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ตลอดจนชี้แนะใหเห็นขอสรุปปญหาที่ชัดเจนในการจัดทําวิทยานิพนธ   
 วิทยานิพนธฉบับนี้ไมอาจสําเร็จลงได หากผูเขียนไมไดรับกําลังใจสนับสนุนจนเกิด
ความมานะพากเพียรจากบิดามารดา พี่นองทุกคนในครอบครัว ที่คอยใหความชวยเหลือในดาน
ตางๆและคอยใหกําลังใจตลอดมา จนผูเขียนสามารถเรียบเรียงวิทยานิพนธฉบับนี้ตามความมุง
หมาย 

สุดทายนี้สวนดีและคุณคาของวิทยานิพนธฉบับนี้หามี ผูเขียนขอมอบบูชาแดบุพการี 
ครูบาอาจารยและผูมีพระคุณทุกทาน สวนขอผิดพลาดและบกพรองผูเขียนขอนอมรับไวดวยความ
เคารพ 
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  คุมครองแรงงาน 
ช่ือผูเขียน  เดนตา  คงนาค 
อาจารยที่ปรึกษา  ศาสตราจารย ดร.ธีระ  ศรีธรรมรักษ 
สาขาวิชา  นิติศาสตร 
ปการศึกษา  2553 

 
บทคัดยอ 

 
 วิทยานิพนธฉบับนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการทําสัญญาจางแรงงานเปนหนังสือตาม
กฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน โดยการหามาตรการทางกฎหมายที่เหมาะสมมาปรับใชเพื่อ
เปนแนวทางในการใหความคุมครองสิทธิของคูสัญญาตามสัญญาจางแรงงานโดยไมขัดตอกฎหมาย
และมีความเปนธรรมตอคูสัญญาในเรื่องสัญญาจางแรงงานและขอตกลงในสัญญาจางแรงงานควบคู
กันไปซึ่งในปจจุบันนั้นยังคงเกิดปญหาในกระบวนการทางกฎหมาย  เนื่องจากปญหาที่เกิดขึ้นไมมี
กฎหมายรองรับและยังคงมีปญหาบางประการอยู  ซ่ึงแมวาจะมีกฎหมายมารองรับไวแลวก็ตาม  แต
ก็ยังคงเปนปญหาในทางปฏิบัติ โดยการศึกษาวิจัยเร่ืองนี้เปนการวิจัยทางเอกสาร โดยศึกษากฎหมาย
แรงงานที่ เกี่ยวของกับการทําสัญญาจางแรงงานเปนหนังสือของประเทศอังกฤษ ประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศญี่ปุน และประเทศซาอุดิอาระเบีย มาใชเปนแนวทางในการ
วิเคราะหศึกษาเปรียบเทียบกับการทําสัญญาจางแรงงานเปนหนังสือตามกฎหมายวาดวยการ
คุมครองแรงงานของประเทศไทย 
  ผลจากการศึกษาพบวา การทําสัญญาจางแรงงานเปนหนังสือตามกฎหมายวาดวยการ
คุมครองแรงงานของประเทศไทย ในเรื่องสัญญาจางแรงงานนั้นยังคงไมรัดกุมและยังมีชองวางให
นายจางสามารถหลีกเลี่ยงกฎหมายได เนื่องมาจากการที่กฎหมายปจจุบันไดบัญญัติใหสัญญาจาง
แรงงานจะทําเปนหนังสือหรือดวยวาจาระบุชัดเจนหรือเปนที่เขาใจโดยปริยายอยางใดอยางหนึ่งก็
ได  ซ่ึงถือวาสัญญาจางแรงงานเกิดขึ้นแลว จึงเปนการเปดโอกาสใหนายจางใหลูกจางออกจากงาน
หรือไลลูกจางออกจากงานไดตามความพอใจของนายจางอันเนื่องมาจากการไมมีการบังคับให
นายจางตองจัดทําสัญญาจางแรงงานตอลูกจางแตประการใด   
  ทั้งนี้ในกรณีการทําสัญญาจางแรงงานเปนหนังสือตามกฎหมายวาดวยการคุมครอง
แรงงานของประเทศไทย  จากการศึกษาพบวากฎหมายคุมครองแรงงานของประเทศไทยแมวาจะมี
การตกลงจางงานเกิดขึ้นไดสมบูรณโดยไมตองจัดทําเปนหนังสือ และแมไมมีหลักฐานเปนหนังสือ
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ตามกฎหมายก็สามารถใหสิทธิลูกจางฟองรองกันในศาลแรงงานได โดยการอาศัยการนําสืบจาก
พยานบุคคล แตก็มักที่จะมีปญหาเกิดขึ้นเสมอในเรื่องของน้ําหนักพยานของแตละฝาย อีกทั้งหากแต
ละฝายตางก็อางพยานบุคคลเพื่อเขามาเปนประโยชนแกฝายตนทั้งนั้น  ซ่ึงทําใหมีปญหาในเรื่อง
ตางๆ เชน การเบี่ยงเบน ความนาเชื่อถือและความถูกตอง ฯลฯ เปนตน เกิดขึ้นตามมาและยังเปนการ
เสียเวลาในการดําเนินกระบวนการพิจารณาคดีอีกดวย ดังนั้นลูกจางจึงยังไมไดรับความคุมครองใน
เร่ืองการทําสัญญาจางแรงงานเปนหนังสือเทาที่ควร 
  จากเหตุผลขางตน ผูเขียนเห็นวาการทําสัญญาจางแรงงานเปนหนังสือตามกฎหมายวา
ดวยการคุมครองแรงงานของประเทศไทยนั้นยังคงมีขอบกพรองที่สมควรไดรับการแกไขใหมีความ
เหมาะสมและเปนธรรมแกทั้งกับนายจางและลูกจางมากยิ่งขึ้น ซ่ึงภายหลังจากที่ไดศึกษาวิเคราะห
และเปรียบเทียบแลวผูเขียนไดเสนอใหมีการแกไขและเพิ่มเติมพระราชบัญญัติฉบับนี้ในสวนที่ยังมี
ขอบกพรอง เพื่อใหพระราชบัญญัติคุมครองแรงงานฉบับปจจุบันมีความเหมาะสม และเปนการ
กอใหเกิดความเปนธรรมเกิดขึ้นแกทั้งนายจางและลูกจางยิ่งขึ้น และเปนการลดปญหาในการนําคดี
ขึ้นสูศาลใหนอยลงอีกทางหนึ่งดวย 
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ABSTRACT 
 
 This thesis aims to study the establishment of employment contract in document 
according to the laws regarding labor protection by identifying and adapting the appropriate legal 
measures as guidelines to guard the rights of all parties in the employment contract which are in 
accordance with the laws and just to the parties in terms of the contract and the agreements on the 
contract. Nowadays, there are still difficulties in the legal procedures as the problems that occur 
do not have the laws to acknowledge them; on the other hand, certain problems which are 
acknowledged by the laws still remain problematic in practice. The research methodology is 
based on documental research by studying the labor laws relevant to the establishment of 
employment contract in document of England, China, Japan and Saudi Arabia. These laws are 
then analyzed in comparison with the establishment of employment contract in document 
according to labor protection laws of Thailand.  

The study has shown that the establishment of employment contract in document 
according to labor protection laws of Thailand is still flawed and allows room for evasion by 
employers. Since the current laws enact that employment contract can be conducted either in 
writing or in verbal or nonverbal agreement, thus considering the employment contract 
established, opportunities are available for employers to force employees on resignation or 
discharge capriciously because there are no mandates for employers to formally issue an 
employment contract to employees.  

As for Thailand’s the establishment of employment contract in document according to 
labor protection laws, according to labor protection laws of Thailand, even though an agreement 
of employment can be completed without documentation or any legal evidence in writing, 
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employees still maintain the rights to lawsuits in the labor court by drawing on witnesses. 
However, problems always arise in terms of credentials of each side’s witnesses. Moreover, each 
side naturally calls witnesses for own benefits, resulting in problems of prejudices, credibility and 
righteousness, etc., as well as time loss in the prosecution process. Therefore, employees still do 
not receive enough protection in the establishment of employment contract in document as they 
should.  
   From the aforesaid reasons, I see that Thailand’s the establishment of employment 
contract in document according to labor protection laws has flaws in need of edition for the 
propriety and justice to both employers and employees. After the comparative analysis, I propose 
that there be revision and addition to this Act in the flawed aspects in order to make the current 
Labor Protection Act more appropriate and just to both employers and employees, as well as 
decreasing the problems of lawsuits.  
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา  
 ทุกสังคมในโลกมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาไมมีการหยุดนิ่ง ดังนั้นสภาพสังคม
และเศรษฐกิจของประเทศตางๆ ก็ยอมมีความเปลี่ยนแปลงไปอยางไมหยุดยั้งเชนกัน สําหรับ
ประเทศที่พัฒนาแลวตางก็พยายามปรับเปลี่ยนสถานะภาพประเทศของตนใหเปนประเทศ
มหาอํานาจหรือผูนําที่มีอํานาจตอรองทางเศรษฐกิจสูงกวาประเทศอื่นๆ  สวนประเทศที่ยังไมพัฒนา
อีกหลายๆประเทศก็พยายามปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจในภาคการผลิต
จากที่เคยเปนระบบสังคมเกษตรกรรมมาเปนสังคมอุตสาหกรรมขนาดยอม จนกลายเปนประเทศ
หรือกลุมประเทศอุตสาหกรรมใหมในที่สุด1  ซ่ึงส่ิงที่ทําใหสังคมแตละประเทศเปลี่ยนแปลงไปนั้น
ก็คือ แรงงานจากมนุษย กลาวคือเปนสิ่งที่กอใหมีการผลิตสินคาและการบริการตางๆเพื่อตอบสนอง
ตอความตองการของสังคมที่มีการพัฒนาไปเรื่อยๆ ตลอดเวลา อันกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตอ
สังคมและเศรษฐกิจของทุกประเทศในโลก   
  จากที่กลาวมาขางตนนั้นจะเห็นไดวา แรงงานเปนสิ่งสําคัญที่ทําใหสังคมและเศรษฐกิจ
เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นจึงกอใหเกิดการจางแรงงานขึ้นมา ซ่ึงการจางแรงงานนั้นจะเกิดขึ้นไดก็
ตอเมื่อบุคคลไดเขาทํางานเปนลูกจางในภาคเอกชนหรือภาครัฐไมวาจะเปนที่แหงใดก็ตาม โดย
ลูกจางตองผูกพันกับนายจางซึ่งเปนเจาของสถานประกอบกิจการนั้นๆ  และลูกจางจะได
คาตอบแทนเปนคาจางจากการทํางานใหนายจางในอัตราที่เหมาะสม โดยตามสัญญาจางแรงงานนั้น
ถือวาเปนสัญญาในทางแพงชนิดหนึ่ง ซ่ึงในประเทศอุตสาหกรรมใหญๆ ถือวาสัญญาจางแรงงานมี
ความสําคัญอยางยิ่งเพราะมีความเกี่ยวของกับลูกจางซึ่งเปนประชากรสวนใหญของประเทศ   
  การเกิดขึ้นของสัญญาจางแรงงานอาจนั้นจะเกิดขึ้นโดยชัดแจงหรือเกิดขึ้นโดยปริยายก็
ได การเกิดสัญญาจางแรงงานโดยชัดแจงอาศัยหลักทั่วไปแหงกฎหมายเกี่ยวกับนิติกรรมและสัญญา
คือมีคําเสนอและคําสนองที่ถูกตองตรงกันมุงโดยตรงตอการผูกนิติสัมพันธตอกันตามมาตรา 149  
แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  ซ่ึงสัญญาจางแรงงานเปนสัญญาที่มีบุคคลสองฝาย คือ
                                                 

1 รัชดาภรณ  ทองสุข.  (2549).  เอกสารคําอธิบายวิชากฎหมายแรงงานและประกันสังคม LW 229.  หนา 
3. 
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นายจางและลูกจาง เขามาทําความตกลงกอใหเกิดนิติสัมพันธตอกัน โดยตางฝายตางยินยอมปฏิบัติ
ตอกันตามที่ไดมีการตกลงกันไวกลาวคือ ใหถือวาลูกจางกับนายจางไดตกลงยินยอมพรอมใจที่จะ
ปฏิบัติตอกันตามที่ไดตกลงกันไวและตามที่กฎหมายกําหนดดวย โดยการที่ตางฝายตางตกลงกันนั้น
จะกอใหเกิดสัญญาขึ้นโดยการเกิดสัญญาจางแรงงานนั้นอาจจะเกิดขึ้นโดยชัดเจนหรือชัดแจง หรือ
เกิดขึ้นโดยปริยายก็ได  ซ่ึงการเกิดสัญญาจางแรงงานโดยชัดแจงนั้นอาศัยหลักทั่วไปแหงกฎหมาย
เกี่ยวกับนิติกรรมสัญญาคือ มีคําเสนอและคําสนองที่ถูกตองตรงกัน มุงโดยตรงตอการผูกนิติ
สัมพันธตอกันตามมาตรา 149 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย ตามที่กลาวมาขางตน   
   การที่บุคคลตั้งแตสองฝายขึ้นไปตกลงทําสัญญาตอกันกฎหมายกําหนดวิธีการทํานิติ
กรรมที่สําคัญไว 4 ประเภท ไดแก2  
 1)   ตกลงดวยวาจา หมายถึง คูสัญญาตกลงดวยวาจา สัญญานั้นก็มีผลผูกพันสามารถ
บังคับตามกฎหมายได เชน สัญญาจางทําของ ยืมใชคงรูป ยืมใชส้ินเปลือง ฝากทรัพย ให เปนตน 
 2)  มีหลักฐานเปนหนังสือลงลายมือชื่อฝายท่ีตองรับผิด  กรณีนี้คูสัญญาจะตองทํา
หลักฐานอยางหนึ่งอยางใดเปนหนังสือไวเปนหลักฐาน  และหลักฐานดังกลาวจะตองมีลายมือช่ือ
ของคูสัญญาฝายที่จะตองรับผิดปรากฎไวดวย  หากตกลงดวยวาจาจะฟองคดีเพื่อใหศาลบังคับตาม
สัญญาไมได   
 3)  ตองทําเปนหนังสือ หมายถึง ตองทําเปนสัญญาที่เปนลายลักษณอักษรและมีลายมือ
ช่ือคูสัญญาทั้งสองฝายลงไว จะมีลายมือช่ือฝายที่ตองรับผิดอยางเดียวไมได มิฉะนั้นสัญญาจะตก
เปนโมฆะเสียเปลาใชไมได เชน สัญญาเชาซื้อตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 572  
จะตองทําเปนหนังสือ ลงลายมือช่ือทั้งผูใหเชาและผูเชาซ้ือ มิฉะนั้นจะตกเปนโมฆะ เปนตน 
 4)  ตองทําเปนหนังสือและจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาท่ี  ในกรณีนี้นอกจากจะตอง
ทําสัญญาที่มีลายมือช่ือคูสัญญาแลว  ยังจะตองนําไปจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่ตามกฎหมาย
อีกดวย  มิฉะนั้นสัญญาจะตกเปนโมฆะ เชน สัญญาซื้อขายที่ดิน  ขายฝาก  จํานอง  เปนตน   

 ทั้งนี้แมวาพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 จะมิไดมีบทบังคับในเรื่องของ
การทําสัญญาจางแรงงานเปนหนังสือเอาไว  แตสัญญาจางแรงงานที่เกิดจะตองมีสาระสําคัญที่
แสดงใหเห็นวาเปนสัญญาจางแรงงานดวย นั่นก็คือ การกําหนดตําแหนงหรือหนาที่การงานโดย
ลูกจางตกลงที่จะทํางานใหนายจาง  และการกําหนดคาจางเงินเดือนของลูกจางโดยนายจางตกลง
ใหสินจางหรือคาจางตลอดเวลาที่ลูกจางทํางานให  ถาหากมีการทํางานใหโดยไมมีสินจางหรือ
คาจางก็ไมใชสัญญาจางแรงงาน แตคูสัญญาอาจมีความสัมพันธกันในฐานะอื่น  เชน ตัวการ

                                                 
2  พงษรัตน  เครือกลิ่น.  (2550).  คําอธิบายกฎหมายแรงงานเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย.  หนา 50. 
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ตัวแทน หรือหุนสวน เปนตน ดังนั้นจากที่กลาวมาขางตนนั้นสามารถสรุปไดวาสัญญาจางแรงงาน
นั้นแมกฎหมายจะมิไดบังคับในเรื่องของการทําสัญญาจางแรงงานเปนหนังสือ  แตสัญญาจาง
แรงงานก็อาจเกิดขึ้นไดโดยปริยายหรือโดยชัดแจงก็ได  เพียงแตลูกจางตองมีหนาที่ที่จะตองทํางาน
ใหแกนายจาง ไมวาจะเปนงานใชสมองหรือกําลังกายภายใตการควบคุมบังคับบัญชาของนายจาง    
และฝายนายจางก็มีหนาที่ที่ตองชําระหรือจายสินจาง  รวมทั้งมีหนาที่จัดเตรียมวัสดุและเครื่องมือ
เครื่องใชในการผลิตใหแกลูกจางและลูกจางก็ตองใชความรูความสามารถรวมทั้งแรงงานของตน
เพื่อรักษาผลประโยชนของนายจางอยางเต็มที่ในขณะที่นายจางตองดูแลเอาใจใสและใหสวัสดิการ
แกลูกจางดวย  ดังนั้นจึงสามารถที่จะขยายความคําวาสัญญาจางแรงงานใหชัดเจนยิ่งขึ้นไดจาก
ลักษณะที่สําคัญ 4 ประการดังนี้  คือ 

 1)  สัญญาจางแรงงานเปนเอกเทศสัญญาอยางหนึ่ง กลาวคือเปนนิติกรรมสองฝาย
ระหวางคูสัญญาฝายนายจางและฝายลูกจางที่มีการบัญญัติไวเปนเอกเทศในลักษณะจางแรงงานและ
จางทําของตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  โดยฝายหนึ่งซึ่งเรียกวา  “ลูกจาง” ตกลงทํางาน
ใหแกอีกฝายหนึ่งเรียกวา  “นายจาง”   
 2)  สัญญาจางแรงงานเปนสัญญาตางตอบแทน  กลาวคือเปนสัญญาที่กอหนี้ที่ตองชําระ
ตอบแทนตอกันใหแกคูกรณีทั้งสองฝายโดยฝายลูกจางมีหนี้ตองทํางานใหแกนายจางภายใตการ
บังคับบัญชาดวยความซื่อสัตยและตองพยายามรักษาผลประโยชนใหแกนายจางอยางเต็มที่  สวน
นายจางมีหนาที่หรือมีหนี้ที่จะตองจายสินจางใหแกลูกจางตลอดเวลาที่ทํางานใหและดูแลเอาใจใส
ตอการทํางานของลูกจาง  รวมทั้งดูแลสภาพแวดลอมในการทํางานใหปลอดภัยและเหมาะสม  ซ่ึง
ผลตามกฎหมายหากคูสัญญาฝายหนึ่งไมชําระหนี้อีกฝายยอมมีสิทธิที่จะไมชําระหนี้ไดเชนกัน   
ดังนั้นเมื่อสัญญาจางแรงงานเปนสัญญาตางตอบแทนก็ตองนําบทบัญญัติทั่วไปของลักษณะสัญญา
ตางตอบแทนมาใชบังคับดวย  เวนแตจะมีบทบัญญัติในลักษณะจางแรงงานกําหนดไวเปนพิเศษ  
แตอยางไรก็ตามการจางแรงงานสวนใหญจะใชกฎหมายเกี่ยวกับแรงงานที่บัญญัติไวโดยเฉพาะ   

ตัวอยางเชน นางสมศรีตกลงเปนแมครัวใหแกรานอาหารของนางสมใจเนื่องจากถูก
อัธยาศัย โดยไมเรียกรองคาตอบแทนใดๆ  แมนางสมศรีจะเรียกตนเองวาเปนลูกจาง  และนางสมใจ
วาเปนนายจางก็ตาม  แตเมื่อนางสมศรีทํางานใหแกนางสมใจโดยไมมีความประสงคที่จะรับสินจาง  
จึงไมมีนิติสัมพันธตอกันในฐานะนายจางและลูกจาง     
   3)  สัญญาจางแรงงานไมมีแบบหรือหลักฐานเปนหนังสือ กลาวคือสัญญาจางแรงงาน
กฎหมายไมไดบังคับวาตองทําตามแบบของสัญญาจางแรงงาน  ทําเปนหนังสือหรือจดทะเบียนตอ
พนักงานเจาหนาที่แตอยางใด  สัญญาจางแรงงานมีผลบังคับอยางสมบูรณโดยเพียงแตลูกจางจะตอง
มีเจตนาทํางานในฐานะลูกจางตามสัญญาจางแรงงานโดยการตกลงเขาทํางานใหแกนายจางเพื่อรับ

DPU



 4

สินจางหรือคาตอบแทนและนายจางมีการตกลงแสดงเจตนาจางแรงงานโดยการรับลูกจางเขาทํางาน
โดยตกลงจายสินจางหรือคาตอบแทนใหแกลูกจางตลอดระยะเวลาที่ลูกจางทํางานให ซ่ึงถือวามีการ
แสดงคําเสนอ และคําสนองถูกตองตรงกันแลวแมจะเปนเพียงดวยวาจาก็ตาม และไมวาจะเปนการ
ตกลงที่กระทําโดยแจงชัดหรือโดยปริยายก็ได ฉะนั้นเพียงแตเจตนาของทั้งสองฝายตรงกันก็ถือวา
สัญญาจางแรงงานเกิดขึ้นแลวทันที แตถาการแสดงเจตนาตอบุคคลผูไมมีอํานาจรับเขาทํางาน  
สัญญาจางแรงงานก็ยังไมเกิดขึ้น ซ่ึงตางจากการทําสัญญาบางประเภทที่กฎหมายกําหนดไววาถาไม
ทําเปนหนังสือจะไมมีผลที่จะบังคับกันไดตามกฎหมาย เชน การเชาซ้ือถาไมทําเปนหนังสือจะเปน
โมฆะ เปนตน ดังนั้น สัญญาจางแรงงานจึงเปนสัญญาซึ่งตองมีการแสดงเจตนาตกลงกัน ทั้งนี้โดย
ไมจําเปนตองทําตามแบบหรือมีหลักฐานเปนหนังสือแตอยางใด การแสดงเจตนาตกลงกันอาจ
เกิดขึ้นจากการตกลงดวยวาจาหรือการตกลงโดยปริยายก็ได  เมื่อตกลงกันแลว คูกรณีตองผูกพันใน
ฐานะนายจางและลูกจางโดยไมอาจปดความรับผิดได อยางไรก็ดีการแสดงเจตนาตกลงกันนั้น ตอง
เปนเจตนาตกลงผูกพันในฐานะนายจางและลูกจาง   
 ตัวอยางเชน นายจางสั่งใหลูกจางชวยหาคนงานมาทํางานเพิ่ม โดยนายจางตกลงวาจะ
จายสินจางใหวันละ 200 บาท ลูกจางก็พาคนงานมาทํางานเพิ่มตามที่นายจางสั่ง นายจางทราบและ
จายสินจางโดยไมไดพูดจากับคนงานที่มาทําเพิ่มเลย เชนนี้ถือวามีสัญญาจางแรงงานกันระหวาง
นายจางกับคนงานที่มาทํางานเพิ่มนั้นแลว3 เปนตน 
  4)  สัญญาจางแรงงานมีสาระสําคัญอยูท่ีตัวของคูสัญญา กลาวคือเปนสัญญาเฉพาะตัว
และถือเอาคุณสมบัติของคูสัญญาเปนสาระสําคัญของสัญญาทั้งนี้เพราะนายจางจะรับลูกจางเขา
ทํางานหรือไมก็ได  โดยตองพิจารณาถึงความรูความสามารถ  ประสบการณของลูกจางแตละคนวา
มีความเหมาะสมกับงานที่มีอยูหรือไมกอนที่จะรับเขามาทํางาน  ซ่ึงขณะที่ลูกจางจะเขามาทํางาน
ใหกับนายจางไดตองมีการพิจารณาถึงฐานะทางการเงินและความมั่นคงของกิจการของนายจางกอน
ดวย  ดังนั้นคูสัญญาแตละฝายจะโอนสิทธิและหนาที่ตามสัญญาจางแรงงานใหผูอ่ืนไมได  นอกจาก
อีกฝายหนึ่งจะยินยอมกลาวคือนายจางไมมีอํานาจโอนสิทธิการจางลูกจางใหแกบุคคลภายนอกโดย
ที่ลูกจางไมยินยอม  และในทางกลับกันลูกจางจะใหบุคคลภายนอกเขามาทํางานแทนตนโดย
นายจางไมยินยอมก็ไมไดเชนกัน อยางไรก็ดีในกรณีเมื่อลูกจางตายลงสัญญาจางแรงงานยอมระงับ
ลงและทายาทจะสวมสิทธิและหนาที่ตามสัญญาไมไดแตสําหรับกรณีนายจางนั้นหากสัญญาจาง
แรงงานมีสาระสําคัญอยูที่ตัวบุคคลผูเปนนายจาง สัญญาจางยอมระงับไปดวยความตายของนายจาง
เชนกันแตหากเปนกรณีที่กิจการมีการเปลี่ยนแปลงนายจางอันเนื่องจากการรับมรดก  การโอนหรือ
ดวยประการอื่นหรือในกรณีที่นายจางเปนนิติบุคคลและมีการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงโอนหรอืควบ
                                                 

3 รัชดาภรณ  ทองสุข.  เลมเดิม.  หนา 26. 
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กับนิติบุคคลใด  สิทธิตางๆที่ลูกจางมีอยูตอนายจางเดิมเชนใดลูกจางก็ยังมีสิทธินั้นอยูตอไปและ
นายจางใหมยอมรับไปทั้งสิทธิและหนาที่อันเกี่ยวกับลูกจางนั้นทุกประการ 
 ดังนั้นจึงกลาวไดวากฎหมายวาดวยสัญญาจางแรงงานเปนกฎหมายที่กําหนดถึงสิทธิ
หนาที่โดยทั่วไปของนายจางและลูกจางซึ่งมีตอกันในฐานะคูสัญญา4 ซ่ึงสาระสําคัญของการจางงาน  
ก็คือการ “ทํางาน” ดังประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 5755 ที่มีการบัญญัติไวในบรรพ  3  
ลักษณะจางแรงงาน  ซ่ึงมีขอสังเกตวากฎหมายที่บัญญัติไวในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  
ซ่ึงตั้งอยูบนพื้นฐาน หลักเสรีภาพในการทําสัญญา  (Freedom of Contract) หลักความศักดิ์สิทธิแหง
การแสดงเจตนา (Principle of Autonomy of the Will) จึงเปนเรื่องที่นายจางกับลูกจางสามารถเจรจา
ตอรองกันไดและมีการกําหนดขอตกลงที่มีผลบังคับไดตามกฎหมาย   

 สัญญาจางแรงงานจึงเปนกฎหมายเอกชนที่มีลักษณะเปนกฎหมายเศรษฐกิจหรือ
กฎหมายพาณิชย  และเปนกฎหมายคนละเรื่องกับกฎหมายแรงงาน (Labour  Law) ซ่ึงเปนกฎหมาย
มหาชนที่รัฐไดวางหลักเกณฑตางๆ ไวเพื่อใหความคุมครองแกลูกจางที่รับจางทํางานในกิจการ
ภาคอุตสาหกรรม และเพื่อปองกันมิใหนายจางเอารัดเอาเปรียบลูกจางในเรื่องเกี่ยวกับสภาพการ
ทํางาน สวัสดิการ และการกําหนดคาจางขั้นต่ํา โดยไดกําหนดใหนายจางจะตองกระทําการอยาง
หนึ่งอยางใดเพิ่มขึ้นจากหนาที่ตามที่ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยกําหนดไว  ทําใหนายจางจึง
ไมอาจใชสิทธิบางประการที่ตนมีอยูในฐานะนายจางตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยได  
รวมทั้ง  กฎหมายแรงงานยังไมยินยอมใหนายจางและลูกจางทําความตกลงในเรื่องบางเรื่องให
แตกตางไปจากหลักเกณฑตามที่กฎหมายแรงงานกําหนดไวได แมลูกจางจะยินยอมดวยก็ตาม  
สัญญาจางแรงงานจึงเปนกฎหมายเอกชนและเปนสัญญาที่ตั้งอยูบนพื้นฐานของทฤษฎีทางกฎหมาย
ที่สําคัญของกฎหมายวาดวยหลักทั่วไป คือ หลักเสรีภาพในการทําสัญญา (Freedom of Contract)  
หลักความศักดิ์สิทธิแหงการแสดงเจตนา (Principle of  Autonomy of  the Will) และสัญญาตอง
เปนสัญญา (Pacta  Sunt  Servanda) กลาวคือ เมื่อสัญญาจางแรงงานไดเกิดขึ้น และคูสัญญาฝายใด
ฝายหนึ่งสามารถที่จะพิสูจนไดวา  คูสัญญาทั้งสองฝายไดตกลงเขาทําสัญญากันขึ้นดวยความสมัคร
ใจแลว  ทั้งนี้โดยไมคํานึงวาคูสัญญาทั้งสองฝายจะมีอํานาจตอรองในการทําสัญญาเทาเทียมกัน
หรือไม และคูสัญญาจะไดเปรียบเสียเปรียบกันอยางไร ศาลหรือรัฐจะไมเขาไปเกี่ยวของ  
นอกจากนี้คูสัญญายังสามารถที่จะตกลงยกเวน แกไข เปล่ียนแปลงสิทธิและ/หรือความรับผิดชอบ
ตามกฎหมายตอกันอยางไรก็ได  ตราบเทาที่ไมขัดตอความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของ
                                                 

4 เกษมสันต  วิลาวรรณ ก.  (2546).  กฎหมายแรงงานสําหรับนักบริหาร.  หนา 13. 
5 มาตรา  575 “อันวาจางแรงงานนั้นคือ สัญญาซึ่งบุคคลหนึ่งเรียกวา  ลูกจางตกลงจะทํางานใหแกบุคคล

อีกคนหนึ่งเรียกวานายจาง   และนายจางตกลงจะใหสินจางตลอดเวลาที่ทํางานให.” 
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ประชาชน รวมทั้ง ถาหากมีการฟองรองคดีเกี่ยวกับสัญญาจางแรงงานเกิดขึ้นศาลก็จะตองพิพากษา
ใหเปนไปตามเงื่อนไขตามที่ไดกําหนดไวในสัญญาจางแรงงานเปนหลัก 

 ดังนั้นเมื่อมีการจางแรงงานเกิดขึ้นแลวก็จะทําใหตองมีการใชแรงงานเกิดขึ้นไมวาจะ
เปนการใชแรงงานดวยกําลังกายหรือกําลังสมองก็ตาม และเมื่อมีการจางแรงงานก็ตองมีกฎหมาย
เขามาเกี่ยวของในการควบคุมมิใหมีการเอารัดเอาเปรียบระหวางนายจางและลูกจางเกิดขึ้น ทั้งนี้
แมวาจะมีกฎหมายเขามาควบคุมดูแลการจางแรงงาน  แตในบางกรณีก็ไมสามารถที่จะควบคุมและ
ใหความคุมครองไดทั้งหมด  จึงทําใหเกิดคดีแรงงานเกิดขึ้นตามมาอยางตอเนื่อง แมรัฐจะเขามา
ควบคุมดูแลและคุมครองสิทธิหนาที่ระหวางนายจางกับลูกจางแลวก็ตาม แตก็ยังคงมีปญหาแรงงาน
ซ่ึงเปนปญหาที่มีผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอยางตอเนื่องเร่ือยมา โดยการ
กําหนดกฎหมายที่ไมเหมาะสมหรือพอดีกับทั้งสองฝายคือเอ้ือประโยชนใหลูกจางมากไป นายจางก็
อาจหลีกเลี่ยงไมทําตามสัญญาจางแรงงานและไปทําสัญญาจางทําของแทน ก็จะไมเกิดการจางงาน
อันจะสงผลใหคนตกงานกอปญหาทางสังคมและปญหาอาชญากรรมเปนลูกโซตามมาในภายหลัง
หรือการเอื้อประโยชนใหนายจางมากไปลูกจางก็จะถูกเอารัดเอาเปรียบไมไดรับความเปนธรรมจาก
การทํางานใหแกนายจางที่เอารัดเอาเปรียบลูกจางและอาจทําใหเกิดการนัดหยุดงานหรือเหตุการณ 
ปญหาอื่นเกิดขึ้นตามมาก็ได  ดังเชนนี้ผูวิจัยจึงไดทําการศึกษานี้ในเรื่องของการทําสัญญาจาง
แรงงานเปนหนังสือตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานที่ยังคงมีปญหาที่ตองปรับปรุงแกไขอยู
เพื่อแกปญหาการจางแรงงานที่ไมเปนธรรม  กลาวคือสัญญาจางแรงงานในสวนของการทําสัญญา
จางแรงงานเปนหนังสือ  ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยนั้นมิไดมีการบัญญัติวา สัญญาจาง
แรงงานจะตองทําเปนหนังสือและจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่ หรือทําเปนหนังสือ (ลาย
ลักษณอักษร) หรือตองมีหลักฐานเปนหนังสืออยางหนึ่งอยางใด โดยกฎหมายตามประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย มาตรา 575 ใหคํานิยามเพียงวา “อันวาจางแรงงานนั้น คือ สัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่ง
เรียกวาลูกจาง ตกลงจะทํางานใหแกบุคคลอีกคนหนึ่งเรียกวานายจางและนายจางตกลงจะใหสินจาง
ตลอดเวลาที่ทํางานให” และพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ก็ไดใหคํานิยามของสัญญา
จางไวในมาตรา 5 เพียงวา “สัญญาจาง หมายความวา สัญญาไมวาเปนหนังสือหรือดวยวาจาระบุ
ชัดเจน หรือเปนที่เขาใจโดยปริยาย ซ่ึงบุคคลหนึ่งเรียกวา ลูกจาง ตกลงจะทํางานใหแกบุคคลอีก
บุคคลหนึ่ง เรียกวา นายจาง และนายจางตกลงจะใหคาจางตลอดเวลาที่ทํางานให”   
 โดยจากที่กลาวมาขางตนนั้นจะเห็นไดวาไมมีการใหคํานิยามของคําวา “สัญญาจาง
แรงงาน” วาตองมีรูปแบบอยางไรที่มีรูปแบบแนนอนตายตัวในการทําสัญญาและมีความชัดเจน
รัดกุม ซ่ึงทําใหในยุคปจจุบันยังคงมีปญหาอันเกี่ยวกับความสัมพันธระหวางนายจางกับลูกจางทาง
กฎหมายเกิดขึ้นเรื่อยมา ซ่ึงเปนปญหาสําคัญหลักๆของสถานประกอบการและของกลุมคนใช
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แรงงานสวนใหญ โดยปญหาสวนหนึ่งที่กอใหเกิดขึ้นมาระหวางนายจางและลูกจางนั้น สวนหนึ่ง
เกิดมาจากสาระสําคัญของสัญญาจางแรงงานที่เกิดขึ้นจากการทํางานหรือการกําหนดตําแหนง
หนาที่การงานใหลูกจางทํางานและตองมีการจายสินจางหรือคาตอบแทนในการทํางานโดยไม
จําเปนตองทําสัญญาจางแรงงานเปนหนังสือแตประการใด อันเนื่องจากมาจากสัญญาจางแรงงานไม
มีแบบที่แนนอนและอาจเกิดสัญญาขึ้นโดยชัดแจงหรือโดยปริยายก็ได  เมื่อสัญญาจางแรงงาน
เกิดขึ้นแลวคูสัญญาหรือลูกจางก็ตองผูกพันตามสัญญาจางแรงงานนั้นสงผลใหเกิดปญหาแรงงาน
ขึ้นบอยครั้ง  เมื่อมีการนําคดีขึ้นสูศาลประเด็นแรกในการพิจารณาคดีนั้นก็คือจะตองมีการพิจารณา
วาเปนสัญญาจางแรงงานหรือไม  ซ่ึงเมื่อมีการพิจารณาวาเปนสัญญาจางแรงงานหรือไมขึ้นมาแลว
นั้นก็จะมีการฟองรองบังคับคดีกันในการที่ลูกจางจะเรียกรองหรือฟองรองบังคับคดีใหนายจางรับ
ผิดตามคําฟองนั้นก็เปนการยากที่ลูกจางจะดําเนินการแลวชนะคดีในเรื่องของการเปนลูกจางตอ
นายจางหากนายจางยกขอตอสูในเรื่องพยานหลักฐานก็เปนการยากหากการจางแรงงานนั้นเปนการ
จางแรงงานโดยใชวาจามิไดเปนสัญญาจางที่ทําเปนหนังสือไวเปนหลักฐานโดยเฉพาะ ซึ่งการที่
ลูกจางจะพิสูจนความจริงตามขอเรียกรองของลูกจางไดนั้นก็เปนการยากในการพิสูจนและเปนการ
ยากในการยืนยันพิสูจนความจริงแมวาจะสามารถพิสูจนไดโดยการนําพยานบุคคลมาพิสูจนไดแตก็
เปนการยากในการหาพยานบุคคลมายืนยันและพิสูจนอันเนื่องมาจากสวนใหญพยานบุคคลก็คือ
บุคคลในสถานที่ทํางานของลูกจางที่ออกมาแลวจึงเปนการยากที่พยานบุคคลในสถานประกอบการ
จะมาเปนพยานใหกับลูกจางที่ออกไปแลวและมีขอพิพาทกับนายจางของพยานบุคคลในสถาน
ประกอบการนั้นอันเนื่องมาจากการพยานบุคคลไมกลามาเปนพยานใหเนื่องจากกลัววาตนเองจะถูก
เพ็งเล็งจากนายจางหากมาเปนพยานใหกับลูกจางที่ออกไปแลวหรือมีขอพิพาทกับนายจาง โดย
สามารถสรุปปญหาอันเกิดจากการที่ไมมีการบัญญัติกฎหมายเรื่องการทําสัญญาจางแรงงานเปน
หนังสือใหชัดเจนและครอบคลุมออกเปนขอๆ พอสังเขปไดดังนี้ กลาวคือ 
  1)  บทบัญญัติในเรื่องสัญญาจางไมรัดกุมและมีชองวางใหนายจางสามารถหลีกเลี่ยง
กฎหมายได เนื่องมาจากการที่กฎหมายปจจุบันไดบัญญัติใหสัญญาจางแรงงานจะทําเปนหนังสือ
หรือดวยวาจาระบุชัดเจนหรือเปนที่เขาใจโดยปริยายอยางใดอยางหนึ่งก็ได ซ่ึงถือวาสัญญาจาง
แรงงานเกิดขึ้นแลว   
  2)  กฎหมายเปดโอกาสใหนายจางใหลูกจางออกจากงานหรือไลลูกจางออกจากงานได
ตามความพอใจของนายจาง 
  3)  ตามกฎหมายแรงงานสัญญาจางแรงงานแมจะเกิดขึ้นไดสมบูรณโดยไมตองจัดทํา
เปนหนังสือ  แมไมมีหลักฐานเปนหนังสือ  ก็สามารถฟองรองกันในศาลแรงงานได  โดยการอาศัย
การนําสืบจากพยานบุคคล  แตก็มักที่จะมีปญหาเกิดขึ้นเสมอในเรื่องของน้ําหนักพยานของแตละ
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ฝาย  อีกทั้งหากแตละฝายตางก็อางพยานบุคคลเพื่อเขามาเปนประโยชนแกฝายตนทั้งนั้น ซ่ึงทําใหมี
ปญหาในเรื่องตางๆ เชน การเบี่ยงเบน ความนาเชื่อถือและความถูกตอง ฯลฯ เปนตน เกิดขึ้นตามมา 
และยังเปนการเสียเวลาในการดําเนินกระบวนการพิจารณาคดีอีกดวย 
 4)  ปญหาอันเนื่องจากการเขาทําสัญญาจางแรงงานระหวางนายจางและลูกจางเปนการ
บัญญัติไวเพียงแตวาสัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่งเรียกวาลูกจาง ตกลงจะทํางานใหแกบุคคลอีกคนหนึ่ง
เรียกวานายจางและนายจางตกลงจะใหสินจางตลอดเวลาที่ทํางานให โดยสัญญาจางจะทําเปน
หนังสือหรือดวยวาจาระบุชัดเจน หรือเปนที่เขาใจโดยปริยายก็ไดซ่ึงจากบทบัญญัติดังกลาวทําให
ลูกจางซึ่งมีฐานะทางเศรษฐกิจและอํานาจตอรองที่นอยกวาเสียเปรียบ และกอใหเกิดการใชแรงงาน
ที่ไมเหมาะสมตอลูกจาง เชน ไดรับคาจางต่ํา มีเวลาทํางานที่ยาวนาน และมีสภาพการทํางานที่อาจ
เปนอันตรายตอลูกจาง เปนตน (ในทางปฏิบัติมิใชทางกฎหมาย) 
 5)  กฎหมายไมมีบทลงโทษโดยตรง กลาวคือไมมีบทลงโทษแกผูที่ฝาฝนกฎหมายตอ
นายจางจึงไมมีความเกรงกลัวและหาโอกาสหลีกเลี่ยงอยูเร่ือยไป 
 6)  หากมีการตกลงจางแรงงานโดยการใชวาจาทําใหมีขอโตแยงมากในการเบิกความใน
ศาลอันเนื่องมาจากไมมีถอยคําที่แนนอน อางอิงยาก มีปญหาวาไดตกลงกันไววาอยางไร ซ่ึงเปน
ปญหาที่มักจะเกิดขึ้นมากในศาล ซ่ึงถือวาเปนการไมไดประโยชนจากกฎหมายเทาที่ควร 
 7)  ปญหาดานขอตกลงของสัญญาจางแรงงานในสวนที่ เกี่ยวของกับการกําหนด
รายละเอียดสาระสําคัญของขอตกลงในสัญญาจางแรงงานวาควรที่จะกําหนดสาระเกี่ยวกับการ
ทํางานและควรที่จะเขียนขอความและควรแกไขใหสาระสําคัญในดานการออกเอกสารแสดง
รายละเอียดของการจางงานวาควรระบุอะไรไวในสัญญาจางแรงงานบางจึงจะถูกตองรัดกุมและเปน
ธรรมตอคูสัญญาทั้งสองฝาย   
   8)  ปญหาดานการบังคับใชสัญญาจางแรงงานเปนหนังสือเและปญหาดานการบังคับใช
ของขอตกลงในสัญญาจางแรงงานวาจะตองมีการกําหนดขอบเขตของขอตกลงในการจํากัดสิทธิใน
สัญญาจางแรงงาน รวมทั้งการกําหนดเงื่อนไขและระยะเวลาในการทําขอตกลงของลูกจางอยางไร 
  ดังนั้นจึงสามารถที่จะสรุปสาระสําคัญเกี่ยวกับปญหาที่กลาวมาขางตนในภาพรวมวา
เปนปญหาที่เกิดจากหลักการทํา และการแกไข รูปแบบของสัญญาจางแรงงาน ขอบังคับในการ
ทํางาน ขอตกลงเกี่ยวกับการจางงาน ที่ตองมีการจางงานที่ถูกตองสอดคลองเปนธรรมตามกฎหมาย
วาดวยคุมครองแรงงาน  และวิธีที่ทําใหทุกคนยอมรับเพื่อขจัดความขัดแยง สําหรับนายจางและ
ผูบริหาร รวมทั้งลูกจางดวยเพื่อกอใหเกิดความเปนธรรมเกิดขึ้นและลดปญหาในการนําคดีขึ้นสูศาล
ไดอีกทางหนึ่งดวยไมมากก็นอย  
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1.2  วัตถุประสงคของการศกึษา 
 1.2.1  เพื่อศึกษาถึงประวัติความเปนมาและแนวคิด  ลักษณะและรูปแบบอันเกี่ยวกับกฎหมาย
แรงงานและสัญญาจางแรงงาน 
 1.2.2  เพื่อศึกษาและวิเคราะหถึงการทําสัญญาจางแรงงานและขอตกลงในสัญญาจางแรงงาน
ตามกฎหมายคุมครองแรงงานเปรียบเทียบกับตางประเทศ 
 1.2.3  เพื่อศึกษาหามาตรการทางกฎหมายที่เหมาะสมมาปรับใชเปนแนวทางในการใหความ
คุมครองสิทธิของคูสัญญาตามสัญญาจางแรงงานโดยไมขัดตอกฎหมายและมีความเปนธรรมตอ
คูสัญญาในเรื่องสัญญาจางแรงงานและขอตกลงในสัญญาจางแรงงานควบคูกัน 
 
1.3  สมมติฐานของการศึกษา 
 สัญญาจางแรงงานจะใชรูปแบบที่มีบรรทัดฐานเหมือนกันเพื่อปองกันการถูกเอารัดเอา
เปรียบของนายจางและการดําเนินคดี  ซ่ึงมีความจําเปนที่ตองมีสัญญาจางแรงงานที่ชัดเจนแนนอน  
จึงจําเปนตองมีการกําหนดรายละเอียดตางๆ ในสัญญาจางแรงงานและขอตกลงในสัญญาจาง
แรงงานเพื่อใหมีความสมบูรณและสามารถแกปญหาตางๆ ได  ทั้งนี้ตองไมขัดตอกฎหมายและมี
ความเปนธรรมตอคูสัญญาทั้งสองฝายดวย  
 
1.4  ขอบเขตของการศึกษา 
 ทําการศึกษาแตเฉพาะเรื่อง  “การทําสัญญาจางแรงงานเปนหนังสือตามกฎหมายวาดวย
การคุมครองแรงงาน” โดยมุงศึกษาในสวนของการทําสัญญาจางแรงงานตามประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชยและขอตกลงในสัญญาจางแรงงานตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงาน ทั้งใน
ระบบกฎหมาย  Civil  Law  และระบบกฎหมาย  Common  Law  รวมทั้งวิเคราะหปญหาของการทาํ
สัญญาจางแรงงานที่ควรปรับปรุงแกไขดวย 
 
1.5  วิธีดําเนินการศึกษา 
 ดําเนินการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) โดยการคนควาขอมูลตางๆ จากตํารา  
หนังสือตางๆทั้งภาษาไทยและตางประเทศ บทความ วิทยานิพนธที่เกี่ยวของ ประมวลกฎหมาย คํา
พิพากษาของศาล รวมทั้งเอกสารทางกฎหมายที่เกี่ยวของที่ปรากฏอยูในรูปของสื่ออิเล็กทรอนิกส  
ทั้งนี้เพื่อนําการศึกษาในเชิงทฤษฎีมาวิเคราะหและปรับใชในทางปฏิบัติ 
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1.6  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 1.6.1  ไดทราบถึงประวัติความเปนมาและแนวคิด ลักษณะและรูปแบบอันเกี่ยวกับกฎหมาย
แรงงานและสัญญาจางแรงงาน 
 1.6.2  ไดทราบถึงรูปแบบของสัญญาจางแรงงานและขอตกลงในสัญญาจางแรงงานตาม
กฎหมายคุมครองแรงงานเปรียบเทียบกับตางประเทศ 
 1.6.3  ไดทราบถึงมาตรการทางกฎหมายที่เหมาะสมมาใชเปนแนวทางในการใหความคุมครอง
สิทธิของคูสัญญาตามสัญญาจางแรงงานโดยไมขัดตอกฎหมายและมีความเปนธรรมตอคูสัญญาใน
เร่ืองของการทําสัญญาจางแรงงานและขอตกลงในสัญญาจางแรงงานควบคูกัน 
 DPU



 
บทที่ 2 

แนวความคดิ  ความเปนมา  เกี่ยวกับสัญญาจางแรงงาน 
 

  สังคมทุกสังคมในโลกยอมมีความเปลี่ยนแปลงอยูเสมอไมมีการหยุดนิ่ง สภาพสังคม
และเศรษฐกิจของประเทศตางๆ ก็เปล่ียนไปตามความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของสังคม ประเทศ
ดอยพัฒนาก็คอยๆ เปลี่ยนเปนประเทศกําลังพัฒนาและกลายเปนประเทศพัฒนาแลวในที่สุด บาง
ประเทศเปลี่ยนแปลงจากระบบเกษตรกรรมมาสูระบบอุตสาหกรรม อยางเชน  ประเทศไทย  ซ่ึงได
เปลี่ยนจากประเทศเกษตรกรรมมาเปนประเทศอุตสาหกรรมเชนกัน6  การใชแรงงานมนุษยนั้นเปน
เรื่องที่มีมาตั้งแตสมัยโบราณกาลโดยจะถูกนํามาใชเปนสวนหนึ่งในปจจัยของการผลิตมาชานาน
แลว โดยแตเดิมนั้น “กฎหมายแรงงานไดเกิดขึ้นจากวิวัฒนาการจากทางแรงงานของสังคมมนุษย  
อันสืบเนื่องมาจากสังคมบุพกาล อันเปนสังคมที่มีชนชั้นตางๆ ตอมายังสังคมทาส สังคมศักดินา  ซ่ึง
มีการระดมไพรบานพลเมืองเขาสังกัดหมวดหมูกับมูลนาย จากแรงงานที่ตองถูกกฎเกณฑเขามารับ
ใชราชการแผนดินกลายมาเปนแรงงานเสรี โดยเปลี่ยนฐานันดรจากไพรไปสูขุนนาง  และมีการ
ลดหยอนการเกณฑแรงงานทําใหไพรบานพลเมืองมีอิสระในการใชแรงงานประกอบอาชีพอิสระ
ของตนเอง”7 กลาวคือเร่ิมจากการใชแรงงานในลักษณะนายกับทาส ซ่ึงทาสมีหนาที่รับใชรับทํางาน
ตามคําสั่งของนาย ไดรับคาตอบแทนเปนอาหาร ที่พักและเสื้อผาที่นายมอบใหตามความพอใจนาย
เทานั้น หรือการแลกเปลี่ยนแรงงานในระหวางกันเองก็ตาม  
 โดยการใช “คําวา “งาน” หรือ “แรงงาน” นั้น หมายความถึง แรงงานของบุคคลหรือ
แรงงานของมนุษยเทานั้น  มิใชแรงงานจากเครื่องจักรหรือสัตว พลังงาน หรือกําลังแรงงานที่เรา
ไดรับจากสัตวนั้น มิไดจัดวาเปน “แรงงาน” เพราะนั่นคือ “แรงงานทดแทน” เทานั้น เนื่องจากวา
หากขาดเสียซ่ึงแรงงานของมนุษยแลว แรงงานทดแทนจากเครื่องจักรและสัตวจะเกิดขึ้นไมไดเลย  
เพราะปราศจากผูที่จะควบคุมบังคับบัญชาใหเครื่องจักรหรือสัตวทํางานได ลําพังแตเครื่องจักร
เครื่องยนตทั้งหลายยอมไมสามารถที่จะเดินเครื่องไดเลยถาปราศจากคนที่จะเปดปุมสวิตช หรือ
บังคับเครื่องจักรนั้นๆดวยวิธีการใดวิธีการหนี่ง ตามประเภทของเครื่องจักรเชนเดียวกับชางจะลาก
ซุงไมไดถาไมมีคนคอยบังคับสั่งการหรือฝกชางเพื่อทํางาน  ดังนั้นแรงงานที่สําคัญและเปนบอเกิด

                                                 
6  สุดาศิริ  วศวงศ.  (2545).  คําบรรยายกฎหมายคุมครองแรงงาน.  หนา  1. 
7  วิจิตรา  (ฟุงลัดดา)  วิเชียรชม ก.  (2546).  ยอหลักกฎหมายแรงงาน.  หนา  1. 
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แหงเศรษฐทรัพยทั้งหลายนั้นก็คือ แรงงานของมนุษยนั่นเองและการที่มนุษยไดแรงงานของตนไป
นั้นก็ยอมจะตองมีความมุงหวังที่จะไดรับผลตอบแทนแรงงานของตนสุดแลวแตวาคาจางนั้นจะเปน
เงินหรือส่ิงของตามแตจะตกลงกัน”8   
 อนึ่งเมื่อจะกลาวถึงการเปลี่ยนแปลงการยกเลิกระบบทาสไปและมีการแลกเปลี่ยน
แรงงานระหวางกันก็มีวงแคบขึ้น  เนื่องจากมีการขยายตัวของภาวะเศรษฐกิจที่นําความ
เจริญกาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเขามาแทนที่แตก็ยังคงใชแรงงานมนุษยอยู โดยการ
ใชแรงงานที่ตองมีการใหคาตอบแทน สินจางหรือคาจาง เนื่องจากการทํางานโดยมีสัญญาจาง
แรงงานเขามาเกี่ยวของและมีกฎหมายเกี่ยวกับแรงงานเขามาเกี่ยวของดวย เนื่องจากในการจาง
แรงงานนั้นเปนการจางแรงงานที่มีจํานวนผูใชแรงงานจํานวนมากจึงจําเปนที่รัฐของแตละประเทศ
ตองตรากฎหมายอันเกี่ยวกับแรงงานขึ้นมาเพื่อจัดระเบียบของสังคมในดานการจางแรงงาน  เพื่อให
ลูกจางไดรับความคุมครองปองกันไมใหถูกเอารัดเอาเปรียบ ขณะเดียวกันนายจางก็สามารถ
ประกอบกิจการของตนเองตอไปอยางมีประสิทธิภาพดวย   
  ปจจุบันกฎหมายแรงงานที่มีความสําคัญมากขึ้นเปนลําดับและเปนกฎหมายที่จําเปน
ของทุกประเทศโดยเฉพาะอยางยิ่งในประเทศที่เจริญในดานอุตสาหกรรมและพาณิชย หากพิจารณา
กฎหมายแรงงานของประเทศไทยพบวามีอยูหลายฉบับที่จะเขามาเกี่ยวของและตองพิจารณา
ประกอบกับสัญญาจางแรงงานตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย กลาวคือ 

1)  พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 
 กฎหมายคุมครองแรงงาน เปนกฎหมายที่บัญญัติถึงสิทธิและหนาที่ของนายจางและ

ลูกจาง โดยกําหนดมาตรฐานขั้นต่ําในการทํางานในสวนตางๆ ที่เกี่ยวกับการใชแรงงาน การกําหนด
คาตอบแทน  ลักษณะของงานและลูกจาง ช่ัวโมงการทํางาน วันหยุด วันลา ของลูกจาง เปนตน 

2)  พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 
 เปนกฎหมายคุมครองลูกจางที่ประสบอันตรายหรือเจ็บปวยอันเนื่องมาจากการ

ทํางานใหนายจาง ซ่ึงนายจางตองจายเงินทดแทนใหในทุกกรณีที่เนื่องมาจากการทํางาน โดย
นายจางตองสงเงินสมทบเขากองทุนเพียงฝายเดียว เพื่อนําเงินมาจายทดแทนใหลูกจาง 

3)  พระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518 
  กฎหมายวาดวยการแรงงานสัมพันธ  เปนกฎหมายที่กําหนดวิธีการในเรื่อง

ความสัมพันธในการทํางานระหวางนายจางกับลูกจางใหมีความเขาใจอันดีตอกัน สามารถตกลงกัน
ถึงสิทธิหนาที่และผลประโยชนในการทํางานรวมกันได โดยพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธนั้นมี
วัตถุประสงคในการออกกฎหมายฉบับนี้ก็เพื่อกําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับการยื่นขอเรียกรองและ
                                                 

8  สุดาศิริ  วศวงศ.  เลมเดิม.  หนา 1-2. 
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การระงับขอพิพาทแรงงานใหเหมาะสมและสมบูรณยิ่งขึ้น ใหนายจางจัดตั้งสมาคมนายจาง และ
ลูกจางจัดตั้งสหภาพแรงงาน เพื่อแสวงหาและคุมครองประโยชนเกี่ยวกับการจาง  การจัดสวัสดิการ
และการสงเสริมความสัมพันธ อันดีระหวางนายจางกับลูกจาง  ตลอดจนใหลูกจางจัดตั้ ง
คณะกรรมการลูกจางเปนองคกรในการหารือในกิจการตางๆกับนายจางเพื่อใหเกิดความเขาใจซึง่กนั
และกัน และหาทางปรองดองใหการทํางานรวมกันระหวางนายจางกับลูกจางใหมีผลดียิ่งขึ้น   

4)  พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 
 กฎหมายวาดวยศาลแรงงานเปนกฎหมายที่จัดตั้งศาลแรงงานขึ้นเพื่อใหเปนศาล

ชํานัญพิเศษ  มีอํานาจในการพิจารณาคดีแรงงานอันเปนขอขัดแยงระหวางนายจางและลูกจาง โดยผู
พิพากษาที่มีความรูความเขาใจในปญหาแรงงานรวมกับผูพิพากษาสมทบฝายนายจางและผูพิพากษา
สบทบฝายลูกจาง และกําหนดวิธีการพิจารณาคดีใหเปนไปโดยสะดวก ประหยัด รวดเร็ว เสมอภาค
และเปนธรรม  เพื่อใหคูความมีโอกาสประนีประนอมยอมความและสามารถกลับไปทํางานรวมกัน
โดยไมเกิดความรูสึกที่ขัดแยงหรือตอตานตอกัน 

5)  พระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 
แมวาจะมีพระราชบัญญัติเงินทดแทนแลวแตก็ยังไมครอบคลุม และเพียงพอ 

เนื่องจากเมื่อแรงงานสวนใหญ อยูในเมืองไมไดทํางานอยูในไรนา แลวเมื่อวางงานก็อดตายเร็วกวา 
เพราะการอยูในเมืองแลวไมมีเงินก็อยูไมได จึงตองมีกองทุนประกันสังคมที่เก็บเงินสมทบจากทุก
ฝาย เพื่อเปนการเฉลี่ยความสุขของคนในสังคม ซ่ึงประโยชนทดแทนที่ผูประกันตนจะไดก็มี กรณี
วางงาน กรณีสงเคราะหบุตร กรณีตาย ทุพพลภาพ คลอดบุตร ประสบอันตรายหรือเจ็บปวย 

6)  พระราชบัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชีพ พ.ศ. 2535 
กฎหมายกองทุนสํารองเล้ียงชีพ เปนกฎหมายที่สงเสริมใหนายจางและลูกจางจัดตั้ง

กองทุนขึ้นเพื่อเปนสวัสดิการแกลูกจางเมื่อออกจากงาน เพื่อสงเสริมการออมเงินและระดมเงินออม
ไปใชพัฒนาเศรษฐกิจของประทศ โดยกําหนดหลักเกณฑการดําเนินการและการจัดการกองทุน
เพื่อใหเกิดความมั่นคงและเปนประโยชนแกลูกจาง 

7)  พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ. 2535 
กฎหมายแรงงานเปนกฎหมายที่ควบคุมการประกอบกิจการโรงงานโดยวิธีการ

กําหนดหลักเกณฑ  มาตรการและมาตรฐานตางๆ  เพื่อใหการประกอบกิจการเปนไปโดยราบรื่นไม
เกิดเหตุเดือดรอนรําคาญ ไมกอใหเกิดความเสียหาย ไมเปนอันตรายตอบุคคลและสิ่งแวดลอม 

8)  พระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพคนพิการ พ.ศ. 2534 
 พระราชบัญญัติฟนฟูสมรรถภาพคนพิการเปนกฎหมายที่กําหนดใหนายจางหรือ

เจาของสถานประกอบการที่มีลูกตั้งแต 200 คนขึ้นไป ตองรับคนพิการที่สามารถทํางานไดเขา
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ทํางานในอัตราลูกจาง 200 คน ตอคนพิการ 1 คน เศษของ 200 คน ถาเกิน 100 คน ตองรับคนพิการ
เพิ่มอีก 1 คน และหลักเกณฑขอจํากัด ขอยกเวนและความรับผิดของนายจางที่ไมปฎิบัติตาม
กฎหมาย เปนตน 
      ทั้งนี้เมื่อกลาวถึงสัญญาจางแรงงานจะเห็นวามีกฎหมายหลายฉบับที่เขามาเกี่ยวของ
และจักตองพิจารณาประกอบกันตามที่กลาวมาขางตน โดยผูเขียนไดทําการศึกษาถึงรายละเอียดอัน
เกี่ยวกับสัญญาจางแรงงานอันกลาวถึง  แนวความคิด ความเปนมาและความหมายอันเกี่ยวกับสัญญา
จางแรงงานและอื่นๆ ซ่ึงจักกลาวดังตอไปนี้ 
 
2.1  แนวความคิดเก่ียวกับสัญญาจางแรงงาน 
 สัญญาจางแรงงานเปนสัญญาที่มีความแตกตางจากสัญญาประเภทอื่นในประการสําคัญ
หลายประการ กลาวคือกฎหมายจะใหความคุมครองแกบุคคลในสัญญาแตละประเภทที่ไมเทาเทียม
กัน กลาวคือ ในสัญญาจางแรงงานซึ่งเปนสัญญาที่ลูกจางมีหนาที่ที่จะตองทํางานใหกับนายจางเพื่อ
รับคาจาง  ในขณะที่สัญญาประเภทอื่นสวนใหญมีวัตถุแหงหนี้ที่ เกี่ยวกับทรัพย ซ่ึงประวัติ
แนวความคิดเกี่ยวกับสัญญาจางแรงงานนั้นจะสะทอนใหเห็นถึงขอเท็จจริงดังกลาวไดเปนอยางดี  
ซ่ึงมีรายละเอียดที่ตองศึกษาทั้งประวัติแนวความคิดเกี่ยวกับสัญญาจางแรงงานของตางประเทศและ
ประวัติแนวความคิดเกี่ยวกับสัญญาจางแรงงานของประเทศไทย ดังนี้ 
 2.1.1  แนวความคิดอันเกี่ยวกับสัญญาจางแรงงานของตางประเทศ 
 ประวัตแินวความคิดของสัญญาจางแรงงานตางประเทศแบงไดเปน 3 ยุค ดังนี ้
   2.1.1.1  แนวความคิดในสมยัยุคโรมัน 
    โรม (ซ่ึงมีช่ือเรียกเปนภาษาละตินอันเปนภาษาของชาวละติน (Latini) อันคน
โรมันนํามาใชวา Roma คนโรมันเรียกเมืองของตนเองวา Urbs คือนคร ดวยเกิดจากการรวมหมูบาน
บนภูเขาสําคัญ 2 ลูกใน 7 ลูก เมื่อหมูบานตางๆ มารวมกันเขาภายในตําแหนงเดียวกัน กรุงโรมจึง
เกิดขึ้น โดยชาวโรมันไดมีบทบาทในเชิงสรางสรรคอยางมาก ทั้งนี้รวมไปถึงการทหาร รัฐศาสตร 
วิศวกรรมศาสตร สถาปตยกรรมศาสตร นิติศาสตร ฯลฯ เปนตน ซ่ึงเมื่อกลาวถึงโรมหรือโรมันก็
ตองกลาวถึงนิติศาสตรในระบบกฎหมายโรมันที่เปนระบบที่มีเสถียรภาพอยางยิ่ง แตก็ไดมีการ
พัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปตามภาวะการเปลี่ยนแปลงในทางเศรษฐกิจและสังคม โดยจุดเดนของ
กฎหมายโรมัน คือ การที่สามารถดึงหลักนิติศาสตรแยกออกจากตัวกฎหมาย ซ่ึงตัวกฎหมายเปนไป
ตามยุคสมัยเมื่อหมดยุคก็ลํ้าสมัยไป แตหลักนิติศาสตรที่ดีนั้นควรถาวรสามารถปรับใชไดเร่ือยๆ  แต
ส่ิงสําคัญมากกวานั้นที่คนโรมันใหแกโลกก็คือวา คนโรมันเปนนักปฏิบัติในทุกเรื่อง  ดวยเหตุนี้จึง
ทําใหเกิดกฎหมายและหลักนิติศาสตรอันที่เปนที่ยกยองกันมาก แตส่ิงสําคัญอีกอยางหนึ่งที่นา
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ประทับใจในการศึกษากฎหมายโรมันคือการใชหลักสามัญสํานึกมาคิดใหเปนระบบทําใหกฎหมาย
มีความนาเชื่อถือและเปนธรรมมากยิ่งขึ้น ซ่ึงในสมัยแรกๆ ของโรมันนั้นยังไมมีแนวคิดเกี่ยวกับ
สัญญาจางแรงงานที่ชัดเจนอยางที่เปนอยูในปจจุบัน โดยสัญญาจางแรงงานในสมัยโรมันนั้นนัก
กฎหมายโรมันมักรูจักเพียงสัญญาเชาเทานั้นและไดใชหลักเกณฑของสัญญาเชานี้กับความสัมพันธ
ทุกประเภทที่จัดอยูในสัญญาเชา   
    ตามกฎหมายโรมันคู สัญญาตามสัญญาเชามีสองฝาย  คือ  Locator และ  
Conductor Locator คือ “บุคคลผูมอบสิ่งของบางสิ่งบางอยางให” (Locare หมายถึง มอบให)  
กลาวคือเปนผูอนุญาตใหบุคคลอื่นมีอํานาจใชสอยหรือใชประโยชนในสิ่งของของตน ในกรณีการ
เชาทรัพยเขาก็ยินยอมใหบุคคลอื่นมีอํานาจใชสอยหรือใชประโยชนในทรัพยของเขา ในกรณีการ
เชาการทํางานเขาก็ไดมอบการทํางานของเขาให และสุดทายในกรณีการเชาเพื่อผลงานเขามอบ
ผลงานที่ทําสําเร็จของเขาให ขณะที่ Conductor คือ “บุคคลผูรับเอาสิ่งของที่ใหเชา” ซ่ึงก็คือ บุคคลผู
มีอํานาจใชสอยหรือใชประโยชนในสิ่งของบุคคลอื่นไมวาเปนทรัพย การทํางานใหหรือผลงานที่ทํา
สําเร็จ9 แมวาในสมัยโรมันจะถือวาสัญญาเชาเปนสัญญาที่เปนรูปแบบ (Uniform Contract) แบบ
เดียว  แตก็ไดเร่ิมมีเคาการจําแนกสัญญาเชาออกเปนสามแบบตามวัตถุที่ถูกเชา คือ การใชสอยหรือ
ใชประโยชนในทรัพย การทํางานใหหรือผลงานที่ทําสําเร็จ10 แตทั้งนี้นักกฎหมายคลาสสิคในยุค
หลังสมัยสมัยโรมันไดศึกษาสัญญาเชาของโรมันและไดอธิบายเปนแนวคําอธิบายสมัยใหมวา
สัญญาเชาตามกฎหมายโรมันแยกออกเปน 3 ประเภท ดังนี้ 
    (1)  สัญญาเชาทรัพย (Locatio Conductio Rei) คือ สัญญาที่คูสัญญาฝายหนึ่ง
เรียกวา “Locator (หรือ Lesseer)” ตกลงที่จะใหส่ิงของเพื่อการใชสอยหรือการใชประโยชนแก
คูสัญญาอีกฝายหนึ่งเรียกวา “Conductor (หรือ Lessee)”  และ Conductor ตกลงที่จะใหคาตอบแทน 
    (2)  สัญญาเชาบริการหรือสัญญาจางแรงงาน (Locatio Conductio Opeerarum) 
คือสัญญาที่คูสัญญาฝายหนึ่งเรียกวา “Locator (หรือ Employee)” ตกลงที่จะทํางานอยางใดอยาง
หนึ่งให  เพื่อคาตอบแทนจากคูสัญญาอีกฝายหนึ่งเรียกวา “Conductor (หรือ Employer)” 
    (3)  สัญญาเชางานหรือสัญญาจางทําของ (Locatio Conductio Operis) คือ
สัญญาที่คูสัญญาฝายหนึ่งเรยีกวา “Conductor (หรือ Contractor)” ตกลงที่จะใหผลงานที่เขาทําจน
เสร็จใหเพื่อคาตอบแทนจากคูสัญญาอีกฝายหนึ่งเรียกวา “Locator (หรือ Employer)” 
 
 
                                                 

9   วินัย  ลูวิโรจน.  (2546).  หลักวินิจฉัยลักษณะสําคัญของสัญญาจางแรงงาน.  หนา 6. 
10  แหลงเดิม. 
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    และในยุคสมัยโรมันนิยมนั้นก็ไดแบงสัญญาโรมันออกเปน 2 แบบดังนี้ 
    (1)  สัญญาไมมีแบบ (Informal หรือ Formless Contracts) เปนสัญญาที่ไมมี 
รูปแบบแนนอนคือมิไดกําหนดไววาจะตองใชคําพูดหรืออักษรอยางไรจึงจะมีผลใชบังคับได  
เพียงแตกําหนดหลักการกวางๆ ไว สัญญาซื้อขาย (Emptio Vendito) ก็อยูในลักษณะนี้ คือมี
กฎเกณฑแตไมไดกําหนดถอยคําไวแนนอนตายตัว11 
    (2)  สัญญามีแบบ (Formal Contracts) เปนสัญญาที่กฎหมายบัญญัติคําพูด  และ
ตัวอักษรในลักษณะที่เปนแบบแนนอน เชน สัญญา Stipulatio เปนตน ลักษณะบังคับของสัญญานี้
ไดมาจากแบบของสัญญา สัญญาแบบนี้มี 2 ประเภท คือ 
         ก.  Verbis สัญญาทําโดยวาจา 
         ข.  Literis สัญญาทําเปนลายลักษณอักษร12 
    ทั้งนี้ในสมัยนั้นบุคคลจะทําสัญญานอกจากที่วานี้ไมได ซ่ึงผิดกับยุคปจจุบันอัน
บุคคลสามารถจะทําสัญญาไดอยางเสรี เวนแตขอหามบางประการเทานั้น ทั้งนี้เปนเรื่องของเสรีภาพ
ในการทําสัญญา (Freedom of Contract) 
    หลักเกณฑที่สําคัญเกี่ยวกับสัญญาเชาการทํางานในสมัยโรมัน ไดแก 
    (1)  หากผูใหเชาการทํางานพรอมจะทํางานให ผูเชาการทํางานจะตองจาย
คาตอบแทนเต็มตามจํานวนที่ตกลงไว ไมวาผูเชาการทํางานจะไดใหผูใหเชาการทํางานทํางาน
หรือไมก็ตาม 
    (2)  ถามีเหตุทําใหผูใหเชาการทํางานไมตองทํางานโดยไมใชเปนความผิดของ
เขาเองผูใหเชาการทํางานยังมีสิทธิไดรับคาตอบแทน เวนแตเขามีงานอื่น 
    (3)  ผูใหเชาการทํางานจะตองรับผิดชอบในผลที่เกิดตามมาอันเนื่องมาจาก
ความประมาทหรือความผิดของตนเอง 
    (4)  คาตอบแทนจะตองจายใหวันตอวัน ดังนั้นหากขอเท็จจริงปรากฎวาทาส
ทํางานใหผูเชาการทํางานแลวทาสถูกขายไปยังเจาของทาสคนอื่น เจาของทาสคนใหมมีสิทธิใน
คาตอบแทนที่ผูเชาการทํางานคางจายแกทาสนับจากวันที่มีการซื้อขายทาส แตดวยเหตุที่ทาสเปน
คูสัญญาในสัญญาใหเชาการทํางานกับผูเชาการทํางาน ดังนั้นทาสเทานั้นจึงมีสิทธิฟองรองคดีได  
แตทาสก็ตองรับผิดตอเจาของทาสคนใหมตามขบวนการฟองคดี 

                                                 
11  ประชุม  โฉมฉาย.  (2546).  หลักกฎหมายโรมันเบื้องตน.  หนา 164. 
12  แหลงเดิม.  หนา 165. 
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    (5)  ความสัมพันธตามสัญญาเชาการทํางานจะยุติลงเมื่อผูใหเชาการทํางาน
ทํางานเสร็จส้ินและไดรับคาตอบแทนครบถวน  หรือเปนไปไมไดที่จะทํางานตอไปได  หรือผูให
เชาการทํางานตาย หรือผูเชาการทํางานตายและการเชาการทํางานใหเปนการเฉพาะสวนบุคคล13 
    ดังนั้นตามกฎหมายโรมัน แรงงานถือวาเปนทรัพยอยางหนึ่งอันเปนวัตถุแหง
การเชา ตอมาจึงไดยอมรับกันวาสัญญาจางแรงงานมีลักษณะพิเศษไปจากสัญญาเชาธรรมดา  
เพราะวามนุษยเปนสวนหนึ่งของสังคมที่มีความสัมพันธ ทําใหเกิดสิทธิและหนาที่ที่จะตองปฎิบัติ
ตอกัน สัญญาจางแรงงานจึงเปนสัญญาที่มีความหมายยิ่งไปกวาการแลกเปลี่ยนระหวางแรงงานกับ
คาจาง 
   2.1.1.2  แนวความคิดในสมยัยุคกลาง  
    ในยุคกลางนั้นยังไมมีแนวความคิดเกี่ยวกับสัญญาจางแรงงานอยางที่เปนอยูใน
ปจจุบันแตเร่ิมมีการพัฒนาอยางชาๆ ขึ้นในยุโรป โดยชวงตอนตนของยุคกลางมีหลักฐานที่แสดงให
เห็นวามีการทําสัญญาจางแรงงานเกิดขึ้น ซ่ึงในยุคนั้นมีแรงงานรับจางที่ไมอาจทํางานไดอยางอิสระ
และตองทํางานอยูภายใตการชี้นําของนายจาง  ทั้งนี้ในยุคกลางมีการหามการผลิตสินคาเพื่อการ
จําหนายในอนาคต  เชน ชางฝมือซ่ึงเปนแรงงานที่ผลิตสินคาออกจําหนาย  ชางผลิตซึ่งเปนแรงงาน
ที่ผลิตสินคาตามความตองการของผูวาจางเปนรายๆ  เปนตน   
    โดยยุคกลางไดเกิดระบบการปกครองแบบศักดินาขึ้นประกอบกับสภาพ
เศรษฐกิจและสังคมไดเปลี่ยนแปลงไปเปนระบบที่มีการแขงขันทางการคามากขึ้นจึงเริ่มมีการจาง
แรงงานที่สําคัญเกิดขึ้นและมีอยูกวางขวางในยุคกลาง กลาวคือ ไดมีชนชั้นศักดินาวาจางชนชั้น
แรงงานทํางานให จนเมื่อระบบศักดินาเสื่อมอํานาจลง ไดเกิดชางฝมือ (Craftsman) ขึ้นอยาง
มากมาย โดยชางฝมือเหลานี้มักจะนิยมประกอบอาชีพอยูภายในครัวเรือนของตน มีเครื่องมือ
เครื่องใชเปนของตนเอง และมักจะนําผลผลิตที่ผลิตไดไปจําหนายใหแกลูกคาโดยตรง การจาง
แรงงานจึงเปลี่ยนรูปแบบไปเปนระบบการจางแรงงานเขามาทํางานในครัวเรือน โดยสัญญาจาง
ทํางานรับใชในครัวเรือน (Household  Labour) ซ่ึงมูลเหตุการเขาทํางานรับใชในครัวเรือนบางสวน
ก็เกิดจากแรงผลักดันจากความจําเปนทางเศรษฐกิจของเจาของบานที่ตองการแรงงานมาทํางานรับ
ใชในครัวเรือน ในยุคนั้นปรากฎวาทั้งในเขตเมืองและในเขตชนบทตางมีความตองการแรงงานมาก  
จึงเกิดมีกลุมแรงงานเสรีขึ้น โดยคนงานที่ทํางานรับใชในครัวเรือนและชางฝกหัดในโรงงาน
กลายเปนแรงงานที่จําเปนในเขตเมืองสวนในเขตชนบทลูกของเสรีชนถูกจางเปนแรงงานในไรหรือ
เปนเด็กรับใชในครัวเรือนโดยไดรับคาจางอยางต่ําที่สุด ผลจากการที่คนเขาสูความสัมพันธเยี่ยง
สมาชิกภายในครอบครัวในลักษณะใหมนี้ทําใหการทํางานของคนงานไมจํากัดอยูเฉพาะการทํางาน
                                                 

13  วินัย  ลูวิโรจน.  เลมเดิม.  หนา 9-10. 

DPU



 18

ตามสัญญาและนายจางจายคาตอบแทนใหเทานั้น  แตยังกอใหเกิดหนาที่แกนายจางที่จะตองให
ความดูแลปกปองและคุมครองคนงานของตนดวย 
    อยางไรก็ดี นับจากการสิ้นสุดของยุคกลาง สภาพการใหการดูแลตอคนงานก็
เส่ือมลงประกอบกับการพยายามระงับของเจาของที่ดินในชนบท โดยเฉพาะขุนนางเจาของที่ดินที่
ไดรับอิทธิพลจากตะวันออก ไดพัฒนาระบบแรงงานโดยการบังคับขึ้นหนาที่ของนายจางในการ
ดูแลลูกจางก็หมดไปจากยุโรป จนกระทั่งถึงยุคของเหตุผลการปฏิรูป การดูแลลูกจางจึงมีสภาพดีขึ้น
อีก สวนสัญญาจางแรงงานที่มีความสําคัญเปนพิเศษในยุคนั้น คือสัญญาเพื่อการทํางานในโรงงาน  
หรือสัญญาชางฝกหัดงาน ซ่ึงแตกตางจากสัญญาจางแรงงานธรรมดาตรงที่กําหนดใหนายจางมี
หนาที่หลักที่ตองใหการศึกษาตอชางฝกหัดงาน สัญญานี้ตอมาถูกพัฒนาขึ้นมากในปลายยุคกลาง
โดยสมาคมชางฝมือและชางฝกหัดงานไดผลักดันใหมีการบัญญัติกฎหมาย กําหนดใหนายจางดูแล
ทั้งทางรางกายและจิตใจของชางฝกหัดงานเพิ่มเติมไปจากที่มีอยูตามสัญญา อันเปนการกลับไปสู
แนวความคิดในการใหการดูแลคนงานของยุคกลางอีก  
 ดังนั้นจึงสรุปไดวา ในยุคกลางยังไมมีแนวความคิดเกี่ยวกับสัญญาจางแรงงาน
และสัญญาจางทําของอยางที่เปนในปจจุบัน แตไดเริ่มมีการพัฒนาอยางชาๆ ขึ้นในยุโรป โดย
ในชวงตอนตนของยุคกลางมีหลักฐานที่แสดงวามีการทําสัญญาทั้ง 2 ประเภทดังกลาว ในชวงยุค
กฎหมายชาวบาน (Folk – Laws หรือ Folk Reacht) มีแรงงานเสรี (Free Servant) ที่รับจางทํางาน
อยางอิสระเกิดขึ้นคลายผูรับจางในสัญญาจางทําของในปจจุบัน ในยุคนั้นมีแรงงานรับจางอิสระใน
หลายรูปแบบ เชน ชางฝมือ (Handicraft) ซ่ึงเปนแรงงานที่ผลิตสินคาออกจําหนาย ชางผลิต (Job 
Work) ซ่ึงเปนแรงงานที่ผลิตสินคาตามความตองการของผูวาจางเปนรายๆ การที่ชางผลิตจะไดรับ
คาตอบแทนจากโดยคํานวณตามผลงานที่ทําทั้งหมดหรือคํานวณเปนคาจางตามระยะเวลาไมถือวา
เปนสิ่งสําคัญ เพราะไมวาจะคํานวณโดยวิธีใดตางถือเปนสัญญาจางทําของทั้งสิ้น  ซ่ึงแตกตางจาก
สัญญาจางแรงงานที่ในยุคกลางถือวา  คือ สัญญาที่คนงานไมอาจทํางานไดอยางอิสระ แตตอง
ทํางานอยูภายใตการชี้นําหรือตามความตองการของนายจาง นอกจากนี้ตามสัญญาจางแรงงาน 
คนงานจะไมตองรับผิดชอบในผลสําเร็จและคุณภาพของงาน  นายจางตองผูกพันที่จะควบคุมการ
ทํางานของคนงานเอง จึงเห็นไดวาสัญญาแรงงานแตกตางจากสัญญาจางทําของตรงที่มีความเปน
อิสระอยูในสัญญานั้นเอง14 
   2.1.1.3  แนวความคิดในยุคการปฏิวตัิของฝร่ังเศส 
   จากอิทธิพลแนวความคิดเรื่องแรงงาน โดยการบังคับจากตะวันออกกลาง  
สงเสริมใหแนวความคิดในการใหการดูแลปกปองคุมครองลูกจางในตอนปลายของยุคกลางเสื่อม
                                                 

14  วินัย ลูวิโรจน.  แหลงเดิม.  หนา 12-13. 
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สลายลง การปฏิบัติของนายจางตอลูกจางโดยการดูแลเยี่ยงคนในครอบครัวก็เปล่ียนไปและ
ประกอบกับมีการพัฒนาระบบโรงงานอยางกวางขวางขึ้น ทําใหชองวางระหวางคนงานและเจาของ
ที่ดินกับนายทุนขยายตัวออกไปมากขึ้นในยุคนั้นบุคคลแตละคนตองผูกพันตนเองตามสถานะสังคม
ที่ไดรับ โดยจะมีทั้งสิทธิและหนาที่ตามสถานะทางสังคมนั้นๆการเปลี่ยนแปลงสถานะทางสังคม
เปนไปไดยากมาก ดังนั้นลูกของเจาของที่ดินก็จะเปนเจาของที่ดิน ลูกของพอคาก็จะเปนพอคา  และ
ลูกของบาวก็จะเปนบาวตอไป การใหการดูแลลูกจางเกิดจากความสํานึกทางศีลธรรมของคนใน
ทองถ่ินมากกวาบทบัญญัติของกฎหมาย นายจางมีอํานาจเด็ดขาดเหนือลูกจางและชางฝกหัดงาน
ของเขาในลักษณะเชนเดียวกับบิดามีอํานาจเหนือบุตร การดูแลคนงานหรือลูกจางเปนไปตาม
อําเภอใจของนายจาง ชองวางระหวางชนชั้นนี้กอใหเกิดความขัดแยงกันอยูตลอดเวลาโดยเฉพาะใน
ประเทศฝรั่งเศส จนเกิดปฎิวัติในป  ค.ศ.  178915   
   การปฎิวัติของฝรั่งเศสป ค.ศ. 1789 สงผลใหมีการยกเลิกอภิสิทธิของบุคคลใน
สังคมทั้งหมดและไดมีการวางหลักการใหมในการกําหนดความสัมพันธระหวางพลเมืองขึ้นโดย
ปราศจากการคํานึงถึงชนชั้นหรือสถานะของสังคม16 ไดมีการออกคําประกาศเกี่ยวกับสิทธิของ
มนุษยและพลเมือง (Declaration of the Rights of Man and Citizen) เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 1789  ซ่ึง
รับรองวา  มนุษยทุกคนเกิดมาโดยเสรีภาพและเสมอภาคกันตามกฎหมาย  และมีแนวคิดที่จะยกราง
ประมวลกฎหมายขึ้น  เพื่อเปนการรับรองชัยชนะของลิทธิปจเจกชนนิยม (Individualism) และ
เสรีภาพในการทําสัญญา (Freedom of Contract)  เพื่อยกยองหลักมนุษยธรรม (Humanity) และเพื่อ
สรางสังคมใหมที่ไมมีชนชั้นขึ้น17     
   ในประเทศฝรั่งเศส กอนการบัญญัติประมวลนโปเลียน หรือประมวลกฎหมาย
แพง (Civil Law) นักกฎหมายไดใหความสนใจในสัญญาจางแรงงานนอยมาก ไมมีการศึกษา
วิเคราะหถึงธรรมชาติ สภาพหรือผลของสัญญาไวเลย ทั้งนี้ก็เพราะดวยเหตุผลสองประการ คือ   
   (1)  กฎหมายโรมันไมไดใหแนวทางในการศึกษาไว  ศึกษากันเพียงแตวาเปน
สัญญาเพื่อเปนบาวเทานั้น   
   (2)  ภายใตยุคสมบูรณาญาสิทธิราชย งานในโรงงานอุตสาหกรรม หากไมถูก
ควบคุมโดยกลุมสมาคมอุตสาหกรรม (Guild) ก็ถูกควบคุมโดยสมาคมของชนชั้นขุนนาง   

                                                 
15   พัธรุจย  กุลชัยธนโรจน.  (2549).  ปญหาทางกฎหมายในการระงับขอพิพาทแรงงานตามสัญญาจาง

แรงงาน:ศึกษาเฉพาะขอพิพาทแรงงานตามกฎหมายแรงงานสัมพันธ.  หนา 15. 
16  สุรพล อําพล.  (2549).  การคุมครองการจายคาจางใหแกลูกจางตามกฎหมายคุมครองแรงงานไทย

เปรียบเทียบกับตางประเทศ.  หนา 29. 
17   พัธรุจย  กุลชัยธนโรจน.  หนาเดิม. 
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   ในยุคนั้นโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญถูกควบคุมโดยพระบรมราชโองการ
ของกษัตริย และโรงงานอุตสาหกรรมทั้งหมดก็ถือเปนกิจการที่ขึ้นอยูกับนโยบายของรัฐบาล
มากกวาจะมีกฎหมายรับรอง นักกฎหมายยุคนั้น เชน Pothier ก็ไดศึกษาหลักกฎหมายเฉพาะใน
สัญญาจางทําของรับใชในครัวเรือนซ่ึงเปนเพียงปญหาเล็กๆ ในสมัยนั้น 
    แมวาผูรางประมวลกฎหมายแพงฝรั่งเศส  จะไดแยกสัญญาจางแรงงานออกจาก
สัญญาจางทําของ  แตก็มีการบัญญัติถึงสัญญาจางทําของและสัญญาจางแรงงานนี้เพียงเล็กนอยใน
ประมวลกฎหมาย  คือบัญญัติถึงสัญญาจางทําของในมาตรา 1788-1790 ดังกลาวก็ไมไดบัญญัติหลัก
กฎหมายจางทําของขึ้นมาใหม  เพราะยุคนั้นเห็นวาหลักกฎหมายทั่วไปของโรมันในเรื่อง
ความสัมพันธระหวางคนงานกับผูบริโภคก็สามารถนํามาใชแกปญหาไดเพียงพอแลว สวนมาตรา 
1780 และ 1781 บัญญัติอยูภายในหัวขอ “การจางคนงานทํางานรับใชในบานและคนงาน” โดย
มาตรา 1780 ใหความหมายของสัญญาจางแรงงานวาคือ สัญญาซึ่งคูสัญญาฝายหนึ่งผูกพันตกลงที่
จะทํางานบางสิ่งบางอยางใหคูสัญญาอีกฝายหนึ่ง เพื่อใหไดคาจางตามที่ตกลงกันไวในระหวาง
คูสัญญา  สําหรับบทบัญญัติหามมิใหวาจางตลอดชีวิต  ซ่ึงหากยินยอมใหกระทําไดก็เทากับลูกจาง
ไดกลายเปนทาสโดยสัญญา  นอกนั้นใหนําหลักกฎหมายทั่วไปเรื่องการทําสัญญามาบังคับ ใน
ประเทศฝรั่งเศสชวงป ค.ศ. 1803 ไดมีการออกกฎหมายมาในระยะเดียวกับที่มีการเตรียมการยกราง
ประมวลกฎหมายแพงเพื่อแกไขปญหาในเมืองอุตสาหกรรมที่มีปญหาวานายจางรองเรียนตอรัฐบาล
วาคนงานที่ไมซ่ือสัตยตอสัญญาจางแรงงานที่ทํากับนายจางแตคณะกงสุลผูปกครองก็ยังมีความเห็น
แบบเดิมที่วาปญหาแรงงานเปนเรื่องนโยบายและการปกครองจึงไมไดบัญญัติไวในประมวล
กฎหมายแพงอีก ในชวงที่มีการยกรางประมวลแพงฝร่ังเศส  สังคมในสมัยนั้นนอกจากจะมีนายจาง
และลูกจางซึ่งผูกพันกันดวยสัญญาจางแรงงานแลว  ก็มีคนงานอื่นที่ทํางานอยางอิสระและทําสัญญา
ซ้ือขายผลไมและสินคากับลูกจาง กฎหมายที่มีอยู เฉพาะที่เกี่ยวกับกรรมสิทธ์ิและสัญญาบาง
ประเภท เชน สัญญาซื้อขาย เปนตน ก็ดูเหมือนวาจะเพียงพอในการแกปญหาไดแลว 
    กฎหมายที่บัญญัติถึงสัญญาจางแรงงาน คือ พระราชบัญญัติวาดวยสัญญาชาง
ฝกหัดงาน ออกเมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ ค.ศ. 1851 บัญญัติวาสัญญาชางฝกหัดงาน คือ สัญญาที่
ชางฝมือ หัวหนางานหรือคนงานผูกพันตนเองที่จะสอนวิชาชีพของตนหรือความรูทางการคาหรือ
ความรูอ่ืนๆ แกชางฝกหัด  ซ่ึงผูกพันตนเองที่จะทํางานใหตามเงื่อนไขและระยะเวลาที่ตกลงกันไว  
ตามสัญญาชางฝกหัดงานนี้  นายจางผูฝกสอนมีหนาที่ตองสอนชางฝกหัดงานจะทํางานใหมีความรู
ความสามารถที่จะทํางานได  และตองใหเอกสารรับรองภายหลังจาอครบกําหนดระยะเวลาฝกสอน  
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และชางฝกหัดงานมีหนาที่ตองซ่ือสัตยเช่ือฟงและปฎิบัติตอนายจางดวยความนับถือกับตองทํางาน
ใหอยางเต็มกําลังความสามารถ18   
    แมวาประมวลกฎหมายแพงฝร่ังเศสจะมีการบัญญัติเกี่ยวกับสัญญาจางแรงงาน
ไวเพียงเล็กนอย แตบทบัญญัติที่สําคัญของสัญญาจางแรงงานคือความหมายของสัญญาจางแรงงาน
นั้น ประมวลกฎหมายแพงฝร่ังเศสไดใหความหมายไวในมาตรา 1780 วา “สัญญาซึ่งคูสัญญาฝาย
หนึ่งผูกพันตนเองที่จะทํางานบางสิ่งบางอยางใหคูสัญญาอีกฝายหนึ่งเพื่อใหไดคาจางตามที่ตกลงกัน
ไวในระหวางคูสัญญา” ดังนั้นเห็นไดวาแมวาการใหความสนใจดูแลลูกจางจะไมมีมากนัก แตใน
ฐานะของลูกจางก็ไดรับการยอมรับในระบบกฎหมายแพงแลว กลาวคือการแยกสัญญาจางแรงงาน
ออกจากสัญญาประเภทอื่นๆ ทําใหสถานะของลูกจางถือวาเปนบุคคลที่มีเสรีภาพในการทําสัญญา
จางแรงงานไดอยางเสรีเชนเดียวกับคูสัญญาในสัญญาประเภทอื่นๆ 
  
 2.1.2  แนวความคิดอันเกี่ยวกับสัญญาจางแรงงานของประเทศไทย 
   สัญญาจางแรงงานของประเทศไทยนั้นไดรับอิทธิพลมาจากระบบกฎหมายลายลักษณ
อักษร (Civil Law) ของโรมัน คือไดนําหลักการตางๆ ของลักษณะสัญญาตางๆ มาใชบัญญัติ
กฎหมายของไทย  โดยเฉพาะหลักการและความหมายของสัญญาจางทําของและสัญญาจางแรงงาน
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยของไทย ซ่ึงสําหรับประเทศไทยแตเดิมนั้นไมไดมีกฎหมาย
แรงงานโดยเฉพาะ เพียงแตมีการออกบทบัญญัติเกี่ยวกับคนงานเปนครั้งคราว เชน สมัยบรมไตร
โลกนาถ มีการเกณฑแรงงานเขามารับราชการ ซ่ึงเรียกวา “ไพร” เปนตน โดยจากการศึกษาเรื่อง
สัญญาจางแรงงานนั้นมีแนวความคิดเกี่ยวกับสัญญาจางแรงงานของประเทศไทยสามารถแบง
ออกเปน 2 ชวงดังนี้ 
   2.1.2.1  แนวความคิดยคุกอนประกาศใชประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยการ
จางแรงงาน   
    ร. แลงกาต ไดอธิบายประวัติศาสตรกฎหมายไทยเรื่องสัญญาจางแรงงาน
ในชวงกอนการประกาศใชประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยการจางแรงงานไววา19 “ใน
สมัยกรุงศรีอยุธยาและตลอดจนสมัยกรุงรัตนโกสินทรในชวงสี่รัชกาลแรก  สัญญาจางแรงงานหรือ
สมัยนั้นเรียกวาสัญญาจางเปนสัญญาที่ใชกันนอย ทั้งนี้เปนเพราะในยุคนั้นมีทาสเหลือเฟอและมี
ไพรแลกประจําขาราชการชั้นผูใหญ  ผูเปนหัวหนาในครอบครัวมักจะมีทาสเหลือเฟอและไพร
พอที่จะใชใหกระทํากิจการใดๆ ไดตามตองการ ไมมีความจําเปนที่จะตองจางบุคคลอื่นอีก สัญญา
                                                 

18  สุรพล อําพล.  เลมเดิม.  หนา 29-30. 
19  ร.แลงกาต.  (2526).  ประวัติศาสตรกฎหมายไทย เลม 2.  หนา 227-231. 
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จางยุคนั้นจึงเปนสัญญาซึ่งโดยมากมักทําขึ้นสําหรับในชวงระยะเวลาสั้นๆ และเพื่อกิจการเฉพาะสิ่ง  
มิใชเปนสัญญาซึ่งเกิดขึ้นบอยๆ หรือมีชวงระยะเวลายาวนานเหมือนสมัยปจจุบัน จึงเปนเหตุใหใน
สมัยโบราณมีบทบัญญัติในเรื่องสัญญาจางแรงงานนอยและไมชัดเจน   
    สมัยนั้นถือวาสัญญาจางเปนสัญญาที่ถือเอาประโยชนจากการรับใชผูอ่ืนเพื่อ
กิจการสิ่งหนึ่งหรือในชวงระยะเวลาหนึ่ง สัญญาจางเกิดจากการสงมอบทรัพยเชนเดียวกับสัญญา
ฝาก สัญญาเชา สัญญายืม เปนตน โดยทรัพยที่สงมอบคือคนซึ่งอาจเปนทาสหรือไมใชทาสก็ตาม  
แตโดยมากลูกจางจะเปนทาสหรือไพรซ่ึงไดรับอนุญาตจากผูเปนนายใหไปทํางานกับผูวาจาง
ช่ัวคราว  สัญญาจางจึงมีลักษณะคลายกับสัญญาเชาหรือสัญญายืม แตมีวัตถุแหงสัญญาเปนคน  
คาจางเทียบไดกับคาเชา ในสมัยนั้นบทบัญญัติของกฎหมายไดแสดงใหเห็นตัวอยางที่สัญญาทั้งสอง
ประเภทปะปนกันอยู  เชน พระอัยการเบ็ดเสร็จบทที่ 100 กลาวถึงการจางชาง มา โค กระบือ ซ่ึง
ความจริงควรเปนสัญญาเชาชาง มา โค กระบือ เปนตน   
    พระอัยการเบ็ดเสร็จไดบัญญัติถึงสัญญาจางไวหลายประการ คือ ถาลูกจางเปน
ผูตกอยูในอํานาจของผูอ่ืนซึ่งในสมัยนั้นมักจะเปนเชนนั้นเสมอ คือ เปนบาว ไพร บุตรหรือทาส  
สัญญาจางจะตองกระทําตอผูเปนมูลนาย  พอแมหรือนายผูนั้น  มิฉะนั้นผูวาจางจะตองรับผิดชอบ
ในการตายหรือหนีหายของลูกจางซึ่งตนไดจางมา ไมวาจะเสียคาจางหรือไมก็ตาม (พระอัยการ
เบ็ดเสร็จบทที่ 106)  แตหากสัญญาจางกระทําโดยถูกตอง  ผูวาจางไมตองรับผิดชอบในการตายหรือ
หนีหายของลูกจางแมการตายจะเกิดจากงานที่ตองเสี่ยงภัยอยางรายแรงก็ตาม (พระอัยการเบ็ดเสร็จ
บทที่ 103 106 และ109) ผูวาจางเพียงเสียคาจางเทานั้น  มีขอยกเวนเพียงขอเดียว คือ กรณีจางคนไป
ดําน้ําหาของที่ตกหาย  หากลูกจางจมน้ําตายแตไดของที่สูญหายคืนมา  ผูเปนเจาของทรัพยที่ตกหาย
นอกจากจะตองจายคาจางตามที่ตกลงแลว  ยังตองจายบําเหน็จใหแกผูเปนนายจางของลูกจางอีก
หนึ่งในส่ีของราคาของที่ไดคืนมาฐานเปนคาปลงศพผูตายดวย (พระอัยการเบ็ดเสร็จบทที่ 104 )  
คาจางจะเกิดขึ้นตอเมื่อเปนสัญญาจาง  และผูวาจางตองชําระใหแกผูที่ทําสัญญาดวย  คือ  ชําระแกผู
เปนมูลนาย พอแมหรือนายของลูกจางแลวแตกรณี คาจางจะตองชําระตามที่ไดสัญญาไวเสมอ  
แมวากิจการซึ่งผูรับจางมีหนาที่ตองกระทํานั้นจะไมกอใหเกิดกําไรแกผูจางดั่งที่ไดคาดหมายไวก็
ตาม (พระอัยการเบ็ดเสร็จบทที่ 102)  
    ในสมัยนั้นก็มีสัญญาจางที่ตัวลูกจางเองเขาเปนคูสัญญา โดยเปนผูที่ใหจาง
แรงงานของตนเปนอาชีพเพื่อกิจการสิ่งหนึ่งส่ิงใดโดยเฉพาะ สัญญาจางประเภทนี้ ไดแก   
    กรณีที่ 1 คือ กรณีที่ผูรับจางเปนชวงไดรับมอบทรัพยส่ิงหนึ่งมาเพื่อทําการ
ซอมแซมหากผูรับจางทําใหวัตถุที่ไดรับมอบหมายแตกหักหรือสูญหาย  ผูรับจางจะตองใชราคาของ
นั้นเทาที่คูกรณีไดประมาณราคาไวในขณะที่ทําสัญญากัน นอกจากนี้ ผูรับจางก็ไมมีสิทธิไดรับ
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คาจางดวย  (พระอัยการเบ็ดเสร็จบทที่ 99)  ในสัญญาจางประเภทนี้หากไดจายคาจางไปลวงหนา  
ผูวาจางไมมีสิทธิ์ใหสงคาจางนั้นคืน  แมในกรณีที่การปฏิบัติงานมิไดเปนไปตามที่ไดส่ังไว (พระ
อัยการเบ็ดเสร็จบทที่ 107) ซ่ึงเห็นไดวาสัญญาขางตนคือ สัญญาจางทําของในความหมายของ
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  มาตรา 587 ในปจจุบันนั้นเอง และเปนตัวอยางที่แสดงใหเหน็วา
ในสมัยนั้นยังไมไดแยกสัญญาจางแรงงานออกจากสัญญาอื่นๆ เชน สัญญาจางทํางาน เปนตน  อยาง
ชัดเจน 
    กรณีที่ 2 คือกรณีที่บุคคลหนึ่งรับจางขนสงสิ่งของ สัญญานี้ในกฎหมายเกา
บางครั้งก็บัญญัติวาเปนสัญญาฝาก บางครั้งก็บัญญัติวาเปนสัญญาจาง ตามสัญญานี้ผูขนสงไมตอง
รับผิดในความเสียหายของทรัพยสินหากไดขับเกวียนไปตามทาง แตทวาหากขับออกนอกทางที่เคย
เดิน ตนจะตองรับผิดใชราคาทรัพยใหแกเจาของเมื่อทรัพยสินนั้นเสียหายไป หากทรัพยนั้นถูกโจร
ปลนลักเอาไปในระหวางทาง โดยเหตุที่เกวียนหักลงกลางทางและผูขนสงจําเปนตองหยุดเพื่อ
ซอมแซมเกวียนตามธรรมดา ผูขนสงจะสูญแตคาจางเทานั้น แตถาเกวียนหักลงเพราะผูขนสงเรงขับ
เกวียนไปโดยเร็วโดยมิจําเปน  ผูขนสงตองใชทรัพยที่สูญหายไปนั้นดวย แตหากมีความจําเปนจริงๆ
ที่ตองเรงขับเกวียน ผูขนสงยอมพนความรีบผิดโดยส้ินเชิง (พระอัยการเบ็ดเสร็จบทที่ 101) 
นอกจากนั้นผูขนสงไมตองรับผิดในการสูญหายในทรัพยที่บรรทุกมาหากการเสียหายเกิดจากการ
สุดวิสัย (พระอัยการเบ็ดเสร็จบทที่ 80) ซ่ึงเห็นไดวาสัญญาจางขางตน คือ สัญญารับขนของใน
ความหมายของประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 610 ในปจจุบัน  และเปนตัวอยางที่แสดง
ใหเห็นเชนเดียวกันวาสมัยนั้นยังไมมีการแบงแยกสัญญาจางแรงงานออกจากสัญญาอื่นๆ เชน  
สัญญารับขนของ เปนตน อยางชัดแจงเชนกัน 
    กรณีที่ 3 กรณีที่บุคคลคนหนึ่งรับจางเลี้ยงฝูงปศุสัตว  คูสัญญาทั้งสองในขณะที่
จะทําสัญญากันตองประมาณราคาสัตวที่จางเลี้ยงนั้นตอหนาผูเฒาผูแก  ผูรับจางจะรับผิดในการสูญ
หายของสัตวนั้นก็ตอเมื่อการสูญหายเกิดจากความรับผิดหรือประมาทเลินเลอของตน หากแจงแกตวั
เจาของมิได  ก็ใหแจงแกญาติ  เพื่อนบานหรือผูเฒาผูแกซ่ึงอยูใกล มิฉะนั้นจะถือวาผูรับจางประมาท
เลินเลอและตองชดใชราคาสัตวที่หายไปนั้น (พระอัยการเบ็ดเสร็จบทที่ 105) 
    ตอมาบทบัญญัติในพระอัยการเบ็ดเสร็จที่เกี่ยวกับสัญญาจางนี้ เมื่อรัชกาลที่ 5 
ไดทรงเลิกทาสแลว การจางคนที่ไมใชทาสก็เกิดมีมากขึ้นทุกที บทบัญญัติในพระอัยการเบ็ดเสร็จจึง
อาจใชบังคับไดเพียงพอ ทั้งมีบทบัญญัติหลายบทที่ใชบังคับไมไดอีกดวย แตอยางไรก็ตาม
บทบัญญัติเหลานี้ก็ยังคงเปนกฎหมายใชบังคับกับสัญญาจางแรงงานอยูจนถึงชวงมีการประกาศใช
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 3 จึงไดถูกยกเลิกไปโดยสิ้นเชิง” 
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   2.1.2.2  แนวความคิดยคุหลังจากมีการประกาศใชประมวลกฎหมายแพงและพาณชิยวา
ดวยการวาจางแรงงาน   
    ศาสตราจารย ดร.ปรีดี เกษมทรัพย ไดอธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงวิวัฒนาการ
ทางกฎหมายของไทยที่สําคัญ คือ การยกเลิกกฎหมายกฎหมายเดิมที่ใชมาตั้งแตสมัยกรุงศรีอยุธยา
จนถึงสมัยรัชกาลที่ 4  และรับเอากฎหมายตะวันตกเขามาในกลางศตวรรษ ที่ 19 วาประเทศไทยก็
เหมือนกับประเทศในเอเชียอ่ืนๆ ที่ตองเผชิญหนากับอิทธิพลของตะวันตกทั้งทางการเมือง  
เศรษฐกิจ  การจัดระบบการปกครองและสังคม  และในที่สุดประเทศไทยก็ถูกกดดันใหตองยอมรับ
ความคิดและระบบกฎหมายของตะวันตกเขามาใชในประเทศ โดยในระยะแรกไดรับหลักปฏิบัติ
ของอังกฤษเขามาใชในการตัดสินคดีในศาลและในการสอนในโรงเรียนสอนกฎหมายในสมัย
รัชกาลที่ 5 จนถึงรัชกาลที่ 6 เปนระยะเวลาครึ่งศตวรรษ ในทางปฏิบัติ หลักกฎหมายอังกฤษถูก
รับเขามาใชเปนเรื่องๆ (Piecemeal) ตามแตคดีที่เกิดขึ้นและตามแตที่ศาลจะไดตัดสินชี้ขาด คดีที่ศาล
ไทยจะนําหลักกฎหมายอังกฤษมาใชตัดสิน สวนมากก็จะเปนกรณีที่กฎหมายไทยดั้งเดิมไมมี
บทบัญญัติหรือมีแตลาสมัยไมเหมาะสมกับกาลเทศะในสมัยใหม  สวนกฎหมายไทยดั้งเดิมทีป่รากฏ
อยูในกฎหมายตราสามดวงและอื่นๆ ก็ยังคงเปนกฎหมายรากฐานของบานเมืองที่ใชบังคับกันอยู 
    ในปลายสมัยรัชกาลที่ 6 ไดมีการตัดสินยกเลิกกฎหมายไทยดั้งเดิมและทํา
ประมวลกฎหมายแบบตะวันตกขึ้นแทน ไดมีการยกรางประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  บรรพ 1 
และบรรพ 2 โดยที่ปรึกษาชาวฝรั่งเศสในป พ.ศ. 2466 เพื่อใหวงการนักกฎหมายไดวิพากษวิจารณ
วาจะใชไดดีเพียงใด  หลังจากประกาศใชเปนเวลา 2 ป ในสมัยรัชกาลที่ 7 ก็ไดมีการประกาศยกเลิก
และใหประกาศใชประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยบรรพ 1 และบรรพ 2 ฉบับใหมแทนในป  
พ.ศ. 2468 ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยฉบับใหมนี้เปนระบบประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชยแบบเยอรมัน  โดยเลียนแบบตามตัวอยางประมวลกฎหมายแพงญี่ปุนซึ่งก็ไดเลียนแบบตาม
ตัวอยางประมวลกฎหมายแพงเยอรมันอีกทอดหนึ่ง และตอมาในสมัยรัชกาลที่ 7 เชนเดียวกัน ก็ไดมี
การประกาศใชประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยบรรพ 3 และบรรพ 4 ในป พ.ศ. 2471 และ พ.ศ. 
2473 ตามลําดับ สวนบรรพ 5 บรรพ 6 ประกาศใชในสมัยรัชกาลที่ 8 ในป พ.ศ. 2477 การยกราง
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยทั้งหกบรรพจึงเสร็จสมบูรณเปนระยะเวลายาวนานรวมสาม
รัชกาล   
    สําหรับประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 3 ลักษณะ 6 สัญญาจาง
แรงงานนั้น พระยามานวราชเสวี อดีตกรรมการรางกฎหมาย กรมรางกฎหมาย ในชวงป พ.ศ.  2466-
2467 ไดอธิบายไวใน Index of Civil Code ถึงที่มาของกฎหมายในประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย บรรพ 1-5 วา สัญญาจางแรงงานในมาตรา 575 มีที่มาจากประมวลกฎหมายแพงของ

DPU



 25

ประเทศตางๆ หลายประเทศดวยกัน คือ ประมวลกฎหมายแพงฝร่ังเศส มาตรา 1780 ประมวล
กฎหมายเยอรมัน มาตรา 611 ประมวลกฎหมายแพงสวิส มาตรา 238 และประมวลกฎหมายแพง
ญี่ปุน มาตรา 62320 
 
2.2  ความเปนมาของสัญญาจางแรงงาน 
 จากการศึกษาแนวความคิดตั้งแตยุคโรมันมาจนถึงยุคปจจุบัน เห็นวาความเปนมาของ
สัญญาจางแรงงาน เริ่มเกิดขึ้นตั้งแตในสมัยโรมัน และมีอิทธิพลตอความเปนมาของกฎหมายไทย  
กลาวคือสัญญาจางแรงงานเปนสัญญาที่มีความแตกตางจากสัญญาประเภทอื่นในประการสําคัญๆ 
คือ ลูกจางมีหนี้หรือหนาที่จะตองทํางานใหกับนายจางเพื่อรับคาจางในขณะที่สัญญาประเภทอื่น
สวนใหญมีวัตถุแหงหนี้ที่เกี่ยวกับทรัพยและดวยเหตุที่ลูกจางมีหนาที่ที่จะตองทํางานใหกับนายจาง
นี้ นายจางซึ่งเปนคูสัญญาอีกฝายหนึ่งของลูกจางสวนใหญเปนผูกุมอํานาจรัฐในการปกครองและ
บัญญัติกฎหมายตั้งเปนเจาของที่ดิน โรงงาน ทุน กับมีความรูในกระบวนการผลิตและการตลาดเปน
อยางดีจึงพยายามใชอํานาจตอรองที่เหนือกวาเอารัดเอาเปรียบลูกจาง   
 จากแนวความคิดเกี่ยวกับสัญญาจางแรงงานจะสะทอนใหเห็นถึงขอเท็จจริงดังกลาวเปน
อยางดีตั้งแตในสมัยโรมัน นักกฎหมายโรมันซึ่งเปนชนชั้นสูงและเปนนายจางที่ไดเปรียบลูกจางอยู
แลวก็ไมสนใจที่จะบัญญัติแยกลักษณะจางแรงงานออกจากสัญญาเชาเปนเอกเทศ และกําหนดสิทธิ
และหนาที่ของคูสัญญาใหชัดเจน และเสมอภาค เหมือนสัญญาประเภทอื่นๆ มากกวาการรักษา
ผลประโยชนทางเศรษฐกิจและรักษาฐานะทางสังคมของชนชั้นของตน ตอมาในยุคกลางเริ่มมีการ
แยกสัญญาจางแรงงานออกจนสัญญาประเภทอื่นแรงงานเสรีสวนใหญทํางานรับใชในครัวเรือน
ของขุนนางเจาของที่ดิน ทํางานในไรหรือเปนคนงานฝกหัดงาน ในยุคนี้แมวาจะไมมีกฎหมายให
นายจางมีหนาที่ดูแลลูกจางแตเหตุที่ลูกจางเขาทํางานในครัวเรือนทําใหเกิดเปนความสัมพันธพิเศษ
ที่นายจางตองดูแลลูกจางเยี่ยงเปนครอบครัว ขณะลูกจางตกต่ําลงอยางมากในชวงกอนการปฏิวัติ
ของฝรั่งเศสเพราะสังคมยุคนั้นมีชองวางระหวางชนชั้นอยางมาก จึงเกิดการปฏิวัติและมีการยกเลิก
ชนชั้นและอภิสิทธิมีการยกรางประมวลกฎหมายแพง และสัญญาจางแรงงานเปนเอกเทศสัญญาและ
กําหนดสิทธิและหนาที่ระหวางคู สัญญาอยางเปนระบบลูกจางมีฐานะเปนคูสัญญาที่เทาเทียมกับ
นายจางแตหลังยุคการปฏิวัติอุตสาหกรรมในศตวรรษที่ 18 ซ่ึงนายจางไดนําเอาเครื่องจักรมาเปน
ปจจัยในการผลิตมีแรงงานจากชนบทอพยพเขามาทํางานในเมืองมากจนเหลือเฟอ นายจางจึง
สามารถกําหนดคาจาง สภาพจางและสภาพการทํางานไดตามใจชอบในที่สุดลูกจางเคลื่อนไหว
รวมตัวกันเรียกรองใหนายจางดูแลสภาพการจางและสภาพการทํางานใหดีขึ้นจนรัฐบาลประเทศ
                                                 

20  วินัย ลูวิโรจน.  เลมเดิม.  หนา 21-23. 
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ตางๆ ไดบัญญัติกฎหมายใหความคุมครองแรงงานเพิ่มเติมขึ้นจากกฎหมายแพงแตนายจางพยายาม
หลีกเลี่ยงความรับผิดชอบในการดูแลลูกจางซึ่งตองใชจายเงินเพิ่มเติมขึ้นโดยการปฏิเสธไมยอมรับ
นิติสัมพันธซ่ึงลูกจางตองปกปองตนเองโดยการฟองรองคดีศาล   
 สําหรับในประเทศไทยมีพื้นฐานการใชแรงงานมาจากภาคการเกษตรเปนสวนใหญ  ซ่ึง
ประชากรสวนใหญมักจะประกอบอาชีพเกษตรกรรมเปนหลัก  กลาวคือเปนประเทศที่คนสวนใหญ
ทํางานปลูกบาน ทําไร ทําสวน ซ่ึงเปนงานในครอบครัวซ่ึงสงผลใหไมมีปญหาแรงงานมากนักซ่ึง
เมื่อพิจารณาโดยภาพรวมแลวจึงสรุปไดวาในชวงระยะแรกปญหาดานแรงงานมักจะมีไมมากนัก  
แตตอมาเมื่อมีการหันเปลี่ยนจากที่สนใจดานเกษตรกลายมาเปนการดําเนินการดานการลงทุนใน
สวนของอุตสาหกรรมกันมากขึ้นแทนและมีการพัฒนารวมทั้งมีความเจริญเติบโตทางอุตสาหกรรม
มากขึ้นกวาเดิมมาก   
 เมื่อประเทศมีความเจริญกาวหนามากขึ้นการใชแรงงานก็มีการเปลี่ยนแปลงจากการใช
แรงงานในงานเกษตรเพียงอยางเดียวมาเปนระบบแรงงานอุตสาหกรรมดวย ซ่ึงการเปลี่ยนระบบ
แรงงานจากภาคการเกษตรมาเปนระบบอุตสาหกรรมนั้นกลาวคือจากที่มีการเนนการผลิตและการ
บริการแทนการทําไรทํานาใหเพิ่มมากยิ่งขึ้นเพราะการใชแรงงานในงานเกษตรเปนอยางงายๆมามี
ระบบกฎเกณฑ  หรือระเบียบแบบแผนที่จะตองปฏิบัติตอกันแตอยางไร ความสัมพันธในระหวาง
ผูใชแรงงานก็มิไดเปนไปในลักษณะของนายจางและลูกจาง แตเปนไปในลักษณะความสัมพันธ
ระหวางบุคคลในครอบครัวเดียวกัน  หรือระหวางญาติมิตรเพื่อนฝูง ปญหาตางๆ ในการใชแรงงาน
จึงไมเกิดขึ้น แตเมื่อแรงงานเริ่มเปลี่ยนรูปแบบมาสูระบบอุตสาหกรรม ซ่ึงมีระบบระเบียบแบบแผน
และวิธีการดําเนินการที่แตกตางออกไปจากงานภาคการเกษตร แตผูใชแรงงานยังคงมีความเคยชิน
กับระบบการใชแรงงานในงานภาคเกษตรกรรมอยู จึงทําใหเกิดปญหาในการใชแรงงานใน
ภาคอุตสาหกรรมมากขึ้น ไมวาจะเรื่องกําหนดเวลาการทํางาน คาจางวันหยุด ฯลฯ อันเปนผลให
ความสัมพันธระหวางนายจางและลูกจางเสื่อมถอยลง ดังนั้นจึงทําใหเกิดปญหาดานแรงงานเกิดขึ้น
เมื่อมีการลงทุนทางอุสาหกรรมในประเทศไทย ซ่ึงถาปลอยใหปญหาเหลานี้ดําเนินการตอไป  
อาจจะกอใหเกิดปญหาที่เกิดจากขอพิพาทแรงงานเพิ่มมากขึ้น  จึงควรที่จะกําหนดมาตรการในการ
ใชแรงงานขึ้นเพื่อใหถือปฏิบัติเปนมาตรฐานเดียวกัน การใชแรงงานมนุษยนั้นเปนเรื่องที่มีมาตั้งแต
ในสมัยโบราณ ซ่ึงเดิมมีการใชแรงงานระหวางบุคคลที่อยูในครอบครัวเดียวกัน   
 ตอมามีการใชแรงงานบุคคลอื่นในรูปของการเกณฑแรงงานเกิดขึ้น โดยมีการใช
แรงงานทาสและตอมามีการยกเลิกระบบทาสไป ตอมามีการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมซึ่งมุงที่
จะผลิตสินคาและบริการเพื่อตอบสนองตอความตองการของผูบริโภคดังที่กลาวมาแลวขางตน    
ดังนั้นเมื่อมีการขยายตัวของเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมมากขึ้นจึงตองมีการบัญญัติกฎหมายแรงงาน
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เขามาควบคุม  แมวายุคแรกของการใชแรงงานในประเทศไทยจะไมมีกฎหมายบัญญัติเกี่ยวกับการ
จางแรงงานไวเปนการเฉพาะ การใชแรงงานในชวงกอนป พ.ศ. 2467 สวนใหญเปนการเกณฑ
แรงงานหรือบังคับใชแรงงานโดยผูที่มีอํานาจทางสังคมที่เหนือกวา ความสัมพันธในทางแรงงานจึง
มีลักษณะเปนเจานายกับบาวไพรหรือทาส ความสัมพันธในทางแรงงานเชนนี้ มีอยูจนถึงสมัย
รัตนโกสินทร ดังจะเห็นไดจากกฎหมายที่เกี่ยวของ เชน กฎหมายลักษณะทาษ พระราชบัญญัติ
เกณฑจาง ร.ศ. 119 (พ.ศ. 2443) พระราชบัญญัติทาษรัตนโกสินทร ศก 114 (พ.ศ. 2438) เปนตน 
 ในทางประวัติศาสตรถือกันวาไดเกิดมีการจางแรงงานและมีลูกจางเกิดขึ้นในสังคมไทย
ในสมัยรัชกาลที่ 3 เมื่อประเทศไทยติดตอคาขายกับโลกภายนอกมากยิ่งขึ้น  มีชาวตางประเทศเขามา
ทําการคาในประเทศไทย  นอกจากการรับจางทํางานใหแกคนไทยแลว ยังมีการรับจางทํางานใหแก
คนตางชาติและมีการตรากฎหมายไว เชน ประกาศใหทําการกับฝรั่ง (วันเสาร ขึ้นหาค่ํา เดือนสิบเอ็ด  
ปมะโรงนักษัตร อัฐศก) ประกาศใหคาขายและรับจางทําการตอคนนอกประเทศและหามมิใหตื่น
ตกใจ เลาฤาการผิดๆ (วันพฤหัสบดี แรมสองค่ํา เดือนสิบเอ็ด ปมะโรง นักษัตร อัฐศก)21   
 ในสมัยรัชกาลที่ 5 พระบาทสมเด็จพระปยมหาราชทรงพระกรุณาฯ เลิกทาส ระบบการ
บังคับใชแรงงานจึงถูกยกเลิกไป  และอาจกลาวไดวาระบบการจางแรงงานที่เกิดขึ้นจากความสมัคร
ใจของคูสัญญาไดเขามาแทนที่โดยสมบูรณ22 
 ป พ.ศ. 2467 มีการประกาศใชประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มีผลใชบังคับตั้งแต  
วันที่ 1 มกราคม 2467 เปนตนไป ในบรรพ 3 เอกเทศสัญญา ลักษณะ 6 จางแรงงาน มาตรา 575-586  
มีเนื้อหากลาวถึงความหมายและลักษณะของสัญญาจางแรงงาน สิทธิหนาที่ระหวางนายจางและ
ลูกจาง รวมทั้งการสิ้นสุดของสัญญาจาง กฎหมายนี้ถือเปนกฎหมายพื้นฐานเกี่ยวกับการจางแรงงาน
ที่สําคัญฉบับหนึ่งของประเทศไทย23 โดยประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยวาดวยจางแรงงานนั้น  
ไดมีแนวความคิดที่ถือวาเปนหัวใจสําคัญของการทําสัญญาจางแรงงาน กลาวคือกฎหมายวาดวยการ
จางแรงงานเปนกฎหมายที่กําหนดนิติสัมพันธการเปนนายจาง ลูกจาง โดยกฎหมายเกี่ยวกับแรงงาน
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยจะกลาวถึงลักษณะและสาระสําคัญของสัญญาจางแรงงาน  
สิทธิและหนาที่ของนายจางและลูกจาง ตลอดจนความระงับของสัญญาจางแรงงาน เปนตน ซ่ึงถือวา
เปนหลักเกณฑพื้นฐานของกฎหมายแรงงาน ซ่ึงเมื่อมีการจางบุคคลอื่นเขามาทํางานใหโดยมีสินจาง
หรือคาจางเปนคาตอบแทน สัญญาจางแรงงานจึงไดเกิดขึ้นมา โดยมีกฎหมายเขามาเกี่ยวของ
กลาวคือเมื่อไดเกิดสัญญาจางแรงงานขึ้น  ก็มีความจําเปนที่จะตองมีกฎเกณฑของกฎหมายเขามา
                                                 

21  พงษรัตน  เครือกลิ่น.  (2550).  คําอธิบายกฎหมายแรงงานเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย.  หนา 6-7. 
22  แหลงเดิม.  หนา  7. 
23  แหลงเดิม. 
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เกี่ยวของเพื่อเขามาบังคับใชแกนิติสัมพันธระหวางนายจางและลูกจางโดย “สัญญาจางแรงงานถือ
เปนหัวใจสําคัญของกฎหมาย” เพราะโดยทั่วไปกฎหมายแรงงานจะใชบังคับกับนิติสัมพันธระหวาง
นายจางกับลูกจางเทานั้น หากไมใชจางแรงงาน เชน เปนจางทําของ ตัวแทน นายจาง ฯลฯ  เปนตน 
ก็ไมอยูในบังคับของกฎหมายแรงงาน ซ่ึงถือไดวาสัญญาจางแรงงานเปนสัญญาในทางแพงชนิด
หนึ่ง ซ่ึงในประเทศอุตสาหกรรมใหญๆ ถือวาสัญญาจางแรงงานมีความสําคัญอยางยิ่ง เพราะ
เกี่ยวของกับลูกจาง ซ่ึงเปนประชากรสวนใหญของประเทศ สัญญาจางแรงงานเปนสัญญาที่มีบุคคล
สองฝาย คือ นายจางและลูกจาง เขามาทําความตกลงกอใหเกิดนิติสัมพันธตอกันโดยตางฝายตาง
ยินยอมปฏิบัติตอกันตามที่ไดตกลงไว และตามที่กฎหมายกําหนด   
 ในป  พ .ศ .  2541 หลังจากประกาศของคณะปฏิวัติ  ฉบับที่  103 และประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เร่ือง การคุมครองแรงงาน มีผลบังคับใชมากวา 25 ป รัฐบาลไดประกาศใช
พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน  พ .ศ. 2541 โดยใหเหตุผลของการตรากฎหมายฉบับนี้วา  
“เนื่องจากประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 103 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2515 ไดใชบังคับมาเปน
เวลานาน  บทบัญญัติบางประการจึงไมเหมาะสมกับสภาพการณในปจจุบัน  ประกอบกับขอกาํหนด
เกี่ยวกับการคุมครองแรงงานที่ออกตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับดังกลาวอยูในรูปของประกาศ
กระทรวง อันมีฐานะเปนกฎหมายลําดับรอง จึงมีปญหาในเรื่องการยอมรับ ดังนั้นเพื่อใหการใช
แรงงานเปนไปอยางเปนธรรมและเหมาะสมกับสภาพการณในปจจุบันที่เปลี่ยนแปลงไป สมควร
ปรับปรุงบทบัญญัติตางๆ  เกี่ยวกับการใชแรงงานให เหมาะสมยิ่งขึ้น . . .จึงจําเปนตองตรา
พระราชบัญญัตินี้”24 กฎหมายฉบับนี้มีผลเปนกฎหมายคุมครองแรงงานฉบับสําคัญที่สุด และใช
บังคับตั้งแต 19 สิงหาคม พ.ศ. 2541 เปนตนมาจนถึงปจจุบัน   
 อยางไรก็ดี ปจจุบันพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 14 ไดกําหนดให
นายจางปฏิบัติตอลูกจางใหถูกตองตามสิทธิและหนาที่ที่กําหนดไวในประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย  เวนแตพระราชบัญญัตินี้บัญญัติไวเปนอยางอื่น ผลจึงเปนวาสิทธิและหนาที่ของนายจาง
ตองปฏิบัติตอลูกจางตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย กลายเปนสวนหนึ่งของกฎหมาย
คุมครองแรงงานดวย  จึงแปลไดวานับแตพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มีผลใชบังคับ
นายจางและลูกจางไมอาจตกลงใหขัดหรือแยงกับสิทธิหนาที่ตามที่บัญญัติไวใน ประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย ลักษณะจางแรงงาน25 
  กฎหมายเกี่ยวกับสัญญาจางแรงงานเปนกฎหมายเอกชน ซ่ึงสัญญาจางแรงงานมีสถานะ
เปนสัญญาในทางแพง  ดังนั้นจึงตองนําบทบัญญัติตามกฎหมายแพงทั่วไปมาใชบังคับดวย สวน
                                                 

24 แหลงเดิม.  หนา  12. 
25 แหลงเดิม.  หนา  14. 
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กฎหมายคุมครองแรงงานและกฎหมายแรงงานสัมพันธเปนกฎหมายมหาชน ซ่ึงใหความคุมครอง
แกลูกจางเปนพิเศษนอกเหนือไปจากคูสัญญาในแพงโดยทั่วไป เนื่องจากลูกจางเปนคูสัญญาที่มี
ฐานะเสียเปรียบในทางเศรษฐกิจมิไดมีฐานะเสมอภาคกับนายจางในการเขาทําสัญญา รัฐจึง
จําเปนตองเขามาคุมครองโดยการบัญญัติกฎหมายออกมาใชบังคับทั้งในการคุมครองการใชแรงงาน
ของลูกจางและการใหสิทธิในการรวมตัวของลูกจางเพื่อใหมีพลังในการเจรจาตอรองกับนายจาง
กฎหมายทั้งสามสวนดังกลาวจึงมีลักษณะเปนกฎหมายสารบัญญัติเพื่อใชบังคับในความสัมพันธ
ทางดานแรงงานระหวางนายจางและลูกจาง  และเพื่อใหกฎหมายสารบัญญัติดังกลาวมีผลใชบังคับ
อยางจริงจัง  จึงมีความจําเปนตองมีบทบัญญัติของกฎหมายวิธีสบัญญัติออกมาใชบังคับดวย นั่นคือ
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 โดยใหศาลมีอํานาจในการ
ควบคุมและใชบังคับกฎหมายสารบัญญัติอยางมีประสิทธิภาพ26 
 
2.3  ความหมายของสัญญาจางแรงงาน  
 สัญญาจางแรงงานนั้นเปนสิ่งที่สําคัญในการเขาทํางานของลูกจาง โดยการทําสัญญาจาง
นั้นแมจะโดยวาจา ก็ถือวามีการจางเกิดขึ้นแลว โดยขออธิบายความหมายของ สัญญาจางแรงงาน
ตามกฎหมายไดดังนี้   
 2.3.1  “สัญญาจางแรงงาน” ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย    
 บัญญัติไวในมาตรา 575 ไววา “อันวาจางแรงงานนั้น คือสัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่งเรียกวา
ลูกจาง ตกลงจะทํางานใหแกบุคคลอีกคนหนึ่งเรียกวานายจางและนายจางตกลงจะใหสินจาง
ตลอดเวลาที่ทํางานให”  จางแรงงานจึงเปนสัญญาที่  “ลูกจาง”  ตกลงทํางานใหแก  “นายจาง”  และ
นายจางตกลงจายสินจางหรือคาจางตอบแทนการทํางานใหแกลูกจางตลอดระยะเวลาที่ลูกจาง
ทํางานให  จางแรงงานเปนสัญญาในทางแพงประเภทหนึ่งเกิดขึ้นจากความตกลงโดยสมัครใจของ
บุคคลสองฝายที่แสดงเจตนาผูกนิติสัมพันธตอกัน โดยฝายหนึ่งตกลงทํางานและอีกฝายหนึ่งตกลง
จายสินจางหรือคาจางตอบแทนการทํางานให การตกลงจะตองเกิดจากความสมัครใจไมถูก
หลอกลวง สําคัญผิดหรือขมขู ซ่ึงจะมีผลทําใหสัญญาไมเปนผลหรือไมสมบูรณ”27   
  2.3.2  “สัญญาจาง” ตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541   
  บัญญัติไวในมาตรา 5 ไววา “สัญญาจาง หมายความวา สัญญาไมวาเปนหนังสือหรือ
ดวยวาจาระบุชัดเจน หรือเปนที่เขาใจโดยปริยาย ซ่ึงบุคคลหนึ่งเรียกวา ลูกจาง ตกลงจะทํางานใหแก
บุคคลอีกบุคคลหนึ่ง เรียกวา นายจาง และนายจางตกลงจะใหคาจางตลอดเวลาที่ทํางานให” ซ่ึงนั่น
                                                 

26 วิจิตรา  (ฟุงลัดดา) วิเชียรชม ก  (2546).   เลมเดิม.   หนา  3.  
27 พงษรัตน  เครือกลิ่น.  (2550).  คําอธิบายกฎหมายแรงงานเพื่อการบริหารทรัพยากรมนุษย.  หนา  20. 
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หมายความวา ขอตกลงหรือสัญญาที่นายจางและลูกจางไดตกลงกันไว ไมวาจะตกลงทําเปนหนังสือ 
ตกลงกันโดยวาจา หรือโดยปริยายก็ตาม ใหถือวาเปนสัญญาจางทั้งนั้น ซ่ึงถือวาเปนสัญญาจางตาม
กฎหมายฉบับนี้แลว 

 
2.4  ขอบเขตของสัญญาจางแรงงาน  

 การทําสัญญาจางแรงงานนั้นนายจางอาจกําหนดเงื่อนไขหรือขอกําหนดในสัญญา
เพื่อใหลูกจางตองปฏิบัติหรือที่ผูกพันตามเงื่อนไขหรือขอกําหนดนั้นไดแตไมสามารถที่จะทําได
โดยอิสระทุกกรณี จะตองอยูภายในกรอบหรือขอบเขตของการแสดงเจตนาตามกฎหมายซึ่งถา
นายจางกําหนดเงื่อนไขหรือขอกําหนดเกินกรอบหรือขอบเขตของสัญญาก็จะทําใหเงื่อนไขหรือ
ขอบเขตของการแสดงเจตนาหรือสัญญาเปนโมฆะ โดยกฎหมายไดวางกรอบหรือขอบเขตของ
กฎหมายไว 5 ประการ คือ  
 1)  ตองไมขัดตอหลักสุจริต (Bona  Fide) (ตามมาตรา 5 แหงประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย)28 
 2)  ตองอยูภายในขอบเขตของมาตรา 150 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย คือ  
จะตองไมมีวัตถุประสงคเปนการตองหามชัดแจงโดยกฎหมาย (ฏีกาที่ 4413/2542) ตองไมเปนการ
พนวิสัยที่จะปฏิบัติ  หรือไมเปนการขัดขวางตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  
(ฏีกาที่ 6965/2542, ฏีกาที่ 1275/2543) มิฉะนั้นจะตกเปนโมฆะ คือไมมีผลบังคับตอกัน ถือวาไมเคย
ทําสัญญาจางแรงงานตอกันเลย  เชน การจางเปนลูกจางเพื่อผลิตยาเสพติด  หรือของผิดกฎหมาย  
เปนตน 
 3)  ตองไมเปนสัญญาที่เกิดขึ้นจากการสําคัญผิดในสาระสําคัญของสัญญา (มาตรา 156 
แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย) เชน สําคัญผิดเกี่ยวกับเรื่องตําแหนงงานหรือหนาที่ในการ
ทํางานของลูกจาง หรือเกี่ยวกับคาจางเงินเดือน เปนตน29 
   4)  ตองอยูภายในขอบเขตของกฎหมายคุมครองแรงงาน (ไมขัดตอกฎหมายคุมครอง
แรงงาน)  ซ่ึงเปนกฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบรอยของประชาชน  ซ่ึงถามีการแสดงเจตนาขัดตอ
กฎหมายคุมครองแรงงาน  ขอตกลงนั้นทําใหตกเปนโมฆะได  
   5)  ตองไมขัดหรือแยงกับเงื่อนไขหรือขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางที่มีผลบังคับใชอยู  
เวนแตจะเปนคุณแกลูกจางยิ่งกวา (มาตรา 20 แหงพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ พ.ศ. 2518)  หรือ
ตองไมขัดหรือแยงกับหลักสัญญาตองเปนสัญญา (Pacta Sunt Servanda) ซ่ึงเปนหลักกฎหมายทัว่ไป  
                                                 
 28  วิจิตรา  (ฟุงลัดดา)  วิเชียรชม ค  (2546).  กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล.  หนา  13. 
 29  แหลงเดิม.  หนา  13. 
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ซ่ึงตกลงหรือกําหนดกันไวอยางไรก็ตองปฎิบัติตามนั้น  กลาวคือเมื่อขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง
มีผลใชบังคับแลว  หามมิใหนายจางทําสัญญาจางแรงงานกับลูกจางขัดหรือแยงกับขอตกลงเกี่ยวกับ
สภาพการจาง เวนแตสัญญาจางแรงงานนั้นจะเปนคุณแกลูกจางยิ่งกวา 
 
2.5  ลักษณะของสัญญาจางแรงงาน 
 ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 575 ที่บัญญัติไววา “อันวาจางแรงงาน
นั้น คือสัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่งเรียกวาลูกจาง ตกลงจะทํางานใหแกบุคคลอีกคนหนึ่งเรียกวา
นายจางและนายจางตกลงจะใหสินจางตลอดเวลาที่ทํางานให” ซ่ึงจากความหมายของการจาง
แรงงานดังกลาวมาขางตนนั้น  สรุปไดวากฎหมายวาดวยสัญญาจางแรงงาน  เปนกฎหมายที่กําหนด
ถึงสิทธิและหนาที่โดยทั่วไปของนายจางและลูกจางซึ่งมีตอกันในฐานะคูสัญญา โดยสัญญาจาง
แรงงานจะมีลักษณะเฉพาะซึ่งตางจากเอกเทศสัญญาอื่นในบางลักษณะ ซ่ึงสัญญาจางแรงงานตองมี
ลักษณะที่สําคัญมีอยู 4 ประการดังนี้   
 2.5.1  สัญญาจางแรงงานเปนเอกเทศสัญญาอยางหนึ่ง   
  กลาวคือ เปนนิติกรรมสองฝายระหวางคูสัญญาฝายนายจางและฝายลูกจางที่มีการ
บัญญัติไวเปนเอกเทศในลักษณะจางแรงงานและจางทําของ  ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย   
โดยฝายหนึ่งซ่ึงเรียกวา “ลูกจาง” ตกลงทํางานใหแกอีกฝายหนึ่งเรียกวา “นายจาง” 
 2.5.2  สัญญาจางแรงงานเปนสัญญาตางตอบแทน   
  กลาวคือ เปนสัญญากอหนี้ที่ตองชําระตอบแทนตอกันใหแกคูกรณีทั้งสองฝายโดยฝาย
ลูกจางมีหนี้ตองทํางานใหแกนายจางภายใตการบังคับบัญชาดวยความซื่อสัตยและตองพยายาม
รักษาผลประโยชนใหแกนายจางอยางเต็มที่ใหแกนายจาง สวนนายจางมีหนาที่หรือมีหนี้ที่จะตอง
จายสินจางใหแกลูกจางตลอดเวลาที่ทํางานให และดูแลเอาใจใสตอการทํางานของลูกจาง รวมทั้ง
ดูแลสภาพแวดลอมในการทํางานใหปลอดภัยและเหมาะสม ซ่ึงผลตามกฎหมายหากคูสัญญาฝาย
หนึ่งไมชําระหนี้อีกฝายยอมมีสิทธิที่จะไมชําระหนี้ไดเชนกัน  ดังนั้นเมื่อสัญญาจางแรงงานเปน
สัญญาตางตอบแทนก็ตองนําบทบัญญัติทั่วไปของลักษณะสัญญาตางตอบแทนมาใชบังคับดวย  เวน
แตจะมีบทบัญญัติในลักษณะจางแรงงานกําหนดไวเปนพิเศษ  แตอยางไรก็ตามการจางแรงงานสวน
ใหญจะใชกฎหมายเกี่ยวกับแรงงานที่บัญญัติไวโดยเฉพาะ   
 2.5.3  สัญญาจางแรงงานไมมีแบบหรือหลักฐานเปนหนังสือ   
  กลาวคือ สัญญาจางแรงงานกฎหมายไมไดบังคับวาตองทําตามแบบของสัญญาจาง
แรงงาน  ทําเปนหนังสือหรือจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่แตอยางใด สัญญาจางแรงงานมีผล
บังคับอยางสมบูรณโดยเพียงแตลูกจางจะตองมีเจตนาทํางานในฐานะลูกจางตามสัญญาจางแรงงาน
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โดยการตกลงเขาทํางานใหแกนายจางเพื่อรับสินจางหรือคาตอบแทนและนายจางมีการตกลงแสดง
เจตนาจางแรงงานโดยการรับลูกจางเขาทํางานโดยตกลงจายสินจางหรือคาตอบแทนใหแกลูกจาง
ตลอดระยะเวลาที่ลูกจางทํางานให  ซ่ึงถือวามีการแสดงคําเสนอ และคําสนองถูกตองตรงกันแลวแม
จะเปนเพียงดวยวาจาก็ตาม และไมวาจะเปนการตกลงที่กระทําโดยแจงชัดหรือโดยปริยายก็ได  
ฉะนั้นเพียงแตเจตนาของทั้งสองฝายตรงกันก็ถือวาสัญญาจางแรงงานเกิดขึ้นแลวทันที แตถาการ
แสดงเจตนาตอบุคคลผูไมมีอํานาจรับเขาทํางาน สัญญาจางแรงงานก็ยังไมเกิดขึ้น   
  ดังนั้น สัญญาจางแรงงานจึงเปนสัญญาซึ่งตองมีการแสดงเจตนาตกลงกัน ทั้งนี้โดยไม
จําเปนตองทําตามสัญญาจางแรงงานเปนหนังสือแตอยางใด การแสดงเจตนาตกลงกันอาจเกิดขึ้น
จากการตกลงดวยวาจาหรือการตกลงโดยปริยายก็ได เมื่อตกลงกันแลว คูกรณีตองผูกพันในฐานะ
นายจางและลูกจางโดยไมอาจปดความรับผิดได อยางไรก็ดีการแสดงเจตนาตกลงกันนั้น ตองเปน
เจตนาตกลงผูกพันในฐานะนายจางและลูกจาง   
 2.5.4  สัญญาจางแรงงานมีสาระสําคัญอยูท่ีตัวของคูสัญญา   
  กลาวคือเปนสัญญาเฉพาะตัวและถือเอาคุณสมบัติของคูสัญญาเปนสาระสําคัญของ
สัญญาทั้งนี้เพราะนายจางจะรับลูกจางเขาทํางานหรือไมก็ไดพิจารณาถึงความรูความสามารถ  
ประสบการณของลูกจางแตละคนวามีความเหมาะสมกับงานที่มีอยูหรือไมกอนที่จะรับเขามาทาํงาน  
ซ่ึงขณะที่ลูกจางจะเขามาทํางานใหกับนายจางไดตองมีการพิจารณาถึงฐานะทางการเงินและความ
มั่นคงของกิจการของนายจางกอนดวย   ดังนั้นคูสัญญาแตละฝายจะโอนสิทธิและหนาที่ตามสัญญา
จางแรงงานใหผูอ่ืนไมได  นอกจากอีกฝายหนึ่งจะยินยอมกลาวคือนายจางไมมีอํานาจโอนสิทธิการ
จางลูกจางใหแกบุคคลภายนอกโดยที่ ลูกจางไมยินยอม  และในทางกลับกันลูกจางจะให
บุคคลภายนอกเขามาทํางานแทนตน โดยนายจางไมยินยอมก็ไมไดเชนกัน   
  อยางไรก็ดี ในกรณีเมื่อลูกจางตายลงสัญญาจางแรงงานยอมระงับลงและทายาทจะสวม
สิทธิและหนาที่ตามสัญญาไมได  แตสําหรับกรณีนายจางนั้นหากสัญญาจางแรงงานมีสาระสําคัญ
อยูที่ตัวบุคคลผูเปนนายจาง สัญญาจางยอมระงับไปดวยความตายของนายจางเชนกันแตหากเปน
กรณีที่กิจการมีการเปลี่ยนแปลงนายจางอันเนื่องจากการรับมรดก การโอนหรือดวยประการอื่น  
หรือในกรณีที่นายจางเปนนิติบุคคลและมีการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลง โอนหรือควบกับนิติบุคคล
ใด  สิทธิตางๆที่ลูกจางมีอยูตอนายจางเดิมเชนใดลูกจางก็ยังมีสิทธินั้นอยูตอไป และนายจางใหม
ยอมรับไปทั้งสิทธิและหนาที่อันเกี่ยวกับลูกจางนั้นทุกประการ 
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2.6  การทําสัญญาจางแรงงานเปนหนังสือ 
  เมื่อพิจารณาจากความหมายของสัญญาจางแรงงานที่กลาวมาขางตนแลวจะเห็นไดวา
การทําสัญญาจางแรงงานนั้นไมมีรูปแบบที่แนนอนตายตัว ซ่ึงเพียงแตลูกจางตกลงทํางานใหแก
นายจางและนายจางตกลงจายคาตอบแทนในการทํางานใหแกลูกจางตลอดเวลาที่ทํางานอันถือเปน
สาระสําคัญที่สุดของสัญญาจางแรงงาน ซ่ึงหากปราศจากอยางใดอยางหนึ่งไปก็ไมมีผล ทั้งนี้โดยไม
ตองคํานึงวาจะมีหนังสือสัญญาจางแรงงานหรือไมอยางไร แตอยางใดก็ตามแมวามีการตกลงทําเปน
สัญญาจางแรงงานเปนหนังสือแลวก็ตองนําหลักเรื่องนิติกรรมสัญญามาปรับใชดวย กลาวคือ 
 การที่บุคคลตั้งแตสองฝายขึ้นไปตกลงทําสัญญาตอกันกฎหมายกําหนดวิธีการทํา          
นิติกรรมที่สําคัญไว 4 ประเภท ไดแก30  
 1)  ตกลงดวยวาจา หมายถึง คูสัญญาตกลงดวยวาจา สัญญานั้นก็มีผลผูกพันสามารถ
บังคับตามกฎหมายได เชน  สัญญาจางทําของ  ยืมใชคงรูป ยืมใช ส้ินเปลือง ฝากทรัพย ให             
เปนตน 
 2)  มีหลักฐานเปนหนังสือลงลายมือชื่อฝายที่ตองรับผิด กรณีนี้คูสัญญาจะตองทํา
หลักฐานอยางหนึ่งอยางใดเปนหนังสือไวเปนหลักฐาน  และหลักฐานดังกลาวจะตองมีลายมือช่ือ
ของคูสัญญาฝายที่จะตองปรากฎไวดวย  หากตกลงดวยวาจาจะฟองคดีเพื่อใหศาลบังคับตามสัญญา
ไมได เชน 2,000 บาท สัญญาค้ําประกัน สัญญาประนีประนอมยอมความ เปนตน 
 3)  ตองทําเปนหนังสือ หมายถึง ตองทําเปนสัญญาที่เปนลายลักษณอักษรและมีลายมือ
ช่ือคูสัญญาทั้งสองฝายลงไว จะมีลายมือช่ือฝายที่ตองรับผิดอยางเดียวไมได  มิฉะนั้นสัญญาจะตก
เปนโมฆะเสียเปลาใชไมได เชน สัญญาเชาซ้ือตาม ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 572  
จะตองทําเปนหนังสือ ลงลายมือช่ือทั้งผูใหเชาและผูเชาซ้ือ มิฉะนั้นจะตกเปนโมฆะ เปนตน 
 4)  ตองทําเปนหนังสือและจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาท่ี ในกรณีนี้นอกจากจะตอง
ทําสัญญาที่มีลายมือช่ือคูสัญญาแลว  ยังจะตองนําไปจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่ตามกฎหมาย
อีกดวย มิฉะนั้น สัญญาจะตกเปนโมฆะ เชน  สัญญาซื้อขายที่ดิน ขายฝาก  จํานอง เปนตน   
 ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย สัญญาจางแรงงานจัดอยูในหมวดของเอกเทศ
สัญญา ลักษณะ 6 จางแรงงาน กลาวคือเปนสัญญาระหวางบุคคลที่เอกชนตอเอกชนสมัครใจเขาทํา
สัญญาผูกพันซึ่งกันและกัน โดยสัญญาจางแรงงานนั้นจะเกิดขึ้นตอเมื่อคูสัญญาทั้งสองฝาย (นายจาง
กับลูกจาง) ไดมีการตกลงทําสัญญากันดวยความสมัครใจตามหลักของความศักดิ์สิทธิในการแสดง
เจตนา  และการตกลงทําสัญญาจางแรงงานนั้นเปนไปตามหลักทฤษฎีเสรีภาพในการทําสัญญาที่ได

                                                 
 30  พงษรัตน  เครือกลิ่น.  เลมเดิม.  หนา  50. 
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นํามาใชในการทําสัญญาตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยและถือวาเปนบอเกิดแหงความ
ยุติธรรม โดยนายจางตกลงจะใหสินจางตลอดเวลาที่ลูกจางทํางานให โดยมีองคประกอบตามที่
กําหนดไวในมาตรา 575 ของประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยดวย กลาวคือ “จางแรงงาน คือ 
สัญญาซึ่งลูกจางตกลงจะทํางานใหแกนายจาง และนายจางตกลงจะใหสินจางตลอดเวลาที่ทํางาน
ให” และตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 5 ที่ไดใหคําจํากัดความของคําวา  
“สัญญาจาง หมายความวา สัญญาไมวาเปนหนังสือหรือดวยวาจาระบุชัดเจน หรือเปนที่เขาใจโดย
ปริยายซึ่งบุคคลหนึ่งเรียกวาลูกจางตกลงจะทํางานใหแกบุคคลอีกบุคคลหนึ่งเรียกวานายจางและ
นายจางตกลงจะใหคาจางตลอดเวลาที่ทํางานให”     
 จากที่กลาวมาขางตนนั้นจะเห็นไดวาสัญญาจางแรงงานกฎหมายไมไดบังคับวาตองทํา
สัญญาจางแรงงานเปนหนังสือหรือจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่แตอยางใด สัญญาจางแรงงาน
มีผลบังคับอยางสมบูรณโดยเพียงแตลูกจางจะตองมีเจตนาทํางานในฐานะลูกจางตามสัญญาจาง
แรงงานโดยการตกลงเขาทํางานใหแกนายจางเพื่อรับสินจางหรือคาตอบแทนและนายจางมีการตก
ลงแสดงเจตนาจางแรงงานโดยการรับลูกจางเขาทํางานโดยตกลงจายสินจางหรือคาตอบแทนใหแก
ลูกจางตลอดระยะเวลาที่ลูกจางทํางานให ซ่ึงถือวามีการแสดงคําเสนอ และคําสนองถูกตองตรงกัน
แลวแมจะเปนเพียงดวยวาจาก็ตาม และไมวาจะเปนการตกลงที่กระทําโดยแจงชัดหรือโดยปริยายก็
ได ฉะนั้นเพียงแตเจตนาของทั้งสองฝายตรงกันก็ถือวาสัญญาจางแรงงานเกิดขึ้นแลวทันที แตถาการ
แสดงเจตนาตอบุคคลผูไมมีอํานาจรับเขาทํางาน สัญญาจางแรงงานก็ยังไมเกิดขึ้น ดังนั้น สัญญาจาง
แรงงานจึงอาจเกิดขึ้นจากการตกลงดวยวาจา การตกลงโดยปริยาย หรือการทําสัญญาจางแรงงาน
เปนหนังสือก็ได  ซ่ึงกฎหมายมิไดบังคับวาตองทําสัญญาจางแรงงานเปนหนังสือแตอยางใด  
 2.6.1  ประเภทของการทําสัญญาจางแรงงานหนังสือ 
  ตามหลักกฎหมายที่เกี่ยวกับการทําสัญญาจางแรงงานจะมีการกําหนดระยะเวลาในการ
จางแรงงานที่แนนอนหรือไมนั้นพิจารณาไดจากประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 575- 
มาตรา 587 และพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 17 และมาตรา 118 วรรคทาย    
โดยสามารถที่จะแบงสัญญาจางแรงงานออกเปน 2 ประเภทใหญ กลาวคือ 

1)  สัญญาจางแรงงานประเภทที่ไมมีกําหนดระยะเวลา 
2)  สัญญาจางแรงงานประเภทมีกําหนดระยะเวลาการจางไวแนนอน 
โดยสามารถอธิบายไดดังนี้ 
2.6.1.1  สัญญาจางแรงงานประเภทไมมีกําหนดระยะเวลา 

               สัญญาจางแรงงานที่ไมมีกําหนดระยะเวลาการจาง ไดแก สัญญาจางแรงงานที่
ไมไดระบุวันสิ้นสุดของสัญญาไวแนนอน ในกรณีนี้นายจางหรือลูกจางอาจบอกเลิกสัญญาจางโดย
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การบอกกลาวลวงหนาเปนหนังสือใหอีกฝายหนึ่งทราบในเมื่อถึงหรือกอนจะถึงกําหนดการจาย
คาจางคราวหนึ่งคราวใดเพื่อใหเปนผลเลิกสัญญากันเมื่อถึงกําหนดจายคาจางคราวถัดไปขางหนา 
แตไมจําตองบอกกลาวลวงหนาเกินสามเดือน31 เชน สัญญาจางทดลองงาน หรือสัญญาจางพนักงาน
เปนพนักงานประจํา และเลิกจางกอนปลดเกษียณครบกําหนดสูงวัย เปนตน 
  2.6.1.2  สัญญาจางแรงงานประเภทมีกําหนดระยะเวลาการจางไวแนนอน   
    สัญญาจางแรงงานที่มีกําหนดระยะเวลา คือ สัญญาจางแรงงานที่มีกําหนด
ระยะเวลาเริ่มตนและสิ้นสุดปรากฏในสัญญาจางชัดเจน  เชน กําหนดจาง 1 ป, 3 ป เปนตน ซ่ึงเปน
การจางเฉพาะกิจ ช่ัวระยะเวลาหนึ่ง โดยสัญญาจางแรงงานที่มีกําหนดระยะเวลาการจางไวแนนอน
นั้นอาจเปนสัญญาจางแรงงานที่ระบุวันส้ินสุดของสัญญาไวแนนอน โดยคูสัญญาอาจตกลงให
กําหนดระยะเวลาใหส้ันหรือยาวเพียงใดก็ได  แตถานายจางทําสัญญาโดยกําหนดระยะเวลาจางไว
ส้ันและทําสัญญาหลายฉบับกับลูกจางคนเดียวกัน โดยไมมีเหตุจําเปนที่ตองทําเชนนั้น อาจถือวา
เปนการทําสัญญาโดยหลีกเล่ียงกฎหมายอันมีผลเทากับวาไมมีสัญญาหลายฉบับ  และถือวาลูกจาง
ไดทํางานติดตอกันมาตลอดระยะเวลาของสัญญาดังกลาว   

สัญญาจางแรงงานประเภทที่กําหนดระยะเวลาการจางไวแนนอนนั้นมีบัญญัติ
ไวในพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 118 วรรคทาย32 โดยมีองคประกอบ 3 
องคประกอบ ดังตอไปนี้ 
    (1) ตองเปนการจางงานในโครงการเฉพาะที่ไมใชงานปกติของธุรกิจ หรือ
การคาของนายจาง ซ่ึงตองมีระยะเวลาเริ่มตนและสิ้นสุดของงานที่แนนอน เชน ธุรกิจโรงแรม โดย
งานปกติของโรงแรมคือ การใหบริการดานหองพัก อาหาร เครื่องดื่ม จัดประชุมสัมมนา หรือหอง
จัดเลี้ยง เปนตน ซ่ึงที่กลาวมานั้นถือเปนลักษณะงานปกติของธุรกิจโรงแรมไมจําเปนตองมีการ
กําหนดระยะเวลาในการจางไวแนนอน  แตในกรณีของการจางสถาปนิกเขามาตกแตงปรับปรุง
โรงแรม กําหนดระยะเวลา  6 เดือนใหแลวเสร็จ หรือการจางผูเชี่ยวชาญมาตกแตงหรือดูแล

                                                 
31  โสธร  เจริญพานิช.  (2547).  มาตรการทางกฎหมายไทยในการคุมครองแรงงานประจําเรือเดินทะเล.  

หนา  56.    
32  “มาตรา 118 วรรคทาย บัญญัติวา การจางที่มีกําหนดระยะเวลาตามวรรคสามจะกระทําไดสําหรับการ

จางงานในโครงการเฉพาะที่มิใชงานปกติของธุรกิจหรือการคาของนายจางซึ่งตองมีระยะเวลาเริ่มตนและสิ้นสุด
ของงานที่แนนอน หรือในงานอันมีลักษณะเปนครั้งคราวที่มีกําหนดการสิ้นสุด หรือความสําเร็จของงาน หรือใน
งานที่เปนไปตามฤดูกาลและไดจางในชวงเวลาของฤดูกาลนั้น ซึ่งงานนั้นจะตองแลวเสร็จภายในเวลาไมเกินสอง
ป โดยนายจางและลูกจางไดทําสัญญาเปนหนังสือไวต้ังแตเมื่อเริ่มจาง” 

DPU



 36

สวนหยอมภายในโรงแรม โดยกําหนดระยะเวลาในการจาง 1 ป นั้นจําเปนตองมีสัญญาจางแรงงาน
ที่มีกําหนดระยะเวลาในการจางไวแนนอน 
    (2) ตองเปนงานอันมีลักษณะเปนครั้งคราวที่มีกําหนดการสิ้นสุด  หรือ
ความสําเร็จของงาน 
    (3)  ตองเปนงานที่เปนไปตามฤดูกาลและไดจางในชวงเวลาของฤดูกาลนั้น ซ่ึง
งานนั้นจะตองแลวเสร็จภายในเวลาไมเกินสองป  
    อยางไรก็ตาม การทําสัญญาเปนหนังสือโดยกําหนดระยะเวลาการจางไว
แนนอน มีวันเริ่มตนและสิ้นสุดของสัญญาไวโดยชัดแจง ยอมจะเปนผลดีแกนายจาง กลาวคือ 
    (1)  การเลิกจางลูกจางตามกําหนดเวลาในสัญญาทําใหนายจางไมตองบอก
กลาวลวงหนาใหลูกจางทราบ เนื่องจากมาเขากรณีตามมาตรา 582 แหงประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย ซ่ึงกําหนดใหคูสัญญาที่ประสงคจะเลิกสัญญาที่ไมมีกําหนดระยะเวลาจางแนนอน ตอง
บอกกลาวลวงหนาแกอีกฝายหนึ่งเมื่อถึงหรือกอนถึงกําหนดจายสินจางคราวใดคราวหนึ่ง เพื่อใหมี
ผลเลิกจางสัญญากัน  เมื่อถึงกําหนดจายสินจางคราวถัดไป  แตไมจําเปนตองบอกกลาวลวงหนาเกิน
กวา 3 เดือน หรือไมเขากรณีตามมาตรา 17 แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ซ่ึง
กําหนดใหคูสัญญาที่ประสงคจะเลิกสัญญาที่ไมมีกําหนดระยะเวลาการจางแนนอน อาจบอกเลิก
สัญญาโดยบอกกลาวลวงหนาเปนหนังสือในเมื่อถึงหรือกอนจะถึงกําหนดจายคาจางคราวหนึ่งคราว
ใด  เพื่อใหเปนผลเลิกสัญญากันเมื่อถึงกําหนดจายคาจางคราวถัดไปขางหนาก็ได  แตไมจําเปนตอง
บอกกลาวลวงหนาเกินกวา 3 เดือน ซ่ึงก็ทําใหไมตองจายสินจางแทนการบอกกลาวลวงหนาหรือ
คาจางแทนการบอกกลาวลวงหนาดวย33 
    (2)  เมื่อนายจางเลิกจางลูกจางตามกําหนดระยะเวลาในสัญญา โดยเปนงานใน
โครงการเฉพาะอันมิใชงานปกติในธุรกิจหรือการคาของนายจางโดยมีระยะเริ่มตนและสิ้นสุดของ
งานที่แนนอนหรือเปนงานอันมีลักษณะเปนครั้งคราวที่มีกําหนดสิ้นสุดหรือความสําเร็จของงาน  
หรือเปนงานตามฤดูกาลที่ไดจางในชวงของฤดูกาลนั้น  และโดยงานนั้นจะตองแลวเสร็จภายใน 2  
ป ซ่ึงนายจางและลูกจางไดทําสัญญาเปนหนังสือตั้งแตเมื่อเริ่มจาง นายจางก็ไมตองจายคาชดเชย
ใหแกลูกจาง (มาตรา118 วรรค 3  และวรรคทาย แหงพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541)34 
 2.6.2  หนาท่ีและสิทธิของคูสัญญาในสัญญาจางแรงงาน 

   เมื่อเกิดสัญญาจางแรงงานที่สมบูรณไมมีความบกพรองของสัญญาก็ทําใหคูสัญญามี
สิทธิและหนาที่ที่จะเรียกรองและปฏิบัติตอกันในลักษณะของสัญญาตางตอบแทน กลาวคือ 
                                                 
 33 วิจิตรา (ฟุงลัดดา) วิเชียรชม ค  เลมเดิม.  หนา 16-17. 
 34 แหลงเดิม. 
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 2.6.2.1  หนาท่ีและสิทธิของนายจาง 
  (1)  หนาท่ีของนายจาง นายจางมีหนาที่ตามกฎหมาย ดังนี้ 
 ก.  นายจางมีหนาที่หลักตามสัญญาจางแรงงาน คือ จายคาจางตอบแทนการ
ทํางานของลูกจาง (มาตรา 575) ในเรื่องการจายคาจางนี้ อาจมีปญหาตอไปไดวา นายจางใหลูกจาง
มาทํางานและไมมีงานใหทํา นายจางจะตองจายใหแกลูกจางหรือไม กรณีเชนนี้ตองเปนไปตามหลกั
ของอังกฤษที่วา “No Work No Pay” ซ่ึงหมายถึงนายจางใหลูกจางมาทํางานแตลูกจางไมยอมทํา 
เชนนี้นายจางมีสิทธิไมจายคาจางได แตในทางกลับกัน ถานายจางใหลูกจางมาทํางานแตนายจางไม
มีงานใหทํา นายจางก็ตองจายคาจางให เวนแตกรณีไมมาทํางานโดยเหตุจําเปน เชน ปวยและมี
ใบรับรองแพทย และไมเกิน 30 วัน ใน 1 ป และเปนลูกจางประจํา นายจางยังตองผูกพันที่จะตอง
จายคาจางให 35   
 ข.  นายจางมีหนาที่บอกกลาวลวงหนาในการเลิกสัญญา ถาสัญญาจาง
แรงงานนั้นไดกําหนดระยะเวลาจางไวแนนอนแลวนายจางก็ไมตองแจงหรือบอกกลาวลวงหนาแต
อยางใด 
   ถาสัญญาจางแรงงานมิไดกําหนดระยะเวลาการจางไวนายจางจะตอง
บอกกลาวลวงหนาใหลูกจางทราบกอนที่จะเลิกสัญญา (เลิกจาง) (มาตรา 582 แหงประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย) 
  ระยะเวลาในการบอกกลาวลวงหนา ใหถือกําหนดจายสินจางแตละคราว
เปนสําคัญ โดยจะตองบอกใหลูกจางทราบในวันจายสินจางหรือกอนวันจายสินจางคราวนี้  เพื่อให
มีผลเลิกสัญญาเมื่อถึงกําหนดจายสินจางคราวขางหนา ดังนั้น ระยะเวลาการบอกกลาวลวงหนาจะ
ยาวนานเทาใด  ก็จะขึ้นอยูกับระยะเวลาในการจายสินจางแตละครั้งของนายจางนั้น  แตถาระยะเวลา
จายสินจางยาวนานกวา 3 เดือน ก็บอกกลาวลวงหนาเพียง 3 เดือนเทานั้น (มาตรา 582 แหงประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย) 
 ค.  ออกใบสําคัญแสดงวาลูกจางนั้นไดทํางานให  ตามมาตรา 585 บัญญัติ
วา “เมื่อลูกจางแรงงานลูกจางสิ้นสุดลงแลว ลูกจางชอบที่จะไดรับใบสําคัญแสดงวาลูกจางนั้นได
ทํางานมานานเทาไร และงานที่ทํานั้นเปนงานอยางไร”  
 ง.  ออกคาเดินทางขากลับใหแกลูกจางซึ่งมาจากตางถ่ินหากไดออกคา
เดินทางขามาใหแกเขา ซ่ึงตองประกอบดวยหลักเกณฑตามมาตรา 586 บัญญัติวา “ถาลูกจางเปนผู
ซ่ึงนายจางไดจางเอามาแตตางถิ่นโดยนายจางออกเงินคาเดินทางใหไซร เมื่อการจางแรงงานสิ้นสุด

                                                 
35  ธีระ  ศรีธรรมรักษ.  (2548).  กฎหมายแรงงานกับปญหาแรงงาน.  หนา  13. 
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ลง และถามิไดกําหนดกันไวเปนอยางอื่นในสัญญาแลว ทานวานายจางจะตองใชเงินคาเดินทางขา
กลับให แตจะตองเปนดังตอไปนี้ คือ 

 -  สัญญามิไดเลิกหรือระงับเพราะการกระทําหรือความผิดของลูกจาง 
และ 

 -  ลูกจางกลับไปยังถ่ินที่ไดจางเอามาภายในเวลาอันสมควร  
 จ.  ตองรวมกันรับผิดชอบลูกจางในผลแหงละเมิดซึ่งลูกจางไดกระทําไป
ในทางการที่จาง  
  (2)  สิทธิของนายจาง เมื่อสัญญาจางแรงงานเกิดขึ้นแลวนายจางยอมมีสิทธิดังนี้
   ก.  นายจางมีสิทธิที่จะทําใหลูกจางทํางานตามที่ไดมีการตกลงกันไว 
(มาตรา 575 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย) 
     นายจางจะมอบงานใหลูกจางทําหรือไม เปนสิทธิของนายจาง เมื่อ
นายจางจายคาจางใหลูกจางตามปกติแลว การที่นายจางไมมอบงานใหลูกจางทํา ลูกจางหามีอํานาจ
ฟองบังคับใหนายจางมอบงานใหทําไม  (ฎีกาที่  2850/2525)36    

  ข.  นายจางมีสิทธิที่จะโอนสิทธิของตนใหแกบุคคลภายนอกไดเมื่อลูกจาง
ยินยอม (มาตรา 577 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย) หากนายจางโอนสิทธิแหงความเปน
นายจางของตนใหแกบุคคลภายนอกสัญญา โดยลูกจางมิไดยินยอมพรอมใจดวย กฎหมายใหสิทธิ
แกลูกจางบอกเลิกสัญญาจางนั้นเสียได 

    การใชสิทธิโอนสิทธิแหงความเปนนายจางนี้ ถาวาไปตามความจริงก็
คือโอนลูกจางใหแกคนนอกสัญญานั่นเอง สมัยกอนเรียกวาขายทาสหรือโอนทาส แตสมัยนี้ไมมี
ทาส มีแตลูกจางหรือคนใช ซ่ึงกฎหมายก็ยังใชสิทธิโอนกันได เพียงแตมีเงื่อนไขผิดไปจากเดิมบาง  
คือใหลูกจางหรือคนใชยินยอมพรอมใจดวย  มิฉะนั้นเปนอันบอกเลิกสัญญากันได ในขณะที่การ
โอนหรือขายทาสในสมัยกอน มิตองไดรับความยินยอมจากทาสดวยเทานั้น37 

   ค.  นายจางมีสิทธิบอกเลิกสัญญาไดถาลูกจางรับรองโดยแสดงออกชัดหรือ
โดยปริยายวาตนเปนผูมีฝมือพิเศษปรากฏภายหลังวาไรฝมือเชนนั้น (มาตรา 578 แหงประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย)  

 ง.  นายจางมีสิทธิจายสินจางเมื่องานแลวเสร็จหรือเมื่อส้ินสุดระยะเวลาที่
กําหนดจายสินจางนั้น เวนแตตกลงกันไวเปนอยางอื่น (มาตรา 580 แหงประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย)  
                                                 
 36  เกษมสันต  วิลาวรรณ ก.  เลมเดิม.  หนา 17. 

 37  ศรีนิดา  พรหมหิตาธร.  (2533).  กฎหมายสําหรับคนทํางาน.  หนา  27-28. 
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 จ.  นายจางมีสิทธิเรียกรองคาเสียหายจากลูกจางได ถาลูกจางออกจากงาน
ไปโดยไมบอกกลาวลวงหนา หรือบอกกลาวลวงหนาแตไมครบระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด           
(มาตรา  582  แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย)  

    ฉ.  นายจางมีสิทธิเรียกคาเสียหายจากลูกจาง กรณีเมื่อลูกจางทํางานไม
ถูกตองหรือบกพรองหรือไมทํางาน (มาตรา 215 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย) หรือเมื่อ
ลูกจางจงใจหรือประมาทเลินเลอกอใหเกิดความเสียหายแกนายจาง (มาตรา 420 แหงประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย)    

   ฎีกาที่ 3140/2530 นายจางมีสิทธิเรียกคาเสียหายจากลูกจางได ถา
ลูกจางจงใจหรือประมาทเลินเลอ ทําใหนายจางเสียหายหรือฝาฝนคําสั่งระเบียบขอบังคับของ
นายจาง  อันเปนการผิดสัญญาจางแรงงาน,  ฎีกาที่  109/2532  อายุความฟองเรียกคาเสียหายจากการ
ผิดสัญญา  คือ  10  ป  ตามมาตรา  193/3038   
  ช.  นายจางมีสิทธิออกคําสั่งและใชอํานาจบังคับบัญชาโดยชอบดวย
กฎหมายตามที่กฎหมายไดกําหนดใหสิทธิในการลงโทษ ดังเชนใหสิทธิไลลูกจางออกจากงานทันที
เมื่อลูกจางกระทําความผิดอันเขาลักษณะรายแรงตามมาตรา 583 แหงประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย  และดังตัวอยางฎีกา  เชน 
   ฎีกาที่  2828-2829/2525 ลูกจางเปนผูชวยสมุหบัญชีไมมีหนาที่ตองไป
ศาล การที่นายจางสั่งใหลูกจางไปเบิกความที่ศาลแรงงานกลาง จึงไมเกี่ยวกับการทํางาน ไมเปน
คําส่ังอันชอบดวยกฎหมายของนายจาง   
   ฎีกาที่  2859/2526 ลูกจางแจงความชํานาญหรือความถนัดของตนใน
การสมัครงานและนายจางมีคําส่ังรับลูกจางเขาทํางานในแผนกใดแลว ไมเปนการผูกพันนายจางวา
จะตองใหลูกจางทํางานอยูในแผนกนั้นตลอดไป  มีความเหมาะสมที่นายจางจะยายลูกจางไปทํางาน
อยูในแผนกอื่นในบริษัทเดียวกัน  โดยลูกจางไดรับคาจางไมต่ํากวาเดิม  นายจางยอมมีอํานาจทําได  
หากนายจางไมมีอํานาจโอนยายลูกจางของตนโดยจะตองปฏิบัติตามความตองการของลูกจางแลว  
กิจการของนายจางจะตั้งอยูไดอยางไร  คําส่ังของนายจางจึงไมขัดตอกฎหมายและระเบียบขอบังคับ
ของนายจาง  เมื่อนายจางออกคําสั่งยายลูกจางไปทํางานในแผนกใหม  ลูกจางมีหนาที่จะตองปฏิบัติ
ตามเพราะเปนคําส่ังที่ชอบดวยกฎหมาย   

                                                 
 38  วิจิตรา  (ฟุงลัดดา)  วิเชียรชม ง.  (2539).  กฎหมายแรงงานสําหรับผูบริหาร.  หนา  7-8. 
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    คําส่ังของนายจางที่ใหลูกจางไปทํางานนอกหนาที่ของลูกจางและเปน
งานของบุคคลอื่น  มิใชงานในกิจการของนายจาง  ยอมมิใชคําสั่งอันชอบดวยกฎหมาย (ฎีกาที่ 536-
542/2538)39 
  ซ.  นายจางมีสิทธิที่จะเลิกสัญญาจาง (หรือเลิกจาง) ตอลูกจางได ตามมาตรา  
387,389,577,578,582,583 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย) 
   การปดประกาศเลิกจาง  จะมีผลเมื่อลูกจางไดทราบประกาศดังกลาวแลว 
(ฎีกาที่  5655-5751/2543)40   
  ฌ.  ในกรณีสัญญาไมมีกําหนดวาจะจางนานเทาไรนายจางมีสิทธิบอกเลิก
สัญญาดวยการบอกกลาวลวงหนา 
  ญ.  นายจางมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได  ถาลูกจางใหบุคคลภายนอกทํางาน
แทนโดยนายจางมิไดใหความยินยอม 

  ฎ.  นายจางมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได ถาลูกจางขาดงาน ไปโดยปราศจากเหตุ
อันควร 
  ฏ.  นายจางมีสิทธิไดรับความคุมครองตามพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ 
พ.ศ. 2518  ในการรวมตัวจัดตั้งองคกรฝายนายจางในรูปสมาคมนายจาง สหพันธนายจาง สภา
องคการนายจาง ในการแจงขอเรียกรองเกี่ยวกับสภาพการจาง  เจรจาตอรองเพื่อทําหรือเปลีย่นแปลง
ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจาง  และในการปดงาน 
 2.6.2.2  หนาท่ีและสิทธิของลูกจาง   
  (1)  หนาท่ีของลูกจาง  ลูกจางมีหนาที่ตามกฎหมาย  ดังนี้ 
   ก.  ลูกจางตองทํางานใหแกนายจาง41 (ตามมาตรา 575 แหงประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย)  
   ข.  ลูกจางตองทํางานนั้นดวยตนเอง (มาตรา 577 แหงประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย) เวนแตจะไดความยินยอมจากนายจาง (ฎีกาที่ 3150/2530) 
   ค.  ลูกจางตองทํางานใหปรากฏฝมือพิเศษตามที่ไดรับรองไว (มาตรา 578  
แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย)  
   ง.  ลูกจางตองไมขาดงานไปโดยไมมีเหตุอันควร (มาตรา 579 แหงประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย)  
                                                 

 39  เกษมสันต  วิลาวรรณ ก.  เลมเดิม. หนา  18-19. 
 40  แหลงเดิม.  หนา  19. 
 41  นิคม  จันทรวิทุร.  เลมเดิม.  หนา 58. 
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   จ.  ลูกจางตองบอกกลาวลวงหนาใหนายจางทราบกอนถึงวันที่ตนจะออก
งาน หรือไมทํางานกับนายจางตอไป ระยะเวลาที่ตองบอกกลาวลวงหนาใหถือกําหนดจายสินจางแต
ละคราวเปนสําคัญ  โดยจะตองบอกกลาวใหนายจางทราบในวันจายสินจางหรือกอนวันจายสินจาง
คราวนี้เพื่อใหมีผลเลิกสัญญาหรือลาออกเมื่อถึงกําหนดจายสินจางคราวถัดไปขางหนา แตไมตอง
บอกกลาวลวงหนากวา 3 เดือน (มาตรา 582 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย) 
   ฉ.  ลูกจางตองปฏิบัติตามคําสั่งของนายจาง ในการตกลงทําสัญญาจาง
แรงงาน ลูกจางตองอยูภายใตการบังคับบัญชาของนายจาง หมายความวาจะตองทํางานตามคําสั่ง
ของนายจางเกี่ยวกับเรื่องนี้ 42 (มาตรา 583 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย)  
   ช.  ลูกจางตองไมละเลยคําสั่งของนายจางเปนอาจิณ (มาตรา 583 แหง
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย) 
   ซ.  ลูกจางตองไมละทิ้งการงานไปเสีย  หมายความวาลูกจางตองไมมีเจตนา
ที่จะทิ้งงาน เชน การเจ็บปวยหรือมีเหตุสุดวิสัยนั้นไมถือวาทิ้งงาน (มาตรา 583 แหงประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย) 
   ฌ.  ลูกจางตองไมกระทําความผิดอยางรายแรง (มาตรา 583 แหงประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย) 
   ญ.  ลูกจางตองปฏิบัติหนาที่ของตนใหลุลวงไปโดยถูกตองและสุจริต  
(มาตรา 583 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย)  
  (2)  สิทธิของลูกจาง ลูกจางมีสิทธิตามกฎหมาย ดังนี้ 
  ก.  ลูกจางมีสิทธิที่จะไดรับสินจางตลอดระยะเวลาที่ทํางานใหแกนายจาง  
(มาตรา 575 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย คือ สัญญาซึ่งบุคคลหนึ่งเรียกวาลูกจาง ตกลงจะ
ทํางานใหแกบุคคลอีกคนหนึ่ง เรียกวา นายจาง และนายจางตกลงจะใหสินจางตลอดเวลาที่ทํางาน
ให) และตลอดระยะเวลาที่ลูกจางพรอมที่จะทํางานใหแกนายจาง กลาวคือ 
   ลูกจางมีสิทธิที่จะไดรับสินจางตลอดระยะเวลาที่ลูกจางพรอมที่จะ
ทํางานใหแกนายจาง  แมนายจางจะไมมีงานใหทํา  เพราะเหตุน้ําทวมโรงงานหรือโรงงานหยุด
ซอมแซมเพราะเหตุเพลิงไหม  (ฎีกาที่ 118/2525, 1479/2526, 2509/2526, 1278/2529)43 
  ข.  ลูกจางมีสิทธิที่จะเรียกรองสินจางแทนการบอกกลาวลวงหนาไดถา
นายจางเลิกจางโดยไมบอกกลาวลวงหนา หรือบอกกลาวลวงหนาไมครบระยะเวลาที่กฎหมาย
กําหนด  (มาตรา 582 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย)  
                                                 
 42  แหลงเดิม.  หนา 59. 
 43  เกษมสันต  วิลาวรรณ ก.   เลมเดิม.  หนา  27. 
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  ค.  ลูกจางมีสิทธิที่จะทํางานตอไปแมตัวนายจางจะตายลงเวนแตสาระสาํคญั
นั้นอยูที่ตัวนายจาง (มาตรา 584 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย)  
  ง.  ลูกจางมีสิทธิที่จะไดรับใบสําคัญแสดงการทํางานเมื่อสัญญาจางแรงงาน
ส้ินสุดลง ซ่ึงใบสําคัญนี้จะแสดงระยะเวลาการทํางานหรืออายุการทํางานของลูกจางและลักษณะ
ของงานที่ลูกจางทํา (มาตรา 585 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย)  

  จ.  กรณีเปนลูกจางตางถ่ิน ซ่ึงนายจางจางเอามาโดยจายคาเดินทางใหเมื่อ
การจางแรงงานสิ้นสุดหรือมีกําหนดไวเปนอยางอื่นในสัญญาลูกจางก็มีสิทธิไดรับคาเดินทางขา
กลับ โดยมีเงื่อนไขวาสัญญานั้นมิไดเลิกหรือระงับเพราะการกระทําหรือความผิดของลูกจาง และ
ลูกจางกลับไปยังถ่ินที่ไดจางเอาภายในเวลาอันสมควร (มาตรา 586 แหงประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย)  
   ฉ.  ไดรับการปฏิบัติจากนายจางอยางเสมอภาคเทาเทียมกันตามหลักสุจริต 
(มาตรา 5 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย) และตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.  
2541    
  ช.  ไดรับสวัสดิการตามสัญญาและตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน  
พ.ศ. 2541 รวมทั้งไดรับการดูแลความปลอดภัยในการทํางานดวย 
  ซ.  บอกเลิกสัญญาจางแรงงาน (ตามมาตรา 387, 389, 577, 582 วรรค 1 แหง
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย) 
  ฌ.  ลูกจางมีสิทธิใหบุคคลภายนอกทํางานแทน  ถานายจางยินยอมพรอมใจ
ดวย  (มาตรา 577 แหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย)  
  ญ.  สิทธิอ่ืนๆ ตามกฎหมายแรงงาน กฎหมายประกันสังคม และกฎหมาย
เลือกตั้ง 
 2.6.3  ความระงับหรือส้ินสุดของสัญญาจางแรงงาน 

ความสัมพันธตามสัญญาจางแรงงานระหวานายจางและลูกจางระงับหรือส้ินสุดลงได
ในกรณีดังตอไปนี้  

1)  สัญญาจางแรงงานที่มีกําหนดระยะเวลาการจางตามที่ไดมีการตกลงไวในสัญญาครบ
กําหนด  

2)  สัญญาจางแรงงานที่มิไดกําหนดระยะเวลาการจางตามที่ไดมีการตกลงไวในสัญญา  
โดยเมื่อฝายใดฝายหนึ่งบอกเลิกสัญญา ทั้งนี้การบอกเลิกสัญญาตองมีการบอกกลาวลวงหนากอน
หรือถึงกําหนดการจายสินจางคราวใดคราวหนึ่ง 
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3)  เมื่อลูกจางขาดงานไปโดยไมมีเหตุผลอันสมควร หรือขาดงานไปนานๆ นายจางใช
สิทธิเลิกสัญญาได 

4)  เมื่อลูกจางตาย พิการ หรืออยูในสภาพที่ไมสามารถทํางานตามสัญญาใหแกนายจาง
ได เชน วิกลจริต เปนตน 

5)  นายจางตายในกรณีที่สาระสําคัญอยูที่นายจาง (มาตรา 584 แหงประมวลกฎหมาย
แพงและพาณชิย) 

6)  เมื่อนายจางใชสิทธิไลลูกจางออก (มาตรา 583 แหงประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย) 

7)  นายจางโอนสิทธิของตนใหบุคคลภายนอกโดยลูกจางไมยินยอม ลูกจางยอมใชสิทธิ
เลิกสัญญาได  

8)  ลูกจางใหบุคคลภายนอกทํางานแทนตนโดยนายจางไมยินยอม นายจางยอมใชสิทธิ
เลิกสัญญาได   
  จากที่กลาวมาขางตนนั้นจะเห็นไดวาสัญญาจางแรงงานนั้นมีแนวความคิด ความเปนมา 
อันเกี่ยวกับสัญญาจางแรงงานที่ไดรับอิทธิพลมาจากระบบกฎหมายลายลักษณอักษรของโรมัน โดย
มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงมาตลอดเวลา  ทั้งนี้สัญญาจางแรงงานนั้นเปนสิ่งที่สําคัญในการเขาทํางาน
ของลูกจางโดยหากสัญญาจางแรงงานที่เกิดขึ้นแลวนั้นจักมีความจําเปนที่จะตองมีกฎเกณฑของ
กฎหมายเขามาเกี่ยวของเพื่อมาบังคับใชแกนิติสัมพันธระหวางนายจางและลูกจาง โดย “สัญญาจาง
แรงงานคือหัวใจสําคัญของกฎหมาย” แตการทําสัญญาจางแรงงานนั้นไมมีรูปแบบที่แนนอนตายตัว 
ซ่ึงเพียงแตลูกจางตกลงทํางานใหแกนายจางและนายจางตกลงจายคาตอบแทนในการทํางานใหแก
ลูกจางตลอดเวลาที่ทํางานอันถือเปนสาระสําคัญที่สุดของสัญญาจางแรงงาน ซ่ึงหากปราศจากอยาง
ใดอยางหนึ่งไปก็ไมมีผล  ทั้งนี้โดยไมตองคํานึงวาจะมีหนังสือสัญญาจางแรงงานหรือไมอยางไร  
แตอยางไรก็ตามแมวามีการตกลงทําเปนสัญญาจางแรงงานเปนหนังสือแลวก็ตองนําหลักเรื่องนิติ
กรรมสัญญามาปรับใชดวยเพื่อใหเกิดความสมบูรณแบบ ซ่ึงจะกลาวถึงรายละเอียดในสวนนี้ในบท
ตอไป   
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บทที่ 3 

หลักการทางกฎหมายอันเกี่ยวกับการทําสัญญาจางแรงงาน 
เปนหนังสือของตางประเทศเปรียบเทียบกับประเทศไทย 

 
 สัญญาจางแรงงานนั้นเปนสัญญาชนิดหนึ่งตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยโดยมี
วิวัฒนาการมาเปนพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 และไดบัญญัติในสวนที่เกี่ยวของกับ
สัญญาจางแรงงานไว ซ่ึงสัญญาจางแรงงานนั้นเปนเรื่องที่กลาวถึงความสัมพันธระหวางนายจางกับ
ลูกจางที่จะมีตอกันในการที่ทั้งสองฝายนั้นตกลงกันวาจางการทํางานและการตกลงรับคาจางในการ
ทํางานเปนการตอบแทนใหแกกัน ซ่ึงเปนสิทธิ หนาที่ และความรับผิดชอบที่แตละฝายจะตอง
รับผิดชอบซึ่งกันและกันตามที่บัญญัติไวในกฎหมายนั่นเอง 
 อนึ่งสัญญาจางแรงงานนั้นยังมีการบัญญัติไวในตางประเทศดวย ซ่ึงในแตละประเทศ
นั้นจะบัญญัติหรือใหคําจํากัดความในสวนของสัญญาจางแรงงานนั้นไวอยางไรขึ้นอยูกับความ
เจริญกาวหนา วัฒนธรรมที่มีความสลับซับซอนของแตละประเทศซึ่งแตกตางกันไป อีกทั้งขึ้นอยูกบั
ระบบกฎหมายที่แตละประเทศใชบังคับดวย อาทิเชน ประเทศอังกฤษใชกฎหมายระบบคอม
มอลลอว ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนใชระบบซีวิลลอว เปนตน ซ่ึงแตละประเทศจะมีหลัก
กฎหมายในการปรับใชในสวนของสัญญาจางแรงงานที่แตกตางกัน ดังนั้นผูเขียนจึงตองมีการศึกษา
และคนควาเกี่ยวกับกฎหมายอันเกี่ยวกับสัญญาจางแรงงานในแตละประเทศใหเห็นความแตกตาง
กันไปซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ผู เขียนจะทําการศึกษาถึงสัญญาจางแรงงานของตางประเทศโดย
เปรียบเทียบกับประเทศไทยใหเห็นความชัดเจนดังที่จักกลาวดังตอไปนี้คือ 
 
3.1  หลักการทําสัญญาจางแรงงานเปนหนังสือตามกฎหมายของตางประเทศ 

ในการศึกษาสัญญาจางแรงงานเปนหนังสือตามกฎหมายของตางประเทศ จะศึกษาจาก
แนวความคิดทั้งของระบบซีวิลลอว (Civil Law) และระบบคอมมอนลอว (Common Law) ดังนี้ 
 3.1.1  การทําสัญญาจางแรงงานในระบบซวีิลลอว 
 ในระบบซีวิลลอว (Civil Law) บทบัญญัติของประเทศตางๆ เชน ประมวลกฎหมายแพง
ฝร่ังเศส ประมวลกฎหมายแพงเยอรมัน ประมวลกฎหมายแพงญี่ปุน มีหลักระเบียบสาระสําคัญที่
เหมือนกัน คือ สัญญาจางแรงงานมีวัตถุประสงคของสัญญาที่การทํางานใหของลูกจางมิใชผลสําเร็จ
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ของงาน อันถือเปนหลักเรื่องวัตถุแหงสัญญา และหลักเรื่องวิธีการคํานวณสินจางเปนสําคัญ อาจ
กลาวคือ หากเปนสัญญาจางแรงงานความสําเร็จของงานไมใชเงื่อนไขสําคัญในการจายคาจาง เชน 
ตามกฎหมายมาตรฐานแรงงานในประเทศญี่ปุนไดยอมรับหลักนี้อยางชัดเจน ซ่ึงก็คลายกับประเทศ
ฝร่ังเศส และประเทศเยอรมัน ที่ถือวาเปนหนาที่ของลูกจางในการเชื่อฟงคําสั่งของนายจางอันถือ
เปนหนาที่โดยปริยายอยูแลว  
   การจางแรงงาน มีรากฐานมาจากสัญญาเชาตามกฎหมายโรมัน44 และระบบกฎหมายลาย
ลักษณอักษร (Civil Law) ก็ไดรับอิทธิพลมาจากกฎหมายโรมัน กลาวคือ ไดนําหลักการตางๆ ของ
ลักษณะสัญญาตางๆ มาใชบัญญัติกฎหมายของไทย โดยเฉพาะหลักการและความหมายของสัญญา
จางตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยของไทย   

สัญญาจางแรงงานตามกฎหมายแพงฝร่ังเศส  มาตรา 1780 ที่บัญญัติวา คือ “สัญญาซึ่ง
คูสัญญาฝายหนึ่งผูกพันตนเองที่จะทํางานบางสิ่งบางอยางใหคูสัญญาอีกฝายหนึ่งเพื่อใหไดคาจาง
ตามที่ตกลงกันไวในระหวางคูสัญญา”45  โดย Planiol มีความเห็นวาสัญญาจางแรงงานตามประมวล
กฎหมายแพงฝรั่งเศสนั้น เมื่อคูสัญญาฝายหนึ่งทํางานในชวงระยะเวลาที่แนนอนใหแกคูสัญญาอีก
ฝายหนึ่งแลว คูสัญญาอีกฝายหนึ่งจึงตอบแทนการทํางานโดยการจายคาจางซึ่งมีวิธีการคํานวณโดย
คิดเปนสัดสวนตามระยะเวลาในการทํางาน  สัญญาจางแรงงานจึงมีลักษณะสําคัญที่แตกตางไปจาก
สัญญาประเภทอื่นๆ ที่มี “การทํางาน” เปนวัตถุแหงหนี้ สัญญาที่มีความคลายคลึงกับสัญญาจาง
แรงงานอยางยิ่ง คือ สัญญาจางทําของ ซ่ึง Plainol ไดใหความหมายวา คือสัญญาที่บุคคลหนึ่งตกลง
ที่จะทํางานอยางหนึ่งจนสําเร็จใหแกบุคคลอื่นเพื่อรับคาจางที่คํานวณตาม “ความสําคัญของงาน”  
จึงเห็นไดวาในทัศนะของ Planiol สัญญาจางทําของแตกตางจากสัญญาจางแรงงาน ตรงที่คาจางที่
คนงานไดรับถูกกําหนดตาม “ความสําคัญของงาน” แทนที่จะคํานวณตาม “ระยะเวลาในการ
ทํางาน”46 ซ่ึงจากความหมายที่กลาวมานั้นจะเห็นไดวาสัญญาจางแรงงานของฝรั่งเศสนั้นเปนสัญญา
ของคูสัญญาสองฝายที่มีการตกลงกันในเรื่องการทํางานโดยมีคาจางเปนคาตอบแทนการทํางาน 
ดังนั้นตามที่กลาวมาแลวขางตนจะเห็นไดวาความหมายของสัญญาจางแรงงานในระบบซีวิลลอวมี
ความเหมือนตรงที่สัญญาจางแรงงานเกิดจากความสัมพันธระหวางบุคคลสองฝายเสมอซึ่งมี
ความสัมพันธกันในการตกลงในเรื่องสัญญาจางแรงงานเสมอจะขาดฝายหนึ่งฝายใดไมได 

 

                                                  
44  นิคม  จันทรวิทุร.  เลมเดิม.  หนา 66.  
45  วินัย  ลูวิโรจน.  เลมเดิม.  หนา 24.  
46  สุรพล  อําพล.  เลมเดิม.  หนา 33. 
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 3.1.2  การทําสัญญาจางแรงงานในระบบคอมมอนลอว 
   ระบบคอมมอนลอว (Common Law) ในประเทศอังกฤษมีการเปลี่ยนแปลงของการ
ปฏิวัติอุตสาหกรรม (Industrial Revolution) เกิดขึ้นในปลายคริสตศตวรรษที่ 18 ที่ประเทศอังกฤษ
เปนแหงแรก โดยนําเอาเครื่องจักรเครื่องกลเขามาใชแทนแรงงาน ซึ่งทําใหขบวนการผลิตตางๆ 
เปล่ียนแปลงไปจากเดิมเปนขบวนการผลิตที่สลับซับซอนและใชแรงงานจํานวนมาก แรงงานจาก
ภาคเกษตรกรรมเคลื ่อนยายมาสู ภาคอุตสาหกรรมในโรงงานจํานวนมากขึ ้น การทํางานใน
อุตสาหกรรมตองอยูภายใตระเบียบวินัย กฎเกณฑขอบังคับที่นายจางเปนฝายกําหนด นายจางเปน
ผูจัดหาเครื ่องมือ เครื ่องใช อุปกรณและวัสดุที ่ใชในการทํางาน เปนผูกําหนดเวลาการทํางาน  
ตลอดจนวิธีและขั้นตอนการดําเนินการผลิต สวนลูกจางก็ตองทํางานใหแกนายจางตามความรู
ความสามารถ ฝมือและกําลังกายของตน แตเนื่องจากลูกจางเปนบุคคลที่มีชีวิตจิตใจ มีความรูสึก
นึกคิด การทํางานของลูกจางจะไดผลมากนอยเพียงใดก็ขึ้นอยูกับกําลังใจของลูกจางในการทํางาน
เปนสําคัญ   
   ดังนั้นในการประกอบกิจการทางอุตสาหกรรมและการบริหารตางๆ ความสัมพันธ
ระหวางนายจางกับลูกจางจึงเปนเรื่องที่มีความสําคัญมาก เพราะเหตุวาผลผลิตที่เกิดจากการทาํงาน
ของเครื ่องจักร เครื่องกลตางๆ สามารถคํานวณและหาคาไดแนนอนแตผลผลิตที่เกิดจากการ
ทํางานของลูกจาง ซึ่งเปนผูควบคุมเครื่องจักร เครื่องกลนั้น เปนสิ่งที่ไมอาจคํานวณและหาคาที่
แนนอนได  การจางแรงงานจึงเปนเรื่องที่สําคัญมากกวาที่จะคิดเปนการซื้อขายหรือแลกเปลี่ยน
แรงงานกับคาจางเทานั้น แตการจางแรงงานยังมีความสัมพันธระหวางนายจางกับลูกจางที่จะตอง
รวมมือกันทํางานในฐานะที่เปนผูมีสวนในการผลิตดวย   
   ตามกฎหมายของประเทศที่ใชระบบจารีตประเพณี (Common Law) เชน ประเทศ
อังกฤษและสหรัฐอเมริกา  สัญญาจางแรงงาน  (Contract of Employment) มีพื้นฐานมาจาก
ความสัมพันธของเจานาย (Master) กับบาว (Servant) ที่มีสถานะของคูสัญญาที่ไมเทาเทียมกัน  
นายจางมีอํานาจควบคุมบังคับบัญชาเหนือลูกจาง ในขณะที่ลูกจางมีหนาที่ทํางานตามคําบัญชาของ
นายจาง กฎหมายแรงงานยุคแรกๆ สะทอนใหเห็นถึงความคิดดังกลาว เชน กฎหมายเกี่ยวกับคาจาง
ที่กําหนดอัตราคาจางขั้นสูงไมใชคาจางขั้นต่ํา หรือกฎหมายในสมัยพระเจาเอ็ดเวิรดที่ 6 ที่หามไมให
ลูกจางกระทํากิจกรรมในทางแรงงานรวมกัน เชน การกอตั้งสหภาพแรงงานหรือการนัดหยุดงาน47 
ทั้งนี้ในประเทศอังกฤษนั้นแมจะไมไดรับหลักกฎหมายโรมันมาแตก็ไดมีการศึกษาหลักการของ
กฎหมายโรมันมาใชบางบางสวน 

                                                  
47  พงษรัตน  เครือกลิ่น.  เลมเดิม.  หนา 20. 
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   แตอยางไรก็ตามก็มิไดนํากฎหมายโรมันมาใชจริงจัง ซ่ึงมีเหตุผลใหญ 2 ประการ คือ 
   1)  การที่พระมหากษัตริยอังกฤษไดรวบรวมพระราชอํานาจไดอยางรวดเร็วและพัฒนา
กฎหมายสวนกลางขึ้นมาใชแทนกฎหมายจารีตประเพณีตามทองถ่ินตางๆ ซ่ึงกฎหมายสวนกลางนี้
ก็เปน Common Law ทําใหความจําเปนที่จะรับกฎหมายโรมันมีนอยลงหรือเกือบไมมีเลยและ 
   2)  มีกลุมวิชาชีพแยกตัวออกจากมหาวิทยาลัย เชน สํานักศึกษากฎหมายหลายแหง
เรียกกันวา “Inns of Court” (อันเปนแหลงผลิตเนติบัณฑิต) ซึ่งมีผลประโยชนในการที ่จะไม
ยอมรับกฎหมายโรมัน48 
   เมื่อพิจารณาจากคําพิพากษาของศาลคอมมอนลอวแลวสามารถที่จะสรุปถึงลักษณะ
สําคัญของสัญญาจางแรงงานไดดังนี้ คือ49 
   1)  อํานาจในการควบคุมบังคับบัญชาของนายจางเหนือการทํางานลูกจางจะมีหรือไม  
ไมเปนลักษณะสําคัญเทากับวานายจางมีสิทธิที่จะควบคุมบังคับบัญชาเหนือการทํางานของลูกจาง
หรือไม กรณีที่ลูกจางเปนผูชํานาญการพิเศษก็อาจไมตองทํางานอยูภายใตการควบคุม แตก็ไมได
หมายความวาผูชํานาญการพิเศษจะเปนลูกจางไมได 
   2)  ศาลคอมมอนลอวจะไมคํานึงถึงคําประกาศ การแสดงออกของคูสัญญาหรือขอความ
ในสัญญาที่แสดงวาเปนสัญญาประเภทใดมากไปกวาธรรมชาติที่แทจริงของสัญญาเพราะคูสัญญา
อาจทําสัญญาขึ้นเพื่อปกปดความจริงหรือเพื่อปฏิเสธนิติสัมพันธความเปนนายจางและลูกจางก็ได 
   3)  สัญญาที่ตกลงกันใหลูกจางเปนผูจัดหาวัสดุหรือเครื่องมือเครื่องใชในการทํางานเอง  
เปนลักษณะสําคัญที่อาจแสดงวาลูกจางเปนผูรับจางอิสระตามสัญญาจางทําของและในทางตรงขาม
สัญญาที่ตกลงกันใหนายจางเปนผูจัดหาวัสดุหรือเครื่องมือเครื่องใชในการทํางานใหแกลูกจาง  ก็
เปนลักษณะที่อาจแสดงวาเปนลูกจางตามสัญญาจางแรงงาน 
   4)  การที่นายจางมีอํานาจกําหนดรายละเอียดในเรื่องเวลาการทํางานและจํานวนชั่วโมง
ทํางาน  เปนลักษณะที่แสดงวาเปนสัญญาจางแรงงาน  แมวาตามขอเท็จจริงจะไมไดควบคุมในเรื่อง
เทคนิคการทํางานของลูกจางเลยก็ตาม 
   5)  ขอเท็จจริงที่วาลูกจางทํางานเฉพาะเปนบางเวลาหรือเต็มเวลา หรือลูกจางไมได
ทํางานใหกับบุคคลอื่นอีกเลยนอกจากนายจาง ไมถือวาเปนลักษณะสําคัญในการพิจารณานิติ
สัมพันธความเปนนายจางและลูกจาง   
                                                  
  48  ประชุม  โฉมฉาย.  (2541, มิถุนายน).  “หลักกฎหมายโรมันเบื้องตน I.”  วารสารนิติศาสตร,  28,  2.  
หนา 229. 
  49  วินัย  ลูวิโรจน.  เลมเดิม.  หนา 47-48. 
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   6)  ขอเท็จจริงที่วาลูกจางทํางานตามตารางเวลาที่นายจางกําหนด  มีเวลาเริ่มตนและเวลา
ส้ินสุดการทํางาน เปนลักษณะสําคัญ แตยังไมมากพอที่จะถึงขั้นสรุปนิติสัมพันธได 
   7)  ขอเท็จจริงที่วามีการใหคาตอบแทนโดยวิธีการอื่นนอกไปจากการคํานวณตาม
ระยะเวลาการทํางาน เชน คาตอบแทนใหตามความพึงพอใจในผลงานที่ทําได เปนตน ไมเปน
ลักษณะสําคัญ  แตการคํานวณคาตอบแทนเปนรายชิ้นหรือตามผลงานเปนลักษณะสําคัญที่อาจ
แสดงวาสัญญานั้นเปนสัญญาจางแรงงาน    
   8)  การกําหนดเวลาทํางาน หลักเกณฑการจายคาจาง ใหสิทธิในวันหยุดพักผอน การหัก
ภาษีเงินได ณ ที่จาย เปนตน ไมเปนลักษณะสําคัญ ยกเวนในคดีที่ขอเท็จจริงอื่นๆมีความก้ํากึ่งกัน  
ทั้งนี้เพราะเปนสิ่งที่คูสัญญาอาจทําความตกลงกันยกเวนไดเสมอ   
   จากที่กลาวมาขางตนสามารถที่จะเห็นไดวานายจางมีสิทธิที่จะควบคุมบังคับบัญชาการ
ทํางานของลูกจาง สวนกรณีที่ลูกจางเปนผูชํานาญการพิเศษอาจจะไมตองทํางานอยูภายใตการ
ควบคุมของนายจางก็ได โดยในศาลคอมมอนลอวจะไมคํานึงถึงคําประกาศ การแสดงออกของ
คูสัญญาหรือขอความในสัญญาที่แสดงวาเปนสัญญาประเภทใดมากไปกวาธรรมชาติที่แทจริงของ
สัญญา ซ่ึงสัญญาที่ไดตกลงกันวาใหนายจางเปนผูจัดหาวัสดุหรือเครื่องมือเครื่องใชในการทํางาน
ใหแกลูกจางและการกําหนดรายละเอียดในเรื่องเวลาการทํางานและจํานวนชั่วโมงทํางาน เปน
ลักษณะที่แสดงวาเปนสัญญาจางแรงงาน แมวาตามขอเท็จจริงจะไมไดควบคุมในเรื่องเทคนิคการ
ทํางานของลูกจางเลยก็ตาม  นอกจากนี้ในสวนของขอเท็จจริงที่วาลูกจางทํางานเฉพาะเปนบางเวลา
หรือเต็มเวลา หรือลูกจางไมไดทํางานใหกับบุคคลอื่นอีกเลยนอกจากนายจางและลูกจางทํางานตาม
ตารางเวลาที่นายจางกําหนด มีเวลาเริ่มตนและเวลาสิ้นสุดการทํางาน รวมถึงการใหคาตอบแทนโดย
วิธีการอื่นนอกไปจากการคํานวณตามระยะเวลาการทํางาน  เชน  คาตอบแทนใหตามความพึงพอใจ
ในผลงานที่ทําได  เปนตน ไมถือวาเปนลักษณะสําคัญในการพิจารณานิติสัมพันธความเปนนายจาง
และลูกจาง แตการคํานวณคาตอบแทนเปนรายชิ้นหรือตามผลงานเปนลักษณะสําคัญที่อาจแสดงวา
สัญญานั้นเปนสัญญาจางแรงงาน นอกจากนี้การกําหนดเวลาทํางาน หลักเกณฑการจายคาจาง ให
สิทธิในวันหยุดพักผอน  การหักภาษีเงินได  ณ  ที่จาย เปนตน ไมเปนลักษณะสําคัญ ยกเวนในคดีที่
ขอเท็จจริงอ่ืนๆ มีความก้ํากึ่งกัน ทั้งนี้เพราะเปนสิ่งที่คูสัญญาอาจทําความตกลงกันยกเวนไดเสมอ 
 3.1.3  หลักในการทําสัญญาจางแรงงานเปนหนังสือตามพระราชบัญญัติเก่ียวกับการทํางานป  
ค.ศ. 1996 ของประเทศอังกฤษ  
   วิวัฒนาการของอังกฤษเกี่ยวกับแรงงานในชวงศตวรรษที่ 13-14 อังกฤษอยูในชวงของ
การทําสงครามรอยปกับฝร่ังเศสโดยรบกันในดินแดนของฝรั่งเศสตั้งแตป ค.ศ. 1337-1453 สาเหตุ
เกิดจากการพิพาทกันเรื่องดินแดนและที่สําคัญก็คือ  พระเจาเอ็ดเวิรดที่ 3 กษัตริยอังกฤษในขณะนั้น
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อางสิทธิในราชบัลลังกฝร่ังเศสในป ค.ศ. 1360 ไดมีการทําสัญญาสงบศึกกันแตอยูไดเพียง 9  ป ก็ทํา
สงครามกันอีก ซ่ึงมีผลตอการเปลี่ยนแปลงทางดานสังคมกลาวคือ “ในป ค.ศ. 1348 เกิดกาฬโรค
ระบาดทั้งยุโรป ทําใหตามเมืองและหมูบานตางๆ มีจํานวนประชาชนลดลงไปเปนจํานวนมาก  เกิด
ภาวะขาดแคลนแรงงานโดยเฉพาะในการกสิกรรมแรงงานมีคาสูงกวาเดิมมาก ผูขายแรงงาน
กลายเปนผูมีฐานะดีกวาพวกทาสติดที่ดิน พวกทาสติดที่ดินเริ่มหลบหนีเพื่อหางานที่ดีกวา เจาของ
ที่ดินรายใหญๆ ประสบภาวะขาดแคลนแรงงานจําตองเลิกกิจการทํานาของตนไป บางรายก็เก็บ
ที่ดินไวเล้ียงสัตวแทนเพราะเปนกิจการที่ใชแรงงานนอยกวา บางรายก็เปลี่ยนระบบจากการใหความ
คุมครองในระบบฟวดัลลิซึมสเปนใหคาตอบแทนเปนเงินคาจาง แตบางคนก็แบงที่ดินเปนแปลง
เล็กๆ ใหผูอ่ืนเชา ในไมชาที่ดินแปลงใหญๆก็เริ่มแบงออกเปนสวนๆ ใหคนเชาหลายราย แมวา
สถานภาพของพวกทาสติดที่ดินในระบบฟวดัลยังคงมีอยูตอมาอีกระยะหนึ่ง แตในที่สุดในศตวรรษ
ตอมา ความตองการแรงงานมีความคลองตัวและภาวะขาดแคลนเงินสดทําใหระบบนี้ถูกยกเลิกไป  
พวกทาสติดที่ดินเหลานี้ไดเปล่ียนฐานะมาเปนผูเชาที่ดินแทน ซ่ึงถือไดวาเปนเสรีชนที่ไดรับความ
คุมครองทัดเทียมกับบุคคลทั่วไป เกิดชนชั้นใหม คือพวกนายทุนและพอคาขึ้น”50 
   อยางไรก็ตามกฎหมายระบบคอมมอนลอวถือวาเปนระบบกฎหมายซึ่งเกิดขึ้นในอังกฤษ
และปจจุบันถือวาเปนรากฐานของกฎหมาย ซ่ึงในยุคแรกศาลคอมมอลลอวไดกําหนดหลักในเรื่อง
ของสัญญาจางแรงงานโดยการพิจารณาวานายจางมีอํานาจในการควบคุมบังคับบัญชาเหนือลูกจาง
ตามความเปนจริงหรือไม กลาวคือมีอํานาจสั่งการใหลูกจางทํางานอะไร ทํางานอยางไร และทํางาน
เมื่อไหรหรือไม   
   สวนตามหลักกฎหมายของตางประเทศ เชนกฎหมายอังกฤษก็มีวา ตามหลักธรรมดา
ของ Common Law นั้น สัญญาจางแรงงานนั้นอาจจะเปนการตกลงดวยวาจาหรือทําเปนลายลักษณ
อักษรก็ได เนื่องจากไมมีรูปแบบที่กําหนดไวเปนการเฉพาะ อยางไรก็ตาม สัญญาเกี่ยวกับการ
ฝกงานตองทําเปนลายลักษณอักษร (Apprentices Act 1814) นอกจากนี้ตาม The Merchant Act 
1894 สัญญาจางนายเรือและลูกเรือเพื่อทํางานบนเรือ ตองทําเปนลายลักษณอักษร แตในปจจุบันนี้
เมื่อ the Contracts of Employment Act 1963 ใชบังคับ กฎหมายฉบับนี้กําหนดใหนายจางจะตองให
รายละเอียดตางๆ เกี่ยวกับเงื่อนไขการทํางานเปนลายลักษณอักษรแกลูกจางไมชากวา 13 สัปดาห
นับแตเร่ิมทํางาน51 

                                                  
50  สุนัย  มโนมัยอุดม.  (2545).  ระบบกฎหมายอังกฤษ.  หนา 47-48. 
51  ไผทชิต  เอกจริยกร.  (2546).  คําอธิบายกฎหมาย  จางแรงงาน จางทําของ รับขน.  หนา 44. 
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     ทั้งนี้สําหรับกฎหมายอังกฤษนั้น Lord Thankerton อธิบายถึงปจจัย ที่บงบอกถึงสัญญา
จางแรงงาน ในคดี Short V. Henderson, Ltd วา 
   “1.  นายจางมีอํานาจในการเลือกลูกจาง 
     2.  การจายสินจางหรือคาตอบแทน 
     3.  นายจางมีอํานาจในการควบคุมวิธีการในการทํางาน 
   4.  นายจางมีสิทธิใหลูกจางหยุดทํางานชัว่คราว (Suspension) หรือไลออก
(Dismissal)”52    
    อนึ่งประเทศอังกฤษไดมีการวางหลักการเกี่ยวกับการทําสัญญาจางแรงงานซึ่งมี
รายละเอียดดังตอไปนี้ 
   3.1.3.1  การทําสัญญาจางแรงงานเปนหนังสือของประเทศอังกฤษ 
    ในประเทศอังกฤษไมไดมีกฎหมายบัญญัติความหมายของ  “สัญญาจาง
แรงงาน” หรือ “ลูกจาง” หรือ “นายจาง” ไวเปนการทั่วไปเหมือนระบบซีวิลลอว ดังนั้นการพิจารณา
วาสัญญาที่คูกรณีกระทําตอกันเปนสัญญาแรงงานหรือไม หรือลูกจางเปนลูกจางตามความหมายใน
การจางแรงงานหรือไมนั้นจึงขึ้นอยูกับวัตถุประสงคในการวินิจฉัยวามีความมุงหมายอะไร ซ่ึงตาม
หลักเกณฑที่ปรากฎในคําพิพากษาของศาลคอมมอลลอว (Common Law) นั้นซึ่งก็มีความหมายของ
ลูกจางที่บัญญัติไวในกฎหมายตางๆ ดังนี้53 
    (1)  The Truck Act 1831 ซ่ึงเปนกฎหมายที่หามนายจางจายคาจางเปนสิ่งอื่น
นอกจากเงินตรา เดิมบัญญัติใหคุมครองแก “ชางฝมือ” ตอมาในป  ค.ศ. 1887 ก็เปลี่ยนเปนใหความ
คุมครองแก “คนงาน” ตามความหมายใน Employers and Worker Act 1875 ซ่ึงหมายถึง “บุคคลผู
ตกลงทํางานที่ใชแรงงานภายใตสัญญากับนายจาง โดยไมวาจะเปนสัญญาโดยชัดแจงหรือโดย
ปริยาย เปนสัญญาดวยวาจาหรือเปนลายลักษณอักษร เปนสัญญาจางแรงงานหรือสัญญาจะทํางาน
ใดๆ ใหดวยตนเอง” 
    (2)  The Employers and Worker Act 1875 ซ่ึงเปนกฎหมายที่กําหนดอํานาจ
ศาลในการพิจารณาขอพิพาทระหวาง “นายจาง” และ “คนงาน” ไดใหความหมายของ “คนงาน” วา   
คือ “บุคคลผูตกลงทํางานที่ใชแรงงานภายใตสัญญากับนายจางโดยไมวาจะเปนสัญญาโดยชัดแจง
หรือโดยปริยาย  เปนสัญญาดวยวาจาหรือเปนลายลักษณอักษร เปนสัญญาจางแรงงานหรือสัญญา
จะทํางานใดๆ ใหดวยตนเอง” 

                                                  
52  แหลงเดิม.  หนา  42.  
53  วินัย  ลูวิโรจน.  เลมเดิม.  หนา 31-33. 
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    (3)  The Industrial Court Act 1991 ซ่ึงเปนกฎหมายที่กําหนดหลักเกณฑการชี้
ขาดขอพิพาทโดยสมัครใจ ไดใหความหมายของ “คนงาน” คือ “บุคคลใดที่เขาทํางานภายใตสัญญา
กับนายจาง ไมวาเปนสัญญาเกี่ยวกับงานที่ใชแรงงาน งานเสมียนหรืออ่ืนๆ และไมวาจะเปนสัญญา
โดยชัดแจงหรือโดยปริยาย เปนสัญญาดวยวาจาหรือเปนลายลักษณอักษร และไมวาจะเปนสัญญา
จางแรงงานหรือสัญญาชางฝกหัดงานหรือสัญญาจะทํางานใดใหดวยตนเอง” 
    (4)  The Contracts of Employment Act 1963 ซ่ึงเปนกฎหมายบัญญัติใหมีการ
เขียนสัญญาจางแรงงานบางสวนเปนลายลักษณอักษร และกําหนดระยะเวลาขั้นต่ําในการบอกกลาว
ลวงหนา ไดใหความหมายของ “ลูกจาง” คลายขอ 3   
    (5)  The Redundancy Payment Act 1965 ก็ใหความหมายคลายขอ 3 แตกําหนด
ขอยกเวนคนงานอีกหลายประเภท 
    (6)  The Industrial Relations Act ไดแยกความแตกตางระหวาง “คนงาน” และ  
“ลูกจาง” โดยใหความหมาย  “ลูกจาง” วา คือ “บุคคลผูเขาทํางานภายใตสัญญาจางแรงงาน” 
    (7)  The National Insurance Act 1965 ใหความหมาย “ลูกจาง” วาหมายถึง  
“บุคคลที่ถูกวาจางภายใตสัญญาจางแรงงาน” 
    (8)  The Sex discrimination Act 1975 และ Race Relations Act 1976 ซ่ึงเปน
กฎหมายที่บัญญัติใหการเลือกปฎิบัติในการจางแรงงานเพราะเหตุผลเร่ืองเพศ สถานะการสมรส
หรือเชื้อชาติเปนการกระทําที่ผิดกฎหมาย ไดใหความหมายของ “การจางแรงงาน” วา คือ “การจาง
แรงงานภายใตสัญญาจางแรงงาน หรือสัญญาชางฝกหัดงาน หรือสัญญาที่จะทํางานใดๆ ดวย
ตนเอง” 
    (9)  The Social Security Act 1975 ไดแยกความหมายของ “ผูมีรายไดจากการ
วาจาง”กับ  “ผูทํางานอิสระ” เพื่อประโยชนในการจัดเก็บเบี้ยประกันของ National  Insurance  Fund  
และการรับประโยชนจากกองทุน ไดใหความหมายของ “ผูมีรายไดจากการวาจาง” วา คือ “ผูที่
ไดรับการวาจางภายใตสัญญาจางแรงงาน” 
    (10)  The Trade Union and Labour Relations Act 1974 and 1976 และ The 
Employment Protection Act 1975 ซ่ึงเปนกฎหมายแรงงานสัมพันธหลักไดแยกคําวา “ลูกจาง” และ  
“คนงาน” ออกจากกัน โดยใหความหมายของคําวา “ลูกจาง” คือ “บุคคลที่เขาทํางานภายใตสัญญา
จางแรงงาน” 
    (11)  The Employment Protection (Consolidation) Act 1978 ซ่ึงเปนกฎหมายที่
บัญญัติเกี่ยวกับสิทธิตางๆ ของลูกจาง ไดใหความหมายของ “ลูกจาง” วาหมายถึง “บุคคลที่เขา
ทํางานภายใตสัญญาจางแรงงาน”   
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    (12)  The Employment Right Act 1996 ไดวางหลักไววา “สัญญาการจางงาน
เปนความตกลงที่มีขอผูกมัดตามกฎหมายมีขอความระบุวา บุคคลที่เกี่ยวของในการทําสัญญามี
ขอตกลงระหวางกันโดยมีผลตอบแทน ดังนั้นหากบุคคลใดที่ทํางานโดยไดรับคาจางไมใชเปนการ
อาสาสมัครทํางานและไมไดวาจางตัวเองทํางานบุคคลนั้นมีฐานะเปนลูกจางและจะตองมีสัญญาการ
จางงาน อยางไรก็ดีสัญญาการจางงานอาจจะไมเปนลายลักษณอักษรและระบุอยูในเอกสารชุดเดียว”
54   
    จากที่กลาวมาขางตนจะเห็นไดวาสัญญาจางแรงงานของอังกฤษมีวิวัฒนาการ
ของความหมายที่มีการพัฒนาเสมอมาใหมีความทันสมัยกับยุคปจจุบันตลอดเวลาจนถึงปจุบัน 
   3.1.3.2  ขอตกลงในการทําสัญญาจางแรงงานเปนหนังสือตามพระราชบัญญัติเก่ียวกับ
การทํางานป ค.ศ. 1996 ของประเทศอังกฤษ 
    ในประเทศอังกฤษถือวาเปนหนาที่โดยปริยายของลูกจาง (implied duty) ที่
จะตองปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต (duty of fidelity) ลูกจางจึงมีหนาที่โดยปริยายท่ีจะไม
ประกอบธุรกิจเปนอยางเดียวกันและเปนการแขงขันกับนายจาง รวมถึงหนาที่ที่จะตองไมไปทํางาน
ใหคูแขงทางการคาของนายจางดวย ตัวอยางเชน ลูกจางซึ่งมีความรูความเชี่ยวชาญพิเศษใชเวลา
นอกเวลาทํางานปกติไปทํางานใหแกสถานประกอบกิจการที่ผลิตสินคาอยางเดียวกันกับนายจาง  
ถือวาลูกจางปฏิบัติผิดหนาที่โดยปริยายในขอนี้ เปนตน      
    พระราชบัญญัติมาตรา 1 (The Employment Right Act 1996, section 1) ของ
อังกฤษ วางหลักไววา55  
    “(1)  เมื่อนายจางเริ่มตนวาจางลูกจางนายจางควรที่จะออกเอกสารแสดง
รายละเอียดของการจางงานเปนลายลักษณอักษรใหแกลูกจางไวโดยเฉพาะ 
      (2)  เอกสารแสดงรายละเอียดของการจางงานตองจัดใหมภีายใน 2 เดือน  
ภายหลังจากทีม่ีการเริ่มสัญญาจางแรงงานเกิดขึน้ 
      (3)  เอกสารแสดงรายละเอียดตองประกอบไปดวย- 
              ก.  ช่ือนายจางและลูกจาง 
              ข.  วันเริ่มตนการวาจางและ 

                                                  
54  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน.  (2550).  ความรูเกี่ยวกับกฎหมายแรงงานของสหราช

อาณาจักร.  สืบคนเมื่อ  17  พฤศจิกายน  2551,  จาก http://www.thaiembassyuk.org.uk/thai_lbr.html.   
55  Hugh  Collins, Keith  Ewing and Ailleen  McColgan.  (2001).  Lobour  Law  TEXT  AND  

MATERIALS.  p. 53. 
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              ค.  วันเริ่มตนการจางงานครั้งกอน ในกรณีตกลงใหนายจางนับระยะเวลา
การทํางานตอเนื่องจากการทํางานครั้งกอน 
      (4)  เอกสารประกอบการแสดงรายละเอียดควรจัดทําไวโดยเฉพาะ ซ่ึงการระบุ
วันไมควรเกินกวา 7 วันหลังจากมีการออกเอกสารแสดงรายละเอียด (คาจาง) เกี่ยวกับ 
            ก. อัตราคาจาง  วิธีการคํานวณ 
            ข.  การกําหนดระยะเวลาการจายคาจาง(สัปดาห,เดือนหรือระบุเวลาไว
เปนอยางอื่น) 
        ค.  ขอตกลงเกี่ยวกับชั่วโมงการทํางาน 
        ง.  ขอตกลงเกี่ยวกับ- 
       -  รายละเอียดเกี่ยวกับวันหยุด รวมถึงวันหยุดราชการ ซ่ึงลูกจางไดรับ
อนุญาตใหลาหยุดงานโดยไดรับเงินคาจาง  
       -  จํานวนวันหยุดในกรณีที่ไรความสามารถในการทํางานเนื่องจาก
การเจ็บปวยหรือบาดเจ็บ  รวมทั้งไดรับเงินคาจางสืบเนื่องจากการเจ็บปวยและ 
       -  เงินบํานาญ  และหลักเกณฑการจายคาจาง  
       จ.  หลักเกณฑการแจงกําหนดระยะเวลาและการสิ้นสุดของสัญญาจาง
แรงงาน 
       ฉ.  ตําแหนงงานหรือรายละเอียดเกี่ยวกับงานที่ไดรับวาจางใหทํางาน 
       ช.  การสิ้นสุดของสัญญา 
      ซ.  สถานที่ทํางาน และสิทธิที่นายจางจะสามารถยายสถานที่ทํางานของ
ลูกจาง  
      ฌ.  ขอตกลงเกี่ยวกับสภาพการจางที่มีผลโดยตรงตอเงื่อนไขการจางและ
การทํางานของลูกจางในกรณีที่นายจางไมใชคูสัญญาของขอตกลง 
      ญ.  หากลูกจางตองทํางานนอกสหราชอาณาจักรเปนระยะเวลามากกวา 1 
เดือน ตองมีการระบุรายละเอียดการจางงานเพิ่มเติม - 
               -  ระยะเวลาในการออกนอกสหราชอาณาจักร 
               -  การจายเงินคาจางในขณะที่ออกไปทํางานนอกสหราชอาณาจักร 
               -  อีกทั้งคาจางและเงินเพิ่มภายใตเงื่อนไขเกี่ยวกับเหตุผลที่ตองเริ่ม
ทํางานนอกสหราชอาณาจักร  
          -  ขอตกลงและเงื่อนไขเกี่ยวกับการกลับมาทํางานในประเทศ 
      (5) ...”   

DPU



 54

          จากนิยามที่กลาวมาขางตนนั้นมีขอสังเกตุวาแมสัญญาจางแรงงานของประเทศ
อังกฤษจะมิไดกําหนดวาตองทําสัญญาจางแรงงานเปนหนังสือแตก็ไดมีการกําหนดหนาที่ของ
นายจางที่จะตองออกเอกสารแสดงรายละเอียดของการจางเปนลายลักษณอักษรใหแกลูกจาง
ภายหลังจากที่ไดตกลงรับลูกจางเขาทํางาน พระราชบัญญัติเกี่ยวกับการทํางานป ค.ศ. 1996 มาตรา 1  
(The Employment Right Act 1996, section 1) ของอังกฤษ ภายใน 2 เดือนนับแตเร่ิมตนสัญญาจาง
แรงงาน (ทํางาน) และนายจางตองออกเอกสารแสดงรายละเอียดของการจางงานตามที่กลาวมา
ขางตนใหแกลูกจางดวย ดังนั้นจึงสามารถสรุปไดวาสัญญาจางแรงงานของอังกฤษนั้นจะเปนสัญญา
การจางงานเปนความตกลงที่มีขอผูกมัดตามกฎหมายมีขอความระบุวา บุคคลที่เกี่ยวของในการทํา
สัญญามีขอตกลงระหวางกันโดยมีผลตอบแทน ดังนั้นหากบุคคลใดที่ทํางานโดยไดรับคาจางไมใช
เปนการอาสาสมัครทํางานและไมไดวาจางตัวเองทํางานบุคคลนั้นมีฐานะเปนลูกจางและจะตองมี
สัญญาการจางงาน   
     อยางไรก็ดีสัญญาการจางงานอาจจะไมเปนลายลักษณอักษรและระบุอยูใน
เอกสารชุดเดียว โดยใหสิทธิในการทําสัญญาจางงานเปนลายลักษณอักษรเนื่องจากลูกจาง
จําเปนตองทราบถึงสิทธิพื้นฐานที่ไดรับจากการจางงานนับตั้งแตนายจางเริ่มตนวาจางลูกจาง  
นายจางก็ควรที่จะออกเอกสารแสดงรายละเอียดของการจางงานเปนลายลักษณอักษรใหแกลูกจาง
ไวโดยเฉพาะ ซ่ึงลูกจางทุกคนมีสิทธิที่จะรับแจงจากนายจางเปนลายลักษณอักษรเกี่ยวกับเอกสาร
แสดงรายละเอียดของการจางงานตองจัดใหมีภายใน 2 เดือน ภายหลังจากที่มีการเริ่มสัญญาจาง
แรงงานเกิดขึ้น ซ่ึงสัญญาจางแรงงานจะตองมีการระบุรายละเอียดของการจางงาน อาทิเชน ช่ือ
นายจางและลูกจาง, วันเริ่มตนการวาจาง, อัตราคาจาง วิธีการคํานวณ, การกําหนดระยะเวลาการจาย
คาจาง, ขอตกลงเกี่ยวกับชั่วโมงการทํางาน เปนตน ซ่ึงจากที่กลาวมานั้นเปนหลักการในการทํา
สัญญาจางแรงงานของอังกฤษที่มีการวางหลังการในการปฏิบัติไวใน พระราชบัญญัติเกี่ยวกับการ
ทํางานป ค.ศ. 1996 มาตรา 1 (The Employment Right Act 1996, section 1) ของอังกฤษ 
 3.1.4  หลักในการทําสัญญาจางแรงงานเปนหนังสือตามกฎหมายแรงงานของประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน 
   กฎหมายแรงงานของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนเปนระบบกฎหมายลายลักษณ
อักษร (Civil Law Systems) มีการตรากฎหมายเปนระบบแบบแผน หลักการ และขบวนการที่
ชัดเจนตามที่กฎหมายรัฐธรรมนูญบัญญัติไว องคกรที่ตรากฎหมายมีหลายระดับและชนิดของ
กฎหมายก็มีหลากหลาย เนื่องจากจีนมีบอเกิดที่มาของกฎหมายมากมาย กฎหมายในระดับตางๆ  
ยอมมีผลบังคับใชตางกันกฎหมายแรงงานของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนมีลําดับสภาพบังคับ
ใชของกฎหมายเปนระดับประเทศโดยสภาผูแทนประชาชนแหงชาติเปนผูตรากฎหมายออกมา    
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 กฎหมายแรงงานของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนนั้นไดบัญญัติไวอยางชัดเจน
เกี่ยวกับสิทธิของผูวาจางซึ่งไดแกโอกาสที่เทาเทียมกันในการคัดเลือกแรงงานและการวาจาง
แรงงานเงินชดเชยคาแรงงาน วันลาพักผอนและวันหยุด ความปลอดภัยและการคุมครองสุขภาพ 
การฝกอบรมและดูงาน สวัสดิการและการประกันสังคม การจัดตั้งกลุมสหภาพแรงงาน นอกจากนี้ 
กฎหมายยังสงเสริมใหแรงงานมิสิทธิในการเขารวมหรือจัดตั้งสหภาพแรงงานไดดวย ทั้งนี้กฎหมาย
แรงงานไดครอบคลุมถึงสวัสดิการและการประกันสังคมของลูกจางโดยทั่วไป ไดแก การ
เกษียณอายุ การเจ็บปวย การบาดเจ็บหรือทุพพลภาพสืบเนื่องจากการทํางาน ตกงาน ตั้งครรภ      
เปนตน ลูกจางมีสิทธิที่จะไดรับผลประโยชนจากการประกันสังคมตามที่ไดบัญญัติไวในกฎหมาย 
ในกรณีที่ลูกจางเสียชีวิต สมาชิกในครอบครัวจะเปนผูไดรับผลประโยชนจากเงินชดเชยและคาเลี้ยง
ดูแทน             
 เมื่อบริษัทคัดเลือกผูสมัครและประสงคจะรับเขาเปนลูกจางแรงงานสามารถเลือกที่จะ
ทําสัญญาจางโดยตรงกับบริษัทผูจาง หรือทําสัญญาจางกับหนวยจัดหาแรงงานก็ไดมีขอมูลวา
แรงงานจีนสวนใหญนิยมทําสัญญาจางกับหนวยงานจัดหาแรงงาน ในกรณีหลังลูกจางที่ทํางานให
บริษัทลงทุนตางชาติจะไดรับเงินเดือนจากหนวยจัดหาแรงงาน โดยบริษัทลงทุนตางชาติจะจายเงิน
ใหแกหนวยจัดหาแรงงาน และหนวยจัดหาแรงงานจะจายใหแรงงานอีกทอดหนึ่ง โดยจายเพียง
ประมาณรอยละ 40-50 ของเงินเดือนใหแกลูกจางที่ทํางานใหบริษัทลงทุนตางชาติ เงินสวนที่เหลือ
หนวยงานจัดหางานจะเปนผูเก็บไวเพื่อจายเปนสวัสดิการใหแกพนักงาน อยางไรก็ตาม เพื่อเปน
แรงจูงใจบริษัทรวมทุนตางชาติมักจะตองจายพิเศษใหแกลูกจางนอกเหนือจากเงินที่จายผานหนวย
จัดหาแรงงาน 
  สัญญาการจางงานจะมีทั้งแบบที่เปนมาตรฐานของทางการและแบบที่บริษัทผูวาจาง
จัดทําขึ้นเองโดยอิงกับกฎหมายแรงงาน ซ่ึงประกอบดวยลักษณะของงาน เงื่อนไขการปฏิบัติงาน 
การจายเงินชดเชย ระเบียบวินัยในการทํางาน เงื่อนไขการเลิกจาง และความรับผิดชอบในกรณีที่เกิด
การละเมิดสัญญา  เมื่อมีการลงนามในสัญญาระหวางนายจางและลูกจาง สัญญานั้นจะผูกมัดทั้งสอง
ฝายทันที  อยางไรก็ตามหากเนื้อหาในสัญญามีความหมายเขาขายหลอกลวงหรือขมขูซึ่งขัดตอหลัก
กฎหมาย ใหถือวาเนื้อหาในสัญญานั้นเปนโมฆะ 
  รัฐบาลกําหนดหามวาจางผูมีอายุต่ํากวา 16 ป ยกเวนหนวยธุรกิจดานวรรณกรรม ศิลปะ 
วัฒนธรรมและกีฬา ที่จําเปนตองใชผูมีอายุต่ํากวา 16 ป แตตองไดรับอนุมัติจากหนวยงานที่
เกี่ยวของกอนการวาจางจะเปนลายลักษณอักษรพรอมทั้งระบบรายละเอียดตางๆ เชน ระยะเวลาของ
สัญญาวาจาง ลักษณะงาน การคุมครองแรงงาน คาตอบแทน และเงื่อนไขในการบอกยกเลิกจาง 
กฎหมายกําหนดไววาระยะเวลาทดลองงานจะตองไมเกิน 6 เดือน หากลูกจางประสงคจะลาออก 
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จะตองแจงลวงหนาอยางนอย 30 วัน นอกจากนี้ในป ค.ศ. 1987 รัฐบาลจีนไดออกกฎหมายโดยมิให
จางแรงงานที่ยังไมจบการศึกษาภาคบังคับ (9 ป) หากมีการละเมิดผูวาจางจะตองรับโทษอยางหนัก 
ทั้งจําทั้งปรับ และถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจ56 
   3.1.4.1  การทําสัญญาจางแรงงานเปนหนังสือของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน 
   สัญญาจางแรงงานของกฎหมายแรงงานของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
นั้นไดบัญญัติกฎหมายในสวนที่เกี่ยวของกับสัญญาจางแรงงานไวในหมวดที่ 3 เรื่องสัญญาจาง
แรงงานและขอตกลงรวมระหวางนายจางและลูกจาง57 ไวดังตอไปนี้ คือ 

มาตรา 16 “สัญญาจางแรงงานเปนขอตกลงที่จัดทําขึ้นระหวางลูกจางและ
นายจางเพื่อกําหนดความสัมพันธระหวางนายจางและลูกจางและกําหนดสิทธิและหนาที่ของแตละ
ฝาย นิติสัมพันธทางดานแรงงานจะถูกกําหนดโดยสัญญาจางแรงงาน”  
  มาตรา 18 “สัญญาจางแรงงานลักษณะตอไปนี ้จะไมมีผลบังคับใช 

   1)  สัญญาจางแรงงานที่ละเมิดกฎหมาย กฎระเบียบดานการบริหาร 
และ  

   2)  สัญญาจางแรงงานที่จัดทําโดยการหลอกลวงหรือการขมขู ฯลฯ     
   สัญญาจางแรงงานที่ไมมีผลบังคับใชจะไมมีขอผูกมัดทางกฎหมาย 

อยางไรก็ดีหากปรากฏวาในสัญญาแรงงานมีขอความเพียงบางสวนเทานั้นที่ไมมีผลบังคับใชก็จะไม
สงผลกระทบตอขอความสวนอื่นๆ ในสัญญาฉบับนั้นๆ โดยขอความสวนอ่ืนจะยังคงมีผลบังคับใช
อยูสัญญาแรงงานที่ไมมีผลบังคับจะไดรับการยืนยันจากคณะกรรมการไกลเกลี่ยขอพิพาทดาน
แรงงานหรือจากศาลประชาชนแลวเทานั้น” 
  มาตรา 19 “สัญญาจางแรงงานจะตองจัดทาํเปนลายลักษณอักษรโดยมขีอความ
ตอไปนี้ปรากฏ 

  1)  ระยะเวลาของสัญญาจางแรงงาน 
  2)  ลักษณะของงาน 
  3)  การปกปองแรงงานและสภาพการทํางาน 
  4)  คาแรง 
  5)  กฎ ระเบียบดานแรงงาน 

                                                  
 56  ศูนยขอมูลธุรกิจไทย-จีน ณ กรุงปกกิ่ง.  (2007).  กฎหมายแรงงานของสาธารณรัฐประชาชนจีน. 
สืบคนเมื่อ 17 พฤศจิกายน 2551,  จาก http://www.thaibizchina.com 

57 แหลงเดิม. 
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  6)  เงื่อนไขในการสิ้นสุดสัญญาจางแรงงาน และ 
  7)  ความรับผิดชอบในกรณีการละเมิดสัญญาจางแรงงาน 
  นอกเหนือจากขอความขางตน ขอความอื่นๆ สามารถระบุไวใน

สัญญาจางแรงงานดวยความเห็นชอบตกลงใจของทั้งสองฝาย” 
  มาตรา 20 “ระยะเวลาของสัญญาจางแรงงานจะกําหนดไวเปนเวลาที่แนชัด 

ระยะเวลาที่ไมแนชัดและถือเอาความเสร็จส้ินของงานเปนระยะเวลาของสัญญานี้ไดในกรณีที่ลูกจาง
ทํางานอยูในที่ทํางานแหงเดียวมาเปนเวลา 10 ป ติดตอกันหรือมากกวาและทั้งสองฝายตกลงที่จะ
ขยายอายุสัญญาจางแรงงาน ใหสามารถทําสัญญาที่มีระยะเวลาที่ไมแนชัดไดถาลูกจางรองขอสัญญา
จางแรงงานที่มีระยะที่ไมแนชัด”   

 จากที่กลาวมาขางตนจะเห็นไดวาการวาจางแรงงานจะตองจัดทําสัญญาจาง
แรงงานเสมอซึ่งสัญญาจางแรงงานที่มีลักษณะสัญญาจางแรงงานที่ฝาฝนกฎระเบียบบริหารราชการ
แผนดินหรือกฎหมายและสัญญาจางแรงงานที่เกิดจากกลฉอฉล หรือขมขูบังคับตกเปนโมฆะ โดย
สัญญาจางแรงงานที่ตกเปนโมฆะยอมไมมีผลบังคับนับแตวันที่ทําสัญญา หากสวนหนึ่งสวนใดของ
สัญญาตกเปนโมฆะ แตสามารถแยกออกจากสวนอ่ืนไดโดยไมกระทบกระเทือนถึงสาระสัญญา
สวนอ่ืน ใหถือวาสัญญาสวนที่ไมตกเปนโมฆะยังคงมีผลบังคับใชไดตอไป ทั้งนี้ความเปนโมฆะ
ของสัญญาใหช้ีขาดโดยคณะอนุญาโตตุลาการวาดวยการระงับขอพิพาทแรงงาน หรือโดยศาล
ประชาชน    
 สัญญาจางแรงงานจะตองทําเปนลายลักษณอักษรเทานัน้และตองมีสาระสําคัญ
ที่ประกอบไปดวย  
 1)  กําหนดระยะเวลาสิ้นสุดของสัญญา  
 2)  ลักษณะสาระสําคัญของงาน  
 3)  การคุมครองแรงงาน และเงื่อนไขแรงงาน (การวาจาง)  
 4)  ผลประโยชนตอบแทนแรงงาน  
 5)  ขอกําหนดสําหรับแรงงาน  
 6)  เงื่อนไขการบอกเลิกสัญญา  
 7)  ความรับผิดในกรณีฝาฝนสัญญา  
 นอกจากสาระสําคัญดังกลาวขางตนผูวาจางและผูรับจางสามารถปรึกษาหารือ
กําหนดเนื้อหาอื่นเพิ่มเติมได   
 ประเภทของสญัญาจางแรงงานแบงไดดังนี ้ 
 (1)  สัญญาที่กําหนดเวลาสิ้นสุดแนนอน  
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 (2)  สัญญาที่ไมกําหนดเวลาสิ้นสุด  
 (3)  สัญญาที่กําหนดเวลาสิ้นสุดตามความสําเร็จของงานใดงานหนึ่งโดยเฉพาะ  
 ลูกจางที่ไดทํางานกับนายจางติดตอกันตั้งแต 10 ปขึ้นไป เมื่อคูสัญญาประสงค
จะตอสัญญาวาจาง หากลูกจางเรียกรองใหตอสัญญาใหมโดยไมกําหนดเวลาสิ้นสุดแลว นายจาง
จะตองกําหนดเงื่อนไขดังกลาวไวในสัญญาดวย  
 
   3.1.4.2  ขอตกลงในการทําสญัญาจางแรงงานเปนหนงัสอืของประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 
    สัญญาจางแรงงานของกฎหมายแรงงานของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
นั้นไดบัญญัติกฎหมายในสวนของที่เกี่ยวของกับสัญญาจางแรงงานไวในหมวดที่ 3 เร่ืองสัญญาจาง
แรงงานและขอตกลงรวมระหวางนายจางและลูกจาง โดยในสวนของขอตกลงมีดังนี้ 

มาตรา 16 “สัญญาจางแรงงานเปนขอตกลงที่จัดทําขึ้นระหวางลูกจางและ
นายจางเพื่อกําหนดความสัมพันธระหวางนายจางและลูกจางและกําหนดสิทธิและหนาที่ของแตละ
ฝาย นิติสัมพันธทางดานแรงงานจะถูกกําหนดโดยสัญญาจางแรงงาน” 

มาตรา 17 “การจัดทําหรือการแกไขสัญญาจางแรงงานจะตองเปนไปตาม
หลักการของความเทาเทียมกัน ความสมัครใจและเห็นพองตองกัน โดยมีการปรึกษาหารือและจะไม
ขัดกับขอกําหนดแหงกฎหมายและกฎระเบียบดานการบริหาร”  

มาตรา 22 “ผูทําสัญญาแรงงานอาจตกลงใหมีการระบุประเด็นเกี่ยวกับการ
รักษาความลับทางธุรกิจของนายจางในสัญญาดังกลาวได”        

มาตรา 33 “พนักงานและลูกจางของบริษัทสามารถทําขอตกลงระหวางนายจาง
กับลูกจางในเรื่องที่เกี่ยวกับการจายคาจาง ช่ัวโมงทํางาน การพักผอนและวันหยุด ความปลอดภัยใน
การทํางานและสุขภาพ ประกันและสวัสดิการ รางขอตกลงดังกลาวตองเสนอตอสหภาพนักงานและ
ผูใชแรงงาน หรือตอพนักงานและผูใชแรงงานทุกคนเพื่อการหารือและเห็นชอบขอตกลงระหวาง
นายจางและลูกจางสามารถตกลงกันไดโดย  

1)  สหภาพฯ ในนามของพนกังานและลูกจาง และ  
2)  บริษัทผูวาจางในบริษัทที่ยังไมมีการจัดตั้งสหภาพฯ ขอตกลงฯ 

ดังกลาวจะสามารถตกลงกันไดโดย (1) ผูแทนที่ไดรับเลือกโดยพนักงานและลูกจางกับ (2) บริษัท
ผูวาจาง”  
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มาตรา 34 “ขอตกลงที่ไดเห็นชอบรวมกันระหวางนายจางและลูกจางจะเสนอ
ตอหนวยงานบริหารดานแรงงาน ขอตกลงดังกลาวจะมีผลบังคับใชโดยอัตโนมัติ หากหนวยงาน
บริหารไมคัดคานภายใน 15 วันหลังจากที่ไดรับขอตกลงดังกลาว”  

มาตรา 35 “ขอตกลงระหวางนายจางและลูกจางที่ไดรับการเห็นชอบระหวาง
กันแลวโดยสอดคลองกับบทบัญญัติแหงกฎหมาย จะมีผลผูกพันกับบริษัทผูวาจางและลูกจางทุกคน
มาตรฐานของสภาพการทํางานและการจายคาจางตามที่ตกลงไวในสัญญาจางแรงงานระหวาง
ลูกจางแตละบุคคลอยางเอกเทศและบริษัทผูวาจางจะตองไมต่ํากวาที่กําหนดไวในขอตกลงระหวาง
นายจางและลูกจาง”58  

จากที่กลาวมาขางตนเห็นไดวาการวาจางแรงงานจะตองจัดทําสัญญาจาง
แรงงานเสมอและการจัดทําหรือการแกไขสัญญาจางแรงงานจะตองเปนไปตามหลักการของความ
เทาเทียมกัน  ความสมัครใจและเห็นพองตองกัน โดยมีการปรึกษาหารือและจะไมขัดกับขอกําหนด
แหงกฎหมายและกฎระเบียบดานการบริหารผูทําสัญญาแรงงานอาจตกลงใหมีการระบุประเด็น
เกี่ยวกับการรักษาความลับทางธุรกิจของนายจางในสัญญาดังกลาวได  ทั้งนี้พนักงานและลูกจางของ
บริษัทสามารถทําขอตกลงระหวางนายจางกับลูกจางในเรื่องที่เกี่ยวกับการจายคาจาง ช่ัวโมงทํางาน 
การพักผอนและวันหยุด ความปลอดภัยในการทํางานและสุขภาพ ประกันและสวัสดิการ ราง
ขอตกลงดังกลาวตองเสนอตอสหภาพนักงานและผูใชแรงงาน หรือตอพนักงานและผูใชแรงงานทุก
คนเพื่อการหารือและเห็นชอบขอตกลงระหวางนายจางและลูกจางสามารถตกลงกันไดโดย  

1)  สหภาพฯ ในนามของพนกังานและลูกจาง และ  
2)  บริษัทผูวาจางในบริษัทที่ยังไมมีการจัดตั้งสหภาพฯ ขอตกลงฯ ดังกลาวจะ

สามารถตกลงกันไดโดย  
(1)  ผูแทนที่ไดรับเลือกโดยพนักงานและลูกจางกับ  
(2)  บริษัทผูวาจาง   

ขอตกลงที่ไดเห็นชอบรวมกันระหวางนายจางและลูกจางจะเสนอตอหนวยงาน
บริหารดานแรงงาน ขอตกลงดังกลาวจะมีผลบังคับใชโดยอัตโนมัติ หากหนวยงานบริหารไม
คัดคานภายใน 15 วันหลังจากที่ไดรับขอตกลงดังกลาว อีกทั้งขอตกลงระหวางนายจางและลูกจางที่
ไดรับการเห็นชอบระหวางกันแลวโดยสอดคลองกับบทบัญญัติแหงกฎหมาย จะมีผลผูกพันกับ
บริษัทผูวาจางและลูกจางทุกคนมาตรฐานของสภาพการทํางานและการจายคาจางตามที่ตกลงไวใน

                                                  
58 แหลงเดิม. 
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สัญญาจางแรงงานระหวางลูกจางแตละบุคคลอยางเอกเทศและบริษัทผูวาจางจะตองไมต่ํากวาที่
กําหนดไวในขอตกลงระหวางนายจางและลูกจาง 

3.1.5  หลักในการทําสัญญาจางแรงงานเปนหนังสือตามกฎหมายแรงงานของประเทศญี่ปุน 
    บทบัญญัติหลักวาดวยสัญญาจางแรงงานในกฎหมายแพงของญี่ปุน (Civil Code of  
Japan) นั้นจะอยูในสวนที่ 8 ของประมวลกฎหมายแพงญี่ปุนตั้งแตมาตรา 623 ถึงมาตรา 642 ซ่ึงเปน
บทบัญญัติที่วาดวยสัญญาจางแรงงานโดยกลาวถึงเรื่องตางๆ ดังตอไปนี้59 

1)  นิยามการจางแรงงาน (Definition of hiring of sevices) 
  2)  คาตอบแทน (Remuneration) 
  3)  การโอนการจาง (Assignment of hiring of services) 
  4)  การเลิกจางโดยการบอกกลาว (Rescssion of hiring of services with notice) 

5)  การบอกกลาวการเลิกจาง (Notice of rescission) 
6)  การเลิกจางโดยไมมีการบอกกลาว (Rescission of hiring of services without notice) 
7)  การตอสัญญาจางแรงงาน (Renewal of hiring of servces) 
8)  ผลของการเลิกจางแรงงาน (Effect of Rescission of hiring of services) 
ในประมวลกฎหมายแพงญี่ปุนไดกลาวถึงสัญญาจางแรงงานไววา “การจางแรงงานเปน

สัญญา ซ่ึงคูสัญญาที่เกี่ยวของฝายหนึ่งตกลงใหบริการ หรือแรงงานแกคูสัญญาอีกฝายหนึ่ง และ
คูสัญญาฝายหลังใหคาตอบแทนเพื่อการนั้น คําวา “บริการ หรือ แรงงาน” ไมไดหมายความแต
เฉพาะแรงงานทางกายภาพ แตรวมถึงการใชสติปญญา เชน การเปนนักเขียน หรือแตงบทละคร 
ฯลฯ ดังนั้นจากสัญญาการวาจางลูกจางภายในประเทศ เด็กเดินเอกสาร ชางกล หรือคนงานถึงคน
ทั้งหลายซึ่งทํางานเปนพนักงานบริษัท บรรณาธิการหนังสือพิมพ นักแสดงชาย และนักแสดงหญิง 
ผูประกอบวิชาชีพ ฯลฯ ทั้งหมดนี้ถือเปนการจางแรงงานและอยูภายใตบทบัญญัติของกฎหมายของ
สวนนี้ โดยบุคคลที่ใหบริการ เรียกวา “ลูกจาง” และบุคคลที่จายคาตอบแทนเพื่อการนั้น เรียกวา 
“นายจาง”60   

ซ่ึงบทบัญญัติหลักวาดวยสัญญาจางแรงงานในกฎหมายแพงญี่ปุนนั้นจะอยูในมาตรา 
623 ของประมวลกฎหมายแพงญี่ปุนโดยมีเนื้อความดังนี้ “สัญญาจางแรงงานเกิดมีผลขึ้น เมื่อ
คูสัญญาฝายหนึ่งตกลงจะทํางานใหคูสัญญาอีกฝายหนึ่ง และคูสัญญาฝายหลังตกลงจะใหสินจาง” 61 
                                                  

59  วีระพงษ  เกรียงสันติกุล.   (2543).  ความเปนนายจางตามกฎหมายคุมครองแรงงาน ศึกษาเฉพาะกรณี
ผูประกอบการที่มีการจางเหมาคาแรง.  หนา 64. 

60  แหลงเดิม. หนา 65. 
61  เพ็ญนภา  อนุชิตวงศ.  (2549).  ปญหากฎหมายในการจางแรงงานชั่วคราว. หนา 26.  
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โดย de Becker อธิบายวาการทํางานตามสัญญาจางแรงงานตามประมวลกฎหมายแพงญี่ปุนนั้น ไม
จํากัดเฉพาะการใชแรงงาน แตหมายความรวมถึงการทํางานทุกประเภท เชน การทํางานที่ใชสมอง 
การประพันธหรือการแสดงละคร เปนตน แมวาสัญญาจางแรงงานจะมีลักษณะใกลเคียงกับสัญญา
จางทําของ ซ่ึงตามประมวลกฎหมายแพงญี่ปุน มาตรา 623 ใหความหมายวา “สัญญาจางทําของเกิด
มีผลข้ึนเมื่อคูสัญญาฝายหนึ่งตกลงที่จะทํางานที่แนนอนอยางหนึ่งจนสําเร็จ และคูสัญญาฝายหลัก
ตกลงจะจายคาตอบแทนสําหรับผลของงานนั้น” de Becker มีความเห็นวาสัญญาจางแรงงานมี
ลักษณะสําคัญที่แตกตางจากสัญญาจางทําของ คือ “ผลสําเร็จของงาน” กลาวคือ สัญญาจางแรงงาน
เปนสัญญาที่บุคคลหนึ่งตกลงจะทํางานให  ขณะที่สัญญาจางทําของเปนสัญญาที่เกี่ยวกับผลของการ
ทํางาน  คือ เกี่ยวกับการรับจะทํางานอยางหนึ่งที่แนนอนจนสําเร็จ62 

เพราะเหตุนั้นมาตรานี้ใหนิยาม คําวา สัญญาจางแรงงาน คือ สัญญาที่คูสัญญาฝายหนึ่ง
สัญญาวาจะทํางานที่แนนอนอยางหนึ่งใหคูสัญญาอีกฝายหนึ่ง และคูสัญญาฝายหลังตกลงจะให
สินจาง เพราะเหตุเชนวานั้นสัญญานั้นเกิดผลขึ้นเมื่อเกิดความตกลงรวมกันของคูสัญญาทั้งสองฝาย  
โดยงานที่ลูกจางทํานั้น หมายถึง งานทุกประเภท และผูที่ทํางานไมวาจะเปนแรงงานที่ใชสมอง หรือ
ใชแรงงานอาจทําสัญญาจางแรงงานไดทั้งสิ้น คนขับรถในบานอาจเปนลูกจางไดเทาๆกับคนขับรถ
รับจางทั่วไป63 

ทั้งนี้แมวาประมวลกฎหมายแพงของญี่ปุนจะไมไดกําหนดบทบัญญัติตางที่เกี่ยวกับการ
คุมครองแรงงานไวแตประเทศญี่ปุนก็ไดมีการตรากฎหมายที่เกี่ยวของกับการคุมครองแรงงาน
ออกมาอีกหลายฉบับ เชน กฎหมายมาตรฐานแรงงาน กฎหมายสหภาพแรงงานและกฎหมาย
เกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขภาพของลูกจางในการทํางาน เปนตน โดยกฎหมายที่ใหความ
คุมครองแกลูกจางและนายจางในเรื่องอันเกี่ยวกับสัญญาจางแรงงานนั้นที่จะกลาวดังตอไปนี้คือ 
กฎหมายมาตรฐานแรงงานของประเทศญี่ปุน (The Labour Standards Law)  

กฎหมายมาตรฐานแรงงาน  (The Labour Standards Law) ของประเทศญี่ปุน  มี
บทบัญญัติกําหนดใหนายจางตองไมเลือกปฏิบัติ ในการการจายคาจาง ช่ัวโมงการทํางาน หรือ
เงื่อนไขอื่นๆในการทํางาน ดวยเหตุผลทางเชื้อชาติ ศาสนา สถานะทางสังคมของลูกจาง64 
นอกจากนี้ นายจางตองไมเลือกปฏิบัติตอลูกจางดวยเหตุผลทางเพศ ซ่ึงกฎหมายกําหนดวานายจาง

                                                  
62 วินัย  ลูวิโรจน.  แหลงเดิม.  หนา  26-28. 
63 แหลงเดิม. 
64 Labour Standards Law of Japan.  Article 3. 
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จะตองไมเลือกปฏิบัติตอลูกจางหญิงโดยเปรียบเทียบกับลูกจางชายในเรื่องคาจาง เนื่องดวยลูกจาง
นั้นเปนหญิง65     

ประเทศญี่ปุนไดจัดตั้งสํานักงานการจางงานโดยเสมอภาค เด็ก และครอบครัว (Equal 
Employment, Children and Families Bureau) ซ่ึงเปนหนวยงานที่ขึ้นตรงกับกระทรวงสาธารณสุข  
แรงงาน และสวัสดิการ (Ministry of Health, Labour and Welfare) เพื่อใหคําแนะนําแกบริษัทตางๆ 
เกี่ยวกับการจางงาน และหาแนวทางในการประนีประนอม ยุติขอพิพาทระหวางลูกจางหญิงกับ
นายจางดวยวิธีอนุญาโตตุลาการ (Arbitration) โดยคณะกรรมการไกลเกล่ียการจางงานโดยเสมอ
ภาค (The Equal Employment Mediation Committee) เพื่อใหลูกจางชายและหญิงไดรับการปฏิบัติ
อยางเทาเทียมกันในการเลื่อนตําแหนง การลาออก หรือเร่ืองอื่นๆ ซ่ึงรวมไปถึงการจายคาจาง
เชนกัน66  

โดยกฎหมายมาตรฐานแรงงานของญี่ปุนนั้นเปนกฎหมายที่วาดวยการคุมครองการใช
แรงงาน โดยกําหนดมาตรฐานตางๆ ที่เกี่ยวของกับเรื่องตางๆดังตอไปนี้ 

1)  บทบัญญัติทั่วไป (General Provisions) 
  2)  สัญญาจางแรงงาน (Labour Contract) 
  3)  คาจาง (Wages) 

    4)  เวลาการทาํงาน,เวลาพกั,วันหยุดและวนัลาหยุดพักผอนประจําป (Working 
Hours,Rest Periods,Rest Days and Annual Leave with Pay) 

5)  ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (Safety and Health) 
6)  การใชแรงงานเด็ก (Minors) 
7)  การใชแรงงานหญิง (Women) 
8)  การฝกอบรมพนักงาน (Training of Skilled Labourers)  
9)  การจายเงินทดแทนกรณีประสบอุบัติเหตุ (Accident Compensation)  
10)  การจัดทําระเบียบการจางงาน (ขอบังคับการทํางาน) (Rules of  Employment) 
11)  หอพัก (Dormitories) 
12)  การตรวจสุขภาพรางกาย (Inspection Bodies) 
13)  บทบัญญัติอ่ืนๆ (Miscellaneous Provisions) 
14)  บทกําหนดโทษ (Penal Provisions) 

                                                  
65 Labour Standards Law of Japan.  Article 4. 
66 สุรพล อําพล.  เลมเดิม.  หนา 54. 
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บทเฉพาะกาล (Supplementary Provisons) 
ซ่ึงบทบัญญัติหลักวาดวยสัญญาจางแรงงานในกฎหมายมาตรฐานแรงงานของญี่ปุนนั้น

จะอยูในหมวดที่ 2 วาดวยสัญญาจางแรงงาน โดยมีเนื้อความดังที่จะกลาวตอไปนี้คือ 
 กฎหมายมาตรฐานแรงงาน มาตรา 15 กลาววา “เมื่อมีการทําสัญญาจางงาน ผูจางตอง

ระบุคาจาง, ช่ัวโมงทํางาน และเงื่อนไขการทํางานอื่นๆ ใหคนทํางานรับรูอยางชัดเจน โดยเฉพาะ
ประเด็นคาจางและชั่วโมงทํางานและขอที่กําหนดโดยคําสั่งอื่นๆ ตองชี้แจงรายละเอียดเปนลาย
ลักษณอักษรอยางชัดเจน (ใบแจงเงื่อนไขการทํางาน ฯลฯ ดูเอกสารที่แนบ) มอบใหคนทํางานถือไว
ดวย”67  

 กฎหมายมาตรฐานแรงงาน มาตรา 16 ก็ไดกลาววา “หามทําสัญญาที่มีการกําหนดคําผิด
สัญญา, คาชดเชยความเสียหายไวลวงหนา กรณีที่ฝายคนทํางานทํางานไมครบสัญญา เชน ออกจาก
งานกอนที่สัญญาจางจะครบกําหนด ฯลฯ”68  

 ซ่ึงจากที่กลาวมาขางตนสามารถสรุปกฎหมายมาตรฐานแรงงานของญี่ปุนไดวาสัญญา
จางแรงงานจะตองระบุเงื่อนไขของการทํางานใหชัดเจนในสัญญาจางแรงงานวาผูจางตองระบุ
คาจาง, ช่ัวโมงทํางาน และเงื่อนไขการทํางานอื่นๆ ใหคนทํางานรับรูอยางชัดเจน โดยเฉพาะ
ประเด็นคาจางและชั่วโมงทํางานและขอที่กําหนดโดยคําสั่งอื่นๆ ตองชี้แจงรายละเอียดเปนลาย
ลักษณอักษรอยางชัดเจน โดยหามทําสัญญาจางแรงงานที่มีการกําหนดคําผิดสัญญา, คาชดเชยความ
เสียหายไวลวงหนา กรณีที่ฝายคนทํางานทํางานไมครบสัญญา  
 3.1.6  หลักในการทําสัญญาจางแรงงานเปนหนังสือตามกฎหมายแรงงานของประเทศ
ซาอุดิอาระเบีย 
    กฎหมายแรงงานในประเทศซาอุดิอาระเบีย เปนกฎหมายแรงงานที่ครอบคลุมเกี่ยวกับ
ความสัมพันธของการทํางานทุกสาขาอาชีพ เปนกฎหมายรักษาความสมดุลของความสัมพันธใน
การทํางานระหวางคนงานกับนายจาง กฎหมายแรงงานนี้จะถือปฏิบัติและบังคับใชกับคนงานทกุคน 
โดยไมมีการยกเวน ไมวาคนนั้นจะเปนชาวซาอุดิอาระเบียหรือคนงานตางชาติ69 ซ่ึงถือวาเปน
กฎหมายที่ใหความเสมอแกคนทุกคนโดยมิไดแบงแยกเชื้อชาติแตอยางใดซึ่งถือวาทุกคนเสมอภาค

                                                  
67  ศูนยบริการจางแรงงานชาวตางชาติ.  (2004).  กฎหมายแรงงานของญี่ปุนที่ควรทราบ. สืบคนเมื่อ 20 

พฤศจิกายน 2551,  จาก http://www.tfemploy.go.jp/7language/thai/wishing/03.html 
68  แหลงเดิม. 

 69  กระทรวงแรงงาน.  (2004).  กฎหมายแรงงานฉบับใหมของซาอุดีอาระเบีย. สืบคนเมื่อ 20 
พฤศจิกายน 2551,  จาก http: //www.mol.go.th/saudi10_06.html 
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กัน จึงทําใหความสัมพันธของการทํางานมีความมั่นคง และความมั่นคงมากขึ้น ซ่ึงนั่นคือกุญแจ
แหงความสําเร็จและความเจริญกาวหนา และการพัฒนาที่ดี 
    กฎหมายแรงงานฉบับใหมของประเทศซาอุดิอาระเบีย ซ่ึงไดประกาศลงหนังสือพิมพ
อาหรับอัล วาตอน (AL-WATAN) ฉบับวันที่ 23 รอมาฎอน ปฮิจเราะหศักราช 1426 ซ่ึงตรงกับวันที่ 
26 ตุลาคม ค.ศ. 2005 (พ.ศ. 2548) โดยจะมีผลบังคับใชหลังจากประกาศลงหนังสือพิมพอยางเปน
ทางการแลวเปนเวลา 180 วัน (ครบ 180 วันในวันที่ 24 เดือนเมษายน พ.ศ. 2549 หรือ ค.ศ. 2006) 
และจะมีผลบังคับใชในวันที่ 25 เมษายน 2549 เปนตนไป)70 โดยกฎหมายแรงงานฉบับใหมของ
ประเทศซาอุดิอาระเบียมีหลักกฎหมายอันเกี่ยวกับสัญญาจางแรงงานอยูในบทบัญญัติบทที่ 5 หมวด
ที่ 1 สัญญาแรงงาน ซ่ึงไดบัญญัติไวดังนี้คือ 
    มาตรา 50 บัญญัติวา “สัญญาจางแรงงาน คือ สัญญาขอตกลงระหวางนายจางและลูกจาง 
(คนงาน)โดยคนงานตกลงที่จะทํางานภายใตการบริหารหรือควบคุมดูแลของนายจางโดยไดรับ
คาจางเปนคาตอบแทน”71   
    มาตรา 51 บัญญัติวา “จําเปนจะตองมีการเขียนสัญญาขึ้นเปน 2 ฉบับ โดยแตละฝายเก็บ
ไวคนละ 1 ฉบับ และใหถือวาสัญญานั้นมีอยูแมวาไมถูกเขียนก็ตาม ในกรณีนี้อนุญาตใหคนงาน
เพียงฝายเดียวสามารถยืนยันสัญญา และสิทธิตางๆ ของตัวเองที่เกิดขึ้นจากการทํางาน ไดทุกวิธีของ
การยืนยันและใหแตละฝายของทั้งสองฝายสามารถขอใหมีการเขียนสัญญา/ทําสัญญาๆ ไดในเวลา
ใดก็ตาม สวนงานตางๆ ของรัฐบาล หรือองคกรตางๆ สาธารณะนั้นใหถือวามติหรือคําส่ังแตงตั้งที่
ออกมาโดยหนวยงานที่เกี่ยวของอยูในฐานะสัญญาแรงงาน”72 
    มาตรา 52 บัญญัติวา “สัญญาแรงงานตองประกอบดวยรูปแบบหลักๆ คือ ช่ือของ
นายจาง ที่อยูของนายจาง ช่ือของคนงาน สัญชาติของคนงาน และส่ิงที่จําเปนตองมีเกี่ยวกับการ
ยืนยันสวนบุคคลของคนงาน คาจางที่ตกลงกันไว ประเภทของงานและสถานที่ทํางาน วันที่เร่ิมเขา
ทํางาน ระยะเวลาของการทํางานถาหากวาเปนสัญญาการทํางานที่ระบุกําหนดเวลา พรอมตองรักษา
ไวดวยส่ิงที่กฎหมายแรงงานฉบับนี้ไดบัญญัติไวในมาตรา (37)”73 
 กรณีจากบทบัญญัติดังกลาวขางตนจะเห็นไดวา สัญญาจางแรงงาน (Work Contract) คือ
สัญญาขอตกลงที่ถูกทําขึ้นระหวางนายจางและลูกจาง โดยลูกจางสัญญาวาจะทํางานภายใตการ
                                                  
 70 นายหมัด  มะมิน.  (2006).  กฎหมายแรงงานฉบับใหมของซาอุดีอาระเบีย. สืบคนเมื่อ 20 พฤศจิกายน 
2551,  จาก http://www.mol.go.th/download/molaffair/new_lblow_saudi.pdf 
 71 แหลงเดิม. 

72 แหลงเดิม. 
73 แหลงเดิม. 
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บริหารจัดการและการควบคุมของนายจางโดยไดรับคาจางเปนส่ิงตอบแทน โดยในสัญญาจางงาน
นั้นจะกําหนดไวเปนการเฉพาะกลาวคือตองประกอบไปดวยขอความหรือเงื่อนไขตางของการ
ทํางาน อาทิเชน วันที่ทําสัญญา วันที่เร่ิมทํางานสถานที่ทํางาน ระยะเวลาการทํางาน อัตราคาจาง 
และสิ่งตอบแทนตางๆ ดังที่สัญญาจะระบุตําแหนงงานของคนงานไวดวย เปนตน ตามที่ทั้งสองฝาย
ไดตกลงกันไว และสัญญานั้นจะตองมีการเขียนขึ้นเปน 2 ฉบับ โดยแตละฝายเก็บไวคนละ 1 ฉบับ
และตองเก็บรักษาไวตลอดระยะเวลาที่ทํางานใหกับนายจาง  
 
3.2   การทําสัญญาจางแรงงานเปนหนังสือในประเทศไทย 

 สัญญาจางแรงงานเปนสัญญาในทางแพงชนิดหนึ่ง โดยถือวาลูกจางกับนายจางนั้นได
ตกลงยินยอมพรอมใจที่จะปฏิบัติตอกันตามที่ตกลงกันไว และตามที่กฎหมายกําหนดดวย  เนื่องจาก
มีการแสดงเจตนาโดยคําเสนอและคําสนองตองตรงกันที่จะผูกนิติสัมพันธตอกัน (มาตรา 149 แหง
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย)74 แตการทําสัญญาจางแรงงานไมมีกฎหมายบังคับวาตองทํา
หลักฐานเปนหนังสือ กลาวคือสัญญาจางแรงงานเปนสัญญาไมมีแบบ ซ่ึงตางกับการทําสัญญาบาง
ประเภทซึ่งกฎหมายระบุวา ถาไมทําเปนหนังสือแลวยอมจะไมมีผลที่จะบังคับกันไดตามกฎหมาย 
ดังนั้นการทําสัญญาจางแรงงานจึงทําเปนหนังสือก็ไดหรือไมทําเปนหนังสือก็ได ซ่ึงโดยทั่วไปก็
มักจะไมมีการทําสัญญาจางแรงงานกันได ทั้งนี้เมื่อมีการตกลงกัน คือ มีคําเสนอและคําสนอง
ตรงกัน แมเพียงจะทํากัน ดวยวาจา สัญญาก็เกิดขึ้นครบบริบูรณ   

 ประมวลกฎหมายแพงพาณิชย มาตรา 575 บัญญัติวา “อันวาจางแรงงานนั้น คือ สัญญา
ซ่ึงบุคคลหนึ่งเรียกวา ลูกจาง ตกลงจะทํางานใหแกบุคคลอีกคนหนึ่งเรียกวานายจาง และนายจางตก
ลงจะใหสินจางตลอดเวลาที่ทํางานให”  และตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ไดให
ความหมายของสัญญาจางไวในมาตรา 5 ที่บัญญัติไววา  “สัญญาจาง” หมายความวา สัญญาไมวา
เปนหนังสือหรือดวยวาจาระบุชัดเจน หรือเปนที่เขาใจโดยปริยาย ซ่ึงบุคคลหนึ่งเรียกวา ลูกจาง  ตก
ลงจะทํางานใหแกบุคคลอีกบุคคลหนึ่ง เรียกวา นายจาง และนายจางตกลงจะใหคาจางตลอดเวลาที่
ทํางานให 
 3.2.1  การทําสัญญาจางแรงงานเปนหนงัสอืตามกฎหมายแพงและพาณิชย 
   เมื่อบุคคลใดเขาทํางานเปนลูกจางในภาคเอกชนไมวาจะเปนแหงใดก็ตาม ตองผูกพัน
กับนายจางซึ่งเปนเจาของสถานประกอบกิจการภาคเอกชนนั้น ตามสัญญาจางแรงงานซึ่งเปนสัญญา
ในแพงชนิดหนึ่ง โดยถือวาลูกจางกับนายจางไดตกลงยินยอมพรอมใจที่จะปฏิบัติตอกันตามที่ตกลง

                                                  
74  วิจิตรา (ฟุงลัดดา) วิเชียรชม.  (2543).  สัญญาจางแรงงาน (พิมพครั้งที่ 2 ปรับปรุงใหม).  หนา 16. 
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กันไวและตามที่กฎหมายกําหนดดวย75 ทั้งนี้เนื่องจากสัญญาเปนนิติกรรมเกิดขึ้นโดยการแสดง
เจตนาของบุคคลตั้งแตสองฝายขึ้นไปเมื่อเกิดเปนสัญญาขึ้นยอมทําใหเกิดหนี้ เพราะสัญญาเปนบอ
เกิดแหงหนี้อยางหนึ่ง สัญญาจะตองเปนนิติกรรมสองฝายที่คูสัญญามีเจตนาตรงกันตกลงยินยอมกนั
เพื่อกอใหเกิดหนี้ ซ่ึงการที่สัญญาเกิดขึ้นไดดวยการแสดงเจตนาของบุคคล โดยคูกรณีฝายหนึ่ง
แสดงเจตนาเขาทํานิติกรรมกับคูกรณีอีกฝายหนึ่งเรียกวา “คําเสนอ”  เมื่อคูกรณีฝายที่ไดรับคําเสนอ
แสดงเจตนาตอบเรียกวา “คําสนอง” ถาขอความที่แสดงไวในคําสนองตรงกันกับคําเสนอและไดทํา
ถูกตองตามแบบที่กฎหมายกําหนดไวสัญญาก็เกิดขึ้น โดยสัญญามีสาระสําคัญที่ประกอบดวยสวน
สําคัญ 3 ประการ ดังนี้ 
  1)  มีบุคคลตั้งแตสองฝายขึ้นไปสัญญาตองมีคูกรณีคือมีบุคคลสองฝายขึ้นไปจะมีฝายละ
หนึ่งคน หรือหลายคนก็ไดแสดงเจตนาเพื่อทํานิติกรรมตอกันถามีฝายเดียวก็ไมเรียกวาสัญญาแมการ
ใหโดยเสนหาซ่ึงเปนการแสดงเจตนาของบุคคลฝายเดียวที่จะใหทรัพยสินแกอีกฝายหนึ่ง หากอีก
ฝายไมแสดงเจตนารับสัญญาก็ไมเกิดขึ้นสัญญาจึงเปนนิติกรรมสองฝายเสมอ ไดแก สัญญาซื้อขาย 
สัญญาแลกเปลี่ยน สัญญาให สัญญาเชาทรัพย สัญญาเชาซื้อ สัญญาจางแรงงาน สัญญาจางทําของ 
สัญญารับขน หรือสัญญารับฝากของในคลังสินคา  เปนตน 
 2)  มีการแสดงเจตนาเปนคําเสนอและคําสนองตรงกัน สัญญาเกิดจากการแสดงเจตนา
ของบุคคลฝายหนึ่งขึ้นมากอนในทางกฎหมายเรียกวาคําเสนอใหแกอีกฝายหนึ่ง เมื่อฝายไดรับคํา
เสนอมีความพอใจก็จะทําคําตอบรับเรียกวา คําสนอง เมื่อคําเสนอและคําสนองเปนที่ ตกลงตรงกัน
เมื่อใดสัญญาก็เกิดขึ้นเมื่อนั้นแตถาการสนองตอบตองมีการตอรองกันอยูหรือเสนอเงื่อนไขเพิ่มเติม
ซ่ึงกันและกันสัญญาก็ยังไมเกิดขึ้น 
              3)  มีวัตถุประสงคของสัญญา โดยวัตถุประสงค คือขอตกลงระหวางคูสัญญาวาประสงค
จะทําอะไร ซ่ึงเรียกวาวัตถุประสงคของสัญญา               
  ดังนั้นการที่บุคคลตั้งแตสองฝายขึ้นไปตกลงทําสัญญาตอกันกฎหมายกําหนดวิธีการทํา
นิติกรรมที่สําคัญไว 4 ประเภท ไดแก76  
  1)  ตกลงดวยวาจา หมายถึง คูสัญญาตกลงดวยวาจา สัญญานั้นก็มีผลผูกพันสามารถ
บังคับตามกฎหมายได เชน สัญญาจางทําของ ยืมใชคงรูป ยืมใชส้ินเปลือง ฝากทรัพย ให เปนตน 
  2)  มีหลักฐานเปนหนังสือลงลายมือชื่อฝายท่ีตองรับผิด กรณีนี้คูสัญญาจะตองทํา
หลักฐานอยางหนึ่งอยางใดเปนหนังสือไวเปนหลักฐาน และหลักฐานดังกลาวจะตองมีลายมือช่ือ

                                                  
75  วิจิตรา  (ฟุงลัดดา)  วิเชียรชม จ.  (2543).  สัญญาจางแรงงาน.  หนา 17. 
76  พงษรัตน  เครือกลิ่น.  เลมเดิม.  หนา 50. 
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ของคูสัญญาฝายที่จะตองปรากฎไวดวย หากตกลงดวยวาจาจะฟองคดีเพื่อใหศาลบังคับตามสัญญา
ไมได เชน 2,000 บาท สัญญาค้ําประกัน สัญญาประนีประนอมยอมความ เปนตน 
  3)  ตองทําเปนหนังสือ หมายถึง ตองทําเปนสัญญาที่เปนลายลักษณอักษรและมีลายมือ
ช่ือคูสัญญาทั้งสองฝายลงไว จะมีลายมือช่ือฝายที่ตองรับผิดอยางเดียวไมได มิฉะนั้นสัญญาจะตก
เปนโมฆะเสียเปลาใชไมได เชน สัญญาเชาซื้อตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 572  
จะตองทําเปนหนังสือ ลงลายมือช่ือทั้งผูใหเชาและผูเชาซ้ือ มิฉะนั้นจะตกเปนโมฆะ เปนตน 

  4)  ตองทําเปนหนังสือและจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาท่ี ในกรณีนี้นอกจากจะตอง
ทําสัญญาที่มีลายมือช่ือคูสัญญาแลว ยังจะตองนําไปจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่ตามกฎหมาย
อีกดวย มิฉะนั้นสัญญาจะตกเปนโมฆะ เชน สัญญาซื้อขายที่ดิน ขายฝาก จํานอง เปนตน    

 จากที่กลาวมาขางตนสามารถแยกลักษณะสําคัญของสัญญาจางแรงงานออกเปน 4 
ประการไดดังตอไปนี้ คือ 

  1)  สัญญาจางแรงงานเปนเอกเทศสัญญาอยางหนึ่ง กลาวคือ เปนนิติกรรมสองฝาย
ระหวางคูสัญญาฝายนายจางและฝายลูกจางที่มีการบัญญัติไวเปนเอกเทศในลักษณะจางแรงงานและ
จางทําของ ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย โดยฝายหนึ่งซึ่งเรียกวา “ลูกจาง” ตกลงทํางาน
ใหแกอีกฝายหนึ่งเรียกวา “นายจาง”   
  2)  สัญญาจางแรงงานเปนสัญญาตางตอบแทน กลาวคือ เปนสัญญาที่กอหนี้ที่ตองชําระ
ตอบแทนตอกันใหแกคูกรณีทั้งสองฝายโดยฝายลูกจางมีหนี้ตองทํางานใหแกนายจางภายใตการ
บังคับบัญชาดวยความซื่อสัตยและตองพยายามรักษาผลประโยชนใหแกนายจางอยางเต็มที่ใหแก
นายจาง สวนนายจางมีหนาที่หรือมีหนี้ที่จะตองจายสินจางใหแกลูกจางตลอดเวลาที่ทํางานให  และ
ดูแลเอาใจใสตอการทํางานของลูกจาง รวมทั้งดูแลสภาพแวดลอมในการทํางานใหปลอดภัยและ
เหมาะสม ซ่ึงผลตามกฎหมายหากคูสัญญาฝายหนึ่งไมชําระหนี้อีกฝายยอมมีสิทธิที่จะไมชําระหนี้
ไดเชนกัน ดังนั้นเมื่อสัญญาจางแรงงานเปนสัญญาตางตอบแทนก็ตองนําบทบัญญัติทั่วไปของ
ลักษณะสัญญาตางตอบแทนมาใชบังคับดวย เวนแตจะมีบทบัญญัติในลักษณะจางแรงงานกําหนด
ไวเปนพิเศษ แตอยางไรก็ตามการจางแรงงานสวนใหญจะใชกฎหมายเกี่ยวกับแรงงานที่บัญญัติไว
โดยเฉพาะ   
  3)  สัญญาจางแรงงานไมมีแบบหรือหลักฐานเปนหนังสือ กลาวคือ สัญญาจางแรงงาน
กฎหมายไมไดบังคับวาตองทําตามแบบของสัญญาจางแรงงาน ทําเปนหนังสือหรือจดทะเบียนตอ
พนักงานเจาหนาที่แตอยางใด  สัญญาจางแรงงานมีผลบังคับอยางสมบูรณโดยเพียงแตลูกจางจะตอง
มีเจตนาทํางานในฐานะลูกจางตามสัญญาจางแรงงานโดยการตกลงเขาทํางานใหแกนายจางเพื่อรับ
สินจางหรือคาตอบแทนและนายจางมีการตกลงแสดงเจตนาจางแรงงานโดยการรับลูกจางเขาทํางาน
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โดยตกลงจายสินจางหรือคาตอบแทนใหแกลูกจางตลอดระยะเวลาที่ลูกจางทํางานให ซ่ึงถือวามีการ
แสดงคําเสนอ และคําสนองถูกตองตรงกันแลวแมจะเปนเพียงดวยวาจาก็ตาม และไมวาจะเปนการ
ตกลงที่กระทําโดยแจงชัดหรือโดยปริยายก็ได ฉะนั้นเพียงแตเจตนาของทั้งสองฝายตรงกันก็ถือวา
สัญญาจางแรงงานเกิดขึ้นแลวทันที แตถาการแสดงเจตนาตอบุคคลผูไมมีอํานาจรับเขาทํางาน  
สัญญาจางแรงงานก็ยังไมเกิดขึ้น   
  ดังนั้น สัญญาจางแรงงานจึงอาจเกิดขึ้นจากการตกลงดวยวาจา การตกลงโดยปริยาย  
หรือการทําสัญญาจางแรงงานเปนหนังสือก็ได ซ่ึงกฎหมายมิไดบังคับวาตองทําสัญญาจางแรงงาน
เปนหนังสือแตอยางใด   

  4)  สัญญาจางแรงงานมีสาระสําคัญอยูท่ีตัวของคูสัญญา กลาวคือ คูสัญญาแตละฝายจะ
โอนสิทธิและหนาที่ตามสัญญาจางแรงงานใหผูอ่ืนไมได นอกจากอีกฝายหนึ่งจะยินยอม ในกรณี
เมื่อลูกจางตายลงสัญญาจางแรงงานยอมระงับลงและทายาทจะสวมสิทธิและหนาที่ตามสัญญา
ไมได  แตสําหรับกรณีนายจางนั้นหากสัญญาจางแรงงานมีสาระสําคัญอยูที่ตัวบุคคลผูเปนนายจาง  
สัญญาจางยอมระงับไปดวยความตายของนายจางเชนกัน 
 ฉะนั้นสัญญาจางแรงงานจึงเปนสัญญาตางตอบแทน เปนสัญญาที่ไมมีแบบและเปน
สัญญาเฉพาะตัวที่วาเปนสัญญาตางตอบแทน คือคูสัญญา (นายจางและลูกจาง) ตางมีหนาที่ตอง
ตอบแทนตอกัน โดยลูกจางมีหนาที่ตองทํางานใหนายจางภายใตการบังคับบัญชาของนายจางดวย
ความซื่อสัตย สุจริต และรักษาผลประโยชนใหนายจาง สวนนายจางก็มีหนาที่ที่ตองจายคาจางเปน
การตอบแทน และดูแลเอาใจใสสภาพการทํางาน สวัสดิการ และความปลอดภัยในการทํางานให
ลูกจางดวย  
 สวนที่วาเปนสัญญาที่ไมมีแบบ คือ แบบของสัญญาจางแรงงานไมจําเปนตองจด
ทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่ของทางการแตอยางใด77 และที่วาเปนสัญญาเฉพาะตัว คือเมื่อ
คูสัญญาตกลงกันแลว นายจางจะโอนสิทธิของตนใหบุคคลภายนอกไมได เวนแตลูกจางจะยินยอม  
ในทํานองเดียวกันลูกจางจะใหบุคคลภายนอกทํางานแทนไมไดเชนกัน เวนแตนายจางจะยินยอม78   
 อนึ่งเมื่อกลาวถึงลักษณะของสัญญาจางแรงงานดังกลาวขางตนนั้น จะเห็นไดวาความ
ผูกพันของคูสัญญาไมวาจะเปนฝายนายจางหรือฝายลูกจาง กฎหมายไมไดมีการกําหนดวาสัญญา
จางแรงงานจะตองจัดทําเปนหนังสือหรือตองบังคับใหตองมีการทําสัญญาจางแรงงานแตอยางใด  

                                                  
77 เบ็ญจวรรณ  บุญใจเพ็ชร.  (2548).  กฎหมายเพื่องานบริหารทรัพยากรบุคคล.  หนา  35.   
78 แหลงเดิม. 
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และไมวาจะเปนในลักษณะใดก็ตาม แตสัญญาจางแรงงานนั้นก็ควรที่จักตองทําความเขาใจให
ละเอียดดังตอไปนี้ กลาวคือ 

   การทําสัญญาจางแรงงาน 
   1)  สัญญาจางแรงงาน เปนสัญญาระหวางบุคคลสองฝาย ฝายหนึ่งเรียกวา “ลูกจาง” ตก
ลงทํางานใหแกอีกฝายหนึ่งซ่ึงเรียกวา “นายจาง”79 ดังปรากฏตามตัวอยางคําพิพากษาฎีกาตางๆ  
อาทิเชน 
   คําพิพากษาฎกีาท่ี  2707/2531  
           องคการสื่อสารมวลชนแหงประเทศไทยจางบริษัทจําเลยผลิตขาวโจทกทํางานกับ
จําเลยในฐานะบรรณาธิการขาว เรียบเรียงขาวผูประกาศขาว โจทกมีหนาที่ผลิตขาวใหมีคุณภาพ 
ตองมาเรียบเรียงขาวใหทันกับเวลาของรายการ แตจําเลยมีอํานาจเปลี่ยนแปลงเวลาทํางานได โจทก
ไดรับคาจางเฉพาะวันที่ทํางาน ไมมีสิทธิไดรับสวัสดิการใดๆ ผูจัดการฝายบุคคลของจําเลยไมมี
อํานาจบังคับบัญชาการทํางานของโจทก ดังนี้ แมโจทกตกลงผลิตขาวใหแกจําเลยโดยไดรับสินจาง
เพื่อการนั้นก็ตาม แตโจทกปฏิบัติงานโดยอิสระไมไดอยูภายใตบังคับบัญชาของจําเลยอันเปน
ลักษณะของสัญญาจางแรงงานประการหนึ่งตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 583 
สัญญาจางระหวางโจทกจําเลยจึงมิใชสัญญาจางแรงงาน                                     
   ซ่ึงจากคําพิพากษาฎีกาที่ 2707/2531 ดังกลาวขางตนนั้นจะเห็นไดวาถึงแมไดความ
วาโจทกตกลงจะทํางานใหจําเลย ไดตกลงรับผลิตขาวใหจําเลย และจําเลยตกลงจะใหคาจางเฉพาะ
วันที่ทํางานแกโจทกก็ตาม แตโจทกปฏิบัติงานเปนอิสระ ไมไดอยูภายใตบังคับบัญชาของจําเลยแต
ประการใด  อันเปนลักษณะของสัญญาจางแรงงานประเภทหนึ่ง เชนนี้สัญญาจางใหโจทกทํางาน
ตามลักษณะงานดังกลาว จึงมิใชเปนสัญญาจางแรงงาน ถึงแมวาจะไดมีการตกลงดวยวาจาในสวนที่
เกี่ยวกับขอตกลงเกี่ยวกับลักษณะงานกันกอนแลว   
       คําพิพากษาฎีกาท่ี  5610/2542  
         บริษัท ด. เปนผูทําสัญญาจางโจทกทํางานเปนลูกจางตําแหนงผูอํานวยการฝาย 
การตลาด ทําหนาที่ลูกคามาพักที่โรงแรม ท. การสมัครงานและการทํางานของโจทกมิไดเกี่ยวของ
กับจําเลย และจําเลยไมมีอํานาจบังคับบัญชาในการทํางานของโจทก ทั้งงานที่โจทกรับจางบริษัท ด. 
ทําในตําแหนงผูอํานวยการฝายการตลาดซึ่งมีหนาที่หาลูกคามาพักที่โรงแรม ท. ก็ไมใชงานของ
จําเลย เพราะจําเลยประกอบกิจการจําหนายเฟอรนิเจอร ประกอบกับโจทกเคยฟองบริษัท ด. เปน

                                                  
79 เกษมสันต  วิลาวรรณ ก.  เลมเดิม.  หนา 14. 
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จําเลยตอศาลแรงงานวาโจทกเปนลูกจางของบริษัทดังกลาวในตําแหนงเดียวกันกับในคดีนี้ขอให
จายสินจางแทนการบอกกลาวลวงหนา คาจางคางจาย และคาชดเชยแกโจทกคูความทั้งสองฝายตก
ลงทําสัญญาประนีประนอมยอมความกันและศาลพิพากษาตามยอมคดีถึงที่สุดแลว จึงเห็นไดวา
โจทกไมไดมีนิติสัมพันธกับจําเลยตามสัญญาจางแรงงานจําเลยจึงไมใชนายจางของโจทก แมจําเลย
ไดจายเงินคาจางบางสวนและออกใบรับเงินในนามจําเลยใหแกโจทกตามคําขอของบริษัท ด. ก็ตาม 
ก็ไมทําใหจําเลยกลายเปนนายจางของโจทกไปได     
    ซ่ึงจากคําพิพากษาฎีกาที่ 5610/2542 ดังกลาวขางตนนั้นจะเห็นไดวาแมวาโจทกจะ
ไมมีนิติสัมพันธกับจําเลยตามสัญญาจางแรงงาน  และถึงแมวาจําเลยจะไดมีการจายเงินคาจาง
บางสวนและออกใบรับเงินในนามจําเลยใหแกโจทกตามคําขอของบริษัทซึ่งเปนนายจางของโจทก
ก็ตาม  แตก็ไมทําใหจําเลยกลายเปนนายจางของโจทกไปดวยได   
   2)  สัญญาจางแรงงานโดยทั่วไป ไมมีกฎหมายบังคับวาตองทําเปนหนังสือ สัญญาจาง
แรงงานจึงอาจเกิดขึ้นจากการตกลงดวยวาจา การตกลงโดยปริยาย หรือการทําสัญญาเปนหนังสือก็
ได 
   หากมีการทําสัญญาจางแรงงานเปนหนังสือ นายจางและลูกจางจะกําหนดรูปแบบ
ของสัญญาหรือมีขอความอยางไรก็ได ซ่ึงไมมีการวางหลักการในสวนที่เกี่ยวกับรูปแบบของสัญญา
จางที่แนนอนและตายตัวไว  
   คําพิพากษาฎีกาท่ี 2652-2653/2529  
 แมสัญญาจางโจทกที่ 1 จะไดทําขึ้นกอนที่จําเลยจะไดจดทะเบียนเปนบริษัทก็ตามแต
ก็อยูในระหวางการดําเนินการกอตั้งบริษัทและสัญญาดังกลาวมี ส. ผูเริ่มกอการของบริษัทซ่ึงตอมา
ไดเปนกรรมการบริษัทเมื่อจดทะเบียนแลวเปนผูลงชื่อในนามของบริษัทจําเลยในฐานะผูวาจางและ
ไดทําสัญญากันกอนจดทะเบียนตั้งบริษัทเพียง 7 วัน ทั้งหลังจากบริษัทมีสภาพเปนนิติบุคคลแลวก็
ยอมรับผลแหงสัญญาจางดังกลาวจางโจทกที่ 1 และจายคาจางใหตอมาดังนี้ โจทกที่ 1 จึงเปนลูกจาง
ของบริษัทจําเลยแลว  
           ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 575 หาไดบัญญัติวาสัญญาจางแรงงาน
จะตองทําเปนหนังสือไม เพียงแตตกลงจางและใหสินจางกันสัญญาจางแรงงานยอมเกิดแลว ส. 
กรรมการบริษัทจําเลยทําสัญญาจางโจทกที่ 2 ซ่ึงโจทกที่ 2 ไดทํางานใหบริษัทจําเลยและจําเลยจาย
คาจางใหโจทกที่ 2 ตลอดมาเปนเวลา 4 เดือน ถือไดวาโจทกที่ 2 เปนลูกจางของจําเลยแลวโดยไม
จําตองพิจารณาวาสัญญาที่ทําเปนหนังสือดังกลาว ส. ทําไปโดยชอบดวยขอบังคับของบริษัทจําเลย
หรือไม   
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    ซ่ึงจากคําพิพากษาฎีกาที่ 2652-2653/2529 ดังกลาวขางตนนั้นจะเห็นไดวาตาม
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 575 หาไดบัญญัติวาจะตองทําเปนหนังสือแตประการใด
ไม เพียงแตตกลงจางและตกลงใหสินจางกัน สัญญาจางแรงงานยอมเกิดขึ้นแลว   
   3)  นายจางกับลูกจางอาจตกลงกําหนดเงื่อนไขการจาง ระยะเวลาการจาง การทํางาน  
คาจาง  ผลประโยชนตอบแทนอื่นไวอยางไรก็ได  แตขอตกลงนั้นจักตองไมขัดหรือผิดแผกแตกตาง
ไปจากกฎหมายอันเกี่ยวกับความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน80     
    คําพิพากษาฎีกาท่ี 2548-2549/2533 
    สัญญาที่บริษัทโจทกทํากับจําเลยทั้งสองซึ่ง เปนลูกจางวาภายในกําหนดเวลา 24 
เดือน นับแตสัญญาจางสิ้นสุดลง ลูกจางจะไมเขาไปเกี่ยวของหรือดําเนินการไมวาจะเปนโดยตรง
หรือโดยออมกับการพัฒนา ทํา ผลิต หรือจําหนาย (สุดแตจะพึงปรับไดกับกรณีของลูกจาง) ซ่ึง
ผลิตภัณฑอันเปนการแขงขันกับผลิตภัณฑของบริษัทโจทกที่ตนไดเคยมีสวนเกี่ยวของอยูดวย ใน
ระหวางที่ทํางานกับบริษัทโจทก โดยไมไดรับความยินยอมจากบริษัทโจทก สัญญาดังกลาวไมได
หามจําเลยทั้งสองไมใหกระทําโดยเด็ดขาดคงหามจําเลยเฉพาะสิ่งที่เปนการแขงขันกับงานของ
บริษัทโจทก และในสวนของงานที่จําเลยเคยทํากับบริษัทโจทก ทั้งเปนการหามเพียงตามกําหนด
ระยะเวลาดังกลาวขางตนเทานั้นไมเปนการตัดการประกอบอาชีพของจําเลยทั้งหมดเสียทีเดียว จึง
เปนสัญญาตางตอบแทนที่รักษาสิทธิและประโยชนของคูกรณีในเชิงการประกอบธุรกิจโดยชอบไม
ขัดตอ ความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนไมเปนโมฆะ 
    จากคําพิพากษาฎีกาที่ 2548-2549/2533 ดังกลาวขางตนนั้นจะเห็นไดวาขอสัญญา 
(ระหวางบริษัทผลิตและจําหนายสินคาเคมีภัณฑ กับวิศวกรฝายขายและผูแทนขายฝายเทคนิค) ที่
หามลูกจางประกอบอาชีพบางอยางที่เปนการแขงขันกับนายจางในระยะเวลา 24 เดือน นับแต
สัญญาจางสิ้นสุดลงนั้น เปนสัญญาตางตอบแทนที่รักษาสิทธิและประโยชนของคูกรณีที่เปนไปโดย
ชอบในเชิงของการประกอบธุรกิจ ไมเปนการปดการทํามาหาไดของฝายใดโดยเด็ดขาด จนไมอาจ
ดํารงอยูได ไมเปนการขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน มีผลใชบังคับได
ไมเปนโมฆะ   
   4)  นายจางและลูกจางอาจกําหนดระยะเวลาการจางไวแนนอน (มีวันเริ่มตนและสิ้นสุด
ของการจาง) หรือไมกําหนดระยะเวลาการจางไว (มีแตวันเริ่มตนการจาง) ก็ได 81   

                                                  
80 เกษมสันต  วิลาวรรณ ก.  เลมเดิม.  หนา 15. 
81 แหลงเดิม.  หนา 17. 
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   ในกรณีที่มีกําหนดระยะเวลาการจางไวแนนอน  ถาสัญญาจางสิ้นสุดลงแลว  ลูกจาง
ยังคงทํางานตอไปและนายจางรูแตไมทักทวง  ถือวาไดทําสัญญาจางกันใหมโดยความอยางเดียวกับ
สัญญาเดิม (มาตรา 581) 
   อยางไรก็ดี  แมการทําสัญญาจางแรงงานจะไมมีบทบัญญัติของกฎหมายที่บังคับวา
จะตองทําสัญญาจางแรงงานเปนหนังสือ เพียงแตตกลงจางและตกลงใหสินจางหรือคาจางกัน  
สัญญาจางแรงงานนั้นก็ยอมสมบูรณและเกิดขึ้น  ซ่ึงความสมบูรณของการทําสัญญาจางแรงงานนั้น
นายจางและลูกจางมีสิทธิที่จะแสดงเจตนาทําสัญญาจางแรงงานกัน โดยทําเปนหนังสือหรือโดยปาก
เปลาก็ได แตตองอยูภายในขอบเขตของประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย และพระราชบัญญัติ
คุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ซ่ึงเปนกฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบรอยของประชาชน ซ่ึงถามีการ
แสดงเจตนาขัดตอกฎหมายดังกลาวยอมทําใหตกเปนโมฆะได    
 3.2.2  การทําสัญญาจางแรงงานเปนหนังสือตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.  2541   

“สัญญาจาง” ตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ไดใหความหมายของ
สัญญาจางไวในมาตรา 5 ที่บัญญัติไววา “สัญญาจาง” หมายความวา สัญญาไมวาเปนหนังสือหรือ
ดวยวาจาระบุชัดเจน หรือเปนที่เขาใจโดยปริยาย ซ่ึงบุคคลหนึ่งเรียกวา ลูกจาง ตกลงจะทํางานใหแก
บุคคลอีกบุคคลหนึ่ง เรียกวา นายจาง และนายจางตกลงจะใหคาจางตลอดเวลาที่ทํางานให 

นั่นหมายความวา  สัญญาที่นายจางและลูกจางไดตกลงกันไว ไมวาจะตกลงทําเปน
หนังสือ ตกลงกันโดยวาจา หรือโดยปริยายก็ตาม ใหถือวาเปนสัญญาจางทั้งนั้น จึงถือวาเปนสัญญา
จางตามกฎหมายฉบับนี้แลว 

หลักการวินิจฉัยวาเปนนายจางและลูกจางตามสัญญาจางแรงงานหรือไม มีดังนี้82 
 1)  นายจางเปนผูรับลูกจางเขาทํางาน และลูกจางสมัครใจเขาทํางานเพื่อรับคาจางไม
จําเปนตองมีสัญญาจางเปนลายลักษณอักษร เพราะสัญญาอาจทําดวยวาจา ระบุชัดเจนหรือเปนที่
เขาใจโดยปริยายก็ได 
 2)  ลูกจางไมตองรับผิดในผลสําเร็จของงาน ถาตองรับผิดชอบในผลสําเร็จของงานก็
กลายเปนจางทําของไป การจางของนั้น ถาผูรับจางทําไมเสร็จจะไมไดคาจาง และอาจตองชดใช
คาเสียหายดวย แตลูกจางนั้น แมงานไมเสร็จก็ยังไดคาจางตลอดเวลาที่ทํางานใหนายจาง 
 3)  นายจางมีอํานาจในการบังคับบัญชาลูกจาง อํานาจบังคับบัญชานั้นรวมถึงการ
กําหนดวันเวลาทํางาน  การออกขอบังคับและลงโทษผูฝาฝน และการควบคุมวิธีการทํางานของ
ลูกจาง ถาเปนการจางทําของแลว นายจางไมมีอํานาจเขาไปควบคุมวิธีการทํางานของผูรับจาง 

                                                  
82 วิชัย  โถสุวรรณจินดา.  (2544).  คําอธิบาย พ.ร.บ. คุมครองแรงงาน พ.ศ.  2541.  หนา  11-12. 
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 คําพิพากษาฎีกาที่  3125/2523 การขนถายสินคา ผูจางจายคาจางใหตามน้ําหนักสินคา
ตันละ 9 บาท เมื่อมีงานก็ไมตองมาทํางาน ไมมีการบังคับบัญชาจึงเปนสัญญาจางทําของ ไมใชจาง
แรงงาน 
 คําพิพากษาฎีกาที่ 2781/2526 ผูที่ตั้งตัวแทนรับลูกจางเขาทํางาน เปนนายจาง 
 คําพิพากษาฎีกาที่ 2820/2531 ตัวแทนของบริษัทตางประเทศ สงคนงานไปทํางานกับ
บริษัทตางประเทศ  เปนนายจางของคนงานที่สงไปดวย 
 จากคํานิยามศัพทของคําวาสัญญาจางตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541  
คูสัญญาสามารถที่จะทําขอตกลงในสัญญาจางอยางไรก็ได ไมวาเปนหนังสือหรือดวยวาจาระบุ
ชัดเจน  หรือเปนที่เขาใจโดยปริยายก็ได ซ่ึงแมจะแตกตางจากบทบัญญัติของประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย  เร่ืองสัญญาจางแรงงานก็สามารถบังคับได เนื่องจากประมวลกฎหมายแพงและพาณชิย
นั้นมิใชกฎหมายอันเกี่ยวกับความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  แตคูสัญญาจะตก
ลงทําสัญญาใหขัดกับบทบัญญัติตามกฎหมายแรงงาน เชน กฎหมายคุมครองแรงงาน กฎหมาย
แรงงานสัมพันธ หรือกฎหมายประกันสังคมในทางที่เปนโทษแกลูกจางนั้นไมได เนื่องจากกฎหมาย
แรงงานดังกลาวเปนกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ยอมตก
เปนโมฆะ เปนตน 
   กรณีการทําสัญญาจางแรงงาน  คูสัญญาอาจตกลงกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการจางไว
ในสัญญาจางอยางไรก็ได  ขึ้นอยูกับความสมัครใจของนายจางกับลูกจางเปนสําคัญ เพียงแต
ขอตกลงเชนวานี้จะตองไมขัดตอกฎหมายเกี่ยวดวยความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชนและไมเปนการพนวิสัยเพราะจะทําใหขอตกลงนั้นตกเปนโมฆะ83 โดยสามารถกําหนด
รายละเอียดเกี่ยวกับการจางในสัญญาจางแรงงานไดดังนี้  กลาวคือ 
   3.2.2.1  การทําสัญญาจางแรงงานเปนหนังสือท่ีกฎหมายบัญญัติไว  
     ในการจางแรงงานนั้นนายจางจะตองมีการกําหนดขอตกลงเกี่ยวกับการจาง
แรงงานขึ้นระหวางนายจางและลูกจางกอนที่จะมีการตกลงทํางานตามการจางงาน  ทั้งนี้ก็เพื่อเปน
หลักฐานและเปนหลักประกันในทางนิติสัมพันธ เพื่อเปนการสื่อสารขอความขอตกลงระหวาง
นายจางและลูกจางที่ถูกตองตรงกัน  และเพื่อเปนการปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมายที่บัญญัติไว
โดยถูกตองชัดเจน   
     ทั้งนี้คูสัญญาสามารถทําขอตกลงในสัญญาจางแรงงานอยางไรก็ได แมจะ
แตกตางจากบทบัญญัติตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย เรื่องสัญญาจางแรงงาน ก็สามารถ

                                                  
83 พงษรัตน  เครือกลิ่น.  เลมเดิม.  หนา 52. 
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บังคับได  เนื่องจากประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยนั้นมิใชกฎหมายอันเกี่ยวกับความสงบ
เรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  แตคูสัญญาจะตกลงทําสัญญาใหขัดกับบทบัญญัติตาม
กฎหมายแรงงาน  เชน  กฎหมายคุมครองแรงงาน  กฎหมายแรงงานสัมพันธ หรือกฎหมาย
ประกันสังคม ในทางที่เปนโทษแกลูกจางนั้นไมไดเนื่องจากกฎหมายแรงงานดังกลาวเปนกฎหมาย
ที่เกี่ยวกับความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน ยอมตกเปนโมฆะ84 เปนตน  
    แมวาในปจจุบันประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยจักยังไมมีการบัญญัติและ
บังคับใหนายจางกับลูกจางตองทําสัญญาจางแรงงานเปนหนังสือไว  เวนแตบทบัญญัติของ
พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541  มาตรา 118  วรรคทายบัญญัติไววา “การจางที่มีกําหนด
ระยะเวลาตามวรรคสามจะกระทําได สําหรับการจางงานในโครงการเฉพาะที่มิใชงานปกติของ
ธุรกิจ หรือการคาของนายจางซึ่งตองมีระยะเวลาเริ่มตนและสิ้นสุดของงานที่แนนอนหรือในงาน
อันมีลักษณะเปนครั้งคราวที่มีกําหนดการสิ้นสุดหรือความสําเร็จของงานหรือในงานที่เปนไปตาม 
ฤดูกาลและไดจางในชวงเวลาของฤดูกาลนั้นซ่ึงงานนั้นจะตอง แลวเสร็จภายในเวลาไมเกินสองป
โดยนายจางและลูกจางได ทําสัญญาเปนหนังสือไวตั้งแตเมื่อเร่ิมจาง” โดยสามารถแยกออกเปน 3 
กรณีดังนี้ 
    (1)  ตองเปนการจางงานในโครงการเฉพาะ ที่ไมใชงานปกติของธุรกิจ หรือ
การคาของนายจาง ซ่ึงตองมีระยะเวลาเริ่มตนและสิ้นสุดของงานที่แนนอน  
    (2)  ตองเปนงานอันมีลักษณะเปนครั้งคราวที่มีกําหนดการสิ้นสุด  หรือ
ความสําเร็จของงาน 
    (3)  ตองเปนงานที่เปนไปตามฤดูกาลและไดจางในชวงเวลาของฤดูกาลนั้น ซ่ึง
งานนั้นจะตองแลวเสร็จภายในเวลาไมเกินสองป  
      จากบทบัญญัติดังกลาวจะเห็นไดวาหากนายจางและลูกจางไดทําสัญญาจาง
แรงงานเปนหนังสือไวตั้งแตเมื่อเริ่มจางแรงงานตามที่ระบุไวในมาตราดังกลาว และสัญญาจาง
แรงงานนั้นมีกําหนดระยะเวลาการจางไวแนนอน นายจางไมตองจายคาชดเชยเมื่อเลิกจางตาม
กําหนดระยะเวลานั้น    
     นอกจากนี้กฎหมายตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ไดบัญญัติ
เกี่ยวกับเอกสารที่กฎหมายกําหนดใหนายจางตองจัดทําขึ้น โดยมีกฎหมายกําหนดไวชัดเจนวา
นายจางตองจัดทําขึ้นโดยมีรายการตางๆ ตามที่ระบุไว หากไมจัดทําจะมักความผิดและมีโทษทาง
อาญาหรือลูกจางอาจฟองรองของใหบังคับนายจางปฏิบัติตามได เชน ขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน 

                                                  
84 รุงโรจน  รื่นเริงวงศ.  (2539).  ทําสัญญาจางอยางไร  จึงไมเสียเปรียบ.  หนา 15-16.   
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ทะเบียนลูกจาง และเอกสารเกี่ยวกับการจายคาจาง คาลวงเวลา คาทํางานในวันหยุด และคาลวงเวลา
ในวันหยุด ตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน  พ.ศ. 2541 มาตรา 108  มาตรา 112 และมาตรา 
11485         
     โดยการออก “ขอบังคับเกี่ยวกับกับการทํางาน” ตามพระราชบัญญัติคุมครอง
แรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 108 บัญญัติไววา “ใหนายจางซึ่งมีลูกจางรวมกันตั้งแตสิบคนขึ้นไป จัด
ใหมีขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานเปนภาษาไทย และขอบังคับนั้นอยางนอยตองมีรายละเอียด
เกี่ยวกับรายการดังตอไปนี้ 
   (1)  วันทํางาน เวลาทํางานปกติ และเวลาพกั 
    (2)  วันหยุดและหลักเกณฑการหยดุ 
    (3)  หลักเกณฑการทํางานลวงเวลาและการทํางานในวันหยุด 
               (4)  วนัและสถานที่จายคาจาง คาลวงเวลา คาทํางานในวนัหยดุ และ 
คาลวงเวลาในวันหยุด 
               (5)  วันลาและหลักเกณฑการลา 
               (6)  วนิัยและโทษทางวินยั 
               (7)  การรองทุกข 
               (8)  การเลิกจาง คาชดเชย และคาชดเชยพิเศษ  
              ใหนายจางประกาศใชขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานภายในสิบหาวันนับแตวันที่
นายจางมี ลูกจางรวมกันตั้งแต สิบคนขึ้นไปและใหนายจางจัดเก็บสําเนาขอบังคับนั้นไว  
ณ สถานประกอบกิจการ หรือสํานักงานของนายจางตลอดเวลา และใหสงสําเนาขอบังคับ 
ใหแกอธิบดีหรือผูซ่ึงอธิบดีมอบหมายภายในเจ็ดวันนับแตวันประกาศใชขอบังคับดังกลาว 
               ใหอธิบดีหรือผูซ่ึงอธิบดีมอบหมายมีอํานาจสั่งใหนายจางแกไขขอบังคับ
เกี่ยวกับการทํางานที่ขัดตอกฎหมายใหถูกตองภายในเวลาที่กําหนด 
               ใหนายจางเผยแพรและปดประกาศขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานโดยเปดเผย ณ 
สถานที่ทํางานของลูกจาง เพื่อใหลูกจางไดทราบและดูไดโดยสะดวก”  

กรณีจากบทบัญญัติที่กลาวมาขางตนนั้นสามารถสรุปไดวา  การออกขอบังคับ
เกี่ยวกับการทํางานนั้นเปนหนาที่ของนายจางซึ่งมีลูกจางรวมกันตั้งแต 10 คนขึ้นไปที่จักตองจัดใหมี
ขึ้นโดยนายจาง 

(1) ตองทําเปนหนังสือ 

                                                  
85  เกษมสันต  วิลาวรรณ ค  (2546).  กฎหมายแรงงานกับการบริหารงานบุคคล.  หนา 51-52. 
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(2)  ตองมีรายละเอียดเกี่ยวกับรายการใหครบถวน 8 ขอตามที่กฎหมายกําหนด 
(3)  ตองประกาศใชบังคับเกี่ยวกับการทํางานภายใน 15 วัน นับแตวันที่นายจาง

มีลูกจางตั้งแต 10 คนขึ้นไป 
(4)  ตองเก็บสําเนาขอบังคับไว ณ สถานประกอบกิจการหรือสํานักงานของ

นายจางตลอดเวลา 
(5)  ตองสงสําเนาขอบังคับใหแกอธิบดีการมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน

หรือผูซ่ึงอธิบดีมอบหมายภายใน 7 วันนับแตวันประกาศใชขอบังคับ 
(6)  ตองแกไขขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานที่ขัดตอกฎหมายตามคําสั่งของ

อธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงานหรือผูซ่ึงอธิบดีมอบหมายใหถูกตองภายในเวลาที่กําหนด   
(7)  ตองเผยแพรและปดประกาศขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานโดยเปดเผย ณ 

สถานที่ทํางานของลูกจาง เพื่อใหลูกจางไดทราบและดูไดโดยสะดวก 
(8)  ตองประกาศขอบังคับฉบับที่มีการแกไขเพิ่มเติมภายใน 7 วัน นับแตวันที่

ประกาศใชขอบังคับที่แกไขเพิ่มเติม และตองปฎิบัติตามขอ (4) ถึงขอ (7) ดวย เมื่อมีกรณีที่นายจาง
ประสงคจะแกไขเพิ่มเติมขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานที่ไดประกาศไวแลว (พระราชบัญญัติคุมครอง
แรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 108-110)86 

ดังนั้นจะเห็นไดวาพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน  พ.ศ. 2541 มิไดกําหนดการ
จัดทําสัญญาจางแรงงานไวเปนการทั่วไป โดยในการทําสัญญาจางแรงงานนั้นอาจจะทําเปนลาย
ลักษณอักษรหรือทําดวยวาจาก็ได ซ่ึงการเกิดขึ้นของสัญญาก็ยังอาจเกิดไดโดยชัดแจงหรือโดย
ปริยายก็ไดเชนกัน แตอยางไรก็ตามกฎหมายก็ไดมีบางมาตราที่กําหนดเกี่ยวกับการทําสัญญาไวใน
พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน  พ .ศ .  2541 มาตรา  118 ตามที่กล าวมาแลวนั้นและใน
พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 112 ยังไดมีการกําหนดใหนายจางซึ่งมีลูกจาง
ตั้งแตสิบคนขึ้นไปจัดทําทะเบียนลูกจางเปนภาษาไทยและเก็บไว ณ สถานประกอบกิจการหรือ
สํานักงานของนายจาง  พรอมที่จะใหพนักงานตรวจแรงงานตรวจไดในเวลาทําการ  และ
พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 113 กําหนดใหทะเบียนลูกจางอยางนอยตองมี
รายการ ดังตอไปนี้ดวย 

(1) ช่ือตัวและชื่อสกุล 
(2) เพศ 
(3) สัญชาติ 

                                                  
86  แหลงเดิม.  หนา 57-58. 
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(4) วันเดือนปเกิด หรืออายุ 
(5) ที่อยูปจจุบัน 
(6) วันที่เร่ิมจาง 
(7) ตําแหนงหรืองานในหนาที่ 

      (8)  อัตราคาจางและประโยชนตอบแทนอยางอื่นที่นายจางตกลงจายใหแก 
ลูกจาง   
     (9)  วันสิ้นสุดของการจาง 
     นอกจากนี้พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน  พ .ศ .  2541 มาตรา  115 ยัง
กําหนดใหนายจางเก็บรักษาทะเบียนลูกจางไวไมนอยกวาสองปนับแตวันสิ้นสุดของการจาง
แรงงานแตละรายและในกรณีมีขอพิพาทแรงงานตามกฎหมายวาดวยแรงงานสัมพันธ หรือมีการ
ฟองรองคดีแรงงานใหนายจางเก็บรักษาทะเบียนลูกจางไวจนกวาจะมีคําสั่งหรือคําพิพากษาถึงที่สุด
เกี่ยวกับเรื่องดังกลาว อันเปนมาตราการที่สามารถใหความคุมครองแกลูกจางไดระดับหนึ่งตาม
กฎหมายแรงงานของประเทศไทยในปจจุบัน87   

 3.2.2.2  การทําสัญญาจางแรงงานเปนหนังสือท่ีกฎหมายไมไดบัญญัติไว 
ในการทําสัญญาจางแรงงานนั้นคูสัญญาตามสัญญาจางแรงงานสามารถที่จะทํา

ขอตกลงในสัญญาจางแรงงานอื่นๆ ซ่ึงกฎหมายไมไดบัญญัติไวในกฎหมายนั้นขึ้นมาได เทาที่ไมขัด
ตอกฎหมายและคูสัญญาไดทําการตกลงกันไดเสมอ (สวนใหญนายจางมีอํานาจในการตกลง
มากกวา) สวนขอตกลงอื่นซึ่งไมไดบัญญัติไวในกฎหมาย คูสัญญายอมตกลงกันไดเสมอ เชน88   
   (1)  เงื่อนไขในการจาง คือ ส่ิงที่คูสัญญาประสงคใหมีหรือไมใหมีดังที่ได
อธิบายมาแลว 
   (2)  การทดลองงาน นายจางสามารถกําหนดใหลูกจางทดลองงานไดตามที่
นายจางเห็นสมควร  และหากไมผานการทดลองงานนายจางสามารถเลิกจางได 

 (3)  ระยะเวลาการจาง  คู สัญญาสามารถกําหนดระยะเวลาการจางโดย
กําหนดใหมีการจางที่มีกําหนดเวลาการจางที่แนนอน เชน การจางโดยกําหนด 3 ป 2 ป หรือจางโดย
ไมมีการกําหนดเวลาก็ได 

                                                  
87 โสธร  เจริญพานิช.  (2547).  มาตรการทางกฎหมายไทยในการคุมครองแรงงานประจําเรือเดินทะเล.  

หนา 57-58.    
88 รุงโรจน  รื่นเริงวงศ.  เลมเดิม.  หนา 16-17. 
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(4)  ลักษณะงานที่ทํา คูสัญญาสามารถตกลงกําหนดลักษณะงานที่จะวาจางให
ทําได เชน งานธุรการ งานการเงิน งานการบัญชี งานฝายผลิต งานขับรถ งานติดตั้งครื่องจักร เปน
ตน 

(5)  คาจาง นายจางสามารถกําหนดจายคาจางใหแกลูกจางจํานวนเทาใดตามที่
ตกลงกัน  แตทั้งนี้ตองไมต่ํากวาอัตราคาจางขั้นต่ํา หากจายต่ํากวานายจางจะตองจายตามอัตราคาจาง
ขั้นต่ํา 

(6)  วันเวลาทํางาน โดยนายจางลูกจางสามารถกําหนดวันเวลาทํางานกัน
อยางไรก็ได ทั้งนี้เปนไปตามเงื่อนไขที่กฎหมายกําหนด เชนอยางนอยตองมีวันหยุดประจําสัปดาห  
วันหยุดตามประเพณี หรือวันหยุดพักผอนประจําป และเวลาทํางานนั้นตองไมเกินกวาที่กฎหมาย
กําหนด  เชนงานอุตสาหกรรมไมเกินสัปดาหละ 48 ช่ัวโมง สวนจะใหทํางานสัปดาหละกี่วันเปน
งานกะหรือไมแลวแตคูสัญญาจะตกลงกัน 

(7)  ผลประโยชนตอบแทน คูสัญญาสามารถตกลงเกี่ยวกับผลประโยชนตอบ
แทนในการทํางาน เชน เงินโบนัส เงินบําเหน็จ เงินสะสม คาอาหาร ที่พัก รถรับสง เงินสวัสดิการ  
เบี้ยขยัน เครื่องแบบ เปนตน   
 
3.3  หลักทางกฎหมายอันเกี่ยวกับการทําสัญญาจางแรงงานเปนหนงัสอื 
 3.3.1  หลักเสรีภาพในการทําสัญญา (Freedom of Contract) 
   ทฤษฎีวาดวยเสรีภาพในการทําสัญญาปรากฎขึ้นครั้งแรกในรัฐธรรมนูญของประเทศ
สหรัฐอเมริกาและตอมาภายหลังปรากฎขึ้นในประเทศฝรั่งเศสภายหลังการปฎิวัติ โดยบัญญัติไวใน  
“Napoleonic-Decree of March 2-17,1791 (1791), 2., Collection des Decrets, 147, มาตรา 7 ซ่ึง
บัญญัติวา “บุคคลทุกคนมีเสรีภาพในการจักการธุรกิจใดๆไดตามที่ตนเห็นสมควร” อยางไรก็ตาม  
ไมมีบทบัญญัติทั่วไปดวยเร่ืองเสรีภาพในการทําสัญญาอยางชัดเจนในประมวลกฎหมายแพง
ฝร่ังเศส แตอางอิงไดวามีหลักอยูในมาตรา 6 มาตรา 1131 และมาตรา 1133 ที่บัญญัติวา “การตกลง
รวมกันของคูสัญญา คือ กฎหมาย”89   
   เมื่อกลาวถึงหลักเสรีภาพในการทําสัญญามีอยู 2 ความหมาย กลาวคือ เสรีภาพที่จะเขา
มาตกลงทําสัญญาและเสรีภาพที่จะไมถูกแทรกแซงเมื่อสัญญาเกิดแลว 
   เสรีภาพที่จะเขามาตกลงทําสัญญานั้น หมายถึง เสรีภาพในการเริ่มตน ดําเนินตอไป 
หรือระงับกระบวนการในการกอใหเกิดสัญญา ซ่ึงอาจพิจารณาได 2 ดาน ไดแก ดานการกระทํา 

                                                  
89 เพญนภา  อนุชิตวงศ.  (2549).  ปญหากฎหมายในการจางแรงงานชั่วคราว.  หนา  12. 
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(Positve sense) คือ การเริ่มตน ดําเนินตอไปและการตกลงเขาทําสัญญา และดานไมกระทํา 
(Negative Sense) คือ การไมเขาทําสัญญาหรือการระงับกระบวนการใดๆ ที่จะกอใหเกิดเปนสัญญา
ขึ้น 
   สวนเสรีภาพที่ไมถูกแทรกแซงเมื่อสัญญาเกิดขึ้นแลว หมายถึงการไมถูกแทรกแซงจาก
รัฐตามทฤษฎีปจเจกชนนิยม ซ่ึงยืนยันหลักที่วารัฐจะตองรับรูสิทธิสวนบุคคลซึ่งมนุษยทุกคนมีอยู
ตามธรรมชาติ รัฐจะตองไมทําลายสิทธิพื้นฐานของบุคคล บุคคลทุกคนมีเสรีภาพเวนแตเปนกรณีที่
สมควรจึงจะมีขอจํากัดเสรีภาพได ดังนั้น เจตนาของบุคคลจึงมีความศักดิ์สิทธิ์และเปนอิสระ บุคคล
จะไมถูกผูกพันในหนี้ที่เขาไมไดตกลงยินยอมดวย และในทางกลับกันหนี้ที่เกิดขึ้นจากเจตนาของ
บุคคลนั้นจะถูกผูกพันบังคับแกผูที่แสดงเจตนาตกลงนั้นดวย90 
   นอกจากความหมายที่กลาวมาแลวนั้นยังมีความหมายจากแนวความคิดในทางศาสนา  
ตลอดจนแนวความคิดในทางประชาธิปไตยที่วา  บุคคลมีความเสมอภาคเทาเทียมกัน  และมีสิทธิใน
ทรัพยสมบัติสวนตัวที่จะทําสัญญาผูกพันประการใดก็ตาม  อันกอใหเกิดเสรีภาพในการทําสัญญา
นั้น  ตามสภาพเปนความจริงในสังคมนั้นการทําสัญญาจางแรงงานจะตองมีการตกลงทําสัญญาจาง
แรงงานดวยความสมัครใจของคูสัญญาทั้งสองฝาย (นายจางกับลูกจาง) โดยเปนไปตามหลักทฤษฎี
เสรีภาพในการทําสัญญา (Private autonomy หรือ Freedom of Contract) ที่ไดนําหลักในการทํา
สัญญาตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยและถือวาเปนบอเกิดแหงความยุติธรรมมาใช  แมวา
ในปจจุบันลูกจางจะมิไดมีความเสมอภาคและมีเสรีภาพในการทําสัญญาจางแรงงานกับนายจาง
อยางแทจริงก็ตาม  เนื่องจากการทําสัญญาจางแรงงานกฎหมายมิไดกําหนดแนนอนตายตัวจึงทําให
มีการเอารัดเอาเปรียบของนายจางในการจางแรงงานลูกจาง  แตในการจางแรงงานนั้นก็ตองคํานึงถึง
ความเสมอภาคในการทําสัญญาและความสามารถในการทําสัญญา (บุคคลที่มีอายุครบยี่สิบป
บริบูรณ) ควบคูกันไปเพื่อใหเปนไปตามหลักเสรีภาพในการทําสัญญา ทั้งนี้เพื่อใหการทําสัญญาจาง
แรงงานเกิดความเปนธรรมในสังคมที่ดียิ่งขึ้น ดังนั้นจึงอาจกลาวสรุปไดวาการทําสัญญานั้นอาจจะ
ไมไดตั้งอยูบนพื้นฐานของหลักเสรีภาพในการทําสัญญาอยางแทจริงเสมอไป   
 3.3.2  หลักความศักดิ์สิทธิในการแสดงเจตนา 
   หลักความศักดิ์สิทธิในการแสดงเจตนาเปนหลักที่อาศัยความเปนเหตุเปนผลทางนิติ
ปรัชญาวาดวยนิติสัมพันธทางหนี้วาอยูบนรากฐานของการแสดงเจตนาของบุคคล โดยการแสดง
เจตนาเปนแหลงกําเนิดและเปนมาตรการของสิทธิ  การที่กลาววาเจตนามีความศักดิ์สิทธิ์นี้ไมได
หมายความเพียงวาเจตนามีความเปนอิสระที่จะกอใหเกิดสิทธิและหนาที่ตางๆ ตามที่เจตนาตองการ

                                                  
90 นุชรี แกวยาว.  (2552).  ขอสัญญาที่ไมเปนธรรมในสัญญาจางแรงงาน.  หนา 8.    
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เทานั้น  แตเปนหลักที่ใหความสําคัญแกเจตนาถึงขนาดกลาวไดวาที่ไหนไมมีเจตนาที่นั่นก็ไมมีสิทธิ
ดวย   
   โดยหลักความศักดิ์สิทธ์ิของเจตนาเปนหลักหลักหนึ่งที่อยูภายใตหลักอิสระทางแพง  
ดังนั้น  เมื่อตองเคารพความอิสระทางแพงของเอกชนแลวก็ตองเคารพเจตนาของบุคคล เพราะ
เจตนาเปนแหลงกําเนิดและเปนมาตรการของสิทธิบุคคลมีอิสระท่ีจะผูกมัดตนเองตอผูอ่ืนตามที่
ตนเองตองการ เจตนาเปนตัวกอใหเกิดสัญญาซึ่งเปนตัวกําหนดเนื้อหาของสัญญาและเปน
ตัวกําหนดกฎเกณฑที่จะใหสัญญามีผลบังคับแกคูสัญญา ซ่ึงสัญญาจางแรงงานนั้นจะเกิดขึ้นตอเมื่อ
คูสัญญาทั้งสองฝาย (นายจางกับลูกจาง) ไดมีการตกลงกันดวยความสมัครใจตามหลักของความ
ศักดิ์สิทธิ์ในการแสดงเจตนา กลาวคือฝายหนึ่งแสดงเจตนาเปนคําเสนอ และอีกฝายหนึ่งแสดง
เจตนาเปนคําสนอง เมื่อคําเสนอคําสนองถูกตองตรงกันสัญญาก็เกิดขึ้น โดยคูสัญญาฝายใดฝายหนึ่ง
มิไดถูกหลอกลวง ขมขู บังคับ หรือถูกกระทําดวยการฉอฉลประการใดอันจะทําใหการแสดงเจตนา
ตกลงนั้นตองเสียไป   
   อยางไรก็ตาม สัญญาจะเกิดขึ้นก็ตอเมื่อคูสัญญามีเจตนาทําคําเสนอและคําสนองถูกตอง
ตรงกัน หากเปนกรณีที่ฝายหนึ่งมิไดมีเจตนาที่จะผูกพันตนตามขอสัญญา แมจะลงลายมือช่ือไป
เพราะหลงเชื่ออีกฝาย ขอความในสัญญานั้นไมมีผลบังคับ อาทิเชนคําพิพาษาฎีกาที่ 5188/2545 ที่
โจทกนําแบบพิมพสัญญาซึ่งยังมิไดกรอกขอความมาใหจําเลยลงลายมือช่ือโดยอางวาเปนในสมัคร
งานจําเลยหลงเชื่อจึงลงลายมือช่ือในเอกสารไปโดยจําเลยมิไดตกลงกับโจทกตามขอความที่ปรากฏ
ในสัญญา ดังนั้นการที่โจทกนําสัญญาไปกรอกขอความในภายหลัง แมวาจะมีลายมือช่ือของจําเลย
เปนคูกรณีก็ถือวาจําเลยไดแสดงเจตนาเขาทําสัญญากับโจทกตามขอความที่ปรากฏในสัญญายัง
ไมได  จึงยังไมมีผลผูกพันจําเลย โจทกจะนําสัญญามาฟองบังคับจําเลยใหปฎิบัติตามหรือเรียก
คาเสียหายจากจําเลยฐานผิดสัญญาหาไดไม เปนตน   
   หลักความศักดิ์สิทธิในการแสดงเจตนามีเจตนาเปนตัวกําหนดเนื้อหาของสัญญาบุคคล
จะแสดงเจตนาใหเกิดผลผูกพันระหวางกันอยางไรก็ได กลาวคือ บุคคลอาจแสดงเจตนาทําสัญญา
อยางใดอยางหนึ่งตามที่กฎหมายวาดวยสัญญากําหนดไว หรืออาจแสดงเจตนาใหผิดแผกแตกตาง
ไปจากที่กฎหมายบัญญัติไวก็ได หากการแสดงเจตนานั้นขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอัน
ของประชาชน กฎหมายยอมบังคับใหทั้งส้ิน  คูสัญญามีเสรีภาพที่จะตกลงทําสัญญาที่ตนสมัครใจ
เขาผูกพัน โดยกําหนดขอตกลงตางๆ ไวในสัญญาเทาที่เห็นวาเหมาะสม91  
    

                                                  
91 แหลงเดิม.  หนา 10.  
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 3.3.3   หลักความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชน  
 หลักความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชนนี้เกิดขึ้นนับตั้งแตสมัยโรมัน  

และถายทอดไปยังกลุมประเทศตางๆ ทางตะวันตก ไมวาจะเปนกลุมประเทศฝรั่งเศส อิตาลี กลุม
ประเทศเยอรมัน หรือกลุมแองโกลแวกชอน (ซ่ึงก็มีหลักฐานยืนยันวา ประเทศอังกฤษเองก็ยืมหลัก
นี้มาใชดวยเชนกัน โดยเรียกวา  “Public  Policy”)92 และกฎหมายแพงญี่ปุนไดดําเนินรอยตาม โดย
ใหความหมายของหลักความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชนไววา 

 “ความสงบเรียบรอยของประชาชน” หมายถึง ประโยชนโดยทั่วไปของประเทศชาติ
และสังคม สวน “ศีลธรรมอันดีของประชาชน” หมายถึง ทัศนะโดยทั่วไปทางจริยธรรมของสังคม93 

 โดยประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยของไทยไดบัญญัติถึงความสงบเรียบรอยและ
ศีลธรรมอันดีของประชาชนไวในมาตรา 150 ซ่ึงบัญญัติวา “การใดมีวัตถุประสงคเปนการตองหาม
ชัดแจงโดยกฎหมาย เปนการพนวิสัยหรือเปนการขัดตอความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของ
ประชาชน การนั้นเปนโมฆะ”  ซ่ึงมาตรานี้เปนบทบัญญัติที่จํากัดขอบเขตของเสรีภาพในการแสดง
เจตนา โดยใหศาลสามารถปฏิเสธการมีผลบังคับของสัญญาที่เอารัดเอาเปรียบกันหรือสัญญาที่ไม
เปนธรรมและที่มีผลขัดตอกฎหมายความสงบเรียบรอยหรือตอศีลธรรมอันดีของประชาชน  ถึง
ขนาดที่ใหสัญญาเปนโมฆะได  แตอยางไรก็ตามการใชหลักดังกลาวสําหรับศาลไทยยังมีปญหาอยู  
เนื่องจากศาลยังยึดมั่นอยูกับหลักความศักดิ์สิทธิ์ของการแสดงเจตนาและหลักเสรีภาพของการ
แสดงเจตนา ดังนั้น แมขอสัญญาจะกําหนดใหคูสัญญาฝายหนึ่งอยูในฐานะที่เสียเปรียบ คูสัญญาอีก
ฝายหนึ่ง แตเมื่อขอตกลงดังกลาวเกิดจากความสมัครใจของคูสัญญาเองจึงไมเกี่ยวกับสังคม
สวนรวม ศาลจึงตัดสินวาขอสัญญาดังกลาวใชบังคับไดมีผลผูกพันคูสัญญาไมขัดตอความสงบ
เรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 
   โดยที่กฎหมายแรงงานเปนกฎหมายที่จัดทําขึ้น เพื่อมุงประโยชนรวมกันของผูใช
แรงงานและมุงสงเสริมนโยบายสาธารณะของกฎหมายมหาชนเปนหลัก มากกวาที่จะมุงเนนถึง
ความศักดิ์สิทธิ์ในการแสดงเจตนาและเสรีภาพในบางแหง ดังนั้นหากนายจางซึ่งมีอํานาจทาง
เศรษฐกิจมากกวาลูกจางทําสัญญาจึงขัดตอบทบัญญัติของกฎหมายแรงงานยอมทําไมไดมิฉะนั้น
อาจทําใหนายจางใชอํานาจของตนที่มีมากกวากดขี่และเอาเปรียบลูกจางในการทํางานไดโดยงาย94 
                                                  

92 วิชาญ  พนิตวรภูมิ.  (2550).  ปญหาทางกฎหมายเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิในการประกอบอาชีพของ
ลูกจางตามสัญญาจางแรงงานภายหลังสิ้นสุดการจาง.  หนา  12. 

93 นุชรี แกวยาว.  เลมเดิม.  หนา 13. 
94 ธีระ  ศรีธรรมรกัษ.  เลมเดิม.  หนา 9. 

 

DPU



 82

   ตังอยางเชน นายวัชระเปนลูกจางทํางานอยูในบริษัทของนายวีระซึ่งซึ่งเปนนายจาง
โดยนายวัชระไดรับเงินเดือนๆ ละ 10,000 บาท ซ่ึงตอมานายวัชระไดรับอุบัติเหตุในการทํางานถึง
แกความตาย โดยปกตินายวัชระจะตองไดรับเงินชดเชยจากนายจาง  แตนายวีระซึ่งเปนนายจางของ
นายวัชระไดทําสัญญาประนีประนอมกับนางสตรี ภรรยาของนายวัชระ โดยตกลงจะจายเงินใหแก
นางสตรีเปนเงินจํานวน 50,000 บาท เชนนี้เปนสัญญาที่ขัดตอกฎหมายและขัดตอความสงบ
เรียบรอยของประชาชน นายจางทําไมสัญญาฉบับนี้ตกเปนโมฆะ เปนตน 
   ดังนั้นจึงสรุปไดวากฎหมายแรงงานเปนกฎหมายที่เกี่ยวกับความสงบเรียบรอยของ
ประชาชน นิติกรรมที่ทําขึ้นโดยฝาฝนบทบัญญัติของกฎหมายแรงงานนั้น ยอมตกเปนโมฆะใช
บังคับไมไดเลย กลาวคือขอตกลงใดๆ ของนายจางที่ขัดหรือแยงกับบทบัญญัติของกฎหมาย
คุมครองแรงงานนั้นทานวาขอตกลงดังกลาวนั้นยอมตองตกเปนโมฆะใชบังคับไมได 
   โดยในสัญญาจางแรงงานหากไมเปนการขัดตอกฎหมายอยางชัดแจง หรือขัดตอความ
สงบเรียบรอย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชนแลวศาลก็จะยอมรับใหเปนไปตามสัญญา แตในทาง
ปฏิบัติแลวนายจางและลูกจางซึ่งเปนคูสัญญาในสัญญาจางแรงงาน มิไดมีฐานะเทาเทียมกัน
เหมือนกับคูสัญญาในเอกเทศสัญญาชนิดอื่นๆ กลาวคือนายจางจะมีอํานาจตอรองที่เหนือกวาลูกจาง
มาก ดังนั้นนายจางก็จะเปนฝายกําหนดเหตุของการเลิกสัญญาโดยใชขอความที่เปนการเอาเปรียบ
ลูกจางไวในสัญญาจางแรงงานดวยการจัดทําเปนลายลักษณอักษรไวลวงหนา เชน กําหนดวาลูกจาง
ยินยอมใหนายจางเลิกจางไดทันทีเมื่อใดก็ไดโดยไมติดใจหรือสละสิทธิในการฟองเรียกคาเสียหาย
หรือเงินอื่นๆ ตามสัญญา เปนตน ในขณะที่ฝายลูกจางแทบไมมีโอกาสจะกําหนดเหตุของการเลิก
สัญญาไวในสัญญาเลย ถาหากลูกจางมิไดเปนผูมีความรูความสามารถเปนพิเศษซึ่งทํางานใน
ตําแหนงหนาที่สําคัญอันเปนที่ตองการของนายจางเปนอยางมากซึ่งมักจะเปนการตกลงกันเปน
รายบุคคลไป แตเมื่อมีการบังคับใชพระราชบัญญัติวาดวยขอสัญญาที่ไมเปนธรรม พ.ศ. 2540 ก็มีผล
ทําใหสัญญาจางแรงงานที่นายจางเปนฝายกําหนดขอสัญญาเอาเปรียบลูกจางไวเปนลายลักษณ
อักษรลวงหนาดังกลาวอยูในความหมายของสัญญาสําเร็จรูปตามกฎหมายนี้  ซ่ึงศาลสามารถใชดุลย
พินิจ ในการวินิจฉัยขอสัญญาที่ไมเปนธรรมในสัญญาจางแรงงานใหมีผลกอใหเกิดความเปนธรรม
แกลูกจางมากขึ้น 
   กฎหมายคุมครองแรงงานเปนกฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบรอย นิติกรรมหรือ
ขอตกลงระหวางนายจางกับลูกจางที่ทําขึ้นโดยผิดแผกแตกตางกับบทบัญญัติของกฎหมายคุมครอง
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แรงงาน  ยอมเปนโมฆะใชบังคับไมได (ฎีกาที่ 383/2526, 3583/2524, 1390/2599, 2499/2537, 
5630/2538)95   
 
3.4  ผลดีผลเสยีของการทําสญัญาจางแรงงานเปนหนงัสอื 
   เมื่อกลาวถึงเรื่องสัญญาจางแรงงานจะเห็นไดวาบทบัญญัติมีความไมรัดกุมและมี
ชองวางใหนายจางสามารถหลีกเลี่ยงกฎหมายได เนื่องมาจากการที่กฎหมายไดบัญญัติใหสัญญาจาง
แรงงานจะทําเปนหนังสือหรือดวยวาจาระบุชัดเจนหรือเปนที่เขาใจโดยปริยายอยางใดอยางหนึ่งก็
ได ซ่ึงถือวาสัญญาจางแรงงานเกิดขึ้นแลว  จึงทําใหกฎหมายเปดโอกาสใหนายจางใหลูกจางออก
จากงานหรือไลลูกจางออกจากงานไดตามความพอใจของนายจาง แมวาสัญญาจางแรงงานจะ
เกิดขึ้นไดสมบูรณโดยไมตองจัดทําเปนหนังสือ แมไมมีหลักฐานเปนหนังสือ ก็สามารถฟองรองกัน
ในศาลแรงงานได โดยการอาศัยการนําสืบจากพยานบุคคล  แตก็มักที่จะมีปญหาเกิดขึ้นเสมอใน
เร่ืองของน้ําหนักพยานของแตละฝาย  ถาแตละฝายตางก็อางพยานบุคคลมาเปนประโยชนแกฝายตน
ทั้งนั้น ซ่ึงทําใหมีปญหาในเรื่องตางๆ เชน การเบี่ยงเบน ความนาเชื่อถือและความถูกตอง ฯลฯ  เปน
ตน 
   ซ่ึงจากที่กลาวมาขางตนจะเห็นไดวาการทําสัญญาจางแรงงานเปนหนังสือนั้นมีทั้งผลดี
และผลเสียแตกตางกันออกไปโดยสามารถจําแนกแจกแจงใหเห็นชัดเจนไดดังตอไปนี้ 
ตารางที่ 3.1 ตารางเปรียบเทียบผลดีของการทําสัญญาจางแรงงานเปนหนังสือตอนายจางและ
ลูกจาง 

ผลดีตอนายจาง ผลดีตอลูกจาง 

       1.  ทําใหลูกจางตองปฏิบัติงานใหแก
นายจางตลอดเวลาที่ไดตกลงกันไว หากลูกจาง
ทํางานอยูไมครบระยะเวลาตามสัญญา นายจาง
อาจเรียกคาเสยีหายจากลูกจางไดจากสัญญาจาง
แรงงาน    
        2.  ทําใหมีความชัดเจนในสาระสําคัญและ
หนาที่การงานของลูกจางแตละคนมากขึ้น 
 3.  ทําใหนายจางมีความสนใจในเรื่อง

 1.  ทําใหลูกจางมีความมั่นคงและแนนอน
ในการทํางานและมีหลักประกันในรายไดตลอด
ระยะเวลาที่ตกลงกันไวในสัญญาจางแรงงาน 
        2.  ทําใหมีความชัดเจนวาสัญญาที่เกิดขึ้น
นั้นมีผลบังคับเมื่อใด ซ่ึงจะไดไมมีความ
ผิดพลาดหรือสับสนในเรื่องเวลาการทํางานซึ่ง
ทําใหลูกจางมสิีทธิบางประการหรืออาจทาํให
สิทธิบางประการของลูกจางไดรับมาอยางเต็มที่ 

                                                  
95 เกษมสันต  วิลาวรรณ ก.  เลมเดิม.  หนา 33. 
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ผลดีตอนายจาง ผลดีตอลูกจาง 

กฎหมายแรงงานมากขึ้น (หาความรูเร่ือง
กฎหมายแรงงงานมากขึ้น) 
 4. ลดปญหาขอพิพาทในเรื่องสัญญาจาง
แรงงาน 
 5.  ทําใหนายจางไดลูกจางทีม่ี
ประสิทธิภาพในการทํางานใหแกนายจางโดย
เปนไปตามสญัญาจางแรงงานครบถวนมากกวา
เดิม 
 6.  ทําใหสถานประกอบการของนายจางมี
ความนาเชื่อถือมากขึ้น 
 7.  ทําใหลูกจางมีความเคารพและเชื่อถือ
นายจางมากยิ่งขึ้น 
 8.  ประหยดัเวลาในการนําสืบคดีในศาล
กรณีนําสืบเรื่องความเปนลูกจางนายจาง  
       9.  เมื่อครบกําหนดระยะเวลาตามสัญญาจาง
แรงงาน คูสัญญาก็เปนอันเลิกสัญญากันโดยไม
ตองบอกกลาวลวงหนา และไมตองจายสินจาง
แทนการบอกกลาวลวงหนาแตประการใด 
       10.  เมื่อครบกําหนดระยะเวลาในสัญญาจาง
แรงงานแลว การวาจางก็เปนอันสิ้นสุดลง หาก
นายจางไมจางลูกจางนั้นตอไป ก็ไมถือวา
นายจางแกลงลูกจาง ลูกจางจึงไมอาจกลาวหาวา
นายจางเลิกจางลูกจางโดยไมเปนธรรมได 
       11.  เมื่อครบกําหนดระยะเวลาการจางแลว 
ความสัมพันธในทางการจางก็ส้ินสุดลงทันที 
โดยไมตองมีการเลิกจาง 
 

เชน สิทธิในการไดรับคาชดเชย หรือสิทธิไดรับ
คาจางสําหรับวันหยุดพักผอนประจําปในปที่เลิก
จางตามสวนหรือวันหยุดพกัผอนประจําปสะสม 
เปนตน 
        3.  ทําใหมีความชัดเจนวาใครเปนคูสัญญา
ตามสัญญาจาง 
        4.  หากมกีรณีเกดิคดีความเกิดขึ้นทําใหไม
มีความจําเปนที่จะตองมีการสืบพยานเรื่องกรณี
วาเปนนายจางลูกจางกันจริงหรือไม 
        5.  ลูกจางไมตองเสียเปรียบนายจางในเรื่อง
ขอสัญญาที่นายจางเปนผูกําหนดขอความใน
สัญญาแตเพียงฝายเดียว ในกรณีที่ลูกจางมี
ความรูนอยหรือไมทราบเกี่ยวกับขอสัญญา 
 6.  แกปญหาเรือ่งการไดงานทําของลูกจาง 
เนื่องจากในกรณีที่ลูกจางมกีารทักทวงขอสัญญา
ที่นายจางกําหนดขอความในสัญญาเพียงฝาย 
เดียว   
        7.  ลดปญหาขอพิพาทในเรื่องสัญญาจาง
แรงงาน 
        8.  ประหยัดเวลาในการนําสืบคดีในศาล  
กรณีนําสืบเรื่องความเปนลูกจางนายจาง 
 9.  ลดชองทางใหผูที่มีความรูเร่ืองกฎหมาย
แรงงานหากินกับลูกจางหากไมมีสัญญาจาง
แรงงาน 
 10.  ลดปญหาเรื่องการเลิกจางลูกจางกอน
กําหนดและไมเปนธรรมตอลูกจาง 
 11.  ทําใหมีความชัดเจนในสาระสําคัญและ
หนาที่การงานของลูกจางแตละคน 
        12.  ลูกจางไดรับความคุมครองตามสัญญา
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ผลดีตอนายจาง ผลดีตอลูกจาง 

เนื่องจากมีสัญญาเกิดขึ้นแลว        
        13.  ลูกจางมีสิทธิไดรับสิทธิตามกฎหมาย
แรงงานเต็มตามที่กฎหมายกาํหนด 

 
ตารางที่ 3.2 ตารางเปรียบเทียบผลเสียของการทําสัญญาจางแรงงานเปนหนังสือตอนายจางและ
ลูกจาง 

ผลเสียตอนายจาง ผลเสียตอลูกจาง 

       1.  ทําใหนายจางรับภาระในเรื่องคาใชจาย
โดนตองเสียเงนิในการจัดเตรียมเอกสารสัญญา
จางแรงงานเพิม่ขึ้น 
 2.  ทําใหนายจางเลิกจางลูกจางที่มีสัญญา
กอนกําหนดโดยไมจายคาชดเชยไมได 
 3.  นายจางตองจายคาชดเชยใหแกลูกจาง
กรณีบอกเลิกจางโดยไมบอกกลาวลวงหนา
ตามที่กฎหมายกําหนด 
        4.  หลีกเลี่ยงกฎหมายยากขึ้นและตอง
รับภาระความรับผิดในทางดานกฎหมายตอ
ลูกจางมากขึ้นดวย 
       5.  นายจางบอกเลิกสัญญาจางตอลูกจางยาก
กวาเดิม 
       6. ทําใหนายจางตองศึกษากฎหมายแรงงาน
มากขึ้น 
        7.  ทําใหนายจางตองจางหรือจัดหา
ทนายความในการเขียนสัญญาจางแรงงาน 
       8.  ทําใหนายจางไลลูกจางออกจากงานได
ยากกวาขั้น กลาวคือนายจางจะหาโอกาสในการ
ไลลูกจางหรือใหลูกจางออกจากงานตามความ
พอใจของนายจางยากกวาเดมิ 

       1.  ทําใหลูกจางตองปฎบิัติตามสัญญาอยาง
เครงครัดมากขึ้น 
       2.  ทําใหลูกจางตองผูกมัดกับสัญญาจาง
แรงงานตามทีก่ําหนดไวในสัญญา 
        3.  ลูกจางบอกเลิกสัญญาจางตอนายจาง
ยากขึ้น 
        4.  ลูกจางตองศึกษากฎหมายแรงงานให
ชัดเจนขึ้น 
        5.  ทําใหลูกจางตองมีความรูเร่ืองสัญญา
จางแรงงานมากขึ้น 
       6.  ทําใหลูกจางตองผูกมัดตอนายจางตาม
สัญญาจางแรงงานที่ทําเปนหนังสือ 
        7.  ทําใหลูกจางผิดสัญญาแรงงานตอ
นายจางยากขึน้ กรณีไมตองการทํางานกับ
นายจางจนครบสัญญาจางแรงงาน 
        8.  ทําใหนายจางรับลูกจางตางดาวที่ผิด
กฎหมายเขามาทํางานมากขึน้ 
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   จากดังกลาวขางตนนั้นจะเห็นไดวาการทําสัญญาจางแรงงานเปนหนังสือนั้นมีทั้งผลดี
และผลเสียแตเมื่อพิจารณาเปรียบเทียบระหวางผลดีและผลเสียในการทําสัญญาจางแรงงานเปน
หนังสือทั้งกรณีตอลูกจางและนายจางนั้นจะเห็นไดวามีผลดีมากกวาผลเสียกลาวคือ การที่มีการทํา
สัญญาจางแรงงานเปนหนังสือนั้นทําใหลูกจางมีเกิดความชัดเจนและแนใจในการทํางานใหแก
นายจางอยางมีประสิทธิภาพอันเนื่องมาจากการที่ไดเกิดสัญญาจางแรงงานขึ้นแลวนั้นหรือมีการเกิด
สัญญาจางแรงงานขึ้นแลวทําใหมีความชัดเจนและมีความรัดกุมวาสัญญาที่เกิดขึ้นนั้นมีผลบังคับ
เมื่อใด โดยทั้งนายจางและลูกจางจะไดรับประโยชนจากการทําสัญญาจางแรงงานอันเปนสัญญาที่มี
ถอยคําชัดเจน แนนอน และไมมีชองวาใหนายจางและลูกจางหลีกเล่ียง อีกทั้งยังเปนการทําใหไมมี
ความผิดพลาดหรือสับสนในเรื่องเวลาการทํางานซึ่งทําใหลูกจางมีสิทธิบางประการหรืออาจทําให
สิทธิบางประการของลูกจางไดรับมาอยางเต็มที่ เชน สิทธิในการไดรับคาชดเชย หรือสิทธิไดรับ
คาจางสําหรับวันหยุดพักผอนประจําปในปที่เลิกจางตามสวนหรือวันหยุดพักผอนประจําปสะสม 
เปนตน  ทั้งนี้ยังทําใหมีความชัดเจนวาใครเปนคูสัญญาตามสัญญาจางแรงงานในกรณีมีการฟองรอง
ในชั้นศาลเนื่องจากหากเปนสัญญาจางแรงงานที่ไมมีการทําสัญญาจางแรงงานไวเปนหนังสือจะทํา
ใหไมทราบวาคูสัญญาในสัญญาจางแรงงานเปนใครบางหรือไมชัดเจนจึงเปนการเสียเวลาในการ
สืบพยานโดยการสืบพยานบุคคลอันเนื่องจากอาจหากเกิดขึ้นดวยวาจาก็ตองสืบพยานหลักฐานดวย
การเบิกความบุคคลในการสืบพยานในชั้นศาลแทนการสืบพยานเอกสาร  ทั้งนี้หากมีกรณีเกิดคดี
ความเกิดขึ้นหากมีสัญญาจางแรงงานเปนหนังสือนั้นก็จะทําใหไมมีความจําเปนที่จะตองมีการ
สืบพยานบุคคลเรื่องกรณีวาเปนนายจางลูกจางกันจริงหรือไมอันสืบเนื่องมาจากมีการทําสัญญาจาง
แรงงานกันแลวก็นําสัญญาจางแรงงานที่คูสัญญายึดถือฝายละฉบับมาสืบพยานเอกสารแทนซึ่งเห็น
เปนรูปธรรมยิ่งขึ้น   
   อนึ่งยังเปนการประหยัดเวลาในการพิจารณาคดีของศาลอีกดวย อนึ่งจักทําใหทั้งนายจาง
และลูกจางมีสิทธิในการทํางานระหวางกันมากขึ้น  ประกอบกับหากมีปญหาเกิดขึ้นจนตองเปนคดี
ความเกิดขึ้น ประเด็นในเรื่องความเปนลูกจางนายจางก็หมดไปเนื่องดวยมีการทําสัญญาจางแรงงาน
เปนหลักฐานไวทั้งสองฝาย  ทั้งนี้ยังเปนประโยชนตอศาลอีกดวยอันเนื่องมาจากไมจําเปนตอง
เสียเวลาในการสืบพยานในสวนของความเปนลูกจางนายจางกันจริงตามฟองหรือไมซ่ึงเปนการ
ประหยัดเวลาอีกทางหนึ่งที่ทําใหคดีเสร็จสิ้นเร็วกวาเดิม   
 
 
 

DPU



 87

3.5  เปรียบเทียบการทําสัญญาจางแรงงานเปนหนังสือในตางประเทศกับประเทศไทย 
  การทําสัญญาจางแรงงานของประเทศไทยและการทําสัญญาจางแรงงานของ
ตางประเทศมีทั้งความเหมือนและแตกตาง ดังนี้ 
ตารางที่ 3.3  ตารางเปรียบเทียบการทําสัญญาจางแรงงานเปนหนงัสอืในประเทศอังกฤษกับประเทศ
ไทย  

ประเทศอังกฤษ ประเทศไทย 

        1.  จางแรงงานเริ่มตนเมือ่นายจางวาจาง
ลูกจางโดยนายจางตองออกเอกสารแสดง
รายละเอียดของการจางงานเปนลายลักษณ
อักษรใหแกลูกจางไวโดยเฉพาะ 
         2.  การจางแรงงานมีการบัญญัติไววาตอง
จัดทํารายละเอียดเกี่ยวกับการจางเปนลาย
ลักษณอักษรหลังจากที่มีการเริ่มจางแรงงาน
เกิดขึ้น 2 เดือน 
         3.  สัญญาจางแรงงานตองมีเอกสาร
แสดงรายละเอยีดโดยเฉพาะที่ตองประกอบไป
ดวยรายอะเอียดตามที่กฎหมายกําหนดอาทิ
เชน ช่ือนายจางและลูกจาง, วันเริ่มตนการ
วาจางและวนัเริ่มตนการจางงานครั้งกอน 
อัตราคาจาง   
เปนตน 
 
 
 

        1.  จางแรงงาน คือ สัญญาซึ่งบุคคลหนึ่ง
เรียกวาลูกจางตกลงจะทํางานใหแกบุคคลอีกคน
หนึ่งเรียกวา นายจาง  และตกลงจะใหสินจาง 
ตลอดเวลาที่ทาํงานให   
        2.  สัญญาจางแรงงานจะทําเปนหนังสือ
หรือดวยวาจาระบุชัดเจน  หรือเปนที่เขาใจโดย
ปริยายก็ถือวาเปนสัญญาจางแรงงานแลว 
        3.  นายจางซึ่งมีลูกจางตั้งแตสิบคนขึน้ไป
จัดทําทะเบียนลูกจางและตองมีรายการ 
ดังตอไปนี้ เชน ช่ือตัวและชือ่สกุล, เพศ, เชื่อชาติ
,วันที่เร่ิมจาง  เปนตน 
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ตารางที่ 3.4  ตารางเปรียบเทียบการทําสัญญาจางแรงงานเปนหนงัสอืในประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนกับประเทศไทย  

ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศไทย 

      1.  สัญญาจางแรงงานเปนขอตกลงที่จดัทํา
ขึ้นระหวางลูกจางและนายจางเพื่อกําหนด
ความสัมพันธระหวางนายจางและลูกจางและ
กําหนดสิทธิและหนาที่ของแตละฝาย นิติ
สัมพันธทางดานแรงงานจะถูกกําหนดโดย
สัญญาจางแรงงาน 
      2.  สัญญาจางแรงงานจะตองจัดทําเปนลาย
ลักษณอักษร 
      3.  สัญญาจางแรงงานทีท่ําเปนลายลักษณ
อักษรตองมีขอความตอไปนี้ปรากฏ เชน  
ระยะเวลาของสัญญาจางแรงงาน, ลักษณะของ
งาน, การปกปองแรงงานและสภาพการทํางาน
,คาแรง เปนตน 

        1.  จางแรงงาน คือ สัญญาซึ่งบุคคลหนึ่ง
เรียกวาลูกจางตกลงจะทํางานใหแกบุคคลอีกคน
หนึ่งเรียกวา นายจาง และตกลงจะใหสินจาง 
ตลอดเวลาที่ทาํงานให   
        2.  สัญญาจางแรงงานจะทําเปนหนังสือ
หรือดวยวาจาระบุชัดเจน  หรือเปนที่เขาใจโดย
ปริยายก็ถือวาเปนสัญญาจางแรงงานแลว 
        3.  นายจางซึ่งมีลูกจางตั้งแตสิบคนขึน้ไป
จัดทําทะเบียนลูกจางและตองมีรายการ 
ดังตอไปนี้ เชน ช่ือตัวและชือ่สกุล, เพศ, เชื่อชาติ
,วันที่เร่ิมจาง  เปนตน 
 
 
 

 
ตารางที่ 3.5  ตารางเปรียบเทียบการทําสัญญาจางแรงงานเปนหนงัสอืในประเทศญี่ปุนกับประเทศ
ไทย  

ประเทศญี่ปุน ประเทศไทย 

        1.  การจางแรงงานเปนสัญญา ซ่ึง
คูสัญญาที่เกี่ยวของฝายหนึ่งตกลงใหบริการ
หรือแรงงานแกคูสัญญาอีกฝายหนึ่ง และ
คูสัญญาฝายหลังใหคาตอบแทนเพื่อการนัน้    
        2.  สัญญาจางแรงงานจะตองระบุ
เงื่อนไขของการทํางานใหชัดเจนในสัญญา
จางแรงงานเปนลายลักษณอักษร 
        3.  การทําสัญญาจางงาน ผูจางตองระบุ

        1.  จางแรงงาน คือ สัญญาซึ่งบุคคลหนึ่ง
เรียกวาลูกจางตกลงจะทํางานใหแกบุคคลอีกคน
หนึ่งเรียกวา  นายจาง  และตกลงจะใหสินจาง 
ตลอดเวลาที่ทาํงานให   
        2.  สัญญาจางแรงงานจะทําเปนหนังสือ
หรือดวยวาจาระบุชัดเจน หรือเปนที่เขาใจโดย
ปริยายก็ถือวาเปนสัญญาจางแรงงานแลว 
        3.  นายจางซึ่งมีลูกจางตั้งแตสิบคนขึน้ไป
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ประเทศญี่ปุน ประเทศไทย 

คาจาง, ช่ัวโมงทํางาน และเงือ่นไขการ
ทํางานอื่นๆ ใหคนทํางานรบัรูอยางชัดเจน 
โดยเฉพาะประเด็นคาจางและชั่วโมงทํางาน
และขอที่กําหนดโดยคําส่ังอ่ืนๆ ตองชี้แจง
รายละเอียดเปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจน 
 

จัดทําทะเบียนลูกจางและตองมีรายการ 
ดังตอไปนี้ เชน ช่ือตัวและชือ่สกุล, เพศ, เชื่อชาติ
,วันที่เร่ิมจาง  เปนตน 
 

 
ตารางที่ 3.6  ตารางเปรียบเทียบการทําสัญญาจางแรงงานเปนหนงัสอืในประเทศซาอุดิอาระเบียกับ
ประเทศไทย  

ประเทศซาอุดิอาระเบีย ประเทศไทย 

       1.  สัญญาจางแรงงาน คอื สัญญา
ขอตกลงระหวางนายจางและลูกจาง 
(คนงาน)โดยคนงานตกลงที่จะทํางานภายใต
การบริหารหรอืควบคุมดูแลของนายจางโดย
ไดรับคาจางเปนคาตอบแทน 
        2.  สัญญาจางแรงงานตองมีการเขียน
สัญญาขึ้นเปน 2 ฉบับ โดยแตละฝายเก็บไว
คนละ 1 ฉบับ 
        3.  สัญญาแรงงานตองประกอบดวย
ขอความอาทิเชน ช่ือของนายจาง, ที่อยูของ
นายจาง, ช่ือของคนงาน,  สัญชาติของ
คนงาน เปนตน 

        1.  จางแรงงาน คือ สัญญาซึ่งบุคคลหนึ่ง
เรียกวาลูกจางตกลงจะทํางานใหแกบุคคลอีกคน
หนึ่งเรียกวา  นายจาง  และตกลงจะใหสินจาง 
ตลอดเวลาที่ทาํงานให   
        2.  สัญญาจางแรงงานจะทําเปนหนังสือหรือ
ดวยวาจาระบชัุดเจน  หรือเปนที่เขาใจโดยปริยายก็
ถือวาเปนสัญญาจางแรงงานแลว 
        3.  นายจางซึ่งมีลูกจางตั้งแตสิบคนขึน้ไปจัดทํา
ทะเบียนลูกจางและตองมีรายการ ดังตอไปนี้ เชน 
ช่ือตัวและชื่อสกุล, เพศ, เชื่อชาติ, วันที่เร่ิมจาง  เปน
ตน 
 

 
จากตารางดังกลาวขางตนนั้นจะเห็นไดวาประเทศไทยนั้นมีการวางหลักอันเกี่ยวกับการ

ทําสัญญาจางแรงงานเปนหนังสือไวโดยการใหคํานิยามของสัญญาจางแรงงานไววา “จางแรงงาน  
คือ  สัญญาซึ่งบุคคลหนึ่งเรียกวาลูกจางตกลงจะทํางานใหแกบุคคลอีกคนหนึ่ง เรียกวา นายจาง  
และตกลงจะใหสินจางตลอดเวลาที่ทํางานให”  ซ่ึงจากคํานิยามจะเห็นไดวาประเทศไทยนั้นมิไดมี
การบัญญัติวาตองทําสัญญาจางแรงงานเปนลายลักษณอักษรแตอยางใดซึ่งเพียงแตบัญญัติไวเพียงวา
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สัญญาจางแรงงานจะทําเปนหนังสือหรือดวยวาจาระบุชัดเจน  หรือเปนที่เขาใจโดยปริยายก็ถือวา
เปนสัญญาจางแรงงานแลว  กลาวคือมิไดบังคับใหตองทําสัญญาจางแรงงานเปนลายลักษณอักษร
หรือหนังสือ  ซ่ึงเหตุนี้จึงทําใหมีการฟองรองคดีในสวนที่วาการจางแรงงานนั้นถือเปนสัญญาจาง
แรงงานหรือไม  อีกทั้งกฎหมายก็ยังมิไดบัญญัติไววาสัญญาจางแรงงานตองมีรายละเอียดหรือ
ขอความใดบางในสัญญาจางแรงงานซึ่งเปนขอตกลงในสัญญาจางแรงงาน  

 ประเทศอังกฤษนั้นแมจะมิไดมีการบัญญัติคํานิยามของคําวาสัญญาจางแรงงานไวแต
ประเทศอังกฤษก็ยังมีการวางหลักในสวนที่เกี่ยวกับรูปแบบของสัญญาจางแรงงานไวอยางชัดเจน
ในเรื่องที่วาสัญญาจางแรงงานนั้นเมื่อนายจางเร่ิมตนวาจางลูกจางนายจางควรที่จะออกเอกสาร
แสดงรายละเอียดของการจางงานเปนลายลักษณอักษรใหแกลูกจางไวโดยเฉพาะ  ซ่ึงถือไดวาสญัญา
จางแรงงานของประเทศอังกฤษนั้นตองมีการออกเอกสารแสดงรายละเอียดของการจางงานเปนลาย
ลักษณอักษรใหแกลูกจางซึ่งอาจถือเอาเปนสัญญาจางแรงงานได  นอกจากนี้ในสวนของขอตกลง
ของสัญญาจางแรงงานนั้นประเทศอังกฤษก็ยังมีการวางหลักในเรื่องนี้ไวอยางละเอียดวาสัญญาจาง
แรงงานตองมีเอกสารแสดงรายละเอียดโดยเฉพาะที่ตองประกอบไปดวยรายละเอียดตางๆ อาทิเชน 
ช่ือนายจางและลูกจาง,วันเริ่มตนการวาจางและวันเริ่มตนการจางงานครั้งกอน ในกรณีตกลงให
นายจางนับระยะเวลาการทํางานตอเนื่องจากการทํางานครั้งกอน,อัตราคาจาง วิธีการคํานวณ, การ
กําหนดระยะเวลาการจายคาจาง, ขอตกลงเกี่ยวกับชั่วโมงการทํางาน, วันหยุด และวันสิ้นสุดของ
สัญญา 
  ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนก็ยังไดใหคํานิยามของคําวาสัญญาจางแรงงานไวอยาง
ชัดเจนวา  “สัญญาจางแรงงานเปนขอตกลงที่จัดทําขึ้นระหวางลูกจางและนายจางเพื่อกําหนด
ความสัมพันธระหวางนายจางและลูกจางและกําหนดสิทธิและหนาที่ของแตละฝาย นิติสัมพันธ
ทางดานแรงงานจะถูกกําหนดโดยสัญญาจางแรงงาน” ทั้งนี้ยังมีการบัญญัติใหสัญญาจางแรงงาน
จะตองจัดทําเปนลายลักษณอักษรอีกดวย  ซ่ึงสัญญาจางแรงงานนั้นจะตองมีขอความตอไปนี้ปรากฏ
ดวย 
   1)  ระยะเวลาของสัญญาจางแรงงาน 
    2)  ลักษณะของงาน 
    3)  การปกปองแรงงานและสภาพการทํางาน 
     4)  คาแรง 
     5)   กฎ ระเบียบดานแรงงาน 
     6)   เงื่อนไขในการสิ้นสุดสัญญาจางแรงงาน และ 
    7)   ความรับผิดชอบในกรณีการละเมิดสัญญาจางแรงงาน 
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 นอกเหนือจากขอความขางตนขอความอื่นๆ สามารถระบุไวในสัญญาจางแรงงานดวย
ความเห็นชอบตกลงใจของทั้งสองฝาย   
  ประเทศญี่ปุนไดกลาวไววาสัญญาจางแรงงานเกิดมีผลข้ึนเมื่อคูสัญญาฝายหนึ่งตกลงที่
จะทํางานใหแกคูสัญญาอีกฝายหนึ่งและคูสัญญาฝายหลังตกลงที่จะใหคาตอบแทนเพื่อการนั้น ซ่ึง
การทําสัญญาจางงาน ผูจางตองระบุคาจาง, ช่ัวโมงทํางาน และเงื่อนไขการทํางานอื่นๆ ให
คนทํางานรับรูอยางชัดเจน โดยเฉพาะประเด็นคาจางและชั่วโมงทํางานและขอที่กําหนดโดยคําส่ัง
อ่ืนๆ ตองชี้แจงรายละเอียดเปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจน 
   และประเทศซาอุดิอาระเบียไดบัญญัติเกี่ยวกับสัญญาจางแรงงานไววาเปนสัญญา
ขอตกลงระหวางนายจางและลูกจางโดยคนงานตกลงที่จะทํางานภายใตการบริหารหรือควบคุมดูแล
ของนายจางโดยไดรับคาจางเปนคาตอบแทนสัญญาจางแรงงานโดยตองมีการเขียนสัญญาขึ้นเปน 2 
ฉบับ โดยแตละฝายเก็บไวคนละ 1 ฉบับ สัญญาแรงงานตองประกอบดวยขอความอาทิเชน ช่ือของ
นายจาง, ที่อยูของนายจาง, ช่ือของคนงาน,  สัญชาติของคนงาน เปนตน        
  ดังนั้นสามารถที่จะสรุปไดวากฎหมายของอังกฤษ, กฎหมายแรงงานของสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน, ประเทศญี่ปุนและประเทศซาอุดิอาระเบียในเรื่องสัญญาจางแรงงานดังกลาวมา
ขางตนนั้นเมื่อนํามาเปรียบเทียบกับบทบัญญัติในเรื่องสัญญาจางแรงงานของประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชยของไทยในประเด็นตางๆ ของสัญญาจางแรงงานนั้นจะเห็นไดวามีความคลายกันและ
แตกตางกันอยูมากซึ่งหากนําขอบกพรองของแตละประเทศนํามาบัญญัติขึ้นใหมใหเขากับ
วัฒนธรรมและการดํารงชีวิตของประเทศไทยไดแลวก็จะทําใหเปนกฎหมายแรงงานที่ดีมาก 
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บทที่  4 

วิเคราะหปญหาอันเกี่ยวกับการทําสัญญาจางแรงงานเปนหนังสือ 
และขอตกลงในสัญญาจางแรงงาน 

 
    จากที่ไดทําการศึกษาสาระสําคัญอันเกี่ยวกับการทําสัญญาจางแรงงานเปนหนังสือท้ังใน
ประเทศไทยและตางประเทศ ตามที่ไดกลาวมาแลวในบทที่ 3 นั้นจะเห็นวาประเทศไทยนั้นยังมิไดมี
การบัญญัติเรื่องของการทําสัญญาจางแรงงานเปนหนังสือใหมีความชัดเจนแนนอนตายตัวไวเปน
การเฉพาะอีกทั้งยังไมมีความเทาเทียมกันของคูสัญญาในสัญญาจางแรงงานโดยการที่เจาของกิจการ
หรือนายจางมักจะนิยมใชสัญญาจางแรงงานที่เปนสัญญาสําเร็จรูปที่นายจางจัดทําขึ้นเองโดยมีการ
รางสัญญาที่เปนประโยชนตอฝายนายจางมากกวาลูกจางหรืออาจไมมีการจัดทําสัญญาจางแรงงาน
ขึ้นเลยเพื่อเปนการหลีกเลี่ยงภาระหนาที่ตอลูกจางทั้งในขณะที่ลูกจางทํางานใหแกนายจางและเมื่อ
ลูกจางสิ้นสุดการเปนลูกจางไปแลวก็ตาม อันเนื่องมาจากคูสัญญาที่แข็งแรงกวายอมใชโอกาสที่ตน
มีมากกวานั้นเอาเปรียบคูสัญญาที่ออนแอกวา  ดังนั้นในการวิเคราะหถึงปญหาอันเกี่ยวกับการทํา
สัญญาจางแรงงานเปนหนังสือและขอตกลงในสัญญาจางแรงงานในบทนี้จึงเปนการวิเคราะหให
เห็นถึงปญหาการวาจางแรงงานและการทําสัญญาจางแรงงานเปนหนังสือและขอตกลงของสัญญา
จางแรงงาน ซ่ึงเปนปญหาที่มีการฟองรองตอศาลแรงงานกลางมาก ดังนั้นจึงตองทําความเขาใจให
ถึงแกนแทของปญหาในเรื่องอันเกี่ยวกับปญหาในการวาจางแรงงานและการทําสัญญาจางแรงงาน
ประเภทตางๆ ใหเขาใจโดยละเอียดที่สุดและนําหลักกฎหมายของตางประเทศเขามาปรับใชใหเขา
กับประเทศไทยและจักตองใหมีประสิทธิภาพมากที่สุดรวมทั้งตองเปนประโยชนทั้งฝายนายจาง
และฝานลูกจางอยางเทาเทียมกัน โดยในการศึกษาครั้งนี้จะตองวิเคราะหใหเขาถึงหลักการนําหลัก
ทางกฎหมายที่มีความทันสมัยและมีพัฒนาการที่สามารถจักนํามาปรับปรุงแกไขเปลี่ยนแปลงให
กฎหมายมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและทันสมัยตอยุคโลกาภิวัฒนปจจุบันมากที่สุดในเรื่องของการ
ทําสัญญาจางแรงงานเปนหนังสือและขอตกลงของสัญญาจางแรงงาน โดยมีรายละเอียดของปญหา
ที่จักตองศึกษาวิเคราะหปรับปรุงและแกไขดังตอไปนี้ กลาวคือ 
 4.1  ปญหาอันเกี่ยวกับการที่กฎหมายมิไดมีการบัญญัติใหตองจัดทําสัญญาจางแรงงานเปนหนังสือ 
 เนื่องจากสภาพความเปนจริงของสังคมในยุคปจจุบันนั้น คูสัญญาทั้งสองฝายกลาวคือ
ทั้งฝายนายจางและฝายลูกจางมักจะมีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่ไมเทาเทียมกัน รวมทั้งมี
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อํานาจในการตอรองที่ไมเทาเทียมกัน อาทิเชน สิทธิหนาที่ที่คูสัญญาตองปฏิบัติตามสัญญาจาง
แรงงาน เปนตน จึงอาจทําใหลูกจางมีอํานาจในการตอรองที่ต่ํากวาหรือนอยกวานายจาง ซ่ึงสาเหตุ
หลักอาจจักเกิดมาจากการที่กฎหมายของประเทศไทยนั้นมิไดมีการบัญญัติถอยคําในตัวบทกฎหมาย
ใหชัดเจนครอบคลุมชัดเจนเทาใดนักจึงกอใหเกิดปญหาอันเกี่ยวกับความไมเทาเทียมกันของบุคคล
สองฝาย (ฝายลูกจางและฝายนายจาง) ซ่ึงนั้นก็คือการที่กฎหมายมิไดมีการบังคับใหนายจางตอง
จัดทําสัญญาจางแรงงานเปนหนังสือขึ้นแตประการใดมีเพียงแตบัญญัติใหสัญญาจางแรงงานนั้นเปน
สัญญาซึ่งลูกจางตกลงจะทํางานใหแกนายจางและนายจางตกลงที่จะใหสินจางตลอดเวลาที่ลูกจาง
ทํางานใหแกนายจาง โดยสัญญานั้นจะทําเปนหนังสือหรือดวยวาจาระบุชัดเจนหรือเปนที่เขาใจโดย
ปริยายก็เพียงพอแลว ซ่ึงจากการบัญญัติกฎหมายไวเชนนี้จึงกอใหเกิดปญญาตางๆ ตามมาดังที่จะ
กลาวตอไปนี้  
 ดวยความที่สัญญาจางแรงงานในประเทศไทยนั้น กฎหมายมิไดมีการบังคับวาสัญญา
จางแรงงานตองทําหลักฐานเปนหนังสือหรือบัญญัติใหสัญญาจางแรงงานตองมีการทําสัญญาจาง
แรงงานเปนหนังสือไวอยางชัดเจนแนนอน กลาวคือสําหรับประเทศไทยนั้นเพียงแตมีการบัญญัติไว
วาการจางแรงงานนั้นเปนการตกลงกันระหวางนายจางและลูกจาง โดยนายจางตกลงที่จะจายคาจาง
เปนการคาตอบแทนใหแกลูกจางที่ทํางานใหแกนายจาง ซ่ึงเปนไปตามที่บัญญัติไวในประมวลกฎ
มายแพงและพาณิชย มาตรา 575 และในการที่ลูกจางจะเขามาทํางานใหแกนายจางไดนั้นอาจจะมี
การตกลงกันระหวางนายจางและลูกจางดวยวาจาระบุชัดเจนหรือเปนที่เขาใจโดยปริยายหรือทําเปน
หนังสือก็ไดซ่ึงลวนแลวแตสามารถที่จะใชบังคับไดตามกฎหมายทั้งส้ินตามพระราชบัญญัติ
คุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 5 ซ่ึงถือวาเปนเรื่องอันเกี่ยวกับสัญญาจางแรงงานที่ผูกพัน
นายจางกับลูกจางไว จึงถือไดวาสัญญาจางแรงงานตามที่กลาวมานั้นหาไดมีการบัญญัติวาตองทํา
เปนหนังสือแตประการใดไม เพียงแตตกลงจางและตกลงใหสินจางกันสัญญาจางแรงงานยอม
เกิดขึ้นแลว ดังนั้นเมื่อไมมีกฎหมายกําหนดวาตองทําสัญญาจางแรงงานเปนหนังสือจึงตางกับการ
ทําสัญญาบางประเภทซึ่งมีกฎหมายระบุวา ถาไมทําเปนหนังสือแลวจะไมมีผลที่จะบังคับกันไดตาม
กฎหมาย ซ่ึงนั้นก็เทากับวาการทําสัญญาจางแรงงานจะทําเปนหนังสือหรือไมทําเปนหนังสือก็ได   
 โดยทั่วไปเมื่อมีการจางแรงงานเกิดขึ้นแลวก็มักจะไมมีการทําสัญญาจางแรงงานเปน
หนังสือในกิจการการจางงานบางประเภทเพื่อลดภาระคาใชจายของนายจางและภาระผูกพัน
ระหวางนายจางและลูกจางที่จักเกิดขึ้นตามมาเมื่อมีสัญญาจางแรงงานที่แนนอน นอกจากจักเปน
การจางแรงงานในตําแหนงสําคัญๆ หรือในสถานประกอบกิจการที่มีระเบียบแบบแผนในการจาง
งาน ซ่ึงโดยปกติมักจะมีการตกลงกันดวยวาจาซึ่งก็ถือไดวาเปนการทําสัญญาจางแรงงานกันแลว 
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หรือแมจะตกลงโดยปริยายก็ถือวาเปนการทําสัญญาจางแรงงานกันได ตามกฎหมายวาดวยคุมครอง
แรงงาน มาตรา 5  
 อยางไรก็ตาม ในกรณีที่นายจางตองทําสัญญาจางแรงงานเปนหนังสือกับลูกจางของ
ประเทศไทยก็มี แตเปนกรณีที่ตองเปนการจางแรงงานตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ คือ 
 1)  ตองเปนการจางลูกจางนั้นมาเพื่องานอันมีลักษณะ 
 (1)  เปนการจางงานในโครงการเฉพาะที่ไมใชงานปกติของธุรกิจหรือการคาของ
นายจาง  
 (2)  เปนงานอันมีลักษณะเปนครั้งคราว หรือ 
 (3)  เปนงานที่เปนไปตามฤดูกาล 
 2)  ตองทําสัญญาจางแรงงานเปนหนังสือ 
  3)  ตองมีระยะเวลาเริ่มตนและสิ้นสุดของงานที่แนนอน 
 4)  ตองแลวเสร็จภายในเวลาไมเกินสองป  
 ซ่ึงการทําสัญญาจางแรงงานตามที่กลาวมาขางตนเปนการทําสัญญาจางแรงงานเปน
หนังสือที่นายจางประสงคที่จะไดประโยชนจากขอยกเวนในเรื่องการจายคาชดเชยตามกฎหมายวา
ดวยการคุมครองแรงงานตามมาตรา 118 ซ่ึงลูกจางตามสัญญาจางแรงงานดังกลาวขางตนไมมีสิทธิ
ไดรับคาชดเชยเมื่อนายจางเลิกจางซึ่งเปนประโยชนตอนายจางในการทําสัญญาจางแรงงานกับ
ลูกจาง แตทําใหลูกจางเสียเปรียบ ซ่ึงการที่นายจางทําสัญญาจางแรงงานกับลูกจางโดยวัตถุประสงค
ของนายจางอันแทจริงคือการเอาเปรียบลูกจางมากกวาการทําตามกฎหมายซึ่งเปนการใชประโยชน
จากการบังคับใชกฎหมายที่เปนคุณแกนายจางจนมากเกินไปจนทําใหลูกจางเสียเปรียบเรื่อยมา หาก
วาไมมีบรรทัดฐานที่เทาเทียมกัน กลาวคือการบัญญัติใหมีการบังคับใชใหตองทําสัญญาจางแรงงาน
กับการจางงานทุกประเภทมิใชงานประเภทใดประเภทหนึ่งเทานั้นซ่ึงทําใหประชาชนที่เปนลูกจาง
ทุกคนไดรับความเสมอภาคเทาเทียมกันตามรัฐธรรมนูญไทยซึ่งเปนกฎหมายหลักที่ประชาชนทุก
คนตองปฏิบัติตามและจักตองไมมีขอยกเวนที่เอาเปรียบทั้งนายจางและลูกจาง 
   ประเทศอังกฤษนั้นแมจะมิไดมีการกําหนดวาสัญญาจางแรงงานนั้นจะตองทําเปน
หนังสือทันที แตก็ไดมีการกําหนดหนาที่ของนายจางที่จะตองออกเอกสารแสดงรายละเอียดของการ
จางงานเปนลายลักษณอักษรใหแกลูกจางภายหลังจากที่นายจางไดตกลงรับลูกจางเขาทํางาน ตาม
พระราชบัญญัติเกี่ยวกับการทํางานป ค.ศ. 1996 มาตรา 1 (The Employment Right Act 1996,  
section 1) ของอังกฤษภายในสองเดือนนับแตเร่ิมมีการทํางานเกิดขึ้น ซ่ึงถือไดวาสัญญาจางแรงงาน
ของประเทศอังกฤษตองมีการทําเปนหนังสือหรือลายลักษณอักษรที่มีความชัดเจนแนนอนและ
ตายตัวเสมอเริ่มนับแตเขาทํางาน 
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 ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนนั้นก็ไดมีการบัญญัติใหตองมีการจัดทําสัญญาจาง
แรงงานเปนลายลักษณอักษรตามมาตรา 16 และมาตรา 19 โดยสัญญาจางแรงงานเปนขอตกลงที่
จัดทําขึ้นระหวางลูกจางและนายจางเพื่อกําหนดความสัมพันธระหวางนายจางและลูกจางและ
กําหนดสิทธิและหนาที่ของแตละฝายโดยกําหนดหรือจัดทําไวในสัญญาจางแรงงานที่ตองจัดทําเปน
ลายลักษณอักษรที่มีไวอยางชัดเจนแนนอนและตายตัวอยูในตัวแลวโดยไมตองตีความใหยุงยากอีก 
    สวนหลักเกณฑเร่ืองสัญญาจางแรงงานของประมวลกฎหมายแพงญี่ปุนนั้นมีลักษณะ
คลายกับประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย บรรพ 3 ลักษณะ 6 เร่ืองสัญญาจางแรงงานของประเทศ
ไทยมาก ซ่ึงจะกําหนดเกี่ยวกับสัญญาจางแรงงานระหวางนายจางกับลูกจางตามหลักสัญญาที่ตกลง
กัน โดยยึดหลักเสรีภาพในการทําสัญญา ซ่ึงเปนการตกลงตามความสมัครใจของคูสัญญาจึงทําให
ลูกจางซึ่งอยูในฐานะที่ดอยกวาตองเสียเปรียบและไปสูปญหาตางๆ ที่ตามมาแตประเทศญี่ปุนก็ไดมี
กฎหมายที่บัญญัติมาเพื่อแกไขปญญาดังกลาวโดยบัญญัติไวในกฎหมายมาตรฐานแรงงานญี่ปุนโดย
มีการบัญญัติเกี่ยวกับสัญญาจางแรงงานไววา นายจางหรือผูวาจางจะตองไมกระทําการใดๆ ในเชิง
เลือกปฏิบัติตอลูกจางในการอันเกี่ยวกับคาจาง, ช่ัวโมงการทํางาน และเงื่อนไขในการทํางานอื่นๆ 
โดยยกประเด็นอันเกี่ยวกับสัญชาติ, ความเชื่อทางลัทธิและประเด็นสําคัญที่กฎหมายมาตรฐาน
แรงงานญี่ปุนเนนคือฐานะทางสังคมของคนทํางานหรือลูกจางที่จักไมยกขึ้นมาเปนเหตุผลในการ
จางงานตอลูกจางซึ่งมีการบัญญัติไวในมาตรา 13 ของกฎหมายมาตรฐานแรงงานญี่ปุน และเมื่อตก
ลงที่จะจางแรงงานกันแลวก็ตองมีการทําสัญญาจางแรงงานเปนหนังสือโดยระบุรายละเอียดเปนลาย
ลักษณอักษรตาม มาตรา 15 ของกฎหมายมาตรฐานแรงงานญี่ปุน 
    สวนกฎหมายแรงงานในประเทศซาอุดิอาระเบีย เปนกฎหมายแรงงานที่ครอบคลุม
เกี่ยวกับความสัมพันธของการทํางานทุกสาขาอาชีพ  เปนกฎหมายรักษาความสมดุลของ
ความสัมพันธในการทํางานระหวางคนงานกับนายจาง ซ่ึงกฎหมายแรงงานนี้จะถือปฏิบัติและบังคับ
ใชกับคนงานทุกคน โดยไมมีการยกเวน โดยสัญญาจางแรงงานในประเทศซาอุดิอาระเบียเปน
สัญญาขอตกลงระหวางนายจางและลูกจาง (คนงาน)โดยคนงานตกลงที่จะทํางานภายใตการบริหาร
หรือควบคุมดูแลของนายจางโดยไดรับคาจางเปนคาตอบแทนซึ่งจําเปนจะตองมีการเขียนสัญญาขึ้น
เปน 2 ฉบับ โดยแตละฝายเก็บไวคนละ 1 ฉบับ 
  จากหลักการที่กลาวมาขางตนนั้นจักเห็นไดวาในประเทศไทยนั้นยังมิไดมีการบัญญัติ
ในเรื่องสัญญาจางแรงงานใหมีความชัดเจน ครอบคลุมและรัดกุมเทาใดนัก อีกทั้งยังไมมีการ
กําหนดการทําสัญญาจางแรงงานเปนหนังสือที่แนนอนตายตัวไว  ซ่ึงจะเห็นไดจากหลักกฎหมายที่
บัญญัติไวในพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 5 ที่วางหลักไววาการทําสัญญาจาง
แรงงานนั้นอาจจะทําเปนหนังสือหรือตกลงดวยวาจาอยางใดอยางหนึ่งก็ไดซ่ึงใหถือวาสัญญาจาง
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แรงงานนั้นไดเกิดขึ้นแลว และในกรณีที่นายจางตองทําสัญญาจางแรงงานเปนหนังสือกับลูกจาง
ของประเทศไทยก็มี แตเปนกรณีที่ตองเปนการจางแรงงานตามหลักเกณฑที่ตองเปนการการจาง
ลูกจางนั้นมาเพื่องานอันมีลักษณะที่เปนการจางงานในโครงการ, งานอันมีลักษณะเปนครั้งคราว 
หรือเปนงานที่เปนไปตามฤดูกาล โดยตองมีระยะเวลาเริ่มตนและสิ้นสุดของงานที่แนนอนและตอง
แลวเสร็จภายในเวลาไมเกินสองป ซ่ึงเปนการทําสัญญาจางแรงงานเปนหนังสือท่ีนายจางประสงคที่
จะไดประโยชนจากขอยกเวนในเรื่องการจายคาชดเชยตามกฎหมายวาดวยการคุมครองแรงงานตาม
มาตรา 118 ซ่ึงลูกจางตามสัญญาจางแรงงานดังกลาวขางตนไมมีสิทธิไดรับคาชดเชยเมื่อนายจางเลิก
จางซึ่งเปนประโยชนตอนายจางในการทําสัญญาจางแรงงานกับลูกจาง แตทําใหลูกจางเสียเปรียบ
มากกวาไดประโยชน   
 ฉะนั้นการที่ประเทศไทยมิไดมีการบัญญัติในสวนอันเกี่ยวกับแบบของสัญญาจาง
แรงงานที่จะตองทําเปนหนังสือหรือลายลักษณอักษรนั้นอาจจะถือไดวาสัญญาจางแรงงานที่เปน
เอกสารที่นายจางกับลูกจางแตละคนที่ไดจัดทําขึ้นเพื่อเปนหลักฐานวานายจางกับลูกจางไดตกลง
จางแรงงานกันโดยมีเงื่อนไข เงื่อนเวลาในเรื่องการจางงานกันสามารถที่ทําหรือไมทําก็ไดซ่ึงหากไม
มีการจัดทําสัญญาจางแรงงานเปนหนังสือข้ึนเพื่อเปนหลักฐานวาเปนนายจางลูกจางกันจริงในสวน
ที่เปนพยานหลักฐานเอกสารโดยเพียงแตตกลงกันดวยวาจาก็ถือวาเปนการจางงานตามหลัก
กฎหมายคุมครองแรงงานแลวนั้นทําใหบรรทัดฐานในการทําสัญญาจางแรงงานตามกฎหมายวาดวย
คุมครองแรงงานมีบรรทัดฐานที่ไมเทาเทียมกันและไมมีความเสมอภาคกันตามที่กฎหมาย
รัฐธรรมนูญบัญญัติไววาประชาชนทุกคนตองมีความเสมอภาคกัน แตตามที่กลาวมานั้นนายจางและ
ลูกจางหาไดมีความเสมอภาคเทาเทียมกันไม โดยนายจางดูเหมือนวาจะมีอํานาจในการตอรองมาก
วาลูกจางและไดประโยชนจากกฎหมายคุมครองแรงงานมากกวาลูกจางซึ่งเปนผูที่ทํางานใหนายจาง
มีฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจที่ดีขึ้นกวาเดิม อันเนื่องมาจากในปจจุบันยังไมมีบทบัญญัตินิยาม
หลักของกฎหมายใดมาบังคับใหนายจางกับลูกจางตองทําสัญญาจางแรงงานเปนหนังสือหรือลาย
ลักษณอักษร  แตประเทศไทยบัญญัติไวเพียงแตวาสัญญาจางแรงงานนั้นเปนสัญญาซึ่งลูกจางตกลง
จะทํางานใหแกนายจาง และนายจางตกลงจะใหสินจางตลอดเวลาที่ทํางานใหโดยสัญญานั้นจะทํา
เปนหนังสือหรือดวยวาจาระบุชัดเจน  หรือเปนที่เขาใจโดยปริยายก็ได   
 ดังนั้นผูเขียนจึงมีความเห็นวาประเทศไทยนั้นตองใหนายจางทําสัญญาจางแรงงานกับ
ลูกจางทุกคนเปนหนังสือหรือลายลักษณอักษร โดยพิจารณาจากหลักกฎหมายของประเทศอังกฤษ, 
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน, ประเทศญี่ปุนและประเทศซาอุดิอาระเบียมาประกอบกันนั้น  
ผูเขียนจึงเห็นวาจําเปนตองมีการปรับปรุงแกไขเปลี่ยนแปลงกฎหมายไปในทางที่ดีขึ้นและเปน
ประโยชนมากกวาเดิม  ดังนั้นเมื่อมีการคัดเลือกบุคคลที่มีความเหมาะสมที่จะเขารับมาทํางานแลว  
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นายจางหรือผูประกอบกิจการหรือผูบริหารที่มีอํานาจรับบุคคลเขาทํางาน จะตองมีการทําสัญญาจาง
แรงงานเปนหนังสือหรือเปนลายลักษณอักษร ซ่ึงในการจัดทําสัญญาจางแรงงานเปนหนังสือจะไดมี
ถอยคําแนนอน ชัดเจนและครอบคลุม มีเอกสารอางอิงงายและไดประโยชนจากฎหมายทั้งฝาย
นายจางและลูกจางที่มีความเสมอภาคเทาเทียมกัน 
 
4.2  ปญหาอันเกี่ยวกับการที่กฎหมายมิไดมีการบังคับใหตองกําหนดรายละเอียดสาระสําคัญเก่ียวกับ
ขอตกลงในสัญญาจางแรงงานใหครอบคลุมและชัดเจน 
   สัญญาจางแรงงานเปนขอตกลงที่นายจางจะตองมีการกําหนดขอตกลงอันเกี่ยวกับการ
จางแรงงานขึ้นระหวางนายจางและลูกจางกอนที่จะมีการตกลงทํางานกันตามที่ไดมีการตกลงจาง
แรงงานกันขึ้น  ทั้งนี้ก็เพื่อเปนหลักฐานและเปนหลักประกันในทางนิติสัมพันธระหวางนายจางและ
ลูกจาง  เพื่อเปนการสื่อสารขอความขอตกลงระหวางนายจางและลูกจางที่ถูกตองตรงกัน  และเพื่อ
เปนการปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมายที่บัญญัติไวโดยถูกตองชัดเจน  ถึงแมวาในปจจุบันยังคง
มีจํานวนสถานประกอบการอยูมาก (ยังไมมีหนวยงานใดสํารวจอยางเปนทางการ) ที่มิไดมีการ
จัดทําสัญญาจางแรงงานเปนหนังสือ  ซ่ึงอาจจะดวยเหตุผลของความไมพรอมหรือความไมเขาใจ
ใดๆก็ตามประกอบกับกฎหมายมิไดบังคับวาตองจัดทําสัญญาจางแรงงานเปนหนังสือ ซ่ึงสัญญาจาง
แรงงานเปนเอกเทศสัญญาที่ใหความคุมครองทั้งผูเปนนายจางและลูกจาง  ทั้งนี้ขึ้นอยูกับทัศนคติ
ของนายจางเองวาอยากจะจัดทําสัญญาจางแรงงานเปนหนังสือหรือไมซ่ึงลูกจางไมมีสิทธิในการ
ตอรองขอใหนายจางจัดทําสัญญาจางแรงงานเปนหนังสืออันเนื่องมาจากลูกจางไมมีอํานาจในการ
ตอรองนายจางกลาวคือ  หากลูกจางตองการใหนายจางทําสัญญาจางแรงงานเปนหนังสือโดยที่
นายจางไมอยากที่จะจัดทําสัญญาจางแ รงงานเปนหนังแตอยากจะจางลูกจางเพียงวาจาเทานั้นทําให
ลูกจางก็ไมมีสิทธิที่จะตอรองใหทําสัญญาจางแรงงานเปนหนังสือแตตองทําดวยวาจาตามที่นายจาง
ตองการเทานั้น ซ่ึงหากวาลูกจางไมยินยอมตามที่นายจางตองการแลวลูกจางก็อาจจะไมไดรับการ
จางงานจากนายจางซึ่งเปนผลมาจากการที่ลูกจางไมมีอํานาจในการตอรองเทากับนายจาง ถึงแมวา
ลูกจางจะมีเหตุผลที่เปนเหตุเปนผลเทาใดก็ตามลูกจางก็ไมมีสิทธิดีกวานายจางแตประการใด ซ่ึง
เปนขอดอยของลูกจางในสวนที่กฎหมายมิไดบังคับไววาจะตองจัดทําสัญญาจางแรงงานเปน
หนังสือ ซ่ึงกฎหมายเพียงแตบัญญัติไววาจะจัดทําเปนหนังสือหรือจะตกลงดวยวาจาหรือโดยปริยาย
ก็ได ซ่ึงเมื่อตีความแลวจะเห็นไดวากฎหมายมิไดบังคับวาจะตองจัดทําสัญญาจางแรงงานในรูปแบบ
ใดซึ่งเปนการบัญญญัติที่ไมครอบคลุมชัดเจนและไมมีถอยคําที่แนนอน ซ่ึงการที่เพียงแตบัญญัติวา
จะทําเปนหนังสือหรือไมก็ไดนั้นโดยสวนมากขึ้นอยูกับนายจางเปนหลัก ซ่ึงนายจางสวนใหญมักจะ
ทําขอตกลงดวยวาจาเสียสวนใหญเพื่อประโยชนของนายจางในการที่ไมตองมีภาระผูกพันธกับ
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ลูกจางที่มีหลักฐานเปนลายลักษณอักษร โดยการที่มิไดมีการจัดทําเปนสัญญาจางแรงงานเปน
หนังสือแตประการใดนั้นเปนคุณแกนายจางมากกวาลูกจาง ซ่ึงสวนใหญนายจางจะตกลงและ
กําหนดขอตกลงอันเกี่ยวกับการจางแรงงานดวยวาจาเสียสวนใหญซ่ึงการตกลงดวยวาจานั้นเปนการ
ตกลงที่ไมมีถอยคําที่แนนอนตายตัว อางอิงยาก มีขอโตแยกมากและมีปญหาตามมาวา “กลาวไววา
อยางไร” ซ่ึงปญหาที่ตามมาสวนใหญคือการที่นายจางและลูกจางสามารถผิดสัญญาวาจางแรงงาน
ไดงายโดยทําใหกฎหมายวาดวยคุมครองแรงงานไมไดประโยชนเทาที่ควรตามเจตนารมยของ
กฎหมายเทาที่ควร  
   โดยในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยและพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.  
2541 ของประเทศไทยมิไดมีการบัญญัติในสวนของการกําหนดรายละเอียดขอตกลงที่ตองมีใน
สัญญาจางแรงงานไว  เนื่องจากประเทศไทยมิไดบัญญัติใหชัดเจนวาสัญญาจางแรงงานนั้นตองทํา
เปนลายลักษณอักษรแตอยางใด  ซ่ึงประเทศไทยเพียงแตบัญญัติวาการจางแรงงานนั้นเปนเพียงการ
ตกลงกันระหวางนายจางกับลูกจาง โดยนายจางตกลงที่จะจายคาจางเปนการคาตอบแทนใหแก
ลูกจางที่ทํางานใหแกนายจาง ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 575 และในการที่
ลูกจางจะเขามาทํางานใหแกนายจางไดนั้นอาจจะมีการตกลงกันระหวางนายจางและลูกจางดวย
วาจาระบุชัดเจนหรือเปนที่เขาใจโดยปริยายหรือทําเปนหนังสือก็ไดลวนแลวแตสามารถใชบังคับ
ตามกฎหมายไดทั้งส้ินตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 5    
  ทั้งนี้แมวาจะมีการบัญญัติในกฎหมายในสวนของการควบคุมไวในพระราชบัญญัติ
คุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 หมวด 9 การควบคุม ที่บังคับใหนายจางกับลูกจางตองจัดทําขอบังคับ
เกี่ยวกับการทํางาน ทะเบียนลูกจาง และเอกสารเกี่ยวกับการจายคาจาง คาลวงเวลา คาทํางานใน
วันหยุด และคาลวงเวลาในวันหยุด ตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 108 
มาตรา 112  และมาตรา 114 ซ่ึงตามบทบัญญัติที่กลาวมานั้นเปนเพียงการออก “ขอบังคับเกี่ยวกับกบั
การทํางาน” ตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 108 ในสวนของการควบคุม
แรงงานเทานั้น ซ่ึงเปนการกําหนดวาการออกขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานนั้นเปนหนาที่ของนายจาง
ซ่ึงมีลูกจางรวมกันตั้งแต 10 คนขึ้นไปจักใหมีขึ้น โดยนายจางตองทําเปนหนังสือและตองมี
รายละเอียดเกี่ยวกับรายการใหครบถวน 8 ขอตามที่กฎหมายกําหนดภายใน 15 วัน นับแตวันที่
นายจางมีลูกจางตั้งแต 10 คนขึ้นไป แตทั้งนี้แมวากฎหมายจะมีการบัญญัติใหนายจางตองออก
ขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานแตขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานก็มิใชรายละเอียดหรือขอตกลงที่
นายจางและลูกจางจะตองปฏิบัติตอกันแตเปนเพียงการควบคุมแรงงานเทานั้น ซ่ึงจะเห็นไดวา
พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มิไดกําหนดแบบอันเกี่ยวกับรายละเอียดขอตกลงใน
สัญญาจางแรงงานที่มีความครอบคลุม ชัดเจนและแนนอนตายตัว  มีเพียงขอบังคับเกี่ยวกับการ
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ทํางานเทานั้นอันเกี่ยวกับสัญญาจางแรงงานไวที่บัญญัติไวเปนการทั่วไปในการทําสัญญาจาง
แรงงานนั้นเทานั้นเอง  มิไดมีการบัญญัติไวโดยเฉพาะเจาะจง  

ประเทศอังกฤษตาม พระราชบัญญัติเกี่ยวกับการทํางานป ค.ศ. 1996 มาตรา 1 (The  
Employment Right Act 1996, section 1) ของอังกฤษ ไดมีการวางหลักวาการออกเอกสารแสดง
รายละเอียดของการจางงานตองจัดทําภายใน 2 เดือน ภายหลังจากที่มีการเริ่มสัญญาจางแรงงาน
เกิดขึ้น ซ่ึงแมวาประเทศอังกฤษจะมิไดกําหนดใหตองจัดทํารายละเอียดเกี่ยวกับสัญญาจางแรงงาน
ทันทีที่มีการจางงานแตก็ไดกําหนดใหจัดทําภายใน 2  เดือน หลังจากที่มีการเริ่มสัญญาจางแรงงาน
เกิดขึ้นก็ถือวาไดมีการจัดทําเพื่อใหลูกจางมีหลักประกันที่แนนอน และไดมีการวางหลักเกี่ยวกับ
รายละเอียดที่ตองมีในสัญญาจางแรงงานไววาเอกสารที่แสดงรายละเอียดในสัญญาจางแรงงานนั้น
จะตองประกอบไปดวยรายละเอียดตางในสัญญาจางแรงงาน อาทิเชน ช่ือนายจางและลูกจาง,วัน
เร่ิมตนการวาจาง,วันเริ่มตนการจางงานครั้งกอน  ในกรณีตกลงใหนายจางนับระยะเวลาการทํางาน
ตอเนื่องจากการทํางานครั้งกอน เปนตน และเอกสารประกอบการแสดงรายละเอียดควรจัดทําไว
โดยเฉพาะ ซ่ึงการระบุวันไมควรเกินกวา 7 วันหลังจากมีการออกเอกสารแสดงรายละเอียด  (คาจาง)  
เกี่ยวกับอัตราคาจาง, วิธีการคํานวณ, การกําหนดระยะเวลาการจายคาจาง,ขอตกลงเกี่ยวกับชั่วโมง
การทํางาน, และวันหยุด, เงินบํานาญ และหลักเกณฑการจาย, การสิ้นสุดของสัญญา เปนตน   

ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนไดบัญญัติไวในกฎหมายแรงงานของสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนวาสัญญาจางแรงงานเปนขอตกลงที่จัดทําขึ้นระหวางลูกจางและนายจางเพื่อกําหนด
ความสัมพันธระหวางนายจางและลูกจางและกําหนดสิทธิและหนาที่ของแตละฝาย นิติสัมพันธ
ทางดานแรงงานจะถูกกําหนดโดยสัญญาจางแรงงานซึ่งจัดทําเปนลายลักษณอักษร โดยการจัดทํา
สัญญาจางแรงงานจะตองเปนไปตามหลักการของความเทาเทียมกัน ความสมัครใจและเห็นพอง
ตองกัน โดยมีการปรึกษาหารือและจะไมขัดกับขอกําหนดแหงกฎหมายและกฎระเบียบดานการ
บริหาร และกฎหมายแรงงานของสาธารณรัฐประชาชนจีนไดวางหลักในเรื่องอันเกี่ยวกับ
รายละเอียดของขอตกลงในสัญญาจางแรงงานไวใน ตามมาตรา 19 วาสัญญาจางแรงงานจะตอง
จัดทําเปนลายลักษณอักษร โดยมีขอความตอไปนี้ปรากฏ 
  1)  ระยะเวลาของสัญญาจางแรงงาน 

  2)  ลักษณะของงาน 
  3)  การปกปองแรงงานและสภาพการทํางาน 
  4)  คาแรง 
  5)  กฎ ระเบียบดานแรงงาน 

  6)  เงื่อนไขในการสิ้นสุดสัญญาจางแรงงาน และ 
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  7)  ความรับผิดชอบในกรณีการละเมิดสัญญาจางแรงงานนอกเหนือจากขอความขางตน 
ขอความอื่นๆ สามารถระบุไวในสัญญาจางแรงงานดวยความเห็นชอบตกลงใจของทั้งสองฝาย 

กฎหมายมาตรฐานแรงงานญี่ปุนมีการบัญญัติไววาเมื่อนายจางและลูกจางตกลงที่จะจาง
แรงงานกันแลวก็ตองมีการทําสัญญาจางแรงงานเปนหนังสือจะตองระบุรายละเอียดเปนลายลักษณ
อักษร เชน ระบุคาจาง, ช่ัวโมงทํางาน และเงื่อนไขการทํางานอื่นๆ ใหคนทํางานรับรูอยางชัดเจน 
โดยเฉพาะประเด็นคาจางและชั่วโมงทํางานและขอท่ีกําหนดโดยคําส่ังอ่ืนๆ ตองชี้แจงรายละเอียด
เปนลายลักษณอักษรอยางชัดเจน  
    สวนกฎหมายแรงงานในประเทศซาอุดิอาระเบียไดมีการกําหนดเกี่ยวกับการจัดสัญญา
จางแรงงานวาเปนสัญญาขอตกลงระหวางนายจางและลูกจาง (คนงาน)โดยคนงานตกลงที่จะทํางาน
ภายใตการบริหารหรือควบคุมดูแลของนายจางโดยไดรับคาจางเปนคาตอบแทน ซ่ึงสัญญานั้น
จะตองประกอบดวยรูปแบบหลักๆตามที่บัญญัติไวในมาตรา 52 เชน ช่ือของนายจาง, ที่อยูของ
นายจาง, ช่ือของคนงาน สัญชาติของคนงาน ประเภทของงาน สถานที่ทํางานและวันที่เร่ิมเขาทํางาน  
เปนตน  
   จากหลักการที่กลาวมาขางตนในฐานะที่ผูเขียนมีความเห็นวาในปจจุบันการทําสัญญา
จางแรงงาน คูสัญญาอาจตกลงกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการจางไวในสัญญาจางอยางไรก็ได  
ขึ้นอยูกับความสมัครใจของนายจางกับลูกจางเปนสําคัญ  เพียงแตขอตกลงเชนวานี้จะตองไมขัดตอ
กฎหมายเกี่ยวดวยความสงบเรียบรอยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชนและไมเปนการพนวิสัยเพราะ
จะทําใหขอตกลงนั้นตกเปนโมฆะ ซ่ึงการกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการจางหรือขอตกลงในการ
จางที่กลาวมานั้นเปนการกําหนดที่อาจจะไมมีความชัดเจนแนนอนและตายตัว จึงทําใหนายจาง
ไดเปรียบจากการทําขอตกลงในการจางดังกลาวมากกวาลูกจาง  เนื่องจากลูกจางไมมีอํานาจตอรอง
ที่เหนือกวานายจางและอยูในภาวะจํายอม  กลาวคือหากลูกจางไมยินยอมตกลงตามขอตกลงของ
นายจาง  นายจางอาจจะไมรับลูกจางเขาทํางานในสถานประกอบการของนายจางก็ได      
   ดังนั้นตองมีการกําหนดขอตกลงในสัญญาจางแรงงานขึ้นมาเปนลายลักษณอักษรที่
ชัดเจนและรัดกุมเพื่ออุดชองวางของกฎหมายและจะทําใหนายจางและลูกจางมีความเทาเทียมกัน 
ซ่ึงโดยสวนใหญลูกจางชอบที่จะใหนายจางจัดทําสัญญาจางแรงงานขึ้น อยางนอยก็เพื่อเปน
หลักประกันของความมั่นคงในการทํางานของลูกจางและอยางไรก็ตามก็เพื่อที่จะใหทุกฝายไดรับ
ความเปนธรรมที่เทาเทียมกันวามีสัญญาจางแรงงานเปนหลักประกันการทํางานของลูกจาง  แมวา
กฎหมายวาดวยสัญญาจางแรงงานไดบัญญัติวาสัญญาจางแรงงานยอมเกิดขึ้นไดทันที  หากคูสัญญา
มีการตกลงจางงานกันดวยวาจาหรือทําเปนหนังสือและอีกฝายหนึ่งไดรับคาจางนั่นหมายความวา  
การทําสัญญาจางนั้นแมจะโดยวาจาก็ถือวามีการจางแรงงานเกิดขึ้นแลว ตามพระราชบัญญัติ
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คุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 5 ซ่ึงจากการพิจารณาหลักกฎหมายของประเทศอังกฤษ, 
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน, ประเทศญี่ปุนและประเทศซาอุดีอาระเบียมาประกอบกันนั้น  
ผูเขียนจึงเห็นวาประเทศไทยจําเปนตองมีการจัดทําสัญญาจางแรงงานใหแกลูกจางเพื่อที่จะเปน
ประโยชน  หากในวันหลังมีกรณีปญหาใดๆ อันเกี่ยวกับสัญญาจางเกิดขึ้นมาก็จะไดมีหลักฐานเปน
ลายลักษณอักษรมายืนยันกันวาเปนความผิดของใครกันแน  อีกทั้งเพื่อความเปนธรรมและความ
เสมอภาคที่ เกิดขึ้นจากการจางงานของทั้งสองฝาย (นายจางและลูกจาง) โดยการตองระบุ
รายละเอียดเกี่ยวกับขอตกลงในสัญญาจางแรงงานอันเปนสาระสําคัญของสัญญาจางแรงงานไวให
ชัดเจนวาสัญญาจางแรงงานตองประกอบ ดวยส่ิงเหลานี้เปนอยางนอย 
   1)  ช่ือของนายจางและลูกจาง (ตองระบุใหชัดเจน) 
   2)  สถานที่ทําสัญญา (ตองระบุใหชัดเจน ตั้งแตเลขที่บานไปจนถึงจังหวัดที่ตั้ง)  
   3)  วันเดือนปที่ทําสัญญา (หมายถึงวันที่ที่เขียนและลงลายมือช่ือในสัญญา) 
   4)  ช่ือและภูมิลําเนาของคูสัญญา (หมายถึงทั้งฝายนายจางและฝายลูกจาง) 
   5)  การจายเงินคาจาง (ตองมีการกําหนดจํานวนคาจางที่ชัดเจนวาจะใหคาจางจํานวน
เทาใด เมื่อใด และตองระบุวันที่ที่จะจายคาจางไวดวยใหชัดเจน)   
   6)  ตําแหนงและลักษณะของงาน ภาระหนาที่ของงานที่ทํา 
   7)  กําหนดระยะเวลาเริ่มการจางหรือเร่ิมทํางาน (ระบุ วัน เดือน ป ใหแนนอน)  
   8)  จํานวนชั่วโมงที่ทํางาน 
   9)  ชวงเวลาทดลองงาน   
   10)  ขอบังคับเกี่ยวกับวินัย 
   11)  ขั้นตอนในการเลิกสัญญาจาง 
   12)  ระเบียบวาดวยการทํางานและคาลวงเวลา  
  คําลงทายสัญญาจะกลาวถึงวา สัญญาไดทําขึ้นเปนกี่ฉบับมีขอความถูกตองตรงกันโดย 
คูสัญญาไดรับทราบและเขาใจขอความโดยตลอดดีแลวเห็นวาถูกตองตรงตามเจตนาของตน ดังนั้น 
คูสัญญาจึงไดลงลายมือช่ือ และประทับตราสําคัญ (นายจาง) ลูกจางลงชื่ออยางเดียว ตอหนาพยาน 
โดยทั่วไปมักจะมีสองคน เปนพยานฝายนายจาง 1 คน และฝายลูกจางอีก 1 คน ซ่ึงพยานไมจําตองรู
รายละเอียดของเนื้อหาสัญญา แตตองรูเห็นวาคูสัญญาไดลงนามทําสัญญากันจริง เมื่อคูสัญญาทุก
ฝายไดลงนามเสร็จเรียบรอยแลวฝายนายจางและลูกจางก็จะยึดถือไวฝายละฉบับ จึงกลาวไดวาเมื่อ
ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับขอตกลงในสัญญาจางแรงงานอันเปนสาระสําคัญของสัญญาจางแรงงานไว
ใหชัดเจนแลว ก็ลงลายมือช่ือของฝายนายจางและลูกจาง ถามีลายมือช่ือของพยานดวยก็ดี และการ
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แกไขถอยคําใดๆ ในสัญญาควรลงมือช่ือฝายที่ตองรับผิดกํากับไวดวย อีกทั้งสัญญาจางแรงงานตอง
ทําเปน 2 ฉบับ คือใหฝายนายจางและฝายลูกจางถือไวคนละฉบับ 
   ทั้งนี้ประเทศไทยตองมีการวางหลักเกี่ยวกับการกําหนดขอตกลงในสัญญาจางแรงงาน
เพื่อใหมีความเปนธรรมมากขึ้นอีก กลาวคือ 
    1)  นายจางตองไมตกลงหรือทําสัญญาจางกับลูกจางดวยเงื่อนไขหรือขอความใดที่ทํา
ใหลูกจางไดรับสิทธิประโยชนนอยลงกวาที่กฎหมายคุมครองแรงงานกําหนด 
    2)  สัญญาจางใดที่ขัดตอกฎหมายคุมครองแรงงานหรือกําหนดใหลูกจางไดรับสิทธิ
ประโยชนนอยลงกวาที่กฎหมายกําหนดตกเปนโมฆะหรือใชบังคับไมได นายจางตองไดรับโทษ
ทางอาญา  หรือตองชดใชเงินจํานวนมากพรอมดอกเบี้ยและเงินเพิ่มในอัตราสูง 
   3)  นายจางตองกําหนดขอตกลงในสัญญาจางแรงงานใหสอดคลองกับกฎหมาย
คุมครองแรงงานและเหมาะสมกับประเภทของกิจการ วินัยและโทษทางวินัยที่กําหนดไวใน
ขอตกลงในสัญญาจางแรงงานซึ่งควรมีวัตถุประสงคเพื่อควบคุมพฤติกรรมของลูกจางใหทํางาน
ดวนความราบรื่น ปลอดภัย และไมเกิดความเสียหายแกฝายใดฝายหนึ่ง 
   4)  นายจางตองปฏิบัติตอลูกจางและใหสิทธิแกลูกจางครบถวนตามกฎหมายและ
ขอตกลงเกี่ยวกับการจางที่กําหนดไวในสัญญาจางแรงงานดวย 
 
4.3   ปญหาดานการออกเอกสารและการกําหนดระยะเวลาในการทําขอตกลงของสัญญาจางแรงงาน 
   ประเทศไทยไมมีการบัญญัติในสวนของการออกเอกสารและการกําหนดระยะเวลาใน
การทําขอตกลงของสัญญาจางแรงงานไว 
   สําหรับประเทศอังกฤษตามพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการทํางานป ค.ศ. 1996 มาตรา 1  
(The Employment Right Act 1996, section 1) ของอังกฤษ ไดวางหลักในสวนอันเกี่ยวกับการออก
เอกสารและระยะเวลาในการทําขอตกลงของสัญญาจางแรงงานไววาการออกเอกสารแสดง
รายละเอียดของการจางงานตองจัดใหมีภายใน 2 เดือน หลังจากที่มีการเริ่มสัญญาจางแรงงาน  และ
เอกสารประกอบการแสดงรายละเอียดตองจัดทําไวโดยเฉพาะ ซ่ึงการระบุวันไมควรเกินกวา  7  วัน
หลังจากมีการออกเอกสารแสดงรายละเอียด (คาจาง)   
   สวนในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนไดมีการกําหนดระยะเวลาในการทําขอตกลง
ของสัญญาจางแรงงานทันทีที่มีการทําสัญญาจางแรงงานที่เปนลายลักษณอักษร ตามหลักกฎหมาย
แรงงานของสาธารณรัฐประชาชนจีน ซ่ึงสัญญาจางแรงงานนั้นเปนขอตกลงที่จัดทําขึ้นระหวาง
ลูกจางและนายจางเพื่อกําหนดความสัมพันธระหวางนายจางและลูกจางและกําหนดสิทธิและหนาที่
ของแตละฝาย ซ่ึงนิติสัมพันธทางดานแรงงานจะถูกกําหนดโดยสัญญาจางแรงงานนั่นเอง 
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    ประเทศญี่ปุนไดมีบทบัญญัติหลักวาดวยสัญญาจางแรงงานในกฎหมายมาตรฐาน
แรงงานของญี่ปุนวาเมื่อมีการทําสัญญาจางงาน ผูจางตองมอบสัญญาจางแรงงานใหคนทํางานซึ่งก็
คือลูกจางถือไวทันทีเหมือนประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  
    กฎหมายแรงงานในประเทศซาอุดิอาระเบีย เปนกฎหมายแรงงานที่ครอบคลุมเกี่ยวกับ
ความสัมพันธของการทํางานทุกสาขาอาชีพ เปนกฎหมายรักษาความสมดุลของความสัมพันธใน
การทํางานระหวางคนงานกับนายจางโดยสัญญานั้นจะตองมีการเขียนขึ้นเปน 2 ฉบับ โดยแตละฝาย
เก็บไวคนละ 1 ฉบับและตองเก็บรักษาไวตลอดระยะเวลาที่ทํางานใหกับนายจาง ซ่ึงก็หมายความวา
จะตองมีการออกเอกสารขอตกลงในสัญญาจางแรงงานและมอบใหทั้งสองฝายคือนายจางและ
ลูกจางทันทีที่มีการจัดทําสัญญาจางแรงงานไวฝายละ 1 ฉบับเพื่อเปนหลักฐาน 
   จากหลักการที่กลาวมาขางตนผูเขียนเห็นวาประเทศไทยนั้นมิไดมีการบัญญัติกฎหมาย
ในสวนของการออกเอกสารและกําหนดระยะเวลาในการทําขอตกลงของสัญญาจางแรงงานไว ซ่ึง
จากการพิจารณาจากหลักกฎหมายของประเทศอังกฤษ, ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน, ประเทศ
ญี่ปุนและประเทศซาอุดิอาระเบีย ผูเขียนเห็นวาประเทศไทยนั้นตองมีการบัญญัติการออกเอกสาร
และกําหนดระยะเวลาในการทําขอตกลงของสัญญาจางแรงงานได 2 กรณี ดังนี้ 
   1)  กําหนดเวลาในการทําขอตกลงทันทีที่มีการทําสัญญาจางแรงงานเกิดขึ้นโดยแตละ
ฝายตางก็เก็บไวคนละ 1 ฉบับและตองเก็บรักษาไวตลอดระยะเวลาที่ทํางาน 
   2)  ตองจัดทําขอตกลงเกี่ยวกับสัญญาจางภายใน 2 เดือน นับตั้งแตเร่ิมการวาจาง 
   ทั้งนี้ในการออกเอกสารแสดงรายละเอียดและระยะเวลาของขอตกลงในการจางงานนั้น
ตองมีการระบุขอความที่กําหนดหนาที่ที่นายจางจะตองปฏิบัติตอลูกจางและหนาที่ที่ลูกจางตอง
ปฏิบัติตอนายจาง รวมทั้งมีเงื่อนไขและหรือเงื่อนเวลาตามที่ไดเจรจาตกลงกันไวใหครบถวนใน
สัญญาจางแรงงานตามที่กลาวมาแลวนั้นตองมีการอานและทําความเขาใจใหถูกตองรัดกุมและเปน
ธรรมตอคูสัญญาทั้งสองฝาย  
  
4.4 ปญหาเกี่ยวกับการพิสูจนขอเท็จจริงในชั้นศาล  
   ตามที่ไดกลาวมาแลวกอนหนานี้วาสัญญาจางแรงงานนั้นไมมีกฎหมายกําหนดวาตอง
จัดทําสัญญาจางแรงงานเปนหนังสือ ดังนั้นเมื่อคูสัญญาทั้งสองฝายกลาวคือฝายลูกจางและนายจาง
ไดมีการตกลงจางแรงงานกันดวยวาจาก็ถือไดวาไดทําสัญญาจางแรงงานกันแลว หรือแมจะตกลง
กันโดยปริยายก็ถือวาทําสัญญาจางแรงงานกันแลว แมวาตอมาจะมีขอพิพาทเกิดขึ้นระหวางนายจาง
และลูกจางขึ้นโดยลูกจางไดมีการฟองรองคดีในชั้นศาล โดยมีนายจางเปนจําเลยและลูกจางเปน
โจทกในคดีนั้น  และเมื่อถึงขั้นตอนในการการพิจารณาคดี โดยทางจําเลยไดมีการยกขอตอสูใน

DPU



 104

ประเด็นขอพิพาทเรื่องความเปนนายจางลูกจางกันจริงหรือไม ซ่ึงในกรณีเชนวานี้โจทกซ่ึงเปน
ลูกจางของจําเลยจริงหรือไมนั้นก็จะเกิดปญหาในประเด็นขอตอสูในสวนอันเกี่ยวกับความชัดเจน
เกี่ยวกับสิทธิหนาที่ของคูสัญญาที่ตองมีภาระการพิสูจนขอพิพาทเกิดขึ้นใหเห็นความชัดเจนในสวน
ของนิติสัมพันธของโจทกและจําเลยวามีนิติสัมพันธที่เกิดขึ้นจริงหรือไมประการใดกอนที่จะ
นําไปสูประเด็นอื่นๆ  แตเนื่องดวยดวยความที่กฎหมายวาดวยคุมครองแรงงานมิไดมีการกําหนดให
ตองทําสัญญาจางแรงงานเปนหนังสือเสมอไปแตอยางใด ซ่ึงเพียงแตทําใหสัญญาจางแรงงานที่
นายจางไดมีการตกลงจางแรงงานกันดวยวาจาก็ถือไดวาไดทําสัญญาจางแรงงานกันแลว หรือแมจะ
ตกลงกันโดยปริยายก็ถือวาทําสัญญาจางแรงงานกันแลวและถือวามีผลบังคับตามที่ตกลงนั้น และ
เมื่อมีการเรียกรองตามที่ตกลงกันตามที่กลาวมาอยางใดอยางหนึ่งก็สามารถฟองรองบังคับคดีกันได
แลว แตเนื่องดวยความที่ไมมีแบบของสัญญาจางแรงงานที่วาตองทําเปนหนังสือนั้นทําใหเกิด
ปญหาในสวนของความไมชัดเจนเกี่ยวกับสิทธิหนาที่ของคูสัญญาและภาระการพิสูจนเมื่อมีขอ
พิพาทเกิดขึ้นในชั้นศาล อันเนื่องมาจากการที่คูสัญญามิไดมีหลักฐานมาพิสูจนอีกทั้งยังเปนเรื่องที่
ยุงยากในการพิสูจนขอเท็จจริงดังกลาวดวย โดยสวนใหญแลวคูสัญญาฝายที่ตองเสียเปรียบเพราะ
เหตุดังกลาวนั้น มักจะตกอยูที่ฝายลูกจางเสียสวนใหญ  
   สําหรับพยานหลักฐานที่จะนําไปแสดงหรือพิสูจนขอเท็จจริงในชั้นศาลวาเปนนายจาง
หรือลูกจางกันจริงหรือไมนั้น โดยปกติแลวไมจําเปนตองนําพยานหลักฐานไปสืบแสดง เวนเสียแต
วาอีกฝายหนึ่ง (นายจาง) จะสูคดีตามที่กลาวมาขางตน ซ่ึงเมื่อมีขอตอสูวาโจทกกับจําเลยไม
เกี่ยวของกันหรือโจทกไมเคยทํางานใหหรือไมไดเปนลูกจาง กรณีเชนวานี้จึงตองจําเปนตองมีการ
สืบพยานหลักฐานเกิดขึ้น โดยพยานที่จะนํามาในชั้นศาลนั้นมีหลากหลายประเภท เชน พยานบุคคล 
พยานเอกสาร วัตถุพยาน เปนตน  
   เมื่อไมมีพยานเอกสาร  คือ  สัญญาจางแรงงานที่จัดทํา เปนหนังสือซ่ึงใช เปน
พยานหลักฐานในการสืบพยาน  จึงจําเปนตองใชพยานบุคคลมาเบิกความเพื่อใหทราบถึง
รายละเอียดขอตกลงในการจางแรงงานและการทํางานของตัวลูกจาง  อนึ่งในการเบิกความบุคคล
เพื่อสืบพยานบุคคลนั้นตัวผูฟองอาจจะตั้งตนเองเปนพยานกลาวคือตัวบุคคลอื่นในที่นี้คือเพื่อน
รวมงานมานําสืบได  แตในกรณีที่นําเพื่อนรวมงานมาเบิกความเปนพยานบุคคลใหกับโจทกนั้น
มักจะไมไดรับความรวมมือจากเพื่อนรวมงานเทาใดนักสืบเนื่องมาจากการที่เพื่อนรวมงานไมกลา
ใหคําเบิกความแกช้ันศาลเทาที่ควรอันเนื่องมาจากกลัววาตนเองจะไดรับความเดือดรอนจากการเบิก
ความใหแกลูกจางจึงไมไดรับความรวมมือเทาที่ควร แตในที่นี้แมวาโจทกจะไมไดรับความรวมมือ
จากการเบิกความจากพยานบุคคลที่เปนเพื่อนรวมงานก็ตามแตตัวลูกจางก็ยังสามารถอางตนเองเปน
พยานใหตัวเองไดตามที่กลาวมาขางตนซึ่งในการอางตัวเองเปนพยานและเปนพยานปากสําคัญ 
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เพราะรูเห็นเหตุการณมาดวยตนเองทุกอยาง ถาเบิกความตรงไปตรงมาตามความเปนจริง ถอยคํามี
เหตุผลและมีน้ําหนักนาเชื่อถือ แมวาจะมีเพียงปากเดียว ศาลก็อาจพิพากษาใหชนะคดีไดในสวนนี้ 
ทั้งนี้ขึ้นอยูกับถอยคําของพยานบุคคลของแตละฝายไมวาจะเปนฝายนายจางหรือฝายลูกจางวาฝาย
ใดทําใหศาลรับฟงแลวนาเชื่อถือกวากันเพียงใดนั่นเอง ประกอบกับดุลพินิจของศาลที่จะพิจารณา
ใหความเปนธรรมดวย 
   จากที่กลาวมาขางตนนั้นหากมีการตกลงจางแรงงานโดยการจัดทําสัญญาจางแรงงาน
เปนหนังสือตั้งแตเร่ิมตนปญหาในการเบิกความในชั้นศาลอันเนื่องมาจากการที่ไมมีถอยคําที่
แนนอน อางอิงยาก มีปญหาวาไดตกลงกันไววาอยางไรหรือเปนนายจาง, ลูกจางกันจริงหรือไม
ปญหาในสวนของการสืบพยานวามีนิติสัมพันธกันจริงตามฟองหรือไมก็จะไมตองนําสืบกันอีก  ซ่ึง
เปนการลดภาระการพิสูจนขอเท็จจริงในสวนนี้ตอศาลลง และสงผลใหคดีในศาลอาจลดนอยลง
กวาเดิม รวมทั้งระยะเวลาในการฟองคดีจักไดลดนอยลงตามลําดับดวย ซ่ึงถือวาเปนการได
ประโยชนจากกฎหมายตามเจตนารมณที่แทจริงของกฎหมายนั่นเอง 
   ดังนั้นสัญญาจางแรงงานนั้นตองมีขอความที่กําหนดหนาที่ที่นายจางจะตองปฎิบัติตอ
ลูกจางและหนาที่ที่ลูกจางตองปฎิบัติตอนายจาง รวมทั้งมีเงื่อนไขและหรือเงื่อนเวลาตามที่ไดเจรจา
ตกลงกันไวใหครบถวนโดยทําขึ้นไวเปนสองฉบับ นายจางและลูกจางตางยึดไวคนละฉบับ ซ่ึง
ขอความในสัญญาจางจะตองไมมีลักษณะเปนการเอารัดเอาเปรียบอีกฝายหนึ่งจนสมควร ไมฝาฝน
ศีลธรรม ไมขัดตอกฎหมาย และไมทําใหลูกจางตองรับภาระใดๆ ที่เกินกวาที่กฎหมายกําหนดไว  
โดยหากนายจางประสงคจัดพิมพแบบสัญญาจางแรงงานเพื่อใหลูกจางที่จะเขาทํางานลงชื่อโดยการ
ทําสัญญาจางกับนายจางก็ควรที่จะใหนักกฎหมายแรงงานหรือพนักงานตรวจสอบรางสัญญาจางนัน้
กอนวามีขอความที่ไมเหมาะสมตามที่กลาวมาแลวขางตน  อีกทั้งสัญญาจางแรงงานที่มีขอความไม
เหมาะสมก็อาจมีผลทําใหนายจางตองรับโทษทางอาญาหรือตองจายเงินจํานวนมากโดยไมจําเปน
ภายหลังได  ดังนั้นจึงควรใหมีการจัดทําสัญญาจางแรงงานเปนหนังสือขึ้นมาเพื่อใหสัญญาจาง
แรงงานมีบรรทัดฐานที่เทาเทียมกันโดยมีเนื้อหาสาระใจความในสัญญาจางแรงงานใหเปนไปตาม
งานหรือประเภทของงานที่เหมาะสมกับงานนั้นๆ 
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บทที่  5 

บทสรุปและขอเสนอแนะ 
 

5.1  บทสรุป 
จากการศึกษาการจัดทําสัญญาจางแรงงานจะเห็นไดวาการทําสัญญาจางแรงงานหรือ

ขอตกลงในการจางแรงงานตามพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 5 ซ่ึงบัญญัติวา 
“สัญญาจาง หมายความวา สัญญาไมวาเปนหนังสือหรือดวยวาจาระบุชัดเจนหรือเปนที่เขาใจโดย
ปริยายซึ่งบุคคลหนึ่งเรียกวาลูกจางตกลงจะทํางานใหแกบุคคลอีกบุคคลหนึ่งเรียกวานายจางและ
นายจางตกลงจะใหคาจางตลอดเวลาที่ทํางานให” ซ่ึงจากบทบัญญัติดังกลาวขางตนจะเห็นไดวา
กฎหมายไมไดมีการกําหนดหรือบังคับใหสัญญาจางแรงงานตองทําหลักฐานเปนหนังสือหรือจัดทํา
เปนลายลักษณอักษรและลงนามระหวางนายจางและลูกจาง โดยเพียงแตตกลงดวยวาจาระบุชัดเจน
หรือเขาใจปริยายหรือจัดทําเปนหนังสืออยางใดอยางหนึ่งก็ถือวาเปนสัญญาจางตามบทบัญญัติที่
กลาวมาแลว  ทั้งนี้ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยมาตรา 575 กําหนดวา “อันวาจางแรงงาน
นั้น คือสัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่งเรียกวาลูกจาง ตกลงจะทํางานใหแกบุคคลอีกคนหนึ่ง เรียกวา
นายจางและนายจางตกลงจะใหสินจางตลอดเวลาที่ทํางานให”  ซ่ึงจากบทบัญญัติดังกลาวขางตนจัก
เห็นไดวาประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย มาตรา 575 หาไดมีการบัญญัติวาสัญญาจางแรงงาน
จะตองจัดทําเปนหนังสือแตประการใด โดยเพียงแตบัญญัติวาสัญญาการวาจางแรงงานนั้นเกิดขึ้นก็
ตอเมื่อนายจางและลูกจางตกลงเรื่องการทํางานกัน  โดยลูกจางตกลงที่จักทํางานใหแกนายจางและ
นายจางตกลงที่จักใหสินจางแกลูกจางเปนการตอบแทนการทํางานของลูกจาง  ซ่ึงถือวาสัญญาจาง
แรงงานเกิดขึ้นแลวโดยการทําสัญญาจางแรงงานนั้นไมมีกฎหมายบังคับวาตองจัดทําหลักฐานการ
จางแรงงานเปนหนังสือเหมือนกับสัญญาอื่นๆ แตประการใด ดังนั้นสรุปไดวาสัญญาจางแรงงาน
สามารถเกิดขึ้นจากการตกลงดวยวาจา การตกลงโดยปริยาย หรือทําเปนหนังสือ อยางใดอยางหนึ่งก็
ถือวาเกิดการจางแรงงานที่สมบูรณระหวางนายจางและลูกจางแลว 
   กรณีที่มีการทําสัญญาจางแรงงานเปนหนังสือ นายจางและลูกจางจะกําหนดรูปแบบของ
สัญญาจางหรือมีการกําหนดขอความอยางไรก็ได  โดยกฎหมายมิไดกําหนดรูปแบบไวอยางชัดเจน
และตายตัวอันเนื่องมาจากกฎหมายมิไดบังคับใหตองจัดทําเปนหนังสือ กฎหมายเพียงแตบัญญัติให
การทําสัญญาจางแรงงานจักตองอยูภายใตขอบเขตของกฎหมายวาดวยคุมครองแรงงาน ซ่ึงกฎหมาย
วาดวยคุมครองแรงงานเปนกฎหมายอันเกี่ยวกับความสงบเรียบรอยของประชาชน    
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   ทั้งนี้ในสวนที่นายจางและลูกจางตกลงที่จักทํางานรวมกันนั้น ในสวนของสัญญาจาง
หรือขอตกลงในการจางนั้นเห็นวา มาตรการทางกฎหมายของประเทศไทยในการใหความคุมครอง
แรงงานในสวนของสัญญาจางแรงงานควรมีการกําหนดใหมีการทําสัญญาจางแรงงานไวเปนลาย
ลักษณอักษร โดยมีรายละเอียดตามที่กฎหมายระบุไวในพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ.  
2541 มาตรา 108 ใหครบถวนเปนอยางนอย ซ่ึงจักทําใหทราบถึงความสัมพันธระหวางนายจางและ
ลูกจางเมื่อเกิดปญหาขอโตแยงระหวางนายจางและลูกจาง อีกทั้งทําใหทราบถึงสิทธิและหนาที่ของ
คูสัญญาแตละฝายในกรณีที่มีปญญาใดๆเกิดขึ้น  เมื่อมีการทําสัญญาจางแรงงานเปนหนังสือและก็
จักทําใหทราบถึงสิทธิและหนาที่ของคูสัญญาที่แตละฝายมีตอกันจนเกิดความชัดเจนและทําให
คูสัญญาปฎิบัติตอกันอยางเทาเทียมกันและไมมีฝายใดเสียเปรียบไดเปรียบหรือมีความเหลื่อมลํ้ากัน
มากเกินไป  และจักทําใหคูสัญญาไมละเมิดสัญญาที่มีบทบัญญัติไวแลวประกอบกับลดปญหาที่จัก
เกิดขึ้นในศาลอันมีผลเนื่องมาจากการที่ไมมีหลักฐานมาแสดงใหเห็นชัดเจนวาทั้งสองฝายเปน
นายจางลูกจางตามสัญญาจางแรงงานกันจริงหรือไม  จึงสงผลใหเกิดขอพิพาท การโตแยงสิทธิใน
เร่ืองสิทธิและหนาที่ที่ตองปฏิบัติตามสัญญาจางแรงงาน 
   ดังนั้นการที่กฎหมายมิไดบังคับใหนายจางและลูกจางตองจัดทําสัญญาจางแรงงานเปน
หนังสือ เพียงแตตกลงดวยวาจา ตกลงโดยปริยาย ก็ถือวาเปนสัญญาจางแรงงานแลวนั้นมีผลใหทั้ง
สองฝายกลาวคือนายจางและลูกจางไมมีหลักฐานมายืนยันความเปนนายจางและลูกจางที่บงบอกถึง
สัญญาจางแรงงานอยางชัดเจน ซ่ึงการที่ไมมีสัญญาจางแรงงานเปนหนังสือนั้นทําใหเกิดปญหา
ตางๆตามมาหลายประการ เชน ปญหาเรื่องสัญญาจางแรงงานที่ไมรัดกุมและมีชองวางใหนายจาง
สามารถหลีกเล่ียงกฎหมายได ปญหาเรื่องการเบี่ยงเบน ความนาเชื่อถือและความถูกตองของสัญญา
จางแรงงาน และปญญาเรื่องการนําคดีขึ้นสูศาลแรงงาน เปนตน 
   จากการศึกษาปญหาอันเกี่ยวกับการทําสัญญาจางแรงงานเปนหนังสือและขอตกลงใน
สัญญาจางแรงงานโดยการวิเคราะหเปรียบเทียบระหวางกฎหมายไทยกับกฎหมายตางประเทศ 
พบวากฎหมายไทยตองมีการปรับปรุงแกไขเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการบังคับใชอันจะ
สงผลดีตอนายจางและลูกจางควบคูกันไป กลาวคือ  ตองมีกฎหมายที่เกี่ยวของกับการทําสัญญาจาง
แรงงานเปนหนังสืออันเปนกฎหมายที่มีมาตรฐานเดียวกัน จึงจะสามารถใชบังคับไดกับนายจางและ
ลูกจางอยางเสมอภาคกันซึ่งจากการศึกษาผูเขียนไดแยกประเด็นกรณีปญหาไดเปน 4 ประเด็น
ดังตอไปนี้ 
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 5.1.1  ประเด็นปญหาอันเก่ียวกับการที่กฎหมายมิไดมีการบัญญัติใหตองจัดทําสัญญาจาง
แรงงานเปนหนังสือ 
    ดวยความที่สัญญาจางแรงงานในประเทศไทยนั้น กฎหมายมิไดมีการบังคับวาสัญญา
จางแรงงานตองทําหลักฐานเปนหนังสือหรือตองมีการทําสัญญาจางแรงงานเปนหนังสือไวอยาง
ชัดเจน  กลาวคือเพียงแตมีการบัญญัติไววาการจางแรงงานนั้นเปนการตกลงกันระหวางนายจางและ
ลูกจาง โดยนายจางตกลงที่จะจายคาจางเปนคาตอบแทนใหแกลูกจางที่ทํางานใหแกนายจาง และใน
การที่ลูกจางจะเขามาทํางานใหแกนายจางไดนั้นอาจจะมีการตกลงกันระหวางนายจางและลูกจาง
ดวยวาจาระบุชัดเจนหรือเปนที่เขาใจโดยปริยายหรือทําเปนหนังสือก็ไดซ่ึงลวนแลวแตสามารถที่จะ
ใชบังคับไดตามกฎหมายทั้งสิ้น  จึงถือไดวาสัญญาจางแรงงานตามที่กลาวมานั้นหาไดมีการบัญญัติ
วาตองทําเปนหนังสือแตประการใดไม เพียงแตตกลงจางและตกลงใหสินจางกันสัญญาจางแรงงาน
ยอมเกิดขึ้นแลว  ดังนั้นเมื่อไมมีกฎหมายกําหนดวาตองทําสัญญาจางแรงงานเปนหนังสือจึงตางกับ
การทําสัญญาบางประเภทซึ่งมีกฎหมายระบุวา ถาไมทําเปนหนังสือแลวจะไมมีผลที่จะบังคับกันได
ตามกฎหมาย ซ่ึงนั้นก็เทากับวาการทําสัญญาจางแรงงานจะทําเปนหนังสือหรือไมทําเปนหนังสือก็
ได   
 5.1.2  ประเด็นปญหาอันเก่ียวกับการที่กฎหมายมิไดมีการบังคับใหตองกําหนดรายละเอียด
สาระสําคัญเก่ียวกับขอตกลงในสัญญาจางแรงงานใหครอบคลุมและชัดเจน 
   ประเทศไทยมิไดมีการบัญญัติรายละเอียดขอตกลงที่ตองมีในสัญญาจางแรงงานไว    
กลาวคือมิไดกําหนดแบบอันเกี่ยวกับรายละเอียดขอตกลงในสัญญาจางแรงงานที่มีความครอบคลุม 
ชัดเจนและแนนอนตายตัว  มีเพียงขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานเทานั้นอันเกี่ยวกับสัญญาจางแรงงาน
ไวที่บัญญัติไวเปนการทั่วไปในการทําสัญญาจางแรงงานนั้นเทานั้นเอง  ซ่ึงมิไดมีการบัญญัติไวโดย
เฉพาะเจาะจงแตประการใดไม  กลาวคือในประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยและพระราชบัญญัติ
คุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ของประเทศไทยมิไดมีการบัญญัติในสวนของการกําหนดรายละเอียด
ขอตกลงที่ตองมีในสัญญาจางแรงงานไวเพียงแตมีการบัญญัติในกฎหมายในสวนของการควบคุมไว
ในพระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 หมวด 9 การควบคุม ที่บังคับใหนายจางกับลูกจาง
ตองจัดทําขอบังคับเกี่ยวกับการทํางาน ทะเบียนลูกจาง และเอกสารเกี่ยวกับการจายคาจาง คา
ลวงเวลา คาทํางานในวันหยุด และคาลวงเวลาในวันหยุดเทานั้น 
 5.1.3  ประเด็นปญหาดานการออกเอกสารและการกําหนดระยะเวลาในการทําขอตกลงของ
สัญญาจางแรงงาน 
   ประเทศไทยไมมีการบัญญัติในสวนของการออกเอกสารและการกําหนดระยะเวลาใน
การทําขอตกลงของสัญญาจางแรงงานไว โดยในการออกเอกสารแสดงรายละเอียดและระยะเวลา
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ของขอตกลงในการจางงานนั้นมิไดมีการระบุขอความที่กําหนดหนาที่ที่นายจางจะตองปฎิบัติตอ
ลูกจางและหนาที่ที่ลูกจางตองปฎิบัติตอนายจาง รวมทั้งมีเงื่อนไขและหรือเงื่อนเวลาตามที่ทั้งสอง
ฝายไดตกลงเจรจากันไวอยางครบถวนในสัญญาจางแรงงานแตอยางใด 
 5.1.4  ประเด็นปญหาเกี่ยวกับการพิสูจนขอเท็จจริงในชั้นศาล  
   สัญญาจางแรงงานนั้นไมมีกฎหมายกําหนดวาตองจัดทําสัญญาจางแรงงานเปนหนังสือ 
ดังนั้นเมื่อคูสัญญาทั้งสองฝายกลาวคือฝายลูกจางและนายจางไดมีการตกลงจางแรงงานกันดวยวาจา
ก็ถือไดวาไดทําสัญญาจางแรงงานกันแลว หรือตกลงกันโดยปริยายก็ถือวาทําสัญญาจางแรงงานกัน
แลว  ตอมามีขอพิพาทเกิดขึ้นระหวางนายจางและลูกจางเกิดขึ้นโดยลูกจางไดมีการฟองรองคดีใน
ช้ันศาลแรงงานกลางโดยมีนายจางเปนจําเลย และลูกจางเปนโจทกในคดีนั้น  และเมื่อถึงขั้นตอนใน
การพิจารณาคดีโดยทางจําเลยไดมีการยกขอตอสูในประเด็นขอพิพาทเรื่องความเปนนายจางลูกจาง
กันจริงหรือไม  ซ่ึงในกรณีเชนวานี้โจทกซ่ึงเปนลูกจางของจําเลยจริงหรือไมนั้นก็จะเกิดปญหาใน
ประเด็นขอตอสูในสวนอันเกี่ยวกับความชัดเจนเกี่ยวกับสิทธิหนาที่ของคูสัญญาที่ตองมีภาระการ
พิสูจนขอพิพาทเกิดขึ้นใหเห็นความชัดเจนในสวนของนิติสัมพันธของโจทกและจําเลยวามีนิติ
สัมพันธที่เกิดขึ้นจริงหรือไมประการใดกอนที่จะนําไปสูประเด็นอื่นๆ จึงทําใหเกิดปญหาในการ
เบิกความในชั้นศาลและมีประเด็นปญหาอันเนื่องมาจากการที่ไมมีถอยคําที่แนนอน อางอิงยาก จึงมี
ปญหาวาไดตกลงกันไววาอยางไรหรือเปนนายจาง, ลูกจางกันจริงหรือไม อันเนื่องมาจากการทํา
สัญญาจางแรงงานนั้นไมมีกฎหมายกําหนดวาตองจัดทําสัญญาจางแรงงานเปนหนังสือ  
   ดังนั้นเมื่อคูสัญญา กลาวคือไมวาจะเปนฝายลูกจางหรือฝายนายจางไดมีการตกลงจาง
แรงงานกันดวยวาจาก็ถือไดวาไดทําสัญญาจางแรงงานกันแลว หรือแมจะตกลงกันโดยปริยายก็ถือ
วาทําสัญญาจางแรงงานกันแลว  แมตอมาจะมีขอพิพาทเกิดขึ้นระหวางนายจางและลูกจางขึ้นโดย
ลูกจางไดมีการฟองรองคดีในชั้นศาลโดยมีนายจางเปนจําเลยและลูกจางเปนโจทกในคดีก็ตามนั้น  
และเมื่อถึงขั้นตอนในการพิจรณาคดีหากทางจําเลยไดมีการยกขอตอสูในประเด็นขอพิพาทเรื่อง
ความเปนนายจางลูกจางกันจริงหรือไมขึ้นมาเปนประเด็นขอพิพาทในคดีขึ้น    
 
5.2  ขอเสนอแนะ 
           เมื่อพิจารณาจากประเด็นปญหา 4 ประเด็นดังที่กลาวมาขางตนนั้นผูเขียนมีขอเสนอแนะ
เพื่อใหกฎหมายมีมาตรฐานเดียวกัน และสามารถใชบังคับไดกับนายจางและลูกจางอยางเสมอภาค
กันและมีบรรทัดฐานที่เทาเทียมกันโดยมีเนื้อหาสาระใจความในสัญญาจางแรงงานที่เหมาะสมกับ
งานหรือประเภทของงานนั้นๆ ดังนี้ 
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 5.2.1  การบัญญัติใหตองจัดทําสัญญาจางแรงงานเปนหนังสือ 
 ประเทศไทยตองมีการบัญญัติถอยคําในตัวบทกฎหมายบังคับใหนายจางตองจัดทํา
สัญญาจางแรงงานเปนหนังสือ  กลาวคือในกรณีที่นายจางมีลูกจางตั้งแต 10 คนขึ้นไปจะตองจัดทํา
สัญญาจางแรงงานเปนหนังสือใหกับลูกจางทุกคนอยางเสมอภาคและเทาเทียมกัน  โดยเมื่อนําหลัก
กฎหมายของประเทศอังกฤษ, ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน, ประเทศญี่ปุนและประเทศ
ซาอุดิอาระเบียมาประกอบกันนั้น  ผูเขียนจึงมีเห็นวาจําเปนตองมีการปรับปรุงแกไขเปลี่ยนแปลง
กฎหมายไปในทางที่ดีขึ้นและเปนประโยชนมากกวาเดิม โดยเมื่อมีการคัดเลือกบุคคลที่มีความ
เหมาะสมที่จะเขารับมาทํางานแลว  นายจางหรือผูประกอบกิจการหรือผูบริหารที่มีอํานาจรับบุคคล
เขาทํางาน  จะตองมีการทําสัญญาจางแรงงานเปนหนังสือ ซ่ึงในการจัดทําสัญญาจางแรงงานเปน
หนังสือจะไดมีถอยคําแนนอน ชัดเจนและครอบคลุม มีเอกสารอางอิงงายและไดประโยชนจาก
กฎหมายทั้งฝายนายจางและลูกจางที่มีความเสมอภาคเทาเทียมกัน  
 ดังนั้นผูเขียนจึงมีความเห็นวาในประเทศไทยนั้นหากนายจางในสถานประกอบกิจการที่
มีจํานวนลูกจางตั้งแต 10  คนขึ้นไปจักตองมีการจัดทําสัญญาจางแรงงานเปนหนังสือใหแกลูกจาง
ทุกคนในสถานประกอบกิจการที่เทาเทียมกัน โดยนายจางตองจัดทําสัญญาจางแรงงานใหกับลูกจาง
ทุกคนเปนหนังสือ โดยท่ีเมื่อนายจางมีการคัดเลือกบุคคลเขามาเปนลูกจางในสถานประกอบการ
แลวนั้น  นายจางจัดตองมีการจัดทําสัญญาจางแรงงานใหแกลูกจางทุกคนในสถานประกอบการนั้น  
ซ่ึงในการจัดทําสัญญาจางแรงงานนั้นจักตองมีขอความในสัญญาจางแรงงานที่เปนธรรมแกลูกจาง  
ชัดเจนและไมคลอบคลุม  รวมทั้งไมขัดตอกฎหมายดวย  อีกทั้งนายจางยังไดประโยชนจากการ
จัดทําสัญญาจางแรงงานที่เปนสัญญาจางแรงงานที่มีกําหนดระยะเวลาการจางไวแนนอนกลาวคือ 
นายจางไมตองจายคาชดเชยเมื่อเลิกจางตามกําหนดระยะเวลานั้น สวนลูกจางก็มีความมั่นคงใน
หนาที่การงานที่ทําจากการทําสัญญาจางแรงงานเชนกัน 
 5.2.2  การกําหนดรายละเอียดสาระสําคัญเก่ียวกับขอตกลงในสัญญาจางแรงงานใหครอบคลุม
และชัดเจน 
   สัญญาจางแรงงานเปนขอตกลงที่นายจางจะตองมีการกําหนดขอตกลงอันเกี่ยวกับการ
จางแรงงานขึ้นระหวางนายจางและลูกจางกอนที่จะมีการตกลงทํางานกันตามที่ไดมีการตกลงจาง
แรงงานกันขึ้น ทั้งนี้ก็เพื่อเปนหลักฐานและเปนหลักประกันในทางนิติสัมพันธระหวางนายจางและ
ลูกจาง เพื่อเปนการสื่อสารขอความขอตกลงระหวางนายจางและลูกจางที่ถูกตองตรงกัน และเพื่อ
เปนการปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมายที่บัญญัติไวโดยถูกตองชัดเจน ดังนั้นเพื่อใหกฎหมาย
บังคับใชไดอยางสมบูรณจึงตองมีการกําหนดขอตกลงในสัญญาจางแรงงานขึ้นมาเปนลายลักษณ
อักษรที่ชัดเจนและรัดกุมเพื่ออุดชองวางของกฎหมายและจะทําใหนายจางและลูกจางมีความเทา
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เทียมกัน ซ่ึงโดยสวนใหญลูกจางชอบที่จะใหนายจางจัดทําสัญญาจางแรงงานขึ้น อยางนอยก็เพื่อ
เปนหลักประกันของความมั่นคงในการทํางานของลูกจางและอยางไรก็ตามก็เพื่อที่จะใหทุกฝาย
ไดรับความเปนธรรมที่เทาเทียมกันวามีสัญญาจางแรงงานเปนหลักประกันการทํางานของลูกจาง  
แมวากฎหมายวาดวยสัญญาจางแรงงานไดบัญญัติวาสัญญาจางแรงงานยอมเกิดขึ้นไดทันที หาก
คูสัญญามีการตกลงจางงานกันดวยวาจาหรือทําเปนหนังสือและอีกฝายหนึ่งไดรับคาจางนั่น
หมายความวา การทําสัญญาจางนั้นแมจะโดยวาจาก็ถือวามีการจางแรงงานเกิดขึ้นแลว ตาม
พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 มาตรา 5 ซ่ึงจากการพิจารณาหลักกฎหมายของประเทศ
อังกฤษ,ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน,ประเทศญี่ปุนและประเทศซาอุดีอาระเบียมาประกอบกัน
นั้น  ผูเขียนจึงเห็นวาประเทศไทยจําเปนตองมีการจัดทําสัญญาจางแรงงานใหแกลูกจางเพื่อท่ีจะเปน
ประโยชน  หากในวันหลังมีกรณีปญหาใดๆ อันเกี่ยวกับสัญญาจางเกิดขึ้นมาก็จะไดมีหลักฐานเปน
ลายลักษณอักษรมายืนยันกันวาเปนความผิดของใครกันแน อีกทั้งเพื่อความเปนธรรมและความ
เสมอภาคที่เกิดขึ้นจากการจางงานของทั้งสองฝาย (นายจางและลูกจาง)   
   ดังนั้นการกําหนดรายละเอียดสาระสําคัญเกี่ยวกับขอตกลงในสัญญาจางแรงงานให
ครอบคลุมและชัดเจนนั้นตองมีการระบุขอความที่ประกอบไปดวยส่ิงเหลานี้เปนอยางนอย 
   1)  ช่ือของนายจางและลูกจาง (ตองระบุใหชัดเจน) 
  2)  สถานที่ทําสัญญา (ตองระบุใหชัดเจน ตั้งแตเลขที่บานไปจนถึงจังหวัดที่ตั้ง)  
  3)  วันเดือนปที่ทําสัญญา (หมายถึงวันที่ที่เขียนและลงลายมือช่ือในสัญญา) 
  4)  ช่ือและภูมิลําเนาของคูสัญญา (หมายถึงทั้งฝายนายจางและฝายลูกจาง) 
  5)  การจายเงินคาจาง (ตองมีการกําหนดจํานวนคาจางที่ชัดเจนวาจะใหคาจางจํานวน
เทาใด เมื่อใด และตองระบุวันที่ที่จะจายคาจางไวดวยใหชัดเจน)    
  6)  ตําแหนงและลักษณะของงาน ภาระหนาที่ของงานที่ทํา 
  7)  กําหนดระยะเวลาเริ่มการจางหรือเร่ิมทํางาน (ระบุ วัน เดือน ป ใหแนนอน)  
  8)  จํานวนชั่วโมงที่ทํางาน 
  9)  ชวงเวลาทดลองงาน   
  10)  ขอบังคับเกี่ยวกับวินัย 
  11)  ขั้นตอนในการเลิกสัญญาจาง 
  12)  ระเบียบวาดวยการทํางานและคาลวงเวลา  
  เมื่อระบุรายละเอียดเกี่ยวกับขอตกลงในสัญญาจางแรงงานอันเปนสาระสําคัญของ
สัญญาจางแรงงานไวใหชัดเจนแลว  ก็ลงลายมือช่ือของฝายนายจางและลูกจาง ถามีลายมือช่ือของ
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พยานดวยก็ดี และการแกไขถอยคําใดๆ ในสัญญาควรลงมือช่ือฝายที่ตองรับผิดกํากับไวดวย อีกทั้ง
สัญญาจางแรงงานตองทําเปน 2 ฉบับ คือใหฝายนายจางและฝายลูกจางถือไวคนละฉบับ 
   ทั้งนี้ประเทศไทยตองมีการวางหลักเกี่ยวกับการกําหนดขอตกลงในสัญญาจางแรงงาน
เพื่อใหมีความเปนธรรมมากขึ้นอีก  กลาวคือ 
   1)  นายจางตองไมตกลงหรือทําสัญญาจางกับลูกจางดวยเงื่อนไขหรือขอความใดที่ทําให
ลูกจางไดรับสิทธิประโยชนนอยลงกวาที่กฎหมายคุมครองแรงงานกําหนด 
   2)  สัญญาจางใดที่ขัดตอกฎหมายคุมครองแรงงานหรือกําหนดใหลูกจางไดรับสิทธิ
ประโยชนนอยลงกวาที่กฎหมายกําหนดตกเปนโมฆะหรือใชบังคับไมได  นายจางตองไดรับโทษ
ทางอาญา  หรือตองชดใชเงินจํานวนมากพรอมดอกเบี้ยและเงินเพิ่มในอัตราสูง 
   3)  นายจางตองกําหนดขอตกลงในสัญญาจางแรงงานใหสอดคลองกับกฎหมาย
คุมครองแรงงานและเหมาะสมกับประเภทของกิจการ วินัยและโทษทางวินัยที่กําหนดไวใน
ขอตกลงในสัญญาจางแรงงานซึ่งควรมีวัตถุประสงคเพื่อควบคุมพฤติกรรมของลูกจางใหทํางาน
ดวนความราบรื่น ปลอดภัย และไมเกิดความเสียหายแกฝายใดฝายหนึ่ง 
   4)  นายจางตองปฏิบัติตอลูกจางและใหสิทธิแกลูกจางครบถวนตามกฎหมายและ
ขอตกลงเกี่ยวกับการจางที่กําหนดไวในสัญญาจางแรงงานดวย 
 5.2.3  การออกเอกสารและการกําหนดระยะเวลาในการทําขอตกลงของสัญญาจางแรงงาน 
   การออกเอกสารสัญญาจางแรงงานของประเทศไทย  ซ่ึงจากการพิจารณาจากหลัก
กฎหมายของประเทศอังกฤษ, ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน, ประเทศญี่ปุนและประเทศ
ซาอุดิอาระเบีย ประกอบกันผูเขียนมีความเห็นวาประเทศไทยนั้นตองมีการบัญญัติการออกเอกสาร
และกําหนดระยะเวลาในการจัดทําขอตกลงของสัญญาจางแรงงานใหแกนายจางที่จักตองปฏิบัติเมื่อ
มีการรับลูกจางเขามาทํางานในสถานประกอบการที่มีลูกจางตั้งแต 10 คนขึ้นไป กลาวคือ “ให
นายจางจัดทําขอตกลงเกี่ยวกับสัญญาจางแรงงานทันทีที่มีการจางแรงงานเกิดขึ้นโดยแตละฝายตางก็
เก็บไวคนละ 1 ฉบับและตองเก็บรักษาไวตลอดระยะเวลาที่ทํางาน หรือใหนายจางจัดทําขอตกลง
เกี่ยวกับสัญญาจางแรงงานภายใน 2 เดือน นับตั้งแตวันที่เร่ิมการวาจางแรงงาน อยางใดอยางหนึ่ง” 
   ทั้งนี้ในการออกเอกสารแสดงรายละเอียดและระยะเวลาของขอตกลงในการจางงานนั้น
ตองมีการระบุขอความที่กําหนดหนาที่ที่นายจางจะตองปฏิบัติตอลูกจางและหนาที่ที่ลูกจางตอง
ปฎิบัติตอนายจาง  รวมทั้งมีเงื่อนไขและหรือเงื่อนเวลาตามที่ไดเจรจาตกลงกันไวใหครบถวนใน
สัญญาจางแรงงานตามที่กลาวมาแลวนั้นตองมีการอานและทําความเขาใจใหถูกตองรัดกุมและเปน
ธรรมตอคูสัญญาทั้งสองฝายดวย  
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 5.2.4  การพิสูจนขอเท็จจริงในชั้นศาล   
เมื่อมีกฎหมายบังคับใหตองมีการจัดทําสัญญาจางแรงงานเปนหนังสือในสถาน

ประกอบกิจการที่มีลูกจางตั้งแต 10 คนขึ้นไป ในทุกสถานประกอบการจะทําใหการพิจารณาคดีใน
ศาลแรงงานกลางลดนอยลงหรือเวลาในการพิจารณาลดนอยลงจากกรณีประเด็นในปญหาขอตอสู
ในสวนอันเกี่ยวกับความชัดเจนเกี่ยวกับสิทธิหนาของคูสัญญาที่ตองมีภาระการพิสูจนขอพิพาท
เกิดขึ้นใหเห็นความชัดเจนในสวนของนิติสัมพันธของโจทกและจําเลยวามีนิติสัมพันธที่เกิดขึ้นจริง
หรือไมประการใดกอนที่จะนําไปสูประเด็นอ่ืนๆ ก็จักไมเกิดขึ้นหรือนอยลง กลาวคือจักทําใหการ
พิจารณาคดีในขั้นตอนการพิจารณาในประเด็นความเปนนายจางลูกจางของทางโจทกและจําเลยไม
ตองมีการพิจารณา อันเนื่องมาจากการที่มีการจัดทําสัญญาจางแรงงานเปนหนังสือแลว ฝายโจทก
สามารถที่จักนําสัญญาจางแรงงานมาอางเปนพยานเอกสารในชั้นพิจารณาไดเปนการดี อีกทั้ง
นายจางจักไดประโยชนในการที่ไมตองจายคาชดเชยใหกับลูกจางหากนายจางมีการทําสัญญาจาง
แรงงานเปนหนังสือแกลูกจางและสัญญาจางแรงงานมีการกําหนดเวลาการจางงานไวและหาก
ลูกจางออกจากงานไปโดยการหมดสัญญาจางแรงงานและนายจางไมประสงคที่จักจางลูกจางตอ  
ทําใหนายจางไมตองจายคาชดเชยใหแกลูกจางที่สัญญาจางแรงงานครบอายุตามสัญญาจาง ดังนั้น
แมการจางงานที่มิไดจัดทําเปนหนังสือจะฟองเรียกรองสิทธิของตนตอศาลแรงงานกลางไดก็ตาม 
แตก็เปนการสมควรอยางยิ่งที่จะตองจัดทําสัญญาจางแรงงานตอกันเปนหนังสือไว เพื่อปองกัน
ปญหาและเพื่อประโยชนของนายจางและลูกจางเองตามที่กลาวมาขางตน  
   ดังนั้นเมื่อมีจัดทําสัญญาจางแรงงานที่เปนขอตกลงที่นายจางและลูกจางมีการกําหนด
ขอตกลงอันเกี่ยวกับการจางแรงงานขึ้นระหวางนายจางและลูกจางกอนที่จะมีการตกลงทํางานกัน
ตามที่ไดมีการตกลงจางแรงงานกันขึ้น โดยมีขอความที่กําหนดหนาที่ที่นายจางจะตองปฏิบัติตอ
ลูกจางและหนาที่ที่ลูกจางตองปฎิบัติตอนายจาง  รวมทั้งมีเงื่อนไขและหรือเงื่อนเวลาตามที่ไดเจรจา
ตกลงกันไวใหครบถวนโดยตองจัดทําขึ้นไวเปนสองฉบับ โดยใหนายจางและลูกจางตางยึดไวคน
ละฉบับ และขอความในสัญญาจางจะตองไมมีลักษณะเปนการเอารัดเอาเปรียบอีกฝายหนึ่งจน
สมควร ไมฝาฝนศีลธรรม ไมขัดตอกฎหมาย และไมทําใหลูกจางตองรับภาระใดๆ ที่เกินกวาที่
กฎหมายกําหนดไว โดยหากนายจางประสงคจัดพิมพสัญญาจางแรงงานเพื่อใหลูกจางที่จะเขา
ทํางานลงชื่อโดยการทําสัญญาจางกับนายจางก็ควรที่จะใหนักกฎหมายแรงงานตรวจสอบรางสัญญา
จางแรงงานนั้นกอนวามีขอความที่ไมเหมาะสมตามที่กลาวมาแลวขางตน อีกทั้งสัญญาจางแรงงาน
ที่มีขอความไมเหมาะสมก็อาจมีผลทําใหนายจางตองรับโทษทางอาญาหรือตองจายเงินจํานวนมาก
โดยไมจําเปนภายหลังได อีกประการหนึ่งคือตองใหมีการจัดทําสัญญาจางแรงงานเปนหนังสือ
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ขึ้นมาเพื่อใหสัญญาจางแรงงานมีบรรทัดฐานที่เทาเทียมกันโดยมีเนื้อหาสาระใจความในสัญญาจาง
แรงงานใหเปนไปตามงานหรือประเภทของงานที่เหมาะสมกับงานนั้นๆ ดวย DPU
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The Employment Rights Act 1996 
PART I EMPLOYMENT PARTICULARS 

Right to statements of employment particulars 
 

1 Statement of initial employment particulars  
(1)  Where an employee begins employment with an employer, the employer shall give to 

the employee a written statement of particulars of employment.  
(2)  The statement may (subject to section 2(4)) be given in instalments and (whether or 

not given in instalments) shall be given not later than two months after the beginning of the 
employment.  

(3)  The statement shall contain particulars of—  
(a) the names of the employer and employee,  
(b) the date when the employment began, and  
(c) the date on which the employee’s period of continuous employment began 

(taking into account any employment with a previous employer which counts towards that 
period).  

(4)  The statement shall also contain particulars, as at a specified date not more than 
seven days before the statement (or the instalment containing them) is given, of—  

(a)  the scale or rate of remuneration or the method of calculating remuneration,  
(b)  the intervals at which remuneration is paid (that is, weekly, monthly or other 

specified intervals),  
(c)  any terms and conditions relating to hours of work (including any terms and 

conditions relating to normal working hours),  
(d)  any terms and conditions relating to any of the following—  

(i) entitlement to holidays, including public holidays, and holiday pay (the 
particulars given being sufficient to enable the employee’s entitlement, including any entitlement 
to accrued holiday pay on the termination of employment, to be precisely calculated),  

(ii) incapacity for work due to sickness or injury, including any provision for sick 
pay, and  

(iii) pensions and pension schemes,  
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(e) the length of notice which the employee is obliged to give and entitled to receive 
to terminate his contract of employment,  

(f) the title of the job which the employee is employed to do or a brief description of 
the work for which he is employed,  

(g) where the employment is not intended to be permanent, the period for which it is 
expected to continue or, if it is for a fixed term, the date when it is to end,  

(h) either the place of work or, where the employee is required or permitted to work 
at various places, an indication of that and of the address of the employer,  

(j) any collective agreements which directly affect the terms and conditions of the 
employment including, where the employer is not a party, the persons by whom they were made, 
and  

(k) where the employee is required to work outside the United Kingdom for a period 
of more than one month—  

(i) the period for which he is to work outside the United Kingdom,  
(ii) the currency in which remuneration is to be paid while he is working outside 

the United Kingdom,  
(iii) any additional remuneration payable to him, and any benefits to be provided 

to or in respect of him, by reason of his being required to work outside the United Kingdom, and  
(iv) any terms and conditions relating to his return to the United Kingdom.  

(5)  Subsection (4)(d)(iii) does not apply to an employee of a body or authority if—  
(a) the employee’s pension rights depend on the terms of a pension scheme 

established under any provision contained in or having effect under any Act, and  
(b) any such provision requires the body or authority to give to a new employee 

information concerning the employee’s pension rights or the determination of questions affecting 
those rights. 
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LABOUR LAW OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA 
 

ISSUED: Adopted at he Eighth Meeting of the Standing Committee of the Eighth National 
People's Congress on July 5, 1994, promulgated by Order No.28 of the President of the People's 
Republic of China on July 5, 1994, and effective as of January 1, 1995 
 
Chapter 3 Labour Contracts and Collective Contracts 

Article 16 Labour contracts are agreements reached between labourers and the employer 
to establish labour relationships and specify the rights, interests and obligations of each party. 
Labour contracts shall be concluded if labour relationships are to be established. 

Article 17 Conclusion and alteration of labour contracts shall follow the principle of 
equality, voluntariness, and agreement through consultation. They shall not run counter to 
stipulations in laws or administrative decrees. 
Labour contracts shall become legally binding once they are concluded in accordance with law. 
The parties involved shall fulfil obligations stipulated in labour contracts. 

Article 18 The following labour contracts shall be invalid; 
 (1) Labour contracts concluded against laws or administrative decrees; 
 (2) Labour contracts concluded through cheating, threat, or any other means. 

 Invalid labour contracts shall not be legally binding from the very beginning 
of their conclusion. If a labour contract is confirmed as being partially invalid, the other parts 
shall be valid if the parts that are invalid do not affect the validity of these other parts. 

 The invalidity of a labour contract shall be confirmed by a labour dispute 
arbitration committee or a people's court. 

Article 19 Labour contracts shall be concluded in written form and contain the following 
clauses: 

(1) Time limit of the labour contract; 
(2) Content of work; 
(3) Labour protection and labour conditions; 
(4) Labour remunerations; 
(5) Labour disciplines; 
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(6) Conditions for the termination of the labour contract; 
(7) Liabilities for violations of the labour contract. 
Apart from the necessary clauses specified in the preceding clause, the parties 

involved can include in their labour contracts other contents agreed upon by them through 
consultation. 

Article 20 The time limits of labour contracts shall be divided into fixed and flexible 
time limits and time limits for the completion of certain amount of work. 

Labour contracts with flexible time limits shall be concluded between the 
labourers and the employer if the former request for the conclusion of labour contracts with 
flexible time limits after working continuously with the employer for more then 10 years and with 
agreement between both of the parties involved to prolong their contracts. 

Article 21 Probation periods can be agreed upon in labour contracts. These probation 
periods shall not, however, exceed six months at the longest. 

Article 22 The parties involved in a labour contract can reach agreements in their labour 
contracts on matters concerning the keeping of the commercial secrets of the employer. 

Article 23 Labour contracts shall terminate upon the expiration of their time limits or the 
occurrence of the conditions agreed upon in labour contracts by the parties involved for 
terminating these contracts. 

Article 24 Labour contracts can be revoked with agreement reached between the parties 
involved through consultation. 

Article 25 The employer can revoke labour contracts should any one of the following 
cases occur with its labourers: 

(1) When they are proved during probation periods to be unqualified for 
employment; 

(2) When they seriously violate labour disciplines or the rules or regulations 
of the employer; 

(3) When they cause great losses to the employer due to serious dereliction of 
duties or engagement in malpractices for selfish ends;  

(4) When they are brought to hold criminal responsibilities in accordance 
with law. 

DPU



 126

Article 26 The employer can revoke labour contracts should any one of the following 
cases occur, with its labourers to be notified, in written form, of such revocation in 30 days' 
advance: 

(1) The labourers can neither take up their original jobs nor any other kinds of 
new jobs assigned by the employer after completion of medical treatment for their illnesses or 
injuries not suffered during work; 

(2) The labourers are incompetent at their jobs and remain as so even after 
training or after readjusting the work posts; 

(3) No agreements on a alteration of labour contracts can be reached through 
consultation between and by the parties involved when major changes taking place in the 
objective conditions serving as the basis of the conclusion of these contracts prevent them being 
implemented. 

Article 27 In case it becomes a must for the employer to cut down the number of 
workforce during the period of legal consolidation when it comes to the brink of bankruptcy or 
when it runs deep into difficulties in business, the employer shall explain the situation to its trade 
union or all of its employees 30 days in advance, solicit opinions from its trade union or the 
employees, and report to the labour administrative department before it makes such cuts. 

If the employer cuts its staff according to stipulations in this Article and then 
seeks recruits within six months, it shall first recruit those that have been cut. 

Article 28 The employer shall make economic compensations in accordance with 
relevant State regulations if it revokes labour contracts according to stipulations in Article 24, 
Article 26 and Article 27 of this Law. 

Article 29 The employer shall not revoke labour contracts in accordance with 
stipulations in Article 26 and Article 27 of this Law should any one of the following cases occur 
with its labourers: 

(1) Those who are confirmed to have totally or partially lost their labour 
ability due to occupational diseases or work-related injuries; 

(2) Those who are receiving treatment for their diseases or injuries during 
prescribed period of time; 

(3) Women employees during pregnancy, puerperium, and nursing periods; 
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(4) Others cases stipulated by laws and administrative decrees. 
Article 30 The trade union shall have the right to air its opinions if it regards as 

inappropriate the revocation of a labour contract by the employer. If the employer violates laws, 
regulations or labour contracts, its trade union shall have the right to ask for handling the case 
anew. If labourers apply for arbitration or raise lawsuits, the trade union shall render support and 
help in accordance with law. 

Article 31 Labourers planning to revoke labour contracts shall give a written notice to 
their employer in 30 days' advance.  

Article 32 Labourers can notify, at any time, their employer of their decision to revoke 
labour contracts in any one of the following cases: 

(1) During their periods of probation; 
(2) If they are forced to work by the employer through means of violence, 

threat or deprival of personal freedom in violation of law;  
(3) Failure on the part of the employer to pay labour remunerations or to 

provide labour conditions as agreed upon in labour contracts. 
Article 33 The employees of an enterprise as one party may conclude a collective 

contract with the enterprise as another party on labour renumerations, work hours, rests and 
leaves, labour safety and sanitation, insurance, welfare treatment, and other matters. 

 The draft collective contract shall be submitted to the workers' representative 
assembly or all the employees for discussion and passage.   

Collective contracts shall be signed by and between the trade union on behalf 
of the employees and the employer. In an enterprise that has not yet set up a trade union, such 
contracts shall be signed by and between representatives recommended by workers and the 
enterprise. 

Article 34 Labour contracts shall be reported to labour administrative departments after 
their conclusion. Labour contracts shall take effect automatically if no objections are raised by 
these labour administrative departments within 15 days after they are received. 

Article 35 Labour contracts concluded in accordance with law shall he binding on both 
the enterprise and all of its employees. The standards on labour conditions and labour payments 
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agreed upon in labour contracts concluded between individual labourers and their enterprises shall 
not be lower than those stipulated in collective contracts. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DPU



 129

Labor Standards Act 
(Act No. 49 of April 7, 1947) 

CHAPTER II 
LABOR CONTRACT 

 
Article 13. A labor contract which provides for working conditions which do not meet 

the standards of this Act shall be invalid with regard to such portions. In such a case the portions 
which have become invalid shall be governed by the standards provided in this Act. (Period of 
Contract) 

Article 14. Labor contracts, excluding those without a definite period, and excepting 
those providing that the period shall be the period necessary for completion of a specified project, 
shall not be concluded for a period longer than 3 years (or 5 years with regard to labor contracts 
that fall under any of the following items). 
  (1) Labor contracts concluded with workers who have expert knowledge, 
skills or experience (hereinafter referred to as "expert knowledge etc." in this Item), that expert 
knowledge etc, being of an advanced level and falling under the standards prescribed by the 
Minister of Health, Labor and Welfare (limited to those workers who are appointed to work 
activities requiring the prescribed advanced level of expert knowledge etc.). 

 (2) Labor contracts concluded with workers aged 60 years or older 
(excluding labor contracts listed in the preceding item). 

2. The Minister of Health, Labor and Welfare may, in order to preemptively 
prevent disputes arising between workers and employers at the time of conclusion and the time of 
expiry of labor contracts which are of definite period, prescribe standards in relation to the notice 
employers 

should give in connection with matters relating to the expiry of the period of 
labor contracts and other necessary matters. 

3. The administrative office may, in relation to the standards set forth in the 
preceding paragraph, give necessary advice and guidance to employers concluding labor contracts 
which are of definite period. (Clear Indication of Working Conditions) 
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Article 15. In concluding a labor contract, the employer shall clearly indicate the wages, 
working hours and other working conditions to the worker. In this case, matters concerning wages 
and working hours and other matters stipulated by Ordinance of the Ministry of Health, Labor and 
Welfare shall be clearly indicated in the manner prescribed by Ordinance of the Ministry of  ealth, 
Labor and Welfare. 
 2. In the event that the working conditions as clearly indicated by the 
rovisions of the preceding paragraph differ from actual fact, the worker may immediately cancel 
the labor contract.  
 3. In the case referred to in the preceding paragraph, in the event that a 
worker who has changed his or her residence for the work returns home within 14 days from the 
date of cancellation, the employer shall bear the necessary travel expenses for the worker. (Ban 
on Predetermined Indemnity) 

Article 16. An employer shall not make a contract which fixes in advance either a sum 
payable to the employer for breach of contract or an amount of indemnity for damages. (Ban on 
Offsets against Advances) 

Article 17. An employer shall not offset wages against advances of money or advances 
of other credits made as a condition for work. (Compulsory Savings) 

Article 18. An employer shall not require a contract for savings or make a contract to  
ake charge of savings incidental to the labor contract.  
 2. An employer, in taking charge of workers' savings entrusted to the  
mployer by the workers, shall conclude a written agreement with a labor union organized by a 
majority of the workers at the workplace, where such a union exists, or with a person representing 
a majority of the workers, where no such union exists, and shall submit the written agreement to 
the administrative office. 
 3. An employer, in taking charge of workers' savings entrusted to the mployer 
by the workers, shall establish rules governing the keeping of savings and take steps to inform the 
workers of these rules, such as posting such rules at the workplace. 
 4. An employer, in taking charge of workers' savings entrusted to the mployer 
by the workers, shall pay interest in the event that the savings kept in custody constitute a deposit 
accepted. If, in this case, the amount of interest paid is below the amount of interest based on the 
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interest rate established by Ordinance of the Ministry of Health, Labor and Welfare with due 
consideration of the interest rate for deposits received by banking institutions, the employer shall 
be deemed to have paid interest equivalent to that based on the rate determined by Ordinance of 
the Ministry of Health, Labor and Welfare. 
 5. An employer, in taking charge of workers' savings entrusted to the mployer 
by the workers, shall return the savings to the workers on request without delay. 
 6. In the event that the employer has violated the provisions of the preceding 
paragraph and the continued taking charge of the workers' savings by the employer is deemed as 
seriously detrimental to the interests of the workers, the administrative office may order the 
employer to suspend taking charge of the savings in question within such limits as are necessary. 
 7. An employer, who has been ordered to suspend taking charge of savings 
pursuant to the provisions of the preceding paragraph, shall return those savings pertaining to the 
above suspension to the workers without delay. (Dismissal) 

Article 18-2. A dismissal shall, where the dismissal lacks objectively reasonable grounds 
and is not considered to be appropriate in general societal terms, be treated as an abuse of that 
right and invalid. (Restrictions on Dismissal of Workers) 

Article 19. An employer shall not dismiss a worker during a period of absence from 
work for medical treatment with regard to injuries or illnesses suffered in the course of duties nor 
within 30 days thereafter, and shall not discharge a woman during a period of absence from work 
before and after childbirth pursuant to the provisions of Article 65 nor within 30 days thereafter; 
provided, however, that this shall not apply in the event that the employer payscompensation for 
discontinuance pursuant to Article 81 nor when the continuance of the enterprise has been made 
impossible by a natural disaster or other unavoidable reason.  
 2. In the case referred to in the second sentence of the proviso of the receding 
paragraph, the employer shall obtain the approval of the administrative office with regard to the 
reason in question. (Advance Notice of Dismissal) 

Article 20. In the event that an employer wishes to dismiss a worker, the employer shall 
provide at least 30 days advance notice. An employer who does not give 30 days advance notice 
shall pay the average wages for a period of not less than 30 days; provided, however, that this 
shall not apply in the event that the continuance of the enterprise has been made impossible by a 
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natural disaster or other unavoidable reason nor when the worker is dismissed forcause imputable 
to the worker. 
 2. The number of days of notice set forth in the preceding paragraph may be 
reduced in the event that the employer pays the average wage for each day by which the period is 
reduced. 
 3. The provisions of paragraph 2 of the preceding Article shall apply mutatis 
mutandis to a case under the proviso to paragraph 1. 

Article 21. The provisions of the preceding article shall not apply to any worker falling 
under any of the following items; provided, however, that this shall not be the case with regard to 
a worker falling under item 1 who has been employed consecutively for more than one month, a 
worker falling under either item 2 or item 3 who has been employed consecutively for more than 
the period set forth in each such item respectively, nor a worker falling under item 4 who has 
been employed consecutively for more than 14 days:  
 (1) Workers who are employed on a daily basis; 
 (2) Workers who are employed for a fixed period not longer than 2 months; 
 (3) Workers who are employed in seasonal work for a fixed period not longer 
than 4 months;  
 (4) Workers in a probationary period. (Certificate when Retirement) 

Article 22. When a worker on the occasion of retirement requests a certificate stating the 
period of employment, the kind of occupation, the position in the enterprise, the wages or the 
reason for retirement (if the reason for retirement is dismissal, including its reason), the employer 
shall issue one without delay. 
 2. The employer shall, where a worker has, in the period between being given 
the advance notice in Article 20, paragraph 1 and the day of retirement, requested a certificate in 
relation to the reason for the said dismissal, issue the certificate without delay; provided,owever, 
where the worker retires after the day of the advance notice on grounds other than those for the 
said dismissal, it is not necessary, after the said day of retirement, for the employer to issue the 
certificate. 
 3. The employer shall not include in the certificate set forth in the preceding 2 
paragraphs any matter that the worker does not request.  
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 4. An employer shall not, in a premeditated plan with a third party and with  
the intent to impede the employment of a worker, send any communication concerning the 
nationality, creed, and social status or union activities of the worker or include any secret sign in 
the certificates set forth in paragraphs 1 and 2. (Return of Money and Goods) 

Article 23. Upon a worker's death or retirement, in the event of a request by one having 
the right thereto, the employer shall pay the wages and return the reserves, security deposits, 
savings, and any other funds and valuables to which the worker is rightfully entitled, 
regardless of the name by which such funds and valuables may be called, within 7 days. 
 2. In the event that there is a dispute over the wages and/or funds and 
valuables referred to in the preceding paragraph, the employer shall pay and/or return any 
undisputed portions within the period referred to in the preceding paragraph. 
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New Labour Law of Saudi Arabia 
Part V 

Labour Relations 
Chapter I 

Employment contract 
 

Article 50:An employment contract is a contract concluded between an employer and a 
workman,whereby the latter undertakes to work under the management or supervision of the 
former for a wage. 

Article 51:The employment contract must be in duplicate, one copy to be retained by 
each of the two parties. However, a contract shall be deemed to exist even if it was not written. In 
this case the workman alone may establish the contract and his entitlements arising therefrom 
using all burdens of proof . Either party may at any time demand that the contract be put in 
writing. For workmen of the State and general organizations, the appointment decision or order 
issued by the competent agency shall serve as the contract. 

Article 52:The employment contract shall basically provide for the name of the 
employer, venue, the name of the workman, nationality, identification, the wage agreed upon, 
type and workplace, date of employment, duration of the contract if fixed, and subject to the 
provisions of Article 37. 

Article 53:If the workman is subject to a probation period, the fact must be explicitly 
stated and clearly identified in the employment contract. Such probation period shall not exceed 
90 days, exclusive  of ‘Id al- Adha and ‘Id al- Fitr holidays and sick leaves. Each party shall have 
the right to terminate the contract during this period, unless the contract embodies a clause giving 
the right to terminate the contract to only one of them. 

Article 54:A workman shall not be placed on probation more than once by the same 
employer. As an exception to this rule, the workman may, however, and with the approval of the 
contract parties, be subjected to another probation period of not more than 90 days on the 
condition that this period involve another profession or work. If the contract is terminated during 
the probation period, neither party shall be entitled to compensation nor shall the workman be 
entitled to severance award. 
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Article 55: 1- The fixed term contract shall terminate upon expiration of its term. If the 
two parties continue to implement it, it shall be deemed renewed for an indefinite period of time, 
subject to the provisions of Article 37 for non Saudi workmen. 
 2- If the definite term contract incorporates a clause providing for its renewal 
for a similar term or a limited term, the contract shall be renewed for the period agreed upon. If 
the contract is renewed for two consecutive terms or if the original contract term and the renewal 
period amount to three years, whichever is less, and the two parties continue to implement it, the 
contract shall become an indefinite term contract. 

Article 56:In all cases where the contract term is renewed for a specific period of time, 
the contract renewal period shall be an extension of the original term in determining the 
workman’s entitlements where the period of service features in their calculations. 

Article 57:If the contract involves performance of a specific job, the contract shall 
terminate with the completion of the work agreed upon. 

Article 58:The employer may not transfer the workman from his original workplace to 
another place that would require a change in his place of residence, if such transfer is likely to 
cause a serious damage to the workman and in the absence of a valid reason dictated by the nature 
of the work. 

Article 59:A monthly-rated workman may not be reclassified as a day, week, hour or 
piecework rated labor,unless the workman agrees thereto in writing and without prejudice to the 
rights he has acquired during the period he spent as a monthly-rated workman. 

Article 60:Without prejudice to the provisions of Article 38 and except in cases of 
necessity dictated by transient circumstances for a period not exceeding thirty days in the year, a 
workman may not be assigned duties which are essentially different from the work agreed upon in 
the absence of his written consent. 
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ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
ลักษณะ 6 
จางแรงงาน 

 มาตรา 575 อันวาจางแรงงานนั้น คือสัญญาซึ่งบุคคลคนหนึ่งเรียกวาลูกจาง ตกลงจะทํางาน
ใหแกบุคคลอีกคนหนึ่ง เรียกวานายจางและนายจางตกลงจะใหสินจางตลอดเวลาที่ทํางานให 
     มาตรา 576 ถาตามพฤติการณไมอาจจะคาดหมายไดวางานนั้นจะพึงทําใหเปลาไซร ทาน
ยอมถือเอาโดยปริยายมีคํามั่นจะใหสินจาง 
 มาตรา 577 นายจางจะโอนสิทธิของตนใหแกบุคคลภายนอกก็ไดเมื่อลูกจางยินยอมพรอม
ใจดวย 

 ลูกจางจะใหบุคคลภายนอกทํางานแทนตนก็ได เมื่อนายจางยินยอมพรอมใจดวยถา
คูสัญญาฝายใดทําการฝาฝนบทบัญญัตินี้  คูสัญญาอีกฝายหนึ่งจะบอกเลิกสัญญาเสียก็ได 

มาตรา 578 ถาลูกจางรับรองโดยแสดงออกชัดหรือโดยปริยายวาตนเปนผูมีฝมือพิเศษ หาก
มาปรากฏวาไรฝมือเชนนั้นไซร ทานวานายจางชอบที่จะบอกเลิกสัญญาเสียได 

มาตรา 579 การที่ลูกจางขาดงานไปโดยเหตุอันสมควร  และชั่วระยะเวลานอยพอสมควร
นั้น ทานวาไมทําใหนายจางมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได 
 มาตรา 580  ถาไมมีกําหนดโดยสัญญาหรือจารีตประเพณีวาจะพึงจายสินจางเมื่อไร ทานวา
พึงจายเมื่องานไดทําแลวเสร็จ ถาการจายสินจางนั้นไดกําหนดกันไวเปนระยะเวลา ก็ใหพึงจายเมื่อ
สุดระยะเวลาเชนนั้นทุกคราวไป 

มาตรา 581  ถาระยะเวลาที่ไดตกลงวาจางกันนั้นสุดสิ้นลงแลวลูกจางยังคงทํางานอยูตอไป
อีกและนายจางรูดั่งนั้นก็ไมทักทวงไซร ทานใหสันนิษฐานไวกอนวาคูสัญญาเปนอันไดทําสัญญา
จางกันใหม โดยความอยางเดียวกันกับสัญญาเดิม แตคูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งอาจจะเลิกสัญญาเสีย
ไดดวยการบอกกลาวตามความในมาตราตอไปนี้ 

มาตรา 582  ถาคูสัญญาไมไดกําหนดลงไวในสัญญาวาจะจางกันนานเทาไร ทานวาฝายใด
ฝายหนึ่งจะเลิกสัญญาดวยการบอกกลาวลวงหนา ในเมื่อถึงหรือกอนจะถึงกําหนดจายสินจางคราว
ใดคราวหนึ่ง เพื่อใหเปนผลเลิกสัญญากันเมื่อถึงกําหนดจายสินจางคราวถัดไปขางหนาก็อาจทําได 
แตไมจําตองบอกกลาวลวงหนากวาสามเดือน 

อนึ่ง ในเมื่อบอกกลาวดั่งวานี้  นายจางจะจายสินจางแตลูกจางเสียใหครบจํานวนที่จะตอง
จายจนถึงเวลาเลิกสัญญาตามกําหนดที่บอกกลาวนั้นทีเดียวแลวปลอยลูกจางจากงานเสียในทันทีก็
อาจทําได 
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 มาตรา 583  ถาลูกจางจงใจขัดคําสั่งของนายจางอันชอบดวยกฎหมายก็ดี หรือละเลยไม
นําพาตอคําสั่งเชนวานั้นเปนอาจิณก็ดี ละทิ้งการงานไปเสียก็ดี กระทําความผิดอยางรายแรงก็
ดี  หรือทําประการอื่นอันไมสมแกการปฏิบัติ หนาที่ของตนใหลุลวงไปโดยถูกตองและสุจริตก็ดี 
ทานวานายจางจะไลออกโดยมิพักตองบอกกลาวลวงหนาหรือใหสินไหมทดแทนก็ได 
     มาตรา 584  ถาจางแรงงานรายใดมีสาระสําคัญอยูที่ตัวบุคคลผูเปนนายจาง  ทานวาสัญญา
จางเชนนั้นยอมระงับไปดวยมรณะแหงนายจาง 

มาตรา 585  เมื่อการจางแรงงานสุดส้ินลงแลว ลูกจางชอบที่จะไดรับใบสําคัญ แสดงวา
ลูกจางนั้นไดทํางานมานานเทาไรและงานที่ทํานั้นเปนงานอยางไร 

มาตรา 586  ถาลูกจางเปนผูซ่ึงนายจางไดจางเอามาแตตางถ่ินโดยนายจางออกเงินคา
เดินทางใหไซร เมื่อการจางแรงงานสุดส้ินลง และถา มิไดกําหนดกันไวเปนอยางอื่นในสัญญาแลว 
ทานวานายจางจําตองใชเงินคาเดินทางขากลับให แตจะตองเปนดั่งตอไปนี้ คือ 

(1) สัญญามิไดเลิกหรือระงับ เพราะการกระทําหรือความผิดของลูกจาง และ 
 (2) ลูกจางกลับไปยังถ่ินที่ไดจางเอามาภายในเวลาอันสมควร 
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พระราชบัญญัติคุมครองแรงงาน พ.ศ. 2541 
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2551  และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2551 

 
มาตรา 5 ในพระราชบัญญัตินี้ 
          “นายจาง” หมายความวา ผูซ่ึงตกลงรับลูกจางเขาทํางานโดยจายคาจางใหและหมายความ
รวมถึง 

(1) ผูซ่ึงไดรับมอบหมายใหทํางานแทนนายจาง 
(2) ในกรณีที่นายจางเปนนิติบุคคลใหหมายความรวมถึง ผูมีอํานาจกระทําการแทนนิติ

บุคคล และผูซ่ึงไดรับมอบหมายจากผูมีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลใหทําการแทนดวย 
          (3) ในกรณีที่ผูประกอบกิจการไดวาจางดวยวิธีเหมาคาแรง โดยมอบใหบุคคลหนึ่งบุคคล
ใดรับชวงไปควบคุมดูแลการทํางานและรับผิดชอบจายคาจางใหแกลูกจางอีกทอดหนึ่งก็ดี 
มอบหมายใหบุคคลหนึ่งบุคคลใดเปนผูจัดหาลูกจางมาทํางาน อันมิใชการประกอบธุรกิจจัดหางาน
ก็ดี โดยการทํางานนั้นเปนสวนหนึ่งสวนใดหรือทั้งหมดในกระบวนการผลิตหรือธุรกิจในความ
รับผิดชอบของผูประกอบกิจการ ใหถือวาผูประกอบกิจการเปนนายจางของลูกจางดังกลาวดวย 
         “ลูกจาง” หมายความวา ผูซ่ึงตกลงทํางานใหนายจางโดยรับคาจางไมวาจะเรียกชื่ออยางไร 
        “ผูวาจาง” หมายความวา ผูซ่ึงตกลงวาจางบุคคลอีกบุคคลหนึ่งใหดําเนินงานทั้งหมดหรือแต
บางสวนของงานใดเพื่อประโยชนแกตน โดยจะจายสินจางตอบแทนผลสําเร็จแหงการงานที่ทํานั้น 
        “ผูรับเหมาชั้นตน” หมายความวา ผูซ่ึงตกลงรับจะดําเนินงานทั้งหมดหรือแตบางสวนของงาน
ใดจนสําเร็จประโยชนของผูวาจาง 
      “ผูรับเหมาชวง” หมายความวา ผูซ่ึงทําสัญญากับผูรับเหมาชั้นตนโดยรับจะดําเนินงานทั้งหมด
หรือแตบางสวนของงานใดในความรับผิดชอบของผูรับเหมาชั้นตนเพือ่ประโยชนแกผูวาจาง และ
หมายความรวมถึงผูซ่ึงทําสัญญากับผูรับเหมาชวงเพื่อรับชวงงาน 
ในความรับผิดชอบของผูรับเหมาชวง ทั้งนี้ ไมวาจะรับเหมาชวงกันกี่ชวงก็ตาม 
         “สัญญาจาง” หมายความวา สัญญาไมวาเปนหนังสือหรือดวยวาจาระบุชัดเจนหรือเปนที่เขาใจ
โดยปริยายซึ่งบุคคลหนึ่งเรียกวาลูกจางตกลงจะทํางานใหแกบุคคลอีกบุคคลหนึ่งเรียกวานายจาง
และนายจางตกลงจะใหคาจางตลอดเวลาที่ทํางานให 
        “วันทํางาน”  หมายความวา วนัที่กําหนดใหลูกจางทาํงานตามปกต ิ
        “วันหยุด”  หมายความวา วนัที่กําหนดใหลูกจางหยดุประจําสัปดาหหยดุตามประเพณ ีหรือ
หยุดพักผอนประจําป 
        “วันลา”  หมายความวา วันที่ลูกจางลาปวย ลาเพื่อทําหมัน ลาเพื่อกจิธุระอันจําเปน ลาเพื่อรับ
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ราชการทหาร ลาเพื่อการฝกอบรมหรือพัฒนาความรูความสามารถหรือลาเพื่อคลอดบุตร 
       “คาจาง”  หมายความวา เงินที่นายจางและลูกจางตกลงกันจายเปนคาตอบแทนในการทํางาน
ตามสัญญาจางสําหรับระยะเวลาการทํางานปกติเปนรายชั่วโมงรายวนั รายสัปดาห รายเดือน หรือ
ระยะเวลาอื่น หรือจายใหโดยคํานวณตามผลงานที่ลูกจางทําไดในเวลาทํางานปกติของวันทํางาน 
และใหหมายความรวมถึงเงินที่นายจางจายใหแกลูกจางในวันหยุดและวนัลาที่ลูกจางมิไดทํางาน แต
ลูกจางมีสิทธิไดรับตามพระราชบัญญัตินี้ 
        “คาจางในวันทํางาน”  หมายความวา คาจางที่จายสําหรับการทํางานเต็มเวลาการทํางานปกต ิ
        “อัตราคาจางขั้นต่ํา”  หมายความวา อัตราคาจางที่คณะกรรมการคาจางกําหนดตาม
พระราชบัญญัตินี้ 
        “อัตราคาจางขั้นต่ําพืน้ฐาน”  หมายความวา อัตราคาจางที่คณะกรรมการคาจางกาํหนดเพื่อใช
เปนพื้นฐานในการกําหนดอัตราคาจางขั้นต่ํา 
        “การทํางานลวงเวลา” หมายความวา การทํางานนอกหรือเกนิเวลาทํางานปกติหรือเกินชั่วโมง
ทํางานในแตละวันทีน่ายจางลูกจางตกลงกนัตามมาตรา ๒๓ ในวันทํางานหรือวนัหยุด แลวแตกรณ ี
       “คาลวงเวลา” หมายความวา เงินที่นายจางจายใหแกลูกจางเปนการตอบแทนการทํางาน
ลวงเวลาในวนัทํางาน 
       “คาทํางานในวันหยดุ” หมายความวา เงินที่นายจางจายใหแกลูกจางเปนการตอบแทนการ
ทํางานในวันหยุด 
       “คาลวงเวลาในวันหยดุ” หมายความวา เงินที่นายจางจายใหแกลูกจางเปนการตอบแทนการ
ทํางานลวงเวลาในวนัหยุด 
       “คาชดเชย” หมายความวา เงินที่นายจางจายใหแกลูกจางเมื่อเลิกจางนอกเหนือจากเงินประเภท
อ่ืนซึ่งนายจางตกลงจายใหแกลูกจาง 
       “คาชดเชยพิเศษ” หมายความวา เงินที่นายจางจายใหแกลูกจางเมือ่สัญญาจางสิ้นสุดลงเพราะมี
เหตุกรณีพิเศษที่กําหนดในพระราชบัญญัตินี้ 
        “เงินสะสม”  หมายความวา เงินที่ลูกจางจายเขากองทุนสงเคราะหลูกจาง 
       “เงินสมทบ” หมายความวา เงินที่นายจางจายสมทบใหแกลูกจางเพื่อสงเขาสมทบกองทุน
สงเคราะหลูกจาง 
       “พนักงานตรวจแรงงาน” หมายความวา ผูซ่ึงรัฐมนตรีแตงตั้งใหปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติ
นี้ 
       “อธิบดี” หมายความวา อธิบดีกรมสวัสดิการและคุมครองแรงงาน 
       “รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
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ประวัติผูเขยีน 
 
ช่ือ-นามสกุล    นางสาวเดนตา คงนาค 
 

วัน เดือน ป เกดิ    31 ธันวาคม 2526   
 

ที่อยู     22 หมูที่ 9 ตําบลชางซาย อําเภอกาญจนดิษฐ  
     จังหวดัสุราษฎรธานี 
 

ประวัติการศกึษา    นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑติย 
 ปการศึกษา 2549    

 

ตําแหนงและสถานที่ทํางานปจจุบัน เจาหนาทีก่ฎหมาย 
     บริษัท ไทยพาณิชยสามัคคีประกันภัย จํากดั (มหาชน)  
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