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สัญญาจ้างแรงงาน
(Employment Contract)



สัญญาจ้างแรงงาน

จ้างแรงงาน คือ สัญญาทีลู่กจ้างตกลงท างานให้แก่
นายจ้างและนายจ้างตกลงจ่ายสินจ้างตอบแทนการ
ท างานให้ (ป.พ.พ. มาตรา 575) มีลกัษณะส าคญัดงันี้

1. เป็นสัญญาต่างตอบแทน(reciprocal contract)

ฎกีา 9115/2546 ลูกจ้างรายเดือน ไม่มาท างานให้แก่นายจ้าง                       
ตั้งแต่วนัที ่11 ม.ค.2545 สัญญาจ้างแรงงานเป็นสัญญาต่าง   
ตอบแทน นายจ้างมีหน้าทีจ่่ายค่าจ้างเดือนสุดท้ายเพยีง 10 วนั

(employment contract)



ข้อบังคบัฯ กรณขีาดงานแล้วหักค่าจ้าง ฝ่าฝืนมาตรา 76 ไม่มีผลใช้บังคบั

ฎกีา 14541-14551/2557 แม้จ าเลยจะมีระเบียบข้อบังคบัเกีย่วกบัการ
ท างานก าหนดว่า ขาดงานหัก 2 เท่า และหักค่าจ้างของโจทก์เป็น 2 เท่า
ของค่าจ้างรายวนัที่โจทก์ได้รับในอตัราวนัละ 350 บาท เป็นกรณทีี่จ าเลย
หักค่าจ้างเน่ืองจากขาดงาน ซ่ึงไม่เข้าข้อยกเว้นตามมาตรา 76 วรรคหนึ่ง 
จ าเลยไม่มีสิทธิหักค่าจ้างจ านวนดงักล่าว เม่ือหักไว้แล้วต้องคืนค่าจ้าง
จ านวนที่หักไปให้แก่โจทก์



2. เรียกช่ือคู่สัญญาว่า “นายจ้าง” กบั “ลูกจ้าง” 
ปัญหานิตบุิคคลท างานเป็นลูกจ้างได้หรือไม่ ?
ค าวนิิจฉัยอธิบดฯีศาลแรงงานกลางที่ 2/2530 โจทก์เป็นนิตบุิคคล
รับจ้างบริหารโรงแรมให้จ าเลย ได้รับค่าจ้างเดือนละ 150,000 บาทและ
ผลประโยชน์จากรายได้ รวมทั้งค่าใช้จ่ายส าหรับการเดนิทางของ
ผู้จดัการและเจ้าหน้าทีโ่จทก์ โจทก์ฟ้องเรียกเงนิค่าบริหารโรงแรมพร้อม
ดอกเบีย้ อธิบดฯีวนิิจฉัยว่า จ าเลยเป็นนิติบุคคลย่อมไม่อาจตกลงท างาน
ในฐานะลกูจ้าง ความสัมพนัธ์ระหว่างจ าเลยกบัโจทก์ จงึไม่เป็นนายจ้าง
กบัลูกจ้างตามสัญญาจ้างแรงงาน คดไีม่อยู่ในอ านาจศาลแรงงาน



3. ลูกจ้างตกลงท างานให้แก่นายจ้าง นายจ้างตกลง
จ่ายค่าจ้างตอบแทนการท างานให้
ค าวนิิจฉัยอธิบดฯีศาลแรงงานกลางที่ 22/2536 โจทก์ท าสัญญาจ้าง
จ าเลยเป็นดาราในสังกดั เป็นเวลา 3 ปี จ าเลยมีหน้าที่เข้ารับการฝึก 
ด้านการแสดง ได้รับเงนิเดือนละ 4,000 บาท ในระหว่างสัญญา จ าเลย
ต้องไม่รับงานศิลปะเอง แต่ต้องรับงานผ่านโจทก์ โดยมีข้อตกลงแบ่ง
รายได้ ความสัมพนัธ์ระหว่างโจทก์กบัจ าเลย ไม่เป็นนายจ้างกบัลูกจ้าง
ตามสัญญาจ้างแรงงาน คดไีม่อยู่ในอ านาจศาลแรงงาน



4. ลูกจ้างต้องท างานภายใต้การควบคุมบังคบับญัชาของนายจ้าง
Prof Kahn Freund “ ความสัมพนัธ์ตามสัญญาจ้างแรงงานจะมีโดย
ปราศจากอ านาจของนายจ้างที่จะออกค าส่ัง(power to command) และ
หน้าทีข่องลูกจ้างทีจ่ะต้องเช่ือฟังและปฏิบตัติามค าส่ังของนายจ้าง
(duty to obey)ไม่ได้(Kahn Freund , Labour and the Law, London:Sweet & 

Maxwell, 1983)

หลกัการ “ควบคุมบังคบับญัชา”
1. ต้องปฏิบัติตามค าส่ัง ระเบียบ ข้อบังคบัฯ และ
2. หากฝ่าฝืนจะได้โทษทางวนัิย



ฎกีา 2848/2525 โจทก์ท างานเป็นช่างตดัผมที่ร้านตัดผมของจ าเลย
จ าเลยเป็นฝ่ายจดัหาอุปกรณ์และเคร่ืองมือ โจทก์ได้ส่วนแบ่งค่าตัดผม
ร้อยละ 40 ไม่มีข้อบังคบัเกีย่วกบัการท างาน มาหรือไม่มาท างานกไ็ด้
เพยีงแต่แจ้งจ าเลยให้ทราบ หากไม่มาท างานบ่อยๆ จ าเลยจะบ่นว่าเอา 
จ าเลยไม่มีอ านาจควบคุมบงัคบับัญชาโจทก์ ไม่เป็นสัญญาจ้างแรงงาน X

ฎกีา 51/2537 โจทก์ท างานต าแหน่งช่างตดัผมชาย แผนกบาร์เบอร์ต้อง
ปฏิบัติตามข้อบังคบเกีย่วกบัการท างาน มีการก าหนดเวลาท างาน หาก
ขาดงานหรือมาสายอาจถูกหักค่าจ้าง ได้รับค่าจ้างตามผลงาน เป็นลูกจ้าง
ตามสัญญาจ้างแรงงาน



ฎกีา 4644/2540 โจทก์ร้องเพลงประจ าร้านอาหารของจ าเลยวนัละ
1 ช่ัวโมง ระหว่าง 22-23 นาฬิกา ไม่ต้องลงเวลาเข้าท างาน หากไม่มี
ท างานวนัใดให้หาผู้อ่ืนมาร้องแทน การท างานไม่อยู่ภายใต้การควบคมุ
ของจ าเลย ไม่เป็นสัญญาจ้างแรงงาน X

ฎกีา 3305/2545 โจทก์ท างานร้องเพลงในโรงแรมและร้านอาหารของ
จ าเลย มีเวลาท างานวนัละ 7 ช่ัวโมง จ่ายค่าจ้างเป็นเดือน เดือนละ 
18,630 บาท ต้องลงเวลาเข้าและกลับ ปฏิบัติตามระเบียบค าส่ังของ
จ าเลย หากไม่มาท างานต้องย่ืนใบลา ถือว่าอยู่ในอ านาจบังคบับัญชา 
ของจ าเลย โจทก์เป็นลูกจ้างตามสัญญาจ้างแรงงาน



จ้างท าของ คือ สัญญาทีผู้่รับจ้างตกลงท างานส่ิงหน่ึงส่ิงใดจนส าเร็จ 
ให้แก่ผู้ว่าจ้าง และผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายสินจ้างตอบแทนผลส าเร็จของงาน     
ทีท่ าน้ันให้แก่ผู้รับจ้าง (ป.พ.พ. มาตรา 587)
1. เป็นสัญญาต่างตอบแทน   
2. เรียก “ผู้ว่าจ้าง” กบั “ผู้รับจ้าง”
3. ผู้รับจ้างตกลงท างานส่ิงหน่ึงส่ิงใดจนส าเร็จ
4. ผู้ว่าจ้างจ่ายสินจ้างตอบแทนผลส าเร็จของงานทีท่ าน้ัน

Employee or Worker ?



จ้างแรงงาน คือสัญญาทีลู่กจ้างตกลงท างาน
ตามค าส่ังของนายจ้าง นายจ้างจึงอาจก าหนดสถานที่
ท างานให้แก่ลูกจ้าง เช่น ท างานทีบ้่าน Work From Home ได้
เม่ือลูกจ้างท างานให้แก่นายจ้าง แม้จะท างานทีบ้่าน นายจ้างยงั
มีหน้าทีจ่่ายค่าจ้างตอบแทนการท างานให้แก่ลูกจ้าง

ส่ังท างานทีบ้่านได้หรือไม่ ต้องจ่ายค่าจ้างหรือไม่ ?



การเหมาช่วงงาน
(Subcontracted Employment )



พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานฯ มาตรา 12 กรณนีายจ้างเป็นผู้รับเหมาช่วง 
ให้ผู้รับเหมาช่วงถดัขึน้ไปตลอดสายจนถงึผู้รับเหมาช้ันต้น ร่วมรับ
ผดิกบัผู้รับเหมาช่วงทีเ่ป็นนายจ้าง ในค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าท างาน 
ในวนัหยุด ค่าล่วงเวลาในวนัหยุด ค่าชดเชย ค่าชดเชยพเิศษ เงนิ
สะสม เงินสมทบหรือเงินเพิม่

ให้ผู้รับเหมาช้ันต้นหรือผู้รับเหมาช่วงมสิีทธิไล่เบีย้
เงนิทีไ่ด้จ่ายไปคืนจากผู้รับเหมาช่วงซ่ึงเป็นนายจ้าง

ความรับผดิกรณตีกเหมาช่วงงาน



เหมาช่วงงาน

ผู้ว่าจ้าง ผู้รับเหมาช้ันต้น ผู้รับเหมาช่วง

ผู้รับเหมาช่วง    
ทีเ่ป็นนายจ้าง



ฎกีา 136-146/2529 จ าเลยที่ 2 รับเหมาตกแต่งห้องพกัโรงแรม
ต่อมาจ าเลยที่ 2 ว่าจ้างจ าเลยที่ 1 ตกแต่งห้องพกั จ าเลยที่ 2 และจ าเลย
ที่ 1 ย่อมเป็นผู้รับเหมาช้ันต้นและผู้รับเหมาช่วงตามล าดบั จ าเลย
ที่ 2 ในฐานะผู้รับเหมาช้ันต้นต้องรับผดิร่วมกบัจ าเลยที่ 1 ซ่ึงเป็น
ผู้รับเหมาช่วงในฐานะลูกหนีร่้วมช าระค่าจ้างให้แก่ลูกจ้าง แม้จ าเลย
ที่ 2 ได้จ่ายค่าจ้างให้จ าเลยที่ 1 แต่จ าเลยที่ 1 มิได้จ่ายให้แก่ลูกจ้างไม่
ว่าด้วยเหตุใดกต็าม จ าเลยที่ 2 กค็งต้องรับผดิตามประกาศของคณะ
ปฏิวตัิ ฉบับที1่03 ข้อ 7(กมเดมิ)



ฎกีา 7896-8256/2552 บริษทั น.ว่าจ้างให้จ าเลยที่ 2 ผลติรองเท้า โดยก าหนด
รายช่ือผู้ขายวตัถุดบิและผู้ผลติช้ินส่วนรองเท้า ทั้งส่งเจ้าหน้าที่มาประจ าที่
โรงงานของจ าเลยที่ 2 จ าเลยที่ 2 จะซ้ือวตัถุดบิหรือจ้างผู้ผลติช้ินส่วนรองเท้า
นอกบัญชีรายช่ือไม่ได้ กรณกีารผลติไม่ได้คุณภาพหรือรูปแบบตามความ
ประสงค์ของบริษทั น. เจ้าหน้าที่ของบริษทั น. มีสิทธิแจ้งให้จ าเลยที่ 2 แก้ไขได้ 
ทั้งนีเ้พ่ือให้จ าเลยที่ 2 ผลติรองเท้าได้มาตรฐานเดยีวกนักบัรองเท้าของบริษทั น. 
ทั่วโลก สัญญาระหว่างบริษทั น. กบัจ าเลยที่ 2 จงึไม่ใช่สัญญาอันมีวตัถุประสงค์
ให้มีการโอนกรรมสิทธ์ิในรองเท้าแต่เพยีงอย่างเดยีว แต่เป็นกรณทีี่จ าเลยที ่2 
ตกลงรับผลติรองเท้าจนส าเร็จประโยชน์ในการให้คุณภาพของรองเท้าที่



ทีจ่ าเลยที ่2 ผลติมีมาตรฐานเดยีวกบัรองเท้าของบริษทั น. ทั่วโลก จ าเลยที่ 2 จงึ
เป็นผู้รับเหมาช้ันต้นของบริษทั น. ซ่ึงเป็นผู้ว่าจ้างผลติรองเท้า ตามความหมาย
ของค าว่า "ผู้รับเหมาช้ันต้น" ใน พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 5 
เม่ือจ าเลยที ่2 ว่าจ้างจ าเลยที่ 1 ผลติช้ินส่วนรองเท้าด้านบน ตามแบบที่ก าหนด
ในความรับผดิ ชอบของจ าเลยที ่2 เพ่ือประโยชน์แก่ผู้ว่าจ้าง จ าเลยที่ 1 จงึเป็น
ผู้รับเหมาช่วง    จ าเลยที่ 2 จงึต้องร่วมรับผดิกบัจ าเลยที่ 1 ซ่ึงเป็นนายจ้างของ
โจทก์ทั้งสามร้อยหกสิบเอด็ในค่าชดเชยส่วนทีเ่หลือตามพ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน
ฯ มาตรา 12 วรรคหนึ่ง 



การใช้แรงงานภายนอก
(Outsourcing )



การใช้แรงงานภายนอก
มาตรา 11/1 วรรคหนึ่ง ในกรณผู้ีประกอบกจิการมอบ หมายให้
บุคคลหน่ึงบุคคลใดเป็นผู้จดัหาคนมาท างาน อนัมิใช่การประกอบ
ธุรกจิจดัหางาน โดยการท างานน้ันเป็นส่วนหน่ึงส่วนใดในกระบวน 
การผลติหรือธุรกจิในความรับผดิชอบของผู้ประกอบกจิการ โดย
บุคคลน้ันจะเป็นผู้ควบคุมดูแลการท างานหรือรับผดิชอบจ่ายค่าจ้าง
ให้แก่คนที่มาท างานน้ันหรือไม่กต็าม ให้ถือว่าผู้ประกอบกจิการเป็น
นายจ้างของคนที่มาท างานดงักล่าว



บริษทั B

จดัส่งคนงาน

เหมาค่าแรง
บริษทั A



1. ผู้ประกอบกจิการมอบหมายให้บุคคลหน่ึงบุคคลใดเป็น
ผู้จดัหาคนมาท างาน อนัมิใช่การประกอบธุรกจิจดัหางาน
2. การท างานน้ันเป็นส่วนหน่ึงส่วนใดในกระบวนการผลติหรือ
ธุรกจิในความรับผดิชอบของผู้ประกอบกจิการ
ผล ให้ถือว่าผู้ประกอบกจิการเป็นนายจ้างของคนทีม่าท างานน้ัน

องค์ประกอบ ม 11/1 วรรคหน่ึง



มาตรา 11/1 วรรคสอง ให้ผู้ประกอบกจิการด าเนินการให้
ลูกจ้างรับเหมาค่าแรงทีท่ างานในลกัษณะเดยีวกนักบัลูกจ้าง
ตามสัญญาจ้างโดยตรง ได้รับสิทธิประโยชน์และสวสัดกิาร 
ที่เป็นธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัติ



ฎกีา 22326-22404/2555 โจทก์ทั้งเจด็สิบเก้าเป็นลูกจ้างของจ าเลย 
ที่ 2 ถึงที่ 4 จ าเลยที่ 1 ว่าจ้างให้จ าเลยที่ 2 ถึงที่ 4 จดัส่งคนงาน ซ่ึง
รวมถงึโจทก์ไปท างานผลติช้ินงานคลตัซ์ซ่ึงเป็นงานหลักของ
จ าเลยที่ 1 จ าเลยที่ 1 ต้องด าเนินการให้โจทก์ได้รับค่าครองชีพ 
ค่าอาหาร ค่ารถและเงนิโบนัสให้ถูกต้องตามทีจ่ าเลยที่ 1 จดัให้แก่
ลูกจ้างโดยตรง จ าเลยที ่2 ถึงที ่4 เป็นนายจ้างผู้รับเหมาค่าแรง                      
ไม่ต้องร่วมรับผดิตาม มาตรา 11/1 วรรคสอง



จ าเลยที่ 2

จ าเลยที่ 3

จ าเลยที่ 4

เหมาค่าแรง

จดัส่งคนงาน
จ าเลยที่ 1



ฎกีา 1987-2026/2558 จ าเลยที่ 1 ประกอบกจิการขนส่งสินค้า จ าเลย   
ที่ 2 ประกอบกจิการรับฝากสินค้าและให้ บริการด้านคลงัสินค้า มี
หน้าทีรั่บพนักงานเป็นลูกจ้างแล้วให้เป็นพนักงานขบัรถยนต์บรรทุก
ให้แก่จ าเลยที่ 1 โจทก์ทั้งส่ีสิบเป็นลูกจ้างของจ าเลยที่ 2 จ าเลยที ่1
มอบหมายให้จ าเลยที่ 2 จดัส่งโจทก์ทั้งส่ีสิบไปท างานให้แก่จ าเลยที่ 1
ในต าแหน่งพนักงานขบัรถและพนักงานคลงัสินค้า ซ่ึงเป็นส่วนหนึ่ง
ของธุรกจิในความรับผดิชอบของผู้ประกอบกจิการ ถอืว่าจ าเลยที่ 1
เป็นนายจ้างของโจทก์ทั้งส่ีสิบตามมาตรา 11/1 วรรคหนึ่ง 



จ าเลยที่ 2
จดัส่งคนงาน

เหมาค่าแรง
จ าเลยที่ 1



เม่ืองานทีโ่จทก์ทั้งส่ีสิบท ามีลกัษณะเป็นอย่างเดยีวกนักบัลูกจ้างของจ าเลย
ที ่1 กรณจีงึตกอยู่ภายใต้ มาตรา 11/1 วรรคสองจ าเลยที่ 1 ต้องด าเนินการ 
ให้ลูกจ้างผู้รับเหมาค่าแรง ได้รับสิทธิประโยชน์และสวสัดกิารทีเ่ป็นธรรม
โดยไม่เลือกปฏิบัต ิ
ในส่วนของวนัเวลาท างาน จ าเลยที่ 1 ให้ลูกจ้างของตนท างานวนัจนัทร์ถึง
วนัศุกร์ วนัละ 7 ช่ัวโมงคร่ึง ระหว่างเวลา 8.30 นาฬิกา ถึง 17.00 นาฬิกา   
แต่ให้โจทก์ทั้งส่ีสิบท างานวนัจนัทร์ถึงวนัเสาร์ วนัละ 8 ช่ัวโมง ระหว่างเวลา 
8.00 นาฬิกา ถึง 17.00 นาฬิกา การก าหนดวนัเวลาท างานมีผลกระทบต่อ
การได้เงนิค่าตอบแทน ถอืเป็นสิทธิประโยชน์ทีผู้่ประกอบกจิการจะเลือก
ปฏิบัติไม่ได้ จ าเลยที ่1 ต้องจ่ายเงินค่าตอบแทนส าหรับช่ัวโมงท างานที่เกนิ
ให้แก่โจทก์ทั้งส่ีสิบ



ส่วนเงินโบนัส จ าเลยที่ 1 และจ าเลยที่ 2 จ่ายเงินโบนัสตามผลประกอบการ
และตามผลการปฏิบัตงิานของลูกจ้าง โดยแบ่งเป็นเกรด เอ บี ซี และด ี
เหมือนกนั จ าเลยที่ 1 ไม่ได้จ่ายเงนิโบนัสให้แก่ลูกจ้างตามสัญญาจ้าง
โดยตรงมากกว่าลูกจ้างผู้รับเหมาค่าแรงทุกปี บางปีจ าเลยที ่1 กจ่็ายเงิน
โบนัสให้ลูกจ้างตามสัญญาจ้างโดยตรงน้อยกว่าลูกจ้างผู้รับเหมาค่าแรง                               
จงึถือว่าลกูจ้างแรงงานภายนอกได้รับสิทธิประโยชน์และสวสัดกิารทีเ่ป็น
ธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัติแล้ว



หยุดกจิการช่ัวคราว
(Suspension of Business)



การหยุดกจิการช่ัวคราว

เดมิ นายจ้างไม่สามารถมอบงานให้ลูกจ้างท าช่ัวคราวมิใช่เหตุสุดวสัิย นายจ้าง
ต้องจ่ายค่าจ้าง
ฎกีา 118/2525 การที่น า้ท่วมบริเวณโรงงาน แต่มิได้ท่วมตวัโรงงาน จนนายจ้าง
ต้องปิดโรงงาน ประกอบกบัลูกจ้างพร้อมทีจ่ะท างานให้แก่นายจ้างน้ัน 
พฤตกิารณ์ดงักล่าวไม่ถือว่าเป็นเหตุขดัขวางในการทีน่ายจ้างจะจ่ายค่าจ้างแก่
ลูกจ้าง และกรณไีม่ถอืว่าการช าระหน้ีกลายเป็นพ้นวิสัยเพราะพฤตกิารณ์อนัใด
อนัหน่ึง ซ่ึงเกดิขึน้ภายหลงัทีไ่ด้ก่อหนีซ่ึ้งลูกหนีไ้ม่ต้องรับผดิชอบ นายจ้างยงั   
ไม่หลดุพ้นจากการช าระค่าจ้างให้แก่ลูกจ้าง

(Suspension of business)



ปี 2541พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานฯ มาตรา 75
ในกรณทีีน่ายจ้างมีความจ าเป็นต้องหยุดกจิการทั้งหมดหรือบางส่วน

เป็นการช่ัวคราวโดยเหตุหน่ึงเหตุใดทีม่ิใช่เหตุสุดวสัิย ให้นายจ้างจ่ายเงิน
ให้แก่ลูกจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของค่าจ้างในวนัท างานทีลู่กจ้างได้รับ
ก่อนนายจ้างหยุดกจิการตลอดระยะเวลาทีน่ายจ้างไม่ได้ให้ลูกจ้างท างาน

ให้นายจ้างแจ้งให้ลูกจ้างและพนักงานตรวจแรงงานทราบล่วงหน้า 
ก่อนวนัเร่ิมหยุดกจิการตามวรรคหน่ึง
Employment Promotion and Protection against Unemployment   
Convention, 1988 (No. 168) (Entry into force: 17 Oct 1991)



ปี 2551พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานฯ มาตรา 75
ในกรณนีายจ้างมีความจ าเป็นโดยเหตุหน่ึงเหตุใดทีส่ าคญัอนัมีผลกระทบ

ต่อการประกอบกจิการของนายจ้าง จนท าให้นายจ้างไม่สามารถประกอบกจิการ
ได้ตามปกต ิซ่ึงมิใช่เหตุสุดวสัิยต้องหยุดกจิการทั้งหมดหรือบางส่วนเป็นการ
ช่ัวคราว ให้นายจ้างจ่ายเงินให้แก่ลกูจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของค่าจ้างในวนั
ท างานทีลู่กจ้างได้รับก่อนหยุดกจิการตลอดระยะเวลาทีลู่กจ้างไม่ได้ท างาน

ให้นายจ้างแจ้งให้ลูกจ้างและพนักงานตรวจแรงงานทราบล่วงหน้าเป็น
หนังสือก่อนเร่ิมวนัหยุดกจิการตามวรรคหน่ึงไม่น้อยกว่า 3 วนัท างาน”



ปี 2562พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานฯ มาตรา 75
ในกรณทีีน่ายจ้างมีความจ าเป็นต้องหยุดกจิการทั้งหมดหรือบางส่วนเป็น

การช่ัวคราว ด้วยเหตุหน่ึงเหตุใดทีส่ าคญัอนัมีผลกระทบต่อการประกอบกจิการ
ของนายจ้าง จนท าให้นายจ้างไม่สามารถประกอบกจิการได้ตามปกตซ่ึิงมิใช่เหตุ
สุดวสัิย ให้นายจ้างจ่ายเงินให้แก่ลกูจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละเจด็สิบห้าของค่าจ้าง
ในวนัท างานทีลู่กจ้างได้รับก่อนนายจ้างหยุดกจิการตลอดระยะเวลาที่นายจ้าง
ไม่ได้ให้ลูกจ้างท างาน ณ สถานทีจ่่ายเงินตามมาตรา 55 และภายในก าหนดเวลา
การจ่ายเงินตามมาตรา 70(1)



1. นายจ้างมีความจ าเป็นต้องหยุดกจิการทั้งหมด/บางส่วนช่ัวคราว
ฎกีา 6960/2548 ความจ าเป็นตามมาตรา 75 ต้องเป็นความจ าเป็นที่ส าคญั 
อันจะมีผลกระทบต่อการประกอบกจิการของนายจ้างอย่างมาก จนท าให้
นายจ้างไม่สามารถประกอบกจิการตามปกติได้ มิใช่เป็นแต่เพยีงความจ าเป็น
ทั่วๆไป เลก็ๆ น้อยๆ ซ่ึงไม่ส่งผลกระทบต่อกจิการของนายจ้างมากนัก

หลกัเกณฑ์ตามมาตรา 75



ฎกีา 5949/2550 โจทก์ขาดทุนสะสมถงึ 114,000,000 บาท เกนิกว่าทุน

จดทะเบียนที่มีเพยีง 100,000,000 บาท ไม่มีค าส่ังซ้ือและสินค้าที่ผลติ
จ าหน่ายไม่ได้จนโจทก์ต้องหาทางขายกจิการเพ่ือน ามาจ่ายคืนให้เจ้าหนี ้
จงึเป็นกรณีโจทก์มีความจ าเป็นต้องหยดุกจิการผลติทั้งหมดหรือบาง 
ส่วนเป็นการช่ัวคราวโดยเหตุทีม่ิใช่เหตุสุดวสัิยตามมาตรา 75 วรรคหนึ่ง   



ฎกีา 8509/2559 โรงงานผลติช้ินส่วนที่โจทก์ต้องส่ังซ้ือเพ่ือน ามา
ประกอบการผลติเคร่ืองเสียงตดิรถยนต์ประสบอุทกภยัน า้ท่วม จนไม่
สามารถประกอบกจิการผลติช้ินส่วนน าส่งโจทก์ได้ ซ่ึงเป็นเหตุทีม่ี
ผลกระทบโดยตรงต่อวกิฤตทางเศรษฐกจิในกจิการของโจทก์ ถือว่าโจทก์
มีเหตุจ าเป็นต้องหยดุกจิการบางส่วนเป็นการช่ัวคราวตามมาตรา 75



หยุดกจิการทั้งหมดหรือแต่บางส่วนช่ัวคราว ?
ฎกีา 8674/2548 นายจ้างประสบปัญหายอดต าส่ังซ้ือลดลงมาก นายจ้าง
ประกาศหยุดกจิการช่ัวคราว โดยแบ่งลูกจ้าง เป็น 3 กลุ่ม หมุนเวยีนกนั
หยุดงานกลุ่มละ 6 วนัและจ่ายค่าจ้างร้อยละ 50 ของค่าจ้างปกต(ิกฎหมาย
เดมิ) เป็นการเฉลีย่การใช้แรงงานให้มีจ านวนน้อยลง เป็นการหยดุกจิการ
บางส่วนช่ัวคราววธีิหนึ่งตามมาตรา 75 แล้ว



2. ซ่ึงมิใช่เกดิจากเหตุสุดวสัิย
“เหตุสุดวสัิย” หมายถงึ เหตุใดอนัจะเกดิขึน้ จะให้ผลพบิัต ิเป็นเหตุทีไ่ม่อาจ
ป้องกนัได้ แม้บุคคลผู้ต้องประสบหรือใกล้ต้องประสบเหตุน้ัน จะได้ใช้     
ความระมัดระวงัตามสมควรอนัจะพงึคาดหมายได้จากบุคคลในฐานะและ
ภาวะน้ัน(ป.พ.พ. มาตรา 8)
การบริหารงานผดิพลาด ท าให้ขาดเงนิทุนหมุนเวยีน 
ขาดวตัถุดบิเพราะไม่มีการส ารองวตัถุดบิ โรงงาน
ไฟไหม้เพราะประมาทเลนิเล่อ ฯ  ไม่ถือว่าเป็นเหตุสุดวสัิย



กรณหียดุกจิการช่ัวคราวเน่ืองจากเหตุสุดวสัิย นายจ้าง

ไม่ต้องจ่ายเงินให้แก่ลกูจ้างในช่วงหยดุกจิการช่ัวคราว
ลูกจ้างได้รับประโยชน์ทดแทนกรณว่ีางงานตามพ.ร.บ.ประกนัสังคม 2533
ในกรณทีีลู่กจ้างไม่ได้ท างานเน่ืองจากมเีหตุสุดวสัิย หรือนายจ้างไม่ให้
ท างานเน่ืองจากมีเหตุสุดวสัิย ท าให้ไม่สามารถประกอบกจิการได้ตามปกต ิ
หากเป็นผู้ประกนัตนทีจ่่ายเงนิสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่าหกเดือน และ
ภายในระยะเวลาสิบห้าเดือนก่อนไม่ได้ท างาน มีสิทธิได้รับประโยชน์
ทดแทนกรณีว่างงานร้อยละ 62 ของค่าจ้างไม่เกนิ 90 วนั ตาม พ.ร.บ.
ประกนัสังคม 2533 มาตรา 79/1



3. กรณหียุดกจิการช่ัวคราวมิใช่เน่ืองจากเหตุสุดวสัิย 
นายจ้างต้องจ่ายเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของค่าจ้างในวนัท างานทีลู่กจ้าง
ได้รับก่อนนายจ้างหยุดกจิการ ตลอดระยะเวลาทีไ่ม่ได้ให้ลูกจ้างท างาน
4. นายจ้างต้องแจ้งให้ลูกจ้างและพนักงานตรวจแรงงานทราบเป็นหนังสือ
ล่วงหน้าก่อนวนัเร่ิมหยุดกจิการไม่น้อยกว่า 3 วนัท าการ
5. นายจ้างมีหน้าที่จ่ายเงินตามมาตรา 75 ณ สถานที่ท างานและต้องจ่าย
อย่างน้อยเดือนละคร้ัง หากผดินัดรับผดิเสียดอกเบีย้ 15% ต่อปี



ค าส่ังเปลีย่นแปลงสถานทีท่ างานกบัย้ายสถานประกอบกจิการ
(Relocation of Establishment)



ถือเป็นนายจ้างเป็นอ านาจฝ่ายจัดการ ควรมีข้อตกลง
ในเร่ืองนีไ้ว้ และนายจ้างต้องใช้สิทธิโดยสุจริต
ฎกีา 4105-4108/2550 นายจ้างส่ังย้ายลูกจ้างซ่ึงประจ าท างานทีเ่ชียงใหม่ 
ไปท างานยงัหน่วยงานที่จังหวดัอ่ืนของนายจ้าง ตามทีก่ าหนดไว้ใน
ข้อบังคบั ฯ โดยมิได้กลัน่แกล้งและลูกจ้างไม่ได้รับค่าจ้างต า่กว่าเดมิ    
ถือเป็นค าส่ังทีช่อบด้วยกฎหมาย ลูกจ้างมีหน้าทีไ่ปปฏิบัตงิานตามค าส่ัง
ของนายจ้าง

ค าส่ังเปลีย่นแปลงสถานที่ท างาน



เดิม นายจ้างมีความจ าเป็นต้องย้ายสถานประกอบกกิาร 
หากลูกจ้างไม่ไป ไม่ถือว่าเลกิจ้าง ลูกจ้างไม่ได้รับค่าชดเชย

ฎกีา 1972-2102/2534 จ าเลยเช่าโรงงานทีจ่งัหวดัสมุทรปราการ เม่ือ
สัญญาเช่าหมดอายุ ผู้ให้เช่าไม่ต่อสัญญา จ าเลยจงึย้ายสถานประกอบการ
ไปตั้งแห่งใหม่ทีจ่งัหวดัปทุมธานี โจทก์ทั้งหมดซ่ึงเป็นลูกจ้างไม่ตามไป
ท างานกบันายจ้างเอง ไม่ถือว่าเลกิจ้าง โจทก์ไม่มีสิทธิได้รับค่าชดเชย

ค่าชดเชยพเิศษกรณีย้ายสถานประกอบการ



ปี 2541พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานฯ มาตรา 120
•ในกรณนีายจ้างย้ายสถานประกอบกจิการไปตั้ง ณ สถานที่อื่น มีผลกระทบ
ส าคญัต่อการด ารงชีวติตามปกตขิองลูกจ้างหรือครอบครัว 
• นายจ้างต้องแจ้งให้ลกูจ้างทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนัก่อนวนัย้าย
สถานประกอบกจิการ 
• ลูกจ้างไม่ประสงค์จะไปท างานมีสิทธิบอกเลกิสัญญาจ้างได้ 
โดยมีสิทธิได้รับค่าชดเชยพเิศษไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของ
อตัราค่าชดเชยตามมาตรา 118



• ในกรณทีี่นายจ้างไม่แจ้ง ต้องจ่ายค่าชดเชยพเิศษแทนการบอกกล่าว
ล่วงหน้าเท่ากบัค่าจ้าง 30 วนั ให้แก่ลูกจ้าง
• ลูกจ้างมีสิทธิย่ืนค าขอให้คณะกรรมการสวสัดกิารแรงงานพจิารณาภายใน
30 วนันับแต่วนัที่นายจ้างย้ายสถานประกอบกจิการว่ามีสิทธิได้รับค่าชดเชย
พเิศษและค่าชดเชยพเิศษแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าหรือไม่
• ค าวนิิจฉัยของคณะกรรมการสวสัดกิารแรงงานให้เป็นทีสุ่ด เว้นแต่นายจ้าง
หรือลูกจ้างจะอทุธรณ์ค าวนิิจฉัยต่อศาลภายใน 30 วนันับแต่วนัที่ได้รับแจ้ง
ค าวนิิจฉัย ในกรณทีี่นายจ้างเป็นฝ่ายน าคดไีปสู่ศาล ต้องวางเงินต่อศาลตาม
จ านวนทีต้่องจ่ายแก่ลูกจ้างจงึจะฟ้องคดไีด้



ปี 2551พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานฯ มาตรา 120
•ในกรณนีายจ้างย้ายสถานประกอบกจิการไปต้ัง ณ สถานที่อื่น มีผลกระทบ
ส าคญัต่อการด ารงชีวติตามปกตขิองลูกจ้างหรือครอบครัว 
• นายจ้างต้องแจ้งให้ลกูจ้างทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วนัก่อนวันย้าย
สถานประกอบกจิการ 
• ลูกจ้างไม่ประสงค์จะไปท างานมีสิทธิบอกเลกิสัญญาจ้างได้ โดยมีสิทธิ
ได้รับค่าชดเชยพเิศษเท่ากบัอตัราค่าชดเชยตามมาตรา 118



• ในกรณทีี่นายจ้างไม่แจ้ง ต้องจ่ายค่าชดเชยพเิศษแทนการบอกกล่าว
ล่วงหน้าเท่ากบัค่าจ้าง 30 วนั ให้แก่ลูกจ้าง
• ให้นายจ้างจ่ายค่าชดเชยพเิศษให้ลกูจ้างภายใน 7 วนั นับแต่วนัที่ลูกจ้าง 
บอกเลกิสัญญา ในกรณทีีน่ายจ้างไม่จ่าย ลูกจ้างมีสิทธิย่ืนค าร้องต่อ
คณะกรรมการสวสัดกิารแรงงานภายใน 30 วนันับแต่วนัครบก าหนดจ่าย
• คณะกรรมการสวสัดกิารพจิารณาและมีค าส่ังภายใน 60 วนันับแต่วนัที่
รับค าร้อง ค าส่ังเป็นทีสุ่ด เว้นแต่นายจ้างหรือลูกจ้างจะอทุธรณ์ค าวินิจฉัยต่อ
ศาลภายใน 30 วนันับแต่วนัที่ได้รับแจ้งค าวนิิจฉัย ในกรณทีี่นายจ้างเป็นฝ่าย
น าคดไีปสู่ศาล ต้องวางเงินต่อศาลจงึจะฟ้องคดไีด้



ปี 2562 พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานฯ มาตรา 120
1. นายจ้างซ่ึงประสงค์จะย้ายสถานประกอบกจิการไปต้ัง ณ สถานทีใ่หม่ 
หรือย้ายไปยงัสถานทีอ่ื่นของนายจ้าง
เดมิ “ย้ายสถานประกอบกจิการ” หมายความถงึ ผู้ประกอบกจิการย้าย
สถานที่ผลติสินค้า ขายสินค้าหรือสถานที่ให้ บริการ ซ่ึงมีอยู่เดมิจากแห่ง
หนึ่งไปยงัสถานที่แห่งใหม่ (ฎกีา 13550/2558)
ใหม่ รวมถงึย้ายไปยงัสถานทีอ่ื่นของนายจ้างด้วย



2. นายจ้างต้องปิดประกาศแจ้งการย้ายสถานประกอบกจิการโดยเปิดเผย
ให้ลูกจ้างสามารถเห็นได้อย่างชัดเจน  ณ สถานประกอบกจิการ ตดิต่อกนั   
เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วนั ก่อนวนัย้ายสถานประกอบกจิการ
ประกาศต้องมีข้อความชัดเจนพอให้เข้าใจได้ว่า ลูกจ้างคนใด 
ต้องถูกย้ายไปสถานทีใ่ดและเม่ือใด (มาตรา 120 วรรคหนึ่ง)
3. ในกรณทีี่นายจ้างไม่ปิดประกาศตามข้อ 2 นายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยพเิศษ
แทนการบอกกล่าวล่วงหน้าแก่ลูกจ้างทีไ่ม่ประสงค์จะไปท างาน ณ สถาน
ประกอบกจิการแห่งใหม่เท่ากบัค่าจ้างอตัราสุดท้าย 30 วนั หรือไม่น้อยกว่า
ค่าจ้างของการท างาน 30 วนัสุดท้ายส าหรับลูกจ้างได้รับค่าจ้างค านวณเป็น
หน่วย(มาตรา 120 วรรคสอง)



4. หากลูกจ้างเห็นว่า การย้ายสถานประกอบกจิการมีผลกระทบส าคญัต่อ
การด ารงชีวติตามปกตขิองลูกจ้างหรือครอบครัวและไม่ประสงค์จะไป
ท างาน ณ สถานประกอบกจิแห่งใหม่ ต้องแจ้งให้นายจ้างทราบเป็นหนังสือ
ภายใน 30 วนันับแต่วนัปิดประกาศหรือนับแต่วนัที่ย้ายสถานประกอบ
กจิการ(กรณนีายจ้างไม่ปิดประกาศ) และให้ถือว่าสัญญาจ้างส้ินสุดลงใน
วนัทีน่ายจ้างย้ายสถานประกอบกจิการ โดยลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่าชดเชย
พเิศษไน้อยกว่าอตัราค่าชดเชยทีลู่กจ้างมีสิทธิได้รับตามมาตรา 118 
(มาตรา 120 วรรคสาม)



5. นายจ้างต้องจ่ายชดเชยพเิศษและค่าชดเชยพเิศษแทนการ  
บอกกล่าวล่วงหน้าให้แก่ลูกจ้างภายใน 7 วนันับแต่วนัที่สัญญาจ้าง
ส้ินสุด (มาตรา 120 วรรคส่ี)
6. ในกรณทีีน่ายจ้างไม่เห็นด้วยกบัเหตุผลของลูกจ้างให้นายจ้าง
ยืน่ค าร้องต่อคณะกรรมการสวสัดกิารแรงงาน ภายใน 30 วนันับ
แต่วนัที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือ(มาตรา 120 วรรคห้า)



7. เม่ือคณะกรรมการสวสัดกิารแรงงานพจิารณาค าร้องแล้ว จะ
พจิารณาและมีค าส่ังภายใน 60 วนันับแต่วนัที่รับ ค าร้องและแจ้ง  
ให้นายจ้างและลูกจ้างทราบภายใน 15 วนันับแต่วนัที่มีค าส่ัง
8. หากนายจ้างหรือลูกจ้างไม่เห็นด้วยต้องอุทธรณ์ค าส่ังต่อศาล
ภายใน 30 วนันับแต่วนัที่ทราบค าส่ัง นายจ้างฟ้องคดต้ีองวาง
หลกัประกนัต่อศาล จงึจะฟ้องคดไีด้ (มาตรา 120/1)



การแก้ไขเปลีย่นแปลงสภาพการจ้าง
(Amendment of Terms & Conditions of Employment)



สิทธิและหน้าทีน่ายจ้างกบัลูกจ้าง

1. ก าหนดโดยกฎหมาย (statutes)   

2. ก าหนดโดยความตกลงร่วมกนั(mutual agreement)

2.1 ข้อตกลงในสัญญาจ้าง (terms & conditions of employment)

หมายถงึ ข้อตกลงระหว่างนายจ้างกบัลูกจ้างแต่ละคน (individual)

เกีย่วกบัการจ้างการท างาน มีผลผูกพนัเฉพาะคู่สัญญา                       
การแก้ไข-ต้องได้รับความยนิยอมจากคู่สัญญาอกีฝ่าย



2.2 ข้อตกลงเกีย่วกบัสภาพการจ้าง
(Collective Bargaining Agreement)

ข้อตกลงระหว่างฝ่ายนายจ้างกบัฝ่ายลูกจ้างเกีย่วกบัสภาพการจ้าง มีผล
ผูกพนัทั้งสองฝ่ายในลกัษณะมหภาค เช่น ข้อบังคบัการท างานฯลฯ
การแก้ไขเปลีย่นจะท าฝ่ายเดยีวไม่ได้ ต้องปฏิบัตติามขั้นตอนและวธีิการ
ดงัที่บัญญตัิไว้ในพระราชบัญญัตแิรงงานสัมพนัธ์ พ.ศ. 2518



การแก้ไขข้อตกลงเกีย่วกบัสภาพการจ้างฝ่ายเดียว

1. การแก้ไขทีเ่ป็นคุณยิง่กว่า

ฎกีา 195-197/2538 ข้อบังคบัเลกิจ้างเพราะหย่อนสมรรถภาพ เดมิ
ก าหนดว่า หากไม่ได้ปรับค่าจ้างประจ าปี แต่ของใหม่ต้องไม่ได้ปรับ
ค่าจ้างประจ าปีเป็นเวลา  3 ปีจงึจะเลกิจ้างได้  ถือว่าเป็นคุณยิง่กว่าเดมิ 
มีผลใช้บังคบัได้ (ดู ฎกีา 97/2540 และ 2638/2527)



2. การแก้ไขในรายละเอยีด ไม่มีผลเปลีย่นแปลงสาระส าคญัของข้อตกลง
ฎกีา 7773-7776/2553 นายจ้างมีข้อตกลงในเร่ืองการจดัหอพกัให้แก่พนักงาน
ต่างจังหวัด เดมิโจทก์พกัอยู่หอพกัจุด 8 ต่อมานายจ้างส่ังให้ย้ายไปพกัที่หอพกั
จุด 10 เน่ืองจากต้องใช้สร้างเป็นโรงงาน แม้ห้องน า้และห้องครัวเล็กลงไปบ้าง     
กไ็ม่ถือเป็นการเปลีย่นแปลงสภาพการจ้าง
ฎกีา 6515/2543 นายจ้างจดัสวสัดกิารพยาบาลประจ าเรือ การทีน่ายจ้างจดั
เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการฝึกอบรมด้านการพยาบาลท าหน้าที่แทนและจดัให้มี
เคร่ืองมือส่ือสารเพ่ือติดต่อรักษาได้ตลอดเวลา ดงันี ้แม้จะไม่มีพยาบาลอยู่ประจ า
บนเรือเช่นเดมิ แต่กม็ิได้ท าให้ลกูจ้างได้รับสวสัดกิารเกีย่วกบัการรักษาพยาบาล
น้อยลงกว่าเดมิ จงึเป็นการเปลีย่นแปลงสภาพการจ้างที่นายจ้างท าได้



3. การแก้ไขทีเ่ป็นอ านาจจัดการ(management prerogative)  

ฎกีา 768/2533 เดมิข้อตกลงเกีย่วกบัสภาพการจ้างให้ ลูกจ้างหยุดพกั
รับประทานอาหาร ตั้งแต่เวลา 9-10.30 น. โดยไม่ได้ก าหนดเวลาแน่นอน
ว่า ลูกจ้างคนใดจะต้องหยุดพกัเวลาใด ต่อมานายจ้างมีค าส่ังก าหนดเวลา
รับประทานอาหารแก่ลูกจ้างเป็นเวลาแน่นอน โดยแบ่งเป็นกลุ่ม กลุ่มละ
30 นาที นายจ้างย่อมมีอ านาจท าได้ ถอืว่าเป็นอ านาจในการบริหาร หาใช่
เป็นการเปลีย่นแปลงข้อตกลงเกีย่วกบัสภาพการจ้างที่จะต้องมีการแจ้ง
ข้อเรียกร้องไม่



4. แก้ไขแล้วไม่โต้แย้งและปฏิบัตติามเป็นเวลานาน จนเกดิข้อตกลง               
เกีย่วกบัสภาพการจ้างที่ไม่ได้เกดิจากการแจ้งข้อเรียกร้องแทนที่ของเดมิ
ฎกีา 5102/2550 เดมินายจ้างมีข้อบังคบัฉบับปี 2517  ให้เกษยีณอายุที ่60 ปี  
ต่อมาในปี 2528 มีการแก้ข้อบังคบั เป็นเกษยีณอายุ 55 ปีและปฏิบัตติิดต่อ 
กนัมาเป็นเวลานาน  ถือว่าเปลีย่นแปลงสภาพการจ้าง เป็นเกษยีณอายุที่                         
55 ปีแล้ว 




