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บทนา
แรงงานเป็นส่วนสาคัญที่ทาให้ ระบบเศรษฐกิจของประเทศเจริญเติบโต เป็นกาลังสาคัญใน
การขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจและเป็นส่วนประกอบที่สาคัญของภาคธุรกิจ ภาคบริการ ภาคการเกษตร
ซึ่งต้องอาศัยทั้งแรงกาย ความรู้ ความสามารถ และทักษะต่าง ๆ ของแรงงาน เพื่อให้กิจการของ
นายจ้างประสบผลสาเร็จ มีกาไรจากการประกอบกิจการ แม้ว่าวิทยาการความเจริญก้าวหน้าทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะทาให้เกิดการนาเครื่องจักรที่ทันสมัยชนิดต่าง ๆ เข้ามา รวมถึงการใช้
เทคโนโลยี คอมพิว เตอร์ ในการเพิ่ม ผลผลิ ต เพิ่ม ประสิ ทธิ ภ าพการท างานเพื่ อลดต้น ทุ นการผลิ ต
แรงงานมนุษย์ก็ยังถือว่าเป็นสิ่งสาคัญสาหรับการประกอบอุตสาหกรรม การพาณิช กรรม การบริการ
ภาคการเกษตร
แต่ในความเป็นจริงของชีวิตประจาวันของแรงงานไทย เกิดปัญหาในด้านความไม่เท่าเทียมขึ้น
โดยเฉพาะแรงงานที่ทางานอยู่ในโรงงานอุตสาหกรรมและแรงงานในภาคเกษตรกรรม ซึ่งมักถูกฝ่าย
นายจ้างมองด้ว ยทัศนคติเชิงลบว่าเป็นเครื่องมือทาการผลิตให้ ดังนั้ นแรงงานจึงถูกวางตาแหน่ง
บทบาทการทางานให้สอดคล้องกับเครื่องจักร เทคโนโลยีต่าง ๆ ที่เดินเครื่องเกือบตลอด 24 ชั่วโมง
การที่ฝ่ายแรงงานถูกมองอย่างด้อยค่า สะท้อนมาจากการถูกละเมิด ถูกเลือกปฏิบัติและถูกกีดกัน
ออกไปจากสิ่งที่ควรได้รับตามมาตรฐานสิทธิของผู้ใช้แรงงาน ซึ่งเป็นสิทธิมนุษยชน
ในระบบแนวคิดแบบทุนนิยม มีทัศนคติเกี่ยวกับแรงงาน คือ มองคนไม่ใช่คน คือ มองอย่างไม่
เท่าเทียมกัน เพราะคนสองกลุ่มคือนายทุนกับแรงงาน ได้ถูกขีดเส้นแบ่งและมีอานาจศักดิ์ศรีไม่เท่ากัน
ด้วยเหตุนี้การเข้าถึงความเป็นอยู่ที่ดีจึงไม่กระจายโอกาสให้แก่ทุกคน จึงสามารถกล่าวได้ว่าหลักคิด
เช่นนี้ไม่สอดคล้องกับหลักมนุษยนิยมที่ให้ความสาคัญกับการเป็ นคนและชีวิตการทางานที่เหมาะสม
การขีดเส้นแบ่งคนมีเป้าหมายสูงสุดที่ระบุในหลักเศรษฐศาสตร์ทุนนิยม คือ ปัญหาความมั่นคงในชีวิต
การทางานของผู้ใช้แรงงานทุกภาคส่วน คือ
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1. แรงงานถูกกันออกไปจากการเข้าถึงสิทธิ เสรีภาพ และสวัสดิการต่าง ๆ ที่พึงได้รับและ
เข้าถึงงานที่เหมาะสม ปลอดภัยต่อสุขภาพ สร้างความสุขในชีวิตการทางาน
2. แรงงานถูกกีดกันออกไปจากโครงการบริหารปกครองในสถานที่ทางาน และการมีส่วน
ร่วมทางการเมืองในระบอบการเมือง ถูกทาให้ไร้อานาจต่อรองและตกอยู่ในความเสี่ยงที่ไม่สามารถ
กาหนดทิศทางอนาคตของตนเอง และเมื่อเกิดวิกฤตก็จะถูกเลิกจ้างและถูกทอดทิ้งเป็นส่วนมาก1
ในส่วนของภาครัฐได้เล็งเห็นถึงความสาคัญของแรงงานไทยเป็นอย่างมาก จึงกาหนดให้วันที่
1 พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันแรงงานแห่งชาติ ถือว่าเป็นการยกย่องและให้ความสาคัญแก่แรงงาน
และยังถือเป็นการเตรียมความพร้อมทั้งในเรื่องคุณภาพ การเข้าถึงความคุ้มครองทางสังคมแก่ผู้ใช้
แรงงาน การคุ้มครองแรงงานไม่ให้ถูกเอารัดเอาเปรียบในการทางาน ให้ได้รับความปลอดภัยจากการ
ทางานและได้รับค่าจ้าง ค่าชดเชยในอัตราที่เหมาะสม รวมทั้งนายจ้างก็สามารถประกอบกิจการของ
ตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ภาครัฐจึงได้กาหนดให้มี การคุ้มครองแรงงานให้ได้รับความเป็นธรรม
โดยอาศัยบทบัญญัติต่าง ๆของกฎหมาย อาทิ เช่นพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ซึ่งถือ
เป็นหัวใจของการคุ้มครองแรงงาน และเป็นกฎหมายที่รัฐตราขึ้นเพื่อมุ่งหวังจัดสวัสดิการให้แก่ลูกจ้าง
ให้ลูกจ้างได้รับความเป็นธรรมไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบ เพื่อบังคับนายจ้างและลูกจ้างที่มีอานาจด้อยกว่า
ให้ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งเกี่ยวกับการจ้างและการทางาน โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อคุ้มครองประโยชน์ของมหาชนมากกว่าสิทธิเสรีภาพในการแสดงเจตนาของคู่สัญญา พระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 เกิดขึ้นเนื่องจากประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 103 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2515
และประกาศกฎกระทรวงมหาดไทย เรื่องการคุ้มครองแรงงานลงวันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2515 ใช้
บังคับตั้งเเต่วันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2541 เป็นต้นมา ต่อมาพบข้อเท็จจริงว่าลูกจ้างยังไม่ได้รับการ
คุ้มครองอย่ างเพีย งพอ อาทิ การจ่ายค่า ชดเชยพิเศษเนื่องจากการย้ายสถานประกอบกิจการเงิน
ระหว่างปิดกิจการชั่วคราว เป็นต้น จึงได้มีการแก้ไขกฎหมายเรื่อยมาจนถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2553 ซึ่ง
ใช้ในปัจจุบัน เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ฉบับปัจจุบัน
เนื่องจากเห็นว่าประกาศคณะปฏิวัติ ใช้บังคับมาเป็นเวลานาน บทบัญญัติบางประการไม่เหมาะสมกับ
สภาพเหตุการณ์ปัจจุบัน ข้อกาหนดเกี่ยวกับการคุ้มครองแรงงานของคณะปฏิวัติอยู่ในรูปของประกาศ
กระทรวง ซึ่งอยู่ในฐานะกฎหมายลาดับรองจึงมีปัญหาในเรื่องของการยอมรับจึงได้แก้ไขกฎหมาย
คุ้มครองแรงงาน เพื่อให้มีการใช้ แรงงานอย่างเป็นธรรมและเหมาะสมกับสภาพเหตุการณ์ในปัจจุบัน
และเพื่อปรับปรุงอัตราโทษให้เหมาะกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันแม้ว่า พระราชบัญญัติคุ้มครอง
แรงงาน พ.ศ. 2541 ได้มีการปรับปรุงแก้ไขให้ดียิ่งขึ้นแล้วก็ตาม แต่ในทางปฏิบัติพระราชบัญญัติ
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คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน ยัง มีปัญหาหลายประการที่ทาให้กฎหมาย
ดังกล่าวไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย ทาให้ลูกจ้างไม่ได้รับการคุ้มครองตรงตามเจตนารมณ์
ที่แท้จริงของกฎหมาย ในทางปฏิบัติจึงก่อให้เกิดปัญหาหลายประการดังต่อไปนี้
1. ปั ญ หาเกี่ ย วกั บ ระยะเวลาในการยื่ น ค าร้ อ งต่ อ คณะกรรมการสวั ส ดิ ก ารแรงงานเพื่ อ
เรียกร้องค่าชดเชยพิเศษ
การยื่นคาร้องต่อคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานภายใน 30 วันนับแต่วันครบกาหนดการ
จ่ายค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า (มาตรา 120 วรรค 4 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครอง
แรงงาน พ.ศ.2541) ลูกจ้างเป็นฝ่ายยื่นคาร้องโดยต้องเตรียมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ประกอบ และ
ลูกจ้างส่วนหนึ่งอาจไม่มีความรู้ รวมถึงไม่รู้ถึงสิทธิของตนตามกฎหมาย ระยะเวลา 30 วันสาหรับการ
ยื่นคาร้องยังคงไม่เพียงพอ ไม่เอื้ออานวยในทางปฏิบัติสาหรับการช่วยเหลือลูกจ้างได้ตามเจตนารมณ์
ของกฎหมายพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
2. ปัญหาเกี่ยวกับการจ้างงานมีกาหนดแน่นอนและเป็นการจ้างต่อเนื่อง
ปัจจุบันการจ้างงานมักมีการทาสัญญาจ้างกันไว้ปีต่อปีหรืออาจกาหนดระยะเวลาเป็น
อย่างอื่น คือกาหนดระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้ นสุดไว้ และเมื่อสิ้นสัญญาก็มักจะทาสัญญากันใหม่โดย
กาหนดระยะเวลาไว้ ซึ่งมีลักษณะเป็นการทาสัญญากันไปเรื่อย ๆ การทาสัญญาลักษณะนี้ย่อมไม่เข้า
ข้อยกเว้นของกรณีไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย แม้กฎหมายได้บัญญัติให้นายจ้างทาสัญญาที่มีกาหนด
แน่นอนได้ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานมาตรา 118 วรรค 3 และวรรค 4
มาตรา 118 วรรค 3 กาหนดว่ า การได้รับค่าชดเชยตามความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับ
แก่ลูกจ้างที่มีกาหนดระยะเวลาการจ้างไว้แน่นอนและเลิกจ้างตามกาหนดระยะเวลานั้น
มาตรา 118 วรรค 4 กาหนดว่า การจ้างที่มีกาหนดระยะเวลาตามวรรคสามจะกระทาได้
สาหรั บ การจ้ างงานในโครงการเฉพาะที่มิใช่งานปกติของธุรกิจหรือการค้าของนายจ้าง ซึ่งต้องมี
ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดของงานที่แน่นอนหรือในงานอันมีลักษณะเป็นครั้งคราวที่มีกาหนดการ
สิ้นสุด หรือความสาเร็จของงาน หรือในงานที่เป็นไปตามฤดูกาลและได้จ้างในช่วงเวลาของฤดูกาลนั้น
ซึ่งงานนั้นจะต้องแล้วเสร็จภายในเวลาไม่เกินสองปีโดยนายจ้างและลูกจ้างได้ทาสัญญาเป็นหนังสือไว้
ตั้งแต่เมื่อเริ่มจ้าง
แต่การทาสัญญาจ้างลักษณะนี้ กฎหมายบัญญัติให้นายจ้า งทาสัญญาที่มีกาหนดแน่นอน
และเป็นการจ้างต่อเนื่องได้ จึงทาให้ลูกจ้างไม่ได้รับสิทธิบางประการที่ควรได้ตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงาน ซึ่งมีผลกระทบต่อลูกจ้างที่จะได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย ยิ่งปัจจุบันมีการจ้าง
งานโดยทาสัญญาลักษณะนี้มากขึ้น ลูกจ้างเองไม่มีทางเลือกเพราะถ้าต่อรองให้แก้ไขสัญญาก็ย่อมทา
ให้ถูกปฏิเสธเข้าทางาน จุดมุ่งหมายของการใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
มาตรา 118 วรรค 3 เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในเรื่องการจ่ายค่าชดเชยทั้งฝ่ายนายจ้างและลูกจ้าง
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แต่กลับกลายเป็นว่านายจ้างอาจใช้สิทธิโดยไม่สุจริต หรือใช้ช่องทางกฎหมายให้เป็นการได้ประโยชน์
มากกว่า เพราะไม่เข้าข้อยกเว้น ไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย ซึ่งการกระทาเช่นนี้ย่อมไม่เป็นการคุ้มครอง
ลูกจ้าง และก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการคุ้มครองแรงงานอย่างแท้จริง
3. ปัญหาเกี่ยวกับบทกาหนดโทษกรณีนายจ้างไม่จ่ายค่าชดเชย
กรณีที่เป็นปัญหาเกี่ยวกับบทกาหนดโทษในกรณีการไม่จ่ายค่าชดเชยเกิดขึ้นเนื่องจาก
กรณีปัญหาการไม่จ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างที่มีกาหนดระยะเวลาการจ้างไว้แน่นอน และเลิกจ้างตาม
กาหนดระยะเวลา ซึ่งในปัจจุบันพบว่าการทาสัญญาจ้างงานมักมีการทาสัญญาจ้าง กาหนดระยะเวลา
เริ่มต้นและสิ้นสุดไว้และเมื่อสิ้นสุดสัญญาก็มีการทาสัญญาขึ้นใหม่ ลักษณะงานเหมือนเดิ ม หน้าที่เดิม
ซึ่งโดยหลักการทาสัญญาถือว่าคู่สัญญาย่อมมีอิสระในการทาสัญญา โดยอาศัยหลักเสรีภาพในการทา
สัญญา แต่การกระทาดังกล่าวของนายจ้างได้กระทาการในลักษณะที่เป็นการเอาเปรียบลูกจ้าง ทาให้
ลูกจ้างไม่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายแรงงาน และบทกาหนดโทษที่ไม่รุนแรงทาให้ผู้ทาสัญญา
ไม่ได้คานึงถึงประโยชน์ได้เสียในทางที่ชอบของคู่กรณีอีกฝ่ายตามหลักของหลัก สุจริตในการทาสัญญา
แม้แต่น้อย ซึ่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ยังมีบทกาหนดโทษที่ไม่รุนแรงนักในการ
ใช้ลงโทษผู้ฝ่าฝืนตามกรณีดังกล่าวนี้ จึงเหมือนเปิดช่องให้เกิดความไม่เป็นธรรมกับลูกจ้าง
แนวคิดเกี่ยวกับการคุ้มครองแรงงาน
แนวคิ ด เกี่ ย วกั บ การคุ้ ม ครองแรงงานเกิ ด ขึ้ น เพื่ อ คุ้ ม ครองนายจ้ า งและลู ก จ้ า งให้ มี
ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน ป้องกันไม่ให้เกิดการเอารัดเอาเปรียบกันขึ้น ดังนั้นจึงเกิดแนวคิดพื้นฐาน
ของการคุ้มครองแรงงานขึ้นมาใช้บังคับ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้าง
จากการศึกษาในครั้งนี้พบว่ามีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้าง ดังนี้
1. อนุสัญญาขององค์กรแรงงานระหว่างประเทศ
อนุสัญญาขององค์กรแรงงานระหว่างประเทศฉบับที่ 158 ว่าด้วยการเลิกจ้าง ค .ศ. 1982
(พ.ศ. 2525) ซึ่งได้ระบุเกี่ยวกับเรื่องหลักการจ่ายค่าชดเชยไว้ในมาตราดังต่อไปนี้
มาตรา 1 ตราบใดที่ยังไม่มีการทาให้บทบัญญัติของอนุสัญญาฉบับนี้บังเกิดผล โดยการใช้
ข้อตกลงร่วม คาชี้ขาด หรือคาพิพากษาของศาล หรือโดยวิธีการอื่น ๆ ซึ่งสอดคล้องกับแนวปฏิบัติ
ภายในประเทศแล้ว ต้องมีกฎหมายหรือข้อบังคับที่ทาให้บทบัญญัติของอนุสัญญานี้บังเกิดผล
มาตรา 2
1. อนุสัญญาฉบับนี้ใช้บังคับกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจทุกสาขา และกับผู้ที่ได้รับการจ้าง
งานทุกคน
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2. รั ฐ สมาชิ ก สามารถยกเว้ น การบั ง คั บ ใช้ อ นุ สั ญ ญาฉบั บ นี้ โ ดยทั้ ง หมดหรื อ แต่ เ พี ย ง
บางส่วนกับกลุ่มผู้ที่ได้รับการจ้างงานบางกลุ่ม ดังต่อไปนี้
ก. คนงานที่ได้รับมอบหมายงานตามสัญญาจ้างที่มีกาหนดระยะเวลาแน่นอน หรือระบุ
ลักษณะชิ้นงานไว้
ข. คนงานที่อยู่ในช่วงทดลองงาน หรืออยู่ระหว่างช่วงทดสอบคุณสมบัติในการทางาน
ซึ่งมีการกาหนดระยะเวลาไว้อย่างเหมาะสม และกาหนดไว้ล่วงหน้า
ค. คนงานที่ได้รับมอบหมายให้ทางานชั่วคราวในระยะสั้น
3. ต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันที่เพียงพอ เพื่อไม่ให้มีการทาสัญญาจ้างที่มีกาหนดระยะเวลา
แน่นอนโดยมีวัตถุประสงค์ที่จะหลีกเลี่ยงการคุ้มครองอันเป็นผลจากอนุสัญญานี้
4. หน่วยงานผู้ทรงอานาจหรือกลไกที่เหมาะสมภายในประเทศสามารถดาเนินมาตรการ
ต่าง ๆ เท่าที่จาเป็น เพื่อยกเว้นการบังคับใช้อนุสัญญานี้หรือบทบัญญัติเพียงบางมาตรากับผู้ที่ได้รับ
การจ้างงานเป็นบางกลุ่มซึ่งมีเงื่อนไขและสภาพการจ้างที่จัดทาขึ้นเป็นพิเศษ อันทาให้คนกลุ่มนี้ได้รับ
การคุ้มครองขั้นต่าเทียบเท่ากับที่อนุสัญญานี้กาหนดแล้ว ทั้งนี้ ภายหลังจากการปรึกษาหารือกับ
องค์กรของนายจ้างและของคนงานที่เกี่ยวข้องหากมีองค์กรดังกล่าวอยู่
มาตรา 12
1. คนงานที่ถูกเลิกจ้างต้องมีสิทธิตามกฎหมายและแนวปฏิบัติภายในประเทศ ในการได้รับ
ก. เงินชดเชยหรือสิทธิประโยชน์กรณีออกจากงานในประเภทอื่น ๆ ในจานวนซึ่งใช้
อายุงานและระดับค่าจ้างเป็นฐานในการคานวณ และให้ได้รับจากนายจ้างโดยตรงหรือจากกองทุนที่
นายจ้างมีส่วนจ่ายสมทบ หรือ
ข. สิทธิประโยชน์จากความช่วยเหลือ หรือการประกันการว่างงานหรืออื่น ๆ ในรูป
ของการประกันสังคม เช่น สิทธิประโยชน์กรณีชราภาพหรือทุพพลภาพภายใต้เงื่อนไขตามปกติของ
การเข้าร่วมสิทธิประโยชน์ดังกล่าว
2. คนงานที่มีคุณสมบัติไม่ครบเงื่อนไขในการได้รับเงินช่ว ยเหลือ หรือเงินประกันการ
ว่างงานภายใต้โครงการตามปกติ ไม่จาเป็นต้องได้รับเงินหรือสิทธิประโยชน์ตามที่อ้างถึงในวรรค 1 (ก)
ของมาตรานี้ เนื่องจากคนงานนั้นไม่มีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานภายใต้วรรค 1 (ข) ของ
มาตราเดียวกัน
3. วิธีในการปฏิบัติตามที่อ้างถึงในมาตรา 1 แห่งอนุสัญญานี้ สามารถกาหนดให้ผู้ที่ถูกเลิกจ้าง
เนื่องจากกระทาความผิดร้ายแรงเสียสิทธิในการรับเงิน หรือสิทธิประโยชน์ตามที่อ้างถึงในวรรค 1 (ก)
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2. พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
มาตรา 118 บัญญัติว่า ให้นายจ้างจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างซึ่งถูกเลิกจ้าง ดังต่อไปนี้
(1) ลูกจ้างซึ่งทางานติดต่อกันครบหนึ่งร้อยยี่สิบวัน แต่ไม่ครบหนึ่งปี ให้จ่ายไม่น้อยกว่า
ค่าจ้างอัตราสุดท้ายสามสิบวัน หรือไม่น้อยกว่าค่าจ้างของการทางานสามสิบวันสุดท้ายสาหรับลูกจ้าง
ซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคานวณเป็นหน่วย
(2) ลูกจ้างซึ่งทางานติดต่อกันครบหนึ่งปี แต่ไม่ครบสามปีให้จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตรา
สุดท้ายเก้าสิบวัน หรือไม่น้อยกว่าค่าจ้างของการทางานเก้าสิบวันสุดท้ายสาหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้าง
ตามผลงานโดยคานวณเป็นหน่วย
(3) ลูกจ้างซึ่งทางานติดต่อกันครบสามปี แต่ไม่ครบหกปีให้จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตรา
สุดท้ายหนึ่งร้อยแปดสิบวัน หรือไม่น้อยกว่าค่าจ้างของการทางานหนึ่งร้อยแปดสิบวันสุดท้ายสาหรับ
ลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคานวณเป็นหน่วย
(4) ลูกจ้างซึ่งทางานติดต่อกันครบหกปี แต่ไม่ครบสิบปีให้จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตรา
สุดท้ายสองร้อยสี่สิบวัน หรือไม่น้อยกว่าค่าจ้างของการทางานสองร้อยสี่สิบวันสุดท้ายสาหรับลูกจ้าง
ซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคานวณเป็นหน่วย
(5) ลูกจ้างซึ่งทางานติดต่อกันครบสิบปีขึ้น ไป ให้จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้ายสาม
ร้อยวันหรือไม่น้อยกว่าค่าจ้างของการทางานสามร้อยวันสุดท้าย สาหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างตาม
ผลงานโดยคานวณเป็นหน่วย
การเลิกจ้างตามมาตรานี้ หมายความว่า การกระทาใดที่นายจ้างไม่ให้ลูกจ้างทางานต่อไป
และไม่จ่ายค่าจ้างให้ ไม่ว่าจะเป็นเพราะเหตุสิ้นสุดสัญญาจ้าง หรือเหตุอื่นใดและหมายความรวมถึง
กรณีที่ลูกจ้างไม่ได้ทางานและไม่ได้รับค่าจ้างเพราะเหตุที่นายจ้างไม่สามารถดาเนินกิจการต่อไป
ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่ลูกจ้างที่มีกาหนดระยะเวลาการจ้างไว้แน่นอนและเลิกจ้าง
ตามกาหนดระยะเวลานั้น
การจ้างที่มีกาหนดระยะเวลาตามวรรคสาม จะกระทาได้สาหรับการจ้างงานในโครงการ
เฉพาะที่มิใช่งานปกติของธุรกิจหรือการค้าของนายจ้าง ซึ่งต้องมีระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดของงานที่
แน่นอนหรือในงานอันมีลักษณะเป็นครั้งคราวที่มีกาหนดการสิ้นสุด หรือความสาเร็จของงาน หรือใน
งานที่เป็นไปตามฤดูกาลและได้จ้างในช่วงเวลาของฤดูกาลนั้น ซึ่งงานนั้นจะต้องแล้วเสร็จภายในเวลา
ไม่เกินสองปีโดยนายจ้างและลูกจ้างได้ทาสัญญาเป็นหนังสือไว้ตั้งแต่เมื่อเริ่มจ้าง
มาตรา 120 บัญญัติว่า ในกรณีที่นายจ้างจะย้ายสถานประกอบกิจการไปตั้ง ณ สถานที่
อื่นอันมีผ ลกระทบสาคัญต่อการดารงชีวิตตามปกติของลูกจ้างหรือครอบครัว นายจ้างต้องแจ้งให้
ลูกจ้างทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามสิบวันก่อนวั นย้ายสถานประกอบกิจการ ในการนี้ ถ้าลูกจ้างไม่
ประสงค์จะไปทางานด้วยให้ลูกจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาจ้างได้ภายในสามสิบวันนับแต่วั นที่ได้รับแจ้ง
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จากนายจ้ า ง หรื อ วั น ที่ น ายจ้ า งย้ ายสถานประกอบกิจ การ แล้ ว แต่ ก รณี โดยลู ก จ้ า งมี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ
ค่าชดเชยพิเศษไม่น้อยกว่าอัตราค่าชดเชยที่ลูกจ้างพึงมีสิทธิได้รับตามมาตรา 118
ในกรณีที่นายจ้างไม่แจ้งให้ลูกจ้างทราบล่วงหน้าตามวรรคหนึ่ง ให้นายจ้างจ่ายค่าชดเชย
พิเศษแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าเท่ากับค่าจ้างอัตราสุดท้ายสามสิบวัน หรือเท่ากับค่าจ้างของการ
ทางานสามสิบวันสุดท้ายสาหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคานวณเป็นหน่วย
ให้นายจ้างจ่ ายค่าชดเชยพิเศษ หรือค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าวล่ วงหน้าให้แก่
ลูกจ้างภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่ลูกจ้างบอกเลิกสัญญา
ในกรณีที่นายจ้างไม่จ่ายค่าชดเชยพิเศษ หรือค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า
ตามวรรคสาม ให้ลูกจ้างมีสิทธิยื่นคาร้องต่อคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานภายในสามสิบวันนั บแต่
วันครบกาหนดการจ่ายค่าชดเชยพิเศษ หรือค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า
ให้คณะกรรมการสวัสดิการแรงงานพิจารณาและมีคาสั่งภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้
รับคาร้อง
เมื่อคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานพิจารณาแล้ว ปรากฏว่า ลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่าชดเชย
พิเศษหรือค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ให้คณะกรรมการสวัสดิการแรงงานมีคาสั่งเป็น
หนังสือ ให้นายจ้างจ่ายค่าชดเชยพิเศษ หรือค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า แล้วแต่กรณี
ให้แก่ลูกจ้าง ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ทราบ หรือถือว่าทราบคาสั่ง
ในกรณีที่คณะกรรมการสวัสดิการแรงงานพิจารณาแล้วปรากฏว่า ลูกจ้างไม่มีสิทธิได้รับ
ค่าชดเชยหรือค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า แล้วแต่กรณี ให้คณะกรรมการสวัสดิการ
แรงงานมีคาสั่งเป็นหนังสือและแจ้งให้นายจ้างและลูกจ้างทราบ
คาสั่ งของคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานให้ เป็นที่สุด เว้นแต่นายจ้างหรือ ลู กจ้างจะ
อุทธรณ์คาสั่งต่อศาลภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้ทราบคาสั่ง ในกรณีที่นายจ้างเป็นฝ่ายนาคดีไปสู่
ศาลนายจ้างต้องวางหลักประกันต่อศาลตามจานวนที่ต้องจ่ายตามคาสั่งนั้น จึงจะฟ้องคดีได้
มาตรา 144 บัญญัติว่า นายจ้างผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 10 มาตรา 22
มาตรา 24 มาตรา 25 มาตรา 26 มาตรา 37 มาตรา 38 มาตรา 39 มาตรา 39/1 มาตรา 40 มาตรา
42 มาตรา 43 มาตรา 46 มาตรา 47 มาตรา 48 มาตรา 49 มาตรา 50 มาตรา 51 มาตรา 61 มาตรา
62 มาตรา 63 มาตรา 64 มาตรา 67 มาตรา 70 มาตรา 71 มาตรา 72 มาตรา 76 มาตรา 90 วรรค
หนึ่ง กฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 95 มาตรา 118 วรรคหนึ่ง ไม่จ่ายค่าชดเชยพิเศษแทนการบอก
กล่าวล่วงหน้าหรือค่าชดเชยพิเศษตามมาตรา 120 มาตรา 121 หรือมาตรา 122 ต้องระวางโทษจาคุก
ไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
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ผลการศึกษา
การศึกษาเกี่ยวกับการคุ้มครองแรงงานให้ได้รับสิทธิตามที่กฎหมายกาหนดไว้ มีความจาเป็น
อย่างยิ่ง เพื่อเป็นการช่วยเหลือแรงงานให้ได้รับความเป็นธรรม ไม่ถูกเอาเปรียบ ทางฝ่ายนายจ้างเอง
ก็ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายที่ชัดเจนเช่นกัน อาทิ การจ่ายค่าชดเชย การจ่ายค่าชดเชยพิเศษ
เมื่อได้มีก ารเลิ กจ้ างลู กจ้ าง หรื อกรณีที่ทาให้ ลู กจ้างไม่มีสิ ทธิได้รับค่าชดเชยตามพระราชบัญญัติ
คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ผู้ศึกษาได้นาบทบัญญัติเกี่ยวกับ การจ่ายค่าชดเชยให้ แก่ลูกจ้างตาม
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และกฎหมายอื่นที่
เกี่ยวข้องมาศึกษาและวิเคราะห์ โดยสามารถสรุปผลการศึกษาได้ 3 ประการ ดังนี้
1. ปัญหาเกี่ยวกับกาหนดระยะเวลาในการยื่นคาร้องต่อคณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน
เพื่อเรียกร้องค่าชดเชยพิเศษ กรณีย้ายสถานประกอบการ
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ได้กาหนดระยะเวลาในการยื่นคาร้องต่อ
คณะกรรมการสวัสดิการแรงงานเพื่อเรียกร้องค่าชดเชยพิเศษ กรณีย้ายสถานประกอบการไว้ในมาตรา
120 วรรค 4 มาตรา ซึ่งมาตรา 120 วรรค 4 กาหนดว่า ในกรณีที่นายจ้างไม่จ่ายค่าชดเชยพิเศษ
หรือค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าตามมาตรา 120 วรรคสาม ให้ลูกจ้างมีสิทธิยื่นคาร้อง
ต่อคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานภายในสามสิบวันนับแต่วันครบกาหนดการจ่ายค่าชดเชยพิเศษ
หรือค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า
การย้ายสถานประกอบการของนายจ้างเกิดขึ้นเนื่องจากหลายสาเหตุ เช่ น กรณีนายจ้าง
ประกอบกิจการมาเป็นเวลานานและกิจการได้เติบโตขึ้นเรื่อย ๆ ต้องการใช้เนื้อที่มากขึ้น จึงได้มีการ
ย้ายสถานประกอบการไปตั้ง ณ สถานที่อื่น การย้ายสถานประกอบการไปตั้ง ณ ที่แห่งใหม่ และต้อง
เป็นการย้ายที่มีผลกระทบต่อการดาเนินชีวิตปกติของลูกจ้างหรือครอบครั วของลูกจ้าง ลูกจ้างย่อมมี
สิทธิได้รับค่าชดเชยพิเศษ และถ้านายจ้างไม่แจ้งล่วงหน้า ในการย้ายสถานประกอบการหรือแจ้งน้อย
กว่า 30 วัน นายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ถ้านายจ้างไม่จ่ายค่าชดเชย
และค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าวล่ ว งหน้า ให้ ลูกจ้างยื่นคาร้องต่อคณะกรรมการสวัส ดิการ
แรงงานภายใน 30 วัน นับแต่วันครบกาหนดการจ่ายค่าชดเชยพิเศษหรือค่าชดเชยพิเศษแทนการบอก
กล่าวล่วงหน้า แต่ระยะเวลาที่กาหนดไว้ในการยื่นคาร้องของลูกจ้างยังคงไม่เพียงพอสาหรับลูกจ้าง
เนื่องจากการยื่นคาร้องต้องทาเป็นหนังสือ ต้องมีเอกสารหลักฐานเพื่อพิสูจน์ในเบื้องต้นว่านายจ้างเป็น
ฝ่ายกระทาผิดดังกล่าว การเตรียมเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องจึงต้องใช้เวลา หรืออาจต้องใช้เวลากว่า
จะได้เอกสารที่เกี่ยวข้องมายื่นต่อคณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน ระยะเวลาดังกล่าวจึงยังคงไม่เพียงพอ
ในการช่วยเหลือลูกจ้างได้ หรือกรณี ที่ลูกจ้างเองอาจไม่รู้ถึงสิทธิของตนตามที่กฎหมายกาหนด ทาให้
เสียสิทธิในการได้รับค่าชดเชยพิเศษเนื่องจากการย้ายสถานประกอบการ หรือค่าชดเชยพิเศษแทนการ
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บอกกล่าวล่ว งหน้า โดยเฉพาะลูกจ้า งที่เ ป็นแรงงานไร้ฝีมือที่ไ ม่รู้ถึง สิทธิที่ตนเองมีตามกฎหมาย
แต่ต่อมาภายหลังจึงได้รู้สิทธิของตนตามกฎหมาย ซึ่งได้ล่วงเลยระยะเวลา 30 วันมาแล้ว ย่อมทาให้
ลูกจ้างเสียสิทธิในการเรียกร้องค่าชดเชยพิเศษ จึงทาให้ไม่สามารถเรียกร้องเพื่อได้รับค่าชดเชยพิเศษ
จากนายจ้าง จากปัญหาดังกล่าวนี้ทาให้เกิดผลกระทบแก่ลูกจ้าง คือทาให้ลูกจ้างไม่มีเงินใช้จ่ายในช่วง
ที่ยังไม่มีงานทา ไม่มีเงินจ่ายเงินค่าเทอมหรือเงินค่าการศึกษาของบุตร หลาน ในครอบครัว เป็นต้น
เมื่อไม่มีเงินดังกล่าวจึงทาให้เกิดความลาบากแก่ลูกจ้างเป็นอันมาก
2. ปัญหาการจ้างงานมีกาหนดแน่นอนและเป็นการจ้างต่อเนื่อง
ตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ตามมาตรา 118 วรรค 3 ได้กาหนดให้
นายจ้างไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยเมื่อเป็นการจ้างที่มีกาหนดระยะเวลาการจ้างไว้แน่นอนและมีกาหนด
ระยะเวลาสิ้นสุดสัญญาการจ้างงาน สาหรับการจ้างงานที่มีกาหนดระยะเวลาเริ่ มต้นและสิ้นสุดที่ไม่
เข้ากรณีตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 118 วรรค 4 คือ ต้องไม่ใช่งานที่มี
ลักษณะเป็นการจ้างงานในโครงการเฉพาะและต้องไม่ใช่งานปกติที่เป็นธุรกิจของนายจ้าง หรือเป็น
งานทางการค้าของนายจ้าง และต้องไม่เป็นงานอันมีลักษณะเป็นครั้งคราวที่มีกาหนดการสิ้นสุด หรือ
ความส าเร็ จ ของงาน หรื อ เป็ น งานตามฤดู ก าล และได้ จ้า งในฤดู กาลนั้ น ที่ ส าคั ญ งานนั้ น ต้ อ งมี
ระยะเวลาเริ่มต้นที่แน่นอนและกาหนดเวลาสิ้นสุดของสัญญาไว้ชัดเจน และต้องทาแล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี ปัจจุบันได้มีการนามาปรับใช้ในการรับเข้าทางานในลักษณะของการทาสัญญา
ที่มีกาหนดระยะเวลาเริ่มต้นและกาหนดระยะเวลาสิ้นสุดแน่นอน โดยการทาสัญญาเป็นปีต่อปี หรือ
ทาสั ญ ญาเป็ น ช่ว ง ๆ เมื่ อ สิ้ น สุ ด สั ญ ญาก็ มีก ารท าสั ญ ญากั น ไปเรื่ อ ย ๆ การต่ อ สั ญญาไปเรื่ อ ย ๆ
ลักษณะนี้โดยเนื้อแท้ของสัญญา ก็คือ สัญญาจ้างแบบไม่มีกาหนดระยะเวลาการจ้าง ซึ่งตามกฎหมาย
ถื อ ว่ า ลู ก จ้ า งย่ อ มมี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ ค่ า ชดเชย โดยให้ นั บ ระยะเวลาการท างานทุ ก ช่ ว งเข้ า รวมกั น เพื่ อ
ประโยชน์ในการได้รับค่าชดเชยตามกฎหมาย จึงควรมีมาตรการในการคุ้มครองลูกจ้างเมื่อเกิดกรณี
การทาสัญญาจ้างในลักษณะนี้ขึ้นมา เพราะลูกจ้างเป็นฝ่ายเสียเปรียบ โดยเฉพาะลูกจ้างที่ไม่รู้ถึงสิทธิที่
ตนเองได้รั บ ตามกฎหมายว่าตนมีสิ ทธิได้รับค่าชดเชย จึงเสี ยเปรียบนายจ้างที่เป็นฝ่ ายทาสั ญญา
ลักษณะนี้ขึ้นมา ทาให้ลูกจ้างไม่ใช้สิทธิของตนตามกฎหมายเรียกรับค่าชดเชยจากนายจ้าง หรือแม้
ลูกจ้างใช้สิทธิของตนตามกฎหมายเพื่อให้นายจ้างจ่ายค่าชดเชยก็ต้องนาคดีเข้าสู่กระบวนการพิจารณา
ของศาลแรงงาน ซึ่งต้องใช้เวลาในการดาเนินคดีและทาให้เกิดภาระแก่ทางลูกจ้างเป็นอย่างมาก
3. ปัญหาเกี่ยวกับบทกาหนดโทษกรณีนายจ้างไม่จ่ายค่าชดเชย
พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 144 วรรค 1 ถือเป็นบทลงโทษแก่
นายจ้างที่ฝ่าฝืนไม่กระทาตามที่กฎหมายกาหนดเกี่ยวกับการจ่ายค่าชดเชย
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เนื่องจากนายจ้างใช้สิทธิของตนไม่สุจริตเพื่อเหตุไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย และการกระทาของ
นายจ้างอาจเป็นเหตุทาให้ลูกจ้างไม่ได้รับค่าชดเชย หรือได้รับค่าชดเชยน้อยกว่าที่ควรได้ตามกฎหมาย
เนื่องด้วยความไม่รู้กฎหมายของตัวลูกจ้างเอง หรือไม่รู้เท่าทันทางฝ่ายกฎหมายของนายจ้าง เป็นต้น
ทาให้ลูกจ้างตกอยู่ในฐานะผู้ เสียเปรียบจากการกระทาของนายจ้าง ที่ไม่จ่ายค่าชดเชยให้แก่ลู กจ้าง
ตามที่กฎหมายกาหนดไว้ หรือ นายจ้างได้ใช้ช่องว่างของกฎหมายเพื่อไม่ จ่ายค่าชดเชยตามกฎหมาย
คุ้มครองแรงงานมาตรา 118 วรรค 1 ถือเป็นการกระทาที่ผิดกฎหมายคุ้มครองแรงงาน ดังนั้นในแง่
ของการกาหนดโทษตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 144 วรรค 1 จึงควรมี
การปรับปรุงแก้ไข เพื่อที่จะได้เกิดความเป็นธรรมขึ้นระหว่างลูกจ้างกับนายจ้าง เพราะการกระทาของ
นายจ้างอาจเป็นเหตุทาให้ลูกจ้างไม่ได้รับค่าชดเชย หรือได้รับค่าชดเชยน้อยกว่าที่ควรได้ตามกฎหมาย
ข้อเสนอแนะ
จากการศึกษาถึงปัญหาเกี่ยวกับการจ่ายค่าชดเชยและค่าชดเชยพิเศษ ผู้ศึกษาขอเสนอแนะ
แนวทางแก้ไขปัญหา โดยการขอแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติของพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541
ดังต่อไปนี้
1. กาหนดระยะเวลาในการยื่นคาร้องต่อคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานเพื่อเรียกร้อง
ค่าชดเชยพิเศษกรณีย้ายสถานประกอบการ
ควรแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน มาตรา 120 วรรค 4 เดิมว่า “ในกรณี
ที่นายจ้างไม่จ่ายค่าชดเชยพิเศษ หรือค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าตามวรรคสาม ให้
ลูกจ้างมีสิทธิยื่นคาร้องต่อคณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน ภายในสามสิบวันนับแต่วันครบกาหนดการ
จ่ายค่าชดเชยพิเศษหรือค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า”
แก้ไขเป็น “ในกรณีที่นายจ้างไม่จ่ายค่าชดเชยพิเศษ หรือค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าว
ล่วงหน้าตามวรรคสาม ให้ลูกจ้างมีสิทธิยื่นคาร้องต่อคณะกรรมการสวัสดิการแรงงานภายในสี่สิบห้าวัน
นับแต่วันครบกาหนดการจ่ายค่าชดเชยพิเศษหรือค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า”
เพื่อให้เกิดความคุ้มครองแก่ลูกจ้างเกี่ยวกับการกาหนดระยะเวลา 30 วัน ในการยื่นคาร้อง
ต่อคณะกรรมการสวัสดิการแรงงาน นับแต่วันครบกาหนดการจ่ายค่าชดเชยพิเศษเนื่องจากการย้าย
สถานประกอบกิจการ หรือ ค่าชดเชยพิเศษแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า เพื่อให้ลูกจ้างมีระยะเวลาที่
เพิ่มมากขึ้น สาหรับการเตรียมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องในเบื้องต้น เพื่อพิสูจน์ว่านายจ้างเป็นฝ่าย
กระทาผิดไม่จ่ายค่าชดเชยพิเศษเนื่องจากการย้ายสถานประกอบกิจการ หรือค่าชดเชยพิเศษแทนการ
บอกกล่าวล่วงหน้า ซึ่ง ต้องใช้เวลากว่าจะได้เอกสารที่เกี่ยวข้องมายื่ นต่อคณะกรรมการสวัส ดิการ
แรงงาน เนื่องด้วยลูกจ้างส่วนใหญ่หรือลูกจ้างบางส่วนที่มีการศึกษาที่ไม่สูงไม่ทราบถึงสิทธิของตน
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ตามที่กฎหมายกาหนด และไม่ทราบถึงกาหนดระยะเวลาการยื่นคาร้องเพื่อเรียกร้องค่าชดเชยพิเศษ
ดังกล่าวจากนายจ้าง
2. การจ้างงานมีกาหนดแน่นอนและเป็นการจ้างต่อเนื่อง
ควรแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน มาตรา 118 วรรค 3 เดิมว่า “ความใน
วรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่ลู กจ้างที่มีกาหนดระยะเวลาการจ้างไว้แน่นอนและเลิ กจ้างตามกาหนด
ระยะเวลานั้น”
แก้ไขเป็น “ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่ลูกจ้างที่มีกาหนดระยะเวลาการจ้างไว้
แน่นอนและเลิกจ้างตามกาหนดระยะเวลานั้น เว้นแต่การจ้างที่ไม่เข้าตามวรรค 4”
เพื่อคุ้มครองให้ลูกจ้างได้รับสิทธิตามกฎหมายในเรื่องของการได้รับค่าชดเชย เมื่อเกิดกรณี
การทาสัญญาจ้างที่มีกาหนดระยะเวลาเริ่มต้นและกาหนดระยะเวลาสิ้นสุดแน่นอนตามมาตรา 118
วรรค 3 โดยไม่เข้าข้อยกเว้นตามลักษณะของงานที่ระบุไว้ในมาตรา 118 วรรค 4 ทาให้นายจ้างย่อม
ต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้าง ซึ่งงานที่ทาให้นายจ้างได้รับยกเว้นไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้าง
ตามมาตรา 118 วรรค 4 ได้แก่ งานที่มีลักษณะเป็นการจ้างงานในโครงการเฉพาะ แต่ต้องไม่ใช่งาน
ปกติที่เป็นธุรกิจของนายจ้าง หรือเป็นงานทางการค้าของนายจ้าง ซึ่งได้แก่ งานก่อสร้างโรงกลั่นน้ามัน
งานรั บ เหมาก่อสร้ างอาคารพาณิช ย์ อาคารที่พักอาศัย งานก่อ สร้างอื่น ๆ ที่ส าคัญงานนั้นต้องมี
ระยะเวลาเริ่มต้นที่แน่นอนและกาหนดเวลาสิ้นสุดของสัญญาไว้ชัดเจน และต้องทาแล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาไม่ เ กิ น 2 ปี หรื อ ต้ อ งเป็ น งานอั น มี ลั ก ษณะเป็ น ครั้ ง คราวที่ มี ก าหนดการสิ้ น สุ ด หรื อ
ความสาเร็จของงาน หรือเป็นงานตามฤดูกาล และได้จ้างในฤดูกาลนั้น และงานนั้นต้องทาแล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี ลูกจ้างที่ทางานในลักษณะดังกล่าวจึงไม่มีสิทธิได้รับค่าชดเชย แต่การทา
สัญญาจ้างของนายจ้างตามลั กษณะมาตรา 118 วรรค 3 โดยไม่พิจารณาในมาตรา 118 วรรค 4
ประกอบนั้น แสดงให้เห็นว่าฝ่ายนายจ้างจงใจที่จะหลีกเลี่ยงไม่จ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้าง และไม่
ต้องการดูแลด้านสิทธิประโยชน์ สวัสดิการต่าง ๆ แก่ลูกจ้าง จึงทาสัญญากับลูกจ้างโดยอาศัยความไม่รู้
กฎหมายของลูกจ้าง จึงทาให้ลูกจ้างไม่รู้ถึงการมีสิทธิในการเรียกรับค่าชดเชย ทาให้ลูกจ้างเป็นฝ่าย
เสี ย เปรี ย บในการทาสั ญญาเข้ าท างานกั บนายจ้ าง เพราะตามกฎหมายถื อว่า ลู ก จ้างมีสิ ทธิไ ด้รั บ
ค่าชดเชย และให้นับระยะเวลาการทางานทุกช่วงเข้ารวมกันเพื่อประโยชน์ในการได้รับค่าชดเชยตาม
กฎหมาย
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3. บทกาหนดโทษกรณีนายจ้างไม่จ่ายค่าชดเชย
ควรแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน มาตรา 144 วรรค 1 เดิมว่า “นายจ้าง
ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 118 วรรค 1 ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกิน
หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ”
แก้ไขเป็น มาตรา 144 วรรค 1 (1) “นายจ้างผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 118
วรรค 1 ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่สามเดือนถึงหนึ่งปี หรือปรับตั้งแต่ห้าหมื่นถึงสามแสนบาท หรือทั้ง
จาทั้งปรับ”
ในกรณีที่ให้มีการแก้ไขกฎหมายโดยแยกออกเป็น อนุ (1) ดังกล่าว เนื่องจากว่าบทบัญญัติ
มาตรา 118 แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มีรายละเอียดเกี่ยวกับปัญหาการจ่าย
ค่าชดเชยหลายรูปแบบ และในปัจจุบันนายจ้างมักจะหาวิธี หรือหาช่องว่างทางกฎหมายเพื่อไม่ต้อง
จ่ ายค่าชดเชย ซึ่ งการจ่ า ยค่าชดเชยถือเป็ นการคุ้ม ครองสิ ท ธิของลู ก จ้า งภายใต้ อนุสั ญ ญาองค์ก ร
แรงงานระหว่างประเทศ และเพื่อใช้เป็นบทลงโทษแก่นายจ้างที่ฝ่าฝืนไม่กระทาตามที่กฎหมายกาหนด
บทกฎหมายคุ้มครองแรงงานในส่วนของอัตราโทษจาคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน
หนึ่งแสนบาท ควรมีการเพิ่มอัตราโทษและต้องมีการระบุโทษขั้นต่าไว้ แต่การเพิ่มโทษทางอาญาต้อง
คานึงว่าการคุ้มครองแรงงานเป็นกฎหมายเอกชนกึ่งมหาชน เพราะรัฐเข้ามาคุ้มครองลูกจ้าง จึงเป็น
กฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน แต่ถ้ามีการกาหนดอัตราโทษจาคุกที่สูงมาก แม้
จะทาให้ น ายจ้ างเกรงกลั ว แต่จุ ดมุ่ง หมายของกฎหมายคุ้มครองแรงงาน เกิ ดขึ้นเพื่ อคุ้มครองให้
นายจ้างและลูกจ้างมีความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน ไม่ให้ เกิดการเอาเปรียบกัน และลั กษณะการ
กระทาผิดของนายจ้างไม่ได้เป็นลักษณะความผิดทางอาญา ตามประมวลกฎหมายอาญาที่ก่อให้เกิด
อันตรายแก่ร่างกาย ชีวิต เสรีภาพ หรือทรัพย์ ของผู้เสียหายแต่อย่างใด แต่สาหรับโทษปรับทางอาญา
ซึ่งปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทนั้น สามารถที่จะกาหนดโทษปรับให้สูงขึ้นได้โดยมีการระบุโทษขั้นต่าไว้
เนื่องจากกฎหมายคุ้มครองแรงงานเกิดขึ้นเพื่อคุ้มครองให้ลูกจ้างมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน ไม่เอา
เปรียบกันและเป็นการคุ้มครองสิทธิของลูกจ้างตามกฎหมาย
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