเปนเจาหนี้บุริมสิทธิ (มาตรา 
253 (3) แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย)  และนายจางมีหนาท่ีสงมอบงานใหแกลูกจาง 
(มาตรา 575)  แมวาการสงมอบงานไมสามารถกระทําได ดวยเหตุท่ีมาจากฝายนายจาง อาทิ การหยุด
กิจการช่ัวคราว  หรือดวยเหตุสุดวิสัยก็ตาม   แตตราบใดท่ียังไมเปนการพนวิสัย ฝายท่ีเปนลูกหนี้ยัง
ตองมีหนาท่ีชําระหนี้  ดังนั้น เม่ือลูกจางพรอมท่ีจะชําระหนี้ดวยการทํางาน นายจางจึงยังคงตอง
ชําระหนี้ดวยการจายคาจางเชนกัน   

ประเด็นทางกฎหมายตามมาตรา 75 แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 
2541  ยังมีขอพิจารณาเกี่ยวกับมาตรการทางกฎหมายในการชะลอการเลิกจาง  แมวานายจางจะมี
สิทธิในการจาง หรือเลิกจาง โดยใชอํานาจหรือดุลพินิจตางๆ  ไดโดยไมถือเปนการกระทําผิด
กฎหมาย   แตกฎหมายไดมีมาตรการท่ีชวยชะลอ ไมใหนายจางใชอํานาจในการเลิกจางลูกจางอยาง
ทันทีทันใด   โดยนายจางจะตองพิจารณาถึงความจําเปนของตนเองวามีสาเหตุถึงข้ันท่ีเปนเหตุสด
วิสัยหรือไม จนทําใหนายจางตองหยุดกิจการท้ังหมดหรือบางสวนของตน และนายจางจะตองแจง
เร่ืองการหยุดกิจการใหลูกจางของตน และพนักงานตรวจแรงงานทราบลวงหนา เสียกอน นายจาง
ไมสามารถปดกิจการและเลิกจางลูกจางท้ังหมดหรือลูกจางบางสวนในทันทีทันใด  นายจางจะตอง
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 75  จึงเปนมาตรการทางกฎหมายท่ีทํา
ใหการเลิกจางลูกจางนั้นชาลง หรือถาหากหาแนวทางที่เอ้ือประโยชนซ่ึงกันและกัน เพื่อความอยู
รอดของกิจการนายจาง และลูกจางไมขาดรายได  ก็อาจชวยใหนายจางไมตองเลิกจางลูกจางเลยก็ได 

ในชวงเศรษฐกิจวิกฤตท่ีผานมาประมาณป พ.ศ. 2540-2541  บริษัทรถยนตบางแหง
ในประเทศไทย ไดใหลูกจางท้ังหมดในบริษัทเลือกวิธีการชะลอการเลิกจาง ดังน้ี  

(1)  ลดจํานวนลูกจางลงใหเหลือคร่ึงหนึ่ง  ลูกจางท่ียังคงทํางานอยู ไดรับคาจางเต็ม
จํานวนตามปกติ 

(2)  ลดคาจางของลูกจางทุกคนลงคร่ึงหนึ่ง และลดวันทํางานลง 
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ลูกจางของบริษัทดังกลาว ตกลงใจกันเลือกวิธีท่ี 2  ในการชะลอการเลิกจางของ
บริษัท  เพื่อใหทุกคนอยูรอด มีงานทํา มีรายไดในระดับหนึ่งและยังแสดงถึงความสามัคคีของลูกจาง  

ในทางกฎหมาย ไมมีบทบัญญัติท่ีใหอํานาจแกนายจางในการลดคาจางของลูกจาง 
เนื่องจากหลักกฎหมายถือวานายจางกับลูกจางไดตกลงคาจางไวตอกัน กอนการจางงานแลว  การ
ลดคาจางลงนั้นทําใหลูกจางไดรับคาจางในจํานวนท่ีต่ํากวาคาจางท่ีไดตกลงกันไวกับนายจาง ถือวา
เปนผลเสียหายกับลูกจาง และถือวานายจางปฏิบัติผิดสัญญาในการจายคาจางไมครบตามจํานวนท่ี
ตกลงกัน โดยเฉพาะหากนายจางลดคาจางโดยลูกจางไมยินยอมดวย  แตอยางไรก็ดี กฎหมายยังมี
ขอยกเวนในกรณีของการลดคาจางโดยลูกจางยินยอมหรือตกลงดวย ซ่ึงการลดคาจางในกรณีเชนนี้ 
นายจางจะตองปฏิบัติใหถูกตองตามข้ันตอนของกฎหมายดวย กลาวคือ มีขอตกลงเกี่ยวกับสภาพ
การจาง ซ่ึงมีขอกําหนดเก่ียวกับจํานวนคาจางไวเปนการเฉพาะระหวางนายจางกับลูกจาง ท้ังนี้การ
ขอลดคาจางนั้น นายจางจะตองมีการแจงขอเรียกรองเกี่ยวกับสภาพการจางไปยังลูกจางเพ่ือทําการ
เจรจาตกลงในการลดคาจางตามกระบวนการกฎหมายตอไป จึงจะถือไดวา เปนการกระทําโดยไม
ผิดตอสัญญาจางงาน  

(7)  การจายคาจางในธุรกิจรับเหมาชวง  
ตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ไดบัญญัติเพื่อคุมครองลูกจางใน

กรณีท่ีนายจางเปนผูรับเหมาชวง โดยกําหนดใหผูรับเหมาชวงถัดข้ึนไป หากมีตลอดสายจนถึง
ผูรับเหมาชั้นตนรวมรับผิดกับผูรับเหมาชวงซ่ึงเปนนายจางในคาจาง  คาลวง  เวลา  คาทํางานใน
วันหยุดคาลวงเวลาในวันหยุด คาชดเชย คาชดเชยพิเศษ เงินสะสม  เงินสมทบ หรือเงินเพิ่ม178 ซ่ึง
เปนการกําหนดใหผูรับเหมาชวงถัดข้ึนไปจนถึงผูรับเหมาชั้นตนรวมรับผิดกับผูรับเหมาชวงท่ีเปน
นายจางทุกกรณีในสวนของเงินท่ีลูกจางจะไดรับ  

เม่ือผูรับเหมาช้ันตน หรือผูรับเหมาชวงถัดข้ึนไปไดจายเงินท่ีตองจายตามกฎหมาย
คุมครองแรงงานท่ีลูกจางของผูรับเหมาชวงมีสิทธิไดรับใหแกลูกจางแลว ผูรับเหมาช้ันตน หรือ
ผูรับเหมาชวงนั้นมีสิทธิไลเบ้ียเงินท่ีไดจายไปแลวจากผูรับเหมาชวงซ่ึงเปนนายจางท่ีแทจริงนั้นได 

สาเหตุท่ีประเทศไทยตองมีบทบัญญัติใหผูรับเหมาชวงถัดข้ึนไปตลอดสาย และ
ผูรับเหมาชั้นตนถามี รวมรับผิดชอบในหน้ีคาจางตามสัญญาจางแรงงาน และไดบัญญัตินิยาม
ความหมายของ นายจาง รวมถึงผูประกอบกิจการโดยวิธีเหมาคาแรง ซ่ึงมีหนาท่ีในการจายคาจาง 
และมีหนาท่ีอ่ืนๆตามกฎหมายแรงงาน เนื่องจากปญหาเศรษฐกิจ ประกอบกับการแขงขันทางการคา 
เพื่อใหมีคาใชจายท่ีนอยท่ีสุด แตมีผลกําไรมากท่ีสุด ดังนั้นทางผูประกอบกิจการจึงตองการลด

                                                           
178 พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541, มาตรา 12. 
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ตนทุน ซ่ึงคาจางถือเปนตนทุนตัวหนึ่ง ดังนั้นผูประกอบกิจการจึงพยายามลดตนทุนโดยใชให
ผูรับเหมาไปดําเนินการตอ เพื่อผลักภาระหนาท่ีและความรับผิดชอบตางๆตามกฎหมายแรงงาน 
โดยผูรับเหมาอาจไปเหมาชวงอีกทอดหน่ึง 

เนื่องจากผูรับเหมาชวง ในบางคร้ังเปนผูรับเหมารายยอยอาจไมมีเงินคาจางจาย
ตอบแทนการทํางาน ดังนั้นเพื่อเปนการคุมครองลูกจางใหไดรับคาตอบแทนตามสัญญา จึง
กําหนดใหผูรับเหมาชวงถัดข้ึนไปตลอดสาย รวมท้ังผูรับเหมาช้ันตนรับผิดในหน้ีเงินตามสัญญาจาง
แรงงาน 

สําหรับผูประกอบกิจการ โดยลักษณะของการเหมาคาแรงใหผูรับเหมาไปทํางาน
ลักษณะความสัมพันธระหวางผูประกอบกิจการ และผูรับเหมาเปนการจางทําของ และผูประกอบ
กิจการไมมีความสัมพันธใดๆกับลูกจางท่ีผูรับเหมาไปหามา ซ่ึงจุดนี้เองเปนการพยายามหลีกเล่ียง
การเปนนายจางตามกฎหมายแรงงาน ดังนั้นกฎหมายแรงงานจึงนิยามความหมายของนายจาง
โดยรวมถึง “ผูประกอบกิจการซ่ึงไดวาจางดวยวิธีเหมาคาแรง โดยมอบหมายใหบุคคลหน่ึงคนใดรับ
ชวงไปดูแลการทํางานและรับผิดชอบจายคาจางใหแกลูกจางอีกทอดหน่ึงก็ดี โดยการทํางานนั้นเปน
สวนหนึ่งสวนใดหรือท้ังหมดในกระบวนการผลิต หรือธุรกิจในความรับผิดชอบของผูประกอบ
กิจการ ใหถือวาผูประกอบกิจการเปนนายจางของลูกจางดังกลาว” 

จากนิยาม ผูประกอบกิจการท่ีถือเปนนายจางตองวาจางใหผูอ่ืน ทํางานธุรกิจ หรือ
กระบวนการผลิตท่ีอยูในความรับผิดชอบของตน179 อาทิเชน ผูประกอบกิจการ A ประกอบกิจการ
รักษาความสะอาด ไปวาจางผูรับเหมาใหทํางานทําความสะอาด ในกรณีเชนนี้ เปนการจางเหมาใน
การประกอบกิจการของตน A มีฐานะเปนนายจางของลูกจางเชนเดียวกับผูรับเหมา แตหากเปนการ
วาจางโดยเหมาคาแรงใหผู รับเหมาไปทํางานอยางอ่ืนท่ีไม เกี่ยวของกับธุรกิจของตนหรือ
กระบวนการผลิตท่ีอยูในความรับผิดชอบของตน ผูประกอบกิจการ A ก็ไมมีฐานะเปนนายจางตาม
กฎหมายแรงงาน ท้ังนี้เพื่อเปนการคุมครองลูกจางใหไดรับคาจางตอบแทนการทํางาน 

(8)  การจายคาจางขั้นต่ํา 
จุดมุงหมายหลักของการคุมครองการจายคาจางข้ันตํ่าในประเทศไทย เพื่อไมให

นายจางจายคาจางใหลูกจางในอัตราใดก็ไดข้ึนอยูกับความพอใจหรือความตกลงกันระหวางนายจาง
กับลูกจาง ไมวาลูกจางนั้น จะเปนลูกจางประเภทใด เชน ลูกจางทดลองงาน  ลูกจางช่ัวคราว  
ลูกจางประจํา ลูกจางท่ีมีกําหนดเวลาจางแนนอนและไมแนนอน ฯลฯ  ท้ังนี้เนื่องจากกฎหมายเห็น
วาการท่ีจะปลอยใหอัตราคาจางข้ึนอยูกับความพอใจของนายจาง  หรือความตกลงกันนั้น พื้นฐาน

                                                           
179 หมายเหตุทายคําพิพากษาฎีกาที่ ๖๗๘๘-๖๘๐๔/๒๕๔๔ 

DPU



 79 

ของการไมเทาเทียมกันระหวางนายจางกับลูกจาง ยอมทําใหลูกจางซ่ึงอยูในฐานะท่ีดอยกวา
เสียเปรียบอยูตลอดเวลา กฎหมายจึงกําหนดอัตราคาจางข้ันตํ่าข้ึนเพื่อใหนายจางปฏิบัติตาม  

สําหรับแนวคิดเร่ืองการจายคาจางข้ันตํ่าตามกฎหมายคุมครองแรงงานของประเทศ
ไทย  ควรพิจารณาจากกลุมผลประโยชนท่ีเกี่ยวของโดยตรง ซ่ึงประกอบดวย กลุมนายจาง กลุม
ลูกจาง และตัวแทนภาครัฐบาล   ดังนั้นปจจัยพื้นฐานในการกําหนดคาจางข้ันตํ่าจึงควรเปนปจจัยท่ี
เกี่ยวของกันท้ัง 3 ฝาย  ปจจัยพื้นฐานของกลุมนายจาง ไดแก ความสามารถในการจายคาจาง  และ
ความอยูรอดของธุรกิจของนายจาง  ปจจัยพื้นฐานของกลุมลูกจาง ไดแก  คาครองชีพในระดับ
มาตรฐานท่ีลูกจางพึงดํารงชีพอยูไดอยางพอเพียง  และคาจางอันเปนผลตอบแทนจากการทํางาน
และความสามารถ   สวนปจจัยทางภาครัฐบาล ไดแก การคํานึงถึงการรอมชอมประนีประนอมท้ัง
กลุมนายจางและกลุมลูกจางใหสามารถทํางานอยูรวมกันได  นํามาซ่ึงการประสานผลประโยชน
ของสวนรวม รวมท้ังเอ้ือตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

ปจจุบันการกําหนดอัตราคาจางข้ันตํ่าจะใชในรูปประกาศกระทรวงแรงงาน ซ่ึง
อาศัยอํานาจตาม  พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541  ซ่ึงเปนกฎหมายลําดับรองเปนอํานาจ
ของฝายบริหาร โดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน  โดยไมมีกฎหมายเปนพระราชบัญญัติในการ
กําหนดอัตราคาจางข้ันตํ่าเปนการเฉพาะ ท้ังนี้องคกรท่ีทําหนาท่ีกําหนดอัตราคาจางข้ันตํ่า คือ 
คณะกรรมการคาจาง และอัตราคาจางข้ันตํ่าจะกําหนดเปนรายวัน โดยใชบังคับกับลูกจางทุก
ประเภท 

หลักการกําหนดอัตราคาจางข้ันตํ่า จึงควรเปนแนวทางเพ่ือใหลูกจางไดมีเงิน
จํานวนหนึ่งเปนคาใชจายในการยังชีพหรือดํารงชีวิตประจําวัน ไมเลือกใชเฉพาะลูกจางท่ีเขาใหม 
หรือลูกจางประเภทใดประเภทหนึ่งโดยเฉพาะ  ขณะท่ีฝายนายจาง มีความเห็นวา ลูกจางท่ีผานงาน
มาแลว หรือลูกจางท่ีมีทักษะในการทํางาน หรือเปนลูกจางประจําเทานั้น จึงมีความชอบธรรมท่ีจะ
ไดรับคาจางข้ันตํ่า สําหรับฝายลูกจางมีความเห็นวา คาจางข้ันตํ่าจะตองเปนเงินท่ีนายจางจายใหใน
สวนท่ีเปนคาจางรายวัน หรือเปนคาจางรายเดือนเทานั้น เงินอ่ืนใดนอกเหนือจากเงินดังกลาว ไม
เปนคาจางข้ันตํ่าท้ังส้ิน  

ปญหาของการจายคาจางข้ันตํ่าในประเทศไทยในปจจุบัน เนื่องจากการกําหนด
อัตราคาจางข้ันตํ่า เปนระบบที่ตึงตัว ไมมีความยืดหยุน  หากกิจการของนายจางประสบปญหาทาง
เศรษฐกิจ นายจางตองการลดช่ัวโมงการทํางานของลูกจางและลดคาจางลง  แตหากการลดคาจาง
ดังกลาวอาจมีผลใหลูกจางไดรับคาจางในระดับท่ีต่ํากวาอัตราคาจางข้ันตํ่าตามท่ีกฎหมายกําหนด  
จึงเปนปญหาวา ควรมีมาตรการทางกฎหมายอยางไรท่ีจะเปนการชวยเหลือดูแลท้ังฝายนายจาง
เพื่อใหดําเนินกิจการตอไปได และฝายลูกจางเพื่อใหยังคงมีรายไดในระดับหนึ่ง 
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ในสวนของลูกจาง ท่ีมีการจางงานแบบไมเต็มเวลา (Part-Time) เชน ลูกจางท่ีเปน
นักเรียน นักศึกษา แตเดิมไมมีกฎหมายคุมครองในเรื่องการจายคาจางข้ันตํ่าเปนการเฉพาะ คาจาง
ของงานลักษณะดังกลาวข้ึนอยูกับการกําหนดของนายจาง หรือการตกลงกันระหวางนายจางกับ
ลูกจาง ทําใหเกิดปญหาเร่ืองการบังคับใชกฎหมายสําหรับการจางงานท่ีไมเต็มเวลา  ท้ังนี้ 
คณะกรรมการคาจางไดเสนอใหกําหนดอัตราคาจางข้ันตํ่ารายช่ัวโมง สําหรับนักเรียน นิสิต  
นักศึกษาท่ีประสงคจะหารายไดพิเศษ และรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานไดเห็นชอบดวย จึงได
ออกประกาศกระทรวงแรงงาน เร่ืองอัตราคาจางข้ันตํ่ารายช่ัวโมง ลงวันท่ี 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2548  
โดยใหมีผลบังคับใชตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ลงวันท่ี 17 พฤษภาคม พ.ศ.2548)  โดยไดกําหนดอัตราคาจางข้ันตํ่ารายช่ัวโมง  ช่ัวโมงละ 25 บาท 
สําหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษาท่ีมีอายุตั้งแต 15 ปข้ึนไป ท่ีประสงคจะทํางานประเภทไมเต็มเวลา 
ในกิจการขายสินคา และบริการลูกคา  งานวิจัยตลาด งานรานอาหาร งานหางสรรพสินคา งาน
บริการในรานสะดวกซ้ือ  และงานคลังสินคา ซ่ึงเปนงานท่ีมีความปลอดภัยและไมเส่ียงอันตราย  
ในชวงเปดภาคเรียนปกติไมเกินวันละ 4 ช่ัวโมง และในชวงปดภาคเรียน ไมเกินวันละ 7 ช่ัวโมง180 

อยางไรก็ตาม ประเทศไทยยังไมมีกฎหมายท่ีใหความคุมครองการจายคาจางข้ันตํ่า
ในการจางงานแบบไมเต็มเวลาสําหรับแมบาน หรือบุคคลท่ัวไปท่ีตองการหารายไดพิเศษเสริมจาก
งานประจํา  ทําใหลูกจางกลุมนี้ยังคงถูกเอารัดเอาเปรียบจากนายจาง โดยไมสามารถเรียกรองความ
ชวยเหลือทางกฎหมายได 

(9)  ความรับผิดในเร่ืองดอกเบ้ียและเงินเพิ่ม 
ประเทศไทยไดบัญญัติรับรองไวในพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 ซ่ึง

เปนการกําหนดสภาพบังคับในทางแพงไวตามมาตรา 9 ซ่ึงใหหลักเกณฑวา เม่ือไดตกลงกันวาจะ
จายคาจางใหแกลูกจางเม่ือไรแลวนายจางจะตองจายคาจางใหตามท่ีไดกําหนดไวนั้น   หากนายจาง
มีหนาท่ีจายคาจางใหแกลูกจาง และหนี้ถึงกําหนดแลว นายจางไมจายคาจาง ถือวานายจางผิดนัดเม่ือ
ถึงกําหนดจายคาจาง โดยลูกจางไมตองบอกกลาวทวงถาม181 และนายจางตองจายคาจางใหครบถวน
ตามท่ีไดตกลงกันไว ไมวาเกิดจากลืมจาย เกิดความเขาใจผิด หรือเพราะเหตุใดก็ตาม ตามกฎหมาย
ถือวานายจางผิดนัดตองจายดอกเบ้ียใหแกลูกจางในอัตรารอยละ 15 ตอปของยอดเงินท่ีคางชําระอยู 

กรณีผิดนัดจายคาจางหรือจายใหไมครบจํานวนโดยปราศจากเหตุผลอันสมควร 
เชนนายจางไมจายเน่ืองจากไมพอใจลูกจางเปนการสวนตัวและตองการกล่ันแกลง หรือนายจางนํา
เงินไปเลนการพนันหมด หรือนําเงินไปลงทุนอยางอ่ืน จึงไมมีเงินจายคาจางใหแกลูกจาง เชนนี้ถือ
                                                           

180  ประกาศกระทรวงแรงงาน เร่ืองอัตราคาจางข้ันต่ํารายชั่วโมง ลงวันที่ 9 พฤษภาคม  พ.ศ.2548. 
181 พงษรัตน  เครือกลิ่น.  เลมเดิม. หนา 221. 

DPU



 81 

วาเปนการจงใจผิดนัด นายจางมีหนาท่ีตองจายเงินเพิ่มใหแกลูกจางในอัตรารอยละ 15 ของยอดเงิน
ท่ีคางชําระทุกระยะเวลา 7 วัน 

เงินเพิ่มท่ีนายจางจะตองจายนี้ เปนการจายนอกเหนือไปจากดอกเบี้ย คือนอกจาก
ตองจายดอกเบี้ยรอยละ15 ในระยะชวงเวลาท่ีผิดนัด หากการผิดนัดปราศจากเหตุผลอันสมควร 
นายจางยังตองจายเงินเพิ่มในอัตรารอยละ15 ทุกๆ 7 วันดวย เงินเพิ่มนี้มีจํานวนคอนขางมาก
ประมาณถึงรอยละ720 ตอป182 
 
กรณีตัวอยาง / ศึกษา 

คําพิพากษาฎีกาท่ี ๖๑๓/๒๕๒๙ 
จําเลยไมอนุมัติใหโจทกลากิจโดยถือวาโจทกขาดงานและตัดคาจางโจทก ๓๔๘ บาท 

แมมีการไมอนุมัติใหลากิจเปนการขัดตอขอบังคับและจําเลยตองคืนเงิน  ๓๔๘ บาทแกโจทก จําเลย
ตองชดใชดอกเบ้ียรอยละเจ็ดคร่ึงตอป ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา ๒๒๔ เพราะ
ไมใชเงินคาจางท่ีนายจางผิดนัดในการจายตามกฎหมายคุมครองแรงงาน 

คดีเ ร่ืองนี้ ลูกจางเปนพนักงานขับรถโดยสารประจําทาง ไดรับโทรเลขจากญาติ
ตางจังหวัดใหกลับบานดวน  จึงยื่นใบลากิจสวนตัว เม่ือกลับมาปฏิบัติงาน ไดถูกตัดคาจาง   ปญหา
ท่ีเกี่ยวของกับหลักความรับผิดในเร่ืองดอกเบ้ีย และเงินเพิ่ม  คือ ลูกจางมีสิทธิเรียกรองดอกเบ้ียจาก
การผิดนัดชําระคาจางหรือไม 

ศาลฎีกาวินิจฉัยเห็นวา  การยื่นใบลากิจพรอมท้ังช้ีแจงเหตุจําเปน ซ่ึงไมอาจรอฟงคําส่ัง
อนุญาตจากนายจาง ถูกตองตามขอบังคับดังกลาวของนายจางแลว แมจะปรากฏวาธุรกิจการงานซ่ึง
ลูกจางตองกระทํานั้นเปนเพียงไปกูเงินใหพี่ชายไปทํางานท่ีตางประเทศก็ตาม เปนเร่ืองท่ีลูกจางเพ่ิง
ทราบภายหลังจากการหยุดงานไปแลว  นายจางจะถือเหตุนี้เปนขออางไมอนุมัติใบลาของลูกจางหา
ไดไม  การที่นายจางไมอนุมัติใบลาของลูกจางโดยถือวาลูกจางขาดงานและมีคําส่ังลงโทษลูกจาง
นั้น จึงเปนการไมชอบดวยระเบียบขอบังคับ ศาลชอบท่ีจะพิพากษาเพิกถอนคําส่ังและใหนายจาง
จายเงินคาจาง สําหรับดอกเบี้ยท่ีลูกจางเรียกรองนั้น เห็นวาเงินจํานวนนี้เปนคาจางซ่ึงนายจางตัด
คาจางกรณีกลาวหาวาลูกจางกระทําผิดตอระเบียบขอบังคับของนายจาง  ไมใชเงินซ่ึงนายจางผิดนัด
ในการจายคาจางตามที่กําหนดในประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง การคุมครองแรงงาน ขอ 31  
ลูกจางจึงมีสิทธิเรียกดอกเบ้ียไดเพียงในอัตรารอยละ 7.5 ตอปตามประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย มาตรา 224 นับแตวันฟองจนกวาจะชําระเสร็จแกลูกจาง 

                                                           
182 พงษรัตน  เครือกลิ่น.  เลมเดิม. หนา 222.  
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การที่กฎหมายกําหนดไวดังกลาว ก็เพื่อใหความคุมครองแกลูกจางซ่ึงสวนใหญมีฐานะ
ยากจน  ใหไดรับคาตอบแทนการทํางานตรงตามเวลาท่ีกําหนด  มิฉะนั้นแลว ลูกจางอาจไดรับความ
เดือดรอน เพราะไมไดรับคาตอบแทนตามกําหนดหรือไดรับไมครบถวน แตในขณะเดียวกันก็ให
ความคุมครองแกนายจางไวดวยวา ถานายจางพรอมท่ีจะจายเงินดังกลาว แตไมพบลูกจางหรือ
ลูกจางไมยอมรับ ถวงเวลาเพื่อจะรับ ดอกเบ้ียหรือเงินเพ่ิมเพื่อแกปญหาดังกลาว กฎหมายจึง
กําหนดใหนายจางนําเงินนั้นไปมอบไวแกอธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน หรือผูซ่ึง
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานมอบหมายได ซ่ึงจะทําใหการจายดอกเบ้ียหรือเงินเพิ่มยุติ
ลงนับแตวันท่ีนําเงินไปวางไว183 

(10)  อายุความเกี่ยวกับคาจาง (Prescription of Wage) 
ตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 ของประเทศไทย นั้น ไมได

กําหนดเกี่ยวกับเร่ืองอายุความในการท่ีลูกจางจะใชสิทธิเรียกรองเอาคาจางไว  นอกจากน้ี ประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชยบรรพ 3 ลักษณะ 6 จางแรงงาน มิไดกําหนดเร่ืองอายุความในการเรียกรอง
สินจางไวเปนพิเศษ จึงตองนําบทบัญญัติท่ัวไปในบรรพ 1 ลักษณะ 6 อายุความ มาใชบังคับ ซ่ึงอาจ
แยกอายุความในการเรียกรองสินจาง หรือคาจางออกเปน 3  ประการ ดังตอไปนี้ 

(1) อายุความ 5 ป ตามมาตรา 193/33 (4)  คืออายุความในการเรียกรองเอา
เงินเดือน หรือคาจางคางจายท่ีมีการกําหนดจายเปนระยะเวลา เชน ตกลงกันจายคาจางทุก 2 เดือน 
ทุก 3 เดือน หรือทุก 6 เดือน เปนตน 

(2) อายุความ 2 ป  ตามมาตรา 194/34 (9)  คืออายุความในการเรียกเอาคาจางหรือ
สินจางอยางอ่ืน รวมท้ังเงินท่ีลูกจางไดออกทดรองไปกอน หรือนายจางเรียกเอาคืน ซ่ึงเงินเชนวานั้น
ท่ีตนไดจายไปกอน เงินคางจายดังกลาวนี้ไมมีกําหนดจายเปนระยะเวลา คือจายตามผลงานโดย
คํานวณเปนหนวย หรือจายตามระยะเวลาทํางานก็ได  เชนลูกจางเย็บเส้ือผาโดยไดคาจางเปนรายช้ิน 
หรือลูกจางท่ีไดคาจางเปนรายช่ัวโมง หรือรายวันตามเวลาท่ีทํางาน ซ่ึงอาจตกลงกันจายเปนคราวๆ 
เชน 7 วัน หรือ 15 วัน ตอคร้ังก็ได  เพราะจํานวนเงินจะมากหรือนอยอยูท่ีเวลาทํางาน มิใชเปน
จํานวนเงินท่ีแนนอน   

(3) อายุความ 2 ป ตาม มาตรา 193/34 (8) คือกรณีลูกจางซ่ึงรับใชการงานสวน
บุคคล เรียกเอาคาจางหรือสินจางอยางอ่ืนเพื่อการงานท่ีทํา รวมท้ังเงินท่ีไดออกทดรองไปกอน หรือ 
นายจางเรียกเอาคืน ซ่ึงเงินเชนวานั้นท่ีตนไดจายลวงหนาไป อายุความ 2 ปตามขอนี้ ตองเปนกรณีท่ี
ลูกจางทํางานเพ่ือรับใชการงานสวนบุคคลเทานั้น และไดรับคาจางหรือสินจางตอบแทนตามผลงาน
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ท่ีทําไดซ่ึงมิใชเงินเดือนประจํา เชน นายจาง จางพนักงานตอนรับของโรงแรมมาทําหนาท่ีบริการ
แขกของนายจางท่ีบานในงานเล้ียงวันเกิดเปนการสวนตัว เปนตน 184 

จากท่ีกลาวมาท้ังหมดขางตน จะเห็นไดวา มาตรการทางกฎหมายในการคุมครอง
การจายคาจางของตางประเทศ อันไดแก ประเทศเกาหลีใต  ประเทศญ่ีปุน  ประเทศฟลิปปนส และ
ประเทศมาเลเซีย  มีหลักเกณฑ วิธีการท่ีใกลเคียงและแตกตางจากการคุมครองการจายคาจางใหแก
ลูกจางตามกฎหมายคุมครองแรงงานไทยในหลายประเด็น  กลาวคือ ประเทศเกาหลีใต ไดวาง
ขอกําหนดท่ีสําคัญ ไดแก การจายคาจางโดยเสมอภาคใหชายและหญิงตองเทาเทียมกัน  การจาย
คาจางเปนเงินสดหรือรูปแบบอ่ืนได หากมีกฎหมายกําหนด หรือบทบัญญัติพิเศษ หรือมีขอตกลง
กัน   การจายคาจางใหแกลูกจางโดยตรง  การจายเต็มจํานวนโดยหักบางสวนไดตามกฎหมาย
กําหนด  การจายคาจางมากกวา 1 คร้ังตอเดือนตามวันท่ีกําหนด  การคุมครองการจายคาจางจํานวน
ท่ีแนนอนใหแกลูกจางตามสัดสวนช่ัวโมงการทํางานและกําหนดใหผูรับเหมา หรือผูรับเหมาชวง
รายถัดข้ึนไปรับผิดชอบรวมกับผูรับเหมาชวงท่ีเปนนายจาง หากผูรับเหมาชวงไมสามารถจายคาจาง
ได   การจายคาจางในกรณีลูกจางมีเหตุฉุกเฉิน  การจายคาจางกรณีธุรกิจหยุดกิจการช่ัวคราว  การ
กําหนดใหนายจางจัดทําบัญชีแยกเงินสวัสดิการที่นายจางจายออกจากเงินคาจางอยางชัดเจน  การ
กําหนดอัตราคาจางข้ันตํ่า ซ่ึงมีกฎหมายแยกเปนพระราชบัญญัติตางหากไมบัญญัติรวมในกฎหมาย
แรงงาน  การกําหนดอายุความใหลูกจางใชสิทธิในการเรียกรองคาจางภายใน 3ป  สวนการคุมครอง
การจายคาจางตามกฎหมายคุมครองแรงงานของประเทศญ่ีปุน  ไดวางหลักเกณฑสําคัญ คือ การจาย
คาจางโดยเสมอภาคใหชายและหญิงตองเทาเทียมกัน  การจายคาจางเปนเงินสด หรือรูปแบบอ่ืนได
ตามเง่ือนไขท่ีกฎหมายกําหนด  การจายคาจางใหลูกจางโดยตรง หรือจายใหแกผูรับมอบอํานาจได 
การจายคาจางเต็มจํานวน โดยหักบางสวนไดตามท่ีกฎหมายกําหนด  การจายคาจางอยางนอย 1 คร้ัง
ตอเดือนตามวันท่ีกําหนด  การจายคาจางในกรณีลูกจางมีเหตุฉุกเฉิน  การจายคาจางหากธุรกิจหยุด
กิจการช่ัวคราวโดยมีสาเหตุมาจากนายจาง  การคุมครองลูกจางในกรณีการจายคาจางตามผลงาน
โดยคํานวณเปนหนวย   การกําหนดอัตราคาจางข้ันต่ํา  การกําหนดอายุความใหลูกจางใชสิทธิใน
การเรียกรองคาจางภายใน 1 ป 

สําหรับประเทศฟลิปปนส ไดวางขอกําหนดท่ีสําคัญ ไดแก การจางงานอยางเสมอ
ภาคเทาเทียมกันท้ังชายและหญิง  การจายคาจางเปนเงินสดหรือเช็ค หรือหนังสือคําส่ังจาย  การจาย
คาจางใหลูกจางโดยตรงยกเวนกรณีภาวะสุดวิสัย และลูกจางเสียชีวิต  การจายคาจางใหแกลูกจาง
เต็มจํานวนแตนายจางสามารถหักบางสวนไดตามที่กฎหมายกําหนด  การจายคาจางอยางนอยทุกๆ 
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2 สัปดาห หรือเดือนละ 2 คร้ังโดยมีชวงวันหางไมเกิน 16 วัน   การจายคาจางในธุรกิจรับเหมาหรือ
รับเหมาชวงโดยนายจางของผูรับเหมาหรือผูรับเหมาชวงตองรวมกันรับผิดชอบในการจายคาจาง
หากกิจการลมละลายหรือยุบลง ลูกจางจะไดรับการคุมครองในการรับคาจางคงคางและเงิน
ชวยเหลืออ่ืนๆ  การกําหนดอัตราคาจางข้ันต่ํา  การกําหนดอายุความในการใชสิทธิเรียกรองคาจาง
ของลูกจาง กําหนด สิบป หากมีการทําสัญญาเปนลายลักษณอักษร และกําหนด 6 ป หากทําสัญญา
ดวยวาจา  สวนการคุมครองการจายคาจางตามกฎหมายคุมครองแรงงานของประเทศมาเลเซียไดวาง
หลักเกณฑสําคัญคือ  การจางงานโดยใหมีความเสมอภาคเทาเทียมกันไมเลือกปฏิบัติท้ังชายและ
หญิง  การจายคาจางเปนเงินสด  การจายคาจางใหแกลูกจางโดยตรง  หรือจายผานบัญชีธนาคาร 
หรือเช็ค  การจายคาจางเต็มจํานวนโดยหักบางสวนไดตามท่ีกฎหมายกําหนด  การจายคาจางใหแก
ลูกจางอยางนอย 1 คร้ังตอเดือน  การจายคาจางในธุรกิจรับเหมาหรือรับเหมาชวงนั้น ผูวาจางหรือ
ผูรับเหมาและผูรับเหมาชวงตองรวมกันรับผิดชอบในการจายคาจาง  การเบิกคาจางลวงหนาไดเพื่อ
เปนคาใชจายเกี่ยวกับท่ีอยูอาศัยหรือตามท่ีกฎหมายกําหนด  นายจางไมตองจายคาจางใหแกลูกจางท่ี
ถูกตัดสินจําคุก  ลูกจางสามารถใชสิทธิเรียกรองคาจางตอกรมแรงงานภายใน 60 วัน และกรม
แรงงานจะดําเนินการตอไป  

ประเทศไทย  ตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 ไดวางหลักเกณฑ
สําคัญในเร่ืองการจายคาจางไวแตเพียง การจายคาจางโดยเสมอภาคเทาเทียมกันท้ังชายและหญิง 
การจายคาจางเปนเงินสดและเปนเงินไทย  ท้ังนี้นายจางสามารถจายคาจางเปนรูปแบบอ่ืนไดหากมี
การทําเปนหนังสือ ลงลายมือช่ือชัดเจนเปนการเฉพาะ  การจายคาจางเต็มจํานวนแตหักไดบางสวน
ตามท่ีกฎหมายกําหนด  การจายคาจางอยางนอย 1 คร้ังตอเดือนตามวันท่ีกําหนด  การจายคาจางใน
ธุรกิจรับเหมาชวงหากนายจางซ่ึงเปนผูรับเหมาชวงไมสามารถจายคาจางได ผูรับเหมาชวงถัดข้ึนไป
จนถึงผูรับเหมาชั้นตนตองรวมกันรับผิดชอบในการจายคาจาง  การจายเงินในธุรกิจซ่ึงหยุดกิจการ
ช่ัวคราวโดยมีสาเหตุจากนายจาง  นายจางตองจายเงินชวยเหลือตามท่ีกฎหมายกําหนดไว  การ
กําหนดอัตราคาจางข้ันตํ่าตามกฎหมาย  การกําหนดความรับผิดในเร่ืองดอกเบ้ียและเงินเพิ่มหาก
นายจางผิดนัดจายคาจาง  อายุความในการใชสิทธิเรียกรองเอาคาจางของลูกจางมีกําหนด2 ป หรือ 5 
ป แลวแตกรณี  สวนหลักเกณฑท่ีกฎหมายคุมครองการจายคาจางของประเทศไทยไมไดมี
บทบัญญัติไว ไดแก เร่ืองการจายคาจางใหโดยตรง   การจายคาจางในกรณีลูกจางมีเหตุฉุกเฉิน  การ
จัดทําบัญชีแยกเงินสวัสดิการที่นายจางจายออกจากเงินคาจางอยางชัดเจน  การคุมครองลูกจางใน
กรณีการจายคาจางตามผลงานโดยคํานวณเปนหนวยหรือโดยคํานวณจากผลงานท่ีลูกจางทําได  การ
เบิกคาจางลวงหนา  การไมจายคาจางกรณีลูกจางถูกตัดสินจําคุก 
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ผลการวิเคราะหศึกษามาตรการการคุมครองการจายคาจางของตางประเทศ 
เปรียบเทียบกับประเทศไทย  จะเห็นไดวากฎหมายคุมครองแรงงานทุกประเทศ  มีเจตนารมณหลักท่ี
สอดคลองกัน ในการใหความคุมครองที่เปนธรรมแกลูกจาง เพื่อใหไดรับคาจางในสิทธิโดยชอบ  
ซ่ึงการบัญญัติกฎหมายของแตละประเทศ มีแนวทางปฎิบัติท่ีแตกตางกัน ตามพ้ืนฐานทางสังคม 
วัฒนธรรม ศาสนา  เศรษฐกิจ  ลักษณะการประกอบอาชีพ  ลักษณะทางภูมิศาสตร ฯลฯ    ท้ังนี้การ
คุมครองการจายคาจางหลายกรณี เปนคุณประโยชน  และเหมาะสมในการนํามาประยุกต เพื่อ
ปรับปรุงแกไขปญหาการคุมครองการจายคาจางของไทย ซ่ึงจะไดกลาวตอไปในบทท่ี 4  
 DPU



 

บทที่ 4 
วิเคราะหเปรียบเทียบการคุมครองการจายคาจางแก 

ลูกจางของประเทศไทยกับตางประเทศ 
 

ในบทที่ 3 ไดกลาวถึงมาตรการทางกฎหมายในการคุมครองการจายคาจางของ
ตางประเทศ ไดแก  ประเทศเกาหลีใต  ประเทศญ่ีปุน  ประเทศฟลิปปนส  ประเทศมาเลเซีย  และ
ประเทศไทย ตามกฎหมายคุมครองแรงงาน  บทบัญญัติในรัฐธรรมนูญและอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของ  ซ่ึง
พิจารณาเห็นไดวา  ปรัชญาและแนวคิดของกฎหมายคุมครองแรงงาน ท่ีกลาวมาน้ัน เนนท่ีความ
เปนอยู และคุณภาพชีวิตข้ันพื้นฐานของประชาชน การคุมครองการจายคาจางตามกฎหมายแรงงาน
ไทยกับตางประเทศ มีหลักการ แนวคิด วัตถุประสงค ท่ีพัฒนาตามโครงสรางระบบการปกครอง 
การเมือง  เศรษฐกิจ  สังคม และประวัติศาสตรความเปนมาของระบบกฎหมายการคุมครองแรงงาน
ของแตละประเทศ รวมถึงปจจัยอ่ืนๆ    นอกจากนี้ การคุมครองการจายคาจางของตางประเทศใน
บางกรณี อาจมีความเหมาะสมและสามารถนํามาประยุกต หรือเปนแนวทางในการปรับปรุงแกไข
ปญหาการคุมครองการจายคาจางใหแกลูกจางของประเทศไทย  ซ่ึงในบทนี้  จะทําการวิเคราะห
ศึกษาหลักการคุมครองการจายคาจางของตางประเทศ และประเทศไทย เพื่อใหเหน็ลักษณะเดนของ
การออกฎหมายในแตละประเทศ  และเปนประโยชนในการนํามาปรับปรุงใชแกปญหาในประเทศ
ไทย  ดังตอไปนี้ 

 
4.1  การจายคาจางในกรณีลูกจางมีเหตุฉุกเฉิน 

ในกรณีท่ีลูกจางมีความจําเปนเรงดวนท่ีตองใชเงินกอนถึงกําหนดจายคาจาง แตการ
เบิกคาจางลวงหนา หรือหลักในการจายคาจางกอนถึงกําหนดจายเน่ืองจากมีเหตจุาํเปน กฎหมาย
แรงงานของประเทศไทย  ไมมีบทบัญญัติโดยตรงในการใหความคุมครองเปนพิเศษในการจาย
คาจางเม่ือลูกจางเกิดเหตุฉุกเฉิน มีจําความเปนตองใชเงินเรงดวน และตองการเบิกคาจางสําหรับงาน
ท่ีตนเองไดทําไปแลว  

เม่ือพิจารณาหลักกฎหมายคุมครองแรงงานของไทย  คาจางถือวาเปนหนี้ในทาง
กฎหมายแพง โดยสัญญาจางแรงงานเปนสัญญาในทางแพงประเภทหนึ่ง  นายจางมีหนาท่ีหลัก ใน
การจายคาจางตามกําหนดเวลาท่ีนายจางตกลงไวกับลูกจาง    เม่ือลูกจางไดทํางานใหแกนายจางแลว 
ลูกจางมีสิทธิท่ีจะไดรับคาจาง สิทธิของลูกจางไดเกิดข้ึนแลวตามหลักกฎหมายแพง เพียงแตวามี
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กําหนดเวลาวาจะจายเม่ือไร  นายจางตองจายในเวลาท่ีกาํหนดเปนรอบๆ เชน ทุกๆ 15 วัน หรือส้ิน
เดือน หากนายจางไมจายคาจางใหแกลูกจางตามเวลาท่ีกําหนด  ถือวานายจางผิดนดัชําระหนี ้

ในทางปฏิบัตลูิกจางท่ัวไปจะขอเบิกคาจางลวงหนากอนถึงวันกําหนด ในปจจบัุน
ลูกจางกับนายจางอาจตกลงเปนขอสัญญาหน่ึงในสัญญาจางแรงงาน หรือเปนระเบียบขอหนึ่งของ
บริษัทนายจาง ซ่ึงถือเปนกรณีท่ีนายจางใหความอนุเคราะหลูกจาง หรือหากลูกจางไมไดตกลงกบั
นายจางไว ลูกจางก็ตองรองขอกับนายจางโดยตรง การท่ีนายจางจะทําตามท่ีรองขอหรือไม ก็ข้ึนอยู
กับความพอใจของนายจางเอง  ดังน้ันในบางคร้ังอาจทําใหลูกจางไดรับความเดือดรอน ในกรณท่ีี
ลูกจางมีเหตุฉุกเฉินจําเปนตองใชเงิน 

จะเห็นไดวา การคุมครองการจายคาจางของไทย ยังไมเพยีงพอ เนื่องจากลูกจางตองรอ
เวลาใหถึงรอบกําหนดชําระคาจางเสียกอน  หากยังไมถึงรอบกําหนดชําระหนี้  ลูกจางยังไมมีสิทธิ
เรียกรองตอนายจาง  ในขณะท่ีประเทศเกาหลีใต และประเทศญ่ีปุน ไดนําหลักการจายคาจางใน
กรณีท่ีลูกจางเกิดเหตุฉุกเฉินบัญญัติไวในกฎหมายแรงงาน โดยหลักการของท้ังสองประเทศมี
ลักษณะคลายคลึงกัน คือ หากลูกจางไดรองขอใหมีการจายคาจาง ในกรณีเกดิเหตุฉุกเฉินเรงดวนกับ
ตัวลูกจางหรือบุคคลใกลชิด ตามประเภทท่ีกฎหมายแรงงาน อาทิเชน คาคลอดบุตร คา
รักษาพยาบาลกรณีเจ็บปวย เปนตน นายจางก็ตองจายคาจางกอนถึงกําหนดวันท่ีจายคาจางตามปกต 

สําหรับประเทศไทย การชวยเหลืออนุเคราะหลูกจางในกรณีท่ีปวย บาดเจ็บ หรือใน
กรณีอ่ืนใด มีระบุในพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537  อันเปนกฎหมายท่ีมีเจตนารมณเพื่อท่ีจะ
ชวยเหลือเยยีวยา บรรเทาความเดือดรอนเปนการเฉพาะหนา เม่ือลูกจางประสบอันตรายเนื่องจาก
การทํางาน โดยนายจางมีหนาท่ีจายเงินสมทบเขากองทุนเงินทดแทน 

เงินทดแทนตามกฎหมายเงินทดแทนของประเทศไทยมี 4 ประเภท คือ คาทดแทน คา
รักษาพยาบาล คาฟนฟูสมรรถภาพ และคาทําศพ เหตุท่ีไมเรียกวาเงินคาจางเพราะ คาจางเปนเงินท่ี
จายเพื่อตอบแทนการทํางานของลูกจาง ในกรณีนี้ลูกจางไมสามารถทํางาน แตเพื่อเปนการใหความ
อนุเคราะหแกลูกจางในกรณท่ีีไดรับความเดือดรอน จึงกําหนดหนาท่ีของนายจางในการจายเงนิ
ทดแทน จะเห็นไดวาการจายเงินทดแทนตาม พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 มีลักษณะ
คลายการจายคาจางในกรณีฉุกเฉินของประเทศเกาหลีใต และประเทศญ่ีปุนในบางกรณี กลาวคือ 
การจายคาจางในกรณีฉุกเฉินเม่ือลูกจางประสบอุบัติเหตุ และกรณีตาย มีลักษณะคลายการจายเงิน
ทดแทนตามกฎหมายเงินทดแทน 

สําหรับการจายคาจางเปนการฉุกเฉินในกรณีของคาคลอดบุตร ตาม พระราชบัญญัติ
คุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 59  กําหนดใหนายจางจายคาจางใหแกลูกจางหญิงในวนัลาเพ่ือ
คลอดบุตรเทากับคาจางในวนัทํางานตลอดระยะเวลาท่ีลา แตไมเกิน 45 วัน  อยางไรก็ตามการจาย
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คาจางในกรณคีลอดบุตรของประเทศไทย ไมไดกําหนดใหนายจางจายคาจางเปนการฉุกเฉินเม่ือ
ลูกจางรองขอ นายจางเพยีงแตมีหนาท่ีจายคาจางในวันท่ีลูกจางลาคลอด แตไมไดกาํหนดวานายจาง
ตองจายคาจางลวงหนาเม่ือลูกจางรองขอ 

หลักการคุมครองการจายคาจางในกรณีท่ีลูกจางมีเหตุฉุกเฉิน จําเปนตองเรียกรองให
นายจางชําระคาจางกอนถึงรอบท่ีกําหนด  ยังไมการบัญญัติไวโดยตรงในกฎหมายคุมครองแรงงาน
ของไทย ทําใหลูกจางไดรับความเดือดรอนทางดานการเงิน แมวาสิทธิของลูกจางจะเกดิข้ึนแลวก็
ตามโดยอาศัยหลักกฎหมายแพง ซ่ึงกําหนดใหลูกจางเปนเจาหนี้บุริมสิทธิ (มาตรา 253 (3) แหง
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย)  แตยังไมไดมีการบัญญัติไวในพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน 
เพื่อใหคุมครองลูกจางเปนพิเศษ  แมวาประเทศไทยจะมี พระราชบัญญัติเงินทดแทน เพื่อเปนการให
ความอนุเคราะหแกลูกจางในกรณีท่ีไดรับความเดือดรอน  ซ่ึงจํากัดเพียงบางกรณ ี และเปนกรณีท่ี
เกิดข้ึนกับตัวลูกจางเทานัน้  ท้ังนี้ สภาพปญหาในประเทศไทย ซ่ึงมีภัยธรรมชาติเปนประจําทุกป 
เชน การเกิดอุทกภัย ทําใหเกิดใหน้ําทวมในหลายจังหวัดของประเทศไทย เปนตน และอุบัติเหตุ
ตางๆ  สงผลกระทบตอลูกจางเปนจํานวนมาก และลูกจางเหลานั้นอาจจําเปนเดินทางกลับไป
ภูมิลําเนาเดิมเพื่อชวยเหลือบิดา มารดา ครอบครัว ญาติมิตรใกลชิด  แตปญหาในปจจุบัน ยังไม
กฎหมายแรงงานใดๆ  ท่ีใหความคุมครองเปนพิเศษในกรณีดังกลาว 

เห็นไดวา การท่ีประเทศญ่ีปุนไดมีบทบัญญัติการคุมครองการจายคาจางกรณีลูกจางมี
เหตุฉุกเฉิน ซ่ึงเปนคุณประโยชนแกลูกจาง และชวยบรรเทาความเดือดรอนทางการเงินใหแกลูกจาง 
แตประเทศไทยยังไมมีบทบัญญัติทางกฎหมายเกีย่วกับกรณีนี้ ซ่ึงเปนกรณีท่ีจําเปนและเหมาะสมท่ี
ลูกจางควรท่ีจะไดรับคาจางตามระยะเวลาท่ีไดทํางานมา แมจะเปนการเบิกคาจางกอนถึงรอบ
กําหนดชําระคาจางตามปกติ 

   
4.2  การทําบัญชีแยกเงินสวัสดิการท่ีนายจางจายออกจากเงินคาจางอยางชดัเจน 

การแยกเงินสวัสดิการและเงินคาจางนี้ มีกําหนดเฉพาะในกฎหมายแรงงานของ
ประเทศเกาหลีใต   โดยแบงเปนคาจางท่ีจายตอบแทนการทํางาน และคาจางท่ีจายเปนเงินชวยเหลือ  
ซ่ึงมีขอดีสําหรับนายจางและลูกจาง ทําใหทราบวาเงินประเภทไหน จํานวนเทาไรที่นายจางจายเปน
คาจาง  และเปนเงินชวยเหลือหรือสวัสดิการตางๆ   ใหแกลูกจาง 

ประเด็นท่ีสําคัญในการพิจารณาทางกฎหมาย คือ การใชคําวา “เงิน”  กับ  “คาจาง”  มี
ความแตกตางกัน  ในการพิจารณาทางกฎหมาย  คาจางท่ีลูกจางไดรับ  มีความสําคัญในการนํา
เปนมาฐานในการคํานวณคาชดเชย หรือ เงินประเภทอ่ืนๆ เม่ือลูกจางลาออก หรือกรณีอ่ืนๆ  
นายจาง จึงพยายามหลีกเล่ียงไมใชคําวา คาจาง  โดยใชคําวา เงิน  หรือ คําอ่ืนๆ  เพื่อมิใหนํามาใช
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เปนฐานในการคํานวณคาชดเชย หรือเงินประเภทอื่นๆ ท่ีลูกจางมีสิทธิจะไดรับตามท่ีกฎหมาย
กําหนด    ท้ังนี้ ตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ไดกําหนดใหนายจางจายเปนเงิน 
คาลวงเวลา คาตอบแทน หรือคาจาง ในบางมาตราไวชัดเจน อาทิ  ลูกจางท่ีมีสิทธิไดรับคาตอบแทน
เปนเงินเทากับอัตราคาจางตอช่ัวโมงในวันทํางานตามจํานวนช่ัวโมงท่ีทํา (มาตรา 65)    ในกรณีท่ี
นายจางมีความจําเปนตองหยุด กิจการท้ังหมดหรือบางสวนเปนการช่ัวคราวโดยเหตุหนึ่งเหตุใด ท่ี
มิใชเหตุสุดวิสัย ใหนายจางจายเงินใหแกลูกจางไมนอยกวารอยละ 50 ของคาจางในวันทํางานท่ี
ลูกจางไดรับกอนนายจาง หยุดกิจการตลอดระยะเวลาท่ีนายจางไมไดใหลูกจางทํางาน (มาตรา 75)      
ใหนายจางจายเงินใหแกลูกจางซ่ึงพนักงานตรวจแรงงาน ส่ังใหนายจางหยุดการใชเคร่ืองจักรหรือ
อุปกรณ เทากับคาจางในวันทํางานตลอดระยะเวลาท่ีลูกจางหยุด ทํางาน ท้ังนี้ จนกวานายจางจะได
ดําเนินการใหถูกตองตาม คําส่ังของพนักงานตรวจแรงงานน้ันแลว (มาตรา 105)  รวมท้ังในหมวด
การพักงาน  ท้ังนี้ นายจางจะตองมีคําส่ังพักงานเปนหนังสือระบุความผิดและกําหนดระยะเวลาพัก
งานไดไมเกินเจ็ดวันโดยตองแจงใหลูกจางทราบกอนการพักงาน ในระหวางการพักงานตามวรรค
หนึ่ง ใหนายจางจายเงิน ใหแกลูกจางตามอัตราท่ีกําหนดไวในขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานหรือ
ตามท่ีนายจางและลูกจางไดตกลงกันไวในขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง ท้ังนี้ อัตราดังกลาวตอง
ไมนอยกวารอยละ 50 ของคาจางในวันทํางานท่ีลูกจางไดรับกอนถูกส่ังพักงาน (มาตรา 116)  แต
เม่ือการสอบสวนเสร็จส้ินแลว ปรากฎวา ลูกจางไมมีความผิด ใหนายจางจายคาจางใหแกลูกจาง
เทากับคาจางในวันทํางานนับแตวันท่ีลูกจางถูกส่ังพักงานเปนตนไป โดยใหคํานวณเงินท่ีนายจาง
จายตามมาตรา 116 เปนสวนหนึ่งของคาจางตามมาตราน้ี พรอมดวยดอกเบ้ียรอยละ 15 ตอป 
(มาตรา 117) 

แมวาพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ไดมีบทบัญญัติในมาตราตางๆ ให
นายจางจาย “เงิน” หรือ “คาจาง” หรือเงินประเภทอ่ืนใด ก็ตาม  แตการกําหนดใหสถาน
ประกอบการจัดทําบัญชีเพื่อแยกเงินสวัสดิการที่นายจางจายออกจากเงินคาจางอยางชัดเจนนั้น ไมมี
การบัญญัติไวโดยตรงในกฎหมายแรงงานของไทย จึงทําใหเกิดปญหาเปนคดีความฟองรองตอศาล 
เม่ือลูกจางถูกเลิกจาง เพราะคาจางมีความสําคัญในการเปนฐานคํานวณเงินชดเชย ปญหาขอพิพาทท่ี
เกิดข้ึนคือ เงินประเภทใดที่ถือวาเปนคาจาง และประเภทใดท่ีถือวาเปนเงินสวัสดิการ  จะเห็นไดวา 
หลังจากป พ.ศ. 2541 ยังคงมีกรณีดังกลาวท่ีเปนคดีนําข้ึนสูศาล  
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กรณีตัวอยาง / ศึกษา 

คําพิพากษาฎีกาท่ี ๑๖๙๔/๒๕๔๔ 
เงินคาตรวจรักษาคนไขมีลักษณะเปนเงินท่ีคนไขจายใหแกแพทยท่ีตรวจรักษาคนไข 

โดยใหโจทกรับไวแทน แลวจายคืนใหแกแพทยท่ีตรวจรักษาคนไขในภายหลังโดยหักเงินไวสวน
หนึ่ง จึงมิใชเงินของนายจางท่ีจายใหแกลูกจางเพ่ือตอบแทนการทํางานหรือผลงานท่ีลูกจางทําได
สําหรับระยะเวลาทํางานปกติของวันทํางาน และมิใชเงินท่ีนายจางจายใหแกลูกจางในวันหยุดและ
วันลาซ่ึงลูกจางมิไดทํางาน แตลูกจางมีสิทธิไดรับตาม พ.ร.บ.คุมครองแรงงาน 2541  จึงมิใชคาจาง  

คดีเร่ืองนี้  ลูกจางเปนแพทยทํางานใหแกโรงพยาบาลเอกชนแหงหนึ่ง ไดรับ
คาตอบแทนเปนเงินเดือน นอกจากนี้ยังมีรายไดจากการตรวจรักษาคนไข ปญหาวาเงินคาตรวจ
รักษาคนไขเปนคาจางหรือไม 

นายจางเปนผูประกอบกิจการโรงพยาบาลไ ดเลิกจางลูกจางซ่ึงเปนแพทย ดวยเหตุ
เกษียณอายุ  ลูกจางไดยื่นคํารองวาเงินตรวจรักษาคนไขท่ีไดรับ ถือเปนคาจาง ตองนํามาคิดคํานวณ
เปนคาชดเชยดวย   ซ่ึงศาลแรงงานกลางฟงขอเท็จจริงวา เงินคาตรวจรักษาคนไขท่ีแพทยของ
โรงพยาบาลไดรับ เปนเงินจากการที่แพทยแตละคนใชดุลยพินิจกําหนดข้ึนในการตรวจรักษาคนไข
แตละราย ไดแก คาตรวจวินิจฉัยโรค คาผาตัด และคาเยี่ยมไข เปนตน โรงพยาบาลซ่ึงเปนนายจางจะ
เปนผูกําหนดอัตราคารักษาคนไขไวเพ่ือใหแพทยถือปฏิบัติไปในทางเดียวกัน เม่ือแพทยกําหนดคา
รักษาคนไขแลว เจาหนาท่ีการเงินของโรงพยาบาลจะเปนผูเก็บเงินคาตรวจรักษาคนไขพรอมกับคา
ยา คาเวชภัณฑ และอ่ืนๆจากคนไขในคราวเดียวกัน โดยออกใบเสร็จรับเงินในนามของโรงพยาบาล
ใหแกคนไข แลวโรงพยาบาลจึงจายเงินคาตรวจรักษาคนไขใหแกแพทยในภายหลัง โดย
โรงพยาบาลจะหักเงินไวสวนหนึ่งคิดเปนรอยละจากจํานวนเงินคาตรวจรักษาคนไขตามท่ีตกลงกัน  

คดีนี้ศาลฎีกาวินิจฉัยวา เงินคาตรวจรักษาคนไขแมจะเปนเงินท่ีโรงพยาบาลซึ่งเปน
นายจางจายใหแกแพทยซ่ึงเปนลูกจางตามขอตกลงในสัญญาจางตามหลักเกณฑประการแรก แตเงิน
ดังกลาวมีลักษณะเปนเงินท่ีคนไขจายใหแกลูกจางท่ีตรวจรักษาคนไข โดยใหนายจางรับไวแทน
แลวจายคืนใหแกลูกจางท่ีตรวจรักษาคนไขภายหลังโดยหักเงินไวสวนหนึ่ง จึงมิใชเงินของนายจาง
ท่ีจายใหแกลูกจางเพื่อตอบแทนการทํางานหรือผลงานท่ีลูกจางทําไดสําหรับระยะเวลาทํางานปกติ
ของวันทํางานตามหลักเกณฑประการท่ีสอง และมิใชเงินท่ีนายจางจายใหแกลูกจางในวันหยุดและ
วันลาซ่ึงลูกจางมิไดทํางานแตลูกจางมีสิทธิไดรับตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 
ตามหลักเกณฑประการท่ีสาม จึงมิใชคาจาง ไมตองนําไปเปนฐานเพ่ือคํานวณคาชดเชยใหแกลูกจาง 
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เงินคาตรวจรักษาคนไข  เม่ือพิจารณาตามองคประกอบของคาจาง ดังท่ีกลาวไวในบท
ท่ี 2  ตามความหมาย คาจาง ท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541   พิจารณา
ได ดังนี้ 

(1) เงินคาตรวจรักษาคนไข  เปนเงินท่ีคนไขจายใหแกแพทย เปนคาตรวจวินิจฉัยโรค 
โดยผานไปยังนายจางและนายจางจะหักเงินไวสวนหนึ่ง จึงไมใชเปนเงินท่ีนายจางจายใหแกลูกจาง 

(2) เงินคาตรวจรักษาคนไข  เปนเงินท่ีจายเปนรายไดใหแกลูกจาง 
(3) เงินคาตรวจรักษาคนไข  เปนการตอบแทนการทํางานของนายแพทยผูตรวจ 
(4) เงินคาตรวจรักษาคนไข เปนการตอบแทนการทํางานในเวลาทํางานปกติของวัน

ทํางาน  แตไมใชเงินท่ีนายจางจายใหแกลูกจางในวันหยุดและวันลาซ่ึงลูกจางมิไดทํางาน แตลูกจาง
มีสิทธิไดรับตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 

(5) เงินคาตรวจรักษาคนไข  เปนการจายตามสัญญาจางแรงงาน   
จะเห็นไดวา เงินคาตรวจรักษาคนไข มีคุณสมบัติไมครบตามความหมายของคาจาง 

ตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541  จึงไมถือวาเปนคาจาง 
 

คําพิพากษาฎีกาท่ี ๙๐๙๖/๒๕๔๖ 
พ.ร.บ. คุมครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ มาตรา ๕ นิยามศัพทคําวา คาจาง หมายความวา 

เงินท่ีนายจางและลูกจางตกลงกันจายเปนคาตอบแทนในการทํางานตามสัญญาจางสําหรับระยะเวลา
การทํางานปกติ ฯลฯ เม่ือตามขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน วัตถุประสงคของการท่ีจําเลยจายคาเชา
บานแกลูกจางเพื่อเปนการชวยเหลือเร่ืองท่ีอยูอาศัย คาเชาบานจึงเปนเพียงสวัสดิการท่ีนายจางจัด
ใหแกลูกจาง มิใชจายเพื่อตอบแทนการทํางานตามสัญญาจางสําหรับระยะเวลาทํางานปกติ แมจะมี
การจายเงินจํานวนนี้แนนอนทุกเดือนก็มิใชคาจาง 

คดีเร่ืองนี้   ลูกจางทํางานเปนพนักงานควบคุมเคร่ืองจักรในโรงงานแหงหนึ่ง ตอมาถูก
เลิกจาง  ดวยนายจางพบวาลูกจางเปนผูตองหาคดียักยอกทรัพย  จึงถือวาลูกจางกรอกขอความเปน
เท็จในใบสมัครงานวาไมเคยตองคดี   ลูกจางไดยื่นฟองตอศาล ปญหาท่ีศาลวินิจฉัยมีหลายกรณี  แต
ในท่ีนี้จะกลาวเฉพาะปญหาท่ีเกี่ยวของกับคาจาง คือ  คาเชาบานท่ีลูกจางไดรับทุกเดือนเปนคาจาง
หรือไม 

นายจางใหการวา  นายจางเลิกจาง นาย ส. ลูกจาง เนื่องจากนาย ส.ไดยื่นใบสมัครเขา
ทํางานกับโรงงาน โดยปกปดขอเท็จจริงดวยการระบุในใบสมัครเขาทํางานวา นาย ส.ไมเคยตองคดี
ใด ๆ มากอน อันเปนความเท็จ ความจริง นาย ส. เคยตกเปนผูตองหาของกรมตํารวจในขอหา
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ยักยอกทรัพย หากนายจางทราบขอเท็จจริงดังกลาวนี้แตแรก นายจางจะไมรับ นาย ส.เขาทํางาน เม่ือ
นายจางไดทราบขอเท็จจริงในภายหลังซ่ึงถือวาเปนเร่ืองสําคัญ จึงเลิกจาง   

คดีมีปญหาตองวินิจฉัยวา คาเชาบานท่ีจําเลยจายใหแกโจทกทุกเดือน เปนคาจาง
หรือไม เห็นวา พ.ร.บ. คุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 5 นิยามศัพทคําวาคาจาง หมายความวา 
เงินท่ีนายจางและลูกจางตกลงกันจายเปนคาตอบแทนในการทํางานตามสัญญาจางสําหรับระยะเวลา
การทํางานปกติ ฯลฯ แตเม่ือพิจารณาจากขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานของนายจาง หมวดสวัสดิการ 
ยอมเห็นไดวา นายจางไดจายคาเชาบานแกลูกจางเพื่อเปนการชวยเหลือเร่ืองท่ีอยูอาศัย คาเชาบานจึง
เปนเพียงสวัสดิการท่ีนายจางจัดใหแกลูกจาง มิใชจายเพื่อตอบแทนการทํางานตามสัญญาจาง
สําหรับระยะเวลาทํางานปกติ แมจะมีการจายเงินจํานวนนี้แนนอนทุกเดือน ก็มิใชคาจาง  

คาเชาบาน เม่ือพิจารณาตามองคประกอบของคาจาง ดังท่ีกลาวไวในบทท่ี 2  ตาม
ความหมาย คาจาง ท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541   พิจารณาได ดังนี้ 

(1) คาเชาบาน เปนเงินท่ีนายจางจายตามท่ีไดตกลงกับลูกจาง 
(2) คาเชาบาน ไมใชเปนเงินท่ีจายเพ่ือเปนรายไดของลูกจาง เพียงแตผานมือของ

ลูกจางเพื่อใหลูกจางนําไปเปนคาใชจายเกี่ยวกับท่ีอยูอาศัย 
(3) คาเชาบาน ไมใชเงินท่ีนายจางจายเปนการจายตอบแทนการทํางาน  
(4) คาเชาบาน ไมใชเงินท่ีจายเพื่อตอบแทนการทํางานในเวลาทํางานปกติของวัน

ทํางาน 
(5) คาเชาบาน   เปนเงินท่ีจายตามสัญญาจางแรงงาน  
จะเห็นไดวา เงินคาเชาบาน มีคุณสมบัติไมครบตามความหมายของคาจาง ตาม

พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541  จึงไมถือวาเปนคาจาง 
จากกรณีตัวอยางดังกลาวขางตน  จะเห็นไดวา การที่ประเทศไทยยังไมมีระบบการ

จัดทําบัญชีแยกประเภทในสถานประกอบการตางๆ เปนเหตุใหมีปญหานําข้ึนสูศาลเปนกรณีพิพาท
ระหวางนายจางและลูกจางเสมอมาวา เงินประเภทใดท่ีลูกจางไดรับ ถือวาเปนคาจางตอบแทนการ
ทํางาน เงินประเภทใดถือวาเปนเงินสวัสดิการชวยเหลือ ซ่ึงในกรณีดังกลาวนี้ ประเทศเกาหลีใตไดมี
กฎหมายบัญญัติรองรับไว  ทําใหท้ังฝายนายจางและลูกจางทราบวา เงินประเภทใดท่ีถือเปนคาจาง
ตามกฎหมายของประเทศเกาหลีใต และเงินประเภทใดที่ไมถือเปนคาจาง  จึงเปนความชัดเจน
ในทางกฎหมาย 
 
 
 

DPU



 93 

4.3  การคุมครองลูกจางในกรณีการจายคาจางตามผลงานโดยคํานวณเปนหนวยหรือโดยคํานวณ
จากผลงานท่ีลูกจางทําได  

มาตรการทางกฎหมายคุมครองแรงงานของประเทศญ่ีปุน กําหนดใหมีการคุมครอง
ระดับคาจางใหแกลูกจางท่ีทํางานในระบบท่ีนายจางจายคาจางตามผลงานโดยคํานวณเปนหนวย 
หรือจายใหโดยคํานวณจากผลงานท่ีลูกจางทําได  ซ่ึงเปนขอดีของหลักกฎหมายในการปดชองวาง
ไมใหนายจางเอาเปรียบลูกจาง ในการจายคาจางตํ่ากวาท่ีควรจะเปน และลูกจางยังไดรับคาจาง
เพียงพอตอการประทังชีพ หากลูกจางทํางานไมไดตามหนวยที่กําหนด โดยท่ีไมไดเกิดจากสาเหตุ
ความบกพรองของลูกจาง 

พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541  ไมมีบทบัญญัติในการคุมครองลูกจางใน
กรณีการจายคาจางตามผลงานโดยคํานวณเปนหนวย หรือโดยคํานวณจากผลงานท่ีลูกจางทําได ทํา
ใหเกิดปญหาแกลูกจาง โดยวิธีคิดคาจางแบบรายเหมาชิ้น อาทิเชน อุตสาหกรรมเส้ือผาสําเร็จรูป  
นายจางสามารถเอาเปรียบลูกจางไดโดยงาย กลาวคือ คาจางแบบผลงานโดยคํานวณเปนหนวย 
นายจางจะคํานวณและจายคาจางตามจํานวนผลงานท่ีลูกจางทําไดเทานั้น ดังนั้น เวลาทํางานท่ี
สูญเสียไปในไมวาจะเกิดจากสาเหตุอะไรก็ตาม นายจางก็จะไมนําไปคิดคาจาง หากลูกจางทํางาน
ผิดพลาดหรือไมเรียบรอย ก็จะตองใชเวลาในการซอมแซมงานของตัวเองโดยท่ีไมไดรับคาจาง เม่ือ
คํานวณเปนหนวยรวมเปนคาจาง ลูกจางอาจจะไดคาจางตํ่ากวาอัตราคาจางข้ันตํ่า อีกท้ังลูกจางท่ี
ทํางานตามระบบผลงานโดยคํานวณเปนหนวยไดรับสวัสดิการนอยกวาลูกจางรายวัน และตอง
เครงเครียดในการเรงรีบทํางานเพ่ือใหไดผลงานสูงสุดในแตละวัน เพื่อใหไดคาจางเพิ่มข้ึน  

รายไดของลูกจางตามผลงานโดยคํานวณเปนหนวย หรือโดยคํานวณจากผลงานท่ี
ลูกจางทําได  ข้ึนอยูกับผลผลิต ดังนั้นเม่ือมีบางส่ิงมาขัดขวางการทํางานของลูกจางทําใหผลผลิต
ของลูกจางลดลง โดยเหตุท่ีมาขัดขวางนั้นมิใชความผิดของลูกจาง  เม่ือไมมีกฎหมายท่ีบัญญัติ
คุมครองอัตราคาจางตามผลงานโดยคํานวณเปนหนวย หรือโดยคํานวณจากผลงานที่ลูกจางทําได  
จึงเปนการไมยุติธรรมตอลูกจางท่ีจะตองไดรับความเดือดรอนจากการไดรับคาจางลดลง และถูกเอา
รัดเอาเปรียบจากนายจาง 

จะเห็นไดวา ประเทศญ่ีปุนมีการบัญญัติกฎหมายในการคุมครองระดับคาจางใหแก
ลูกจางในกรณีดังกลาว ซ่ึงเปนกรณีท่ีนาสนใจและเปนผลดีตอลูกจางในการไดรับความคุมครองท่ี
จะไดรับคาจางในระดับมาตรฐานระดับหนึ่ง แตสําหรับประเทศไทยยังไมมีกฎหมายคุมครองการ
จายคาจางสําหรับลูกจางท่ีทํางานในสถานประกอบการท่ีมีการจายคาจางตามผลงานโดยคํานวณ
เปนหนวยแตประการใด 
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กลาวโดยสรุป  การคุมครองการจายคาจางของประเทศไทยยังไมมีการบัญญัติกฎหมาย
ในประเด็น  3 ประการ ไดแก   (1)  การจายคาจางในกรณีฉุกเฉิน   (2) การทําบัญชีแยกเงิน
สวัสดิการท่ีนายจางจายออกจากเงินคาจางอยางชัดเจน (3) การคุมครองลูกจางในกรณีการจายคาจาง
ตามผลงาน   โดยคํานวณเปนหนวยหรือโดยคํานวณจากผลงานท่ีลูกจางทําได ดังนั้น จึงควรท่ีจะนํา
หลักกฎหมายคุมครองการจายคาจางของตางประเทศ ท่ีไดกลาวมาขางตน มาปรับใชเพื่อแกไข
ปญหาท่ีเกิดข้ึนและ เพื่อใหการคุมครองการจายคาจางของประเทศไทยมีความสมบูรณมากยิ่งข้ึน  
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บทที่ 5 
สรุปและขอเสนอแนะ 

 
5.1 สรุป 

การคุมครองการจายคาจางของประเทศไทยตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 
2541  และประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 3 ลักษณะ 6 ไดใชเปนแนวทางและหลักการใน
การคุมครองลูกจางเพื่อไมใหถูกเอาเปรียบจากนายจางซ่ึงอยูในฐานะท่ีเหนือกวา โดยมีกระบวนการ
และมาตรการตางๆ ท่ีใชบังคับเพ่ือใหนายจางถือปฎิบัติ ท้ังนี้พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 
2541 ไดจัดต้ังข้ึนเพื่อใหการคุมครองแรงงานเปนไปอยางเหมาะสมและเปนธรรม ตลอดจน
ปรับปรุงกฎหมายแรงงานฉบับเดิมท่ีใชบังคับมาเปนเวลานาน ไมเหมาะสมกับสภาพการณท่ี
เปล่ียนไปโดยเฉพาะประกาศของคณะปฏิวัติฉบับท่ี 103 ลงวันท่ี 16 มีนาคม พ.ศ. 2515 

สภาพปญหาท่ีเกี่ยวกับการคุมครองการจายคาจางของประเทศไทย ไดแก  การจาย
คาจางใหแกลูกจางกรณีลูกจางมีเหตุฉุกเฉิน ซ่ึงประเทศไทยไมมีกฎหมายบัญญัติเพ่ือการคุมครอง
เปนพิเศษใหลูกจางสามารถเรียกรองขอรับคาจางสําหรับงานท่ีตนไดทําไปแลว โดยลูกจางตองรอ
ใหถึงรอบกําหนดวันจายคาจางเสียกอน  ปจจุบันไมมีกฎหมายกําหนดใหนายจางตองจัดทําบัญชี
แยกเงินสวัสดิการท่ีนายจางจายออกจากเงินคาจางอยางชัดเจนในสถานประกอบกิจการ  สราง
ปญหาตอท้ังนายจางและลูกจางท่ีมีความคลุมเครือวาเงินท่ีจายใหแกลูกจางนั้น เงินประเภทใดถือ
เปนคาจาง และเงินประเภทใดถือเปนเงินอ่ืนๆ ไมใชคาจาง เพราะเงินท่ีถือเปนคาจางมีความสําคัญ
ในการนํามาเปนฐานในการคํานวณเงินชดเชยเม่ือลูกจางออกจากงาน  จึงเกิดเปนคดีความฟองรอง
ในช้ันศาลเปนขอพิพาทระหวางนายจางกับลูกจางเสมอมา  รวมท้ัง พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน 
พ.ศ. 2541 ไมมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการคุมครองลูกจางในกรณีการจายคาจางตามผลงานโดยคํานวณ
เปนหนวยหรือโดยคํานวณจากผลงงานท่ีลูกจางทําได ทําใหเกิดปญหาแกลูกจางท่ีทํางานในระบบ
ดังกลาว โดยลูกจางอาจไดรับคาจางในอัตราท่ีต่ํากวาท่ีควรจะเปน เม่ือทํางานไมไดตามหนวยท่ี
นายจางกําหนด ซ่ึงสาเหตุความผิดพลาดอาจไมไดเกิดจากลูกจางเอง   ประเด็นท้ัง 3 ประการเปน
ปญหาในการคุมครองการจายคาจางของไทย เนื่องจากไมมีกฎหมายรองรับ   แตจากการศึกษา
กฏหมายแรงงานของประเทศเกาหลีใต  ประเทศญ่ีปุน  ประเทศฟลิปปนส และประเทศมาเลเซีย  
พบวาประเทศญ่ีปุนไดมีการบัญญัติกฎหมายการจายคาจางในกรณีลูกจางมีเหตุฉุกเฉิน และการ
คุมครองการจายคาจางตามผลงานโดยคํานวณเปนหนวย หรือโดยคํานวณจากผลงานท่ีลูกจางทําได   
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สวนประเทศเกาหลีใตมีบทบัญญัติในการจัดทําบัญชีแยกเงินสวัสดิการท่ีนายจางจายออกจากเงิน
คาจาง และการจายคาจางกรณีลูกจางมีเหตุฉุกเฉินเชนกัน 

หลักการตามกฎหมายแรงงาน ถูกกําหนดข้ึนเพื่อคุมครองลูกจางเพ่ือไมใหถูกเอารัดเอา
เปรียบจากนายจางอยางไมสมควร โดยท่ีลูกจางอยูในฐานะเสียเปรียบตอนายจางไมวาฐานะทาง
เศรษฐกิจ หรือฐานะทางสังคม  จากการศึกษากฎหมายแรงงานของตางประเทศ เห็นไดวา หลักการ
ท่ีสําคัญและจําเปนจะถูกบัญญัติไวโดยสอดคลองตองกันแทบทุกประเทศ อาจจะมีรายละเอียด 
ลักษณะเดนปลีกยอยท่ีแตกตางกันบาง ไดแก หลักการจายคาจางโดยเสมอภาค ประเทศญ่ีปุนมี
ลักษณะเดนกวาประเทศอ่ืน โดยมีการจัดต้ังคณะกรรมการไกลเกล่ียการจางงานโดยเสมอภาค 
เพื่อใหลูกจางชายและหญิงไดรับการปฏิบัติอยางเทาเทียมกัน   หลักการจายคาจางจะตองจายเปน
เงินสดยกเวนมีบทบัญญัติพิเศษ  หลักการจายใหโดยตรง  ประเทศไทยไมมีบัญญัติเปนพิเศษ ซ่ึง
ตางประเทศมีบทบัญญัติ  โดยเฉพาะประเทศมาเลเซียและประเทศฟลิปปนส ไดบัญญัติสถานท่ี
ตองหามในการจายคาจาง  ท้ังนี้ประเทศฟลิปปนส ยังมีขอยกเวนใหนายจางสามารถจายคาจางใน
สถานท่ีอ่ืนนอกเหนือจากสถานประกอบการ    ระยะเวลาในการจายคาจางอยางนอย 1 คร้ังตอเดือน  
หลักการการจายเต็มจํานวน นายจางตองจายคาจางใหลูกจางเต็มจํานวน แตสามารถหักคาจาง
บางสวนตามที่กฎหมายกําหนด  การจายคาจางในธุรกิจรับเหมาหรือรับเหมาชวง  ประเทศญ่ีปุนไม
มีบทบัญญัติ   การจายเงินกรณีนายจางมีความจําเปนตองหยุดกิจการช่ัวคราว ประเทศมาเลเซียไมมี
บทบัญญัติ    หลักการจายคาจางข้ันตํ่า  ประเทศมาเลเซียไมมีบทบัญญัติใหความคุมครองเปนพิเศษ  
สวนประเทศญ่ีปุนและประเทศเกาหลีใต ไดจัดต้ังกฎหมายคาจางข้ันต่ําเปนกฎหมายหลักแยกจาก
กฎหมายคุมครองแรงงาน  สวนประเทศฟลิปปนสและประเทศไทย ไดบัญญัติรวมไวในกฎหมาย
คุมครองแรงงาน   และอายุความในการเรียกรองคาจาง แตละประเทศมีกําหนดระยะเวลาแตกตาง
กัน 

หลักการคุมครองการจายคาจางซ่ึงบัญญัติไวเพียงบางประเทศ ไดแก  การเบิกคาจาง
ลวงหนา และการไมชําระคาจางกรณีลูกจางถูกจําคุก ประเทศมาเลเซียไดมีบทบัญญัติไว   และ 
ความรับผิดในเร่ืองดอกเบ้ียและเงินเพิ่ม ประเทศไทยไดมีบทกําหนดไว 

จากการศึกษาวิเคราะหการคุมครองการจายคาจางตามกฎหมายแรงงานของประเทศ
เกาหลีใต  ญ่ีปุน  ฟลิปปนส และมาเลเซีย  พบวา  การคุมครองการจายคาจางของประเทศไทย ใน
เร่ืองการจายคาจางกรณีลูกจางมีเหตุฉุกเฉิน   การจัดทําบัญชีแยกเงินสวัสดิการที่นายจางจายออก
จากเงินคาจางอยางชัดเจนในสถานประกอบกิจการของนายจาง และการคุมครองลูกจางในกรณีการ
จายคาจางตามผลงานโดยคํานวณเปนหนวยหรือโดยคํานวณจากผลงานท่ีลูกจางทําได  ประเทศไทย
ยังไมมีกฎหมายบัญญัติรับรองไว  ฉะนั้น ประเทศไทยจึงควรท่ีจะนําเอาหลักกฎหมายคุมครอง
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แรงงานท่ีตางประเทศไดมีบทบัญญัติไวนํามาประยุกต ใชเพื่อแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนในการคุมครอง
การจายคาจางของประเทศ 

ดังนั้น   ผูเขียนจึงใครขอเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงแกไข และการบัญญัติ
กฎหมายดังตอไปนี้ 
 

5.2 ขอเสนอแนะ 
(1) ควรเพิ่มบทบัญญัติทางกฎหมาย ในการจายคาจางกรณีลูกจางมีเหตุฉุกเฉิน เพื่อให

ความคุมครองเปนพิเศษในการท่ีลูกจางสามารถเรียกรองคาจางในสวนท่ีตนเองไดทํางานไปแลว 
กอนถึงกําหนดชําระคาจาง  เนื่องจากจะเปนการสรางความเปนธรรมใหแกลูกจางมากยิ่งข้ึน เพื่อให
ไดรับคาจางตามปริมาณงานท่ีทําไปแลว และเปนกรณีเรงดวนท่ีลูกจางมีความจําเปนตองใชเงิน 
กอนถึงวันกําหนดจายปกติ  และเปนการเพิ่มความคุมครองการจายคาจางในกรณีฉุกเฉิน ซ่ึงจะชวย
ยกระดับสภาพการดําเนินชีวิตของลูกจาง เม่ือลูกจางมีเหตุจําเปนตองใชเงินเรงดวน    

ความหมายของกรณีฉุกเฉิน   หมายถึง กรณีท่ีตัวลูกจาง หรือบุคคลท่ีเปนเครือญาติซ่ึง 
ลูกจางมีภาระผูกพันท่ีจะตองรับผิดชอบชวยเหลือ  หรือบุคคลท่ีอยูในอุปการะของลูกจาง  ประสบ
กับเหตุการณดังตอไปนี้ 

1. การคลอดบุตร   
2. ความเจ็บปวย 
3. อุบัติเหตุตางๆ    รวมถึงจากการเกิดอัคคีภัย น้ําทวม ความหายนะท่ีเกิดจากภัย

ธรรมชาติ หรือภัยพิบัติอ่ืนๆ 
4. ลูกจางมีความจําเปนตองเดินกลับไปยังภูมิลําเนาเปนเวลาอยางนอยหนึ่งสัปดาห 

กรณีฉุกเฉินดังกลาวขางตนนี้ ลูกจางสามารถใชสิทธิขอรับคาจางกอนถึงรอบ
กําหนดท่ีนายจางจะจายคาจาง เม่ือลูกจางรองขอเพ่ือรับคาจางในกรณีฉุกเฉิน นายจางจะตองจาย
คาจางให และเพื่อความเปนธรรมท้ังสองฝาย จํานวนคาจางท่ีนายจางจายนี้ เปนคาจางสําหรับงานท่ี
ลูกจางไดทํามาแลวแตยังไมถึงรอบกําหนดปกติท่ีจะรับคาจาง   ท้ังนี้นายจางไมตองจายคาจางใหแก
ลูกจางในสวนของงานท่ีลูกจางยังไมไดทํา  

(2) ควรเพิ่มบทบัญญัติทางกฎหมายในการกําหนดใหนายจางตองจัดทําบัญชีแยกเงิน
สวัสดิการท่ีนายจางจายออกจากเงินคาจาง ในสถานประกอบการของตน เนื่องจากจะชวย ทําใหเกิด
ความชัดเจนวาเงินท่ีนายจางจายใหแกลูกจาง ประเภทใดถือวาเปนคาจาง ประเภทใดถือวาเปนเงิน
ชวยเหลือสวัสดิการ หรืออ่ืนๆ  และเปนการลดขอพิพาทโตแยงระหวางลูกจางและนายจาง ไมตอง
นําเร่ืองข้ึนสูศาล 
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เงินสวัสดิการ คือ เงินท่ีมีความมุงหมายเพื่อใหลูกจางสามารถมีระดับความเปนอยูท่ีดี
พอสมควร มีความผาสุกท้ังกายและใจ มีสุขภาพอนามัยท่ีดี มีความปลอดภัยในการทํางาน มีความ
เจริญกาวหนา มีความมั่นคงในการดําเนินชีวิตไมเฉพาะแตตัวลูกจางเทานั้น แตรวมถึงครอบครัว
ของลูกจางดวย  การท่ีลูกจางไดรับสวัสดิการท่ีดี จะทําใหลูกจางเกิดขวัญ กําลังใจที่ดี สงผลให
ลูกจางลดการขาดงาน ลางาน และเปล่ียนงานบอย และท่ีสุดจะเปนการเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ทํางานและผลิตภาพในการทํางาน  

ตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541  หมวด 7 สวัสดิการ ไดกําหนดให
สถานประกอบกิจการท่ีมีลูกจางต้ังแต 50 คนข้ึนไป  ใหนายจางจัดใหมีคณะกรรมการสวัสดิการ  
ดังนั้น เม่ือนายจางกําหนดใหเงินประเภทใดเปนเงินสวัสดิการ ควรจัดทําเปนลายลักษณอักษร เพ่ือ
แยกเงินสวัสดิการออกจากคาจางอยางชัดเจน และเสนอใหคณะกรรมการสวัสดิการรับรอง ใหถือวา
เปนเงินสวัสดิการท่ีแทจริง ซ่ึงลูกจางไมมีสิทธิจะตีความวาเปนเงินคาจางอีก 

ในกรณีท่ีสถานประกอบกิจการใดมีคณะกรรมการลูกจางตามกฎหมายวาดวยแรงงาน
สัมพันธแลว  ใหคณะกรรมการลูกจางทําหนาท่ีเปนคณะกรรมการสวัสดิการ ซ่ึงนายจางสามารถ
เสนอใหคณะกรรมการลูกจางรับรองเงินสวัสดิการไดเชนกัน  

ในสถานประกอบกิจการท่ีมีลูกจางนอยกวา 50 คนลงมา หรือไมมีคณะกรรมการ
ลูกจาง  เม่ือนายจางจัดทําสวัสดิการแลว ควรเสนอใหกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน  ซ่ึงเปน
หนวยงานของรัฐ รับรองสวัสดิการดังกลาว   

 (3) ควรเพิ่มบทบัญญัติทางกฎหมายในการคุมครองลูกจางในกรณีการจายคาจางตาม
ผลงานโดยคํานวณเปนหนวย หรือโดยคํานวณจากผลงานท่ีลูกจางทําได  โดยไมตองข้ึนอยูกับ
ขอบังคับระหวางนายจางกับลูกจาง เพราะจะชวยใหลูกจางท่ีไดรับคาจางตามผลงาน  ไดรับการ
ประกันคาจางในจํานวนท่ีแนนอน และไมสูญเสียรายไดหากปริมาณงานลดลงจากสาเหตุท่ีไมไดมา
จากลูกจาง  

ในสถานประกอบกิจการท่ีมีการจายคาจางตามผลงานโดยคํานวณเปนหนวย ควรมีการ
แบงระดับของลูกจาง อาทิ ลูกจางชางฝมือระดับดี ลูกจางชางฝมือระดับพอใช ลูกจางฝมือระดับต่ํา  
ซ่ึงใหความคุมครองคาจางในอัตราท่ีแตกตางกัน  เพื่อใหเกิดความเปนธรรมท้ังตอนายจาง หาก
ความผิดพลาด เสียหาย ลาชา มาจากความบกพรองของตัวลูกจางเอง   เชน  ลูกจางฝมือระดับต่ํา มี
ผลงานเพียงวันละ 1 ช้ิน  ขณะท่ีลูกจางฝมือระดับดี มีผลงานวันละ 5 ช้ิน  ลูกจางฝมือระดับตํ่าก็ควร
ไดรับคาจางนอยกวาลูกจางฝมือระดับดี เนื่องจากความลาชาของงานมาจากความบกพรองของ
ลูกจางเอง  เปนตน   และเพื่อใหเกิดความเปนธรรมตอลูกจางดวยเชนกัน เม่ือลูกจางทํางานดี แต
ความเสียหาย บกพรอง ลาชาของงาน เกิดจากสาเหตุอ่ืนท่ีไมใชตัวลูกจาง เชน มีการติดต้ัง
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เคร่ืองจักรใหม แทนเครื่องจักรเกา   ลูกจางจึงทํางานลาชา เนื่องจากเวลาทํางานสูญเปลาไปกับการ
รอใหเคร่ืองจักรใหมติดต้ังแลวเสร็จ   เปนตน  จึงควรมีมาตรการทางกฎหมายในการคุมครอง
ลูกจางใหไดรับความยุติธรรม  โดยไดรับการคุมครองคาจางในระดับหนึ่งตามสัดสวนของชั่วโมงที่
ลูกจางไดเขางาน 

โดยสรุป การคุมครองการจายคาจางแกลูกจาง ควรไดรับการปรับปรุงแกไขเพื่อใหเกิด
ความยุติธรรมมากข้ึน โดยควรจะมีการเพ่ิมเติมบทบัญญัติท่ีเกี่ยวกับการคุมครองการจายคาจางกรณี
ลูกจางมีเหตุฉุกเฉิน   การกําหนดใหนายจางจัดทําบัญชีแยกเงินสวัสดิการที่นายจางจายออกจากเงิน
คาจางอยางชัดเจน  การคุมครองลูกจางในกรณีการจายคาจางตามผลงานโดยคํานวณเปนหนวย หรือ
โดยคํานวณจากผลงานท่ีลูกจางทํา  
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สารสนเทศจากส่ืออิเล็กทรอนิกส 
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ภาคผนวก  ก 
ตาราง  สรปุมาตรการทางกฎหมายในการคุมครองการจายคาจางตาม

กฎหมายไทย เปรียบเทียบกับตางประเทศ 
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ภาคผนวก  ข 
1) ประกาศกระทรวงแรงงาน เรือ่งอัตราคาจางข้ันตํ่ารายชั่วโมง 

พรอมคําชีแ้จง 
2) ประกาศกระทรวงแรงงาน เรือ่งอัตราคาจางข้ันตํ่า (ฉบับท่ี 5)  

พรอมคําชีแ้จง 
3) กฎกระทรวง เรือ่ง กําหนดอัตรานํ้าหนักที่นายจางใหลูกจาง

ทํางานได พ.ศ. 2547 พรอมคําชี้แจง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU



 

 

 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ค 
1)  Labor   Standard Act  of  Korea 
2)  Labour  Standard  Law  of  Japan 
3)  The  Labor  Code of  the Philippines 
4)  Malaysia  Employment Act 
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ตาราง  สรุปมาตรการทางกฎหมายในการคุมครองการจายคาจางตามกฏหมายไทยเปรียบเทียบกบัตางประเทศ 
 

บทบัญญัติตามกฎหมาย เกาหลีใต 
 

ญี่ปุน ฟลิปปนส มาเลเซีย ไทย 

1. การจายคาจางโดยเสมอ
ภาค 

บัญญัติไวในพระราช-
บัญญัติมาตรฐานแรงงาน
และพระราชบัญญัติการจาง
งานโดยเสมอภาค   

บัญญัติไวในกฎหมาย
มาตรฐานแรงงาน 

รัฐธรรมนูญบัญญัติไววารัฐ
จะตองสงเสริมใหมีการจาง
งานอยางเสมอภาคเทาเทียม
กัน 

รัฐธรรมนูญมีการบัญญัติ
ใหประชาชนมีความเสมอ
ภาคเทาเทียมกันไมเลือก
ปฏิบัติ โดยครอบคลุมถึง
การจางงาน 
 

บัญญัติไวใน
พระราชบัญญัติคุมครอง
แรงงาน   พ.ศ.2541 วา งาน
ที่มีลักษณะและคุณภาพ
อยางเดียวกัน ปริมาณ
เทากัน อัตราคาจางตอง
กําหนดใหเทาเทียมกัน 

2. รูปแบบของคาจาง  
 

เงินสด หรือรูปแบบอื่นได
หากมีบทบัญญัติพิเศษ หรือ
กฤษฎีกา หรือ ขอตกลง
รวมกัน 
 

เงินสด หรือรูปแบบอื่นได
ตามเงื่อนไขที่กฎหมาย
กําหนด 

เงินสด และนายจางอาจจาย
เปนหรือเช็ค หรือหนังสือ
คําสั่งจาย ได 

เงินสด เงินสดและเปนเงินไทย แต
หากลูกจางยินยอมโดยทํา
เปนหนังสือลงลายมือชื่อ
ชัดเจนเปนการเฉพาะ  
นายจางอาจจายเปนรูปแบบ
อื่นได 

3. การจายคาจางให
โดยตรง  

นายจางตองจายคาจางให
ลูกจางโดยตรง  

นายจางตองจายคาจางให
ลูกจางโดยตรง  หรือจาย
คาจางใหแกผูรับมอบ
อํานาจได 

นายจางตองจายคาจางให
ลูกจางโดยตรง ยกเวนกรณี
ภาวะสุดวิสัย และลูกจาง
เสียชีวิต 

นายจางตองจายคาจางให
ลูกจางโดยตรง หรือจาย
ผานบัญชีธนาคาร หรือเช็ค 

ไมมีบทบญัญัติ 
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ตาราง (ตอ) 
บทบัญญัติตามกฎหมาย เกาหลีใต 

 
ญี่ปุน ฟลิปปนส มาเลเซีย ไทย 

4.  การจายคาจางเต็ม
จํานวน 

นายจางตองจายคาจางให
ลูกจางเต็มจํานวน แต
สามารถหักคาจางบางสวน
ตามที่กฎหมายกําหนดได 
เชน  ภาษีเงินได 

นายจางตองจายคาจางให
ลูกจางเต็มจํานวน แต
สามารถหักคาจางบางสวน
ตามที่กฎหมายกําหนดได 
เชน  ภาษีเงินได  คา
ประกันสังคม  

นายจางตองจายคาจางให
ลูกจางเต็มจํานวน แต
สามารถหักคาจางบางสวน
เพื่อจายคาเบี้ยประกัน, คา
สมาชิกสห-ภาพ และตามที่
กฎหมายกําหนด 

นายจางตองจายคาจางให
ลูกจางเต็มจํานวน แต
สามารถหักคาจางบางสวน
เพื่อชําระคาตางๆ ตามที่
กฎหมายกําหนด 

นายจางตองจายคาจางให
ลูกจางเต็มจํานวน แต
สามารถหักคาจางบางสวน
ตามที่กฎหมายกําหนดได 
เชน ภาษีเงินได   คา
ประกันสังคม 

5. ระยะเวลาในการจาย
คาจาง 

นายจางตองจายคาจาง
มากกวาหนึ่งครั้งตอเดือน 
ตามวันที่กําหนด 

นายจางตองจายคาจางอยาง
นอยหนึ่งครั้งตอเดือนตาม
วันที่กําหนด 

ตองจายคาจางอยางนอย
ทุกๆ สองสัปดาห  หรือ
เดือนละสองครั้ง  ชวงวัน
หางไมเกิน 16 วัน 

นายจางตองจายคาจางอยาง
นอยหนึ่งครั้งตอเดือน 

นายจางตองจายคาจางอยาง
นอยหนึ่งครั้งตอเดือนตาม
วันที่กําหนด 

6. การจายคาจางในธุรกิจ
รับเหมาหรือรับเหมา
ชวง 

 

-  นายจางจะตองรับประกัน
คาจางจํานวนที่แนนอน
ใหแกลูกจางตามสัดสวน
ชั่วโมงการทํางาน 
 
 

ไมมีบทบัญญัติ หากผูรับเหมา หรือ
ผูรับเหมาชวงไมสามารถ
จายคาจางได นายจางของ
ผูรับเหมาหรือผูรับเหมา
ชวงจะตองรวมกัน
รับผิดชอบในการจาย
คาจาง 

ผูวาจาง  ผูรับเหมา และ
ผูรับเหมาชวง ตองรวมกัน
รับผิดชอบในการจาย
คาจาง 

นายจางซึ่งเปนผูรับเหมา
ชวง ไมสามารถจายคาจาง
ได ผูรับเหมาชวงถัดขึ้นไป
จนถึงผูรับเหมาชั้นตน 
จะตองรวมกันรับผิดชอบ
ในการจายคาจาง 
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ตาราง (ตอ) 
บทบัญญัติตามกฎหมาย เกาหลีใต 

 
ญี่ปุน ฟลิปปนส มาเลเซีย ไทย 

6. การจายคาจางในธุรกิจ
รับเหมาหรือรับเหมา
ชวง (ตอ) 

 

- หากผูรับเหมาชวงรายใด
ไมสามารถจายคาจาง
เนื่องจากผูรับเหมาชวงถัด
ขึ้นไป กฎหมายกําหนดให
ผูรับเหมาชวงรายถัดขึ้นไป
รับผิดชอบรวมกับ
ผูรับเหมาชวงที่เปนนายจาง 

    

7. การจายคาจางในกรณี
ลูกจางมีเหตุฉุกเฉิน 

หากลูกจางหรือเครือญาติ
เกิดเหตุฉุกเฉินดังตอไปนี้ 
คลอดบุตร, เจ็บปวย หรือ 
อุบัติเหตุ, แตงงาน หรือ
เสียชีวิต, จําเปนตอง
กลับไปภูมิลําเนาเดิมอยาง
นอยหนึ่งสัปดาห ลูกจางมี
สิทธิขอรับคาจางตาม
ปริมาณงานที่ทําไปแลว 
แมวาจะกอนวันกําหนดจาย
คาจาง 

หากลูกจางหรือบุคคลใน
อุปการะ เกิดเหตุฉุกเฉิน
ดังตอไปนี้ คลอดบุตร, 
เจ็บปวย   ประสบอุบัติเหตุ, 
แตงงานหรือเสียชีวิต , มี
ความจําเปนตองกลับไป
ภูมิลําเนาเดิมอยางนอยหนึ่ง
สัปดาห ลูกจางมีสิทธิ
ขอรับคาจางตามสัดสวน
งานที่ทําไปแลว แมวาจะ
กอนวันกําหนดจายคาจาง 

ไมมีบทบญัญัติ ไมมีบทบัญญัติ ไมมีบทบัญญัติ 
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ตาราง (ตอ) 
บทบัญญัติตามกฎหมาย เกาหลีใต 

 
ญี่ปุน ฟลิปปนส มาเลเซีย ไทย 

8. การจายคาจาง / เงิน
ชวยเหลือกรณีนายจาง 
มีความจําเปนตองหยุด
กิจการชั่วคราว 

-  หากธุรกิจหยุดกิจการ
ชั่วคราวโดยมีสาเหตุจาก
นายจาง  นายจางตองจาย
คาจางจํานวนมากกวารอย
ละ 70 ของคาจาง หรือ
จํานวนเงินคาจางตามปกติ 
 
-  หากธุรกิจหยุดกิจการ
ชั่วคราวจากสาเหตุสุดวิ สัย  
นายจางสามารถยื่นคํารอง
ตอคณะกรรมการแรงงาน
สัมพันธเพื่อจายคาจางนอย
กวารอยละ 70 ของคาจาง
เฉลี่ยได 

-   หากธุรกิจหยุดกิจการ
ชั่วคราวโดยมีสาเหตุจาก
นายจาง  นายจางตอง
จายเงินชวยเหลือจํานวนไม
นอยกวารอยละ 60 ของ
คาจาง 
 
-   หากธุรกิจหยุดกิจการ
ชั่วคราวจากสาเหตุที่ไม
ไดมาจากนายจาง  นายจาง
ไมตองรับผิดชอบ 

หากกิจการลมละลาย หรือ
ยุบลง  ลูกจางจะไดรับการ
คุมครองในการรับคาจาง
คงคางและ เงินชวยเหลือ
อื่นๆ 

ไมมีบทบัญญัติ -  หากธุรกิจหยุดกิจการ
ชั่วคราวโดยมีสาเหตุจาก
นายจาง นายจางตอง
จายเงินชวยเหลือจํานวนไม
นอยกวารอยละ 50 ของ
คาจางในวันทํางานที่ลูกจาง
ไดรับกอนนายจางหยุด
กิจการ 
 
-   หากธุรกิจหยุดกิจการ
ชั่วคราวจากสาเหตุที่ไม
ไดมาจากนายจาง 
นายจางไมตองรับผิดชอบ 

9.  การทําบัญชีแยกเงิน
สวัสดิการที่นายจาง
จายออกจากเงินคาจาง
อยางชัดเจน 

กําหนดใหนายจางจัดทํา
บัญชีแยกประเภท คาจาง
พื้นฐาน, เงินชวยเหลือ
ครอบครัว, และอื่นๆ   

ไมมีบทบัญญัติ ไมมีบทบัญญัติ ไมมีบทบัญญัติ ไมมีบทบัญญัติ 

DPU



 

ตาราง (ตอ) 
บทบัญญัติตามกฎหมาย เกาหลีใต 

 
ญี่ปุน ฟลิปปนส มาเลเซีย ไทย 

10. การคุมครองลูกจางใน
กรณีการจายคาจาง
ตามผลงานโดย
คํานวณเปนหนวย
หรือโดยคํานวณจาก
ผลงานที่ลูกจางทําได 

ไมมีบทบัญญัติ นายจางตองประกันรายได
ในจํานวนที่แนนอนตาม
สัดสวนของชั่วโมงทํางาน
ที่ลูกจางทํางานไดจริง 

ไมมีบทบัญญัติ ไมมีบทบัญญัติ ไมมีบทบัญญัติ 

11. การจายคาจางขั้นต่ํา จัดตั้งพระราชบัญญัติคาจาง
ขั้นต่ํา 

จัดตั้งกฎหมายคาจางขั้นต่ํา บัญญัติรวมในกฎหมาย
แรงงาน 

ไมมีบทบัญญัติ บัญญัติรวมในกฎหมาย
แรงงาน 

12. การเบิกคาจาง
ลวงหนา 

ไมมีบทบัญญัติ ไมมีบทบัญญัติ ไมมีบทบัญญัติ ลูกจางสามารถเบิกคาจาง
ลวงหนา เพื่อเปนคาใชจาย
เกี่ยวกับที่อยูอาศัย,  ปศุ
สัตว, พาหนะ, หรืออื่นๆ 
ตามที่กฎหมายกําหนด 

ไมมีบทบัญญัติ 

13. การไมชําระคาจาง ไมมีบทบัญญัติ ไมมีบทบัญญัติ ไมมีบทบัญญัติ นายจางไดรับยกเวนไม
ตองจายคาจางในกรณีที่
ลูกจางถูกตัดสินจําคุก 
 
 

ไมมีบทบัญญัติ 
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ตาราง (ตอ) 
บทบัญญัติตามกฎหมาย เกาหลีใต 

 
ญี่ปุน ฟลิปปนส มาเลเซีย ไทย 

14. ความรับผิดในเรื่อง
ดอกเบี้ยและเงินเพิ่ม 

ไมมีบทบัญญัติ ไมมีบทบัญญัติ ไมมีบทบัญญัติ ไมมีบทบัญญัติ -  หากนายจางผิดนัดจาย
คาจาง โดยจายไมตรง
กําหนด หรือจายไมครบ  
จะตองจายดอกเบี้ยอัตรา
รอยละ 15 ของเงินคาจางที่
คาง  
 
-  หากการผิดนัดเปนการจง
ใจ ตองจายเงินเพิ่มอีกใน
อัตรารอยละ 15 ของเงิน
คาจางที่คางชําระทุก 7 วัน 
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ตาราง (ตอ) 
บทบัญญัติตามกฎหมาย เกาหลีใต 

 
ญี่ปุน ฟลิปปนส มาเลเซีย ไทย 

15. อายุความ สิทธิในการเรียกรองคาจาง
ภายใน 3 ป 

สิทธิในการเรียกรองคาจาง
ภายใน 1 ป 

-  ตามประมวลกฎหมาย
แพงหากสัญญาใดๆ ที่
กระทําเปนลายลักษณ
อักษร มีอายุความ  10 ป 
-  หากสัญญาโดยวาจา มี
อายุความ 6 ป 

ลูกจางสามารถยื่นคํารอง
ตอกรมแรงงานเพื่อ
เรียกรองเอาคาจางภายใน 
60 วัน หากคําตัดสินของ
กรมแรงงานไมไดรับการ
ปฏิบัติ  กรมแรงงานจะ
ดําเนินการยื่นเรื่องตอศาล
ตอไป โดยกฎหมายอายุ
ความ กําหนดวาการกระทํา
ดานสัญญา มีอายุความ 6 ป 
 
 
 
 
 
 
 

ลูกจางสามารถใชสิทธิ
เรียกรองเอาคาจางภายใน 
สองป ตาม ป.พ.พ. มาตรา 
193/34  (8)(9) 
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ประวัติผูเขยีน 
 

ช่ือ -  นามสกลุ  นายสุรพล  อําพล 
วันเดือนปเกดิ  13  สิงหาคม  พ.ศ. 2507 
สถานท่ีเกิด  กรุงเทพมหานคร 
ท่ีอยูปจจุบัน  บานเลขท่ี  77/54  หมูบานพระยาสุเรนทร   ซอยแสงศรี 
   แขวงบางชัน   เขตคลองสามวา   กรุงเทพฯ 10510 
ประวัติการศึกษา - มัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลาย ป พ.ศ. 2525  โรงเรียนวชิราวุธ

วิทยาลัย 
- ปริญญาตรี  นิติศาสตรบัณฑติ  มหาวิทยาลัยรามคําแหง ป พ.ศ.2529 
- ปริญญาโท  นิติศาสตรมหาบัณฑิต  มหาวทิยาลัยธุรกิจบัณฑิตย  ป พ.ศ. 

2549 
ประวัติการทํางาน - ธนาคารทหารไทย  จํากัด (มหาชน)  ตําแหนงพนักงานสินเช่ือ  ป  พ.ศ. 

2531 - 2537  
- ธนาคารทหารไทย  จํากัด  (มหาชน) ตําแหนงนิตกิร  ป  พ.ศ. 2537 – 

2545  
- บริษัท จ-ีพาเทนท จํากัด ตําแหนง ทนายความและผูชวยผูอํานวยการ
ฝายกฎหมาย ป พ.ศ. 2545  - 2547 

การทํางานปจจุบัน ทนายความประจําสํานักงาน  สุรพล และเพือ่นทนายความ   เลขท่ี  641  
หมูบานมิตรภาพ  ซอยออนนุช 46   แขวงสวนหลวง  เขตสวนหลวง  
กรุงเทพฯ  10250 
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