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Latest updates in the Labor Law

การเปล่ียนตวันายจ้าง

มาตรา 13 เดิม: ในกรณีท่ีกิจการใดมีการเปลี่ยนแปลงตวันายจา้งเนื่องจากการโอน รบัมรดกหรือ
ดว้ยประการอ่ืนใด หรอืในกรณีท่ีนายจา้งเป็นนิติบคุคลและมีการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง โอน หรอื
ควบกบันิติบคุคลใด สิทธิต่าง ๆ ท่ีลกูจา้งมีอยู่ต่อนายจา้งเดิมเช่นใดใหล้กูจ้างมีสิทธิเช่นว่านัน้ต่อไป
และใหน้ายจา้งคนใหม่รบัไปทัง้สิทธิและหนา้ท่ีอนัเก่ียวกบัลกูจา้งนัน้ทกุประการ

มาตรา 577 ป.พ.พ.: นายจา้งจะโอนสิทธิของตนใหแ้ก่บคุคลภายนอกก็ไดเ้ม่ือลกูจา้งยินยอมพรอ้ม
ใจดว้ย

มาตรา 13 ใหม:่ ในกรณีท่ีมีการเปลี่ยนแปลงตวันายจา้ง หรอืในกรณีท่ีนายจา้งเป็นนิติบคุคลและมี
การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง โอน หรือควบกบันิติบคุคลใด หากมีผลท าใหล้กูจา้งคนหนึ่งคนใดไป
เป็นลกูจา้งของนายจา้งใหม่ การไปเป็นลกูจา้งของนายจา้งใหม่ดงักล่าวตอ้งไดร้บัความยินยอมจาก
ลกูจา้งคนนัน้ดว้ย และใหส้ิทธิต่าง ๆ ท่ีลกูจา้งมีอยู่ต่อนายจา้งเดิมคงมีสิทธิต่อไปโดยนายจา้งใหม่
ตอ้งรบัไปทัง้สิทธิและหนา้ท่ีอนัเก่ียวกบัลกูจา้งนัน้ทกุประการ

โอนกจิการ/ควบรวม 
= 

ลูกจ้างโอนไปอัตโนมัติ

โอนสิทธิความเป็นนายจา้ง
= 

ลูกจ้างต้องยนิยอม

โอนกจิการ/ควบรวม 
= 

ลูกจ้างต้องยนิยอม



Latest updates in the Labor Law

ค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า

มาตรา 17/1: ในกรณีท่ีนายจา้งบอกเลิกสัญญาจา้งโดยไม่บอกกล่าวล่วงหนา้ใหลู้กจา้งทราบตามมาตรา 17 วรรค 2 ใหน้ายจ้าง
จ่ายเงินใหแ้ก่ลูกจา้งเป็นจ านวนเท่ากับค่าจา้งท่ีลูกจา้งควรจะไดร้บั นับแต่วนัท่ีลูกจา้งออกจากงานจนถึงวนัท่ีการเลิกจา้งมีผลตาม
มาตรา 17 วรรค 2 โดยใหจ้่ายในวนัท่ีใหล้กูจา้งออกจากงาน

มาตรา 9: ในกรณีท่ีนายจา้ง ... ไม่จ่ายเงินกรณีนายจา้งบอกเลิกสญัญาจา้งโดยไม่บอกกล่าวล่วงหนา้ใหล้กูจา้งทราบตามมาตรา 17/1
... ใหน้ายจา้งเสียดอกเบีย้ใหแ้ก่ลกูจา้งในระหว่างผิดนดัรอ้ยละ 15 ต่อปี



Latest updates in the Labor Law

ลากิจเพือ่กิจธุระอันจ าเป็น

มาตรา 34 เดมิ: ใหล้กูจา้งมีสิทธิลาเพื่อกิจธรุะอนัจ าเป็นไดต้ามขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการท างาน

มาตรา 34 ใหม:่ ใหล้กูจา้งมีสิทธิลาเพื่อกิจธรุะอนัจ าเป็นไดปี้ละไม่นอ้ยกวา่ 3 วนัท างาน

มาตรา 57/1 ใหม่: ใหน้ายจา้งจ่ายค่าจา้งใหแ้ก่ลกูจา้งในวนัลาเพ่ือกิจธุระอนัจ าเป็นตามมาตรา 34 เท่ากบัค่าจา้งในวนัท างานตลอด
ระยะเวลาท่ีลา แตปี่หนึ่งตอ้งไม่เกิน 3 วนัท างาน



Latest updates in the Labor Law

ลาเพือ่คลอดบุตร

มาตรา 41 เดมิ: ใหล้กูจา้งซึง่เป็นหญิงมีครรภมี์สิทธิลาเพื่อคลอดบตุรครรภห์นึ่งไม่นอ้ยกวา่ 90 วนั
วนัลาตามวรรคหนึ่ง ใหน้บัรวมวนัหยดุท่ีมีในระหวา่งวนัลาดว้ย

มาตรา 41 ใหม:่ ใหล้กูจา้งซึง่เป็นหญิงมีครรภมี์สิทธิลาเพื่อคลอดบตุรครรภห์นึ่งไม่นอ้ยกวา่ 98 วนั
วนัลาเพ่ือคลอดบตุรตามมาตรานีใ้หห้มายความรวมถึงวนัลาเพื่อตรวจครรภก่์อนคลอดบตุรดว้ย
วนัลาตามวรรคหนึ่ง ใหน้บัรวมวนัหยดุท่ีมีในระหวา่งวนัลาดว้ย



Latest updates in the Labor Law

การจ่ายค่าจ้างกรณีนายจ้างหยุดกจิการช่ัวคราว

มาตรา 75 วรรค 1 เดิม: ในกรณีท่ีนายจา้งมีความจ าเป็นโดยเหตุหนึ่งเหตุใดท่ีส  าคัญอันมีผลกระทบต่อการประกอบกิจการของ
นายจา้งจนท าใหน้ายจา้งไม่สามารถประกอบกิจการไดต้ามปกติซึ่งมิใช่เหตุสุดวิสัย ตอ้งหยุดกิจการทั้งหมดหรือบ างส่วนเป็นการ
ชั่วคราว ใหน้ายจา้งจ่ายเงินใหแ้ก่ลกูจา้งไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 75 ของค่าจา้งในวนัท างานท่ีลกูจา้งไดร้บัก่อนนายจา้งหยดุกิจการตลอด
ระยะเวลาท่ีนายจา้งไม่ไดใ้หล้กูจา้งท างาน

มาตรา 75 วรรค 1 ใหม่: ในกรณีท่ีนายจา้งมีความจ าเป็นตอ้งหยดุกิจการทัง้หมดหรือบางส่วนเป็นการชั่วคราวดว้ยเหตหุนึ่งเหตใุดท่ี
ส  าคญัอนัมีผลกระทบต่อการประกอบกิจการของนายจา้งจนท าใหน้ายจา้งไม่สามารถประกอบกิจการไดต้ามปกติซึ่งมิใช่เหตสุดุวิสยั ให้
นายจา้งจ่ายเงินใหแ้ก่ลกูจา้งไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ 75 ของค่าจา้งในวนัท างานท่ีลกูจา้งไดร้บัก่อนนายจา้งหยดุกิจการตลอดระยะเวลาท่ี 
นายจา้งไม่ไดใ้หล้กูจา้งท างาน ณ สถานท่ีจ่ายเงินตามมาตรา 55 และภายในก าหนดเวลาการจ่ายเงินตามมาตรา 70 (1)

มาตรา 9: ในกรณีท่ีนายจา้ง ... ไม่จ่ายเงินกรณีนายจา้งหยดุกิจการตามมาตรา 75 ... ใหน้ายจา้งเสียดอกเบีย้ใหแ้ก่ลกูจา้งในระหว่าง
ผิดนดัรอ้ยละ 15 ต่อปี



Latest updates in the Labor Law

ค่าชดเชย 400 วัน

มาตรา 118 (6): ใหน้ายจา้งจ่ายค่าชดเชยใหแ้ก่ลกูจา้งซึง่เลิกจา้งดงัตอ่ไปนี ้
(6) ลกูจา้งซึ่งท างานติดต่อกนัครบ 20 ปีขึน้ไป ใหจ้่ายไม่นอ้ยกว่าค่าจา้งอตัราสดุทา้ย 400 วนั หรือไม่นอ้ยกว่าค่าจา้งของ

การท างาน 400 วนัสดุทา้ยส าหรบัลกูจา้งซึง่ไดร้บัค่าจา้งตามผลงานโดยค านวณเป็นหน่วย
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1. คา่จา้ง VS สวสัดิการ 



“ค่าจ้าง” หมายความว่า เงินท่ีนายจา้งและลูกจา้งตกลงกันจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการท างานตาม
สัญญาจ้างส าหรับระยะเวลาการท างานปกติเป็นรายชั่วโมง รายวัน รายสัปดาห ์รายเดือน ห รือ
ระยะเวลาอ่ืน หรอืจ่ายใหโ้ดยค านวณตามผลงานท่ีลกูจา้งท าไดใ้นเวลาท างานปกติของวันท างาน และ
ใหห้มายความรวมถึงเงินท่ีนายจา้งจ่ายใหล้กูจา้งในวนัหยดุและวนัลาท่ีลกูจา้งมิได้ท างาน แตล่กูจา้งมี
สิทธิไดร้บั...

เงินท่ีเป็น “ค่าจ้าง” จะตอ้งน ามาเป็นฐานเพ่ือค านวณค่าล่วงเวลา เงินสมทบกองทนุประกันสงัคม และ 
คา่ชดเชย (กรณีเลกิจา้ง)  

ค่าจ้าง VS สวัสดกิาร 

EmployeeSalaryEmployer
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ค่าจ้าง VS สวัสดกิาร 

• เงินท่ีจ่ายเพ่ือตอบแทนการท างานในเวลา
ท างานปกตขิองวนัท างานตามสญัญาจา้ง  

• เป็นเงินท่ีจ่ายใหแ้ก่ลูกจา้งเป็นประจ า และ
เ ป็ น จ า น ว น แ น่ น อ น  โ ด ย ไ ม่ ป ร า ก ฏ
วตัถปุระสงคป์ระการอ่ืน 

• เงินท่ีจ่ายเพ่ือวัตถุประสงคแ์จ้งชัด ว่าเพ่ือให้
เป็นสวัสดิการแก่ลูกจ้าง หรือเพ่ือจูง ใจให้
ท างานเพิ่มขึน้ หรือเพ่ือเป็นรางวัลแก่ลูกจ้าง 
หรือ เ พ่ือช่วยเหลือลูกจ้าง หรือ เ พ่ือชดใช้
ค่าใช้จ่ายท่ีลูกจ้างไดอ้อกไป เพ่ือกิจการของ
นายจา้ง

ค่าจ้าง สวัสดกิาร
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ค่าจ้าง VS สวัสดกิาร 

ค่าจ้าง สวัสดกิาร

• เงินเดือน 
• เงินประจ าต าแหน่ง
• เบีย้เลีย้ง หรือ ค่าครองชีพ ท่ีนายจา้งจ่าย
เป็นจ านวนเท่ากนัทกุเดือน 

• ค่าน า้มนัรถและค่าโทรศพัทท่ี์นายจา้งจ่าย
ใหเ้ป็นจ านวนเทา่กนัทกุเดือน 

• ค่าคอมมิชชั่น* ท่ีค  านวณตามผลงานของ
ลกูจา้งเพ่ือตอบแทนการท างาน

• บา้นพกัและอาหารที่นายจา้งจดัใหแ้ก่ลกูจา้ง 
• เงินคา่เช่ารถประจ าต าแหน่ง 

• เงินโบนสั คา่คอมมิชชั่น* หรอืเงินรางวลัจากการขาย 
• ค่าเช่าบา้นท่ีจ่ายใหล้กูจา้งเพื่อการท างานต่างจงัหวดั 
เป็นสวสัดกิาร ไม่ใช่คา่จา้ง

• เบีย้เลีย้งตา่งจงัหวดั
• ค่าน า้มันรถ ค่ารถ หรือค่าจอดรถ ท่ีนายจ้างจ่ายให้
ลกูจา้งตามที่จ่ายไปจรงิ 
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ภาษีอากรทีเ่กีย่วข้องกับค่าจ้างและสวัสดกิาร 

ภาษีเงนิไดบุ้คคลธรรมดาของลูกจ้าง ภาษีเงนิไดนิ้ตบุิคคลนายของนายจ้าง

คา่จา้งหรอืสวสัดิการที่จ่ายใหแ้ก่ลกูจา้งเน่ืองจาก
การจา้งแรงงาน เช่น เงินเดือน โบนสั ค่าเช่าบา้น 
เบีย้ขยัน เป็นเงินได้พึงประเมินของลูกจ้าง ซึ่ง
ลกูจา้งมีหนา้ท่ีน าเงินดงักล่าวไปรวมเพ่ือค านวณ
ภาษีเงินไดบ้คุคลธรรมดา  (อา้งถึงมาตรา 40 (1)
แหง่ประมวลรษัฎากร)
ทัง้นี ้นายจา้งมีหนา้ท่ีหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายและน าส่ง
กรมสรรพากรตามท่ีกฎหมายก าหนด 

หากนายจ้างก าหนดนโยบายส าหรับการให้
ค่าจ้างหรือสวัสดิการเป็นการทั่วไป หรือ มีการ
ก าหนดไว้ชัดเจนอยู่ในสัญญาจ้างแรงงานแลว้ 
นายจา้งสามารถน าค่าใชจ้่ายดงักล่าวมาหักเป็น
รายจ่ายส าหรบัการค านวณก าไรสทุธิเพ่ือเสียภาษี
เงินไดนิ้ติบคุคลของนายจา้งได ้
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2. วนัลาพกัรอ้น



วันลาพักร้อน

วนัลาพกัรอ้น ... ใชไ้มห่มด ท าอย่างไร 
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ในปีตอ่มานายจา้งอาจก าหนดวนัหยดุพกัผอ่นประจ าปีใหแ้ก่ลกูจา้ง
มากกวา่ 6 วนัท างานก็ได้

นายจา้งและลกูจา้งอาจตกลงกนัลว่งหนา้ใหส้ะสมและเลื่อนวนัหยดุ
พกัผอ่นประจ าปีท่ียงัมิไดห้ยดุในปีนัน้รวมเขา้กบัปีตอ่ ๆ ไปก็ได ้

ส าหรบัลกูจา้งที่ท  างานยงัไมค่รบ 1 ปี นายจา้งอาจก าหนดวนัหยดุพกัผอ่น
ประจ าปีใหแ้ก่ลกูจา้งโดยค านวณใหต้ามสว่นก็ได ้

ลกูจา้งซึง่ท  างานติดตอ่กนัมาแลว้ครบ 1 ปี มีสทิธิหยดุพกัผ่อนประจ าปีไดปี้หนึ่งไมน่อ้ย
กวา่ 6 วนัท างาน โดยใหน้ายจา้งเป็นผูก้  าหนดวนัหยดุดงักลา่วใหแ้ก่ลกูจา้งลว่งหนา้หรอื
ก าหนดใหต้ามท่ีนายจา้งและลกูจา้งตกลงกนั 



วันลาพักร้อน

วนัลาพกัรอ้น ... ใชไ้มห่มด ท าอย่างไร 
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สิทธิตามกฎหมายของลกูจา้ง
• ถา้หากลูกจา้งใชว้ันลาไม่หมด เม่ือนายจา้งเลิกจา้ง ลูกจา้งมีสิทธิไดร้ับค่าจา้งส าหรบั
วันหยุดพักผ่อนประจ าปีในปีที่เลิกจา้งตามส่วน (ยกเวน้กรณีมาตรา 119) และส าหรบั
วนัหยดุพกัผ่อนที่ไม่ไดใ้ชแ้ละสะสมมาจากปีก่อนหนา้
• ในกรณีที่ลกูจา้งลาออกเอง ลกูจา้งมีสิทธิไดร้บัคา่จา้งส าหรบัวนัหยดุพกัผ่อนที่ไม่ไดใ้ชแ้ละ
สะสมมาจากปีก่อนหนา้เทา่นัน้



วันลาพักร้อน

วนัลาพกัรอ้น ... ใชไ้มห่มด ท าอย่างไร 
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แล้วนายจ้างควรท าอย่างไร 
• ก าหนดใหล้กูจา้งใชว้นัลาใหห้มดทกุปีไดไ้หม ?  แลว้ถา้ลกูจา้งยงัไมย่อมใชว้นัหยดุ แปลวา่
ลกูจา้งสละสิทธ์ิในการใชว้นัลา ? 
• ใหส้ะสมวนัหยดุไปใชปี้ตอ่ไป โดยจ ากดัจ านวน หรอื ระยะเวลาที่สามารถสะสมวันหยดุได้
ไหม ? 



วันลาพักร้อน

ฎ. 8117/2546

• ขอ้บงัคบัการท างานก าหนดใหพ้นกังานที่ท  างานติดต่อกนัมาครบ 1 ปี มีสิทธิลาหยุด
พกัผ่อนประจ าปีไดไ้ม่นอ้ยกว่าปีละ 6 วนั และไดร้บัค่าจา้งตามปกติ โดยบริษัทเป็นผู้
ก  าหนดวนัหยดุใหล้ว่งหนา้ 
• กรณีนีจ้งึเป็นหนา้ท่ีของนายจา้งท่ีจะตอ้งก าหนดวนัหยดุพกัผ่อนประจ าปีใหล้กูจา้ง 
• เม่ือนายจา้งมิไดก้ าหนดวนัหยดุพกัผ่อนประจ าปีให ้แมล้กูจา้งจะมิไดแ้สดงความจ านง
ว่าขอลาหยุด ก็ไม่เป็นเหตุใหน้ายจา้งอา้งเพ่ือใหห้ลุดพน้จากหนา้ที่ ที่จะตอ้งก าหนด
วนัหยดุดงักลา่วใหล้กูจา้ง



วันลาพักร้อน

ฎ. 8661/2547

• นายจา้งมีระเบียบวา่ลกูจา้งมีวนัหยดุพกัผ่อนประจ าปี ปีละ 30 วนั 
• ตามระเบียบลกูจา้งจะสะสมวนัหยดุพกัผ่อนประจ าปีไม่ได ้ 
• ไม่ปรากฏว่านายจา้งก าหนดใหล้กูจา้งไดห้ยุดตามสิทธิในแต่ละปีที่ท  างาน หรือตกลง
กบัลกูจา้งเพื่อก าหนดวนัหยดุพกัผ่อนประจ าปี
• เม่ือลูกจา้งมิไดห้ยุดพักผ่อนประจ าปีตามสิทธิ นายจา้งจึงมีหนา้ที่ จ่ายค่าจา้งใหแ้ก่
ลกูจา้งส าหรบัวนัหยดุพกัผ่อนประจ าปีที่ไม่ไดใ้ช ้
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3. วันหยุดตามประเพณี



วันหยุดตามประเพณี

รฐับาลประกาศวนัหยดุเพิ่ม ... ราชการหยดุ เอกชนตอ้งหยดุหรอืไม ่

• มาตรา 30 แห่ง พ.ร.บ. คุม้ครองแรงงานฯ ก าหนดใหน้ายจา้งมีหนา้ท่ีประกาศก าหนดวนัหยดุตาม
ประเพณีใหลู้กจา้งทราบเป็นการล่วงหนา้ปีหนึ่งไม่นอ้ยกว่า 13 วัน โดยรวมวันแรงงานแห่งชาต ิ
ตามท่ีรฐัมนตรปีระกาศก าหนด

• ขอ้ยกเวน้ ในกรณีท่ีนายจา้งไม่อาจใหลู้กจา้งหยุดตามประเพณีได ้เน่ืองจากลูกจ้างท างานท่ีมี
ลกัษณะหรอืสภาพของงานตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง ใหน้ายจา้งตกลงกบัลกูจา้ง ว่าจะหยดุใน
วนัอ่ืน หรือ นายจา้งจะจ่ายค่าท างานในวนัหยดุแทนก็ได ้เช่น งานในโรงแรมหรือรา้นอาหาร งาน
ขนสง่หรอืงานท่ีมีลกัษณะหรอืสภาพของงานตอ้งท าตดิตอ่กนัไป ถา้หยดุจะเสียหายต่องาน
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วันหยุดตามประเพณี

รฐับาลประกาศวนัหยดุเพิ่ม ... ราชการหยดุ เอกชนตอ้งหยดุหรอืไม ่

• การก าหนดวนัหยดุ นายจา้งอาจเลือกจาก วนัหยดุราชการประจ าปี วนัหยดุทางศาสนา หรอื 
วนัหยดุตามขนบธรรมเนียมประเพณีแหง่ทอ้งถ่ิน  

• หากราชการก าหนดวนัหยดุเพิ่มเติม หรอื ขอความรว่มมือใหน้ายจา้งก าหนดใหเ้ป็นวนัหยดุ 
เอกชนมีหนา้ท่ีตอ้งจดัใหมี้วนัหยดุตามท่ีประกาศหรอืขอความรว่มมือหรอืไม่ ? 
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4. การหกัค่าจ้าง



การหกัค่าจ้าง
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นายจา้งหกัคา่จา้งในกรณีใดไดบ้า้ง

1. ช าระภาษีเงินไดต้ามจ านวนท่ีลกูจา้งตอ้งจ่าย หรอืช าระเงินอ่ืนท่ีกฎหมายก าหนด
2. ช าระคา่บ ารุงสหภาพแรงงานตามขอ้บงัคบัสหภาพแรงงาน
3. ช าระหนีส้หกรณอ์อมทรพัย ์หรอืสหกรณอ่ื์นท่ีมีลกัษณะเดียวกบัสหกรณอ์อมทรพัย์ หรอืหนีท่ี้เป็นไปเพ่ือ

สวสัดิการท่ีเป็นประโยชนแ์ก่ลกูจา้งฝ่ายเดียวโดยไดร้บัความยินยอมลว่งหนา้จากลกูจา้ง
4. เป็นเงินประกนัท่ีใหไ้วแ้ก่นายจา้ง หรอืชดใชค้า่เสียหายแก่นายจา้ง ซึง่ลกูจา้งไดก้ระท าโดยจงใจหรอื

ประมาทเลนิเลอ่อยา่งรา้ยแรงโดยไดร้บัความยินยอมจากลกูจา้ง
5. เป็นเงินสะสมตามขอ้ตกลงเก่ียวกบักองทนุเงินสะสม 



การหกัค่าจ้าง

image: Flaticon.com

นายจา้งหกัคา่จา้งในกรณีใดไดบ้า้ง
Q : ช าระหนีส้หกรณอ์อมทรพัย ์หรอืสหกรณอ่ื์นท่ีมีลกัษณะเดียวกบัสหกรณอ์อมทรพัย ์
หรอืหนีท่ี้เป็นไปเพ่ือสวสัดิการท่ีเป็นประโยชนแ์ก่ลกูจา้งฝ่ายเดียว โดยไดร้บัความ
ยินยอมลว่งหนา้จากลกูจา้ง หมายถึงอะไรไดบ้า้ง ?

A : อา้งถึงแนวปฏิบตัิตามพระราชบญัญตัิคุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ท่ี กสร. 44/2545 หนา้ 84
หนีท่ี้เป็นไปเพ่ือสวสัดิการท่ีเป็นประโยชนแ์ก่ลกูจา้งฝ่ายเดียว หมายถึง สวสัดิการท่ีนายจา้งจดัใหแ้ก่ลกูจา้ง
นัน้ ท าใหล้กูจา้งไม่ต้องแบกภาระบางประการจากการไดร้บั หรอืใชส้วสัดิการดงักลา่ว หรอืลกูจา้ง
ตอ้งแบกภาระน้อยกว่าปกตธิรรมดาทั่วไป เช่น การกูยื้มเงินท่ีนายจา้งจดัใหแ้ก่ลกูจา้งโดยไม่คดิ
ดอกเบีย้ หรอืการคิดดอกเบีย้ต  ่ากวา่ท่ีธนาคารแหง่ประเทศไทยก าหนด 



การหกัค่าจ้าง
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นายจา้งหกัคา่จา้งในกรณีใดไดบ้า้ง
Q : เป็นเงินประกนัท่ีใหไ้วแ้ก่นายจา้ง หรอืชดใชค้า่เสียหายแก่นายจา้ง ซึ่งลกูจา้งได้
กระท าโดยจงใจหรอืประมาทเลินเลอ่อยา่งนอ้ยรา้ย โดยไดร้บัความยินยอมจากลกูจา้ง 
คืออะไร ?

A : พ.ร.บ. คุม้ครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 10 ไม่ไดห้า้มนายจา้งเรยีกเงินประกนัการท างานอย่าง
เดด็ขาดในทกุกรณี บางกรณีนายจา้งก็ยงัมีสิทธิเรยีกเงินประกนัการท างานได้ ถา้ลกัษณะหรอืสภาพของ
งานท่ีท านัน้ลกูจา้งตอ้งรบัผิดเก่ียวกบัการเงินหรอืทรพัยส์ินของนายจา้ง ซึง่อาจก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่
นายจา้งได้ ดงันัน้ เม่ือไดค้วามวา่ นางสาว อ. มีหนา้ท่ีรบัผิดชอบควบคมุทรพัยส์ินภายในรา้นสะดวกซือ้
ของนายจา้ง จงึเขา้ลกัษณะงานท่ีโจทกจ์ะเรยีกเงินประกนัความเสียหายในการท างานจากลกูจา้งได ้(ฎ. 
3034/2545)



การหกัค่าจ้าง
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นายจา้งสามารถหกัคา่จา้งกรณีลกูจา้งมาท างานสายไดห้รอืไม ่

มาสาย = ไม่ไดท้  างานในช่วงเวลาท่ีมาสาย
• นายจา้งสามารถไม่จ่ายคา่จา้งส าหรบัช่วงเวลาท่ีลกูจา้งไม่ท างานได้
• แต่ ตอ้งมีขอ้ตกลงหรือขอ้บังคับหรือสัญญาจา้ง ระบุใหใ้ห้สิทธิแก่
นายจา้งท่ีจะไม่จ่ายค่าจา้งใหแ้ก่ลกูจา้งท่ีมาท างานสายตามสดัส่วน
ตามเวลาท่ีไม่ไดท้  างานใหน้ายจา้ง 

เน่ืองจากสญัญาจา้งแรงงานเป็นสญัญาตา่งตอบแทน ดงันัน้ นายจา้งสามารถน าหลกั No work no 
pay มาใชไ้ด ้ทัง้นี ้ขอ้ตกลงดงักลา่วจะตอ้งมีการก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัการท างานดว้ย



5. การหยุดกจิการช่ัวคราวทีน่ายจ้างสามารถจ่ายค่าจ้างเพยีง
ร้อยละ 75 ได้



การหยุดกจิการช่ัวคราวทีน่ายจ้างสามารถจ่ายค่าจ้างเพยีงร้อยละ 75 ได้

พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงานฯ 
มาตรา 75 บญัญัติว่า “ในกรณีท่ีนายจา้งมีความจ าเป็นตอ้ง
หยดุกิจการทัง้หมดหรือบางส่วนเป็นการชั่วคราวดว้ยเหตหุนึ่ง
เหตุใดท่ีส าคัญอันมีผลกระทบต่อการประกอบกิจการของ
นายจ้างจนท าให้นายจ้างไม่สามารถประกอบกิจการได้
ตามปกติซึง่มิใช่เหตสุดุวิสยั ใหน้ายจา้งจ่ายเงินใหแ้ก่ลกูจา้งไม่
น้อยกว่ารอ้ยละ 75 ของค่าจ้างในเวลาท่ีลูกจ้างได้รับก่อน
นายจา้งหยดุกิจการตลอดระยะเวลาท่ีนายจา้งไม่ไดใ้ห้ลกูจา้ง
ท างาน…”
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การหยุดกจิการช่ัวคราวทีน่ายจ้างสามารถจ่ายค่าจ้างเพยีงร้อยละ 75 ได้

หยดุกิจการกรณีทั่วไป = นายจา้งมีหนา้ท่ีจา่ยคา่จา้งเสมือนหนึง่ว่าลกูจา้งมาท างานปกติ

หยดุกิจการเน่ืองจากเหตสุดุวิสยั = นายจา้งไมต่อ้งจ่ายคา่จา้ง

หยดุกิจการเน่ืองจากเหตตุามมาตรา 75 = นายจา้งมีหนา้ท่ีจ่ายคา่จา้งในอตัรารอ้ยละ 75 ของคา่จา้ง
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การหยุดกจิการช่ัวคราวทีน่ายจ้างสามารถจ่ายค่าจ้างเพยีงร้อยละ 75 ได้

กรณีทีศ่าลแรงงานพจิารณาว่ามีความจ าเป็นตามมาตรา 75 

หยดุกิจการเน่ืองจากลกูคา้ยกเลิกค าสั่งซือ้
ฎ. 1996-2406/2546 
• นายจา้งหยดุกิจการเน่ืองจากประสบวิกฤตทิางเศรษฐกิจ 
• ลูกคา้ยกเลิกค าสั่งซือ้เป็นจ านวนมาก หากนายจ้างยังผลิตสินคา้ต่อไป ย่อมเสี่ยงต่อการขาดทุนและส่ง
ผลกระทบตอ่สถานะการเงินและความคงอยูข่องกิจการ 

• ถือวา่มีความจ าเป็นตามมาตรา 75 แลว้

image: Flaticon.com



การหยุดกจิการช่ัวคราวทีน่ายจ้างสามารถจ่ายค่าจ้างเพยีงร้อยละ 75 ได้

กรณีทีศ่าลแรงงานพจิารณาว่ามีความจ าเป็นตามมาตรา 75 

หยดุกิจการเน่ืองจากลกูคา้ยกเลิกค าสั่งซือ้
ฎ. 8509/2559 

• พ.ร.บ.คุม้ครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 75 ไม่ไดบ้ญัญัติว่าเหตุสดุวิสยัท่ีเป็นเหตุใหน้ายจา้งตอ้งหยุดกิจการนัน้
จะตอ้งเป็นเหตรุุนแรงถึงขนาดใหน้ายจา้งไม่สามารถประกอบกิจการตามปกติไดโ้ดยสิน้เชิงเท่านัน้ เพียงแต่บญัญัติว่า
ในกรณีท่ีนายจา้งมีความจ าเป็นโดยเหตุส  าคัญอันมีผลกระทบต่อการประกอบกิจการของนายจา้งจนไม่ส ามารถ
ประกอบกิจการไดต้ามปกติ นายจา้งอาจหยดุกิจการทัง้หมดหรอืบางสว่นเป็นการชั่วคราวได้

• การท่ีโจทกห์ยดุกิจการชั่วคราวเฉพาะลกูจา้งในแผนกผลิตเครื่องเสียงติดรถยนตด์ว้ยเหตท่ีุโรงงานผลิตชิน้ส่วนท่ีโจทก์
ตอ้งสั่งซือ้เพ่ือน ามาประกอบการผลิตเครื่องเสียงติดรถยนตป์ระสบอทุกภยัน า้ท่วมจนไม่สามารถประกอบกิจการผลิต
ชิน้ส่วนน าส่งแก่โจทกไ์ด ้ซึ่งเป็นเหตุท่ีมีผลกระทบโดยตรงต่อวิกฤตทางเศรษฐกิจในกิจการของโจทก ์ถือว่าโจทกมี์
ความจ าเป็นตอ้งหยดุกิจการบางสว่นเป็นการชั่วคราวตาม พ.ร.บ.คุม้ครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 75



การหยุดกจิการช่ัวคราวทีน่ายจ้างสามารถจ่ายค่าจ้างเพยีงร้อยละ 75 ได้

กรณีทีศ่าลแรงงานพจิารณาว่าไม่มีความจ าเป็นตามมาตรา 75 

หยดุกิจการเน่ืองจากปัญหาการบรหิารงานของนายจา้ง
ฎ. 1901/2556

• นายจา้งหยดุกิจการเน่ืองจากประสบปัญหาการสั่งซือ้และน าเขา้วตัถดุิบจากตา่งประเทศลา่ชา้ 

• ไม่ใช่สาเหตท่ีุจ าเป็นถึงขนาดตอ้งหยดุกิจการทัง้หมดหรอืบางสว่นตามมาตรา 75
• เน่ืองจากปัญหาดงักลา่วเป็นปัญหาการบรหิารงานของนายจา้งเอง ซึง่หากนายจา้งสามารถบริหารงาน
ไดด้ีแลว้ ยอ่มไม่ประสบปัญหาดงักลา่ว
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การหยุดกจิการช่ัวคราวทีน่ายจ้างสามารถจ่ายค่าจ้างเพยีงร้อยละ 75 ได้

กรณีทีศ่าลแรงงานพจิารณาว่าไม่มีความจ าเป็นตามมาตรา 75 

หยดุกิจการเน่ืองจากปัญหาการบรหิารงานของนายจา้ง

ฎ. 6960/2548
• แมน้ายจา้งจะอา้งวา่ยอดสั่งซือ้สนิคา้ลดลงก็ตาม  
• ลักษณะการสั่งใหห้ยุดงานชั่วคราวของนายจา้งดังกล่าวเป็นการหยุดงานตามท่ีนายจา้งคาดหมายว่าจะ
ประสบปัญหาการสั่งซือ้สินคา้ของลกูคา้ซึ่งไม่มีความแน่นอน ประกอบกับนายจา้งมีปัญหาดา้นแรงงานกับ
ลกูจา้งและบางครัง้นายจา้งขาดวตัถดุิบเน่ืองจากไม่ไดก้กัตนุวตัถดุิบไว ้

• ความจ าเป็นในการหยดุงานชั่วคราวของนายจา้งจึงเป็นผลสืบเน่ืองมาจากการบรหิารจดัการของนายจา้งเองที่
ขาดการวางแผนงานท่ีดีและมีปัญหาดา้นแรงงาน 

• มิใช่เป็นเหตจุ าเป็นถึงขนาดตอ้งหยดุกิจการทัง้หมดหรอืบางสว่นเป็นการชั่วคราว



การหยุดกจิการช่ัวคราวทีน่ายจ้างสามารถจ่ายค่าจ้างเพยีงร้อยละ 75 ได้

กรณีทีศ่าลแรงงานพจิารณาว่าไม่ใช่การหยุดกิจการช่ัวคราวตามมาตรา 75 

ฎ. 2560/2529

• จ าเลยหยดุกิจการหลงัจากโรงงานของจ าเลยถกูไฟไหมแ้ลว้เป็นเวลา 1 ปีเศษ
• จ าเลยมิไดด้  าเนินกิจการแต่ประการใด และไม่เป็นที่แน่นอนว่าจะเปิดด าเนินกิจการอีก
เมื่อใด
• จ าเลยใหโ้จทกเ์ขา้ท างานที่บรษัิทซึ่งเปิดกิจการท านองเดียวกนั แต่โจทก์ไม่ยอมท าตาม จะ
ถือว่าเป็นความผิดของโจทกไ์ม่ได ้ เป็นสิทธิของโจทกท์ี่จะไปท างานกบับริษัทใหม่หรือไม่ก็
ได ้ จงึถือไดว้า่จ าเลยเลิกจา้งโจทก ์ตอ้งจ่ายคา่ชดเชยใหแ้ก่โจทก์



การหยุดกจิการช่ัวคราวทีน่ายจ้างสามารถจ่ายค่าจ้างเพยีงร้อยละ 75 ได้
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ลูกจ้างสามารถไปท างานกับนายจ้างอืน่ระหว่างทีห่ยุดกจิการไดห้รือไม่ ?

• ฎ. 7675/2548

ในระหวา่งท่ีนายจา้งหยดุกิจการชั่วคราวและจ่ายเงินคา่จา้งใหแ้ก่ลกูจา้งในอตัรารอ้ยละ 75 นัน้ เม่ือ
กฎหมายมิไดบ้ญัญตัิหา้มมิใหล้กูจา้งไปท างานใหแ้ก่บคุคลอ่ืน อีกทัง้นายจา้งมิไดม้อบหมายงานให้
ลกูจา้งท า ดงันัน้ การท่ีลกูจา้งไปท างานใหแ้ก่บคุคลอ่ืนระหวา่งท่ีนายจา้งหยุดกิจการจงึมิใช่เป็นการละ
ทิง้หนา้ท่ีหรอืท าผิดสญัญาจา้งตอ่นายจา้ง 



6. การลดเงนิเดอืน



การลดเงนิเดอืน

นายจา้งสามารถลดเงินเดือนพนกังานไดห้รอืไม ่

• การลดเงินเดือนเป็นการตกลงเปลี่ยนแปลงขอ้ตกลงเก่ียวกบัสภาพการจา้งท่ีไม่เป็นคณุแก่ลกูจา้ง 
• หากลกูจา้งยินยอม นายจา้งอาจใหล้กูจา้งลงนามใหค้วามยินยอม พรอ้มทัง้ตกลงใหช้ดัเจนถึง
จ านวนเงิน ตลอดจนระยะเวลาท่ีขอ้ตกลงนัน้มีผลบงัคบัใช ้อยา่งไรก็ดี เงินเดือนท่ีลดนัน้ จะตอ้งไม่
ต  ่ากวา่คา่แรงขัน้ต ่าดว้ย

• หากลกูจา้งไม่ยินยอม นายจา้งไม่สามารถลดเงินเดือนได ้
• ในกรณีท่ีลกูจา้งยินยอมใหล้ดเงินเดือนแลว้ ตอ่มาหากมีการเลิกจา้ง จ านวนเงินท่ีตกลงลดเงินเดือน
นัน้เองจะถือวา่เป็นคา่จา้งอตัราสดุทา้ย ซึง่จะน ามาเป็นฐานในการค านวณคา่ชดเชยตาม พ.ร.บ. 
คุม้ครองแรงงานฯ 
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การลดเงนิเดอืน

Leave without pay? 
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• เป็นการขอลาโดยไมร่บัคา่แรง โดยเป็นขอ้ตกลงของทัง้ฝ่ายนายจา้งและ
ลกูจา้ง

• การแสดงเจตนาจะตอ้งมาจากความสมคัรใจของลกูจา้ง เน่ืองจากเป็นการ
ใชส้ทิธิลา

• นายจา้งไมส่ามารถบงัคบั หรอื ออกค าสั่งใหล้กูจา้ง leave without pay ได ้

ระหว่าง leave without pay ลูกจ้างสามารถไปท างานใหแ้ก่บุคคลอืน่ได้
หรือไม่ ?



7. โครงการเกษียณอายุก่อนก าหนด (Early Retirement) 



โครงการเกษียณอายุก่อนก าหนด (Early Retirement) 
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• ก่อนปี 2560 แนวทางการตีความผลทางกฎหมายของ Early Retirement คือ การอนมุตัิ
ของนายจา้งใหล้กูจา้งลาออกตามค าขอของตนเองจึงถือว่าเป็นการขอลาออกจากงาน
ดว้ยความสมัครใจของลูกจา้ง การที่นายจา้งอนุมตัิค  าขอของลูกจา้งดงักล่าวมิใช่เป็น
การเลิกจ้างที่ลูกจ้างจะมาฟ้องเรียกค่าชดเชยและค่าเสียหายจากการเลิกจ้า งจาก
นายจา้งอีกไม่ได้

• ฎ. 7003/2560 (ก่อนแก้ไขกฎหมาย) นายจ้างระบุให้ลูกจ้างซึ่งขอเกษียณอายุก่อน
ก าหนดพน้จากต าแหน่งและอตัราเงินเดือน และนายจา้งอนุมตัิโดยมีผลใหลู้กจา้งพน้
จากการเป็นพนกังานของนายจา้ง ตัง้แต่วนัที่ 2 ตลุาคม 2556 อนัมีลกัษณะเป็นการขอ
ลาออกจากงานโดยความสมคัรใจของลกูจา้ง มิใช่การเลิกจา้ง



โครงการเกษียณอายุก่อนก าหนด (Early Retirement) 
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• ในปี 2560 มีการเพิ่มบทบญัญตัิมาตรา 118/1 ซึง่บญัญตัิวา่ 
“การเกษียณอายุตามทีน่ายจ้างและลูกจ้างตกลงกันหรือตามทีน่ายจ้าง

ก าหนดไว้ ใหถ้อืเป็นการเลกิจา้งตามมาตรา 118 วรรคสอง
ในกรณีทีม่ิไดม้ีการตกลงหรือก าหนดการเกษียณอายไุว ้หรือมีการตกลงหรือ

ก าหนดการเกษียณอายุไวเ้กินกว่าหกสิบปี ใหลู้กจา้งทีม่ีอายุครบหกสิบปีขึน้ไปมี
สทิธิแสดงเจตนาเกษียณอายไุดโ้ดยใหแ้สดงเจตนาตอ่นายจา้งและใหม้ีผลเมือ่ครบ
สามสิบวันนบัแต่วันแสดงเจตนา และใหน้ายจ้างจ่ายค่าชดเชยใหแ้ก่ลูกจ้างที่
เกษียณอายนุัน้ ตามมาตรา 118 วรรคหนึ่ง”



โครงการเกษียณอายุก่อนก าหนด (Early Retirement) 
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ดังนั้น การ Early Retire จึงมีผลทางกฎหมายเป็นการ “เลิกจ้าง” ตาม พ.ร.บ. 
คุม้ครองแรงงานฯ ซึ่งนายจา้งมีหนา้ท่ีจ่ายค่าชดเชยใหแ้ก่ลกูจา้งตามท่ีกฎหมาย
ก าหนด 

กรณีดงักลา่วน่าจะบงัคบัใชท้ัง้ในกรณีท่ี
1. มีการก าหนดการเกษียณอายไุวอ้ยู่เดิม (เช่น เกษียณอายเุม่ืออายคุรบ 60 ปี) 

แลว้มีการตกลงกนัภายหลงัเพ่ือเกษียณอายกุ่อนก าหนด และ
2. ในกรณีท่ีมิไดก้  าหนดการเกษียณอายุไวเ้ลย (กรณีดังกล่าว มาตรา 118/1 

วรรค 2 ของ พ.ร.บ.คุม้ครองแรงงานฯ ใหถื้อว่า มีสิทธิเกษียณอายุเม่ืออายุ
ครบ 60 ปี) แลว้ตอ่มามีการตกลงกนัเพ่ือเกษียณอายกุ่อนก าหนด 



8. การเลิกจ้าง



การเลิกจ้าง
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การเลิกจ้างเป็นสิทธิของนายจ้าง… แต่เป็นธรรมหรือไม่…? 
•หากศาลแรงงานพจิารณาได้ความว่าการเลิกจ้างลูกจ้างน้ันไม่เป็น
ธรรมต่อลูกจ้าง ศาลแรงงานอาจมคี าส่ังดังต่อไปนี ้

1. สั่งใหน้ายจา้งรบัลกูจา้งกลบัเขา้
ท างานตอ่ไปในอตัราคา่จา้งท่ีไดร้บัขณะ
เลกิจา้ง 

2. ถา้ศาลเห็นว่าลกูจา้งกบันายจา้งไมอ่าจท างานรว่มกนัต่อไปได ้
ศาลอาจก าหนดจ านวนคา่เสียหายใหน้ายจา้งชดใชใ้หแ้ก่ลกูจา้ง โดย
ค านงึถึง

• อายขุองลกูจา้ง 
• ระยะเวลาการท างานของลกูจา้ง 
• ความเดือดรอ้นของลกูจา้งเม่ือถกูเลิกจา้ง 
• มลูเหตแุหง่การเลิกจา้ง และ
• เงินคา่ชดเชยท่ีลกูจา้งมีสิทธิไดร้บัประกอบการพิจารณา 



การเลิกจ้าง

แนวค าพพิากษาทีพ่จิารณาว่าเป็นการเลิกจา้งทีไ่ม่เป็นธรรม 
• การเลกิจา้งโดยท่ีลกูจา้งไม่ไดก้ระท าความผิด 

ฎ. 3432/2525 เลกิจา้งโดยอา้งความเหมาะสม เน่ืองจากสามีของลกูจา้งไปท างานกบับรษัิทคูแ่ข่ง
ฎ. 3431/2525 การท่ีลกูจา้งเป็นผูบ้งัคบับญัชาไดป้กครองลกูนอ้งในลกัษณะเขม้งวดกวดขนั ท าใหล้กูจา้งคนอ่ืน ๆ ไม่ชอบหนา้

ลกูจา้งคนดงักลา่ว ไมถื่อเป็นความผิดท่ีนายจา้งจะลงโทษได ้
ฏ. 4789/2549 นายจา้งไมไ่ดต้อ่สูถ้งึเหตแุห่งการเลิกจา้ง จงึตอ้งถือวา่นายจา้งเลกิจา้งลกูจา้งโดยไม่มีสาเหตุ

• การเลกิจา้งลกูจา้งท่ีกระท าผิด แตย่งัไมมี่เหตสุมควรที่จะเลิกจา้ง 
ฎ. 1347/2524 การฝ่าฝืนค าสั่ง แตม่ิใช่การฝ่าฝืนค าสั่งท่ีรา้ยแรง
ฎ. 548/2551 การขาดงาน 1 วนั 

• การเลิกจา้งอนัเป็นการลงโทษเกินระดบัที่ก  าหนดไว ้หรอื ลงโทษขา้มล าดบั หรอื ขา้มขัน้ตอน 
ฎ. 1684/2526 ระเบียบของนายจา้งก าหนดใหล้ดขัน้เงินเดือน มิไดถื้อเป็นความผิดรา้ยแรงถงึขัน้ไล่ออก ดงันัน้ การท่ี

นายจา้งเลกิจา้งเพราะเหตดุงักลา่ว ถือเป็นการลงโทษเกินระดบั เป็นการเลิกจา้งท่ีไมเ่ป็นธรรม 



การเลิกจ้าง

แนวค าพพิากษาทีพ่จิารณาว่าเป็นการเลิกจา้งทีไ่ม่เป็นธรรม 
• การเลกิจา้งดว้ยเหตเุลือกปฏิบตัิตอ่ลกูจา้ง
ฎ.5396/2540 การท่ีนายจา้งยบุต าแหน่งผูอ้  านวยการฝ่ายบรหิารท่ีลกูจา้งด ารงต าแหน่งอยู่ แลว้ให้

ไปท าหนา้ท่ีแพทยอ์าวโุส ซึง่คา่ตอบแทนท่ีไดร้บันอ้ยลง โดยท่ีลกูจา้งไม่ยินยอม เม่ือ
นายจา้งเลกิจา้งเพราะลกูจา้งไม่ปฏิบตัิหนา้ท่ีตามค าสั่ง จึงเป็นการเลิกจา้งท่ีไม่เป็น
ธรรม 

ฎ.6068-6069/2545
การประเมินความสามารถของลกูจา้งท่ีนายจา้งน ามาเป็นเหตเุลกิจา้งไม่ปรากฎขอ้เท็จจรงิวา่ได้
มีการประเมินอย่างถูกตอ้งและพนักงานผู้ถูกประเมินสามารถตรวจสอบและทักท้วงกา ร
ประเมินได ้จงึเป็นการเลิกจา้งที่ไม่เป็นธรรม 



การเลิกจ้าง
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แล้วเลิกจ้างอย่างไร จงึจะมิใช่ “การเลิกจ้างทีไ่ม่เป็นธรรม”
ฎ. 258/2545
นายจา้งเลิกจา้งลกูจา้งเน่ืองจากเกษียณอายตุามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการ
ท างานโดยมิไดก้ลั่นแกลง้  เป็นการเลิกจา้งที่มีเหตอุนัสมควร มิใช่เป็นการกลั่นแกลง้
ลกูจา้ง
ฎ. 678-680/2548
นายจ้างย้ายที่ท  างานมายังอาคารใหม่ซึ่งมีเทคโนยีทันสมัย เจ้าของอาคารเป็น
ผูร้บัผิดชอบในอาคารทรพัยส์ินส่วนกลาง นายจา้งจึงไม่มีงานดา้นช่างและคนดูแล
สถานที่ใหล้กูจา้งท าต่อไป ทัง้ลกูจา้งไม่มีคณุสมบตัิที่ดีกวา่พนกังานซึง่ท างานประจ า
ในแผนกอื่นที่จะยา้ยใหไ้ปท างานแทนดว้ย การเลิกจา้งดว้ยเหตดุงักล่าวจึงเป็นการ
เลิกจา้งที่มีเหตอุนัสมควร มิใช่การเลิกจา้งที่ไมเ่ป็นธรรม



การเลิกจ้าง
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แล้วเลิกจ้างอย่างไร จงึจะมิใช่ “การเลิกจ้างทีไ่ม่เป็นธรรม”
ฎ. 7791/2556 (General Motors Thailand)
ลกูจา้ง “เปลือยกาย” หนา้เครือ่งหมายสนิคา้บรเิวณหนา้บรษัิทซึง่มีปา้ยช่ือ “เชฟโร
เลต” ต่อมามีการน าภาพดงักล่าวไปเผยแพร่ออกอากาศทางสถานีโทรทศัน ์การ
กระท าของลกูจา้ง นอกจากเป็นการดหูมิ่นไม่ใหเ้กียรติแก่สถานท่ีท างานของตน
แลว้ ยงัเป็นการลบหลูไ่ม่ใหเ้กียรตินายจา้ง และเสียหายตอ่ช่ือเสียงหรือเกียรติคณุ
ในทางการคา้อันเป็นการฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับเก่ียวกับการท างาน จึงมีเหตุ
สมควรและเพียงพอใหน้ายจา้งเลิกจา้งลกูจา้งได้
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แล้วเลิกจ้างอย่างไร จงึจะมิใช่ “การเลิกจ้างทีไ่ม่เป็นธรรม”
ฎ. 14979-15212/2553
เม่ือนายจา้งเลกิจา้งลกูจา้งเน่ืองจากสภาวะเศรษฐกิจตกต ่า ยอดสั่งซือ้สินคา้ลดลง นายจา้งประกอบ
กิจการขาดทนุตดิตอ่กนัถึง 5 ปี และบรษัิทแมข่องนายจา้งมีค าสั่งใหป้รบัปรุงองคก์ร ดงันัน้ นายจา้ง
จงึเลกิจา้งลกูจา้งทัง้หมด โดยไม่ปรากฏว่ามีการกลั่นแกลง้แตอ่ยา่งใด การเลกิจา้งดงักลา่วจึงไมเ่ป็น
การเลกิจา้งที่ไม่เป็นธรรม 
ฎ. 5608-5609/2548
ลกูจา้งเป็นพนกังานขาย มีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเงินของนายจา้ง ไดเ้บิกเงินจากนายจา้งโดยอา้งว่า
เพื่อน าไปเลีย้งรบัรองและซือ้ของขวญัใหล้กูคา้ แต่ลกูจา้งมิไดน้  าเงินไปใชต้ามท่ีอา้ง อีกทัง้มิไดค้ืน
เงินท่ีขอเบิกไปตามก าหนดเวลา รวม 2 ครัง้ จนนายจา้งตอ้งทวงถามจึงคืนให ้พฤติการณด์งักล่าว
ย่อมส่อไปในทางทจุรติอนัเป็นเหตใุหน้ายจา้งไม่ไวใ้จใหป้ฏิบตัิหนา้ท่ีตอ่ไปได้ การเลิกจา้งลกูจา้งจึง
เป็นการเลิกจา้งโดยมีเหตอุนัควร หากใช่การเลิกจา้งที่ไม่เป็นธรรมไม่
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ลูกจ้างสละสิทธิเรียกค่าเสียหายกรณีเลิกจา้งไม่เป็นธรรมไดห้รือไม่ 
ฎ. 4635/2541
ค่าเสียหายจากการเลิกจา้งท่ีไม่เป็นธรรมเป็นเงินตามกฎหมายอย่างหนึ่ง แต่มิใช่เงินค่าชดเชยตาม
กฎหมายคุม้ครองแรงงานซึ่งเป็นกฎหมายกฎหมายเก่ียวกบัความสงบเรียบรอ้ยของประชาชน ลกูจา้ง
ย่อมสละเงินดงักล่าวได ้การท่ีลกูจา้งท าบนัทึกสละสิทธิในการเรียกรอ้งเงินดงักล่าว ย่อมมีผลผูกพนั
ลกูจา้ง ลกูจา้งไมมี่สทิธิเรยีกรอ้งคา่เสียหายจากการเลกิจา้งที่ไม่เป็นธรรมจากนายจา้งได ้

ฎ. 3240-3247/2553
วินิจฉยัท านองเดียวกนั
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เลิกจ้างกรณีใดบา้งทีน่ายจา้งไม่มหีน้าทีจ่่ายค่าชดเชย
มาตรา 119 แหง่ พ.ร.บ. คุม้ครองแรงงานฯ ก าหนดใหก้ารเลิกจา้งในกรณีตอ่ไปนี ้นายจา้งไมมี่หนา้ท่ีจ่าย
คา่ชดเชยใหแ้ก่ลกูจา้ง 

1. ทจุรติตอ่หนา้ท่ีหรอืกระท าความผิดอาญาโดยเจตนาแก่นายจา้ง
ฎ. 642/2559 หวัหนา้งานจงใจลงลายมือช่ือรบัรองเวลาท างานในบตัรตอกเวลาท างาน
ของลกูจา้งคนหนึ่ง ซึง่สนิทกนัและลงลายมือช่ือรบัรองอนมุตักิารท างานในแบบขออนมุตัิ
ท  างานลว่งเวลาและท างานในวนัหยดุ อนัเป็นการยืนยนัวา่ลกูจา้งดงักลา่วมาท างานในวนัหยดุ 
ถือเป็นการกระท าท่ีไม่ซื่อตรงตอ่หนา้ท่ี

ฎ. 14485/2558 ลูกจ้างน าของในคลังสินค้าไปใช้ส่วนตัว โดยไม่แจ้งผู้บังคับบัญชาผู้มีหน้าท่ี
รบัผิดชอบคลงัสินคา้ทราบ ถือไดว้่าเป็นการประพฤติไม่ซื่อตรงอันเป็นการใชต้  าแหน่งหนา้ท่ีหา
ผลประโยชนใ์หแ้ก่ตนเอง ถือเป็นการทจุรติตอ่หนา้ท่ี ไม่เป็นการเลิกจา้งท่ีไม่เป็นธรรม และนายจา้ง
ไม่ตอ้งจ่ายคา่ชดเชยเมื่อเลิกจา้ง
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เลิกจ้างกรณีใดบา้งทีน่ายจา้งไม่มหีน้าทีจ่่ายค่าชดเชย
2. จงใจท าใหน้ายจา้งไดร้บัความเสียหาย
ฎ. 10248/2551 ลกูจา้งลดคา่เช่ารา้นใหล้กูคา้โดยไม่ไดร้บัอนมุตัิจากผูอ้  านวยการรา้น ซึ่งเป็นการกระท าท่ี
ลกูจา้งรูอ้ยู่แลว้ว่าตนไม่มีอ านาจกระท าเช่นนัน้ได้ แต่ลกูจา้งยงักระท า ท าใหน้ายจา้งไดร้บัความเสียหายท่ี
ไดร้บัคา่เช่านอ้ยลง เป็นการจงใจท าใหน้ายจา้งไดร้บัความเสียหาย

3. ประมาทเลนิเลอ่เป็นเหตใุหน้ายจา้งไดร้บัความเสียหายอย่างรา้ยแรง
ฎ. 4433/2550 สินคา้คงคลงัท่ีลกูจา้งดแูลรกัษาอยู่ขาดหายไปโดยไม่ทราบสาเหต ุ52,609.54 กิโลกรมั 
มลูค่า 6,261,222.15 บาท แมร้บัฟังไม่ดว้่าเป็นความผิดของผูใ้ด แต่ก็แสดงใหเ้ห็นว่าลกูจา้งปล่อยปละ
ละเลยไม่ควบคมุดแูล ขาดความรดัระวงั เป็นกรณีประมาทเลินเล่อเป็นหตใุหน้ายจา้งไดร้บัความเสียหาย
อยา่งรา้ยแรง
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เลิกจ้างกรณีใดบา้งทีน่ายจา้งไม่มหีน้าทีจ่่ายค่าชดเชย

4. ฝ่าฝืนขอ้บงัคบัหรอืค าสั่งโดยชอบของนายจา้งกรณีรา้ยแรง
ฎ. 2621/2538 ลกูจา้งรบังานนอกเขา้มาท าในระหว่างท างานโดยใชอ้ปุกรณข์องนายจ้างอนั
ไดแ้ก่พูก่นั สี กระดาษ ถือวา่เป็นการฝ่าฝืนระเบียบขอ้บงัคบัของนายจา้งกรณีที่รา้ยแรง 
ฎ. 7679/2559ลกูจา้งมีต าแหน่งหวัหนา้หน่วย ไดใ้ชเ้วลาท างานไปเป็นผูร้บัมอบสั่งซือ้สินคา้
และทวงหนีใ้หบ้รษัิทอื่น ถือเป็นการฝ่าฝืนขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการท างานกรณีรา้ยแรง
ฎ. 3831/2542 การท่ีลกูจา้งใหค้  าปรกึษากบัหนงัสือพิมพฉ์บบัอ่ืนซึง่เป็นคูแ่ขง่กบัหนงัสือพิมพ์
ของนายจา้ง กรณืถือไดว้่าลูกจา้งท างานใหแ้ก่ธุรกิจที่แข่งขันกับนายจา้ง เป็นกรณีฝ่าฝืน
ระเบียบขอ้บงัคบัเก่ียวกบัการท างานของนายจา้งกรณีที่รา้ยแรง 
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ฎ. 6609/2561 (กรณีลูกจ้างธนาคารธนชาต)ิ

• ลกูจา้งซึง่เป็น “ผูจ้ดัการสาขา” กระท าความผิด 2 ประการ
• ประการแรก คือ จดัใหล้กูคา้เปิดบญัชีกระแสรายวนัและใหส้ั่งจ่ายเช็คเพื่อเรียกเก็บเงินท่ีธนาคารสาขาของ
ตน โดยรูอ้ยู่แลว้ว่าเงินในบญัชีไม่พอจ่าย แต่กระท าไปเพ่ือเพิ่มยอดเงินฝากของธนาคาร อันเป็นการสรา้ง
ผลงานของลกูจา้งเอง (KPI) เป็นการกระท าฝ่าฝืนขอ้บงัคบัเก่ียวกับการท างาน ท่ีก าหนดใหพ้นกังานตอ้ง
ปฏิบตัิหนา้ท่ีดว้ยความสจุรติ และถือเป็นความผิดวินยัอยา่งรา้ยแรงท าใหธ้นาคารไดร้บัความเสียหาย

• ประการท่ีสอง คือ ลูกจา้งมอบรหัสประจ าต าแหน่ง (password) ของตนใหพ้นักงานคนอ่ืนเพ่ือใหอ้นุมัติ
รายการน าฝากเช็คเขา้บญัชีนัน้ การกระท าดงักลา่วเป็นการฝ่าฝืนระเบียบท่ีก าหนดมิใหพ้นกังานบอกกลา่ว
หรอืท าใหผู้อ่ื้นลว่งรู ้password ของตน 

• การเลิกจา้งในกรณีนี ้ไม่เป็นการเลิกจา้งท่ีไม่เป็นธรรม = ไม่ตอ้งบอกกลา่วลว่งหนา้ = ไม่ตอ้งจ่ายคา่ชดเชย
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ฎ. 7189/2562 (กรณีลูกจ้างบริษัท Chevron)

• ลกูจา้งท างานในต าแหน่ง “ครูฝึกบคุลากร”
• ตอ่มา ลกูจา้งเขา้เป็น “ผูถื้อหุน้และกรรมการ” ในบรษัิท พทัยา อินเตอรเ์นชั่นแนล เซฟตี ้ เทรนน่ิง เซ็นเตอร ์
จ ากดั ซึง่ประกอบกิจการอบรมบคุลากรดา้นความปลอดภยัในการท างานในทะเล

• ลกูจา้งถูกเลิกจา้ง เน่ืองจากส่งขอ้มูลเอกสารเก่ียวกับการฝึกอบรมท่ี Chevron ใชใ้นองคก์ร ไปท่ี e-mail
สว่นตวัของตนเอง 

• ศาลวินิจฉัยว่า ลกูจา้งและบริษัท มีการท าสญัญา NDA แสดงใหเ้ห็นว่า นายจา้งใหค้วามส าคญักับการ
ปอ้งกนัและเก็บรกัษาขอ้มลูเก่ียวกบักิจการ 

• เม่ือลกูจา้งส่งขอ้มลูออกไปยงั e-mail ส่วนตวั เท่ากับเป็นการจงใจใหน้ายจา้งไดร้บัความเสียหาย ปฏิบตัิ
หนา้ท่ีโดยไม่สจุรติ และเป็นการเปิดเผยความลบัของนายจา้งแลว้ 

• ไม่เป็นการเลิกจา้งท่ีไม่เป็นธรรม = สามารถเลกิจา้งไดโ้ดยไม่ตอ้งบอกกลา่วลว่งหนา้ = Chevron ไม่มีหนา้ท่ี
จ่ายคา่ชดเชย
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o หากเป็นกรณีไม่รา้ยแรงนายจา้งตอ้งเตือนลกูจา้งเป็นหนงัสือก่อน
o และเมื่อลกูจา้งกระท าผิดซ า้ ในเรือ่งเดียวกนั ภายใน 1 ปี 
o นายจา้งจงึจะมีสิทธิเลิกจา้งไดโ้ดยไม่ตอ้งจ่ายคา่ชดเชย

ฎ. 1510-1511/2531 ลกูจา้งเคยถกูนายจา้งตกัเตือนเป็นหนงัสือ 2 ครัง้ ครัง้แรกเตือนใน
เรือ่งขาดงานโดยไมย่ื่นใบลาป่วยและมาสาย ครัง้ที่สองเตือนในเรือ่งขอ้ความในใบลาเป็น
เท็จ ก่อนถกูเลิกจา้งฝ่าฝืนระเบียบขอ้บงัคบัเก่ียวกบัเรือ่งการลากิจ การกระท าผิดในครัง้
หลงัจงึเป็นคนละเรือ่งกบัค าเตือนทัง้สองครัง้ดงักลา่ว จงึถือไม่ไดว้่าเป็นการกระท าผิดซ า้
ค าเตือน เม่ือนายจา้งเลิกจา้งจงึตอ้งจ่ายคา่ชดเชย 
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เลิกจ้างกรณีใดบา้งทีน่ายจา้งไม่มหีน้าทีจ่่ายค่าชดเชย

5. ละทิง้หนา้ท่ีเป็นเวลา 3 วนัท างานติดตอ่กนั โดยไมมี่เหตอุนัสมควร
ฎ. 18891-18896/2557 
o บรษัิทจดัหาบา้นพกัและก าหนดสถานท่ีท างานใหม่ใหล้กูจา้งเน่ืองจากเหตนุ า้ท่วม 
o แมล้กูจา้งไมไ่ดเ้ขา้พกัในบา้นพกัท่ีจดัให ้ลกูจา้งก็มีหนา้ท่ีตอ้งไปท างานตามค าสั่งของนายจา้ง 
o เม่ือลกูจา้งไมไ่ปท างานโดยไมแ่จง้สาเหตใุหน้ายจา้งทราบเป็นเวลา 3 วนัท างานตดิตอ่กนั แสดงวา่

ลกูจา้งค านงึถึงความจ าเป็นของตนเป็นประการส าคญัโดยไม่สนใจงานท่ีตอ้งท าใหน้ายจา้งหรอื
ความเดือดรอ้นของนายจา้งที่มีสาเหตจุากน า้ทว่มใหญ่เช่นเดียวกนั 

o เป็นกรณีลกูจา้งละทิง้หนา้ท่ีเป็นเวลา 3 วนัท างานตดิตอ่กนัโดยไมมี่เหตอุนัสมควร 
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เลิกจ้างกรณีใดบา้งทีน่ายจา้งไม่มหีน้าทีจ่่ายค่าชดเชย

5. ละทิง้หนา้ท่ีเป็นเวลา 3 วนัท างานติดตอ่กนั โดยไมมี่เหตอุนัสมควร
ฎ. 8954/2561 
o ลกูจา้งย่ืนใบลาออกลว่งหนา้ ตามระเบียบ กฎหมาย โดยย่ืนเมื่อ 28 ก.ค. 2557 จะมีผล

เป็นการลาออกวนัที่ 27 ส.ค. 2557
o ในระหวา่งที่การลาออกยงัไมมี่ผล ลกูจา้งก็ยงัคงมีหนา้ที่ไปท างานใหน้ายจา้งจนถงึวนัที่ 

27 ส.ค. 2557 แตล่กูจา้งกลบัไม่ไปท างานละทิง้หนา้ท่ีไปเกิน 3 วนัขึน้ไปโดยไม่มีเหตอุนั
สมควร เช่นนี ้นายจา้งก็เลิกจา้งลกูจา้งได้
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กรณีท่ีถือวา่ “มีเหตอุนัควร”
ฎ. 4282/2559 ลกูจา้งเดินทางไปธรุะกบัสามี ขณะอยูท่ี่ตา่งประเทศ สามีป่วยดว้ย
โรคหวัใจอย่างหนกัตอ้งเขา้รบัการรกัษาในโรงพยาบาล ลกูจา้งจงึตอ้งเฝา้ไขด้แูล
จนกลบัมาประเทศไทย ไมถื่อวา่เป็นการละทิง้หนา้ท่ีโดยไมมี่เหตอุนัสมควร 



การเลิกจ้าง
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เลิกจ้างกรณีใดบา้งทีน่ายจา้งไม่มหีน้าทีจ่่ายค่าชดเชย

6. ไดร้บัโทษจ าคกุตามค าพิพากษาถงึท่ีสดุใหจ้  าคกุ
ฎ. 2909/2524 ขอ้ยกเวน้ซึง่นายจา้งไมต่อ้งจ่ายคา่ชดเชยใหแ้ก่ ลกูจา้งท่ี
ไดร้บัโทษจ าคกุตามค าพิพากษาถงึท่ีสดุใหจ้  าคกุ หมายถึงไดร้บัโทษตามค า
พิพากษาของศาลใหจ้  าคกุคดีถงึท่ีสดุ ขณะท่ีเป็นลกูจา้ง หาใช่ไดร้บัโทษและ
พน้โทษมาแลว้จงึมาเป็นลกูจา้งไม่



การเลิกจ้าง

o หากการเลิกจา้งเป็นกรณีตามมาตรา 119 นายจา้งจะตอ้งระบเุหตแุห่งการเลิกจา้ง
ไวใ้นหนงัสือบอกเลิกสญัญาจา้ง หรอื แจง้ใหล้กูจา้งทราบในขณะที่เลิกจา้ง มิ
เช่นนัน้ นายจา้งจะไม่สามารถยกเหตดุงักลา่วมาอา้งในภายหลงัเพ่ือที่จะไม่ตอ้งจ่าย
คา่ชดเชยใหแ้ก่ลกูจา้ง

ฎ. 6936/2548 แมล้กูจา้งกระท าความผิดฐานประมาทเลนิเลอ่เป็นเหตใุหน้ายจา้งไดร้บัความเสียหาย
อยา่งรา้ยแรง แตเ่มื่อนายจา้งเลกิจา้งโดยมิไดร้ะบเุหตผุลในการเลกิจา้งไว ้นายจา้งจึงไมอ่าจยกเหตุ
ดงักลา่วขึน้อา้ง เพื่อใหพ้น้จากหนา้ท่ีในการจ่ายคา่ชดเชยได ้
ฎ. 2599-2606/2541 ตามประกาศของนายจา้งที่ปลดลกูจา้งออกจากงาน นายจา้งอา้งเหตเุพียงว่า
ลกูจา้งละทิง้การปฏิบตังิานเท่านัน้ เท่ากบันายจา้งประสงคจ์ะถือเอาเฉพาะเหตท่ีุระบใุนประกาศเพียง
ประการเดียวเป็นเหตเุลกิจา้ง ไมไ่ดถื้อเอาเหตอ่ืุนเป็นเหตเุลกิจา้งดว้ย ดงันี ้เม่ือนายจา้งถกูฟอ้งก็ชอบ
ท่ีจะยกเหตตุามที่ระบใุนประกาศดงักลา่วเป็นขอ้ตอ่สูเ้ท่านัน้ นายจา้งจะยกเหตอ่ืุนนอกเหนือจากท่ี
ระบใุนประกาศดงักลา่วเป็นขอ้ตอ่สูไ้มไ่ด้



9. ใบอนุญาตท างาน (work permit) และ ความผูกพนัตาม
สัญญาจ้างแรงงาน 



ใบอนุญาตท างาน (work permit) และ ความผูกพนัตามสัญญาจ้างแรงงาน 
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การทีร่ะบุชื่อบริษัทอยู่ในใบอนุญาตท างานของลูกจ้าง ถอืว่าบริษัท
เป็นนายจ้างตาม พ.ร.บ. คุ้มครองแรงงานหรือไม่ ? 



ใบอนุญาตท างาน (work permit) และ ความผูกพนัตามสัญญาจ้างแรงงาน 
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THSG

SG Co TH Co

ส่งพนกังานมาท างานในประเทศไทย
Mr. T

ฎ. 1856/2561
• Mr. T เซ็นสญัญาจา้งกบั SG Co โดย TH Co ไม่ได้
รว่มลงนามเป็นคูส่ญัญาดว้ย 

• TH Co ท าหนา้ท่ีขอใบอนญุาตท างานให ้รวมถึง
น าสง่เงินภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย และประกนัสงัคม 

• ศาลตดัสินวา่ระหวา่ง Mr. T และ TH Co มิไดมี้
ความสมัพนัธเ์ป็นนายจา้งและลกูจา้งตาม พ.ร.บ. 
คุม้ครองแรงงานฯ ดงันัน้ TH Co จงึไม่มีหนา้ท่ีตาม
กฎหมายในการจ่ายเงินคา่ชดเชยใหแ้ก่ Mr. T 



ใบอนุญาตท างาน (work permit) และ ความผูกพนัตามสัญญาจ้างแรงงาน 
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ฎ. 812/2548 (รา้นอาหาร Bourbon Street)
• Mr. D บรหิารกิจการรา้นอาหารในฐานะผูถื้อหุน้ การท างานอิสระ ไม่ตอ้งมาท างานทกุวนั และไม่อยู่
ภายใตร้ะเบียบขอ้บงัคบัของบรษัิท 

• ตอ่มา Mr. D ขายหุน้ของตนใหแ้ก่ Mr. B 
• มีการตกลงผอ่นช าระคา่หุน้ โดยบรษัิทจะตอ้งตอ่ใบอนญุาตการท างานให ้Mr. D จนกวา่จะช าระคา่หุน้
หมด

• การผอ่นช าระคา่หุน้ จ่ายในลกัษณะของเงินเดือนให ้Mr. D โดยมีการหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย และน าสง่เงิน
สมทบกองทนุประกนัสงัคม

• ระหว่างนัน้ Mr. D ไม่ไดเ้ขา้ไปท างานแลว้ มีการเขา้ไปช่วยฝึกงานใหแ้ก่พนกังาน 2-3 ครัง้เท่านัน้ 
• ศาลพิจารณาวา่การขอใบอนญุาตท างาน รวมถึงการน าสง่ภาษีและเงินสมทบไม่มีผลท าให ้Mr. D มี
ฐานะเป็นลกูจา้ง ดงันัน้ กรณีนีจ้งึมิใช่การเลิกจา้งตาม พ.ร.บ. คุม้ครองแรงงาน 



ใบอนุญาตท างาน (work permit) และ ความผูกพนัตามสัญญาจ้างแรงงาน 
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ฎ. 14550-14707/2553
• ลกูจา้งทัง้ 158 คน เป็นคนตา่งดา้วท่ีพกัอยูท่ี่โรงงานของนายจา้ง แตข่อยา้ยออกไปพกัอาศยัขา้งนอก 
• มีการท าขอ้ตกลงกบันายจา้งวา่ลกูจา้งทัง้หมดมีหนา้ที่ด  าเนินการตอ่ใบอนญุาตท างานของตนเองก่อน
ใบอนญุาตท างานจะหมดอายโุดยเสียคา่ใชจ้่ายเอง

• ลกูจา้งไม่ไดไ้ปตอ่อายใุบอนญุาตท างาน นายจา้งจงึไม่อนญุาตใหล้กูจา้งกลบัเขา้มาท างาน เพราะเกรง
วา่จะเป็นการกระท าความผิดตามกฎหมาย

• เป็นกรณีท่ีลกูจา้งทัง้ 158 คน ไม่ประสงคจ์ะท างานกบันายจา้งตอ่ไป มิใช่การเลิกจา้ง
• นายจา้งไม่ตอ้งรบัผิดคา่ชดเชย สินจา้งแทนการบอกกลา่วลว่งหนา้ และคา่เสียหายจากการเลิกจา้งท่ีไม่
เป็นธรรม 



10. ข้อสัญญาทีเ่ป็นการจ ากัดสิทธิลูกจ้าง



ข้อสัญญาทีเ่ป็นการจ ากัดสิทธิลูกจ้าง
มาตรา 14/1 สญัญาจา้งระหว่างนายจา้งกับลูกจา้ง ขอ้บังคับเก่ียวกับการท างาน ระเบียบ หรือค าสั่งของ
นายจา้งท่ีท าใหน้ายจา้งไดเ้ปรียบลกูจา้งเกินสมควร ใหศ้าลมีอ  านาจสั่งใหส้ญัญาจา้ง ขอ้บังคบัเก่ียวกบัการท างาน 
ระเบียบ หรอืค าสั่งนัน้ มีผลบงัคบัใชเ้พียงเทา่ท่ีเป็นธรรมและพอสมควรแก่กรณี

มาตรา 5 พ.ร.บ.ขอ้สญัญาไมเ่ป็นธรรมฯ
ขอ้ตกลงจ ากดัสิทธิหรือเสรีภาพในการประกอบอาชีพการงาน หรือการท านิติกรรมท่ีเก่ียวกับการประกอบ

ธุรกิจการคา้หรือวิชาชีพซึ่งไม่เป็นโมฆะ แต่เป็นขอ้ตกลงท่ีท าใหผู้ถ้กูจ ากดัสิทธิหรือเสรีภาพตอ้งรบัภาระมากกว่าท่ี
จะพงึคาดหมายไดต้ามปกติ ใหมี้ผลบงัคบัไดเ้พียงเทา่ท่ีเป็นธรรมและพอสมควรแก่กรณีเทา่นัน้

ในการวินิจฉัยว่าขอ้ตกลงตามวรรคหนึ่งท าใหผู้ถู้กจ ากัดสิทธิหรือเสรีภาพตอ้งรบัภาระมากกว่าท่ีจะพึง
คาดหมายไดห้รือไม่ ใหพ้ิเคราะหถ์ึงขอบเขตในดา้น [1] พืน้ท่ี และ [2] ระยะเวลาของการจ ากัดสิทธิหรือ
เสรีภาพ รวมทัง้ [3] ความสามารถและโอกาสในการประกอบอาชีพการงานหรือการท านิติกรรมใน
รูปแบบอ่ืนหรือกบับคุคลอื่นของผูถ้กูจ ากดัสิทธิหรือเสรีภาพ ประกอบกบัทางไดเ้สียทกุอย่างอนัชอบดว้ยกฎหมาย
ของคูส่ญัญาดว้ย



ข้อสัญญาทีเ่ป็นการจ ากัดสิทธิลูกจ้าง

1) ข้อสัญญาห้ามแข่งขัน (non-compete) / หา้มชักชวน (non-solicit)

ฎ. 3597/2561
o บนัทกึขอ้ตกลงการท างานและการอบรมการท างาน แมเ้ป็นการจ ากดัสิทธิหรอืเสรภีาพของจ าเลย

ทัง้สองในการประกอบอาชีพ 
o แต่คงหา้มเฉพาะไม่ใหไ้ปท างานในบรษัิทคู่แข่งหรือไม่ไปท างานกบับริษัทอ่ืนใดท่ีประกอบธุรกิจ

ประเภทเดียวกนักบัโจทก์
o รวมทัง้ไม่ท าการใดอนัเป็นการแข่งขนักบัธุรกิจของโจทกเ์ฉพาะท่ีอาศยัขอ้มลูทางการคา้ อนัเป็น

ความลบัทางการคา้ของโจทก ์ไม่วา่ทางตรงหรอืทางออ้ม



ข้อสัญญาทีเ่ป็นการจ ากัดสิทธิลูกจ้าง

1) ข้อสัญญาห้ามแข่งขัน (non-compete) / หา้มชักชวน (non-solicit)

ฎ. 3597/2561 (ตอ่)
o ต าแหน่งหนา้ท่ีของจ าเลยทัง้สองมีโอกาสน าขอ้มลูความลบัทางการคา้ของโจทกไ์ปใชใ้นการ

ประกอบอาชีพ ซึง่อาจท าใหโ้จทกต์อ้งเสียประโยชนท์างการคา้
o การจ ากัดสิทธิในการประกอบอาชีพของจ าเลยทั้งสองอันเป็นการแข่งขันกับโจทก์ เป็น

ระยะเวลาเพียงสองปีนบัแต่วนัท าสญัญานีส้ิน้สดุ ไม่ท าใหจ้ าเลยทัง้สองผูถ้กูจ ากดัสิทธิตอ้ง
รบัภาระมากกว่าท่ีจะพงึคาดหมายไดต้ามปกติ จ าเลยทัง้สองยงัประกอบอาชีพอ่ืน ๆ ไดโ้ดย
ไม่มีขอ้จ ากัด มิไดเ้ป็นการตดัการประกอบอาชีพของจ าเลยทัง้สองโดยสิน้เชิง จึงไม่เป็นขอ้
สญัญาท่ีไม่เป็นธรรม



ข้อสัญญาทีเ่ป็นการจ ากัดสิทธิลูกจ้าง
1) ข้อสัญญาห้ามแข่งขัน (non-compete) / หา้มชักชวน (non-solicit)

ฎ. 6075/2549
o สญัญาระบวุา่ลกูจา้งจะไมท่  างานเพื่อหรอืท าประโยชนใ์หก้บัส านกังานกฎหมายอื่นในกรุงเทพมหานครเป็นเวลา 2 

ปี ในกรณีท่ีขา้พเจา้ไดอ้อกจากการท างานกบั บรษัิท ต.ไมว่า่ดว้ยเหตผุลใดก็ตาม 
o โจทกเ์ขา้ท างานต าแหน่งหวัหนา้งานทรพัยส์ินทางปัญญาและต าแหน่งสดุทา้ยเป็นผูอ้  านวยการฝ่ายงานทรพัยส์ิน

ทางปัญญา อนัเป็นต าแหน่งที่สามารถลว่งรูค้วามลบัในทางการคา้และขอ้มลูการคา้ของจ าเลยท่ี 1 ได ้
o ขอ้ตกลงดังกล่าวเป็นสัญญาต่างตอบแทนที่รกัษาสิทธิและประโยชนข์องคู่กรณีในกิจการ

ประกอบธุรกิจโดยชอบไมข่ดัต่อความสงบเรียบรอ้ยหรือศีลธรรมอนัดีของประชาชนไม่เป็นโมฆะ ดังนัน้ จึงมี
ผลผกูพนัโจทก ์

o เม่ือโจทกถ์กูจ าเลยท่ี 1 เลิกจา้งแลว้โจทกไ์ปท างานกบั บริษัท บ. อนัเป็นส านกังานกฎหมายในกรุงเทพมหานคร 
จงึเป็นการผิดสญัญาขอ้ดงักลา่ว



ข้อสัญญาทีเ่ป็นการจ ากัดสิทธิลูกจ้าง

2) ข้อสัญญาหา้มเปิดเผยความลับ (non-disclose)
ฎ. 7364/2558
o โจทกผ์ลิตเครือ่งส าอางซึง่ในการประกอบกิจการโจทกต์อ้งอาศยัการแข่งขนัทางธุรกิจ

การคา้ 
o โจทกจ์งึมีสิทธิตามสมควรท่ีจะปอ้งกนัสงวนรกัษาขอ้มลูและความลบัในทางการคา้

เพื่อประโยชนใ์นทางธุรกิจของโจทกไ์ด้
o จ าเลยเป็นพนกังานโจทกต์  าแหน่งหวัหนา้งานผสมผลิตภณัฑบ์ ารุงผิว ซึง่มีหนา้ที่

ควบคมุการผลิตตามแผนงานของแผนกวางแผน



ข้อสัญญาทีเ่ป็นการจ ากัดสิทธิลูกจ้าง

2) ข้อสัญญาหา้มเปิดเผยความลับ (non-disclose)
ฎ. 7364/2558 (ตอ่)
o โจทกจ์งึมีสิทธิที่จะท าความตกลงกบัจ าเลยเพ่ือรกัษาความลบัทางการคา้ของโจทกไ์ด้

ดว้ยการท าขอ้ตกลงกบัจ าเลยในการหา้มประกอบกิจการหรอืปฏิบตัิงานในกิจการอื่น
ที่แขง่ขนักบัโจทก ์

o เมื่อขอ้ตกลงมีก าหนดเวลาหา้มจ าเลยอยู ่1 ปี ถือไดว้า่เป็นก าหนดเวลาพอสมควร ไม่
ท าใหจ้  าเลยตอ้งรบัภาระมากกวา่ที่จะพงึคาดหมายไดต้ามปกติ จงึเป็นขอ้สญัญาท่ี
เป็นธรรมและพอสมควรแก่กรณี



ข้อสัญญาทีเ่ป็นการจ ากัดสิทธิลูกจ้าง

3) ข้อสัญญาบังคับใหท้ างานกับนายจ้างตอ่ไป
ฎ. 5971/2553
o ขอ้ตกลงที่ก  าหนดใหล้กูจา้งตอ้งท างานกบันายจา้งตอ่ไปอยา่งนอ้ย 3 ปีภายหลงัจาก

ที่นายจา้งออกคา่ใชจ้่ายในการฝึกอบรม
o ในกรณีที่ลกูจา้งไม่สามารถท างานตอ่ไปได ้ลกูจา้งจะชดใชค้า่ใชจ้่ายที่นายจา้งไดเ้สีย

ไปจรงิ
o เป็นสญัญาตา่งตอบแทนที่ไม่ท าใหล้กูจา้งเสียเปรยีบ ไม่จ ากดัสิทธิของลกูจา้งโดย

สิน้เชิง
o ขอ้ตกลงดงักลา่วไม่ขดัตอ่ความสงบฯ ไม่เป็นโมฆะ



อภชิน สุทธิพงศเ์กียรติ์
ทีป่รึกษากฎหมาย (Head Consultant)
บริษัท วัน ลอว ์ออฟฟิศ จ ากัด

อภิชนมีประสบการณ์ในการให้บริการด้านกฎหมายกว่าสิบปี โดยเป็นทั้ ง
ทนายความในส านักงานกฎหมายและเป็นท่ีปรึกษาฝ่ายกฎหมายใน
บริษัทเอกชนชั้นน า อภิชนมีความเช่ียวชาญด้านกฎหมายธุรกิจ งานด้าน
สัญญา การควบรวมกิจการ กฎหมายคุม้ครองข้อมูลส่วนบุคคล กฎหมาย
หุน้ส่วนบริษัท กฎหมายแรงงาน กฎหมายเก่ียวกับทรพัยส์ิน และกฎหมาย
ครอบครัว  ร วมทั้ ง  การตรวจสอบการป ฏิบัติ ตามกฎหมาย  ( legal 

compliance) และการเตรยีมการ IPO

นอกจากนี ้อภิชนยงัมีประสบการณใ์นการฝึกอบรมดา้นกฎหมายแก่พนักงาน
ภายในองคก์รและเป็นวิทยากรดา้นกฎหมายธุรกิจและการรา่งสญัญา การรว่ม
ลงทนุ (joint venture) และกฎหมายคุม้ครองขอ้มลูสว่นบคุคล เป็นตน้

apichon@onelaw.co.th 
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ยลพรรณ สีตะระโส
Team Consultant 
One Law Office Limited

จากประสบการณก์ารให้บริการด้านกฎหมายและภาษีอากร
แก่ลูกค้าชาวไทยและชาวต่างประเทศ รวมทั้งบริษัทช้ันน า
ระหว่างประเทศตัง้แต่ปี 2555 ยลพรรณมคีวามเชี่ยวชาญด้าน
กฎหมายธุรกิจ ภาษีอากร กฎหมายแรงงาน และกฎหมาย
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล นอกจากนี้  ยลพรรณยังมี
ประสบการณเ์กี่ยวกับการปรับโครงสร้างบริษัท การวางแผน
ภาษีอากร และการเตรียมการ IPO อกีด้วย 

yolapan@onelaw.co.th 
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