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บทคัดยอ 
 

 วิทยานิพนธฉบับนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาถึงการกําหนดอัตราคาจางข้ันตํ่า
และคาจางของงานท่ีจางไมเต็มเวลาของประเทศไทย ซึ่งในขณะนี้ยังไมมีกฎหมาย
กําหนดไวเปนการเฉพาะ ทําใหเกิดความไมเปนธรรมกับลูกจางที่ทํางานไมเปนเต็มเวลา 
ประกอบกับในปจจุบันมีการจางลูกจางประเภทน้ีมากข้ึน ทําใหเกิดปญหาทางสังคม
ตางๆ เพ่ิมมากข้ึนตามไปดวย การศึกษาวิจัยเรื่องนี้เปนการศึกษาวิจัยทางเอกสาร โดยนํา
กฎหมายในเรื่องการกําหนดคาจางข้ันตํ่าของประเทศญี่ปุน และประเทศเกาหลีใตมาใช
เปนแนวทางในการวิเคราะหเปรียบเทียบ 
 จากการศึกษาพบวาในปจจุบันพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 ได
ใหอํานาจคณะกรรมการคาจางในการกําหนดอัตราคาจางข้ันตํ่า แตอัตราคาจางข้ันตํ่าที่
กําหนดข้ึนนั้น เปนอัตราคาจางข้ันตํ่ารายวันและใชบังคับกับลูกจางทุกประเภท ซึ่งไม
สอดคลองกับสภาพการจางงานท่ีมีการแยกประเภทลูกจางออกเปนลูกจางประจําหรือ 
ลูกจางท่ีทํางานเต็มเวลา กับลูกจางท่ีทํางานไมเต็มเวลา สภาพดังกลาวกอใหเกิดปญหา
หลายประการแกลูกจางที่ทํางานไมเต็มเวลา โดยนายจางจะกําหนดคาจางตามอําเภอใจ 
รวมท้ังมีการหลีกเลี่ยงการบังคับใชกฎหมายคุมครองแรงงานในเรื่องคาจางข้ันตํ่า เม่ือ
ศึกษาเปรียบเทียบกับตางประเทศโดยเฉพาะประเทศญ่ีปุน จะพบวาไมมีปญหาดังกลาว
เนื่องจากประเทศญ่ีปุนไดมีการกําหนดเปนกฎหมายรองรับในเรื่องคาจางข้ันตํ่าแยก
ระหวางลูกจางที่ทํางานเต็มเวลา กับลูกจางที่ทํางานไมเต็มเวลา 
 วิทยานิพนธนี้จึงเสนอแนะใหมีการปรับปรุงแกไขบทบัญญัติในเรื่องการ
กําหนดคาจางข้ันตํ่าสําหรับลูกจางที่ทํางานไมเต็มเวลา โดยพบวามีแนวทางดานกฎหมาย
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 แนวทางที่หนึ่งควรเปนแนวทางการแกไขปญหาในระยะยาว แตปจจุบันมี
ความเรงดวนในการแกไขปญหา จึงเห็นควรใหดําเนินการในแนวทางท่ีสองโดยออก
ประกาศกระทรวงแรงงานเปนสองฉบับ โดยฉบับแรกเปนประกาศกระทรวงแรงงาน 
เรื่อง อัตราคาจางข้ันตํ่าสําหรับลูกจางท่ีทํางานเต็มเวลา สวนฉบับที่สองเปนประกาศ
กระทรวงแรงงาน เรื่อง อัตราคาจางข้ันตํ่าสําหรับลูกจางที่ทํางานไมเต็มเวลา  
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ABSTRACT 
 

 This thesis aims to study the determination of the minimum wages rate and 
wages for part-time employment in Thailand of which a particular law has not been made. 
This leads the unfair treatment to part-time employees. Up to the present time, the number 
of part-time employees has been increasing, which causes various types of social problems. 
In this thesis, the documentary research method is employed along with the analytic and 
comparative study, by comparing the laws of determination of minimum wages practiced in 
Japan and the Republic of  Korea. 
 From the study, it is found that the present Labour Protection Act, B.E. 2541, 
entitles the wages commission to determine the minimum wages rate. The fact is that the 
fixed minimum wages rate is based on the daily minimum wages rate and applicable to all 
categories of employees. This does not go well with the working conditions in which the 
employees are categorized into permanent or full-time employees, and part-time employees. 
The said conditions cause many types of problems to part-time employees. For instance, the 
employers are free to determine the wages and they try to avoid following the Labour 
Protection Law regarding the minimum wages rate. When the comparative study with the 
Laws of foreign countries, particularly Japan, was done, it revealed that such problems have 
not been found in Japan as the law regarding the determination of the minimum wages rate 
of Japan was drafted by separating the full-time employees and the part-time employees.   
 This thesis finally proposes two possible legal alternatives to improve the 
provisions relating to the determination of the minimum wages rate for part-time 
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employees; for the first alternative, a Minimum Wages Act should be enacted. The 
advantages of this alternative could be that there will be a particular law relating to 
minimum wages. This law will designate protection or scope of enforcement on personnel 
issues concerning employers, employees and general matters in compliance with the 
objectives of enforcement. Moreover, the law itself will be stable. The disadvantage could 
be considered the complicated and time-consuming process of drafting this law. For the 
second alternative, there should be an announcement of the Labour Ministerial Regulations 
relating to minimum wages by the virtue of the Labour Protection Act, B.E. 2541. Unlike 
the first alternative, the speedy process of drafting this law is an advantage. However, the 
disadvantage could be the lack of thoughtfulness in making the law and the stability of the 
law.  
 The first alternative should be a long-term solution to the problem. On the other 
hand, due to the urgent need for the country to solve the problems now, the second 
alternative should be implemented by the promulgation of the second announcement of the 
Labour Ministerial Regulations. In other words, the first announcement of the Labour 
Ministerial Regulations is related to the minimum wages for full-time employees, whereas 
the second one is based on the minimum wages rate of part-time employees.     
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บทท่ี 1 
 

บทนํา 
 
1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 

  ในสถานการณเศรษฐกิจที่ตกตํ่า ความอยูรอดขององคกรมีความสําคัญเปน
อยางมาก ขณะเดียวกันคุณภาพชีวิตและผลตอบแทนของลูกจางที่ไดรับก็มีความสําคัญ
ไมยิ่งหยอนไปกวากัน ในบริษัทนั้นจําเปนตองบริหารจัดการตนทุนและคาใชจายอยาง
เหมาะสมจึงจะชวยใหบริษัทสามารถผลิตสินคาหรือบริการออกมาดวยตนทุนที่
เหมาะสมซ่ึงมีผลตอการต้ังราคาขายของสินคา ทั้งนี้เพ่ือการแขงขันกับผูแขงขันรายอ่ืนๆ 
ไดทั้งภายในประเทศและเวทีการคาโลก มิฉะน้ันบริษัท หางราน ผูประกอบการยอมไม
สามารถอยูรอดได 
  ในขณะเดียวกันคาตอบแทนซ่ึงรวมทั้งคาจาง เงินเดือน และสวัสดิการตางๆ 
ที่จัดใหพนักงานหรือลูกจางของบริษัท ถือวาเปนสวนหนึ่งของตนทุน ซึ่งคาตอบแทน
เปนปจจัยท่ีมีความไวตอความรูสึกของพนักงานหรือลูกจางมาก เพราะเปนแหลงรายได
ที่มีความสําคัญตอการดํารงชีพประจําวันของพนักงาน หากบริษัทหรือนายจางจายคา      
ตอบแทนสูงเกินไปกวาท่ีควรจะเปน ตนทุนยอมสูง ในทางตรงกันขาม ถาบริษัทหรือ  
นายจางจายคาตอบแทนตํ่ากวาท่ีควรจะเปน ความไมพอใจของพนักงานยอมเกิดข้ึน ซึ่ง
จะนําไปสูปญหาในการปฏิบัติงาน โยงไปสูผลงานที่มีคุณภาพตํ่า และนําไปสูปญหา
แรงงานในท่ีสุด 
  แตเดิมนั้นคาตอบแทนการทํางานในรูปคาจางจะกําหนดโดยนายจาง หรืออาจ
ใชวิธีการเจรจาตอรองระหวางนายจางกับลูกจางเปนรายบุคคล แตดวยความที่ไม        
เทาเทียมกันในอํานาจการตอรองทําใหลูกจางถูกเอารัดเอาเปรียบไดรับคาจางในอัตรา   
ที่ตํ่า รัฐจึงเขาแทรกแซงในการกําหนดคาจางโดยการกําหนดเปนจํานวนเงินท่ีแนนอนซ่ึง
เรียกวา “การกําหนดอัตราคาจางข้ันตํ่า” 
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  สําหรับการกําหนดอัตราคาจางข้ันตํ่าของประเทศไทย ไดมีการกําหนดข้ึน
ครั้งแรกในป พ.ศ.2516 โดยกําหนดใหคาจางข้ันตํ่าวันละ 12 บาท ใชบังคับในทองที่ 4 
จังหวัด คือ กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ นนทบุรี และปทุมธานี ตอมาไดมีการขยาย
ขอบเขตการบังคับใชอัตราคาจางข้ันตํ่าใหครอบคลุมมากข้ึน จนในปจจุบันการกําหนด
อัตราคาจางข้ันตํ่าไดประกาศบังคับใชครอบคลุมทุกจังหวัดท่ัวประเทศ ทั้งนี้ การกําหนด
อัตราคาจางข้ันตํ่าในปจจุบันไดอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน 
พ.ศ.2541 ที่กําหนดใหคณะกรรมการคาจางซ่ึงเปนคณะกรรมการไตรภาคี ประกอบดวย
ตัวแทนฝายนายจาง ฝายลูกจาง และฝายรัฐบาล เปนผูมีอํานาจในการกําหนดอัตราคาจาง
ข้ันตํ่า โดยอัตราคาจางข้ันตํ่าท่ีกําหนดข้ึนนั้นจะกําหนดคาจางเปนรายวัน และใชบังคับ
กับลูกจางทุกประเภท 
  การบังคับใชอัตราคาจางข้ันตํ่าตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงานดังกลาว 
เปนการใหความคุมครองในเรื่องอัตราคาจางตามกฎหมายเพียงหนึ่งเดียวเทานั้น แตใน
สภาวะเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป รวมท้ังการที่ประเทศไทยประสบวิกฤติทางเศรษฐกิจ
ในชวงป พ.ศ.2540 ตอเนื่องมาจนถึงปจจุบัน ไดสงผลกระทบตอระบบการจางงาน 
สภาวะทางสังคม และสภาพการครองชีพ มีการจางงานในลักษณะของการรับงานไปทํา
ที่บาน รวมถึงการจางงานท่ีจางไมเต็มเวลามากข้ึน แตอัตราคาจางข้ันตํ่าท่ีบังคับใชใน
ปจจุบันใหความคุมครองเนนเฉพาะประเภทของงานท่ีมีการจางแบบเต็มเวลาโดยมีการ
กําหนดอัตราคาจางข้ันตํ่าเปนรายวัน ซึ่งหมายความวาหากมีการจางงานแบบเต็มเวลา
แลว นายจางจะตองปฏิบัติตามกฎหมายในเรื่องอัตราคาจางข้ันตํ่า โดยจะจายนอยกวาท่ี
กฎหมายกําหนดไมได  
  สวนการจางงานท่ีจางไมเต็มเวลาในสภาพปจจุบัน ไมมีกฎหมายกําหนดใน
เรื่องอัตราคาจางไวเปนการเฉพาะ ทั้งน้ีอัตราคาจางจะข้ึนอยูกับการตกลงระหวางนายจาง
กับลูกจางท่ีมีการจางงานท่ีจางไมเต็มเวลา และอัตราคาจางที่จายจะเปนคาจางท่ีคิดเปน
ชั่วโมง ซึ่งหากตําแหนงงานใดมีความสําคัญนายจางก็จะจายคาจางใหในอัตราท่ีสูง และ
หากตําแหนงงานใดท่ีมีความสําคัญนอยประกอบกับมีผูประสงคจะทํางานมาก นายจางก็
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  ขณะเดียวกันเม่ือคํานึงถึงดานนายจางท่ีตองการจางลูกจางทํางานไมเต็มเวลา
ในบางตําแหนงงาน โดยอาจจางลูกจางประเภทดังกลาวไปทํางานเปนบางครั้งคราวก็
ขาดความชัดเจนในเรื่องการจายคาจางใหกับลูกจางท่ีมีการจางงานประเภทนี้ เนื่องจาก
ไมมีกฎหมายกําหนดในเร่ืองอัตราคาจางไวเปนการเฉพาะ นอกจากน้ีการท่ีนายจางจาง
ลูกจางบางกลุมเขาทํางานแบบไมเต็มเวลา และมีการจายคาจางตามช่ัวโมงท่ีทํางาน การ
กระทําดังกลาวของนายจางถือวาเปนการกระทําที่ผิดกฎหมาย เชนกรณีของสถาน
ประกอบการประเภทหางสรรพสินคา หรือรานคาปลีก จะมีการจางลูกจางประเภท     
นักเรียน นักศึกษาเขาทํางานในบางชวงเวลา อาจเปนชวงเวลาหลังเลิกเรียน หรือชวงเวลา
ปดเทอม โดยมีการจายคาจางใหตามชั่วโมงท่ีนักเรียน นักศึกษาทํางาน  
  ปรากฏวาเม่ือเจาพนักงานตรวจแรงงานไดตรวจพบวามีการจางนักเรียน      
นักศึกษาเขาทํางานในสถานประกอบการประเภทดังกลาวแลวมีการจายคาจางใหตาม 
ชั่วโมงท่ีทํางาน เจาพนักงานตรวจแรงงานจะดําเนินคดีกับสถานประกอบการน้ัน ในฐาน
ที่ไมปฏิบัติตามกฎหมายคุมครองแรงงาน ในเรื่องการจายคาจางข้ันตํ่าที่บังคับนายจางให
จายคาจางไมนอยกวาอัตราคาจางข้ันตํ่าที่คณะกรรมการคาจางกําหนด 
  การท่ีเจาพนักงานตรวจแรงงานไดมีการดําเนินคดีกับนายจางที่จางลูกจางที่
เปนนักเรียน นักศึกษาเขาทํางานแบบไมเต็มเวลาในสถานประกอบการของตนโดยจาย
คาจางใหตามชั่วโมงท่ีทํางาน มีผลทําใหสถานประกอบการท่ีไมตองการทําผิดกฎหมาย 
ก็จะไมจางลูกจางประเภทดังกลาวเขาทํางานแบบไมเต็มเวลา 
  ดังนั้นการท่ีไมมีกฎหมายกําหนดคาจางของงานท่ีจางไมเต็มเวลาไวเปนการ
เฉพาะดังกลาวกอใหเกิดปญหาหลายประการ ไมวาจะเปนปญหาที่เกิดโดยตรงกับลูกจาง 
เชนการท่ีลูกจางไมไดรับความเปนธรรมในเรื่องการจายคาจาง หรือปญหาท่ีเกิดโดยตรง
ตอนายจาง เชนการท่ีนายจางจายคาจางเปนรายชั่วโมงตามชั่วโมงท่ีลูกจางทํางานเปน
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  ดวยเหตุผลดังกลาวผูเขียนจึงศึกษาถึงแนวคิดที่จะใหมีการกําหนดอัตราคาจาง
สําหรับการจางงานท่ีไมเต็มเวลา โดยศึกษาถึงกฎหมายท่ีจะกําหนดคาจางสําหรับการจาง
งานไมเต็มเวลา 
 
2 สมมุติฐานของการศึกษา 
 

  ตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 การกําหนดอัตราคาจางข้ันตํ่า 
ที่บังคับใชในปจจุบันน้ัน ใชบังคับกับการจางงานแบบเต็มเวลา โดยใชบังคับกับนายจาง
และลูกจางทุกประเภท ไมวานายจางและลูกจางน้ันจะมีสัญชาติ ศาสนา หรือเพศใด โดย
ไมมีการกําหนดคาจางของงานท่ีจางไมเต็มเวลา ซึ่งสภาพดังกลาวไมเหมาะสมกับสภาพ
การจางงานในปจจุบันที่มีการจางงานแบบไมเต็มเวลามากข้ึน รวมท้ังกอใหเกิดความไม
เปนธรรมกับลูกจางท่ีมีการจางงานไมเต็มเวลาในเรื่องการจายคาจาง ตลอดจนนายจาง
ขาดความชัดเจนในการจายคาจางสําหรับลูกจางท่ีมีการจางงานแบบไมเต็มเวลา และเกิด
ปญหาอื่นๆ อีกหลายประการ อันเนื่องจากไมมีกฎหมายกําหนดในเรื่องการกําหนดอัตรา
คาจางของการจางงานประเภทน้ีไวเปนการเฉพาะ 
 
3 วัตถุประสงคของการศึกษา 
 
  3.1 เพ่ือศึกษาถึงกฎหมายท่ีใชในการกําหนดอัตราคาจางข้ันตํ่า และคาจาง
ของงานท่ีจางไมเต็มเวลา 
  3.2 เพ่ือศึกษาการกําหนดอัตราคาจางข้ันตํ่า และคาจางของงานท่ีจางไมเต็ม
เวลาตามกฎหมาย เพ่ือกอใหเกิดความเปนธรรมและเหมาะสมกับลูกจางท่ีมีการจางงาน
ไมเต็มเวลา 
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  3.3 เพ่ือศึกษาขอบเขตของกฎหมายในการบังคับใชอัตราคาจางข้ันตํ่า และ   
คาจางของงานท่ีจางไมเต็มเวลา  
 
 
4 ขอบเขตของการศึกษา 
 

  ขอบเขตของการศึกษาน้ีมุงศึกษาการกําหนดอัตราคาจางข้ันตํ่า และคาจาง
ของงานที่จางไมเต็มเวลา รวมถึงศึกษากฎหมายท่ีใชในการกําหนดคาจางของงานท่ีจาง
ไมเต็มเวลา แนวทาง หลักการและเง่ือนไขในการท่ีจะกําหนดอัตราคาจางข้ันตํ่า และ    
คาจางของงานท่ีจางไมเต็มเวลา โดยศึกษาคนควาขอมูลจากเอกสารที่เปนบทความ 
กฎหมาย ตําราท้ังตําราภาษาไทย ภาษาตางประเทศ ขอมูลจากอินเตอรเน็ต รายงานการ
ประชุมที่เกี่ยวของกับการกําหนดอัตราคาจางข้ันตํ่า เอกสารการสัมมนา ผลการสํารวจใน
เรื่องการกําหนดคาจางของสถาบันการศึกษา ตลอดจนหนวยงานทั้งของภาครัฐ และ
ภาคเอกชน ทั้งนี้จะนําขอมูลที่ไดจากศึกษาคนควาดังกลาวมาเปรียบเทียบเพ่ือเปน
แนวทางในการวิเคราะห และเสนอแนะ 
 
5 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
 

  จากผลการศึกษาในครั้งน้ี คาดวาจะไดรับประโยชน ดังน้ี 
  5.1 ทําใหทราบถึงเง่ือนไข การแกไขเพ่ิมเติมกฎหมายท่ีจะใชในการกําหนด
อัตราคาจางข้ันตํ่า และคาจางของงานท่ีจางไมเต็มเวลา 
  5.2 ทําใหทราบถึงขอบเขต และประเภทของลูกจางที่ควรบังคับใชอัตรา   
คาจางข้ันตํ่า และคาจางของงานท่ีจางไมเต็มเวลา 
  5.3 ทําใหนายจาง ลูกจาง ตลอดจนผูที่เกี่ยวของรวมกันปรับปรุงแกไขการ
กําหนดอัตราคาจางใหเหมาะสมกับสภาพการจาง  
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  5.4 เปนประโยชนในการบัญญัติกฎหมาย แกไขปรับปรุงกฎหมายในเรื่อง
การกําหนดอัตราคาจางใหตรงกับความตองการของตลาดแรงงาน 
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บทท่ี 2 
 

ทฤษฎี แนวคิด หลักการเกี่ยวกับคาจางข้ันตํ่า 
 
  ในการจางแรงงานนั้นสิ่งท่ีนายจางตองการจากการจางลูกจางคือการทํางานใหแก
ตน โดยนายจางมีหนาที่ที่จะตองจายคาจางเพ่ือตอบแทนการทํางานใหแกลูกจางตลอดระยะเวลา
ที่ลูกจางทํางานให ในขณะเดียวกันนายจางยังมีหนาที่อ่ืนๆ ตามท่ีกฎหมายกําหนด เชน เรื่องตอง
จัดสถานที่ทํางานท่ีปลอดภัยใหแกลูกจาง ตลอดจน    สวัสดิการอ่ืนๆ ใหแกลูกจาง แตสิ่งท่ี
สําคัญและเปนความตองการในการท่ีลูกจางทํางานก็คือคาจาง    ซึ่งเปนคาตอบแทนการทํางาน 
เพ่ือนํามาใชจายภายในครอบครัวของตน  ดังนั้น การกําหนดอัตราคาจางมากนอยเพียงใดยอมมี
ผลตอสภาพความเปนอยูของลูกจางโดยตรง สําหรับการจายคาจางในประเทศไทยน้ัน นายจาง
อาจกําหนดจายเปน รายวัน รายสัปดาห รายเดือน รายป หรือกําหนดอยางอ่ืนไดตามความตกลง
หรือความเหมาะสม แตสิ่งหนึ่งที่ประเทศไทยไดกําหนดโดยผลของกฎหมายเพ่ือใหนายจางตอง
ปฏิบัติตามคือการตองจายคาจางในอัตราคาจางข้ันตํ่าตามที่กฎหมายกําหนด ทั้งนี้เน่ืองจากรัฐ
เห็นวาปญหาคาจาง เปนเรื่องที่สําคัญท่ีสุดของเรื่องการคุมครองแรงงานและการแรงงานสัมพันธ 
ขอพิพาทท้ังหลายมักจะมีสาเหตุมาจากคาจาง1 และบางครั้งอาจลุกลามออกไป จนยากจะควบคุม
ในท่ีสุดกอใหเกิดผลเสียหายอยางกวางขวาง ซึ่งในบทนี้จะไดกลาวถึงทฤษฎี แนวคิด หลักการ
ของคาจาง คาจางข้ันตํ่า ความเปนมา  แนวคิด หลักการของคาจางข้ันตํ่า วิธีการกําหนดคาจางข้ัน
ตํ่า รูปแบบในการกําหนดคาจางข้ันตํ่า รวมถึงคณะกรรมการคาจาง 
 
-------------------------------------------- 
  1นิคม จันทรวทุิร.  คําบรรยายวิชากฎหมายเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและแรงงาน.  พิมพคร้ังท่ี 

2.  กรุงเทพฯ : สํานักพิมพมหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2517, หนา 52. 
 
 
 

DPU



1 ความหมายของคาจาง 
 

  สิ่งสําคัญในการที่ลูกจางทํางานใหแกนายจาง คือนายจางตองจายคาจางหรือ    
สินจางเปนผลตอบแทนการทํางานเสมอ     โดยประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย     มาตรา 
576 บัญญัติวา “…ถามิไดมีการตกลงสินจางกันไวโดยชัดแจงยอมถือเอา โดยปริยายวามีคําม่ัน
จะใหสินจาง”1 ซึ่งหมายความวาถากําหนดโดยชัดแจงวาจะจายสินจางไวก็จายสินจางกันตามท่ี
ตกลง และแมไมไดกําหนดไวโดยชัดแจงกฎหมายก็ยังถือเอาโดยปริยายวามีคําม่ันวาจะให
สินจาง ทั้งน้ีก็เพ่ือใหลูกจางไดรับผลตอบแทนการทํางาน 

  ตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 ไดกําหนดความหมายของ  
คาจางไววา “คาจาง หมายความวา เงินที่นายจางและลูกจางตกลงกันจายเปนคาตอบแทนในการ
ทํางานตามสัญญาจางสําหรับระยะเวลาการทํางานปกติเปนรายชั่วโมง รายวัน รายสัปดาห ราย
เดือนหรือระยะเวลาอื่น หรือจายใหโดยคํานวณตามผลงานที่ลูกจางทําไดในเวลาทํางานปกติของ
วันทํางาน และใหหมายความรวมถึงเงินท่ีนายจางจายใหแกลูกจางในวันหยุดและวันลาท่ีลูกจาง
มิไดทํางานแตลูกจางมีสิทธิไดรับตามพระราชบัญญัตินี้”  

  ความหมายของคาจางตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 นี้แตกตาง
จากความหมายของคาจางตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุมครองแรงงาน อันเปน
กฎหมายท่ีใชแตเดิม ซึ่งไดกําหนดคํานิยามศัพทคําวา “คาจาง หมายความวา เงินหรือเงินและ
สิ่งของท่ีนายจางจายใหแกลูกจางเปนการตอบแทนการทํางานในเวลาทํางานปกติของวันทํางาน 
หรือจายใหโดยคํานวณตามผลงานท่ีลูกจางทําได และมีความหมายรวมไปถึงเงินหรือเงินและ
สิ่งของที่นายจางจายใหในวันหยุด ซึ่งลูกจางไมไดทํางานและในวันลาดวย ทั้งนี้ไมวาจะกําหนด
คํานวณ หรือจายเปนการตอบแทนในวิธีอยางไรและไมวาจะเรียกชื่ออยางไร”2  
 
--------------------------------------------- 
  1ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 576 
  2ประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง การคุมครองแรงงาน ลงวันท่ี 16 เมษายน พ.ศ.2515 ขอ 

2 
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จะเห็นวาความหมายของคาจางมีความแตกตางกัน โดยความหมายตาม     
พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 กําหนดใหคาจางหมายถึงเงินเพียงอยางเดียว ฉะน้ัน
จึงจะนําเอาส่ิงของมาตีราคารวมเปนคาจางดังเชน ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การ
คุมครองแรงงาน ไมได นอกจากนี้แลวยังจะตองเปนเงินท่ีนายจางและลูกจางตกลงกันใหเปน
คาจาง เงินไหนท่ีไมไดตกลงกันวาใหเปนคาจางก็จะไมเปนคาจางและเงินเพียงอยางเดียวที่
นายจางจายใหนั้นตองจายเพื่อเปนการตอบแทนการทํางานของลูกจาง    เฉพาะในชวงเวลาท่ี
กําหนดไววาเปนเวลาทํางานปกติของลูกจางในวันทํางานของลูกจาง ซึ่งคงจะเปนการตีความคํา
วา “เปนการตอบแทนการทํางานของ  ลูกจาง” อันเปนการแสดงใหเห็นถึงวัตถุประสงคของ
กฎหมายท่ียอมรับเฉพาะคาจางท่ีเกิดจากการทํางานโดยตรงเทาน้ัน  การสงเคราะหชวยเหลือ
และจูงใจลูกจางท่ีทําใหไดรับประโยชนจากการทํางานเพ่ิมข้ึน นอกเหนือจากคาจางที่ไดรับจึง
ไมเปนคาจาง สวนท่ีบัญญัติวา “ที่ลูกจางทําไดในเวลาทํางานปกติของวันทํางาน” เปนเพียงการ
บัญญัติเพ่ือแยกคาลวงเวลา คาทํางานในวันหยุด และคาลวงเวลาในวันหยุดไวตางหาก1 
  นอกจากน้ีคาจางยังมีความหมายรวมไปถึงเงินที่นายจางไดจายใหแกลูกจางใน
วันหยุดและวันลาที่ลูกจางไมไดทํางานดวย หมายความวาในวันหยุดและวันลาที่กฎหมาย
กําหนดไวใหเปนสิทธิที่ลูกจางจะหยุดและลาไดโดยไดรับคาจาง แมลูกจางจะไมตองมาทํางาน
นายจางยังตองมีหนาที่จายเงินใหตามที่ไดตกลงกําหนดกันเอาไว โดยเงินที่ลูกจางไดรับใน
วันหยุดและวันลาท่ีไมมาทํางานน้ันก็เรียกวาเปนคาจางดวย ซึ่งตามพระราชบัญญัติคุมครอง
แรงงาน พ.ศ.2541 ไดกําหนดใหนายจางมีหนาที่ตองจายคาจางในวันทํางานสําหรับวันหยุด
ประจําสัปดาห เวนแตลูกจางซ่ึงไดรับคาจางรายวัน ราย    ชั่วโมง หรือตามผลงานโดยคํานวณ
เปนหนวย และวันหยุดตามประเพณี รวมทั้งวันหยุดพักผอนประจําปใหแกลูกจาง2     สวนการ
ลาที่ลูกจางมีสิทธิไดรับคาจางตามที่กําหนดไว 
 
--------------------------------------------- 
  1ธีระ หงสเจริญ.  “คาจางตามกฎหมายแรงงาน”  วิทยานพินธปริญญานิติศาสตร

มหาบัณฑติ จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2524, หนา 51. 
  2พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 56  
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ในพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 คือการลาปวย ลาเพ่ือทําหมันและเนื่องจากการทํา
หมัน ลาเพ่ือรับราชการทหารในการเรียกพลเพื่อตรวจสอบ เพ่ือฝกวิชาทหาร หรือเพ่ือทดลอง
ความพรั่งพรอมตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร ลาเพ่ือคลอดบุตร แตจะไดรับคาจาง
จํานวนกี่วันนั้นกฎหมายกําหนดไวแตกตางกันในแตละประเภทการลา เชน ลูกจางมีสิทธิลาปวย
ไดเทาท่ีปวยจริงโดยใหนายจางจายคาจางใหแกลูกจางในวันลาปวยเทากับอัตราคาจาง ในวัน
ทํางานตลอดระยะเวลาท่ีลา แตปหน่ึงตองไมเกินสามสิบวันทํางาน1 เปนตน 
  สิ่งที่ควรจะสังเกตุก็คือคาจางน้ันตองมีลักษณะที่เปนการจายใหเปนประจําและ
ลูกจางไดรับเหมือนกันหมด ถาเปนการจายเปนบางครั้งบางคราวและเฉพาะลูกจางบางกลุมก็ไม
เปนคาจาง2    เรื่องนี้มีคําพิพากษาศาลฎีกาหลายฉบับ     เชน     คําพิพากษาศาลฎีกาที่ 2335/2523 
วินิจฉัยวาเงินคาเบี้ยเลี้ยงเดินทางซ่ึงนายจางจายใหในกรณีลูกจางออกไปทํางานตางจังหวัดเปน
บางครั้งคราวไมเปนคาจางถึงแมวาคําพิพากษาศาลฎีกาฉบับนี้จะเปนคําพิพากษาต้ังแตป 
พ.ศ.2523 แตหลักการยังสามารถใชไดในปจจุบัน สวน              คําพิพากษาฎีกาอ่ืนท่ีวินิจฉัยวา
อะไรบางท่ีเปนคาจาง และอะไรท่ีไมใชคาจาง จะไดกลาวถึงโดยละเอียดในหัวขอตอไป 
  สําหรับหลักการอีกประการหน่ึงท่ีสําคัญของคาจางตามท่ีบัญญั ติไวใน     
พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ก็คือ คาจางเทากัน โดยถือวางานท่ีมีลักษณะและ
คุณภาพอยางเดียวกันและปริมาณเทากัน ใหนายจางกําหนดคาจางใหลูกจางเทาเทียมกันไมวา
ลูกจางนั้นจะเปนชายหรือหญิง หลักการเรื่องคาจางเทากันน้ีเปนหลักการที่     ยึดถือติดตอกัน
ตลอดมา ซึ่งเหตุผลใหญก็เพ่ือตัดปญหาดานสังคมลง ตลอดจนการประกันความเสมอภาค
ทางดานแรงงานน่ันเอง3 

 
-------------------------------------------- 
  1พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 32 และ 57 วรรคหนึ่ง 
  2นิคม จันทรวทุิร.  กฎหมายแรงงานแนวคดิและปญหา.  กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2530, หนา 81. 
  3เร่ืองเดียวกัน 
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2 ทฤษฎีเกี่ยวกับคาจาง 
 

  คาจางเปนสิ่งท่ีมีความสําคัญตอเศรษฐกิจของทุกประเทศมานานแลว ดังน้ันจึงมี
แนวคิดทฤษฎีคาจางท่ีคิดโดยนักเศรษฐศาสตรมากมายท่ีอธิบายถึงปจจัยตางๆ ที่มีอิทธิพลตอ
การกําหนดคาจางท่ีควรจะเปน ความแตกตางและการเปลี่ยนแปลงในคาจาง ซึ่งทฤษฎีคาจางได
มีวิวัฒนาการเรื่อยมา โดยอาจพิจารณาไดตามลําดับดังน้ี 
 

  2.1 ทฤษฎีคาจางยุติธรรม (The Just price Theory) 
 

   ทฤษฎีคาจางยุติธรรมนี้มีชื่อเรียกสั้นๆ วา “Just Wage” ซึ่งหมายถึง
แนวคิดท่ีวา คาจางสามารถชวยใหผูทํางานดํารงชีวิตอยูไดอยางเหมาะสมใกลเคียงกับลักษณะ
ของงานท่ีทําอยู หรืออยูในระดับเดียวกันกับระดับชั้นฐานะท่ีเขาดํารงชีพอยู ดังนั้น ตามแนวทาง
นี้หากบุคคลใดไดทํางานในตําแหนงสําคัญข้ึน คาจางท่ียุติธรรมของเขาก็จะตองสูงข้ึนเทาเทียม
กันดวย 
   ทฤษฎีคาจางยุติธรรมน้ี ถือไดวาเปนทฤษฎีเกาแกที่มีมาชานานแลวใน
สังคมเศรษฐกิจต้ังแตยุคโบราณจนกระทั้งมาถึงยุคกลางที่มีการจางแรงงานมากข้ึน การตองมีวิธี
กําหนดคาแรงงานจึงมีความสําคัญในสมัยนั้น แตระดับการจายในระยะแรกสวนมากยังอยูใน
ระดับตํ่า โดยคาจางจะถูกกําหนดข้ึน ณ ระดับที่คาดวาจะทําใหแรงงานฝมือเสรีสามารถ
ดํารงชีวิตอยูและเลี้ยงดูครอบครัวโดยที่สามารถคงบริการการผลิตของตนเอาไวไดตอไป ซึ่งใน
ปจจุบันแนวคิดดังกลาวน้ีก็ยังมีอิทธิพลอยูบาง ดังจะเห็นไดจากนโยบายและการปฏิบัติเกี่ยวกับ
คาจางโดยรัฐบาลท่ีสําคัญคือ การพิจารณากําหนดคาจางข้ันตํ่าตามกฎหมาย เปนตน1 
   สําหรับหลักเกณฑที่ใชเปนเครื่องชี้วัดความยุติธรรมนี้ไดมีการยึดถือเปน 
2 แนวทางดวยกัน คือ 
 

------------------------------------------------ 
  1สุณี ฉัตราคม.  คาจางและทฤษฎีคาจาง.  กรุงเทพฯ : หางหุนสวนจํากดั อรุณการพิมพ, 

2528, หนา 16. 
    

DPU



(1) ความยุติธรรมในแงของประโยชนตางตอบแทนกัน (Commuta-tive Justice) 
หมายถึง การถือตามประโยชนของนายจางและลูกจางที่แลกเปลี่ยนกันเปนหลัก วิธีนี้ถือวา
แรงงานเปนปจจัยการผลิตอยางหน่ึงท่ีเขามาชวยในการผลิต และมีคุณคาทางเศรษฐกิจหรือมี
คุณคาราคาอยูในตัว ดังน้ัน การมาทํางานจึงควรตองมีการใหผล ตอบแทนกลับเปนการ
แลกเปล่ียนกัน หลักการกําหนดคาจางท่ีเปนธรรมในแงนี้จึงมีชื่อเรียกอีกอยางหน่ึงวา หลักของ
การแลกเปลี่ยนที่เปนธรรม (Exchange Justice) 
   (2) ความยุติธรรมในทางสังคม (Social Justice) ทฤษฎีนี้มองความ
เปนธรรมในวงกวาง กลาวคือ ถือวาเม่ือสังคมไดรับประโยชนจากลูกจางในการผลิต ดังน้ัน 
สังคมจึงตองตอบแทนใหลูกจางสามารถดํารงชีพอยูได ทั้งนี้โดยยึดถือวาคาจางท่ีจะชวยใหดํารง
ชีพอยูได ควรตองเปนคาจางท่ีทําใหครอบครัวของลูกจางซ่ึงมีบุตร 2 คน สามารถมีมาตรฐาน
การครองชีพข้ันตํ่าจํานวนหน่ึงท่ีเพียงพอ1 
 

  2.2 ทฤษฎีคาจางระดับพอประทังชีพ (The Subsistence Wege Theory) 
 

   ทฤษฎีนี้เกิดข้ึนเมื่อประมาณคริสตศตวรรษท่ี 18 เปนชวงท่ีอุตสาห-กรรม
เริ่มขยายตัวในยุโรปเปนแบบระบบโรงงาน และเปนชวงที่มีแนวคิดทางเศรษฐกิจเปนแบบเสรี
นิยม ซึ่งในระยะนั้นนักเศรษฐศาสตรเริ่มเห็นถึงความสําคัญของตนทุนดานแรงงานวาเปนปจจัย
การผลิตท่ีมีความสําคัญมากข้ึน ทําใหนักเศรษฐศาสตรในสมัยน้ีไดพยายามคิดทฤษฎีที่จะ
อธิบายการจายคาจางท่ีดีข้ึนกวาแบบเดิม  
   โดยทฤษฎีนี้ไดอธิบายวา  คาจางแรงงานในสังคมอุตสาหกรรมมี      
แนวโนมท่ีจะอยูในระดับไมตางไปจากระดับพอประทังชีพเสมอ คือ มีแนวโนมจะไดรับ    
คาจางเพียงจํานวนเทาท่ีจําเปนจะเลี้ยงดูตัวเอง         และครอบครัวใหสามารถมีลูกหลาน 
สําหรับเปนกําลังแรงงานท่ีเพียงพอแกสังคมในอนาคตเทาน้ัน         เมื่อใดที่คาจางสูงกวา 
 

------------------------------------------------ 
  1สถาบันราชภฏัสวนดุสิต. “รายงานการศกึษาวจิัย ปงบประมาณ 2538 เร่ือง โครงการศึกษา

เปรียบเทียบคาจางในภาคราชการ ภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจ” 2538, หนา 4. 
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ระดับพอประทังชีพขนาดครอบครัวจะขยายออกไปชนชั้นแรงงานจะเพิ่มข้ึน ทําใหปริมาณการ
เสนอขายแรงงานมีมากข้ึน และคอยๆ ดึงเอาคาจางลงมาสูระดับพอประทังชีพเชนเดิม ตรงกัน
ขามถาคาจางเกิดตํ่ากวาระดับพอประทังชีพ ปริมาณการเสนอขาย แรงงานจะลดลงดวยโรคภัย
ไขเจ็บ การขาดอาหาร และอัตราการเกิดที่ตํ่าจนอัตราคาจางคอยๆ สูงข้ึนมาถึงระดับพอประทัง
ชีพ1 
   ในสวนนักเศรษฐศาสตรชาวอังกฤษคนสําคัญชื่อ อดัม สมิท (Adam 
Smith) เห็นวาอัตราคาจางจะลดลงเขาสูระดับพอประทังชีพก็ตอเมื่อเศรษฐกิจของประเทศอยูใน
ภาวะชะงักงัน (Stationary State) เปนเวลานานเทานั้น โดยเห็นวาคาจางข้ึนอยูกับการเสนอซ้ือ 
(Demand) และการเสนอขาย (Supply) ของแรงงานในระบบเศรษฐกิจ และนายจางจะมีบทบาท
สําคัญในการกําหนดคาจางมากกวาสหภาพแรงงาน เน่ืองจากมีการจัดองคการและมีอํานาจ
ตอรองท่ีดีกวาลูกจางเสมอ2 
   สําหรับนักเศรษฐศาสตรชาวอังกฤษท่ีสําคัญอีกคนหนึ่งชื่อ เดวิด  ริคาร-
โด (David Ricardo) ไดอธิบายโดยพยายามเชื่อมโยงคาจางใหสัมพันธกับประชากร จํานวน
แรงงาน และการอยูรอด ซึ่งเขาเห็นวาในระยะยาวแลวคาจางจะตองปรับตัวตามธรรมชาติจนอยู
ในระดับท่ีจะชวยใหแรงงานอยูรอดได (Subsistence Level) นั่นคือ      คาจางจะพอเพียงสําหรับ
การจัดหาอาหาร เครื่องนุงหม และที่อยูอาศัย เพราะตนทุนของส่ิงเหลาน้ีนั้นเองท่ีทําใหแรงงาน
ตางๆ สามารถดํารงอยูตอเนื่องตลอดไปเปนวัฎจักร ซึ่งเม่ือแรงงานนอย คาจางสูง ก็จะเปนการ
จูงใจใหมีการผลิตแรงงานเพ่ิมเขามา และจะมีผลใหคาแรงงานตกตํ่าลงอีกหมุนเวียนกันไป โดย
ทฤษฎีนี้จะมีใชบางเฉพาะในสังคมท่ีมีการพัฒนานอยมากเทานั้น3 
 

 
--------------------------------------------- 
  1กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน กระทรวงแรงงานและสวัสดกิารสังคม.  “คาจาง 

รายได และช่ัวโมงการทํางาน พ.ศ.2543” 2545, หนา 5. 
  2สุณี ฉัตราคม.  เร่ืองเดียวกัน, หนา 16.   

  3สถาบันราชภฏัสวนดุสิต.  เร่ืองเดียวกัน, หนา 6. 
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  2.3 ทฤษฎีกองทุนคาจาง (Wage Fund Theory)  
 

   ทฤษฎีกองทุนคาจางถือวาอัตราคาจางโดยเฉลี่ย ถูกกําหนดโดยการเสนอ
ซื้อ (Demand) และการเสนอขาย (Supply) ทฤษฎีนี้มุงอธิบายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของระดับ
คาจางท่ัวไปในระยะส้ันตอป ซึ่งตางไปจากทฤษฎีคาจางระดับพอประทังชีพที่มุงอธิบายเกี่ยวกับ
การเปลี่ยนแปลงของระดับคาจางในระยะยาวและ       เนนหนักในดานของการเสนอขาย 
(Supply) 
   ทฤษฎีกองทุนคาจางน้ีเกิดข้ึนในตนคริสตศตวรรษท่ี 19 โดยนักเศรษฐ-
ศาสตรชาวอังกฤษคนสําคัญท่ีมีบทบาทมากในการเสนอทฤษฎีนี้ชื่อ จอหน สจวต มิลล (John 
Stuart Mill) ซึ่งไดอธิบายวา นายจางจะมีกองทุนจํานวนหน่ึงสําหรับเพ่ือจายคาจางและสวนแบง
ของลูกจางแตละคน สวนจะมีเทาใดน้ันจะกระทําโดยการแบงเฉลี่ยออกตามจํานวนของลูกจาง 
ดังนั้นคาจางจึงข้ึนลงตามการขยายตัวของลูกจาง หรือตามขนาดของกองทุน หรือทั้งสองกรณี
รวมกัน 
   ทฤษฎีกองทุนคาจางน้ีไมเปนท่ียอมรับ เพราะการแบงเฉลี่ยเทากันโดยไม
มีการคํานึงถึงปจจัย อ่ืนๆ  ที่ควรจะมีผลตอการกําหนดคาจางท่ีลูกจางควรไดรับ  เชน 
ประสิทธิภาพการทํางาน ความอาวุโส ความยากงายของงาน ซึ่งนับวาเปนสิ่งท่ีขัดกับหลักความ
เปนจริง และเปนส่ิงที่ไมถูกตอง ยิ่งลูกจางมาก คาจางของแตละคนจะถูกกระทบโดยจะไดรับ
ลดลงตลอดเวลา ในทางตรงกันขาม การท่ีลูกจางจะไดรับคาจางเพ่ิมข้ึนน้ันจะตองมีการลด
คนทํางานใหนอยลง ซึ่งหลักการและเหตุผลของทฤษฎีที่ขัดตอความเปนจริง ทําใหทฤษฎีคาจาง
นี้ไมเปนที่ยอมรับโดยปริยาย 
 

  2.4 ทฤษฎีคาจางตามผลผลิต (Productivity Theory)1 
 

   ทฤษฎีคาจางตามผลผลิตน้ีไดวางหลักเกณฑการกําหนดคาจางจะตอง
พิจารณาถึงความสัมพันธระหวางคาจาง ผลผลิต  และการจางงานเปนสําคัญ  โดยเนนไป 
 

---------------------------------------------- 
  1เร่ืองเดียวกัน, หนา 7. 
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ที่ประสิทธิภาพ ผลผลิตแรงงาน (Productivity of labor) เปนหลัก โดยการจะจายคาจางมากนอย
เพียงใดข้ึนอยูกับความสัมพันธกันระหวางประสิทธิภาพ และผลผลิตแรงงาน ซึ่งทฤษฎีนี้แบง
ออกเปน 2 ทฤษฎียอย คือ 
   (1) ทฤษฎีคาจางตามผลผลิตสุดทาย (Marginal Productivity Theory)  
    ตามทฤษฎีนี้คาจางท่ีจายใหลูกจางจะเทากับมูลคาของผลผลิตท่ี
เพ่ิมเติมข้ึนมาจากผลผลิตรวมตามปกติที่ทําได ทั้งนี้โดยถือวาผลผลิตจากปจจัยอ่ืนๆ ลวนคงที่ 
และมูลคาของผลผลิตท่ีคนงานทําไดนั้น การพิจารณาจะทําโดยพิจารณาจากผล  ตอบแทนท่ี
นายจางไดรับมาอันเนื่องจากผลผลิตของคนงานท่ีสูงข้ึน สภาพการจางงานในท่ีนี้จะเปนไปดังน้ี 
คือ การจางลูกจางเขามาแตละคนน้ันจะทําใหผลผลิตเพ่ิมสูงข้ึนจน กระทั้งถึงจุดหน่ึงท่ีผลไดจะ
ลดตํ่าลง ซึ่ง ณ จุดดังกลาวนี้ผลผลิตตอคนงานจะเริ่มลดลงตามสภาพเชนน้ีนายจางจะยังคง
สามารถจางคนงานไดเรื่อยๆ ตราบใดที่คาจางที่จายยังคงนอยกวารายไดที่ไดรับจากการขาย
ผลผลิตท่ีผลิตเพ่ิมข้ึน อยางไรก็ตามนายจางจะยังคงจางเชนน้ีเรื่อยไปจนถึงจุดท่ีคาจางท่ีจาย
เทากับผลผลิตท่ีไดพอดี ซึ่งลูกจางที่จางนี้จะเปนคนสุดทายและผลผลิตก็จะเปนผลผลิตสุดทาย 
    กลาวโดยสรุป คาจางตามทฤษฎีนี้จะเทากับมูลคาผลผลิตที่เขาทํา
ได และคาจางของลูกจางคนหน่ึงก็จะเปนการกําหนดคาจางของลูกจางท้ังหมด ทั้งนี้เพราะทุก
คนตางทํางานท่ีเหมือนกัน จึงเทากับตางมีประสิทธิภาพการทํางานเทากันดวย 
   (2) ทฤษฎีประสิทธิภาพผลผลิต (Productive Efficiency Theory) 
    ทฤษฎีนี้นับเปนการปรุงแตงจากทฤษฎีแรก นั่นคือ การยอมเปด
โอกาสใหลูกจางแตละคนแสดงความสามารถเพ่ิม (หรือลด) คาจางของตนตาม          
ประสิทธิภาพผลผลิตที่ตนทําได   ทฤษฎีนี้มีขอสมมุติฐานวาเม่ือใดที่คนงานไดรับโอกาสใหทํา
การเพ่ิมผลผลิตใหสูงกวาผลงานมาตรฐานที่ต้ังไวแลว รายไดของตนนั้นจะสูงเพ่ิมตามไปดวย 
ในทางตรงกันขาม ถาหากผลงานท่ีทําไดมีระดับมาตรฐานตํ่ากวามาตรฐานแลวรายไดของคนๆ 
นั้น จะคงระดับเดิมหรือลดตํ่ากวาระดับถัวเฉลี่ย 
   กล าวไดว า  ทฤษฎีค าจ างตามผลผลิตนี้ มุ งพยายาม ท่ีจะอธิบาย
ความสัมพันธระหวางคาจางใหเปนไปตามผลผลิตท่ีทําไดเปนสําคัญ 
 
  2.5 ทฤษฎีคาจางจากผลการเจรจาตอรอง (Bargaining Theory of Wage) 
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   ทฤษฎีนี้อธิบายถึงการกําหนดคาจางโดยกระบวนการตอรองรวม 
(Collective Bargaining) ระหวางนายจางกับลูกจางในตลาดแรงงานของทศวรรษ 1920 ถาทั้งฝาย
นายจางและลูกจางมีการแขงขันโดยเสรีแลว อัตราคาจางจะถูกกําหนดได      แนนอนที่จุดใดจุด
หนึ่ง กลาวคือ ถาลูกจางคนใดเรียกรองมากกวาอัตราคาจางท่ีกําหนดน้ัน นายจางก็จะไมจางและ
รับลูกจางคนอ่ืนมาทํางานแทน ในทางตรงกันขามถานายจางคนใดจายคาจางนอยกวาอัตราที่
กําหนดดังกลาว ลูกจางก็จะไมทํางานดวยและไปหา  นายจางคนใหมแทน อยางไรก็ตามถาอัตรา
คาจางไมไดถูกกําหนดข้ึนโดยการแขงขันอยางเสรี แตถูกกําหนดโดยการตอรองระหวางสมาคม
ของนายจางและลูกจาง อัตรา     คาจางจึงไมอาจที่จะถูกกําหนดใหแนนอนท่ีอัตราใดอัตราเดียว 
เพราะ ณ อัตราคาจางใดๆ นั้น ฝายลูกจางตองการไดอัตราท่ีสูงกวาน้ัน ในขณะที่ฝายนายจาง
ตองการจายในอัตราท่ีตํ่ากวา นักเศรษฐศาสตรผูมีบทบาทสําคัญในการสรางทฤษฎีนี้ไดแก 
เบียทริกส เวบส (Betrice Webbs) ซึ่งเปนชาวอังกฤษ และนักเศรษฐศาสตรชาวอเมริกันชื่อ 
จอหน เบทส คลาก (John Bates Clark)1 
 

  2.6 ทฤษฎีคาจางอื่นๆ  
 

   ทฤษฎีคาจางไดมีการพัฒนามาเปนระยะ และมักจะเปนพ้ืนฐานท่ีฝาย
นายจางและลูกจางมักนํามาตอรองกัน ทฤษฎีคาจางอ่ืนๆ มีชื่อเรียกแตกตางกันไป คือ 
   (1) ทฤษฎีคาจางตามแบบการอุปโภค (Consumption Theory of 
Wages) 
   (2) ทฤษฎีคาจางตามกฎอุปสงคและอุปทาน (Law of Supply and 
Demand)  
 

-----------------------------------------------. 
  1กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม.  “รายงานผล

การสํารวจ คาจาง สวัสดิการและช่ัวโมงทํางาน พ.ศ.2540” 2542, หนา 11. 
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   (3) ทฤษฎีคาจางตามแนวคิดพฤติกรรมศาสตร (Behavioral Sciences 
Theory of Wages) 
   ทฤษฎีนี้จะพิจารณาระดับคาจางของกิจการ มีการกําหนดโครงสราง   
คาจาง การพิจารณาคาจางเฉพาะบุคคล และการกําหนดคาจางใหเปนเครื่องมือจูงใจดวย1 
 

  จากทฤษฎีคาจางที่กลาวมาท้ังหมดจะเห็นไดวา ไมมีทฤษฎีใดที่จะสามารถ
อธิบายไดวาควรกําหนดอัตราคาจางอยางไร และเมื่อสถานการณเปลี่ยนแปลงไป การกําหนดคา
จางควรเปลี่ยนแปลงไปอยางไร เพราะปจจัยท่ีกระทบตอคาจางนั้นมีมากมายและซับซอน 
ปญหาเรื่องอัตราคาจางมีสวนเกี่ยวของกับระบบเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมของประเทศ รวมทั้ง
เกี่ยวของกับกฎหมาย และสังคม ทฤษฎีคาจางท่ีเหมาะสมกับชุมชนหนึ่งหรือประเทศหนึ่ง อาจ
ใชไมไดกับอีกชุมชนหน่ึงหรืออีกประเทศหน่ึงก็เปนได แตอยางไรก็ตามในแงของนักกฎหมาย
แลวการพยายามหาทฤษฎีคาจางที่เหมาะสมและ   ใกลเคียงกับความเปนจริงมากท่ีสุด เพ่ือนํามา
กําหนดเปนกฎหมายสําหรับการกําหนดอัตราคาจางของประเทศน้ัน ซึ่งเปนส่ิงท่ีนักกฎหมาย
แสวงหาและตองการมากท่ีสุด เพราะนอกจากจะเกิดความแนนอนแลว ยังเกิดความเปนธรรมตอ
นายจางและลูกจางดวย  
 

3 วิวัฒนาการการกําหนดคาจางในประเทศไทย 
 

  การกําหนดคาจางในประเทศไทยไดมีวิวัฒนาการมาเปนลําดับโดยเริ่มจากในยุค
ที่การจางแรงงานยังไมมีความสําคัญอันเนื่องมาจากเปนการเกณฑแรงงานจนกระท่ังถึงยุคท่ีการ
จางแรงงานโดยการจายคาจางมีความสําคัญ ซึ่งแยกพิจารณาเปนยุคตางๆ ไดดังน้ี 
 

  3.1 ยุคกอนใชประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
 

   ประเทศไทยในอดีตกาลจนถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอม- 
 

----------------------------------------------- 
 1สถาบันราชภฏัสวนดุสิต.  เร่ืองเดียวกัน, หนา 7.   
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เกลาเจาอยูหัว ตลาดแรงงานถูกพันธนาการโดยระบบไพร กลาวคือผูชายไทยอายุระหวาง 18-60 
ปบริบูรณ ตองรับใชมูลนายและกษัตริยในรูปไพรสมบาง ไพรหลวงบาง และแรงงานเกณฑบาง
1 ซึ่งสภาพดังกลาวทําใหคาจางเปนเรื่องที่เกือบไมมีความสําคัญหรือบทบาทใดๆ เลย       
   การใชแรงงานโดยการจายคาจางเร่ิมมีความสําคัญในรัชสมัยของ
พระบาทสมเด็จพระน่ังเกลาเจาอยูหัว มีการจางแรงงานทําการขุดคลอง แตปรากฎวาชาวไทยใน
สมัยนั้นไมไดมารับจางโดยการใชแรงงาน อันอาจเน่ืองมาจากตองรับใชมูลนายและกษัตริย จน
เกิดการขาดแคลนแรงงานเสรี2 หรืออาจเปนเพราะการถือวางานรับจางเชนน้ันเปนงานชั้นตํ่า3 จึง
ผลักดันใหแรงงานชาวจีนที่อพยพมาอยูในประเทศไทยเขามารับจางในครั้งน้ันเปนสวนใหญ 
 

  3.2 ยุคใชประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
 

   ในระยะกอนที่จะมีการใชประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยไมนาน
ระบบการจางแรงงานเริ่มมีบทบาทและความสําคัญมากข้ึน แตแรงงานสวนใหญก็ยังคงเปน
แรงงานตางชาติโดยเฉพาะชาวจีน แตคําวาจางแรงงานไดปรากฏและบัญญัติเปนกฎหมายข้ึนใน
ประเทศไทยเปนครั้งแรก4 เมื่อมีการประกาศใชประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย เมื่อวันที่ 1 
เมษายน พ.ศ.2472 โดยมาตราท่ีบัญญัติถึงเรื่องการจางแรงงานไวเปนพ้ืนฐานคือ มาตรา 575 
“อันวาสัญญาจางแรงงานน้ันคือ สัญญาซ่ึงบุคคลหนึ่งเรียกวา     ลูกจาง  ตกลงจะทํางานใหแก
บุคคลอีกคนหน่ึง    เรียกวานายจางและนายจางตกลงจะให  
 

--------------------------------------------- 
  1พอพันธ อุยยานนท.  ประวัติศาสตรแรงงานไทย ฉบับกูศักดิ์ศรีกรรมกร.  กรุงเทพฯ : 

บริษัท เอดิสัน เพรส โพรดักส จํากัด, 2541, หนา 65. 
  2เร่ืองเดียวกัน 
  3ไพศิษฐ พิพฒันกุล.  กฎหมายแรงงาน.  กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2523, หนา 7. 
  4เร่ืองเดียวกัน   
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สินจางตลอดเวลาที่ทํางานให”    บทบัญญัติมาตรานี้ไดกลาวถึงสินจางซ่ึงก็คือคาจางเปน 
คาตอบแทนการทํางานซ่ึงกันและกัน แตกฎเกณฑการควบคุมการกําหนดคาจางนั้นใชหลัก
เสรีภาพในการทําสัญญา1 คือข้ึนอยูกับความพอใจของท้ังสองฝายที่จะตกลงตอรองกันโดยเสรี 
 

  3.3 ยุคใชกฎหมายแรงงาน 
 

   การกําหนดคาจางน้ันยังไมมีการกําหนดกฎเกณฑควบคุมทางกฎหมาย 
การกําหนดคาจางท่ัวไปจึงเปนการปลอยใหลูกจางกับนายจางตกลงหรือตอรองคาจางกันเองโดย
ลําพัง ลูกจางจะอยูในฐานะเสียเปรียบเปนสวนใหญ จนกระทั่งถึง พ.ศ. 2499 จึงมีการออก
กฎหมายแรงงานฉบับแรกของประเทศไทย คือ พระราชบัญญัติแรงงาน พ.ศ.2499 เปนกฎหมาย
แรงงานท่ีบัญญัติเรื่องคุมครองแรงงาน และมาตรการดาน       แรงงานสัมพันธไวดวย ซึ่งมี
บทบาทในการควบคุมการกําหนดอัตราคาจางใหเปนธรรมข้ึนโดยยอมใหฝายลูกจางรวมตัวกัน
ตอรองกับนายจางได2 ตอมาในป พ.ศ.2501 มีการปฏิวัติเกิดข้ึนภายใตการนําของจอมพลสฤษดิ์ 
ธนะรัชต พระราชบัญญัติฉบับนี้ถูกยกเลิก ตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับท่ี 19 ซึ่งการปฏิวัติ
ดังกลาวกอใหเกิดหยุดชะงักของวิวัฒนาการแรงงานและเกิดผลการกระทบตอแรงงานหลาย
ประการ 
   จนกระทั่งไดมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลใหมในป พ.ศ.2507 โดยการนํา
ของจอมพลถนอม กิตติขจร ไดมีความพยายามในการปรับปรุงนโยบายทางดานแรงงาน 
เนื่องจากปญหาแรงงานท่ีทวีความรุนแรงมากข้ึนทุกขณะ ผูใชแรงงานตองประสบกับปญหาการ
เอารัดเอาเปรียบในเรื่องคาจาง เปนผลใหไดรับคาตอบแทนการทํางานในอัตราที่ตํ่าเกินไป 
ลูกจางจึงรวมตัวกันเพ่ือเรียกรองคาจาง ซึ่งไมเปนผลดีตอเสถียรภาพของประเทศท้ังในทาง
เศรษฐกิจ  สังคม  และการเมือง  ประกอบกับรัฐบาลไทยถูกโจมตี 
 

-----------------------------------------------  

  1สุนทร ศรชัย.  “ผลกระทบของการปรับอัตราคาจางตามกฎหมาย”  วิทยานิพนธปริญญา

นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2539, หนา 19. 
  2สุณี ฉัตราคม.  เร่ืองเดียวกัน, หนา 278. 
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จากองคกรแรงงานตางประเทศในท่ีประชุมองคการแรงงานระหวางประเทศ (ILO) วามีการเอา
เปรียบลูกจาง1  
   ดังนั้นในป พ.ศ.2515 จึงไดมีการรางกฎหมายแรงงานขึ้นมาอีกครั้ง และ
ไดประกาศใชในปนั้น ซึ่งก็คือประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 103 เม่ือวันที่ 14 มีนาคม 
พ.ศ.2515 และไดมีกฎหมายท่ีออกตามความใน ขอ 2 และขอ 14 แหงประกาศของคณะปฏิวัติ
ดังกลาว คือประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุมครองแรงงาน ฉบับลงวันที่ 16 เมษายน 
พ.ศ.2515 และประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกําหนดคาจางข้ันตํ่า ฉบับลงวันที่ 16 
เมษายน พ.ศ.2515 และไดมีการออกประกาศกระทรวงมหาดไทย ออกมาแกไข เพ่ิมเติม ในเรื่อง
การคุมครองแรงงาน และการกําหนดคาจางข้ันตํ่าอีกหลายฉบับเพ่ือคุมครองผลประโยชนของ
แรงงานท่ัวไป  
   ตอมาเม่ือวันที่ 20 กุมภาพันธ พ.ศ.2541 พระราชบัญญัติคุมครอง      
แรงงาน พ.ศ.2541 ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยใหมีผลใชบังคับต้ังแตวันท่ี 19 สิงหาคม 
พ.ศ.2541    พระราชบัญญัติคุมครองแรงงานฉบับน้ีไดยกเลิกประกาศของ คณะปฏิวัติ ฉบับที่ 
103 อันมีผลทําใหประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการคุมครอง แรงงาน และการกําหนด
คาจางข้ันตํ่าถูกยกเลิกไปโดยปริยาย การท่ีมีการใชกฎหมายเพ่ือคุมครองแรงงานทําใหบทบาท
ของคาจางมีมากข้ึนและซับซอนข้ึน แตสวนหน่ึงอํานาจตอรองของลูกจางไดรับการปฏิบัติที่เปน
ธรรมมากข้ึน ลูกจางมีสวนเขารวมในการกําหนดโครงสรางคาจางใหกับตนเองมากข้ึน รวมทั้งมี
สิทธิเขารวมเจรจาตอรองกับ   นายจางได2 
 
 
 
----------------------------------------------- 
  1วภิาวี ศรีเพียร.  “การสรางปจจัยเพ่ือใชกาํหนดอัตราคาจางข้ันตํ่าท่ีเหมาะสมสําหรับ

ประเทศไทย”  วิทยานิพนธปริญญาพัฒนาแรงงานและสวสัดิการสังคมมหาบัณฑติ คณะสังคมศาสตร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,  หนา 3. 
  2สุนทร ศรชัย.  เร่ืองเดียวกัน, หนา 20. 
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4 คําพิพากษาศาลฎีกาของประเทศไทยเกี่ยวกับ “คาจาง” 
 

  การจะเขาใจความหมายของคาจางไดดียิ่งข้ึนน้ัน การศึกษาจากแนวคําพิพากษา
ของศาลท่ีตัดสินไวจะเปนแนวทางที่ชวยเสริมความเขาใจในเรื่องคาจางไดเปนอยางดี ซึ่งแนวคํา
พิพากษาศาลฎีกามีทั้งที่วินิจฉัยวาเงินท่ีนายจางจายใหลูกจางเปนท้ัง   คาจาง และไมเปนคาจาง 
ดังน้ี 
 

  4.1 คําพิพากษาศาลฎีกาท่ีพิพากษาวาเปนคาจาง  
 

   คําพิพากษาที่ศาลฎีกาพิพากษาวาเปนคาจางตามพระราชบัญญัติ         
คุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 และตามกฎหมายเกาที่ยังใชเปนบรรทัดฐานได โดย        หลักเกณฑ
ของคาจางท่ีใชเปนหลักเกณฑในการพิพากษา คือ 
 

   (1) เงินที่นายจางและลูกจางตกลงกันจายตามสัญญาจาง ซึ่งจะตกลง
เปนหนังสือ วาจา หรือปริยายก็ได 
 

   (2) นายจางจายเงินดังกลาวใหแกลูกจาง ซึ่งมีสาระสําคัญดังน้ี 
    -ผูจายตองเปนนายจาง หากเปนผูอ่ืนจายมิใชคาจาง 
    -ผูรับคือลูกจาง 
    -นายจางตองจายใหเปนกรรมสิทธิ์แกลูกจาง มิใชจายผานมือ โดย
ดูที่ใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการจายอ่ืน 
 

   (3) นายจางจายใหแกลูกจางเพ่ือตอบแทนการทํางาน ซึ่งมี
สาระสําคัญดังน้ี 
    -ตอบแทนการทํางานโดยตรง คือจายใหลูกจางตลอดเวลาท่ี
ทํางานใหนายจาง เชน คาจางที่จายใหแกลูกจางรายวัน จายใหแกลูกจางทํางานตามผลงาน 
    -ตอบแทนการทํางานโดยออม คือจายใหเพ่ือเสริมการทํางาน เชน 
คาดํารงตําแหนง เบี้ยเลี้ยง เบี้ยกันดาร เงินเพ่ิมวิชาชีพ เปนตน 
    -จายใหในวันหยุดและวันลา ซึ่งลูกจางไมไดทํางานแตลูกจางมี
สิทธิไดรับคาจาง1 
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   (4) คําพิพากษาศาลฎีกาท่ีสําคัญท่ีวินิจฉัยวาเปนคาจาง 
    1. เบี้ยเลี้ยง เบ้ียเลี้ยงชีพที่นายจางจายใหลูกจางมีจํานวน        
แนนอน และจายใหเปนการประจํารายเดือนเชนเดียวกับเงินเดือน จึงเปนการจายเพื่อ ตอบแทน
การทํางานในเวลาปกติของวันทํางานถือเปนสวนหนึ่งของคาจาง2 
    2. เงินคาครองชีพ เงินคาครองชีพซึ่งจายเปนรายเดือนมี
ลักษณะเปนการจายประจําและแนนอน เพ่ือตอบแทนการทํางานในเวลาทํางานปกติของวัน
ทํางานเชนเดียวกับคาจาง แมจะจายเปนการชวยเหลือในภาวะเศรษฐกิจที่มีคา     ครองชีพสูงก็
ตามถือเปนคาจาง3 
    3. คาพาหนะ ลูกจางเปนพนักงานขายและเก็บเงิน
ตางจังหวัด ไดรับคาตอบแทนเปนเงินเดือน เดือนละ 2,000 บาท คาพาหนะและคาท่ีพักซ่ึงตอง
ไปทํางานตางจังหวัดอีกเดือนละ 25 วัน เปนเงินเดือนละ 9,000 บาท เปนการเหมาจาย ดังน้ี 
ลักษณะการทํางานของลูกจางตองทํางานตางจังหวัดทุกเดือน เดือนละ 25 วัน เวลาทํางานของ
ลูกจางอยูตางจังหวัด เงินคาพาหนะและคาท่ีพักที่นายจางจายใหแกลูกจางเปนการจายเพื่อตอบ
แทนการทํางานในเวลาทํางานปกติของวันทํางานของลูกจาง จึงเปน    คาจาง4 
    4. เงินเพ่ิมสูรบ เงินเพ่ิมพิเศษสําหรับการสูรบเปนเงินที่
นายจาง 
 
---------------------------------------------- 
  1รุงโรจน ร่ืนเริงวงศ.  พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 ฉบบัใชงาน.  กรุงเทพฯ : 

หางหุนสวนจาํกัดพิมพอักษร, 2544, หนา 25-26. 
  2คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 3223/2525, ท่ี 1328/2527 และท่ี 2526/2529 วินิจฉัยทํานองเดยีวกัน  
  3คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 509/2525 และท่ี 2819/2532 
  4คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 2386/2527 
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จายพรอมเงินเดือนถือไดวา เปนเงินที่นายจางจายตอบแทนการทํางานของลูกจาง จึงเปนคาจาง1 
    5. คาน้ํามันรถ นายจางจายคาน้ํามันรถเปนการเหมาจายเปน 
รายเดือน เดือนละเทาๆ กัน โดยไมคํานึงวาลูกจางจะไดใชเปนคาน้ํามันรถหรือไม หรือวาไดใช
จายไปเปนจํานวนมากนอยเพียงใด จึงเปนการใหเปนการประจํา จํานวนแนนอนเชนเดียวกับ
เงินเดือนจึงเปนคาจาง2 
    6. คานายหนา คานายหนาที่นายจางจายใหแกลูกจางเปน      
รายเดือน แมจะเปนการจูงใจใหขายสินคาใหมากข้ึนก็ตาม  แตขณะเดียวกันก็คือเงินท่ี      
นายจางจายใหเปนการตอบแทนการทํางานตามผลงานท่ีลูกจางทําไดโดยตรงน่ันเอง สวนท่ี
นายจางไดกําหนดหลักเกณฑและวิธีการจายเงินอยางไร รวมทั้งจะมีการเรียกชื่อเปนอยางอ่ืนก็
ไมใชขอสําคัญ เมื่อวิธีการจายคานายหนา อาจปรับไดกับความหมายของคําวา      “คาจาง” ตาม
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุมครองแรงงานดังกลาวมาแลว จึงถือวาคานายหนาเปน
คาจาง3 
    7. คาตอบแทนการขาย(คาคอมมิชชั่น) ลูกจางทํางานใน
ตําแหนงพนักงานขายของมีหนาที่ขายสินคา นอกจากจะไดรับเงินเดือนเปนคาจางประจําแลว 
หากโจทกขายสินคาไดเองโจทกยังมีสิทธิไดรับคาตอบแทนการขายในอัตรารอยละ 1.5 ของ
ยอดขายดวย คาตอบแทนการขายนี้ลูกจางจะไดรับมากหรือนอยเพียงใดข้ึนอยูกับจํานวน
ยอดขายท่ีสามารถขายได คาตอบแทนการขายจึงเปนเงินสวนหนึ่งที่นายจางจายใหแกลูกจางเปน
การตอบแทนการทํางาน โดยคํานวณตามผลงานท่ีลูกจางทําไดและมีกําหนดงวดเวลาจายไว
แนนอนเงินคาตอบแทนการขายจึงเปนคาจางตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การ
คุมครองแรงงาน4 
 
----------------------------------------------- 
  1คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 3928/2527   
  2คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 3173/2528 
  3คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 3724/2537 และท่ี 4309-4310/2541 
  4คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 1181/2540 
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    8. เงินคาเลี้ยงรับรอง ลูกจางทํางานในตําแหนงผูอํานวยการ
ฝายการตลาดและการโฆษณา นอกจากไดรับเงินเดือนแลว ยังมีสิทธิไดรับคาเลี้ยงรับรองและคา
น้ํามันรถอีกเดือนละ 20,000 บาท โดยแบงจายทุกวันท่ี 15 และวันส้ินเดือน งวดละ 10,000 บาท 
แมเงินดังกลาวจะเรียกวา คาเลี้ยงรับรองและคาน้ํามันรถ แตนายจางจายใหแกลูกจางแนนอนทุก
เดือน จึงเปนเงินตอบแทนการทํางานในเวลาทํางานปกติของ        วันทํางานในตําแหนงหนาที่
ของลูกจาง เปนคาจาง1 
    9. คาบริการ คาบริการเปนเงินท่ีจําเลยเรียกเก็บจากลูกคา
ที่มาใชบริการในอัตรารอยละสิบ แลวจําเลยรวบรวมไวเพ่ือแบงเฉลี่ยใหแกลูกจางทุกคนเทาๆ 
กันทุกเดือน ไมตํ่ากวาเดือนละ 1,250 บาท ถือไดวาเปนเงินท่ีนายจางจายตอบแทนการทํางานใน
เวลาปกติของวันทํางาน จึงเปนคาจาง2 
    10. คาตอบแทนการใชรถ จําเลยตกลงจายเงินเดือน เดือนละ 
65,000 บาท และเงินผลตอบแทนอีกเดือนละ 15,000 บาท ใหแกโจทกโดยจําเลยไมจัดรถยนต
และคาใชจายใดทางรถยนตใหโจทก แตเงินผลตอบแทนดังกลาวตองนํารวมเขาเสมือนเปน
รายไดที่รับเพ่ิมในแตละเดือน เงินท่ีจําเลยจายใหโจทกอีกเดือนละ 15,000 บาท จึงเปนเงินท่ี
จําเลยจายเพื่อตอบแทนการทํางานในเวลาทํางานปกติของวันทํางานของโจทกในอัตราที่แนนอน
เทากันทุกเดือนทํานองเดียวกับเงินเดือน เงินผลตอบแทนท่ีจําเลยจายแกโจทกดังกลาวจึงเปน
คาจาง3 
    11. คาอาหาร คาอาหารเดือนละ 15,000 บาท ที่จําเลยซ่ึงเปน  
นายจางจายใหแกโจทก เน่ืองจากโจทกตองไปทํางานท่ีโครงการวางทอกาซท่ีจังหวัดราชบุรี 
เปนประจําทุกเดือน มีจํานวนแนนอนเชนเดียวกับคาจางหรือเงินเดือนโดยโจทกไมตองนํา
หลักฐานมาเบิก    และไมวาโจทกจะทํางานเดือนละก่ีวัน     เงินดังกลาวจึงเปน 
 
---------------------------------------------- 
  1คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 1292/2540    
  2คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 6349/2541 
  3คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 6689/2542 

 
 

DPU



คาตอบแทนในการไปทํางานในโครงการ ถือไดวาเปนคาจาง1 
    หมายเหตุ คาอาหารท่ีนายจางจายใหลูกจางแนนอนประจําทุก

เดือนไมตองนําหลักฐานมาเบิก เปนการจายใหเปนกรรมสิทธิ์แกลูกจางจึงเปนคาจาง2 

    12. คานํ้ามันรถ คานํ้ามันรถท่ีจายใหผูบริหาร แตใชชื่อวาคา
ครองชีพ โดยไมเรียกคาจางก็ไมใชสาระสําคัญ การท่ีนายจางจายเปนประจําแนนอน โดยไมตอง
นําใบเสร็จมาเบิกอันเปนการจายใหเปนกรรมสิทธิ์ และนายจางจายเพ่ือ      ชดเชยใหแกผูบริหาร
ที่ใชรถสวนตัว เพ่ือการงานของจําเลย เปนคาจาง3 
    13. คาน้ํามันรถและคาโทรศัพทเหมาจาย จําเลยจายคาน้ํามัน
รถและคาโทรศัพทเหมาจายเปนรายเดือนเทากันทุกเดือน โดยไมคํานึงวาจะใชจริงหรือไม หรือ
จายไปมากนอยเทาใด ไมตองแสดงใบเสร็จจึงเปนคาจาง4 
 

  4.2 คําพิพากษาศาลฎีกาท่ีพิพากษาวาไมเปนคาจาง  
 

   คําพิพากษาศาลฎีกาท่ีพิพากษาวาไมเปนคาจางตามพระราชบัญญัติ    
คุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 และตามกฎหมายเกาที่ยังใชเปนบรรทัดฐานได โดย        หลักเกณฑ
ที่ใชในการพิพากษา คือ  
 

   (1) ตองเปนการจายใหเพ่ือวัตถุประสงคอ่ืน มิใชคาจาง 
    -จายเพ่ือเปนสวัสดิการแกลูกจาง หมายถึงการจายเงินเพ่ือชวย
อํานวยความสะดวกในการทํางาน      หรือเพ่ือใหลูกจางนําไปใชจายเกี่ยวกับการทํางาน5  
 

------------------------------------------------ 
  1คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 5498/2543 
  2รุงโรจน ร่ืนเริงวงศ.  เร่ืองเดียวกัน, หนา 29.    
  3คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 875/2544    
  4คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 7402-7403/2544 
  5วิจติรา (ฟุงลัดดา)วิเชียรชม.  ยอหลักกฎหมายแรงงาน.  พิมพคร้ังท่ี 14.  กรุงเทพฯ : 

สํานักพิมพนิตธิรรม, 2544, หนา 64. 
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และหมายรวมถึงการจายเพ่ือชวยเหลือลูกจางในดานอ่ืนๆ ดวย เชน คาอาหาร คาเครื่องแบบ คา
พาหนะ คาเชาที่พัก คารักษาพยาบาล คาเลี้ยงดูบุตร คาเลาเรียนบุตร เงินฌาปนกิจศพ คาคลอด
บุตร คาประกันอุบัติเหตุ เปนตน 
    -จายเพ่ือจูงใจลูกจางในการทํางาน เชน เบี้ยขยัน เงินโบนัส         
คาตอบแทนเม่ือขายสินคาเกินเปา คาทํางานไมสูญเสีย เปนตน 
    -จายเพ่ือใหลูกจางออกจากงาน เชน คาชดเชย สินจางแทนการ
บอกกลาวลวงหนา คาเสียหายเลิกจางไมเปนธรรม คาเสียหายฐานเลิกจางท่ีเปนการกระทําอันไม
เปนธรรม หรือคาเสียหายที่ผิดสัญญาจาง เปนตน1   
 

   (2) คําพิพากษาศาลฎีกาท่ีสําคัญที่วินิจฉัยวาไมเปนคาจาง 
    1. คาเบี้ยเลี้ยงตางจังหวัด คาเบี้ยเลี้ยงตางจังหวัดท่ีนายจาง
จายใหแกลูกจางเม่ือออกไปทํางานตางจังหวัดเม่ือผูบังคับบัญชาสั่งเปนครั้งคราว โดยลูกจาง
ทํางานประจําอยูที่สํานักงานของนายจาง เปนการจายเพื่อตอบแทนการออกไปทํางานตางจังหวัด
นอกเหนือไปจากการทํางานในเวลาทํางานปกติของวันทํางาน จึงไมเปน     คาจาง2 
    2. คาเชาบาน เงินชวยเหลือคาเชาบานที่นายจางจายตาม         
ขอบังคับการทํางาน  เนื่องจากนายจางไมสามารถจัดท่ีพักอาศัยใหลูกจางได  ถือเปน       
สวัสดิการมิใชจายเพ่ือตอบแทนการทํางานในเวลาทํางานปกติของวันทํางานแมจะจายเงิน
จํานวนที่แนนอนเทาๆ กันทุกเดือน ก็มิใชคาจาง3 
    3. เงินเพ่ิมจูงใจ เงินเพ่ิมจูงใจเปนเงินที่นายจางจายใหเปน
กําลังใจในการทํางาน เปนรางวัลตอบแทนความดีของลูกจาง ไมมีลักษณะเปนคาจาง จึงไมอาจ
นํามารวมกับเงินคาจางและคาครองชีพเพ่ือเฉลี่ยเปนคาจางในวันหยุดใหโจทกได4 
 

---------------------------------------------- 
  1รุงโรจน ร่ืนเริงวงศ.  เร่ืองเดียวกัน, หนา 26. 
  2คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 2335/2523      

  3คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 1437/2524 

  4คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 3728/2524 
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    4. เงินเพ่ิมตามวุฒิ เงินเพ่ิมตามวุฒิและคาครองชีพท่ี
กระทรวงศึกษาธิการจายใหแกครูของโรงเรียนเอกชนนั้น มิใชเงินท่ีนายจางจายใหแก ลูกจาง จึง
มิใชคาจาง1 
    หมายเหตุ เหตุที่ไมเปนคาจาง เพราะมิใชเงินที่นายจางจายใหแก
ลูกจาง ถาขอเท็จจริงเปลี่ยนเปนนายจางจายใหแกลูกจางจะกลายเปนคาจาง2 
    5. คาทิป เงินคาทิปท่ีลูกคาของนายจางจายใหพนักงาน
บริการโดยตรง นายจางไมไดมีสวนเกี่ยวของดวย ไมใชเงินท่ีนายจางจายใหแกลูกจางเปนการ
ตอบแทนการทํางาน จึงมิใชคาจาง3 
    6. คานํ้ามันรถ  
     คาน้ํามันรถท่ีลูกจางจะเบิกจายไดตองมีใบเสร็จไปแสดง
และเบิกไดไมเกินท่ีนายจางกําหนดไว เปนคาใชจายในการทํางาน หาใชจายเพื่อตอบแทนการ
ทํางานไม คานํ้ามันรถจึงไมใชสวนหนึ่งของคาจาง4 
     คาน้ํามันรถท่ีนายจางจายใหแกลูกจาง แมจะเปนการจาย
โดยไมตองมีใบเสร็จมาแสดง แตจํานวนที่ลูกจางไดรับไมแนนอนแลวแตวาลูกจางไปทํางานกี่
วัน ซึ่งในวันหยุดประจําสัปดาห วันท่ีลูกจางขาดงานหรือลางานก็จะไมไดรับ การจายคานํ้ามัน
ในลักษณะน้ีเปนการจายเพ่ือชวยเหลือการปฏิบัติงานของลูกจาง ไมใชจายเพื่อตอบแทนการ
ทํางานจึงไมใชคาจาง5 
    7. เบี้ยขยัน เบี้ยขยันท่ีนายจางจายเพ่ิมแกลูกจางท่ีไมขาดงาน
เลย  ในเดือนหนึ่งๆ  ถาขาดงานบางก็จะลดลงตามสวน เปนเงินที่จายตอบแทนความขยัน   
 
---------------------------------------------- 
  1คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 4032/2524 

  2รุงโรจน ร่ืนเริงวงศ.  เร่ืองเดียวกัน, หนา 30. 
  3คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 1659-1660/2525 

  4คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 2601/2526 
  5คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 994/2529 
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ไมใชตอบแทนการทํางานโดยตรง ไมใชคาจาง1 

    8. เงินรางวัลประจําป เปนเงินท่ีนายจางจายใหแกลูกจาง
เฉพาะท่ีเปนพนักงานประจําซ่ึงต้ังใจมาปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถและสมํ่าเสมอ ไมขาด 
ลา สาย หรือกลับกอนเวลาเลิกงาน ตามระเบียบท่ีกําหนดไว โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือเปนขวัญ
และกําลังใจแกลูกจางประจําที่มีความขยันหมั่นเพียรเปนพิเศษ จึงไมใชเงินที่     นายจางจาย
ใหแกลูกจางเปนการตอบแทนการทํางานในเวลาทํางานปกติของวันทํางาน ไมใชคาจาง2 
    9. คาอาหาร  
     คาอาหารท่ีนายจางจายใหแกลูกจางซึ่ งประจําอยูที่
สํานักงานใหญที่กรุงเทพมหานคร เนื่องจากสํานักงานใหญไมไดจัดอาหารเลี้ยงลูกจาง ดังเชน    
ลูกจางท่ีโรงงานอําเภอสีค้ิว การจายคาอาหารจึงเปนการใหความสงเคราะหแกลูกจางอันมี
ลักษณะเปนการใหสวัสดิการ มิใชจายเปนการตอบแทนการทํางานในเวลาทํางานปกติ จึงไมเปน
คาจาง3 
     คาอาหารท่ีนายจางจายใหแกพนักงานเฉพาะท่ีอยูบนเรือ
ทุกคนโดยกําหนดจํานวนไวแตละคน แตมิไดเหมาจายเปนเงินโดยตรง พนักงานจะไดรับสวน
แบงเฉพาะกรณีที่ใชเปนคาอาหารไมหมดเทาน้ัน เปนการจายสวัสดิการเฉพาะกรณีพนักงานอยู
บนเรือเทาน้ัน มิใชคาจาง4 
     เงินชวยเหลือคาอาหารที่นายจางจายใหแกลูกจางในอัตรา  
ชั่วโมงละ 5 บาท สําหรับลูกจางท่ีมาทํางานในกะดึกเนื่องจากนายจางมิไดจัดอาหารราคาถูก
ใหกับลูกจาง เหมือนลูกจางท่ีทํางานกะเชาและกะกลางคืน โดยมีเจตนาจายใหเปน    สวัสดิการ
แกลูกจางโดยแท  แมจะเปนการจายประจํา และมีจํานวนแนนอน  ตามจํานวน 
 
------------------------------------------------ 
  1คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 985-971/2527 
  2คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 3189/2529 
  3คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 1717/2530    
  4คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 6232-6234/2533 
 
 

DPU



ชั่วโมงท่ีทํางานจริง ก็ไมถือเปนการจายเพื่อตอบแทนการทํางาน จึงมิใชคาจาง1 
    10. คาเปอรเซ็นตการขาย ลูกจางไมมีเวลาทํางานปกติ จะทํา
วันใดหรือไมก็ได การท่ีลูกจางขายสินคาแตละชิ้นแลวไดเปอรเซ็นตนั้น มิใชเปนการคํานวณ
คาจางตามผลงาน เงินเปอรเซ็นตที่ลูกจางไดรับจึงมิใชเงินที่นายจางจายเปน   การตอบแทนการ
ทํางาน มิใชคาจาง2 
    11. เงินชวยเหลือบุตร เงินชวยเหลือบุตรเปนเงินท่ีนายจางจาย
ใหเฉพาะลูกจางที่มีบุตรอันมีลักษณะเปนการใหสวัสดิการแกลูกจาง มิใชเงินท่ีนายจางจายใหแก
ลูกจางเพ่ือเปนการตอบแทนการทํางานในเวลาปกติของวันทํางาน หรือจายใหโดยคํานวณตาม
ผลงานท่ีลูกจางทําได จึงมิใชคาจาง3 

    12. คาภาษี เงินคาภาษีเงินไดที่นายจางออกใหแก
กรมสรรพากรแทนลูกจางโดยมิไดหักออกจากเงินเดือนของลูกจาง เปนเพียงสวัสดิการ มิใชเงิน
ที่    นายจางจายใหแกลูกจางเพ่ือตอบแทนการทํางาน จึงมิใชคาจาง4 

    13. คาสาธารณูปโภค นายจางจายคาเชาบานใหเดือนละ 3,000 
บาท คาสาธารณูปโภคไดแก คาไฟฟา คาประปา และคาโทรศัพทเดือนละ 3,000 บาท ใหแก
ลูกจางเทากันทุกเดือนพรอมเงินเดือนโดยไมตองมีใบเสร็จมาแสดงก็ตาม แตเมื่อเงิน ดังกลาว
เปนเพียงสวัสดิการท่ีนายจางจายใหลูกจาง มิใชเปนการตอบแทนการทํางาน จึงมิใชคาจาง5 
    14. คาตอบแทนบริหารงาน โจทกกับจําเลยไดทําบันทึก
ขอตกลงโดยระบุวาจําเลยจะจายคาตอบแทนแกโจทกที่ชวยบริหารงาน        และกิจการของ
จําเลย  
 
------------------------------------------------ 
  1คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 1180/2540 
  2คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 289/2531 
  3คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 1982/2531 
  4คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 7061/2540 
  5คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 2607/2541 
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50,000 บาท โดยแบงจายทุกสิ้นเดือน 20,000 บาท สวนท่ีเหลืออีก 30,000 บาท จะจายคืนใหเมื่อ
ครบ 3 ปแลว ขอตกลงดังกลาวเปนสัญญาจางแรงงานที่จําเลยตกลงจายใหโจทก 20,000 บาท 
ทุกสิ้นเดือนน้ันถือวาเปนคาจาง แตเงินอีก 30,000 บาท เปนการจายตามเง่ือนไข จึงไมใชคาจาง 
เมื่อโจทกทํางานไมครบ 3 ปตามเง่ือนไขในขอตกลงนั้นโจทกจึงไมมีสิทธิไดรับเงินดังกลาว1 
    15. สินจางแทนการบอกกลาวลวงหนา จําเลยไมใหโจทก
ทํางานต้ังแตวันท่ี 31 กรกฎาคม 2541 และไมจายคาจางใหต้ังแตวันดังกลาวคงจายเฉพาะสินจาง
แทนการบอกกลาวลวงหนาใหแกโจทกเทาน้ัน เงินสินจางแทนการบอกกลาวลวงหนาดังกลาวน้ี 
มิใชเงินที่จําเลยจายใหโจทกเปนการตอบแทนการทํางานในเวลาทํางานปกติของวันทํางาน หรือ
ในวันหยุดหรือวันลา ซึ่งโจทกไมไดทํางาน จึงไมเปนคาจาง2 
    16. คาเชารถ นายจางตกลงวาจะหารถประจําตําแหนงใหแต
ถาหาไมได ก็จะจายคาเชารถใหเปนรายเดือน หลักของขอตกลงคือหารถให ถาหารถไมไดก็จะ
จายคารถให หากหารถไดเมื่อใดก็จะไมจายคาเชา คาเชารถรายเดือนถือเปน        สวัสดิการ มิใช
คาจาง3 
 

  จากตัวอยางคําพิพากษาศาลฎีกาท่ีวินิจฉัยวาเงินประเภทใดเปนคาจาง และไมเปน
คาจางดังกลาวขางตนนั้น สวนใหญจะเปนการวินิจฉัยโดยอาศัยหลักเกณฑตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุมครองแรงงาน ซึ่งเปนกฎหมายฉบับเดิม โดยนิยามศัพทคําวา 
“คาจาง”4 แตกตางจากพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 ซึ่งเปนกฎหมายฉบับใหม และ
ความแตกตางของนิยามศัพทดังกลาวทําใหนักกฎหมาย   แรงงานมีความเห็นเปน 2 ประการ คือ 
 

----------------------------------------------- 
  1คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 5612/2543 
  2คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 7330/2543 
  3คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 8690/2544 
  4ประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง การคุมครองแรงงาน ขอ 2 และพระราชบัญญัติ   

คุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 5  
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   (1) ความเห็นแรกเห็นวานิยามศัพทคําวา “คาจาง” ตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุมครองแรงงาน กับ “คาจาง” ตามพระราชบัญญัติ        คุมครอง
แรงงาน พ.ศ.2541 มีขอแตกตางกันท่ีสําคัญเพียงประการเดียว คือ เดิมคาจางน้ันอาจเปนเงิน 
หรือเงินและสิ่งของก็ได ปจจุบันคาจางน้ันตองจายเปนเงินเทานั้น สวน   องคประกอบอ่ืนน้ัน 
แมขอความจะบัญญัติไวแตกตางกัน แตสาระสําคัญยังทํานองเดียวกัน ดังน้ันหลักเกณฑตามคํา
พิพากษาศาลฎีกาตามกฎหมายฉบับเดิมสวนใหญยังใชเปนบรรทัดฐานได1 
   (2) ความเห็นที่สองเห็นวานอกจากจะแตกตางกันในเรื่องท่ีปจจุบัน  
คาจางตองเปนเงินเทานั้นแลว ยังมีความเห็นวาคํานิยามตามกฎหมายฉบับใหมแตกตางจาก
กฎหมายฉบับเดิมเปนอันมาก ดังนั้นคําพิพากษาศาลฎีกาที่วินิจฉัยวาเงินประเภทใดเปนคาจาง
หรือไมนั้น ยังไมแนวาจะนํามาใชในบทบัญญัติตามกฎหมายฉบับใหมนี้ไดมากนอยเพียงใด 
เน่ืองจากตามกฎหมายฉบับเดิมนั้นไดบัญญัติไววา “ทั้งน้ี ไมวาจะกําหนด คํานวณ หรือจายเปน
การตอบแทนในวิธีอยางไรและไมวาจะเรียกชื่อ อยางไร” ซึ่งทําใหเงินเกือบทุกประเภทท่ี
นายจางจายใหแกลูกจางเปน “คาจาง” ตามกฎหมาย    แรงงานไปดวย แตกฎหมายฉบับใหมมิได
มีบทบัญญัติดังกลาวขางตน ในขณะเดียวกันก็ไดกําหนดไวชัดเจนวาเปนเงินท่ีนายจางลูกจางตก
ลงกันจายเปนการตอบแทนการทํางานตามสัญญาจาง จึงนาจะหมายถึงเงินท่ีนายจางตกลงกัน
จํานวนใดจํานวนหน่ึงเทาน้ันไมรวมถึงเงินประเภทตางๆ ดวย2 และการที่กําหนดวาคาจางเปน
เงินท่ีนายจางและลูกจาง ตกลงกันจาย ตามคํานิยามใหมนี้เงินที่นํามาจายจึงไมจําเปนตองเปน
ของนายจางก็ได เพราะถือวาเปนเงินท่ีนายจางลูกจางตกลงกันจาย ไมจําเปนตองเปนเงินนายจาง
เสมอไป3 
  อยางไรก็ดี     มีคําพิพากษาศาลฎีกาท่ีตัดสินตามคํานิยามใหม       แตยังคงนํา 
 

------------------------------------------------- 
  1รุงโรจน ร่ืนเริงวงศ. เร่ืองเดียวกัน,  หนา 25.   
  2เกษมสันต วลิาวรรณ.  คําอธิบายกฎหมายแรงงาน.  พิมพคร้ังท่ี 5.  กรุงเทพฯ : บริษัท 

สํานักพิมพวิญูชน จํากดั, 2545, หนา 77. 
  3พงษรัตน เครือกล่ิน.  คําอธิบายกฎหมายแรงงานเพ่ือการบริหารทรัพยากรมนุษย.   

กรุงเทพฯ : สํานักพิมพนิติธรรม, 2545, หนา 169. 
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องคประกอบในสวนท่ีวาเงินท่ีจายตองเปนเงินของนายจางมาวินิจฉัยในทํานองเดียวกับคํานิยาม
เดิม 
  คดีเรื่องน้ี ลูกจางเปนแพทยทํางานใหแกโรงพยาบาลเอกชนแหงหนึ่ง ไดรับ
คาตอบแทนเปนเงินเดือน นอกจากนี้ยังมีรายไดจากการตรวจรักษาคนไข ปญหาวาเงินคาตรวจ
รักษาคนไขเปนคาจางหรือไม เงินคาตรวจรักษาคนไขนี้เปนเงินจากการท่ีแพทยใชดุลพินิจ
กําหนดข้ึนในการตรวจรักษาคนไขแตละราย โรงพยาบาลซ่ึงเปนนายจางจะเปนผูกําหนดอัตรา
คารักษาคนไขไวเพ่ือใหแพทยถือปฏิบัติไปในทางเดียวกัน เม่ือแพทยกําหนดคารักษาคนไขแลว 
เจาหนาท่ีการเงินของโรงพยาบาลจะเปนผูเก็บเงินแลวจึงจายใหแพทยในภายหลังทุกวันที่ 10 
และวันที่ 25 ของเดือน โดยนายจางจะหักเงินไวสวนหนึ่งตามจํานวนที่ตกลง  
  คดีนี้ศาลฎีกาวินิจฉัยวา เงินคาตรวจรักษาคนไขแมจะเปนเงินท่ีโรงพยาบาลซ่ึง
เปนนายจางจายใหแกแพทยซึ่งเปนลูกจางตามขอตกลงในสัญญาจาง แตเงินดังกลาวมีลักษณะ
เปนเงินท่ีคนไขจายใหแกลูกจางท่ีตรวจรักษาคนไข โดยใหนายจางรับไวแทนแลวจายคืนใหแก
ลูกจางท่ีตรวจรักษาคนไขภายหลังโดยหักเงินไวสวนหน่ึง จึงไมใชเงินของนายจางที่จายใหแก
ลูกจางเพ่ือตอบแทนการทํางานหรือผลงานท่ีลูกจางทําไดสําหรับระยะเวลาทํางานปกติของวัน
ทํางาน และมิใชเงินท่ีนายจางจายใหแกลูกจางในวันหยุดหรือวันลาซ่ึงลูกจางมิไดทํางาน แต
ลูกจางมีสิทธิไดรับตามความหมายแหง                 พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 
มาตรา 5 ดังน้ัน คาตรวจรักษาคนไขดังกลาวจึงมิใชคาจาง1 
  สําหรับคําพิพากษาศาลฎีกานี้ศาสตราจารยเกษมสันต วิลาวรรณ ไดใหความเห็น
แยงวาเงินคาตรวจรักษาคนไขนาจะเปนคาจาง ทั้งนี้เนื่องจากเปนเงินท่ีลูกจางไดรับจากการ
ทํางานในเวลาทํางานปกติใหแกโรงพยาบาลท่ีเปนนายจาง เปนการจายเพ่ือ   ตอบแทนการ
ทํางานดังกลาวโดยตรง และจายโดยคํานวณตามผลงานที่ลูกจางทําได2 
 

------------------------------------------------ 
  1คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 1694/2544   
  2หมายเหตุทายคําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 1694/2544    
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5 การคุมครองการจายคาจางตามกฎหมายแรงงานของไทยเปรียบเทียบกับตางประเทศ 
 

  คาจางเปนเงินพ้ืนฐานสําคัญของการจางแรงงาน เนื่องจากการที่ลูกจางทํางานก็
หวังผลตอบแทนในรูปคาจาง เพ่ือนําคาจางท่ีไดรับตอบแทนการทํางานมาใชในการดํารงชีวิต
ของตนและครอบครัว ประเทศตางๆ จึงบัญญัติกฎหมายเพ่ือคุมครองการจาย คาจางไว ซึ่งใน
วิทยานิพนธนี้จะนําการคุมครองการจายคาจางตามกฎหมายแรงงานของประเทศเกาหลีใต และ
ประเทศญี่ปุน มาเปรียบเทียบกับการคุมครองการจายคาจางตามกฎหมายแรงงานไทย โดย
พิจารณาไดดังตอไปนี้ 
 

  5.1 การจายคาจางโดยเสมอภาคระหวางลูกจางชายและหญิง(Equal Wages 
for Men and Women) 
 

   ประเทศเกาหลีใต ประเทศญี่ปุน และประเทศไทยไดกําหนดหลักการใน
เรื่องนี้ไวดังนี้ 
 

   (1) ประเทศเกาหลีใต 
 

    ประเทศเกาหลีใตไดวางหลักการในเรื่องการจายคาจางโดย    
เสมอภาคไวในพระราชบัญญัติมาตรฐานแรงงาน (The Labor Standards Act) การปฏิบัติที่เทา
เทียมกัน โดยนายจางตองไมเลือกปฏิบัติตอลูกจางเน่ืองมาจากเพศ หรือเลือกปฏิบัติโดยพิจารณา
จากสภาพการจางบนพ้ืนฐานของชาติ ศาสนา หรือสถานะทางสังคม1 หลักหามเลือกปฏิบัติ
ดังกลาวน้ีประเทศเกาหลีใตนําไปใชในเรื่องการกําหนดอัตราคาจางดวย ดังนั้นหากงานใดท่ีมี
ลักษณะและสภาพการทํางานอยางเดียวกัน รวมท้ังในปริมาณท่ีเทากัน นายจางจะตองจายคาจาง
ใหลูกจางชายและหญิงโดยเทาเทียมกัน 
 

   (2) ประเทศญ่ีปุน 
 

    ประเทศญี่ปุนไดกําหนดหลักการในเรื่องการจายคาจางโดยเสมอ- 
 

------------------------------------------------ 
  1Labor Standards Act of Korea, Article 5. 
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ภาคน้ีไวในกฎหมายมาตรฐานแรงงาน  (The Labour Standards Law) ซึ่งเปนการวางหลักการใน
เรื่องการจายคาจางท่ีเทาเทียมกันระหวางลูกจางชายและหญิงไวเปนการเฉพาะ โดยกําหนดวา
นายจางจะไมเลือกปฏิบัติตอลูกจางหญิงโดยเปรียบเทียบกับลูกจางชายในเรื่องคาจางอัน
เนื่องมาจากเหตุผลท่ีลูกจางน้ันเปนหญิง1    นั้นคือ    นายจางตองจายคาจางใหลูกจางชายและ
หญิงเทาเทียมกัน หากงานน้ันมีลักษณะสภาพการทํางาน ตลอดจนปริมาณงานท่ีเทากัน 
 

   (3)  ประเทศไทย 
 

    สําหรับประเทศไทยกฎหมายไมไดกําหนดไวแนนอนวางาน
อะไรตองจายคาตอบแทนเทาไร และไมไดกําหนดแยกจายตามประเภทของงาน ดังนั้นการจะ
จายคาตอบแทนในรูปคาจางในอัตราเทาใดข้ึนอยูกับความตกลงระหวางนายจางกับ     ลูกจาง
ตามสัญญาจางแรงงานท่ีไดกระทําตอกันโดยอัตรายอมจะแตกตางกันไปตามประเภทและชนิด
ของงาน แตทั้งน้ีตองอยูใตบังคับแหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ที่ไดกําหนดไว
วางานท่ีมีลักษณะและคุณภาพอยางเดียวกันและปริมาณเทากัน  นายจางจะตองกําหนดอัตรา
คาจางไวโดยเทาเทียมกันไมวาลูกจางน้ันจะเปนชายหรือหญิง2 เปนการสืบเน่ืองมาจากหลักหาม
เลือกปฏิบัติเนื่องมาจากเพศ(Sex discrimination)3 ซึ่งการจายคาจางใหไมวาลูกจางชายหรือหญิง 
ถาไดทํางานท่ีมีลักษณะคุณภาพและปริมาณอยางเดียวกัน ลูกจางก็ควรจะไดรับคาจางเทากันเปน
การจายในลักษณะ “Equal Pay for Equal  Work”4 
 

  5.2 หลักการจายคาจางดวยเงินสด (Payment-in-Cash Principle) 
 

   ประเทศเกาหลีใต ประเทศญี่ปุน และประเทศไทย ไดกําหนดหลักการ 
 

------------------------------------------------ 
  1Labour Standards Law of Japan, Article 4. 
  2พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 53   
  3พงษรัตน เครือกล่ิน.  เร่ืองเดียวกัน, หนา 208. 
  4เร่ืองเดียวกัน 
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ในเรื่องนี้ไวดังนี้ 
 

   (1) ประเทศเกาหลีใต 
 

    ประเทศเกาหลีใตไดกําหนดหลักการจายคาจางดวยเงินสดไวใน
พระราชบัญญัติมาตรฐานแรงงาน มาตรา 42 ซึ่งวัตถุประสงคของหลักการน้ีก็เพ่ือที่จะใหลูกจาง
ไดรับคาจางอยางแทจริง และยังเปนการปองกันมิใหนายจางจายคาจางเปนอยางอ่ืนท่ีมิใชเงิน 
หรือจายดวยผลิตภัณฑของบริษัทที่เหลือจากการจําหนาย ซึ่งความหมายของคําวาเงินสดน้ี
หมายถึงเงินตราท่ีมีการใชในประเทศเกาหลีใต นอกจากน้ีตามอนุสัญญาฉบับท่ี 95 ขององคการ
แรงงานระหวางประเทศไดกําหนดวาเงินตราน้ันไมไดรวมไปถึงเช็คดวย การจายโดยหุนบริษัท 
หรือตราสารทางการเงิน ก็ถือวาเปนการจายดวยสิ่งอ่ืน และเปนการฝาฝนมาตรา 42 แหง
พระราชบัญญัติมาตรฐานแรงงานดวย1  
 

   (2) ประเทศญ่ีปุน 
 

    สําหรับประเทศญี่ปุนคาจางตองจายเปนเงินสด   ซึ่งเรื่องน้ีไดถูก
กําหนดไวในกฎที่ออกตามกฎหมายโรงงาน (The Factory Law’s Enforcement Ordinances) โดย
มีวัตถุประสงคหลักเพ่ือหามมิใหจายคาจางเปนส่ิงของ เนื่องจากเกิดความยุงยากในการตีราคา
สิ่งของนั้น รวมทั้งความไมสะดวกในการเปลี่ยนสิ่งของน้ันเปนเงินดวย 
    ความหมายของคําวา “เงินสด” ในหลักการน้ีไดถูกนิยามเอาไวใน
กฎหมายวาดวยเรื่องสกุลเงินและการลอยตัวของเงิน (The Law Concerning Currency Units and 

The Flotation of Money) ทั้งนี้ เนื่องจากเม่ือมีการพูดถึงเงินจึงตองเปนเงินที่เปนท่ียอมรับใน
ประเทศญี่ปุน ดังน้ันจึงไมไดรวมสกุลเงินตราของตางประเทศเอาไวดวย แมกระทั้งการชําระ
ดวยเช็ค ก็ยังไมสามารถกลาวไดวาเปนการชําระดวยเงินสดเนื่องจากยังคงมีความเสี่ยง และท้ังๆ 
ที่เช็คนั้นจะเปนเช็คที่ออกโดยธนาคาร ซึ่งเปรียบเสมือนเปน 
 

------------------------------------------------- 
  1Korea International Labour Foundation. Korea’s Wage System A Practical Guide.   

Seoul : Republic of Korea,  1999, pp. 29-30. 
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เงินสดในโลกธุรกิจ ก็เกิดความไมสะดวกบางอยางสําหรับลูกจางที่ไดรับเช็คดังกลาว1 
   ขอยกเวนในหลักการเรื่องการจายคาจางเปนเงินสดของญี่ปุนก็คือ (1) 
“เวนแตจะไดกําหนดไวเปนอยางอ่ืนในกฎหมายหรือกฤษฎีกา” (2) “เวนแตจะไดกําหนดไวเปน
อยางอ่ืนในขอตกลงรวมกัน” (3) “ในกรณีที่ไดมีการกําหนดวิธีการจายคาจางท่ีเปนที่ยอมรับ
เอาไวในประกาศ/คําส่ัง” 
 

   (3) ประเทศไทย 
 

    สวนประเทศไทยน้ัน พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 
ไดให คํานิยามศัพท  “คาจาง  หมายความวา  เ งินที่นายจางและลูกจางตกลงกันจายเปน    
คาตอบแทนในการทํางานตามสัญญาจาง………”2  ดังนั้นนายจางจะตองจายคาจางใหแกลูกจาง
เปนเงินเทานั้น และเงินท่ีจายดังกลาวตองเปนเงินตราไทย จะจายคาจางโดยใชบัตรหรือส่ิงของ
แทนเงินไมได นอกจากนี้หากจายเปนต๋ัวเงิน เชนเช็ค ต๋ัวสัญญาใชเงิน หรือจายเปนเงินตรา
ตางประเทศ จะตองไดรับความยินยอมจากลูกจางเสียกอนจึงจะจายได3 ความยินยอมดังกลาว

นายจางตองจัดทําเปนหนังสือ และใหลูกจางลงลายมือชื่อไวในการใหความยินยอมหรือมี
ขอตกลงกันใหไวชัดเจนเปนการเฉพาะ4 
 

  5.3 หลักการจายใหโดยตรง (The Direct-Payment Principle) 
 

   ประเทศเกาหลีใต ประเทศญี่ปุน และประเทศไทย ไดกําหนดหลักการใน
เรื่องนี้ไวดังนี้ 
 

   (1) ประเทศเกาหลีใต 
 

    หลักการจายใหโดยตรงกับลูกจางน้ี    ประเทศเกาหลีใตได
บัญญัติ 

 

----------------------------------------------- 
  1Kazuo Sugeno. (Translated by Leo Kanowitz).  Japanese Labor Law.  Second Edition. 
Washington, 1995, p. 181. 
  2พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 5 

  3พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 54 
  4พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 77 
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เปนกฎหมายรองรับไวในพระราชบัญญัติมาตรฐานแรงงาน (The Labor Standards Act) มาตรา 
42 ในเรื่องการจายคาจาง ซึ่งหมายความวานายจางจะจายคาจางใหแกบุคคลอ่ืนนอกจากจายให
โดยตรงกับตัวลูกจางไมได ซึ่งวัตถุประสงคของหลักการน้ีก็เพ่ือที่จะ   คุมครองสภาพความ
เปนอยูของลูกจางใหไดรับคาจางจากการทํางานท่ีแนนอน สวนสถานท่ีในการจายคาจางใหแก
ลูกจางน้ัน ประเทศเกาหลีใตไมไดบังคับเปนกฎหมายวานายจางตองจายคาจางใหแกลูกจาง
โดยตรง ณ สถานท่ีใด ดังน้ันจึงข้ึนอยูกับความตกลงระหวางนายจางกับลูกจางในเรื่องสถานท่ี
จายคาจาง เชนอาจตกลงกันจาย ณ สถานที่ทํางานของนายจาง หรือของลูกจางก็ได นอกจากนี้
ในบางกรณีก็เปนการกระทําท่ีไมเปนไปตามหลักการจายใหโดยตรง แตไมถือวาเปนการฝาฝน
หลักการจายดังกลาว เชน 
    1. การจายผานบัญชีธนาคาร (Payment though a Bank 
Account) ถาลูกจางตองการใหจายคาจางผานบัญชีธนาคาร ซึ่งก็มีผลเหมือนกับการจายใหกับ
ลูกจางโดยตรง 
    2 การจายใหตัวแทนและผูแทน (Delegation and 
Represen-tative) ตัวแทนหรือผูแทนที่มีสิทธิรับคาจางแทนลูกจางน้ันหมายถึงบุคคลท่ีเกี่ยวพัน
ในฐานะบิดา มารดา หรือเปนผูแทนตามกฎหมายอ่ืนๆ หากจายคาจางใหกับผูแทนท่ีไมไดรับ
ความไววางใจจากลูกจางแลวเปนการกระทําท่ีผิดกฎหมาย 
    3. การจายคาจางโดยพนักงานสงเอกสาร (Payment to a 
Messenger) การจายคาจางโดยพนักงานสงเอกสารท่ีถือวาเปนการกระทําที่ถูกกฎหมาย ก็คือใน
กรณีที่ลูกจางเจ็บปวยหรืออยูในสถานการณที่ไมอาจหลีกเลี่ยงได สามี ภรรยา หรือลูกของ
ลูกจางอาจไดรับคาจางโดยการประทับตราลงทะเบียน อยางไรก็ตาม การจายคาจางโดยวิธีการน้ี
จะใชก็ตอเมื่อแนใจไดวาลูกจางจะไดรับคาจางอยางแนนอน ในกรณีที่พนักงานสงเอกสารนํา
คาจางไปสงใหลูกจางแลวจะมีผลโดยกฎหมายตามท่ีบัญญัติไวในประมวลแพงของประเทศ
เกาหลีใต และในกรณีที่พนักงานสงเอกสารมีการยักยอกเงินคาจางโดยไมนําสงใหกับลูกจาง 
นายจางจะรับผิดชอบจายคาจางใหกับลูกจางเอง 
    4. การโอนสิทธิเรียกรองในคาจางและการอายัดคาจาง 
(Transfer of Claim Right for Wage and Seizure of Wage) ถาลูกจางโอนสิทธิเรียกรอง
สําหรับคาจางของตนไปใหบุคคลที่สาม หากนายจางจายคาจางใหบุคคลท่ีสามไป โดยหลักการ
แลวถือวาเปนการจายคาจางใหแกลูกจางโดยตรง ในกรณีที่มีการอายัด  สิทธิเรียกรองสําหรับ
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คาจาง ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงของประเทศเกาหลีใต หรือการอายัดคาจาง
โดยหนวยงานของรัฐตามกฎหมายเกี่ยวกับภาษี ในกรณีนี้อาจถือวาเปนขอยกเวนการหามโอน
สิทธิเรียกรองสําหรับคาจางโดยนายจางจะจาย      คาจางใหแกลูกจางภายหลังจากมีการหักเงิน
จํานวนนั้นแลว 
    5. การไมรูที่อยูของลูกจาง (Unknown Residence of a 
Worker) ถาเปนการยากที่จะจายคาจางใหแกลูกจางอันเนื่องมาจากท่ีอยูของลูกจางไม แนนอน 
ในกรณีนี้จะถือวาเปนการกระทําท่ีถูกกฎหมายหากนายจางเตรียมท่ีจะจาย      คาจาง และมีการ
ออกเอกสารการรับเงินคาจางไวแลว1 
 

   (2) ประเทศญ่ีปุน 
 

    สําหรับประเทศญี่ปุนไดกําหนดหลักการคาจางตองจายใหแก    
ลูกจางโดยตรงไวในกฎหมายมาตรฐานแรงงาน (The Labour Standards Law) โดยวัตถุประสงค
ของหลักการน้ี  ก็เพ่ือกําจัดการเอารัดเอาเปรียบลูกจางในแบบเดิมๆ  เชน  การ   ตักตวง
ผลประโยชนของคนกลางที่เปนหัวหนางาน โดยวางตัวเปนตัวแทนในการรับ   คาจาง รวมทั้ง
การท่ีบิดามารดาเปนผูรับคาจางแทนลูกจางท่ีเปนผูเยาวดวย สวนสถานที่ในการจายคาจางใหแก
ลูกจางนั้น ประเทศญี่ปุนก็เชนเดียวกันกับประเทศเกาหลีใต กลาวคือไมไดบังคับเปนกฎหมายวา
นายจางตองจายคาจางใหแกลูกจางโดยตรง ณ สถานที่ใด ดังนั้นจึงข้ึนอยูกับความตกลงระหวาง
นายจางกับลูกจางในเรื่องสถานท่ีจายคาจาง เชนอาจตกลงกันจาย ณ สถานที่ทํางานของนายจาง 
หรือของลูกจางก็ได นอกจากนี้หลักการจายใหโดยตรงของประเทศญี่ปุนยังขยายคุมครองไปใน
กรณีตอไปนี้ดวย คือ 
    1. การจายคาจางใหแกผูแทน (Pay to a Representative) 
การจายคาจางใหแกผูปกครอง หรือผูแทนตามกฎหมายอ่ืน หรือตัวแทนท่ีไดรับการแตงต้ังโดย
ความสมัครใจของลูกจาง เปนการฝาฝนหลักการในเรื่องนี้ไมสามารถบังคับได สัญญาซึ่งลูกจาง
ไดมอบหมาย   หรือมอบสิทธิในการรับคาจางของตนใหแกบุคคลท่ีสาม 
 

------------------------------------------------- 
  1Korea International Labour Foundation. lbid. pp. 25-27. 
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นั้นเปนโมฆะ กฎหมายมาตรฐานแรงงานของญี่ปุน (The Labour Standards Law) ไดบัญญัติไว
อยางชัดเจนถึงหลักการจายคาจางโดยตรงใหแกลูกจางท่ีเปนผูเยาว โดยกําหนดใหผูเยาวสามารถ
เรียกรับคาจางไดดวยตนเอง โดยบิดามารดา หรือผูปกครอง ไมสามารถรับคาจางที่ลูกจางท่ีเปน
ผูเยาวไดรับแทนลูกจางนั้นได 
    2. การจายคาจางใหแกผูรับมอบอํานาจ (Payment to an 
Envoy) การจายคาจางใหแกผูรับมอบอํานาจ เชนการสงเลขาฯ ใหไปเปนผูรับคาจางแทนลูกจาง 
หรือการใหภรรยาเปนผูไปรับคาจางของลูกจาง ในขณะที่ลูกจางกําลังนอนปวยอยู เปนเรื่อง
กระทําไดโดยถูกกฎหมายของญี่ปุน 
    3. การโอนสิทธิเรียกรองในคาจาง (Assignment of Wage 
Claims) ถึงแมวาจะมีการโอนสิทธิเรียกรองในคาจางไปแลว การจายใหผูรับโอนก็ถือวาเปนการ
ฝาฝนตอหลักการในเรื่องการจายใหโดยตรง (The Direct Pay-ment Principle) ตัวอยางเชน 
ลูกจางไปทํารายคนอ่ืนขณะเมาสุรา และไดยินยอมโอนสิทธิเรียกรองใน   คาจางของตนใหแก
บุคคลดังกลาวเปนการชดใช แมวาลูกจางจะไดแจงเจตนารมณของตนใหนายจางไดทราบแลว 
นายจางก็ไมสามารถจายคาจางดังกลาวใหแกบุคคลท่ีสามได แตจะตองจายใหแกผูเปนลูกจาง
เทาน้ัน ในทํานองเดียวกัน แมวาลูกจางจะไดรองขอเปนการสวนตัวตอนายจางของตน ใหทําการ
ชดใชหนี้ของลูกจางใหแกบุคคลท่ีสามโดยใหจายจากเงินคาจางของลูกจาง การท่ีนายจางชําระ
ใหแกบุคคลท่ีสามก็ถือวาเปนการฝาฝนตอหลักการในเรื่องการจายใหโดยตรง อยางไรก็ดี การ
จายเงินคาจางใหแกบุคคลท่ีสามบนพ้ืนฐานของการโอนสิทธิเรียกรอง และเปนการโอนสิทธิ
เรียกรองเพ่ือเปนการชดใชหนี้ อาจเปนเรื่องที่ถูกกฎหมายได หากวาการหักเงินบางสวนจาก
คาจางน้ันมีการกําหนดไวอยางชัดเจนในขอตกลงท่ีทําไวกับสหภาพแรงาน ที่เกิดจากการรวมตัว
กันของลูกจางสวนใหญหรือกับผูที่เปนตัวแทนของลูกจางสวนใหญ 
    4. ภาระท่ีติดมากับสิทธิเรียกรองในคาจาง (Attachment of 
Wage Claims) โดยที่คาจางจะมีภาระตามกฎหมายของญี่ปุนในเรื่องภาษีตามกฎหมายการชําระ
ภาษี (The National Tax Collection Law) ซึ่งหากนายจางไดหักภาระภาษีที่ตองนําสงออกจาก
คาจางไปยังหนวยงานที่เกี่ยวของกับการจัดเก็บภาษีแลว ก็ไมถือวานายจางไดฝาฝนตอหลักการ
ในเรื่องการจายใหโดยตรง(The Direct Payment Principle) เชนเดียวกับภาระตามกฎหมายการ
บังคับในทางแพง (The Civil Enforcement Law) แตภาระท่ีติดมากับสิทธิเรียกรองในคาจางน้ัน 
กฎหมายท้ังสองดังกลาวไดจํากัดจํานวนคาจางแตละงวด ที่สามารถหักเพ่ือชําระไวดวย1 
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   (3) ประเทศไทย 
 

    สวนประเทศไทยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 
ไมไดบัญญัติคุมครองหลักการจายใหโดยตรงนี้ไวในหมวดเกี่ยวกับการใชจางงานท่ัวไป แตไดมี
การบัญญัติคุมครองไวในหมวด 4 การใชแรงงานเด็ก โดยหามมิใหนายจางจาย      คาจางของ
ลูกจางซึ่งเปนเด็กใหแกบุคคลอ่ืน ในกรณีที่นายจาง ลูกจางซึ่งเปนเด็ก บิดา มารดาหรือผูปกครอง
ของลูกจางซ่ึงเปนเด็กจายหรือรับเงินหรือประโยชนตอบแทนใดๆ เปนการลวงหนากอนมีการ
จาง ขณะแรกจางหรือกอนถึงงวดการจายคาจางใหแกลูกจางซ่ึงเปนเด็กในแตละคราว มิใหถือวา
เปนการจายหรือรับคาจางสําหรับลูกจางซ่ึงเปนเด็กน้ัน และหามมิใหนายจางนําเงินหรือ
ประโยชนตอบแทนดังกลาวมาหักจากคาจาง ซึ่งตองจายใหแกลูกจางซึ่งเปนเด็กตามกําหนดเวลา
2  
    ดังน้ันหากมีการจางลูกจางที่มิใชเปนแรงงานเด็ก ลูกจางอาจตก
ลงกับนายจางวา ใหนายจางจายคาจางของลูกจางใหแกภรรยาของลูกจางได โดยไมถือวาเปน
การกระทําท่ีผิดกฎหมาย สําหรับสถานที่จายคาจางน้ันไดมีการบัญญัติไวในกรณีการจายคาจาง
โดยปกติจะตองจาย ณ สถานท่ีทํางานของลูกจาง ถาจะจายใหแกลูกจาง ณ สถานท่ีอ่ืนหรือดวย
วิธีอ่ืน เชนโอนเขาบัญชีธนาคารแลวใหลูกจางไปเบิกจากธนาคารเอง เปนตน ตองไดรับความ
ยินยอมจากลูกจาง3 ความยินยอมดังกลาวนายจางตองจัดทําเปนหนังสือ และใหลูกจางลงลายมือ
ชื่อไวในการใหความยินยอมหรือมีขอตกลงกันใหไว ชัดเจนเปนการเฉพาะ4  ซึ่งการกําหนดให
จายคาจาง ณ สถานที่ทํางานของลูกจางดังกลาว 
 

------------------------------------------------ 
  1Kazuo Sugeno. lbid. pp. 182-183. 
  2พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 51 
  3พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 55 
  4พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 77 
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จึงไมอาจกลาวไดวาเปนการคุมครองตามหลักการจายใหโดยตรง ทั้งน้ีเนื่องจากนายจางยังอาจ
จายคาจางใหกับคนท่ีลูกจางตกลงใหมารับแทนได โดยไมผิดกฎหมาย 
 

  5.4 หลักการจายเต็มจํานวน (The Payment-in-Full Principle) 
 

   ประเทศเกาหลีใต ประเทศญี่ปุน และประเทศไทยไดกําหนดหลักการใน
เรื่องนี้ไวดังนี้ 
 

   (1) ประเทศเกาหลีใต 
 

    ประ เทศ เกาหลี ใต ไว ว างหลักการจ าย เ ต็ม จํ านวนไว ใน
พระราชบัญญัติมาตรฐานแรงงาน โดยกําหนดใหนายจางตองจายคาจางใหแกลูกจางเต็มจํานวน
ที่กฎหมายกําหนดไวใหปฏิบัติตาม  เวนแตจะมีการบัญญัติไวเปนการเฉพาะในกฎหมาย หรือใน
พระราชกฤษฎีกา หรือในขอตกลงรวมกันใหสามารถหักคาจางไดบางสวน ซึ่งในสวนของ
กฎหมาย หรือพระราชกฤษฎีกาท่ียกเวนในเรื่องการจายเต็มจํานวน อาทิเชนการหักเงินคาภาษี
เงินได การหักเงินคาประกันสังคม การหักเงินสะสมตามท่ีกฎหมายบัญญัติไว เปนตน สําหรับ
ขอยกเวนท่ีเกิดจากขอตกลงรวมกัน เชนการหักเงินกูยืมท่ีพนักงานกูยืมจากบริษัท การหักเงินคา
สมาชิกสหภาพแรงงาน เวนแตลูกจางคนนั้นไดลาออกจากการเปนสมาชิกสหภาพแรงงานแลว 
ดังน้ันหากนายจางหักคาจางในกรณีอ่ืนๆ ที่ไมเขาขอยกเวนท่ีกําหนดไวในกฎหมาย หรือในพระ
ราชกฤษฎีกา      หรือในขอตกลงรวมกันระหวางนายจางกับลูกจาง การกระทําดังกลาวของ
นายจางเปนการกระทําที่ผิดกฎหมาย นายจางยังคงมีหนาที่ที่จะตองจายคาจางในสวนที่จายไม
เต็มจํานวนใหแกลูกจาง 
    สําหรับการหักกลบลบหนี้(Offsets) ตามพระราชบัญญัติ
มาตรฐานแรงงานของเกาหลีใตเปนการกระทําท่ีผิดกฎหมาย ซึ่งรวมถึงการที่นายจางหักคาจาง
เพ่ือลงโทษอันเนื่องมาจากการท่ีลูกจางทําผิดสัญญาจาง หรือชดใชคาเสียหาย1 หรือบังคับให
จายเงินสะสมท่ีไมมีกฎหมายกําหนดไวจากคาจาง2 ตลอดจนนายจางจะไมหักกลบลบหนี้ 
 

------------------------------------------------ 
  1Labor Standards Act of Korea, Article 27. 
  2Labor Standards Act of Korea, Article 29. 
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กับเงินลวงหนาหรือเงินกูยืมอ่ืนๆ ซึ่งไดกําหนดเง่ือนไขไวลวงหนาเมื่อตอนท่ีลูกจางเสนอตัวเพ่ือ
ขอทํางาน1 
    ในกรณีที่มีการพักงานเพื่อการลงโทษโดยไมจายคาจาง ซึ่งทําให
ลูกจางไมเกิดสิทธิเรียกรองสําหรับคาจาง การไมจายคาจางกรณีดังกลาวน้ีโดยคํานวณหักออก
จากคาจางเต็มจํานวนที่ลูกจางจะไดรับไมถือวาเปนการฝาฝนหลักการน้ี 
 

   (2) ประเทศญ่ีปุน  
 

    สําหรับประเทศญี่ปุนกฎหมายมาตรฐานแรงงานไดบัญญัติรับรอง
วา คาจางตองจายเต็มจํานวน อยางไรก็ดี การหักเงินคาจางบางสวน อาจทําได “ในกรณีที่มี
กฎหมายหรือคําส่ังกําหนดไวเปนอยางอ่ืน” หรือในกรณีที่มีขอตกลงเปนลายลักษณอักษรกับ
สหภาพแรงงาน ซึ่งมีสมาชิกสวนใหญเปนลูกจางของสถานประกอบการน้ัน หรือที่ทําไวกับผูที่
เปนตัวแทนลูกจางสวนใหญ ในกรณีที่สถานประกอบการน้ันไมมี  สหภาพแรงงาน 
    ในประโยค “ในกรณีที่มีกฎหมายหรือคําส่ังกําหนดไวเปนอยาง
อ่ืน” ที่ไดกลาวไวขางตน หมายถึง การหักเงินคาภาษีเงินได การหักเงินคาประกันสังคม การหัก
เงินสะสมตามท่ีมีกฎหมายบัญญัติไว และการหักอ่ืนๆ ที่มีลักษณะท่ีคลายกัน ซึ่งการหักคาจางท่ี
เปนเรื่องตองหามตามหลักการจายเต็มจํานวนของประเทศญ่ีปุน หมายถึง การหักเงินคาจางแลว
ไมทําการจายคาจางในสวนท่ีหักไวใหลูกจางเม่ือถึงกําหนดชําระ ตัวอยางท่ีชัดเจนของการหัก
เงินคาจางซ่ึงเปนกรณีตองหาม คือ การที่นายจางเก็บคาจางรายเดือนในแตละงวดไวในนาม
เงินกองทุนสะสม หรือเงินออมสําหรับลูกจาง(เปนกรณีที่นายจางเก็บเองโดยไมมีกฎหมาย
กําหนดไว) 
    ขอยกเวนของหลักการจายใหเต็มจํานวนของประเทศญี่ปุน อาจ
ทําข้ึนในรูปขอตกลงกับสหภาพแรงงานซึ่งเกิดจากการรวมตัวของลูกจางสวนใหญในสถาน
ประกอบการท่ีมีสหภาพแรงงานน้ัน หรือที่ทําไวกับผูที่เปนตัวแทนของลูกจางสวนใหญในกรณี
ที่สถานประกอบการน้ันไมมีสหภาพแรงงาน  ผลของขอยกเวนที่ทําข้ึน 
 

--------------------------------------------------- 
  1Labor Standards Act of Korea, Article 28. 
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ในรูปขอตกลงดังกลาว จะมีผลครอบคลุมลูกจางทุกคนในสถานประกอบการน้ันหรือไมข้ึนอยู
กับลักษณะของขอตกลง กลาวคือ ขอตกลงท่ีทําข้ึนโดยสหภาพแรงงานท่ีเกิดจากการรวมตัวกัน
ของลูกจางสวนใหญ โดยหลักแลวจะแตกตางจากขอตกลงท่ีเกิดจากการเจรจารวมกัน 
(Collective Agreement) แตหากขอตกลงของสหภาพน้ันไดกระทําข้ึนโดยการปฏิบัติตาม
ข้ันตอนทั้งหมดของขอตกลงที่เกิดจากการเจรจารวมกัน ขอตกลงนั้นจะมีผลบังคับกับลูกจางทุก
คนในสถานประกอบการน้ัน นอกจากน้ีหลักการจายเต็มจํานวนของประเทศญ่ีปุนยังขยาย
คุมครองไปในกรณีตอไปนี้ดวย คือ 
    1. การหักกลบลบหน้ี (Offsets) คําถามคือ การหักกลบลบ
หน้ีนั้น ถือเปนประเภทหนึ่งของการหักเงินคาจางซ่ึงตองหามโดยหลักการจายใหเต็มจํานวน
หรือไม มีคําพิพากษาศาลฎีกาประเทศญี่ปุนสองเรื่อง ที่ถือเปนคําตอบยืนยันในเรื่องน้ี ในคดีแรก 
นายจางไดทําการหักกลบลบหนี้คาเสียหายท่ีฝายนายจางเปนผูเรียกรอง สาเหตุเนื่องจากลูกจาง
ไมสามารถปฏิบัติงานไดตามขอตกลงโดยขาดการเอาใจใสในการปฏิบัติงาน ซึ่งนายจางไดหัก
ออกจากเงินคาจางท่ีลูกจางเรียกรองใหชําระโดยท่ีการ      หักกลบลบหนี้นั้น นายจางไดกระทํา
โดยลําพังแตฝายเดียว สวนในคดีตอมา นายจางไดทําการหักกลบลบหน้ีคาเสียหายท่ีฝายนายจาง
เปนผูเรียกรองเอาจากฝายลูกจาง เนื่องจาก  ลูกจางไดกระทําโดยประมาท ออกจากเงินคาจางของ
ลูกจาง ซึ่งการหักกลบลบหนี้       ดังกลาวน้ัน กระทําโดยลําพังนายจางแตเพียงฝายเดียว ในกรณี
ทั้งสองคดีนี้ ศาลฎีกาพิพากษาวา เนื่องจากวัตถุประสงคของหลักการจายใหเต็มจํานวน ก็เพ่ือให
แนใจวา     ลูกจางจะไดรับคาจางเพ่ือใชในการยังชีพ หลักดังกลาวจึงรวมเอาเจตนารมณในการ
หามไมใหมีการหักกลบลบหน้ีเขาไวดวย 
     โดยมุมมองท่ีวา หลักการจายใหเต็มจํานวน หมายรวมถึง
การหามไมใหมีการหักกลบลบหนี้ดวยนั้น ไดกลายเปนแนวคิดที่เปนที่ยอมรับกัน แพรหลาย
ของผูบรรยายกฎหมายในปจจุบัน อยางไรก็ตาม ก็ยังคงถกเถียงกันวาหลักการจายใหเต็มจํานวน
เปนเพียงแตหามเรื่องการหักเงินคาจางเทานั้น โดยหลักการไมไดหามถึงการ    หักกลบลบหน้ี
ดวย เกี่ยวกับเรื่องน้ีกฎหมายมาตรฐานแรงงานของญ่ีปุนไดกําหนดหามเรื่องการหักกลบลบหนี้
กับเงินคาจางไวเฉพาะในกรณีของเงินทดลองจายเทาน้ันซึ่งก็เปนขอสนับสนุนความคิดดังกลาว
ดวยเชนกัน โดยแสดงใหเห็นเปนนัยวาการหักกลบลบหน้ีอ่ืนๆ ถูกควบคุมโดยขอจํากัดในเรื่อง
ภาระที่ติดมาภายใตประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพง (The Code of Civil Procedure) 
ดังน้ัน หากลูกจางไดลาออกภายหลังไดทําการยักยอกทรัพยไปแลว ซึ่งหากยึดถือตามหลัก
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แนวคิดที่เปนท่ียอมรับกันอยางแพรหลาย และประเด็นทางกฎหมายที่ไมอนุญาตใหนายจางหัก
เงินตามจํานวนท่ีลูกจางไดยักยอกไปออกจากเงินเกษียณอายุ (ซึ่งกฎหมายญี่ปุนถือวาเปนคาจาง
อยางหน่ึง) ก็ยอมเปนเรื่องที่ปราศจากเหตุผลอยางยิ่ง  
     อยางไรก็ตาม ในมุมมองอีกดานหน่ึงหากมองวาการหาม  
หักกลบลบหน้ีไมถือวาเปนสวนหน่ึงของหลักการจายใหเต็มจํานวนแลว ผูเปนนายจางยอมทํา
การหักกลบลบหนี้ออกจากคาจางของลูกจางไดแตเพียงฝายเดียว เหตุเพราะ    นายจางเชื่อวา
ลูกจางจะตองเปนผูรับผิดตอความเสียหายที่เกิดแกนายจาง(สวนลูกจางตองไปฟองรองเพ่ือเรียก
เงินจํานวนท่ีถูกหักกลบลบหนี้ออกจากคาจางคืน) แมวาลูกจางจะไดยืนยันแลววาตนไมตอง
รับผิดชอบก็ตาม จากเหตุผลดังกลาวจึงมีคนสวนใหญ รวมท้ังผูพิพากษาที่เห็นดวยกับการหาม
หักกลบลบหนี้ออกจากคาจาง ตามหลักการจายคาจางเต็มจํานวน และบุคคลเหลาน้ียังมองวา
เจตนารมณของมาตรา 24 แหงกฎหมายมาตรฐาน แรงงานของญี่ปุน ที่หามการหักกลบลบหนี้
ออกจากคาจางในกรณีของเงินทดลองจาย เปนการเสริมความแข็งแรงใหกับเรื่องความคุมครอง
ในกรณีหักกลบลบหน้ีออกจาก    คาจาง จากท่ีเคยเปนเพียงขอจํากัดบางประการไปสูการหาม
อยางเด็ดขาด และบทบัญญัติตามมาตราดังกลาวก็ถือวาเปนกฎเกณฑพิเศษในเรื่องการหามหัก
กลบลบหนี้ ซึ่งเปนผลมาจากหลักการจายเต็มจํานวน 
    2. การหักกลบลบหน้ีเพ่ือการแกไข (Corrective Offsets) 
แมวาในหลักการท่ัวไปของประเทศญี่ปุนจะหามการหักกลบลบหน้ีออกจากคาจางก็ตาม การหัก
กลบลบหนี้เพ่ือแกไข ในกรณีการจายคาจางเกิน ไดรับอนุญาตใหสามารถทําไดในขอบเขตจํากัด 
เนื่องจากคําพิพากษาของศาลฎีกาของประเทศญี่ปุนสองกรณีขางตนไดกอใหเกิดขอยกเวนน้ีข้ึน 
ในคําพิพากษาดังกลาวไดยืนยันในเรื่องขอยกเวนในการหามการหักกลบลบหน้ี ซึ่งเปนผลจาก
หลักการจายใหเต็มจํานวน โดยขอยกเวนดังกลาว การหักคาจางในงวดการจายคาจางของบุคคล
ใดบุคคลหนึ่ง ยอมสามารถทําไดเพ่ือเปนการแกไขในกรณีที่ไดจายคาจางเกินไปในงวดการ
ชําระกอนหนานี้ โดยท่ีกําหนดเวลา วิธีการ จํานวน ฯลฯ ของยอดหนี้ที่หักออกไมกอใหเกิด
ความเสียหายตอความมั่นคงทางเศรษฐกิจในชีวิตของลูกจาง โดยศาลถือวาหากการกระทําของ
ฝายนายจางนั้นเปนไปเพ่ือการปรับปรุงและแกไขในการจายคาจางเกินอยางมีเหตุผลอันควร ใน
ระยะเวลาท่ีใกลเคียงกันเพ่ือใหสามารถเชื่อมโยงกับมูลเหตุเดิมในการจายคาจางเกินได โดยได
แจงให  ลูกจางทราบลวงหนา และโดยจํานวนเงินไมสูงนัก หรือกลาวสั้นๆ คือหากไมกอใหเกิด
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ความเสี่ยงใดๆ ตอความม่ันคงทางเศรษฐกิจในชีวิตของลูกจางแลว การหักกลบลบหน้ีเพ่ือแกไข
ยอมสามารถกระทําได 
    3. การหักกลบลบหน้ีโดยความยินยอมของลูกจาง (Offsets 
Consented to by the Employees) ในแนวคําพิพากษาของศาลประเทศญีปุ่นสรุปไดวา การหัก
กลบลบหนีซ้ึ่งเปนไปโดยไดรับความยินยอมจากลูกจางผูเกี่ยวของ แตกตางจากการหักกลบลบ
หน้ีซึ่งทําโดยลําพังนายจางแตเพียงฝายเดียว และไมถือวาเปนการฝาฝนตอหลักการจายคาจาง
เต็มจํานวน หากวาความยินยอมน้ันเกิดจากความสมัครใจของ    ลูกจางอยางแทจริง และโดย
นายจางมิไดเขาแทรกแซง เชนการจายคืนเงินกูซื้อบาน เปนตน 
    4. การไมใชสิทธิเรียกรอง (Abandonment of Wage 
Claims)การท่ีนายจางไมไดจายคาจางในสวนท่ีลูกจางไมไดใชสิทธิเรียกรองนั้น ไมถือวาเปน
การฝาฝนตอหลักการจายคาจางเต็มจํานวนแตอยางใด ตามคําพิพากษาศาลฎีกาของประเทศ
ญี่ปุนในคดีหน่ึง ลูกจางที่เกษียณอายุ ไดเรียกรองใหมีการชดใชเงินเกษียณอายุ (ซึ่งตามกฎหมาย
แรงงานญี่ปุนถือเปนคาจางอยางหน่ึง) โดยอางเหตุวาเปนการกระทําอันไมชอบที่ไมจายเงินให
จากการท่ีลูกจางไมไดใชสิทธิเรียกรองในระหวางที่ไดรับการจางงานอยู อันเนื่องมาจากการท่ี
ไมไดใชสิทธินั้น ไมมีผลตอหลักในเรื่องการจายคาจางเต็มจํานวน แตในคดีนี้ศาลถือวา การท่ี
นายจางไมไดจายคาจางในสวนท่ีลูกจางไมใชสิทธิเรียกรอง เปนเพราะฝายลูกจางสมัครใจไมใช
สิทธิเอง ซึ่งไมเปนการขัดแยงตอหลักการดังกลาว จึงพิพากษายืน เหตุเพราะเกิดจากความสมัคร
ใจของฝายลูกจางเอง1 
  

---------------------------------------------------- 
  1Kazuo Sugeno. lbid. pp. 183-186. 
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   (3) ประเทศไทย 
 

    สวนประเทศไทยไดกําหนดการคุมครองการจายคาจางตาม     
หลักการจายเต็มจํานวนไวโดยการกําหนดหามมิใหนําหนี้สินอ่ืนใดมาหักออกจากการจายคาจาง
ที่นายจางตองจายใหแกลูกจาง ซึ่งความมุงหมายของกฎหมายท่ีบัญญัติไวก็เพ่ือท่ีจะคุมครอง
ลูกจางใหไดรับเงินเต็มจํานวนไมตองถูกหักมากมายจนเหลือเงินเปนจํานวนนอย อันมีผล
กอใหเกิดความเดือดรอนแกการดํารงชีพของลูกจางได  
    แตการเรียกเก็บเงินจากคาจางของลูกจางเพ่ือชําระภาษีเงินไดนั้น
ถือวาเปนหนาท่ีของพลเมืองไทยทุกคนที่จะตองเสียภาษีอยูแลว หรือเงินตามกฎหมายอื่นที่
ลูกจางมีหนาท่ีตองชําระตามกฎหมายเชนเงินสมทบกองทุนประกันสังคม   หรือเงินตาม
โครงการสวัสดิการตางๆ ที่เปนประโยชนตอลูกจางฝายเดียวและลูกจางสมัครใจที่จะรวม
โครงการน้ันๆ แลวก็นาท่ีจะหักไดเพราะเปนประโยชนและหนาท่ีที่ลูกจางจะตองปฏิบัติ 
เจตนารมณของกฎหมายท่ีกําหนดหามมิใหนายจางหักคาจางของลูกจางนั้น ก็มุงเพ่ือจะคุมครอง
ลูกจางมิใหนายจางหักเงินของลูกจางเพ่ือประโยชนแกนายจางหรือบุคคลอ่ืนซึ่งจะทําใหลูกจาง
ไดรับความเดือดรอน แตถาเปนการกระทําไปเพ่ือประโยชนของลูกจางหรือเปนหนาที่ของ
ลูกจางก็สมควรท่ีจะกระทําได1 
    เงินคาจางของลูกจางท่ีกฎหมายอนุญาตใหนายจางหักไดเพ่ือการ
ชําระหน้ีภาษีเงินได หรือชําระเงินอ่ืนตามท่ีกฎหมายบัญญัติไว เชนเงินประกันสังคม        คา
บํารุงสหภาพแรงงาน หน้ีสหกรณออมทรัพยหรือสหกรณอ่ืน หรือหนี้ที่เปนไปเพ่ือประโยชนแก
ลูกจางฝายเดียวท่ีลูกจางยินยอมลวงหนาใหหัก เงินประกัน เงินชดใชคา เสียหาย เงินสะสม
กองทุนเงินสะสม แตทั้งน้ีนายจางจะหักไดไมเกินรอยละสิบสําหรับ แตละกรณี ยกเวนภาษีเงิน
ไดหรือเงินอ่ืนตามท่ีกฎหมายบัญญัติไวใหเปนหนาที่ที่ลูกจางจะตองชําระจะตองหักไวตาม
จํานวนท่ีลูกจางตองจาย และถาจะหักเงินตางๆ หลาย    รายการตามท่ีกฎหมายกําหนดใหหักได
รวมเขาดวยกัน    นายจางมีสิทธิหักไดทั้งหมดไม 
 

----------------------------------------------- 
  1สุดาศิริ วศวงศ.  คําอธิบายกฎหมายคุมครองแรงงาน. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพนิติบรร-ณา

การ, 2545, หนา 149. 
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เกินหน่ึงในหาของเงินท่ีลูกจางมีสิทธิไดรับตามกําหนดเวลาการจาย1 แตถาจะหักมากกวาน้ี
จะตองไดรับความยินยอมจากลูกจางเสียกอน ซึ่งความยินยอมดังกลาวนายจางตองจัดทําเปน
หนังสือ และใหลูกจางลงลายมือชื่อไวในการใหความยินยอมหรือมีขอตกลงกันใหไวชัดเจนเปน
การเฉพาะ2 

 

  5.5 หลักการจายคาจางมากกวาเดือนละหน่ึงครั้งตามวันที่กําหนด(The 
Principle of Paying Wage More than Once a Month on Specified Dates) 
 

   ประเทศเกาหลีใต ประเทศญี่ปุน และประเทศไทยไดวางหลักการในเรื่อง
นี้ไวดังนี้ 
 

   (1) ประเทศเกาหลีใต 
 

    ในหลักการน้ีประเทศเกาหลีกําหนดวาคาจางตองจายมากกวา
หนึ่งครั้งตอเดือนในวันที่แนนอน เดือนในท่ีนี้หมายถึงระยะเวลาโดยนับจากวันแรกจนถึงวัน
สุดทายของเดือน และวันที่แนนอนหมายถึงวันท่ีถูกกําหนดไวอยางชัดเจนใหจายคาจางและไดมี
การจายคาจางในวันนั้นเปนประจํา ซึ่งหลักการนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือท่ีจะสรางความม่ันคงใน
ชีวิตความเปนอยูใหกับลูกจาง โดยการปองกันระยะเวลาการจายคาจางท่ียาวนานเกินไปและไม
มีกําหนดวันจายคาจางท่ีแนนอนดวย3 
    สําหรับขอยกเวนของหลักการน้ีของประเทศเกาหลีใต ก็คือการท่ี
ไมใชบังคับกับการจายคาจาง หรือเงินชวยเหลือท่ีจายใหแกลูกจางชั่วคราว ตามที่กําหนดไวใน
มาตรา 2 ของกฤษฎีกาท่ีออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานแรงงาน 
    สวนกําหนดระยะเวลาในการจายคาจางใหแกลูกจางหรือผูมีสิทธิ
รับคาจางแทนลูกจางในกรณีที่เลิกจางลูกจาง หรือกรณีที่ลูกจางมีสิทธิรองขอ  หรือถึงแก 
 

------------------------------------------------ 
  1พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 76 
  2พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 77 
  3Korea International Labour Foundation. lbid. p. 30. 
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ความตาย พระราชบัญญัติมาตรฐานแรงงานของประเทศเกาหลีใตไมไดกําหนดระยะเวลาไว 
ดังน้ันจึงข้ึนอยูขอตกลงระหวางนายจางกับลูกจาง 
 

   (2) ประเทศญ่ีปุน 
 

    ประเทศญี่ปุนกําหนดหลักการน้ีวาในการจายคาจางที่มี ข้ึน
มากกวาเดือนละหน่ึงครั้ง จะตองทําการกําหนดวันจายไวดวย สําหรับในกรณีที่เปนการจาย      
คาจางพิเศษ โบนัส หรือเงินอ่ืนๆ ซึ่งมีการกําหนดวันจายตามประกาศ หรือคําส่ังแลว ก็ไมตอง
เปนไปตามขอจํากัดนี้อีก 
    หลักการน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือปองกันความไมมั่นคงท่ีอาจเกิด
ข้ึนกับลูกจาง ซึ่งเปนผลจากชวงเวลาในการจายคาจางแตละครั้งท่ียาวนานเกินไป หรือไมไดมี
การกําหนดวันจายคาจางไว ในเรื่องน้ีถือวาการกําหนดวันจาย เชน วันอาทิตยที่สองของเดือน 
ไมใชเปนวันท่ีกําหนดในการจายคาจางตามหลักการนี้ เนื่องจากในชวงหนึ่งป วันดังกลาวอาจ
ขยับข้ึนหรือลงไดไมมีความแนนอน แตการกําหนดวันจายคาจางในลักษณะท่ีไมไดกําหนดเปน
วันที่แนนอนดังกลาวน้ี เปนเรื่องท่ีถูกกฎหมายเมื่อนําไปใชกับการจายคาจางใหลูกจางท่ีทํางาน
ไมเต็มเวลา (Part-Time Workers) ซึ่งทํางานในวันท่ีกําหนดไวแนนอนในแตละสัปดาหเทานั้น 
ทั้งยังเปนที่ยอมรับกันโดยกฎหมายวา       หลักการในเรื่องการจายคาจางในวันที่กําหนดแนนอน 
(Specified Dates) นอกจากไมบังคับใชกับการจายคาจางท่ีเปนคาจางพิเศษและเงินโบนัสแลว ยัง
ไมครอบคลุมไปถึงเรื่องเงินชวยเหลือท่ีจายใหเปนปกติและตอเนื่อง รวมทั้งเงินรางวัลจูงใจตางๆ 
ที่มีการจายใหในบางเดือน เชน เบี้ยขยัน  
    สําหรับในกรณีที่ลูกจางถึงแกความตาย หรือส้ินสุดสภาพการจาง
ในกรณีไดรับการรองขอจากบุคคลท่ีมีสิทธิไดรับคาจาง นายจางตองจายคาจางหรือ    เงิน
ประกัน เงินสะสม หรือเงินอ่ืนๆ ตามท่ีกฎหมายกําหนด ใหแกบุคคลดังกลาวภายใน 7 วัน นับแต
วันที่ไดรับการรองขอ1 
 

----------------------------------------------- 
  1Labour Standards Law of Japan, Article 23. 
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   (3) ประเทศไทย 
 

    สําหรับประเทศไทยโดยปกติทั่วไปจะกําหนดเกี่ยวกับระยะเวลา
การจายคาจางตามระยะเวลาท่ีใชในการคํานวณคาจาง เชนคํานวณคาจางเปนเดือน ก็จะจาย
คาจางเดือนละครั้ง หรือในกรณีคํานวณคาจางเปนรายวัน รายชั่วโมง รายสัปดาห หรือจายทุกสิบ
หาวัน ก็จะคํานวณระยะเวลาการจายคาจางสั้นลงอีก เชน จายทุกวัน     ทุกสัปดาห ทุกสิบหาวัน 
แตอยางไรก็ตามสวนใหญจะตกลงกันจายไมนอยกวาเดือนละครั้ง โดยหลักเกณฑดังกลาวใน
เรื่องน้ีตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การ         คุมครองแรงงานซ่ึงเปนกฎหมายฉบับ
เดิม และพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ที่บังคับใชอยูในปจจุบันไดกําหนดไว
ใกลเคียงกัน กลาวคือ 
    1. ในกรณีที่มีการคํานวณคาจางเปนรายเดือน รายวัน ราย      
ชั่วโมง หรือระยะเวลาอยางอ่ืนที่ไมเกินหนึ่งเดือน หรือตามผลงานโดยคํานวณเปนหนวย ใหจาย
เดือนหนึ่งไมนอยกวาเดือนละหนึ่งครั้ง เวนแตจะมีการตกลงกันเปนอยางอ่ืนท่ีเปนประโยชนแก
ลูกจาง 
    2. ในกรณีที่มีการคํานวณคาจาง นอกจาก 1. ใหจายตาม
กําหนดเวลาท่ีนายจางและลูกจางตกลงกัน1 
    ในกรณีที่มีการเลิกจางนายจางจะตองจายคาจางที่ลูกจางมีสิทธิ
ไดรับใหแกลูกจางภายในสามวันนับแตวันที่เลิกจาง2 
    ในกรณีสัญญาจางส้ินสุดเน่ืองจากลูกจางลาออก กฎหมายไมได
กําหนดเวลาการจายเงินคาจางหรือเงินอ่ืนๆ ไวเปนการเฉพาะ ดังน้ัน กําหนดการจายสําหรับ
กรณีลาออกตองเปนไปตามระเบียบขอบังคับหรือขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางเปนสําคัญ3 
 
---------------------------------------------------------------------------- 

  1ประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง การคุมครองแรงงาน ขอ 29 และพระราชบัญญัติ 

คุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 70 
  2พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 70 วรรคสอง 
  3พงษรัตน เครือกล่ิน.  เร่ืองเดียวกัน, หนา 210. 
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  5.6 การจายคาจางในกรณีฉุกเฉิน (Emergency Payment) 
 

   ประเทศเกาหลีใต ประเทศญี่ปุน และประเทศไทยไดวางหลักการในเรื่อง
นี้ไวดังนี้ 
 

   (1) ประเทศเกาหลีใต 
 

    นายจางตองจายคาจางลวงหนาบางสวนใหแกลูกจาง ตามสัดสวน
ของปริมาณงานที่ทํา เมื่อไดรับการรองขอจากลูกจาง เพ่ือจะนําไปจายเปน คาคลอดบุตร คา
รักษาโรค ภัยพิบัติหรือในกรณีฉุกเฉินอ่ืนๆ ที่ไดกําหนดไวในพระราชกฤษฎีกา ถึงแมวาจะเปน
วันกอนการจายคาจางตามปกติก็ตาม 
    กรณีฉุกเฉินตามท่ีบัญญัติไวในพระราชกฤษฎีกา หมายความวา 
    1. การคลอดบุตร การเจ็บปวย หรืออุบัติเหตุ 
    2. การเจ็บปวยไมวาจะเปนการเจ็บปวยอันเน่ืองมาจากการ
ทํางานหรือการเจ็บปวยอ่ืนที่ไมเกี่ยวของกับการทํางาน และรวมถึงอุบัติเหตุจากการเกิดอัคคีภัย 
น้ําทวม ความหายนะที่เกิดจากธรรมชาติ หรือภัยพิบัติอ่ืนๆ 
    3. การแตงงาน หรือตาย 
    4. การกลับไปยังภูมิลําเนาเปนเวลาอยางนอยหนึ่งสัปดาห 
โดยมีสาเหตุมาจากส่ิงท่ีอยูนอกเหนือการบังคับควบคุมของลูกจาง1 
    และกรณีฉุกเฉินน้ีตองเปนกรณีที่เกิดข้ึนกับลูกจาง หรือคนท่ี  
เกี่ยวพันกับลูกจางโดยผลของกฎหมายซ่ึงลูกจางมีภาระผูกพันที่จะตองชวยเหลือหรือคนท่ี
เกี่ยวพันนั้นดํารงชีวิตอยูไดดวยตัวลูกจาง เมื่อกรณีฉุกเฉินเกิดข้ึนกับคนเหลาน้ีตามกฎหมายให
จัดรวมอยูในกรณีฉุกเฉินที่ลูกจางสามารถใชสิทธิเรียกรองคาจางในกรณี  ฉุกเฉินได 
    เมื่อนายจางไดรับการรองขอจากลูกจางใหจายเงินในกรณีฉุกเฉิน
นายจางจะตองจายคาจางใหโดยไมชักชา และจํานวนคาจางท่ีจายในกรณีนี้จะเปนคาจาง 
 

------------------------------------------------ 
  1Enforcement Decree of The Labor Standards Act of Korea, Article 20. 
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ของงานท่ีไดทํามาแลว ทั้งน้ีนายจางไมมีภาระผูกพันท่ีจะตองจายคาจางใหแกลูกจางในสวนของ
งานที่ลูกจางยังไมไดทํา 
 

   (2) ประเทศญ่ีปุน 
 

    สวนประเทศญี่ปุนนั้น หากลูกจางไดรองขอใหมีการจายคาจางใน
กรณีฉุกเฉินเรงดวนประเภทคาทําคลอด คารักษาพยาบาลในเวลาเจ็บปวย หรือเมื่อมี อุบัติเหตุ 
หรือเหตุฉุกเฉินอ่ืนๆ ซึ่งไดกําหนดไวในคําส่ัง นายจางก็ตองจายคาจางในสวนดังกลาวให กอน
ถึงกําหนดวันที่จายคาจางตามปกติ 
    “กรณีฉุกเฉินเรงดวน” หมายถึง สถานการณที่ลูกจาง หรือบุคคล
ในอุปการะของลูกจาง  
    1. ใหกําเนิดทารก เกิดการเจ็บปวย หรือประสบอุบัติเหตุ            
    2. แตงงานหรือเสียชีวิต  
    3. มีความจําเปนตองเดินทางกลับไปยังภูมิลําเนา ซึ่งอยูในสถานที่
หางไกล เปนเวลาอยางนอยหน่ึงสัปดาห โดยมีสาเหตุมาจากส่ิงที่อยูนอกเหนือการบังคับควบคุม
ของลูกจางได1 
 

   (3) ประเทศไทย 
 

    สําหรับประเทศไทยหลักการน้ีไมไดมีการกําหนดไว เปน
กฎหมายเพ่ือใชบังคับนายจางและเปนแนวทางใหลูกจางปฏิบัติตาม ดังนั้นหากเปนการกรณีที่   
ลูกจางตองการคาจางในงานท่ีทําไปแลวกอนถึงกําหนดเวลาจายคาจาง อันเน่ืองมาจากเหตุ
ฉุกเฉินใดๆ ก็ตาม ลูกจางตองรองขอจากนายจางเอง การที่นายจางจะทําตามท่ีรองขอหรือไม ก็
ข้ึนอยูกับความพอใจของนายจางเอง หรือข้ึนอยูกับขอตกลงระหวางนายจางกับลูกจาง ดังน้ัน
การท่ีไมไดบัญญัติกฎหมายรองรับในเรื่องดังกลาวน้ีอาจทําใหลูกจางไดรับความเดือดรอนใน
กรณีที่ตัวเองหรือครอบครัวมีเหตุฉุกเฉินจําเปนตองใชเงินได 
 

---------------------------------------------------- 
  1Kazuo Sugeno. lbid. pp. 186. 
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  5.7 เงินชวยเหลือในกรณีการหยุดกิจการชั่วคราว (Allowance for Suspen-
sion Business) 
 

   ประเทศเกาหลีใต ประเทศญี่ปุน และประเทศไทยไดวางหลักการในเรื่อง
นี้ไวดังนี้ 
 

   (1) ประเทศเกาหลีใต 
 

    ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานแรงงานของประเทศเกาหลีใตได
บัญญัติวา “(1) ถาธุรกิจมีการหยุดชั่วคราวโดยมีสาเหตุมาจากนายจาง ใหนายจางจาย    คาจาง
ใหแกลูกจางท่ีเกี่ยวของมากกวารอยละ 70 ของการจายคาจางเฉลี่ย ในระหวางท่ีหยุดกิจการ
ชั่วคราว ถาจํานวนท่ีเทากับรอยละ 70 ของการจายคาจางเฉลี่ยเกินกวาคาจางที่จายตามปกติ ใน
กรณีนี้คาจางตามปกติอาจถูกนํามาจายสําหรับการหยุดกิจการชั่วคราว (2) โดยไมคํานึงถึง
บทบัญญัติในวงเล็บหน่ึง นายจางท่ีไมสามารถดําเนินกิจการไปไดอยางตอเนื่องอันเน่ืองมาจาก
สาเหตุที่ไมสามารถหลีกเลี่ยงได อาจขออนุญาตตอ        คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ (The 
Labor Relations Commission) เพ่ือจายคาจางนอยกวาที่กําหนดไวในวงเล็บหนึ่ง สําหรับการ
หยุดกิจการชั่วคราวก็ได” ซึ่งตามบทบัญญัติ        ดังกลาวมีขอพิจารณาดังน้ี  
    1. สาเหตุโดยทั่วไปท่ีใหเกิดสถานการณที่ทําใหไมสามารถ
ทํางานไดนั้นจะมีสาเหตุมาจากตัวลูกจาง นายจาง หรือจากบุคคลอ่ืน อยางไรก็ตามสัญญาจาง
แรงงานเปนสัญญาตางตอบแทนซ่ึงลูกจางจะไดรับคาจางเปนคาตอบแทน   ดังน้ันประมวล
กฎหมายแพงจึงไดวางหลักวานายจางไมจําตองจายคาจางใหแกลูกจางในกรณีที่การไมสามารถ
ปฏิบัติตามสัญญาจางนั้นเกิดจากตัวลูกจาง หรือบุคคลอ่ืน เวนแตจะมีกําหนดไวเปนพิเศษใน
ขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน แตถาหากเปนความผิดของ  นายจางแลว ลูกจางไมเสียสิทธิที่จะ
เรียกรองคาจาง ทั้งน้ีตามท่ีบัญญัติไวในมาตรา 538 แหงประมวลกฎหมายแพงของประเทศ
เกาหลีใต 
    2. ตามมาตรา 538 แหงประมวลกฎหมายแพงของประเทศ
เกาหลีใต ถาการไมสามารถทําใหสมบูรณตามภาระผูกพันแหงสัญญาอันมีสาเหตุมาจากตัว
นายจาง ลูกจางไมเสียสิทธิ (มีสิทธิ) เรียกรองคาจาง กรณีดังกลาวน้ีตามประมวลกฎหมายแพง
ลูกจางมีสิทธิเรียกรองคาจางไดเต็มตามจํานวนท่ีจะไดรับ (รอยละ 100) แตสําหรับ
พระราชบัญญัติมาตรฐานแรงงานเปนกฎหมายพิเศษจึงจํากัดสิทธิเรียกรองไวที่รอยละ 70 
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    3. สาเหตุของการหยุดกิจการชั่วคราวตามท่ีบัญญัติไวทั้ง
ประมวลกฎหมายแพง และพระราชบัญญัติมาตรฐานแรงงาน ไดแก การตรวจสอบเครื่องจักร 
การขาดแคลนวัตถุดิบ การขาดแคลนพลังงาน เครื่องจักรเกิดความเสียหาย การลดขนาดกิจการ 
ปริมาณการสั่งสินคาลดลง หรือมีสาเหตุมาจากปญหาการบริหารจัดการภายใน สวนสาเหตุของ
การหยุดกิจการชั่วคราวท่ีบัญญัติไวเฉพาะพระราชบัญญัติ    มาตรฐานแรงงาน ไดแก การลด
ขนาดกิจการอันเนื่องมาจากคําส่ังของรัฐบาล หรือเกิดความไมมั่นคงทางการเงินและทางวัตถุดิบ
อันเนื่องมาจากสถานการณรายแรงทางธุรกิจของบริษัทแม 
    4. การจางคาจางสําหรับการหยุดกิจการชั่วคราวจะไดรับการ
ประกันการจายคาจางมากกวารอยละ 70 ของการจายคาจางเฉลี่ย เม่ือมีการหยุดกิจการ ชั่วคราว
สําหรับบางสวนของวัน แตหากการไมสามารถดําเนินกิจการไดตอเน่ืองอันเนื่องมาจากภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติ หรือสงคราม นายจางอาจจะขออนุญาตตอคณะกรรมการแรงงานสัมพันธเพ่ือจาย
คาจางนอยกวาหรือเทากับรอยละ 70 ของการจายคาจางเฉลี่ย1 
 

   (2) ประเทศญ่ีปุน 
 

    ในสวนประเทศญี่ปุนตามกฎหมายมาตรฐานแรงงานบัญญัติวา 
“กรณีที่เกิดการหยุดชะงักของธุรกิจข้ึน โดยมีสาเหตุมาจากตัวนายจางเอง นายจางมี  หนาท่ีตอง
จายเงินชวยเหลือจํานวนหน่ึงใหแกลูกจางที่เกี่ยวของไมนอยกวารอยละ 60 ของคาจางโดยเฉลี่ย
ของลูกจางแตละคน ในระหวางท่ีธุรกิจเกิดการหยุดชะงัก”2   โดยเงิน 
 

----------------------------------------------- 
  1Korea International Labour Foundation. lbid. pp. 36-38. 
  2Labour Standards Law of Japan, Article 26. 
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ดังกลาวน้ีใหเรียกวา “เงินชวยเหลือในกรณีการหยุดชะงักของธุรกิจ” (Allowance for Business 
Interruption) จากบทบัญญัติดังกลาวมีขอพิจารณาดังน้ี 
    1. วัตถุประสงค จากแนวคิดเพ่ือใหเกิดความม่ันคงในเรื่องรายได
ข้ันตํ่าสําหรับการยังชีพของลูกจาง วัตถุประสงคเบื้องตนมีข้ึนเพ่ือสรางหลักประกันในการไดรับ
เงินชวยเหลือในกรณีเกิดการหยุดชะงักทางธุรกิจ โดยสภาวะการหยุดชะงักของธุรกิจนั้นมิไดมี
สาเหตุมาจากลูกจาง วัตถุประสงคประการตอมาเพ่ือเปนการปองกันขอบเขตในเรื่องภาระความ
รับผิดชอบของนายจางในสถานการณซึ่งอยูนอกเหนือการบังคับควบคุมของนายจางไมใหเพ่ิม
มากข้ึน ดังน้ันการออกกฎหมายในเรื่องน้ีจึงจํากัดใหนายจางรับผิดในกรณีที่การหยุดชะงักของ
ธุรกิจน้ัน มีสาเหตุมาจากตัวนายจางเองเทาน้ัน 
    2. การหยุดชะงักของธุรกิจ (Business Interruptions) 
หมายถึง การที่ลูกจางไมสามารถปฏิบัติงานตามสัญญาจางแรงงานท่ียังมีผลบังคับได ซึ่งงานที่
ไมสามารถปฏิบัติไดนั้นจะเปนงานของทั้งกลุม หรือเปนงานของลูกจางคนหน่ึงคนใดก็ได และ
ไมวาจะเปนการหยุดงานตลอดท้ังวัน หรือหยุดงานในบางชวงของวันทํางานท่ีไดกําหนดชั่วโมง
การทํางานไว 
    3. เหตุผลของแนวคิด (Reasons Attributable) ตาม
ประมวลกฎหมายแพงของประเทศญี่ปุน (The Civil Code) ไดบัญญัติวา เมื่อหนี้ไมวาจะเปนหน้ี
ในเรื่องใด เชนเรื่องการจัดการงาน ซึ่งหนี้นั้นมิไดรับการปฏิบัติการชําระหน้ีใหลุลวงโดยมี
สาเหตุมาจากเจาหนี้ตามสัญญา เชนนายจางแลว ลูกหนี้ตามสัญญาก็ยอมมีสิทธิที่จะไดรับการ
ชําระหน้ี เชนมีสิทธิไดรับคาจาง ตามการมองท่ัวไปและการพิจารณาโดยหลักกฎหมายแลว 
พ้ืนฐานแนวความคิดในเรื่องการประกันในการไดรับเงินชวยเหลือในกรณีการหยุดชะงักของ
ธุรกิจ จะมีขอบเขตกวางขวางมากกวาพ้ืนฐานแนวคิดตามประมวลกฎหมายแพง ทั้งนี้เพราะตาม
ประมวลกฎหมายแพงถูกตีความวาเจาหนี้ตอง   รับผิด ถาเจาหนี้ประพฤติปฏิบัติโดยเจตนา หรือ
เปนการละเลยไมเอาใจใส หรือเปนการกระทําในลักษณะที่คลายคลึงกัน  ซึ่งเปนการพิจารณา
โดยยึดม่ันตามสัญญา แตพ้ืนฐานแนวความคิดตามกฎหมายมาตรฐานแรงงาน (The Labor 
Standards Law) จะมีความเหมาะสมกวาโดยจะรวมเอาสถานการณตางๆ ที่ทําใหเกิดความ
เสียหายกับธุรกิจท่ีไมไดเปน “ผลสืบเน่ืองจากตัวนายจาง” ตามประมวลกฎหมายแพงเทานั้น เวน
แตสถานการณนั้นจะเปนเรื่องที่อยูนอกเหนือการบังคับควบคุมไดของนายจาง  
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     ดังนั้นจึงกลาวไดวา เงินชวยเหลือในกรณีการหยุดชะงัก
ของธุรกิจ เกิดจากนโยบายในการประกันรายไดข้ันตํ่าเพ่ือการยังชีพของลูกจางในกรณีที่เกิดการ
หยุดชะงักของธุรกิจ ซึ่งไมใชเปนผลมาจากเหตุการณที่ไมสามารถควบคุมไดนั้น มีผลสอง
ประการดวยกัน คือ ประการแรก เพ่ือเปนประกันวาเงินชวยเหลือจํานวนรอยละ 60 ภายใตบังคับ
ตามประมวลกฎหมายแพง และไดกําหนดโทษทางอาญาดวย ประการตอมาก็คือ เพ่ือขยาย
ขอบเขตของคําวา “ผลที่สืบเนื่องจากผูเปนนายจาง” ดังน้ัน ถึงแมวาความเสียหายท่ีเกิดข้ึนตอ
การดําเนินธุรกิจจะสอดคลองกับเง่ือนไขทั้งสองประการตามประมวลกฎหมายแพง ที่วามี “ตน
กําเนิดมาจากภายนอก” และเปน “สิ่งที่ไมอาจปองกันได” ก็ตาม แตหากพบวามูลเหตุที่แทจริง
นั้น เกิดจากส่ิงที่อยูในขอบเขตท่ีนายจางบังคับควบคุมไดแลว บทบัญญัติตามกฎหมายมาตรฐาน
แรงงานก็ใหการประกันวานายจางมีภาระหนาท่ีตองจายคาชดเชยในกรณีการหยุดชะงักของ
ธุรกิจในอัตรารอยละ 60 ของจํานวนคาจางโดยเฉลี่ยของลูกจาง 
     ในบรรดาสาเหตุตางๆ ที่อาจกอใหเกิดภาระในการท่ี
นายจางตองจายเงินชวยเหลือในกรณีการหยุดชะงักของธุรกิจ ซึ่งโดยทั่วไปแลวไดแก กรณีการ
ตรวจสภาพเครื่องจักร-อุปกรณ อุปสรรคในการไดมาซ่ึงทรัพยากรตางๆ ที่เกิดจากความ       
ผิดพลาดในการจัดสรรทรัพยากรเหลาน้ันภายในระบบงานของนายจางเอง การหยุดดําเนินงาน
ตามคําแนะนําของหนวยงานของรัฐ และอุปสรรคในการไดรับเงินทุนและทรัพยากรตางๆ อัน
เปนผลมาจากการบริหารจัดการของบริษัทแม1 
 

   (3)  ประเทศไทย 
 

    สําหรับประเทศไทย หลักการในเรื่องการจายเงินชวยเหลือใน
กรณีหยุดกิจการชั่วคราวไดบัญญัติรับรองไวในพระราชบัญญัติคุมครองแรงงานวา   
 
 
 
 
 

----------------------------------------------- 
  1Kazuo Sugeno. lbid. pp. 186-187. 
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    “ในกรณีที่นายจางมีความจําเปนตองหยุดกิจการทั้งหมดหรือ
บางสวนเปนการชั่วคราวโดยเหตุหนึ่งเหตุใดท่ีมิใชเหตุสุดวิสัย ใหนายจางจายเงินใหแก    
ลูกจางไมนอยกวารอยละหาสิบของคาจาง ในวันทํางานท่ีลูกจางไดรับกอนนายจางหยุดกิจการ
ตลอดระยะเวลาท่ีนายจางไมไดใหลูกจางทํางาน 
    ใหนายจางจะตองแจงใหลูกจางและพนักงานตรวจแรงงานทราบ
ลวงหนากอนวันเริ่มหยุดกิจการ”1  
    วัตถุประสงคของบทบัญญัตินี้ก็เพ่ือใหโอกาสนายจางที่จะหยุด  
กิจการท้ังหมดหรือบางสวนเปนการชั่วคราวโดยไมตองเลิกจางลูกจาง ในกรณีที่มีจําเปนจากเหตุ
หนึ่งเหตุใดอันเกิดจากตัวของนายจางเองซ่ึงมิใชเหตุสุดวิสัย เชนการขาดแคลนวัตถุดิบ ยอด
สั่งซ้ือสินคาลดลง เครื่องจักรเกิดความเสียหาย หรือเกิดการขาดสภาพคลองทางการเงิน เปนตน 
ขณะเดียวกันก็เพ่ือใหความคุมครองลูกจางไมใหไดรับความ      เดือดรอนเกินควรในขณะที่
นายจางหยุดกิจการ โดยการกําหนดใหนายจางจายเงินใหแกลูกจางไมนอยกวารอยละหาสิบของ
คาจางในวันทํางานท่ีลูกจางไดรับกอนนายจางหยุดกิจการตลอดระยะเวลาที่นายจางไมไดให
ลูกจางทํางาน ซึ่งการหยุดชั่วคราวตามมาตราน้ีหากครบเงื่อนไขตามท่ีบัญญัติไวแลวถือวาเปน
สิทธิของนายจางท่ีจะหยุดงานชั่วคราวไดเลย โดยไมคํานึงถึงวาลูกจางท่ีหยุดงานนั้นจะเปน
กรรมการลูกจางหรือไม2 
    สําหรับคําวา “เหตุสุดวิสัย” นั้นมีความหมายตามท่ีบัญญัติไวใน
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวา เหตุใดๆ อันจะเกิดข้ึนก็ดี จะใหผลพิบัติก็ดี เปนเหตุที่ไม
อาจปองกันไดแมทั้งบุคคลผูตองประสบหรือใกลจะตองประสบเหตุนั้น จะไดจัดการระมัดระวัง
ตามสมควรอันพึงคาดหมายไดจากบุคคลในฐานะและภาวะเชนนั้น3 
 

  5.8 การจายคาจางในธุรกิจรับเหมาชวง (Subcontract Business)  
 

   การคุมครองการจายคาจางในเรื่องการจายคาจางในธุรกิจรับเหมาชวง 
 

------------------------------------------------ 
  1พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 75 

  2คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 8880-8886/2542 

  3ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 8 
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ประเทศญี่ปุนไมไดบัญญัติกฎหมายใหความคุมครองไว จะมีประเทศเกาหลีใต และประเทศไทย
ที่กําหนดหลักเกณฑการใหความคุมครองไว กลาวคือ 
 

   (1) ประเทศเกาหลีใต 
 

    ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานแรงงานของประเทศเกาหลีใตได
วางหลักเกณฑในเรื่องนี้ไววา ในกรณีที่เปนการดําเนินธุรกิจ โดยการรับเหมาชวงตอเนื่องกัน
เปนชวงๆ หากมีผูรับเหมาชวงรายหน่ึงรายใดท่ีเปนนายจางไมสามารถจายคาจางใหแกลูกจางได
โดยมีสาเหตุมาจากผูรับเหมาชวงถัดข้ึนไป  ใหผูรับเหมาชวงรายถัดข้ึนไปกอนรายน้ันตอง
รับผิดชอบรวมกับผูรับเหมาชวงที่เกี่ยวของเปนนายจางดวย1 
    วัตถุประสงคของบทบัญญัตินี้ก็เพ่ือคุมครองลูกจางใหไดรับ
คาจางในงานท่ีมีการรับเหมาชวง ซึ่งผูรับเหมาชวงอาจจะไมสามารถจายคาจางไดโดยทั้งน้ีเปน
ผลมาจากผูรับเหมาหรือผูรับเหมาชวงถัดข้ึนไป  
    สําหรับขอบเขตของ “สาเหตุที่มาจากผูรับเหมาชวงถัดข้ึนไป” 
ตามท่ีไดกําหนดไวในพระราชกฤษฎีกาไดแก 
    1. ในกรณีที่ลมเหลวในการจายเงินตามสัญญาในวันที่ตอง
จาย 
ตามท่ีกําหนดไวในสัญญาโดยปราศจากขออางที่มีเหตุผลสนับสนุน  
    2. ในกรณีที่ลมเหลวหรือลาชาในการจัดหาสงของหรือ
อุปกรณตามท่ีกําหนดไวในสัญญาโดยปราศจากขออางที่มีเหตุผลสนับสนุน 
    3. ในกรณีที่ขัดขวางการปฏิบัติงานตามปกติของผูรับเหมา
ชวงโดยไมทําตามขอท่ีกําหนดไวในสัญญาโดยปราศจากขออางที่มีเหตุผลสนับสนุน 
    นอกจากนี้ในสวนของลูกจางของผูรับเหมาชวง(Subcontract 
Workers) นายจางจะตองประกันการจายเงินตามสัดสวนชั่วโมงการทํางานท่ีลูกจางไดทํา 
สําหรับลูกจางที่ทํางานใหกับผูรับเหมาชวง หรือถูกวาจางโดยสัญญาอ่ืนๆ ในลักษณะเดียวกัน 
 
 
 

------------------------------------------------ 
  1Labor Standards Act of Korea, Article 43. 
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   (2) ประเทศไทย 
 

    ตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงานไดบัญญัติเพ่ือคุมครอง
ลูกจางในกรณีที่นายจางเปนผูรับเหมาชวง โดยกําหนดใหผูรับเหมาชวงถัดข้ึนไป หากมีตลอด
สายจนถึงผูรับเหมาชั้นตนรวมรับผิดรับผูรับเหมาชวงซึ่งเปนนายจางในคาจาง คาลวงเวลา คา
ทํางานในวันหยุด คาลวงเวลาในวันหยุด คาชดเชย คาชดเชยพิเศษ เงินสะสม  เงินสมทบ หรือ
เงินเพ่ิม1 ซึ่งเปนการกําหนดใหผูรับเหมาชวงถัดข้ึนไปจนถึงผูรับเหมาชั้นตนรวมรับผิดกับ
ผูรับเหมาชวงที่เปนนายจางทุกกรณีในสวนของเงินที่ลูกจางจะไดรับ   
    ในกรณีที่ผูรับเหมาชั้นตน หรือผูรับเหมาชวงถัดข้ึนไปไดจายเงิน
ตามกฎหมายท่ีลูกจางมีสิทธิไดรับใหแกลูกจางแลว ผูรับเหมาชั้นตน หรือผูรับเหมาชวงน้ันมี
สิทธิไลเบี้ยเงินที่ไดจายไปแลวจากผูรับเหมาชวงซึ่งเปนนายจาง 
 

  5.9 หลักการจายคาจางขั้นตํ่า 
 

   ประเทศเกาหลีใต ประเทศญี่ปุน และประเทศไทยไดวางหลักการในเรื่อง
นี้ไวดังนี้ 
 

   (1) ประเทศเกาหลีใต 
 

    ประเทศเกาหลีใตไดกําหนดหลักการเพ่ือคุมครองการจายคาจาง
โดยการกําหนดอัตราคาจางข้ันตํ่าไวในพระราชบัญญัติคาจางข้ันตํ่า (The Minimum Wage Act) 
ซึ่งกําหนดคาจางในระดับที่ตํ่าสุดท่ีนายจางสามารถจายใหลูกจางไดโดยไมผิดกฎหมาย และ
จํานวนคาจางท่ีกําหนดนั้นจะตองเปนการประกันศักดิ์ศรีความเปนมนุษย (Humam Dignity) 
ตามท่ีบัญญัติไวในมาตรา 32(3) แหงรัฐธรรมนูญ 
 

   (2) ประเทศญ่ีปุน 
 

    สําหรับประเทศญี่ปุนไดวางหลักการในเรื่องการจายคาจางข้ันตํ่า 
 

------------------------------------------------ 
  1พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 12 
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ไวในกฎหมายคาจางข้ันตํ่า (The Minimum Wage Law) ทั้งน้ีก็เพ่ือคุมครองลูกจางใหไดรับความ
เปนธรรมในเรื่องคาจาง โดยการกําหนดอัตราคาจางข้ันตํ่าข้ึนมาบังคับใช     นายจางจะกําหนด
คาจางใหตํ่ากวาท่ีกฎหมายกําหนดไมได 
 

   (3) ประเทศไทย 
 

    สวนการคุมครองการจายคาจางข้ันตํ่าในประเทศไทย เพ่ือไมให
นายจางจายคาจางใหลูกจางในอัตราใดก็ไดข้ึนอยูกับความพอใจหรือความตกลงกันระหวาง
นายจางกับลูกจาง ทั้งน้ีเนื่องจากกฎหมายเห็นวาการท่ีจะปลอยใหอัตราคาจางข้ึนอยูกับความ
พอใจของนายจาง   หรือความตกลงกันน้ัน พ้ืนฐานของการไมเทาเทียมกันระหวางนายจางกับ
ลูกจาง ยอมทําใหลูกจางซ่ึงอยูในฐานะท่ีดอยกวาเสียเปรียบอยูตลอดเวลา กฎหมายจึงกําหนด
อัตราคาจางข้ันตํ่าข้ึนเพ่ือใหนายจางปฏิบัติตาม ในปจจุบันการกําหนดอัตราคาจางข้ันตํ่าจะใชใน
รูปประกาศกระทรวงแรงงาน ซึ่งอาศัยอํานาจตาม  พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 
โดยไมมีกฎหมายในการกําหนดอัตราคาจางข้ันตํ่าเปนการเฉพาะ 
 

  5.10 การแยกประเภทคาจาง (Wage Ledger)   
 

   การคุมครองการจายคาจางโดยการแยกประเภทคาจาง ประเทศญี่ปุน และ
ประเทศไทยไมไดกําหนดหลักเกณฑในเรื่องนี้ไวเปนกฎหมาย สําหรับประเทศเกาหลีใตได
บัญญัติรับรองไวในพระราชบัญญัติมาตรฐานแรงงาน โดยกําหนดให      นายจางจะตองกําหนด
ประเภทคาจางในสถานประกอบการของตน ซึ่งมีสาระสําคัญเปนการกําหนดคาจางพื้นฐานและ
เงินชวยเหลือครอบครัว จํานวนคาจางและสาระสําคัญอ่ืนๆ ตามท่ีกําหนดไวในพระราชกฤษฎีกา 
ในเวลาท่ีจายคาจางแตละครั้ง ทั้งนี้ก็เพ่ือที่จะใหสามารถแยกไดวาอะไรคือคาจางท่ีเปน
ผลตอบแทนการทํางาน และอะไรเปนเงินท่ีนายจางจายในลักษณะท่ีเปนการชวยเหลือลูกจาง
และครอบครัว 
 

 
  5.11 การประกันการจายคาจางตามชิ้นงาน (Guaranteed Payment of Piece-
Work Wages) 
 

DPU



   การคุมครองการจายคาจางโดยการประกันการจายตามช้ินงาน ประเทศ
เกาหลีใต และประเทศไทยไมไดกําหนดหลักเกณฑในเรื่องนี้ไวเปนกฎหมาย สําหรับประเทศ
ญี่ปุนไดบัญญัติรับรองไวในกฎหมายมาตรฐานแรงงานวา ลูกจางที่ไดรับการ   วาจางในระบบ
การจายคาจางตามช้ินงาน หรือในระบบการรับเหมางานประเภทอ่ืน    นายจางตองใหการ
ประกันรายไดในจํานวนที่แนนอน ตามสัดสวนของชั่วโมงทํางานท่ี      ลูกจางไดทํางานจริง1 
   บทบัญญัติในเรื่องดังกลาวนี้ มีจุดมุงหมายที่จะชวยปองกันการลดลงของ
ระดับรายไดที่แทจริงของลูกจาง ซึ่งเปนผลมาจากการท่ีมีลูกคาลดลง โดยมีสาเหตุที่ไมไดเกิด
จากตัวของลูกจาง หรือเปนเพราะวัตถุดิบท่ีดอยคุณภาพ หรือประการอ่ืนๆ ในทํานองเดียวกัน 
ดังนั้น การประกันคาจางตามท่ีบัญญัติไว จะกําหนดใหมีจํานวนเทากับที่ลูกจางเคยไดรับในยาม
ปกติ และในทางตรงกันขาม ก็ไมจําเปนตองจายคาจางท่ีมีการประกันไวใหแกลูกจางท่ีไมได
ทํางานดวยเชนกัน 
 

  5.12 ความรับผิดในเรื่องดอกเบี้ยและเงินเพ่ิม 
 

   การคุมครองการจายคาจางโดยกําหนดความรับผิดในเรื่องดอกเบ้ียและ
เงินเพ่ิม   ประเทศเกาหลีใต   และประเทศญี่ปุนไมไดกําหนดหลักเกณฑในเรื่องน้ีไวเปน
กฎหมาย สําหรับประเทศไทยไดบัญญัติรับรองไวในพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 
วา เมื่อไดตกลงกันวาจะจายคาจางใหแกลูกจางเม่ือไรแลวนายจางจะตองจายคาจางใหตามที่ได
กําหนดไวนั้น   มิฉะน้ันจะถือวานายจางผิดนัดในการจายคาจางและตองจายใหครบถวนตามท่ี
ไดตกลงกันไว ไมวาเกิดจากลืมจาย เกิดความเขาใจผิด หรือเพราะเหตุใดก็ตาม ตามกฎหมายถือ
วานายจางผิดนัดตองจายดอกเบ้ียใหแกลูกจางในอัตรารอยละสิบหาตอปของยอดเงินท่ีคางชําระ
อยู    แตถาเปนกรณีผิดนัดจายคาจางหรือ 

 
 
 
 
 
 

----------------------------------------- 
  1Labour Standards Law of Japan, Article 27. 
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จายใหไมครบจํานวนโดยปราศจากเหตุผลอันสมควร เชนนายจางนําเงินไปเลนการพนันหมด 
หรือนําเงินไปลงทุนอยางอ่ืน จึงไมมีเงินจายคาจางใหแกลูกจาง เชนนี้ถือวาเปนการจงใจผิดนัด 
นายจางมีหนาที่ตองจายเงินเพ่ิมใหแกลูกจางในอัตรารอยละสิบหาของ    ยอดเงินท่ีคางชําระทุก
ระยะเวลาเจ็ดวัน 
   การท่ีกฎหมายกําหนดไวดังกลาวก็เพ่ือใหความคุมครองแกลูกจาง      ซึ่ง
สวนใหญมีฐานะยากจนใหไดรับคาตอบแทนการทํางานตรงตามเวลาท่ีกําหนด              มิฉะน้ัน
แลวลูกจางอาจไดรับความเดือดรอนเพราะไมไดรับคาตอบแทนตามกําหนดหรือไดรับไม
ครบถวน แตในขณะเดียวกันก็ใหความคุมครองแกนายจางไวดวยวา ถานายจางพรอมท่ีจะ
จายเงินดังกลาว แตไมพบลูกจางหรือลูกจางไมยอมรับ ถวงเวลาเพื่อจะรับ ดอกเบ้ียหรือเงินเพ่ิม
เพ่ือแกปญหาดังกลาว กฎหมายจึงกําหนดใหนายจางนําเงินน้ันไปมอบไวแกอธิบดีกรม
สวัสดิการและคุมครองแรงงาน หรือผูซึ่งอธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานมอบหมาย
ได ซึ่งจะทําใหการจายดอกเบ้ียหรือเงินเพ่ิมยุติลงนับแตวันที่นําเงินไปวางไว1 
 

   5.13 อายุความ (Prescription of Wage) 
 

   ประเทศเกาหลีใต ประเทศญี่ปุน และประเทศไทยไดบัญญัติหลักเกณฑ
ในเรื่องนี้ไวดังนี้ 
 

   (1) ประเทศเกาหลีใต 
 

    ในเรื่องอายุความประเทศเกาหลีใตไดกําหนดไววา การใชสิทธิ
เรียกรองตามพระราชบัญญัติมาตรฐานแรงงาน (The Labor Standards Act) ตองใชสิทธิเรียกรอง
ภายในระยะเวลาสามป มิฉะน้ันเปนอันขาดอายุความ 
 

   (2) ประเทศญ่ีปุน   
 

    สวนประเทศญี่ปุนไดกําหนดไววา สิทธิเรียกรองในคาจางตลอด 
   
 

------------------------------------------------ 
  1พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 9 
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จนสิทธิเรียกรองในเรื่องอ่ืนๆ ตามกฎหมายมาตรฐานแรงงาน (The Labour Standards Law) ถา
ไมไดบังคับภายในกําหนดสองป สิทธิเรียกรองน้ันเปนอันขาดอายุความ และในเรื่องคาจางน้ัน 
ไดมีบทบัญญัติพิเศษแกไขใหระยะเวลาในเรื่องอายุความส้ันลงเหลือเพียงหน่ึงป ทั้งน้ี ตามท่ีได
บัญญัติไวในประมวลกฎหมายแพง (The Civil Code) สวนเรื่อง อายุความในสิทธิเรียกรองเรื่อง
เงินเกษียณอายุ ไดมีการแกไขกฎหมายในป ค.ศ.1987 กําหนดใหมีอายุความหาป 
 

   (3) ประเทศไทย 
 

    สําหรับประเทศไทยไดกําหนดไววา กรณีลูกจางใชสิทธิเรียกรอง
เรียกเอาคาจาง กฎหมายกําหนดอายุความไวสองป ทั้งน้ี ตามที่บัญญัติไวในมาตรา 193/34 (9) 
แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
 

  กลาวโดยสรุป จากการศึกษาในเรื่องการคุมครองการจายคาจางของประเทศ
เกาหลีใต ประเทศญี่ปุน โดยเปรียบเทียบกับประเทศไทยจะพบวาท้ังสองประเทศ และประเทศ
ไทยตางก็ใหความสําคัญในการคุมครองการจายคาจาง มีการกําหนดหลักการตางๆ เกี่ยวกับ
คาจางไวเหมือนๆ กัน เชนการจายคาจางตองจายโดยเสมอภาคระหวาง  ลูกจางชายและหญิง 
การจายคาจางใหเต็มจํานวน คาจางตองจายเปนเงินสด เปนตน จะมีบางเรื่องท่ีแตละประเทศจะ
ใหความคุมครองตางกันออกไปบาง เชนเรื่องการแยกประเภทคาจางท่ีประเทศเกาหลีใตใหการ
คุมครองประเทศเดียว  เรื่องการประกันการจายคาจางตามชิ้นงานที่ประเทศญี่ปุนใหการคุมครอง
ประเทศเดียว หรือเรื่องความรับผิดในเรื่องดอกเบ้ียและเงินเพ่ิมท่ีประเทศไทยใหการคุมครอง
ประเทศเดียว เปนตน แตโดยหลักการแลวจะเห็นไดวาทุกประเทศท่ีกลาวมาขางตนตางก็เห็น
ความจําเปนที่ตองกําหนดเปนมาตรการเพื่อคุมครองการจายคาจางใหแกลูกจาง ซึ่งเปนสิ่ง
สะทอนใหเห็นวาประเทศตางๆ เหลาน้ี รวมถึงประเทศไทยตางก็ใหความสําคัญกับคาจางใน
ฐานะท่ีเปนเงินพ้ืนฐานที่อาจกลาวไดวาเปนหัวใจของการจางแรงงาน ทั้งยังเปนสวนสําคัญใน
การดํารงชีวิตของลูกจางและครอบครัว 
 

6 คาจางขั้นตํ่า 
 

  คาจาง คือส่ิงสําคัญท่ีสุดในการจางแรงงาน โดยแตเดิมน้ันการกําหนดอัตรา
คาจางน้ันจะเปนเรื่องการตกลงระหวางนายจางกับลูกจาง ซึ่งการตกลงน้ันต้ังอยูบน    พ้ืนฐาน

DPU



ของความไมเทาเทียมกันในอํานาจตอรอง ทําใหลูกจางถูกเอารัดเอาเปรียบ รัฐจึงมีแนวความคิด
ในเรื่องการกําหนดเปนกฎหมายมาบังคับในเรื่อง อัตราคาจางข้ันตํ่า 
 

  6.1 ความเปนมา แนวคิด และหลักการ 
 

   เมื่อสภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมเจริญกาวหนาข้ึน ความตองการใช  
แรงงานมีมากข้ึนปญหาเร่ืองลูกจางถูกเอารัดเอาเปรียบจากนายจางในเรื่องตางๆ เชนเรื่องเวลา
ทํางาน วันหยุด ตลอดจนการจายคาจางในอัตราท่ีตํ่าเกินควรมีมากตามสภาวะความตองการ
แรงงานท่ีเพ่ิมข้ึนน้ัน ซึ่งปญหาในเรื่องการจายคาจางในอัตราที่ตํ่าเกินควรนี้ รัฐมองเห็นวาเปน
ปญหาท่ีมีผลกระทบตอสังคมในระดับกวาง ความจําเปนของรัฐท่ีจะตองเขามาแทรกแซงโดย
การกําหนดอัตราคาจางข้ันตํ่าเพ่ือใหลูกจางมีรายไดพอแกการ    ครองชีพ ตลอดจนเพ่ือเปน
หลักประกันเบ้ืองตนท่ีจะใหความคุมครองลูกจางที่ขาดอํานาจตอรองไมใหถูกเอารัดเอาเปรียบ
หรือกดคาแรงจนตํ่าเกินไป 
   จากความเปนมาดังกลาวจึงเกิดแนวคิดในการกําหนดคาจางข้ันตํ่าข้ึน 
โดยทั่วไปแลวมักจะกําหนดในประเทศท่ีกําลังพัฒนา ซึ่งไดแกประเทศท่ีมีลักษณะดังน้ี 
 

   (1) เปนประเทศที่มีประชากรมาก (Labour intensive) การเสนอขาย
แรงงานจึงมีมากเกินความตองการของตลาดแรงงาน  
   (2) ประชากรสวนใหญเปนผูใชกําลังแรงกายทํางานและเปนแรงงาน
ไรฝมือ (Sweating of labour and unskilled)  
   (3) ภาวะการจางงานท่ีลูกจางตกอยูในฐานะเสียเปรียบ นอกจากจะ
ถูกเอารัดเอาเปรียบในเรื่องคาจางแลว   สภาพการทํางานและส่ิงแวดลอมก็ไมสูดีนัก    (Bad 
conditions of employment generally) 
   (4) ลูกจางสวนใหญขาดหลักประกันและความม่ันคงในการทํางาน 
และสวนใหญยังมิไดมีการรวมตัวกันเพ่ือสรางฐานอํานาจในการเจรจาตอรองรวม (Bargaining 
power) 
 

   สําหรับในประเทศท่ีพัฒนาแลว สวนใหญลูกจางจะมีอํานาจในการเจรจา
ตอรองรวม การกําหนดคาจางข้ันตํ่าจะเกิดข้ึนโดยการเจรจาตอรองรวมกันระหวางองคกรของ
นายจางและลูกจางในกลุมประเภทกิจการเดียวกัน รัฐจะเขาไปแทรกแซงโดยการกําหนดคาจาง
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ข้ันตํ่าเสียเองเพ่ือคุมครองลูกจางเฉพาะในกิจการที่ลูกจางไมมีฐานอํานาจในการเจรจาตอรอง
รวมเทาน้ัน1 
   ในสวนเรื่องหลักการแลวประเทศท่ีไดกําหนดอัตราคาจางข้ันตํ่าข้ึนน้ัน ก็
เพ่ือเปนหลักประกันเบื้องตนแกประชากรวัยทํางาน หรือคนงานไรฝมือที่ เริ่มแรกเขาสู
ตลาดแรงงาน ใหไดรับคาจางไมตํ่ากวาคาจางข้ันตํ่าที่กฎหมายกําหนด อันเปนการ        คุมครอง
บุคคลเหลาน้ันมิใหถูกเอารัดเอาเปรียบหรือถูกกดราคาคาแรงตํ่าจนเกินควร แตขณะเดียวกันรัฐก็
ตองคํานึงถึงขีดความสามารถในการจายของนายจางดวย ซึ่งการกําหนดหลักการในเรื่องอัตรา
คาจางข้ันตํ่าดังกลาวก็เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคดังตอไปนี้ 
 

   (1) เพ่ือปองกันมิใหนายจางกดคาจาง หรือเอารัดเอาเปรียบคาแรงงาน
ของลูกจางจนเกินไป 
   (2) เพ่ือยกระดับรายไดของลูกจางใหมีรายไดเพียงพอแกการดํารงชีพ
อยางมีมาตรฐานท่ีดีข้ึน 
   (3) เพ่ือขจัดปญหาอัตราคาจางนอย แตชั่วโมงทํางานมาก (Sweating 
System) 
   (4) เพ่ือเปนปจจัยกระตุนตอคาจางระดับอ่ืน 
   (5) เพ่ือประกันการแขงขันใหมีการแขงขันที่เปนธรรมระหวางผูประ- 
 
 
 
 
 
 
 
 
----------------------------------------------- 
  1มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.  เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายแรงงาน หนวยท่ี 1-6.  

พิมพคร้ังท่ี 2.  นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,  2529, หนา 137. 

กอบกิจการดวยกัน เมื่อตนทุนทางดานแรงงานไมแตกตางกันมากนัก 
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   (6) เพ่ือเปนเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจของชาติใหมีการกระจาย
รายไดที่เหมาะสม1 
 

   จากวัตถุประสงคของการกํ าหนดอัตราค าจ าง ข้ัน ตํ่าข างตน น้ัน          
วัตถุประสงคขอ (1) ที่จะปองกันมิใหนายจางกดคาจางของลูกจางใหตํ่า หรือเอารัด     เอาเปรียบ
ในเรื่องคาแรงงานของลูกจางจนเกินไปเปนวัตถุประสงคที่สําคัญที่สุด ทั้งน้ีเพ่ือขจัดการใช
แรงงานท่ีไมเปนธรรม เมื่อเปรียบเทียบกับคาจางโดยจายคาจางนอย และมีสถานที่ทํางานที่เลว 
การท่ีรัฐเขามาเกี่ยวของในการกําหนดอัตราคาจางข้ันตํ่าก็ดวยเหตุจําเปนเพ่ือคุมครองการใช
แรงงานโดยเฉพาะอยางย่ิงลูกจางที่มีอํานาจตอรองตํ่า และในกรณีที่ลูกจางมิไดรวมตัวกันจัดต้ัง
สหภาพแรงงาน ซึ่งวัตถุประสงคดังกลาวนี้นับวาเปนแนวความคิด เมื่อแรกเริ่มมีการกําหนด
อัตราคาจางข้ันตํ่าของบางประเทศ ดังปรากฏอยูในกฎหมายของประเทศนิวซีแลนด เม่ือป 
ค.ศ.1894 การต้ังคณะกรรมการคาจางของประเทศออสเตรเลียในป ค.ศ.1896 และการแตงต้ัง
คณะกรรมการตามพระราชบัญญัติคณะกรรรมการการคาแหงสหราชอาณาจักร ค.ศ.1909 
(British Trade Boards Act of 1909) ของอังกฤษก็มีวัตถุประสงคเชนวานี้2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
----------------------------------------------- 
  1ธีระ หงษเจริญ. เร่ืองเดียวกัน, หนา 149. 
  2สะอาด โกมลบุณย.  “คาจางข้ันตํ่า”  วารสารศาลแรงงาน.  8, 4.  ตุลาคม-ธันวาคม 2532, 

หนา 97. 
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  6.2 วิธีการกําหนดคาจางขั้นตํ่า  
 

   การกําหนดคาจางข้ันตํ่า โดยหลักปฏิบัติสากลนิยมใชวิธีการพิจารณา
กําหนด 5 วิธี คือ 
 

   (1) ใหนายจางเปนฝายกําหนดขึ้น  
 

    การกําหนดอัตราคาจางโดยวิธีนี้ เปนการกําหนดโดยนายจางแต
เพียงฝายเดียว ซึ่งประเทศท่ีใชวิธีการน้ีจะเปนประเทศที่ดอยพัฒนาและนายจางเปนผูมีอิทธิพล
ทางการเมือง รวมทั้งองคกรลูกจางไมเขมแข็ง ลูกจางอยูในภาวะเสียเปรียบ ขาดอํานาจในการ
ตอรองกับนายจาง ตลอดจนคาจางท่ีนายจางกําหนดข้ึนจะอยูในอัตราที่ตํ่าเม่ือเปรียบเทียบกับ
สภาพการทํางาน 
 

   (2) กําหนดโดยการตกลงตอรองกันเองระหวางนายจางและลูกจาง
เปนรายๆ ไป 
 

    การกําหนดอัตราคาจางโดยวิธีนี้ เปนการกําหนดโดยการเจรจา  
ตอรองกันเองระหวางนายจางและลูกจางเปนรายๆ ไป โดยไมมีองคกรของนายจางและลูกจาง
เขามีสวนรวม และอัตราคาจางท่ีเกิดจากผลการตอรองกันเองน้ี มีผลเฉพาะตัว    ลูกจางท่ีเจรจา
ตอรองเทานั้น ดังน้ันถาลูกจางคนใดอยากไดอัตราคาจางข้ันตํ่าเทาใดก็ตองเรียกรองเอง และการ
ที่จะไดตามท่ีเรียกรองหรือไมนั้นก็ข้ึนอยูกับความสําคัญของตัว    ลูกจางแตละคนเปนหลัก ซึ่ง
การกําหนดคาจางวิธีนี้ปจจุบันไมเปนท่ีนิยมใช เนื่องจากเกิดความไมเปนธรรมกับลูกจาง และ
ไมมีบรรทัดฐานในการกําหนดคาจางท่ีแนนอน รวมท้ังกอใหเกิดความยุงยากกับนายจางท่ี
จะตองทําความตกลงกับลูกจางเปนรายๆ ไป 
 

   (3) กําหนดโดยการตกลงตอรองโดยผานตัวแทนฝายนายจางและ    
ตัวแทนฝายลูกจางเพียงสองฝาย (ทวิภาคี) 
 

    การกําหนดคาจางข้ันตํ่าวิธีนี้  เปนการกําหนดโดยท่ีองคกร
นายจาง และองคกรลูกจางอยูในสถานะคูกรณีกัน จะรวมทําหนาท่ีเปนผูกําหนดอัตราคาจาง    
ข้ันตํ่าเพียง 2 ฝาย (ทวิภาคี) ไมมีฝายรัฐบาลเขารวมเจรจาดวย โดยทั้ง 2 ฝายจะต้ังตัวแทนฝายตน
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เขาเจรจาตอรองรวม (Collective Bargainning) เพ่ือกําหนดอัตราคาจางข้ันตํ่าที่จะจายใหลูกจาง
ในสถานประกอบการน้ัน หรือในสถานประกอบการที่มีกิจการประเภทเดียวกัน หรือในงาน
อาชีพเดียวกัน 
    การกําหนดคาจางโดยวิธีการเจรจาตอรองรวมระหวางนายจาง
และลูกจางนี้ เปนวิธีการท่ีใชในประเทศที่พัฒนาทางอุตสาหกรรม ซึ่งองคกรลูกจางมีความ
เขมแข็งพอ เชน ในประเทศสวีเดน และอังกฤษ แตในประเทศท่ีใชการกําหนดคาจาง  ข้ันตํ่าโดย
วิธีนี้จะมีปญหาในเรื่องความยุติธรรมในการกําหนดคาจางข้ันตํ่า เพราะข้ึนอยูกับอํานาจการ
ตอรองของลูกจาง หากหนวยงานใดองคกรลูกจางมีความเขมแข็งยอมเจรจาตอรองคาจางข้ันตํ่า
ไดมากกวา และปญหาที่สําคัญอีกประการหน่ึงที่เกิดกับลูกจางซ่ึงมีจํานวนมากท่ีไมไดรวมกัน
เปนองคกรลูกจาง หรือสหภาพแรงงาน  หรือสหภาพ แรงงานไมมีความเขมแข็ง ตองรับภาระใน
คาสินคาท่ีเพ่ิมข้ึนอันเนื่องจากสหภาพที่     เขมแข็งสามารถเจรจาตอรองคาจางไดสูงข้ึน โดย
นายจางไดผลักภาระในเรื่องตนทุน   คาจางน้ีไปยังผูบริโภค ทั้งๆ ที่ลูกจางจํานวนดังกลาวยังคง
ไดรับคาจางเทาเดิม1 
 

   (4) กําหนดโดยมีคณะกรรมการพิจารณากําหนดระดับอัตราคาจาง
ซึ่งประกอบดวยตัวแทน 3 ฝาย (ไตรภาคี) 
 

    การกําหนดคาจางข้ันตํ่าวิธีนี้ เปนการกําหนดโดยคณะกรรมการ
ซึ่งประกอบดวยตัวแทน 3 ฝาย คือฝายรัฐบาล ฝายนายจาง และฝายลูกจาง ที่มีลักษณะเปนแบบ
ไตรภาคี เปนผูพิจารณากําหนดระดับอัตราคาจาง การกําหนดโดยวิธีนี้แตกตางจากการกําหนด
แบบการเจรจาตอรอง 2 ฝายท่ีเรียกวาทวิภาคี คือจะมีฝายรัฐบาลเขารวมในการเจรจาตอรองและ
ฝายรัฐบาลท่ีเขารวมเปนคณะกรรมการน้ีจะมีสิทธิออกเสียงในการกําหนดอัตราคาจางข้ันตํ่า
เทากับฝายนายจาง และฝายลูกจาง   การกําหนดโดยวิธีนี้จะ 
 
 
 
 

------------------------------------------------- 
  1ธีระ หงษเจริญ.  เร่ืองเดียวกัน, หนา 152. 
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ใชมากในประเทศกําลังพัฒนาท่ีองคกรลูกจางยังไมเขมแข็งพอท่ีจะตอรองใหมีการกําหนด
คาจางอยางเหมาะสม  
 

   (5) กําหนดเปนกฎหมายบังคับใชระดับชาติ 
 

    การกําหนดคาจางข้ันตํ่าวิธีนี้ เปนการกําหนดคาจางข้ันตํ่าโดยรัฐ
คือการท่ีองคกรของรัฐเปนผูกําหนดอัตราคาจางข้ันตํ่า โดยอาจกระทําดวยวิธีกําหนดอัตราคาจาง
ข้ันตํ่าไวในกฎหมายโดยตรง หรืออาจกระทําโดยวิธีกําหนดหลักการท่ีตองปฏิบัติในการกําหนด
อัตราคาจางไวในตัวบทกฎหมาย และใหองคกรที่ไดรับมอบหมายทําหนาท่ีเปนผูกําหนดอัตรา
คาจางข้ันตํ่าตามหลักการท่ีวางไว เมื่อประกาศเปนกฎหมายแลว จะมีผลบังคับใชเปนการทั่วไป 
 

   สําหรับการกําหนดคาจางข้ันตํ่าของประเทศตางๆ จะใชวิธีการกําหนดวิธี
ใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธีผสมกัน ก็ข้ึนอยูกับสภาพเศรษฐกิจ สังคมของประเทศนั้นๆ วิธีการ
กําหนดคาจางข้ันตํ่าท่ีเหมาะสมกับประเทศหนึ่งอาจไมเหมาะสมกับประเทศอื่นก็ได สวน
ประเทศไทยในสมัยกอนจะใชวิธีที่ 1 คือนายจางจะเปนฝายกําหนดคาจางข้ึนเอง จะมีบางท่ีใชวิธี
ที่ 2 ในการกําหนดคาจางข้ันตํ่าซ่ึงสวนใหญจะเปนลูกจางในตําแหนงท่ีมีความสําคัญและขาด
แคลนลูกจางในตําแหนงงานน้ัน สําหรับในปจจุบันจะใชวิธีที่ 4 และ 5 รวมกัน กลาวคือ มี
คณะกรรมการคาจางท่ีมีลักษณะเปนแบบไตรภาคี เปนผูกําหนดคาจางข้ันตํ่าแลวเสนอใหรัฐบาล
ประกาศบังคับใชเปนกฎหมายเชนเดียวกับกฎหมายอ่ืนๆ ตอไป1 
 
 
 
 
 
 
 
------------------------------------------------ 
  1กองบรรณาธิการ.  “ปญหาคาแรงข้ันตํ่า:รัฐบาลตองมีมาตรการที่เหมาะสม”  วารสาร

เอกสารภาษีอากร. 10, 112.  มกราคม 2534, หนา 132. 
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  6.3 รูปแบบในการกําหนดคาจางขั้นตํ่า 
 

   การกําหนดอัตราคาจางข้ันตํ่าอาจกําหนดไดหลายลักษณะ แตลักษณะ
ของการกําหนดท่ีเปนที่ยอมรับและยึดถือปฏิบัติกันในประเทศตางๆ มี 3 แบบ คือ 
 

   (1) กําหนดตามลักษณะของทองถ่ิน  
 

    การกําหนดตามลักษณะของทองถิ่น เปนการกําหนดอัตราคาจาง
ข้ันตํ่าใหแตกตางกันไปตามภาวะเศรษฐกิจและมาตรฐานการครองชีพของแตละทองถิ่น ทั้งน้ี
เพ่ือใหลูกจางไดรับคาจางท่ีแทจริง และมีมาตรฐานการดํารงชีวิตอยูในระดับ     เดียวกัน 
 

   (2) กําหนดตามลักษณะของกิจการ 
 

    การกําหนดตามลักษณะของกิจการ เปนการกําหนดอัตราคาจาง
ข้ันตํ่าใหแตกตางกันไปตามประเภทของกิจการตางๆ เชน อุตสาหกรรมผลิตอาหารและ
เครื่องดื่ม อุตสาหกรรมสิ่งทอ อุตสาหกรรมเหมืองแร การกอสราง การขนสง หรือการบริการใน
กิจการโรงแรมและรานอาหาร ทั้งนี้เพ่ือใหอัตราคาจางข้ันตํ่านั้นมีความ    เหมาะสมกับสภาพ
การทํางานในแตละกิจการ 
 

   (3)  กําหนดตามประเภทของแรงงาน 
 

    การกําหนดตามประเภทของแรงงาน เปนการกําหนดอัตราคาจาง
ข้ันตํ่า เพ่ือใหเหมาะสมกับความสามารถและฝมือของลูกจางในแตละระดับไดแก การกําหนด
อัตราคาจางข้ันตํ่าสําหรับแรงงานไรฝมือ แรงงานกึ่งฝมือ แรงงานฝมือ 
 

   สําหรับรูปแบบในการกําหนดคาจางข้ันตํ่าของประเทศไทยในปจจุบันน้ี 
จะกําหนดตามลักษณะของทองถิ่น โดยมีการกําหนดอัตราคาจางข้ันตํ่าจังหวัดซ่ึงจะมีอัตรา
คาจางข้ันตํ่าแตกตางกันในแตละจังหวัดตามปจจัยที่ใชเปนเกณฑในการกําหนด  คาจางข้ันตํ่า 
สวนการกําหนดตามลักษณะของกิจการ และการกําหนดตามประเภทของ  แรงงานน้ันปจจุบัน
ยังไมไดใชรูปแบบดังกลาวในการกําหนดคาจางข้ันตํ่า เน่ืองจากมีปญหาในทางปฏิบัติ จึงทําให
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ไมมีการกําหนดคาจางข้ันตํ่าแยกตามอุตสาหกรรม หรือตามการบริการ ตลอดจนยังไมไดมีแบง
ประเภทแรงงานตามความสามารถและฝมือแลวกําหนดคาจางข้ันตํ่าตามฝมือแรงงานแตประการ
ใด 
 
  6.4 การกําหนดคาจางขั้นตํ่าในประเทศไทย 
 

   คาจางข้ันตํ่า หมายถึงอัตราคาจางที่คณะกรรมการคาจางกําหนด1 และ
เสนอใหรัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา ใหนายจางยึดถือเอาอัตราข้ันตํ่าท่ีกําหนดไวนั้น 
เปนเกณฑในการพิจารณากําหนดอัตราคาจาง โดยมีจุดประสงคที่จะใหการ        คุมครองแก
คนงานเม่ือแรกเขาทํางานและคนงานไมมีฝมือใหไดรับคาตอบแทนในการทํางานอยางเปน
ธรรม เพ่ือท่ีสามารถดํารงชีพอยูไดในภาวะเศรษฐกิจขณะน้ันๆ ได2 
 

   (1) ความเปนมาของการกําหนดคาจางขั้นตํ่าในประเทศไทย 
 

    ในสมัยกอนการกําหนดอัตราคาจางสวนใหญจะข้ึนอยูกับนายจาง
เปนฝายกําหนด โดยคาจางท่ีนายจางกําหนดจะอยูในอัตราคาจางที่ตํ่าเม่ือเปรียบเทียบกับสภาพ
การทํางาน และคาจางท่ีนายจางกําหนดเพ่ือจายใหลูกจางแตละคนในสถานประกอบการของตน
ก็อาจไมเทากัน ทั้งน้ีข้ึนอยูกับลักษณะงานและความสําคัญของ    ลูกจางแตละคน หากจะมีการ
เจรจาตอรองก็เปนการเจรจาตอรองกันเองระหวางนายจางและลูกจางเปนรายๆ ไป โดยไมมีการ
กําหนดคาจางข้ันตํ่าท่ีใชบังคับในรูปกฎหมายเปนการทั่วไป  

    การกําหนดคาจางข้ันตํ่าข้ึนเปนกฎหมายมีข้ึนครั้งแรกโดย
ประกาศ 
 

----------------------------------------------- 
  1พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 5 
  2สุดาศิริ วศวงศ.  เร่ืองเดียวกัน, หนา 132. 
ของคณะปฏิวัติ  ฉบับที่  103  ลงวันที่ 6  มีนาคม   พ.ศ.   2515      ที่ใหอํานาจ
กระทรวงมหาดไทย ออกประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกําหนดคาจางข้ันตํ่า ฉบับลง
วันท่ี 16 เมษายน 2515 โดยประกาศฉบับดังกลาวกําหนดใหมีคณะกรรมการกําหนดอัตรา    
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คาจางข้ันตํ่าข้ึนเรียกวา คณะกรรมการคาจาง โดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย (ในขณะ
นั้น) เปนผูแตงต้ังและมีการกําหนดอัตราคาจางข้ันตํ่าใหมีผลบังคับใชครั้งแรก เมื่อวันที่ 14 
กุมภาพันธ 2516 โดยกําหนดใหคาจางข้ันตํ่าเทากับ 12 บาท ใชบังคับในทองท่ี 4 จังหวัด คือ 
กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ นนทบุรี และปทุมธานี ซึ่งกรม  แรงงาน (ในขณะนั้น) 
ประมาณวาลูกจาง 100,000 คน ไดรับประโยชนจากการกําหนดอัตราคาจางข้ันตํ่า 
    ต้ังแตป 2516 เปนตนมา รัฐบาลไดเพ่ิมความสนใจในปญหา     
แรงงาน การจางงาน และคาจาง โดยในป พ.ศ. 2517 กําหนดนโยบายแรงงานในแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ วาจะสรางงานใหแกกําลังแรงงาน ปรับปรุงความสัมพันธระหวาง
นายจางกับลูกจาง ในป พ.ศ. 2518 กําหนดกฎหมายเก่ียวกับแรงงานสัมพันธ และกําหนด
นโยบายวารัฐบาลจะใหความคุมครองใหลูกจางไดรับความเปนธรรมและคาจางท่ีดีข้ึน  
    นับต้ังแตมีการประกาศใชประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง 
อัตรา     คาจางข้ันตํ่า เม่ือวันท่ี 14 กุมภาพันธ 2516 จนถึงปจจุบันมีการประกาศกระทรวงท่ี    
เกี่ยวของกับการกําหนดอัตราคาจางข้ันตํ่ารวม 34 ฉบับ  ประกอบดวยประกาศ
กระทรวงมหาดไทย 22 ฉบับ ประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม 6 ฉบับ ประกาศ
กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม (ตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541) 3 ฉบับ 
และประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง อัตราคาจางข้ันตํ่า 3 ฉบับ โดยฉบับที่ใชบังคับอยูในปจจุบัน 
คือ ประกาศกระทรวงแรงงาน ฉบับท่ี 3 เรื่องอัตราคาจางข้ันตํ่า     ลงวันท่ี 8 ธันวาคม พ.ศ.2546 
โดยมีผลใชบังคับต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2547 เปนตนไป 
    ดังน้ันจะเห็นไดวากฎหมายท่ีเกี่ยวกับคาจางข้ันตํ่าจึงเปนกฎหมาย
สําคัญฉบับหนึ่ง ซึ่งใหสิทธิแกผูแทนนายจาง ผูแทนลูกจาง ใหมาพิจารณาเสนอความเห็นโดยมี
ผูแทนภาครัฐคอยใหความสนับสนุน และเปนกรรมการไตรภาคีที่มีความสําคัญยิ่ง ทั้งตอการ
คุมครองแรงงานและการแรงงานสัมพันธ 
    เมื่อพิจารณากระบวนการนโยบายของประเทศ นโยบายคาจาง
หรือนโยบายคาจางข้ันตํ่า เปนนโยบายเพียงประการเดียวในนโยบายและมาตรการของรัฐท่ีมีข้ึน
เพ่ือกําหนดมาตรฐานการครองชีพใหแรงงานท่ีมีรายไดนอย รวมทั้งใหความเปนธรรมแก
นายจางทั่วราชอาณาจักรและถือเปนนโยบายคาจางเพียงนโยบายเดียวของภาคเอกชน ซึ่งเปนท้ัง
นโยบายของรัฐและเปนกฎหมายท่ีใหความคุมครองนายจางและลูกจาง1 
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    (2) หนวยงานหรือกิจการท่ีกฎหมายเกี่ยวกับคาจางขั้นตํ่าใชบังคับ 
 

    กฎหมายคุมครองแรงงานจะใชบังคับกับการจางแรงงานเทานั้น 
การจางทําของจะไมอยูในบังคับของกฎหมายคุมครองแรงงาน ซึ่งหมายความวา กอนที่จะ
พิจารณาวานายจางและลูกจางมีสิทธิและหนาท่ีตามท่ีกฎหมายคุมครองแรงงานกําหนดไว
อยางไรบาง เชน เรื่องวันทํางาน คาจางข้ันตํ่า เปนตน จะตองพิจารณาเสียกอนวาการประกอบ
กิจการน้ันเปนเรื่องของการจางแรงงานหรือจางทําของ   ถาเปนเรื่องของการจางแรงงานแลว   
จึงจะนํากฎหมายคุมครองแรงงานมาบังคับใช แตถาเปนเรื่องของการจางทําของแลวจะไมนํา
กฎหมายแรงงานมาบังคับใชเลย ซึ่งจะตองไปบังคับกันตามประมวลแพงและพาณิชย ลักษณะ
จางทําของเทาน้ัน 
    สําหรับประเทศไทยไดกําหนดกฎหมายเกี่ยวกับคาจางข้ันตํ่าฉบับ
แรกไวในประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกําหนดคาจางข้ันตํ่า ฉบับลงวันท่ี 16 เมษายน 
2515 โดยกฎหมายเกี่ยวกับคาจางข้ันตํ่าดังกลาว จะใชบังคับกับงานทุกประเภท กิจการ ยกเวน
ราชการสวนกลาง  ราชการสวนภูมิภาค  ราชการสวนทองถิ่น  และกิจการ อ่ืนตามที่
กระทรวงมหาดไทยจะไดกําหนด2  หมายความวา นายจางที่ประกอบการกิจการ 
 
 

------------------------------------------------ 
  1สํานักงานคณะกรรมการคาจาง.  “ประมวลขอมูล เร่ือง การกําหนดคาจางข้ันตํ่าใน

ประเทศไทย” 2541, หนา 2. 
  2ประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง การกําหนดคาจางข้ันต่ํา ลงวันท่ี 16 เมษายน 2515 ขอ 1   
ทุกประเภทไมวาจะเปนงานประเภทใดท่ีมิใชงานราชการ และงานท่ีกระทรวงมหาดไทยจะได
กําหนดยกเวนไวเปนพิเศษแลว กิจการนั้นจะตองปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับ      คาจางข้ันตํ่า 
นับแตมีการประกาศกําหนดอัตราคาจางข้ันตํ่าข้ึนมาบังคับใช ทางกระทรวงมหาดไทยได
ประกาศยกเวนไมใชบังคับแกงานเกษตรกรรมซ่ึงไดแก งานเพาะปลูก     งานประมง งานปาไม 
และงานเลี้ยงสัตวเทานั้น ซึ่งหมายความวา ลูกจางท่ีทํางาน   เกษตรกรรม ไมวาจะเปนเพาะปลูก 
งานประมง งานปาไมหรืองานเลี้ยงสัตว จะไมมีสิทธิ      เรียกรองใหนายจางจายคาจางใหอยาง
นอยตามอัตราคาจางข้ันตํ่าที่กําหนดไว เหมือน     กิจการประเภทอ่ืน เพราะนายจางไมมีหนาท่ี
ตามกฎหมายท่ีจะตองปฏิบัติ      
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    สําหรับงานที่มิไดมีวัตถุประสงคในการแสวงหากําไรในทาง
เศรษฐกิจ ก็จะตองปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับคาจางข้ันตํ่า เพราะกฎหมายเก่ียวกับ      คาจางข้ัน
ตํ่าไมไดกําหนดยกเวนไววาไมตองใชบังคับกับงานท่ีมิไดมีวัตถุประสงคในการแสวงหากําไร
ในทางเศรษฐกิจดวย ซึ่งการท่ีงานที่มิไดมีวัตถุประสงคในการแสวงหากําไรในทางเศรษฐกิจ
ไมไดอยูในขายบังคับของกฎหมายคุมครองแรงงาน(ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การ
คุมครองแรงงาน)แลว จะหมายความวาไมอยูในขายบังคับตองปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับ
คาจางข้ันตํ่าดวยไม1 
    ตอมาเมื่อมีการต้ังสภารักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติ (รสช.) 
และสภานิติบัญญัติแหงชาติใน พ.ศ. 2534  ไดมีการตราพระราชบัญญัติพนักงาน         
รัฐวิสาหกิจสัมพันธ พ.ศ.2534 และมีผลบังคับใชเมื่อวันท่ี 19 เมษายน 2534 ซึ่งไดมีการจัดระบบ
ความสัมพันธระหวางฝายบริหารรัฐวิสาหกิจและฝายพนักงานรัฐวิสาหกิจในลักษณะรูปแบบ
พนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธโดยเฉพาะ โดยมีหลักการคลายคลึงกับกฎหมายแรงงานสัมพันธ
ข้ึนมาใชแทนกฎหมายแรงงานสัมพันธ  และกฎหมายฉบับ      ดังกลาวไดให อํานาจ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยในการประกาศระเบียบ     มาตรฐานของสิทธิประโยชน
พนักงานรัฐวิสาหกิจข้ึน มาตรฐานสิทธิประโยชนของพนักงานรัฐวิสาหกิจมีเนื้อหาสาระ
ครอบคลุมถึงสิทธิประโยชนของพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
----------------------------------------------- 
  1สุดาศิริ วศวงศ.  เร่ืองเดียวกัน, หนา 134. 
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ทุกดานข้ึนมาใชแทนกฎหมายคุมครองแรงงาน และกฎหมายประกันสังคม1 รวมถึงกฎหมาย
เกี่ยวกับคาจางข้ันตํ่าดวย ซึ่งทําใหรัฐวิสาหกิจไมอยูในบังคับของกฎหมายเกี่ยวกับคาจางข้ันตํ่า
ต้ังแตนั้นเปนตนมา 
    หลังจากไดมีการบังคับใชพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 
2541 แลว ในสวนของกฎหมายเก่ียวกับคาจางข้ันตํ่าไดมีการนํามาบัญญัติไวเปนหมวดหน่ึง คือ
หมวด 6 คณะกรรมการคาจาง ดังนั้นการบังคับใชพระราชบัญญัติคุมครอง    แรงงาน พ.ศ. 2541 
กับกิจการใด หรือไมบังคับใชกับกิจการใดท้ังหมดหรือบางสวน ยอมมีผลถึงการบังคับใชคาจาง
ข้ันตํ่าดวยโดยตรง ซึ่งพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ใชบังคับกับการจางแรงงาน
ทุกประเภท รวมถึงกิจการท่ีไมอยูในขายไดรับการ    ยกเวนตามกฎหมาย ดังนั้นเพียงแตสถาน
ประกอบการน้ันหรือการประกอบกิจการนั้นมีลูกจางเพียงคนเดียวก็อยูในขายบังคับของ
กฎหมายคุมครองแรงงานฉบับน้ีแลว และในสวนของกิจการที่อยูในขายไดรับการยกเวนน้ัน ได
มีการบัญญัติหลักการในเรื่องการไมใชพระราชบัญญัตินี้บังคับแกหนวยงานตางๆ ดังน้ี2  
 

    1. ราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค และราชการสวน
ทองถิ่น  
    2. รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยแรงงานรัฐวิสาหกิจ 
 

    นอกจากนี้ พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ยังให
อํานาจรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมท่ีจะออกกฎกระทรวงมิใหใชบังคับ
พระราชบัญญัตินี้ทั้งหมดหรือแตบางสวนแกนายจางประเภทหน่ึงประเภทใดก็ได สําหรับ
กิจการท่ีไดรับการยกเวนไมใชบังคับพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน ไดแก นายจางซึ่ง
ประกอบกิจการโรงเรียนเอกชนตามกฎหมายวาดวยโรงเรียนเอกชน        ทั้งนี้  
 
----------------------------------------------- 
  1ไพศิษฐ พิพฒันกุล.  “เอกสารการสัมมนาทางวิชาการ เร่ือง วิเคราะหพระราชบัญญัติ

แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพนัธ ฉบับใหม” 2545, หนา 15. 
  2พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 4   
เฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับครูใหญและครู1 มิใหใชบทบัญญัติบางมาตราซ่ึงรวมถึงหมวด 6  
คณะกรรมการคาจางดวย บังคับแกนายจางซ่ึงจางลูกจางทํางานเกี่ยวกับงานบานอันมิไดมีการ
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ประกอบธุรกิจรวมอยูดวย2 มิใหใชบทบัญญัติบางมาตราซ่ึงรวมถึงหมวด 6 คณะกรรมการคาจาง
ดวยบังคับแกนายจางซ่ึงจางลูกจางทํางานท่ีมิไดแสวงหากําไรในทางเศรษฐกิจ3 นอกจากน้ียังได
กําหนดมิใหใชพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 บังคับแกนายจางซึ่งจางลูกจางทํางาน
ในงานเกษตรกรรม งานที่รับไปทําที่บาน4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
------------------------------------------------- 
  1กฎกระทรวง ฉบับท่ี 1(พ.ศ.2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน 

พ.ศ.2541 (1)    
  2กฎกระทรวง ฉบับท่ี 1(พ.ศ.2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน 

พ.ศ.2541 (2) 
  3กฎกระทรวง ฉบับท่ี 1(พ.ศ.2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน 

พ.ศ.2541 (3)  
  4กฎกระทรวง ฉบับท่ี 9(พ.ศ.2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน 

พ.ศ.2541  
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7 คณะกรรมการคาจาง 
 

  ในปจจุบันคณะกรรมการคาจางเปนหนวยงานของรัฐเพียงหนวยงานเดียวที่มี
อํานาจหนาที่ในการพิจารณากําหนดอัตราคาจางข้ันตํ่า โดยมีวัตถุประสงคหลัก คือ การใหความ
คุมครองลูกจางเพ่ือใหไดรับคาตอบแทนท่ีเปนธรรม แตโดยที่คณะกรรมการ    คาจางยังไมมี
นโยบายในเรื่องการกําหนดอัตราคาจางข้ันตํ่าสําหรับลูกจางท่ีทํางานไมเต็มเวลา ซึ่งใน
วิทยานิพนธฉบับน้ีผูเขียนมีความเห็นวาควรใหคณะกรรมการคาจางเปนผูมีอํานาจหนาที่ในการ
กําหนดคาจางข้ันตํ่าสําหรับลูกจางดังกลาว  
 

  7.1 ประวัติความเปนมาของคณะกรรมการคาจาง 
 

   ประเทศไทยแตเดิมการกําหนดอัตราคาจางมักข้ึนอยูกับนายจาง1 หรือการ
เจรจาตอรองระหวางนายจางกับลูกจางเปนรายๆ ไป ไมมีคณะกรรมการท่ีมีหนาที่ในการกําหนด
อัตราคาจางเปนการเฉพาะ คณะกรรมการคาจางชุดแรกไดรับการแตงต้ังข้ึนตามประกาศของ
คณะปฏิวัติฉบับท่ี 103  ลงวันท่ี 16 มีนาคม พ.ศ. 2515 ขอ 2 ที่ใหอํานาจกระทรวงมหาดไทย
กําหนดการคุมครองแรงงาน โดยใหมีการกําหนดอัตราคาจางข้ันตํ่า และใหมีคณะกรรมการข้ึน 
เพ่ือพิจารณากําหนดอัตราคาจางข้ันตํ่า2 กระทรวงมหาดไทยจึงอาศัยอํานาจดังกลาวออกประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกําหนดคาจางข้ันตํ่า ลงวันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2515 แตงต้ัง
คณะกรรมการคาจางใหมีอํานาจหนาที่ในการพิจารณาเสนอความเห็นตอรัฐบาลเพ่ือกําหนดเปน
นโยบายคาจางของประเทศ และมีอํานาจหนาท่ีกําหนดคาจางข้ันตํ่า ซึ่งลูกจางคนเดียวควรจะ
ไดรับและสามารถดํารงชีพ อยูได3    โดยคณะกรรมการคาจางดังกลาวเปนองคกรไตรภาคี
ประกอบดวยประธานและ 
 

------------------------------------------------ 
  1นิคม จันทรวทุิร.  แรงงานและกฎหมายไทย.  กรุงเทพฯ : สํานักพิมพไทยวัฒนาพานิช, 

2523, หนา 62. 
  2ประกาศของคณะปฏิบัติฉบับท่ี 103 ลงวันท่ี 16 มีนาคม พ.ศ.2515 ขอ 2 (4)  
  3ประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง การกําหนดคาจางข้ันต่ํา ขอ 6  
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กรรมการอ่ืนรวมกันไมนอยกวา 9 คน และไมเกิน 15 คน ในจํานวนน้ีตองแตงต้ังผูแทนจากฝาย
นายจาง และฝายลูกจาง อยางนอยฝายละ 3 คน คณะกรรมการคาจางจะอยูในตําแหนงคราวละ 2 
ป1 เม่ือมีการโอนอํานาจหนาท่ี และกิจการบริหารบางสวนของกระทรวงมหาดไทยไปเปนของ
กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เม่ือวันที่ 23 ตุลาคม 2536 ก็ไดโอนอํานาจหนาท่ีของ
คณะกรรมการคาจางมาเปนของกระทรวง     แรงงานและสวัสดิการสังคมดวย 
   ตอมาสภาผูแทนราษฎรไดใหความเห็นชอบกับรางพระราชบัญญัติ       
คุมครองแรงงาน พ.ศ. 25412 เปนผลใหมีการยกเลิกประกาศกระทรวงแรงงานฯ ที่    เกี่ยวของ
กับคณะกรรมการคาจาง แตยังคงใหคณะกรรมการคาจางและคณะอนุกรรมการ ซึ่งไดรับการ
แตงต้ังกอนที่พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 ใชบังคับใหอยูในวาระการดํารง
ตําแหนงจนกวาจะครบวาระ3 ในพระราชบัญญัติคุมครองแรงงานดังกลาว มีเนื้อหาสาระ
คลายคลึงกับประกาศกระทรวงแรงงานฯ แตกตางเฉพาะองคประกอบของคณะกรรมการคาจาง 
กลาวคือ ใหมีคณะกรรมการคาจางจํานวน 15 คน แตงต้ังโดย  คณะรัฐมนตรี และใหปฏิบัติ
หนาท่ีกําหนดอัตราคาจางข้ันตํ่าพ้ืนฐานและอัตราคาจาง  ข้ันตํ่า ทั้งนี้ ในการปฏิบัติหนาที่
คณะกรรมการคาจางอาจแตงต้ังคณะอนุกรรมการอัตราคาจางข้ันตํ่าของจังหวัดได สวนองค
ประชุมและวิธีการดําเนินการประชุมใหเปนหนาที่ของคณะกรรมการคาจางท่ีจะกําหนด4  
   นับแตกระทรวงมหาดไทยไดออกประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การ
กําหนดคาจางข้ันตํ่า ลงวันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2515 แตงต้ังคณะกรรมการคาจาง จน 

 
 
 
 

----------------------------------------------- 
  1ประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง การกําหนดคาจางข้ันต่ํา ลงวันท่ี 16 เมษายน พ.ศ. 2515 

ขอ 3    
  2ประกาศในราชกิจจานเุบกษา เลมท่ี 115 ตอนท่ี 8 ก วนัท่ี 20 กุมภาพนัธ 2541     
  3พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 162    
  4วรรณพร ชูอํานาจ.  “เอกสารประกอบการสัมมนาไตรภาคี เร่ือง แนวคิดเร่ืองการกําหนด

อัตราคาจางข้ันตํ่ารายช่ัวโมง” 2545, หนา 4. 
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ถึงปจจุบัน  (ต้ังแตป 2515-2547) เปนระยะเวลา 32 ป มีการแตงต้ังคณะกรรมการคาจางแลว
ทั้งสิ้น 15 ชุด (โดยชุดท่ีไดรับการแตงต้ังในปจจุบันเปนชุดท่ี 15 เริ่มเขารับตําแหนงเม่ือวันที่ 1 
สิงหาคม 2545) ซึ่งหลังจากมีการปฏิรูประบบราชการเม่ือวันท่ี 3 ตุลาคม 2545 คณะกรรมการ
คาจางเปนหนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน 
 

  7.2 องคประกอบของคณะกรรมการคาจาง 
 

   คณะกรรมการคาจางเปนองคการไตรภาคี ประกอบดวยปลัดกระทรวง
แรงงานเปนประธานกรรมการ ผูแทนฝายรัฐบาลสี่คน ผูแทนฝายนายจางและฝายลูกจางฝายละ
หาคน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงต้ังเปนกรรมการ และขาราชการกระทรวงแรงงานซ่ึงรัฐมนตรี
แตงต้ังเปนเลขานุการ1 คณะกรรมการคาจางจะดํารงตําแหนงคราวละ 2 ป เมื่อพนจากตําแหนง
แลวอาจไดรับการแตงต้ังใหมอีกได ในกรณีที่มีกรรมการพนจากตําแหนงกอนหมดวาระ
คณะรัฐมนตรีจะแตงต้ังกรรมการแทนตําแหนงที่วางก็ไดและใหผูซึ่งไดรับแตงต้ังอยูในตําแหนง
เทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการซ่ึงตนแทน เวนแตวาระของกรรมการเหลืออยูไมถึงหน่ึง
รอยแปดสิบวัน จะไมแตงต้ังกรรมการแทนก็ได2    การประชุมคณะกรรมการ
คาจางตองมี กรรมการเขาประชุมไมนอยกวากึ่งหน่ึงของจํานวนกรรมการท้ังหมด โดยมี
กรรมการฝายนายจางและฝายลูกจางอยางนอยฝายละหนึ่งคน จึงจะเปนองคประชุม สําหรับการ
ประชุมเพ่ือพิจารณากําหนดอัตราคาจางข้ันตํ่าพ้ืนฐาน หรืออัตราคาจางข้ันตํ่า จะตองมีกรรมการ
เขาประชุมไมนอยกวาสองในสามของจํานวนกรรมการท้ังหมด   โดยมีกรรมการฝายนายจาง
และฝายลูกจางอยางนอยฝายละสองคนจึงจะเปนองคประชุม และตองไดมติอยางนอยสองใน
สามของกรรมการท่ีเขาประชุม ในกรณีที่การประชุมเพ่ือพิจารณากําหนดอัตราคาจางข้ันตํ่าคราว
ใด ถาไมไดองคประชุมตามที่กําหนดไวขางตน ใหจัดใหมีการประชุมอีกครั้งหนึ่งภายใน 
สิบหาวันนับแตวันที่นัดประชุมครั้งแรก การประชุมครั้งหลังน้ีแมจะไมมีกรรมการซ่ึงมา 
 

-------------------------------------------------- 
 1พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 78   

  2พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 80      
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จากฝายนายจางหรือฝายลูกจางเขารวมประชุม ถามีกรรมการมาประชุมไมนอยกวาสองในสาม
ของจํานวนกรรมการท้ังหมด ก็ใหถือวาเปนองคประชุมและตองไดมติอยางนอยสองในสามของ
กรรมการท่ีเขาประชุม1 
 

  7.3 อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการคาจาง 
 

   คณะกรรมการคาจางมีอํานาจหนาท่ีเกี่ยวกับเรื่องคาจางตางๆ ไมวาจะเปน
นโยบายคาจาง การกําหนดอัตราคาจางข้ันตํ่า อัตราคาจางข้ันตํ่าพ้ืนฐาน และอ่ืนๆ ดังตอไปนี้ 
 

   (1) เสนอความเห็นตอคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายคาจาง 
   (2) เสนอความเห็นตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือใหขอแนะนําภาคเอกชน 
เกี่ยวกับการกําหนดคาจางและการปรับคาจางประจําป 
   (3) กําหนดอัตราคาจางข้ันตํ่าพ้ืนฐาน 
   (4) กําหนดอัตราคาจางข้ันตํ่าท่ีลูกจางควรไดรับ ตามความเหมาะสม
แกสภาพเศรษฐกิจและสังคม 
   (5) เสนอความเห็นตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพัฒนาระบบคาจาง 
   (6) ใหคําแนะนําดานวิชาการและแนวทางประสานประโยชนแก
หนวยงานตางๆ ในภาคเอกชน 
   (7) รายงานเสนอรัฐมนตรีอยางนอยปละครั้งเกี่ยวกับภาวะคาจาง 
และแนวโนมของคาจาง ตลอดจนมาตรการท่ีควรจะไดดําเนินการ 
   (8) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน หรือ
กฎหมายอ่ืนบัญญัติใหเปนอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการคาจาง หรือตามท่ีคณะ         รัฐมนตรี 
หรือรัฐมนตรีมอบหมาย 
 

   ในการเสนอความเห็นตอคณะรัฐมนตรี คณะกรรมการคาจาง     จะมีขอ     
 
 

------------------------------------------------- 
  1พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 82      
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สังเกตุเกี่ยวกับการพัฒนาระบบรายไดของประเทศดวยก็ได1 นอกจากนี้คณะกรรมการคาจางมี
อํานาจแตงต้ังคณะอนุกรรมการอัตราคาจางข้ันตํ่า คณะอนุกรรมการอัตราคาจางข้ันตํ่าจังหวัด 
หรือคณะอนุกรรมการอ่ืนที่คณะกรรมการเห็นสมควรกําหนด2 เพ่ือพิจารณาหรือปฏิบัติการอยาง
หน่ึงอยางใดแทนคณะกรรมการได 
 

  7.4 คณะอนุกรรมการอัตราคาจางขั้นตํ่าจังหวัด 
 

   คณะอนุกรรมการอัตราค าจ าง ข้ัน ตํ่า จังหวัดเปนผูแทนไตรภาคี 
ประกอบดวยบุคคลไมเกิน 15 คน ซึ่งเปนผูแทนฝายรัฐบาล ผูแทนฝายลูกจาง และผูแทนฝาย   
นายจาง  มีหนาที่ เสนอแนะอัตราคาจางข้ันตํ่าที่ เหมาะสมสําหรับจังหวัด  และนําเสนอ
คณะกรรมการคาจาง พรอมขอมูลและขอเท็จจริงประกอบการพิจารณา เพ่ือใหคณะกรรมการ
คาจางประกาศกําหนดอัตราคาจางข้ันตํ่า เพ่ือบังคับใชแกนายจางและลูกจางของจังหวัด โดย
อัตราคาจางข้ันตํ่าที่นําเสนอจะตองมีอัตราไมตํ่ากวาอัตราคาจางข้ันตํ่าพ้ืนฐานที่กําหนดโดย
คณะกรรมการคาจาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
------------------------------------------------ 
  1พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 79 
  2พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 84 
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บทท่ี 2 

 

ทฤษฎี แนวคิด หลักการเกี่ยวกับคาจางข้ันตํ่า 
 
  ในการจางแรงงานน้ันส่ิงที่นายจางตองการจากการจางลูกจางคือการทํางาน
ใหแกตน โดยนายจางมีหนาที่ที่จะตองจายคาจางเพ่ือตอบแทนการทํางานใหแกลูกจาง
ตลอดระยะเวลาที่ลูกจางทํางานให ในขณะเดียวกันนายจางยังมีหนาที่ อ่ืนๆ ตามท่ี
กฎหมายกําหนด เชน เรื่องตองจัดสถานที่ทํางานท่ีปลอดภัยใหแกลูกจาง ตลอดจน    
สวัสดิการอ่ืนๆ ใหแกลูกจาง แตสิ่งที่สําคัญและเปนความตองการในการท่ีลูกจางทํางาน
ก็คือคาจาง    ซึ่งเปนคาตอบแทนการทํางาน เพ่ือนํามาใชจายภายในครอบครัวของตน  
ดังน้ัน การกําหนดอัตราคาจางมากนอยเพียงใดยอมมีผลตอสภาพความเปนอยูของลูกจาง
โดยตรง สําหรับการจายคาจางในประเทศไทยน้ัน นายจางอาจกําหนดจายเปน รายวัน 
รายสัปดาห รายเดือน รายป หรือกําหนดอยางอ่ืนไดตามความตกลงหรือความเหมาะสม 
แตสิ่งหนึ่งที่ประเทศไทยไดกําหนดโดยผลของกฎหมายเพ่ือใหนายจางตองปฏิบัติตาม
คือการตองจายคาจางในอัตราคาจางข้ันตํ่าตามท่ีกฎหมายกําหนด ทั้งนี้เนื่องจากรัฐเห็นวา
ปญหาคาจาง เปนเรื่องท่ีสําคัญที่สุดของเรื่องการคุมครองแรงงานและการแรงงาน
สัมพันธ ขอพิพาทท้ังหลายมักจะมีสาเหตุมาจากคาจาง1 และบางคร้ังอาจลุกลามออกไป 
จนยากจะควบคุมในที่สุดกอใหเกิดผลเสียหายอยางกวางขวาง ซึ่งในบทนี้จะไดกลาวถึง
ทฤษฎี แนวคิด หลักการของคาจาง คาจางข้ันตํ่า ความเปนมา  แนวคิด หลักการของ
คาจางข้ันตํ่า วิธีการกําหนดคาจางข้ันตํ่า รูปแบบในการกําหนดคาจางข้ันตํ่า รวมถึง
คณะกรรมการคาจาง 
 

-------------------------------------------- 
  1นิคม จันทรวทุิร.  คําบรรยายวิชากฎหมายเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและแรงงาน.  พิมพ

คร้ังท่ี 2.  กรุงเทพฯ : สํานักพิมพมหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2517, หนา 52. 

1 ความหมายของคาจาง 
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  สิ่งสําคัญในการท่ีลูกจางทํางานใหแกนายจาง คือนายจางตองจายคาจางหรือ    
สินจางเปนผลตอบแทนการทํางานเสมอ     โดยประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย     
มาตรา 576 บัญญัติวา “…ถามิไดมีการตกลงสินจางกันไวโดยชัดแจงยอมถือเอา โดย
ปริยายวามีคําม่ันจะใหสินจาง”1 ซึ่งหมายความวาถากําหนดโดยชัดแจงวาจะจายสินจาง
ไวก็จายสินจางกันตามท่ีตกลง และแมไมไดกําหนดไวโดยชัดแจงกฎหมายก็ยังถือเอา
โดยปริยายวามีคําม่ันวาจะใหสินจาง ทั้งน้ีก็เพ่ือใหลูกจางไดรับผลตอบแทนการทํางาน 

  ตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 ไดกําหนดความหมายของ  
คาจางไววา “คาจาง หมายความวา เงินท่ีนายจางและลูกจางตกลงกันจายเปนคาตอบแทน
ในการทํางานตามสัญญาจางสําหรับระยะเวลาการทํางานปกติเปนรายชั่วโมง รายวัน ราย
สัปดาห รายเดือนหรือระยะเวลาอื่น หรือจายใหโดยคํานวณตามผลงานท่ีลูกจางทําไดใน
เวลาทํางานปกติของวันทํางาน และใหหมายความรวมถึงเงินที่นายจางจายใหแกลูกจาง
ในวันหยุดและวันลาที่ลูกจางมิไดทํางานแตลูกจางมีสิทธิไดรับตามพระราชบัญญัตินี้”  
  ความหมายของคาจางตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 นี้
แตกตางจากความหมายของคาจางตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุมครอง
แรงงาน  อันเปนกฎหมายท่ีใชแต เ ดิม  ซึ่งไดกําหนดคํานิยามศัพทคําวา  “คาจาง 
หมายความวา เงินหรือเงินและส่ิงของท่ีนายจางจายใหแกลูกจางเปนการตอบแทนการ
ทํางานในเวลาทํางานปกติของวันทํางาน หรือจายใหโดยคํานวณตามผลงานท่ีลูกจางทํา
ได และมีความหมายรวมไปถึงเงินหรือเงินและสิ่งของท่ีนายจางจายใหในวันหยุด ซึ่ง
ลูกจางไมไดทํางานและในวันลาดวย ทั้งน้ีไมวาจะกําหนดคํานวณ หรือจายเปนการตอบ
แทนในวิธีอยางไรและไมวาจะเรียกชื่ออยางไร”2  
--------------------------------------------- 
  1ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 576 
  2ประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง การคุมครองแรงงาน ลงวันท่ี 16 เมษายน พ.ศ.2515 

ขอ 2 

  จะเห็นวาความหมายของคาจางมีความแตกตางกัน โดยความหมายตาม     
พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 กําหนดใหคาจางหมายถึงเงินเพียงอยางเดียว 
ฉะนั้ น จึ ง จ ะ นํ า เ อ า ส่ิ ง ของม า ตี ร าค า รวม เป นค า จ า ง ดั ง เ ช น  ตามประก าศ
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  นอกจากน้ีคาจางยังมีความหมายรวมไปถึงเงินท่ีนายจางไดจายใหแกลูกจาง
ในวันหยุดและวันลาที่ลูกจางไมไดทํางานดวย หมายความวาในวันหยุดและวันลาที่
กฎหมายกําหนดไวใหเปนสิทธิที่ลูกจางจะหยุดและลาไดโดยไดรับคาจาง แมลูกจางจะ
ไมตองมาทํางานนายจางยังตองมีหนาท่ีจายเงินใหตามท่ีไดตกลงกําหนดกันเอาไว โดย
เงินท่ีลูกจางไดรับในวันหยุดและวันลาที่ไมมาทํางานนั้นก็เรียกวาเปนคาจางดวย ซึ่งตาม
พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 ไดกําหนดใหนายจางมีหนาท่ีตองจายคาจาง
ในวันทํางานสําหรับวันหยุดประจําสัปดาห เวนแตลูกจางซ่ึงไดรับคาจางรายวัน ราย    
ชั่วโมง หรือตามผลงานโดยคํานวณเปนหนวย และวันหยุดตามประเพณี รวมทั้งวันหยุด
พักผอนประจําปใหแกลูกจาง2     สวนการลาที่ลูกจางมีสิทธิไดรับคาจางตามที่กําหนดไว 
--------------------------------------------- 
  1ธีระ หงสเจริญ.  “คาจางตามกฎหมายแรงงาน”  วิทยานพินธปริญญานิติศาสตร

มหาบัณฑิต จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2524, หนา 51. 
  2พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 56  
ในพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 คือการลาปวย ลาเพ่ือทําหมันและ
เนื่องจากการทําหมัน ลาเพ่ือรับราชการทหารในการเรียกพลเพื่อตรวจสอบ เพ่ือฝกวิชา
ทหาร หรือเพ่ือทดลองความพรั่งพรอมตามกฎหมายวาดวยการรับราชการทหาร ลาเพ่ือ
คลอดบุตร แตจะไดรับคาจางจํานวนกี่วันนั้นกฎหมายกําหนดไวแตกตางกันในแตละ
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  สิ่งท่ีควรจะสังเกตุก็คือคาจางน้ันตองมีลักษณะท่ีเปนการจายใหเปนประจํา
และลูกจางไดรับเหมือนกันหมด ถาเปนการจายเปนบางครั้งบางคราวและเฉพาะลูกจาง
บางกลุมก็ไมเปนคาจาง2    เรื่องน้ีมีคําพิพากษาศาลฎีกาหลายฉบับ     เชน     คําพิพากษา
ศาลฎีกาท่ี 2335/2523 วินิจฉัยวาเงินคาเบ้ียเลี้ยงเดินทางซ่ึงนายจางจายใหในกรณีลูกจาง
ออกไปทํางานตางจังหวัดเปนบางครั้งคราวไมเปนคาจางถึงแมวาคําพิพากษาศาลฎีกา
ฉบับนี้จะเปนคําพิพากษาตั้งแตป พ.ศ.2523 แตหลักการยังสามารถใชไดในปจจุบัน สวน              
คําพิพากษาฎีกาอ่ืนที่วินิจฉัยวาอะไรบางท่ีเปนคาจาง และอะไรท่ีไมใชคาจาง จะได
กลาวถึงโดยละเอียดในหัวขอตอไป 
  สําหรับหลักการอีกประการหนึ่งที่สําคัญของคาจางตามท่ีบัญญัติไวใน     
พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ก็คือ คาจางเทากัน โดยถือวางานท่ีมีลักษณะ
และคุณภาพอยางเดียวกันและปริมาณเทากัน ใหนายจางกําหนดคาจางใหลูกจางเทาเทียม
กันไมวาลูกจางน้ันจะเปนชายหรือหญิง หลักการเรื่องคาจางเทากันนี้เปนหลักการท่ี     
ยึดถือติดตอกันตลอดมา ซึ่งเหตุผลใหญก็เพ่ือตัดปญหาดานสังคมลง ตลอดจนการ
ประกันความเสมอภาคทางดานแรงงานน่ันเอง3 

-------------------------------------------- 
  1พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 32 และ 57 วรรคหนึ่ง 
  2นิคม จันทรวทุิร.  กฎหมายแรงงานแนวคดิและปญหา.  กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2530, หนา 81. 
  3เร่ืองเดียวกัน 

2 ทฤษฎีเกี่ยวกับคาจาง 
 

  คาจางเปนสิ่งท่ีมีความสําคัญตอเศรษฐกิจของทุกประเทศมานานแลว ดังน้ัน
จึงมีแนวคิดทฤษฎีคาจางท่ีคิดโดยนักเศรษฐศาสตรมากมายท่ีอธิบายถึงปจจัยตางๆ ที่มี
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  2.1 ทฤษฎีคาจางยุติธรรม (The Just price Theory) 
 

   ทฤษฎีคาจางยุติธรรมนี้มีชื่อเรียกสั้นๆ วา “Just Wage” ซึ่งหมายถึง
แนวคิดที่วา คาจางสามารถชวยใหผูทํางานดํารงชีวิตอยูไดอยางเหมาะสมใกลเคียงกับ
ลักษณะของงานท่ีทําอยู หรืออยูในระดับเดียวกันกับระดับชั้นฐานะที่เขาดํารงชีพอยู 
ดังน้ัน ตามแนวทางนี้หากบุคคลใดไดทํางานในตําแหนงสําคัญข้ึน คาจางที่ยุติธรรมของ
เขาก็จะตองสูงข้ึนเทาเทียมกันดวย 
   ทฤษฎีคาจางยุติธรรมนี้ ถือไดวาเปนทฤษฎีเกาแกที่มีมาชานานแลวใน
สังคมเศรษฐกิจต้ังแตยุคโบราณจนกระท้ังมาถึงยุคกลางที่มีการจางแรงงานมากข้ึน การ
ตองมีวิธีกําหนดคาแรงงานจึงมีความสําคัญในสมัยน้ัน แตระดับการจายในระยะแรก
สวนมากยังอยูในระดับตํ่า โดยคาจางจะถูกกําหนดข้ึน ณ ระดับท่ีคาดวาจะทําใหแรงงาน
ฝมือเสรีสามารถดํารงชีวิตอยูและเลี้ยงดูครอบครัวโดยที่สามารถคงบริการการผลิตของ
ตนเอาไวไดตอไป ซึ่งในปจจุบันแนวคิดดังกลาวน้ีก็ยังมีอิทธิพลอยูบาง ดังจะเห็นไดจาก
นโยบายและการปฏิบัติเกี่ยวกับคาจางโดยรัฐบาลท่ีสําคัญคือ การพิจารณากําหนดคาจาง
ข้ันตํ่าตามกฎหมาย เปนตน1 
   สําหรับหลักเกณฑที่ใชเปนเครื่องชี้วัดความยุติธรรมน้ีไดมีการยึดถือ
เปน 2 แนวทางดวยกัน คือ 
  1สุณี ฉัตราคม.  คาจางและทฤษฎีคาจาง.  กรุงเทพฯ : หางหุนสวนจํากดั อรุณการพิมพ, 

2528, หนา 16. 
   (1) ความยุติธรรมในแงของประโยชนตางตอบแทนกัน (Commuta-
tive Justice) หมายถึง การถือตามประโยชนของนายจางและลูกจางท่ีแลกเปลี่ยนกันเปน
หลัก วิธีนี้ถือวาแรงงานเปนปจจัยการผลิตอยางหน่ึงที่เขามาชวยในการผลิต และมีคุณคา
ทางเศรษฐกิจหรือมีคุณคาราคาอยูในตัว ดังนั้น การมาทํางานจึงควรตองมีการใหผล 
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   (2) ความยุติธรรมในทางสังคม (Social Justice) ทฤษฎีนี้มองความเปน
ธรรมในวงกวาง กลาวคือ ถือวาเมื่อสังคมไดรับประโยชนจากลูกจางในการผลิต ดังน้ัน 
สังคมจึงตองตอบแทนใหลูกจางสามารถดํารงชีพอยูได ทั้งนี้โดยยึดถือวาคาจางที่จะชวย
ใหดํารงชีพอยูได ควรตองเปนคาจางท่ีทําใหครอบครัวของลูกจางซ่ึงมีบุตร 2 คน 
สามารถมีมาตรฐานการครองชีพข้ันตํ่าจํานวนหน่ึงท่ีเพียงพอ1 
 

  2.2 ทฤษฎีคาจางระดับพอประทังชีพ (The Subsistence Wege Theory) 
 

   ทฤษฎีนี้เกิดข้ึนเม่ือประมาณคริสตศตวรรษท่ี 18 เปนชวงที่อุตสาห-
กรรมเริ่มขยายตัวในยุโรปเปนแบบระบบโรงงาน และเปนชวงท่ีมีแนวคิดทางเศรษฐกิจ
เปนแบบเสรีนิยม ซึ่งในระยะน้ันนักเศรษฐศาสตรเริ่มเห็นถึงความสําคัญของตนทุนดาน
แรงงานวาเปนปจจัยการผลิตที่มีความสําคัญมากข้ึน ทําใหนักเศรษฐศาสตรในสมัยนี้ได
พยายามคิดทฤษฎีที่จะอธิบายการจายคาจางท่ีดีข้ึนกวาแบบเดิม  
   โดยทฤษฎีนี้ไดอธิบายวา คาจางแรงงานในสังคมอุตสาหกรรมมี      
แนวโนมที่จะอยูในระดับไมตางไปจากระดับพอประทังชีพเสมอ คือ มีแนวโนมจะไดรับ    
คาจางเพียงจํานวนเทาท่ีจําเปนจะเลี้ยงดูตัวเอง         และครอบครัวใหสามารถมีลูกหลาน 
สําหรับเปนกําลังแรงงานท่ีเพียงพอแกสังคมในอนาคตเทาน้ัน         เมื่อใดที่คาจางสูงกวา 
------------------------------------------------ 
  1สถาบันราชภัฏสวนดุสิต. “รายงานการศกึษาวจิัย ปงบประมาณ 2538 เร่ือง โครงการ

ศึกษาเปรียบเทียบคาจางในภาคราชการ ภาคเอกชนและรัฐวิสาหกจิ” 2538, หนา 4. 
ระดับพอประทังชีพขนาดครอบครัวจะขยายออกไปชนชั้นแรงงานจะเพ่ิมข้ึน ทําให
ปริมาณการเสนอขายแรงงานมีมากข้ึน และคอยๆ ดึงเอาคาจางลงมาสูระดับพอประทัง
ชีพเชนเดิม ตรงกันขามถาคาจางเกิดตํ่ากวาระดับพอประทังชีพ ปริมาณการเสนอขาย 
แรงงานจะลดลงดวยโรคภัยไขเจ็บ การขาดอาหาร และอัตราการเกิดที่ตํ่าจนอัตราคาจาง
คอยๆ สูงข้ึนมาถึงระดับพอประทังชีพ1 
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   ในสวนนักเศรษฐศาสตรชาวอังกฤษคนสําคัญชื่อ อดัม สมิท (Adam 
Smith) เห็นวาอัตราคาจางจะลดลงเขาสูระดับพอประทังชีพก็ตอเมื่อเศรษฐกิจของ
ประเทศอยูในภาวะชะงักงัน (Stationary State) เปนเวลานานเทาน้ัน โดยเห็นวาคาจาง
ข้ึนอยูกับการเสนอซื้อ (Demand) และการเสนอขาย (Supply) ของแรงงานในระบบ
เศรษฐกิจ และนายจางจะมีบทบาทสําคัญในการกําหนดคาจางมากกวาสหภาพแรงงาน 
เนื่องจากมีการจัดองคการและมีอํานาจตอรองท่ีดีกวาลูกจางเสมอ2 
   สําหรับนักเศรษฐศาสตรชาวอังกฤษท่ีสําคัญอีกคนหน่ึงชื่อ เดวิด  ริคาร-
โด (David Ricardo) ไดอธิบายโดยพยายามเชื่อมโยงคาจางใหสัมพันธกับประชากร 
จํานวนแรงงาน และการอยูรอด ซึ่งเขาเห็นวาในระยะยาวแลวคาจางจะตองปรับตัวตาม
ธรรมชาติจนอยูในระดับที่จะชวยใหแรงงานอยูรอดได (Subsistence Level) นั่นคือ      
คาจางจะพอเพียงสําหรับการจัดหาอาหาร เครื่องนุงหม และที่อยูอาศัย เพราะตนทุนของ
สิ่งเหลาน้ีนั้นเองที่ทําใหแรงงานตางๆ สามารถดํารงอยูตอเนื่องตลอดไปเปนวัฎจักร ซึ่ง
เมื่อแรงงานนอย คาจางสูง ก็จะเปนการจูงใจใหมีการผลิตแรงงานเพ่ิมเขามา และจะมีผล
ใหคาแรงงานตกตํ่าลงอีกหมุนเวียนกันไป โดยทฤษฎีนี้จะมีใชบางเฉพาะในสังคมท่ีมี
การพัฒนานอยมากเทานั้น3 
 
--------------------------------------------- 
  1กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม.  “คาจาง 

รายได และช่ัวโมงการทํางาน พ.ศ.2543” 2545, หนา 5. 
  2สุณี ฉัตราคม.  เร่ืองเดียวกัน, หนา 16.   

  3สถาบันราชภัฏสวนดุสิต.  เร่ืองเดียวกัน, หนา 6. 
  2.3 ทฤษฎีกองทุนคาจาง (Wage Fund Theory)  
   ทฤษฎีกองทุนคาจางถือวาอัตราคาจางโดยเฉลี่ย ถูกกําหนดโดยการ
เสนอซ้ือ (Demand) และการเสนอขาย (Supply) ทฤษฎีนี้มุงอธิบายเกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงของระดับคาจางท่ัวไปในระยะส้ันตอป ซึ่งตางไปจากทฤษฎีคาจางระดับพอ
ประทังชีพท่ีมุงอธิบายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของระดับคาจางในระยะยาวและ       
เนนหนักในดานของการเสนอขาย (Supply) 
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   ทฤษฎีกองทุนคาจางน้ีเกิดข้ึนในตนคริสตศตวรรษท่ี 19 โดยนักเศรษฐ-
ศาสตรชาวอังกฤษคนสําคัญท่ีมีบทบาทมากในการเสนอทฤษฎีนี้ชื่อ จอหน สจวต มิลล 
(John Stuart Mill) ซึ่งไดอธิบายวา นายจางจะมีกองทุนจํานวนหน่ึงสําหรับเพ่ือจายคาจาง
และสวนแบงของลูกจางแตละคน สวนจะมีเทาใดนั้นจะกระทําโดยการแบงเฉลี่ยออก
ตามจํานวนของลูกจาง ดังน้ันคาจางจึงข้ึนลงตามการขยายตัวของลูกจาง หรือตามขนาด
ของกองทุน หรือท้ังสองกรณีรวมกัน 
   ทฤษฎีกองทุนคาจางน้ีไมเปนท่ียอมรับ เพราะการแบงเฉลี่ยเทากันโดย
ไมมีการคํานึงถึงปจจัยอ่ืนๆ ที่ควรจะมีผลตอการกําหนดคาจางท่ีลูกจางควรไดรับ เชน 
ประสิทธิภาพการทํางาน ความอาวุโส ความยากงายของงาน ซึ่งนับวาเปนส่ิงท่ีขัดกับ
หลักความเปนจริง และเปนสิ่งท่ีไมถูกตอง ยิ่งลูกจางมาก คาจางของแตละคนจะถูก
กระทบโดยจะไดรับลดลงตลอดเวลา ในทางตรงกันขาม การท่ีลูกจางจะไดรับคาจาง
เพ่ิมข้ึนน้ันจะตองมีการลดคนทํางานใหนอยลง ซึ่งหลักการและเหตุผลของทฤษฎีที่ขัด
ตอความเปนจริง ทําใหทฤษฎีคาจางน้ีไมเปนที่ยอมรับโดยปริยาย 
 

  2.4 ทฤษฎีคาจางตามผลผลิต (Productivity Theory)1 
 

   ทฤษฎีคาจางตามผลผลิตนี้ไดวางหลักเกณฑการกําหนดคาจางจะตอง
พิจารณาถึงความสัมพันธระหวางคาจาง ผลผลิต  และการจางงานเปนสําคัญ  โดยเนนไป 
---------------------------------------------- 
  1เร่ืองเดียวกัน, หนา 7. 
ที่ประสิทธิภาพ ผลผลิตแรงงาน (Productivity of labor) เปนหลัก โดยการจะจายคาจาง
มากนอยเพียงใดข้ึนอยูกับความสัมพันธกันระหวางประสิทธิภาพ และผลผลิตแรงงาน 
ซึ่งทฤษฎีนี้แบงออกเปน 2 ทฤษฎียอย คือ 
   (1) ทฤษฎีคาจางตามผลผลิตสุดทาย (Marginal Productivity Theory)  
    ตามทฤษฎีนี้คาจางท่ีจายใหลูกจางจะเทากับมูลคาของผลผลิตท่ี
เพ่ิมเติมข้ึนมาจากผลผลิตรวมตามปกติที่ทําได ทั้งน้ีโดยถือวาผลผลิตจากปจจัยอ่ืนๆ ลวน
คงท่ี และมูลคาของผลผลิตท่ีคนงานทําไดนั้น การพิจารณาจะทําโดยพิจารณาจากผล  
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    กลาวโดยสรุป คาจางตามทฤษฎีนี้จะเทากับมูลคาผลผลิตท่ีเขาทํา
ได และคาจางของลูกจางคนหน่ึงก็จะเปนการกําหนดคาจางของลูกจางท้ังหมด ทั้งนี้
เพราะทุกคนตางทํางานท่ีเหมือนกัน จึงเทากับตางมีประสิทธิภาพการทํางานเทากันดวย 
   (2) ทฤษฎีประสิทธิภาพผลผลิต (Productive Efficiency Theory) 
    ทฤษฎีนี้นับเปนการปรุงแตงจากทฤษฎีแรก นั่นคือ การยอมเปด
โอกาสใหลูกจางแตละคนแสดงความสามารถเพ่ิม (หรือลด) คาจางของตนตาม          
ประสิทธิภาพผลผลิตที่ตนทําได   ทฤษฎีนี้มีขอสมมุติฐานวาเม่ือใดท่ีคนงานไดรับ
โอกาสใหทําการเพิ่มผลผลิตใหสูงกวาผลงานมาตรฐานที่ต้ังไวแลว รายไดของตนน้ันจะ
สูงเพ่ิมตามไปดวย ในทางตรงกันขาม ถาหากผลงานท่ีทําไดมีระดับมาตรฐานตํ่ากวา
มาตรฐานแลวรายไดของคนๆ นั้น จะคงระดับเดิมหรือลดตํ่ากวาระดับถัวเฉลี่ย 
   กลาวไดว า  ทฤษฎีค าจ างตามผลผลิต น้ีมุ งพยายามที่ จะอธิบาย
ความสัมพันธระหวางคาจางใหเปนไปตามผลผลิตท่ีทําไดเปนสําคัญ 
  2.5 ทฤษฎีคาจางจากผลการเจรจาตอรอง (Bargaining Theory of Wage) 
 

   ทฤษฎีนี้อธิบายถึงการกําหนดคาจางโดยกระบวนการตอรองรวม 
(Collective Bargaining) ระหวางนายจางกับลูกจางในตลาดแรงงานของทศวรรษ 1920 
ถาท้ังฝายนายจางและลูกจางมีการแขงขันโดยเสรีแลว อัตราคาจางจะถูกกําหนดได      
แนนอนท่ีจุดใดจุดหนึ่ง กลาวคือ ถาลูกจางคนใดเรียกรองมากกวาอัตราคาจางที่กําหนด
นั้น นายจางก็จะไมจางและรับลูกจางคนอ่ืนมาทํางานแทน ในทางตรงกันขามถานายจาง
คนใดจายคาจางนอยกวาอัตราที่กําหนดดังกลาว ลูกจางก็จะไมทํางานดวยและไปหา  

DPU



10

 

 

  2.6 ทฤษฎีคาจางอื่นๆ  
 

   ทฤษฎีคาจางไดมีการพัฒนามาเปนระยะ และมักจะเปนพ้ืนฐานท่ีฝาย
นายจางและลูกจางมักนํามาตอรองกัน ทฤษฎีคาจางอ่ืนๆ มีชื่อเรียกแตกตางกันไป คือ 
  (1) ทฤษฎีคาจางตามแบบการอุปโภค (Consumption Theory of Wages) 
  (2) ทฤษฎีคาจางตามกฎอุปสงคและอุปทาน (Law of Supply and Demand)  
-----------------------------------------------. 
  1กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม.  “รายงาน

ผลการสํารวจ คาจาง สวัสดิการและช่ัวโมงทํางาน พ.ศ.2540” 2542, หนา 11. 
   (3) ทฤษฎีคาจางตามแนวคิดพฤติกรรมศาสตร (Behavioral Sciences 
Theory of Wages) 
   ทฤษฎีนี้จะพิจารณาระดับคาจางของกิจการ มีการกําหนดโครงสราง   
คาจาง การพิจารณาคาจางเฉพาะบุคคล และการกําหนดคาจางใหเปนเครื่องมือจูงใจดวย1 
 

  จากทฤษฎีคาจางท่ีกลาวมาท้ังหมดจะเห็นไดวา ไมมีทฤษฎีใดท่ีจะสามารถ
อธิบายไดวาควรกําหนดอัตราคาจางอยางไร และเมื่อสถานการณเปลี่ยนแปลงไป การ
กําหนดคาจางควรเปลี่ยนแปลงไปอยางไร เพราะปจจัยที่กระทบตอคาจางนั้นมีมากมาย
และซับซอน ปญหาเรื่องอัตราคาจางมีสวนเกี่ยวของกบัระบบเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม
ของประเทศ รวมทั้งเกี่ยวของกับกฎหมาย และสังคม ทฤษฎีคาจางท่ีเหมาะสมกับชุมชน
หนึ่งหรือประเทศหน่ึง อาจใชไมไดกับอีกชุมชนหน่ึงหรืออีกประเทศหน่ึงก็เปนได แต
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3 วิวัฒนาการการกําหนดคาจางในประเทศไทย 
 

  การกําหนดคาจางในประเทศไทยไดมีวิวัฒนาการมาเปนลําดับโดยเริ่มจากใน
ยุคท่ีการจางแรงงานยังไมมีความสําคัญอันเน่ืองมาจากเปนการเกณฑแรงงานจนกระทั่ง
ถึงยุคท่ีการจางแรงงานโดยการจายคาจางมีความสําคัญ ซึ่งแยกพิจารณาเปนยุคตางๆ ได
ดังน้ี 

  3.1 ยุคกอนใชประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
 

   ประเทศไทยในอดีตกาลจนถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอม- 
----------------------------------------------- 
 1สถาบันราชภัฏสวนดุสิต.  เร่ืองเดียวกัน, หนา 7.   
เกลาเจาอยูหัว ตลาดแรงงานถูกพันธนาการโดยระบบไพร กลาวคือผูชายไทยอายุ
ระหวาง 18-60 ปบริบูรณ ตองรับใชมูลนายและกษัตริยในรูปไพรสมบาง ไพรหลวงบาง 
และแรงงานเกณฑบาง1 ซึ่งสภาพดังกลาวทําใหคาจางเปนเรื่องท่ีเกือบไมมีความสําคัญ
หรือบทบาทใดๆ เลย       
   การใชแรงงานโดยการจายคาจางเริ่มมีความสําคัญในรัชสมัยของ
พระบาทสมเด็จพระน่ังเกลาเจาอยูหัว มีการจางแรงงานทําการขุดคลอง แตปรากฎวาชาว
ไทยในสมัยนั้นไมไดมารับจางโดยการใชแรงงาน อันอาจเนื่องมาจากตองรับใชมูลนาย
และกษัตริย จนเกิดการขาดแคลนแรงงานเสรี2 หรืออาจเปนเพราะการถือวางานรับจาง
เชนนั้นเปนงานชั้นตํ่า3 จึงผลักดันใหแรงงานชาวจีนท่ีอพยพมาอยูในประเทศไทยเขามา
รับจางในครั้งน้ันเปนสวนใหญ 
  3.2 ยุคใชประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
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   ในระยะกอนที่จะมีการใชประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยไมนาน
ระบบการจางแรงงานเร่ิมมีบทบาทและความสําคัญมากข้ึน แตแรงงานสวนใหญก็ยังคง
เปนแรงงานตางชาติโดยเฉพาะชาวจีน แตคําวาจางแรงงานไดปรากฏและบัญญัติเปน
กฎหมายข้ึนในประเทศไทยเปนครั้งแรก4 เมื่อมีการประกาศใชประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ.2472 โดยมาตราท่ีบัญญัติถึงเรื่องการจางแรงงานไว
เปนพ้ืนฐานคือ มาตรา 575 “อันวาสัญญาจางแรงงานน้ันคือ สัญญาซ่ึงบุคคลหนึ่งเรียกวา     
ลูกจาง  ตกลงจะทํางานใหแกบุคคลอีกคนหน่ึง    เรียกวานายจางและนายจางตกลงจะให  
--------------------------------------------- 
  1พอพันธ อุยยานนท.  ประวัติศาสตรแรงงานไทย ฉบับกูศักดิ์ศรีกรรมกร.  กรุงเทพฯ : 

บริษัท เอดิสัน เพรส โพรดักส จํากัด, 2541, หนา 65. 
  2เร่ืองเดียวกัน 
  3ไพศิษฐ พิพฒันกุล.  กฎหมายแรงงาน.  กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2523, 

หนา 7. 
  4เร่ืองเดียวกัน   
สินจางตลอดเวลาที่ทํางานให”    บทบัญญัติมาตราน้ีไดกลาวถึงสินจางซ่ึงก็คือคาจางเปน 
คาตอบแทนการทํางานซ่ึงกันและกัน แตกฎเกณฑการควบคุมการกําหนดคาจางน้ันใช
หลักเสรีภาพในการทําสัญญา1 คือข้ึนอยูกับความพอใจของท้ังสองฝายท่ีจะตกลงตอรอง
กันโดยเสรี 
  3.3 ยุคใชกฎหมายแรงงาน 
 

   การกําหนดคาจางน้ันยังไมมีการกําหนดกฎเกณฑควบคุมทางกฎหมาย 
การกําหนดคาจางทั่วไปจึงเปนการปลอยใหลูกจางกับนายจางตกลงหรือตอรองคาจาง
กันเองโดยลําพัง ลูกจางจะอยูในฐานะเสียเปรียบเปนสวนใหญ จนกระทั่งถึง พ.ศ. 2499 
จึงมีการออกกฎหมายแรงงานฉบับแรกของประเทศไทย คือ พระราชบัญญัติแรงงาน 
พ.ศ.2499 เปนกฎหมายแรงงานท่ีบัญญัติเรื่องคุมครองแรงงาน และมาตรการดาน       
แรงงานสัมพันธไวดวย ซึ่งมีบทบาทในการควบคุมการกําหนดอัตราคาจางใหเปนธรรม
ข้ึนโดยยอมใหฝายลูกจางรวมตัวกันตอรองกับนายจางได2 ตอมาในป พ.ศ.2501 มีการ
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   จนกระทั่งไดมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลใหมในป พ.ศ.2507 โดยการนํา
ของจอมพลถนอม กิตติขจร ไดมีความพยายามในการปรับปรุงนโยบายทางดานแรงงาน 
เนื่องจากปญหาแรงงานท่ีทวีความรุนแรงมากข้ึนทุกขณะ ผูใชแรงงานตองประสบกับ
ปญหาการเอารัดเอาเปรียบในเรื่องคาจาง เปนผลใหไดรับคาตอบแทนการทํางานใน
อัตราที่ตํ่าเกินไป ลูกจางจึงรวมตัวกันเพ่ือเรียกรองคาจาง ซึ่งไมเปนผลดีตอเสถียรภาพ
ของประเทศท้ังในทางเศรษฐกิจ  สังคม  และการเมือง  ประกอบกับรัฐบาลไทยถูกโจมตี 
-----------------------------------------------  

  1สุนทร ศรชัย.  “ผลกระทบของการปรับอัตราคาจางตามกฎหมาย”  วิทยานิพนธ

ปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2539, หนา 19. 
  2สุณี ฉัตราคม.  เร่ืองเดียวกัน, หนา 278. 
จากองคกรแรงงานตางประเทศในท่ีประชุมองคการแรงงานระหวางประเทศ (ILO) วามี
การเอาเปรียบลูกจาง1  
   ดังน้ันในป พ.ศ.2515 จึงไดมีการรางกฎหมายแรงงานข้ึนมาอีกครั้ง และ
ไดประกาศใชในปนั้น ซึ่งก็คือประกาศของคณะปฏิวัติฉบับท่ี 103 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 
พ.ศ.2515 และไดมีกฎหมายท่ีออกตามความใน ขอ 2 และขอ 14 แหงประกาศของคณะ
ปฏิวัติดังกลาว คือประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุมครองแรงงาน ฉบับลงวันที่ 
16 เมษายน พ.ศ.2515 และประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกําหนดคาจางข้ันตํ่า 
ฉบับลงวันท่ี 16 เมษายน พ.ศ.2515 และไดมีการออกประกาศกระทรวงมหาดไทย 
ออกมาแกไข เพ่ิมเติม ในเรื่องการคุมครองแรงงาน และการกําหนดคาจางข้ันตํ่าอีกหลาย
ฉบับเพ่ือคุมครองผลประโยชนของแรงงานท่ัวไป  
   ตอมาเม่ือวันท่ี 20 กุมภาพันธ พ.ศ.2541 พระราชบัญญัติคุมครอง      
แรงงาน พ.ศ.2541 ไดประกาศในราชกิจจานุเบกษา โดยใหมีผลใชบังคับต้ังแตวันที่ 19 
สิงหาคม พ.ศ.2541    พระราชบัญญัติคุมครองแรงงานฉบับนี้ไดยกเลิกประกาศของ 
คณะปฏิวัติ ฉบับท่ี 103 อันมีผลทําใหประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการคุมครอง 
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----------------------------------------------- 
  1วิภาวี ศรีเพียร.  “การสรางปจจัยเพ่ือใชกาํหนดอัตราคาจางข้ันตํ่าท่ีเหมาะสมสําหรับ

ประเทศไทย”  วิทยานิพนธปริญญาพัฒนาแรงงานและสวสัดิการสังคมมหาบัณฑิต คณะ
สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,  หนา 3. 
  2สุนทร ศรชัย.  เร่ืองเดียวกัน, หนา 20. 
4 คําพิพากษาศาลฎีกาของประเทศไทยเกี่ยวกับ “คาจาง” 
 

  การจะเขาใจความหมายของคาจางไดดียิ่งข้ึนน้ัน การศึกษาจากแนวคํา
พิพากษาของศาลท่ีตัดสินไวจะเปนแนวทางท่ีชวยเสริมความเขาใจในเรื่องคาจางไดเปน
อยางดี ซึ่งแนวคําพิพากษาศาลฎีกามีทั้งท่ีวินิจฉัยวาเงินท่ีนายจางจายใหลูกจางเปนทั้ง   
คาจาง และไมเปนคาจาง ดังน้ี 
 

  4.1 คําพิพากษาศาลฎีกาท่ีพิพากษาวาเปนคาจาง  
 

   คําพิพากษาที่ศาลฎีกาพิพากษาวาเปนคาจางตามพระราชบัญญัติ         
คุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 และตามกฎหมายเกาท่ียังใชเปนบรรทัดฐานได โดย        
หลักเกณฑของคาจางท่ีใชเปนหลักเกณฑในการพิพากษา คือ 
 

   (1) เงินที่นายจางและลูกจางตกลงกันจายตามสัญญาจาง ซึ่งจะตกลง
เปนหนังสือ วาจา หรือปริยายก็ได 
 

   (2) นายจางจายเงินดังกลาวใหแกลูกจาง ซึ่งมีสาระสําคัญดังน้ี 
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    -ผูจายตองเปนนายจาง หากเปนผูอ่ืนจายมิใชคาจาง 
    -ผูรับคือลูกจาง 
    -นายจางตองจายใหเปนกรรมสิทธิ์แกลูกจาง มิใชจายผานมือ โดย
ดูที่ใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการจายอ่ืน 
 

   (3) นายจางจายใหแกลูกจางเพ่ือตอบแทนการทํางาน ซึ่งมีสาระสําคัญ
ดังน้ี 
    -ตอบแทนการทํางานโดยตรง คือจายใหลูกจางตลอดเวลาที่ทํางาน
ใหนายจาง เชน คาจางท่ีจายใหแกลูกจางรายวัน จายใหแกลูกจางทํางานตามผลงาน 
    -ตอบแทนการทํางานโดยออม คือจายใหเพ่ือเสริมการทํางาน เชน 
คาดํารงตําแหนง เบี้ยเลี้ยง เบี้ยกันดาร เงินเพ่ิมวิชาชีพ เปนตน 
    -จายใหในวันหยุดและวันลา ซึ่งลูกจางไมไดทํางานแตลูกจางมี
สิทธิไดรับคาจาง1 
 

   (4) คําพิพากษาศาลฎีกาท่ีสําคัญท่ีวินิจฉัยวาเปนคาจาง 
    1. เบี้ยเลี้ยง เบ้ียเลี้ยงชีพที่นายจางจายใหลูกจางมีจํานวน        
แนนอน และจายใหเปนการประจํารายเดือนเชนเดียวกับเงินเดือน จึงเปนการจายเพ่ือ 
ตอบแทนการทํางานในเวลาปกติของวันทํางานถือเปนสวนหนึ่งของคาจาง2 
    2. เงินคาครองชีพ เงินคาครองชีพซึ่งจายเปนรายเดือนมี
ลักษณะเปนการจายประจําและแนนอน เพ่ือตอบแทนการทํางานในเวลาทํางานปกติของ
วันทํางานเชนเดียวกับคาจาง แมจะจายเปนการชวยเหลือในภาวะเศรษฐกิจท่ีมีคา     
ครองชีพสูงก็ตามถือเปนคาจาง3 
    3. คาพาหนะ ลูกจางเปนพนักงานขายและเก็บเงินตางจังหวัด 
ไดรับคาตอบแทนเปนเงินเดือน เดือนละ 2,000 บาท คาพาหนะและคาท่ีพักซึ่งตองไป
ทํางานตางจังหวัดอีกเดือนละ 25 วัน เปนเงินเดือนละ 9,000 บาท เปนการเหมาจาย ดังนี้ 
ลักษณะการทํางานของลูกจางตองทํางานตางจังหวัดทุกเดือน เดือนละ 25 วัน เวลา
ทํางานของลูกจางอยูตางจังหวัด เงินคาพาหนะและคาท่ีพักที่นายจางจายใหแกลูกจางเปน
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    4. เงินเพ่ิมสูรบ เงินเพ่ิมพิเศษสําหรับการสูรบเปนเงินที่นายจาง 
---------------------------------------------- 
  1รุงโรจน ร่ืนเริงวงศ.  พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 ฉบบัใชงาน.  

กรุงเทพฯ : หางหุนสวนจํากดัพิมพอักษร, 2544, หนา 25-26. 
  2คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 3223/2525, ท่ี 1328/2527 และท่ี 2526/2529 วินิจฉัยทํานอง

เดียวกัน  
  3คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 509/2525 และท่ี 2819/2532 
  4คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 2386/2527 

จายพรอมเงินเดือนถือไดวา เปนเงินท่ีนายจางจายตอบแทนการทํางานของลูกจาง จึงเปน
คาจาง1 
    5. คานํ้ามันรถ นายจางจายคานํ้ามันรถเปนการเหมาจายเปน 
รายเดือน เดือนละเทาๆ กัน โดยไมคํานึงวาลูกจางจะไดใชเปนคานํ้ามันรถหรือไม หรือ
วาไดใชจายไปเปนจํานวนมากนอยเพียงใด จึงเปนการใหเปนการประจํา จํานวนแนนอน
เชนเดียวกับเงินเดือนจึงเปนคาจาง2 
    6. คานายหนา คานายหนาท่ีนายจางจายใหแกลูกจางเปน      
รายเดือน แมจะเปนการจูงใจใหขายสินคาใหมากข้ึนก็ตาม แตขณะเดียวกันก็คือเงินที่      
นายจางจายใหเปนการตอบแทนการทํางานตามผลงานท่ีลูกจางทําไดโดยตรงนั่นเอง 
สวนท่ีนายจางไดกําหนดหลักเกณฑและวิธีการจายเงินอยางไร รวมท้ังจะมีการเรียกชื่อ
เปนอยางอ่ืนก็ไมใชขอสําคัญ เมื่อวิธีการจายคานายหนา อาจปรับไดกับความหมายของ
คําวา      “คาจาง” ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุมครองแรงงานดังกลาว
มาแลว จึงถือวาคานายหนาเปนคาจาง3 
    7. คาตอบแทนการขาย(คาคอมมิชชั่น) ลูกจางทํางานใน
ตําแหนงพนักงานขายของมีหนาที่ขายสินคา นอกจากจะไดรับเงินเดือนเปนคาจางประจํา
แลว หากโจทกขายสินคาไดเองโจทกยังมีสิทธิไดรับคาตอบแทนการขายในอัตรารอยละ 
1.5 ของยอดขายดวย คาตอบแทนการขายน้ีลูกจางจะไดรับมากหรือนอยเพียงใดข้ึนอยู
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----------------------------------------------- 
  1คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 3928/2527   
  2คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 3173/2528 
  3คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 3724/2537 และท่ี 4309-4310/2541 
  4คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 1181/2540 
    8. เงินคาเลี้ยงรับรอง ลูกจางทํางานในตําแหนงผูอํานวยการฝาย
การตลาดและการโฆษณา นอกจากไดรับเงินเดือนแลว ยังมีสิทธิไดรับคาเลี้ยงรับรอง
และคาน้ํามันรถอีกเดือนละ 20,000 บาท โดยแบงจายทุกวันท่ี 15 และวันส้ินเดือน งวด
ละ 10,000 บาท แมเงินดังกลาวจะเรียกวา คาเลี้ยงรับรองและคาน้ํามันรถ แตนายจางจาย
ใหแกลูกจางแนนอนทุกเดือน จึงเปนเงินตอบแทนการทํางานในเวลาทํางานปกติของ        
วันทํางานในตําแหนงหนาท่ีของลูกจาง เปนคาจาง1 
    9. คาบริการ คาบริการเปนเงินที่จําเลยเรียกเก็บจากลูกคาที่มาใช
บริการในอัตรารอยละสิบ แลวจําเลยรวบรวมไวเพ่ือแบงเฉลี่ยใหแกลูกจางทุกคนเทาๆ 
กันทุกเดือน ไมตํ่ากวาเดือนละ 1,250 บาท ถือไดวาเปนเงินที่นายจางจายตอบแทนการ
ทํางานในเวลาปกติของวันทํางาน จึงเปนคาจาง2 
    10. คาตอบแทนการใชรถ จําเลยตกลงจายเงินเดือน เดือนละ 
65,000 บาท และเงินผลตอบแทนอีกเดือนละ 15,000 บาท ใหแกโจทกโดยจําเลยไมจัด
รถยนตและคาใชจายใดทางรถยนตใหโจทก แตเงินผลตอบแทนดังกลาวตองนํารวมเขา
เสมือนเปนรายไดที่รับเพ่ิมในแตละเดือน เงินที่จําเลยจายใหโจทกอีกเดือนละ 15,000 
บาท จึงเปนเงินที่จําเลยจายเพ่ือตอบแทนการทํางานในเวลาทํางานปกติของวันทํางาน
ของโจทกในอัตราที่แนนอนเทากันทุกเดือนทํานองเดียวกับเงินเดือน เงินผลตอบแทนท่ี
จําเลยจายแกโจทกดังกลาวจึงเปนคาจาง3 

DPU



18

 

    11. คาอาหาร คาอาหารเดือนละ 15,000 บาท ที่จําเลยซึ่งเปน  
นายจางจายใหแกโจทก เน่ืองจากโจทกตองไปทํางานท่ีโครงการวางทอกาซท่ีจังหวัด
ราชบุรี เปนประจําทุกเดือน มีจํานวนแนนอนเชนเดียวกับคาจางหรือเงินเดือนโดยโจทก
ไมตองนําหลักฐานมาเบิก    และไมวาโจทกจะทํางานเดือนละก่ีวัน     เงินดังกลาวจึงเปน 
---------------------------------------------- 
  1คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 1292/2540    
  2คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 6349/2541 
  3คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 6689/2542 

คาตอบแทนในการไปทํางานในโครงการ ถือไดวาเปนคาจาง1 
    หมายเหตุ คาอาหารท่ีนายจางจายใหลูกจางแนนอนประจําทุก

เดือนไมตองนําหลักฐานมาเบิก เปนการจายใหเปนกรรมสิทธิ์แกลูกจางจึงเปนคาจาง2 

    12. คาน้ํามันรถ คาน้ํามันรถท่ีจายใหผูบริหาร แตใชชื่อวาคา
ครองชีพ โดยไมเรียกคาจางก็ไมใชสาระสําคัญ การท่ีนายจางจายเปนประจําแนนอน 
โดยไมตองนําใบเสร็จมาเบิกอันเปนการจายใหเปนกรรมสิทธ์ิ และนายจางจายเพ่ือ      
ชดเชยใหแกผูบริหารท่ีใชรถสวนตัว เพ่ือการงานของจําเลย เปนคาจาง3 
    13. คานํ้ามันรถและคาโทรศัพทเหมาจาย จําเลยจายคานํ้ามันรถ
และคาโทรศัพทเหมาจายเปนรายเดือนเทากันทุกเดือน โดยไมคํานึงวาจะใชจริงหรือไม 
หรือจายไปมากนอยเทาใด ไมตองแสดงใบเสร็จจึงเปนคาจาง4 
 

  4.2 คําพิพากษาศาลฎีกาท่ีพิพากษาวาไมเปนคาจาง  
 

   คําพิพากษาศาลฎีกาที่พิพากษาวาไมเปนคาจางตามพระราชบัญญัติ    
คุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 และตามกฎหมายเกาท่ียังใชเปนบรรทัดฐานได โดย        
หลักเกณฑที่ใชในการพิพากษา คือ  
 

   (1) ตองเปนการจายใหเพ่ือวัตถุประสงคอ่ืน มิใชคาจาง 
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    -จายเพื่อเปนสวัสดิการแกลูกจาง หมายถึงการจายเงินเพ่ือชวย
อํานวยความสะดวกในการทํางาน      หรือเพ่ือใหลูกจางนําไปใชจายเกี่ยวกับการทํางาน5  
------------------------------------------------ 
  1คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 5498/2543 
  2รุงโรจน ร่ืนเริงวงศ.  เร่ืองเดียวกัน, หนา 29.    
  3คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 875/2544     4คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 7402-7403/2544 
  5วิจิตรา (ฟุงลัดดา)วิเชียรชม.  ยอหลักกฎหมายแรงงาน.  พิมพคร้ังท่ี 14.  กรุงเทพฯ : 

สํานักพิมพนิตธิรรม, 2544, หนา 64. 

และหมายรวมถึงการจายเพ่ือชวยเหลือลูกจางในดานอ่ืนๆ ดวย เชน คาอาหาร คา
เครื่องแบบ คาพาหนะ คาเชาที่พัก คารักษาพยาบาล คาเลี้ยงดูบุตร คาเลาเรียนบุตร เงิน
ฌาปนกิจศพ คาคลอดบุตร คาประกันอุบัติเหตุ เปนตน 
    -จายเพ่ือจูงใจลูกจางในการทํางาน เชน  เบี้ยขยัน  เงินโบนัส         
คาตอบแทนเม่ือขายสินคาเกินเปา คาทํางานไมสูญเสีย เปนตน 
    -จายเพ่ือใหลูกจางออกจากงาน เชน คาชดเชย สินจางแทนการ
บอกกลาวลวงหนา คาเสียหายเลิกจางไมเปนธรรม คาเสียหายฐานเลิกจางที่เปนการ
กระทําอันไมเปนธรรม หรือคาเสียหายที่ผิดสัญญาจาง เปนตน1   
 

   (2) คําพิพากษาศาลฎีกาท่ีสําคัญที่วินิจฉัยวาไมเปนคาจาง 
    1. คาเบี้ยเลี้ยงตางจังหวัด คาเบี้ยเลี้ยงตางจังหวัดท่ีนายจางจาย
ใหแกลูกจางเม่ือออกไปทํางานตางจังหวัดเมื่อผูบังคับบัญชาสั่งเปนครั้งคราว โดยลูกจาง
ทํางานประจําอยูที่สํานักงานของนายจาง เปนการจายเพ่ือตอบแทนการออกไปทํางาน
ตางจังหวัดนอกเหนือไปจากการทํางานในเวลาทํางานปกติของวันทํางาน จึงไมเปน     
คาจาง2 
    2. คาเชาบาน เงินชวยเหลือคาเชาบานท่ีนายจางจายตาม         
ขอบังคับการทํางาน เน่ืองจากนายจางไมสามารถจัดที่พักอาศัยใหลูกจางได ถือเปน       
สวัสดิการมิใชจายเพ่ือตอบแทนการทํางานในเวลาทํางานปกติของวันทํางานแมจะ
จายเงินจํานวนที่แนนอนเทาๆ กันทุกเดือน ก็มิใชคาจาง3 
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    3. เงินเพ่ิมจูงใจ เงินเพ่ิมจูงใจเปนเงินท่ีนายจางจายใหเปน
กําลังใจในการทํางาน เปนรางวัลตอบแทนความดีของลูกจาง ไมมีลักษณะเปนคาจาง จึง
ไมอาจนํามารวมกับเงินคาจางและคาครองชีพเพ่ือเฉลี่ยเปนคาจางในวันหยุดใหโจทกได4 
---------------------------------------------- 
  1รุงโรจน ร่ืนเริงวงศ.  เร่ืองเดียวกัน, หนา 26. 
  2คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 2335/2523       3คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 1437/2524 

  4คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 3728/2524 

    4. เงินเพ่ิมตามวุฒิ เงินเพ่ิมตามวุฒิและคาครองชีพที่
กระทรวงศึกษาธิการจายใหแกครูของโรงเรียนเอกชนนั้น มิใชเงินที่นายจางจายใหแก 
ลูกจาง จึงมิใชคาจาง1 
    หมายเหตุ เหตุที่ไมเปนคาจาง เพราะมิใชเงินท่ีนายจางจายใหแก
ลูกจาง ถาขอเท็จจริงเปลี่ยนเปนนายจางจายใหแกลูกจางจะกลายเปนคาจาง2 
    5. คาทิป เงินคาทิปที่ลูกคาของนายจางจายใหพนักงานบริการ
โดยตรง นายจางไมไดมีสวนเกี่ยวของดวย ไมใชเงินที่นายจางจายใหแกลูกจางเปนการ
ตอบแทนการทํางาน จึงมิใชคาจาง3 
    6. คานํ้ามันรถ  
     คานํ้ามันรถท่ีลูกจางจะเบิกจายไดตองมีใบเสร็จไปแสดงและ
เบิกไดไมเกินที่นายจางกําหนดไว เปนคาใชจายในการทํางาน หาใชจายเพ่ือตอบแทน
การทํางานไม คานํ้ามันรถจึงไมใชสวนหนึ่งของคาจาง4 
     คาน้ํามันรถที่นายจางจายใหแกลูกจาง แมจะเปนการจายโดย
ไมตองมีใบเสร็จมาแสดง แตจํานวนท่ีลูกจางไดรับไมแนนอนแลวแตวาลูกจางไปทํางาน
กี่วัน ซึ่งในวันหยุดประจําสัปดาห วันที่ลูกจางขาดงานหรือลางานก็จะไมไดรับ การจาย
คานํ้ามันในลักษณะน้ีเปนการจายเพ่ือชวยเหลือการปฏิบัติงานของลูกจาง ไมใชจายเพ่ือ
ตอบแทนการทํางานจึงไมใชคาจาง5 
    7. เบี้ยขยัน เบี้ยขยันที่นายจางจายเพิ่มแกลูกจางที่ไมขาดงาน
เลย  ในเดือนหนึ่งๆ  ถาขาดงานบางก็จะลดลงตามสวน เปนเงินที่จายตอบแทนความขยัน   
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---------------------------------------------- 
  1คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 4032/2524 

  2รุงโรจน ร่ืนเริงวงศ.  เร่ืองเดียวกัน, หนา 30. 
  3คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 1659-1660/2525 

  4คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 2601/2526 
  5คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 994/2529 
ไมใชตอบแทนการทํางานโดยตรง ไมใชคาจาง1 

    8. เงินรางวัลประจําป เปนเงินท่ีนายจางจายใหแกลูกจาง
เฉพาะท่ีเปนพนักงานประจําซ่ึงต้ังใจมาปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถและสมํ่าเสมอ 
ไมขาด ลา สาย หรือกลับกอนเวลาเลิกงาน ตามระเบียบที่กําหนดไว โดยมีวัตถุประสงค
เพ่ือเปนขวัญและกําลังใจแกลูกจางประจําที่มีความขยันหม่ันเพียรเปนพิเศษ จึงไมใชเงิน
ที่     นายจางจายใหแกลูกจางเปนการตอบแทนการทํางานในเวลาทํางานปกติของวัน
ทํางาน ไมใชคาจาง2 
    9. คาอาหาร  
     คาอาหารท่ีนายจางจายใหแกลูกจางซ่ึงประจําอยูที่สํานักงาน
ใหญที่กรุงเทพมหานคร เนื่องจากสํานักงานใหญไมไดจัดอาหารเลี้ยงลูกจาง ดังเชน    
ลูกจางท่ีโรงงานอําเภอสีค้ิว การจายคาอาหารจึงเปนการใหความสงเคราะหแกลูกจาง
อันมีลักษณะเปนการใหสวัสดิการ มิใชจายเปนการตอบแทนการทํางานในเวลาทํางาน
ปกติ จึงไมเปนคาจาง3 
     คาอาหารที่นายจางจายใหแกพนักงานเฉพาะท่ีอยูบนเรือทุก
คนโดยกําหนดจํานวนไวแตละคน แตมิไดเหมาจายเปนเงินโดยตรง พนักงานจะไดรับ
สวนแบงเฉพาะกรณีที่ใชเปนคาอาหารไมหมดเทานั้น เปนการจายสวัสดิการเฉพาะกรณี
พนักงานอยูบนเรือเทาน้ัน มิใชคาจาง4 
     เงินชวยเหลือคาอาหารท่ีนายจางจายใหแกลูกจางในอัตรา  
ชั่วโมงละ 5 บาท สําหรับลูกจางที่มาทํางานในกะดึกเนื่องจากนายจางมิไดจัดอาหารราคา
ถูกใหกับลูกจาง เหมือนลูกจางที่ทํางานกะเชาและกะกลางคืน โดยมีเจตนาจายใหเปน    
สวัสดิการแกลูกจางโดยแท  แมจะเปนการจายประจํา และมีจํานวนแนนอน  ตามจํานวน 
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----------------------------------------------- 
  1คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 985-971/2527 
  2คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 3189/2529  3คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 1717/2530 
  4คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 6232-6234/2533 
ชั่วโมงท่ีทํางานจริง ก็ไมถือเปนการจายเพื่อตอบแทนการทํางาน จึงมิใชคาจาง1 
    10. คาเปอรเซ็นตการขาย ลูกจางไมมีเวลาทํางานปกติ จะทําวัน
ใดหรือไมก็ได การท่ีลูกจางขายสินคาแตละชิ้นแลวไดเปอรเซ็นตนั้น มิใชเปนการ
คํานวณคาจางตามผลงาน เงินเปอรเซ็นตที่ลูกจางไดรับจึงมิใชเงินที่นายจางจายเปน   
การตอบแทนการทํางาน มิใชคาจาง2 
    11. เงินชวยเหลือบุตร เงินชวยเหลือบุตรเปนเงินท่ีนายจางจายให
เฉพาะลูกจางท่ีมีบุตรอันมีลักษณะเปนการใหสวัสดิการแกลูกจาง มิใชเงินที่นายจางจาย
ใหแกลูกจางเพ่ือเปนการตอบแทนการทํางานในเวลาปกติของวันทํางาน หรือจายใหโดย
คํานวณตามผลงานท่ีลูกจางทําได จึงมิใชคาจาง3 

    12. คาภาษี เงินคาภาษีเงินไดที่นายจางออกใหแกกรมสรรพากร
แทนลูกจางโดยมิไดหักออกจากเงินเดือนของลูกจาง เปนเพียงสวัสดิการ มิใชเงินที่    
นายจางจายใหแกลูกจางเพ่ือตอบแทนการทํางาน จึงมิใชคาจาง4 

    13. คาสาธารณูปโภค นายจางจายคาเชาบานใหเดือนละ 3,000 
บาท คาสาธารณูปโภคไดแก คาไฟฟา คาประปา และคาโทรศัพทเดือนละ 3,000 บาท 
ใหแกลูกจางเทากันทุกเดือนพรอมเงินเดือนโดยไมตองมีใบเสร็จมาแสดงก็ตาม แตเมื่อ
เงิน ดังกลาวเปนเพียงสวัสดิการท่ีนายจางจายใหลูกจาง มิใชเปนการตอบแทนการทํางาน 
จึงมิใชคาจาง5 
    14. คาตอบแทนบริหารงาน โจทกกับจําเลยไดทําบันทึกขอตกลง
โดยระบุวาจําเลยจะจายคาตอบแทนแกโจทกที่ชวยบริหารงาน        และกิจการของจําเลย  
------------------------------------------------ 
  1คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 1180/2540 
  2คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 289/2531 
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  3คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 1982/2531 
  4คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 7061/2540 
  5คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 2607/2541 
50,000 บาท โดยแบงจายทุกสิ้นเดือน 20,000 บาท สวนท่ีเหลืออีก 30,000 บาท จะจาย
คืนใหเมื่อครบ 3 ปแลว ขอตกลงดังกลาวเปนสัญญาจางแรงงานท่ีจําเลยตกลงจายให
โจทก 20,000 บาท ทุกสิ้นเดือนนั้นถือวาเปนคาจาง แตเงินอีก 30,000 บาท เปนการจาย
ตามเง่ือนไข จึงไมใชคาจาง เมื่อโจทกทํางานไมครบ 3 ปตามเง่ือนไขในขอตกลงนั้น
โจทกจึงไมมีสิทธิไดรับเงินดังกลาว1 
    15. สินจางแทนการบอกกลาวลวงหนา จําเลยไมใหโจทกทํางาน
ต้ังแตวันที่ 31 กรกฎาคม 2541 และไมจายคาจางใหต้ังแตวันดังกลาวคงจายเฉพาะสินจาง
แทนการบอกกลาวลวงหนาใหแกโจทกเทาน้ัน เงินสินจางแทนการบอกกลาวลวงหนา
ดังกลาวน้ี มิใชเงินท่ีจําเลยจายใหโจทกเปนการตอบแทนการทํางานในเวลาทํางานปกติ
ของวันทํางาน หรือในวันหยุดหรือวันลา ซึ่งโจทกไมไดทํางาน จึงไมเปนคาจาง2 
    16. คาเชารถ นายจางตกลงวาจะหารถประจําตําแหนงใหแตถา
หาไมได ก็จะจายคาเชารถใหเปนรายเดือน หลักของขอตกลงคือหารถให ถาหารถไมได
ก็จะจายคารถให หากหารถไดเมื่อใดก็จะไมจายคาเชา คาเชารถรายเดือนถือเปน        
สวัสดิการ มิใชคาจาง3 
 

  จากตัวอยางคําพิพากษาศาลฎีกาที่วินิจฉัยวาเงินประเภทใดเปนคาจาง และไม
เปนคาจางดังกลาวขางตนนั้น สวนใหญจะเปนการวินิจฉัยโดยอาศัยหลักเกณฑตาม
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุมครองแรงงาน ซึ่งเปนกฎหมายฉบับเดิม โดย
นิยามศัพทคําวา “คาจาง”4 แตกตางจากพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 ซึ่ง
เปนกฎหมายฉบับใหม และความแตกตางของนิยามศัพทดังกลาวทําใหนักกฎหมาย   
แรงงานมีความเห็นเปน 2 ประการ คือ 

--------------------------------------------- 
  1คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 5612/2543  2คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 7330/2543 
  3คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 8690/2544 
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  4ประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง การคุมครองแรงงาน ขอ 2 และพระราชบัญญัติ   

คุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 5  

   (1) ความเห็นแรกเห็นวานิยามศัพทคําวา “คาจาง” ตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุมครองแรงงาน กับ “คาจาง” ตามพระราชบัญญัติ        
คุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 มีขอแตกตางกันท่ีสําคัญเพียงประการเดียว คือ เดิมคาจางน้ัน
อาจเปนเงิน หรือเงินและสิ่งของก็ได ปจจุบันคาจางนั้นตองจายเปนเงินเทาน้ัน สวน   
องคประกอบอ่ืนน้ัน แมขอความจะบัญญัติไวแตกตางกัน แตสาระสําคัญยังทํานอง
เดียวกัน ดังน้ันหลักเกณฑตามคําพิพากษาศาลฎีกาตามกฎหมายฉบับเดิมสวนใหญยังใช
เปนบรรทัดฐานได1 
   (2) ความเห็นท่ีสองเห็นวานอกจากจะแตกตางกันในเรื่องที่ปจจุบัน  
คาจางตองเปนเงินเทาน้ันแลว ยังมีความเห็นวาคํานิยามตามกฎหมายฉบับใหมแตกตาง
จากกฎหมายฉบับเดิมเปนอันมาก ดังน้ันคําพิพากษาศาลฎีกาที่วินิจฉัยวาเงินประเภทใด
เปนคาจางหรือไมนั้น ยังไมแนวาจะนํามาใชในบทบัญญัติตามกฎหมายฉบับใหมนี้ได
มากนอยเพียงใด เนื่องจากตามกฎหมายฉบับเดิมน้ันไดบัญญัติไววา “ทั้งน้ี ไมวาจะ
กําหนด คํานวณ หรือจายเปนการตอบแทนในวิธีอยางไรและไมวาจะเรียกชื่อ อยางไร” 
ซึ่งทําใหเงินเกือบทุกประเภทท่ีนายจางจายใหแกลูกจางเปน “คาจาง” ตามกฎหมาย    
แรงงานไปดวย แตกฎหมายฉบับใหมมิไดมีบทบัญญัติดังกลาวขางตน ในขณะเดียวกันก็
ไดกําหนดไวชัดเจนวาเปนเงินท่ีนายจางลูกจางตกลงกันจายเปนการตอบแทนการทํางาน
ตามสัญญาจาง จึงนาจะหมายถึงเงินที่นายจางตกลงกันจํานวนใดจํานวนหน่ึงเทาน้ันไม
รวมถึงเงินประเภทตางๆ ดวย2 และการท่ีกําหนดวาคาจางเปนเงินที่นายจางและลูกจาง 
ตกลงกันจาย ตามคํานิยามใหมนี้เงินท่ีนํามาจายจึงไมจําเปนตองเปนของนายจางก็ได 
เพราะถือวาเปนเงินที่นายจางลูกจางตกลงกันจาย ไมจําเปนตองเปนเงินนายจางเสมอไป3 
  อยางไรก็ดี     มีคําพิพากษาศาลฎีกาท่ีตัดสินตามคํานิยามใหม       แตยังคงนํา 
------------------------------------------------ 
  1รุงโรจน ร่ืนเริงวงศ. เร่ืองเดียวกัน,  หนา 25.   
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  2เกษมสันต วลิาวรรณ.  คําอธิบายกฎหมายแรงงาน.  พิมพคร้ังท่ี 5.  กรุงเทพฯ : บริษัท 

สํานักพิมพวิญูชน จํากัด, 2545, หนา 77.  3พงษรัตน เครือกล่ิน.  คําอธิบายกฎหมายแรงงาน

เพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย.   กรุงเทพฯ : สํานักพิมพนิติธรรม, 2545, หนา 169. 

องคประกอบในสวนท่ีวาเงินที่จายตองเปนเงินของนายจางมาวินิจฉัยในทํานองเดียวกับ
คํานิยามเดิม 
  คดีเรื่องนี้ ลูกจางเปนแพทยทํางานใหแกโรงพยาบาลเอกชนแหงหน่ึง ไดรับ
คาตอบแทนเปนเงินเดือน นอกจากน้ียังมีรายไดจากการตรวจรักษาคนไข ปญหาวาเงิน
คาตรวจรักษาคนไขเปนคาจางหรือไม เงินคาตรวจรักษาคนไขนี้เปนเงินจากการท่ีแพทย
ใชดุลพินิจกําหนดข้ึนในการตรวจรักษาคนไขแตละราย โรงพยาบาลซ่ึงเปนนายจางจะ
เปนผูกําหนดอัตราคารักษาคนไขไวเพ่ือใหแพทยถือปฏิบัติไปในทางเดียวกัน เม่ือแพทย
กําหนดคารักษาคนไขแลว เจาหนาท่ีการเงินของโรงพยาบาลจะเปนผูเก็บเงินแลวจึงจาย
ใหแพทยในภายหลังทุกวันที่ 10 และวันที่ 25 ของเดือน โดยนายจางจะหักเงินไวสวน
หน่ึงตามจํานวนที่ตกลง  
  คดีนี้ศาลฎีกาวินิจฉัยวา เงินคาตรวจรักษาคนไขแมจะเปนเงินท่ีโรงพยาบาล
ซึ่งเปนนายจางจายใหแกแพทยซึ่งเปนลูกจางตามขอตกลงในสัญญาจาง แตเงินดังกลาวมี
ลักษณะเปนเงินที่คนไขจายใหแกลูกจางท่ีตรวจรักษาคนไข โดยใหนายจางรับไวแทน
แลวจายคืนใหแกลูกจางที่ตรวจรักษาคนไขภายหลังโดยหักเงินไวสวนหน่ึง จึงไมใชเงิน
ของนายจางที่จายใหแกลูกจางเพ่ือตอบแทนการทํางานหรือผลงานที่ลูกจางทําไดสําหรับ
ระยะเวลาทํางานปกติของวันทํางาน และมิใชเงินท่ีนายจางจายใหแกลูกจางในวันหยุด
หรือวันลาซึ่งลูกจางมิไดทํางาน แตลูกจางมีสิทธิไดรับตามความหมายแหง                 
พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 5 ดังนั้น คาตรวจรักษาคนไขดังกลาว
จึงมิใชคาจาง1 
  สําหรับคําพิพากษาศาลฎีกาน้ีศาสตราจารยเกษมสันต วิลาวรรณ ไดให
ความเห็นแยงวาเงินคาตรวจรักษาคนไขนาจะเปนคาจาง ทั้งน้ีเนื่องจากเปนเงินที่ลูกจาง
ไดรับจากการทํางานในเวลาทํางานปกติใหแกโรงพยาบาลท่ีเปนนายจาง เปนการจายเพ่ือ   
ตอบแทนการทํางานดังกลาวโดยตรง และจายโดยคํานวณตามผลงานที่ลูกจางทําได2 
------------------------------------------------ 
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  1คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 1694/2544   
  2หมายเหตุทายคําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 1694/2544    

5 การคุมครองการจายคาจางตามกฎหมายแรงงานของไทยเปรียบเทียบกับ
ตางประเทศ 
 

  คาจางเปนเงินพ้ืนฐานสําคัญของการจางแรงงาน เนื่องจากการท่ีลูกจางทํางาน
ก็หวังผลตอบแทนในรูปคาจาง เพ่ือนําคาจางท่ีไดรับตอบแทนการทํางานมาใชในการ
ดํารงชีวิตของตนและครอบครัว ประเทศตางๆ จึงบัญญัติกฎหมายเพ่ือคุมครองการจาย 
คาจางไว ซึ่งในวิทยานิพนธนี้จะนําการคุมครองการจายคาจางตามกฎหมายแรงงานของ
ประเทศเกาหลีใต และประเทศญี่ปุน มาเปรียบเทียบกับการคุมครองการจายคาจางตาม
กฎหมายแรงงานไทย โดยพิจารณาไดดังตอไปนี้ 
 

  5.1 การจายคาจางโดยเสมอภาคระหวางลูกจางชายและหญิง(Equal Wages 
for Men and Women) 
 

   ประเทศเกาหลีใต ประเทศญี่ปุน และประเทศไทยไดกําหนดหลักการใน
เรื่องนี้ไวดังนี้ 
 

   (1) ประเทศเกาหลีใต 
 

    ประเทศเกาหลีใตไดวางหลักการในเรื่องการจายคาจางโดย    
เสมอภาคไวในพระราชบัญญัติมาตรฐานแรงงาน (The Labor Standards Act) การปฏิบัติ
ที่เทาเทียมกัน โดยนายจางตองไมเลือกปฏิบัติตอลูกจางเน่ืองมาจากเพศ หรือเลือกปฏิบัติ
โดยพิจารณาจากสภาพการจางบนพ้ืนฐานของชาติ ศาสนา หรือสถานะทางสังคม1 หลัก
หามเลือกปฏิบัติดังกลาวน้ีประเทศเกาหลีใตนําไปใชในเรื่องการกําหนดอัตราคาจางดวย 
ดังนั้นหากงานใดท่ีมีลักษณะและสภาพการทํางานอยางเดียวกัน รวมทั้งในปริมาณท่ี
เทากัน นายจางจะตองจายคาจางใหลูกจางชายและหญิงโดยเทาเทียมกัน 
 

   (2) ประเทศญ่ีปุน ประเทศญี่ปุนไดกําหนดหลักการในเรื่องการจาย
คาจางโดยเสมอ- 
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 1Labor Standards Act of Korea, Article 5. 

ภาคน้ีไวในกฎหมายมาตรฐานแรงงาน  (The Labour Standards Law) ซึ่งเปนการวาง
หลักการในเรื่องการจายคาจางท่ีเทาเทียมกันระหวางลูกจางชายและหญิงไวเปนการ
เฉพาะ โดยกําหนดวานายจางจะไมเลือกปฏิบัติตอลูกจางหญิงโดยเปรียบเทียบกับลูกจาง
ชายในเรื่องคาจางอันเน่ืองมาจากเหตุผลท่ีลูกจางน้ันเปนหญิง1    นั้นคือ    นายจางตอง
จายคาจางใหลูกจางชายและหญิงเทาเทียมกัน หากงานนั้นมีลักษณะสภาพการทํางาน 
ตลอดจนปริมาณงานท่ีเทากัน 
 

   (3)  ประเทศไทย 
 

    สําหรับประเทศไทยกฎหมายไมไดกําหนดไวแนนอนวางานอะไร
ตองจายคาตอบแทนเทาไร และไมไดกําหนดแยกจายตามประเภทของงาน ดังนั้นการจะ
จายคาตอบแทนในรูปคาจางในอัตราเทาใดข้ึนอยูกับความตกลงระหวางนายจางกับ     
ลูกจางตามสัญญาจางแรงงานท่ีไดกระทําตอกันโดยอัตรายอมจะแตกตางกันไปตาม
ประเภทและชนิดของงาน แตทั้งน้ีตองอยูใตบังคับแหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน 
พ.ศ. 2541 ที่ไดกําหนดไววางานที่มีลักษณะและคุณภาพอยางเดียวกันและปริมาณเทากัน  
นายจางจะตองกําหนดอัตราคาจางไวโดยเทาเทียมกันไมวาลูกจางน้ันจะเปนชายหรือ
หญิง2 เปนการสืบเน่ืองมาจากหลักหามเลือกปฏิบัติเนื่องมาจากเพศ(Sex discrimination)3 
ซึ่งการจายคาจางใหไมวาลูกจางชายหรือหญิง ถาไดทํางานท่ีมีลักษณะคุณภาพและ
ปริมาณอยางเดียวกัน ลูกจางก็ควรจะไดรับคาจางเทากันเปนการจายในลักษณะ “Equal 
Pay for Equal  Work”4 
 

  5.2 หลักการจายคาจางดวยเงินสด (Payment-in-Cash Principle) 
 

  ประเทศเกาหลีใต ประเทศญี่ปุน และประเทศไทย ไดกําหนดหลักการ 
------------------------------------------------ 
  1Labour Standards Law of Japan, Article 4. 
  2พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 53   
  3พงษรัตน เครือกล่ิน.  เร่ืองเดียวกัน, หนา 208.  4เร่ืองเดียวกัน 
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ในเรื่องนี้ไวดังนี้ 
 

   (1) ประเทศเกาหลีใต 
 

    ประเทศเกาหลีใตไดกําหนดหลักการจายคาจางดวยเงินสดไวใน
พระราชบัญญัติมาตรฐานแรงงาน มาตรา 42 ซึ่งวัตถุประสงคของหลักการน้ีก็เพ่ือที่จะให
ลูกจางไดรับคาจางอยางแทจริง และยังเปนการปองกันมิใหนายจางจายคาจางเปนอยาง
อ่ืนท่ีมิใชเงิน หรือจายดวยผลิตภัณฑของบริษัทท่ีเหลือจากการจําหนาย ซึ่งความหมาย
ของคําวาเงินสดน้ีหมายถึงเงินตราที่มีการใชในประเทศเกาหลีใต นอกจากน้ีตาม
อนุสัญญาฉบับท่ี 95 ขององคการแรงงานระหวางประเทศไดกําหนดวาเงินตราน้ันไมได
รวมไปถึงเช็คดวย การจายโดยหุนบริษัท หรือตราสารทางการเงิน ก็ถือวาเปนการจาย
ดวยส่ิงอ่ืน และเปนการฝาฝนมาตรา 42 แหงพระราชบัญญัติมาตรฐานแรงงานดวย1  
 

   (2) ประเทศญ่ีปุน 
 

    สําหรับประเทศญี่ปุนคาจางตองจายเปนเงินสด   ซึ่งเรื่องนี้ไดถูก
กําหนดไวในกฎท่ีออกตามกฎหมายโรงงาน (The Factory Law’s Enforcement 
Ordinances) โดยมีวัตถุประสงคหลักเพ่ือหามมิใหจายคาจางเปนสิ่งของ เนื่องจากเกิด
ความยุงยากในการตีราคาส่ิงของน้ัน รวมทั้งความไมสะดวกในการเปลี่ยนสิ่งของน้ัน
เปนเงินดวยความหมายของคําวา “เงินสด” ในหลักการน้ีไดถูกนิยามเอาไวในกฎหมายวา
ดวยเรื่องสกุลเงินและการลอยตัวของเงิน (The Law Concerning Currency Units and The 
Flotation of Money) ทั้งนี้ เนื่องจากเมื่อมีการพูดถึงเงินจึงตองเปนเงินท่ีเปนท่ียอมรับใน
ประเทศญี่ปุน ดังน้ันจึงไมไดรวมสกุลเงินตราของตางประเทศเอาไวดวย แมกระทั้งการ
ชําระดวยเช็ค ก็ยังไมสามารถกลาวไดวาเปนการชําระดวยเงินสดเน่ืองจากยังคงมีความ
เสี่ยง และทั้งๆ ที่เช็คนั้นจะเปนเช็คที่ออกโดยธนาคาร ซึ่งเปรียบเสมือนเปน 
 

------------------------------------------------  1Korea International Labour Foundation. 

Korea’s Wage System A Practical Guide.   Seoul : Republic of Korea,  1999, pp. 29-30. 
เงินสดในโลกธุรกิจ ก็เกิดความไมสะดวกบางอยางสําหรับลูกจางที่ไดรับเช็คดังกลาว1 
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   ขอยกเวนในหลักการเรื่องการจายคาจางเปนเงินสดของญี่ปุนก็คือ (1) 
“เวนแตจะไดกําหนดไวเปนอยางอ่ืนในกฎหมายหรือกฤษฎีกา” (2) “เวนแตจะไดกําหนด
ไวเปนอยางอ่ืนในขอตกลงรวมกัน” (3) “ในกรณีที่ไดมีการกําหนดวิธีการจายคาจางท่ี
เปนที่ยอมรับเอาไวในประกาศ/คําส่ัง” 
 

   (3) ประเทศไทย 
 

    สวนประเทศไทยน้ัน พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 
ไดใหคํานิยามศัพท “คาจาง หมายความวา เงินท่ีนายจางและลูกจางตกลงกันจายเปน    
คาตอบแทนในการทํางานตามสัญญาจาง………”2  ดังน้ันนายจางจะตองจายคาจางใหแก
ลูกจางเปนเงินเทาน้ัน และเงินที่จายดังกลาวตองเปนเงินตราไทย จะจายคาจางโดยใช
บัตรหรือสิ่งของแทนเงินไมได นอกจากน้ีหากจายเปนต๋ัวเงิน เชนเช็ค ต๋ัวสัญญาใชเงิน 
หรือจายเปนเงินตราตางประเทศ จะตองไดรับความยินยอมจากลูกจางเสียกอนจึงจะจาย
ได3 ความยินยอมดังกลาวนายจางตองจัดทําเปนหนังสือ และใหลูกจางลงลายมือชื่อไวใน
การใหความยินยอมหรือมีขอตกลงกันใหไวชัดเจนเปนการเฉพาะ4 
 

  5.3 หลักการจายใหโดยตรง (The Direct-Payment Principle) 
 

   ประเทศเกาหลีใต ประเทศญี่ปุน และประเทศไทย ไดกําหนดหลักการ
ในเรื่องนี้ไวดังนี้ 
 

   (1) ประเทศเกาหลีใต  หลักการจายใหโดยตรงกับลูกจางน้ี    
ประเทศเกาหลีใตไดบัญญัติ 

-----------------------------------------------  1Kazuo Sugeno. (Translated by Leo 

Kanowitz).  Japanese Labor Law.  Second Edition. Washington, 1995, p. 181. 
  2พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 5 

  3พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 54 
  4พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 77 
เปนกฎหมายรองรับไวในพระราชบัญญัติมาตรฐานแรงงาน (The Labor Standards Act) 
มาตรา 42 ในเรื่องการจายคาจาง ซึ่งหมายความวานายจางจะจายคาจางใหแกบุคคลอ่ืน
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    1. การจายผานบัญชีธนาคาร (Payment though a Bank 
Account) ถาลูกจางตองการใหจายคาจางผานบัญชีธนาคาร ซึ่งก็มีผลเหมือนกับการจาย
ใหกับลูกจางโดยตรง 
    2 การจายใหตัวแทนและผูแทน (Delegation and Represen-
tative) ตัวแทนหรือผูแทนที่มีสิทธิรับคาจางแทนลูกจางน้ันหมายถึงบุคคลท่ีเกี่ยวพันใน
ฐานะบิดา มารดา หรือเปนผูแทนตามกฎหมายอ่ืนๆ หากจายคาจางใหกับผูแทนท่ีไมได
รับความไววางใจจากลูกจางแลวเปนการกระทําท่ีผิดกฎหมาย 
    3. การจายคาจางโดยพนักงานสงเอกสาร (Payment to a 
Messenger) การจายคาจางโดยพนักงานสงเอกสารท่ีถือวาเปนการกระทําที่ถูกกฎหมาย 
ก็คือในกรณีที่ลูกจางเจ็บปวยหรืออยูในสถานการณที่ไมอาจหลีกเลี่ยงได สามี ภรรยา 
หรือลูกของลูกจางอาจไดรับคาจางโดยการประทับตราลงทะเบียน อยางไรก็ตาม การจาย
คาจางโดยวิธีการน้ีจะใชก็ตอเมื่อแนใจไดวาลูกจางจะไดรับคาจางอยางแนนอน ในกรณี
ที่พนักงานสงเอกสารนําคาจางไปสงใหลูกจางแลวจะมีผลโดยกฎหมายตามท่ีบัญญัติไว
ในประมวลแพงของประเทศเกาหลีใต และในกรณีที่พนักงานสงเอกสารมีการยักยอก
เงินคาจางโดยไมนําสงใหกับลูกจาง นายจางจะรับผิดชอบจายคาจางใหกับลูกจางเอง 
4. การโอนสิทธิเรียกรองในคาจางและการอายัดคาจาง (Transfer of Claim Right for 
Wage and Seizure of Wage) ถาลูกจางโอนสิทธิเรียกรองสําหรับคาจางของตนไปให
บุคคลท่ีสาม หากนายจางจายคาจางใหบุคคลที่สามไป โดยหลักการแลวถือวาเปนการ
จายคาจางใหแกลูกจางโดยตรง ในกรณีที่มีการอายัด  สิทธิเรียกรองสําหรับคาจาง ตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพงของประเทศเกาหลีใต หรือการอายัดคาจางโดย
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5. การไมรูที่อยูของลูกจาง (Unknown Residence of a Worker) ถาเปนการยากท่ีจะ
จายคาจางใหแกลูกจางอันเนื่องมาจากท่ีอยูของลูกจางไม แนนอน ในกรณีนี้จะถือวาเปน
การกระทําท่ีถูกกฎหมายหากนายจางเตรียมที่จะจาย      คาจาง และมีการออกเอกสารการ
รับเงินคาจางไวแลว1 
 

   (2) ประเทศญ่ีปุน 
 

    สําหรับประเทศญ่ีปุนไดกําหนดหลักการคาจางตองจายใหแก    
ลูกจางโดยตรงไวในกฎหมายมาตรฐานแรงงาน (The Labour Standards Law) โดย
วัตถุประสงคของหลักการน้ี ก็เพ่ือกําจัดการเอารัดเอาเปรียบลูกจางในแบบเดิมๆ เชน 
การ  ตักตวงผลประโยชนของคนกลางท่ีเปนหัวหนางาน โดยวางตัวเปนตัวแทนในการ
รับ   คาจาง รวมท้ังการท่ีบิดามารดาเปนผูรับคาจางแทนลูกจางท่ีเปนผูเยาวดวย สวน
สถานที่ในการจายคาจางใหแกลูกจางน้ัน ประเทศญี่ปุนก็เชนเดียวกันกับประเทศเกาหลี
ใต กลาวคือไมไดบังคับเปนกฎหมายวานายจางตองจายคาจางใหแกลูกจางโดยตรง ณ 
สถานที่ใด ดังนั้นจึงข้ึนอยูกับความตกลงระหวางนายจางกับลูกจางในเรื่องสถานท่ีจาย
คาจาง เชนอาจตกลงกันจาย ณ สถานที่ทํางานของนายจาง หรือของลูกจางก็ได 
นอกจากน้ีหลักการจายใหโดยตรงของประเทศญี่ปุนยังขยายคุมครองไปในกรณีตอไปน้ี
ดวย คือ 
    1. การจายคาจางใหแกผูแทน (Pay to a Representative) การ
จายคาจางใหแกผูปกครอง หรือผูแทนตามกฎหมายอื่น หรือตัวแทนท่ีไดรับการแตงต้ัง
โดยความสมัครใจของลูกจาง เปนการฝาฝนหลักการในเรื่องน้ีไมสามารถบังคับได 
สัญญาซ่ึงลูกจางไดมอบหมาย   หรือมอบสิทธิในการรับคาจางของตนใหแกบุคคลท่ีสาม 
 

------------------------------------------------- 
  1Korea International Labour Foundation. lbid. pp. 25-27. 
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นั้นเปนโมฆะ กฎหมายมาตรฐานแรงงานของญี่ปุน (The Labour Standards Law) ได
บัญญัติไวอยางชัดเจนถึงหลักการจายคาจางโดยตรงใหแกลูกจางที่เปนผูเยาว โดย
กําหนดใหผูเยาวสามารถเรียกรับคาจางไดดวยตนเอง โดยบิดามารดา หรือผูปกครอง ไม
สามารถรับคาจางท่ีลูกจางที่เปนผูเยาวไดรับแทนลูกจางนั้นได 
    2. การจายคาจางใหแกผูรับมอบอํานาจ (Payment to an 
Envoy) การจายคาจางใหแกผูรับมอบอํานาจ เชนการสงเลขาฯ ใหไปเปนผูรับคาจาง
แทนลูกจาง หรือการใหภรรยาเปนผูไปรับคาจางของลูกจาง ในขณะท่ีลูกจางกําลังนอน
ปวยอยู เปนเรื่องกระทําไดโดยถูกกฎหมายของญี่ปุน 
    3. การโอนสิทธิเรียกรองในคาจาง (Assignment of Wage 
Claims) ถึงแมวาจะมีการโอนสิทธิเรียกรองในคาจางไปแลว การจายใหผูรับโอนก็ถือวา
เปนการฝาฝนตอหลักการในเรื่องการจายใหโดยตรง (The Direct Pay-ment Principle) 
ตัวอยางเชน ลูกจางไปทํารายคนอื่นขณะเมาสุรา และไดยินยอมโอนสิทธิเรียกรองใน   
คาจางของตนใหแกบุคคลดังกลาวเปนการชดใช แมวาลูกจางจะไดแจงเจตนารมณของ
ตนใหนายจางไดทราบแลว นายจางก็ไมสามารถจายคาจางดังกลาวใหแกบุคคลท่ีสามได 
แตจะตองจายใหแกผูเปนลูกจางเทานั้น ในทํานองเดียวกัน แมวาลูกจางจะไดรองขอเปน
การสวนตัวตอนายจางของตน ใหทําการชดใชหนี้ของลูกจางใหแกบุคคลท่ีสามโดยให
จายจากเงินคาจางของลูกจาง การที่นายจางชําระใหแกบุคคลที่สามก็ถือวาเปนการฝาฝน
ตอหลักการในเรื่องการจายใหโดยตรง อยางไรก็ดี การจายเงินคาจางใหแกบุคคลท่ีสาม
บนพ้ืนฐานของการโอนสิทธิเรียกรอง และเปนการโอนสิทธิเรียกรองเพ่ือเปนการชดใช
หนี้ อาจเปนเรื่องที่ถูกกฎหมายได หากวาการหักเงินบางสวนจากคาจางนั้นมีการกําหนด
ไวอยางชัดเจนในขอตกลงที่ทําไวกับสหภาพแรงาน ที่เกิดจากการรวมตัวกันของลูกจาง
สวนใหญหรือกับผูที่เปนตัวแทนของลูกจางสวนใหญ 
    4. ภาระท่ีติดมากับสิทธิเรียกรองในคาจาง (Attachment of 
Wage Claims) โดยท่ีคาจางจะมีภาระตามกฎหมายของญี่ปุนในเรื่องภาษีตามกฎหมาย
การชําระภาษี (The National Tax Collection Law) ซึ่งหากนายจางไดหักภาระภาษีที่ตอง
นําสงออกจากคาจางไปยังหนวยงานท่ีเกี่ยวของกับการจัดเก็บภาษีแลว ก็ไมถือวานายจาง
ไดฝาฝนตอหลักการในเรื่องการจายใหโดยตรง(The Direct Payment Principle) 
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   (3) ประเทศไทย 
 

    สวนประเทศไทยพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 
ไมไดบัญญัติคุมครองหลักการจายใหโดยตรงนี้ไวในหมวดเกี่ยวกับการใชจางงานท่ัวไป 
แตไดมีการบัญญัติคุมครองไวในหมวด 4 การใชแรงงานเด็ก โดยหามมิใหนายจางจาย      
คาจางของลูกจางซึ่งเปนเด็กใหแกบุคคลอ่ืน ในกรณีที่นายจาง ลูกจางซึ่งเปนเด็ก บิดา 
มารดาหรือผูปกครองของลูกจางซึ่งเปนเด็กจายหรือรับเงินหรือประโยชนตอบแทนใดๆ 
เปนการลวงหนากอนมีการจาง ขณะแรกจางหรือกอนถึงงวดการจายคาจางใหแกลูกจาง
ซึ่งเปนเด็กในแตละคราว มิใหถือวาเปนการจายหรือรับคาจางสําหรับลูกจางซึ่งเปนเด็ก
นั้น และหามมิใหนายจางนําเงินหรือประโยชนตอบแทนดังกลาวมาหักจากคาจาง ซึ่ง
ตองจายใหแกลูกจางซึ่งเปนเด็กตามกําหนดเวลา2  
    ดังนั้นหากมีการจางลูกจางที่มิใชเปนแรงงานเด็ก ลูกจางอาจตกลง
กับนายจางวา ใหนายจางจายคาจางของลูกจางใหแกภรรยาของลูกจางได โดยไมถือวา
เปนการกระทําท่ีผิดกฎหมาย สําหรับสถานที่จายคาจางน้ันไดมีการบัญญัติไวในกรณีการ
จายคาจางโดยปกติจะตองจาย ณ สถานท่ีทํางานของลูกจาง ถาจะจายใหแกลูกจาง ณ 
สถานที่อ่ืนหรือดวยวิธีอ่ืน เชนโอนเขาบัญชีธนาคารแลวใหลูกจางไปเบิกจากธนาคารเอง 
เปนตน ตองไดรับความยินยอมจากลูกจาง3 ความยินยอมดังกลาวนายจางตองจัดทําเปน
หนังสือ และใหลูกจางลงลายมือชื่อไวในการใหความยินยอมหรือมีขอตกลงกันใหไว 
ชัดเจนเปนการเฉพาะ4  ซึ่งการกําหนดใหจายคาจาง ณ สถานที่ทํางานของลูกจางดังกลาว 
 

------------------------------------------------ 
  1Kazuo Sugeno. lbid. pp. 182-183. 
  2พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 51 
  3พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 55 
  4พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 77 
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จึงไมอาจกลาวไดวาเปนการคุมครองตามหลักการจายใหโดยตรง ทั้งน้ีเน่ืองจากนายจาง
ยังอาจจายคาจางใหกับคนท่ีลูกจางตกลงใหมารับแทนได โดยไมผิดกฎหมาย 
 

  5.4 หลักการจายเต็มจํานวน (The Payment-in-Full Principle) 
 

   ประเทศเกาหลีใต ประเทศญี่ปุน และประเทศไทยไดกําหนดหลักการใน
เรื่องนี้ไวดังนี้ 
 

   (1) ประเทศเกาหลีใต 
 

    ประ เทศ เกาหลี ใต ไว ว า งหลั กการจ า ย เ ต็ม จํ านวนไว ใน
พระราชบัญญัติมาตรฐานแรงงาน โดยกําหนดใหนายจางตองจายคาจางใหแกลูกจางเต็ม
จํานวนท่ีกฎหมายกําหนดไวใหปฏิบัติตาม  เวนแตจะมีการบัญญัติไวเปนการเฉพาะใน
กฎหมาย หรือในพระราชกฤษฎีกา หรือในขอตกลงรวมกันใหสามารถหักคาจางได
บางสวน ซึ่งในสวนของกฎหมาย หรือพระราชกฤษฎีกาที่ยกเวนในเรื่องการจายเต็ม
จํานวน อาทิเชนการหักเงินคาภาษีเงินได การหักเงินคาประกันสังคม การหักเงินสะสม
ตามท่ีกฎหมายบัญญัติไว เปนตน สําหรับขอยกเวนที่เกิดจากขอตกลงรวมกัน เชนการหัก
เงินกูยืมท่ีพนักงานกูยืมจากบริษัท การหักเงินคาสมาชิกสหภาพแรงงาน เวนแตลูกจาง
คนนั้นไดลาออกจากการเปนสมาชิกสหภาพแรงงานแลว ดังนั้นหากนายจางหักคาจางใน
กรณีอ่ืนๆ ที่ไมเขาขอยกเวนท่ีกําหนดไวในกฎหมาย หรือในพระราชกฤษฎีกา      หรือ
ในขอตกลงรวมกันระหวางนายจางกับลูกจาง การกระทําดังกลาวของนายจางเปนการ
กระทําท่ีผิดกฎหมาย นายจางยังคงมีหนาที่ที่จะตองจายคาจางในสวนท่ีจายไมเต็มจํานวน
ใหแกลูกจาง   สําหรับการหักกลบลบหน้ี(Offsets) ตามพระราชบัญญัติมาตรฐาน
แรงงานของเกาหลีใตเปนการกระทําที่ผิดกฎหมาย ซึ่งรวมถึงการที่นายจางหักคาจางเพ่ือ
ลงโทษอันเน่ืองมาจากการท่ีลูกจางทําผิดสัญญาจาง หรือชดใชคาเสียหาย1 หรือบังคับให
จายเงินสะสมท่ีไมมีกฎหมายกําหนดไวจากคาจาง2 ตลอดจนนายจางจะไมหักกลบลบหนี้ 
 

------------------------------------------------ 
  1Labor Standards Act of Korea, Article 27. 
  2Labor Standards Act of Korea, Article 29. 
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กับเงินลวงหนาหรือเงินกูยืมอ่ืนๆ ซึ่งไดกําหนดเง่ือนไขไวลวงหนาเม่ือตอนที่ลูกจาง
เสนอตัวเพ่ือขอทํางาน1 
    ในกรณีที่มีการพักงานเพื่อการลงโทษโดยไมจายคาจาง ซึ่งทําให
ลูกจางไมเกิดสิทธิเรียกรองสําหรับคาจาง การไมจายคาจางกรณีดังกลาวนี้โดยคํานวณ
หักออกจากคาจางเต็มจํานวนที่ลูกจางจะไดรับไมถือวาเปนการฝาฝนหลักการน้ี 
 

   (2) ประเทศญ่ีปุน  
 

    สําหรับประเทศญี่ปุนกฎหมายมาตรฐานแรงงานไดบัญญัติรับรอง
วา คาจางตองจายเต็มจํานวน อยางไรก็ดี การหักเงินคาจางบางสวน อาจทําได “ในกรณีที่
มีกฎหมายหรือคําส่ังกําหนดไวเปนอยางอ่ืน” หรือในกรณีที่มีขอตกลงเปนลายลักษณ
อักษรกับสหภาพแรงงาน ซึ่งมีสมาชิกสวนใหญเปนลูกจางของสถานประกอบการน้ัน 
หรือท่ีทําไวกับผูที่เปนตัวแทนลูกจางสวนใหญ ในกรณีที่สถานประกอบการน้ันไมมี  
สหภาพแรงงาน 
    ในประโยค “ในกรณีที่มีกฎหมายหรือคําส่ังกําหนดไวเปนอยาง
อ่ืน” ที่ไดกลาวไวขางตน หมายถึง การหักเงินคาภาษีเงินได การหักเงินคาประกันสังคม 
การหักเงินสะสมตามท่ีมีกฎหมายบัญญัติไว และการหักอ่ืนๆ ที่มีลักษณะที่คลายกัน ซึ่ง
การหักคาจางท่ีเปนเรื่องตองหามตามหลักการจายเต็มจํานวนของประเทศญ่ีปุน หมายถึง 
การหักเงินคาจางแลวไมทําการจายคาจางในสวนท่ีหักไวใหลูกจางเม่ือถึงกําหนดชําระ 
ตัวอยางท่ีชัดเจนของการหักเงินคาจางซ่ึงเปนกรณีตองหาม คือ การที่นายจางเก็บคาจาง
รายเดือนในแตละงวดไวในนามเงินกองทุนสะสม หรือเงินออมสําหรับลูกจาง(เปนกรณี
ที่นายจางเก็บเองโดยไมมีกฎหมายกําหนดไว) 
    ขอยกเวนของหลักการจายใหเต็มจํานวนของประเทศญ่ีปุน อาจทํา
ข้ึนในรูปขอตกลงกับสหภาพแรงงานซ่ึงเกิดจากการรวมตัวของลูกจางสวนใหญใน
สถานประกอบการท่ีมีสหภาพแรงงานน้ัน หรือท่ีทําไวกับผูที่เปนตัวแทนของลูกจาง
สวนใหญในกรณีที่สถานประกอบการน้ันไมมีสหภาพแรงงาน  ผลของขอยกเวนที่ทําข้ึน 
 

--------------------------------------------------- 
  1Labor Standards Act of Korea, Article 28. 
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ในรูปขอตกลงดังกลาว จะมีผลครอบคลุมลูกจางทุกคนในสถานประกอบการน้ันหรือไม
ข้ึนอยูกับลักษณะของขอตกลง กลาวคือ ขอตกลงท่ีทําข้ึนโดยสหภาพแรงงานท่ีเกิดจาก
การรวมตัวกันของลูกจางสวนใหญ โดยหลักแลวจะแตกตางจากขอตกลงท่ีเกิดจากการ
เจรจารวมกัน (Collective Agreement) แตหากขอตกลงของสหภาพน้ันไดกระทําข้ึนโดย
การปฏิบัติตามข้ันตอนท้ังหมดของขอตกลงที่เกิดจากการเจรจารวมกัน ขอตกลงนั้นจะมี
ผลบังคับกับลูกจางทุกคนในสถานประกอบการนั้น นอกจากนี้หลักการจายเต็มจํานวน
ของประเทศญี่ปุนยังขยายคุมครองไปในกรณีตอไปนี้ดวย คือ 
    1. การหักกลบลบหน้ี (Offsets) คําถามคือ การหักกลบลบหนี้
นั้น ถือเปนประเภทหน่ึงของการหักเงินคาจางซึ่งตองหามโดยหลักการจายใหเต็มจํานวน
หรือไม มีคําพิพากษาศาลฎีกาประเทศญี่ปุนสองเรื่อง ที่ถือเปนคําตอบยืนยันในเรื่องน้ี 
ในคดีแรก นายจางไดทําการหักกลบลบหนี้คาเสียหายท่ีฝายนายจางเปนผูเรียกรอง 
สาเหตุเน่ืองจากลูกจางไมสามารถปฏิบัติงานไดตามขอตกลงโดยขาดการเอาใจใสในการ
ปฏิบัติงาน ซึ่งนายจางไดหักออกจากเงินคาจางที่ลูกจางเรียกรองใหชําระโดยท่ีการ      
หักกลบลบหน้ีนั้น นายจางไดกระทําโดยลําพังแตฝายเดียว สวนในคดีตอมา นายจางได
ทําการหักกลบลบหน้ีคาเสียหายท่ีฝายนายจางเปนผูเรียกรองเอาจากฝายลูกจาง เน่ืองจาก  
ลูกจางไดกระทําโดยประมาท ออกจากเงินคาจางของลูกจาง ซึ่งการหักกลบลบหน้ี       
ดังกลาวน้ัน กระทําโดยลําพังนายจางแตเพียงฝายเดียว ในกรณีทั้งสองคดีนี้ ศาลฎีกา
พิพากษาวา เน่ืองจากวัตถุประสงคของหลักการจายใหเต็มจํานวน ก็เพ่ือใหแนใจวา     
ลูกจางจะไดรับคาจางเพ่ือใชในการยังชีพ หลักดังกลาวจึงรวมเอาเจตนารมณในการหาม
ไมใหมีการหักกลบลบหน้ีเขาไวดวย 
     โดยมุมมองท่ีวา หลักการจายใหเต็มจํานวน หมายรวมถึงการ
หามไมใหมีการหักกลบลบหน้ีดวยน้ัน ไดกลายเปนแนวคิดที่เปนที่ยอมรับกัน แพรหลาย
ของผูบรรยายกฎหมายในปจจุบัน อยางไรก็ตาม ก็ยังคงถกเถียงกันวาหลักการจายใหเต็ม
จํานวนเปนเพียงแตหามเรื่องการหักเงินคาจางเทานั้น โดยหลักการไมไดหามถึงการ    
หักกลบลบหนี้ดวย เกี่ยวกับเรื่องน้ีกฎหมายมาตรฐานแรงงานของญี่ปุนไดกําหนดหาม
เรื่องการหักกลบลบหน้ีกับเงินคาจางไวเฉพาะในกรณีของเงินทดลองจายเทานั้นซ่ึงก็เปน
ขอสนับสนุนความคิดดังกลาวดวยเชนกัน โดยแสดงใหเห็นเปนนัยวาการหักกลบลบหน้ี
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     อยางไรก็ตาม ในมุมมองอีกดานหน่ึงหากมองวาการหาม  
หักกลบลบหน้ีไมถือวาเปนสวนหนึ่งของหลักการจายใหเต็มจํานวนแลว ผูเปนนายจาง
ยอมทําการหักกลบลบหนี้ออกจากคาจางของลูกจางไดแตเพียงฝายเดียว เหตุเพราะ    
นายจางเชื่อวาลูกจางจะตองเปนผูรับผิดตอความเสียหายที่เกิดแกนายจาง(สวนลูกจาง
ตองไปฟองรองเพ่ือเรียกเงินจํานวนท่ีถูกหักกลบลบหน้ีออกจากคาจางคืน) แมวาลูกจาง
จะไดยืนยันแลววาตนไมตองรับผิดชอบก็ตาม จากเหตุผลดังกลาวจึงมีคนสวนใหญ 
รวมท้ังผูพิพากษาท่ีเห็นดวยกับการหามหักกลบลบหนี้ออกจากคาจาง ตามหลักการจาย
คาจางเต็มจํานวน และบุคคลเหลาน้ียังมองวาเจตนารมณของมาตรา 24 แหงกฎหมาย
มาตรฐาน แรงงานของญี่ปุน ที่หามการหักกลบลบหนี้ออกจากคาจางในกรณีของ
เงินทดลองจาย เปนการเสริมความแข็งแรงใหกับเรื่องความคุมครองในกรณีหักกลบลบ
หน้ีออกจาก    คาจาง จากที่เคยเปนเพียงขอจํากัดบางประการไปสูการหามอยางเด็ดขาด 
และบทบัญญัติตามมาตราดังกลาวก็ถือวาเปนกฎเกณฑพิเศษในเรื่องการหามหักกลบลบ
หน้ี ซึ่งเปนผลมาจากหลักการจายเต็มจํานวน 
    2. การหักกลบลบหน้ีเพ่ือการแกไข (Corrective Offsets) แมวา
ในหลักการท่ัวไปของประเทศญี่ปุนจะหามการหักกลบลบหนี้ออกจากคาจางก็ตาม การ
หักกลบลบหนี้เพ่ือแกไข ในกรณีการจายคาจางเกิน ไดรับอนุญาตใหสามารถทําไดใน
ขอบเขตจํากัด เน่ืองจากคําพิพากษาของศาลฎีกาของประเทศญ่ีปุนสองกรณีขางตนได
กอใหเกิดขอยกเวนนี้ข้ึน ในคําพิพากษาดังกลาวไดยืนยันในเรื่องขอยกเวนในการหาม
การหักกลบลบหนี้ ซึ่งเปนผลจากหลักการจายใหเต็มจํานวน โดยขอยกเวนดังกลาว การ
หักคาจางในงวดการจายคาจางของบุคคลใดบุคคลหน่ึง ยอมสามารถทําไดเพ่ือเปนการ
แกไขในกรณีที่ไดจายคาจางเกินไปในงวดการชําระกอนหนาน้ี โดยท่ีกําหนดเวลา 
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    3. การหักกลบลบหน้ีโดยความยินยอมของลูกจาง (Offsets 
Consented to by the Employees) ในแนวคําพิพากษาของศาลประเทศญี่ปุนสรุปไดวา 
การหักกลบลบหนี้ซึ่งเปนไปโดยไดรับความยินยอมจากลูกจางผูเกี่ยวของ แตกตางจาก
การหักกลบลบหนี้ซึ่งทําโดยลําพังนายจางแตเพียงฝายเดียว และไมถือวาเปนการฝาฝน
ตอหลักการจายคาจางเต็มจํานวน หากวาความยินยอมน้ันเกิดจากความสมัครใจของ    
ลูกจางอยางแทจริง และโดยนายจางมิไดเขาแทรกแซง เชนการจายคืนเงินกูซื้อบาน เปน
ตน 
    4. การไมใชสิทธิเรียกรอง (Abandonment of Wage Claims)
การท่ีนายจางไมไดจายคาจางในสวนที่ลูกจางไมไดใชสิทธิเรียกรองนั้น ไมถือวาเปนการ
ฝาฝนตอหลักการจายคาจางเต็มจํานวนแตอยางใด ตามคําพิพากษาศาลฎีกาของประเทศ
ญี่ปุนในคดีหน่ึง ลูกจางที่เกษียณอายุ ไดเรียกรองใหมีการชดใชเงินเกษียณอายุ (ซึ่งตาม
กฎหมายแรงงานญี่ปุนถือเปนคาจางอยางหน่ึง) โดยอางเหตุวาเปนการกระทําอันไมชอบ
ที่ไมจายเงินใหจากการท่ีลูกจางไมไดใชสิทธิเรียกรองในระหวางท่ีไดรับการจางงานอยู 
อันเนื่องมาจากการท่ีไมไดใชสิทธินั้น ไมมีผลตอหลักในเรื่องการจายคาจางเต็มจํานวน 
แตในคดีนี้ศาลถือวา การท่ีนายจางไมไดจายคาจางในสวนท่ีลูกจางไมใชสิทธิเรียกรอง 
เปนเพราะฝายลูกจางสมัครใจไมใชสิทธิเอง ซึ่งไมเปนการขัดแยงตอหลักการดังกลาว จึง
พิพากษายืน เหตุเพราะเกิดจากความสมัครใจของฝายลูกจางเอง1 
  

---------------------------------------------------- 
  1Kazuo Sugeno. lbid. pp. 183-186. 
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   (3) ประเทศไทย 
 

    สวนประเทศไทยไดกําหนดการคุมครองการจายคาจางตาม     
หลักการจายเต็มจํานวนไวโดยการกําหนดหามมิใหนําหน้ีสินอ่ืนใดมาหักออกจากการ
จายคาจางท่ีนายจางตองจายใหแกลูกจาง ซึ่งความมุงหมายของกฎหมายท่ีบัญญัติไวก็
เพ่ือที่จะคุมครองลูกจางใหไดรับเงินเต็มจํานวนไมตองถูกหักมากมายจนเหลือเงินเปน
จํานวนนอย อันมีผลกอใหเกิดความเดือดรอนแกการดํารงชีพของลูกจางได  
    แตการเรียกเก็บเงินจากคาจางของลูกจางเพ่ือชําระภาษีเงินไดนั้น
ถือวาเปนหนาท่ีของพลเมืองไทยทุกคนท่ีจะตองเสียภาษีอยูแลว หรือเงินตามกฎหมาย
อ่ืนที่ลูกจางมีหนาที่ตองชําระตามกฎหมายเชนเงินสมทบกองทุนประกันสังคม   หรือเงิน
ตามโครงการสวัสดิการตางๆ ที่เปนประโยชนตอลูกจางฝายเดียวและลูกจางสมัครใจที่
จะรวมโครงการน้ันๆ แลวก็นาท่ีจะหักไดเพราะเปนประโยชนและหนาที่ที่ลูกจางจะตอง
ปฏิบัติ เจตนารมณของกฎหมายท่ีกําหนดหามมิใหนายจางหักคาจางของลูกจางน้ัน ก็มุง
เพ่ือจะคุมครองลูกจางมิใหนายจางหักเงินของลูกจางเพ่ือประโยชนแกนายจางหรือบุคคล
อ่ืนซ่ึงจะทําใหลูกจางไดรับความเดือดรอน แตถาเปนการกระทําไปเพ่ือประโยชนของ
ลูกจางหรือเปนหนาที่ของลูกจางก็สมควรท่ีจะกระทําได1 
    เงินคาจางของลูกจางท่ีกฎหมายอนุญาตใหนายจางหักไดเพ่ือการ
ชําระหน้ีภาษีเงินได หรือชําระเงินอ่ืนตามท่ีกฎหมายบัญญัติไว เชนเงินประกันสังคม        
คาบํารุงสหภาพแรงงาน หน้ีสหกรณออมทรัพยหรือสหกรณอ่ืน หรือหน้ีที่เปนไปเพ่ือ
ประโยชนแกลูกจางฝายเดียวท่ีลูกจางยินยอมลวงหนาใหหัก เงินประกัน เงินชดใชคา 
เสียหาย เงินสะสมกองทุนเงินสะสม แตทั้งน้ีนายจางจะหักไดไมเกินรอยละสิบสําหรับ 
แตละกรณี ยกเวนภาษีเงินไดหรือเงินอ่ืนตามท่ีกฎหมายบัญญัติไวใหเปนหนาท่ีที่ลูกจาง
จะตองชําระจะตองหักไวตามจํานวนที่ลูกจางตองจาย และถาจะหักเงินตางๆ หลาย    
รายการตามท่ีกฎหมายกําหนดใหหักไดรวมเขาดวยกัน    นายจางมีสิทธิหักไดทั้งหมดไม 
 

----------------------------------------------- 
  1สุดาศิริ วศวงศ.  คําอธิบายกฎหมายคุมครองแรงงาน. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพนิติบรร-

ณาการ, 2545, หนา 149. 
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เกินหนึ่งในหาของเงินที่ลูกจางมีสิทธิไดรับตามกําหนดเวลาการจาย1 แตถาจะหัก
มากกวานี้จะตองไดรับความยินยอมจากลูกจางเสียกอน ซึ่งความยินยอมดังกลาวนายจาง
ตองจัดทําเปนหนังสือ และใหลูกจางลงลายมือชื่อไวในการใหความยินยอมหรือมี
ขอตกลงกันใหไวชัดเจนเปนการเฉพาะ2 

 

  5.5 หลักการจายคาจางมากกวาเดือนละหน่ึงครั้งตามวันที่กําหนด(The 
Principle of Paying Wage More than Once a Month on Specified Dates) 
 

   ประเทศเกาหลีใต ประเทศญี่ปุน และประเทศไทยไดวางหลักการใน
เรื่องนี้ไวดังนี้ 
 

   (1) ประเทศเกาหลีใต 
 

    ในหลักการนี้ประเทศเกาหลีกําหนดวาคาจางตองจายมากกวาหนึ่ง
ครั้งตอเดือนในวันท่ีแนนอน เดือนในที่นี้หมายถึงระยะเวลาโดยนับจากวันแรกจนถึงวัน
สุดทายของเดือน และวันที่แนนอนหมายถึงวันที่ถูกกําหนดไวอยางชัดเจนใหจายคาจาง
และไดมีการจายคาจางในวันนั้นเปนประจํา ซึ่งหลักการนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือที่จะสราง
ความม่ันคงในชีวิตความเปนอยูใหกับลูกจาง โดยการปองกันระยะเวลาการจายคาจางท่ี
ยาวนานเกินไปและไมมีกําหนดวันจายคาจางท่ีแนนอนดวย3 
    สําหรับขอยกเวนของหลักการน้ีของประเทศเกาหลีใต ก็คือการที่
ไมใชบังคับกับการจายคาจาง หรือเงินชวยเหลือที่จายใหแกลูกจางชั่วคราว ตามท่ีกําหนด
ไวในมาตรา 2 ของกฤษฎีกาท่ีออกตามความในพระราชบัญญัติมาตรฐานแรงงาน 
    สวนกําหนดระยะเวลาในการจายคาจางใหแกลูกจางหรือผูมีสิทธิ
รับคาจางแทนลูกจางในกรณีที่เลิกจางลูกจาง หรือกรณีที่ลูกจางมีสิทธิรองขอ  หรือถึงแก 
 

------------------------------------------------ 
  1พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 76 
  2พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 77 
  3Korea International Labour Foundation. lbid. p. 30. 
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ความตาย พระราชบัญญัติมาตรฐานแรงงานของประเทศเกาหลีใตไมไดกําหนด
ระยะเวลาไว ดังน้ันจึงข้ึนอยูขอตกลงระหวางนายจางกับลูกจาง 
 

   (2) ประเทศญ่ีปุน 
 

    ประเทศญี่ปุนกําหนดหลักการน้ีวาในการจายคาจางท่ีมีข้ึนมากกวา 
เดือนละหนึ่งครั้ง จะตองทําการกําหนดวันจายไวดวย สําหรับในกรณีที่เปนการจาย      
คาจางพิเศษ โบนัส หรือเงินอ่ืนๆ ซึ่งมีการกําหนดวันจายตามประกาศ หรือคําสั่งแลว ก็
ไมตองเปนไปตามขอจํากัดนี้อีก 
    หลักการน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือปองกันความไมมั่นคงท่ีอาจเกิด
ข้ึนกับลูกจาง ซึ่งเปนผลจากชวงเวลาในการจายคาจางแตละครั้งท่ียาวนานเกินไป หรือ
ไมไดมีการกําหนดวันจายคาจางไว ในเรื่องนี้ถือวาการกําหนดวันจาย เชน วันอาทิตยที่
สองของเดือน ไมใชเปนวันท่ีกําหนดในการจายคาจางตามหลักการนี้ เนื่องจากใน
ชวงหนึ่งป วันดังกลาวอาจขยับข้ึนหรือลงไดไมมีความแนนอน แตการกําหนดวันจาย
คาจางในลักษณะท่ีไมไดกําหนดเปนวันที่แนนอนดังกลาวน้ี เปนเรื่องท่ีถูกกฎหมายเมื่อ
นําไปใชกับการจายคาจางใหลูกจางท่ีทํางานไมเต็มเวลา (Part-Time Workers) ซึ่งทํางาน
ในวันที่กําหนดไวแนนอนในแตละสัปดาหเทาน้ัน ทั้งยังเปนท่ียอมรับกันโดยกฎหมายวา       
หลักการในเรื่องการจายคาจางในวันที่กําหนดแนนอน (Specified Dates) นอกจากไม
บังคับใชกับการจายคาจางที่เปนคาจางพิเศษและเงินโบนัสแลว ยังไมครอบคลุมไปถึง
เรื่องเงินชวยเหลือท่ีจายใหเปนปกติและตอเนื่อง รวมทั้งเงินรางวัลจูงใจตางๆ ที่มีการจาย
ใหในบางเดือน เชน เบี้ยขยัน  
    สําหรับในกรณีที่ลูกจางถึงแกความตาย หรือส้ินสุดสภาพการจาง
ในกรณีไดรับการรองขอจากบุคคลท่ีมีสิทธิไดรับคาจาง นายจางตองจายคาจางหรือ    
เงินประกัน เงินสะสม หรือเงินอ่ืนๆ ตามท่ีกฎหมายกําหนด ใหแกบุคคลดังกลาวภายใน 
7 วัน นับแตวันที่ไดรับการรองขอ1 
 

----------------------------------------------- 
  1Labour Standards Law of Japan, Article 23. 

DPU



42

 

   (3) ประเทศไทย 
 

    สําหรับประเทศไทยโดยปกติทั่วไปจะกําหนดเกี่ยวกับระยะเวลา
การจายคาจางตามระยะเวลาที่ใชในการคํานวณคาจาง เชนคํานวณคาจางเปนเดือน ก็จะ
จายคาจางเดือนละครั้ง หรือในกรณีคํานวณคาจางเปนรายวัน รายชั่วโมง รายสัปดาห 
หรือจายทุกสิบหาวัน ก็จะคํานวณระยะเวลาการจายคาจางส้ันลงอีก เชน จายทุกวัน     
ทุกสัปดาห ทุกสิบหาวัน แตอยางไรก็ตามสวนใหญจะตกลงกันจายไมนอยกวาเดือนละ
ครั้ง โดยหลักเกณฑดังกลาวในเรื่องน้ีตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การ         
คุมครองแรงงานซ่ึงเปนกฎหมายฉบับเดิม และพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 
2541 ที่บังคับใชอยูในปจจุบันไดกําหนดไวใกลเคียงกัน กลาวคือ 
    1. ในกรณีที่มีการคํานวณคาจางเปนรายเดือน รายวัน ราย      
ชั่วโมง หรือระยะเวลาอยางอ่ืนที่ไมเกินหน่ึงเดือน หรือตามผลงานโดยคํานวณเปนหนวย 
ใหจายเดือนหนึ่งไมนอยกวาเดือนละหนึ่งครั้ง เวนแตจะมีการตกลงกันเปนอยางอ่ืนที่
เปนประโยชนแกลูกจาง 
    2. ในกรณีที่มีการคํานวณคาจาง นอกจาก 1. ใหจายตาม
กําหนดเวลาท่ีนายจางและลูกจางตกลงกัน1 
    ในกรณีที่มีการเลิกจางนายจางจะตองจายคาจางที่ลูกจางมีสิทธิ
ไดรับใหแกลูกจางภายในสามวันนับแตวันที่เลิกจาง2 
    ในกรณีสัญญาจางส้ินสุดเนื่องจากลูกจางลาออก กฎหมายไมได
กําหนดเวลาการจายเงินคาจางหรือเงินอ่ืนๆ ไวเปนการเฉพาะ ดังน้ัน กําหนดการจาย
สําหรับกรณีลาออกตองเปนไปตามระเบียบขอบังคับหรือขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง
เปนสําคัญ3 
 
---------------------------------------------------------------------------- 

  1ประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง การคุมครองแรงงาน ขอ 29 และพระราชบัญญัติ 

คุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 70 
  2พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 70 วรรคสอง 
  3พงษรัตน เครือกล่ิน.  เร่ืองเดียวกัน, หนา 210. 
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  5.6 การจายคาจางในกรณีฉุกเฉิน (Emergency Payment) 
 

   ประเทศเกาหลีใต ประเทศญี่ปุน และประเทศไทยไดวางหลักการใน
เรื่องนี้ไวดังนี้ 
 

   (1) ประเทศเกาหลีใต 
 

    นายจางตองจายคาจางลวงหนาบางสวนใหแกลูกจาง ตามสัดสวน
ของปริมาณงานท่ีทํา เมื่อไดรับการรองขอจากลูกจาง เพ่ือจะนําไปจายเปน คาคลอดบุตร 
คารักษาโรค ภัยพิบัติหรือในกรณีฉุกเฉินอ่ืนๆ ที่ไดกําหนดไวในพระราชกฤษฎีกา 
ถึงแมวาจะเปนวันกอนการจายคาจางตามปกติก็ตาม 
    กรณีฉุกเฉินตามท่ีบัญญัติไวในพระราชกฤษฎีกา หมายความวา 
    1. การคลอดบุตร การเจ็บปวย หรืออุบัติเหตุ 
    2. การเจ็บปวยไมวาจะเปนการเจ็บปวยอันเน่ืองมาจากการ
ทํางานหรือการเจ็บปวยอ่ืนที่ไมเกี่ยวของกับการทํางาน และรวมถึงอุบัติเหตุจากการเกิด
อัคคีภัย น้ําทวม ความหายนะที่เกิดจากธรรมชาติ หรือภัยพิบัติอ่ืนๆ 
    3. การแตงงาน หรือตาย 
    4. การกลับไปยังภูมิลําเนาเปนเวลาอยางนอยหน่ึงสัปดาห โดย
มีสาเหตุมาจากส่ิงที่อยูนอกเหนือการบังคับควบคุมของลูกจาง1 
    และกรณีฉุกเฉินนี้ตองเปนกรณีที่ เกิดข้ึนกับลูกจาง หรือคนท่ี  
เกี่ยวพันกับลูกจางโดยผลของกฎหมายซึ่งลูกจางมีภาระผูกพันท่ีจะตองชวยเหลือหรือคน
ที่เกี่ยวพันนั้นดํารงชีวิตอยูไดดวยตัวลูกจาง เมื่อกรณีฉุกเฉินเกิดข้ึนกับคนเหลานี้ตาม
กฎหมายใหจัดรวมอยูในกรณีฉุกเฉินท่ีลูกจางสามารถใชสิทธิเรียกรองคาจางในกรณี  
ฉุกเฉินได 
    เมื่อนายจางไดรับการรองขอจากลูกจางใหจายเงินในกรณีฉุกเฉิน
นายจางจะตองจายคาจางใหโดยไมชักชา และจํานวนคาจางท่ีจายในกรณีนี้จะเปนคาจาง 
 

------------------------------------------------ 
  1Enforcement Decree of The Labor Standards Act of Korea, Article 20. 
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ของงานท่ีไดทํามาแลว ทั้งน้ีนายจางไมมีภาระผูกพันที่จะตองจายคาจางใหแกลูกจางใน
สวนของงานท่ีลูกจางยังไมไดทํา 
 

   (2) ประเทศญ่ีปุน 
 

    สวนประเทศญี่ปุนนั้น หากลูกจางไดรองขอใหมีการจายคาจางใน
กรณีฉุกเฉินเรงดวนประเภทคาทําคลอด คารักษาพยาบาลในเวลาเจ็บปวย หรือเม่ือมี 
อุบัติเหตุ หรือเหตุฉุกเฉินอ่ืนๆ ซึ่งไดกําหนดไวในคําส่ัง นายจางก็ตองจายคาจางในสวน
ดังกลาวให กอนถึงกําหนดวันที่จายคาจางตามปกติ 
    “กรณีฉุกเฉินเรงดวน” หมายถึง สถานการณที่ลูกจาง หรือบุคคล
ในอุปการะของลูกจาง  
    1. ใหกําเนิดทารก เกิดการเจ็บปวย หรือประสบอุบัติเหตุ            
    2. แตงงานหรือเสียชีวิต  
    3. มีความจําเปนตองเดินทางกลับไปยังภูมิลําเนา ซึ่งอยูในสถานที่
หางไกล เปนเวลาอยางนอยหน่ึงสัปดาห โดยมีสาเหตุมาจากส่ิงที่อยูนอกเหนือการบังคับ
ควบคุมของลูกจางได1 
 

   (3) ประเทศไทย 
 

    สําหรับประเทศไทยหลักการน้ีไมไดมีการกําหนดไวเปนกฎหมาย
เพ่ือใชบังคับนายจางและเปนแนวทางใหลูกจางปฏิบัติตาม ดังน้ันหากเปนการกรณีที่   
ลูกจางตองการคาจางในงานท่ีทําไปแลวกอนถึงกําหนดเวลาจายคาจาง อันเน่ืองมาจาก
เหตุฉุกเฉินใดๆ ก็ตาม ลูกจางตองรองขอจากนายจางเอง การท่ีนายจางจะทําตามท่ีรองขอ
หรือไม ก็ข้ึนอยูกับความพอใจของนายจางเอง หรือข้ึนอยูกับขอตกลงระหวางนายจาง
กับลูกจาง ดังนั้นการที่ไมไดบัญญัติกฎหมายรองรับในเรื่องดังกลาวน้ีอาจทําใหลูกจาง
ไดรับความเดือดรอนในกรณีที่ตัวเองหรือครอบครัวมีเหตุฉุกเฉินจําเปนตองใชเงินได 
 

---------------------------------------------------- 
  1Kazuo Sugeno. lbid. pp. 186. 
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  5.7 เงินชวยเหลือในกรณีการหยุดกิจการชั่วคราว (Allowance for Suspen-
sion Business) 
 

   ประเทศเกาหลีใต ประเทศญี่ปุน และประเทศไทยไดวางหลักการใน
เรื่องนี้ไวดังนี้ 
 

   (1) ประเทศเกาหลีใต 
 

    ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานแรงงานของประเทศเกาหลีใตได
บัญญัติวา “(1) ถาธุรกิจมีการหยุดชั่วคราวโดยมีสาเหตุมาจากนายจาง ใหนายจางจาย    
คาจางใหแกลูกจางท่ีเกี่ยวของมากกวารอยละ 70 ของการจายคาจางเฉลี่ย ในระหวางท่ี
หยุดกิจการชั่วคราว ถาจํานวนท่ีเทากับรอยละ 70 ของการจายคาจางเฉลี่ยเกินกวาคาจาง
ที่จายตามปกติ ในกรณีนี้คาจางตามปกติอาจถูกนํามาจายสําหรับการหยุดกิจการชั่วคราว 
(2) โดยไมคํานึงถึงบทบัญญัติในวงเล็บหนึ่ง นายจางที่ไมสามารถดําเนินกิจการไปได
อยางตอเนื่องอันเนื่องมาจากสาเหตุที่ไมสามารถหลีกเลี่ยงได อาจขออนุญาตตอ        
คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ (The Labor Relations Commission) เพ่ือจายคาจางนอย
กวาท่ีกําหนดไวในวงเล็บหนึ่ง สําหรับการหยุดกิจการชั่วคราวก็ได” ซึ่งตามบทบัญญัติ        
ดังกลาวมีขอพิจารณาดังน้ี  
    1. สาเหตุโดยทั่วไปที่ใหเกิดสถานการณที่ทําใหไมสามารถ
ทํางานไดนั้นจะมีสาเหตุมาจากตัวลูกจาง นายจาง หรือจากบุคคลอ่ืน อยางไรก็ตาม
สัญญาจางแรงงานเปนสัญญาตางตอบแทนซ่ึงลูกจางจะไดรับคาจางเปนคาตอบแทน   
ดังน้ันประมวลกฎหมายแพงจึงไดวางหลักวานายจางไมจําตองจายคาจางใหแกลูกจางใน
กรณีที่การไมสามารถปฏิบัติตามสัญญาจางน้ันเกิดจากตัวลูกจาง หรือบุคคลอ่ืน เวนแต
จะมีกําหนดไวเปนพิเศษในขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน แตถาหากเปนความผิดของ  
นายจางแลว ลูกจางไมเสียสิทธิที่จะเรียกรองคาจาง ทั้งน้ีตามที่บัญญัติไวในมาตรา 538 
แหงประมวลกฎหมายแพงของประเทศเกาหลีใต 
    2. ตามมาตรา 538 แหงประมวลกฎหมายแพงของประเทศ
เกาหลีใต ถาการไมสามารถทําใหสมบูรณตามภาระผูกพันแหงสัญญาอันมีสาเหตุมาจาก
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    3. สาเหตุของการหยุดกิจการชั่วคราวตามท่ีบัญญัติไวทั้ง
ประมวลกฎหมายแพง และพระราชบัญญัติมาตรฐานแรงงาน ไดแก การตรวจสอบ
เครื่องจักร การขาดแคลนวัตถุดิบ การขาดแคลนพลังงาน เครื่องจักรเกิดความเสียหาย 
การลดขนาดกิจการ ปริมาณการส่ังสินคาลดลง หรือมีสาเหตุมาจากปญหาการบริหาร
จัดการภายใน สวนสาเหตุของการหยุดกิจการชั่วคราวท่ีบัญญัติไวเฉพาะพระราชบัญญัติ    
มาตรฐานแรงงาน ไดแก การลดขนาดกิจการอันเน่ืองมาจากคําสั่งของรัฐบาล หรือเกิด
ความไมมั่นคงทางการเงินและทางวัตถุดิบอันเน่ืองมาจากสถานการณรายแรงทางธุรกิจ
ของบริษัทแม 
    4. การจางคาจางสําหรับการหยุดกิจการชั่วคราวจะไดรับการ
ประกันการจายคาจางมากกวารอยละ 70 ของการจายคาจางเฉล่ีย เม่ือมีการหยุดกิจการ 
ชั่วคราวสําหรับบางสวนของวัน แตหากการไมสามารถดําเนินกิจการไดตอเนื่องอัน
เน่ืองมาจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ  หรือสงคราม  นายจางอาจจะขออนุญาตตอ
คณะกรรมการแรงงานสัมพันธเพ่ือจายคาจางนอยกวาหรือเทากับรอยละ 70 ของการจาย
คาจางเฉลี่ย1 
   (2) ประเทศญ่ีปุน 
 

    ในสวนประเทศญี่ปุนตามกฎหมายมาตรฐานแรงงานบัญญัติวา 
“กรณีที่เกิดการหยุดชะงักของธุรกิจข้ึน โดยมีสาเหตุมาจากตัวนายจางเอง นายจางมี  
หนาท่ีตองจายเงินชวยเหลือจํานวนหน่ึงใหแกลูกจางที่เกี่ยวของไมนอยกวารอยละ 60 
ของคาจางโดยเฉลี่ยของลูกจางแตละคน ในระหวางท่ีธุรกิจเกิดการหยุดชะงัก”2   โดยเงิน 
---------------------------------------------- 
  1Korea International Labour Foundation. lbid. pp. 36-38. 
  2Labour Standards Law of Japan, Article 26. 
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ดังกลาวน้ีใหเรียกวา “เงินชวยเหลือในกรณีการหยุดชะงักของธุรกิจ” (Allowance for 
Business Interruption) จากบทบัญญัติดังกลาวมีขอพิจารณาดังน้ี 
    1. วัตถุประสงค จากแนวคิดเพ่ือใหเกิดความม่ันคงในเรื่องรายได
ข้ันตํ่าสําหรับการยังชีพของลูกจาง วัตถุประสงคเบื้องตนมีข้ึนเพ่ือสรางหลักประกันใน
การไดรับเงินชวยเหลือในกรณีเกิดการหยุดชะงักทางธุรกิจ โดยสภาวะการหยุดชะงัก
ของธุรกิจนั้นมิไดมีสาเหตุมาจากลูกจาง วัตถุประสงคประการตอมาเพ่ือเปนการปองกัน
ขอบเขตในเร่ืองภาระความรับผิดชอบของนายจางในสถานการณซึ่งอยูนอกเหนือการ
บังคับควบคุมของนายจางไมใหเพ่ิมมากข้ึน ดังนั้นการออกกฎหมายในเรื่องน้ีจึงจํากัดให
นายจางรับผิดในกรณีที่การหยุดชะงักของธุรกิจน้ัน มีสาเหตุมาจากตัวนายจางเองเทาน้ัน 
    2. การหยุดชะงักของธุรกิจ (Business Interruptions) หมายถึง 
การท่ีลูกจางไมสามารถปฏิบัติงานตามสัญญาจางแรงงานท่ียังมีผลบังคับได ซึ่งงานท่ีไม
สามารถปฏิบัติไดนั้นจะเปนงานของท้ังกลุม หรือเปนงานของลูกจางคนหนึ่งคนใดก็ได 
และไมวาจะเปนการหยุดงานตลอดท้ังวัน หรือหยุดงานในบางชวงของวันทํางานท่ีได
กําหนดชั่วโมงการทํางานไว 
    3. เหตุผลของแนวคิด (Reasons Attributable) ตามประมวล
กฎหมายแพงของประเทศญี่ปุน (The Civil Code) ไดบัญญัติวา เมื่อหนี้ไมวาจะเปนหน้ี
ในเรื่องใด เชนเรื่องการจัดการงาน ซึ่งหน้ีนั้นมิไดรับการปฏิบัติการชําระหน้ีใหลุลวง
โดยมีสาเหตุมาจากเจาหน้ีตามสัญญา เชนนายจางแลว ลูกหนี้ตามสัญญาก็ยอมมีสิทธิที่
จะไดรับการชําระหนี้ เชนมีสิทธิไดรับคาจาง ตามการมองท่ัวไปและการพิจารณาโดย
หลักกฎหมายแลว พ้ืนฐานแนวความคิดในเรื่องการประกันในการไดรับเงินชวยเหลือใน
กรณีการหยุดชะงักของธุรกิจ จะมีขอบเขตกวางขวางมากกวาพ้ืนฐานแนวคิดตาม
ประมวลกฎหมายแพง ทั้งน้ีเพราะตามประมวลกฎหมายแพงถูกตีความวาเจาหน้ีตอง   
รับผิด ถาเจาหน้ีประพฤติปฏิบัติโดยเจตนา หรือเปนการละเลยไมเอาใจใส หรือเปนการ
กระทําในลักษณะท่ีคลายคลึงกัน  ซึ่งเปนการพิจารณาโดยยึดมั่นตามสัญญา แตพ้ืนฐาน
แนวความคิดตามกฎหมายมาตรฐานแรงงาน (The Labor Standards Law) จะมีความ
เหมาะสมกวาโดยจะรวมเอาสถานการณตางๆ ที่ทําใหเกิดความเสียหายกับธุรกิจที่ไมได
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     ดังน้ันจึงกลาวไดวา เงินชวยเหลือในกรณีการหยุดชะงักของ
ธุรกิจ เกิดจากนโยบายในการประกันรายไดข้ันตํ่าเพ่ือการยังชีพของลูกจางในกรณีที่เกิด
การหยุดชะงักของธุรกิจ ซึ่งไมใชเปนผลมาจากเหตุการณที่ไมสามารถควบคุมไดนั้น มี
ผลสองประการดวยกัน คือ ประการแรก เพ่ือเปนประกันวาเงินชวยเหลือจํานวนรอยละ 
60 ภายใตบังคับตามประมวลกฎหมายแพง และไดกําหนดโทษทางอาญาดวย ประการ
ตอมาก็คือ เพ่ือขยายขอบเขตของคําวา “ผลท่ีสืบเน่ืองจากผูเปนนายจาง” ดังนั้น ถึงแมวา
ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนตอการดําเนินธุรกิจจะสอดคลองกับเง่ือนไขท้ังสองประการตาม
ประมวลกฎหมายแพง ที่วามี “ตนกําเนิดมาจากภายนอก” และเปน “สิ่งที่ไมอาจปองกัน
ได” ก็ตาม แตหากพบวามูลเหตุที่แทจริงนั้น เกิดจากส่ิงท่ีอยูในขอบเขตที่นายจางบังคับ
ควบคุมไดแลว บทบัญญัติตามกฎหมายมาตรฐานแรงงานก็ใหการประกันวานายจางมี
ภาระหนาท่ีตองจายคาชดเชยในกรณีการหยุดชะงักของธุรกิจในอัตรารอยละ 60 ของ
จํานวนคาจางโดยเฉลี่ยของลูกจาง 
     ในบรรดาสาเหตุตางๆ ที่อาจกอใหเกิดภาระในการที่นายจาง
ตองจายเงินชวยเหลือในกรณีการหยุดชะงักของธุรกิจ ซึ่งโดยท่ัวไปแลวไดแก กรณีการ
ตรวจสภาพเครื่องจักร-อุปกรณ อุปสรรคในการไดมาซ่ึงทรัพยากรตางๆ ที่เกิดจากความ       
ผิดพลาดในการจัดสรรทรัพยากรเหลานั้นภายในระบบงานของนายจางเอง การหยุด
ดําเนินงานตามคําแนะนําของหนวยงานของรัฐ และอุปสรรคในการไดรับเงินทุนและ
ทรัพยากรตางๆ อันเปนผลมาจากการบริหารจัดการของบริษัทแม1 
 

   (3)  ประเทศไทย 
 

    สําหรับประเทศไทย หลักการในเรื่องการจายเงินชวยเหลือในกรณี
หยุดกิจการชั่วคราวไดบัญญัติรับรองไวในพระราชบัญญัติคุมครองแรงงานวา   
 

----------------------------------------------- 
  1Kazuo Sugeno. lbid. pp. 186-187. 
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    “ในกรณีที่นายจางมีความจําเปนตองหยุดกิจการท้ังหมดหรือ
บางสวนเปนการชั่วคราวโดยเหตุหน่ึงเหตุใดท่ีมิใชเหตุสุดวิสัย ใหนายจางจายเงินใหแก    
ลูกจางไมนอยกวารอยละหาสิบของคาจาง ในวันทํางานท่ีลูกจางไดรับกอนนายจางหยุด
กิจการตลอดระยะเวลาท่ีนายจางไมไดใหลูกจางทํางาน 
    ใหนายจางจะตองแจงใหลูกจางและพนักงานตรวจแรงงานทราบ
ลวงหนากอนวันเริ่มหยุดกิจการ”1  
    วัตถุประสงคของบทบัญญัตินี้ก็เพ่ือใหโอกาสนายจางที่จะหยุด  
กิจการท้ังหมดหรือบางสวนเปนการชั่วคราวโดยไมตองเลิกจางลูกจาง ในกรณีที่มีจําเปน
จากเหตุหนึ่งเหตุใดอันเกิดจากตัวของนายจางเองซ่ึงมิใชเหตุสุดวิสัย เชนการขาดแคลน
วัตถุดิบ ยอดสั่งซื้อสินคาลดลง เครื่องจักรเกิดความเสียหาย หรือเกิดการขาดสภาพคลอง
ทางการเงิน เปนตน ขณะเดียวกันก็เพ่ือใหความคุมครองลูกจางไมใหไดรับความ      
เดือดรอนเกินควรในขณะที่นายจางหยุดกิจการ โดยการกําหนดใหนายจางจายเงินใหแก
ลูกจางไมนอยกวารอยละหาสิบของคาจางในวันทํางานท่ีลูกจางไดรับกอนนายจางหยุด
กิจการตลอดระยะเวลาท่ีนายจางไมไดใหลูกจางทํางาน ซึ่งการหยุดชั่วคราวตามมาตราน้ี
หากครบเง่ือนไขตามท่ีบัญญัติไวแลวถือวาเปนสิทธิของนายจางท่ีจะหยุดงานชั่วคราวได
เลย โดยไมคํานึงถึงวาลูกจางที่หยุดงานนั้นจะเปนกรรมการลูกจางหรือไม2 
    สําหรับคําวา “เหตุสุดวิสัย” นั้นมีความหมายตามท่ีบัญญัติไวใน
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวา เหตุใดๆ อันจะเกิดข้ึนก็ดี จะใหผลพิบัติก็ดี เปน
เหตุที่ไมอาจปองกันไดแมทั้งบุคคลผูตองประสบหรือใกลจะตองประสบเหตุนั้น จะได
จัดการระมัดระวังตามสมควรอันพึงคาดหมายไดจากบุคคลในฐานะและภาวะเชนนั้น3 
 

  5.8 การจายคาจางในธุรกิจรับเหมาชวง (Subcontract Business)  
 

   การคุมครองการจายคาจางในเรื่องการจายคาจางในธุรกิจรับเหมาชวง 
 

------------------------------------------------ 
  1พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 75 

  2คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 8880-8886/2542 

  3ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 8 

DPU



50

 

ประเทศญี่ปุนไมไดบัญญัติกฎหมายใหความคุมครองไว จะมีประเทศเกาหลีใต และ
ประเทศไทยท่ีกําหนดหลักเกณฑการใหความคุมครองไว กลาวคือ 
 

   (1) ประเทศเกาหลีใต 
 

    ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานแรงงานของประเทศเกาหลีใตไดวาง
หลักเกณฑในเรื่องน้ีไววา  ในกรณีที่ เปนการดําเนินธุรกิจ  โดยการรับเหมาชวง
ตอเน่ืองกันเปนชวงๆ หากมีผูรับเหมาชวงรายหนึ่งรายใดที่เปนนายจางไมสามารถจาย
คาจางใหแกลูกจางไดโดยมีสาเหตุมาจากผูรับเหมาชวงถัดข้ึนไป  ใหผูรับเหมาชวงราย
ถัดข้ึนไปกอนรายน้ันตองรับผิดชอบรวมกับผูรับเหมาชวงที่เกี่ยวของเปนนายจางดวย1 
    วัตถุประสงคของบทบัญญัตินี้ก็เพ่ือคุมครองลูกจางใหไดรับคาจาง
ในงานท่ีมีการรับเหมาชวง ซึ่งผูรับเหมาชวงอาจจะไมสามารถจายคาจางไดโดยทั้งนี้เปน
ผลมาจากผูรับเหมาหรือผูรับเหมาชวงถัดข้ึนไป  
    สําหรับขอบเขตของ “สาเหตุที่มาจากผูรับเหมาชวงถัดข้ึนไป” 
ตามท่ีไดกําหนดไวในพระราชกฤษฎีกาไดแก 
    1. ในกรณีที่ลมเหลวในการจายเงินตามสัญญาในวันที่ตองจาย 
ตามท่ีกําหนดไวในสัญญาโดยปราศจากขออางที่มีเหตุผลสนับสนุน  
    2. ในกรณีที่ลมเหลวหรือลาชาในการจัดหาสงของหรืออุปกรณ
ตามท่ีกําหนดไวในสัญญาโดยปราศจากขออางที่มีเหตุผลสนับสนุน 
    3. ในกรณีที่ขัดขวางการปฏิบัติงานตามปกติของผูรับเหมาชวง
โดยไมทําตามขอท่ีกําหนดไวในสัญญาโดยปราศจากขออางที่มีเหตุผลสนับสนุน 
    นอกจากน้ีในสวนของลูกจางของผูรับเหมาชวง(Subcontract 
Workers) นายจางจะตองประกันการจายเงินตามสัดสวนชั่วโมงการทํางานท่ีลูกจางไดทํา 
สําหรับลูกจางท่ีทํางานใหกับผูรับเหมาชวง หรือถูกวาจางโดยสัญญาอ่ืนๆ ในลักษณะ
เดียวกัน 
 

------------------------------------------------ 
  1Labor Standards Act of Korea, Article 43. 
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   (2) ประเทศไทย 
 

    ตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงานไดบัญญัติเพ่ือคุมครองลูกจาง
ในกรณีที่นายจางเปนผูรับเหมาชวง โดยกําหนดใหผูรับเหมาชวงถัดข้ึนไป หากมีตลอด
สายจนถึงผูรับเหมาชั้นตนรวมรับผิดรับผูรับเหมาชวงซึ่งเปนนายจางในคาจาง คา
ลวงเวลา คาทํางานในวันหยุด คาลวงเวลาในวันหยุด คาชดเชย คาชดเชยพิเศษ เงินสะสม  
เงินสมทบ หรือเงินเพ่ิม1 ซึ่งเปนการกําหนดใหผูรับเหมาชวงถัดข้ึนไปจนถึงผูรับเหมา
ชั้นตนรวมรับผิดกับผูรับเหมาชวงที่เปนนายจางทุกกรณีในสวนของเงินที่ลูกจางจะไดรับ   
    ในกรณีที่ผูรับเหมาชั้นตน หรือผูรับเหมาชวงถัดข้ึนไปไดจายเงิน
ตามกฎหมายท่ีลูกจางมีสิทธิไดรับใหแกลูกจางแลว ผูรับเหมาชั้นตน หรือผูรับเหมาชวง
นั้นมีสิทธิไลเบี้ยเงินที่ไดจายไปแลวจากผูรับเหมาชวงซึ่งเปนนายจาง 
 

  5.9 หลักการจายคาจางขั้นตํ่า 
 

   ประเทศเกาหลีใต ประเทศญี่ปุน และประเทศไทยไดวางหลักการใน
เรื่องนี้ไวดังนี้ 
 

   (1) ประเทศเกาหลีใต 
 

    ประเทศเกาหลีใตไดกําหนดหลักการเพ่ือคุมครองการจายคาจาง
โดยการกําหนดอัตราคาจางข้ันตํ่าไวในพระราชบัญญัติคาจางข้ันตํ่า (The Minimum 
Wage Act) ซึ่งกําหนดคาจางในระดับท่ีตํ่าสุดท่ีนายจางสามารถจายใหลูกจางไดโดยไม
ผิดกฎหมาย และจํานวนคาจางท่ีกําหนดน้ันจะตองเปนการประกันศักด์ิศรีความเปน
มนุษย (Humam Dignity) ตามท่ีบัญญัติไวในมาตรา 32(3) แหงรัฐธรรมนูญ 
 

   (2) ประเทศญ่ีปุน 
 

    สําหรับประเทศญี่ปุนไดวางหลักการในเรื่องการจายคาจางข้ันตํ่า 
 

------------------------------------------------ 
  1พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 12 
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ไวในกฎหมายคาจางข้ันตํ่า (The Minimum Wage Law) ทั้งนี้ก็เพ่ือคุมครองลูกจางให
ไดรับความเปนธรรมในเรื่องคาจาง โดยการกําหนดอัตราคาจางข้ันตํ่าข้ึนมาบังคับใช     
นายจางจะกําหนดคาจางใหตํ่ากวาท่ีกฎหมายกําหนดไมได 
 

   (3) ประเทศไทย 
 

    สวนการคุมครองการจายคาจางข้ันตํ่าในประเทศไทย เพ่ือไมให
นายจางจายคาจางใหลูกจางในอัตราใดก็ไดข้ึนอยูกับความพอใจหรือความตกลงกัน
ระหวางนายจางกับลูกจาง ทั้งน้ีเน่ืองจากกฎหมายเห็นวาการที่จะปลอยใหอัตราคาจาง
ข้ึนอยูกับความพอใจของนายจาง   หรือความตกลงกันน้ัน พ้ืนฐานของการไมเทาเทียม
กันระหวางนายจางกับลูกจาง ยอมทําใหลูกจางซ่ึงอยูในฐานะที่ดอยกวาเสียเปรียบอยู
ตลอดเวลา กฎหมายจึงกําหนดอัตราคาจางข้ันตํ่าข้ึนเพ่ือใหนายจางปฏิบัติตาม ใน
ปจจุบันการกําหนดอัตราคาจางข้ันตํ่าจะใชในรูปประกาศกระทรวงแรงงาน ซึ่งอาศัย
อํานาจตาม  พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 โดยไมมีกฎหมายในการกําหนด
อัตราคาจางข้ันตํ่าเปนการเฉพาะ 
 

  5.10 การแยกประเภทคาจาง (Wage Ledger)   
 

   การคุมครองการจายคาจางโดยการแยกประเภทคาจาง ประเทศญี่ปุน 
และประเทศไทยไมไดกําหนดหลักเกณฑในเรื่องนี้ไวเปนกฎหมาย สําหรับประเทศ
เกาหลีใตไดบัญญัติรับรองไวในพระราชบัญญัติมาตรฐานแรงงาน โดยกําหนดให      
นายจางจะตองกําหนดประเภทคาจางในสถานประกอบการของตน ซึ่งมีสาระสําคัญเปน
การกําหนดคาจางพ้ืนฐานและเงินชวยเหลือครอบครัว จํานวนคาจางและสาระสําคัญ
อ่ืนๆ ตามที่กําหนดไวในพระราชกฤษฎีกา ในเวลาท่ีจายคาจางแตละครั้ง ทั้งน้ีก็
เพ่ือท่ีจะใหสามารถแยกไดวาอะไรคือคาจางท่ีเปนผลตอบแทนการทํางาน และอะไรเปน
เงินที่นายจางจายในลักษณะท่ีเปนการชวยเหลือลูกจางและครอบครัว 
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  5.11 การประกันการจายคาจางตามชิ้นงาน (Guaranteed Payment of Piece-
Work Wages) 
 

   การคุมครองการจายคาจางโดยการประกันการจายตามชิ้นงาน ประเทศ
เกาหลีใต และประเทศไทยไมไดกําหนดหลักเกณฑในเรื่องน้ีไวเปนกฎหมาย สําหรับ
ประเทศญี่ปุนไดบัญญัติรับรองไวในกฎหมายมาตรฐานแรงงานวา ลูกจางท่ีไดรับการ   
วาจางในระบบการจายคาจางตามชิ้นงาน หรือในระบบการรับเหมางานประเภทอ่ืน    
นายจางตองใหการประกันรายไดในจํานวนที่แนนอน ตามสัดสวนของชั่วโมงทํางานท่ี      
ลูกจางไดทํางานจริง1 
   บทบัญญัติในเรื่องดังกลาวนี้ มีจุดมุงหมายท่ีจะชวยปองกันการลดลง
ของระดับรายไดที่แทจริงของลูกจาง ซึ่งเปนผลมาจากการที่มีลูกคาลดลง โดยมีสาเหตุที่
ไมไดเกิดจากตัวของลูกจาง หรือเปนเพราะวัตถุดิบที่ดอยคุณภาพ หรือประการอ่ืนๆ ใน
ทํานองเดียวกัน ดังน้ัน การประกันคาจางตามท่ีบัญญัติไว จะกําหนดใหมีจํานวนเทากับท่ี
ลูกจางเคยไดรับในยามปกติ และในทางตรงกันขาม ก็ไมจําเปนตองจายคาจางท่ีมีการ
ประกันไวใหแกลูกจางที่ไมไดทํางานดวยเชนกัน 
 

  5.12 ความรับผิดในเรื่องดอกเบี้ยและเงินเพ่ิม 
 

   การคุมครองการจายคาจางโดยกําหนดความรับผิดในเรื่องดอกเบ้ียและ
เงินเพ่ิม   ประเทศเกาหลีใต   และประเทศญี่ปุนไมไดกําหนดหลักเกณฑในเรื่องน้ีไวเปน
กฎหมาย สําหรับประเทศไทยไดบัญญัติรับรองไวในพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน 
พ.ศ.2541 วา เม่ือไดตกลงกันวาจะจายคาจางใหแกลูกจางเม่ือไรแลวนายจางจะตองจาย
คาจางใหตามท่ีไดกําหนดไวนั้น   มิฉะน้ันจะถือวานายจางผิดนัดในการจายคาจางและ
ตองจายใหครบถวนตามที่ไดตกลงกันไว ไมวาเกิดจากลืมจาย เกิดความเขาใจผิด หรือ
เพราะเหตุใดก็ตาม ตามกฎหมายถือวานายจางผิดนัดตองจายดอกเบี้ยใหแกลูกจางใน
อัตรารอยละสิบหาตอปของยอดเงินที่คางชําระอยู    แตถาเปนกรณีผิดนัดจายคาจางหรือ 

 

------------------------------------------------ 
  1Labour Standards Law of Japan, Article 27. 
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จายใหไมครบจํานวนโดยปราศจากเหตุผลอันสมควร เชนนายจางนําเงินไปเลนการพนัน
หมด หรือนําเงินไปลงทุนอยางอ่ืน จึงไมมีเงินจายคาจางใหแกลูกจาง เชนน้ีถือวาเปนการ
จงใจผิดนัด นายจางมีหนาท่ีตองจายเงินเพ่ิมใหแกลูกจางในอัตรารอยละสิบหาของ    
ยอดเงินที่คางชําระทุกระยะเวลาเจ็ดวัน 
   การท่ีกฎหมายกําหนดไวดังกลาวก็เพ่ือใหความคุมครองแกลูกจาง      
ซึ่งสวนใหญมีฐานะยากจนใหไดรับคาตอบแทนการทํางานตรงตามเวลาท่ีกําหนด              
มิฉะน้ันแลวลูกจางอาจไดรับความเดือดรอนเพราะไมไดรับคาตอบแทนตามกําหนดหรือ
ไดรับไมครบถวน แตในขณะเดียวกันก็ใหความคุมครองแกนายจางไวดวยวา ถานายจาง
พรอมที่จะจายเงินดังกลาว แตไมพบลูกจางหรือลูกจางไมยอมรับ ถวงเวลาเพื่อจะรับ 
ดอกเบ้ียหรือเงินเพ่ิมเพ่ือแกปญหาดังกลาว กฎหมายจึงกําหนดใหนายจางนําเงินน้ันไป
มอบไวแกอธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน หรือผูซึ่งอธิบดีกรมสวัสดิการและ
คุมครองแรงงานมอบหมายได ซึ่งจะทําใหการจายดอกเบ้ียหรือเงินเพ่ิมยุติลงนับแตวันที่
นําเงินไปวางไว1 
 

   5.13 อายุความ (Prescription of Wage) 
 

   ประเทศเกาหลีใต ประเทศญี่ปุน และประเทศไทยไดบัญญัติหลักเกณฑ
ในเรื่องนี้ไวดังนี้ 
 

   (1) ประเทศเกาหลีใต 
 

    ในเรื่องอายุความประเทศเกาหลีใตไดกําหนดไววา การใชสิทธิ
เรียกรองตามพระราชบัญญัติมาตรฐานแรงงาน (The Labor Standards Act) ตองใชสิทธิ
เรียกรองภายในระยะเวลาสามป มิฉะน้ันเปนอันขาดอายุความ 
 

   (2) ประเทศญ่ีปุน   
 

    สวนประเทศญี่ปุนไดกําหนดไววา สิทธิเรียกรองในคาจางตลอด 
   

------------------------------------------------ 
  1พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 9 
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จนสิทธิเรียกรองในเรื่องอ่ืนๆ ตามกฎหมายมาตรฐานแรงงาน (The Labour Standards 
Law) ถาไมไดบังคับภายในกําหนดสองป สิทธิเรียกรองน้ันเปนอันขาดอายุความ และใน
เรื่องคาจางนั้น ไดมีบทบัญญัติพิเศษแกไขใหระยะเวลาในเรื่องอายุความส้ันลงเหลือเพียง
หนึ่งป ทั้งน้ี ตามท่ีไดบัญญัติไวในประมวลกฎหมายแพง (The Civil Code) สวนเรื่อง 
อายุความในสิทธิเรียกรองเรื่องเงินเกษียณอายุ ไดมีการแกไขกฎหมายในป ค.ศ.1987 
กําหนดใหมีอายุความหาป 
 

   (3) ประเทศไทย 
 

    สําหรับประเทศไทยไดกําหนดไววา กรณีลูกจางใชสิทธิเรียกรอง
เรียกเอาคาจาง กฎหมายกําหนดอายุความไวสองป ทั้งนี้ ตามท่ีบัญญัติไวในมาตรา 
193/34 (9) แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
 

  กลาวโดยสรุป จากการศึกษาในเรื่องการคุมครองการจายคาจางของประเทศ
เกาหลีใต ประเทศญี่ปุน โดยเปรียบเทียบกับประเทศไทยจะพบวาทั้งสองประเทศ และ
ประเทศไทยตางก็ใหความสําคัญในการคุมครองการจายคาจาง มีการกําหนดหลักการ
ตางๆ เกี่ยวกับคาจางไวเหมือนๆ กัน เชนการจายคาจางตองจายโดยเสมอภาคระหวาง  
ลูกจางชายและหญิง การจายคาจางใหเต็มจํานวน คาจางตองจายเปนเงินสด เปนตน จะมี
บางเรื่องที่แตละประเทศจะใหความคุมครองตางกันออกไปบาง เชนเรื่องการแยก
ประเภทคาจางท่ีประเทศเกาหลีใตใหการคุมครองประเทศเดียว  เรื่องการประกันการจาย
คาจางตามช้ินงานท่ีประเทศญี่ปุนใหการคุมครองประเทศเดียว หรือเรื่องความรับผิดใน
เรื่องดอกเบ้ียและเงินเพ่ิมท่ีประเทศไทยใหการคุมครองประเทศเดียว เปนตน แตโดย
หลักการแลวจะเห็นไดวาทุกประเทศท่ีกลาวมาขางตนตางก็เห็นความจําเปนที่ตอง
กําหนดเปนมาตรการเพ่ือคุมครองการจายคาจางใหแกลูกจาง ซึ่งเปนสิ่งสะทอนใหเห็น
วาประเทศตางๆ เหลาน้ี รวมถึงประเทศไทยตางก็ใหความสําคัญกับคาจางในฐานะท่ีเปน
เงินพ้ืนฐานท่ีอาจกลาวไดวาเปนหัวใจของการจางแรงงาน ทั้งยังเปนสวนสําคัญในการ
ดํารงชีวิตของลูกจางและครอบครัว 
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6 คาจางขั้นตํ่า 
 

  คาจาง คือสิ่งสําคัญที่สุดในการจางแรงงาน โดยแตเดิมน้ันการกําหนดอัตรา
คาจางนั้นจะเปนเรื่องการตกลงระหวางนายจางกับลูกจาง ซึ่งการตกลงน้ันต้ังอยูบน    
พ้ืนฐานของความไมเทาเทียมกันในอํานาจตอรอง ทําใหลูกจางถูกเอารัดเอาเปรียบ รัฐจึง
มีแนวความคิดในเรื่องการกําหนดเปนกฎหมายมาบังคับในเรื่อง อัตราคาจางข้ันตํ่า 
 

  6.1 ความเปนมา แนวคิด และหลักการ 
 

   เมื่อสภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมเจริญกาวหนาข้ึน ความตองการใช  
แรงงานมีมากข้ึนปญหาเรื่องลูกจางถูกเอารัดเอาเปรียบจากนายจางในเรื่องตางๆ เชนเรื่อง
เวลาทํางาน วันหยุด ตลอดจนการจายคาจางในอัตราที่ตํ่าเกินควรมีมากตามสภาวะความ
ตองการแรงงานท่ีเพ่ิมข้ึนนั้น ซึ่งปญหาในเร่ืองการจายคาจางในอัตราท่ีตํ่าเกินควรนี้ รัฐ
มองเห็นวาเปนปญหาที่มีผลกระทบตอสังคมในระดับกวาง ความจําเปนของรัฐท่ีจะตอง
เขามาแทรกแซงโดยการกําหนดอัตราคาจางข้ันตํ่าเพ่ือใหลูกจางมีรายไดพอแกการ    
ครองชีพ ตลอดจนเพื่อเปนหลักประกันเบ้ืองตนที่จะใหความคุมครองลูกจางท่ีขาด
อํานาจตอรองไมใหถูกเอารัดเอาเปรียบหรือกดคาแรงจนตํ่าเกินไป 
   จากความเปนมาดังกลาวจึงเกิดแนวคิดในการกําหนดคาจางข้ันตํ่าข้ึน 
โดยทั่วไปแลวมักจะกําหนดในประเทศท่ีกําลังพัฒนา ซึ่งไดแกประเทศท่ีมีลักษณะดังน้ี 
 

   (1) เปนประเทศที่มีประชากรมาก (Labour intensive) การเสนอขาย
แรงงานจึงมีมากเกินความตองการของตลาดแรงงาน  
   (2) ประชากรสวนใหญเปนผูใชกําลังแรงกายทํางานและเปนแรงงาน
ไรฝมือ (Sweating of labour and unskilled)  
   (3) ภาวะการจางงานที่ลูกจางตกอยูในฐานะเสียเปรียบ นอกจากจะถูก
เอารัดเอาเปรียบในเรื่องคาจางแลว   สภาพการทํางานและส่ิงแวดลอมก็ไมสูดีนัก    (Bad 
conditions of employment generally) 

DPU



57

 

   (4) ลูกจางสวนใหญขาดหลักประกันและความม่ันคงในการทํางาน 
และสวนใหญยังมิไดมีการรวมตัวกันเพ่ือสรางฐานอํานาจในการเจรจาตอรองรวม 
(Bargaining power) 
 

   สําหรับในประเทศท่ีพัฒนาแลว สวนใหญลูกจางจะมีอํานาจในการ
เจรจาตอรองรวม การกําหนดคาจางข้ันตํ่าจะเกิดข้ึนโดยการเจรจาตอรองรวมกันระหวาง
องคกรของนายจางและลูกจางในกลุมประเภทกิจการเดียวกัน รัฐจะเขาไปแทรกแซงโดย
การกําหนดคาจางข้ันตํ่าเสียเองเพ่ือคุมครองลูกจางเฉพาะในกิจการท่ีลูกจางไมมีฐาน
อํานาจในการเจรจาตอรองรวมเทาน้ัน1 
   ในสวนเรื่องหลักการแลวประเทศท่ีไดกําหนดอัตราคาจางข้ันตํ่าข้ึนนั้น 
ก็เพ่ือเปนหลักประกันเบ้ืองตนแกประชากรวัยทํางาน หรือคนงานไรฝมือท่ีเริ่มแรกเขาสู
ตลาดแรงงาน ใหไดรับคาจางไมตํ่ากวาคาจางข้ันตํ่าที่กฎหมายกําหนด อันเปนการ        
คุมครองบุคคลเหลาน้ันมิใหถูกเอารัดเอาเปรียบหรือถูกกดราคาคาแรงตํ่าจนเกินควร แต
ขณะเดียวกันรัฐก็ตองคํานึงถึงขีดความสามารถในการจายของนายจางดวย ซึ่งการ
กําหนดหลักการในเรื่องอัตราคาจางข้ันตํ่าดังกลาวก็เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคดังตอไปนี้ 
 

   (1) เพ่ือปองกันมิใหนายจางกดคาจาง หรือเอารัดเอาเปรียบคาแรงงาน
ของลูกจางจนเกินไป 
   (2) เพ่ือยกระดับรายไดของลูกจางใหมีรายไดเพียงพอแกการดํารงชีพ
อยางมีมาตรฐานท่ีดีข้ึน 
   (3) เพ่ือขจัดปญหาอัตราคาจางนอย แตชั่วโมงทํางานมาก (Sweating 
System) 
   (4) เพ่ือเปนปจจัยกระตุนตอคาจางระดับอ่ืน 
   (5) เพ่ือประกันการแขงขันใหมีการแขงขันที่เปนธรรมระหวางผูประ- 
 
----------------------------------------------- 
  1มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.  เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายแรงงาน หนวยท่ี 

1-6.  พิมพคร้ังท่ี 2.  นนทบุรี : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,  2529, หนา 137. 
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กอบกิจการดวยกัน เมื่อตนทุนทางดานแรงงานไมแตกตางกันมากนัก 
   (6) เพ่ือเปนเครื่องมือในการพัฒนาเศรษฐกิจของชาติใหมีการกระจาย
รายไดที่เหมาะสม1 
 

   จากวัตถุประสงคของการกําหนดอัตราคาจาง ข้ันตํ่าขางตนนั้น          
วัตถุประสงคขอ (1) ที่จะปองกันมิใหนายจางกดคาจางของลูกจางใหตํ่า หรือเอารัด     
เอาเปรียบในเรื่องคาแรงงานของลูกจางจนเกินไปเปนวัตถุประสงคที่สําคัญที่สุด ทั้งน้ี
เพ่ือขจัดการใชแรงงานท่ีไมเปนธรรม เม่ือเปรียบเทียบกับคาจางโดยจายคาจางนอย และ
มีสถานที่ทํางานท่ีเลว การที่รัฐเขามาเกี่ยวของในการกําหนดอัตราคาจางข้ันตํ่าก็ดวยเหตุ
จําเปนเพ่ือคุมครองการใชแรงงานโดยเฉพาะอยางย่ิงลูกจางท่ีมีอํานาจตอรองตํ่า และใน
กรณีที่ลูกจางมิไดรวมตัวกันจัดต้ังสหภาพแรงงาน ซึ่งวัตถุประสงคดังกลาวน้ีนับวาเปน
แนวความคิด เมื่อแรกเริ่มมีการกําหนดอัตราคาจางข้ันตํ่าของบางประเทศ ดังปรากฏอยู
ในกฎหมายของประเทศนิวซีแลนด เมื่อป ค.ศ.1894 การต้ังคณะกรรมการคาจางของ
ประเทศออสเตรเลียในป ค.ศ.1896 และการแตงต้ังคณะกรรมการตามพระราชบัญญัติ
คณะกรรรมการการคาแหงสหราชอาณาจักร ค.ศ.1909 (British Trade Boards Act of 
1909) ของอังกฤษก็มีวัตถุประสงคเชนวานี้2 
 
 
 
 
 
 
 
----------------------------------------------- 
  1ธีระ หงษเจริญ. เร่ืองเดียวกัน, หนา 149. 
  2สะอาด โกมลบุณย.  “คาจางข้ันตํ่า”  วารสารศาลแรงงาน.  8, 4.  ตุลาคม-ธันวาคม 

2532, หนา 97. 
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  6.2 วิธีการกําหนดคาจางขั้นตํ่า  
 

   การกําหนดคาจางข้ันตํ่า โดยหลักปฏิบัติสากลนิยมใชวิธีการพิจารณา
กําหนด 5 วิธี คือ 
 

   (1) ใหนายจางเปนฝายกําหนดขึ้น  
 

    การกําหนดอัตราคาจางโดยวิธีนี้ เปนการกําหนดโดยนายจางแต
เพียงฝายเดียว ซึ่งประเทศท่ีใชวิธีการนี้จะเปนประเทศท่ีดอยพัฒนาและนายจางเปนผูมี
อิทธิพลทางการเมือง รวมทั้งองคกรลูกจางไมเขมแข็ง ลูกจางอยูในภาวะเสียเปรียบ ขาด
อํานาจในการตอรองกับนายจาง ตลอดจนคาจางท่ีนายจางกําหนดข้ึนจะอยูในอัตราท่ีตํ่า
เมื่อเปรียบเทียบกับสภาพการทํางาน 
 

   (2) กําหนดโดยการตกลงตอรองกันเองระหวางนายจางและลูกจาง
เปนรายๆ ไป 
 

    การกําหนดอัตราคาจางโดยวิธีนี้ เปนการกําหนดโดยการเจรจา  
ตอรองกันเองระหวางนายจางและลูกจางเปนรายๆ ไป โดยไมมีองคกรของนายจางและ
ลูกจางเขามีสวนรวม และอัตราคาจางที่เกิดจากผลการตอรองกันเองน้ี มีผลเฉพาะตัว    
ลูกจางที่เจรจาตอรองเทาน้ัน ดังน้ันถาลูกจางคนใดอยากไดอัตราคาจางข้ันตํ่าเทาใดก็ตอง
เรียกรองเอง และการท่ีจะไดตามท่ีเรียกรองหรือไมนั้นก็ข้ึนอยูกับความสําคัญของตัว    
ลูกจางแตละคนเปนหลัก ซึ่งการกําหนดคาจางวิธีนี้ปจจุบันไมเปนที่นิยมใช เนื่องจากเกิด
ความไมเปนธรรมกับลูกจาง และไมมีบรรทัดฐานในการกําหนดคาจางท่ีแนนอน รวมทั้ง
กอใหเกิดความยุงยากกับนายจางที่จะตองทําความตกลงกับลูกจางเปนรายๆ ไป 
 

   (3) กําหนดโดยการตกลงตอรองโดยผานตัวแทนฝายนายจางและ    
ตัวแทนฝายลูกจางเพียงสองฝาย (ทวิภาคี) 
 

    การกําหนดคาจางข้ันตํ่าวิธีนี้ เปนการกําหนดโดยที่องคกรนายจาง 
และองคกรลูกจางอยูในสถานะคูกรณีกัน จะรวมทําหนาท่ีเปนผูกําหนดอัตราคาจาง    
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    การกําหนดคาจางโดยวิธีการเจรจาตอรองรวมระหวางนายจางและ
ลูกจางน้ี เปนวิธีการท่ีใชในประเทศที่พัฒนาทางอุตสาหกรรม ซึ่งองคกรลูกจางมีความ
เขมแข็งพอ เชน ในประเทศสวีเดน และอังกฤษ แตในประเทศท่ีใชการกําหนดคาจาง  
ข้ันตํ่าโดยวิธีนี้จะมีปญหาในเรื่องความยุติธรรมในการกําหนดคาจางข้ันตํ่า เพราะข้ึนอยู
กับอํานาจการตอรองของลูกจาง หากหนวยงานใดองคกรลูกจางมีความเขมแข็งยอม
เจรจาตอรองคาจางข้ันตํ่าไดมากกวา และปญหาที่สําคัญอีกประการหนึ่งท่ีเกิดกับลูกจาง
ซึ่งมีจํานวนมากท่ีไมไดรวมกันเปนองคกรลูกจาง หรือสหภาพแรงงาน  หรือสหภาพ 
แรงงานไมมีความเขมแข็ง ตองรับภาระในคาสินคาท่ีเพ่ิมข้ึนอันเนื่องจากสหภาพที่     
เขมแข็งสามารถเจรจาตอรองคาจางไดสูงข้ึน โดยนายจางไดผลักภาระในเรื่องตนทุน   
คาจางน้ีไปยังผูบริโภค ทั้งๆ ที่ลูกจางจํานวนดังกลาวยังคงไดรับคาจางเทาเดิม1 
 

   (4) กําหนดโดยมีคณะกรรมการพิจารณากําหนดระดับอัตราคาจางซึ่ง
ประกอบดวยตัวแทน 3 ฝาย (ไตรภาคี) 
 

    การกําหนดคาจางข้ันตํ่าวิธีนี้ เปนการกําหนดโดยคณะกรรมการ
ซึ่งประกอบดวยตัวแทน 3 ฝาย คือฝายรัฐบาล ฝายนายจาง และฝายลูกจาง ที่มีลักษณะ
เปนแบบไตรภาคี เปนผูพิจารณากําหนดระดับอัตราคาจาง การกําหนดโดยวิธีนี้แตกตาง
จากการกําหนดแบบการเจรจาตอรอง 2 ฝายที่เรียกวาทวิภาคี คือจะมีฝายรัฐบาลเขารวม
ในการเจรจาตอรองและฝายรัฐบาลที่เขารวมเปนคณะกรรมการน้ีจะมีสิทธิออกเสียงใน
การกําหนดอัตราคาจางข้ันตํ่าเทากับฝายนายจาง และฝายลูกจาง   การกําหนดโดยวิธีนี้จะ 
 

------------------------------------------------- 
  1ธีระ หงษเจริญ.  เร่ืองเดียวกัน, หนา 152. 
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ใชมากในประเทศกําลังพัฒนาท่ีองคกรลูกจางยังไมเขมแข็งพอท่ีจะตอรองใหมีการ
กําหนดคาจางอยางเหมาะสม  
 

   (5) กําหนดเปนกฎหมายบังคับใชระดับชาติ 
 

    การกําหนดคาจางข้ันตํ่าวิธีนี้ เปนการกําหนดคาจางข้ันตํ่าโดยรัฐ
คือการที่องคกรของรัฐเปนผูกําหนดอัตราคาจางข้ันตํ่า โดยอาจกระทําดวยวิธีกําหนด
อัตราคาจางข้ันตํ่าไวในกฎหมายโดยตรง หรืออาจกระทําโดยวิธีกําหนดหลักการที่ตอง
ปฏิบัติในการกําหนดอัตราคาจางไวในตัวบทกฎหมาย และใหองคกรท่ีไดรับมอบหมาย
ทําหนาท่ีเปนผูกําหนดอัตราคาจางข้ันตํ่าตามหลักการที่วางไว เม่ือประกาศเปนกฎหมาย
แลว จะมีผลบังคับใชเปนการทั่วไป 
 

   สําหรับการกําหนดคาจางข้ันตํ่าของประเทศตางๆ จะใชวิธีการกําหนด
วิธีใดวิธีหน่ึง หรือหลายวิธีผสมกัน ก็ข้ึนอยูกับสภาพเศรษฐกิจ สังคมของประเทศน้ันๆ 
วิธีการกําหนดคาจางข้ันตํ่าท่ีเหมาะสมกับประเทศหน่ึงอาจไมเหมาะสมกับประเทศอ่ืนก็
ได สวนประเทศไทยในสมัยกอนจะใชวิธีที่ 1 คือนายจางจะเปนฝายกําหนดคาจางข้ึนเอง 
จะมีบางที่ใชวิธีที่ 2 ในการกําหนดคาจางข้ันตํ่าซึ่งสวนใหญจะเปนลูกจางในตําแหนงที่มี
ความสําคัญและขาดแคลนลูกจางในตําแหนงงานน้ัน สําหรับในปจจุบันจะใชวิธีที่ 4 
และ 5 รวมกัน กลาวคือ มีคณะกรรมการคาจางท่ีมีลักษณะเปนแบบไตรภาคี เปนผู
กําหนดคาจางข้ันตํ่าแลวเสนอใหรัฐบาลประกาศบังคับใชเปนกฎหมายเชนเดียวกับ
กฎหมายอ่ืนๆ ตอไป1 
 
 
 
 
------------------------------------------------ 
  1กองบรรณาธิการ.  “ปญหาคาแรงข้ันตํ่า:รัฐบาลตองมีมาตรการที่เหมาะสม”  วารสาร

เอกสารภาษีอากร. 10, 112.  มกราคม 2534, หนา 132. 
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  6.3 รูปแบบในการกําหนดคาจางขั้นตํ่า 
 

   การกําหนดอัตราคาจางข้ันตํ่าอาจกําหนดไดหลายลักษณะ แตลักษณะ
ของการกําหนดท่ีเปนที่ยอมรับและยึดถือปฏิบัติกันในประเทศตางๆ มี 3 แบบ คือ 
 

   (1) กําหนดตามลักษณะของทองถ่ิน  
 

    การกําหนดตามลักษณะของทองถิ่น เปนการกําหนดอัตราคาจาง
ข้ันตํ่าใหแตกตางกันไปตามภาวะเศรษฐกิจและมาตรฐานการครองชีพของแตละทองถิ่น 
ทั้งน้ีเพ่ือใหลูกจางไดรับคาจางที่แทจริง และมีมาตรฐานการดํารงชีวิตอยูในระดับ     
เดียวกัน 
 

   (2) กําหนดตามลักษณะของกิจการ 
 

    การกําหนดตามลักษณะของกิจการ เปนการกําหนดอัตราคาจาง
ข้ันตํ่าใหแตกตางกันไปตามประเภทของกิจการตางๆ เชน อุตสาหกรรมผลิตอาหารและ
เครื่องดื่ม อุตสาหกรรมส่ิงทอ อุตสาหกรรมเหมืองแร การกอสราง การขนสง หรือการ
บริการในกิจการโรงแรมและรานอาหาร ทั้งน้ีเพ่ือใหอัตราคาจางข้ันตํ่านั้นมีความ    
เหมาะสมกับสภาพการทํางานในแตละกิจการ 
 

   (3)  กําหนดตามประเภทของแรงงาน 
 

    การกําหนดตามประเภทของแรงงาน เปนการกําหนดอัตราคาจาง
ข้ันตํ่า เพ่ือใหเหมาะสมกับความสามารถและฝมือของลูกจางในแตละระดับไดแก การ
กําหนดอัตราคาจางข้ันตํ่าสําหรับแรงงานไรฝมือ แรงงานกึ่งฝมือ แรงงานฝมือ 
 

   สําหรับรูปแบบในการกําหนดคาจางข้ันตํ่าของประเทศไทยในปจจุบันน้ี 
จะกําหนดตามลักษณะของทองถิ่น โดยมีการกําหนดอัตราคาจางข้ันตํ่าจังหวัดซึ่งจะมี
อัตราคาจางข้ันตํ่าแตกตางกันในแตละจังหวัดตามปจจัยท่ีใชเปนเกณฑในการกําหนด  
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  6.4 การกําหนดคาจางขั้นตํ่าในประเทศไทย 
 

   คาจางข้ันตํ่า หมายถึงอัตราคาจางท่ีคณะกรรมการคาจางกําหนด1 และ
เสนอใหรัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษา ใหนายจางยึดถือเอาอัตราข้ันตํ่าที่กําหนด
ไวนั้น เปนเกณฑในการพิจารณากําหนดอัตราคาจาง โดยมีจุดประสงคที่จะใหการ        
คุมครองแกคนงานเม่ือแรกเขาทํางานและคนงานไมมีฝมือใหไดรับคาตอบแทนในการ
ทํางานอยางเปนธรรม เพ่ือท่ีสามารถดํารงชีพอยูไดในภาวะเศรษฐกิจขณะน้ันๆ ได2 
 

   (1) ความเปนมาของการกําหนดคาจางขั้นตํ่าในประเทศไทย 
 

    ในสมัยกอนการกําหนดอัตราคาจางสวนใหญจะข้ึนอยูกับนายจาง
เปนฝายกําหนด โดยคาจางท่ีนายจางกําหนดจะอยูในอัตราคาจางท่ีตํ่าเมื่อเปรียบเทียบกับ
สภาพการทํางาน และคาจางที่นายจางกําหนดเพื่อจายใหลูกจางแตละคนในสถาน
ประกอบการของตนก็อาจไมเทากัน ทั้งน้ีข้ึนอยูกับลักษณะงานและความสําคัญของ    
ลูกจางแตละคน หากจะมีการเจรจาตอรองก็เปนการเจรจาตอรองกันเองระหวางนายจาง
และลูกจางเปนรายๆ ไป โดยไมมีการกําหนดคาจางข้ันตํ่าท่ีใชบังคับในรูปกฎหมายเปน
การท่ัวไป  

    การกําหนดคาจางข้ันตํ่าข้ึนเปนกฎหมายมีข้ึนครั้งแรกโดยประกาศ 
 

----------------------------------------------- 
  1พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 5 
  2สุดาศิริ วศวงศ.  เร่ืองเดียวกัน, หนา 132. 
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ของคณะปฏิวัติ  ฉบับท่ี  103  ลงวันท่ี 6  มีนาคม   พ.ศ.   2515      ที่ใหอํานาจ
กระทรวงมหาดไทย ออกประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกําหนดคาจางข้ันตํ่า 
ฉบับลงวันท่ี 16 เมษายน 2515 โดยประกาศฉบับดังกลาวกําหนดใหมีคณะกรรมการ
กําหนดอัตรา    คาจางข้ันตํ่าข้ึนเรียกวา คณะกรรมการคาจาง โดยรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทย (ในขณะนั้น) เปนผูแตงต้ังและมีการกําหนดอัตราคาจางข้ันตํ่าใหมี
ผลบังคับใชครั้งแรก เมื่อวันท่ี 14 กุมภาพันธ 2516 โดยกําหนดใหคาจางข้ันตํ่าเทากับ 12 
บาท ใชบังคับในทองที่ 4 จังหวัด คือ กรุงเทพมหานคร สมุทรปราการ นนทบุรี และ
ปทุมธานี ซึ่งกรม  แรงงาน (ในขณะนั้น) ประมาณวาลูกจาง 100,000 คน ไดรับ
ประโยชนจากการกําหนดอัตราคาจางข้ันตํ่า 
    ต้ังแตป 2516 เปนตนมา รัฐบาลไดเพ่ิมความสนใจในปญหา     
แรงงาน การจางงาน และคาจาง โดยในป พ.ศ. 2517 กําหนดนโยบายแรงงานใน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ วาจะสรางงานใหแกกําลังแรงงาน ปรับปรุง
ความสัมพันธระหวางนายจางกับลูกจาง ในป พ.ศ. 2518 กําหนดกฎหมายเกี่ยวกับ
แรงงานสัมพันธ และกําหนดนโยบายวารัฐบาลจะใหความคุมครองใหลูกจางไดรับความ
เปนธรรมและคาจางท่ีดีข้ึน  
    นับต้ังแตมีการประกาศใชประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง อัตรา     
คาจางข้ันตํ่า เมื่อวันท่ี 14 กุมภาพันธ 2516 จนถึงปจจุบันมีการประกาศกระทรวงท่ี    
เกี่ยวของกับการกําหนดอัตราคาจางข้ันตํ่ารวม 34 ฉบับ ประกอบดวยประกาศ
กระทรวงมหาดไทย 22 ฉบับ ประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม 6 ฉบับ 
ประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม (ตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน 
พ.ศ.2541) 3 ฉบับ และประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง อัตราคาจางข้ันตํ่า 3 ฉบับ โดย
ฉบับท่ีใชบังคับอยูในปจจุบัน คือ ประกาศกระทรวงแรงงาน ฉบับที่ 3 เรื่องอัตราคาจาง
ข้ันตํ่า     ลงวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ.2546 โดยมีผลใชบังคับต้ังแตวันที่ 1 มกราคม 2547 
เปนตนไป 
    ดังน้ันจะเห็นไดวากฎหมายที่เกี่ยวกับคาจางข้ันตํ่าจึงเปนกฎหมาย
สําคัญฉบับหนึ่ง ซึ่งใหสิทธิแกผูแทนนายจาง ผูแทนลูกจาง ใหมาพิจารณาเสนอ
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    เมื่อพิจารณากระบวนการนโยบายของประเทศ นโยบายคาจาง
หรือนโยบายคาจางข้ันตํ่า เปนนโยบายเพียงประการเดียวในนโยบายและมาตรการของ
รัฐท่ีมีข้ึนเพ่ือกําหนดมาตรฐานการครองชีพใหแรงงานท่ีมีรายไดนอย รวมทั้งใหความ
เปนธรรมแกนายจางท่ัวราชอาณาจักรและถือเปนนโยบายคาจางเพียงนโยบายเดียวของ
ภาคเอกชน ซึ่งเปนท้ังนโยบายของรัฐและเปนกฎหมายท่ีใหความคุมครองนายจางและ
ลูกจาง1 

    (2) หนวยงานหรือกิจการท่ีกฎหมายเกี่ยวกับคาจางขั้นตํ่าใชบังคับ 
    กฎหมายคุมครองแรงงานจะใชบังคับกับการจางแรงงานเทาน้ัน 
การจางทําของจะไมอยูในบังคับของกฎหมายคุมครองแรงงาน ซึ่งหมายความวา กอนท่ี
จะพิจารณาวานายจางและลูกจางมีสิทธิและหนาที่ตามท่ีกฎหมายคุมครองแรงงาน
กําหนดไวอยางไรบาง เชน เรื่องวันทํางาน คาจางข้ันตํ่า เปนตน จะตองพิจารณาเสียกอน
วาการประกอบกิจการนั้นเปนเรื่องของการจางแรงงานหรือจางทําของ   ถาเปนเรื่องของ
การจางแรงงานแลว   จึงจะนํากฎหมายคุมครองแรงงานมาบังคับใช แตถาเปนเรื่องของ
การจางทําของแลวจะไมนํากฎหมายแรงงานมาบังคับใชเลย ซึ่งจะตองไปบังคับกันตาม
ประมวลแพงและพาณิชย ลักษณะจางทําของเทาน้ัน 
    สําหรับประเทศไทยไดกําหนดกฎหมายเกี่ยวกับคาจางข้ันตํ่าฉบับ
แรกไวในประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกําหนดคาจางข้ันตํ่า ฉบับลงวันที่ 16 
เมษายน 2515 โดยกฎหมายเกี่ยวกับคาจางข้ันตํ่าดังกลาว จะใชบังคับกับงานทุกประเภท 
กิจการ ยกเวนราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถิ่น และกิจการ
อ่ืนตามท่ีกระทรวงมหาดไทยจะไดกําหนด2  หมายความวา นายจางที่ประกอบการกิจการ 
------------------------------------------------ 
  1สํานักงานคณะกรรมการคาจาง.  “ประมวลขอมูล เร่ือง การกําหนดคาจางข้ันตํ่าใน

ประเทศไทย” 2541, หนา 2. 
  2ประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง การกําหนดคาจางข้ันต่ํา ลงวันท่ี 16 เมษายน 2515 
ขอ 1   
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ทุกประเภทไมวาจะเปนงานประเภทใดท่ีมิใชงานราชการ และงานที่กระทรวงมหาดไทย
จะไดกําหนดยกเวนไวเปนพิเศษแลว กิจการน้ันจะตองปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับ      
คาจางข้ันตํ่า นับแตมีการประกาศกําหนดอัตราคาจางข้ันตํ่าข้ึนมาบังคับใช  ทาง
กระทรวงมหาดไทยไดประกาศยกเวนไมใชบังคับแกงานเกษตรกรรมซ่ึงไดแก งาน
เพาะปลูก     งานประมง งานปาไม และงานเลี้ยงสัตวเทาน้ัน ซึ่งหมายความวา ลูกจางที่
ทํางาน   เกษตรกรรม ไมวาจะเปนเพาะปลูก งานประมง งานปาไมหรืองานเลี้ยงสัตว จะ
ไมมีสิทธิ      เรียกรองใหนายจางจายคาจางใหอยางนอยตามอัตราคาจางข้ันตํ่าท่ีกําหนด
ไว เหมือน     กิจการประเภทอ่ืน เพราะนายจางไมมีหนาที่ตามกฎหมายท่ีจะตองปฏิบัติ      
    สําหรับงานท่ีมิไดมีวัตถุประสงคในการแสวงหากําไรในทาง
เศรษฐกิจ ก็จะตองปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับคาจางข้ันตํ่า เพราะกฎหมายเกี่ยวกับ      
คาจางข้ันตํ่าไมไดกําหนดยกเวนไววาไมตองใชบังคับกับงานที่มิไดมีวัตถุประสงคใน
การแสวงหากําไรในทางเศรษฐกิจดวย ซึ่งการที่งานท่ีมิไดมีวัตถุประสงคในการแสวงหา
กําไรในทางเศรษฐกิจไมไดอยูในขายบังคับของกฎหมายคุมครองแรงงาน(ประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่อง การคุมครองแรงงาน)แลว จะหมายความวาไมอยูในขายบังคับ
ตองปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับคาจางข้ันตํ่าดวยไม1 
    ตอมาเมื่อมีการต้ังสภารักษาความสงบเรียบรอยแหงชาติ (รสช.) 
และสภานิติบัญญัติแหงชาติใน พ.ศ. 2534  ไดมีการตราพระราชบัญญัติพนักงาน         
รัฐวิสาหกิจสัมพันธ พ.ศ.2534 และมีผลบังคับใชเมื่อวันท่ี 19 เมษายน 2534 ซึ่งไดมีการ
จัดระบบความสัมพันธระหวางฝายบริหารรัฐวิสาหกิจและฝายพนักงานรัฐวิสาหกิจใน
ลักษณะรูปแบบพนักงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธโดยเฉพาะ โดยมีหลักการคลายคลึงกับ
กฎหมายแรงงานสัมพันธข้ึนมาใชแทนกฎหมายแรงงานสัมพันธ และกฎหมายฉบับ     
ดังกลาวไดใหอํานาจรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยในการประกาศระเบียบ     
มาตรฐานของสิทธิประโยชนพนักงานรัฐวิสาหกิจข้ึน มาตรฐานสิทธิประโยชนของ
พนักงานรัฐวิสาหกิจมีเนื้อหาสาระครอบคลุมถึงสิทธิประโยชนของพนักงานรัฐวิสาหกิจ 
 
----------------------------------------------- 
  1สุดาศิริ วศวงศ.  เร่ืองเดียวกัน, หนา 134. 
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ทุกดานข้ึนมาใชแทนกฎหมายคุมครองแรงงาน และกฎหมายประกันสังคม1 รวมถึง
กฎหมายเก่ียวกับคาจางข้ันตํ่าดวย ซึ่งทําใหรัฐวิสาหกิจไมอยูในบังคับของกฎหมาย
เกี่ยวกับคาจางข้ันตํ่าต้ังแตนั้นเปนตนมา 
    หลังจากไดมีการบังคับใชพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 
2541 แลว ในสวนของกฎหมายเกี่ยวกับคาจางข้ันตํ่าไดมีการนํามาบัญญัติไวเปนหมวด
หนึ่ง คือหมวด 6 คณะกรรมการคาจาง ดังน้ันการบังคับใชพระราชบัญญัติคุมครอง    
แรงงาน พ.ศ. 2541 กับกิจการใด หรือไมบังคับใชกับกิจการใดท้ังหมดหรือบางสวน ยอม
มีผลถึงการบังคับใชคาจางข้ันตํ่าดวยโดยตรง ซึ่งพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 
2541 ใชบังคับกับการจางแรงงานทุกประเภท รวมถึงกิจการที่ไมอยูในขายไดรับการ    
ยกเวนตามกฎหมาย ดังน้ันเพียงแตสถานประกอบการน้ันหรือการประกอบกิจการนั้นมี
ลูกจางเพียงคนเดียวก็อยูในขายบังคับของกฎหมายคุมครองแรงงานฉบับน้ีแลว และใน
สวนของกิจการท่ีอยูในขายไดรับการยกเวนนั้น ไดมีการบัญญัติหลักการในเร่ืองการไม
ใชพระราชบัญญัตินี้บังคับแกหนวยงานตางๆ ดังน้ี2  
 

    1. ราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค และราชการสวน
ทองถิ่น  
    2. รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยแรงงานรัฐวิสาหกิจ 
 

    นอกจากนี้ พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ยังให
อํานาจรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมท่ีจะออกกฎกระทรวงมิให
ใชบังคับพระราชบัญญัตินี้ทั้งหมดหรือแตบางสวนแกนายจางประเภทหน่ึงประเภทใดก็
ได สําหรับกิจการที่ไดรับการยกเวนไมใชบังคับพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน ไดแก 
นายจางซึ่งประกอบกิจการโรงเรียนเอกชนตามกฎหมายวาดวยโรงเรียนเอกชน        ทั้งนี้  
 
----------------------------------------------- 
  1ไพศิษฐ พิพฒันกุล.  “เอกสารการสัมมนาทางวิชาการ เร่ือง วิเคราะหพระราชบัญญัติ

แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพนัธ ฉบับใหม” 2545, หนา 15. 
  2พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 4   
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เฉพาะในสวนท่ีเกี่ยวกับครูใหญและครู1 มิใหใชบทบัญญัติบางมาตราซ่ึงรวมถึงหมวด 6  
คณะกรรมการคาจางดวย บังคับแกนายจางซึ่งจางลูกจางทํางานเก่ียวกับงานบานอันมิได
มีการประกอบธุรกิจรวมอยูดวย2 มิใหใชบทบัญญัติบางมาตราซ่ึงรวมถึงหมวด 6 
คณะกรรมการคาจางดวยบังคับแกนายจางซึ่งจางลูกจางทํางานท่ีมิไดแสวงหากําไร
ในทางเศรษฐกิจ3 นอกจากนี้ยังไดกําหนดมิใหใชพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 
2541 บังคับแกนายจางซึ่งจางลูกจางทํางานในงานเกษตรกรรม งานที่รับไปทําท่ีบาน4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
------------------------------------------------- 
  1กฎกระทรวง ฉบับท่ี 1(พ.ศ.2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน 

พ.ศ.2541 (1)    
  2กฎกระทรวง ฉบับท่ี 1(พ.ศ.2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน 

พ.ศ.2541 (2) 
  3กฎกระทรวง ฉบับท่ี 1(พ.ศ.2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน 

พ.ศ.2541 (3)  
  4กฎกระทรวง ฉบับท่ี 9(พ.ศ.2541) ออกตามความในพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน 

พ.ศ.2541  
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7 คณะกรรมการคาจาง 
 

  ในปจจุบันคณะกรรมการคาจางเปนหนวยงานของรัฐเพียงหนวยงานเดียวท่ีมี
อํานาจหนาท่ีในการพิจารณากําหนดอัตราคาจางข้ันตํ่า โดยมีวัตถุประสงคหลัก คือ การ
ใหความคุมครองลูกจางเพ่ือใหไดรับคาตอบแทนท่ีเปนธรรม แตโดยท่ีคณะกรรมการ    
คาจางยังไมมีนโยบายในเรื่องการกําหนดอัตราคาจางข้ันตํ่าสําหรับลูกจางท่ีทํางานไมเต็ม
เวลา ซึ่งในวิทยานิพนธฉบับนี้ผูเขียนมีความเห็นวาควรใหคณะกรรมการคาจางเปนผูมี
อํานาจหนาท่ีในการกําหนดคาจางข้ันตํ่าสําหรับลูกจางดังกลาว  
 

  7.1 ประวัติความเปนมาของคณะกรรมการคาจาง 
 

   ประเทศไทยแตเดิมการกําหนดอัตราคาจางมักข้ึนอยูกับนายจาง1 หรือ
การเจรจาตอรองระหวางนายจางกับลูกจางเปนรายๆ ไป ไมมีคณะกรรมการท่ีมีหนาที่ใน
การกําหนดอัตราคาจางเปนการเฉพาะ คณะกรรมการคาจางชุดแรกไดรับการแตงต้ังข้ึน
ตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 103  ลงวันที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2515 ขอ 2 ที่ใหอํานาจ
กระทรวงมหาดไทยกําหนดการคุมครองแรงงาน โดยใหมีการกําหนดอัตราคาจางข้ันตํ่า 
และใหมีคณะกรรมการข้ึน เพ่ือพิจารณากําหนดอัตราคาจางข้ันตํ่า2 กระทรวงมหาดไทย
จึงอาศัยอํานาจดังกลาวออกประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกําหนดคาจางข้ันตํ่า 
ลงวันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2515 แตงต้ังคณะกรรมการคาจางใหมีอํานาจหนาท่ีในการ
พิจารณาเสนอความเห็นตอรัฐบาลเพื่อกําหนดเปนนโยบายคาจางของประเทศ และมี
อํานาจหนาที่กําหนดคาจางข้ันตํ่า ซึ่งลูกจางคนเดียวควรจะไดรับและสามารถดํารงชีพ 
อยูได3    โดยคณะกรรมการคาจางดังกลาวเปนองคกรไตรภาคีประกอบดวยประธานและ 
 

------------------------------------------------ 
  1นิคม จันทรวทุิร.  แรงงานและกฎหมายไทย.  กรุงเทพฯ : สํานักพิมพไทยวัฒนาพานิช, 

2523, หนา 62. 
  2ประกาศของคณะปฏิบัติฉบับท่ี 103 ลงวันท่ี 16 มีนาคม พ.ศ.2515 ขอ 2 (4)  
  3ประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง การกําหนดคาจางข้ันต่ํา ขอ 6  
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กรรมการอ่ืนรวมกันไมนอยกวา 9 คน และไมเกิน 15 คน ในจํานวนน้ีตองแตงต้ังผูแทน
จากฝายนายจาง และฝายลูกจาง อยางนอยฝายละ 3 คน คณะกรรมการคาจางจะอยูใน
ตําแหนงคราวละ 2 ป1 เมื่อมีการโอนอํานาจหนาท่ี และกิจการบริหารบางสวนของ
กระทรวงมหาดไทยไปเปนของกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เมื่อวันที่ 23 
ตุลาคม 2536 ก็ไดโอนอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการคาจางมาเปนของกระทรวง     
แรงงานและสวัสดิการสังคมดวย 
   ตอมาสภาผูแทนราษฎรไดใหความเห็นชอบกับรางพระราชบัญญัติ       
คุมครองแรงงาน พ.ศ. 25412 เปนผลใหมีการยกเลิกประกาศกระทรวงแรงงานฯ ที่    
เกี่ยวของกับคณะกรรมการคาจาง แตยังคงใหคณะกรรมการคาจางและคณะอนุกรรมการ 
ซึ่งไดรับการแตงต้ังกอนที่พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 ใชบังคับใหอยูใน
วาระการดํารงตําแหนงจนกวาจะครบวาระ3 ในพระราชบัญญัติคุมครองแรงงานดังกลาว 
มีเนื้อหาสาระคลายคลึงกับประกาศกระทรวงแรงงานฯ แตกตางเฉพาะองคประกอบของ
คณะกรรมการคาจาง กลาวคือ ใหมีคณะกรรมการคาจางจํานวน 15 คน แตงต้ังโดย  
คณะรัฐมนตรี และใหปฏิบัติหนาท่ีกําหนดอัตราคาจางข้ันตํ่าพ้ืนฐานและอัตราคาจาง  
ข้ันตํ่า ทั้งน้ี ในการปฏิบัติหนาท่ีคณะกรรมการคาจางอาจแตงต้ังคณะอนุกรรมการอัตรา
คาจางข้ันตํ่าของจังหวัดได สวนองคประชุมและวิธีการดําเนินการประชุมใหเปนหนาท่ี
ของคณะกรรมการคาจางท่ีจะกําหนด4  
   นับแตกระทรวงมหาดไทยไดออกประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง 
การกําหนดคาจางข้ันตํ่า ลงวันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2515 แตงต้ังคณะกรรมการคาจาง จน 

 

----------------------------------------------- 
  1ประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง การกําหนดคาจางข้ันต่ํา ลงวันท่ี 16 เมษายน พ.ศ. 

2515 ขอ 3    
  2ประกาศในราชกิจจานเุบกษา เลมท่ี 115 ตอนท่ี 8 ก วนัท่ี 20 กุมภาพนัธ 2541     
  3พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 162    
  4วรรณพร ชูอํานาจ.  “เอกสารประกอบการสัมมนาไตรภาคี เร่ือง แนวคิดเร่ืองการ

กําหนดอัตราคาจางข้ันตํ่ารายช่ัวโมง” 2545, หนา 4. 
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ถึงปจจุบัน  (ต้ังแตป 2515-2547) เปนระยะเวลา 32 ป มีการแตงต้ังคณะกรรมการคาจาง
แลวทั้งสิ้น 15 ชุด (โดยชุดท่ีไดรับการแตงต้ังในปจจุบันเปนชุดท่ี 15 เริ่มเขารับตําแหนง
เม่ือวันที่ 1 สิงหาคม 2545) ซึ่งหลังจากมีการปฏิรูประบบราชการเม่ือวันที่ 3 ตุลาคม 
2545 คณะกรรมการคาจางเปนหนวยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน 
 

  7.2 องคประกอบของคณะกรรมการคาจาง 
 

   คณะกรรมการคาจางเปนองคการไตรภาคี ประกอบดวยปลัดกระทรวง
แรงงานเปนประธานกรรมการ ผูแทนฝายรัฐบาลสี่คน ผูแทนฝายนายจางและฝายลูกจาง
ฝายละหาคน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแตงต้ังเปนกรรมการ และขาราชการกระทรวงแรงงานซ่ึง
รัฐมนตรีแตงต้ังเปนเลขานุการ1 คณะกรรมการคาจางจะดํารงตําแหนงคราวละ 2 ป เมื่อ
พนจากตําแหนงแลวอาจไดรับการแตงต้ังใหมอีกได ในกรณีที่มีกรรมการพนจาก
ตําแหนงกอนหมดวาระคณะรัฐมนตรีจะแตงต้ังกรรมการแทนตําแหนงท่ีวางก็ไดและให
ผูซึ่งไดรับแตงต้ังอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการซึ่งตนแทน เวนแต
วาระของกรรมการเหลืออยูไมถึงหน่ึงรอยแปดสิบวัน จะไมแตงต้ังกรรมการแทนก็ได2 
   การประชุมคณะกรรมการคาจางตองมี กรรมการเขาประชุมไมนอยกวา
กึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการท้ังหมด โดยมีกรรมการฝายนายจางและฝายลูกจางอยาง
นอยฝายละหนึ่งคน จึงจะเปนองคประชุม สําหรับการประชุมเพ่ือพิจารณากําหนดอัตรา
คาจางข้ันตํ่าพ้ืนฐาน หรืออัตราคาจางข้ันตํ่า จะตองมีกรรมการเขาประชุมไมนอยกวา
สองในสามของจํานวนกรรมการท้ังหมด   โดยมีกรรมการฝายนายจางและฝายลูกจาง
อยางนอยฝายละสองคนจึงจะเปนองคประชุม และตองไดมติอยางนอยสองในสามของ
กรรมการที่เขาประชุม ในกรณีที่การประชุมเพ่ือพิจารณากําหนดอัตราคาจางข้ันตํ่าคราว
ใด ถาไมไดองคประชุมตามท่ีกําหนดไวขางตน ใหจัดใหมีการประชุมอีกครั้งหนึ่งภายใน 
สิบหาวันนับแตวันที่นัดประชุมครั้งแรก การประชุมครั้งหลังน้ีแมจะไมมีกรรมการซ่ึงมา 
 

-------------------------------------------------- 
 1พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 78   

  2พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 80      
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จากฝายนายจางหรือฝายลูกจางเขารวมประชุม ถามีกรรมการมาประชุมไมนอยกวาสอง
ในสามของจํานวนกรรมการท้ังหมด ก็ใหถือวาเปนองคประชุมและตองไดมติอยางนอย
สองในสามของกรรมการท่ีเขาประชุม1 
 

  7.3 อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการคาจาง 
 

   คณะกรรมการคาจางมีอํานาจหนาท่ีเกี่ยวกับเรื่องคาจางตางๆ ไมวาจะ
เปนนโยบายคาจาง การกําหนดอัตราคาจางข้ันตํ่า อัตราคาจางข้ันตํ่าพ้ืนฐาน และอ่ืนๆ 
ดังตอไปนี้ 
 

   (1) เสนอความเห็นตอคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับนโยบายคาจาง 
   (2) เสนอความเห็นตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือใหขอแนะนําภาคเอกชน 
เกี่ยวกับการกําหนดคาจางและการปรับคาจางประจําป 
   (3) กําหนดอัตราคาจางข้ันตํ่าพ้ืนฐาน 
   (4) กําหนดอัตราคาจางข้ันตํ่าที่ลูกจางควรไดรับ ตามความเหมาะสม
แกสภาพเศรษฐกิจและสังคม 
   (5) เสนอความเห็นตอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพัฒนาระบบคาจาง 
   (6) ใหคําแนะนําดานวิชาการและแนวทางประสานประโยชนแก
หนวยงานตางๆ ในภาคเอกชน 
   (7) รายงานเสนอรัฐมนตรีอยางนอยปละครั้งเกี่ยวกับภาวะคาจาง และ
แนวโนมของคาจาง ตลอดจนมาตรการท่ีควรจะไดดําเนินการ 
   (8) ปฏิบัติการอ่ืนใดตามท่ีพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน หรือ
กฎหมายอ่ืนบัญญัติใหเปนอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการคาจาง หรือตามท่ีคณะ         
รัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีมอบหมาย 
 

   ในการเสนอความเห็นตอคณะรัฐมนตรี คณะกรรมการคาจาง     จะมีขอ     
 

------------------------------------------------- 
  1พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 82      
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สังเกตุเกี่ยวกับการพัฒนาระบบรายไดของประเทศดวยก็ได1 นอกจากน้ีคณะกรรมการ
คาจางมีอํานาจแตงต้ังคณะอนุกรรมการอัตราคาจางข้ันตํ่า คณะอนุกรรมการอัตราคาจาง
ข้ันตํ่าจังหวัด หรือคณะอนุกรรมการอ่ืนท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรกําหนด2 เพ่ือ
พิจารณาหรือปฏิบัติการอยางหนึ่งอยางใดแทนคณะกรรมการได 
 

  7.4 คณะอนุกรรมการอัตราคาจางขั้นตํ่าจังหวัด 
 

   คณะอนุกรรมการอัตราคาจาง ข้ันตํ่าจังหวัดเปนผูแทนไตรภาคี 
ประกอบดวยบุคคลไมเกิน 15 คน ซึ่งเปนผูแทนฝายรัฐบาล ผูแทนฝายลูกจาง และผูแทน
ฝาย   นายจาง มีหนาท่ีเสนอแนะอัตราคาจางข้ันตํ่าท่ีเหมาะสมสําหรับจังหวัด และ
นําเสนอคณะกรรมการคาจาง พรอมขอมูลและขอเท็จจริงประกอบการพิจารณา เพ่ือให
คณะกรรมการคาจางประกาศกําหนดอัตราคาจางข้ันตํ่า เพ่ือบังคับใชแกนายจางและ
ลูกจางของจังหวัด โดยอัตราคาจางข้ันตํ่าท่ีนําเสนอจะตองมีอัตราไมตํ่ากวาอัตราคาจาง
ข้ันตํ่าพ้ืนฐานท่ีกําหนดโดยคณะกรรมการคาจาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
------------------------------------------------ 
  1พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 79 
  2พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 84 
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บทท่ี 4 
 

ปญหาของงานที่จางไมเต็มเวลาและการกาํหนดอัตราคาจาง 
 
  ประเทศไทยใหความสําคัญกับการกําหนดคาจางข้ันตํ่าโดยการกําหนดเปน
กฎหมาย เนื่องจากเห็นวาการกําหนดคาจางข้ันตํ่ามีผลดีหลายประการ โดยคาจางข้ันตํ่าที่
บังคับใชในปจจุบันไดกําหนดเปนอัตราคาจางข้ันตํ่ารายวัน และใชบังคับกับลูกจางทุก
ประเภท ซึ่งอัตราคาจางข้ันตํ่ารายวันดังกลาวไมเหมาะสมกับสภาวะการณที่เปลี่ยนแปลง
ไป เนื่องจากมีการจางงานแบบไมเต็มเวลา (Part-Time) มากข้ึน ทําใหลูกจางท่ีทํางานใน
งานลักษณะน้ีไมไดรับการคุมครองในเรื่องคาจางข้ันตํ่าเปนการเฉพาะ ในบทนี้จะ
กลาวถึงปญหาของงานท่ีจางไมเต็มเวลาและการกําหนดอัตราคาจาง 
 

1 ปญหาของงานท่ีจางไมเต็มเวลาและการกําหนดอัตราคาจาง 
 

  กอนจะมีการบังคับใชกฎหมายคุมครองแรงงานท่ีมีบทบัญญัติกําหนดเกณฑ
ข้ันตํ่าท่ีนายจางจะตองปฏิบัติตาม ซึ่งเปนการใหความคุมครองลูกจางในเรื่องตางๆ ไมวา
จะเปนเรื่องวันทํางาน วันหยุด วันลา ฯลฯ รวมถึงการใหความคุมครองในเรื่องเวลาการ
ทํางานดวยน้ัน เวลาการทํางานของลูกจางไมมีความแนนอนข้ึนอยูกับสภาพของงาน การ
ตกลงระหวางลูกจางกับนายจาง ตอมาไดมีการกําหนดเวลาทํางานบังคับไวเปนกฎหมาย 
โดยกําหนดเวลาทํางานปกติของงานท่ัวไป ไมเกินวันละ 8 ชั่วโมง รวมแลวสัปดาหหนึ่ง
ไมเกิน 48 ชั่วโมง และงานอันตรายวันละไมเกิน 7 ชั่วโมง รวมแลวสัปดาหหนึ่งไมเกิน 
42 ชั่วโมง พรอมท้ังมีการกําหนดคาจางข้ันตํ่าเปนกฎหมาย เพ่ือใหความคุมครองการจาย
คาจางใหแกลูกจางทุกประเภท ซึ่งมีการบังคับใชกันมาจนถึงปจจุบัน 
  จากสภาวะการจางงานตลอดจนสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเปลี่ยนแปลง
ไป มีผูที่ตองการหารายไดเสริมเพ่ือหารายไดมาจุนเจือครอบครัว เชนคนท่ีทํางานอยูแลว
ตองการหารายไดเสริมหลังจากเลิกงาน หรือแมบานตองการหารายไดในตอนที่ตนเอง
วางจากงานบาน ตลอดจนนักเรียน นักศึกษาที่ตองการหารายไดพิเศษ และเปนการใช
เวลาวางใหเปนประโยชน รวมทั้งยังเปนการฝกฝนเพ่ือเตรียมความพรอมในการท่ีจะเขา
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  แตตามกฎหมายคุมครองแรงงานที่บังคับใชในปจจุบันนี้ไมไดมีการ
กําหนดการจางงานโดยแบงออกเปนประเภทตางๆ เชน การจางงานเต็มเวลา การจางงาน
ไมเต็มเวลา การจางงานชั่วคราวไมสมํ่าเสมอ โดยสภาพการบังคับใชของกฎหมายใน
ปจจุบัน เมื่อสัญญาจางแรงงานเกิดข้ึนไมวาจะทําสัญญาจางแรงงานเปนลายลักษณอักษร 
ดวยวาจา หรือโดยปริยาย นายจางกับลูกจางจะตกลงกันทํางานเกินกวาชั่วโมงทํางาน
ปกติที่กฎหมายกําหนดไมได แตอาจมีการตกลงกันทํางานนอยกวาเวลาทํางานท่ี
กฎหมายกําหนดก็ได รวมถึงความหมายของคําวา “ลูกจาง” ที่บัญญัติไวใน
พระราชบัญญัติ        คุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 นั้น หมายถึงผูซึ่งตกลงทํางานให
นายจางโดยไดรับคาจางไมวาจะเรียกชื่ออยางไร และโดยไมไดคํานึงวาจะตกลงกัน
ทํางานแบบเต็มเวลาที่กฎหมายกําหนด หรือตกลงกันทํางานไมเต็มเวลา  
  ทั้งน้ีโดยสภาพความจริงแลวลูกจางท่ีทํางานในลักษณะท่ีมีการจางงานไมเต็ม
เวลานี้สภาพบังคับความเปนลูกจางกับนายจางมีความแตกตางกันบางกับลูกจางที่ทํางาน
ในลักษณะที่มีการจางงานเต็มเวลา กลาวคือ ลูกจางท่ีทํางานในลักษณะที่มีการจางงาน
เต็มเวลานายจางจะมีอํานาจในการบังคับบัญชาที่ชัดเจน มีการใหคุณใหโทษ ตลอดจนมี
ระเบียบขอบังคับในการทํางานเปนกรอบบังคับใหลูกจางตองปฏิบัติตาม และไดรับการ
คุมครองตางๆ ตามที่กฎหมายกําหนด รวมถึงการไดรับการคุมครองในเรื่องคาจางข้ันตํ่า
ดวย โดยนายจางจะจายคาจางใหลูกจางที่ทํางานเต็มเวลานอยกวาที่กฎหมายกําหนด
ไมได แตในสวนของลูกจางท่ีมีการจางงานไมเต็มเวลานั้น อํานาจบังคับบัญชาของ
นายจางอาจไมมากเทากับลูกจางที่ทํางานในลักษณะท่ีมีการจางงานเต็มเวลา และที่สําคัญ
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  เมื่อเปรียบเทียบการกําหนดคาจางข้ันตํ่าเพ่ือคุมครองลูกจางท่ีมีการจางงานไม
เต็มเวลาของตางประเทศแลว จะพบวาประเทศเกาหลีใตมีการกําหนดอัตราคาจางข้ันตํ่า
เปนรายวัน และรายชั่วโมง โดยอัตราคาจางข้ันตํ่าที่กําหนดข้ึนนั้นจะใชบังคับท้ังลูกจางท่ี
มีการจางงานไมเต็มเวลา และลูกจางที่มีการจางงานแบบเต็มเวลา ดังนั้นการจางงานไม
เต็มเวลาลูกจางท่ีทํางานประเภทน้ีในประเทศเกาหลีใตจะไดรับความคุมครองในเรื่อง
การจายคาจางข้ันตํ่าเทากับลูกจางที่มีการจางงานแบบเต็มเวลา  
  สําหรับประเทศญี่ปุนมีการกําหนดคาจางข้ันตํ่าแยกระหวางลูกจางท่ีมีการจาง
งานแบบเต็มเวลา โดยกําหนดอัตราคาจางข้ันตํ่าเปนรายวัน สวนลูกจางท่ีมีการจางงาน
แบบไมเต็มเวลา จะกําหนดอัตราคาจางข้ันตํ่าเปนรายชั่วโมง  
  ในสวนของประเทศไทยยังไมมีการกําหนดคาจางข้ันตํ่าใหกับลูกจางที่มีการ
จางงานไมเต็มเวลา โดยอัตราคาจางของลูกจางดังกลาวนี้จะอยูภายใตบังคับใชของอัตรา
คาจางข้ันตํ่ารายวันตามที่คณะกรรมการคาจางกําหนดข้ึน ซึ่งสภาพดังกลาวกอใหเกิด
ปญหาหลายประการคือ 
 

  1.1 ความไมเปนธรรมตอลูกจางท่ีทํางานแบบไมเต็มเวลา 
 

   ในปจจุบันลูกจางที่มีการจางงานแบบเต็มเวลาจะไดรับความคุมครองใน
เรื่องคาจางข้ันตํ่า ตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 อัตราคาจางข้ันตํ่าท่ี
กําหนดโดยคณะกรรมการคาจาง ที่เสนอใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา1 บังคับใชเปนกฎหมายนั้นจะใชบังคับกับสถานประกอบการทุก
ประเภท รวมทั้งใชบังคับกับลูกจางทุกประเภท ไมวาลูกจางนั้นจะมีสัญชาติ ศาสนา หรือ 
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เพศใด2 ถาอยูในประเทศไทยตองปฏิบัติตามท่ีกฎหมายเกี่ยวกับคาจางข้ันตํ่ากําหนดไว 
และเมื่อประกาศกําหนดอัตราคาจางข้ันตํ่ามีผลบังคับใชแลว หามมิใหนายจางจายคาจาง
นอยกวาอัตราคาจางข้ันตํ่า3 
   ทั้งน้ีโดยเจตนารมณของกฎหมายคาจางข้ันตํ่าท่ีใชในปจจุบัน มุงท่ีจะ        
คุมครองลูกจางท่ีมีการจางแบบเต็มเวลาเปนหลัก แตในสวนของลูกจางท่ีมีการจางแบบ
ไมเต็มเวลา (Part-Time) นั้นไมมีกฎหมายกําหนดอัตราคาจางข้ันตํ่าเพ่ือใชบังคับกับ    
ลูกจางประเภทนี้เปนการเฉพาะ ดังนั้นคาจางของลูกจางประเภทน้ีที่ไดรับจึงข้ึนอยูกับ
การกําหนดของนายจาง อาจจะไดรับมากหรือนอยข้ึนอยูกับความพอใจของนายจางและ
ความสําคัญของตําแหนงงาน หรือข้ึนอยูกับการตกลงโดยการเจรจาตอรองระหวาง    
นายจางกับลูกจางที่ทํางานไมเต็มเวลา ซึ่งสวนใหญแลวอํานาจในการเจรจาตอรองนั้น  
ลูกจางยอมอยูในสภาพท่ีเสียเปรียบนายจางเสมอ ดังน้ัน คาจางท่ีลูกจางท่ีทํางานไมเต็ม
เวลาไดรับจะไดรับในอัตราที่ตํ่า สภาพดังกลาวกอใหเกิดความไมเปนธรรมใหกับลูกจาง
ที่ทํางานแบบไมเต็มเวลา  
   เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศเกาหลีใต และประเทศญ่ีปุนแลวจะเห็นวา
ลูกจางที่ทํางานไมเต็มเวลาของทั้งสองประเทศจะไดรับความเปนธรรมในการจายคาจาง
มากกวาประเทศไทย เนื่องจากทั้งสองประเทศดังกลาวไดมีการกําหนดอัตราคาจางข้ันตํ่า
สําหรับลูกจางท่ีทํางานไมเต็มเวลาโดยการกําหนดอัตราคาจางข้ันตํ่าเปนรายชั่วโมงข้ึน
บังคับใช(โดยประเทศเกาหลีใตใชบังคับกับลูกจางที่ทํางานเต็มเวลาดวย) ซึ่งทําใหลูกจาง
ที่ทํางานไมเต็มเวลาที่มีอํานาจในการเจรจาตอรองนอยกวาไมตองเสียเปรียบนายจาง 
หรือถูกนายจางกําหนดอัตราคาจางท่ีไมเปนธรรม 
------------------------------------------------ 
  1พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 88   
  2พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 89   
  3พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 90   
  1.2 ความชัดเจนสําหรับนายจางในการจายคาจาง 
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   การจายคาจางใหลูกจางท่ีมีการจางแบบเต็มเวลา (Full-Time) นั้นมี
กฎหมายกําหนดไวอยางชัดเจนในเรื่องอัตราคาจางข้ันตํ่า เปนแนวทางใหนายจาง   
ปฏิบัติตาม โดยนายจางจะจายคาจางใหแกลูกจางท่ีมีการจางแบบเต็มเวลานอยกวาที่
กฎหมายกําหนดไมได ลักษณะดังกลาวกอใหเกิดความชัดเจน แนนอนในการปฏิบัติตาม 
เนื่องจากมีการกําหนดมาตรฐานข้ันตํ่าท่ีนายจางสามารถจายคาจางใหแกลูกจางท่ีทํางาน
แบบเต็มเวลาได  
   สวนคาจางของลูกจางที่มีการจางแบบไมเต็มเวลาในปจจุบันประเทศ
ไทยยังไมมีการกําหนดคาจางข้ันตํ่าไวสําหรับการจางงานท่ีจางแบบไมเต็มเวลาไวเปน
การเฉพาะ ดังน้ัน อัตราคาจางจึงข้ึนอยูกับการกําหนดของนายจาง หรือการเจรจาตอรอง
ระหวางนายจางกับลูกจางท่ีทํางานแบบไมเต็มเวลา ซึ่งหากนายจางกําหนดคาจางให    
ลูกจางท่ีทํางานแบบไมเต็มเวลานอยไป      อาจถูกกลาวหาวาเอาเปรียบลูกจาง แตหาก
นายจางกําหนดคาจางใหลูกจางที่ทํางานแบบไมเต็มเวลามากไป ยอมเปนการเพิ่มตนทุน 
และจะมีผลตอการต้ังราคาสินคาหรือบริการ สภาพดังกลาวเกิดจากการขาดความชัดเจน
อันเน่ืองจากการท่ีไมมีกฎหมายกําหนดอัตราคาจางข้ันตํ่าสําหรับงานท่ีมีการจางแบบไม
เต็มเวลาไวเปนการเฉพาะ 
   เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศญี่ปุนแลวจะเห็นวา การจายคาจางใหกับ   
ลูกจางท่ีทํางานไมเต็มเวลามีความชัดเจน เน่ืองจากประเทศญ่ีปุนไดมีการกําหนดอัตรา 
คาจางข้ันตํ่าสําหรับลูกจางที่ทํางานไมเต็มเวลาไวเปนการเฉพาะ ดังนั้น การจายคาจาง
ของนายจางจึงมีบรรทัดฐานท่ีกําหนดไวเปนการแนนอนในการจาย 
 

  1.3 ความขัดแยงระหวางนายจางกับฝายลูกจาง 
 

   การท่ีไมมีการกําหนดอัตราคาจางข้ันตํ่าสําหรับงานท่ีจางแบบไมเต็ม
เวลาเอาไวเปนการแนนอนโดยกําหนดเปนกฎหมายน้ัน เมื่อมีการจางลูกจางที่ทํางาน
แบบไมเต็มเวลาเขาทํางาน คาจางจะข้ึนอยูกับการกําหนดโดยนายจาง หรือในบางกรณี
อาจเปนการเจรจาตอรองเพื่อกําหนดคาจาง และในกรณีที่จะมีการข้ึนคาจาง หากไมข้ึน
คาจางโดยการกําหนดของนายจางแลว การเจรจาตอรองระหวางนายจางกับลูกจางท่ี
ทํางานไมเต็มเวลาในเรื่องการข้ึนคาจางจึงเปนเรื่องท่ีหลีกเลี่ยงไมได โดยฝายลูกจางก็
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   เม่ือศึกษาถึงปญหาความขัดแยงระหวางนายจางกับฝายลูกจางท่ีทําไม
เต็มเวลาอันเกิดจากการเรียกรองในเรื่องคาจางในประเทศเกาหลีใต และประเทศญี่ปุน
แลว จะเห็นวาทั้งสองประเทศมีปญหาความขัดแยงอันเกิดจากสาเหตุดังกลาวนอยมาก 
เน่ืองจากท้ังสองประเทศดังกลาวไดมีการกําหนดอัตราคาจางข้ันตํ่าสําหรับลูกจางท่ี
ทํางานไมเต็มเวลาเปนรายชั่วโมงข้ึนบังคับใช ซึ่งทําใหมีผลดีตอการแรงงานสัมพันธใน
สถานประกอบการดวย 
 

  1.4 ผลกระทบทางดานเศรษฐกิจ 
 

   ตามทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร การท่ีประเทศใดประชากรภายในประเทศ
มีงานทํามากก็จะเกิดการสรางรายได ทําใหประเทศน้ันมีเศรษฐกิจที่เจริญรุงเรือง ในทาง
ตรงกันขามถาประเทศใดประชากรเกิดภาวะการวางงานมาก ประชากรไมมีงานทํา 
สภาพเศรษฐกิจของประเทศจะอยูในสภาพท่ีตกตํ่า ดังน้ันการที่ประชากรมีรายไดมากก็
เปนดัชนีชี้วัดถึงสภาพเศรษฐกิจได รัฐควรสงเสริมใหประชาชนทุกคนมีงานทําไมวาจะ
เปนงานท่ีทําในลักษณะเต็มเวลา หรือการทํางานในลักษณะท่ีไมเต็มเวลา หากเปนการ
ชวยหารายไดเสริมใหแกประชาชนก็เปนสิ่งท่ีรัฐควรสนับสนุน  
   กฎหมายในเร่ืองอัตราคาจางข้ันตํ่าเปนปจจัยอยางหน่ึง ที่ทําใหไมมีการ
จางงานเกิดข้ึน ทั้งน้ีเน่ืองจากการท่ีกฎหมายคุมครองแรงงานไมไดแบงประเภทของการ
จางงานไว ตลอดจนความหมายของคําวาลูกจางก็หมายถึงลูกจางทุกประเภท ความหมาย
ดังกลาวไดนําไปใชในเรื่องการกําหนดอัตราคาจางข้ันตํ่าดวย ซึ่งหมายความวาอัตรา    
คาจางข้ันตํ่าท่ีคณะกรรมการคาจางกําหนดบังคับใชโดยประกาศของกระทรวงแรงงาน
ในปจจุบัน ไดบังคับใชกับลูกจางทุกประเภทไมวาจะเปนลูกจางที่ทํางานเต็มเวลา หรือ
ลูกจางท่ีทํางานไมเต็มเวลา โดยนายจางจะตองจายคาจางเทากัน คือจายคาจางข้ันตํ่าเปน
รายวันเทากันไมวาจะเปนลูกจางประเภทใด หากนายจางคนใดหลีกเลี่ยงไมปฏิบัติตาม ก็
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   กรณีตัวอยางท่ีเกิดข้ึน คือการที่หางสรรพสินคาตางๆ ไดมีการจาง      
ลูกจางท่ีเปนกลุมนักเรียน นักศึกษาที่ตองการหารายไดพิเศษเขาทํางานหลังเลิกเรียน 
หรือในชวงปดเทอม และมีการจายคาจางตามชั่วโมงท่ีทํางาน ปรากฏวาเม่ือเจาพนักงาน
ตรวจแรงงานตรวจพบก็จะดําเนินคดีกับหางสรรพสินคาที่มีการจางลูกจางท่ีเปนนักเรียน 
นักศึกษาเขาทํางาน และสั่งใหหางสรรพสินคาเหลาน้ีจายคาจางใหแกลูกจางในอัตรา   
คาจางข้ันตํ่าตามท่ีกําหนดไวเปนรายวัน ซึ่งมีผลทําใหหางสรรพสินคาบางแหงท่ีไม
ตองการทําผิดกฎหมาย หรือพิจารณาแลววาไมคุมกับคาจางที่ตองจาย ก็จะไมมีการจาง
ลูกจางในกลุมนี้เขาทํางาน   สภาวะดังกลาวกอใหเกิดปญหาทางดานเศรษฐกิจของ
ชาติโดยรวม ซึ่งในเรื่องน้ี “ศาสตราจารยนิคม          จันทรวิทุร ในขณะเปนอธิบดีกรม
แรงงานไดเคยกลาววาการท่ีสถานประกอบการใดรับนักเรียน นักศึกษา เขาทํางานเพียง
คนเดียว สถานประกอบการนั้นไดชื่อวามีสวนชวยพัฒนาระบบเศรษฐกิจของชาติเปน
อันมาก”1

 

  1.5 ผลกระทบทางดานสังคม 
 

   หากประเทศใดมีประชาชนท่ีวางงานมากปญหาที่ตามมา คือเรื่อง
อาชญากรรม  ยาเสพติด  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  การลดจํานวนคนวางงาน 
--------------------------------------------------   

1นายสม ศุภนคร อดีตรองปลัดกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม กลาวในการบรรยายพิเศษ 

เร่ืองการจายคาจางรายช่ัวโมง และการจางงานบางเวลา จัดโดยบริษัท ศูนยกฎหมายธุรกิจอินเตอร
เนช่ันแนล จํากัด ณ โรงแรมดิ เอมเมอรัลด ถนนรัชดาภิเษก วันท่ี 2 ธันวาคม 2546  
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ลง ในขณะเดียวกันก็สงเสริมใหประชาชนไมวาจะเปนอาชีพใด วัยใด ใชเวลาวางใหเปน
ประโยชน ปญหาทางดานสังคมยอมลดลง ซึ่งประเทศไทยก็อยูในสภาพเดียวกัน ในขณะ
ที่ประเทศไทยเกิดปญหาทางดานเศรษฐกิจอันเน่ืองมาจากการลดคาเงินบาท มีสถาน
ประกอบการหลายแหงตองเลิกกิจการไป รวมทั้งมีสถานประกอบการจํานวนมากท่ีมี
ความจําเปนท่ีจะตองรักษาสถานภาพการดํารงอยูของกิจการไว โดยการลดชั่วโมงการ
ทํางานรวมทั้งการจายคาจางตามช่ัวโมงการทํางานน้ัน ซึ่งเปนสิ่งท่ีสถานประกอบการ
เหลาน้ีไมอาจหลีกเลี่ยงได    
   แตปรากฎวากฎหมายในเรื่องอัตราคาจางข้ันตํ่ากําหนดวาการกระทํา  
ดังกลาวเปนเรื่องที่ผิดตอกฎหมาย ถาสถานประกอบการน้ันเลือกดําเนินกิจการโดย     
ถูกตองตามกฎหมายดังกลาวสถานประกอบการน้ันยอมตองปดกิจการลง การเลิกจาง
ยอมเกิดข้ึนอยางแนนอน ซึ่งมีผลกระทบถึงปญหาสังคมอยางไมอาจหลีกเลี่ยงได ทั้งนี้ 
เนื่องจากกฎหมายไมไดกําหนดทางเลือกให  
   ในขณะเดียวกันปญหาสังคมท่ีเกิดจากปญหาการแพรระบาดของยา  
เสพติดเขาไปในหมูนักเรียน นักศึกษา รวมถึงกลุมคนท่ีวางงานนับวันจะทวีความรุนแรง
มากข้ึน ถึงแมวารัฐบาลจะใชนโยบายปราบปรามอยางจริงจัง แตก็เปนการแกปญหาใน
ระยะส้ัน และเปนการแกปญหาไดในระดับหน่ึงเทานั้น สําหรับการแกปญหาดังกลาวใน
ระยะยาวรัฐควรสงเสริมใหนักเรียน  นักศึกษา ไดมีงานทําในชวงที่วางจากการเรียน หรือ
ในชวงปดเทอม ตลอดจนสนับสนุนใหประชาชนมีงานทํามากข้ึน นอกจากจะเปนการ
ลดการแพรระบาดของยาเสพติดอันเปนการชวยแกไขปญหาสังคมแลว ยังเปนการทําให
เยาวชนรูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชนอีกดวย แตในสภาวะปจจุบันการกําหนดอัตรา
คาจางข้ันตํ่ารายวันท่ีใชบังคับอยูถือไดวาเปนอุปสรรคประการหนึ่งตอการสงเสริมการมี
งานทําของนักเรียน นักศึกษา รวมถึงประชาชนในกลุมดังกลาวดวย 
 

  1.6 ปญหาทางดานการบังคับใชกฎหมาย 
 

   การท่ีกฎหมายกําหนดอัตราคาจางข้ันตํ่า ใชบังคับกับลูกจางทุกประเภท
ไมวาจะเปนลูกจางท่ีทํางานเต็มเวลา หรือลูกจางท่ีทํางานไมเต็มเวลา โดยไมมีการ
แบงแยกประเภทของลูกจางเอาไว      สภาพดังกลาวไมสอดคลองกับความเปนจริง
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   แตการท่ีกฎหมายเกี่ยวกับอัตราคาจางข้ันตํ่ามิไดบังคับใช   โดยการ
แบงแยกตามการจางงาน หรือตามประเภทของลูกจางท่ีทํางานเต็มเวลา และลูกจางท่ี
ทํางานไมเต็มเวลาน้ัน ทําใหสถานประกอบการใดท่ีจางลูกจางทํางานไมเต็มเวลา (Part-
time) และมีการจางคาจางตามจํานวนชั่วโมงท่ีทํางาน ในอัตราท่ีตํ่ากวาคาจางข้ันตํ่าที่
กฎหมายในปจจุบันกําหนด เชนจางนักเรียน นักศึกษาทํางานในสถานประกอบการ
ในชวงหลังเลิกเรียน หรือชวงปดเทอม หรือจางแมบานท่ีตองการหารายไดพิเศษ โดยจาย
คาจางตามชั่วโมงการทํางานในอัตราตํ่ากวาคาจางรายวันที่บังคับใช เปนตน ถือวาสถาน
ประกอบการน้ันทําผิดกฎหมาย ซึ่งสภาพดังกลาวนอกจากไมสอดคลองกับความจริงแลว 
ยังมีผลตอประสิทธิภาพการบังคับใชกฎหมาย เน่ืองจากมีสถานประกอบการท่ีไม
สามารถปฏิบัติตามกฎหมาย หรือหลบเลี่ยงกฎหมายเปนจํานวนมาก  
   เมื่อเปรียบเทียบกับประเทศเกาหลีใต และประเทศญี่ปุน จะเห็นวาการท่ี
ทั้งสองประเทศไดมีการกําหนดคาจางข้ันตํ่าสําหรับลูกจางที่จางไมเต็มเวลาเปนราย     
ชั่วโมง ทําใหทั้งสองประเทศดังกลาวไมมีปญหาเรื่องการบังคับใชกฎหมายสําหรับการ
จางงานที่จางไมเต็มเวลา 
 

  1.7 เสียโอกาสในการเตรียมความพรอมและพัฒนาศักยภาพของลูกจาง 
 

   ในปจจุบันไดเกิดแนวคิดในการใชเวลาวางใหเปนประโยชนในขณะท่ี
กําลังเปนนักเรียน นักศึกษา หรือในขณะจบการศึกษาใหมที่เตรียมความพรอมเพ่ือเขาสู
ตลาดแรงงาน โดยการเขาไปทํางานในลักษณะท่ีทํางานแบบไมเต็มเวลา (Part-time) มาก
ข้ึน ซึ่งลักษณะดังกลาวกอใหเกิดประโยชนตอตลาดแรงงานและตัวลูกจางเองหลาย
ประการ เชน เปนการเตรียมความพรอมของลูกจางกอนที่จะเขาสูตลาดแรงงาน หรือเปน
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   แตการท่ีกฎหมายในเรื่องคาจางข้ันตํ่า ไดกําหนดใหใชบังคับกับลูกจาง
ทุกประเภทท่ีทํางานใหกับนายจาง ไมวาสภาพการทํางานจะเปนการทํางานแบบเต็มเวลา 
หรือการทํางานแบบไมเต็มเวลา โดยนายจางคนใดท่ีไมปฏิบัติตามกฎหมายในเรื่อง      
คาจางข้ันตํ่าจะมีบทกําหนดโทษ ทําใหสถานประกอบการบางแหงไมรับลูกจางท่ีมีความ
ประสงคจะทํางานแบบไมเต็มเวลาโดยเฉพาะกลุมนักเรียน นักศึกษา หรือผูที่สําเร็จ
การศึกษาใหมที่กําลังจะเตรียมความพรอมเพ่ือเขาสูตลาดแรงงานเขาทํางาน เน่ืองจาก
หากปฏิบัติตามกฎหมายเรื่องคาจางข้ันตํ่า ก็จะไมคุมคากับคาจางท่ีตองจายตามท่ี
กฎหมายกําหนดไวเปนรายวัน และหากจะจายคาจางตามชั่วโมงท่ีทํางานก็เปนการ
กระทําที่ผิดกฎหมาย สถานประกอบการเหลานั้นจึงไมรับลูกจางกลุมดังกลาวท่ีประสงค
เขาทํางานแบบไมเต็มเวลา ซึ่งเปนผลทําใหลูกจางเหลาน้ีเสียโอกาสในการเตรียมความ
พรอมและพัฒนาศักยภาพของตนกอนเขาสูตลาดแรงงาน 
 

  กลาวโดยสรุป ในปจจุบันมีการจางงานท่ีจางไมเต็มเวลามากข้ึน เนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจและสังคม แตการท่ีไมมีการกําหนดคาจางข้ันตํ่าของการ
จางงานที่จางไมเต็มเวลาข้ึนใชบังคับเปนกฎหมาย ทําใหเกิดปญหาหลายประการ         
ดังกลาวขางตน ซึ่งในวิทยานิพนธนี้จะไดเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหาในบท
ตอไป 
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บทท่ี 5 
 

บทสรุปและขอเสนอแนะ 
 

1 บทสรุป 
 

  การ กํ าหนดอัตราค า จ า ง ข้ัน ตํ่ าของประ เทศไทย ท่ีกํ าหนด ข้ึนโดย
คณะกรรมการคาจางนับต้ังแต พ.ศ.2516 จนถึงปจจุบัน ไดกําหนดอัตราคาจางข้ันตํ่าเปน    
รายวันทั้งส้ิน และใชบังคับกับนายจาง ลูกจางทุกประเภท ทั้งน้ีก็เพ่ือเปนหลักประกัน
เบื้องตนท่ีจะใหความคุมครองแกแรงงานไรฝมือที่เขาสูตลาดแรงงานซ่ึงไมมีโอกาส    
ตอรอง ใหไดรับคาตอบแทนท่ีเหมาะสมและเปนธรรม และสามารถดํารงชีวิตอยูไดตาม
ควรแกอัตภาพ 
  แตจากสภาพการเปลี่ยนแปลงทางดานสังคม ตลอดจนสถานการณทาง
เศรษฐกิจของประเทศไทยท่ีเกิดวิกฤติในชวงป พ.ศ. 2540 ตอเน่ืองมาถึงปจจุบัน 
สถานการณดังกลาวสงผลกระทบตอระบบการจางงานและสภาวะสังคม มีความพยายาม
พยุงสถานะของนายจางโดยการลดตนทุนดานแรงงาน มีการเลิกจาง และมีการ
เปลี่ยนแปลงการจางในสถานประกอบการหลายแหงโดยมีการจางงานในลักษณะเปน
ครั้งคราวมากข้ึน ประกอบกับสภาพทางธุรกิจของสถานประกอบการบางประเภทไมเอ้ือ
ตอการจางแรงงานแบบเต็มเวลา ตลอดจนสภาวะทางสังคมและเศรษฐกิจที่ผูอยูในวัย
ศึกษาตอง    ดิ้นรนหารายไดชวยผูปกครองเพ่ือเปนคาใชจายดานการศึกษา รวมทั้งยัง
เปนการใชเวลาวางใหเปนประโยชน และยังเปนการเตรียมความพรอมและพัฒนา
ศักยภาพของลูกจางกอนท่ีจะเขาสูตลาดแรงงาน อันเปนผลทําใหมีการจางงานแบบไม
เต็มเวลา (Part-Time) เกิดข้ึนในสถานประกอบการบางแหง และมีการจายคาจางโดยการ
กําหนดเปนราย       ชั่วโมงตามชั่วโมงการทํางาน 
  การจายคาจางใหแกลูกจางท่ีทํางานไมเต็มเวลาโดยกําหนดเปนรายชั่วโมง
ตามชั่วโมงการทํางานดังกลาว ตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 ถือวาเปน
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  ประกอบกับประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่องอัตราคาจางข้ันตํ่าดังกลาว ออก
โดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 ดังน้ันความหมายของ 
คําวานายจาง ลูกจางที่ประกาศกระทรวงแรงงานดังกลาวบังคับจึงหมายถึงนายจาง       
ลูกจางตามความหมายท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน ซึ่งก็หมายถึง   
นายจาง และลูกจางทุกประเภท เมื่อมีการจางลูกจางเขาทํางานไมวาจะเปนการจางแบบ
เต็มเวลา หรือจางแบบไมเต็มเวลา ก็จะถูกตีความวาตองอยูภายใตบังคับของคาจางข้ันตํ่า
เปนรายวัน 
  ทั้งท่ีสภาพความเปนจริงแลวตลาดแรงงานของไทยในปจจุบันในสถาน
ประกอบการท่ีมีการจางงานท้ังสองประเภท ลูกจางท่ีมีการจางเต็มเวลาก็จะไดรับคาจาง
เปนอัตราคาจางข้ันตํ่ารายวันตามท่ีกฎหมายกําหนด สวนลูกจางท่ีมีการจางไมเต็มเวลา 
คาจางจะข้ึนอยูกับการกําหนดของนายจางซึ่งมีการจางเปนรายชั่วโมง สภาพดังกลาว
กอใหเกิดปญหาหลายประการไมวาจะเปนการกอใหเกิดความไมเปนธรรมกับลูกจางท่ี
ทํางานไมเต็มเวลา ขาดความชัดเจนสําหรับนายจางในการจายคาจาง กอใหเกิดความ   
ขัดแยงระหวางนายจางกับฝายลูกจาง เกิดปญหาที่มีผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจและ
สังคม ตลอดจนเกิดปญหาตอการบังคับใชกฎหมาย รวมทั้งยังเสียโอกาสในการเตรียม
ความพรอมและพัฒนาศักยภาพของลูกจางท่ีมีการจางไมเต็มเวลา ทั้งนี้เนื่องจากการท่ีไม
มีกฎหมายกําหนดคาจางข้ันตํ่าสําหรับลูกจางที่ทํางานไมเต็มเวลาเปนการเฉพาะ 
  จากการศึกษาเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศเกาหลีใต และประเทศญี่ปุนแลว ใน
สวนของประเทศเกาหลีใตนั้น คาจางข้ันตํ่าถูกกําหนดข้ึนตามพระราชบัญญัติคาจาง    
ข้ันตํ่า ซึ่งเปนกฎหมายตางหากจากกฎหมายมาตรฐานแรงงาน โดยคาจางข้ันตํ่าจะ
กําหนดอยูบนพ้ืนฐานเปนรายชั่วโมง  แตอาจจะถูกกําหนดบนฐานเปนรายวัน              
รายสัปดาห หรือรายเดือน ต้ังแตป ค.ศ.1988  อัตราคาจางข้ันตํ่าถูกกําหนดบนฐานเปน
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  สําหรับประเทศญี่ปุนนั้น คาจางข้ันตํ่าถูกกําหนดข้ึนตามกฎหมายคาจางข้ันตํ่า 
ซึ่งเปนกฎหมายตางหากจากกฎหมายมาตรฐานแรงงาน โดยคาจางข้ันตํ่าจะถูกกําหนด
ข้ึนท้ังที่เปนคาจางรายวัน และรายชั่วโมง คาจางรายชั่วโมงจะใชบังคับกับลูกจางที่มีการ
จายคาจางเปนรายชั่วโมงซึ่งไดแกลูกจางท่ีมีการจางไมเต็มเวลา (Part-Time) สวนคาจาง
ข้ันตํ่ารายวันจะใชบังคับกับลูกจางที่มีการจายคาจางโดยวิธีการอ่ืน เชนจายเปนรายวัน 
หรือรายเดือน ซึ่งไดแกลูกจางที่มีการจางเต็มเวลา (Full-Time)  
  สวนผลการบังคับใชกฎหมายของท้ังสองประเทศดังกลาว จากการศึกษา
พบวาการบังคับใชกฎหมายในเรื่องคาจางข้ันตํ่าของท้ังสองประเทศมีความเหมาะสมกับ
สภาพการจางงาน ดังน้ันในวิทยานิพนธนี้จึงขอเสนอแนะการออกกฎหมายเพ่ือคุมครอง
ลูกจางที่ทํางานไมเต็มเวลาในเรื่องคาจางข้ันตํ่าดังตอไปนี้ 
 

2 ขอเสนอแนะ 
 

  เมื่อไดศึกษาถึงปญหาของงานท่ีจางไมเต็มเวลาและการกําหนดอัตราคาจาง
แลว   ผูเขียนขอเสนอแนะแนวทางในการออกกฎหมายโดยมีแนวทางดานกฎหมายท่ีทํา
ได 2 แนวทาง พรอมท้ังเสนอขอดีและขอเสียของแตละแนวทางเพ่ือพิจารณาดังตอไปนี้ 
 

  (1) การตราเปนพระราชบัญญัติคาจางขั้นตํ่า 
 

   เปนการตรากฎหมายคาจางข้ันตํ่าแยกออกมาจากพระราชบัญญัติ       
คุมครองแรงงาน เพ่ือที่จะสามารถกําหนดการคุมครองหรือขอบเขตการบังคับใชในเรื่อง
บุคคล เชนนายจาง ลูกจาง หรือเรื่องท่ัวๆ ไปไดตรงวัตถุประสงคที่ตองการบังคับใช ซึ่ง
เปนแนวทางที่ประเทศเกาหลีใต และประเทศญี่ปุนใชเปนกฎหมายแมในการกําหนด   
คาจางข้ันตํ่า  
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   การออกกฎหมายโดยการตราเปนพระราชบัญญัติคาจางข้ันตํ่ามีขอดี
และขอเสียที่ควรพิจารณาดังตอไปนี้ 
   1. ขอดี พิจารณาไดดังตอไปนี้ 
    ก. จะมีกฎหมายที่คุมครองเรื่องคาจางข้ันตํ่าโดยเฉพาะ ซึ่งจะ
สามารถกําหนดกฎเกณฑ ขอบเขตการใชบังคับในเรื่องบุคคล หรือเรื่องทั่วๆ ไปไดตรง
ตามวัตถุประสงคของการรางกฎหมาย ซึ่งแสดงออกใหเห็นถึงเจตนารมณในการท่ีจะ  
คุมครองเรื่องคาจางข้ันตํ่าโดยตรง 
    ข. มีความม่ันคงถาวร เน่ืองจากการออกเปนพระราชบัญญัติ   
คาจางข้ันตํ่าน้ันมีข้ันตอนการราง การกลั่นกรองหลายข้ันตอน ฉะน้ันเม่ือรางเปน      
พระราชบัญญัติคาจางข้ันตํ่าแลว ก็จะคงทนไปตลอดจนกวาจะมีกฎหมายในรูปแบบ  
พระราชบัญญัติมายกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงแกไข 
    ค. ทําใหมีการกําหนดอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการหรือ
หนวยงานตาง ๆ ตลอดจนบุคคลท่ีเกี่ยวของไดชัดเจน และไมมีการเปลี่ยนแปลงไดงาย ๆ 
ยกเวนจะมีกฎหมายมาแกไขเปลี่ยนแปลงยกเลิกอํานาจหนาท่ี จึงมีขอบเขตจํากัด ชัดเจน 
เปนที่มั่นใจสําหรับผูที่เกี่ยวของทุกฝายในการปฏิบัติตาม 
    ง. การออกเปนพระราชบัญญัติคาจางข้ันตํ่าน้ันจะตองผาน    
ข้ันตอนตาง ๆ หลายข้ันตอน หลายระดับ เชน คณะรัฐมนตรี คณะกรรมการกฤษฎีกา 
สภาผูแทนราษฎร วุฒิสภา ซึ่งจะมีผลดีคือทําใหกฎหมายผานการกลั่นกรองและ      
ตรวจสอบมาอยางดี 
   2. ขอเสีย พิจารณาไดดังตอไปนี้ 
    ก. การตราพระราชบัญญั ติค าจ าง ข้ัน ตํ่าตองเปนไปตาม
กระบวนการในการออกกฎหมาย ซึ่งตองผานข้ันตอนหลายระดับ มีกระบวนการท่ี
ซับซอนในทางปฏิบัติซึ่งตองใชเวลาดําเนินการมาก 
    ข. การเปลี่ยนแปลงแกไขเพิ่มเติมทําไดยาก เม่ือมีกฎหมาย
ออกมาบังคับใชแลวหากมีความจําเปนตองแกไขเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงเพ่ิมเติมแลว
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  (2) การออกเปนประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง อัตราคาจางขั้นตํ่า 
 

   เปนการออกกฎหมายเพ่ือคุมครองในเรื่องคาจางข้ันตํ่าโดยอาศัยอํานาจ
ตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541 ซึ่งเปนแนวทางที่ใชในปจจุบัน  
   การออกกฎหมายในรูปแบบของประกาศกระทรวงแรงงานเรื่อง อัตรา
คาจางข้ันตํ่ามีขอดีและขอเสียที่ควรพิจารณาดังตอไปนี้ 
   1. ขอดี พิจารณาไดดังตอไปนี้ 
    ก. มีความคลองตัวเนื่องจาก  การออกประกาศกระทรวง       
แรงงานฯ มีข้ันตอนท่ียุงยากซับซอนนอยกวาการออกเปนพระราชบัญญัติคาจางข้ันตํ่า
เพราะไมตองผานรัฐสภา 
    ข. สามารถดําเนินการไดอยางรวดเร็วเพราะดําเนินการในระดับ
กระทรวงโดยคณะกรรมการคาจาง เพ่ือเสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน
ประกาศใชเปนกฎหมายไดเลย 
    ค. การเปลี่ยนแปลงแกไขเพ่ิมเติม หรือยกเลิกทําไดงายกวาการ
ออกเปนพระราชบัญญัติคาจางข้ันตํ่า เพราะไมตองผานกระบวนการทางรัฐสภา ทําให
กฎหมายทันสมัยเหมาะสมกับกาลเทศะอยูเสมอ เพราะถามีพฤติการณเปลี่ยนแปลงไปก็
สามารถแกไขเพ่ิมเติม หรือยกเลิกประกาศกระทรวงแรงงานฯ ได 
    ง. สามารถตอบสนองกับความตองการหรือใหความคุมครอง
ใหตรงกับกลุมเปาหมายเพราะเปนกฎหมายซ่ึงออกโดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงาน 
ซึ่งเปนฝายบริหารทําใหรับรูปญหา ทั้งน้ีโดยนําเอาปญหาตางๆ ที่เกิดข้ึนจากการปฏิบัติ
มาเปนแนวทางในการออกประกาศกระทรวงแรงงานฯ 
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   2. ขอเสีย พิจารณาไดดังตอไปนี้ 
    ก. อาจขาดความรอบคอบ เน่ืองจากข้ันตอนการออกกฎหมาย
ไมยุงยากฉะน้ันการกล่ันกรองกฎหมายจึงมีนอยทําใหกฎหมายที่ออกมาอาจไมเปนที่
ยอมรับในทางปฏิบัติ 
    ข. ขาดความม่ันคงถาวร เนื่องจากการออกประกาศกระทรวง
แรงงานฯ ผานระดับกระทรวงแลวนําเสนอรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานก็สามารถ
ประกาศใชเปนกฎหมายไดเลย ฉะน้ันจึงอาจมีการแกไขเปลี่ยนแปลงไดอยูตลอดเวลาซึ่ง
บางครั้งอาจมีการเสนอยกเลิกประกาศกระทรวงแรงงานแลวออกเปนประกาศกระทรวง
แรงงานใหมทั้งฉบับเลยก็ได 
    ค. การออกประกาศกระทรวงแรงงานฯ นั้น รัฐมนตรีเปนผู
ประกาศใช ซึ่งเปนการออกโดยอาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน 
พ.ศ.2541 ฉะนั้นกฎหมายจึงออกไดเฉพาะภายในขอบเขตท่ีพระราชบัญญัติดังกลาวให
อํานาจไวเทาน้ัน 
 

  (3)  ขอเสนอแนะแนวทางการออกกฎหมาย  
 

   จากการพิจารณาถึงรูปแบบกฎหมายท้ังพระราชบัญญัติคาจางข้ันตํ่าและ
ประกาศกระทรวงแรงงานฯ ดังไดกลาวมาแลวนั้น จะเห็นวาการออกกฎหมายท้ัง 2 วิธี ก็
มีทั้งขอดี และขอเสียแตกตางกันไป แตหากจะพิจารณาถึงดานความม่ันคงถาวร และ   
รูปแบบของกฎหมายท่ีมีผลบังคับในระยะยาวแลวการออกกฎหมายโดยการตราเปน      
พระราชบัญญัติคาจางข้ันตํ่าดูจะเปนการเหมาะสม แตอยางไรก็ตามการออกกฎหมายใน
รูปแบบพระราชบัญญั ติค าจ าง ข้ัน ตํ่าแมจะมีขอดีหลายประการ  แตการออก
พระราชบัญญัติคาจางข้ันตํ่าน้ันมีข้ันตอนท่ีซับซอนและใชเวลามาก จึงสมควรเปน
ขอพิจารณาในระยะยาว หรือใชเปนมาตรการระยะยาวในอนาคต  
   สําหรับในขณะน้ีสมควรออกกฎหมายในรูปแบบที่สามารถดําเนินการ
ไดโดยใชเวลาอันสั้นออกมาใชไปกอน เมื่อมีการบังคับใชกฎหมายดังกลาวน้ีตอไปอีก
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   สวนวิธีที่เหมาะสมท่ีสุดซึ่งสามารถดําเนินการไดโดยมีความยุงยาก   
ซับซอนนอยกวาแตมีผลดีเชนเดียวกันกับวิธีการออกเปนพระราชบัญญัติคาจางข้ันตํ่า คือ
วิธีการออกประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง อัตราคาจางข้ันตํ่า ซึ่งปจจุบันนี้ก็ไดมีการ
ออกประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง อัตราคาจางข้ันตํ่า โดยอาศัย มาตรา 6 มาตรา 79 
และมาตรา 88 แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541  
   ทั้งนี้ใหคณะกรรมการคาจางท่ีจัดต้ังข้ึนตามพระราชบัญญัติคุมครอง 
แรงงาน พ.ศ.2541 เปนหนวยงานท่ีมีอํานาจหนาท่ีในการพิจารณากําหนดอัตราคาจาง 
ข้ันตํ่าแลว เสนอตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงแรงงานเพ่ือประกาศเปนประกาศกระทรวง
แรงงานฯ บังคับใชเปนกฎหมายตอไป สวนการกําหนดการคุมครองควรแยกการ        
คุมครองระหวางลูกจางที่ทํางานเต็มเวลา กับลูกจางที่ทํางานไมเต็มเวลา โดยแนวทางน้ี
เปนแนวทางการคุมครอง เรื่อง  อัตราคาจางข้ันตํ่าท่ีใชในประเทศญี่ปุน ดังน้ันใน
วิทยานิพนธนี้ขอเสนอแนะวาควรมีการประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง อัตราคาจางข้ัน
ตํ่า แยกการคุมครองเปน 2 ฉบับ ดังน้ี  
   ฉบับแรก เปนประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง อัตราคาจางข้ันตํ่าสําหรับ     
ลูกจางท่ีทํางานเต็มเวลา โดยมีการกําหนดสาระสําคัญดังเชนประกาศกระทรวงแรงงาน 
เรื่อง อัตราคาจางข้ันตํ่าที่ใชในปจจุบัน ที่มีการกําหนดอัตราคาจางข้ันตํ่าเปนรายวัน  
   ฉบับท่ีสอง เปนประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง อัตราคาจางข้ันตํ่า
สําหรับลูกจางที่ทํางานไมเต็มเวลา ซึ่งมีการกําหนดอัตราคาจางข้ันตํ่าเปนรายชั่วโมง โดย
ในประกาศดังกลาวขอเสนอแนะการคุมครองในสวนท่ีเปนสาระสําคัญดังตอไปนี้ 
   1. ประเภทธุรกิจที่ใชบังคับสําหรับงานท่ีจางไมเต็มเวลา ประเทศ
เกาหลีใต และประเทศญี่ปุนมีการกําหนดคาจางข้ันตํ่าสําหรับงานท่ีจางไมเต็มเวลา โดยมี
การจายคาจางเปนรายชั่วโมงและใชบังคับกับธุรกิจทุกประเภท สําหรับประเทศไทยน้ัน 
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   2. ประเภทของลูกจางที่บังคับสําหรับงานที่จางไมเต็มเวลา ประเทศ
ญี่ปุน ไดมีการแบงการบังคับใชคาจางข้ันตํ่าไวในสวนลูกจางที่ทํางานเต็มเวลา กับ      
ลูกจางท่ีทํางานไมเต็มเวลาไวเปนการเฉพาะ สําหรับประเทศไทยน้ันผูเขียนเห็นดวยกับ
แนวคิดดังกลาว โดยการบังคับใชผูเขียนเห็นควรกําหนดจายคาจางเปนรายชั่วโมงบังคับ
ใชกับลูกจางสําหรับงานท่ีจางไมเต็มเวลาทุกประเภท ทั้งน้ีเน่ืองจากในปจจุบันมีการจาง
ลูกจางที่ทํางานไมเต็มเวลาเขาทํางานในสถานประกอบการตางๆ เปนจํานวนมาก และมี
แนวโนมจะขยายตัวเพ่ิมข้ึนทุกป แตยังไมมีกฎหมายรองรับในเรื่องการจายคาจางใหกับ
ลูกจางในประเภทดังกลาวนี้ ซึ่งทําใหลูกจางที่ทํางานไมเต็มเวลาไดรับคาจางที่ไม
เหมาะสมและเปนธรรม 
   3. การกําหนดชั่วโมงการทํางาน ประเทศญี่ปุนไดมีการกําหนด      
ชั่วโมงการทํางานของลูกจางท่ีทํางานไมเต็มเวลาไวซึ่งเปนการคุมครองลูกจางประเภท
ดังกลาวในเรื่องชั่วโมงการทํางาน สําหรับประเทศไทยแลวผูเขียนมีความเห็นวาควรนํา
แนวคิดในการกําหนดชั่วโมงการทํางานของญี่ปุนมาใช โดยเห็นวาควรกําหนดชั่วโมง
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   4. การกําหนดชั่วโมงข้ันตํ่าในการจาง ทั้งน้ีเนื่องจากการจางงานที่
จางไมเต็มเวลาโดยมีการจายคาจางเปนรายชั่วโมงน้ัน ไมไดหมายความวาเปนการ      
จางงานกันเปนชั่วโมงๆ ไป หรือเปนการจางงานท่ีข้ึนอยูความพอใจของนายจาง เพราะ
ถาใหนายจางกําหนดเวลาการทํางานไดเสรีโดยไมมีการกําหนดชั่วโมงข้ันตํ่าไว ยอมจะมี
การเอารัดเอาเปรียบลูกจางได การกําหนดการจางไมเต็มเวลาโดยมีการจายคาจางเปนราย  
ชั่วโมง นอกจากจะตองมีการกําหนดชั่วโมงการทํางานข้ันสูงไว ทั้งนี้ก็เพ่ือไมใหเสีย 
หลักการ และวัตถุประสงคหลักที่ใหความคุมครองลูกจางใหไดรับคาตอบแทนท่ีเปน
ธรรมแลว  
    ผูเขียนมีความเห็นวาการกําหนดชั่วโมงข้ันตํ่าในการจางก็เปนอีก
มาตรการหน่ึงท่ีจะรักษาหลักการดังกลาวไว หากไมมีการกําหนดชั่วโมงข้ันตํ่าในการ
จางไว นายจางอาจมีความตองการจางงานเพียงชั่วโมงเดียว การจายคาจางก็จะจายตาม 
ชั่วโมงท่ีทํางาน ซึ่งนายจางยอมไดประโยชนอยางแนนอนเพราะจายคาจางตามชั่วโมง
การทํางาน แตในดานของลูกจางการทํางานหน่ึงชั่วโมงหรือสองชั่วโมง ลูกจางก็ตองเสีย
คาใชจายในการเดินทางไปกลับ และคาใชจายอ่ืนๆ เทาเดิม ดังนั้นผูเขียนเห็นวาการ
กําหนดชั่วโมงการทํางานข้ันตํ่า ยอมเปนการประกันคาตอบแทนท่ีลูกจางท่ีทํางานใน
งานท่ีจางไมเต็มเวลาจะไดรับ โดยควรกําหนดชั่วโมงข้ันตํ่าในการจางไวไมนอยกวา 2 
ชั่วโมง 
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   5. การกําหนดอัตราคาจางข้ันตํ่าและคาจางของงานท่ีจางไมเต็มเวลา 
ในการกําหนดอัตราคาจางข้ันตํ่ารายวัน คณะกรรมการคาจางจะคิดอยูบนพ้ืนฐานชั่วโมง
ทํางานปกติวันละไมเกิน 8 ชั่วโมง แตในการกําหนดอัตราคาจางสําหรับงานท่ีจางไมเต็ม
เวลาท่ีมีการจายคาจางเปนรายชั่วโมงนั้นจะคิดจากพ้ืนฐานของอัตราคาจางรายวันหาร
ดวยแปด เพ่ือใหไดอัตราคาจางสําหรับงานท่ีจางไมเต็มเวลา เปนเรื่องที่ไมเปนธรรม
สําหรับลูกจางในงานท่ีจางไมเต็มเวลา เพราะชั่วโมงของการทํางานนอยกวาชั่วโมงการ
ทํางานของงานที่จางเต็มเวลามาก  
    ดังน้ันผูเขียนมีความเห็นวาคาตอบแทนท่ีไดรับถาคิดจากฐานอัตรา
คาจางข้ันตํ่ารายวันหารดวยแปด จะทําใหวัตถุประสงคในเรื่องการใหความคุมครอง    
ลูกจางเพ่ือใหลูกจางในประเภทน้ี ไดรับคาตอบแทนท่ีเปนธรรมและเหมาะสมเสียไป 
สวนการจะกําหนดเปนจํานวนเทาไรเพ่ือบังคับใชกับลูกจางท่ีทํางานไมเต็มเวลานั้น 
ผูเขียนเห็นวาควรพิจารณาจากปจจัยทางดานเศรษฐกิจ ทองถิ่น และปจจัยอ่ืนๆ อีกหลาย
ประการประกอบควบคูไปดวย ทั้งน้ีในเบื้องตนควรคิดจากฐานอัตราคาจางข้ันตํ่ารายวัน
ซึ่งเปนอัตราคาจางท่ีพิจารณาจากปจจัยทางดานเศรษฐกิจ ทองถิ่น และปจจัยอ่ืนๆ แลว 
โดยบวกเพ่ิมอีกรอยละยี่สิบแลวหารดวยแปด เพ่ือเปนคาจางสําหรับลูกจางท่ีทํางานไม
เต็มเวลา 
   6. ทองถิ่นหรือจังหวัดท่ีบังคับใชอัตราคาจางข้ันตํ่าและคาจางของ
งานท่ีจางไมเต็มเวลา ประเทศเกาหลีใตการกําหนดอัตราคาจางข้ันตํ่าของงานท่ีจางไม
เต็มเปนรายชั่วโมงจะใชบังคับทั้งประเทศ สําหรับประเทศไทยน้ันผูเขียนเห็นดวยกับ
แนวคิดดังกลาวในเรื่องการบังคับใชทั่วประเทศ เนื่องจากในปจจุบันมีการจางงาน
กระจายไปทุกจังหวัด ดังน้ันในแตละจังหวัดจะมีลูกจางท่ีประสงคทํางานไมเต็มเวลาไม
มากก็นอย การกําหนดอัตราคาจางข้ันตํ่าของงานท่ีจางไมเต็มเวลาใหครอบคลุมทุก
จังหวัดจะเปนทางสงเสริมการทํางานของลูกจางประเภทดังกลาวได แตสําหรับอัตรา
คาจางข้ันตํ่าและคาจางของงานท่ีจางไมเต็มเวลานั้น ผู เขียนเห็นวาควรกําหนดให
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  กลาวโดยสรุป ในเรื่องการคุมครองลูกจางท่ีทํางานไมเต็มเวลาในเรื่อง อัตรา
คาจางข้ันตํ่าน้ัน ควรออกกฎหมายเปนประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง อัตราคาจางข้ันตํ่า
สําหรับงานท่ีจางไมเต็มเวลา แยกความคุมครองเปนคนละฉบับกับการคุมครองลูกจางท่ี
ทํางานเต็มเวลา  
  สําหรับการกําหนดอัตราคาจางข้ันตํ่า และคาจางของงานท่ีจางไมเต็มเวลา 
เพ่ือใหเกิดความเปนธรรมและเหมาะสมกับลูกจางท่ีมีการจางงานไมเต็มเวลานั้น ควร
พิจารณาจากปจจัยทางดานเศรษฐกิจ ทองถิ่น และปจจัยอ่ืนๆ ในเบื้องตนไดเสนอแนะให
คิดจากฐานอัตราคาจางข้ันตํ่ารายวันซ่ึงเปนอัตราคาจางท่ีพิจารณาจากปจจัยทางดาน
เศรษฐกิจ ทองถิ่น และปจจัยอ่ืนๆ แลว โดยใหบวกเพ่ิมอีกรอยละยี่สิบแลวหารดวยแปด 
เพ่ือเปนคาจางรายชั่วโมงท่ีจะจายใหแกลูกจางที่ทํางานไมเต็มเวลา  
  สวนขอบเขตการบังคับใชอัตราคาจางข้ันตํ่า และคาจางของงานท่ีจางไมเต็ม
เวลา ไดเสนอแนะใหใชบังคับกับธุรกิจ และลูกจางทุกประเภทท่ีมีการจางงาน หรือ
ทํางานในงานท่ีจางไมเต็มเวลา รวมทั้งบังคับใชคาจางข้ันตํ่าดังกลาวกับทุกจังหวัดทั่ว
ประเทศ โดยอัตราคาจางข้ันตํ่าอาจแตกตางไปตามสภาพแหงทองถิ่น 
  อนึ่ง การกําหนดอัตราคาจางข้ันตํ่าสําหรับลูกจางท่ีทํางานไมเต็มเวลาเปน
กฎหมาย นอกจากจะทําใหลูกจางจางที่ทํางานไมเต็มเวลาไดรับความเปนธรรมในเรื่อง
คา        ตอบแทนการทํางานแลว ยังจะมีสวนในการสงเสริมใหมีการจางงานมากข้ึน ซึ่ง
จะเปนผลดีตอสภาพสังคมและเศรษฐกิจของชาติโดยสวนรวม 
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เกษมสันต วิลาวรรณ.  คําอธิบายกฎหมายแรงงาน.  พิมพครั้งที่ 5.  กรุงเทพฯ : บริษัท 
  สํานักพิมพวิญูชน จํากัด,  2545 
เกษมสันต วิลาวรรณ.  ปุจฉา-วิสัชนา กฎหมายแรงงานและปญหาในทางปฏิบัติ.   
  กรุงเทพฯ : บริษัท เอ็มอาร แอนด ทีเอส จํากัด, 2544 
กรมแรงงาน กระทรวงมหาดไทย.  ตัวบท สรุป และความเห็นประกอบอนสุัญญาและขอ
  แนะขององคการกรรมกรระหวางประเทศ สมัยการประชุมท่ี 54-56. 2513 
ธีระ ศรีธรรมรักษ.  กฎหมายแรงงาน.  กรุงเทพฯ : สํานักพิมพมหาวิทยาลัยรามคําแหง, 
  2543 
ธีระ ศรีธรรมรักษ.  รายงานการวิจัย เรื่องการแกไขและปรับปรุงประกาศกระทรวง 
  มหาดไทย เรือ่งการคุมครองแรงงานใหเปนพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน. 
  กรุงเทพฯ : คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2531 
นิคม จันทรวิทุร.  กฎหมายแรงงานแนวคิดและปญหา.  กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ 
  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2530 
นิคม จันทรวิทุร.  ประเทศไทยกับประมวลกฎหมายแรงงานระหวางประเทศ.   
  กรุงเทพฯ : โรงพิมพจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2531 
นิคม จันทรวิทุร.  แรงงานและกฎหมายไทย.  กรุงเทพฯ : สํานักพิมพไทยวัฒนา 
  พานิช, 2523 
นิคม จันทรวิทุร.  แรงงานไทยกับชีวิตท่ีดีกวา.  กรงุเทพฯ : หอรัตนชัยการพิมพ, 2532 
นิคม จันทรวิทุร.  คําอธิบายวิชากฎหมายเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและแรงงาน.   
  พิมพครั้งท่ี 2,  กรุงเทพฯ : สํานักพิมพมหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2517 
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พงษรัตน เครือกลิ่น.  คําอธิบายกฎหมายแรงงานเพ่ือการบริหารทรัพยากรมนุษย.    
  กรุงเทพฯ : สํานักพิมพนิติธรรม, 2545 
พอพันธ อุยยานนท.  ประวัติศาสตรแรงงานไทย ฉบับกูศักด์ิศรกีรรมกร.  กรุงเทพฯ :
  บริษัท เอดิสัน เพรส โพรดักส จํากัด, 2541 
ไพศิษฐ พิพัฒนกุล.  กฎหมายแรงงานและอุตสาหกรรม ประมวลกฎหมายแพงและ 
  พาณิชย จางแรงงาน.  กรงุเทพฯ : เฟสทการพิมพ, 2520  
ไพศิษฐ พิพัฒนกุล.  กฎหมายแรงงาน.  กรุงเทพฯ : สํานักพิมพมหาวิทยาลัย 
  รามคําแหง, 2523 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.  เอกสารการสอนชุดวิชากฎหมายแรงงาน หนวยท่ี 1-6.  
  พิมพครั้งท่ี 2.  นนทบุรี : ฝายการพิมพมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช,  
  2529 
รุงโรจน รื่นเริงวงศ.  พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ฉบับใชงาน.   
  กรุงเทพฯ : หางหุนสวนจํากัดพิมพอักษร, 2544 
วิจิตรา (ฟุงลัดดา)วิเชียรชม.  รวมกฎหมายแรงงาน.  พิมพครั้งท่ี 9.  กรุงเทพฯ : สํานัก
  พิมพมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2544 
วิจิตรา (ฟุงลัดดา)วิเชียรชม.  ยอหลักกฎหมายแรงงาน.  พิมพครั้งท่ี 14.  กรุงเทพฯ : 
  สํานักพิมพนิติธรรม, 2544 
สุณี ฉัตราคม.  คาจางและทฤษฎีคาจาง.  กรุงเทพฯ : หางหุนสวนจํากัดอรุณการพิมพ, 
  2528 
สุดาศิริ วศวงศ.  คําบรรยายกฎหมายคุมครองแรงงาน.  กรุงเทพฯ : สํานักพิมพนิติ 
  บรรณการ, 2543 
สวนวิเทศสัมพันธ สํานักวิชาการแรงงานและสวัสดิการสังคม.  อนุสัญญาและขอเสนอ
  แนะขององคการแรงงานระหวางประเทศ.  กรุงเทพฯ : หางหุนสวนจํากัดเพ่ิม
  เสริมกิจ, 2539 
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เอกพร รักความสุข.  เจตนารมณของกฎหมายคุมครองแรงงาน ฉบบัใหม.  พิมพครั้งท่ี 2. 
  กรุงเทพฯ : โรงพิมพเดือนตุลา, 2541 

วารสาร 
 

กองบรรณาธิการ.  “ปญหาคาแรงข้ันตํ่า:รัฐบาลตองมีมาตรการท่ีเหมาะสม”  
  วารสารเอกสารภาษีอากร.  10, 112.  มกราคม 2534 
กองบรรณาธิการ.  “รางพระราชบัญญัติคณะกรรมการคาจางและรายไดแหงชาติ พ.ศ…”  
  วารสารกฎหมายธุรกิจ.  1, 5.  กรกฎาคม-กันยายน 2539 
กองบรรณาธิการ.  “สอท.เสนอหลักเกณฑปรับคาจางข้ันตํ่ากอนท่ีอุตสาหกรรมจะ 
  บอบช้ํา”  วารสารวิศวกรรมสารเทคโนโลยี.  49, 11.  พฤศจิกายน 2539 
จิตติมา คุปตานนท.  “กระเทาะเปลือกคาจาง(ข้ัน)ตํ่า:20 ปบนความขัดแยงที่ไมรูจบ”       
  วารสารผูจัดการ.  10, 115.  เมษายน 2536 
จําเนียร จวงตระกูล.  “ขอสรุปจากการศึกษาคาจางในประเทศไทย”  วารสารศาล 
  แรงงาน.  7, 1.  มกราคม 2530 
ชนินทร มโีภคี.  “ขอสังเกตุบางประการในการปรบัอัตราคาจางข้ันตํ่า”  วารสารชีพจร
  เศรษฐกิจ.  8, 2.  มีนาคม-เมษายน 2543 
ผกามาศ บุญธรรม.  “คณะอนุกรรมการอัตราคาจางข้ันตํ่าจังหวัดเพ่ือใคร”  วารสาร 
  แรงงานสัมพันธ.  40, 3.  พฤษภาคม-มิถุนายน 2542 
รุงโรจน รื่นเริงวงศ.  “คาจางตามกฎหมายคุมครองแรงงานใหม”  วารสารภาษี บัญชีและ
  กฎหมายธุรกิจ.  มิถุนายน 2543 
สะอาด โกมลบุณย.  “คาจางข้ันตํ่า”  วารสารศาลแรงงาน.  8, 4.  ตุลาคม-ธันวาคม 2532 
สะอาด โกมลบุณย.  “คาจางข้ันตํ่า”  วารสารศาลแรงงาน.  9, 1.  มกราคม-มีนาคม 2533 
สุชาญ โกศิน.  “คาจางข้ันตํ่าและผลกระทบ”  วารสารแรงงานสัมพันธ.  29, 1.   
  มกราคม- กุมภาพันธ 2530 
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สุรศักดิ์ มณีศร.  “เสนทางอันยาวไกลในการแสวงหาสูตรของคาจาง”  วารสาร 
  นิติศาสตร.  22, 3.  กันยายน 2535 
สํานักงานคณะกรรมการคาจาง.  “คาจางข้ันตํ่าความจําเปนที่ตองมี”  วารสารแรงงาน
  สัมพันธ.  34, 2.   มีนาคม-เมษายน 2535 
 

เอกสารอื่นๆ 
 

กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม.  “รายงาน
  ผลสําราจคาจาง สวัสดิการและช่ัวโมงทํางาน พ.ศ.2540” 2542 
กรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม.  “คาจาง    
  รายได และชั่วโมงการทํางาน พ.ศ.2543” 2545 
ไพศิษฐ พิพัฒนกุล. “เอกสารการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง วิเคราะหพระราชบัญญัติ   
  แรงงานสัมพันธ ฉบับใหม” 2545 
วรรณพร ชูอํานาจ.  “เอกสารประกอบการสัมมนาไตรภาคี เรื่อง แนวคิดเรื่องการกําหนด
  อัตราคาจางข้ันตํ่ารายชั่วโมง” 2545 
สถาบันราชภัฏสวนดุสิต.  “รายงานการศึกษาวิจัย ปงบประมาณ 2538 เรื่องโครงการ
  ศึกษาเปรียบเทียบคาจางในภาคราชการ ภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจ” 2538 
สมาคมเศรษฐศาสตรธรรมศาสตร.  “เอกสารทางวิชาการประกอบการสัมมนาทิศทาง
  เศรษฐกิจไทย ป 2536 คาแรงข้ันตํ่า” 2536 
สํานักงานคณะกรรมการคาจาง.  “รายงานผลการสัมมนาไตรภาคี เรื่อง ทิศทางการ 
  กําหนดคาจางข้ันตํ่าของประเทศไทย” 2532 
สํานักงานคณะกรรมการคาจาง.  “รายงานผลการสัมมนาไตรภาคี เรื่อง แนวทางกําหนด
  นโยบายรายได คาจาง และสวัสดิการ” 2535 
สํานักงานคณะกรรมการคาจาง.  “เอกสารประกอบการสัมมนาเชิงพิจารณ เรื่องการปรับ
  ปรุงโครงสรางคณะกรรมการคาจาง” 2538 
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สํานักงานคณะกรรมการคาจาง กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม.  “ประมวลขอมูล 
  เรื่องการกําหนดคาจางข้ันตํ่าในประเทศไทย” 2541 
สํานักงานคณะกรรมการคาจาง กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม.  “รายงานผลการ
  ดําเนินงาน คณะกรรมการคาจางชุดที่ 11” 2539 
สํานักงานคณะกรรมการคาจาง กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม.  “รายงานผลการ
  ดําเนินงาน คณะกรรมการคาจางชุดที่ 12” 2541 
สํานักงานคณะกรรมการคาจาง กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม.  “รายงานผลการ
  ดําเนินงาน คณะกรรมการคาจางกลาง” 2543 
สํานักงานคณะกรรมการคาจาง กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม.  “รายงานผลการ
  ดําเนินงาน คณะกรรมการคาจางกลาง” 2546 
 

วิทยานิพนธ 
 

ธีระ หงสเจริญ.  “คาจางตามกฎหมายแรงงาน”  วิทยานิพนธปริญญานิติศาสตร 
  มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2524 
วิภาวี ศรีเพียร.  “การสรางปจจัยเพ่ือใชกําหนดอัตราคาจางข้ันตํ่าท่ีเหมาะสมสําหรับ 
  ประเทศไทย”  วิทยานิพนธปริญญาพัฒนาแรงงานและสวัสดิการ  
  มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2539 
สุนทร ศรชัย.  “ผลกระทบของการปรับอัตราคาจางข้ันตํ่าตามกฎหมาย”  วิทยานิพนธ
  ปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2539 
 

ขอมูลทางอนิเตอรเน็ต 
 

http://www.ilo.org 
http://www.jaring.my/ksm 
http://www.molab.go.kr 
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ภาคผนวก ก 
 

1. ประกาศกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม เรื่อง อัตราคาจางข้ันตํ่า 
  (ตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.2541) ฉบับที่ 1 - ฉบับที่ 3 
2. ประกาศกระทรวงแรงงาน เรื่อง อัตราคาจางข้ันตํ่า พรอมคําชี้แจง 
 ฉบับที่ 1 – ฉบับที่ 3 
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