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บทนํา 

 เนื่องจากประเทศไทยเปนเมืองเกษตรกรรม  และประชากรสวนใหญของประเทศไทย

โดยเฉพาะประชากรแถบลุมแมน้ําจะประกอบอาชีพเกษตรกรรม เชน การเพาะปลูกพืชตางๆ            

ทําการปาไม รวมท้ังการเลี้ยงสัตว และการประมง ลากอวนจับปลาดวย และตอมาแผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงเปลี่ยนระบบจากสังคมเกษตรกรรมแตเดิมปรับเปลี่ยนเปนระบบสังคม

อุตสาหกรรมท่ีมุงเนนการผลิตสินคา เพ่ือสงออกและจําหนาย  ไมวาจะเปนสินคาอุปโภคและบริโภค

เพ่ือใหทันตอความตองการของประชากรท่ีเปนผูบริโภค ท้ังในประเทศและตางประเทศ ปจจุบัน

เศรษฐกิจของประเทศไทยเขาสูยุคไทยแลน 4.0 ซ่ึงเปนขับเคลื่อนดวยนวัตกรรมจากแรงงานมาเปน

ทุนนําเทคโนโลยีเขามาใชในการผลิตสินคา มีการจําหนายสินคาผานสื่อออนไลน ผานทางระบบ  

เฟซบุก ไลน แอพพลิเคชั่นกันมากข้ึน จึงทําใหผูผลิตสินคาท่ีวางจําหนายตามรานคาประเภทโชหวย  

หรือหางสรรพสินคามีจํานวนผูใชบริการลดนอยลงไปอยางเห็นไดชัด เพราะผูบริโภคสวนใหญสามารถ

เขาไปเลือกดูสินคาไดตลอดเวลา อีกท้ังเปนการประหยัดเวลาเพราะสามารถทํารายการซ้ือผานสื่อ

ออนไลนเฟซบุกไดโดยงายดาย เม่ือมีการชําระสินคามีการแจงผานธนาคารและแจงท่ีอยูผูรับสินคาท่ี

เห็นวามีความสะดวกมากข้ึนและมีสินคาหลากหลายลดข้ันตอนการเดินทางอีกท้ังสินคาสงถึงหนาบาน

ดวยเหตุผลดังกลาวจึงทําใหรานคาท่ีมีการขายสินคาตามรานรูปแบบเดิมจําเปนตองลดภาระตนทุน

ดวยการเลิกจางลูกจาง และจําเปนตองปดกิจการไปในท่ีสุด     

 จากปญหาทางเศรษฐกิจในปจจุบัน สงผลกระทบตอการประกอบกิจการของนายจาง จึงทํา

ใหนายจางตองปรับกลยุทธวิธีในการบริหารงาน เพ่ือใหองคกรของนายจางสามารถดําเนินกิจการของ

ตนเองตอไดและไมประสบกับปญหาทางดานการเงิน เชน การลดตนทุนการผลิต ลดคาใชจายลง  

การยุบ รวมแผนก ลดขนาดองคกรใหมีขนาดเล็กลง หรือการนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชในการ

ทํางานเพ่ือเพ่ิมการผลิต และลดตนทุนดานแรงงาน และมีการเลิกจางบางสวน ซ่ึงนายจางสวนใหญ

อาศัยชองทางและเลือกท่ีจะใชสิทธิปดกิจการลงเปนการชั่วคราว เพ่ือลดคาใชจาย จึงทําใหลูกจางท่ี



2 
 

ทํางานอยูในสถานประกอบการดังกลาวไดรับความเดือดรอน เนื่องจากการปดกิจการของนายจางทํา

ใหลูกจางตองขาดรายไดประจําท่ีไดรับในแตละเดือน ผูศึกษาเห็นวา การปดกิจการของนายจาง

กฎหมายสวนใหญเปนการปดเพ่ือหนีปญหา จึงควรมีมาตรการคุมครองลูกจางกรณี กรณีนายจางปด

กิจการ 
         สถานการณการวางงาน การเลิกจางและความตองการแรงงาน สํานักงานสถิติแหงชาติ 

(กุมภาพันธ 2558) เม่ือพิจารณาผูประกันตนท่ีถูกเลิกจาง สาเหตุเนื่องมาจากนายจางปดกิจการมาก

ท่ีสุด คิดเปนรอยละ 62.33 รองลงมาไดแก นายจางลดจํานวนพนักงาน คิดเปนรอยละ 22.42  

สาเหตุอ่ืนๆ เชน สุขภาพไมดี หยุดกิจการชั่วคราว คิดเปนรอยละ 12.54  ไมผานการประเมิน/ทดลอง

งาน  คิดเปนรอยละ 2.27  มีความผิด คิดเปนรอยละ 0.39  นายจางใชเครื่องจักรท่ีทันสมัย คิดเปน

รอยละ 0.06                 

                 เมื่อพิจารณาผูประกันตนที่ถูกเลิกจาง เนื่องมาจากนายจางลดจํานวนพนักงาน 

มากที่สุด คิดเปนรอยละ 41.20  รองลงมาไดแก นายจางปดกิจการ คิดเปนรอยละ 31.62 สาเหตุ

อ่ืนๆ เชน สุขภาพไมดี หยุดกิจการชั่วคราว คิดเปนรอยละ 23.44  ไมผานการประเมิน/ทดลองงาน  คิด

เปนรอยละ 2.72  มีความผิด คิดเปนรอยละ 0.96  นายจางใชเครื่องจักรท่ีทันสมัย คิดเปนรอยละ 

0.06 

         สําหรับผูท่ีลาออกจากงาน  สาเหตุเนื่องมาจากตองการเปลี่ยนงานมากท่ีสุด คิดเปน

รอยละ 85.42  รองลงมาไดแก  สาเหตุอ่ืนๆ เชน ประกอบธุรกิจสวนตัว  ประกอบอาชีพอิสระ คาขาย    

ทําไร/ทํานา  ดูแลคนในครอบครัว  คิดเปนรอยละ  6.35  ตองการพักผอน คิดเปนรอยละ 4.64  สิ้นสุด

โครงการ/หมดสัญญาจาง  คิดเปนรอยละ 3.42 เกษียณอายุ คิดเปนรอยละ 0.11 และไมระบุรอยละ  

0.060

1 

        อัตราการวางงานป 2561 ตั้งแตเดือนพฤษภาคมเปนตนมา มีแนวโนมต่ํากวาป 2559 – 

2560 โดยเฉพาะการวางงานในเดือนกันยายนท่ีผานมา มีคนวางงานประมาณ 3.73 แสนคน แสดงให

เห็นวา ปญหาการวางไมไดรุนแรงและนากังวล เม่ือเปรียบเทียบกับอัตราการวางงานในชวงเดือน

เดียวกันของป 2560 พบวามีคนวางงานลดลงประมาณ 7 หม่ืนคน ขณะท่ีชวงตนป 2561 มีอัตรา

วางงานสูงอยูท่ี 1.3 – 1.2% กอนท่ีจะปรับตัวลดลงมาทรงตัวอยูท่ี 1.0% ซ่ึงเปนผูวางงานท่ีมาจาก

ภาคการผลิตมากท่ีสุด รองลงมาเปนภาคบริการและภาคเกษตร โดยเหตุผลของการวางงาน พบวา

1เอฟทีไอจอป,สถานการณการวางงาน [ออนไลน],2558.เขาถึงไดจาก

www.ftijob.com/datafiles/unemployment_0258.pdf [2 ธันวาคม 2561]. 
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เปนการลาออกจากงานมากท่ีสุด ประมาณ 1 แสนคน รองลงมาเปนนายจางปดกิจการ ประมาณ 3 

หม่ืนคน และหมดสัญญาจางประมาณ 2 หม่ืน1

2 

        สาเหตุปญหาของการปดกิจการกรณีบริษัท ฯ ประสบภัยอันตรายอันเนื่องมาจากภัย

ธรรมชาติ  เชน น้ําทวม  แผนดินไหว พายุเขา เปนเหตุใหไมสามารถประกอบกิจการไดตามปกติ หรือ

ปญหาภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา หลายบริษัท ฯ อาจตองประสบกับปญหาทางการเงินงานไมมี หนี้

เพ่ิม คนลนงาน และมาตรการหนึ่งท่ีนายจางนํามาใชกอนถึงวิธีการเลิกจาง ก็คือ การหยุดกิจการหรือ

ปดกิจการเปนการชั่วคราว จึงกอใหเกิดปญหาดังนี้  

1. ปญหาเก่ียวกับการไมกําหนดระยะเวลาในกรณีปดกิจการชั่วคราว  

               เนื่องจากพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 75 วรรคหนึ่ง กําหนดให

นายจางปดกิจการชั่วคราวได ในกรณีท่ีนายจางมีความจําเปนสําคัญอันมีผลกระทบตอการประกอบ

กิจการของนายจาง จนทําใหนายจางไมสามารถประกอบกิจการไดตามปกติซ่ึงมิใชเหตุสุดวิสัย แต

ไมไดกําหนดระยะเวลาในการปดกิจการชั่วคราวไว จึงทําใหมีปญหาเก่ียวกับระยะเวลาในการปด

กิจการชั่วคราวของนายจาง วามีกําหนดระยะเวลานานแคไหน ซ่ึงเปนเหตุใหลูกจางไดรับผลกระทบ

ทําใหลูกจางมีรายไดลดนอยลง บางก็ตองลาออกจากงานไปหางานใหมทํา ในสวนลูกจางท่ีมีอายุมาก

แลวจะลาออกไปหางานใหมทําก็ไมได ตองทนรอตอไปโดยไมมีกําหนดเวลาวานายจางจะเปดกิจการ

ใหกลับเขาทํางานอีกเม่ือไร   

2. ปญหาเก่ียวกับระยะเวลาใหนายจางแจงใหลูกจางและพนักงานตรวจแรงงานทราบ

ลวงหนากอนวันเริ่มหยุดกิจการ 

      เนื่องจากพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 75 วรรคสอง กําหนดให

นายจางแจงใหลูกจางและพนักงานตรวจแรงงานทราบลวงหนาเปนหนังสือกอนหยุดกิจการไมนอย

กวา 3 วันทําการ ซ่ึงเปนระยะเวลาท่ีสั้นและกระชั้นชิดเกินไป เม่ือนายจางปดกิจการชั่วคราวสงผลทํา

ใหลูกจางไมไดทํางานกับนายจางตลอดระยะเวลาท่ีนายจางปดกิจการ และเม่ือไมไดทํางานลูกจาง

ท้ังหมดจึงไดรับความเดือดรอนตองขาดรายไดประจํา ทําใหลูกจางไมสามารถเตรียมตัวแกปญหา

เก่ียวกับรายไดท่ีหายไป กอใหเกิดความเดือดรอนเรื่องคาใชจายประจําเดือน 

3. บทกําหนดโทษจากกรณีนายจางไมจายเงินใหแกลูกจาง 

                 กรณีท่ีเปนปญหาเก่ียวกับบทกําหนดโทษในกรณีการไมจายเงินใหแกลูกจางตาม

พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 75 วรรคหนึ่ง จากกรณีท่ีนายจางปดกิจการ

2
 สยามนิวส,อัตราการวางงานป 2561 [ออนไลน],2562 เขาถึงไดจาก 

https://www.siamnews.com/view30110.html?fbclid=IwAR1kRZEYF_CjeqTUOKPhyPk9q

Vzs9LxEpUkycJ6qyOM2SVInh5cUhxogvaU [10 กุมภาพันธ 2562]. 
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ชั่วคราว จะสงผลกระทบตอลูกจางท้ังหมด โดยมีบทกําหนดโทษปรับไมเกินสองหม่ืนบาท ซ่ึงบท

กําหนดโทษในกรณีดังกลาวไมไดระบุใหนายจางตองรับผิดตอลูกจางเปนรายบุคคลใหชัดเจน อีกท้ัง

บทกําหนดโทษท่ีไมรุนแรงทําใหนายจางไมคํานึงถึงประโยชนไดเสียในทางท่ีชอบของลูกจางตามหลัก

ของหลักสุจริต ซ่ึงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 ยังมีบทกําหนดโทษท่ีไมรุนแรงนักใน

การใชลงโทษผูฝาฝนตามกรณีดังกลาวนี้ จึงเหมือนเปดชองใหเกิดความไมเปนธรรมกับลูกจาง 

    

วัตถุประสงคของการศึกษา 

 1. เพ่ือศึกษาความหมาย ประวัติความเปนมา แนวคิดและทฤษฎีหลักการเก่ียวกับการ

คุมครองลูกจาง ในกรณีนายจางปดกิจการชั่วคราว 

 2. เพ่ือศึกษากฎหมายท่ีเก่ียวกับการคุมครองลูกจาง ในกรณีนายจางปดกิจการชั่วคราว 

 3. เพ่ือวิเคราะหปญญหาเก่ียวกับการคุมครองลูกจาง ในกรณีนายจางปดกิจการชั่วคราว 

 4. เพ่ือศึกษาแนวทางแกไขกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการคุมครองลูกจาง ในกรณีนายจางปด

กิจการชั่วคราว 

 

สมมติฐานในการศึกษา 

 ในปจจุบันกฎหมายเก่ียวกับการจางแรงงานมีอยูหลายฉบับ  ไมวาจะเปนประมวลแพงและ

พาณิชย  พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน แตบทบัญญัติของกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการคุมครอง

ลูกจางในกรณีนายจางปดกิจการชั่วคราวยังมีความไมเหมาะสมบางประการจึงทําใหเกิดปญญา

เก่ียวกับนายจางจายเงินใหแกลูกจางในกรณีนายจางปดกิจการชั่วคราว เก่ียวกับระยะเวลาใหนายจาง

แจงลูกจางและพนักงานตรวจแรงงานทราบลวงหนา และเก่ียวกับบทกําหนดโทษกรณีนายจางไม

จายเงินใหแกลูกจาง จึงจําเปนตองศึกษากฎหมายดังกลาว เพ่ือใหการคุมครองลูกจางอยางมี

ประสิทธิภาพและเปนธรรมอยางแทจริง  

 

ขอบเขตของการศึกษา  

 การศึกษานี้จะทําการศึกษา ความหมาย ประวัติความเปนมา แนวคิดและทฤษฎีของ

พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 กรณีนายจางปดกิจการชั่วคราว และศึกษาแนวทางแกไข

กฎหมายเก่ียวกับนายจางปดกิจการชั่วคราวโดยเปรียบเทียบกับกฎหมายตางประเทศและบทกําหนด

โทษกรณีนายจางไมจายเงินใหแกลูกจาง ซ่ึงกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการศึกษาในครั้งนี้ ไดแก 

พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 และประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
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วิธีดําเนินการศึกษา 

การศึกษานี้เปนการวิจัยเอกสาร (Documentary  Research) ในลักษณะการศึกษาและ

รวบรวมจากหลักกฎหมายตางประเทศ  หลักกฎหมายไทย  ระเบียบ  ขอบังคับ  รายงานการวิจัย

วิทยานิพนธ  สารนิพนธ  บทความทางวิชาการและเอกสารอ่ืน ๆ  รวมท้ังขอมูลทางสื่ออิเล็กทรอนิกส

นํามาวิเคราะหในประเด็นตาง ๆ  ตามวัตถุประสงคของการศึกษา 

 

ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากการศึกษา 

 1. ทําใหทราบความหมาย ประวัติความเปนมา แนวคิดและทฤษฎีหลักการเก่ียวกับการ

คุมครองลูกจาง 

 2. ทําใหทราบกฎหมายตางประเทศ และกฎหมายไทยเก่ียวกับการคุมครองลูกจาง  

 3. ทําใหทราบกฎหมายในการคุมครองลูกจาง กรณีนายจางปดกิจการชั่วคราว 

 4. ทําใหกระทรวงแรงงาน สํานักงานประกันสังคม และหนวยงานอ่ืนๆท่ีเก่ียวของอาจนําผล

การศึกษานี้ไปใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานเก่ียวกับการคุมครองลูกจาง และเสนอใหมีการแกไข

ปรับปรุงกฎหมายเพ่ือใหมาตรการในการคุมครองลูกจางในกรณีนายจางปดกิจการชั่วคราว มี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลดียิ่งข้ึน 

 จากสภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยปจจุบันมจะเห็นไดวาระบบเทคโนโลยีสงผล

กระทบตอการดําเนินธุรกิจของนายจางโดยตรง เม่ือมีผลกระทบตอการดําเนินการธุรกิจ ยอมสงผลตอ

การจางงานมีผลตอภาระหนี้สินของนายจางและมีผลกระทบตอการจายคาจางของลูกจาง ปญหา

ภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา หลายบริษัท ฯ อาจตองประสบกับปญหาทางการเงิน งานไมมี  หนี้เพ่ิม  คนลน

งาน  แตนายจางบางรายอาจไมตองการลดหรือเลิกจางพนักงาน นายจางอาจใชวิธีการลดคาใชจาย

อ่ืน ๆ เชน คาน้ํา คาไฟ ลดสวัสดิการ แตโดยสวนใหญ แลวสาเหตุดังกลาวเปนมาตรการหนึ่งท่ี

นายจางสามารถนํามาใชกอนถึงวิธีการเลิกจาง ก็คือ การหยุดกิจการหรือปดกิจการเปนการชั่วคราว 

จึงทําใหนายจางสวนหนึ่งเลือกท่ีปรับเปลี่ยนรูปแบบขนาดองคกร ยุบแผนกและปรับลดจํานวนลูกจาง 

ซ่ึงนายจางท่ีเปนชาวตางชาติสวนใหญเลือกท่ีจะใชวิธีการเรียกวาลอยแพลูกจาง โดยการปดกิจการ

ของตนเองเปนการชั่วคราวโดยไมมีกําหนดระยะเวลาของการปดกิจการชั่วคราวไววานายจางจะปด

กิจการถึงวันท่ีเทาไรและจะเปดกิจการไดอีกเม่ือไร และเปนเหตุผลท่ีไมอาจระบุไดทําใหลูกจางไดแต

เฝารอวานายจางจะกลับมาเปดกิจการอีกทีเม่ือไรและสวนใหญนายจางท่ีเปนชาวตางชาติมักจะหนี

กลับประเทศของตน หลีกเลี่ยงท่ีจะจายเงินใหกับลูกจาง และท้ิงใหลูกจางตองแบกรับภาระตองใช

สิทธิยื่นคํารองขอตอพนักงานตรวจแรงงานเพ่ือใหเขามาชวยเหลือหรือฟองคดีตอศาลแรงงานเพ่ือใช

สิทธิเรียกรองตามกฎหมายและโอกาสท่ีลูกจางจะไดรับสิทธิคาชดเชย คาเลิกจางไมเปนธรรมและเงิน
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ชวยเหลือจากนายจางนั้นยอมเปนไปไดนอยและไมอาจคาดหมายไดเนื่องจากเม่ือลูกจางใชสิทธิทาง

ศาลแลว นายจางท่ีเปนชาวตางชาติมักจะหนีกลับประเทศของตนเปนสวนใหญและไมมาศาลตาม

กําหนดนัดอันเปนเหตุผลท่ีจะไมรับผิดชอบในการจายเงินเยียวยาใหลูกจางแมศาลแรงงานจะพิพากษา

ใหลูกจางไดรับสิทธิในคาชดเชยคาสินจางแทนการบอกกลาวลวงหนาก็ตามแตคําพิพากษาไมสามารถ

บังคับเอากับนายจางไดเนื่องจากไมมีมาตรการคุมครองลูกจางในกรณีปดกิจการชั่วคราวใหไดรับสิทธิ

ตามกฎหมายอยางเพียงพอ อีกท้ังลูกจางท่ีศาลมีคําพิพากษาใหชนะคดีหากนายจางไมปฏิบัติตามคํา

พิพากษาลูกจางก็ตองบังคับคดีตองสืบหาทรัพยของนายจางเพ่ือขายทอดตลาดมาชําระหนี้แตดวยเหตุ

ท่ีลูกจางเปนผูท่ีถูกนายจางเอาเปรียบทางสังคมไมมีเงินทุนเพียงพอท่ีจะใชสิทธิติดตามใหนายจางมา

รับผิดในผลแหงคําพิพากษาได เม่ือลูกจางไมไดทํางานกับนายจางจึงขาดรายไดในการดํารงชีพในแต

ละเดือนทําใหไดรับความเดือดรอนเปนอยางมาก เม่ือเปนเชนนี้รัฐจึงตองเขามาเพ่ือคุมครองดูแลให

ลูกจางไดรับสิทธิและสวัสดิการท่ีเปนธรรมจากรัฐ ซ่ึงจากสภาพปญหาเห็นไดวานายจางเพียงบางสวน

เทานั้นซ่ึงเปนสวนนอยท่ีปดกิจการชั่วคราวและรอจังหวะโอกาสกลับมาเปดกิจการของตนอีกครั้งหนึ่ง 

แตปญหากฎหมายคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ท่ีใชบังคับอยูในปจจุบันนั้น ไมสามารถคุมครองได

อยางแทจริง จึงกอใหเกิดปญหาเก่ียวกับการคุมครองลูกจางในกรณีนายจางปดกิจการชั่วคราว 

ดังตอไปนี้ 

 1.ปญหาเกี่ยวกับการไมกําหนดระยะเวลาในกรณีปดกิจการช่ัวคราว  

 ตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 75 วรรคหนึ่ง กําหนดใหนายจางปด

กิจการชั่วคราวได ในกรณีท่ีนายจางมีความจําเปนสําคัญอันมีผลกระทบตอการประกอบกิจการของ

นายจาง จนทําใหนายจางไมสามารถประกอบกิจการไดตามปกติซ่ึงมิใชเหตุสุดวิสัย แตนายจางตอง

จายเงินใหแกลูกจางในอัตรารอยละเจ็ดสิบหาของคาจางในวันทํางานท่ีลูกจางไดรับกอนปดกิจการ

ชั่วคราว แตกฎหมายไมไดกําหนดระยะเวลาในการปดกิจการชั่วคราวไว จึงทําใหมีปญหาเก่ียวกับ

ระยะเวลาในการปดกิจการชั่วคราวของนายจาง วามีกําหนดระยะเวลานานแคไหน  

 โดยการปดกิจการชั่วคราวของนายจางนั้นอาจเกิดข้ึนไดจากหลายสาเหตุ ซ่ึงปญหาดาน

การเงินจากการข้ึนคาแรงข้ันตํ่า ปญหาดานการตลาดจากคําสั่งซ้ือสินคาลดลงมาก การถูกยกเลิกคํา

สั่งซ้ือสินคาจํานวนมาก ก็เปนปญหาท่ีสงผลกระทบตอกิจการของนายจางอยางรุนแรงจนถึงข้ันมี

ความจําเปนตองหยุดกิจการท้ังหมดหรือบางสวนเปนการชั่วคราว อันเปนสิทธิแกนายจางท่ีจะไมให

ลูกจางท้ังหมดหรือบางสวนทํางานเปนการชั่วคราว โดยไมเลือกปฏิบัติวาลูกจางท่ีจะใหหยุดงาน

ชั่วคราวนั้นเปนกรรมการลูกจางหรือไม ท้ังนี้ เพ่ือใหนายจางมีโอกาสแกไขวิกฤตการณท่ีเกิดข้ึนให

หมดไปหรือบรรเทาลง และแมกฎหมายจะใหความคุมครองลูกจางโดยใหนายจางมีหนาท่ีตองจายเงิน

ใหแกลูกจางในระหวางท่ีหยุดกิจการชั่วคราวไมนอยกวารอยละเจ็ดสิบหาของคาจางในวันทํางานท่ี

ลูกจางไดรับกอนนายจางหยุดกิจการตลอดระยะเวลาท่ีนายจางไมไดใหลูกจางทํางานก็ตาม แตการท่ี
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กฎหมายไมไดกําหนดระยะเวลาของการปดกิจการชั่วคราวเอาไววาควรปดกิจการชั่วคราวเปนกําหนด

ระยะเวลานานเทาไร จึงสงผลทําใหลูกจางไมทราบกําหนดระยะเวลาการหยุดงานชั่วคราวของตน 

เพ่ือหาชองทางแกไขปญหารายไดท่ีลดนอยลง และไมมีความเชื่อม่ันวาจะไดกลับเขามาทํางานกับ

นายจางอีกเชนเดิม เปนเหตุทําใหลูกจางตองรอคอยเวลาและรอคอยจังหวะโอกาสวาอีกนานแคไหนท่ี

นายจางจะกลับมาเปดกิจการอีกครั้งเพ่ือลูกจางจะไดกลับมาทํางานกับนายจางอีกเชนเดิม ซ่ึงสําหรับ

ลูกจางถือวาเปนผูดอยโอกาสทางสังคมและถูกนายจางเอาเปรียบทางสังคม ลูกจางกับนายจางจึงมีขอ

พิพาทสูศาลแรงงานอยูบอยครั้ง จากเหตุผลดังท่ีกลาวมานี้แมรัฐมีมาตรการคุมครองลูกจางเพ่ือให

ไดรับความเปนธรรมทางสังคมโดยออกกฎหมายมาเพ่ือชวยเหลือคุมครองลูกจางผูท่ีถูกเอาเปรียบทาง

สังคมเพ่ือใหเกิดความเสมอภาค และเทาเทียมกันทางสังคม เพ่ือลดปญหาความขัดแยงท่ีเกิดข้ึน แต

เม่ือพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 75 วรรคหนึ่ง ไมกําหนดระยะเวลาการปด

กิจการชั่วคราวไวเชนนี้ก็จะเห็นไดวามาตรการคุมครองลูกจางในกรณีนายจางปดกิจการชั่วคราวท่ีมี

อยูยังไมเพียงพอ 

 ดังนั้น เม่ือปญหานายจางปดกิจการชั่วคราวสงผลกระทบทําใหรายไดของลูกจางท่ีเคยไดรับ

ตอเดือนลดนอยลง แตในขณะท่ีคาใชจายประจําในแตละเดือนไมไดลดนอยลงไปดวย และยังไมมี

กําหนดเวลาการปดกิจการชั่วคราวจากนายจางแตอยางใด เพ่ือลดปญหาความเดือดรอนของลูกจาง 

การกําหนดใหมีระยะเวลาในการปดกิจการชั่วคราวจึงมีความจําเปนในการใหความคุมครองลูกจาง

เปนอยางยิ่ง 

 2.ปญหาเกี่ยวกับระยะเวลาใหนายจางแจงใหลูกจางและพนักงานตรวจแรงงานทราบ

ลวงหนากอนวันเริ่มหยุดกิจการ  

 สําหรับระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนดใหนายจางตองแจงบอกกลาวการหยุดกิจการชั่วคราวให

ลูกจางและใหพนักงานตรวจแรงงานทราบกอนเริ่มหยุดกิจการนั้น พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน 

พ.ศ.2541 มาตรา 75 วรรคสอง กําหนดใหนายจางตองแจงใหลูกจางและพนักงานตรวจแรงงานทราบ

ลวงหนาเปนหนังสือกอนวันหยุดกิจการไมนอยกวาสามวัน ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบกับหนาท่ีข้ันตอนการ

ทํางานของพนักงานตรวจแรงงงานท่ีตองดําเนินการในกรณีนายจางปดกิจการชั่วคราว เม่ือไดรับการ

แจงแลวพนักงานตรวจแรงงานจะมีหนาท่ีเขาไปในสถานประกอบกิจการหรือสํานักงานของ

นายจาง และสถานท่ีทํางานของลูกจางในเวลาทําการ เพ่ือตรวจสภาพการทํางานของลูกจางและ

สภาพการจาง สอบถามนายจางหรือบุคคลท่ีเก่ียวของและตรวจสอบเอกสารท่ีเก่ียวของกับขอเท็จจริง

ท่ีนายจางใชอางในการปดกิจการชั่วคราว เพ่ือพนักงานตรวจแรงงานจะไดเก็บรวบรวมไวเปนหลักฐาน 

ในกรณีท่ีอาจเกิดขอพิพาทโตงแยงกันข้ึนในภายหลัง รวมท้ังตรวจสอบขอมูล วิธีการ ข้ันตอนการ

จายเงินใหแกลูกจาง ดังนั้น ระยะเวลาบอกกลาวลวงหนาเพียงสามวันจึงไมเพียงพอในการปฏิติหนาท่ี

ของพนักงานตรวจแรงงาน 
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 เนื่องจากพนักงานตรวจแรงงานมีหนาท่ีดูแลและคุมครองลูกจางในทุกๆ กรณีปญหาท่ี

เก่ียวของกับลูกจางและนายจางมากมายหลายกรณีจนงานลนมือ และในสวนของลูกจางก็ไมอาจ

เตรียมตัวรับมือกับปญหารายไดประจําลดนอยลง ทําใหลูกจางไดรับความเดือดรอน เพราะลูกจาง

สวนใหญจะเปนลูกจางประเภทใชแรงงาน ปกติก็มีรายไดไมเพียงพอกับรายจายอยูแลว เม่ือตองมา

ขาดรายไดบางสวนลงไปอีกก็ยิ่งกอใหเกิดความเดือดรอนเพ่ิมมากข้ึน และยังไมมีกําหนดเวลาจาก

นายจางวาจะใหกลับเขาทํางานตามปกติไดเม่ือไร ในสวนของพนักงานตรวจแรงงานซ่ึงมีหนาท่ีเขาไป

ใหความคุมครองลูกจาง ก็ไมสามารถดําเนินการตรวจสอบขอมูลความถูกตองของนายจางถึงเหตุผลท่ี

นายจางอางเพ่ือปดกิจการชั่วคราวไดทัน ทําใหไมสามารถเขาไปชวยเหลือใหความคุมครองลูกจางได

ทัน ผูศึกษาจึงเห็นควรเพ่ิมกําหนดระยะเวลาการแจงใหลูกจางและพนักงานตรวจแรงงานทราบ

ลวงหนาเปนหนังสือกอนปดกิจการชั่วคราวใหมากกวาสามวันทําการ เพ่ือใหเกิดความคุมครองลูกจาง

ไดจริงตามตามเจตนารมณของกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงาน 

 3.ปญหาเกี่ยวกับบทกําหนดโทษจากกรณีนายจางไมจายเงินใหแกลูกจาง 

  สําหรับในกรณีความผิดท่ีนายจางฝาฝนกฎหมายคุมครองแรงงานโดยการไมจายเงินใหแก

ลูกจางตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 75 วรรคหนึ่ง พระราชบัญญัติคุมครอง

แรงงาน พ.ศ.2541 ไดกําหนดโทษไวใน มาตรา 146 โดยกําหนดโทษใหปรับในอัตราไมเกินสองหม่ืน

บาท ซ่ึงเปนชองทางใหนายจางเลือกท่ีจะไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 

มาตรา 75 วรรคหนึ่ง แตยอมจายคาปรับตามกฎหมายแทนท่ีจะจายเงินใหกับลูกจาง เนื่องจากโทษ

คาปรับไมเกินสองหม่ืนบาทนั้นนอยเกินไปไมเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปจจุบัน อีกท้ัง 

ไมมีการกําหนดอัตราโทษคาปรับข้ันต่ําเอาไว นายจางอาจถูกปรับเพียงแค 500 บาทก็ได  

 บทกฎหมายคุมครองแรงงานในสวนของอัตราโทษปรับไมเกินสองหม่ืนบาท เปนการกําหนด

เพ่ือลงโทษนายจางและเพ่ือคุมครองลูกจาง เม่ือนายจางไมจายเงินใหกับลูกจางตามพระราชบัญญัติ

คุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 75 วรรคหนึ่ง ซ่ึงอัตราโทษคาปรับดังกลาวไมเหมาะสมสอดคลอง

กับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปจจุบัน จึงควรเพ่ิมจํานวนอัตราคาปรับใหสูงข้ึนและกําหนดอัตรา

คาปรับข้ันต่ําไวดวย เนื่องจากบทกําหนดโทษปรับตามมาตรา 146 ดังกลาว เปนการกําหนดไวตั้งแตป 

พ.ศ.2541 ซ่ึงเปนระยะเวลายี่สิบกวาปมาแลว โดยขณะนั้นคาปรับไมเกินสองหม่ืนบาท อาจจะสูงมาก

พอในชวงเศรษฐกิจและสังคมในขณะนั้น แตสําหรับในปจจุบันดูจะนอยเกินไปทําใหนายจางไมเกิด

ความเกรงกลัว จึงเห็นไดวาอัตราโทษท่ีใชลงโทษแกนายจางไมสามารถท่ีจะใหนายจางหยุดหรือเลิก

พฤติกรรมท่ีเปนการฝาฝนกฎหมายคุมครองแรงงานเชนนี้ได  

 ดังนั้น เม่ืออัตราโทษท่ีใชบังคับอยูในปจจุบัน เก่ียวกับกรณีนายจางไมจายเงินใหแกลูกจางใน

กรณีนายจางปดกิจการชั่วคราวตามมาตรา 75 วรรคหนึ่ง ท่ีกําหนดโทษไวในมาตรา 146 มีความไม

เหมาะสมสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปจจุบัน ไมไดทําใหนายจางเกิดความแกรงกลัว 
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ผูศึกษาจึงเห็นควรแกไขเพ่ิมเติมอัตราโทษคาปรับใหสูงสุดข้ึนและกําหนดคาปรับข้ันต่ําไว เพ่ือให

เหมาะสมสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปจจุบัน  

 

ขอเสนอแนะ 

 จากปญหาดังกลาว ผูศึกษามีขอเสนอแนะดังตอไปนี้ 

1. ปญหาเกี่ยวกับการไมกําหนดระยะเวลาในกรณีปดกิจการช่ัวคราว 

  สําหรับปญหาขอนี้ ขอเสนอแนะใหแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 

2541 มาตรา 75 วรรค 1 เดิมบัญญัติวา “ในกรณีท่ีนายจางมีความจําเปนโดยเหตุหนึ่งเหตุใดท่ีสําคัญ

อันมีผลกระทบตอการประกอบกิจการของนายจางจนทําใหนายจางไมสามารถประกอบกิจการได

ตามปกติซ่ึงมิใชเหตุสุดวิสัยตองหยุดกิจการท้ังหมดหรือบางสวนเปนการชั่วคราว ใหนายจางจายเงิน

ใหแกลูกจางไมนอยกวารอยละเจ็ดสิบหาของคาจางในวันทํางานท่ีลูกจางไดรับกอนนายจางหยุด

กิจการตลอดระยะเวลาท่ีนายจางไมไดใหลูกจางทํางาน” 

 แกไขเปน “ในกรณีท่ีนายจางมีความจําเปนโดยเหตุหนึ่งเหตุใดท่ีสําคัญอันมีผลกระทบตอการ

ประกอบกิจการของนายจางจนทําใหนายจางไมสามารถประกอบกิจการไดตามปกติซ่ึงมิใชเหตุสุดวิสัย

ตองหยุดกิจการท้ังหมดหรือบางสวนเปนการชั่วคราว โดยมีกําหนดระยะเวลาไมเกินสามเดือน หาก

กรณีนายจางมีความจําเปนตองปดกิจการเกินสามเดือน ตองแจงพนักงานตรวจแรงงานเพ่ือพิจารณา

ตามท่ีเห็นสมควร และใหนายจางจายเงินใหแกลูกจางไมนอยกวารอยละเจ็ดสิบหาของคาจางท่ีลูกจาง

ไดรับกอนนายจางหยุดกิจการตลอดระยะเวลาท่ีนายจางไมไดใหลูกจางทํางาน” 

 เม่ือไดแกไขเพ่ิมเติมโดยการกําหนดใหมีระยะเวลาในการปดกิจการชั่วคราวแลว ทําใหเกิด

ความชัดเจน เปนการใหความคุมครองแกลูกจางเก่ียวกับระยะเวลาท่ีนายจางปดกิจการชั่วคราว ทําให

ลูกจางรูกําหนดระยะเวลาเพ่ือสามารถวางแผนรองรับการขาดรายไดบางสวนไปในระหวางปดกิจการ

ชั่วคราว ทําใหเกิดความชัดเจนเก่ียวกับระยะเวลาท่ีปดกิจการชั่วคราว ไมเปนชองวางทางกฎหมายให

นายจางสามารถเปดหรือปดกิจการชั่วคราวไดตามความตองการของตัวเอง  

 2.ปญหาเกี่ยวกับระยะเวลาใหนายจางแจงใหลูกจางและพนักงานตรวจแรงงานทราบ

ลวงหนากอนวันเริ่มหยุดกิจการ  

 สําหรับปญหาขอนี้ ขอเสนอแนะใหแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 

2541 มาตรา 75 วรรคสอง เดิมบัญญัตวา“ใหนายจางแจงใหลูกจางและพนักงานตรวจแรงงานทราบ

ลวงหนาเปนหนังสือกอนวันเริ่มหยุดกิจการตามวรรคหนึ่งไมนอยกวาสามวันทําการ” 

 แกไขเปน “ใหนายจางแจงใหลูกจางและพนักงานตรวจแรงงานทราบลวงหนาเปนหนังสือ

กอนวันเริ่มหยุดกิจการตามวรรคหนึ่งไมนอยกวาสามสิบวันทําการ” 
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          เม่ือไดแกไขเพ่ิมเติมเก่ียวกับระยะเวลาแจงบอกกลาวใหลูกจางและพนักงานตรวจแรงงาน

ทราบลวงหนาไมนอยกวาสามสิบวัน จึงถือวาเปนระยะเวลาท่ีเหมาะสมแลว จะเปนผลดีตอลูกจางไดมี

เวลาในการเตรียมตัวยอมรับและวางแผนเรื่องคาใชจายหลังจากท่ีไมไดทํางานกับนายจางเปนการ

ชั่วคราว และเพ่ือใหพนักงานตรวจแรงงานไดมีเวลาดําเนินการเขาไปตรวจสอบสถานประกอบการของ

นายจางเพ่ือแสวงหาขอเท็จจริงท่ีเกิดข้ึนและผลกระทบเพ่ือเขาชวยเหลือและคุมครองลูกจางได

ทันทวงที สมประโยชนของการบริหารแรงงานตอบสนองนโยบายของรัฐบาลท่ีออกกฎหมายคุมครอง

แรงงานมาเพ่ือเปนการคุมครองชวยเหลือประโยชนของลูกจางไดอยางแทจริง และเหมาะสมกับสภาพ

เศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยในปจจุบัน อีกท้ัง หากตรวจพบวานายจางปดกิจการโดยไม

ถูกตองไมชอบดวยกฎหมาย ลูกจางก็จะสามารถใชสิทธิของตนในทางกฎหมายในการฟองตอศาล

แรงงานหรือรองเรียนตอหนวยงานของกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานในแตละจังหวัดไดทันทวงที 

ในขณะท่ีนายจางยงัไมหนไีปไหนและเปดกิจการอยู อันจะเปนประโยชนและเปนธรรมแกลูกจาง   

 3.ปญหาเกี่ยวกับบทกําหนดโทษจากกรณีนายจางไมจายเงินใหแกลูกจาง  

 สําหรับปญหาขอนี้ ขอเสนอแนะใหแกไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 

มาตรา 146 เดิมบัญญัติวา “นายจางผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ... 75 วรรคหนึ่ง ... ตองระวางโทษปรับ

ไมเกินสองหม่ืนบาท” 

          แกไขเปน “นายจางผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา...ตองระวางโทษปรับไมเกินสองหม่ืนบาท เวน

แตความผิดตามมาตรา 75 วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษปรับข้ันต่ําหาหม่ืนบาทแตไมเกินหนึ่งแสนบาท” 

          เม่ือไดแกไขเพ่ิมเติมเก่ียวกับอัตราโทษมาตรา 146 ในฐานความผิดตามมาตรา 75 วรรคหนึ่ง 

โดยกําหนดอัตราคาปรับข้ันตํ่าและเพ่ิมอัตราคาปรับจากเดิมไมเกินสองหม่ืนบาท เปนปรับข้ันต่ําหา

หม่ืนบาทแตไมเกินหนึ่งแสนบาท จะสงผลทําใหนายจางเกิดความเกรงกลัวมากยิ่งข้ึน เพราะเม่ือ

กําหนดอัตราคาปรับข้ันตํ่าหาหม่ืนบาทแตไมเกินหนึ่งแสนบาท อาจจะเปนจํานวนท่ีสูงกวาท่ีนายจาง

ตองจายใหแกลูกจางทําใหนายจางไมกลากระทําความผิดเพราะตองจายคาปรับในจํานวนท่ีสูงกวาท่ี

ตองจายใหแกลูกจางเสียอีก ซ่ึงเปนมาตรการคุมครองลูกจางใหไดรับเงินตามมาตรา 75 วรรคหนึ่ง    
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เศรษฐกิจในประเทศไทย.สารนิพนธมหาบัณฑิต, คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 

2530.  

ไผทชิต เอกจริยกร. คําอธิบายจางแรงงานจางทําของ รับขน. พิมพครั้งท่ี11. แกไขเพ่ิมเติม.  

กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพวิญูชน, 2556. 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, การสงเสริมแรงงานสัมพันธของสภาองคการลูกจางพัฒนาแรงงานแหง 

ประเทศไทย[ออนไลน]. เขาถึงไดจาก 

http://digi.library.tu.ac.th/thesis/sw/0969/09CHAPTER_2.pdf  [6 เมษายน 2562] 

รุงโรจน รื่นเริงวงศ. พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 13 แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 

2551และพ.ศ.2553 กรุงเทพมหานคร : หางหุนสวนจํากัด พิมพอักษร. 2556.  

รุงโรจน รื่นเริงวงศ. สัญญาจางงาน . กรุงเทพมหานคร: หางหุนสวนจํากัด พิมพอักษร.2557. 

ลองดูดิกส. [ออนไลน], เขาถึงไดจาก  

http://dict.longdo.com/search/%2Aชั่วคราว%2A [11 ธันวาคม 2561]. 

วิจิตรา (ฟุงลัดดา  วิเชียรชม). ยอหลักกฎหมายแรงงาน  กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพนิติธรรม,  

2556. 

สมศักดิ์ สุนทรธาราวงศ. มาตรการคุมครองลูกจางทางกฎหมายในกรณีเลิกจาง: ศึกษาเปรียบเทียบ 

กฎหมายไทยกับกฎหมายตางประเทศ. วิทยานิพนธมหาบัณฑิต, คณะนิติศาสตร  
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มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 2530.  

สุธาวัลย รักสนอง.ปญหาเกี่ยวกับการจายคาชดเชยใหแกลูกจาง. สารนิพนธปริญญามหาบัณฑิต  

คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต. 2558  

สุดาศิริ วศวงศ.คําอธิบายกฎหมายคุมครองแรงงาน กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพนิติบรรณการ.  

 2538)   

สยามนิวส, อัตราการวางงานป 2561[ออนไลน],2562 เขาถึงไดจาก  

https://www.siamnews.com/view30110.html?fbclid=IwAR1kRZEYF_CjeqTUOKP

hyPk9qVzs9LxEpUkycJ6qyOM2SVInh5cUhxogvaU [10 กุมภาพันธ 2562]. 

อีบุค มหาวิทยาลัยรามคําแหง, บทท่ี1 วิวัฒนาการของกฎหมายแรงงาน[ออนไลน]. เขาถึงไดจาก  

http://e-book.ram.edu/e-book/l/LW401(47)/lw401(47)-1-1.pdf  [30 มีนาคม 

2562]. 

เอฟทีไอจอป,สถานการณการวางงาน[ออนไลน],2558. เขาถึงไดจาก 

www.ftijob.com/datafiles/unemployment_0258.pdf [2 ธันวาคม 2561]. 

ออสเตรเลีย สตัดดี้ เซ็นเตอร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,รอบรูออสเตรเลีย[ออนไลน],2560. เขาถึงได 

จาก www.aussiecenter.org/index.php/รอบรูออสเตรเลีย/204-สวัสดิการสังคมใน

ประเทศออสเตรเลีย.html [22 ธันวาคม 2561] 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


