ปญหากฎหมายเกี่ยวกับการคุมครองลูกจาง ในกรณีนายจางปดกิจการชั่วคราว
อนุรักษ วิจิตรพันธ
บทนํา
เนื่ องจากประเทศไทยเป น เมือ งเกษตรกรรม และประชากรส ว นใหญ ของประเทศไทย
โดยเฉพาะประชากรแถบลุ ม แม น้ํ า จะประกอบอาชี พ เกษตรกรรม เช น การเพาะปลู ก พื ช ต า งๆ
ทํ า การป า ไม รวมทั้ งการเลี้ ย งสั ตว และการประมง ลากอวนจับ ปลาดว ย และต อมาแผนพั ฒ นา
เศรษฐกิ จ และสั งคมแห ง เปลี่ ย นระบบจากสั งคมเกษตรกรรมแต เ ดิมปรั บ เปลี่ ย นเป น ระบบสั งคม
อุตสาหกรรมที่มุงเนนการผลิตสินคา เพื่อสงออกและจําหนาย ไมวาจะเปนสินคาอุปโภคและบริโภค
เพื่อให ทันต อความตองการของประชากรที่เป นผู บริโภค ทั้ งในประเทศและตางประเทศ ปจ จุบัน
เศรษฐกิจของประเทศไทยเขาสูยุคไทยแลน 4.0 ซึ่งเปนขับเคลื่อนดวยนวัตกรรมจากแรงงานมาเปน
ทุนนําเทคโนโลยีเขามาใชในการผลิตสินคา มีการจําหนายสินคาผานสื่อออนไลน ผานทางระบบ
เฟซบุก ไลน แอพพลิเคชั่นกันมากขึ้น จึงทําใหผูผลิตสินคาที่วางจําหนายตามรานคาประเภทโชหวย
หรือหางสรรพสินคามีจํานวนผูใชบริการลดนอยลงไปอยางเห็นไดชัด เพราะผูบริโภคสวนใหญสามารถ
เขาไปเลือกดูสินคาไดตลอดเวลา อีกทั้งเปนการประหยัดเวลาเพราะสามารถทํารายการซื้อผานสื่อ
ออนไลนเฟซบุกไดโดยงายดาย เมื่อมีการชําระสินคามีการแจงผานธนาคารและแจงที่อยูผูรับสินคาที่
เห็นวามีความสะดวกมากขึ้นและมีสินคาหลากหลายลดขั้นตอนการเดินทางอีกทั้งสินคาสงถึงหนาบาน
ดวยเหตุผลดังกลาวจึงทําใหรานคาที่มีการขายสินคาตามรานรูปแบบเดิมจําเปนตองลดภาระตนทุน
ดวยการเลิกจางลูกจาง และจําเปนตองปดกิจการไปในที่สุด
จากปญหาทางเศรษฐกิจในปจจุบัน สงผลกระทบตอการประกอบกิจการของนายจาง จึงทํา
ใหนายจางตองปรับกลยุทธวิธีในการบริหารงาน เพื่อใหองคกรของนายจางสามารถดําเนินกิจการของ
ตนเองตอไดและไมประสบกับปญหาทางดานการเงิน เชน การลดตนทุนการผลิต ลดคาใชจายลง
การยุ บ รวมแผนก ลดขนาดองคกรใหมีขนาดเล็กลง หรือการนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชในการ
ทํางานเพื่อเพิ่มการผลิต และลดตนทุนดานแรงงาน และมีการเลิกจางบางสวน ซึ่งนายจางสวนใหญ
อาศัยชองทางและเลือกที่จะใชสิทธิปดกิจการลงเปนการชั่วคราว เพื่อลดคาใชจาย จึงทําใหลูกจางที่
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ทํางานอยูในสถานประกอบการดังกลาวไดรับความเดือดรอน เนื่องจากการปดกิจการของนายจางทํา
ให ลูกจา งตองขาดรายไดป ระจํา ที่ ไดรับ ในแตล ะเดือน ผูศึกษาเห็นวา การปดกิจ การของนายจาง
กฎหมายสวนใหญเปนการปดเพื่อหนีปญหา จึงควรมีมาตรการคุมครองลูกจางกรณี กรณีนายจางปด
กิจการ
สถานการณการวางงาน การเลิกจางและความตองการแรงงาน สํานักงานสถิติแหงชาติ
(กุมภาพันธ 2558) เมื่อพิจารณาผูประกันตนที่ถูกเลิกจาง สาเหตุเนื่องมาจากนายจางปดกิจการมาก
ที่ สุ ด คิ ดเป น ร อ ยละ 62.33 รองลงมาไดแ ก นายจา งลดจํานวนพนั กงาน คิด เปน ร อยละ 22.42
สาเหตุอื่นๆ เชน สุขภาพไมดี หยุดกิจการชั่วคราว คิดเปนรอยละ 12.54 ไมผานการประเมิน/ทดลอง
งาน คิดเปนรอยละ 2.27 มีความผิด คิดเปนรอยละ 0.39 นายจางใชเครื่องจักรที่ทันสมัย คิดเปน
รอยละ 0.06
เมื่ อ พิ จ ารณาผู ป ระกัน ตนที่ถูก เลิก จา ง เนื่อ งมาจากนายจา งลดจํา นวนพนัก งาน
มากที่ สุ ด คิดเปนรอยละ 41.20 รองลงมาไดแก นายจางปดกิจการ คิดเปนรอยละ 31.62 สาเหตุ
อื่นๆ เชน สุขภาพไมดี หยุดกิจการชั่วคราว คิดเปนรอยละ 23.44 ไมผานการประเมิน/ทดลองงาน คิด
เปนรอยละ 2.72 มีความผิด คิดเปนรอยละ 0.96 นายจางใชเครื่องจักรที่ทันสมัย คิดเปนรอยละ
0.06
สําหรับผูที่ลาออกจากงาน สาเหตุเนื่องมาจากตองการเปลี่ยนงานมากที่สุด คิดเปน
รอยละ 85.42 รองลงมาไดแก สาเหตุอื่นๆ 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
0.06 1
อัตราการวางงานป 2561 ตั้งแตเดือนพฤษภาคมเปนตนมา มีแนวโนมต่ํากวาป 2559 –
2560 โดยเฉพาะการวางงานในเดือนกันยายนที่ผานมา มีคนวางงานประมาณ 3.73 แสนคน แสดงให
เห็นวา ปญหาการวางไมไดรุนแรงและนากังวล เมื่อเปรียบเทียบกับอัตราการวางงานในชวงเดือน
เดียวกันของป 2560 พบวามีคนวางงานลดลงประมาณ 7 หมื่นคน ขณะที่ชวงตนป 2561 มีอัตรา
วางงานสูงอยูที่ 1.3 – 1.2% กอนที่จะปรับตัวลดลงมาทรงตัวอยูที่ 1.0% ซึ่งเปนผูวางงานที่มาจาก
ภาคการผลิตมากที่สุด รองลงมาเปนภาคบริการและภาคเกษตร โดยเหตุผลของการวางงาน พบวา
0
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เอฟทีไอจอป,สถานการณการวางงาน [ออนไลน],2558.เขาถึงไดจาก
www.ftijob.com/datafiles/unemployment_0258.pdf [2 ธันวาคม 2561].
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เปนการลาออกจากงานมากที่สุด ประมาณ 1 แสนคน รองลงมาเปนนายจางปดกิจการ ประมาณ 3
หมื่นคน และหมดสัญญาจางประมาณ 2 หมื่น 2
สาเหตุปญหาของการปดกิจการกรณีบริษัท ฯ ประสบภัยอันตรายอันเนื่องมาจากภัย
ธรรมชาติ เชน น้ําทวม แผนดินไหว พายุเขา เปนเหตุใหไมสามารถประกอบกิจการไดตามปกติ หรือ
ป ญหาภาวะเศรษฐกิ จ ตกต่ํ า หลายบริ ษัท ฯ อาจตอ งประสบกับ ปญ หาทางการเงิ น งานไม มี หนี้
เพิ่ม คนลนงาน และมาตรการหนึ่งที่นายจางนํามาใชกอนถึงวิธีการเลิกจาง ก็คือ การหยุดกิจการหรือ
ปดกิจการเปนการชั่วคราว จึงกอใหเกิดปญหาดังนี้
1. ปญหาเกี่ยวกับการไมกําหนดระยะเวลาในกรณีปดกิจการชั่วคราว
เนื่องจากพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 75 วรรคหนึ่ง กําหนดให
นายจางปดกิจการชั่วคราวได ในกรณีที่นายจางมีความจําเปนสําคัญอันมีผลกระทบตอการประกอบ
กิจการของนายจาง จนทําใหนายจางไมสามารถประกอบกิจการไดตามปกติซึ่งมิใชเหตุสุดวิสัย แต
ไมไดกําหนดระยะเวลาในการปดกิจการชั่วคราวไว จึงทําใหมีปญหาเกี่ยวกับระยะเวลาในการป ด
กิจการชั่วคราวของนายจาง วามีกําหนดระยะเวลานานแคไหน ซึ่งเปนเหตุใหลูกจางไดรับผลกระทบ
ทําใหลูกจางมีรายไดลดนอยลง บางก็ตองลาออกจากงานไปหางานใหมทํา ในสวนลูกจางที่มีอายุมาก
แลวจะลาออกไปหางานใหมทําก็ไมได ตองทนรอตอไปโดยไมมีกําหนดเวลาวานายจางจะเปดกิจการ
ใหกลับเขาทํางานอีกเมื่อไร
2. ปญหาเกี่ยวกับระยะเวลาใหนายจางแจงใหลูกจางและพนักงานตรวจแรงงานทราบ
ลวงหนากอนวันเริ่มหยุดกิจการ
เนื่องจากพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 75 วรรคสอง กําหนดให
นายจางแจงใหลูกจางและพนักงานตรวจแรงงานทราบลวงหนาเปนหนังสือกอนหยุดกิจการไมนอย
กวา 3 วันทําการ ซึ่งเปนระยะเวลาที่สั้นและกระชั้นชิดเกินไป เมื่อนายจางปดกิจการชั่วคราวสงผลทํา
ใหลูกจางไมไดทํางานกับนายจางตลอดระยะเวลาที่นายจางปดกิจการ และเมื่อไมไดทํางานลูกจาง
ทั้งหมดจึงไดรับความเดือดรอนตองขาดรายไดประจํา ทําใหลูกจางไมสามารถเตรียมตัวแกปญหา
เกี่ยวกับรายไดที่หายไป กอใหเกิดความเดือดรอนเรื่องคาใชจายประจําเดือน
3. บทกําหนดโทษจากกรณีนายจางไมจายเงินใหแกลูกจาง
กรณี ที่ เ ป น ป ญ หาเกี่ ย วกั บ บทกํ า หนดโทษในกรณี ก ารไม จ า ยเงิ น ให แ ก ลู ก จ า งตาม
พระราชบัญญั ติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 75 วรรคหนึ่ง จากกรณีที่น ายจางป ดกิจ การ
1
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สยามนิวส,อัตราการวางงานป 2561 [ออนไลน],2562 เขาถึงไดจาก
https://www.siamnews.com/view30110.html?fbclid=IwAR1kRZEYF_CjeqTUOKPhyPk9q
Vzs9LxEpUkycJ6qyOM2SVInh5cUhxogvaU [10 กุมภาพันธ 2562].
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ชั่วคราว จะสงผลกระทบตอลูกจางทั้ งหมด โดยมีบ ทกําหนดโทษปรับไมเ กินสองหมื่นบาท ซึ่งบท
กําหนดโทษในกรณีดังกลาวไมไดระบุใหนายจางตองรับผิดตอลูกจางเปนรายบุคคลใหชัดเจน อีกทั้ง
บทกําหนดโทษที่ไมรุนแรงทําใหนายจางไมคํานึงถึงประโยชนไดเสียในทางที่ชอบของลูกจางตามหลัก
ของหลักสุจริต ซึ่งพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 ยังมีบทกําหนดโทษที่ไมรุนแรงนักใน
การใชลงโทษผูฝาฝนตามกรณีดังกลาวนี้ จึงเหมือนเปดชองใหเกิดความไมเปนธรรมกับลูกจาง
วัตถุประสงคของการศึกษา
1. เพื่ อ ศึ ก ษาความหมาย ประวัติ ความเป น มา แนวคิด และทฤษฎีห ลั ก การเกี่ย วกั บ การ
คุมครองลูกจาง ในกรณีนายจางปดกิจการชั่วคราว
2. เพื่อศึกษากฎหมายที่เกี่ยวกับการคุมครองลูกจาง ในกรณีนายจางปดกิจการชั่วคราว
3. เพื่อวิเคราะหปญญหาเกี่ยวกับการคุมครองลูกจาง ในกรณีนายจางปดกิจการชั่วคราว
4. เพื่อศึกษาแนวทางแกไขกฎหมายที่เกี่ยวของกับการคุมครองลูกจาง ในกรณีนายจางปด
กิจการชั่วคราว
สมมติฐานในการศึกษา
ในปจจุบันกฎหมายเกี่ยวกับการจางแรงงานมีอยูหลายฉบับ ไมวาจะเปนประมวลแพงและ
พาณิชย พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน แตบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวของกับการคุมครอง
ลูกจ า งในกรณี น ายจ า งป ดกิ จ การชั่ว คราวยังมีความไมเหมาะสมบางประการจึงทําใหเกิดปญ ญา
เกี่ยวกับนายจางจายเงินใหแกลูกจางในกรณีนายจางปดกิจการชั่วคราว เกี่ยวกับระยะเวลาใหนายจาง
แจงลูกจางและพนักงานตรวจแรงงานทราบลวงหนา และเกี่ยวกับบทกําหนดโทษกรณีนายจางไม
จ า ยเงิ น ให แ ก ลู ก จ า ง จึ ง จํ า เป น ต อ งศึ ก ษากฎหมายดั ง กล า ว เพื่ อ ให ก ารคุ ม ครองลู ก จ า งอย า งมี
ประสิทธิภาพและเปนธรรมอยางแทจริง
ขอบเขตของการศึกษา
การศึ ก ษานี้ จ ะทํ า การศึ ก ษา ความหมาย ประวั ติ ค วามเป น มา แนวคิ ด และทฤษฎี ข อง
พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 กรณีนายจางปดกิจการชั่วคราว และศึกษาแนวทางแกไข
กฎหมายเกี่ยวกับนายจางปดกิจการชั่วคราวโดยเปรียบเทียบกับกฎหมายตางประเทศและบทกําหนด
โทษกรณี น ายจ า งไม จ า ยเงิ น ให แ ก ลู ก จ า ง ซึ่ ง กฎหมายที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การศึ ก ษาในครั้ ง นี้ ได แ ก
พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 และประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
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วิธีดําเนินการศึกษา
การศึกษานี้เปนการวิจัยเอกสาร (Documentary

Research) ในลักษณะการศึกษาและ

รวบรวมจากหลักกฎหมายตางประเทศ หลักกฎหมายไทย ระเบียบ ขอบังคับ รายงานการวิจัย
วิทยานิพนธ สารนิพนธ บทความทางวิชาการและเอกสารอื่น ๆ รวมทั้งขอมูลทางสื่ออิเล็กทรอนิกส
นํามาวิเคราะหในประเด็นตาง ๆ ตามวัตถุประสงคของการศึกษา
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการศึกษา
1. ทํ าใหทราบความหมาย ประวัติความเป นมา แนวคิ ดและทฤษฎีห ลักการเกี่ย วกับการ
คุมครองลูกจาง
2. ทําใหทราบกฎหมายตางประเทศ และกฎหมายไทยเกี่ยวกับการคุมครองลูกจาง
3. ทําใหทราบกฎหมายในการคุมครองลูกจาง กรณีนายจางปดกิจการชั่วคราว
4. ทําใหกระทรวงแรงงาน สํานักงานประกันสังคม และหนวยงานอื่นๆที่เกี่ยวของอาจนําผล
การศึกษานี้ไปใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการคุมครองลูกจาง และเสนอใหมีการแกไข
ปรั บ ปรุ ง กฎหมายเพื่ อ ให ม าตรการในการคุ ม ครองลู ก จ า งในกรณี น ายจ า งป ด กิ จ การชั่ ว คราว มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลดียิ่งขึ้น
จากสภาพเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทยปจจุบันมจะเห็นไดวาระบบเทคโนโลยีสงผล
กระทบตอการดําเนินธุรกิจของนายจางโดยตรง เมื่อมีผลกระทบตอการดําเนินการธุรกิจ ยอมสงผลตอ
การจางงานมีผลตอภาระหนี้สินของนายจางและมีผลกระทบตอการจายคาจางของลูกจาง ปญหา
ภาวะเศรษฐกิจตกต่ํา หลายบริษัท ฯ อาจตองประสบกับปญหาทางการเงิน งานไมมี หนี้เพิ่ม คนลน
งาน แตนายจางบางรายอาจไมตองการลดหรือเลิกจางพนักงาน นายจางอาจใชวิธีการลดคาใชจาย
อื่ น ๆ เช น ค า น้ํ า ค า ไฟ ลดสวั ส ดิ การ แตโ ดยส ว นใหญ แล ว สาเหตุดังกล าวเปน มาตรการหนึ่ง ที่
นายจางสามารถนํามาใชกอนถึงวิธีการเลิกจาง ก็คือ การหยุดกิจการหรือปดกิจการเปนการชั่วคราว
จึงทําใหนายจางสวนหนึ่งเลือกที่ปรับเปลี่ยนรูปแบบขนาดองคกร ยุบแผนกและปรับลดจํานวนลูกจาง
ซึ่งนายจางที่เปนชาวตางชาติสวนใหญเลือกที่จะใชวิธีการเรียกวาลอยแพลูกจาง โดยการปดกิจการ
ของตนเองเปนการชั่วคราวโดยไมมีกําหนดระยะเวลาของการปดกิจการชั่วคราวไววานายจางจะปด
กิจการถึงวันที่เทาไรและจะเปดกิจการไดอีกเมื่อไร และเปนเหตุผลที่ไมอาจระบุไดทําใหลูกจางไดแต
เฝารอวานายจางจะกลับมาเปดกิจการอีกทีเมื่อไรและสวนใหญนายจางที่เปนชาวตางชาติมักจะหนี
กลับประเทศของตน หลีกเลี่ยงที่จะจายเงินใหกับลูกจาง และทิ้งใหลูกจางตองแบกรับภาระตองใช
สิทธิยื่นคํารองขอตอพนักงานตรวจแรงงานเพื่อใหเขามาชวยเหลือหรือฟองคดีตอศาลแรงงานเพื่อใช
สิทธิเรียกรองตามกฎหมายและโอกาสที่ลูกจางจะไดรับสิทธิคาชดเชย คาเลิกจางไมเปนธรรมและเงิน
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ชวยเหลือจากนายจางนั้นยอมเปนไปไดนอยและไมอาจคาดหมายไดเนื่องจากเมื่อลูกจางใชสิทธิทาง
ศาลแลว นายจางที่เปนชาวตางชาติมักจะหนีกลับประเทศของตนเปนสวนใหญและไมมาศาลตาม
กําหนดนัดอันเปนเหตุผลที่จะไมรับผิดชอบในการจายเงินเยียวยาใหลูกจางแมศาลแรงงานจะพิพากษา
ใหลูกจางไดรับสิทธิในคาชดเชยคาสินจางแทนการบอกกลาวลวงหนาก็ตามแตคําพิพากษาไมสามารถ
บังคับเอากับนายจางไดเนื่องจากไมมีมาตรการคุมครองลูกจางในกรณีปดกิจการชั่วคราวใหไดรับสิทธิ
ตามกฎหมายอยางเพียงพอ อีกทั้งลูกจางที่ศาลมีคําพิพากษาใหชนะคดีหากนายจางไมปฏิบัติตามคํา
พิพากษาลูกจางก็ตองบังคับคดีตองสืบหาทรัพยของนายจางเพื่อขายทอดตลาดมาชําระหนี้แตดวยเหตุ
ที่ลูกจางเปนผูที่ถูกนายจางเอาเปรียบทางสังคมไมมีเงินทุนเพียงพอที่จะใชสิทธิติดตามใหนายจางมา
รับผิดในผลแหงคําพิพากษาได เมื่อลูกจางไมไดทํางานกับนายจางจึงขาดรายไดในการดํารงชีพในแต
ละเดือนทําใหไดรับความเดือดรอนเปนอยางมาก เมื่อเปนเชนนี้รัฐจึงตองเขามาเพื่อคุมครองดูแลให
ลูกจางไดรับสิทธิและสวัสดิการที่เปนธรรมจากรัฐ ซึ่งจากสภาพปญหาเห็นไดวานายจางเพียงบางสวน
เทานั้นซึ่งเปนสวนนอยที่ปดกิจการชั่วคราวและรอจังหวะโอกาสกลับมาเปดกิจการของตนอีกครั้งหนึ่ง
แตปญหากฎหมายคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ที่ใชบังคับอยูในปจจุบันนั้น ไมสามารถคุมครองได
อย า งแท จ ริ ง จึ งก อ ให เ กิ ดป ญ หาเกี่ย วกับ การคุ มครองลูก จางในกรณีน ายจา งปดกิ จ การชั่ว คราว
ดังตอไปนี้
1.ปญหาเกี่ยวกับการไมกําหนดระยะเวลาในกรณีปดกิจการชั่วคราว
ตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 75 วรรคหนึ่ง กําหนดใหนายจางปด
กิจการชั่วคราวได ในกรณีที่นายจางมีความจําเปนสําคัญอันมีผลกระทบตอการประกอบกิจการของ
นายจาง จนทําใหนายจางไมสามารถประกอบกิจการไดตามปกติซึ่งมิใชเหตุสุดวิสัย แตนายจางตอง
จายเงินใหแกลูกจางในอัตรารอยละเจ็ดสิบหาของคาจางในวันทํางานที่ลูกจางไดรับกอนปดกิจการ
ชั่วคราว แตกฎหมายไมไดกําหนดระยะเวลาในการปดกิจการชั่วคราวไว จึงทําใหมีปญหาเกี่ยวกับ
ระยะเวลาในการปดกิจการชั่วคราวของนายจาง วามีกําหนดระยะเวลานานแคไหน
โดยการป ดกิ จการชั่ วคราวของนายจางนั้นอาจเกิดขึ้น ไดจากหลายสาเหตุ ซึ่งปญ หาดาน
การเงินจากการขึ้นคาแรงขั้นต่ํา ปญหาดานการตลาดจากคําสั่งซื้อสินคาลดลงมาก การถูกยกเลิกคํา
สั่งซื้อสินคาจํานวนมาก ก็เปนปญหาที่สงผลกระทบตอกิจการของนายจางอยางรุนแรงจนถึงขั้น มี
ความจําเปนตองหยุดกิจการทั้งหมดหรือบางสวนเปนการชั่วคราว อันเปนสิทธิแกนายจางที่จะไมให
ลูกจ างทั้งหมดหรือบางสว นทํ างานเปนการชั่วคราว โดยไมเลือกปฏิบัติวาลูกจางที่จ ะใหห ยุดงาน
ชั่วคราวนั้นเปนกรรมการลูกจางหรือไม ทั้งนี้ เพื่อใหนายจางมีโอกาสแกไขวิกฤตการณที่เกิดขึ้นให
หมดไปหรือบรรเทาลง และแมกฎหมายจะใหความคุมครองลูกจางโดยใหนายจางมีหนาที่ตองจายเงิน
ใหแกลูกจางในระหวางที่หยุดกิจการชั่วคราวไมนอยกวารอยละเจ็ดสิบหาของคาจางในวันทํางานที่
ลูกจางไดรับกอนนายจางหยุดกิจการตลอดระยะเวลาที่นายจางไมไดใหลูกจางทํางานก็ตาม แตการที่
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กฎหมายไมไดกําหนดระยะเวลาของการปดกิจการชั่วคราวเอาไววาควรปดกิจการชั่วคราวเปนกําหนด
ระยะเวลานานเทาไร จึงสงผลทําใหลูกจางไมทราบกําหนดระยะเวลาการหยุดงานชั่วคราวของตน
เพื่อหาชองทางแกไขปญหารายไดที่ลดนอยลง และไมมีความเชื่อมั่นวาจะไดกลับเขามาทํางานกับ
นายจางอีกเชนเดิม เปนเหตุทําใหลูกจางตองรอคอยเวลาและรอคอยจังหวะโอกาสวาอีกนานแคไหนที่
นายจางจะกลับมาเปดกิจการอีกครั้งเพื่อลูกจางจะไดกลับมาทํางานกับนายจางอีกเชนเดิม ซึ่งสําหรับ
ลูกจางถือวาเปนผูดอยโอกาสทางสังคมและถูกนายจางเอาเปรียบทางสังคม ลูกจางกับนายจางจึงมีขอ
พิพาทสูศาลแรงงานอยูบอยครั้ง จากเหตุผลดังที่กลาวมานี้แมรัฐมีมาตรการคุมครองลูกจางเพื่อให
ไดรับความเปนธรรมทางสังคมโดยออกกฎหมายมาเพื่อชวยเหลือคุมครองลูกจางผูที่ถูกเอาเปรียบทาง
สังคมเพื่อใหเกิดความเสมอภาค และเทาเทียมกันทางสังคม เพื่อลดปญหาความขัดแยงที่เกิดขึ้น แต
เมื่อพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 75 วรรคหนึ่ง ไมกําหนดระยะเวลาการปด
กิจการชั่วคราวไวเชนนี้ก็จะเห็นไดวามาตรการคุมครองลูกจางในกรณีนายจางปดกิจการชั่วคราวที่มี
อยูย ังไมเพียงพอ
ดังนั้น เมื่อปญหานายจางปดกิจการชั่วคราวสงผลกระทบทําใหรายไดของลูกจางที่เคยไดรับ
ตอเดือนลดนอยลง แตในขณะที่คาใชจายประจําในแตละเดือนไมไดลดนอยลงไปดวย และยังไมมี
กําหนดเวลาการปดกิจการชั่วคราวจากนายจางแตอยางใด เพื่อลดปญหาความเดือดรอนของลูกจาง
การกําหนดใหมีระยะเวลาในการปดกิจการชั่วคราวจึงมีความจําเปนในการใหความคุมครองลูกจาง
เปนอยางยิ่ง
2.ปญหาเกี่ยวกับระยะเวลาใหนายจางแจงใหลูกจางและพนักงานตรวจแรงงานทราบ
ลวงหนากอนวันเริ่มหยุดกิจการ
สําหรับระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดใหนายจางตองแจงบอกกลาวการหยุดกิจการชั่วคราวให
ลูกจางและใหพนักงานตรวจแรงงานทราบกอนเริ่มหยุดกิจการนั้น พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน
พ.ศ.2541 มาตรา 75 วรรคสอง กําหนดใหนายจางตองแจงใหลูกจางและพนักงานตรวจแรงงานทราบ
ลวงหนาเปนหนังสือกอนวันหยุดกิจการไมนอยกวาสามวัน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับหนาที่ขั้นตอนการ
ทํางานของพนักงานตรวจแรงงงานที่ตองดําเนินการในกรณีนายจางปดกิจการชั่วคราว เมื่อไดรับการ
แจ ง แล ว พนั ก งานตรวจแรงงานจะมี ห น า ที่ เ ข า ไปในสถานประกอบกิ จ การหรื อ สํ า นั ก งานของ
นายจาง และสถานที่ทํางานของลูกจางในเวลาทําการ เพื่อตรวจสภาพการทํางานของลูกจางและ
สภาพการจาง สอบถามนายจางหรือบุคคลที่เกี่ยวของและตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวของกับขอเท็จจริง
ที่นายจางใชอางในการปดกิจการชั่วคราว เพื่อพนักงานตรวจแรงงานจะไดเก็บรวบรวมไวเปนหลักฐาน
ในกรณีท่ีอาจเกิดขอพิพาทโตงแยงกันขึ้นในภายหลัง รวมทั้งตรวจสอบขอมูล วิธีการ ขั้นตอนการ
จายเงินใหแกลูกจาง ดังนั้น ระยะเวลาบอกกลาวลวงหนาเพียงสามวันจึงไมเพียงพอในการปฏิติหนาที่
ของพนักงานตรวจแรงงาน
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เนื่ อ งจากพนั กงานตรวจแรงงานมี ห น า ที่ ดู แ ลและคุ ม ครองลู ก จ า งในทุ กๆ กรณี ป ญ หาที่
เกี่ยวของกับลูกจางและนายจางมากมายหลายกรณีจนงานลนมือ และในสวนของลูกจางก็ไมอาจ
เตรียมตัวรับมือกับปญหารายไดประจําลดนอยลง ทําใหลูกจางไดรับความเดือดรอน เพราะลูกจาง
สวนใหญจะเปนลูกจางประเภทใชแรงงาน ปกติก็มีรายไดไมเพียงพอกับรายจายอยูแลว เมื่อตองมา
ขาดรายไดบางสวนลงไปอีกก็ยิ่งกอใหเกิดความเดือดรอนเพิ่มมากขึ้น และยังไมมีกําหนดเวลาจาก
นายจางวาจะใหกลับเขาทํางานตามปกติไดเมื่อไร ในสวนของพนักงานตรวจแรงงานซึ่งมีหนาที่เขาไป
ใหความคุมครองลูกจาง ก็ไมสามารถดําเนินการตรวจสอบขอมูลความถูกตองของนายจางถึงเหตุผลที่
นายจางอางเพื่อปดกิจการชั่วคราวไดทัน ทําใหไมสามารถเขาไปชวยเหลือใหความคุมครองลูกจางได
ทัน ผูศึกษาจึงเห็น ควรเพิ่มกํ าหนดระยะเวลาการแจงใหลูกจางและพนักงานตรวจแรงงานทราบ
ลวงหนาเปนหนังสือกอนปดกิจการชั่วคราวใหมากกวาสามวันทําการ เพื่อใหเกิดความคุมครองลูกจาง
ไดจริงตามตามเจตนารมณของกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงาน
3.ปญหาเกี่ยวกับบทกําหนดโทษจากกรณีนายจางไมจายเงินใหแกลูกจาง
สําหรับในกรณีความผิดที่นายจางฝาฝนกฎหมายคุมครองแรงงานโดยการไมจายเงินใหแก
ลูกจางตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 75 วรรคหนึ่ง พระราชบัญญัติคุมครอง
แรงงาน พ.ศ.2541 ไดกําหนดโทษไวใน มาตรา 146 โดยกําหนดโทษใหปรับในอัตราไมเกินสองหมื่น
บาท ซึ่งเปนชองทางใหนายจางเลือกที่จะไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541
มาตรา 75 วรรคหนึ่ง แตยอมจายคาปรับตามกฎหมายแทนที่จะจายเงินใหกับลูกจาง เนื่องจากโทษ
คาปรับไมเกินสองหมื่นบาทนั้นนอยเกินไปไมเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปจจุบัน อีกทั้ง
ไมมีการกําหนดอัตราโทษคาปรับขั้นต่ําเอาไว นายจางอาจถูกปรับเพียงแค 500 บาทก็ได
บทกฎหมายคุมครองแรงงานในสวนของอัตราโทษปรับไมเกินสองหมื่นบาท เปนการกําหนด
เพื่อลงโทษนายจางและเพื่อคุมครองลูกจาง เมื่อนายจางไมจายเงินใหกับลูกจางตามพระราชบัญญัติ
คุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 75 วรรคหนึ่ง ซึ่งอัตราโทษคาปรับดังกลาวไมเหมาะสมสอดคลอง
กับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปจจุบัน จึงควรเพิ่มจํานวนอัตราคาปรับใหสูงขึ้นและกําหนดอัตรา
คาปรับขั้นต่ําไวดวย เนื่องจากบทกําหนดโทษปรับตามมาตรา 146 ดังกลาว เปนการกําหนดไวตั้งแตป
พ.ศ.2541 ซึ่งเปนระยะเวลายี่สิบกวาปมาแลว โดยขณะนั้นคาปรับไมเกินสองหมื่นบาท อาจจะสูงมาก
พอในชวงเศรษฐกิจและสังคมในขณะนั้น แตสําหรับในปจจุบันดูจะนอยเกินไปทําใหนายจางไมเกิด
ความเกรงกลัว จึงเห็นไดวาอัตราโทษที่ใชลงโทษแกนายจางไมสามารถที่จะใหนายจางหยุดหรือเลิก
พฤติกรรมที่เปนการฝาฝนกฎหมายคุมครองแรงงานเชนนี้ได
ดังนั้น เมื่ออัตราโทษที่ใชบังคับอยูในปจจุบัน เกี่ยวกับกรณีนายจางไมจายเงินใหแกลูกจางใน
กรณีนายจางปดกิจการชั่วคราวตามมาตรา 75 วรรคหนึ่ง ที่กําหนดโทษไวในมาตรา 146 มีความไม
เหมาะสมสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปจจุบัน ไมไดทําใหนายจางเกิดความแกรงกลัว
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ผูศึกษาจึงเห็น ควรแกไขเพิ่มเติมอัตราโทษคาปรับใหสูงสุดขึ้ นและกําหนดคาปรั บขั้น ต่ําไว เพื่อให
เหมาะสมสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมในปจจุบัน
ขอเสนอแนะ
จากปญหาดังกลาว ผูศึกษามีขอ เสนอแนะดังตอไปนี้
1. ปญหาเกี่ยวกับการไมกําหนดระยะเวลาในกรณีปดกิจการชั่วคราว
สําหรั บป ญหาขอนี้ ขอเสนอแนะใหแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.
2541 มาตรา 75 วรรค 1 เดิมบัญญัติวา “ในกรณีที่นายจางมีความจําเปนโดยเหตุหนึ่งเหตุใดที่สําคัญ
อันมีผลกระทบตอการประกอบกิจการของนายจางจนทําใหนายจางไมสามารถประกอบกิจการได
ตามปกติซึ่งมิใชเหตุสุดวิสัยตองหยุดกิจการทั้งหมดหรือบางสวนเปนการชั่วคราว ใหนายจางจายเงิน
ใหแกลูกจางไมน อยกวารอยละเจ็ดสิ บห าของคาจางในวันทํางานที่ลูกจางไดรับ กอนนายจางหยุด
กิจการตลอดระยะเวลาที่นายจางไมไดใหลูกจางทํางาน”
แกไขเปน “ในกรณีที่นายจางมีความจําเปนโดยเหตุหนึ่งเหตุใดที่สําคัญอันมีผลกระทบตอการ
ประกอบกิจการของนายจางจนทําใหนายจางไมสามารถประกอบกิจการไดตามปกติซึ่งมิใชเหตุสุดวิสัย
ตองหยุดกิจการทั้งหมดหรือบางสวนเปนการชั่วคราว โดยมีกําหนดระยะเวลาไมเกินสามเดือน หาก
กรณีนายจางมีความจําเปนตองปดกิจการเกินสามเดือน ตองแจงพนักงานตรวจแรงงานเพื่อพิจารณา
ตามที่เห็นสมควร และใหนายจางจายเงินใหแกลูกจางไมนอยกวารอยละเจ็ดสิบหาของคาจางที่ลูกจาง
ไดรับกอนนายจางหยุดกิจการตลอดระยะเวลาที่นายจางไมไดใหลูกจางทํางาน”
เมื่อไดแกไขเพิ่มเติมโดยการกําหนดใหมีระยะเวลาในการปดกิจการชั่วคราวแลว ทําใหเกิด
ความชัดเจน เปนการใหความคุมครองแกลูกจางเกี่ยวกับระยะเวลาที่นายจางปดกิจการชั่วคราว ทําให
ลูกจางรูกําหนดระยะเวลาเพื่อสามารถวางแผนรองรับการขาดรายไดบางสวนไปในระหวางปดกิจการ
ชั่วคราว ทําใหเกิดความชัดเจนเกี่ยวกับระยะเวลาที่ปดกิจการชั่วคราว ไมเปนชองวางทางกฎหมายให
นายจางสามารถเปดหรือปดกิจการชั่วคราวไดตามความตองการของตัวเอง
2.ปญหาเกี่ยวกับระยะเวลาใหนายจางแจงใหลูกจางและพนักงานตรวจแรงงานทราบ
ลวงหนากอนวันเริ่มหยุดกิจการ
สํ า หรั บ ป ญ หาข อนี้ ขอเสนอแนะใหแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญ ญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.
2541 มาตรา 75 วรรคสอง เดิมบัญญัตวา“ใหนายจางแจงใหลูกจางและพนักงานตรวจแรงงานทราบ
ลวงหนาเปนหนังสือกอนวันเริ่มหยุดกิจการตามวรรคหนึ่งไมนอยกวาสามวันทําการ”
แกไขเปน “ใหนายจางแจงใหลูกจางและพนักงานตรวจแรงงานทราบลวงหนาเปนหนังสือ
กอนวันเริ่มหยุดกิจการตามวรรคหนึ่งไมนอยกวาสามสิบวันทําการ”
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เมื่อไดแกไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับระยะเวลาแจงบอกกลาวใหลูกจางและพนักงานตรวจแรงงาน
ทราบลวงหนาไมนอยกวาสามสิบวัน จึงถือวาเปนระยะเวลาที่เหมาะสมแลว จะเปนผลดีตอลูกจางไดมี
เวลาในการเตรียมตัวยอมรับและวางแผนเรื่องคาใชจายหลังจากที่ไมไดทํางานกับนายจางเปนการ
ชั่วคราว และเพื่อใหพนักงานตรวจแรงงานไดมีเวลาดําเนินการเขาไปตรวจสอบสถานประกอบการของ
นายจ า งเพื่ อแสวงหาข อเท็จ จริ งที่ เกิดขึ้น และผลกระทบเพื่อเขาชว ยเหลื อและคุ มครองลูกจางได
ทันทวงที สมประโยชนของการบริหารแรงงานตอบสนองนโยบายของรัฐบาลที่ออกกฎหมายคุมครอง
แรงงานมาเพื่อเปนการคุมครองชวยเหลือประโยชนของลูกจางไดอยางแทจริง และเหมาะสมกับสภาพ
เศรษฐกิจ และสั งคมของประเทศไทยในป จจุ บัน อีกทั้ง หากตรวจพบวานายจางปดกิจการโดยไม
ถูกตองไมชอบดวยกฎหมาย ลูกจางก็จะสามารถใชสิทธิของตนในทางกฎหมายในการฟองตอศาล
แรงงานหรือรองเรียนตอหนวยงานของกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานในแตละจังหวัดไดทันทวงที
ในขณะที่นายจางยังไมหนีไปไหนและเปดกิจการอยู อันจะเปนประโยชนและเปนธรรมแกลูกจาง
3.ปญหาเกี่ยวกับบทกําหนดโทษจากกรณีนายจางไมจายเงินใหแกลูกจาง
สําหรับปญหาขอนี้ ขอเสนอแนะใหแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541
มาตรา 146 เดิมบัญญัติวา “นายจางผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ... 75 วรรคหนึ่ง ... ตองระวางโทษปรับ
ไมเกินสองหมื่นบาท”
แกไขเปน “นายจางผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา...ตองระวางโทษปรับไมเกินสองหมื่นบาท เวน
แตความผิดตามมาตรา 75 วรรคหนึ่ง ตองระวางโทษปรับขั้นต่ําหาหมื่นบาทแตไมเกินหนึ่งแสนบาท”
เมื่อไดแกไขเพิ่มเติมเกี่ยวกับอัตราโทษมาตรา 146 ในฐานความผิดตามมาตรา 75 วรรคหนึ่ง
โดยกําหนดอัตราคาปรับขั้นต่ําและเพิ่มอัตราคาปรับจากเดิมไมเกินสองหมื่นบาท เปนปรับขั้นต่ําหา
หมื่นบาทแต ไมเกิ นหนึ่งแสนบาท จะสงผลทําใหน ายจางเกิดความเกรงกลัว มากยิ่ งขึ้น เพราะเมื่ อ
กําหนดอัตราคาปรับขั้นต่ําหาหมื่นบาทแตไมเกินหนึ่งแสนบาท อาจจะเปนจํานวนที่สูงกวาที่นายจาง
ตองจายใหแกลูกจางทําใหนายจางไมกลากระทําความผิดเพราะตองจายคาปรับในจํานวนที่สูงกวาที่
ตองจายใหแกลูกจางเสียอีก ซึ่งเปนมาตรการคุมครองลูกจางใหไดรับเงินตามมาตรา 75 วรรคหนึ่ง
บรรณานุกรม
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